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Dórának és Balázsnak ajánlom

1. Egy pillanat, amelytől minden megváltozik

Dél volt. Lágy harangszó úszott a házak fölött, visszaverődött a közeli hegyoldalakról, és egyre halkulva elveszett a szikrázó, végtelen tavaszi kékségben. A nyitott ablakokból frissen főtt ételek illatát hozta a szél.
Négyen mentek egymás mellett a keskeny utcán. Középen Botos Lőrinc a későn született legkisebb fiúval, Andrással, aki még a tizedik évét sem élte meg, mellettük kétoldalt az ifjabb Lőrinc és Bálint ballagott.
Mindketten hallgattak, de mennyire más volt a hallgatásuk! Lőrinc derűsen nézett maga elé, még ott zúgtak a fülében az orgona hangjai, nem akarta, hogy emberi szó megtörje a varázsukat. Bálint dacosan nézett maga elé, a világért sem emelte volna föl a pillantását, mintha makacsul keresne valamit az utca porában. Így ült a templomban is, leszegett fejjel, hallotta az orgonaszót, de a hangok leperegtek róla, mintha nem is magasztosan szárnyaló zenét, de kalapácsütéseket, fűrészsivítást hallott volna.
Egyre a reggeli vita szavai törtek föl az emlékezetében. Nem is volt igazi vita; apja nem hagyta, hogy ő ismét elmondja, miért akar elmenni ebből a városból, kurtán leintette, és még nevetett is rajta. Éretlen, taknyos kölyöknek tartja, aki nem tudja, mit beszél, amikor újra és újra előhozza, hogy el akar menni, mert nyomasztják a szűk utcák, elevenen eltemetik a vasrácsos ablakú házak, a homályos kapualjak, mert nem akar élni a mozdulatlanságnak, a változatlanságnak ezen a szigetén, miközben tudja, hogy a világ. tele van színes kalandokkal. Nem akar az apja és a bátyja nyomában belépni a bányához, hogy egész életét árkus papirosok, végtelen számoszlopok között töltse, miközben vakmerő emberek csodálatos fölemelkedésétől hangos a világ.
Ezt szerette volna elmondani az apjának, de a gúnyos tekintet, a lekicsinylő hang belefagyasztotta a szót.
„Elmegyek! Elmegyek! - ismételgette magában minden lépésnél. - Akkor is, ha szöknöm kell!”
Óvatosan fölnézett, a fejét nem emelte, csak a szeme sarkából pillantott az apjára, nehogy találkozzék a tekintetük.
Az enyhén emelkedő út megdobogtatta Botos Lőrinc szívét. Arca kipirult, kalapja alól vékony izzadságpatak csordult alá. Elengedte s fia kezét, és ünneplő posztóruhája zsebéből nagy kendőt vett, elő.
- Minden évben meredekebb ez az út - mondta zihálva, és megtörölte az arcát.
Lőrinc mosolyogva hallgatott, András egy követ rugdosott a fal mellett. Jócskán eléjük került, szürkésfehér por szállt fel a nyomában.
Botos Lőrinc éppen eltette a kendőt, amikor részeg óbégatás harsant föl a közelükben. Még nem látták, hogy kik ordítanak, mert az utca élesen elkanyarodott. András visszaszaladt az apjához.
- Istentelen pogányok! - mormogta Botos Lőrinc, és megfogta a fia kezét. - De a darabontok majd ellátják a bajukat!
- Hacsak nem zsoldosok - felelte az ifjabb Lőrinc. - Azokkal nem mernek ujjat húzni a városi darabontok. - Hallgatott egy pillanatig, azután hozzátette: - Talán jobb volna elkerülni őket!
Az apja hátranézett, mintha fontolgatná, hogy visszamenjenek-e a templom felé, amerre a keresztutcákon elkerülhetik a részegeket, azután megcsóválta a fejét.
- Lehet, hogy csak duhaj legénykék, akik férfiembert akarnak játszani.
- Ahogy apámuram gondolja - felelte Lőrinc, de nem volt sok meggyőződés a hangjában.
Lassan elindultak. Botos Lőrinc nehezen kapkodta a levegőt, telt, kerek arcán ismét végigfutott egy izzadságcsík, de most nem állt meg, hogy letörölje. Az ifjabb Lőrinc közömbös tekintettel ballagott mellette, csak megrebbenő szeme mutatta, hogy nehezen tud nyugodtnak mutatkozni. Bálint továbbra is makacsul a földet nézte, hidegvért színlelt, de hirtelen megfeledkezett a szökésről is, a gyomra összerándult, és mintha nagy gombóc akadt volna meg a torkában. András az apjához bújt, nyirkos kis kezével egyre erősebben szorította az ujjait.
A hangoskodás mind közelebbről hallatszott, azután az utca kanyarulatában négy zsoldos bukkant föl. Kettő erősen dülöngélt, a másik kettő támogatta volna őket, de maguk sem tudtak szilárdan megállni a lábukon. Teli torokból üvöltöttek valami trágár német dalt, és nagyokat röhögtek közben. Az ordibálásból csak néha lehetett kivenni egy-egy szót, de az is éppen elég volt, hogy Botos Lőrinc arca vörösre váljék a haragtól.
- Térjünk ki, apámuram! - súgta Lőrinc.
Félrehúzódtak a fal mellé.
- Pogány disznók! - szűrte a szót a fogai között Botos Lőrinc. - Ezek mennek az igaz hit védelmére a török ellen! Jaj annak az országnak, amelyik ilyen népség védelmére szorul!
A katonák már majdnem elhaladtak mellettük, de a szélső, akinek émelyítő hagymaszaga és izzadságbűze megcsapta őket, hirtelen megállt.
- Was?! - kiáltotta. Megragadta a ruhát Botos Lőrinc mellén, és egészen közel hajolt hozzá. - Was sagst du? - Kivillant hiányos, sárga fogsora.
Botos Lőrinc hátrább lépett volna, de a házfalnak ütközött.
Egy hórihorgas, vékony zsoldos, akinek vörös haja csimbókokban lógott a vállára, félretolta a társát, és békítően rájuk vigyorgott.
- Nem ő haragszik - mondta. - Van benne bor, az a dühös.
Botos Lőrinc szótlanul megigazította a ruháját, és indult volna, de a vörös hajú zsoldos elállta az útját. Amikor egy kissé oldalt fordult, Bálint észrevette, hogy hosszú, fehéren behegedt vágás van a bal arcán, a halántékától egészen az álláig.
- Ő még szomjas - folytatta a zsoldos. - Van nagy meleg... de nincs pénz... te adod neki pénz, ő lesz neked barát.
Csend volt egy pillanatig, azután a zsoldosok egymás között váltottak néhány szót, majd sürgetően közelebb húzódtak.
- Adjon nekik valamit, apámuram! - mondta Lőrinc. Vékony arcán megfeszültek az izmok. - Ezektől másképpen nem szabadulunk.
- Ja! Ja! - lelkendezett a sebhelyes arcú zsoldos. - Te vagy fiatal, de van neked már sok ész! - Akkorát csapott Lőrinc vállára, hogy a fiú térde megroggyant. - Mi megyünk törökre meghalni értetek... te adhatsz ezért nekünk... legyen kis bor...
Botos Lőrinc a zsebébe nyúlt, és egy pénzdarabot vett elő.
Mind egyszerre kaptak utána, de a vörös hajú, sebhelyes zsoldos állt legközelebb, ő kaparintotta meg. Egy pillanatig a markában szorította, azután, amikor látta, hogy a többiek már nem akarják erővel elvenni tőle, lassan szétnyitotta az ujjait, és mohó kíváncsisággal közelebb hajolt. Egy kis ezüstdénár tapadt izzadt, piszoktól szürke tenyeréhez. Három társa csalódottan felmordult.
- Te adsz nekünk csak ez? - A zsoldos tekintete elsötétült, a pénzt dühösen a háta mögé hajította. Elkapta a ruhát Botos Lőrinc mellén, és teljes erejéből megrázta.
András rémülten fölsírt, még most is görcsösen szorította az apja kezét.
Bálint ugrott volna, hogy segítsen, de hirtelen egy tőr hegye villant meg előtte. Az egyik részegen támolygó katona, mintha egy pillanat alatt kijózanodott volna, vasmarokkal elkapta a karját, bal kezével pedig tőrt szegezett a torkának.
- Hohó! - kiáltotta gúnyosan, azután még mondott valamit, de Bálint nem értette.
Egy zsoldos beletúrt Botos Lőrinc zsebébe. Az ifjabb Lőrinc nekiugrott, de a katona sokkal erősebb volt, egyetlen lódítással messzire lökte magától.
Botos Lőrinc elengedte a fia kezét. András földbe gyökerezett lábbal állt mellette, arca eltorzult a félelemtől.
- Fuss! - kiáltotta az apja, s a fiú, kikerülve egy utána nyúló kezet, rohanni kezdett hazafelé.
Botos Lőrinc, hogy mindkét keze felszabadult, elkapta a vörös hajú zsoldos karját. A vastag ünneplő posztómente nagyot reccsent. Botos Lőrinc a falhoz szorította a zsoldost, ujjai a torkára fonódtak. S ekkor egy villanás volt az egész. Bálint látta, hogy apja a melléhez kap, ujjai közül vér szivárog elő, azután hörögve előredől, s lassan lecsúszik a porba. Ugrott volna, hogy fölsegítse, de a nyakához nyomott tőr megállította.
- Átkozott gyilkosok! - nyögte. - Haramiák!
Egy pillanatra mind megdermedtek, azután az egyik katona kiáltott valamit, és mind a négyen futásnak eredtek. Nehéz, patkolt bivalybőr csizmájuk dobogása gyorsan halkult, csak áttetsző porfelhő maradt utánuk.
A két fiú Botos Lőrinc mellé térdelt.
- Édesapám! - Bálint torkát sírás fojtogatta, amint fölé hajolt. - Ugye csak megsebesült? Mondjon már valamit! Nézzen ránk!
De Botos Lőrinc rezzenetlenül fölfelé nézett a végtelen kékségbe, tágra nyílt szemében megcsillant a napfény.


2. Sorsdöntő elhatározás

Nehéz csend telepedett a következő napokban a Botos-házra. Bálint anyja kisírt szemmel üldögélt a vasrácsos udvari ablak előtt, csak ritkán és suttogva szólt, mintha félne megzavarni a némaságot. A két nagyobb fiú is szótlanul járt-kelt a nagy, bolthajtásos házban, ha látogatók jöttek, mondták az ilyenkor szokásos szavakat, gépiesen elismételték, mi történt, hogyan történt.
Botos Lőrinc bányafelügyelőt sokan ismerték és tisztelték Besztercebányán, egymásnak adták a kilincset a látogatók.
András is megilletődve nézte a fekete ruhás, szomorú szemű embereket, bátyjai fájdalmas tekintetét, hallgatta halk szavaikat, de néha azért megfeledkezett a gyászról, nagyokat kiáltott, amikor Néróval, a hófehér komondorral játszott az udvaron, csak akkor szótlanodott el ismét, ha édesanyja sápadt arca jelent meg az ablak vasrácsa mögött.
Bálint furcsa ürességet érzett ezekben a napokban. Két évvel idősebb bátyja, Lőrinc volt a gazda, olyan magától értetődően vette át a ház ügyeinek intézését, hogy Bálintnak eszébe sem jutott ellentmondani neki. Tette azért ő is, amit kellett, virrasztott az emeleten felállított ravatal mellett, ott volt, ha részvétüket kifejező látogatók jöttek, de valahogy távoli volt minden, mintha ő már nem is itt volna, ez a ház nem ugyanaz lenne...
A temetésre a fél város elment, a hegyoldalban lévő temető feketéllett a néma tömegtől. Nemcsak a rokonság volt ott, meg az ismerősök a bányától, hanem idegenek is jöttek, gyors szárnyakon szállt a hír, az emberek úgy érezték, velük is bármikor megeshet ugyanaz, ami Botos Lőrinccel történt, a félelem és a megrendülés hozta ki őket a temetőbe.
Zúgtak a harangok, szállt a fájdalmas ének a nyitott sír fölött, Bálint beszívta a tömjén édeskés füstjét, s amikor tekintete egy pillanatra a lent elterülő városra tévedt, hirtelen maga is megdöbbent, mennyire idegennek érzi már a jól ismert utcákat, házakat, tornyokat.
Elmegyek innen! - tolakodott elő ismét a régi gondolat, de már nem mint távoli, ködös, bizonytalan terv, hanem eldöntött tény, bizonyosság.
Az elmúlt napok feszültsége hirtelen feloldódott benne, szinte derűs nyugalom szállta meg.
A pap a Szentírásból idézett, a megbocsátásról beszélt, s Bálint keze hirtelen ökölbe szorult, mert a forradásos arcú zsoldos jutott eszébe, amint megvetően eldobja az ezüstdénárt, és megmarkolja a ruhát az apja mellén. Azután tőr villant, szemmel követhetetlen gyorsasággal.
„Nem cél nélkül indulok a világba, arra teszem föl az életemet, hogy azt a haramiát megtaláljam! - gondolta Bálint. - Nincs megbocsájtás! Az csak a gyengék és a gyávák önáltatása!”
Ő pedig most erősnek és bátornak érezte magát, puszta kézzel szembeszállt volna akár a négy zsoldossal is.
- Megkeresem és megölöm! - nemcsak gondolta, halkan ki is mondta a szavakat.
Ha a mellette állók közül ránézett valaki abban a pillanatban, azt hihette, hogy imádkozik.

3. Meddő vita

A temetés utáni nap reggelén átjött hozzájuk Botos Pál, az apjuk testvére, aki városi tanácsnok volt, járatos a törvényekben, s a két fiút meg az özvegyet behívta a belső szobába.
Botos Pálról senki sem mondta volna, hogy Lőrinc testvére, annyira különböztek egymástól. Lőrinc testesebb volt, lassúbb mozgású, csendes, megfontolt szavú, Pál vékony és mozgékony, a szava gyors, hogy néha érteni sem lehetett, a haja, a szemöldöke fekete, arcbőre barnás, mintha minden idejét a szőlőben töltené, és kora tavasztól késő őszig égetné a nap.
Némán ültek egy darabig a félhomályos szobában, Botos Pál, hiába volt fürge szavú, most nehezen kezdett a mondandójához.
- Rettenetes csapás érte a házat - szólalt meg végül bizonytalanul -, de az élet azért megy tovább.
Bálint a többiekre nézett. Bátyja némán bámult maga elé, az anyja kendőt vett elő a gyászruha ujjából, beletemette az arcát, és felzokogott.
Botos Pál zavartan köhintett.
- El kell dönteni - folytatta -, hogyan legyen ezután!
Ismét elhallgatott. A fiúk némán néztek rá, az özvegy már nem sírt, a szemét törölgette.
- Úgy gondolom, a család megélhetése ezután is biztosítva van. A szőlő nem nagy ugyan, de szépen jövedelmez. Tegnap délelőtt beszéltem Scheler úrral, azt mondta, Botos Lőrinc fiainak mindig helyük van a bányánál. Ha megbecsülitek magatokat, vihetitek annyira, mint szegény megboldogult...
Lőrinc lehajtotta a fejét, és aprókat bólogatott. Botos Pál ekkor Bálintra nézett, az egyetértés jelét várta tőle is, de Bálint megrázta a fejét.
- Megköszönöm az irántam való... - hirtelen mind felé fordultak, és ettől elvesztette a biztonságát -... nekem azonban más elgondolásom van.
- Ugyan mi lehet az? - kérdezte Botos Pál csodálkozva.
- Nem maradok itt.
Bálint látta, hogy anyja leejti kendőt tartó kezét az ölébe.
- Hová mennél? - kérdezte váratlanul erős hangon.
- Katona leszek!
- Katona? Te? Még mindig nem felejtetted el ezt a gyerekséget?
Bálint nem válaszolt.
Csend támadt egy pillanatig, olyan mélységes csend, hogy behallatszott a kerten túli utcában elhaladó szekér zörgése. Botos Pál zavartan nézett egyikükről a másikra.
- Mondtad ugyan, hogy el akarsz menni - szólalt meg Lőrinc -, de eddig mégis inkább a tudományok érdekeltek, szívesen tanultál...
- És hol akarsz katonáskodni? - Botos Pál még mindig hitetlenül bámult rá, nem tudta, mennyire kell komolyan venni, amit hall.
- Elszegődöm akárhová. Az Alföldön most kell a katona... a várakban...
Az anyja odafutott hozzá, és magához szorította a fejét.
- Nem engedem! - kiáltotta. - Az uram után a fiamat is elveszítsem?
Bálint óvatosan kibontakozott az anyja öleléséből.
- Két fia marad itthon, édesanyám! És meghalni itt is éppen olyan könnyű, mint az Alföldön.
- Nem igaz! Nem igaz! Sose látlak többé, ha egyszer elmégy innen!
- De hát miért akarsz elmenni? - kérdezte Lőrinc. - Sose voltál harcias fajta, inkább a tudományok...
- Megkeresem azt a vörös hajú, forradásos képű haramiát, és megölöm.
- Hát ezért? - Az özvegy szemét elfutotta a könny. - Apádért akarsz bosszút állni?
Bálint némán bólintott. Mind őt nézték, az anyja meleg pillantással, a bátyja csodálkozva, de egy kis elismeréssel, Botos Pál pedig hitetlenkedve.
- Tudjuk, nagyon szeretted apáduradat, ha utóbb néha volt is vele vitád... - kezdte az anyja rábeszélően, s Bálint hirtelen arra gondolt, ha akkor birokra kel a katonával, aki lefogta, és tőrt szegezett a torkának, talán megmenthette volna az apját. Lehet, hogy elfutnak a zsoldosok, talán bátorságra kapott volna valaki a bezárt, súlyosan vasalt kapuk és a betámasztott ablaktáblák mögött. - Esztelenség, amit akarsz, magad is elpusztulsz, és apádat akkor sem támasztod föl, ha megtalálod és megölöd a gyilkosát.
- Hol keresnéd? - szólt közbe Botos Pál. - Hamarabb ráakadsz a szalmakazalba rejtett tűre, mint egy zsoldosra a mostani zűrzavaros világban. Hiszen a nevét sem tudod! Csak az bizonyos, hogy valahová Szolnok vagy Temesvár felé indult az a csapat...
- Tanácsnok uraimék darabontjai itt a városban nyomát vesztették! - kiáltotta indulatosan Bálint. - Én tudom, hol keressem! Az Alföldön vonul a török, oda küldik most a katonákat, Szolnokra vagy Temesvárra!
- Azt hiszed, Szolnok meg Temesvár itt van egy ugrásra a Garamon túl, hogy csak úgy odasétálhatsz?
- Amíg itt volt a városban az a haramia, nem is kerestették! - mondta újra makacsul Bálint.
- Az a néhány városi darabont nem szállhatott szembe a zsoldoshaddal - morogta sértetten Botos Pál. - Aztán, ha előkerül is az a vétkes, cimborái megesküsznek, hogy akkor éppen valahol a város másik végében járt. - Legyintett. - Eh! Felfordult a világ, eskü, emberélet annyit ér, mint a pelyva.
- Majd megbünteti az Isten - suttogta az özvegy. - Rabságba hurcolja, felkoncolja a török, vagy a ragály végez vele.
- Azt akarom, hogy tudja, miért hal meg! - kiáltotta Bálint. - Hogy tudja, ki vagyok én, és emlékeztessem az apámra, mielőtt végzek! azzal a nyomorult rablóval!
Az anyja némán, megütközve nézte.
- Nagyon megváltoztál - mondta végül csendes, szomorú szemrehányással. - Szelíd, kedves fiú voltál, azt hittem tanító lesz belőled vagy pap...
- Láttam, hogyan villant meg a gyilkos tőre, édesapám hogyan bukott hörögve a porba! Lehet, hogy abban a pillanatban más ember lettem. Ne is kérleljen, édesanyám, ne nehezítse az elválást! Úgyis elmegyek, ha nem enged, hát megszököm.
Bálint körülnézett, s belesajdult a fájdalom, ahogy anyja és bátyja tágra nyílt szemét meglátta. Úgy szereti őket, mint senkit a világon! Hát miért nem értik meg, hogy neki most el kell mennie? Visszajön, ha valóra váltotta szándékát, a sors bocsájtotta rá ezt a próbát, rongy ember, ha meg nem állja.

4. Szökés

Amikor kinyitotta a szemét, az ablaktáblák résein még nem szűrődött be fény. Nem hallatszott a darabontok kiáltása, lépésük zaja sem verte föl az utca éjszakai csendjét, messze volt a hajnal.
Bálint óvatosan megmozdult, nagyot reccsent alatta a régi faágy. Arrafelé nézett, ahol Lőrinc szuszogott a sötétben, de onnan nem hallatszott zaj. Csak András forgolódott egy kicsit, motyogott valamit álmában, de hamarosan ő is elcsendesedett.
Bálint fölhajtotta a takarót. Este gyorsan elfújta a mécsest, a testvérei azt hihették, majd sötétben rakja le a ruháit, de csak a csizmáját tette le az ágy mellé. Most kitapogatta és fölhúzta egy pillanat alatt, azután az iszákért nyúlt, ott rejtőzött az is este óta az ágy alatt, benne egy kis élelem, pénz, váltás fehérnemű.
Nem látott ugyan semmit, de így is biztonságosan mozgott a szoba jól ismert bútorai között. Az ajtó nyikorgás nélkül nyílt, azután csendben becsukódott mögötte. Egy pillanatig állt a küszöbön, hallgatta a vastag falú kőház éjszakai neszeit, egy faajtó halk reccsenését, egy nyitva felejtett udvari ablak fatáblájának csapódását.
Szeretett volna még egy pillantást vetni Lőrinc és András arcára, talán sosem látja őket többé! Megsajdult a szíve. Mennyivel könnyebb lenne, ha elengednék, ha megértené az anyja, hogy nem maradhat itt! Ha búcsút vehetne tőlük, nem így, lopva, tolvaj módjára kellene bujkálnia a szülői házban.
Lassan elindult a kertre nyíló ajtó felé. Elfordította a kulcsot, azután kilépett a kertbe. A hold keskeny sarlója halvány fényt vetett a fekete bokrokra, a fák susogó leveleire. Fölrikoltott valami éjszakai madár, tétova szárnycsapkodás hallatszott a nagy diófa ágai közül, azután csend lett.
Bálint nem bajlódott a kapu kinyitásával, nem is akarta tárva-nyitva hagyni a házat maga után, inkább a faragott terméskövekből emelt kerítésfalhoz lopakodott, már tegnap odakészített egy magas fűrészbakot, ezen a tót favágók szokták ősszel aprítani a tűzifát. Fellépett, kinyújtott kezével éppen elérte a fal tetejét. Nem kapaszkodott föl azonnal, fülelt egy darabig, nem hall-e lépéseket, de az éjszaka némán borongott.
Iszákját átdobta a falon, riadtan hallotta, mekkorát puffan odaát. Azután gyorsan fölhúzódzkodott a fal tetejére, még egyszer körülnézett föntről, de nem látott senkit a homályban.
Óvatosan, halkan lehuppant, nehogy fölkeltse a darabontok figyelmét, ha itt járnak valahol a szomszéd utcákban.
Megkereste és leporolta az iszákját, azután a nyakába akasztotta.
Hát sikerült! Már a szülői ház falán kívül áll, előtte az egész világ, arra vár, hogy csodálatos kalandok után meghódítsa! Örülnie kellett volna, de maga is meglepődött, hogy nehéz a szíve, szinte fojtogatta valami, alig jutott levegőhöz.
Azt hitte, könnyű szívvel és könnyű léptekkel hagyja ott a házat, az utcát, a várost, és hirtelen belesajdult, hogy több köti őt ide, mint korábban gondolta, maga is megijedt tőle, milyen nehéz az elválás.
Lépett néhányat a fal mellett, azt méregette, vajon felugorva elérné-e a tetejét, ha részeg, garázda zsoldosok bukkannának föl az utca kanyarulatában, s föl tudna-e mászni rá, hogy egy ugrással eltűnjék a másik oldalon, a biztos védelmet ígérő kertben.
Ebben a pillanatban szabályosan dobbanó léptek hallatszottak az utca felső vége felől. A darabontok éjszakai őrjárata közeledett. Bálint meggyorsította a lépteit, úgy érezte, meghalna a szégyentől, ha elfognák, tömlöcbe zárnák, reggel pedig hazavinnék. Hogyan nézne az édesanyja, a testvérei szemébe? Szökésének híre gyorsan elterjedne a városban, kigúnyolnák, hogy csak az első sarokig jutott, összesúgnának a háta mögött, sőt a szemébe nevetnének.
Tovább, tovább tehát, amilyen gyorsan csak lehet! A házfalak mellé húzódott, először csak sietett, végül futott, óvatos macskaléptekkel, hogy ne üssön zajt, s megnyugodva hallotta, hogy a darabontok dobogása elhalkul mögötte.
Meglepődött, amikor hirtelen a városkapu előtt találta magát. Azt hitte, zárva lesz, s várnia kell, amíg hajnalban kinyitják, de már nyitva volt, ponyvával letakart nehéz katonai társzekerek gördültek ki rajta.
Egész csapatnyi alabárdos őr állt ott, lobogó fáklyákat tartottak a kezükben, a parancsnokuk hangos szóval számolta a szekereket. Néha kísérő lovasok kis csapata ügetett ki utánuk, s belevesztek a kapun túli végtelen sötétségbe.
Bálint meghúzódott a fal egyik kiszögellésében, sokáig figyelte a vonulást. Jó lenne kiosonni a szekerek között, de félt, hogy meglátják a fáklyák fényében, s még rosszabbul jár, mint ha az utcán kapnák el a darabontok.
Azt hihetik, kárt akart tenni a szekerekben. Ki tudja, mi lenne vele, mire kiderül, hogy kicsoda valójában.
Ekkor lovas rúgtatott előre a szekérsor mellett.
- Hadnagy uram! - kiáltotta, amikor a kapuőrök parancsnokához ért. - Hátrább a fáklyákkal!
- Miért? - kérdezte egy hang.
- Puskaporos szekerek jönnek! Félre a fáklyákkal, de szaporán!
Az őrök szétrebbentek, a kapu környéke egy szempillantás alatt sötétségbe borult. Bálint végig se gondolta, hogy mit tesz, hirtelen ellökte magát a faltól, s becsúszott két szekér közé.
A mögötte jövő lovak fölhorkantak, kapkodták a fejüket, az egyik hosszan nyerített, de a kocsis a sötétben nem vette észre Bálintot. Megrántotta a gyeplőt, és felüvöltött:
- Hóha, a Krisztusotokat!
Bálint az előtte haladó szekér végéhez lapult, majdnem bebújt alá, s mögötte hamar megnyugodtak a lovak. Sokáig ment így, észre sem vette, hogy már régen kiért a kapun, s a Fülek felé kanyargó úton zörögnek a szekerek a Garam völgyében.


5. A kapitány előtt

A vén palóc szekeres hátratolta széles karimájú kalapját a tarkójára, meg se fordult, csak odaszólt Bálintnak:
- Megérkeztünk vóna, fiatalúr! Én megyek le arra, a vízhez...
Bálint fölkapta az iszákját, átlépett a hosszú szekér oldalán, és menet közben leugrott a földre.
- Köszönöm.
A szekeres intett neki, azután a lovai közé csapott.
Sík puszta terjengett köröskörül, csupán néhány facsoport törte meg a táj egyhangúságát. Bálint várat keresett, vastag falakkal, égbe szökő tornyokkal, de csak valami sárgás földhányás magasodott előtte. Alkonyodott, a nap jobb felől vöröslött, Bálint megszaporázta lépteit. A sárgás földhányást egyre tekintélyesebbnek látta. Erősség ez, ha nem is olyan, mint amilyenek odafönn emelkednek a hegyek között.
Egy patakhoz ért, frissen ácsolt fahíd vezetett át rajta. A kitárt, nehéz kapuszárnyak mellett hangos szóval katonák beszélgettek.
- Adjon isten jó napot! - köszönt Bálint, és odalépett hozzájuk.
A beszélgetés megszakadt, a katonák egy pillanatig némán méregették a jövevényt.
- Neked is, öcsén! - felelte végül a legközelebb álló szürke ruhás, idősebb férfi. - Ámbár lassan már jó estét kívánhatsz. - Bálint erre semmit sem szólt, hát hozzátette: - Látom, messziről jössz. Mi járatban vagy errefelé?
- Nyáry Lőrinc urat keresem.
A katonák összenéztek, azután az előbb szóló Bálintra mosolygott.
- Nocsak! Kisebb úr nem is jó neked?
- Besztercebányáról jövök - mondta Bálint zavartan. - Szeretnék elszegődni...
A közelben csellengő katonák meg polgárok mind odaszállingóztak, körülvették Bálintot. A katona elkomolyodott, azután végigmérte a fiút.
- Azzal még várhatnál. Nem nézlek valami erős legénynek. - Várta, hogy Bálint mond-e valamit erre, de hogy a fiú nem válaszolt, folytatta: - Aztán minek akarsz elszegődni?
- Deáknak, apródnak... aminek kellek.
- Aha! A pennát akarod forgatni, nem a kardot.
A körülöttük állók nevettek.
- A pennát se könnyű jól forgatni - felelte Bálint. - Ha azt megtanultam, megtanulom a kardforgatást is.
- Nem olyan bizonyos az! - szólt közbe egy villogó szemű fiatal legény. - De azért jól jár a nyelved. Hanem igyekezz a kardforgatást is gyorsan megtanulni, mert ha nem sietsz, ideér a török, mielőtt befejeznéd a leckét.
Megint nevettek, azután az idősebb katona, aki először beszélt Bálinttal, körülnézett.
- Hívjátok Simont! Itt láttam a közelben.
A hátul állók közül néhányan kiabálni kezdtek:
- Simon! Hé! Simon! Gyere ide!
Már nyílt is szét az embergyűrű, hatalmas termetű, mackós mozgású fiatalember nyomakodott át rajta.
- Mi az? - kérdezte, a hogy beért a kör közepére. - Miért kiabáltok?
- Ez a legény most érkezett - mutatott Bálintra a katona. - A kapitány urat keresi.
- Mit akarsz? - fordult Bálinthoz a fiatalember.
- El akar szegődni ide - tüsténkedett az egyik katona a körülállók közül -, azért menne a kapitány úrhoz...
- Hát jöjjön! - Simon vállat vont.
A csoport szétnyílt előttük. Szótlanul ballagtak néhány lépést, azután Simon megszólalt:
- Ki vagy?
- Botos Bálint a nevem, Besztercebányáról jöttem.
- Ide akarsz elszegődni?
- Ide.
- Miért?
Bálint hallgatott, de Simon várta a választ, hát végül meg kellett szólalnia:
- Nem mindegy, hogy hová?
A másik hirtelen megállt.
- Nem egészen - dörmögte csodálkozva. - Vagy te nem tudod, hogy háború van? Jön a török, és Szolnok mindenképpen az útjába akad.
A falakon belül már szürkületbe olvadtak az árnyékok. A kitárt kapu felől hűvös szél tört be a várudvarra.
Bálint körülnézett, a föléjük magasodó, sárgásszürkére tapasztott falakat mustrálta.
- Miből vannak ezek?
- Földből. - Látva Bálint hitetlen ábrázatát, Simon elmosolyodott. - Földből bizony! De azért ne ijedj meg, vannak olyan erősek, mint a kőfalak.
Épületek közé értek, katonák és polgárok haladtak el mellettük. Érthetetlen, idegen nyelvű beszéd foszlányait hallották. A falak tetején meg a bástyákon sétáló őrszemek alakja lassan beleolvadt az ég elsötétülő hátterébe. Énekszó hallatszott valahonnan.
Simon megállt az egyik hófehérre meszelt épület előtt.
- Helyben vagyunk.
Átbotorkáltak néhány félhomályos helyiségen, azután Simon megállt egy sötét színű ajtó előtt. Megigazította a ruháját, nagy lélegzetet vett, és bekopogtatott.
- Ki az? - hallatszott belülről egy mogorva hang.
Simon benyitott.
- Én vagyok, kapitány úr.
- Gyere be!
Beléptek. Sötét volt a szobában, csak Nyáry Lőrinc előtt az asztalon égett három szál gyertya. Simon kihúzta magát.
Kapitány úr, ez a fiú most érkezett. Azt mondja, el akar szegődni...
Nyáry Lőrinc végigmérte Bálintot.
- Gyere közelebb!
A fiú lépett egyet előre. Csendesen nézte néhány pillanatig a sárgás, táncoló gyertyafényben lévő arcot.
A kapitány telt arcú, kopaszodó ember volt, Bálintban bizalmat ébresztett, de valami kételyt is. Ha pattogó szavú, netán goromba ember fogadta volna, talán megbántódik, de természetesnek tartja, hogy egy várkapitány olyan. Valami lágyság bujkált Nyáry Lőrinc vonásaiban, s ez bizonytalanná tette Bálintot. Elképzelte volna, hogyan parancsol a szedett-vedett, idegenből összecsődült zsoldoshadnak, de nem nagyon sikerült.
Egerben közelről látta Dobó István urat, nem gorombáskodott, nem kiabált, de a szava súlyosan esett, mint a kő, egyetlen intésére ugrottak a hadnagyok is. Egerben néhány német pattantyúson kívül nem akadtak idegenek, de Bálint tudta, hogy Dobó István úr őket is tudná rövid kantárszáron tartani, ha arra kerülne a sor.
- Ki vagy? - kérdezte Nyáry Lőrinc.
- Botos Bálint a nevem, kapitány úr.
- Honnan jöttél?
- Besztercebányáról.
- Csak nem Botos Pál fia vagy?
- Nem, kapitány úr. Ő édesapám testvére.
- Ismerem - dünnyögte elgondolkozva Nyáry Lőrinc. - Néhány hónapja beszéltem vele Pozsonyban. Derék, eszes ember, a városi küldöttséggel járt a helytartóságon. Tehát atyádfia! No, ez derék! - Hallgatott egy kicsit, azután megkérdezte: - Hogy hívják az apádat?
- Botos Lőrincnek. Bányafelügyelő volt, jó két hete temettük... Egy zsoldos agyonszúrta... vasárnap délben, az utcán... a szemem láttára...
A kapitány arca elkomorodott.
- Testvéred van?
- Kettő: Lőrinc és András.
- Kicsik?
- Lőrinc nagyobb nálam, András még tízéves sincs.
- Árván maradtatok - bólogatott a kapitány -, azért kell hát elszegődnöd.
Nem kérdezte ezt, hanem kijelentette, Bálint nem mondott ellent. Úgy érezte Nyáry Lőrinc szavaiból, hogy részvéttel van iránta, bízott benne, hogy ittmaradhat.
- Eddig mit csináltál?
- Iskolába jártam.
- Kardforgatáshoz értesz-e?
- Kardforgatást nem tanultam, kapitány úr - felelte Bálint. - De megtanulom, amikorra szükség lesz rá.
Nyáry Lőrinc bólogatott, Bálint a szemén látta, hogy tetszett neki a válasz.
- Lehet, hogy hamarabb szükség lesz rá, mint gondolod - fűzte tovább a szót gondterhelten a kapitány. Lehajtott fejjel hallgatott egy darabig, azután hirtelen fölkapta a tekintetét, mintha álomból ébredne. - Elszegődhetsz a várba - jelentette ki. - Fölfogadlak apródnak, íródeáknak. Ez itt - mutatott Simonra - derék legény, erős, mint a bika. Azt mondta ő is, hogy tud írni. Ez igaz is, csak olyan az írása, mint a macskakaparás. Remélem, veled nem vallok szégyent, ha levelet írsz a pozsonyi helytartósághoz vagy a kassai királyi hadbiztosi hivatalba.
- Igyekszem a legjobb tudásom szerint, kapitány úr - mondta Bálint. - Az iskolában gyakran megdicsértek szép írásomért. A számoláshoz is értek, latin szót is tanultam, németül úgy tudok, mint magyarul...
- Derék! - bólogatott Nyáry Lőrinc. - Kosztot, kvártélyt, ruhát kapsz, a többi fizetségedről majd beszélünk, ha megmutattad, mit tudsz.
Bálint egy pillanatig arra gondolt, beszél a vörös hajú, forradásos arcú zsoldosról, aki megölte az apját, elmondja, hogy bosszút esküdött ellene, azután mégsem említette. Félt, hogy Nyáry Lőrinc úr is úgy vélekedik, mint Botos Pál: tűt keres a szalmakazalban. Vagy ami még rosszabb, kineveti, talán el is küldi a várból. Pedig szeretne ittmaradni, Szolnok védői közt sok idegen zsoldos nyüzsög, nem úgy, mint Fülek és Eger várában, itt megtalálhatja azt a gazembert, akit üldöz. De ez időbe telik, és óvatosan kell a kereséshez látni, mert ha híre megy, hogy miért jött, és a sebhelyes arcú zsoldos is megtudja, könnyen elteszi láb alól, mielőtt ő a nyomára bukkanna a tömegben. S ha egy hajnalon átvágott torokkal találják valamelyik elhagyott szögletben, a kutya sem ugat többé utána.
- Derék! - ismételte a kapitány, azután hirtelen Simonhoz fordult. - Mutass neki helyet a szobádban, azután holnap vezesd körül a várban, hadd lásson mindent, amit kell! Gondoskodj róla, hogy enni is kapjon!


6. Vár a vizek között

Másnap kora reggel Bálint arra ébredt, hogy kemény marokkal rázza valaki. Lassan kinyitotta a szemét. Simon hajolt fölébe.
- Ébredj, te hétalvó!
Fölült az egymásra terített puha birkabőrökön, amelyekre leheveredett az este, és kábán körülnézett.
- Itt nem szokás ám délig aludni! - dörmögte Simon. - Egyél, azután induljunk!
- Hová?
- Nem emlékszel, mit mondott Lőrinc úr az este? Hogy mutassam meg neked a várat, oktassalak ki, hogy mi lesz a munkád.
Bálint felugrott.
- Menjünk!
- Nem addig az! - nevetett Simon. - Egyél előbb, azután majd megyünk!
Kenyér és szalonna volt az asztalon, Bálint nekilátott. Kínálta Simont, de ő csak a fejét rázta.
- Már ettem. - Azután bort hozott cserépkancsóban, és két poharat tett az asztalra. - De szívesen koccintok veled, ha befejezted az evést. Szereted-e a bort?
Bálint vállat vont.
- Ritkán éltem vele.
- No, itt majd élsz! - nevetett Simon, azután magyarázóan hozzátette: - A folyókban dögök úszkálnak, a vár kútja meg nem elég mély, hogy jó vizet adjon. Amíg bor van, azt igyál, addig nehezebben kapsz meg bármilyen ragályt.
- Mit kell majd csinálnom? - kérdezte Bálint teli szájjal.
Simon megcsóválta a fejét.
- De sürgős! No de elmondhatom máris, ha akarod. Nem szakadsz bele, abban biztos lehetsz. Megírod a kapitány úr leveleit...
- Tán ő nem tud írni? - kottyant közbe Bálint.
- Már hogyne tudna! - dünnyögte rosszallóan Simon. - Csak nem szeret piszmogni vele, szívesebben hagyja másra. Nos hát, megírod a kapitány úr leveleit, átnézed a papirosokat, amiket az olasz benyújt a kapitány sírnak.
- Milyen olasz?
- Az építész... majd megtudod idejében - legyintett türelmetlenül Simon. - Szóval átnézed a papirosokat, a zsoldjegyzéket, a beszerzők elszámolását... mindent, amit letesznek a kapitány úr asztalára. Ez a legnehezebb. Néha úgy megkeveredik minden, az ördög se ismeri ki magát. Lőrinc úr meg dühös olyankor, mert ő se szeret ilyesmivel foglalkozni. Ha ezt jól elvégzed, a többi már gyerekjáték. Fölváltva leszünk a kapitány úr mellett, rendben tartjuk a ruháit, a csizmáit, a fegyvereit, elhozzuk az ételét-italát, szaladunk, ha üzenetet küld valakinek... nem ördöngös dolog az... csak a papirosokat ne lássam!
Amikor Bálint befejezte az evést, ittak egy pohár bort, Simon gondosan elrakott mindent egy nagy ládába, azután kinyitotta az ajtót.
Ragyogó napsütés volt odakint, káprázott a szemük a szoba félhomálya után. Simon tipródott egy kicsit az ajtóban, nem tudta, merre induljon, azután elszánta magát.
- Fölmegyünk a falra. Onnan mindent láthatsz.
Vastag, durva deszkából ácsolt falépcsőn lépkedtek, rengett, dobogott a lábuk alatt.
- A vár nagyjából már kész, csak a kapunál dolgoznak még a talián kőfaragók - mutatott körbe Simon.
Kitárult előttük a ritkás facsoportokkal tarkított végtelen síkság, csak a Tisza mentén húzódó keskeny erdősáv zárta el a kilátást. Északon csendes, kihalt volt a táj, kelet felé, ahol gondozott kertek szabályos négyszögei sorakoztak a vízen túl, szintén alig volt valami mozgás. Nyugat felé azonban rengeteg ember sürgött-forgott a város félig elkészült falain.
- Mennyien vannak! - ámult el Bálint.
Simon elégedetten nevetett.
- Ez már semmi! A város falait építik, de ahhoz nem kell annyi ember. Akkor volt itt igazi sokaság; amikor a várat építették! Öt-hatszáz ember dolgozott egyszerre a falakon robotban, a környező falvak népe, szigorú rend szerint beosztva. Mint a hangyaboly, úgy nyüzsgött a töméntelen ember, nemcsak férfiak ám, hanem nők és gyerekek is. Tokaj felől nagy tutajokba kötve úsztatták le a cölöpöknek való fát. Egy-egy nagy csapat férfinak csak az volt a dolga, hogy a tutajokat szétbontotta, és a szálfákat fölvitte a vállán a partra, ahol a szekercések kihegyezték mindegyiket. Szekeresek meszet, követ, agyagot fuvaroztak, kiáltások, zörgés, lónyerítés... akkora volt a lárma, hogy belesüketült az ember.
- Most is épp elegen vannak - vetette közbe Bálint. Lefelé mutatott, arra, ahol asszonyok hosszú láncban merítették a vizet a Tiszából, meszet oltottak vele, meg vitték azoknak, akik kondérokban főztek, a tüzek csípős füstje a bástyák tetejéig fölszállt. Bálint nézelődött még egy kicsit, azután megkérdezte:
- Minek az a rengeteg fa? Azt mondtad, a fal földből épül.
- Igaz - felelte Simon -, de nem úgy ám, hogy csak összetúrják a földet. Figyeld meg, a városfalak ugyanúgy készülnek, ahogy ezeket építették. - Előbbre ment, a fal széléig. - A kihegyezett cölöpöket leverik két sorban, olyan messze egymástól, amilyen szélesre a falat tervezték, azután a két sor cölöp közötti helyet kitöltik földdel, amit az új Zagyva-ág ásásakor nyertek. Ezt a frissen ásott földet tapossák rétegenként keményre az asszonyok meg a gyerekek. Néha annyian voltak, hogy az énekük elnyomta a szekerek zaját. Aztán ha feltöltötték a falat, agyagból sarat gyúrnak. Meztelen lábbal tapossák, az asszonyok visszagyűrik a ruhájuk alját a derekukra kötött zsinór mögé, a katonák kiabálnak is nekik mindenfélét, tréfálkoznak, amikor a lábuk elővillan a ruha alól. - Nevettek mind a ketten. Keresték a sarat taposó asszonyokat a sokaságban, de azok messze voltak. - Az agyagból gyúrt sárral azután betapasztják kívülről a palánkot, hogy ha tüzet vetnek rá, ne fogjon rögtön lángot a fa.
Hallgattak egy darabig, Simon hagyta, hogy Bálint nézelődjék. Azután elsétáltak a Tisza felőli bástyához. Egy őr állt ott, ügyet sem vetett rájuk. Simon kinyújtotta a kezét.
- A várost a Tisza felől nem védik bástyák, sem falak, csak a Zagyva felől, ahol keskenyebb a víz. Ha jön a török, a várost nem is fogjuk védeni.
- Akkor ennyi fal se kellene.
- Kisebb portyázó martalóchad ellen megteszi, ha igazi sereg ostromát nem is állná ki.
- És a vár?
Simon fürkészően rápillantott.
- Igazi katonák akármilyen sereg ellen megvédik. A falak magassága itt nyolc-kilenc öl, a bástyák szélessége hat öl.
- De csupa föld meg fa...
- Nem baj az! Tán még jobb is, mint a kő. Mert a kő törik, pattan, ezeken a cölöpökön meg elporzik az ágyúgolyó. A várat mindenfelől víz veszi körül. A Zagyva a torkolatnál három ágra szakad, vagyis kettőt úgy ástak neki, ezért északról, nyugatról és keletről is védi a várat meg a várost. A déli oldalon meg ott a Tisza, azon ostromhoz nem kel át a török. Látod, a vár szabálytalan négyszög alakú, a sarkain kőbástyákkal. Van egy nagy kapuja a város felé, meg egy kisebb, a vízi kapu, amelyen a Tiszához lehet lejutni.
- Milyen katonák szolgálnak itt? - kérdezte Bálint, és szemügyre vette az őrt, aki unalmában köpködött lefelé a bástyáról.
Simon elkomorodott.
- Mindenfélék - felelte kedvetlenül. - Németek, spanyolok, egy kevés magyar hajdú meg naszádos.
- Ez itt milyen? - Bálint az őr felé mutatott.
- Alighanem spanyol - válaszolt Simon vállat vonva. - Értenek a hadimesterséghez, de csak a pénzért harcolnak...
- Mostanában nem jött újabb csapat?
- Jönnek-mennek... én nem tartom számon őket.
- Nem láttál itt egy vörös hajú, forradásos németet?
Simon gondolkozott.
- Nem emlékszem. Bár azért lehet, a fene nézegeti... Miért kérdezed?
Bálint vállat vont.
- Nem fontos. Találkoztunk Besztercebányán, és mintha az ő csapatuk is errefelé tartott volna.
Simon visszaindult a deszkalépcsőhöz, Bálint követte. A lépcső aljában fekete köpenyes, beesett arcú, szálfaegyenes férfival találkoztak. Rájuk sem nézett, öles léptekkel elsietett mellettük.
- Ki ez a furcsa szerzet? - kérdezte Bálint, és utánafordult.
- Ez Buselius pallér, a többiek Giacomo mesternek is hívják. Nagyon büszke, nemigen vesz észre egyszerű halandót. Csak a kapitány úrral áll szóba, meg legföljebb Pekry Gábor alkapitány úrral, a kisebb rangúaknak meg az építőmestereknek csak odavet egy-egy utasítást, de nem magyarul ám, még csak nem is olaszul, hanem latinul. Mindig összetekert nagy árkusokkal jár a falakon, néha kiteríti egyiket-másikat, gondterhelten nézegeti, csóválja a fejét. Az asszonyok már azt mondogatják, bizonyára valami boszorkányság van azokban a nagy papirosokban. Este a szállásán tervezget, reggelig nem mutatkozik. Az az igazság, hogy neheztel, amiért ilyen vakondtúrást építtetnek vele, pedig fellegvárakat is emelt ő már az Appenninusokban. Bár hát akármilyen büszke ember, a püspök úr neki is parancsol, ezért aztán kénytelen építeni a „vakondtúrást”, ahogy a szolnoki várat nevezi.
- Hát ilyenek az olaszok?
- No, nem mind - nevetett Simon. - Vannak másfélék is, rögtön mutatok neked nehányat.
Faragott sziklatömbök hevertek szanaszét a kapu körül, fehéren szikráztak a napfényben. Kőtörmelék borította a környéket. Néhány bőrkötényes ember üldögélt a fal mellett az árnyékban meg a köveken, csak kettőnek a kezében csengett a kalapács.
- Ők azok - mutatott feléjük Simon. - Hatan vannak, Giovanni a vezetőjük. Nem hajtja az embereit, ráérnek beszélgetni, tréfálkozni.
Kocsi robogott el mellettük, istenkísértő közelségben, szinte súrolta a köveken üldögélő olaszokat, utána pedig asszonyok mentek át a boltíves kapu alatt, nagy, fonott kosarakban cipeltek valamit a város felé. Az olaszok nevettek, kiabáltak nekik, azok is abbahagyták a munkát, akik addig még dolgoztak.
Kissé testesedő, bőrkötényes férfi ment oda hozzájuk, a feje búbján már kopaszodott. Nyújtotta a kezét Simonnak, az arcán, a homlokán és ritka, szürkülő hajszálai között izzadságcseppek csillogtak. A karját apró sebhelyekkel pettyezték a lepattanó kőszilánkok, és vastagon kidagadtak rajta az erek.
- Simone mio! - kiáltotta az olasz, és keblére ölelte Simont. - Te jönni végre szegény faragók hozzá!
Simon kibontakozott az öleléséből, és Bálintra mutatott.
- Ez itt Bálint. Tegnap óta a kapitány úr deákja, apródja, ugyanúgy, mint én.
Giovanni egyetlen pillantással végigmérte Bálintot.
- Bravo! - kiáltotta. - Te is vagy apró, ő is apró a signor capitanónak!
- Nem apró, hanem apród! - mondta emelt hangon Simon, mintha azt remélné, Giovanni jobban megérti a kiabálva kimondott szavakat.
- Apró, apród! - Az olasz legyintett, azután egy kissé alulról, ravaszul Simonra pillantott. - Hát te nem vagy apró, azt látok.
A többiek már mind körülöttük álltak, nevetve hallgatták Giovanni bolondozását.
- Dolgozzatok! - vigyorgott rájuk Simon. - Jön Buselius mester, és lesz nemulass!
Giovanni kihúzta magát, magasra emelt fővel tett néhány lépést, a pallért utánozta. A társai fuldokoltak a nevetéstől.
- Furcsa fickó ő is - jegyezte meg Bálint, amikor eltávolodtak néhány lépésnyire a kőfaragók csoportjától. - Olyan különös a pillantása... mintha mindig valami csalafintaságon törné a fejét... ravaszul pislog megállás nélkül...
- Egy kis huncutságért ugyan nem megy a szomszédba - felelte Simon -, de a ravaszság, amit a pillantásában látsz, attól is van, hogy gyulladt a szeme, és ég a szálló kőportól, ezért kell sűrűn pislognia.
Bálint hallgatott, csendben mentek egy darabig.
- Halálra nevetheted magad rajta - folytatta Simon. - Majd beszélsz még vele, magad is meglátod. Nagyon szeret csácsogni. Amikor megismertem, rögtön leültetett egy ládára, kenyeret, sajtot, vörösbort hozott, nem nyugodott, amíg bele nem kóstoltam. Rettenetesen erős, egyszer fogadásból a feje fölé emelt egy olyan kőtömböt, amilyet egyébként csak két ember tudott nagy nehezen arrébb tenni. Majd panaszkodik neked is, hogy ilyen alantas kőfaragómunkát kell végeznie, pedig ő szobrász, scultore, akinek a pápa vagy legalábbis a toscanai nagyherceg udvarában lenne a helye. Aztán eldicsekszik majd, hogy dolgozott ő már Rómában jó tíz évvel ezelőtt, a pápa megrendelésére.
- Látta a szentatyát? - álmélkodott Bálint kikerekedő szemmel.
Leértek a keskeny vízhez, amely a várat elválasztotta a várostól. A túlsó parton már elkészült a fal, az építők távolabb dolgoztak, innen lentről nem lehetett látni őket. A kiabálás, szekérzörgés, ökörbőgés idehallatszott ugyan, de gyengébben, összemosódó morajlásként.
- Nem tudom, igaz-e, de nem is egyszer emlegette, hogy esténként; ha elhúzódott a munka, őszentsége gyakran lesétált a palota kertjébe, ahol a szobrászok faragták a márványtömböket, s egy kis sajt és vörösbor mellett vele is elbeszélgetett. Amikor szemügyre vette Giovanni munkáját, állítólag azt mondta, hogy alig ismer nála nagyobb szobrászt Itáliában, valósággal az öreg Buonarrotihoz hasonlítható, ahhoz a művészhez, akit már régóta a keresztnevén emleget, Michelangelónak ismer és magasztal egész Róma.

7. Németek és spanyolok

Bálint gyorsan beletanult a munkájába, s ahogy teltek a hetek, mindig könnyebbnek érezte a szolgálatot. Nyáry Lőrinc ugyan nem nagyon dicsérgette, de minden dicséretnél többet mondott, hogy egyre inkább ráhagyta a papirosokkal való bíbelődést. Ő maga ritkán vizsgálta át a számadásokat, akkor is inkább csak a Bálint elmondásából tájékozódott.
A nyár derekán egyszer éppen az elszámolásokat vette szemügyre a kapitány és Pekry Gábor alkapitány Bálinttal, amikor nagy dobogás, hangos beszéd hallatszott odakintről, majd kivágódott az ajtó, és betódult rajta egy csomó német meg spanyol. Arcuk indulattól vöröslött, kezük a kard markolatán, szemükből sütött a gyűlölet.
Nyáry Lőrinc fölpillantott a papírokból, és összenézett az alkapitánnyal. Mindketten a kardjuk markolatára tették a kezüket. Bálint hátrább lépett, megállt az ablakmélyedésben.
- Mi dolog ez, urak?! - kérdezte fölállva Nyáry Lőrinc - Betörnek ide hívatlanul, kopogtatás nélkül! Mi olyan sürgős?
A spanyolok egyik tizedese tisztelgett, és tört magyarsággal megszólalt:
- Don capitano, a hispaniai soldados nem bírnak tovább ebben a fortaleza!
Bálint elmosolyodott a furcsa beszéden, de meglátta a kapitány és az alkapitány feszült, izgatott tekintetét, és arcáról lehervadt a vidámság.
- Ugyan miért nem? - kérdezte Nyáry Lőrinc.
- Az aleman soldados akarják mienk élet... capitano Hammerspach minket hajszolt a la muerte... halálig... enni meg pfuj... van sok hispán beteg, tele velük az ispotály!
A németek szószólója többször is közbe akart szólni, de Nyáry Lőrinc mindig leintette. A végén azután a nagydarab, vörös arcú bajor nem tudta magát türtőztetni, belebődült a spanyol beszédébe:
- Spanisch zsoldos van mind gyáva, szeret csak pénz, és nem szeret harc! Beszél, hogy menni Indiák, ott arany hever szanaszét, és kell harcolni csak meztelen vademberek ellen! Herr Hammerspach akart fegyelem, de megbetegedett nagyon gyanúsan. A hispán mind orgyilkos, méregkeverő, Herr Hammerspach...
A spanyol tizedes elsápadt, hegyes kecskeszakálla megremegett az indulattól.
- Don Hammerspach enfermo, vagyis lett ő beteg nagyon gyanúsan, hogy te jól mondasz! Tudta, hogy jön turco had...
A bajor arcát még jobban elfutotta a düh bíbora. A kardjára csapott, néhány szót mondott az anyanyelvén a honfitársainak. A németek csoportja felzúdult.
- Fogsz ezért megfizetni, hispán kutya! Herr Hammerspach becsületét mosok tisztára a tied vérrel!
Kirántotta hosszú, egyenes kardját, olyan széles és nehéz volt, mint valami hóhérpallos. A spanyol vékony pengéje is megvillant egy pillanatra az ablakon át betűző napfényben. A németek és a spanyolok csoportja egymástól távolabb húzódott.
Nyáry Lőrinc az asztalra csapott, de akkorát, hogy a tollak a magasba szökkentek, a tintásüveg pedig felborult, és a tinta végigömlött a papírokon.
- Állj! - kiáltotta. - Kardot vissza, vagy lecsukatom az urakat!
A bajor meg a spanyol - árgus szemmel lesve egymás minden mozdulatát - pimasz lassúsággal visszatolta kardját a hüvelyébe. Csend lett egyszerre, de olyan csend, hogy Bálint meghallotta egy légy zümmögését.
- Megtiltom, hogy a vár védői fegyvert emeljenek egymásra! - mondta csendesen Nyáry Lőrinc. - Aki a kardját nem az ellenség ellen vonja ki, azt vasra veretem, akár német, akár spanyol, akár magyar. Elmenetelről pedig többé ne essék szó, mert akitől még egyszer meghallom, annak a fejét vétetem, és kitűzetem a kapu fölé, hogy mindenki okuljon a példájából. Az élelmezésre nem lehet panasz - tette hozzá -, mindenki ugyanazt az ételt kapja. A vár jól el van látva élelemmel és hadiszerszámokkal, nem kell ide más, csak bátorság és egyetértés. A rend és a fegyelem mindenkire kötelező, a hadifoglalkozás elrendelése pedig a parancsnok joga, azon semmilyen hadseregben nincs vita.
Elhallgatott. A spanyol meg a bajor pergő nyelvvel fordította a szavait a többieknek. Amikor befejezték, mindkét csoport felmorajlott. Nyáry Lőrinc intett nekik.
- Elmehetnek az urak!
A zsoldosok nagy csörtetéssel, lábdobogással kivonultak.
Nyáry Lőrinc visszaült a székébe, megtörölte a homlokát, és nehéz sóhajtás szakadt ki belőle:
- A jó Isten őrizze meg Szolnokot! - Hallgatózott egy darabig, de most senki nem ütött zajt. Ám Bálint alig itatta föl a tintát porzóval a papírokról, alig fogtak hozzá újra a készletek számbavételéhez, amikor éktelen kiabálás, sikoltozás, lövések durranása verte föl a vár csöndjét.
Nyáry Lőrinc az ablakhoz ugrott. Sűrű, fekete füst gomolyodott az égre, égett egy épület a várkápolna környékén.
Kirohantak a házból. Nyáry Lőrinc futtában maga mellé intett minden magyar katonát, akivel útközben találkozott, lehettek már vagy húszan, amikor a kápolna elé értek.
A téren lárma, por, füst gomolygott. Néhány német zsoldos éppen a kápolna ajtaját akarta betörni egy gerendával, mások a mellette álló ház ajtaját döngették, a szemközti házét pedig már be is zúzták, fegyvercsattogás, ordítozás, asszonyi sikoltozás hallatszott belülről, és senki sem törődött vele, hogy a tetőn egyre jobban elharapózik a tűz.
Bezúzott fejű német zsoldos hevert a ház előtt a téren, vére nagy, fekete foltot rajzolt a porba. A fal mellett egy spanyol feküdt. Még volt annyi ereje, hogy az árnyékig vonszolja magát, tenyerét az oldalára szorította, ujjai közül szivárgott a vér.
- Agua! Agua! - nyöszörögte. - Por compasión! Agua! Kenyergek, víz!
Senki sem törődött vele. Bálintnak eszébe jutott ugyan, hogy megitassa, de a kapitány mellett kellett maradnia.
Közben a gerenda hatalmas döndüléssel újból nekivágódott a kápolna ajtajának, de a nehéz tölgyfa deszkák még ellenálltak. Nyáry Lőrinc egy intéssel odaküldte az alkapitányt néhány emberrel, ő pedig a többiekkel az égő házhoz futott, ahol már a szilánkokká zúzódott ajtó mögött ölték egymást a német és a spanyol zsoldosok.
Az egyemeletes ház kapuja mögül keskeny lépcső vezetett fölfelé. Ahogy a vakító napfényből beléptek, Bálint az első pillanatban csak gomolygó emberi testeket meg szikrázó pengéket látott, és hallotta a fegyverek csattogását, az ordítozást és a nehéz csizmák dobogását a téglapadlón. Ahogy a szeme megszokta a benti homályt, kitisztult a kép. Két spanyol védte a keskeny lépcsőt, úgy félmagasságban, szorosan egymás mellett állva forgatták a kardjukat. Velük szemben négy-öt német zsoldos törtetett volna fölfelé, egymást is lökdösve, taszigálva, egy pedig oldalról, a lépcsőkorlát farúdjai között próbálta megszúrni a spanyolokat, de a kardja nem ért föl odáig. Ugrálva is csak a csizmájukat tudta döfködni, de a pengéje mindig lecsúszott a kemény bőrről.
Nyáry Lőrinc teleszívta a tüdejét, és akkorát kiáltott, hogy tán a falak is beleremegtek.
- Megállni! Halt!
A lépcső tetején ekkor megjelent még két spanyol, nagy faládát cipeltek. Egy asszony botladozott mellettük; sikoltozva rángatta a karjukat.
- Hagyjátok! Pogány kutyák! Nem adom a ládát!
Teljes súlyával a katonákba kapaszkodott, de azok vonszolták magukkal.
- Állj! - kiáltotta újra Nyáry Lőrinc. - Halt! Fegyvert le!
A lépcsőn álló két spanyol egyszerre eresztette le a kardját. Ekkor az egyik német előreugrott, és a korlátnál lévő spanyol hasába szúrt. Az felüvöltött, elejtette fegyverét, és próbált megkapaszkodni a korlátban, de lassan lecsúszott a lépcsőre, nyöszörögve szorította sebét a tenyerével.
A lépcső tetején álló spanyolok megdermedtek egy pillanatra, azután dühösen felordítottak, kitépték magukat az asszony kezéből, és a nehéz, vasalt sarkú ládát együttes erővel ledobták a földszinten álló németre, aki néhány pillanattal előbb még a korlát farúdjai között próbálta megszúrni a lépcsőn védekező, most már hamuszürke, verejtékes arccal nyöszörgő spanyolt. A német hang nélkül összecsuklott, félig elborították a leszakadt fedelű ládából kiforduló ruhák.
- Halt! - kiáltotta újra Nyáry Lőrinc. Hátulról elkapta a legközelebb álló zsoldost, és nekivágta a falnak, hogy megremegett a ház. - Kifelé!
A katonák lassan kioldalogtak, egymást lesve, kezüket a kardjuk markolatán tartották.
A téren Pekry Gábor éppen sorakoztatta a németeket, a spanyolok akkor óvakodtak elő a kápolnából meg a másik házból.
Abban a pillanatban loholt oda Franz Wiser, a zsoldoshadak új gyalogos kapitánya, aki a beteg Hammerspach helyett alig néhány nappal korábban érkezett. Futtában igazgatta öltözékét. Amikor Nyáry Lőrinc elé ért, tisztelgett, és megkérdezte:
- Mi itt történik, kapitány úr?
Nyáry Lőrinc arcát elfutotta a pirosság.
- Ezt én kérdezem kegyelmedtől! A katonái egymást ölik!
A zsoldosok parancsnoka tanácstalanul téblábolt, azután hirtelen ráordított a körülöttük álló katonákra. A csoport lomhán megmozdult. Franz Wiser újabb vezényszavakat üvöltött, a zsoldosok mozgása fürgébb lett, külön csoportba álltak a németek, külön a spanyolok. Éppen befejezték volna a sorakozót, amikor hatalmas robbanás hallatszott a délkeleti sarokbástya felől, és egy pillanat múlva fekete füstfelhő lövellt az égre. Forró légáramlat csapott az arcukba, korommal pettyezte a bőrüket.
Franz Wiser csodálkozva forgatta a fejét, a zsoldoshad alig alakuló rendje pedig fölbomlott. A vízi kapu felől magyar gyalogosok jöttek Móré Gáspár vezetésével, naszádosok követték őket, hirtelen fölkapott csáklyákat, tolórudakat, evezőket tartottak a kezükben.
- A lőpor! - kiáltotta Nyáry Lőrinc - Fölrobbantották a lőportárat!
Égett ruhás, kormos arcú emberek rohantak elő. Az egyik a szemére szorított kézzel botladozott.


8. Törökök a vár körül

A robbanás után, ahogy helyreállt a rend, Nyáry Lőrinc számba vette, hogy mennyi kár esett. Kiderült, hogy nem pótolhatatlan a veszteség, maradt elég lőpor, a tűz és a robbanás sem okozott jóvátehetetlen károkat. A kapitány visszament a szállására, rövid ideig tanácskozott Pekry Gáborral, azután hívatta Bálintot. Nem kellett sokáig várnia, a fiú, mintha sejtette volna, hogy még szükség lesz rá, ott várakozott a szobájában, közvetlenül a Nyáry Lőrincé mellett.
Franz Wiser közben visszaparancsolta az embereit a szállásukra, a naszádosok meg az összeszaladt lakosok pedig eloltották az égő házakat, összeszedték a halottakat, bekötözték a sebesülteket.
Nyáry Lőrinc feldúltnak látszott, nem tudott a helyén maradni, az asztalától percenként az ablakhoz sietett, mintha azt fürkészné, nem kezdődik-e újra a veszedelem a zsoldosok között. Azután Bálintra parancsolt, hogy vegyen elő papirost, tollat, tintát.
Egy jó óra is eltelt, mire kinyílt az ajtó, és Bálint kilépett rajta a levéllel. Simon ott ült egy ablakmélyedésben, amikor meglátta, odasietett hozzá.
- Kinek megy a levél? - kérdezte izgatottan.
- A királynak. - Bálint elsietett mellette, de Simon nem tágított, ott loholt a nyomában.
- Mi van benne?
- Titok.
Simon megfogta a ruhája ujját, Bálint kénytelen volt megállni.
- Nekem nem titok.
- Ugyan miért?
- Én is írhattam volna.
- Miért olyan fontos neked, hogy mi van benne?
Bálint továbbindult, Simon követte.
- Azért fontos - mondta -, mert az én bőrömre is megy... ha kiüt egy lázadás, mindnyájunkat lekaszabolnak.
- Félsz?
Simon megmarkolta Bálint karját, és úgy megszorította, hogy a fiú fölszisszent a fájdalomtól.
- Nem félek - suttogta -, de tudni akarom, hogy mire készüljek... - Hallgatott egy darabig, azután látva Bálint habozását, rábeszélően hozzátette: - Mi egyformán a kapitány úr apródjai vagyunk, nem igazság, hogy te többet tudsz, mint én!
- De senkinek sem mondhatod el! - Bálint a szájára tette a mutatóujját. - Senkinek! Értetted?
- Értettem hát! - Simon türelmetlenül vállat vont. - Mondd már gyorsan!
- Esküdj meg!
- Miért?
- Hogy nem mondod el senkinek. Az életedre esküdj!
- Esküszöm az életemre! - Simon fölemelte a jobb keze két ujját. - No! Mi van benne?
- Nyáry Lőrinc úr tudatja a királlyal, hogy a zsoldosok garázdálkodnak, gyilkolják egymást, több házat felgyújtottak, elhamvasztották a lőszer egy részét, és hogy kicsinyhitűség és félelem ülte meg a várat. Kéri őfelségét, hogy gyalogos katonákat, lehetőleg magyarokat rendeljen az őrség megerősítésére.
- Ennyi? - kérdezte Simon csalódottan.
- Ennyi.
Kiértek a ház elé, egy katona várakozott ott felszerszámozott lóval, útra készen. Bálint odament hozzá.
- Kend vár a levélre?
- Igenis! - A katona rántott egyet a mentéjén, megigazította a kengyelszíjat.
- Ki küldte kendet?
- Pekry Gábor alkapitány úr parancsolta, hogy legyek útra készen, mert egy levelet kell kivinni a várból.
- Hová?
- Pozsonyba, a magyar helytartósághoz.
- No hát itt a levél, induljon kend!
A katona a mentéje alá dugta a levelet, azután nyeregbe ült, és elügetett.
- Azt mondta, Pozsonyba megy - szólalt meg csodálkozva Simon. - A király Bécsben van, hogy kapja meg akkor a levelet?
- Majd a pozsonyi urak elküldik - legyintett Bálint. - Ki van ez találva, elhiheted.
Ebben a pillanatban valaki lekiáltott az északi falról.
- Törökök!
Bálint és Simon fölrohant a deszkalépcsőn, de már mások is igyekeztek fölfelé, hirtelen megelevenedett a várudvar.
- Elfogják a hírvivőt! - komorodott el Simon. - Akkor pedig nagy baj lesz. Megtudják, mi van a várban, rögtön támadnak.
- Ha már itt vannak, támadnak akkor is, ha nem olvassák el a levelet - felelte Bálint. Nyugodtan figyelte Simon riadalmát.
Messze, a városon túl, az ártéri erdő mögül néhány tucatnyi hosszú lándzsás, turbános akindzsi porzott elő. Fürgén ügettek apró lovaikon, majd ahogy közelebb értek a városhoz, lassítottak, a mozgásúk óvatosabb lett.
Bálint a hírvivőt kereste a tekintetével, s meg is találta hamarosan. Már átúsztatott a Zagyván, észak felé vágtatott.
- Nem vették észre! - dünnyögte Bálint nagy sóhajtással. - Most azonban már akkor sem érik utol, ha észrevennék.
A törökök egészen a város nyugati faláig jöttek, megálltak a Tisza partján, tanakodtak egy kicsit. Hamarosan a túlsó oldalon is akindzsik tűntek föl, lerúgtattak a partra, megitatták lovaikat, átkiabáltak egymásnak a keskeny víz fölött. Száraz, meleg nyár járta, a hosszú szárazság miatt leapadtak a folyók.
Az első akindzsiket újabbak követték, azután más had is érkezett, gyalogosok, letakart, nyikorgó, nehéz ökrös szekerek, bivalyok vontatta ágyúk. A nap már az égalj felé ereszkedett, a fölvert por megszűrte vöröses sugarait, mintha fojtó, nehéz füstben lángolt volna nyugat felől a környék.
A török óvatos volt, csak a könnyűlovasok keltek át a Tiszán túlra, a sereg zöme nyugatról folyta körül a várat és a várost. A katonák azonnal hozzáláttak a sátorveréshez, szürkületkor már sátrak tömege tarkállott a vár körül a végtelen síkságon. A nyüzsgésnek azonban a beálló sötétség sem vetett véget. Az embertömeg forrt, rengett, látszólag céltalanul, mégis pontos terv szerint. Nagy tüzek gyúltak a sátrak között, üstök kondulása, kondérok csengése, a sülő és fövő hús illata jelezte, hogy a tábor megkezdte mindennapi életét.
A várbeliek mind a falakon tolongtak, Bálint észrevette, hogy Nyáry Lőrinc, Pekry Gábor, Wiser zsoldoskapitány, Móré Gáspár, a hajdúk kapitánya meg néhány spanyol tizedes az északnyugati bástyáról nézi, hogyan özönlik a török a vár alá.
A városkapukat bezárták, de a vár és a város közötti keskeny Zagyva-csatornán át lehetett még járni, a várkapu is nyitva volt a város felé. A lakosok nagy csoportokban igyekeztek a várba, batyukkal, kosarakkal jött a nép, már akik korábban nem menekültek el biztonságosabb vidékre. Lehajtott fejjel, szótlanul bandukoltak, látszott, hogy nehéz szívvel hagyták ott a házukat, komoran foglalták el a nagy hirtelen kiürített szobákat, amelyekben Nyáry Lőrinc elhelyeztette őket. Négy-öt családnak jutott egy szoba, egy embernek alig több hely, mint amennyin elnyújtózhatott. Sokan, amikor látták, hogy a török nem lép a városba, még visszamentek újabb portékáért, meg azért, mert tartottak tőle, hogy a zsoldosok az üres házakat szabad prédának tekintik. És reménykedtek is, maguk sem tudták, hogy miben, talán azt hitték, a török csak megpihen, és vonul tovább, vagy megérkeznek a király katonái, mielőtt az ellenség bevonul a városba.
Bálint elsodródott Simontól, arrafelé igyekezett, ahol Nyáry Lőrincet látta a többiekkel.
Az északnyugati bástyán senki sem szólt, talán számolt magában mindenki, hogy mennyi lehet a török. A katonák és a behúzódott városiak is fölmentek a falakra. Ők sem szóltak, a nagy némaságban a szekerek nyikordulása is fölhallatszott, hiszen a Zagyván túl vagy hatvan-nyolcvan lépésre merészkedtek a törökök.
- Mennyien lehetnek? - szólalt meg végre egy gyalogos hajdú Pekry Gábor mellett.
Hümmögés volt a válasz, mindenki latolgatta magában.
- Nincsenek ezek hatezren se! - mordult oda Móré Gáspár.
- Az kevés - felelte egy spanyol tizedes. - Van turco had tíz és öt ezer.
- Ha részeg, és duplán látja őket, akkor sincs annyi - vetette oda Móré Gáspár, és gúnyosan körbevillant a tekintete, de mindenhol komor pillantásokba ütközött, csak a hajdúk közül nevettek vele néhányan.
Mindenki Nyáry Lőrincre nézett, várták, kinek ad igazat.
- Nyolc-tízezernél nincsenek többen - szólalt meg végre a kapitány.
Móré Gáspár fölkiáltott:
- Ennyivel a szandai réten megverekszünk!
- De ez még nem az egész török had - folytatta Nyáry Lőrinc.
Mindenki feléje fordult. Egy spanyol halkan fordította a szavait a többieknek. A németek között halk mormogás támadt, a városból felhúzódott lakosok pedig komor arccal néztek maguk elé.
- De hát hol vannak a többiek, kapitány uram? - kérdezte egy fekete posztódolmányos férfi, a királyi sóraktárak intézője.
- Ez a budai pasa serege - mondta Nyáry Lőrinc. - A nagyobb had, az Ahmed pasáé még valahol Szeged környékén járhat. Bevette Temesvárt, és most itt egyesül Ali pasa seregével.
Temesvár említésére nehéz sóhajtás szakadt ki a bástyán álló emberekből. Hallották, hogyan esett el a vár, hogyan mészárolta le vagy hurcolta rabságba a török a védők maradékát, akik megadták magukat, de eddig az egész történet valamiképp mendemondának rémlett, mint a vándor lantosoktól hallott megannyi históriás ének. Most azonban a legenda egyszerre valóság lett. Ha Ahmed pasa egymagában bevette Temesvárt, milyen sors vár Szolnokra, amely ellen két török sereg fog össze?
- Hátha már egyesültek - akadékoskodott a sóraktárak intézője -, és mégis ez az egész had?
Pekry Gábor haragosan feléje fordult, de Nyáry Lőrinc pillantása megakadályozta, hogy szóljon.
- Ali, a budai pasa csak a katonáit hozta el- válaszolta a férfinak -, a janicsárokat, a szpáhikat, az akindzsiket, a topidzsiket az ágyúkkal, meg a különféle ellátóegységeket. Majd meglátja kegyelmed, hogy Ahmed serege egészen másféle had. Önkéntesek jönnek vele, kurdok, perzsák, tatárok. Tömegük félelmetes, de a harcban csak arra használják őket, hogy eleven pajzsot alkossanak az igazi katonák előtt, mert másra nem jók. És jönnek kupecek, mutatványosok, bordélyosok, hullafosztogató martalócok, bosnyákok, görögök, örmények, cigányok, akiket minden nagyobb hadjárattal ideokádik a legsötétebb Balkán. Ezért mondom, ne a számát, ne a tömegét nézzék kegyelmetek a töröknek, hanem az erejét. Szolnok erős! - jelentette ki emelt hangon. - Ha egy szívvel, egy akarattal állunk a falakra, megvédjük bizonyosan! Nézzék meg! - Nyáry Lőrinc a lent sürgölődő török táborra mutatott. - Ez ugyan csak a sereg egyik része, a kisebb, de az erősebbik! Ha ezzel a szandai réten megütköznénk, akkor a várat a kettő ellen is megvédjük, mert Ahmed közeledő serege nagyrészt ringy-rongy martalóchad, amelyik nem szívesen megy igazi harcba, csak a könnyű portyát, a zsákmányolást szereti.
Senki sem szólt egy pillanatig, de az arcokon enyhült a komorság. Hiszen ezernégyszáz ember a vizektől védett falak mögött csakugyan nagy erő.
S akkor csendesen megszólalt egy magyar katona:
- Ahmed pasa mégis bevette egyedül Temesvárt azzal a ringy-rongy martalóchaddal...
Az arcok újra elkomorultak. A remény, amely egy pillanatra fészket rakott a lelkekben, hirtelen tovaröppent, és csak a nehéz kétség maradt.
Nyáry Lőrinc haragosan rávillantotta szemét a katonára, de nem intette rendre. Móré Gáspár ellenben nem tartotta magában a haragját. Odaugrott a meglepett emberhez, két kézzel megfogta a nyakát.
- Harapd le a nyelved, te vészmadár! - ordította villogó szemmel. - Levetlek innen, hogy kitöröd a nyakad azonnal! - És tolta maga előtt a rémülten hebegő, fuldokló embert, bizonyára letaszította volna a nyolcöles mélységbe, ha nem szedik ki a markából.


9. A zsoldosok levele

A török nem vont szoros ostromgyűrűt a vár és a város köré, csak a Tisza jobb partján, a Zagyva torkolata körül táborozott le. A túlparti részen csak néha bukkant föl egy-egy portyázó lovascsapat. Arrafelé éjszaka szabad kijárása esett a várból annak, aki a vízi kapu magasságában átúszta a leapadt Tiszát, és az ártéri erdőkben meghúzódva elkerülte a portyázó akindzsiket.
Nyáry Lőrinc négy nappal az első török csapatok megjelenése és a királynak írott levél elküldése után újabb levelet íratott Bálinttal, ezúttal Castaldónak, a császári hadak erdélyi főparancsnokának. Értesítette, hogy a török ötödnapja megszállva tartja Szolnokot, de még be lehet jutni a várba, küldjön hát segítséget, főleg gyalogosokat. Ugyanezen a napon azonban egy másik levél is ment az erdélyi főparancsnokhoz, de arról Nyáry Lőrinc csak utólag szerzett tudomást.
Kora reggel a kapitány Pekry Gáborral, Móré Gáspárral meg Franz Wiserrel éppen az északkeleti bástyáról szemlélte a török tábort. Bálint is ott állt velük, épp ő teljesített szolgálatot Nyáry Lőrinc mellett.
A török tábor csendben élte a maga mindennapi életét, mintha nem is ellenséges vár körül lenne. Napok teltek el egyetlen lövés nélkül, a törökök heverésztek a sátrak között a füvön, már ahol megmaradt a fű annyi ember lába alatt. Ettek-ittak, vizet hordtak a Zagyvából meg a Tiszából, szinte karnyújtásnyira a falaktól, ellátták az állataikat, ügyet sem vetettek a falak tetején álló várbeliekre.
Néhány nap alatt mindenki számára nyilvánvaló lett; a török sereg nem érzi magát elég erősnek arra, hogy megkezdje az ostromot, különben nem vesztegetné ilyen derűs tétlenségben az értékes nyár végi napokat. Erősítést vár tehát, vagy talán nem is így kellene mondani, inkább magát a fősereget várja, Ahmed pasa seregét, amely Temesvár felől közeledik.
Erről folyt a szó az északkeleti bástyán, ki tudja, hányadszor, amikor Kincses Gergely, a naszádosok egyik vajdája odasurrant Nyáry Lőrinchez. Kincses Gergely egyáltalán nem látszott katonának, vászoninget és bő gatyát hordott, amelynek a szára fel volt tűrve, hogy kilátszott a vajda inas lábszára és sovány, bütykös térde. Lába fején friss sár sötétlett, ebből látszott, hogy kívülről jött, a Tisza partjáról, ahol a mélyen leapadt víz szélén még nem szikkadt meg a föld.
- Kapitány úr! - mormolta Kincses Gergely olyan csendesen, hogy a többiek nem is vették észre, nagy hangon vitatkoztak valamin. Csak Móré Gáspár figyelt föl rá, ő nemcsak a hajdúk kapitánya volt, a naszádosoknak is parancsolt.
- Mit kíván kegyelmed? - Nyáry Lőrinc türelmetlenül fordult a vajda felé, nem szerette, ha megzavarják a foglalatosságában.
- Elment valaki a várból - felelte halkan Kincses Gergely.
- Bálint fiam, elindult a levélvivő Castaldóhoz?
- El, kapitány úr! - felelte Bálint. - Éjszaka a süvegébe tűzött levéllel átúszott a Tiszán, és baj nélkül eltűnt odaát a bozótosban.
- Hallotta kegyelmed - bólintott Nyáry Lőrinc, és már elfordult volna Kincses Gergelytől, de a vajda megfogta a karját.
- Tudok róla, kapitány úr, de hajnalfelé egy másik ember is elment. Levelet vitt az is a kalpagja mellett...
Nyáry Lőrinc fölkapta a fejét.
- Micsoda?
Móré Gáspár megragadta az inget a vajda mellén.
- Miért hagyták elmenni?!
A többiek is fölfigyeltek a szóváltásra, mind a vajda köré gyűltek.
- Magyar volt? - kérdezte Nyáry Lőrinc.
- Nem beszélt, csak lement a vízhez, mintha nézelődne, és egy pillanat múlva már a Tisza közepén úszott. De a ruhájáról meg az ábrázatjáról ítélve inkább zsoldos lehetett.
- Mit tud erről, Herr Wiser? - szegezte a kérdést Nyáry Lőrinc a zsoldosok kapitányának.
A német értetlenül nézett az izgatott emberekre.
- Nem ertek, mi baj... - hebegte végül zavartan.
- A katonái titokban levelet írtak valakinek - mondta hangosan és tagoltan Nyáry Lőrinc. - Azután csendesen, inkább önmagának hozzátette: - Az irgalmas Isten adja, hogy ne a töröknek!
Franz Wiser szeme kikerekedett, szinte fehéren világított.
- Was levél... Brief? A török neki... unmöglich...
- Meglátjuk - mondta kurtán Nyáry Lőrinc, és sietve visszaindult a fegyverterembe, a többiek alig tudtak a nyomában maradni. Az ajtónál Simonba ütközött, gyorsan elküldte Don Miguelért. A spanyol sokára került elő, addig mindenki némán járt föl-alá, vagy álldogált a tágas, bolthajtásos fegyverteremben. Kincses Gergely el akart menni, de Nyáry Lőrinc visszahívta az ajtóból.
Az alacsony, vékony termetű, kecskeszakállas Don Miguel négy társával jött. Szorosan egymás mellett sorakoztak fel, Nyáry Lőrinccel szemben.
- Csak kegyelmedet hívtam, Don Miguel - intett a kapitány. - Küldje el a társait!
- Mi vagyunk conjunto... egyben mindig - válaszolta a spanyol. Azután a társaihoz fordult, pergő nyelvvel beszéltek valamit,. de a végén ott maradt a másik három.
- Uraim! - mondta Nyáry Lőrinc csendesen a spanyoloknak. - Távozzanak! Önöket nem hívattam.
A három spanyol összenézett, értetlenül mosolyogtak, és nyugodtan álltak tovább a helyükön.
Csend lett egy pillanatig, súlyos, nyomasztó csend. Azután Franz Wiser hirtelen felüvöltött:
- Abtreten! Afuera! - Kifelé mutatott, és a másik kezével akkorát lökött az egyik spanyolon, hogy az valósággal repült az ajtóig. A többiek elbizonytalanodva kimentek utána.
Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, Nyáry Lőrinc Don Miguelhez fordult. A spanyol már nem mosolygott, sápadtan állt a fegyverterem közepén, tenyerével a kardja markolatát ütögette.
- Ma hajnalfelé valaki levelet vitt ki a várból - kezdte visszafojtott, csendes hangon a kapitány. - Azt a levelet a tudtom nélkül írták. Hallott erről, Don Miguel?
A spanyol arckifejezése hirtelen derűsebbre változott, előbbre lépett, kezét a füle mögé illesztette.
- Nem ertek - felelte mosolyogva.
- Dehogyisnem! - kiáltotta Nyáry Lőrinc, és öklével a levegőbe csapott. - Elég régen él itt, érti a nyelvünket! Csak akkor nem érti, ha nem akarja!
- Valami levél? Carta enviada... para quién? Kinek küld?
Kicsit előrehajolt, úgy nézett föl mosolyogva Nyáry Lőrincre.
Móré Gáspár a kardjára csapott.
- Bolondját járatja velünk ez a spanyol! A képünkbe vigyorog, közben meg a törökkel levelez... föl kéne köttetni, hogy megtanulják, hol lakik a magyarok istene!
- Azzal még ráérünk - dünnyögte Pekry Gábor komolyan. Ritkán szólt, Bálint néha napokig sem hallotta a hangját. Csendes, magába zárkózó ember volt, mindig megőrizte a nyugalmát, de most az ő hangja is remegett. - Először meg kell tudnunk, kit köttessünk fel.
- Én nem tudom levél... - a spanyol széttárta a karját.
Móré Gáspár odaugrott hozzá, mielőtt kihúzhatta volna a kardját, és két marokkal torkon ragadta.
- Dehogynem tudod... te vagy a vár rossz szelleme...! Ki fecseg mindig az Indiákról, ahol szanaszét hever az arany?!
Don Miguel hörögve kapkodott levegő után, sovány, csontos kezével igyekezett lefejteni a torkáról Móré Gáspár ujjait.
Nyáry Lőrinc meg Pekry Gábor összenézett, azután mindketten másfelé fordították a tekintetüket, és nem szóltak Móré Gáspárnak, hogy engedje el a spanyolt. Az egy darabig vergődött még, azután leejtette két karját, és véreres szemével intett, hogy inkább beszélni fog.
Móré Gáspár nem engedte el a torkát, csak lazított a szorításon, hogy Don Miguel levegőhöz jusson.
- Van levél - nyögte a spanyol, hogy egy kis lélegzetet vehetett -, de nem a török...
- Ne hazudj! - Móré Gáspár újra megszorította a torkát.
A spanyol kétségbeesetten csapkodott a karjával, tekergette volna a fejét, hogy szabaduljon a szorításból, de hiába.
- Ha nem a töröknek ment a levél, akkor kinek? - kérdezte Nyáry Lőrinc sötéten.
- Castaldónak - nyögte Don Miguel. - Señor capitano! - vetett esdeklő tekintetet Nyáry Lőrincre, és kínzója felé intett, szavak nélkül könyörögve, hogy a várkapitány szedje már ki Móré Gáspár keze közül.
- Engedje el, Móré uram! - szólalt meg Nyáry Lőrinc. - Most már tudjuk a legfontosabbat.
Don Miguel rendbe szedte az öltözékét, közben gyűlölettel sandított Móré Gáspárra, és spanyolul mormogott valamit a fogai között.
- Hogy mertek a tudtom és beleegyezésem nélkül levelet küldeni a várból?! - kérdezte haragosan Nyáry Lőrinc.
A spanyol már visszanyerte lélekjelenlétét, bár néha-néha még aggodalmasan fordult Móré Gáspár felé. Önkéntelenül is fejet hajtott, úgy válaszolt:
- Az erdélyi főparancsnok nem ellenség - felelte szinte kifogástalan magyarsággal. - Neki írni nem tilos, nem árulás.
- Ugyancsak meglepődik Castaldo, ha néhány órás eltéréssel két levelet is kap Szolnokról - jegyezte meg csendesen Pekry Gábor.
És mit írtak az erdélyi főparancsnoknak? - rivallt a spanyolra Nyáry Lőrinc.
- Kértünk segítséget a király erdélyi fővezérétől - mondta önérzetesen Don Miguel. - Megírtuk, hogy nem lehet megvédeni a vár, ha támad a török. Kevesen vagyunk, van sok lovas, nem szokott falakon való harchoz, és nincsen tapasztalt tüzérség...
- Lám, megtanult magyarul! - morogta Móré Gáspár. - Csak meg kellett szorongatni a torkát.
- Pendejo! - vicsorogta Móré Gáspár felé Don Miguel. - Katonákat kértünk Castaldótól, gyalogos, várvédelemre jó katonákat - fordult azután Nyáry Lőrinchez. - Ha nem lesz erősítés, a török lekaszabol mindket. Százezer haddal... katonával jön erre...
- Senki sem küldhet levelet rajtam kívül - mondta Nyáry Lőrinc. - Se Castaldónak, se a királynak, senkinek!
Lassan, egymás után végignézett a teremben állókon. Csend volt, nem válaszolt senki.


10. Az eskü

Négy nap múlva megérkezett Ahmed pasa hada. Megnövekedett az ostromlók serege, a várbeliek ismét számolgatták, mekkora lehet, legtöbben úgy negyven-ötvenezerre becsülték. A török sátrak felsorakoztak a Tisza túlpartján is, a vízi kapuval szemben, nem lehetett már ki-be járni a hírvivőknek. Az ellenség egyetlen lövés nélkül elfoglalta a várost, Nyáry Lőrinc minden erőt a vár védelmére vont össze, a városban nem akart kilátástalan harcba keveredni. Az ostromlók megszállták a házakat, a bútorokat felhasogatták, tüzet raktak az udvarokban, estére már négy ház is lángokban állt a vigyázatlanságuk miatt. Az Ahmed pasa hadával érkezett kóbor szemétnép, a mindenféle martalócok serege rávetette magát a szolnokiak otthagyott holmijára meg a feljebb álló királyi sóházakra, maga fosztogatott, ahonnan a katonák nem zavarták el, vagy alkudozott a fegyveresekkel a zsákmányra. Ruhák, ágyneműk, edények, szerszámok cseréltek gazdát, olyan holmi, amit a tulajdonosai már nem tudtak fölmenekíteni a várba.
A szolnokiak a falakon állva, komor arccal, szótlanul nézték, hogyan prédálja, fosztogatja értékeiket a török.
Egy kopaszra borotvált aszab, aki csak egyetlen varkocsot hagyott meg a feje tetején, derékig kihajolt az egyik ablakból, és cimborái nagy derültségére párnákat hasogatott a késével. A gyenge szélben is repült a finom pehely, fölszállt a háztetőkig, azután leereszkedett, mint a hó, de a legkisebb szélfúvás ismét a magasba ragadta.
- Közéjük kéne durrantani! - mondta sötéten Móré Gáspár. - Alig értek ide, máris nagyon vigadoznak! Vagy rájuk csaphatnánk a lovasokkal...
Nyáry Lőrinc nem válaszolt azonnal. A többiekre pillantott, mit szólnak hozzá. Pekry Gábor nem nézett oda, hát Franz Wisertől kérdezte:
- Mit szól erre, kapitány úr?
A zsoldosok parancsnoka sokáig töprengett. Végignézett a tengernyi török hadon, a színes sátrak erdején, aztán azt mondta:
- Az köszön, aki érkezett. Nem kell sietni.
Nyáry Lőrinc rábólintott. A közelben állók csalódottan fölmordultak. Odalent újabb szélroham kapta föl a szétszóródott pelyheket. A törökök széttárt karokkal álltak a visszahulló pihék alá, mint a gyerekek a hóesésben.
Közben a topidzsik kezdték fölállítani az ágyúkat. Tizenhat nehéz zarbuzánt lehetett megszámlálni a falakról, meg sok kisebb ágyút szerteszét. Lomha tevék feküdtek az ágyúk mögött, a topidzsik leszedték róluk a bőrzsákokba tömött lőport, és beleöntötték a zarbuzánok sötét torkába. Bunkós végű vasdöröklővel beleverték a fojtást, azután lassan beleeresztették a jókora vasgolyót. Félmeztelenül dolgoztak, a hátukon, mellükön verejték csillogott. Két ágyúval készültek el egyszerre, a pattantyúsok égő kanóccal álltak mögöttük.
Az emberek úgy bámultak a falakról, mintha az ágyúkat nem is rájuk irányozta volna a török, vagy valami hadijátékot néznének.
Majdnem egyszerre vetett lángot és füstöt a két ágyú. Az emberek önkéntelenül is lekapták a fejüket, pedig a topidzsik igen rosszul lőttek, inkább csak kóstolgatták még a várat. Az egyik golyó a fal fele magasságában csapódott be, végigporzott az összeácsolt cölöpökön, csak a tűz ellen fölkent vastag sárrétegből vert le nagy, száraz darabokat. A másik golyó átrepült a vár fölött vagy ötölnyi magasságban, és a Tisza túlpartján esett le.
- Nem tud célozni a török! - örvendezett a szolnoki sótiszt, és gúnyosan meglengette a kalapját a topidzsik felé.
- Majd megtanul, csak várja ki kend! - szólt egy hang a háta mögött.
Mindenki odafordult, de nem lehetett tudni, hogy ki beszélt. Német zsoldosok meg magyar lovasok álltak ott komor csapatban.
Délután Nyáry Lőrinc gyülekezőt rendelt el a vár piacára. Eljöttek a zsoldosok, a magyar lovasok is vagy háromszázan, meg ötven gyalogos hajdú és a naszádosok a két vajda, Kincses Gergely és Vajda Ferenc vezetésével. Ott volt hát mindenki, csak a falakon őrködő néhány tucatnyi fegyveres maradt távol.
Nyáry Lőrinc mellett ott volt Pekry Gábor alkapitány, Móré Gáspár és Franz Wiser. Mind díszruhában, fényes sisakban, köpenyben álltak ott, néma csend fogadta őket. Nyáry Lőrinc lépett elő a csoportból.
- Katonák! - kiáltotta erős hangon, és tekintetét végighordozta a szabályos rendben felállt német és spanyol zsoldosokon. - Tudomásomra jutott, hogy némelyek megrettentek a török nagy számától, és a harcot hiábavalónak vélik!
Halk mormogás támadt a zsoldosok között: akik nem tudtak magyarul, azoknak a társaik fordították le a kapitány szavait.
Nyáry Lőrinc fölnézett az égre, mintha onnan akarna erőt és elszántságot kérni a védők számára, de csak gomolygó fehér felhők néztek rá vissza. A nap már lefelé hanyatlott, hosszúra nyújtotta az árnyékokat.
- Aki zsoldosnak szegődik - folytatta Nyáry Lőrinc -, tudja, hogy mire teszi az életét. Ezért hát most félelemnek, menekülésnek helye nincs! Szolnok az Alföld legnagyobb erőssége, ha elesik, szabad az út Egerbe, Kassára. A maradék ország felét meghódíthatja a török, ha mi nem állunk helyt becsülettel. Szolnok fölépítése és ellátása sok-sok ezer aranyába került a királynak. Van élelmiszer, van fegyver, vannak erős falaink, még folyók is védelmeznek bennünket. Erős szívvel és erős akarattal meg tudjuk védeni a várat! Nem azért kaptok zsoldot őfelségétől, hogy szükség esetén elfussatok, hanem hogy halálig harcoljatok, ha kell! Álnok módon hazudik, aki azt mondja, hogy a távozás vagy a megadás az egyetlen mód arra, hogy ki-ki megmentse az életét! Gondoljatok Temesvárra, gondoljátok meg, hogy a kicsinyhitű védőket hányszor megcsalta a török, szabad elvonulást ígérve, azután pedig kardélre hányta vagy rabszíjra fűzte őket! Most egyetlen módon mentheti mindenki az életét, ha erős szívvel és erős karral áll a falakra, és nem törődik a kicsinyhitűek suttogásával, a török mézes-mázos ígéreteivel! Ezért halálbüntetés terhe mellett megtiltom, hogy bárki is eltávozzék a várból, vagy a megadásról akár csak beszéljen is, törökkel szóba álljon, bármilyen módon pártot üssön, bajtársára kezet emeljen! Esküdjetek meg, hogy mindezt nem teszitek, hanem halálig becsülettel harcoltok!
Bizonytalan mormogás hangzott fel válaszul, a zsoldosok komoran bámulták a földet.
- Mondjátok utánam: esküszünk! - kiáltotta Nyáry Lőrinc.
Móré Gáspár kirántotta a kardját, és a feje fölé emelte. Megcsillant rajta a lenyugvó nap fénye.
- Esküszünk! - kiáltotta.
- Esküszünk! - válaszoltak a hajdúk.
- Esküszünk! - hallatszott a kiáltás a naszádosok és a magyar lovasok felől.
- Esküdjetek! - kiáltotta Nyáry Lőrinc, és a zsoldosok felé fordult. - Esküdjetek az égre emelt fegyverrel, hogy nem hagyjátok el a várat!
Újra csak határozatlan mormogás volt a válasz. Az első sorokban néhány kard kiröppent a hüvelyéből, elhangzott három-négy bátortalan kiáltás, de a tömeg zöme komoran, megátalkodottan hallgatott.
- Egy szálig le kell vágni az árulókat! - üvöltötte vérben forgó szemekkel Móré Gáspár.
A zsoldoscsapat összébb tömörült, egy pillanat alatt szemben álló ellenséggé változott a németek és a spanyolok serege meg a magyarok kicsiny csapata. Az idegen zsoldosok lehettek vagy ezren, a magyarok talán négyszázan, a naszádosokkal együtt.
A feszültség elviselhetetlenné sűrösödött. Mindenki érezte, hogy elég egy kiáltás, egy rossz mozdulat, és menthetetlenül megkezdődik vérontás.
Ebben a pillanatban Franz Wiser odalépett Nyáry Lőrinc elé.
- Kapitány úr! Engedélyt kérek csapataimat a szállásukra vezényelni!
Nyáry Lőrinc némán bólintott. Az arca hirtelen rettenetesen fáradt lett, az egész ember szinte összetöpörödött.
A zsoldosok csendben elvonultak, elporoszkált a magyar lovasok csapata, Nyáry Lőrinc szintén elindult a szállására. Olyan bizonytalan, reszketeg lépésekkel ment, hogy Pekry Gábor, talán maga sem vette észre, megfogta a karját, és támogatta.
Csak a hajdúk és a naszádosok maradtak a vár piacán. Móré Gáspár intett nekik, egyszerre felbomlott a rend, mind odasereglettek a hajdúk hadnagya köré. A vállak egymásnak feszültek, az arcokon látszott, hogy jó érezniük egymás közelségét.
- Barátaim és édes testvéreim! - kezdte Móré Gáspár, és pillantása végigsiklott az emberek arcán. - A zsoldosok megijedtek, és nem akarnak velünk harcolni. Ki részes köztetek az árulásukban?
- Senki! - mormogták a körülállók.
- Mi megesküdtünk, hogy a várat el nem hagyjuk, föl nem adjuk soha. Én arra is megesküszöm, hogy aki mégis a zsoldosokkal tartana, azt irgalom nélkül megölöm! Hát mindenki a helyén maradjon, és teljesítse a reá rótt kötelességet!


11. Hírvivő Egerből

Másnapra az újonnan érkezett török had is elhelyezkedett, a sátrak sorai már szinte a látóhatár széléig nyúltak, színük a messzeségben összeolvadt az erdők, ligetek rozsdásodó lombjainak színével. Reggelre minden ágyút fölállított a török, a legtöbbet azon a részen, ahol a Zagyva keskeny medre közelebb engedte a falakhoz. A védők úgy számították, hogy északról és keletről lesz erős az ágyúzás. Nyugat felé, a város házai között is álltak ágyúk, de onnan körülményesebb volt a célzás. A déli oldalon, ahol a Tisza folyt a falak alatt, csak néhány kisebb ágyú guggolt a túlparton, az ártéri erdő szélén, ahol a kanyarodó folyó széles sávban puha homokot rakott le.
Alkonyatkor a naszádosok egy török ruhás embert vittek föl a várba Nyáry Lőrinchez. Nagy diadallal kísérték, négyen markolták a karját, s legalább húszan törtettek a nyomában.
A kapitány asztalán már mécses égett; bár odakint még nem szállt le egészen a homály. Bálint csizmákat tisztított az ajtó előtt, s amikor a két tucat vitéz bezúdult Nyáry Lőrinchez, ment ő is a nyomukban.
Odabent elhallgatott a lárma, s a kapitány kérdő tekintetére előlépett Vajda Ferenc a naszádosok közül.
- Kapitány uram! - kiáltotta. - Kémet fogtunk!
A török ruhás ember mondani akart valamit, de csak nyögni tudott, mert betömték a száját. Vonaglott, birkózott, de keményen tartották.
Nyáry Lőrinc közelebb lépett, szemügyre vette az embert. Török öltözéket viselt, de egyáltalán nem látszott ijedtnek, inkább mérgesnek.
- Hol fogták el?
- Úszva közelítette meg a vízi kaput - felelte készségesen Vajda Ferenc. - Akkor kaptuk el, amikor óvatosan kigázolta Tiszából, és fölfelé indult a partoldalon. Viaskodott keményen, de hát mi betömtük a száját, mielőtt kiálthatott volna, nehogy jelt adjon a társainak.
- Vegyék ki a tömést a szájából! - rendelkezett Nyáry Lőrinc.
A fogoly mély lélegzetet vett, a kendőből valami szösz maradhatott a szájában, mert köpött egyet, azután megszólalt:
- Ne szorítsátok már úgy a karomat!
- Ocsmány kurafi! - kiáltotta az egyik naszádos. - Magyar létedre ispionynak álltál a törökhöz! - Megütötte volna, de Nyáry Lőrinc odébb tolta.
- Ki vagy?
- Csapi Mihály tizedes vagyok, Dobó István úr seregéből - jelentette a fogoly, és ismét kirántotta volna a karját a szorító markokból, de még mindig erősen tartották.
- Engedjétek el! - intett Nyáry Lőrinc, azután földerült arccal kérdezte: - Egerből jött?
- Igen, uram. - Csapi Mihály levette a turbánját, és belsejéből levelet húzott elő. - Dobó István úr küldi - mondta, és átnyújtotta Nyáry Lőrincnek.
Bálint közelebb lépett, hogy majd fölolvassa a levelet, de Nyáry Lőrinc mohón kapott utána, feltörte a pecsétet, és maga kezdte olvasni az írást a mécses fényénél. Arca egyre komorabb lett. Amikor befejezte az olvasást, egy darabig hallgatott. Elszótlanodtak a naszádosok is, aggodalmasan néztek egymásra meg a kapitányra.
- Ennyi? - kérdezte Nyáry Lőrinc Csapi Mihálytól, aki egy kicsit oldalt állt már, kívül a mécses fénykörén, félig beleolvadva a sötétségbe. A kérdésre kihúzta magát.
- Ennyi, kapitány úr!
Nyáry Lőrinc intett a naszádosoknak, hogy menjenek ki. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, ismét a tizedeshez fordult.
- Szóval nem üzent Dobó István úr?
- Nem.
- Azt sem mondta, hogy küld-e katonát?
- Csak a levelet bízta rám - felelte rendíthetetlen nyugalommal Csapi Mihály.
- És azt nem tudja kend - hajolt közelebb hozzá Nyáry Lőrinc -, hogy készül-e valami had Egerben vagy Kassán Szolnok megsegítésére?
Csapi Mihály furcsállóan megrázta a fejét.
- Kis ember vagyok én ahhoz, hogy ilyesmit tudjak.
- Készülődést csak láthatott. Nem járja szóbeszéd az emberek között, hogy valami csapat Szolnokra indulna?
Csapi Mihály hosszasan elgondolkozott.
- Hegedűs hadnagy úr emberei beszélték, Kassán már Kisasszony havának elejétől gyűjtöttek volna katonákat azzal, hogy majd Szolnokra mennek, de azok nem nagyon kívánkoztak...
Nyáry Lőrinc az asztalra csapott.
- Nem nagyon kívánkoztak?! Mióta szokás megkérdezni az elszegődött katonákat, hogy hová kívánkoznak?
Csapi Mihály hallgatott, látszott az arcán, hogy már azt is megbánta, amit addig mondott.
- Dobó István úr a saját hadából nem szándékozik küldeni? - folytatta a kérdezősködést Nyáry Lőrinc.
- Én azt nem tudhatom, kapitány úr - felelte Csapi Mihály.
- Mennyi embere van Dobó úrnak?
- Alig több másfél ezernél.
Nyáry Lőrinc legyintett.
- Annyiból nem fog küldeni.
Leült az asztalhoz, fejét az öklére támasztotta. Csend ereszkedett közéjük. Csapi Mihály mozdulatlanul állt a félhomályban.
- Mikor indul vissza? - kérdezte végül fölrezzenve a kapitány.
Csapi Mihály közelebb lépett.
- Még az éjjel visszamennék.
- Aludjék kend egyet!
A tizedes megrázta a fejét.
- Elvesztegetnék egy napot, kapitány úr - mondta -, ha csak holnap éjjel indulnék. Visszavárnak Egerbe.
Körbenézett, de olyan idegen, kényszeredett pillantással, hogy Bálint arra gondolt, talán nem is várják vissza olyan sürgősen, inkább ő maga szeretne már minél előbb kívül lenni a falakon.
Nyáry Lőrinc felállt.
- Hát akkor menjen, amíg nem virrad!
- Levél nem lesz?
A kapitány megrázta a fejét.
- Nincs mit írnom Dobó István úrnak. Ő vitéz helytállásra buzdít, azt üzenem neki, hogy vettem a levelét, és megtesszük, ami telik tőlünk. A többit bízzuk az Úristenre.
Csapi Mihály indult volna, a kapitány intett Bálintnak.
- Készíts ennivalót a tizedes úrnak!
Csapi Mihály megrázta a fejét.
- Köszönöm, de magamnak is van még... - Fölemelte iszákját, amelyet a naszádosok utána hoztak.
- Elég lesz Egerig?
- Vannak útközben jó embereim, akik adnak, ha kell.
- Hát akkor menjen Isten segedelmével! - mondta Nyáry Lőrinc, azután Bálinthoz fordult. - Kísérd le a tizedes urat, Bálint fiam, nehogy megint spionnak nézzék.
Némán haladtak egy darabig, azután Bálint megszólalt:
- Tizedes uram! Vannak-e most német zsoldosok Egerben?
Csapi Mihály csodálkozva rápillantott.
- Nemigen.
- Egyáltalán?
A tizedes nem válaszolt azonnal. Kiléptek a várudvarra. A hold ezüstös fényt vetett a házakra, a templom tornyára, a falakra. Már csend ült mindenen, aludt a vár népe. Bálint fölnézett a fal tetejére, várta hogy megcsillan odafönt az őrök fegyvere a holdfényben, de nem látott semmit. Azután eszébe jutott, hogy a silbakok bizonyára védett helyre húzódtak, ahol nem érhetik őket a törökök golyói. A tizedes szava riasztotta föl a gondolataiból.
- Miért kérdezi, deák uram?
- Hát... - Kellett néhány pillanat, amíg eszébe jutott, hogy miről beszél a tizedes. - Azért, mert keresek én egy németet, egy vörös hajú, forradásos arcú zsoldost. Kerestem Fülekben és Egerben még a tavaszon, akkor nem leltem ott, kerestem Szolnokon, de most már bizonyos, hogy nincs az itteniek között sem. Gondoltam, hátha közben valahogy mégis Egerbe került.
Csapi Mihály töprengett egy darabig, azután megrázta a fejét.
- Nálunk nincs, annyi szent. Néhány német tüzér van a várban, de egyik sem vörös. – Már a vízi kapunál jártak, amikor ismét megszólalt: - Mi dolga vele a fiatalúrnak?
- Megölte az apámat - felelte csendesen Bálint. - Azért akarok a szemébe nézni...
Csapi Mihály válaszolt volna, de hirtelen megelevenedett a környék, a felfordított bárkák között néhány naszádos bukkant föl a sötétben. Amikor látták, hogy kik jönnek, csendben visszahúzódtak.
- Engedelmet, tizedes uram! - Vajda Ferenc jött közelebb hozzájuk. - Ha tudtuk volna, hogy mi járatban van, finomabban bántunk volna...
Csapi Mihály legyintett.
- Sose mentse magát kend, hiszen nem tudhatták...
Vajda Ferenc bólogatott.
- Úgy igaz... hiszen lehetett volna török ispiony is... - Még mondott volna valamit, de Csapi Mihály továbbindult.
Bálintban egyre erősödött a meggyőződés, hogy a küldönc szeretne mielőbb kívül lenni.
A vízi kapuhoz értek. Ez nem is igazi kapu volt, inkább egyölnyi magasságú, a földfal alatt átvezető kőboltozatos folyosó, a Tiszára lehetett kijutni rajta. A végén súlyos, tölgyfából készült kapu barnállott, azt Nyáry Lőrinc nem záratta be, hiszen a török csak csónakon juthatott volna az előterében húzódó keskeny földnyelvre, s nagyon valószínűtlen volt, hogy éppen ezen a könnyen védhető helyen kísérel meg támadást. Ott szürkéllettek a partra húzva a bárkák, és a naszádosok rendszerint errefelé táboroztak, a víz közelében érezték igazán otthon magukat.
Még nem volt éjfél, amikor Csapi Mihály csendben leereszkedett a vízi kapunál levő meredek parton. Iszákját a feje tetejére kötötte, és belegázolt a folyóba. Hullám se csobbant utána, egy pillanat múlva már eltűnt Bálint szeme elől, pedig a holdfény ott táncolt a víz fodrain.


12. A zsoldosok szökése

Aznap éjjel a németek őrködtek a falakon, és senki sem vette észre, hogy éjfél után a bárkákat egymás után a vízre tolták, és a sötétség leple alatt óvatosan elhagyták a várat. Mintha a felhők is őket akarták volna segíteni, eltakarták a holdat. A zsoldosok olyan nesztelenül indultak el, hogy sem a közelben alvó naszádosok, sem a törökök nem figyeltek föl rájuk. A bárkák beleolvadtak a sötétségbe, a bezsúfolódott katonák némán ültek tenyérnyi helyükön, a fegyverek, páncélok sem csörrentek meg. Behúzták az evezőket, nehogy csobbanásuk elárulja őket. A bárkákat a folyó sodrására bízták, csak annyit eveztek, hogy a Tisza közepén maradjanak.
A németek után a spanyolok indultak el. Amikor a gyalogosok már elhagyták a várat, néhány tiszt jött lóháton. Leereszkedtek a folyóhoz, és belegázoltak a vízbe, hogy úszva, a Tisza sodrásával vitetve magukat, kimeneküljenek az ellenség gyűrűjéből. A ló azonban hangosabb, mint az ember, a paták dobogása dübörgéssé erősödött a vízi kapu bolthajtása alatt, a folyóba ereszkedő lovak prüszkölése, nyihogása fölébresztette a naszádosokat.
Először azt hitték, hogy a török kísérel meg éjszakai rajtaütést, annál nagyobb döbbenettel vették észre, hogy a zsoldosok mind elmentek, a falakra senki sem vigyáz, mert az őrszemek is elhagyták a várat.
Futottak Móré Gáspárért, aki dühöngve, káromkodva, meztelen karddal a kezében jött elő a szállásáról.
Kirohant a vízi kapun át a Tisza partjára. Kelet felől egészen halványan derengeni kezdett az ég alja. A folyó feketén nyújtózott el a lábuk előtt, a sötétben már eltűntek a bárkák és a lovastisztek is, de az úszó lovak prüszkölése még egészen közelről hallatszott. A túlsó parton semmi sem mozdult, de jobb kéz felől, a városban táborozó törökök között már érződött valami nyugtalanság.
- Átkozott gyáva patkányok! - üvöltötte Móré Gáspár, és megrázta a kardját a menekülők után. - Hitvány árulók! Vágjon le benneteket mind egy szálig a pogány! - Nagyot köpött utánuk a feketén tovasiető hullámokba. Még kurjantott volna valamit, de zaj hallatszott a vízi kapu felől, hirtelen elhallgatott hát, és figyelni kezdett arrafelé.
A kapu torkából egy ember bukkant elő, kötőféken lovat vezetett. Mögötte egy másik, harmadik, negyedik... Akármilyen csendesen akartak jönni, a sok ember és ló mozgása mégis zajjal járt.
Móré Gáspárban megszakadt a szó, tátott szájjal bámulta, hogyan önti egyre a vízi kapu a lovasokat, s hogyan ereszkednek le a meredek parton. Amikor már annyian voltak, hogy alig fértek el a lenti keskeny, sáros földnyelven, Móré Gáspár hirtelen összeszedte magát, és odaugrott elébük.
- Mióta szokás ilyenkor itatni a lovakat?!
A lovasok összetorlódtak, akik bent rekedtek a kapu bolthajtása alatt, meg akik még oda sem jutottak be, türelmetlenül lökdösték az elöl állókat.
Senki sem válaszolt, Móré Gáspár közelebb ment a csoporthoz.
- Megkukultatok?! - kiáltotta. - Pedig ti magyarok vagytok, a sötétben is megismerlek benneteket!
- Álljon el az útból, Móré uram! - szólt fojtottan egy mély hang.
- Nocsak, hadnagy uram! - fordult oda Móré Gáspár. - Hát kendnek végre megoldódott a nyelve?
- Azt mondtam, hogy álljon el az útból!
- Szökni akarnak? Büdös a puskaporfüst?
- Az idegen zsoldosok elmentek - felelte csendesen a hadnagy. - Ha támad a török, most már nem harc lesz, hanem mészárlás. Mind levágnak bennünket.
- Így is megdöglötök, csak éppen patkány módra!
- Álljon el az útból! - ismételte a hadnagy, és kihúzta a kardját. A körülötte állók is kardot rántottak. A naszádosok hátrább húzódtak, némelyiket a lovasok már fél lábszárig beszorították a vízbe.
A török táborban erősödött a mozgolódás, néhány fáklya imbolygó fénye jelent meg a keskeny Zagyva-ágon túl, a város vízparti házai között.
Az elöl álló katonák fölpattantak a lovukra, és lassan a vízbe ereszkedtek. Móré Gáspár a naszádosokkal együtt tehetetlenül, fogcsikorgatva nézte, hogyan önti egyre az embereket a vízi kapu, s a lovasok hogyan gázolnak a hullámokba.
Mind több fáklya gyulladt a török táborban, s imbolygott a víz felé. Azután kiáltozás támadt, és eldördült egy puska. Kardok, lándzsák villantak a fáklyafényben, újabb dörrenések verték föl a hajnali csendet.
- Mind megdöglötök! - kiáltotta Móré Gáspár. - Puskavégről lövöldöz le benneteket a török!
A vízi kapu azonban tovább öntötte az embereket. Az arcuk komorabb, a mozgásuk kapkodóbb lett, de ugyanúgy belegázoltak a vízbe a lovaikon, mint az előttük haladók. Csak ők már nem a sodrásba igyekeztek, hogy a víz minél gyorsabban kivigye őket a török tábor közeléből, hanem a túlsó part felé fordították a lovak fejét. Talán úgy gondolták, hogy ott kevesebb a török, a topidzsiken áttörnek, s ha azok mögött nincs komoly erő, egérutat nyerhetnek az ártéri erdőben.
Már jócskán derengett, amikor az utolsó ember megjelent a vízi kapu sötét boltíve alatt. Leereszkedett a partoldalon a vízhez, fölült a lovára, Móré Gáspár azonban megmarkolta a ló zabláját.
- Ne menj utánuk, édes testvérem! Legalább te ne menj utánuk! Ne mondhassák, hogy az összes lovas hitvány módon megszökött!
A katona nem válaszolt, nem is nézett Móré Gáspárra, hanem sarkával megbökte a ló oldalát. Az állat fölhorkant, felcsapta a fejét, és a zablát kiszakította Móré Gáspár kezéből.
- Gaz árulók! - üvöltötte a hajdúk hadnagya! - Minket és magatokat is elárultátok!
Kardja egyet villant, és a lovas kettéhasított fejjel bukott a nedves homokra. A lova riadtan fölnyerített, a hullámokba vetette magát, és prüszkölve, nagyokat horkantva a többi után úszott.

13. Ostrom és menekülés

A zaj fölverte a hajdúkat is, de ők már nem jutottak át a vízi kapun, mert a lovasok elállták a keskeny utat. Lökdösődés, ordítozás támadt odafönt, de a hajdúk csak akkor értek le a partra, amikor a lovasok már belegázoltak a Tiszába. Azt hitték, Móré Gáspárt felkoncolva találják, örömmel látták, hogy a parancsnokuk él. Együtt mentek föl azután, hogy felköltsék Nyáry Lőrincet. Néhány naszádos is jött a nyomukban, de nem mind, mert amikor észrevették, hogy csak a hajdúcsapat maradt a várban, közülük is sokan menekülésre adták a fejüket, úszva igyekeztek a túlsó partra a lovasok nyomában.
Megvirradt, mire a hajdúk felköltötték Nyáry Lőrincet és Pekry Gábort. Bálint akkor már nem volt a szállásán. Nyitott ablak mellett aludtak, s Bálintot fölriasztotta a zaj, különösen Móré Gáspár kiáltozása meg a török puskák durrogása. Fölugrott, Simont kereste a tekintetével a másik ágyon, de a fiú nem volt ott. Bálint az ablakból látta a vízi kapu belső oldalánál a lovasok csapatát, az emberek kavarogva, egymást taszigálva igyekeztek kantárszáron vezetett lovaikkal a kapubejárat felé.
Bálint lesietett hozzájuk, kérdezte, hogy mi történt, de senki sem válaszolt az örvénylő, szitkozódó sokaságból. Rosszat sejtve fölment a délnyugati bástyára, egy lélek sem volt odafönt. Akkor még nem világosodott ki egészen, egy kis köd is lebegett a víz fölött, csak a kapu előtt a hullámokba merülő lovasokat látta. Azután észrevette, hogy Móré Gáspár a hajdúkkal és néhány naszádossal Nyáry Lőrinc szállása felé indul, hát utánuk iramodott, s éppen akkor ért oda, amikor a kapitány és az alkapitány megtudta a hírt.
Olyan kevesen maradtak, hogy majdnem az egész csapat elfért a szobában. Az emberek csendben állták körül Nyáry Lőrincet, aki éppen csak magára kapta a ruháit, sápadtan ült az asztalnál. Az utóbbi néhány nap alatt nagyon lefogyott, lötyögött rajta a ruha. Fehér arcbőre szürkére sápadva tapadt a csontjaira. Az alkapitány sem szólt, olyan csend volt, hogy tisztán hallatszott Szanda felől a menekülőkre vadászó törökök kiáltozása, a lövések hangja és a sebesültek ordítása.
- Hányan vagyunk? - kérdezte végül Nyáry Lőrinc fakó hangon.
Móré Gáspár körülnézett a szobában szorongó embereken.
- Majdhogynem csak ennyien. Ötven hajdú, a naszádosok... egy része meg a városiak.
A döbbent csendbe hirtelen harangszó kondult a várkápolna felől. Kapkodva húzták, észre lehetett venni a harang szaván a kétségbeesett riadalmat.
- Nyitva állnak a kapuk! - kiáltott föl hirtelen Pekry Gábor. - Besétálhat a török!
Hajdúk és naszádosok ugrottak a szóra, a szoba egy pillanat alatt majdnem teljesen kiürült.
Kincses Gergely lépett Nyáry Lőrinc elé.
- Mi legyen most, kapitány uram?
- Bezárják a kapukat.
- És azután?
Válaszul a kapitány nagyot sóhajtott.
- Én ugyan megesküdtem, hogy a várat föl nem adom, sőt a megadásról beszélni sem fogok - kezdte óvatosan a naszádosok vajdája -, de hát azóta nagyot változott a világ körülöttünk. - Elhallgatott, aggodalmasan nézett a többiekre.
- Beszéljen! - mondta komoran Nyáry Lőrinc.
- Úgy gondolom azért - kapott a biztatáson Kincses Gergely -, hogy szót kéne érteni a törökkel...
- Az a kérdés, hogy a török akar-e még szót érteni velünk - jegyezte meg Pekry Gábor a maga fanyar módján. - A pogány már tudja, hogy elszökött az őrség nagyobb része...
- A temesváriak is szót akartak érteni vele! - mordult közbe Móré Gáspár. - Mészárlás lett a vége, hiába adta szavát a pasa a szabad elvonulásra!
- Nem mindenki veszett oda! - vetette ellene Kincses Gergely.
- Nem ám! - Móré Gáspárban egyre nőtt az indulat. - A gyermekeket eladták vagy elvitték janicsárnak, a nők meg a bordélyosok sátrában végezték!
Kincses Gergely nem válaszolt.
- Én azt tanácsolom - lépett közelebb Móré Gáspár -, hogy a férfinép mind ragadjon fegyvert, fogjuk közre az asszonyokat meg a gyermekeket, és próbáljunk áttörni!
Pekry Gábor megrázta a fejét.
- Mi lesz a harcban a fegyvertelen asszonynéppel meg a gyermekekkel? - kérdezte csendesen, s hogy senki sem felelt, maga adta meg a választ: - Mind odavesznek, bizonyosan!
- Néha a halál a legjobb!
- Amíg élet van, addig remény is van!
- Rabszolgavásáron? Bordélyban? - mordult föl Móré Gáspár.
Pekry Gábor az asztalra csapott. Mondani akart valamit, de Móré Gáspár megelőzte.
- Azokat kérdezze meg, alkapitány uram, akiknek itt van a feleségük, növendék leányuk!
- Akkor öljék meg maguk az asszonyaikat, gyermekeiket! - ordította Pekry Gábor, és ismét az asztalra csapott. Mindenki döbbenten nézte, mert hangos szavát alig hallották addig. - No, álljon ki elébük, Móré uram, adjon jó tanácsot! Mondja el, hogy úgy legalább gyorsabban végzik, kevesebb fájdalommal, mint ha a török harcban gyilkolja le őket! Nem vergődnek sebben a harcolók lába alatt, nem nyomorodnak meg...
Irtózatos dördülés hallatszott a főkapu felől. Pekry Gáborban fennakadt a szó, minden szem az ablak felé fordult.
- Betörik a kaput! - kiáltotta Nyáry Lőrinc, és kirántotta a kardját.
Rohantak mind a kapitány után a kapuhoz. Bálint a vár piacáról látta, hogy a templom ajtaja nyitva, zsoltár hangja száll ki. Egyre csak szólt a harang.
Közben újabb dördülés hallatszott, azután kis idő múlva már folyamatosan ismétlődtek a dörrenések. A török gerendákkal döngette a kaput. A falakon nem állt senki, létrákkal néhány perc alatt átjutott volna rajtuk, de ki törődött most a létrákkal? Az egész török sereg ott kavargott, üvöltött a kapu előtt, a levegőt megtöltötte a dobok monoton dübögése, a sípok, kürtök rikoltozása, és mindezt elnyomta a szabályos időközönként a kapunak csapódó gerendák robaja.
A gazdagon vasalt, nehéz tölgyfa kapu egy darabig ellenállt a döngetésnek, de a vastag szögek lassan mégis eleresztették a fát, a vasalások meglazultak a csapások alatt. Végül egy helyen recsegve betört a kapu, szilánkok repültek szét, és a gerenda vége megjelent az elgörbült vaspántok között. Pokoli diadalüvöltés harsant odakint. Bent nyögés szakadt ki az emberekből, a tehetetlenség mindenkit megbénított. Értelmetlen dolog lett volna a falakra menni, hogy fölülről lövésekkel vagy más módon akadályozzák a kapu betörését, és megpróbálják szétugrasztani a gerendát hordozó katonákat, túl kevesen voltak hozzá. Bálint arra gondolt, miközben izzadt kézzel markolta a kardját, hogy kár volt bezárni a kaput, most tétlenül kell várni, amíg a törökök betörik, szinte már várta, hogy bezúduljanak rajta, szemtől szemben álljanak velük.
A gerendák újabb csapásai alatt a rés lassan tágult, és hirtelen megjelent benne egy aszab. Tátott szájjal üvöltött, a háta mögött tarka tömeg kavargott, nyomta, szorította befelé. Amikor átlépett a résen, egy hajdú odaugrott, és a kardját markolatig döfte a hasába. Az aszab üvöltése vérfagyasztó halálsikolyba fulladt, a hasát vér és bélsár mocskolta be egy pillanat alatt. A feje előrecsuklott, de a teste nem dőlt el azonnal, a ruhája fönnakadt a vaspántokból kiálló szögeken. A külső nyomás azonban hamar leszakította, és a magatehetetlen test bebukott a védők lába elé. A résnél máris újabb aszab bukkant föl. Ő óvatosabban közeledett, előrenyújtott kardjával védte magát, és vigyázva bújt volna át a résen, nehogy fennakadjon. Egy lándzsaszúrás azonban mellbe találta, s a befelé igyekvő tömeg az ő hulláját is a védők elé lökte.
Közben tovább döngették a kaput a gerendákkal. Az alsó sarokvasak kiszakadtak a falból, a tolózárak is engedtek középen. A két magas kapuszárny megingott, oldalra billent, és úgy maradt lógva, kifordulva, csak azért nem dőlt be egyik sem teljes hosszában, mert a felső sarokvasak megtartották őket.
Újabb üvöltés harsant odakint. Most már nem egyesével jöttek az aszabok, hanem rajokban nyomakodtak be a lógó, billegő kapuszárnyak között.
Iszonyú öldöklés kezdődött.
A hajdúk kétségbeesett elszántsággal vetették magukat a törökökre, megpróbálták kiszorítani őket, hogy kitörjenek, és megkíséreljék a lehetetlent, átverekedjék magukat a táboron.
A kintiek nyomása azonban egyre erősebb lett. Nemcsak a török hullott, mind gyakrabban a földre bukott egy-egy hajdú is, a maradék kis csapat kénytelen volt lépésről lépésre hátrálni. A vértől ázott földet sárrá tiporta a sok láb, a latyakban halottak hevertek, jajgató, nyöszörgő és káromkodó sebesültek fetrengtek.
Bálint dermedten állt a hajdúk háta mögött, az összetömörülő védőktől nem fért oda az első aszabokhoz.
Nyáry Lőrinc az első sorban harcolt, csapásai alatt egyre-másra hullott a török. Hátrált ő is, de minden talpalatnyi földet az ellenség vérével öntözött. Egy puskalövés azonban megsebesítette, a földre bukott. A hajdúk odaugrottak, hogy kimentsék, nehogy sebesülten fogságba kerüljön. Akkor azonban már annyi török özönlött be a kapu roncsai között, hogy attól lehetett tartani, a hátuk mögé kerülnek. Néhány hajdú, amikor látta, hogy Nyáry Lőrinc teste elhanyatlik a törökök tarka tömegében, futni kezdett vissza a várpiacon át a szálláshelye felé. Bálint velük tartott. Minden szívdobbanás akkorát döndült a fülében, mint a kapunak vágódó gerendavégek dördülése, elnyomta a körülötte szaladó hajdúk lábdobogását és nehéz zihálását.
Futás közben fölnézett az égre. Olyan szikrázón, tisztán, mélykéken borult föléje, amilyennek még sohasem látta. Összefacsarodott a szíve a gondolatra, hogy talán utoljára vethet rá pillantást, nem simogatja többé a szeptemberi nap sugara. És egyszerre úgy érezte, lehetetlenség, hogy megöljék, hiszen olyan sok szépség és öröm vár rá, még nem is élt igazán! És a vörös hajú, sebhelyes arcú zsoldos is eszébe jutott egy pillanatra, aki lám, nem nyeri el gaztettéért a büntetését. Futott, hogy ha csak néhány pillanattal is, de tovább lássa az ég kékjét, a napsugarakat, a tér körül álló házak sötét árnyékát.
Olyan csendes és néptelen volt a szállásuk, mint egy kísértettanya. A hajdúk bezárták a kaput, Bálint meg fölrohant az emeletre. Arra gondolt, elrejtőzik valahol, azután, ha lecsillapul az ostromlók első dühe, majd előjön, vagy megvárja, míg besötétedik, török köntöst kerít, és éjnek évadján átlopózik a török táboron. A szobákban azonban nem akadt olyan hely, ahol elbújhatott volna. A hófehérre meszelt falak mentén alig néhány bútordarab állt. Volt ugyan több nagy, vasalt láda is odabent, megpróbálta kinyitni az egyiket, de zárva találta, és egyébként is tudta, hogy a fosztogató török először a ládákra veti majd magát.
Eszébe jutott, hogy Simont reggel óta nem látta. Alighanem elszökött a zsoldosokkal! Megsajdult benne valami, a barátjának vélte Simont, de mindez csupán egy pillanatig tartott, éppen csak átvillant az agyán.
Nyáry Lőrinc szobájában az asztalon lelt egy pisztolyt. Finom olasz munka volt, a kapitány elfelejtette magával vinni, amikor meghallotta, hogy a török döngeti a kaput. Bálint a pisztolyt az övébe tűzte, de szinte azonnal meg is feledkezett róla, egyre csak az járt az eszében, hogy találnia kell egy búvóhelyet; közben meghallotta, hogy betörték a ház kapuját, lábak dobogása áradt szét az épületben.
A saját szobájába húzódott, volt ott két alacsony dikó, arra gondolt, hogy ha bebújik valamelyik alá, nem veszik észre, hiszen a kamra elég sötét, remélhette, hogy még akkor sem látják meg, ha valamelyik török lehajol, és futólag benéz a fekhely alá. Arra azonban már nem volt idő, hogy elbújjék, mert kivágódott az ajtó, és a küszöbön megjelent egy aszab, karddal a kezében. Amikor Bálintot megpillantotta, óvatosan közelebb lépett. Bálint hátrált néhány lépést, a kardját védekezően előrenyújtotta. Az aszab úgy tett, mintha szúrni akarna, de nem szúrt. Kegyetlen, torz mosolyra rándult az arca, amikor látta, hogy Bálint nagyot csapva próbálja kivédeni a tettetett szúrást. Hátrált néhány lépést, majd megint előreugrott, jobbról majd balról vágást mímelt, s amikor Bálint a fegyvere után csapott a kardjával, és védtelenül hagyta egy pillanatra a testét, a bal vállába döfött. Bálint úgy érezte, tűz mar bele, s mintha egyúttal az aszab egy nagy bottal is odavágott volna. Felnyögött a fájdalomtól, a kardját elejtette, és jobb kezét a sebre szorította. Tenyere tüstént lucskos lett a vértől. Az aszab ismét hátrált, az arcán még ott fénylett a kéjes vigyor, látszott, örömet szerez neki, hogy ölhet, és meg is teszi, de előbb élvezni akarja áldozata kínlódását. Kardját egyenesen előrenyújtotta, hegyével megcélozta Bálint szívét, és várt.
Ez a néhány pillanatnyi várakozás mentette meg Bálintot. A válla iszonyatosan fájt, de a világ ismét kitisztult előtte. Az aszab ördögpofáját is egyszerre olyan élesen látta, hogy egész életére belevésődött az emlékezetébe, ugyanúgy, mint a zsoldosé, aki megölte az apját. Hátrált néhány lépést, egészen a falig, s ahogy nekidőlt a hűvös, fehér falnak, az övébe tűzött pisztoly megnyomta a derekát.
Olyan vad öröm fogta el, hogy most attól homályosult el a világ a szeme előtt. Óvatosan hátranyúlt, s miközben megmarkolta a pisztoly agyát, a hüvelykujjával fölhúzta a kakasát.
Az aszab is észrevette Bálint színe változását, mert némi csodálkozás keveredett a vigyorgásába, de mire észbe kapott, Bálint már rászegezte a pisztolyt.
Az aszab mereven előretartott kardja lassan remegni kezdett, azután egyre lejjebb ereszkedett, végül a hegye kis koppanással a padlóhoz ütődött. A török vigyora szétfoszlott, szeme kitágult a rémülettől, szinte kifordult, fehéren világított a félhomályos szobában. Az álla reszketni kezdett, motyogott valamit, azután megroggyant a térde, s talán a földre zuhan, ha Bálint még vár egy pillanatig, de hirtelen meghúzta a ravaszt. A pisztoly váratlanul nagyot dörrent, Bálint úgy érezte, megsüketül, zúgott utána a füle, mintha víz ment volna bele. Csípős, fekete lőporfüst töltötte meg a kamrát. Az aszab a melléhez kapott, térdre rogyott, azután teljes hosszában előrebukott, a homloka keményen odakoppant a padlóhoz, a turbánja Bálint lába elé gurult.
Ez adta az ötletet: Bálint a fejébe csapta a turbánt, leráncigálta az aszabról a köpenyét, és a saját vállára terítette.
A kapunál véget ért a harc, elcsendesült a fegyvercsattogás, a lövöldözés. A törökök kis csapatokba verődve óvatosan szétszéledtek a várban, az az épület is megtelt velük, ahol Bálint lelőtte az aszabot. Egy kisebb csapat dobogva elrohant az ajtó előtt, akkor Bálint óvatosan kilesett, és karddal a kezében lesuhant a lépcsőn.
A várpiacon már nyüzsögtek a törökök, janicsárok, szpáhik, aszabok, akindzsik, tarka ruhás szedett-vedett önkéntescsapatok lepték el a teret, de már közéjük keveredtek a markotányosok, kótyavetyések is. A martalóchad már megkezdte a fosztogatást.
Bálintnak sikerült elvegyülnie a sokadalomban. A kapu felé igyekezett; ennek leszakadt, ferdén lógó két szárnya között még mindig áradt, hömpölygött befelé a tarka sokaság. A tömeg a templom körül volt a legsűrűbb. Az izzadt, véres katonák százai lábujjhegyen tülekedtek, egymást lökdösve, taszigálva igyekeztek közelebb kerülni a templomajtóhoz, hogy lássák kijönni az asszonyokat, a gyermekeket meg a velük együtt odahúzódott férfiakat.
Bálint csak egy pillanatra torpant meg, azután továbbfutott, szembe az áramló emberfolyammal. A kapunál kétszer is visszasodorták a befelé igyekvők, valaki dühösen rákiáltott, végül mégis sikerült kisurrannia az egyik résen.
A kapu előtti hídon, amely a várat és a várost elválasztó Zagyva-ágon vezetett át, s amelyet a védőknek már nem volt idejük elpusztítani, szakadásig zsúfolódtak a pogányok. Reménytelennek látszott ott átjutni, ezért Bálint keresztülgázolt a vízen a város felé. A ruhája hónaljig vizes lett, de meg sem érezte az egyre növekvő forróságban.
A városban sokkal kevesebb török őgyelgett. Topidzsik heverésztek a házak árnyékéban, őrizték az ágyúikat, csauszok loholtak látszólag céltalanul ide-oda, híreket, parancsokat vittek a csapatokat vezénylő parancsnokoknak. Szemét lepte el az utcákat, cseréptörmelék csikorgott a fiú talpa alatt. Tüzek égtek, ahol egy kissé szélesebb tér nyílt a házak között, itt-ott már főzéshez készülődtek az ellátó egységek katonái, akik most is olyan egykedvűen tették a dolgukat, mintha nem is tudnának a vár elestéről.
Ahogy Bálint távolodott a vártól, egyre kevesebb emberrel találkozott, a városkapunál már senki sem állt, csak néhány öszvér és teve hűsölt a fal árnyékában. Ott is egy Zagyva-ág állta az útját, de híd vezetett át rajta; ezen, ellentétben a másikkal, amelyik a várba vitt a túlsó oldalon, teremtett lélek se látszott.
Amikor a város is a háta mögött maradt, már sejtette, hogy sikerül megmenekülnie. Nem kanyarodott rögtön északnak, mert arra nagy, letarolt térség nyújtózott, ahol nem lehetett elrejtőzni, csak néhány csenevész fa maradt meg a tábor körül. Lehúzódott hát a Tisza partjára, ahol a sűrű, cserjékkel benőtt ártéri erdő kezdődött, közvetlenül a város alatt, s haragoszölden kísérte a folyó kanyarulatát.
Néhány török szolga szpáhilovakat itatott a parton; halkan elosont a hátuk mögött, a bokrok elrejtették.
Ahogy a veszély elmúlt a feje fölül, észrevette, hogy sajog a sebe. Már nem vérzett, de minden lépésnél belenyilallt a fájdalom. Északnak fordult, egy jó félóráig ment még szapora léptekkel, azután le kellett ülnie, mert úgy érezte, nem bírja tovább.
Kifújta magát. Errefelé már néptelen volt a határ, ameddig a szem ellátott, semmi sem mozdult a csenevész fűvel benőtt pusztaságban.
Bálintban lassan elcsitult az öröm első hulláma, de még mindig alig tudta elhinni, hogy megmenekült.
Nem felejtette el, hogy még nagyon közel vannak a törökök, sietnie kell, mert még belebotlik valami kóbor lovascsapat. De hová siessen? Háta mögött Szolnok azóta talán már lángokban, nyugatra Budán a török, kelet felé a Tisza, azon túl a Kunság és a Hortobágy végtelen, kopár pusztasága, észak felé vezet az egyetlen, menekülést ígérő út. Arra van Eger. Ez a végvár most halálos veszedelembe került. Arra vezetne az út Besztercebányára is, de Bálint tudta, hogy hazamennie még nem lehet, nem végezte el, amit vállalt.
- Hát akkor Egerbe! - állt föl szilárd elhatározással. - Egerbe! Megviszem a hírt Dobó István úrnak Szolnok elestéről.
Hosszú órákig bandukolt. Egy kis patakból ivott közben, de az evésről megfeledkezett. Már lefelé ment a nap, amikor ismét le kellett ülnie. Ennivaló után kutatott az iszákjában, de csak egy darab kenyeret talált.
„Majd Egerben! - gondolta. - Ott lesz minden, friss kenyér, szalonna, tiszta víz.”
A szája kiszáradt, alig tudta lenyelni az összerágott falatokat. Vissza is tette a kenyeret az iszákjába, alig evett belőle valamit.
Óvatosan kigombolta mentéjét, amelyen keményre kérgesedett a kifolyt vér, és megnézte a sebét. Felfordult a gyomra, ijedten vette észre, hogy a szúrás nagyobb és mélyebb, mint hitte.
„Csak lázat ne kapjak!” - gondolta szorongva. Kimosta volna a sebet, de víz nem volt a közelben, annyi sem, hogy cserepes ajkait megnedvesítse.
Sötétedésig pihent, azután megkereste a Sarkcsillagot, és a gyenge holdfényben folytatta útját. Furcsa, gondolattalan, félálomszerű állapotban ment tovább, már a sebe sem fájt. Azután szinte egyik pillanatról a másikra rettenetes álmosság fogta el, úgy érezte, egyetlen lépést sem tud továbbmenni. Egy sekély kis füves árok akadt éppen az útjába, ledőlt benne, iszákját a feje alá tette, és azon nyomban mély álomban zuhant.


14. Új élet

- Hol vagyok?
Bálint nem merte kinyitni a szemét, félt, hogy turbános török ördögpofára esik a pillantása. Talán már kihúzta a kését, sőt a hideg penge itt van a torkánál...
Nem volna szabad beszélnie, még mozdulnia sem, hogy a pogány pokolfajzat holtnak higgye. A vállán átvérzett ruha talán megtéveszti, a török martalóc kiforgatja a zsebeit, elveszi az iszákját, s őt otthagyja, anélkül hogy a kését a torkába döfné.
Valaki óvatosan megütögette az arcát, azután a szájához illesztette egy korsó vékony kiöntőjét.
Bálint mohón, nagy kortyokban ivott. Mikor két nyelet között levegőt akart venni, a hűvös víz az arcára folyt, egy csepp befutott az orrába, ettől hatalmasat tüsszentett. Megrándult az egész teste, sebesült bal vállába belehasított a fájdalom. Hangosan felnyögött.
- Lassan igyál! - mondta egy mély férfihang.
Bálint szíve megreszketett az örömtől. Magyar szó! Édes Istenem, köszönöm, hogy nem adtál pogány kézre!
- Hol vagyok?
Azt hitte, csengő, erős hangon szól, pedig nyöszörgés volt minden szava.
- Mit mond? - kérdezte egy másik hang. Ez vékonyabban szólt, fiatalabb emberé lehetett.
Bálint kinyitotta a szemét.
Naptól cserzett arcú férfi hajolt fölé. A haja a homlokához tapadt, kétoldalt fésületlenül hullott a válláig.
- Azt kérdezi, hogy hol van.
- Jó helyen - felelte a másik, aki hátrább állt egy kicsit.
- Iszol még, pajtás? - kérdezte emez, és fölemelte a tömzsi korsót.
Bálint bólintott, és várta, hogy a férfi ismét a szájához illessze a korsó kiöntőjét, de az nem sietett vele.
- Fel tudsz ülni?
A dereka alá nyúlt, óvatosan emelte, de Bálint vállába így is újra izzón belehasított a kín. Összeszorította a fogát, hogy ne kiáltson föl nyilallástól, és megmaradjon ülő helyzetében.
- No, most igyál!
A nagy, hűvös kortyok enyhítették a testét emésztő izzást. Azután a másik elvette a korsót a szájáról, megrázta, hogy csobog-e még benne víz. Elmosolyodott.
- Béka nől a hasadban, ha ennyit vedelsz!
- Hol vagyok?
- Az apáti határban.
Hallgattak egy darabig, azután újra a férfi szólalt meg:
- Ki tette? - Bálint válla felé bökött az ujjával.
- Török.
Izgatottan közelebb jött mind a kettő. A másik, aki eddig hátrább állt, leguggolt mellé. Csakugyan fiatalabb volt a társánál, Bálinttal egykorú lehetett. A haja rövidebbre volt nyírva, alig ért a válláig.
- Hol? - kérdezték egyszerre.
- Szolnokon.
- Elveszett a vár?!
Bálint rábólintott. Döbbent csend zuhant közéjük.
- Ki vagy? - kérdezte a legény, de a társa leintette, mielőtt Bálint válaszolhatott volna.
- Hagyd békén, Pető! Félholt a fáradtságtól, tán láza is van... - Aggodalmasan rámutatott Bálint sebesült vállára. - Nagyon fáj?
- Lüktet, de az még kibírható. Hanem ha megmozdulok, úgy belehasít...
- Tudsz járni?
Bálint gyötrelmesen fölemelkedett, de nyögve vissza is ereszkedett azonnal.
- Vess egy köteg szénát a kocsiderékba! - mondta a férfi Petőnek, Bálint felé intett a fejével. - Bevisszük a faluba.
Nagy nehezen fölsegítették a kocsira. Bálint behunyta a szemét, elnyújtózott a szénán, beszívta az illatát.
Pető fogta a gyeplőt, a férfi a kocsi oldaldeszkájára ült, aggodalmas tekintetét Bálinton tartotta.
- No, Jézus, segíts!
A puha szénával bélelt kocsi lágyan ringott Bálint alatt. A lovak lassan bandukoltak a homokos úton.
Egynyolcad mérföldet mehettek, amikor Bálint hirtelen kinyitotta a szemét.
- Hova megyünk?
- A faluba - felelte a férfi. - Pihenésre meg gyógyírra van szükséged: Kimossák a sebedet, bekötözik...
- Azt nem lehet!
Bálint fölült, a jobb kezével belekapaszkodott a kocsi oldalába.
- Ugyan miért?
- Egerbe kell mennem! Azonnal állítsa meg kend a kocsit!
Föltérdelt volna, de fájdalmában visszadőlt a szénára.
- Maradj nyugton! - a férfi megfogta Bálint ép vállát, és leszorította a kocsi aljára. - Sose érsz el Egerbe, ha most magadra hagyunk.
- Nem érti kend, hogy Szolnok. elesett?! Hírt kell vinnem Dobó István úrnak!
- Eger kétnapi járásra van. Sose érsz oda, ha most...
- Jelentenem kell Dobó István úrnak, hogy ellene indul a török... - Bálint újra föltápászkodott, de a férfi visszanyomta a szénára.
- Maradj veszteg, ha élni akarsz!
Bálint válla iszonyúan sajgott, mintha most fúródott volna bele az aszab kardja.
Úgy érezte, felrobban a hajnali nap vöröses korongja, azután minden belehull valami puha feketeségbe.


15. Gyógyítás

Amikor Bálint újra kinyitotta a szemét, kemény lócán feküdt félmeztelenül, és két asszony sürgölődött körülötte. Az öregebbik fekete ruhát és kendőt viselt, éppen vizet vitt ki egy mély cseréptálban.
Bálint megmozdult, törte a hátát és a tarkóját a kemény lóca. Felállt volna, de egy kéz visszanyomta.
- Maradj veszteg, fiam! Rögtön készen leszünk.
Bálint a hang felé fordította a szemét. Kék ruhás asszony állt mögötte, nem egészen fiatal; az öregasszonynak a lánya lehetett. Fehér pettyes kék kendőjét mélyen a szemébe húzta.
Imbolygó, nehézkes járással visszajött az öregasszony. Olyan kövér volt, hogy a cseréptál szinte eltűnt a ruha ráncai között, ahogy a derekához szorította.
Valami langyos pépet kentek a vállsebére, azután hófehér vászondarabbal átkötötték.
Bálint hálásan pillantott a két fehérnépre. Az öregebbik szorosra kötött kendője alól kiszabadult egy ősz tincs, de nem vette észre. A másik asszony segédkezett neki, végrehajtatta egy-egy odavetett utasítását.
- Szorosabbra!... Simítsd el!... Keresztbe vesd!... Mozogjon a karja, ne kötözd le, te!
- Jól van, édesanyám - felelte türelmesen a fiatalabb. - Így már jó lesz.
Bálint megemelte a vállát. Fájt, de mozdult könnyedén.
- Felülhetsz, fiam.
Engedelmesen fölemelkedett, ketten támogatták.
- Bírsz ülni?
Bólintott. Hátát a hűvös falnak támasztotta, így jó volt, csak nagy, ólmos fáradtságot érzett.
Az apró, rácsos ablakon kevés fény szüremlett be, a kamra félhomályban maradt. A meszelt fal mellett zsákok, ládák, hordók álltak, fölöttük polcok, rajtuk edények és sok szerszám - Bálint nem is tudta, mi célt szolgálnak - meg néhány kerek, sárgás sajt. A mennyezet gerendáiról vászonzacskók lógtak. A falon hagymakoszorúk, és felakasztva egy pár vadonatúj csizma.
Furcsa, meghitt szag volt a kamrában: a hagyma átható szaga összekeveredett a lisztével, a füstölt húséval és a savanyú káposztáéval, de az egészet elnyomta a friss kenyér illata. Bálint táguló orrlyukakkal fordult a kenyérrács felé, ahol kendő alatt nagy, kerek cipók domborodtak.
- Éhes vagy? - kérdezte az öregasszony.
Visszakapta a fejét, el is pirult kissé.
- Van kenyér az iszákomban - dünnyögte röstelkedve.
- No hiszen! - nevetett a másik asszony. - Abba már alighanem beletörne a fogad.
Bálint hirtelen fölállt. Várta, hogy belenyilall a fájdalom a vállába, de éppen csak megsajdult.
- Köszönöm az asszonyságok irántam való jóindulatát - hadarta -, de sürgős dolgom van, tovább kell mennem.
- Ne siess! - intette az öregasszony.
- Egerbe megyek. Meg kell vinnem a hírt Dobó István úrnak Szolnok elestéről.
Sürgetően körülnézett, de nem látta a ruháit a kamrában.
Mély a sebed - csóválta fejét az öregasszony. - Lever a láz a lábadról, ott pusztulsz el útközben betegen, ha ugyan előbb meg nem ölnek.
- Hírt kell vinnem az egrieknek! Hol a ruhám? Adják elő!
A két asszony tanácstalanul összenézett. Csend volt egy pillanatig, azután kinyílt a barna faajtó, és belépett rajta egy termetes férfi. Némán állt egy darabig. Zöldesszürke szemének szúrós pillantását Bálint nem is állhatta sokáig. Megérezte, hogy ő a gazda a háznál.
- Hallotta kend? - kérdezte a fiatalabbik asszony. - Erőnek erejével el akar menni, pedig...
A férfi egy intéssel elhallgattatta.
- Elmehet, ha akar! - Mélyen zengő hangon beszélt, de nem Bálinthoz, hanem az asszonyokhoz fordult. - Senki sem tartja vissza, de a tisztesség úgy kívánja, hogy legalább megtudjuk, kinek az életét mentettük meg. A ruhájáról úgy ítélem, nemes úrfi lehet, a hangja is nagyon hozzászokott a parancsoláshoz. Köszönöm helyett „Hol a ruhám?”... - Még mindig az asszonyokhoz beszélt, nem nézett Bálintra. - Máté meg Pető elmondták, hogyan szedték föl a dűlőúton.
Bálint elvörösödött.
- Megköszöntem az asszonyságok jóindulatát... - hebegte. - Tudom én, hogy mi a tisztesség, de sürgős utam van. Egerbe tartok...
- Ne bántsd, fiam, beteg ez! - vetette közbe az öregasszony. - Meg fiatal is még, nem ért tán tizenhét nyarat sem.
A férfi türelmesen végighallgatta, azután gondolkozott egy darabig, mintha fontolgatná szavait. Kerek arca - vékony, lilás erek sokasága szőtte át - megenyhült valamelyest.
- Ki vagy? - kérdezte kurtán, de a hangja lágyabb lett egy árnyalattal.
- Botos Bálint a nevem, Nyáry Lőrinc úr apródja vagyok... - megakadt egy pillanatra -... vagyis csak voltam. Most nem tudom, hogy mi vagyok... inkább csak földönfutó...
- Mikor esett el a vár?
- Szent Mihály havának negyedik napján reggel törte be a kaput a török. Ötvenen ha maradtunk Nyáry Lőrinc úr körül...
- Eger innét legalább nyolc mérföld - dörmögte a gazda.
-... mindenkit levágtak vagy sebesülten elhurcoltak. Nyáry Lőrinc úr becsülettel harcolt, de csapatosan törtek ellene. Egy janicsár közvetlen közelről rásütötte a puskáját, Lőrinc úr a földre bukott, hallottam a pogányok diadalordítását...
Elhomályosult a tekintete, félt, hogy szégyenszemre könnyezni kezd.
- Hová való vagy? Ki az apád?
- Botos Lőrinc volt az apám, bányafelügyelő, de nyár nem él.
Foghegyről vetette oda, bántotta a gazda szenvtelensége. Hát nem érti, hogy elesett Szolnok? Nyitva az út a török előtt Egerig, s ki tudja, Eger után talán Miskolc és Kassa vagy Fülek és a bányavárosok felé! Majd nem lesz ilyen nyugodt, ha szélsebes lovaikon ideérnek az akindzsik, és fölprédálják a falvakat az Egerbe vezető út mentén. Meglehet, nemsokára szedi majd a lábát ez a nagydarab, lomha ember, s ha majd valahol a nádasok mélyén rejtőzködik az üldözők elől, megvilágosodik az elméje, rájön, hogy Szolnok eleste az ő bogárnyi életében is...
- És az apád apja?
- Lőrincnek hívták őt is. Régi család a miénk Besztercebányán...
- Azért hordod olyan magasan az orrod?
Bálint riadtan nézett rá, sokáig nem válaszolt.
- Nem akartam senkit megbántani - nyögte végül elvörösödve.
- Nemesek vagyunk - bólogatott a gazda -, akkor is, ha tulajdon kezünk munkájával szerezzük meg a betevő falatot, nem pedig jobbágyok túrják nekünk a földet. A jász - nyomatékul fölemelte a mutatóujját - adót csak a királynak fizet, csak a palatinus parancsol neki, nem holmi rissz-rossz földesúr!
- Megkövetem, gazduram - mondta Bálint. - Köszönöm a jóságukat, az asszonyságok jóindulatát. - Megtapintotta a kötést a vállán. - Van az iszákomban néhány ezüstpénz, talán elég lesz, hogy megfizessem, amit tettek értem, meg egy kis élelemre, hogy kitartson Egerig.
A gazda nem válaszolt. Bálint körülnézett, az iszákját kereste, de nem látta a kamrában.
- Megvan az iszákod, ne félj - mondta a gazda. Azután az ajtó felé fordult. - Veron! - Olyan erős hangon kiáltott, hogy Bálint nem csodálkozott volna, ha a hagymakoszorúk leesnek a falról, vagy himbálózni kezdenek a gerendáról függő zacskók. - Hozd be az úrfi iszákját!
Egy libbenés volt az egész. Bálint föl sem ocsúdott a meglepetéstől, a lány már behúzta az ajtót maga mögött, az iszák pedig ott volt a gazda kezében.
Bálint megbabonázva nézett az ajtóra.
Vajon mit rejt még ez a ház? Ki ez a libbenő jelenés, aki egyetlen pillantást sem vetett rá. Vagy talán mégis, olyan gyorsan, hogy ő inkább csak megérezte két szemhunyás között. „Veron” - ismételgette magában a szép nevet. Nagy, dióbarna szeme van, látta, amikor találkozott a pillantásuk; hajfonata a háta közepéig ér, és olyan súlyosnak tetszik, mintha akármelyik pillanatban hátraránthatná a fejét. „Eh! - Bálint elhessentette a képet. - Hiszen gyermek ez a lány még. A nyaka milyen vékonyka... Gyermek ez még, legföljebb tizenkét-tizenhárom éves...”
- Itt az iszákod – mondta a gazda.
Bálint fölrezzent.
- Köszönöm – motyogta zavartan. Fölállt, hogy elvegye a gazda kezéből az iszákot.
Akkor hirtelen forróság öntötte el, úgy érezte, megfordul vele a szoba.
Kapott volna támasz után, de ujjai a levegőbe markoltak.


16. Még három hét

Lécekből összeácsolt dikón feküdt, ahányszor megmozdult, mindig megzörrent alatta a keményre tömött szalmazsák. Puha báránybőrt terítettek a szalmazsákra, kellemes fekvés esett rajta. A takarót forgolódás közben lerúgta magáról, összegyűrődve hevert a földön.
Riadtan végignézett magán. Félmeztelenül feküdt, de nem a vérfoltos, poros nadrág volt rajta, amelyben Szolnokról elmenekült, hanem puha vászonból szőtt gatya. Levetkőztették hát, amíg eszméletlen volt, s ezt adták rá. Bálint elszégyellte magát a gondolatra, hogy alighanem a két asszony tette ezt is, és látták a meztelenségét.
Hűvös volt a kamrában, Bálint meztelen felsőteste fázni kezdett. Óvatosan lehajolt, fölvette a döngölt, simított földről a takarót, és magára terítette. Válla még mindig fájt, bal karját nehezen, fájdalmasan tudta mozdítani, de eltűnt tagjaiból a bénító fáradtság.
Jobb kezét a feje alá tette, a pillantása végigfutott a kamrán. Ugyanolyan volt, mint amikor először látta, csak a zsákokat és a ládákat összébb tolták, hogy helyet szorítsanak a dikónak. A szűk ablak elé vásznat akasztottak, ettől még sűrűbb félhomály borult a helyiségre, de azért meg lehetett különböztetni a tárgyakat.
„Vajon milyen nap van ma? - tűnődött Bálint. - És este van vagy reggel? Több napot elvesztegettem. A török már alighanem megindult Eger felé.”
Hirtelen belehasított a felismerés: erre vezet a legrövidebb út Szolnok és Eger között! A török had itt fog átzúdulni, és elpusztít mindent, üszkös romok maradnak utána. Az akindzsik talán már közelednek is a falu felé, halál, romlás, rabság jár a nyomukban. El innen, tovább, északra, minél messzebb a pogánytól!
Az aszab jutott eszébe, aki vigyorogva közeledett, meztelen kardját maga elé nyújtotta, és élvezte az ő félelmét, játszani akart vele, mielőtt megöli.
Nyikorogva kinyílt az ajtó, az öregasszony jött be, mintás cseréptányért tartott a tenyerén.
- Jól aludtál, fiam? - kérdezte.
- Köszönöm, jól.
- Fáj-e még a vállad?
- Ha mozdítom...
- Fájhat is, elég mélyen belevágott az a pogány. De azért járhattál volna sokkal rosszabbul is. Fiatal vagy, és a fiatal test könnyen gyógyul. Három hét múlva útra kelhetsz, akkorra a sebed beforr, nem kell tartani attól, hogy fölszakad valami hirtelenebb mozdulatra.
- Három hét múlva?! - szörnyülködött Bálint. - Az nem lehet!
- Tudom - legyintett az öregasszony. - Egerbe kell menned! Mondtad már. Csakhogy arról tegyél le, ha élni akarsz!
- Jobban vagyok már! - felelte Bálint. - Hirtelen fölült, de úgy megszédült, hogy a falhoz kellett támasztania a jobb kezét.
- No, látod! - Az öregasszony közelebb lépett. - Hogy jutnál el Egerbe, hiszen ülni is alig tudsz. Mikor ettél utoljára?
- Útközben egyszer... úgy emlékszem. Volt kenyér az iszákomban.
- Alig ettél, sok véred elfolyt, nem csoda, ha gyönge vagy. Átaludtad az egész napot, már alkonyodik.
Bálint sóhajtva visszadőlt a báránybőrre.
- Ne feküdj vissza, egyél inkább! Hoztam egy kis tejlevest, ez jót tesz. Vastagabb étel még megártana.
Bálint fölült, a tányért a térdére tette. Az öregasszony ügyesen kifaragott fakanalat adott a kezébe, azután nyögve, a derekát tapogatva leereszkedett az egyik székre a dikó mellé.
- Egyél!
Az első néhány kanálnyi leves nem ízlett, Bálint még sohasem evett ilyet, azután már jobban esett, a végén kikanalazta az utolsó cseppeket is a tányérból.
Az öregasszony elvette tőle az edényt meg a kanalat.
- Köszönöm - mondta Bálint. - Isten fizesse meg a jóságukat!
- Váljék vérré benned, fiam! Most már visszafekhetsz, ilyenkor orvosság a pihenés. Estére kicserélem a kötést a válladon, akkor majd meglátjuk, használt-e a főzetem. Ámbár ha nem használt volna, most lázban hánykolódnál.
- Hogy lesz ezután? - kérdezte Bálint nagy lélegzettel.
- Mi hogy lesz?
- Hogy leszek itt három hétig?
Az öregasszony legyintett.
- Majd Jánossal megbeszéled, ha eljön az ideje.
- Kivel?
- A fiammal. Ő itt a gazda, mióta az uramat négy éve eltemettük.
Az öregasszony a szeme sarkához emelte a kezét, szipogott egyet-kettőt.
- Tartanak csak úgy... ? - kérdezte Bálint.
Az öregasszony csodálkozva fölvonta a szemöldökét.
- Istenfélő keresztények vagyunk, nem kegyetlen pogányok! Máté meg Pető behoztak, mert látták, hogy meghalsz, ha sorsodra hagynak. Ha meg már itt voltál, ki kellett mosni, be kellett kötözni a sebedet, hogy megmaradj.
- Nem tudom megfizetni, amit tettek értem. Csak néhány ezüst van az iszákomban.
- Ha tudsz, megfizetsz, ha nem tudsz, majd megfizet a Jóisten. János azt mondta, meg Apolka is, hogy...
Bálint fölkapta a fejét.
- Kiről beszél?
- Hát a fiamról. Tari János a fiam, ő itt a gazda, ahogy már mondtam, Apolka meg a menyem. Ő segített bekötözni a sebedet, meg amikor a véres, piszkos ruhából átöltöztettünk...
Bálint elvörösödött.
- Sose szégyelld! - nevetett az öregasszony. - A menyem is az anyád lehetne. A kisebbik unokám, Pető alighanem olyan idős, mint te.
- Nem szeretnék a terhükre lenni - szabódott Bálint.
- Az Istennek tetsző cselekedet sohasem teher - felelte az öregasszony. - Aztán ahogy gyógyulsz, egyre jobban el tudod majd látni magad. A végén még tán valami hasznodat is vesszük a ház körül.
- Nem akarok senkit megsérteni... - kezdte akadozva Bálint. - Tudom, hogy a gazda megneheztelt tegnapi szavaimért...
- Hagyd el! - vágott közbe az öregasszony. - Elfelejtette ő is azóta. Csak azért figyelmeztetett, hogy tudd, mihez tartsd magad. Nem szidott, inkább csak elmondta, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hogyan szólj hozzánk.
- Éppen ez az... - bökte ki Bálint. - Nem tudom, hogyan illenék szólítani a ház népét... - dadogta zavartan. - Nehogy megbántsak valakit...
Az öregasszony elgondolkozott.
- A fiam a gazda, neki mondhatod, hogy gazduram, a menyemnek, hogy Apolka néném, az unokáimat; Mátét, Petőt meg Veront hívhatod, ahogy akarod. Máté sem ért meg négy-öt nyárral többet nálad, nem is házas még.
- És az asszonyságot hogyan tisztelhetem? - kérdezte Bálint, és elpirult zavarában.
- Engem? - Az öregasszony nevetett. - Engem öreganyónak szólít minden unokám, mondjad te is, nem haragszom meg érte. Derék, tisztességtudó fiú vagy, büszke lehet rád az édesanyád.
Bálint hirtelen elkomorult.
Érezte, hogy megreszket valami a mellében. Elöntötte a szégyen, hogy az anyja nem jutott eszébe mostanáig, s ki tudja, eszébe jut-e, ha más nem említi.
- Mi bajod? - kérdezte aggodalmasan az öregasszony. - Fáj sebed?
- Az édesanyám...
Az öregasszony felsóhajtott, összekulcsolta a kezét.
- Igyekezz meggyógyulni, hogy minél hamarabb útra kelhess.


17. Távozás búcsú nélkül

Estére Bálint rosszabbul érezte magát, az öregnéne csak nehezen tudott belediktálni egy kis levest. Amikor levették a kötést a válláról, és Bálint meglátta a bíborvörös szélű, gennyes, duzzadt vágást, kétségbeesett; megint erőlködnie kellett, nehogy elsírja magát az asszonyok előtt. Úgy vélte, a sebe sokkal csúnyább lett az előző kötözés óta, de az öregasszony elégedetten cuppogott.
- Három hét se kell, és útnak indulhatsz.
- Így is gondolja, öreganyó, vagy csak nyugtatni akar?
- A garabonciás akar téged nyugtatgatni, nem én! - nevetett az öregasszony. - Megmondanám, ha rosszabb lenne, ha másért nem, csak azért, hogy maradj nyugton, és tedd, amit kell. Nem gyulladtabb a sebed, és most ez a fontos. A láz lenne a legveszélyesebb...
A nagy sürgés-forgás közepette beállított a gazda. Még előtte volt a kék vászonkötény, amelyet a munkában viselt. A szék nagyot reccsent alatta, amikor leült.
- Hogy van? - kérdezte az anyjától.
- Meggyógyul.
- Mikorra?
- Nem kell hozzá három hét.
A gazda hallgatott. Bálint nem tudta, hogy elégedettséget-e vagy bosszúságot rejt a némasága.
- Nem tudom, hogy elfogadhatom-e gazduraméktól, hogy három hétig tartsanak...
A gazda nem válaszolt, tűnődve nézett maga elé.
Bálint kiborította az iszákját a dikóra. Kenyérdarab hullott ki belőle, olyan kemény, hogy nagyot koppant, amikor legurult a kamra földjére. Jó csomó papiros szállingózott a birkabőrre, egy hosszú libatoll, egy penicilus meg néhány csillogó ezüstpénz.
Bálint összekapta az ezüstöket. Öt darab volt, mind vadonatúj, Ferdinand király pénze.
- A nadrágod zsebében is volt három - mondta az öregasszony. Megtaláltam a mosáskor.
- Elég lesz ennyi? - kérdezte Bálint, és a gazdára nézett.
- Majd elválik... - Tari János vállat vont. - Ráérünk még elszámolni. Nem vagyunk mi seborvosok, se fogadósok...
Bálint visszaöntötte a pénzt az iszákjába.
- Van-e biztos helyük valahol? - kérdezte hirtelen.
- Minek? - A gazda szeme kikerekedett. - Tán az ezüstjeidet akarod elrejteni?
Bálint sértődötten elfordult.
- Tudom én, hogy nem kell ennek a néhány garasnak rejtekhely. Nem is azért kérdezem.
- Akkor miért?
- Olyan helyre gondoltam - hadarta Bálint -, ahová az egész család elrejtőzhet.
A gazda nem válaszolt azonnal. Bálint egyre jobban tűzbe jött, úgy érezte, most viszonozhatja a segítségüket.
- Ugyan minek futnánk el? - kérdezte a gazda felesége csodálkozva.
- A töröknek erre vezet a legrövidebb útja Szolnokról Egerbe - felelte Bálint. - Ahmed pasa és Hadim Ali budai pasa nem sokat időzik Szolnokon, hiszen pihent haduk van. Talán már útra is keltek azóta. Akkor pedig akindzsik portyáznak előttük, biztosítják az utat, élelmiszert rabolnak, gyújtogatnak, rabszíjra fűzik, akit nem ölnek meg.
A gazda hümmögött, fejét csóválta.
- Hát nem érti, gazduram?! - kiáltotta Bálint: - Akármelyik minutumban itt teremhetnek! Ha ropog a tető, és félreverik a harangot, már nem lesz idejük elmenekülni.
- Nem is akarunk - felelte a gazda. - Kezdődik a szántás. Dolgozni kell, ha jövőre is aratni akarunk.
- Ki fog aratni, ha megölik magukat, vagy eladják rabszolgának valahová Anatóliába? Először élni kell, hogy majd dolgozhassanak!
- Dolgozni kell, hogy élhessünk, fiam! - vetette közbe szelíden az öregasszony.
Bálint arca kipirult, türelmetlenségében fölpattant a dikóról. Hát nem érti meg a sok fafejű paraszt, hogy apró, hosszú szőrű lován talán már a szomszéd határban lovagol egy akindzsi, és markolja a lándzsáját, készül, hogy a hátukba döfje? Mert oda fog döfni, hiszen futnak majd előle, ha a tetőre tüzet vet, de akkor már késő lesz!
- Nem is értem, hogy még egyetlen török portya sem jutott el idáig - fűzte tovább Bálint fennhangon a gondolatot. - Szolnok idevagy hat és fél, hét mérföld, ezt egy rossz lovas is megteszi ilyenkor déltől éjszakáig. Tán rajtuk ütött valaki, hogy nem mozdulnak? Ha Serédy uram, a kassai várkapitány meg Werner György úr, a kassai királyi hadbiztos, Dobó István úrral és az északi megyék fölkelt nemességével elindult a törökre... de ez lehetetlen, hiszen nekik is erre kellett volna menniük. Vagy a király hada érkezett meg Bécs felől? - Bálint elhallgatott, szomorúan megrázta a fejét. - Ugyan hol van most olyan had Magyarországon, amelyik a nyílt mezőn megállna Kara Ahmed pasa és a budai pasa egyesült seregével szemben? De hát akkor miért nem mozdul a török? Mire vár Szolnokon? Nem úgy kezdett ehhez a hadjárathoz, hogy Temesvárral meg Szolnokkal megelégszik, és szépen hazamegy, mielőtt elkezdődnek az őszi esők. Még egy várra fáj a foga, és az a legfontosabb: Eger.
- Látszik, hogy országos dolgokban jártas, nagy urak körül forogtál - dörmögte a gazda.
Bálint kihúzta magát.
- Sok levelet letisztáztam Nyáry Lőrinc úrnak. Tavasz óta, de inkább már tavaly karácsony havának derekától, amikor Alvincon megölték György barátot (ő úgy tudta volna kötögetni a szövetség szálait, hogy tán távol tartja tőlünk a törököt), már mindenki beszélte: háború lesz. Azt mondták, senki sem tudja, hogy a török Szolnok vagy Eger ellen megy-e. De ez se igaz, hiszen aki ért egy kicsit a hadművészethez, gondolhatta volna, a pogány nem bolond, hogy Egerre támadjon, amíg olyan erősség van a hátában, mint Szolnok. De hiába írt levelet Nyáry Lőrinc úr a királynak meg Castaldónak, nem kapott segítséget.
Bálintot lelkesítette, hogy nagyon figyelnek szavaira. Beszélt a jövő-menő futárokról, Csapi Mihály tizedesről, aki Dobó István levelével még akkor is átcsúszott a török hadon, amikor Kara Ahmed azt hitte, a madár se repülhet be. Beszélt az egri kémekről, akik jöttek-mentek az egész Alföldön, de még délebbre is; az a mondás járta, ha Szulejmán szellent egyet Sztambulban, huszadnapra Dobó István már azt is tudja. Ejtett szót a zsoldosok szökéséről, Móré Gáspárról, arról, hogyan zárták be a tárva-nyitva hagyott kaput, amelyet azután betört a török, s ők ötvenen hogyan szálltak szembe ötvenezerrel... Említette az aszabot is, aki játszadozni akart vele, mielőtt megölte volna, ijesztegette a meztelen karddal, vigyorogva a vállába szúrt. Elmondta, hogyan villant föl a pogány szemében halálfélelem, amikor ő ráfogta a pisztolyt... De az akindzsik már közeledtek, s menekülni kellett. Ha nem értik meg, hogy a kapu előtt leselkedik a veszély, mind elpusztulhatnak!
A háziak némán hallgatták.
Tudom, hogy merre indul a török - folytatta Bálint. - Az is nyilvánvaló, hogy Eger előtt emberfia már meg nem állíthatja. Ezért tanácsolom, gazduram, kerekedjék föl a háza népével, és húzódjék valami biztos helyre, amíg hadak járnak a környéken.
- Minket nem bánt a török - mondta a gazda nyugodtan.
- Ugyan miből gondolja, hogy éppen kegyelmedéket kíméli meg?
- Két éve a hatvani bég kiküldte hozzánk is a defterdárt, ugyanúgy, mint a környező községekbe, és összeírták a lakosságot. Azóta a török csak módjával háborgat bennünket. Nem mondom, el-elvisz annyi ennivalót, amennyi kell neki, de nem gyújtogat, rabol és öl, mert az adónk a szultánt illeti. Őt rövidíti meg, aki nekünk vagy bennünk kárt tesz, és a hatvani bég ugyancsak kemény kézzel vigyáz, hogy maradjon, aki adózni tud a padisahnak.
Bálint dermedten hallgatott, nem is értette a gazda minden szavát, csak a lényeg jutott el a tudatáig.
- Gazduram... az itteni nép... titokban meghódolt a pogánynak?
A gazda derűsen rápillantott, csak most vette észre a fiú hüledezését.
- De elfehéredtél, fiam! Ülj le gyorsan, mielőtt leesel a lábadról! A sebed fáj tán?
- Mondja kegyelmed! Titokban meghódoltak a pogánynak?
- Nem titokban ment az, te - felelte a gazda. - Megjelent a defterdár vagy harminc csausszal, és házról házra járva összeírta, kinek mije van: a házat, az állatokat, de még a méhkaptárakat is. Van ugye a dzsizje, a fuluri, a nijábet... ezek mind adók... fizetünk a ház után, a megtermett gabona után, a szőlő után, az állatok után, a kincstári rét szénatermése, az erdőhasználat után. Akit rajtakapnak, büntetéspénzt fizet részegség, verekedés, tilosban való legeltetés után. Egy bárányért tíz akcse, egy méhkasért két akcse...
- A kegyelmetek pénzén tartott török had vette be Temesvárt és Szolnokot! - fortyant föl Bálint, és hangja elfúlt a haragtól. - Milyen emberek kegyelmetek? Idejön egy defterdár harminc rossz csausszal, az istállójukba is benéz, még tán a ládájukat is kiforgatja, kegyelmetek meg tűrik!
- Ne, te ne! - szólt rá a gazda. - Úgy tüzelsz, mint Mihály, az a méregzsák kun.
- Kegyelmetek hizlalták Kara Ahmed hadát, a szolnoki hajdúk halála a kegyelmetek lelkén szárad...
- Mi hizlaltuk Kara Ahmed hadát, azt mondod! De a szolnoki várnépet meg az egrit is a mi pénzünkön tartották. Mert az urak Egerbe futottak, onnan meg Fülekre, amikor hírét vették, hogy jön, a török, de évente elküldik a katonákat a régi adóért, amit a királynak fizettünk! Ha nem adod meg, ugyanúgy bánnak veled, mint a pogány, pedig ők keresztények, meg mi is azok vagyunk!
- Tűzzel-vassal kéne irtaniuk a pogány kutyákat, helyette pedig felíratják magukat, és megfizetik nekik az adót! Nem is csoda, ha az ország szívében jár a török, amikor ilyen nép söpri az utat előtte!
A gazda felállt, most is megreccsent alatta a szék.
- Azt ne hidd, öcsém, hogy beszélhetsz, ahogy akarsz, csak azért, mert szagoltál egy kis puskaporfüstöt, és egy aszab beledöfött a válladba. Kicsi vagy te még ahhoz, hogy mást megítélj, akármilyen nagy urak körül forgolódtál.
- Mi a vérünket ontottuk...
- Egyszer... Mi meg a verejtékünket ontjuk mindennap. Kétfelé adózunk, mindenkinek kiszolgáltatva, védtelenül. Mert a Fülekre futott urak katonái csodálatosképpen sohasem botlanak bele a hatvani bég csauszaiba, és a törökök is csak akkor jönnek, ha a por régen leszállt a hajdúk lovai után. Mind viszi, amit a másik meghagyott.
- Inkább felgyújtanám a házamat, elbujdosnék az erdőkbe, nádasokba...
- A száddal, fiam - legyintett a gazda. - Mit tudsz te a mi életünkről? Bújj az ágyba, gyógyulj meg, és eredj haza Besztercebányára!
Bálint előtt elsötétült a világ. Már csak egyetlen vágya volt: valami olyat mondani ennek a makacs parasztnak, hogy elveszítse a nyugalmát. A szónak is van ereje, égethet, mint az ostorcsapás. Mondani akármit, az se baj, ha nem igaz, csak fájjon.
- Elárulták az országot, a keresztény hitet, pogányok lettek!
- Hallgass, te!
- János! - mondta félhangosan, figyelmeztetően az öregasszony.
- Hagyja, hiszen gyerek még! - tette hozzá a gazda felesége.
- Ha gyerek, akkor tudjon tisztességet! - felelte János gazda, azután visszafordult Bálinthoz. - Annyit mondok én, fiatalúr, hogy mi még most is megadjuk a királynak, ami jár tőlünk, adunk pénzt és katonát, pedig nyúz a török is! Hát a király védjen meg bennünket, hiszen azért van az adó! Verje ki a törököt Hatvanból meg Szolnokról, foglalja vissza Budát! Csellel vitte el a sok szájtáti úrtól a pogány. Nyugodt lehetsz, nem loholunk majd az adóval a menekülő török után...
- Ki tudhatja? - kérdezte Bálint ferde mosollyal. - Vajon engem nem azért tartanak-e vissza, hogy ne tudjak hírt vinni Dobó István úrnak...
A gazda arca elvörösödött.
- Takarodj innen! Menj, ahová akarsz, nem tartunk vissza! De máris menj, mert ha még egy minutum múlva itt talállak...
- Egy minutumot sem kell várnia! - mondta Bálint. - Adják ide a ruhámat!
- Várj! - Az öregasszony előbbre jött. - Miért beszélsz így? Olyan szelíd, tisztelettudó fiú voltál... Kövesd meg a fiamat, hiszen ok nélkül megbántottad!
- Ne kövessen meg! - dörmögte János gazda. - Éretlen fattyakkal, akik a jóért pimaszsággal fizetnek, nem állok szóba! Csak annyit mondok, eltakarodjék a házamból, mert ebrúdon rakom ki, s akkor nem gyógyul meg olyan könnyen, mint a török kardvágása után!
- A ruhámat!
- Hozd be neki! - mordult a feleségére János gazda.
Az asszony lábujjhegyen kiosont. Olyan csend volt a szobában, hogy behallatszott az udvarról a tyúkok kárálása. Szekér zörgött el a ház előtt, hosszan bőgött egy ökör.
Az asszony behozta a nadrágot meg a mentét, átnyújtotta Bálintnak. A fiú habozott, mi legyen a bő fehér gatyával, végül ügy döntött, nem veti le az asszonyok előtt, inkább ráveszi a sajátját, és itthagy egy ezüstöt, ha a ház ura szóvá teszi. János gazda azonban némán állt az ajtóban, amíg Bálint magára kapkodta a ruhát. Arcáról lassan eltűnt a vörösség, aminek láttán attól lehetett tartani, hogy megüti a guta.
Bálint felhúzta a csizmáját, a mentét a vállára kanyarította, nem bújt bele, iszákját a nyakába akasztotta, azután körülnézett, nem hagy-e itt valamit.
- Felkötném a karodat, fiam - mondta az öregasszony, és óvatosan a gazdára pillantott. - Járás közben mozog majd, és ez árthat a válladnak.
- Nem kell! - vetette oda Bálint. Amikor észrevette, hogy az öregasszony elszomorodik a nyers szótól, enyhébben hozzátette: - Köszönöm, nagyanyó, megleszek így is... És köszönöm az asszonyságok irántam való jóindulatát. - Az iszák mélyéről előhúzott egy ezüstpénzt. - Ezt itthagynám fizetségül.
- Tedd el! - mondta az öregasszony. - Hosszú az út Besztercebányáig, szükséged lesz rá.
- Egerbe megyek, Dobó István úrhoz, nem Besztercebányára.
- Akárhová mégy, indulj már! - horkantotta a gazda.
Bálint jól végigmérte, amikor elment mellette. A gazda arcán izzadság fénylett, hajába toklász keveredett, nehéz fújtatással szedte a levegőt.
Bálint kilépett a kamrából. A konyhában megcsapta a tűzhelyen fövő étel illata. Csak egy pillanatra állt meg, gyomra nagyot kordult, aztán felrántotta a szabadba nyíló ajtót.
Erősen alkonyodott. Veron állt a kútnál, éppen átemelte nagy erőlködéssel a nehéz favödröt a káván, azután elindult vele az ólak felé. A vödör lehúzta a vállát, a víz ki-kiloccsant, a felfröccsenő sár összepettyezte a lány lába szárát.
Bálint nem tudta róla levenni a szemét. Hiszen segíthetne neki, ha most nem futna éppen a háztól. Így, legyengülve is jobban bírná a vödröt, mint a lány. Bár ki tudja, Veron fiatal ugyan, de látszik, hogy korán munkára fogták, és ő sem kíméli magát, karja, dereka, lába izmos, az egész lány alacsony, de arányos és majd kicsattan az erőtől, egészségtől.
Hangos szóváltás hallatszott a házból, vagyis csak a vastag férfihang jutott el hozzá, indulatából sejtette csupán, hogy János gazda veszekszik a halk szavú asszonyokkal. Azután becsaptak egy ajtót odabent, és Bálint sietve elindult, nehogy bámészkodáson kapják.


18. Cikornyás török dallam

A nap már lenyugodott, amikor Bálint kilépett az utcára. Hűvös szél fújt, elszáradt faleveleket sodort a porban. Néptelen volt a környék, csak a sövénnyel vagy vesszőfonattal elkerített udvarokban látszott némi mozgás.
Bálint hamar kiért a házak közül. Nagy, füves térség nyílt előtte. Bal kéz felől vöröslött még az ég alja, azután a vörhenyes szín fokozatosan kékbe olvadt, Bálint nem tudta megállapítani a kezdődő homályban, hogy felhő-e az a kékség, vagy a Mátra magasodik előtte a látóhatár szélén. Átvágott a réten, beszívta a fű kesernyés illatát, erősnek és egészségesnek érezte magát, úgy hitte, egyhuzamban elgyalogol Egerig.
A rét túloldalán aprócska liget volt, tűz fénye villant elő a bokrai közül. Bálint megborzongott az alkonyati hűvösségtől. Mentéjét panyókára vetette, sebesült válla miatt nehezen tudott volna belebújni, nem erőltette. A tűz csalogatóan lobogott, társakat és talán ennivalót ígért.
A liget szélső fáinál hosszú pányvára kikötött lovak bóklásztak, elmerülten harapták a hersegő füvet, unottan csapkodtak a farkukkal, hajtották a felhőkben támadó szúnyogokat.
„Vajon kik lehetnek? - tűnődött Bálint. - Vándor meszesek, vásárosok vagy cigánykaraván? Esetleg egri katonák, akik a török közeledtét fürkészik? Ha hajnalban útra kel a csapat, és van tartalék lovuk; holnap délre eljuthatnék Egerbe.”
Hirtelen rádöbbent, valami szokatlant lát, de először maga sem tudta, hogy mi az. Jobban megnézte a lovakat a sűrűsödő félhomályban. Kettőn nem volt semmi rendkívüli, de a harmadik lóról a gazdája még nem vette le a nyerget, s Bálint rájött, ez szemet szúrt neki már az első, felületes pillantásra. Elől-hátul furcsán magasra nyúlt a kápája, a takaróján pedig zöld fonállal hímezett, kacskaringós, kusza folyondár indázott. Szokatlan, sohasem látott minta! Bálintba belehasított a felismerés: török lovak!
Futni kellene, minél távolabb kerülni innen, amilyen gyorsan csak lehet, talán közöttük is van egy aszab, aki szívesen mártaná a kardját a vérébe!
Kíváncsisága azonban erősebbnek bizonyult óvatosságánál. Összébb húzta magán a szürke mentét, hogy fehér inge ne világítson a sötétben, és a cserjék rejtekében közelebb lopakodott a tűzhöz. A lovak horkantottak egyet-kettőt, dobogva forgolódtak, azután elcsendesedve harapták a harmatos füvet.
Bálint lassan osont előre a magasra nőtt surjánok között, ép karjával nehézkesen hajtotta szét maga elől az ágakat. Az iszákja beleakadt egy letört gallyba, alig tudta kiszabadítani, zajt is ütött közben, a lovak ismét nyugtalankodni kezdtek.
Kis tisztás nyílt a liget közepén, ott égett a tűz. Zsákok, nyeregtáskák hevertek a tisztás szélén, a lángok fölött pedig üstben valami étel főtt. A földre terített pokrócokon néhány török hevert, kettőjük ruhája díszesebben tarkállott, mint a többieké. Az egyik elnyúlt, mintha nem is élne, a másik pedig fél könyökére támaszkodva a lobogásba bámult.
„Szpáhik - gondolta Bálint. - Eger felé tartanak a szolgáikkal.”
Egészen a tisztás széléig óvakodott, ha akarta, elvihette volna valamelyiket az egymásra dobált nyeregtáskák közül. Néhány, takarókba burkolt test hevert a közelében.
Egy szolga az ételt kavargatta, egy másik mereven ült a füvön, olyan közel a parázshoz, hogy a lába már a szétszóródott hamuba ért. Társa megpiszkálta a tüzet, felcsaptak a lángok, és Bálint kénytelen-kelletlen hátrább húzódott. A szolga mondott valamit, azután mindketten fölnevettek, fehér fogsoruk villogott a lángok fényében. A hamu mellett ülő szolga az inge alá nyúlt, vakarni kezdte a mellét. A szpáhi szólt neki valamit, erre abbahagyta a vakarózást, és sípot húzott elő az öve mellől. Ütögette, próbálgatta, azután játszani kezdett rajta.
Cikornyás, túldíszített és mégis egyhangú dallamot játszott, Bálintnak a folyondárokkal telehímzett nyeregtakaró jutott róla eszébe. Ám a dallam monotóniájában olyan szomorúság zendült, hogy Bálint szíve összefacsarodott tőle. A besztercebányai boltíves ház jutott eszébe, a hegyre futó keskeny kocsiút meg a fenyvesek és a hegyi patak, gyerekkorában kézzel akart pisztrángot fogni benne, de a fürge halak mindig kicsúsztak a markából.
„Ezek a vérszomjas fenevadak is hazavágynak talán? - tűnődött Bálint. - Ők is emlékeznek egy házra, amely valahol a Boszporusznál vagy Anatóliában áll, arrafelé is lehet egy patak, talán ők is akartak valamikor puszta kézzel halat fogni benne?”
Tudja ő, hogyne tudná, hogy emberek ezek is, mint más, esznek, isznak, gondolkoznak, beszélnek, de eddig nem gondolt arra, hogy ahány, annyiféle ember, életút, sors, öröm és szomorúság. Talán nem mind olyan, mint az aszab, akin látszott, hogy örömmel ölne, és féreg módjára reszketett, amikor őt legyintette meg a halál közelsége.
A nyirkos fűcsomók közt mélabúsan hallgatta a sípszót, amely hangokból nagy, tarka cirádás keleti szőnyeget szőtt a tisztás fölé. Megzörrent a haraszt, a tűz körül szorgoskodó szolga fölnézett, de el is fordult rögtön, azt hihette, a lovak csörtettek be a bokrok közé.
Bálint sokáig ült mozdulatlanul, hagyta, hogy a hangok átjárják az egész testét. Mellét összeszorította valami, a tüdeje görcsösen kapott levegő után, de ez a légszomj gyönyört keltett, nem fájdalmat. A síp hirtelen élesen fölsikoltott, elnyomta a lombsuhogást, az égő gallyak ropogását. Bálint mohón kapott levegő után. Már a besztercebányai boltíves ház is elmerült a hangok tengerében, mint minden más, legföljebb a tűz pislákolt még valahol, messze, lehet, hogy csak az emlékek melyén.
A könyökére támaszkodó szpáhi halkan énekelni kezdett, és hirtelen megtört a varázs. Nem azért, mintha rosszul énekelt volna, de ez már egy tűz mellett fekvő ember kissé rekedtes hangja volt, nem testetlen kristályhang, amely lélekként lebeg a világ fölött.
Bálint tudta, hogy a síp hangja örökre belevésődik az emlékezetébe. Lehet, hogy holnap már nem tudja hibátlanul elfütyülni a dallamot, cifrázatai megkopnak az ajkán, talán teljesen elfelejti őket, de az emlékeiben ugyanilyen frissen él majd ez az este húsz vagy ötven év múlva is, ha megéri.
A szpáhi éneke visszazökkentette a valóságba. Messze kell kerülnie a törököktől, ha el akar érni Egerbe, más utat kell választania, hiszen előbb-utóbb nyakon csípik, ha párhuzamosan megy velük, egri kémnek vélhetik, és titkokat próbálnak majd kicsikarni belőle.
Egy pillanatig elképzelte magát, amint meghal a török hóhér kezei között, és egy szót sem árul el az egriekről, de a csigázás gondolata borzalommal töltötte el.
Az aszab döfése is rettenetesen fájt, milyen kínt tudhat okozni, akinek ez a mestersége?
Óvatosan távolodott a tűztől - a táborhely felől már fövő birkahús illata szállt -, és nesztelenül kisurrant a ligetből. A szabad mezőn még nem borongott olyan sötétség, mint a fák között, nyugaton látni lehetett a felhőket, de Bálintnak már nem kellett attól tartania, hogy szürke ruhájában fölfedezi valaki.
Mehetett vagy ötszáz ölet, amikor magányos fára talált egy kis halom aljában. Leült, iszákját maga mellé tette, és fölvette a mentéjét, mert vékony ingében megdideregtette az esti szél. Az éjszaka már csípősnek ígérkezett, Bálint hiába meresztette a szemét, hogy házat, karámot, szalmakazlat vagy legalább egy szénaboglyát találjon a környéken, ahol megalhat, a sík mezőn csak néhány alig észrevehető halom meg sötét facsoport állt.
A feje alá tette az iszákját, összegömbölyödött a fa tövében, és aludni próbált. Sokáig feküdt csukott szemmel, de aludni nem tudott, az éjszaka neszei mindig fölriasztották. Egyszer föl is ült, mert tisztán hallotta, hogy lépések dobognak körülötte, de a csillagtalan, koromfekete éjszakában semmit sem látott, s a lépések sem lassan haltak el, mint a távolodó ember léptei, hanem megszűntek egyik pillanatról a másikra, hogy Bálint sokáig figyelt még lélegzetvisszafojtva, nem les-e rá valaki.
Éhsége ugyan elmúlt, de most olyan gyengének érezte magát, hogy képtelen lett volna menekülni, ha egy török fölfedezi. Azután mégis elszunnyadt, de nem pihentető, mély alvással, hanem rossz félálommal. Ez még ahhoz sem volt elég, hogy tisztességesen álmodjék valamit, rosszat bár, ehelyett összefüggéstelen álomtöredékek borították el, nem tudott semmi kikerekedni belőlük, de azt mindvégig érezte, hogy fázik, és a harmat dermesztő nyirkossága átjárja a ruháit, bekúszik a bőre alá, a csontjáig.
Még nem vörösödött a keleti ég alja, csak egy kis szürke derengés támadt, amikor végleg kinyitotta a szemét. A foga vacogott, mentéje és inge átnedvesedett a harmattól, úgy érezte, nem tudja megmozdítani a tagjait, megdermedtek a hidegben.
Azután mégis fölült, körülnézett a mozdulatlan, fakó mezőn; most olyan reménytelen egyhangúsággal terült el körülötte, mintha mérföldekre egyetlen élő embert sem hordozna a hátán.
Fölállt, kissé megmozgatta tagjait, de alig csökkent a dermedtsége. A hátára tapadt nedves ruha égette a bőrét a hidegével.
A lassan vörösödni kezdő keleti égbolt alapján meghatározta, milyen irányba kell indulnia. Kereste a Mátra kéklő hegyeit, de az északi ég még összefüggően sötét volt. Elindult, azt remélte, hogy a gyaloglás fölmelegíti, de a hideg továbbra is ugyanúgy kínozta. Futni kezdett, hogy kimelegedjék, de csak nehézkesen döcögött inkább, sérült válla pedig ismét sajogni kezdett a rázkódástól. Száz ölet sem futott a nedves fűben, hirtelen úgy érezte, elfogyott a levegő a tüdejéből. A melle sípolva zihált, meg kellett állnia. Hirtelen forróság lepte meg, és a lába úgy elgyengült, hogy kénytelen volt leülni.
„Ennem kell - gondolta, bár nem érzett éhséget -, különben nem bírom ki Egerig.”
Maga sem tudta, mennyi ideig ülhetett, tűzvörösen tündöklött az ég alja, amikor továbbindult. Most lassan ment, hogy minél kevesebb erőfeszítésébe teljék a gyaloglás. Takarékoskodik az erejével, hogy kitartson, amíg emberekre lel valahol.
Szőlőtőkék közé jutott, örömmel szakított volna a fürtökből, de az apró szemek éretlenül zöldelltek még. Ám a tőkék szabályos sorai mögött, egy nagy diófa alatt szalmával fedett kunyhó sárgállott. Azt remélte, hogy emberek lesznek benne, de üres volt.
A kunyhóban rossz pokróccal letakart fekhelyet talált. Végigfeküdt rajta, a pokrócot magára terítette. Gyengeség fogta el, és a száraz fekhelyen, a pokróc alatt gyorsan elaludt.
Nehéz, álomtalan, mély alvásba zuhant, a nap delelőn állt, amikor fölébredt. A szeptemberi napnak még maradt annyi ereje, hogy fölmelegítse a szalmakunyhót. Bálint lerúgta magáról a szakadozott pokrócot, megtörölte izzadó homlokát. Amikor föl akart állni, megszédült, visszaesett a fekhelyre. Alig tudott a másik oldalára fordulni, amikor az iszákot kivette a dereka alól.
„Pihenek még egy kicsit - gondolta -, azután, ha lejjebb száll a nap, elindulok.”
De félelem fogta el a gondolatra, hogy még egy hideg, nyirkos éjszakát a szabadban kell töltenie. A kunyhó legalább védelmet ígért a hajnali hideg és a harmat ellen. Bizonyára kijönnek ide hamarosan a szőlőskert gazdái, jobb megvárni őket, mint nekivágni a bizonytalannak.
Bálint elheveredett a fekhelyen. Rengeteg csípést érzett, a pokrócban hemzsegtek a bolhák, de ez csak kezdetben zavarta.
Nagy nyugalom öntötte el. A világ elhalványodott ezernyi bajával, a háborúval és a meneküléssel, csak a legegyszerűbb testi jóérzés maradt, a megszáradt ing és mente melege, a tetőt borító friss szalma illata, a kunyhó körül röpködő darazsak zümmögése.
Összefolytak az órák, s kusza forgataguk elmerült a múló időben. Bálint álmodott is néha, olykor maga is tudta, hogy ez csak álom: török beszédet hallott, lovak dobogtak a kunyhó körül, bántóan éles hangon sikoltott egy síp, azután Veron vitt valahová egy vödör vizet, ahogy Bálint jobban odanézett, észrevette, hogy a besztercebányai keskeny, meredek kocsiúton cipeli fölfelé a nehéz favödröt, a víz minduntalan kiloccsan belőle. Bálint utána akart kiáltani, hogy fölösleges vizet vinnie fölfelé, hiszen a patakból meríthet odafönt, de a hangja szinte már az ajkán elhalt, amikor pedig a lány után akart iramodni, a lába nem engedelmeskedett, csupán egy-két tétova lépésre tellett az erejéből, azt a néhány lépést is mintha a térdén tette volna meg.
Azután libegni kezdett, sőt föl is emelkedett a teste, és ő ujjongva szelte a levegőt, alatta kitárult a táj. Törökök vonultak egy végtelen, kanyargós, poros országúton, néma, fenyegető tömegben. Lehajtott fejjel baktattak, gomolygó porfelhő szállt utánuk. Bálint számolni kezdte őket: egy-kettő-három-négy, azután valami tolongás támadt odalent, és ő elvétette a számolást. Újra kezdte, meg akarta számolni az egész török hadat a magasból, hogy majd jelenthesse Dobó István úrnak, ha néhány percnyi repülés után leszáll Eger valamelyik szürke bástyáján. Ismét elvétette a számolást, újra kezdte, egyre izgatottabban, mert a gyalogoshad olyan gyorsan közeledett Eger felé, mintha vágtató paripák röpítenék. Már látszottak a magasba nyúló várfalak, már szétterült a török had az erőd körül, ő pedig rájött, hogy ennyi embert nem tud megszámolni.
Azután az egyik torony tetején megjelent egy ember, hosszú puska volt a kezében. A csövet letámasztotta a várfalra, és célba vette őt.
- Ne lőj! - nyöszörögte Bálint, de szava elveszett a végtelen levegőóceánban. - Ne lőj! - suttogta újra, és szívét összeszorította a rémület, mert az aszab célzott rá odalentről, az egri fal tetejéről, megismerte az arcát, pedig a fél szemét behunyta a célzáshoz. Gonosz mosolya mutatta, örömet szerez neki, hogy ölhet.
- Árulás! - kiáltotta Bálint.
A puska nagyot dörrent, a lőporfüst elfedte az aszab barna arcát, összenőtt, dús fekete szemöldökét és az állát keretező kis szakállat. Bálint hallotta a golyó süvítését, szeretett volna kitérni előle, de mintha odaszögezte volna valami a tér egyetlen pontjához, nem tudott megmozdulni. Azután égő fájdalom hasított a bal vállába.


19. Ismét János gazda házában

Azt hitte, az álma folytatódik, amikor hirtelen Veron hajolt fölé. Sohasem látta még ilyen közelről a lány arcát. Kendő szorította le a haját, meleg, barna szeme szánakozva nézett rá. Amikor észrevette, hogy Bálint pillája megrebben, szája elé kapta a kezét.
- Öreganyó! Föléledt a diák!
- Istennek hála!
Az öregasszony odalépett, sietősen félretolta Veront. Némán nézte Bálintot, azután lehajolt hozzá, és megpaskolta az arcát.
- Nyisd ki a szemed, fiam!
Bálint hallotta és értette is minden szavát, de inkább szorosabbra zárta a szemhéját, tartson tovább az álom. Nagyot sóhajtott, és ekkor megérezte a kamra ismerős, vegyes illatát. Vajon ez is az álom része? Nem emlékezett, hogy máskor a hangokon, képeken kívül illatok is kísérték volna az álmát. Kinyitotta a szemét. János gazdáék kamrájában feküdt, és az öregasszony aggodalmas arccal örvendezett.
- No, csakhogy fölébredtél! Fáj-e a vállad? Mondj már valamit!
Bálint nem válaszolt, csak a szeme mozdult meg, Veront kereste a tekintetével. Átcikázott az agyán az elmúlt napok minden szenvedése. Vajon a kunyhóban álmodik-e most is, vagy nem mozdult ki innen, és csak álmodta, hogy a gazda elkergette a házából, hogy törököket látott a kis ligetben, álmodta az éjszakai didergést a fánál, és a kunyhó melegét a szakadozott, bolhás takaró alatt?
- Öreganyó!
Szerette volna megkérdezni, hogy mi történt vele az elmúlt napon, talán több napon is, de csak annyi jött ki a torkán:
- Öreganyó!
- Hát itt vagy újra! - bólogatott az öregasszony.
Bálint föl akart ülni, de túlságosan gyenge volt hozzá.
- Törököket láttam a ligetben - suttogta.
Az öregasszony közelebb hajolt.
- Mit mondasz?
- Törököket láttam a ligetben. Az egyik gyönyörűen fújta a sípot.
Az öregasszony Bálint homlokára tette a kezét.
- Lázas vagy.
- A másik meg énekelni kezdett. Magas kápájú nyereg volt a ló hátán, meg cifrán hímzett takaró.
- Pihenj csak, készítek neked egy kis tejlevest. Vagy inkább szilvakiszit ennél? Most már nem engedünk el, amíg nem erősödsz meg, ne félj! Istenem, de sovány vagy, csontodra száradt a bőr! Egy hete alig ettél. De meglátod, főzök én neked még pörköltet is, ha egy kicsit erőre kapsz.
Bálint nem tudta, mennyi idő telt el ezután, csend volt körülötte, az öregasszony kiment, s vele ment Veron is. Később evett néhány kanál furcsa ízű levest, ismét feküdt, csendben és mozdulatlanul, majd újra megetették, kanalanként adva a szájába az ételt. Órák vagy napok múltak így, Bálint számára eltűnt az idő, minden összemosódott. Álmodott is közben, a nők egyszerre vagy külön-külön mind megfordultak az ágya körül, de férfiembert nem látott.
Egyszer azután este, amikor Bálint kinyitotta a szemét, már teljes bizonyossággal tudta, hogy János gazdáék kamrájában fekszik a dikón, tudta azt is, hogy nem volt álom az elmenetele. Fölült, majd fölkelt az ágyról, álldogált egy kicsit a kamra hűvös földjén.
A vastag deszkaajtó nyitva volt, edénycsörgés hallatszott a konyhából. Bálint kilesett a résen, a gazda felesége sürgölődött odakint, frissen fövő étel illata szállt föl a tűzhelyről. Bálint beleszagolt a levegőbe, s egyszerre megcsavarta a gyomrát az éhség. Úgy érezte, egész birkát meg tudna enni egy ültő helyében.
A gazda felesége hirtelen hátranézett, talán az ajtó nyikordult meg, ahogy Bálint kilesett a résen, s lecsapta a kezében tartott lábast.
- Fölkelt a diák! - kiáltotta örömmel. - Édesanyám, jöjjön gyorsan, fölkelt a diák!
A szemben levő ajtón kijött az öregasszony. Összecsapta a kezét.
- Szívós vagy, mint a macska - mondta elégedetten. - De hát a fiatal test ilyen, könnyen gyógyul! - Egy pillanatig némán nézte Bálintot, azután újra megszólalt: - No, ha már fölkeltél, gyere kijjebb! Hadd látom, bírsz-e járni?
Bálint szédelegve kilépkedett a konyhába. Harmatkönnyűnek és ingatagnak érezte magát.
- Meggyógyulsz! Most már biztosan meggyógyulsz! - örvendezett az öregasszony. - Látod, Apolka, megtartotta az Isten. - Keresztet vetett. - Pedig mennyi szenvedésen ment keresztül...
Hallgattak egy darabig, a két asszony mosolyogva nézegette a némán álló fiút. Azután megint az öregasszony szólalt meg:
- Tudod-e, merre jártál, mi történt veled? Tudod-e, hogy kerültél vissza hozzánk?
- Törökök pihentek a tűz mellett a ligetben - felelte Bálint. - Nagy urak lehettek, szpáhik. Az egyik szolga főzött valamit a tűzön, a másik sípot fújt, de olyan szépen fújta... nem hittem volna, hogy egy török képes legyen ilyenre.
- Elfoghattak volna - vetette közbe az öregasszony.
- Éjszaka egy fa alatt aludtam - folytatta Bálint. - Nagyon hideg volt, vacogtam. Azután találtam egy kunyhót a szőlők közt, és lefeküdtem.
- Le ám - vette át a szót az öregasszony. - Ott pusztultál volna, ha Lukács sógor másnap nem hajt ki a szőlőjébe, és nem ismer meg, hogy te vagy a Tari Jánosék deákja. Így aztán fölrakott a szekérre, és délután beállított veled.
- Milyen nap van ma? - kérdezte Bálint.
- Szent Mihály havának közepe felé járunk - felelte az öregasszony.
- Áll-e még Eger?
- Nem hallottuk hírét, hogy bevették volna.
- Jár-e török a falu alatt?
- Eger felé vonul nagy társzekerekkel.
- Ha elfoglalták volna a várat, már visszafelé zúdulna a sereg, hiszen idén aligha folytatja sokáig a hadjáratot, nyakán az ősz. Dobó úr legalább tíz napja állja az ostromot. Csoda lesz, ha megvédi az erősséget, de Isten kegyelméből máskor is estek már csodák.
Az öregasszony bólogatott.
Bálint fáradtan leült a konyhában. Az asszonyok némán nézték. A fiú éppen újra meg akart szólalni, amikor nyílt az ajtó, és a gazda lépett be az udvar felől. Bálintban bennrekedt a szó. Egy pillanatig némán néztek egymásra, Bálint elvörösödve bólintott, mormogott is valamit az orra alatt, azután a földre sütötte a pillantását.
A gazda szótlanul elment mellette, a kezét a szemben levő szobaajtó kilincsére tette, és a feleségéhez fordult.
- Kész az étel?
Az asszony a tűzhelyen álló edényekre nézett.
- Rögtön ehetünk.
Tari János nem kérdezett többet, bement a szobába.
Bálint egy darabig toporgott még a konyhában, de már nem akaródzott beszélnie, s hogy az asszonyok sem szólaltak meg, csendben visszasurrant a kamrába.


20. Szemben álló igazságok

Furcsa élet kezdődött attól a naptól Tari János házában. Bálint naphosszat a kamrában feküdt, bár szépen erősödött, nem nagyon kívánkozott kijönnie a megszokott zugból. Félt, hogy összetalálkozik a nagydarab, nehéz mozgású gazdával, s az újra szótlanul keresztülnéz rajta. Az asszonyok gondosan ápolták, néha Veron szoknyája is megvillant egy-egy sietősen becsukódó ajtó mögött. Bálint olykor a gazda két fiát is látta, amint az udvaron dolgoztak, vizet vittek, szalmát hordtak az istállóba, vagy a trágyát tolták ki onnan talicskán, de a két legény szinte sohasem lépett a konyhába. Bálint naphosszat csak az asszonyokat látta.
Ahogy fölépült a vérveszteségből meg kimerültségből, és a sebe is gyógyult, bár minden hevesebb mozdulatra belehasított még a fájdalom, Bálint egyre nehezebben viselte a tétlenséget.
Egy reggel azzal állt az asszonyok elé, hogy némi koromra volna szüksége.
- Ugyan minek az neked? - kíváncsiskodott az öregasszony. - Tán bajuszt akarsz festeni magadnak, hogy legényesebbnek tessél?
- Dehogyis - felelte Bálint zavartan. - Tintát akarok csinálni.
- Minek az neked?
- Maradt nálam néhány árkus papiros. Arra gondoltam, ne töltsem itt tétlenül a napokat, a jobb kezem ép maradt, leírom hát, hogyan esett el Szolnok. Lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki élve maradt, tudja meg a világ, miért foglalta el a török olyan könnyen a várat.
A gazda felesége kétkedően rázta a fejét.
- Mit érdekli a világot, hogy miért esett el a vár, ha már egyszer benne ül a török!
- Ne ítéljen el minket gyávaságért! - vetette ellene Bálint. - Mi megtettünk mindent, de ötvenen maradtunk ötvenezer ellen.
- Hogy mondod? - hajolt közelebb az öregasszony. - Mi lett a többiekkel?
- Elszöktek! - Bálint hangját még ennyi nap után is elfullasztotta az indulat, amikor a zsoldosok árulására emlékezett. - Kereket oldottak, hogy mentsék a hitvány életüket, dereglyén, lóháton, úszva, ki hogy tudott! A naszádosok megneszelték az árulást, de kevesen lévén, nem tudták megakadályozni. De hisz ejtettem már szót erről a minap, öreganyó. Csak azt nem említettem, hogy Móré Gáspár az egyik szökevénynek széthasította a fejét. Akkorra azonban a többiek már árkon-bokron túl voltak. A törökök a zajra, kiabálásra, a lovak prüszkölésére, fújtatására fölneszeltek, észrevették a menekülő csapatot. Keskeny volt a víz, leapadt a meleg nyárban, a pogányok a parton követték az úsztató lovasokat, szinte puskavégről lőtték őket. Gondolom, alig néhányan maradtak életben közülük. Sőt még a korábban csónakokon elindult zsoldosokat is fölfedezték a bestye kontyosok, azoknak is elhullott jó része. Álltam a délnyugati bástyán, és szinte azt kívántam, hogy gyilkolják csak halomra őket, a nyomorult árulók nem érdemelnek mást.
A két asszony keresztet vetett.
- Ne vétkezz, fiam! - mondta a gazda felesége. - Nem a mi dolgunk az ítélkezés. Nem tudhatjuk, kiben mi lakik, miért ment el, aki elment.
- Miért? Hát csak azért, mert gyávaságból megfutamodtak a kötelesség elől! - Elhallgatott, azután keserűen hozzátette: - Nem lehet egyszerre megérteni a törököt, az elmenekült, de az adót azért innen is beszedő urakat, a szökevény zsoldosokat, a halálra szántan is harcoló ötven hajdút, a gyilkost és az áldozatot, a bűnöst és a bűntelent, az üdvözültet és az elkárhozottat! Valahol csak van olyan igazság is, amelyikkel nem áll szemben homlokegyenest egy másik!
- Isten dolga az ítélkezés... - kezdte rá az öregasszony is, de Bálint közbevágott:
- Nem bízhatunk mindent Istenre! Hiszen nem is ítélkezni akarok én - folytatta csendesebben. - Csak leírnám, mi történt, hogyan történt, nehogy azt higgye a világ, mindenki rongy, senkiházi volt a szolnoki várban.
Az asszonyok szótlanul bólogattak, azután a gazda felesége azt mondta:
- A kemencéből kaparhatsz kormot, én meg keresek neked valami tégelyt, hogy kikeverhesd a tintát.
Amikor készen lett a tinta, Bálint kitette maga elé az asztalra a papírlapokat. Az iszákjában megtalálta a metszett lúdtollat, a penicilussal még igazított rajta egy kicsit, azután a hegyét nagy elszántsággal belemártotta a tégelybe.
A papír sarkai begyűrődtek, egyik-másik lap ráncot is vetett a vándorlás során, de ahogy lesimította őket, látta, lehet még rájuk írni. Kicsit mosolygott magában: lám, a nagy kavarodásban, amikor a beözönlő pogányok elől a szobájában próbált elrejtőzni, úgy kapta a nyakába az iszákot - maga sem tudta talán, mit tesz -, hogy a kis darab száraz kenyéren kívül csak ezek a papirosok voltak benne.
Mintha még arra számított volna, hogy levelet kell írnia Nyáry Lőrinc úr diktálása nyomán.
„Az Úr 1552. esztendejében, Szent Mihály havában, Máté apostol napján kezdem...”
Megállt egy pillanatra, nem tudta, mi legyen a következő szó. Eddig ment minden magától, sokszor leírta levelekben a bevezető szavakat, de most megakadt.
Hiszen mit is akar papírra vetni? Az ostrom történetét? A zsoldosok árulását és a bennmaradtak elestét? Az aszabot, aki örömét lelte volna az ő halálában? Vagy talán a forradásos arcú németet, aki megölte az apját?
Ez mind összetartozik valahogy. A történet a meneküléssel, a gyógyulással, Tari János családjával válik teljessé. S ha már a gazda családja is beletartozik, teljes lesz-e vajon, ha itt befejezi?
Még sajgott a sebe, de máris távolinak rémlett a félelem, amely vasabronccsal szorította a szívét, miközben tehetetlenül nézték, hogyan szakad be recsegve a város felőli kapu, s hogyan zúdul be rajta bősz üvöltéssel a pogány.
Nagyot sóhajtott, és újra a papír fölé hajolt.
„... róni e sorokat, hogy megőrizzék mindazok emlékét, akik hősi halálukkal a vitézség örök időkre érvényes példáját adták, valamint azokét is, akik árulásukkal rászolgáltak, hogy az utódok megvetése sújtsa őket az idők végeztéig.”
Fölegyenesedett, a tollat otthagyta a tégelyben. Most egyszerre úgy érezte, ha csupán a vár védelmének néhány napját írja le, akkor is kevés az a nehány ív papiros, hogy helyet adjon az egymásra torlódó szavaknak.
Sírósan megnyikordult az ajtó, bejött az öregasszony, cseréptányérral a kezében. Letette az asztalra, a pillantása átfutott a papíron.
- Nem sokat haladtál - mondta. - Nehéz mesterség lehet az írás.
Bálint legyintett.
- Amikor Nyáry Lőrinc úr levelet diktált, alig kellett lassabbra fogni a beszédét, olyan sebesen írtam. Kisasszony havának végén, amikor a budai pasa már négy napja megszállta a várat, de kevés embere volt, és éjszaka még biztonsággal jöttek-mentek a hírvivők, Nyáry Lőrinc úr levelet küldött Castaldóhoz Erdélybe, azt velem íratta meg. Törlés, javítás nélkül készült el a legelső változat, pedig már ugyancsak sietett Nyáry Lőrinc úr, és siettetett engem is.
Az öregasszony elismerően bólogatott.
- Nagy dolog a tudás! Kész csuda, ahogy Gergely pap, a mostani tisztelendő urunk is a sok szürke, egyforma betűből kiolvassa azokat a gyönyörű bibliai történeteket. - Leült Bálinttal szemben, elégedetten nézte, hogy a fiú félretolja a papírokat, és jóízűen nekilát az evésnek. - Maholnap meggyógyulsz - mondta. - Itthagysz minket, és jószerivel azt se tudjuk, miért is vetett errefelé a sorsod.
- Elmondtam... - kezdte Bálint teli szájjal.
- Tudom, tudom - legyintett az öregasszony. - Édesapád bányafelügyelő volt Besztercebányán, de meghalt, te meg...
- Nem egyszerűen meghalt! - vágott közbe Bálint. - Megölték! A szemem előtt szúrta le egy sebhelyes arcú zsoldos. Akkor megesküdtem magamban, hogy megkeresem azt az embert, ha ugyan embernek lehet nevezni az ilyet, és megölöm.
- Isten dolga az igazságtevés - sápítozott az anyóka, Bálint azonban megint félbeszakította:
- Bosszút kell állnom a kiontott vérért, ártatlan édesapám oktalan haláláért. A gyilkos előbb azért fog könyörögni, hogy hagyjam meg az életét, azután pedig azért, hogy végezzek már vele, szabadítsam meg a kínjaitól!
Az öregasszony riadt tekintettel keresztet vetett.
- Nem ismerek rád, fiam - rebegte fejcsóválva. Úgy nézett Bálintra, mintha idegen ülne előtte, és nem szólt többet.
Bálint befejezte az evést, az anyóka nehézkesen fölkelt, hogy kivigye a tányért.
- Két hete, hogy itt vagy nálunk - mondta az ajtóból. - Ezalatt nem voltál templomban... no, az elején nem is mehettél, mert a sebed nem engedte - tette hozzá gyorsan -, de most már eljárhatnál, legalább vasárnap meg az ünnepeken. A papunk ma reggel szólt nekem, hogy ha az egészséged engedi, ne kerüld el az Isten házát. Keresd meg valamelyik nap, mert beszélni szeretne veled.


21. Egy pap Dózsa György táborából

Amióta Bálintot visszahozták a Lukács sógor szőlőjéből, először lépett ki a Tari-portáról. Csendes őszelő volt, kora délután még erősen sütött a nap, de a lombok megfakultak, kókadtan és porosan remegtek a levelek. Régen esett az eső, a fű is hamarabb megsárgult, mint máskor, a kicsapott libák óvatosan válogatták a zöldebb hajtásokat, de inkább csak hűsöltek a fák és a bokrok árnyékában. Bogárrajok táncoltak a levegőben, kavargó oszlopban követték az embereket, meg-megújuló rohamaik miatt nyugtalanul csapkodtak farkukkal a szekerek elé fogott lovak és ökrök, riadtan kapkodták a fejüket, ha a sok apró bogár a szemüknek rontott. A házak köré ültetett szilvafák alatt hullott gyümölcs szőnyege borította a földet, darazsak zúgtak fölötte.
A kocsik lisztfinom porrá őrölték a földet az úton, a legkisebb szellő is fölkapta a port, ajtó, ablak nem védte meg ellene a házakat, a ládákba is bekúszott, ahol a ruhákat tartották, belekeveredett a kamrákban tárolt lisztbe, minden lélegzetvétel után megcsikordult az emberek fogai között.
Egy-egy szalmával, rőzsével rakott, nyikorgó szekér ment el olykor Bálint mellett, libát hajtó gyerekek bámultak utána.
A paplakot csak egy faoszlopokon támaszkodó, keskeny, nyitott tornác különböztette meg a többi háztól. Nyitva volt a kapu, de Bálint senkit sem látott az udvaron. Egy darabig álldogált az ajtó előtt, kopogtatott, de senki sem szólt, hát nem nyitott be. A szomszéd portán vadul ugatni kezdett egy kutya, hörögve tépte a szíjat, amellyel egy földbe vert karóhoz kötötték.
Bálint már éppen vissza akart fordulni, amikor a ház sarkán megjelent egy magas, szikár, ősz hajú férfi. Szürke posztónadrág és fehér ing volt rajta, kék kötény óvta a ruháját. Napbarnított arcát mély ráncok szabdalták, módosabb parasztnak látszott, s bő fehér gatyát viselt. Bálint nem gondolta volna, hogy ő lehet a pap. A férfi értelmes tekintete azonban megragadta figyelmét, s ezért tisztelettel fejet hajtott.
- Laudetur Jesus Christus!
- In aeternum. Ámen! - A pap elmosolyodott. - Te vagy a Tariék diákja?
- Én vagyok - felelte a fiú. - Botos Bálint a nevem - mutatkozott be. - Édesapám bányafelügyelő volt Besztercebányán, de már nem él, én meg Nyáry Lőrinc úr apródjaként szolgáltam Szolnokon, amíg a török...
- Önts a kezemre egy kis vizet! - vágott közbe a pap.
Bálint körülnézett, a tornácon egy durván ácsolt lócaféle alkalmatosságon öblös hasú csöcsös korsó állt. A fiú megrázta, félig lehetett vízzel. A pap előrehajolt, és a vékony vízsugár alatt megmosta a kezét. Törlés helyett lerázta róla a vizet, azután elvette Bálinttól a korsót, és nagyot húzott belőle. Elégedetten visszatette a lócára, széles mozdulattal megtörölte a száját.
- Kerülj beljebb, fiam!
Ugyanolyan volt a ház beosztása, mint a Tariéké. A pap a szobába tessékelte Bálintot, a hűvös félhomályban a fiú az első pillanatban alig látott a kinti napfény után. Jó szagú, szárított füvek rejtőzhettek valamelyik festett láda mélyén, és a tömjén édeskés aromája összekeveredett az illatokkal. Bálint mélyet szippantott a szoba levegőjéből. Már meg tudta különböztetni a berendezést: kemence, ágy, asztal, mellette pad és két szék, két láda, a hófehérre meszelt falon feszület, előtte térdeplő, jól faragott, szép, erős bútorok, alig díszesebbek, mint egy parasztház berendezése.
- Ülj le!
Bálint leereszkedett az egyik szék szélére. Az egyszerű szobában terjengett valami finom ünnepélyesség, talán a tömjénillat miatt, s ez a fiút egy kissé elfogódottá tette.
A pap is leült.
- Látom, szépen gyógyulsz - mondta, és elmosolyodott. - A fiatal test könnyen gyógyul - tette hozzá rövid sóhajtással. - Alig néhány évvel lehettem idősebb, mint te most, amikor engem is megsebesítettek...
- Törökök?! - vágott közbe Bálint izgatottan.
A pap megrázta a fejét.
- György úr táborában. Eltévedt nyílvessző fúrta át a karomat, de szinte észre sem vettem, olyan gyorsan begyógyult.
Bálint csodálkozva fölvonta a szemöldökét. György úr csak nemrég szólított fegyverbe ötvenezer embert az erdélyi táborba...
- Fráter György úréban? - kérdezte hitetlenkedve.
A pap nevetett.
- A székely Dózsa György táborában, Lippa alatt.
Bálint döbbenten hallgatott. Székely Dózsa Györgyről hallott ő otthon sokat, a besztercebányai boltíves házban. Nagyanyja mindig suttogóra fogta a hangját, ha elbeszélte, hogyan lesték a közeli Körmöcbányáról jövő híreket. Az ő városukban nem lobbant föl a lázadás tüze, de Breznán, Körmöcön, Selmecbányán kitört a környékbeli parasztok meg a bányászok elégedetlenkedése, s nem lehetett rögtön tudni, vajon elég lesz-e a városi darabontok kicsiny csapata meg a nagy hirtelen fegyverbe szólított megyei nemesség, hogy megakadályozza a szörnyű gyújtogatást, mészárlást.
A nagyanyja igazságos Mátyás királyról meg Szent Istvánról is beszélt neki, s a történetek összefolytak. Bálint kisebb kölyökként még mindenfélét elképzelt nagyanyja kislánykoráról. Azt képzelte, ez a szikár, egyenes tartású asszony - akinek ráncos, vastag, kék erekkel átszőtt keze olyan lágyan tudott simogatni, s olyan keményen ütni is, ha úgy érezte, hogy ő rászolgált -, ez az időtlen korú matróna még tulajdon két szemével látta Corvin Mátyást, a híres uralkodót Visegrádon vagy talán még magát a nagy országalapító királyt is.
Ezen a papon azonban nem érződik az időtlenség varázsa, mint a nagyanyján, amikor a tatároknak a Kárpátokon bezúduló pusztító, öldöklő hadáról beszélt. A nagyanyja, nem sokkal a halála előtt, naphosszat a vasrácsos ablak mellett ült, beszéd közben kinézett az utcára, de rossz szemével már csak a fény és az árnyék foltjait tudta megkülönböztetni. Talán azért idézte föl olyan eleven színekkel a múltat. Ez a pap ellenben vidám és életerős férfi, most is a gyümölcsfái vagy a kaptárai mellől jött. Mintha a történelem megelevenedett volna Bálint előtt, s a legendasírból hús-vér életre kelt volna a múlt.
A pap sokáig nem szólt, csak szelíd mosoly maradt a szája szögletében, ahol a legsűrűbben futottak össze a ráncok. Mintha Bálint álmélkodásán mosolygott volna.
- Nagyanyám Besztercebányán sokat beszélt nekem székely Dózsa Györgyről - kezdte zavartan Bálint -... de azt sohasem mondta, hogy papok is voltak a seregében. Azt hallottam, hogy a fölkelt parasztok nemcsak a nemeseket, hanem a papokat is kegyetlenül fölkoncolták. Budától Solymosig, Désig; Temesvárig...
- A gyilkolás bűn - mondta a pap. - Minden ember Isten teremtménye, az ő művét rombolja, aki öl. Én nem hiszem, hogy az Isten az egyik embernek hatalmat adott volna a másik fölött, de ha valaki mégis elfogadta a hatalmat, akkor felel is azokért, akik fölött uralkodik. Ha nem tekinti őket embernek, úgy bánik velük, mint az állatokkal, akkor nem remélhet többet, mint hogy vele is úgy fognak bánni, ha a hatalmukba kerül, mint a vadállatok. És - Gergely pap fölemelte az ujját - székely Dózsa György azt mondta a ceglédi piacon: „Mi sem utálatosabb Isten előtt, ki mindennek legjobb atyja és ura, mint ha semmirevaló ember hatalmaskodik embertársai felett.” És azt is mondta: „Ezt a szent összefogást Isten sugallta nektek.” Érted-e már, miért voltak papok székely Dózsa György táborában? Hallottál-e a cseri barátokról, akik a parasztkirály halála után még jó fél évvel is viselték a keresztes háború jelét a csuhájukon, hiába tiltotta meg az obszerváns ferencesek rendfőnöke a budai rendi gyűlésen?
Bálint lehajtotta a fejét.
- Azt hittem - mondta csendesen -, hogy az iskolában meg Nyáry Lőrinc úr mellett megismertem a világot. Én írtam Lőrinc úr leveleit, velem olvastatta fel, amelyeket neki küldtek. Tudtam, hogy hol jár a török, tudtam, hogyan készülnek ellene, ismertem az urak életét, de a parasztokét és a bányászokét a céhbeli iparosokét is, Giovanni, az itáliai kőfaragók vezetője beszélt nekem Itáliáról, Miguel Lopez Infantes, a várbeli spanyolok tizedese az Indiákról, hallottam a török kegyetlenségéről, úgy gondoltam, tudom, mi a jó és mi a rossz, mit kell tennünk a rossz ellenében, hogy a jó győzedelmeskedjék. Világos és egyszerű, áttekinthető volt a világ. Aztán történt velem egy s más. Szolnok eleste óta, hogy erre a tájra vetődtem, összezavarodtak a dolgok: a jóról kiderült, hogy rossz is van benne, a rosszról pedig, hogy magában hordozza a jót.
A pap elmosolyodott, szólni akart, de Bálint egy rövid lélegzetvétel után folytatta:
- Tudtam, hogy a török rossz. Amikor a szolnoki várban egy aszab mosolyogva meg akart ölni, csak megerősödött bennem a tudat: a magyar és a török tűz és víz, együtt nem élhet, egymás halálos ellensége. De itt a nép békében él a törökkel, adózik neki. Néhány napja egy este táborozó törököket láttam a réten túl, a ligetben, sípon játszott az egyik, a másik pedig, egy Eger ellen vonuló szpáhi, énekelt a tábortűz mellett. Annyi szomorúság, annyi vágyódás volt abban a dalban... hogyan lehet gonosz pokolfajzat, akiben annyi érzés van?
- Isten sárból gyúrta az első embert, de lelket lehelt bele - mondta a pap. - A jóság és a gonoszság együtt van valamennyiünkben. Egész életünk harc a bennünk lakozó jó és rossz között, de sohasem lehetünk bizonyosak, hogy végül melyik kerekedik fölül. A leggonoszabb emberben is él a jóság szikrája, amely bármikor lángra lobbanhat, mint Saulusban lángra lobbant a damaszkuszi úton, s a legtisztább, legszentebb életű emberben is fölébresztheti a kísértés a gonoszt.
- Isten a maga végtelen hatalmával miért nem pusztítja el a bennünk levő gonoszt? - kérdezte Bálint. - Mennyivel szebb lenne a világ...!
A pap megcsóválta a fejét.
- Magunknak kell kiharcolnunk a jó győzelmét a lelkünkben. Isten megadja a lehetőséget, hogy jók legyünk, de nem veszi el a választás szabadságát. S ha ő megadta a szabadságot, hogy önmagunk fölött rendelkezzünk, vajon ember elveheti-e azt? Erről beszélt székely Dózsa György a ceglédi piacon, ha nem is épp így mondta, mert azt akarta, hogy mindenki megértse, az a jobbágy is, akiben a nyomor, a megaláztatások, a rettenetes, sötét tudatlanság miatt alig pislákol az értelem és az emberség szikrája.
A pap elhallgatott egy kicsit, Bálint sem szólt. A szomszéd udvarban újra csaholni kezdett a kutya, de valaki rákiáltott, és megszűnt az ugatás.
- De hát nem azért jöttél, hogy székely Dózsa Györgyről beszéljek neked - rezzent föl a pap. - Fruzsina néne beszélt rólad a napokban, elmondta, hogyan kerültél hozzájuk, hogyan mentél el, s hogyan hoztak vissza.
Bálint elpirult zavarában.
- Megbántottam a gazdát - mondta. - Azóta is neheztel rám. Visszafogadott, de nem szól hozzám, átnéz rajtam, ha találkozunk.
- Fruzsina anyó azt mondta, derék, jóravaló fiú vagy, csak kissé heves. Ha úgy érzed, hogy nincs maradásod Tari János házában, ideköltözhetsz. A sebed már nem igényel annyi ápolást, mint eddig, meglennél asszonyi segítség nélkül is. Tudod-e - tette hozzá egy kis szünet után -, nagy szerencséd volt, hogy éppen Tari János fiai találtak meg? Fruzsina anyó messze földön híres füvesasszony, mindenre tud orvosságot. Régebben, fiatalabb korában, amikor a környék is biztonságosabb volt még, nem járt erre a török, messzire elment ritka füvekért.
- Köszönöm az irántam való jóindulatát, atyám - mondta Bálint. - Remélem, még megbékíthetem a gazdát, bár tudom, hogy nehezen bocsájt meg.


22. Éjszakai beszélgetés

Aznap este Bálint csak forgolódott a fekhely zörgős szalmáján, egyre a paptól hallottak jártak az eszében.
Gergely pap a székely Dózsa György seregében! Ez a derűs, dolgos, nagy tudományú ember a pusztító, gyilkoló, kegyetlen paraszthadban! És bátran beszél róla, pedig odahaza Besztercebányán néhány éve még lehalkította a hangját a nagyanyja, ha a parasztháborúra terelődött a szó. De hát régen volt, olyan régen, hogy neki szinte fölfoghatatlan. S mi minden történt azóta! A mohácsi csata, Lajos király halála, Buda elvesztése, a török háborúk! Száz éve, Nándorfehérvár óta nem támadott ekkora erővel a török. S vajon Eger lesz-e, lehet-e új Nándorfehérvár?
Egyszerre gyalázatos, gyáva megfutamodásnak érezte, hogy itt tölti semmittevéssel a napjait, miközben Eger élethalálharcát vívja.
Talán már elindulhatna, hiszen megerősödött, a sebe is szépen gyógyul. Ha feltarisznyázik, és kér egy vastagabb posztóköpenyt a paptól, úgy is eljuthat Egerig, ha nem kap útközben ennivalót s fedelet a feje fölé.
De Eger körül most ott a török had, ő azon át nem jut, hiszen a nyelvükön nem tud, török ruhája sincs, az első kóbor akindzsi megöli vagy foglyul ejti. S ha szerezne is valahogyan török ruhát, és sikerülne átcsúszni a táboron, a várbeliek ölik meg, ha a kapuhoz merészkedik. Dobó István úr kémei titkos bejárókon, alagutakon járnak, azokat ő sohasem találja meg.
Fölkelt, óvatosan kinyitotta a kamra ajtaját, azután kihúzta a keresztrudat az udvarra nyíló ajtó záróvasából, és kilépett a szabadba.
A hold fénye elömlött az udvaron, a gémeskúton, a szalmakazlakon, a nyitott fészer zsúpfedelén. Csend volt, csak távolról hallatszott kutyaugatás.
Bálintot megborzongatta a hűvös esti szellő, de a hűvösség nem volt kellemetlen, inkább megnyugtatta.
Az istálló felől mocorgás hallatszott. Valaki kinyitotta az ajtót, vizelt az épület sarkánál, aztán lassú, kényelmes léptekkel indult visszafelé. Amikor észrevette Bálintot, óvatosan megállt.
- Ki az? - kérdezte csendesen.
- Bálint vagyok.
- Nem tud aludni az úrfi?
Ahogy közelebb jött, Bálint észrevette, hogy Pető az, a gazda kisebbik fia. Fehér inge és gatyája világított a holdfényben.
- Hol háltok? - kérdezett vissza Bálint.
- Az istállóban.
- Ki van még ott?
- Máté meg Mihály.
- Mihály?
- Erzsók néném fia, Kun Mihály. Pulyakorától nálunk nevelkedik. Az apja Karcagról jött, aztán hogy elvette Erzsók nénémet, Kiséren telepedtek meg. Egyszer összeverekedett valami kóborló törökkel, és megölték. Erzsók néném egyedül maradt hat gyerekkel, hát Mihályt édesapám idevette.
Elhallgattak egy pillanatra. Pető elköszönhetett volna, de látszott, hogy szívesen beszélgetne még.
- Jó ember az édesapád - mondta Bálint. - Segít mindenkinek, aki rászorul a segítségére.
- Keresztények vagyunk, nem istentelen pogányok. - Pető zavartan félrenézett.
- Megbántottam az édesapádat - folytatta Bálint.
A siheder nem válaszolt, a gyenge holdfényben is látszott, ide-oda röpköd a pillantása, nemigen tudja zavarában, hogy hova nézzen. - Hűvös van - mondta végül, és fázósan összefonta a karját a mellén. - Az istálló jó meleg, jöjjön be, ha nem restelli.
Párás meleg és szúrós szag volt odabent, de néhány pillanat múlva már nem zavarta Bálintot. Tétován megállt a küszöbön, nem tudta, merre tovább.
Két ajtó volt az istállón, az egyik, a külső, csak derékig ért, kifelé lehetett nyitni. A másik a teljes keretet kitöltötte, befelé nyílt. Pető csak a külsőt csukta be, így némi derengés szüremlett be, és Bálint néhány pillanat múlva már tudott tájékozódni.
- Ki az? - kérdezte belülről egy álmos hang.
- A deák úrfi - felelte Pető, és mutatta Bálintnak, hogy induljon.
Az ajtótól jobbra és balra kötötték be az állatokat az istálló két rövidebb falánál álló jászlakhoz. Bálint nem látta, hány állatot tart a gazda, de észrevette, hogy lovai és tehenei vannak, meg tudta különböztetni a lovak ideges horkantásait és a szarvasmarhák nyugodt szuszogását. Középen, az istálló hátsó fala mellett, rudakból ácsolt kerítés választott le egy kis szabad térséget. Bálint szeme előtt mindjobban oszlott a benti sötétség, már azt is észrevette, hogy egy rövid jászol van a szemben lévő falnál is, de nem kötöttek elébe állatot. Ebből a jászolból zizegés hallatszott, és kiemelkedett egy fej, de az arc vonásait nem lehetett megkülönböztetni.
Bálint megbotlott valamiben, lehajolt, és egy válykot tapogatott ki.
- Üljön le! - mondta Pető. - Rögtön felszítom a tüzet.
Piszkavassal széttúrta a hamut Bálint lába előtt egy gödörben, és maréknyi szalmával kis lángot szított. Ideges mozgolódás támadt az állatok felől, ahogy a táncoló lángnyelvek fénye megbontotta az istálló sötétjét, de ez csak néhány pillanatig tartott.
- Miért szítod föl a tüzet?
Az ajtótól balra alacsonyra ácsolt dikó állt, hasonló ahhoz, amelyiken Bálint feküdt a kamrában. A hang arról hallatszott, azután fölállt róla valaki, és közelebb jött. A tűz fényénél Bálint megismerte Mátét, a nagyobbik fiút.
- Szolgálhatunk valamivel? - kérdezte csodálkozva.
- Köszönöm, csak beszélgettünk... - Bálint bizonytalanul Pető felé mutatott.
Mind a négyen leültek a tűz köré; ha a lángok lelohadtak, Pető mindig rászórt egy marék szalmát.
- Ez itt Mihály - mutatott Pető a szemben ülő fiúra. Négyük közül ő volt a legfiatalabb. Fekete haja a válláig ért, szalmatörmelék ragadt bele.
- Igaz, hogy Szolnoknál harcolt az úrfi? - kérdezte Mihály, és nagy, bogárfekete szeme megvillant a tűz fényében.
- Igaz.
A fiú keze ökölbe szorult.
- Egy-két év múlva én is elmegyek katonának. Ezer pogányt ölök meg!
- A száddal! - csúfolódott Pető. - Mert úgy a legkönnyebb!
- Tőlem nem kap egy huncut rézgarast sem adóba a pogány, abban biztos lehetsz! - vágott vissza Mihály.
- Nem ám, mert se földed, se házad, ami után adózhatnál!
- Ha lenne házam, inkább magam vetnék rá üszköt, és elmennék harcolni a török ellen!
A két Tari fiú csak mosolygott. Bálint is szótlanul nézte a lelkesedéstől kipiruló, villogó szemű Mihályt. Hiszen nemrég még maga is pontosan így gondolta. Ő is megesküdött, hogy bosszút áll az apja haláláért. Egy pillanat alatt úgy megszerette Mihályt, mintha a fiatalabb testvére lenne.
- Ha mindenki fölégetné a házát, elhagyná a földjét, éhen halna a hadinép - mondta Máté.
„Ezért volt olyan sokáig türelmes a gazda! - villant Bálintba a fölismerés. - Hiszen pontosan úgy beszéltem, mint Mihály, ezeket hallotta tőlem, ugyanúgy legyintett rám is, mint erre a fiúra, amíg túl nem feszítettem a húrt.”
- Ti mindent eltűrtök! - csattant föl Mihály. - Nemhiába mondják a jászokra, hogy még a hónaljuk is hideg, nincs bennetek indulat!
- Majd mindjárt szétrúgom az ülepedet, te ebihal! - horkant föl Máté. - Abból megtudod, hogy mégis van bennem indulat!
- Ismered a történetet a jászról, a kunról meg a palócról - mondta figyelmeztetően Pető, és kuncogott.
Mihály legyintve elfordult.
- Egy jász, egy kun meg egy palóc elindult egy-egy zsák búzával a malomba - kezdte Pető, és Bálint felé fordult. - Hát látják ám, hogy hosszú fal zárja el előttük az ösvényt, de olyan hosszú, hogy zsákkal a hátukon egy fél nap alatt se tudnák megkerülni. A kun dühre lobban, ledobja a zsákot, a falnak rohan, hogy ledöntse, de csak magamagát töri össze a nagy erőlködésben. A palóc átmászna a falon, de a zsákkal nem tud, nélküle nem akar, így hát leül tehetetlenül a kun mellé.
- Ekkor jön az okos jász! - vágott közbe gúnyosan Mihály.
- Úgy bizony! Felgyűri az inge ujját, lebontja a falat az ösvény szélességében, és mindhárman mehetnek tovább.
Máté meg Pető nagyot kacagott, Bálint is elmosolyodott. Ahogy elhalkult a nevetés, Mihály odafordult Bálinthoz.
- Hogy lehet elszegődni vitéznek? - kérdezte izgatottan.
- Ráérsz még! - mordult közbe Máté. - A tojáshéj még ott a fenekén, de már a katonaság után ácsingózik!
- A legjobb, ha jelentkezel valamelyik várban, hátha fölfogad a kapitány.
- Az úrfi is így kezdte?
- Így.
Csend volt egy darabig, azután Pető nagyot ásított. Máté fölállt.
- Jobban teszed, ha lefekszel - mondta Mihálynak. - Amíg alszol, legalább nem jut szamárság az eszedbe...
Mihály morgolódott ugyan, de lassacskán fölcihelődött ő is, indult a maga helyére. Máté ránézett Bálintra.
- Korán kelünk holnap - mondta mentegetődzve. - Aludjunk hát egy kicsit!


23. A toronyban

Hűvösebb napok jöttek, a szürke felhőkből csendes, apró szemű eső is hullott. Tariék riadtan kémlelték az eget, de a felhők elszálltak a Tisza felé, s újra kisütött a nap. Ahogy az eső elverte a port, a levegő csodálatosan kitisztult, a Mátra nagy, sötét tömege kéken kibontakozott a messzeségben.
Bálint gyakran megállt a falu szélén, a rét oldalában, s fürkészve nézett a nagy hegy felé. Valahol arra vívja élethalálharcát az egriek kicsiny serege, ahol a Mátra szelídebb lejtőit az Eger patak széles völgye elválasztja a Bükk meredek hegyoldalaitól, sötét szurdokaitól.
Az előző napokhoz képest megritkult a török vonulása a Szolnok és Eger közötti országúton. A csapatok embersűrűje helyett inkább nehéz, nyikorgó társzekerek sora ment Eger felé, megrakva puskaporral, liszttel, közben málhás öszvérek, ringatózó járású nagy tevék ballagtak az eső után gyorsan felszáradó homokos úton.
Bálint közelebb merészkedett hozzájuk, mert a szekerészek az öszvér- és tevehajcsárok nem vérhez szokott katonák, inkább békés mesteremberek voltak, nemigen törődtek a bámészkodóval. Csak akkor húzódott az út menti bokrok közé, ha akindzsik vagy kerek, csúcsos süvegű tatárok lovascsapata vágtatott el szélvészként a szekerek vagy az öszvérek és a tevék cammogó sora mellett.
Egyszer, amikor különösen tiszta és áttetsző volt a levegő, Bálint megkérte Gergely papot, nyissa ki neki a templomtorony ajtaját, hogy fölmehessen a magasba, és onnan nézhessen körül.
A pap meglepődött, de leakasztotta a kulcsokat az ajtófélfáról és elindult Bálint előtt.
Alacsony, szúette ajtó nyílt a torony aljában, a vastag deszkákat rozsdás vaspántok tartották össze. A pap kinyitotta az ajtót. Alig derengett benn valami világosság, a csigalépcső tetejéről szárnycsattogás és turbékolás hallatszott. Az ajtó nyikordulására fölrebbentek a lépcsőfordulókban fészkelő galambok, fejvesztetten, fülsiketítő, visszhangos szárnycsapkodással röpködtek a falak és a lépcsők közötti szűk térben, amíg nem találták meg a menekülés útját a kis világítóablakokon át. Por szállt le, és tollpihék keringtek utánuk lassú libegéssel.
- Előremegyek - mondta a pap. - Jobban ismerem a járást.
Bálint fölnézett a magasba, azután röstelkedve visszafordult.
- Ne fáradjon, atyám! Fölmegyek egyedül. Már sajnálom, hogy...
- Billeg néhány elkorhadt lépcső - szakította félbe a pap. - És te még nem tudsz úgy kapaszkodni, mint az egészséges ember.
Bálint még mondott volna valamit, de a pap most nem engedte szóhoz jutni.
- Régen voltam odafönt - mondta. - A harangot innen lentről húzzák - két hosszan lelógó kötélre mutatott, amelyet Bálint eddig nem is vett észre -, hónapokig senki sem megy föl. Pedig jön a tél; meg kell nézni a tető gerendáit meg a zsindelyeket, le ne kapja őket egy erősebb szél, be ne csurogjon rajtuk az eső vagy a hólé.
Lassan, vigyázva mentek mind a ketten, hogy a ruhájukat össze ne piszkítsa a por, de ahogy följebb értek, és a lépcsők végtelennek rémlő sora még mindig alig fogyott valamelyest, egyre kevésbé tudtak ilyesmivel törődni. A pap mind jobban zihált, sovány, csontos arcán kiütött a verejték. Bálint könnyebben ment a nyomában, bár az ő szíve is szaporábban vert az első néhány tucatnyi lépcsőfok után. Útját nehezítette, hogy nem tudott mindkét kezével kapaszkodni. Először egyáltalán nem ért a poros deszkalapokhoz, majd amikor följebb jutott, egészséges jobb kezének ujjait odatámasztotta hozzájuk, végül derekasan megmarkolta a lépcsőt, mert így könnyebben lépkedett, már nem bánta, hogy izzadt tenyerére vastag, szürke rétegben tapad a por.
Végre-valahára fölértek. Négy ablak nyílt a torony négy falán, kitárult előttük a sárguló lombok közé rejtőző falu, végtelen kertjeivel, vaksi ablakszemekkel hunyorgó, alacsony, fehér házaival, a mohától zöldellő nádtetőkkel. Néhol a zegzugosan futó utcák vonalát is követni tudta a tekintetük, amíg távolabb össze nem mosódott minden a fák rozsdálló lombjaival.
- Merre van Eger? - kérdezte Bálint mohón, amikor már körbenézett a négy vasrácsos ablakon.
A pap odavonta az egyikhez.
- Tőlünk északkeletre - mondta mosolyogva. - De ne hidd, meglátod, amint Dobó István katonái éppen aprítják a pogányt...
Bálint elvörösödött.
- Tudom én, hogy másfél napi járásra nem láthat el az emberi szem.
Csend volt egy darabig, Gergely pap a tető gerendáit meg a zsindelyeket nézegette; itt-ott szú nyomai sötétlettek a szürkésbarna fán. A pap megkopogtatta, körmével megkaparta a gerendát. Keményen kopogott morzsolni sem lehetett, mint a korhadt, reves fát, amelyik kívülről akkor is épnek látszik, ha belül már lisztessé őrölte a szú.
Bálint elismerően bólogatott.
- Egészséges, kemény fa. Még száz évet kibír.
Gergely pap elmosolyodott.
- Hát hiszen kell is, hogy egészséges legyen. Még nincs hatvan éve, hogy elkészült ez a torony. Sok emberrel beszéltem, akik még látták, amikor Horváth Lukács kapitány parancsára fölépítették. Az egyik támoszlopban van is egy faragott kő, amelybe belevésték, hogy „Hoc opus fecit fieri Lucas Horvát capitaneus de Ap’thi Saliasa ad honorem nativitatis Beatae Mariae Virginis 1493”. Ami annyit tesz, mint...
- Magam is megértem a latin szót, tisztelendő uram - mondta Bálint. - Az az írás azt mondja, hogy „Ezen művet készítette Horvát Lukács Apátiszállás kapitánya a boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére 1493-ban”.
A pap elismerően bólintott.
- Jó eszed van... No, nem azért mondom - tette hozzá -, mert megértetted a latin szót, hiszen az valóban egyszerű, inkább azért, hogy egy hallásra meg tudtad jegyezni.
- Aki annyit tanult memoriter, mint én a selmecbányai iskolában Bankó professzor úr keze alatt - legyintett Bálint -, annak ez igazán semmiség.
Leereszkedtek a lépcsőkön. A pap kulcsra zárta a torony ajtaját, és fölnézett a magasba, ahol kezdtek visszaszállingózni az ablakokon a fölriasztott galambok.
- Néhány zsindelyt kell csak kicserélni a tetőn - sóhajtott megkönnyebbülten -, meg két-három lépcsőfokot, ennyi az egész.
Elindultak a paplakba, mindketten hallgattak egy darabig, azután újra Gergely pap szólalt meg:
- De hát áll-e még ez a templom száz vagy akár ötven év múlva? Lesz-e még akkor Istennek háza Magyarországon, vagy halott, fölperzselt pusztaság lesz itt? Vagy talán mecset áll majd ezen a helyen, és a minaretből kiáltó müezzin hangjára gyűlik össze a nép?
- A török nem bántja a vallást - mondta Bálint csodálkozva. Meglepte, hogy Gergely pap, aki eddig mindig derűsnek és kiegyensúlyozottnak látszott, ilyen kétségbeesetten gondol a jövőre. - Nem erőlteti, hogy a nép áttérjen Mohamed hitére, csak az számít neki, hogy megfizesse az adót.
- Most nem erőlteti - felelte a pap -, de itt van, és a hatalmában tart bennünket. Csak annyi kell, hogy a szultán mást gondoljon, vagy új szultán kerüljön a birodalom élére, aki úgy véli, Allahnak tetsző cselekedetet hajt végre, ha a gyaurokat megtéríti Mohamed vallására. Látszólag a béke szigete ez a táj, de mintha fortyogó, tűzokádó hegy oldalában élnénk. Az emberek maguk sem tudjak, hogy mennyi veszély leselkedik rájuk.
Visszatértek a paplakba. Gergely pap fölakasztotta a kulcsokat az ajtófélfára. Mély cseréptál állt az ajtó mögötti lócán, alatta hasas korsó.
- Öntök egy kis vizet a kezedre - mondta a pap.
Bálint kezet mosott, azután ő csorgatott vizet a papnak.
- Azt mondják - kezdte egy kis töprengés után -, hogy a hatvani bég az adó miatt védi meg a jászsági falvak népét. Ha fölperzselnék ezt a vidéket, meghalna, szétfutna a nép, nem maradna, aki a defter szerint megfizesse az adót. Márpedig a budai basa megköveteli a hatvani bégtől, hogy időben együtt legyen, amit adóba kiróttak a föld népére, hiszen tőle is ugyanezt várja a sztambuli kincstár.
- Szépen kieszelték - felelte a pap. - Meg is nyugszik benne a nép, bár néha morog, hiszen kétfelé adózik, a király szintén adóztatja ezt a népet, bár nem tett semmit azért, hogy ne sanyargassa a pogány. De az a legborzasztóbb, hogy így is egy hajszálon függ az életünk. Csak annyi kell, hogy egy kóbor tatár lovascsapat vagy török szolgálatba szegődött rác martalóchad vezetője megdühödjön ránk valamiért, ki tudja megakadályozni, hogy a falut fölgyújtassa, a népet kardélre hányassa, ha a rossz kedve arra hajtja? Mire a hatvani bég lovasai ideérnek, már árkon-bokron túl lesz a gyújtogató, bottal üthetik a nyomát az Egert ostromló seregben vagy akárhol. Nem is baj, ha nem tudja a nép, hogy ilyen törékeny a békénk, ha azt hiszi, az adózással megváltotta a nyugalmát a töröktől. Ha nem így gondolná, talán szertefutna félelmében a Tisza, a Zagyva meg a Tarna mocsarai közé.
- Lehet, hogy az lenne a legjobb - mondta Bálint bizonytalanul.
A pap legyintett.
- Néhány csoport elbújhat a nádasokban úgy, hogy télen se lelnek rá, amikor befagynak a vizek, a lovast is elbírja a jég a mocsarak fölött. De hová fusson a többi? Halászatból, madarászásból, csíkászásból, gyűjtögetésből ennyi nép nem él meg, éhen pusztul, megveszi az Isten hidege.
- De hát hogy lehet megélni akkor?! - kérdezte Bálint felindultan. - Ha elfut a nép, elpusztul, ha ittmarad, előbb-utóbb akkor is elpusztul, mert az átvonuló száz meg száz csapat közül valamelyik úgyis fölégeti a falut.
- Élünk, amíg lehet – felelte a pap. – Olyan idők járnak, hogy a megmaradás lett a legfőbb cél. Ezért adózunk, s próbálunk együtt élni a törökkel. Ha ez sem lesz elég, majd szétfutunk a nádasokba, hogy ha kevesen maradunk is, megőrizzük a magot, amelyből újra kikelhet a növény. Csak amíg élünk, addig reménykedhetünk, hogy megmaradunk annak, amik voltunk és vagyunk.
Bálint az egriekre gondolt, akik, lám magukra hagyatva is vívják a harcot, s ki tudja, nem vesznek-e el valamennyien, pedig talán ők is megélhetnének, ha behódoltak volna a töröknek. Reményvesztetten rájött, hogy mindenkinek kénytelen igazgat adni, pedig hát jól megtanulta az iskolában, hogy két ellentétes állítás közül egy időben csak az egyik lehet igaz.


24. Török a faluban

A Szolnokot Egerrel összekötő országút elkerülte a falut, a vonuló törökök gyakran ügyet se vetettek rá, hogy település van a közelben, továbbmentek megállás nélkül. Csak akik letáboroztak az erdőben, azok szánták el magukat, hogy az egész napi utazás végén még betérjenek a faluba, ha egyáltalán észrevették. Kút volt a rét szélén, onnan ihattak, vizet vehettek a főzéshez meg a tisztálkodáshoz. Így történhetett, hogy hétszámra nem látott törököt, aki nem akart, pedig tízezres hadak hömpölyögtek a környéken.
Amikor Bálint kilépett a paplakból - ez a templom mellett állott a piactér sarkán -, meglepve látta, hogy lovasok vannak a téren. A kis török csapat legföljebb nyolc-tíz emberből állt. A katonák kivették a zablát a lovak szájából, hagyták, hogy az állatok tépdessék az elszáradó, poros fűszálakat; amelyek egy-egy kevésbé letaposott területen kibújtak a földből. Az emberek a tér közepén álló nagy lombú szilfa alá, húzódtak, és elnyúltak a földön.
Néhány óvatos falubeli álldogált a közelben, akikben a kíváncsiság erősebb volt, mint a félelem. Hátrább, a kerítések mögött fejkendős asszonyok rejtőztek, kikukucskáltak a réseken, kíváncsian és borzongva figyelték a katonákat, akik közül az egyiknek egészen sötéten barnállott a bőre.
Ez a török nézelődött egy kicsit, azután elindult a tér szélén álldogálók felé. A csoport hátrált néhány lépést, de a turbános török biztatóan elmosolyodott. Az emberek megálltak, egy kis bátorságra kaptak a mosolyától.
A török kulacsot akasztott le az övéről, és előrenyújtotta.
- Víz - mondta furcsa, idegen kiejtéssel.
Az emberek bólogattak, de senki sem vette el tőle a kulacsot.
- Víz - mondta ismét a török, és megrázta az üres edényt. S hogy ismét senki sem nyúlt érte, odalépett egy fiatal legényhez, és a kezébe nyomta.
Az tétován tartotta, s bizonytalanul körbenézett, mintha tanácsot kérne, mitévő legyen.
Hirtelen egy vézna öregember pattant elő valahonnan, kikapta a legény kezéből a kulacsot.
- Nem víz kell ennek - rikoltotta -, hanem bor, csak nem tudja mondani a szerencsétlen!
 - Nem iszik a török bort, tiltja a hite - szólt közbe egy kövér öregasszony, aki előóvakodott a kerítés mellől, hogy színről színre lássa a félelmetes törököket.
Bálint közelebb ment.
- De bizony iszik, ha jó bort kap! - felelte a kis öregember. – Még danol is tőle! - Kurjantott egyet, magasra emelte a kulacsot, mintha részeg lenné. A többiek nevettek. A török újra elmosolyodott.
- Ki ez? - kérdezte Bálint a mellette álló kucsmás férfitól, és a kis öregre mutatott, aki még mindig magasra tartotta a kulacsot, és már nemcsak a részeg danolászást utánozta, de táncra is perdült.
- Lükő Gáspár - felelte a férfi nevetve.
- Miféle ember az ilyen? - Bálint haragosan összeráncolta a homlokát. - Odaáll bohóckodni a töröknek!
A férfi a középső ujjával megütögette a homlokát.
Egy asszony vizet hozott cserépkancsóban, és megállt Lükő Gáspár előtt.
- Tartsa azt a kulacsot, Gazsi bácsi! - mondta nevetve. - Hadd töltöm tele, aztán menjenek ezek Isten hírével.
- Bort neki! - kiáltotta Lükő Gáspár. - Bort hozzon, Eszter néném, ne vizet!
- Hozzon a rossznyavalya! - felelte az asszony. - Vagy hozzon neki maga, ha úgy pártolja!
- Víz - dörmögte a török, s már nem látszott vidámnak.
- Adja már ide azt a kulacsot! - Az asszony nyúlt érte, de Lükő Gáspár elkapta előle. Odament a törökhöz, bizalmasan megfogta a karját az egyik kezével, a másikkal meg az orra elé emelte a kulacsot.
- Semmit se félj, pajtás! - nyekeregte, és rákacsintott. - Telehozom neked borral, csak várj egy kicsit. Bor! Érted? Bele! - A mutatóujját csaknem beledugta a kulacsba.
A török érdeklődéssel hallgatta, még a szemét is összehúzta igyekezetében, azután váratlanul elbődült:
- Víz! Ibn el kelb! - Dühösen lerázta a karjáról Lükő Gáspár kezét, elkapta tőle a kulacsot, s az öreget úgy mellbe taszította, hogy hanyatt vágódott a porban.
A körülállók szétrebbentek, csak a korsót szorongató asszony maradt a helyén, földbe gyökerezett lábbal.
- Víz! - morogta a török egy kicsit csendesebben, és a korsóra mutatott.
Az asszony emelte volna az edényt, de úgy reszketett a keze, hogy a vékony vízsugárral nem talált bele a kulacs szűk szájába.
Bálint hátrább húzódott; a többiek elfutottak, ő elbújt egy távolabbi fa mögött, és figyelte, mi történik a téren.
Lükő Gáspár föltápászkodott a porból, és eloldalgott a legközelebbi kerítés mellett. Csak az asszony maradt a téren a törökökkel, próbálta önteni a vizet, de mindig a földre loccsantotta. Végül a török morogva kikapta a kezéből a korsót, odahívta az egyik társát, aki mellette tátotta a száját, és vele öntetett a kulacsába. De akkor már a többiek is ott álltak mellette, nyújtották a magukét.
Az asszony óvatosan hátrált közben, látva, hogy megfeledkeznek róla, és behúzódott a legközelebbi kerítés mögé.
Amikor a korsó kiürült, a török körülnézett, az asszonyt kereste, de már sehol sem látta. Mondott valamit a többieknek, egyszerre fölnevettek. A török hirtelen magasra emelte a korsót, odavágta a szilfa tövéhez. Az üres edény akkorát durrant, mintha puskapor robbant volna benne, szilánkjai ezerfelé repültek: Egy török feküdt a fa alatt; a durranás fölriasztotta, handzsárjához kapva; álmosságtól zavaros szemmel talpra ugrott. A többiekből kirobbant a nevetés, könnyeiket törülgetve hahotáztak.


25. Hogyan kell lidérccsirkét költeni?

Alkonyodott. A törökök letelepedtek a nagy szilfa alá. Látszott; ott akarnak éjszakázni. Nem gyújtottak tüzet, hideg birkasültet szedtek elő az iszákjukból.
Bálint hazafelé indult. A nap lebukott a látóhatár szélén, egyszerre hűvösebb lett. Szeptember vége közeledett, nemsokára megjönnek a ködös, esős, hideg napok. A sebe szépen hegedt, ő azonban kibírhatatlanul lassúnak érezte a gyógyulását. Néha legszívesebben világgá ment volna, máskor meg úgy érezte, minden rettenetesen eltávolodott, amit eddig megélt, a besztercebányai ház, az iskola, a szolnoki vár, s az élete ebben az apáti házban találta meg természetes terét. Tudta azonban, hogy nem maradhat, hiszen idegen itt. Mihez kezdjen a faluban? Jó volna meghúzódni, elrejtőzni a világ bajai elől, ha be lehetne csukni a szemét, hogy ne lássa a körülötte lángoló országot, amíg a saját feje fölött nem ropog a zsúpfedél. Szűk és bizonytalan szigete ez a nyugalomnak.
A világ tele van veszélyekkel, mégis vonz tágasságával, mérlegre tevő próbáival, még a veszélyeivel is.
Elhatározta, amint begyógyul a sebe, szedi a sátorfáját, de tudta azt is, hogy az élete ezentúl más lesz, mint amilyen eddig volt.
Lehajtott fejjel bandukolt. A fehér házak apró ablakai mögött itt is, ott is sárga, imbolygó mécsvilág gyúlt.
Az egyik saroknál hirtelen eléje toppant valaki. Bálint majdnem nekiment. Kikerülte volna az ismeretlent, de az is arra mozdult; amerre ő akart menni, újra elállta az útját. Bálint csak ekkor riadt föl gondolataiból. Ösztönösen hátrább lépett, és amennyire az alkonyati félhomályban lehetett, szemügyre vette az előtte álló alakot.
Az arcát nem látta, mert az ismeretlen lehajtotta a fejét, és a szemébe húzta a kucsmáját. Piszoktól elszürkült fehér gatya és ing volt rajta.
Bálint nem szólt, várta, hogy a másik mondja, mit akar.
Az ismeretlen hirtelen fölnevetett, hátratolta a kucsmáját a feje búbjára.
- Megijedtél, diák! - vigyorgott elégedetten. - Valld be, hogy inadba szállt a bátorság, amikor hipp-hopp, előtted termettem!
Bálint bosszúsan megcsóválta a fejét. Lükő Gáspár állt vele szemben.
- Láttalak a piactéren - suttogta, és mintha titkot közölne, egészen közel hajolt Bálinthoz. - Amikor fellöktem azt a pogány kutyát, futnom kellett, nehogy a többiek fölkoncoljanak, de téged azért szemmel tartottalak, mert régóta kereslek már, beszélni akarok veled.
Bálint álla leesett a csodálkozástól.
- Kend lökte föl a törököt? - kérdezte megdöbbenve. - Én úgy láttam, inkább fordítva...
- Rosszul láttad, diák! - felelte Lükő Gáspár. - Bort akart a beste pogány kutya, én meg nem adtam neki, kivont karddal jött rám, de a kardot elvettem tőle, őt magát meg úgy megtaszítottam, hogy három bukfencet vetett. Alig bírt föltápászkodni, hogy nagy sietve elosonjon, a többi meg csak lapított a fa tövében.
Lükő Gáspár hangja egyre indulatosabb lett, a végén már kiabált. A szeme villogott, Bálintra nézett ugyan beszéd közben, de a pillantásuk mégsem találkozott, mintha Lükő Gáspár a fiún keresztül tekintve valaki másnak magyarázott volna.
- Jól van - mondta Bálint nyugtatóan. - Ha így történt, hát így... - Ki akarta kerülni, de Lükő Gáspár elkapta a sebesült karját, és keményen megmarkolta. Bálint sohasem hitte volna, hogy ilyen erős ez a vékony, csupa csont és ín öregember. A szorítástól megsajdult a vállsebe, fájdalmasan felnyögött. - Eresszen! - förmedt az öregre elfúló lélegzettel, és a jobb kezével próbálta lefejteni a karjáról Lükő Gáspár ujjait.
- Hallod-e, te diák! - habogta az öregember, és mohó fény gyúlt a szemében. - Én tudom, hogy ki vagy, előttem nem titkolózatsz! De ha segítesz, nem bánod meg!
- Nem titkolózom én senki előtt. - Bálint végre kihúzta a karját a vasmarokból, és sértődötten megigazította a mentéjét.
- Nono! - Lükő Gáspár magasra emelte a hüvelykujját. - Mindenki odaveszett Szolnokon, csak te menekültél meg, te diák? Praktika volt abban, egészen biztosan!
- Ugyan már! - Bálint bosszúsan legyintett. - Fölkaptam egy halott köpönyegét meg a turbánját, úgy jöttem át a török táboron.
- Átjöttél a táboron, át bizony, de emberfia nem láthatott!
Bálint nem válaszolt, a szája tátva maradt a csodálkozástól.
Lükő Gáspárt föllelkesítette a fiú meghökkenése, a hangja már újra harsogott:
- Amikor a török rád emelte a fegyverét, hát uramfia, forgószél támadt, hozott egy nagy sötét felhőt, beborított vele, azután hipp- hopp, egy pillanat múlva már se felhő, se diák, csak a szélzúgás hallatszott még egy darabig.
Bálint dühösen legyintett.
- Szamár beszéd! Mi vagyok én, tán garabonciás, hogy felhőháton utazzam?
- Most kimondtad! - Lükő Gáspár megint suttogott, közelebb lépett Bálinthoz. - Garabonciás vagy, bizony, ne is tagadd, garabonciás diák! Megismerem én a fajtádat, láttam eleget. Mind olyan, mint te: idegenből jön, nem erre a vidékre való. Tudós ember, ismeri az írást-olvasást, deákul is tud. Fekete könyvből tanulta a tudományát, fekete köpenyben jár...
- Se fekete köpönyegem, se fekete könyvem nincs. Megkérdezheti Tariéktól.
- Nincs ám, vagyis nem mutatod, nehogy feltűnjön a népeknek. Tariék meg azt mondják, amit te akarsz, mert félnek tőled.
- S ugyan miért?
- A garabonciás legfőbb tudománya, hogy vihart támaszt, jégesőt zúdít annak a földjére, aki rosszul bánik vele. Bekéredzkedik valahová, ott tejet és szállást kér. Ha kap, jó, ha nem kap, jaj a gazdának, vihar sodorja el a tetőt a házról, jég veri el a szőlejét, gyümölcsösét. Ezért félnek tőled Tariék, ezért fogadtak be. És ezért nem árulják el a titkodat, rejtegetik a fekete köpönyeget meg a fekete könyvet. Lukács gazda is azért vitt vissza a szőlejéből Tariékhoz, mert félt, hogy megharagszol, ha nem segít rajtad, és elvereted jéggel a termését.
- Szamár beszéd - mérgelődött Bálint. - Már Kálmán király kimondta, hogy „boszorkányokról, minthogy nincsenek, szó se essék”!
Lükő Gáspár türelmetlenül legyintett.
- Ne hablatyolj itt összevissza! Még hogy nincsenek boszorkányok! Én is ismerek vagy hármat itt a környéken, de a karácsonyi éjféli misén Luca-széken ülve magad is megismerheted őket. De felismerhetők szentelt gyertya fényénél, rostavetéssel meg tudós emberek által is. Különben se azt mondtam, hogy boszorkány vagy, hanem azt, hogy garabonciás, és az nem ugyanaz. No, hát segítesz nekem? Te is jól jársz.
- Ugyan miben segíthetnék? - kérdezte Bálint nevetve. Bosszantotta az öreg csökönyössége, de kíváncsi is lett, hová akar kilyukadni.
- No, végre megjött az eszed! - Lükő Gáspár megfogta a mentéjét, és közelebb húzta magához. - Tudod-e, mi az a lidérccsirke?
- Nem én! - Bálint óvatosan ki akarta szabadítani mentéjét az öreg markából, de az szorosan tartotta.
- Ne tettesd magad tudatlannak! - mondta Lükő Gáspár szemrehányóan. - Hidd el, te se jársz rosszul, ha segítesz. Megosztom veled testvériesen, amit a lidérccsirke szerez nekem, és táplálom helyetted a véremmel.
- Mivel?
- A véremmel. De ne mondd, hogy nem tudod!
- Mifelénk nem ismerik a lidérccsirkét - felelte Bálint. - Sose hallottam róla.
Lükő Gáspár töprengett egy darabig.
- Hát hiszen lehetséges - motyogta bizonytalanul, inkább csak önmagának. - Arrafelé más praktikák járják... A lidérccsirke a fekete tyúk első tojásából kel, de azt a tojást nem kotlós, hanem ember költi ki a hóna alatt. Csúf, kopasz csirke kel ki a tojásból, de beszélni tud, és teljesíti gazdája minden kívánságát. Megkérdezi, hogy „Mit hozzak?”, és amit a gazdája kér, azt egy pillanat alatt meg is hozza: ennivalót, finom borokat, pénzt, amit csak akarsz. De csak úgy marad életben, ha vért iszik, a gazdája vérét szívja.
- Minek a gazdagság, ha a lidérccsirke kiszívja a vérét, és ezzel megöli? - kérdezte Bálint. Nagy erőfeszítésébe tellett, hogy megőrizze a komolyságát, amikor Lükő Gáspár kapzsiságtól villogó szemébe, kivörösödő arcába nézett.
- Ha már eleget szolgált, meg lehet szabadulni tőle, mielőtt még ágynak esne a gazdája. Valami lehetetlent kell kérni: hozzon egy darab szenet a pokol tüzének hamujából, vagy homokot az Óperenciás-tenger fenekéről. Ezt is megpróbálja, de megég vagy megfullad, a gazdája pedig meggyógyul, és élheti világát az addig összehordott kinccsel. - Lükő Gáspár elhallgatott, várakozóan nézett Bálintra. - Érted már, hogy mit akarok?
- Értem, csak azt nem tudom, hogy mit segíthetnék én ebben?
- Mutasd meg, melyik a fekete tyúk első tojása, nehogy megint hiába melengessem a hónom alatt.
- Több tyúkja is van?
- A fenét! A többinek elvágtam a nyakát, csak egy feketét hagytam, nehogy összekeveredjenek a tojások, de hármat tojt az a dög. Már örültem, amikor nagy kotkodácsolással megtojt, de még aznap két másik tojást is találtam a kertben. Vagy már előbb rakta le őket, vagy valamelyik szomszéd tyúkja kottyantotta a kertembe, hogy a görény fogja meg! Nos hát a három tojás közül kellene kiválasztani az igazit, nehogy megint hiába keltsem ki.
- Már próbálta?
- Tavaly, a ménkű csapjon bele! Nagy nehezen szereztem egy fekete tyúkot, bent tartottam a házban, meg is tojt, de nem az első tojása lehetett a rusnya dögjének, mert amikor nagy nehezen kikeltettem, nem volt kopasz a csirke, ugyanolyan sárga, pelyhes jószág volt, mint a többi, és nem is szólalt meg, hiába beszéltem hozzá.
Bálint hangosan fölnevetett.
- Akkor nevess, diák, amikor tele lesz a kamránk arannyal, ezüsttel - mondta megrovóan Lükő Gáspár.
- Hát nem bánom - Bálint elgondolkozva megcsóválta a fejét. - Ha olyan nagyon akarja a lidérccsirkét, hát legyen...
Lükő Gáspár szaporán bólogatott.
- Akarom bizony! - vágta rá mohón. - De még mennyire akarom!
Bálint fölemelte a kezét, az öregember elhallgatott, szinte kileste a szót a szájából.
- Nagyon egyszerű a dolog - kezdte Bálint szándékos körülményességgel, befelé pedig majd’ megszakadt a nevetéstől, erőlködnie kellett, hogy az arca komoly maradjon. - Van ugye három tojása, de közülük csak egy lehet alkalmas, hogy lidérccsirke keljen ki belőle, az, amelyiket a fekete tyúk először... 
Lükő Gáspár türelmetlenül bólogatott.
- Az, az, csak mondjad már, hogy lehet megtudni, hogy a három közül melyik az igazi?
- Hát... - húzta el Bálint a szót - több módja is van annak, de az az igazság, hogy egyik se egészen biztos.
Lükő Gáspár szája széle lefittyedt a csalódottságtól.
- Csak van valami, ami megmutatja...
- Az a legbiztosabb - hajolt közelebb Bálint -, ha mind a három tojást kikölti. Akkor köztük lesz az is, amelyikből a lidérccsirke kel. Utána már nem lesz nehéz kiválasztani, hiszen kopasz és beszél.
Lükő Gáspár elengedte a Bálint mentéjét, és sokáig némán bámult maga elé.
A leszálló sötétségben is látszott, hogy mélyen elgondolkozik, Bálint szinte hallotta, hogyan őröl, erőlködik az agya. Azután az öregember arca földerült.
- Jól van, diák! - kurjantott, és Bálint vállára csapott volna, ha a fiú idejében hátra nem lép. - Okos gyerek vagy, eszem azt a nagy eszedet! Nem bánod meg, hogy segítettél az öreg Lükő Gáspárnak!
Széles mosollyal megdörzsölte a kezét, mintha máris ott érezné a hűvös aranyakat az ujjai között.


26. Mihályt bezárják

Teljesen besötétedett, mire Bálint visszatért a Tariék házához. Friss szél fújt nyugat felől, de nem hozott felhőket, a hold sarlója megvilágította az udvart.
Az istállóajtó mellett Máté ült a földön, és egy bottal vonalakat húzott a porba. Bálint a derengő holdfényben odament hozzá.
- Betűket rajzolsz? - kérdezte némi nézelődés után.
- Á, dehogy! - Máté letette a botot, és restelkedve pillantott föl, mintha Bálint valami tiltott cselekedeten érte volna.
- Szeretnéd megismerni a betűket?
Máté vállat vont.
- Minek az nekem?
- Akármit el tudnál olvasni, ami a kezed ügyébe kerül.
- Mit?
- Hát... könyvet... ilyesmit...
- Csak a papnál láttam eddig könyvet - dünnyögte Máté. - A Bibliát meg a zsoltároskönyvet, de azt úgyis olvassa a szentmisén, meg énekeljük... hát akkor mire lenne jó az írás?
Bálint éppen válaszolni akart, mikor dörömbölés hallatszott az istállóból.
- Nyisd ki!
Mihály mordult ki odabentről.
- Nyughass! - szólt vissza Máté.
- Miért dörömböl? - kérdezte Bálint.
- Mert be van zárva.
- De hát miért?
- A bomlott agyával kitalálta, hogy nekimegy a piactéren táborozó törököknek.
- Egyedül?
- Egyedül vagy más bolondokkal - vont vállat Máté -, egyre megy. Aztán ha lekaszabolják őket, a falut meg fölégetik, majd jobb lesz?
- Ha azt a néhány pogányt fölkoncoljuk, a többi észre se veszi! Senki se keresné őket, de Egernél ennyivel is kevesebben lennének! - kiáltott az ajtó mögül Mihály.
- Csend! - Máté az istállóajtóra csapott a botjával. - Várd meg, amíg bevesznek katonának, tanuld meg a fegyverforgatást, aztán majd harcolhatsz! De amíg itt laksz, addig kuss legyen, azt mondom! Nem leszünk földönfutók miattad!
Elégedetlen morgás hallatszott odabentről, azután Mihály csendesebben kiszólt:
- Nyisd ki!
- Dehogy nyitom!
- Nem megyek sehová!
- Na, jól van - Máté fölállt -, kinyitom, de ne hidd, hogy megszökhetsz. Úgyis visszahozunk, mielőtt odaérsz a törökökhöz, de akkor jaj neked!
- Ne karattyolj már annyit! - türelmetlenkedett Mihály.
- Nyisd ki neki! - szólalt meg bentről Pető. - Úgy látszik, megjött az esze.
Máté hosszú vaslánccal kötötte be az ajtót, most nehezen boldogult vele. Amikor sikerült letekernie a fogantyúról meg az ajtófélfába vert nagy szögről, hirtelen kitárult az istálló ajtaja. Mihály és Pető a küszöbön állt. Szúrós trágyaszag és párás meleg csapott ki az ajtónyitás nyomán. Pető megborzongott.
- Hűvös van idekint - mondta, és fázósan összekulcsolta a kezét a mellén.
Mind beléptek, Pető fölszította a parazsat egy marék szalmával. Leültek a tűz köré.
- Eger még mindig harcol - szólalt meg Mihály váratlanul. - Nem bír vele a kutya pogány, pedig szorítja az idő is. Ha lehull a dér, jönnek a hideg, esős napok, rossz világ lesz a törökre. Nem is szeret már olyankor harcolni, inkább eltakarodik, ha kitart addig Eger.
A fiúk bólogattak.
- Ha Szolnok kitartott volna akár csak néhány hétig, lehet, hogy a pogány meg sem kezdi Eger ostromát.
A tűz halványuló fényében is látta Bálint, hogy mind a hárman felé fordulnak.
- Lehet - mondta bizonytalanul. - A vár erős volt, de a védők zöme hitvány zsoldos. Nem volt közöttük egyetértés, néha még kardra is mentek a németek meg a spanyolok, a török vére helyett egymásét ontották. Egyszer a lőpor is felrobbant, amikor gyújtogattak.
- Fölrobbant az összes puskapor? - kérdezte Mihály.
Bálint megrázta a fejét.
- Csak egy része, a délkeleti bástyánál. A várakban nem egy helyütt őrzik az összes lőport. Ezért egy robbanás nem pusztítja el az egész készletet, és a rombolás sem olyan nagy a környéken.
Mihály elismerően bólogatott.
- Jól ki van találva! - Azután hozzátette: - Egyszer én is kitanulom a katonai mesterséget, azután jaj lesz a töröknek, amelyik szembekerül velem. Én majd megvédem az olyan várakat, mint Szolnok!
Máté csúfondárosan fölnevetett.
A száddal! Nem a magunkfajta parasztot nevezik ám ki várkapitánynak!
- Mi nem vagyunk jobbágyok! - vágott vissza Mihály. - Belőlünk akármi lehet, mint a nemesemberekből! De még a jobbágyparasztból is lehet úr, ha kitünteti magát a vitézségével. Kinizsi Pált főhadvezérévé tette Mátyás király.
Máté legyintett.
- Most más világ járja... - Azután nagyot nyújtózkodott, ásított egyet. - Ideje lefeküdni, Pető. Fedd el a parazsat, és aludjunk!


27. Veron

Éjjel esett, megint elverte a port az utcán és a nagy, kopár udvarokban, de a felhők hamar szétoszlottak, reggelre újból kisütött a nap.
Amikor Bálint fölkelt, már szokás szerint üres volt a ház, csak Fruzsina anyó dolgozott a konyhában.
Bálint ki akart menni az udvarra, de az öregasszony megszólította:
- Mondd csak, fiam, mi dolgod neked Lükő Gáspárral?
Bálint csodálkozva megállt. Az öregasszony nem nézett rá, elmerülten kavargatott valamit egy lábasban a tűzhelyen.
- Semmi.
Fruzsina anyó nem válaszolt, hát Bálint megkérdezte:
- Miért?
- Itt volt reggel, nagy titokzatosan utánad érdeklődött. Olyan furcsán tartotta a karját, mintha a hóna alatt rejtegetne valamit, de csak mosolygott, amikor megkérdeztem, hogy mi az. Valami fekete köpenyt és könyvet emlegetett. Zavaros volt a beszéde, mint a részegeké, pedig úgy éreztem, nem ivott. Téged követelt mindenáron, alig tudtam elküldeni, de azt mondta, hogy visszajön, mert nektek valami nagyon fontos közös dolgotok van.
Bálint nagyot nevetett.
- Azt hiszi, hogy garabonciás vagyok. A karját meg azért tartotta olyan furcsán, mert tojások vannak a hóna alatt. Lidérccsirkét akar költeni, de nem bír megmaradni otthon, hát bizonyára kitalálta, hogyan hordhatja magánál menet közben is a fekete tyúk tojásait.
Bálintból újra kitört a nevetés, amint elképzelte, hogyan rejtegeti Lükő Gáspár a tojásokat a hóna alatt, hogyan lépked nagy óvatosan az utcán, nehogy összetörjenek.
Fruzsina anyó azonban nem nevetett vele.
- Nem jó magad összeadni ilyenféle emberrel - mondta neheztelve. - Az Isten tudja, miből él, örökké csak jön-megy, settenkedik, ügyeskedik, ördöggel, boszorkánnyal cimborálna, csak dolgozni ne kelljen, de az ilyen úgyis elkárhozik, nem ád semmit a lelkéért az ördög.
- Bolond ez egyszerűen - mondta Bálint. - Több van neki egy kerékkel, vagy kevesebb.
- Lehet, hogy bolond, annál inkább kerülni kell. Neked is rossz híred kél, ha ilyennel cimborálsz. Az emberek árgus szemmel lesik egymást, aztán a nagyapák hibáját még az unokáknak is meg kell szenvedni. A tisztességet megszerezni, megtartani nehéz, elveszíteni könnyű, visszaszerezni lehetetlen.
Bálint nem válaszolt.
„Hiszen én elmegyek - gondolta -, de Tariéknak még,  ki tudja, meddig a szemére hányják majd, hogy garabonciást tartottak...”
- Jól van, nagyanyó - mondta végül. - Megmondom Lükő Gáspárnak, hogy ne keressen többet. Nem akarok bajt hozni senkire, magukra se, magamra se.
Az öregasszony elmosolyodott. Fűszert szórt az egyik lábasba, kijjebb húzta, a tűzhely széle felé, hogy kisebb láng fölött főjön, csak azután szólalt meg:
- Fiatalabb koromban szívesen jártam erdőt-mezőt, gyűjtöttem, szárítottam, őröltem a füveket, virágokat, megtanultam, melyikben milyen nyavalya ellen van orvosság. Sok embert meggyógyítottam, mégis gyanakodva néztek rám miatta, még olyanok is, akiknek éppen én adtam vissza az egészségüket. Már odáig ment a dolog, hogy boszorkányságot kezdtek emlegetni! És ha tisztelendő urunk, Gergely pap nem hirdette volna a templomban, hogy a növényekben lévő orvosság Isten adománya, fölhasználása néki tetsző cselekedet, nem pedig boszorkányság, akkor nem tudom, hogyan végződött volna a dolog.
- Hogyan végződhetett volna?! - kérdezte Bálint riadtan.
Az öregasszony fölemelt egy fedőt, illatos gőz szállt föl.
- Megégetni tán nem égettek volna meg, ámbár ilyesmi is előfordult már errefelé. Egy szó mint száz, a gyógyító füvek gyűjtését egyszer s mindenkorra abba kellett volna hagynom.
Bálint összehúzta magán a mentét, és kilépett az udvarra. A nap hét ágra sütött, a tiszta és friss levegőben még érződött az éjjel lehullott eső szaga. Az istálló, a szín és a kazlak körül nem látszott mozgás, csak néhány tyúk kapirgált a hátul lévő nagy diófa alatt.
Megnyikordult a kútgém. A kút oldalt, közvetlenül a kerítés mellett állt, aki az udvart nézte, annak nem tűnt rögtön a szemébe. Bálint csak a nyikordulásra pillantott oda, s akkor vette észre, hogy Veron vizet húz. Odament hozzá, a lány éppen átemelte volna a nehéz favödröt a kútkáván, de nehezen bírta, a víz jócskán visszalöttyent.
- Majd én - ajánlkozott Bálint, és a vödör után nyúlt.
- Hagyja! - vágta rá Veron, és nem engedte el a vödröt, hanem még nagyobb igyekezettel emelte volna.
Bálint is megfogta a vödör fogóját, de hiába, mert Veron annál erősebben tartotta.
- Segítek - mondta Bálint. A válla még fájt, annyi ereje nem volt, hogy egyszerre átemelje a vödröt a magas kútkáván, és ki is vegye Veron erős ujjai közül.
- Énnekem csak ne segítsen! - kényeskedett a lány, és nem nézett Bálintra.
A fiú türelmetlenül rántott egyet a vödrön - Veron kénytelen-kelletlen elengedte -, ugyanakkor a lendülettől elveszítette az egyensúlyát, és a telt, nehéz faalkalmasság ellenállhatatlanul húzta lefelé, ahol a sötét mélységben hűvösen csillogott a víz. Bálint eleresztette, hogy megkapaszkodjék a kút kávájában. Jókora csattanás hallatszott odalentről, ezer darabra tört a víz tükre, a fiú pedig lihegve markolta a káva korhadó deszkáját.
Veron szembefordult vele, először, amióta Bálint a háznál volt, arca lángolt a haragtól, a szemébe könnyek szöktek.
- Látja, mit csinált?! - ripakodott rá. Szaporán szedte a levegőt.
Bálint fölegyenesedett. A válla fájt, de alig érezte. Milyen szép Veron, ahogy a haragtól kigyúlva szemben áll vele, és melle meg-megrezdül inge alatt a pihegéstől! Nem tudta levenni róla a szemét, elfelejtette a vödröt, a fájdalmat, és mosolyognia kellett az örömtől.
Veron azonban nem mosolygott vele, sőt még jobban megharagudott. Hirtelen hátat fordított neki, hogy a varkocsa ostorként csapódott a lendülettől.
- Máté! - visított. - Pető! Gyorsan! Gyorsan!
Kivágódott az istálló kisajtaja, Máté ugrott ki rajta, almozóvillával a kezében.
- Ide! - toporzékolt Veron. - Nagy baj van!
Máté keresztülfutott az udvaron, bő fehér inge és gatyája lobogott utána. Pető is megjelent az istállóajtóban, szalmahúzó horgot tartott a kezében.
- Mi az? - kérdezte Máté lihegve, amikor odaért hozzájuk.
- Beleejtette a vödröt a kútba! -hadarta Veron, és Bálintra mutatott.
Máté dühösen levágta a villát, hogy mélyen belefúródott a felázott földbe, a nyele remegve hintázott egy darabig.
- Ezért kellett úgy kiabálni, te liba?! Azt hittem, ég a ház, vagy el akar rabolni a török.
- Mondtam neki, hogy hagyja, de hiába! - kiáltott Veron. - Aztán megvan a baj!
- Ne gágogj már annyit! Inkább eredj innen!
Veron megmarkolta a kút káváját.
- Ő ejtette bele, és engem szidsz? Én vagyok a hibás?
- Itt vagy hibás! - morogta Máté, és a homlokára mutatott.
Veron szeméből nagy, kövér könnycseppek gurultak ki, legördültek az arcán, az álláról törölte le őket. Egy pillanatig állt még Máté mellett, mint aki nem hisz a fülének, s vár valamit, ami érthetőbbé teszi a hallottakat, de Máté nem szólt többet, hanem intett Petőnek. Veron az arcára szorította a kezét, és beszaladt a házba.
Pető odaballagott a kúthoz.
- Mit csináljak?
- Beleesett a vödör - mondta Máté. - Eressz le!
Az öccse jó erősen megmarkolta az ostorfát, Máté megkapaszkodott benne, föllépett a kút kávájára, azután lábával átkulcsolta a sima rudat, a talpát megtámasztotta a vödröt tartó horog vasán.
- Lehet!
Pető óvatosan leeresztette a kútba. Arcán megfeszültek az izmok, nagyokat nyögött az erőlködéstől.
- Segítsek? - Bálint közelebb lépett.
Pető nem válaszolt, csak megrázta a fejét.
Néhány pillanat múlva meghallották Máté megöblösödött hangját a kút mélyéről.
- Állj!
Bálint előrehajolt, a lenti homályban csak annyit látott, hogy Máté karja kinyúlik valami sötét folt felé, azután újból hallották a hangját.
- Húzd!
Pető most még nagyobbakat nyögött, arca vörös lett, homlokán kiütött az izzadság. Lába mélyen belevágódott a felázott földbe. Bálint attól félt, hogy ha megcsúszik, menthetetlenül visszaejti a bátyját a kútba, s Máté rá fog haragudni a hideg fürdő miatt, ha ugyan nagyobb baj nem történik.
Végül Máté feje megjelent a kút kávája fölött, majd kiemelkedett az egész teste.
Bálint kivette a kezéből az üres vödröt, azután Máté rálépett a kútkávára, és nagy lendülettel leugrott a földre.
- Ez is megvan! - mondta nevetve.
- Segíteni akartam - mentegetődzött Bálint, és röstelkedve a vödörre mutatott, amelyet Pető közben visszaeresztett a kútba.
Máté legyintett.
- Felszakad a sebe, ha erőlteti.
Bálint óvatosan megmozgatta a karját.
- Olyan lassan gyógyul, alig győzöm kivárni.
Pető vizet húzott, a vödröt kiakasztotta az ostorfa végén levő horogból.
- Beviszem - mondta gyorsan Bálint. Maga sem tudta, miért, de hirtelen nagyon fontos lett neki, hogy bevigye a vödör vizet, megbántódott volna, ha Máté vagy Pető teszi meg helyette.
A nyitott ajtón illatos gőz szállt ki az udvarra. Bálint letette a vödröt a tűzhely közelébe. Veron felugrott Fruzsina anyó mellől, és lehajtott fejjel, széles ívben kikerülve Bálintot, szaladt volna az udvarra. A szeme még vörös volt, de már nem sírt. Mielőtt azonban kilépett volna, az öregasszony utánaszólt:
- Veron!
A lány megállt az ajtóban, de nem fordult hátra.
- Hová mégy?
- Ki.
- Hová ki?
- Az udvarra.
- Nem küldtelek ki semmiért.
- Azt se mondta, hogy maradjak.
- Most mondom.
Veron kelletlenül visszament, ismét messzire kikerülte Bálintot.
- Fáj-e még a vállad? - fordult hirtelen Fruzsina anyó a fiúhoz.
- Mit csináljak? - szólt közbe Veron.
- Kotty belé! - mondta bosszúsan az öregasszony. - Ha nincs munkád, keress magadnak! Itt ez a csomó zöldség, tisztítsd meg!
Veron nem válaszolt, duzzogva munkához látott.
- Fáj? - kérdezte újra az öregasszony, és a fölszálló gőztől kifényesedett arcát Bálint felé fordította.
- Már nem - felelte a fiú, és megmozgatta a vállát, - Csak ha erőltetem. - Csend volt egy darabig, azután ismét Bálint szólalt meg: - Lehet, hogy már el is indulhatnék.
- Ugyan hová?
Bálint vállat vont.
- Besztercebányára.
- Nem akarsz már Dobó Istvánhoz menni? - kérdezte az öregasszony komolyan.
- Egerbe most úgyse jutnék be! - sóhajtott Bálint. - De a Mátrán keresztül fölmehetnék a bányavárosokba.
- Várd meg, amíg teljesen meggyógyulsz! - tanácsolta Fruzsina anyó. - Isten tudja, lesz-e arrafelé valaki, aki meggyógyít, ha valami bajod esik. Ha megerőlteted magad, még belázasodhatsz. A hegymászáshoz erő kell ám!
- Megszoktam én a hegymászást! - felelte Bálint magabiztosan. - Ilyen kis koromtól jártam a hegyeket a többi gyerekkel. Málnát, szamócát, szedret szedtünk, rémítgettük a gyűjtögető asszonyokat.
Fruzsina anyó nevetett.
- No hiszen, meg is ijedhettek tőletek!
- Meg bizony! Amikor málnát szedtek, odalopóztunk a közelükbe, azután jó mély hangon brummogni kezdtünk a sűrűben. Volt, aki a vödrét is otthagyta, és sikítva szaladt el, hogy medve van a málnásban.
Fruzsina anyó nagyot nevetett, Veron sem tudott elfojtani egy mosolyt, és még mélyebbre hajolt a zöldség fölé.
- Látom, hogy húz már a szíved hazafelé - mondta az öregasszony. Egyre többet emlegeted Besztercebányát.
- Lassan egy éve lesz, hogy eljöttem - felelte Bálint nehéz sóhajjal. - De nem is az a baj, hanem az, hogy édesanyám meg a testvéreim semmit sem tudnak rólam.
- Annál nagyobb lesz az örömük, ha jó egészségben hazamégy - mondta Fruzsina anyó. - Azt a néhány napot már rászánhatod.
- A terhükre se akarok lenni... Dolgoznék, segítenék, de... - sebesült vállára mutatott, azután egy kis idő múlva hozzátette: - Olyan lassan gyógyul, néha már azt hiszem, sose múlik el a seb.
Fruzsina anyó legyintett.
- Úgy gyógyul, ahogy kell. Értesz is te ehhez! - Gondolkozott egy darabig. - Ha nem volna ez a háború - kezdte tűnődve -, írhatnál a családodnak. Gyakran mentek innen régebben szekeresek Egerbe, Gyöngyösre, Fülekre. Meszesek is gyakran jártak erre hajdan, elvitték volna a leveledet a tieidhez. De hát felfordult ez a bolond világ, halálos veszélyt vállal, aki most útra kel errefelé. - Nagyot sóhajtott, nehézkesen lehajolt, megkotorta a tüzet. - Szaladj csak! - szólt azután Veronnak. - Hozz egy kis ganajt!
Veron felugrott, fölvette a tűzhely mellett lévő üres kosarat, és kiszaladt.
- Miért küldte ki, nagyanyó? - kérdezte Bálint.
- Ganajért. Nem tudtad, hogy azzal tüzelünk?
Bálint csodálkozva megcsóválta a fejét.
- Jól megtapossuk a ganajt - folytatta Fruzsina anyó -, azután vékonyan szétterítjük a földön, hogy teljesen kiszáradjon, és fölvágjuk alkalmas darabokra. Úgy ég, mint a legjobb száraz rőzse vagy a szalma.
- Nem büdös?
- Ha jól kiszárad a napon, nincs szaga. Ennek a készítéséhez is érteni kell, mint minden más munkához. Ki győzné fával a tüzelést egész évben? A kemencében jó a szalma, de a tűzhelybe kevés fér, ellobban gyorsan, örökké rakhatnád, hogy égjen, mégse melegítene.
- Mi otthon fával tüzelünk - mondta Bálint. - Ősszel meg télen szekérszám hordják a rőzsét meg a rönköket, azután az udvaron fűrészelik, aprítják... nagyon szerettem nézni, ahogy hullott a fűrészpor, meg röpködött a gyújtósnak való aprófa a balta alól. Édesapám napszámosokat fogadott a favágásra, gyakran énekeltek, a fűrészt a dal ütemére húzták.
- Mindig csak hazagondolsz - bólogatott az öregasszony. - Nem sok idő van már hátra, meggyógyulsz, várd ki türelemmel.
Veron lépett be, a megrakott, kerek kosarat a csípőjének támasztotta.
- Ide tedd! - mutatott az öregasszony a tűzhely mellé.
Veron szótlanul letette a kosarat.
- Moss kezet! - figyelmeztette Fruzsina anyó. Látva hogy a lány tanácstalanul nézi a cserépkorsót, hozzátette: - Majd Bálint önt vizet.
A fiú ugrott a korsóért, kisietett vele az udvarra. Veron lassan, vonakodva ment utána. Az ajtó előtt meg is állt, lehajolt, kezét előrenyújtotta, de Bálint nem emelte föl a korsót. Veron várt egy pillanatig, azután sürgetően, csodálkozva fölnézett.
- Miért haragszol rám? - kérdezte ekkor Bálint.
- Beleejtetted a vödröt a kútba - mondta Veron, és elfordította a fejét: - Aztán meg Máté úgy beszélt velem, mintha én lennék a hibás.
- Csak ezért haragszol?
Veron nem válaszolt.
- Mert azelőtt is úgy néztél rám, mintha haragudnál.
A lány elbiggyesztette a száját, és vállat vont.
- Édesapádat megbántottam, tudom, de te...
- Öntse már a vizet! - vágott közbe Veron. - Öreganyó nem tudja mire vélni, ha ilyen sokáig nem megyek vissza.
- Öntöm én, csak áruld már el, mi bajod - felelte Bálint. - Ha nem néztek jó szemmel, elmegyek innen, hívott a pap is magához, de talán útra is kelhetnék már. Elmegyek, pedig jó lenne itt, szeretek mindenkit, még édesapádat is, hiába nem szól velem...
Veron nem várta meg, hogy befejezze, a kúthoz szaladt, és olyan dühös lendülettel eresztette le a vödröt, hogy az nagyot csattant amint vizet ért, az ostorfa pedig, de még az ágas is megremegett. A lány fölhúzott egy teli vödröt, megtámasztotta a káván, úgy öntött nagy nehezen a kezére, azután visszaszaladt a házba.


28. Álmok

Bálint zavartan tűnődött egész nap, egyre Veron járt az eszében. Úgy érezte, mondania kellett volna még valamit. Így esett ez gyakran, amikor lányokkal, asszonyokkal beszélt, mintha megbénult volna az agya. Utólag aztán, amikor egyedül maradt, szellemes párbeszédeket talált ki, de inkább dühös volt, mint elégedett, hiszen akkor már nem volt kinek elmondania, ami az eszébe jutott.
Pedig a szolnoki városfal építésekor egyik-másik asszony vagy lány rajta felejtette a szemét, ott még szóba is lehetett elegyedni, hiszen sokan voltak és felszabadultabbak, mint otthon, de úgy tett, mintha nem venné észre.
Kissé irigyelte, de le is nézte azokat, akiknek az asszonynép között jól forgott a nyelve. Milyen férfi az, akinek örökké csak a szoknyák körül jár az esze? Nyáry Lőrinc úr és Pekry Gábor úr nemigen beszélt asszonyokról. Giovanni viszont még a munkából is el-elosont egy szép lány vagy asszony kedvéért, pedig több kőfaragó dolgozott a keze alatt, akiket éppen neki kellett volna irányítania és ellenőriznie. Giovannit azonban Bálint nem vette komolyan, szerette hallgatni a történeteit, de egy-két nap után már átlátott a füllentésein. Nem is csodálkozott, amikor az olasz, a törökök közeledtének hírére, társaival együtt nagy hirtelen fölkerekedett, és visszament Egerbe, bár lett volna még munkájuk.
Éjjel Veronnal álmodott Bálint, nagy réten futottak, a lány messze előtte szaladt, de hátra-hátranézett, biztatás csillant a szemében. Ő igyekezett utána, a tüdeje majd kiszakadt, s amikor elérte, Veron hiába akart szabadulni, magához szorította, egyre erősebben, megérezte a lány testének forró lüktetését a vékony vászonruha alatt.
Bálint máskor is álmodott már nőkről; reggelre kelve aztán mindig szégyellte magát, néha még imádkozni is próbált, hiszen az iskolában úgy tanították, az efféle képzelgésekkel a gonosz kísérti meg.
Most is fölébredt, olyan szaggatottan szedte a levegőt, mintha valóban futott volna Veron után a réten, de nem érzett szégyent, sőt sajnálta, hogy az álom nem tartott tovább.
Korábban is szívesen elidőzött arrafelé, ahol Veron dolgozott, szerette nézni, amint vizet húz, viszi a vödröt a konyhába, az istállóba, vagy Fruzsina anyónak segít takarítani, de attól az éjszakától kezdve, amelyiken álmában átölelte a réten, már kereste az alkalmat, hogy minél többször találkozzék vele.
Beült a konyhába, rábíztak valami könnyebb munkát, amit már el tudott végezni, és ő örült, hogy segíthet, meg oka is lett, hogy naphosszat a konyhában üldögéljen.
Egyszer éppen kölest válogatott, amikor Lükő Gáspár nagy alázatosan beóvakodott a konyhába.
- Dicsértessék a Jézus Krisztus meg az a szép Szűz Mária! - mondta hajlongva. A bal könyökét most is furcsán eltartotta a törzsétől, úgy meredt oldalra, mintha kicsavarodott volna a karja.
- Jó napot! - vetette oda félig csukott szájjal Fruzsina anyó. Veron meg az anyja nem szóltak, mintha észre sem vették volna Lükő Gáspárt.
- A deák uramhoz lenne egy-két szavam, ha meg nem sértem a ház népét - mondta az öreg, és a szemével intett Bálintnak, hogy menjen ki az udvarra. A fiú azonban a helyén maradt.
Lükő Gáspár várakozva elhallgatott. Egy darabig szótlanul toporgott az ajtóban, azután egy fél lépéssel közelebb húzódott Bálinthoz.
- Nem akarnám holmi apróságokkal háborgatni a tisztes asszonyi gyülekezetet... - kezdte volna újra, de Bálint közbevágott:
- Mondja csak nyugodtan!
Lükő Gáspár szeme kikerekedett, újra topogott, nyújtogatta a nyakát zavarában, közben a szemével folyton integetett Bálintnak, hogy menjen ki vele a konyhából.
- A tisztességes szándékú beszéd nem háborít másokat - mondta Bálint, és alig tudta elrejteni a mosolyát.
- Hát hiszen igaz - felelte Lükő Gáspár bólogatva. - Igaz, mert ez a színtiszta igazság. Az egyenes beszéd a legjobb, azért megmondom egyenesen, hogy deák uramnak sok a fele, nekem meg kevés, engem három fertályrész illet, mert akárhogy is nézem, mégiscsak az enyém lesz az a csirke!
- Engem nem érdekel semmiféle csirke - legyintett Bálint. - Nem foglalkozom effélékkel, se félrészért, se fertályrészért.
- Igazán mondja? - kérdezte Lükő Gáspár mohón fölvillanó tekintettel.
- Isten a tanúm - Bálint a mellére tette a kezét, és cinkos mosollyal Fruzsina anyóra nézett, de az öregasszony megint nem mosolygott vele, sőt sietve keresztet vetett, amikor Bálint esküvését meghallotta.
Lükő Gáspár nagyot ugrott örömében, hogy a fejét majdnem beleverte a gerendába.
- Hiszen nincs is neked arra szükséged, te deák! - kiáltotta ujjongva. Egy szempillantás alatt sarkon fordult, és kiugrott volna az ajtón, de szerencsétlenségére Máté éppen akkor akart bejönni. Lükő Gáspár lehajtott fejjel egyenesen a mellének ugrott. Máté csak megingott egy kicsit az ütközéstől, a sovány, alacsony öregember azonban úgy pattant vissza róla, mint dobról a verő, nekiesett az ajtófélfának, s hiába kapaszkodott volna az egyik kezével, lehuppant a földre a küszöb mellé.
Egy pillanatig hökkenten nézett maga elé, azután fölordított:
- A tojások!
Jobb kezével óvatosan benyúlt a bal hóna alá, matatott ott egy darabig, s amikor visszahúzta a markát, nyúlós pép sárgállott az ujjai hegyén. Megnézte és megszagolta, mintha nem akarna hinni a szemének, azután újra felüvöltött:
- Összetörtek a tojásaim!
Máté a meglepetéstől még mindig bambán bámult rá, Fruzsina anyó és a menye kikerekedő szemmel nézték, de Bálintból és Veronból hirtelen kitört a nevetés.
Lükő Gáspár felugrott, dühtől és csalódástól eltorzult arca rákvörösre gyúlt.
- Garabonciás! - kiáltotta magából kikelve. - Miattad törtek össze a tojások! Te hoztad rám a bajt! - Hirtelen sírósra vált a hangja. - De hát miért? Megegyezhettünk volna! Odaadtam volna a felét, ha akarod.
Öklét rázva, átkozódva elindult az utca felé, jó erősen bevágta maga után a kaput.
Máté végre felocsúdott, és beljebb lépett a konyhába.
- Mit hablatyolt ez? - Lükő Gáspár után mutatott.
- Azt hiszi, hogy garabonciás vagyok - felelte Bálint nevetve. - Lidérccsirkét akart költeni, és úgy gondolja, miattam törtek össze a tojások a hóna alatt. - Látta, hogy Máté nem érti, hát még hozzátette: - Azt hitte, megharagudtam rá, ezért varázslattal értem el, hogy te összeütközz vele az ajtóban...
Máté megvakarta a tarkóját.
- És nem vagy garabonciás? - kérdezte bizonytalanul.
Veron fölnevetett, mintha hirtelen megcsiklandozta volna valaki. Fruzsina anyó lecsapta a kezében tartott lábast a tűzhelyre.
- Azt hittem, több eszed van! - kiáltott Mátéra. - Hát hogy lehetne garabonciás ez a szerencsétlen?! Azt hiszed, a török megsebesíthette volna, ha varázstudománya lenne?
- No, csak azért - dörmögte Máté elbizonytalanodva -, mert itt a szüret. Ha most elveri a jég a szőlőt...
- Nem tudok jégesőt támasztani - szólt közbe Bálint.
- No, nem is úgy értettem én... - Máté restelkedve forgatta a fejét.
- Akkor hogy értetted, te szamár? - támadt rá az öregasszony szokatlan indulattal.
- Sehogy... - hebegte Máté, és zavartan kihátrált.
Csend volt egy darabig.
- Maholnap nősül - zsémbelődött Fruzsina anyó -, de az esze még mindig, mint a tapló!
Veron ismét fölnevetett, de most nem hajolt olyan mélyen a munkája fölé, mint máskor, sőt, amikor Bálint odanézett, egy pillanatra összevillant a tekintetük, azután Veron megint másfelé nézett, de a kuncogást nem tudta abbahagyni.
- Te meg ne vihogj! - szólt rá Fruzsina anyó. - Nem vagy különb nála! Nem tudom, mi van ezzel a lánnyal - fordult a menye felé -, néhány napja egyre csak vihog mindenen.
- Gyermek még, édesanyám - békítette Veron anyja. - Mikor nevessen, ha nem most? Később majd elmegy a kedve a vidámságtól. - Szorosabbra húzta a kendőt az álla alatt, és hirtelen elfordult.
Fruzsina anyó válaszolni akart, azután mégsem nyitotta ki a száját, csak legyintett és bólogatott.
A beállott csendben Bálint Veron édesanyját nézte. Milyen lesz Veron húsz év múlva? Eddig szinte egyáltalán nem vette észre az asszonyt, aki pedig állandóan ott volt a házban, csak valahogy elhalványult Fruzsina anyó meg Veron mellett. Bálint mindig úgy tekintett rá, mint öreg asszonyra, pedig nem lehetett több harmincöt-harminchat évesnél. Szürke ruhát hordott, a kendőt mindig szorosra kötötte az álla alatt. Bálint egyszer meglepte az utcai szobában, amint éppen fésülködött, akkor nem is figyelt föl rá, de most utólag eszébe jutott, hogy selymes fényű, gesztenyebarna haja van, pedig ő őszülő hajat sejtett a kendő alatt.
„Én nem hagyom, hogy Veron így megöregítse magát még fiatalon” - gondolta Bálint, s csak egy pillanat múlva kapott észbe, hogy már úgy gondol a lányra, mint jövendőbeli feleségére. Máskor is megtörtént már vele, hogy ha megismert egy lányt, szép, tágas ház konyhájába képzelte, amint éppen ebédet készít, vagy kisgyermeket tart a karján, vagy éppen csak ülnek valahol, és szavak nélkül is megértik egymást.
- Megkukultatok? - kérdezte hirtelen Fruzsina anyó.
Bálint fölrezzent, de a mosoly ott maradt a szája szélén.
„Veron lesz a feleségem!” - gondolta, és olyan öröm fogta el erre a gondolatra, hogy nem tudott megülni a konyhában, úgy érezte, hogy most egyedül kell maradnia.


29. Kibékülés

Másnap reggelre eltűnt az ég kékje, vastag, ólomszürke felhők takarták a napot. A levegő nem lett sokkal hűvösebb, de már vékony ködfátyol borította a földet, csak délelőtt oszlott el egészen.
Amikor Bálint kiment az udvarra, hosszú létrát látott a tetőnek támasztva. A létrán a gazda állt, és méretre vágott új nádat vert be a tető megfeketedett, töredező, mohos szálai közé. Pető a gerincen ült, mintha lovagolna, és a kéményt tapasztotta. Lekiabált Bálintnak, hogy „Jó reggelt, deák úr!”, s nevetett, amikor Bálint csak forgatta a fejét egy-két pillanatig, nem tudta, hogy honnan jön a hang.
A gazda most sem nézett Bálintra, nem volt dühös, csak komoly, mint mindig. Pető azonban fütyörészett, jól érezte magát odafönt, átkiabált a szomszéd udvarra, ahol egy kócos leányzó éppen sajtárt mosott a kútnál.
A tetőről nádtörmelék, lesodort moha hullott a ház elé, Bálint elment a színbe a nyírfa seprőért, és kezdte eltakarítani. A gazda vagy kétszer hozott még nádat, azután, hogy Pető is befejezte a tapasztást, és elment a ház mögé kiönteni a megmaradt sarat a ládából, visszaakasztotta a létrát az istálló eresze alá, majd a kúthoz indult. Amikor elment Bálint mellett, a fiú abbahagyta a söprést, megtámaszkodott egy kicsit a seprő nyelén, és utánaszólt:
- Gazduram!
A férfi megállt, és mintha közben habozna, hogy menjen-e tovább, vagy maradjon, lassan, kelletlenül megfordult. Nem szólt, csak a szeme villant kérdően Bálintra. S némi csodálkozás is csillant a tekintetében, hiszen Bálint eddig inkább kerülte, ha mégis találkoztak, akkor halkan köszönt neki, és igyekezett minél gyorsabban távol kerülni tőle. Most azonban olyan nyugodt, állhatatos volt a pillantása, sőt még egy kis derű is ragyogott benne, hogy a gazda maga is érdeklődve nézett vissza rá.
- Mi kell?! - kérdezte mogorván, és a fiú válla fölött az istálló felé pillantott, ahonnan Pető bukkant föl éppen, könyékig sárosan.
Bálint elmosolyodott.
Hiszen a Veron apja ez a nagydarab, lassú mozgású, mogorva ember!
- Arra kérném, gazduram, ne nehezteljen rám! - kezdte Bálint. - Tudom, nagyon megbántottam. Én talán vissza se fogadtam volna, aki úgy megsért, mint én gazduramat. Mégis arra kérem, most már ne haragudjék! Nagyon rossz nékem úgy élni ebben a házban, hogy gazduram átnéz rajtam, mintha levegő lennék, a köszönésemet se fogadja, nem szól hozzám. Maholnap meggyógyulok, és elmegyek innen, de előbb bocsásson meg nékem!
A gazda zavartan hümmögött, mormogott valamit az orra alatt, amiből csak annyit lehetett érteni, hogy minek olyan sokat beszélni régi dolgokról, azután elment a kúthoz, húzott egy vödör vizet, és nagyot ivott belőle, majd bement a házba, s fáradtan leült.
Bálint elsöpörte a tetőről lehullott törmeléket, majd ő is befordult a konyhába, és letelepedett a gazda mellé a lócára. Csend volt egy darabig.
- Hát – fordult feléje hirtelen Tari János, hosszan elnyújtva az első szót - ... Máté, Pető meg Mihály elmondták, hogy beszélgettél velük esténként... Szívesen meghallgatnánk mi is, hadd tudjunk többet a világról.
A felesége furcsálkodva odapillantott. Különösnek tartotta, hogy az ura egyáltalán szól Bálinthoz.
- Örömmel, gazduram - felelte a fiú, és közben arra gondolt, hogy lám, milyen kevésen múlik a viszály az emberek között! Ha nem szól ma reggel, talán úgy ment volna el, hogy a gazda nem engesztelődik meg, pedig már neki is alighanem terhére volt a harag.


30. A titok

Néhány szeles, hűvös nap után visszatért a jó idő. Tovább gyengült ugyan a napsugarak ereje, kora reggelenként dér csillant a száradó füveken, de napközben még fölmelegedett a levegő. Bálint délben ingujjban sem fázott. Egyre több és nehezebb munkát bírt elvégezni, már valóban hasznát látták a Tari-portán. A fiú meg úgy okoskodott, hogy most nem lenne tisztességes dolog nagy hirtelen elmennie, hiszen azzal a néhány ezüstpénzzel úgysem tudja meghálálni, amit tettek érte, hát megpróbálja ledolgozni a fizetséget, amíg jut neki munka a tél beállta előtt.
Most lett igazán családtag Tariéknál, hogy a gazda megenyhült iránta, és Veron is szívesebb volt vele. Ezután se nagyon beszélt a lánnyal, csak olyankor váltottak néhány szót, ha nagy ritkán kettesben maradtak valahol, de Veron hagyta, hogy segítsen neki, és mindig tágra nyitott szemmel hallgatta, amikor Bálint a szolnoki vár elestéről beszélt, vagy néha arról, hogyan élt Besztercebányán, mielőtt Nyáry Lőrinc úr szolgálatába állt. Ahogy kezdetben siettette volna az időt, Bálint most inkább sajnálta, hogy olyan gyorsan fut, és közeledik a nap, amikor neki kell vágnia az útnak, hiszen nem maradhat itt az idők végezetéig.
Keveset járt a faluban, a pappal sem találkozott napok óta. Ez azonban csak akkor jutott eszébe, amikor egyszer összefutottak az utcán.
Éppen a kovácsnál volt Mátéval, Tari János két lovát vitték patkoltatni, s Bálint visszafelé jövet észrevette Gergely papot.
Amikor Máté meglátta, levette a süvegét.
- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
- Mindörökké, ámen! - A pap odabólintott Máténak, de rögtön Bálinthoz fordult.
- Dicsértessék... - kezdte a fiú, de Gergely pap közbevágott:
- Látom, szépen gyógyul a vállad.
- Igen. - Bálint zavartan topogott, Máté előtt nem tudott igazán természetesen beszélni a pappal.
- Régen láttalak.
- Keveset járok ki... - Bálint elhallgatott egy pillanatra. - Sok a dolog, és segítek, már amit tudok...
A pap bólogatott.
- Nagyon dicséretes, hogy megszolgálod a neked juttatott kenyeret... - Elhallgatott, mintha nemigen tudná, hogyan is folytassa.
Bálint idegennek, kenetesnek érezte a szavait. Kisvártatva megrántotta a ló kötőfékjét, jelezte, ideje elindulni.
- Gyere el hozzám, fiam, ha a munka megengedi, és éppen arra jársz - mondta a pap indulóban.
Bálint elbizonytalanodott. Jó volna beszélni Veronról meg az elhatározásáról, hogy feleségül veszi a lányt. Gergely pap segíthetne, ismeri az itteni szokásokat, hátha a lánykérésnek olyan szokása van, amit ő nem ismer, és megbánt valakit. Tariék hallgatnak is rá... Bálint egyszerre hihetetlennek érezte, hogy az utóbbi napokban szinte megfeledkezett a papról, hiszen ő az egyetlen, akinek elmondhatná, mit határozott.
- Eljövök! - vágta rá hirtelen. - Szeretnék... tanácsot kérni...
- Mátéra nézett, hátha észreveszi a türelmetlenségét, és fölajánlja, hogy egyedül hazavezeti a lovakat, de Máté egykedvűen bámult maga elé.
- Hát akkor induljatok! - intett búcsút a pap. - És ha akarsz, még ma látogass meg!
Bálint úgy megrántotta a kötőféket, hogy az egyébként jámbor vasderes idegesen fölkapta a fejét, és nagyot horkantott.
Amikor bekötötték a lovakat az istállóba, Máté hívta Bálintot, hogy egyenek valamit, de a fiú csak annyit mondott, sietnie kell a paphoz.
- De sürgős lett! - morogta Máté, és vállat vont.
Bálint alig tudta megállni, hogy ne futva tegye meg az utat a paplakig. Szívét összeszorította az öröm. Végre beszélhet valakinek Veronról és a terveiről, mielőtt a gazdának is elmondaná.
Olyan sebbel-lobbal lökte be az ajtót, hogy a konyhában ülő pap riadtan fölkapta a fejét. Kis, fehér vászonterítő feküdt előtte a nyers deszkaasztalon, rajta sajt és kenyér. Kint már alkonyodni kezdett, a konyhában sötét volt.
- Hozok mécsest - állt fel a pap. Néhány perc múlva imbolygó lángú kis olajmécsessel tért vissza a szobából. Letette az asztalra a vászonkendő mellé, és helyet mutatott Bálintnak.
A fiú leült. A libegő láng félelmetes, nagy, mozgó árnyakat vetített a falakra. A pap vékony szeleteket vágott a sajtból, kenyér nélkül, lassan elrágcsálta egyiket a másik után.
- Szeljek neked is?
Bálint megrázta a fejét. Egyre nagyobb zavarba jött, nem tudta, hogyan kezdjen a beszélgetéshez.
A pap türelmesen várt, nem sürgette. Csak akkor szólalt meg, amikor a csend már túl hosszúra nyúlt.
- Gyónni akarsz?
Bálint hevesen megrázta a fejét. Dehogyis akart gyónni, beszélgetni szeretett volna inkább, csendes, meghitt szóval a mécses fénye mellett.
- Ennél egy kis mézet?
- Nem kérek, köszönöm a szívességét, atyám! Inkább tanácsra volna szükségem, meg tán segítségre is, ha úgy fordul a dolog.
- Milyen dolog? - A pap összehajtotta a kendőt, a maradék sajtot és a kenyeret eltette egy kis faliszekrénybe.
- Lassacskán begyógyul a sebem - kezdte Bálint -, útra kelek és...
A pap visszaült az asztalhoz, bólogatott.
- Nem tudod, hogyan háláld meg a Tariék jóságát? Nem kellene ezen annyit rágódnod...
- Nem azért... vagyis azt se nagyon tudom... néhány ezüstpénz maradt nálam, meg mostanában segítek is, amit tudok.
- Nem azért fogadtak be, mert pénzt reméltek tőled - mondta a pap. - Ha mégis van nálad, ajánld föl, de ha nem akarják elfogadni, ne erőltesd. Inkább segíts, ahol tudsz.
Bálint bólogatott.
- Majd megegyezünk a gazdával... csakhogy van még valami... A pap nem kérdezte, hogy mi van még, csak fölvonta a szemöldökét. Bálintnak hirtelen melege lett, pedig hűvös volt a konyhában.
- ... Veron miatt szeretnék tanácsot kérni - bökte ki hirtelen, és nagy sóhaj szakadt ki belőle a megkönnyebbüléstől, hogy végre kimondta.
- Veron... - mormogta a pap elgondolkozva.
- A Tari János lánya...
A pap tűnődve biccentett.
- Tudom már... a legkisebb gyermek, későre született... én kereszteltem... várj csak, akkortájt vette be Budát a török... nem, nem, hamarabb volt, harminchétben vagy harmincnyolcban... olyan tizennégy-tizenöt éve... - Hallgatott egy darabig, azután csodálkozva megkérdezte: - Miért akarsz tanácsot kérni miatta?
Bálint kereste volna a megfelelő szavakat, de a pap szavak nélkül is megértette.
- Szereted?
A fiú bólintott.
- Hát Veron is felnőtt már? - ingatta fejét a pap, és a mécses lángjába nézett. - Mintha tegnap láttam volna az anyja karján . . . - Azután Bálintra pillantott. - Ő Mintha tegnap láttam volna az anyja karján... – Azután Bálintra pillantott. – Ő is tudja?
Bálint vállat vont.
- Megérezte. Bizonyos, hogy megérezte. Régebben inkább került, vad volt, mint egy csikó. Most szívesebb, gyakrabban mosolyog. Beszélgetni csak ritkán tudunk, a nagyanyja meg az anyja mindig maga mellett tartja.
- És miben akarsz tanácsot kérni?
- Feleségül vehetem-e Veront, ha elmegyek innen?
A pap arca megkeményedett.
- Fiatal még az a lány a házasságra, meg különben is... ugyan hová vinnéd, ha egyáltalán hozzád adnák?
- Besztercebányára. A házunkban jutna nekünk hely.
- Jutna, jutna - mormolta a pap -, de mit szólna hozzá az édesanyád?
- Ó! - Bálint legyintett. - Anyámasszony engem már halottnak hisz, úgy megörül, ha előkerülök, hogy Veront is...
A pap megrázta a fejét.
- Nem biztos az!
- Hát akkor mit tegyek? - kérdezte Bálint elszontyolodva.
- Menj el Besztercebányára - felelte a pap -, mondj el mindent édesanyádnak, azután gyere vissza, és kérd meg Veront, ahogy kell. Tari János nem engedi el a lányát veled a vakvilágba, ne áltasd magad! Csak akkor számíthatsz rá, hogy megkapod Veront, ha tudják, jó helye lesz.
- De addig... - kezdte volna Bálint, a pap azonban közbevágott:
- Nem olyan hosszú az út Besztercebányáig, ha véget ér a mostani háború, az utak is biztosabbak lesznek, egy hónap múlva visszatérhetsz. De talán nem is kellene olyan gyorsan... Veron fiatal, te se léptél még az igazi férfikorba, forogj egy kicsit a világban, hátha rájössz, hogy nem is Veron az egyetlen és a legszebb, legjobb...
Bálint hevesen megrázta a fejét, hirtelen dühös lett a papra. Le akarja tán beszélni, hogy feleségül vegye Veront?
- Visszajövök, amint lehet! - kiáltotta. - Hiába forognék akármeddig a világban...
- ... nem találnál Veronnál szebbet, jobbat - fejezte be helyette a pap, és újra elmosolyodott. - No, ha visszajössz, engem keress először, én megkérem neked.
Bálint felugrott.
- Megtenné, atyám? - Fel-alá kezdett járni a kicsiny konyhában. Hiszen ha Gergely pap kéri meg neki, Tariék bizonyára odaadják a lányt.
Már látta is, amint Veron kis gazdaasszonyként jön-megy a besztercebányai házban.
- De csak akkor gyere vissza - mondta a pap -, ha hozod anyád beleegyezését.
Bálint legyintett. Mi sem könnyebb annál! Felugrott, majd’ szétvetette az öröm. Most már biztos, hogy Veron a felesége lesz! Tari János miért is mondana nemet, hiszen nem akárkik ők Besztercebányán, az apja bányafelügyelő volt, ő is lehet az, ha ugyan többre nem viszi. Vége lesz az apródéletnek, lehet őbelőle secretárius valamelyik nagyúr mellett, de állhat a nádor vagy a kancellária szolgálatába is, és akkor a csillagos ég a határ... Szerezhet birtokot, sokkal nagyobbat, mint a Tari Jánosé, és mind büszkék lesznek majd.
- Ülj már le! - szólt rá a pap.
- János gazda még büszke lesz egyszer, hogy a lánya a feleségem lett - jelentette ki Bálint, és lezökkent a székre. - Mindent megteszek, hogy sokra vigyem Besztercebányán vagy Pozsonyban...
A pap felhúzta a szemöldökét.
- Nézz a szívedbe - vágott közbe -, és vizsgáld meg a szándékod! - Bálint értetlen arccal nézett rá, ezért egy pillanatnyi szünet után így folytatta : - Hiszen még azt sem tudod, hogy Veront szereted-e, vagy Tari Jánosnak akarsz megfizetni, amiért nem sokba vett, földönfutó, elesett kis apródot látott benned, azt, ami igazából voltál, amikor találkoztatok.
- Miért mondja, atyám, hogy nem szeretem Veront? - kérdezte Bálint sértődötten.
Gergely pap fölállt.
- Akkor gyere vissza, ha már nem azért akarsz boldogulni a világban, hogy megmutasd Tari Jánosnak, te is vagy valaki! Neked is jobb lesz, meg Veronnak is...
Bálint fölpattant, válaszolni szeretett volna, de a pap egy intéssel elhallgattatta.
- Késő van - mondta. - Ideje, hogy hazaindulj. Én is elfáradtam - tette hozzá fakó hangon.


31. Adó a töröknek

Sötét este volt, amikor Bálint hazatért a paplakból, de Tariékat talpon találta. Két mécses égett a konyhában, még a fiúk is ott voltak, pedig ők egyébként mindig az istállóban aludtak, vagy odakint az ólaskertben, csak ritkán jöttek föl a házba valamiért.
Amikor Bálint betoppant, Fruzsina anyó kenyeret adott neki egy darab szalonnával, s még Bálint a késével apró falatokat vagdosott a kenyérszeletről, a háziak beszélgetéséből lassanként megértette, hogy a hatvani szandzsákbég üzent a falunak. Meghagyta a török, hogy másnap mindenki, aki benne van a defterben, készítse össze az adót: búzát, juhot, széna- és méhkastizedet meg pénzt, amennyi kell.
Tariék számoltak, hogy mennyi esik rájuk abból, amit a falutól követel a török. Többször is újrakezdték, kimaradt valami, vagy éppen nem tudták, hogy adózás alá esik-e, késő éjszaka lett, mire megnyugtatóan elrendezték a dolgokat.
De így volt ez a többi háznál is, mécses fénye világított az ablakokban, az emberek jöttek-mentek a csűrök, ólak között, a kutyák izgatottan tépték a láncukat a szokatlan nyugtalanság miatt.
Mihály egész este egy szót sem szólt, sötéten nézett maga elé, de a többiek nem törődtek vele.
Csak néhány órára csendesült el a ház, még sötét volt odakint, alig pirkadt az ég alja, amikor Bálint lépések dobogására, ajtócsapkodásra, báránybégetésre ébredt. Hűvös volt odakint, vastagon gomolygott a megrakott szekér elé fogott lovak lehelete. Bálint már didergett abban a mentében, amelyben Szolnokról menekült. Pető adott neki egy posztóujjast, nagyjából egyforma volt a termetük. Most, a metsző hajnali hűvösségben különösen jólesett a meleg holmi.
János gazda és a fiai zsákokat hordtak az udvar közepén álló szekérre, egy borjút kötöttek a saroglyához, azután a gazda, Máté és Pető csendben elindultak a szekérrel.
Mihály még morogva rendezkedett egy kicsit az elcsendesült udvaron, összesöpörte az egyik kiszakadt zsákból elszóródott búzát, azután bement a konyhába.
Fruzsina anyó kenyérsütéshez készülődött, a kemencét fűtötte, jólesett már a szalmatűz melege a konyhában. A gazda felesége az edényeket rakosgatta, Veron az asztalra könyökölve bóbiskolt.
Sokáig csend volt, mindenkit elfoglaltak a saját gondolatai. Azután Mihály nem bírta tovább, és az asztalra csapott.
- Ha Szolnokot megvédik, most nem merészkedne ide a török az adóért!
- Eljött érte tavaly is, amikor Szolnok még nem volt az övé - legyintett Fruzsina anyó.
- Nem a tiedet viszi! - tette hozzá halkan, de élesen a gazda felesége.
- Tudom én, Apolka néném, hogy nem az enyémet viszi - felelte Mihály csendesebben. - De azért csak nem a sajátja az... nem az övé...
- Hamar jött a török - szólalt meg Bálint elgondolkozva. - Én úgy tudom, Márton-napkor szokták kiegyenlíteni az adót, az pedig még jócskán odébb van.
- Sürgeti a szükség, etetni kell azt a tengernyi hadat Eger körül - felelte Fruzsina anyó.
- Ott volt a sok fegyverbíró ember a várban - mondta a magáét Mihály, és amikor Bálintra nézett, olyan szemrehányás izzott a tekintetében, mintha egyedül az ő mulasztása miatt történt volna Szolnok eleste.
- Ne tüzelj már annyira! - Fruzsina anyó a kemencével foglalatoskodott, úgy szólt Mihályhoz, hogy háttal állt neki. - Az a szegény Bálint semmiről se tehet... láttad, milyen sebbel vergődött el idáig.
- Láttam, láttam - morogta Mihály. - Hiszen nem is őt hibáztatom... a fejétől büdösödik a hal, nem a farkától.
- Hogy érted ezt?! - kérdezte Bálint élesen. - Azt hiszed, hogy Nyáry Lőrinc úr...?
Mihály legyintett.
- Micsoda kapitány az, aki hagyja, hogy az emberei egymást öldössék az ellenség helyett, utána meg gyáván elszökjenek?
- Nem voltál ott - felelte Bálint. - Sokkal több volt a német meg a spanyol, mint a magyar! - Elhallgatott egy pillanatra, eszébe jutott, hogy hiszen ő is gondolt ilyesmire. Ám azonnal egy másik kép bukkant föl az emlékezetében, Nyáry Lőrincet látta, amint halálra szántan küzd a kapunál, egy janicsár golyójától a földre bukik. Úgy érezte, Mihály méltatlanul bántja az emlékét, s neki meg kell védenie. - Egy szálig levágtak volna bennünket, ha Nyáry Lőrinc úr áristomba küldi a főkolomposokat.
A tekintete körbevillant a figyelő szemeken. Veron a két kezére támasztotta az állát, szája megnyílt egy picit, ajka nedvesen megcsillant. Fruzsina anyó hirtelen a fejéhez kapott.
- A tüzem! Veron, fuss egy marék szalmáért, mert kialszik a tűz, pedig a kemence még nem elég meleg!
Veron kiment. Ahogy becsukta az ajtót maga után, Bálint is fölállt.
- Hozok egy kassal - mondta Fruzsina anyónak.
- Hozzál, fiam - bólintott az öregasszony. - Kell még, tán több is egy kasnál. De Veront küldjed gyorsan, mert nem tudom fölszítani a tüzet, ha sokáig odamarad.
Nagy elszántság feszült Bálintban: most megmondja Veronnak, hogy feleségül akarja venni, azután legyen, aminek lennie kell!
Előbb azért az istállóba futott a hátikasért, ott lelte az ajtó mellett. A szalmahúzó horgot nem találta a helyén.
Két kazal volt a Tari-portán, a közelebbit kezdték meg. Bálint a túlsó oldalon akadt össze Veronnal, amint a szalmahúzóval döfködte a kazlat. Kevés szalma hullott ki, a lány nem nagyon bírta a hosszú, nehéz rudat. Úgy elmerült a munkában, hogy csak akkor vette észre Bálintot, amikor megszólalt a háta mögött.
- Veron!
A lány villámgyorsan megfordult, a szalmahúzó horgot úgy tartotta maga elé, mintha lándzsa lett volna.
- Mit akar itt?
- Ne félj! - mondta Bálint, és nem tudott elfojtani egy mosolyt, ahogy Veron elszánt arcát meglátta. - Nem bántalak én, dehogyis bántalak! - Letette a szalmahordó kast. - Csak azt akartam elmondani neked, régen készültem rá, de... - Bálint elhallgatott. Veron lejjebb eresztette a szalmahúzó fényes vashorgát. Az arca kipirult, olyan szép volt, hogy a fiú a két karjába kapta volna legszívesebben, és elfutott volna vele a világba valahová, ahol csak ketten lennének, de nem csak egy percnyi időre, hanem mindig... - Elmegyek nemsokára - folytatta Bálint egy kis szünet után. - De visszajövök... visszajövök érted, ha akarod! - Nagyot sóhajtott, hogy végre kimondta.
Veron még lejjebb eresztette a rudat, hogy a horog vége már a földbe fúródott, azután hirtelen elejtette, és szó nélkül kezdte összekapkodni azt a kevés szalmát, amit addig kihúzott a kazalból.
Bálint megkövülten állt mellette. Várt valamire, egy szóra, egy mosolyra talán, valami nyilvánvaló jelére annak, hogy Veron megértette, amit mondott neki, és biztatja, jöjjön csak, hiszen az lehetetlen, hogy elutasítja, az...
- Nem akarod hogy eljöjjek? - nyögte végül gyámoltalanul.
Veron fölegyenesedett, mindkét karjával magához szorította az összekapkodott szalmát.
- Ha eljön, itt lesz! - vetette oda félrecsapott fejjel, és elszaladt a ház felé.
Bálint földbe gyökerezett lábbal állt a kazal mellett, amíg a lány el nem tűnt a szeme elől.
Hát ez a válasz? Ez a csúfolódó, sértő...
Fölvette a földről a szalmahúzó horgot, mélyen beledöfte a kazalba, ölnyi szalmát húzott ki vele egyszerre, azután még egyet, és tele is lett a kas. Hátára vette. Visszavitte az istállóba a horgot, csak azután ment a konyhába. Ahogy belépett, a tekintete azonnal Veront kereste, pedig úgy tervezte menet közben, hogy büszkén elnéz a feje fölött.
Veron ugyanott ült, ahol az előbb. Az ajtónyitásra fölnézett, és a pillantása találkozott Bálint elkeseredett, komor tekintetével. A lány szeme tágra nyílt, nedves csillanásában nem csúfolódás, inkább némi riadalom bujkált. Azután Veron rámosolygott, s ez a nála szokatlan, lágy mosoly úgy megszépítette, hogy Bálintnak szinte elakadt a lélegzete tőle. Egy pillanatig tartott az egész, mert a lány apró fintorral elfordította a fejét, mintha semmi sem érdekelné jobban, mint hogy a nagyanyja hogyan szítja föl a tüzet a kemencében.
- Gyorsan! Gyorsan! - toporgott Fruzsina anyó. - Hozd a szalmát, mielőtt kihűl! - A kemence felé bökött.
Bálint odavitte a teli kast, azután visszaült a helyére. Úgy járt, mintha hunyva lenne a szeme, egyre a lány mosolyát látta.
Mégis válaszolt neki Veron, és a választól Bálintot ujjongó öröm fogta el. Egyedül szeretett volna lenni, félt, hogy elárulja valamivel a boldogságát, és a többiek majd faggatni kezdik.
Hirtelen fölállt.
- Hozok még egy kas szalmát!
Fruzsina anyó azonban leintette.
- Ráér. Majd ha ez elfogyott.
- Mégiscsak tenni kellett volna valamit! - tört ki hirtelen Mihályból a szó.
- Hol? - riadt föl Bálint a gondolataiból.
Mihály csodálkozva rápillantott, azután magyarázóan hozzátette:
- Hát a várban!
Mi is történt Szolnokon? Olyan régen volt, olyan halványan emlékszik rá, mintha töredékes álmot kellene fölidéznie. Veron itt ül vele szemben, csak őt szeretné nézni, simogatná, becézné, legalább a tekintetével, de azt sem lehet, mert Fruzsina anyó és Apolka néni szeme éles...
Bálint már éppen meg akart szólalni, amikor Mihály kirúgta a széket maga alól, és felugrott.
- A zsoldos ugyanolyan ellenségünk, mint a török! - kiáltotta kigyúlt arccal. - Csak a veszedelmünkre van itt! Ha én egyszer katona leszek, előttem ugyan meg nem áll!...
- Odébb van az még - vetette közbe a gazda felesége.
- Eriggy ki szalmáért! A hidegben majd lehiggadsz - mondta Fruzsina anyó.
Mihály zavartan körülnézett, mintha csak most vette volna észre, hogy hol van, azután csendben dohogva kiment.


32. Halott a kút mellett

- Szegény anyja! - sóhajtott Fruzsina anyó. - Nem sokáig örülhet a fiának! –
Akár most elsirathatja - tette hozzá a menye. - Az ilyen előbb-utóbb rosszul végzi. Beáll katonának, azután levágják valahol... Ezt a Mihályt már szinte erővel tartjuk vissza a szegény özvegy anyja miatt, de ha nem bocsátjuk el, hamarosan megszökik. Az apja vére... szilaj kun...
- Egy-két év, megemberesedik, azután már csak az Úristen parancsol neki - bólogatott Fruzsina anyó.
- Mennyi idős? - kérdezte Bálint.
- Mihály? - Fruzsina anyó arrafelé bökött, ahol a fiú becsukta maga mögött az ajtót. - Lehet tizenhat-tizenhét esztendős. Olyan magadforma.
Valaki felüvöltött az udvaron. A kétségbeesett, hörgésbe fúló hangtól mind a négyen megdermedtek. Fruzsina anyó keresztet vetett.
- Jézus segíts! - sóhajtotta rémülten. - Mi volt ez?
- Ölnek valakit! - suttogta elsápadva Apolka néni. Bálint felugrott.
- Megnézem!
- Vigyázz, fiam! - Fruzsina anyó újra keresztét vetett, és átölelte Veront.
Bálint óvatosan kinyitotta az ajtót. Üres és néma volt az udvar. Hogy nem látott veszélyt, kijjebb merészkedett, s akkor pillantotta meg Mihályt a kútnál. A szalmahordó kas eldőlve hevert mellette, ő maga egy török hátából akarta éppen kirántani a szalmahúzó horgot.
Bálint odarohant hozzá.
- Mit csináltál?
Mihály rálépett a török derekára, így nagy nehezen kihúzta a hátából a horgot. A hatalmas, föltépett sebből ömlött a vér. A török hason feküdt, már halott volt. A turbánja néhány lépéssel arrébb hevert a földön, kék színű köpenyét összemocskolta a véres sár.
Közeledő lódobogás hallatszott. A két fiú megdermedt. Néhány pillanattal később egy török rúgtatott el a kerítés mellett. Be is nézett, de csak Bálintot és Mihályt látta, a halottat eltakarta előle a kút kávája. Ahogy a dobogás elhalt, Bálint remegő hangon megkérdezte:
- De hát miért?
- Mert török! - vetette oda dacosan Mihály.
Bálint lehajolt, a holttestet a hátára fordította. A hosszú bajuszú, fekete szemöldökű fiatal férfi szeme olyan tágra nyílt, mintha csodálkozna, hogy lám, vele is megtörténhetett... A fejét átvérzett, szürkére koszolódott kötés borította.
- Sebesült - mondta Bálint szemrehányóan.
- Török!
- Mit akart itt?
- Vizet.
- És te... hátulról?...
Mihály bólintott. Bálint viszolyogva megrázta a fejét. Aztán az aszab jutott eszébe, aki örömét lelte volna az ő megölésében.
Az asszonyok és Veron a ház ajtajában toporogtak. Azután Fruzsina anyó elindult a kút felé. Jött volna Veron is, de az anyja visszatartotta, erősen markolta a karját.
Fruzsina anyó rémülten keresztet vetett, amint a halottat meglátta.
- Te tetted ezt, te Isten átka?! - fordult Mihály felé.
- Török! - mordult föl a fiú ellenségesen. - Az apámat is egy török szúrta le, amikor...
- De nem ez! - Fruzsina anyó ismét a halottra nézett. - Milyen fiatal! Szép ember volt... - Újra keresztet vetett. - Adjon a lelkének békességet az Úristen!
- Pogány ez! - mondta Mihály, és csúfondáros mosollyal köpött egyet. - Hiába imádkozik érte, öreganyám, ez úgyis a pokol fenekére jut!
- Nem lehet azt tudni! - felelte Fruzsina anyó. Egy pillanatig még nézte a halottat, azután hirtelen fölrezzenve a fiúkhoz fordult. - Mi legyen vele?
- Majd este eltakarítjuk - mondta Mihály.
- Nem maradhat itt estig.
Tanácstalanul egymásra néztek.
- Valami rossz pokróc kéne - kezdte Bálint elgondolkozva. - Abban átvihetnénk az udvaron. Elrejtjük hátul, az ól mögött, azután éjjel elássuk, ahogy Mihály mondta.
Fruzsina anyó hozott egy csupa lyuk lópokrócot, a két fiú belecsavarta a török holttestét, és hátravitték az ól mögé, ahol törött rudak, szerszámnyelek, levágott gallyak hevertek szanaszét, és szúrta az orrukat a trágyadomb bűze. Gallyakat raktak a halottra, azután letakarták egy kas szalmával. Mihály újra megtöltötte a kast, és bevitte a konyhába.
A két fiú leült az asztal mellé, egy darabig senki sem szólt.
- Mi lesz, ha keresik? - szólalt meg végül Apolka néni. - Megtalálják nálunk, és mindnyájunkat kardélre hánynak!
Mihály legyintett.
- Nem keresik azt! Egy közemberrel több vagy kevesebb, a töröknél nem számít.
- Az egész falut fölégethetik...
- Ha akarják, fölégetik halott nélkül is.
- Megharagszik János gazda - monda Bálint csendesen.
Egyszerre mindenki elszótlanodott.
- Elmegyek! - állt föl hirtelen Mihály.
- Ugyan hová? - csattant föl Fruzsina anyó.
- Katonának! - Mihály szemében olyan elszántság égett, hogy Bálint megértette, döntött a legény.
- Sehova sem mégy az anyád tudta nélkül! - Apolka néni arca kipirult a haragtól. - Hogy majd minket átkozzon, amiért nem viseltük gondodat?
Mihály eltökélten ingatta a fejét.
- Most már nem tarthatnak vissza!
- Nem-e? Az istállóba zár a gazda, te...
Mihály tovább ingatta a fejét.
- Nem lehet! Nekem már nem parancsol senki. Se Apolka néném, se a gazda, se más!
- Ezért viseltük gondodat idáig?
- Nem ingyen tartottak, megdolgoztam érte. De most már akkor is elmennék, ha...
- Menjünk együtt! - bökte ki hirtelen Bálint.
Mindenki ránézett.
- El akarsz menni? - kérdezte Fruzsiba anyó.
- Meggyógyultam - felelte Bálint. - Miért enném tovább a kenyerüket? Útra kelünk együtt, talán segíthetek Mihálynak, hogy elszegődjék valamelyik várba.
Fruzsina anyó kezdte bevetni a kenyereket a kemencébe.
- Hát hiszen meggyógyultál, az igaz - mondta közben. - Ha akarsz, mehetsz.
- De visszajövök ám nemsokára! - tette hozzá Bálint titokzatosan.
Fruzsina anyó legyintett.
- Lesz egyéb dolgod. Csak tarts meg minket jó emlékezetedben!
- Visszajövök! - ismételte Bálint vidáman.
Veronra nézett, ismét összefonódott a pillantásuk.


33. Orbán

A gazda sokáig elmaradt Mátéval és Petővel, Mihály kiment az istállóba almozni. Bálint vele tartott, hogy megbeszéljék, mitévők legyenek ezután. Sok készülődésre nem volt szükség, mindkettőnek a holmija belefért egy tarisznyába. Mihály legszívesebben tüstént fölkerekedett volna, de Bálint semmiképpen nem akart útnak indulni, amíg a gazda haza nem jön, azt mondta, hogy inkább marad még egy napig.
Bálint villázta a trágyát az állatok alól, Mihály tolta ki az imbolygó kerekű, nyikorgó talicskán a trágyadombhoz. Amögött pokrócba csavarva, ágak és szalma alatt ott feküdt a török.
Nem nagyon esett szó közöttük, elfoglalták őket a gondolataik. Bálint tudta eddig is, hogy a napjai meg vannak számlálva a Tari-portán, hiszen a karja már régen nem fájt, a sebe helyén csak lila forradás maradt, mégis húzta-halasztotta a döntést, főleg Veron miatt. Nem nagyon törődött vele, hogy hány nap telt már el a Tari-ház meleg védettségében.
Eger felől nem érkeztek újabb hírek. Az ostromra úgy gondoltak, mint életük változtathatatlan részére; egyszer véget ér ugyan, mint ez a derűs kora őszi idő, de ki tudja, mikor lesz az, és hogyan változik meg a nyomában a sorsuk!
Mihály friss szalmát hozott az állatok alá, aztán nekidőlt a jászol szélének, és megtörölte homlokát az inge ujjával.
- Lehet, hogy hárman mennénk... - kezdte óvatosan, és Bálintra nézett, vajon mit szól hozzá.
- Ki lenne a harmadik?
Bálint felfordította a talicskát, és ráült.
- Hát Orbán.
- Ki az?
- Inas a kovácsnál. Régen készülődünk már, hogy elmegyünk... Valami fegyverfélét is kezdett csinálni, persze titokban, nehogy a mestere észrevegye.
Bálint elkedvetlenedett. Mihállyal még csak-csak elboldogul az úton, bár a fiú természete okozhat bajt, de kettővel...
Mihály észrevette hirtelen támadt rosszkedvét, gyorsan magyarázkodni kezdett:
- Hasznunkra lesz... ez az Orbán olyan erős, hogy a rakott szekeret kiemeli a sárból, a patkót kiegyenesíti a kezével. Ha megtanul fegyverrel bánni, az Isten irgalmazzon annak a töröknek, amelyik szembekerül vele!
Bálint legyintett.
- Az erő nem minden! Egy fél marék puskapor, ha jól céloznak vele, akármilyen óriást leterít.
Mihály végignézett Bálinton, és megcsóválta a fejét.
- Nincs ám mindig kéznél töltött pisztoly. - Hallgattak egy darabig, azután újra Mihály szólalt meg: - Elmegyek Orbánhoz, mielőtt hazajön a gazda. - Letisztogatta a szalmát a ruhájáról.
Bálint fölállt. Eszébe jutott, hogy illendő volna elbúcsúznia a paptól, és egyúttal emlékeztetné az ígéretére: megkéri neki Veront.
A kovácsműhely a falu szélén volt, alig néhány száz lépésre a Tariék házától. Kora tavasztól késő őszig, amíg a kovács a nyitott színben dolgozott, odahallatszott a kalapácsok csengése. A műhelyen túl már a nagy ólaskertek kezdődtek, békésebb időkben nagyrészt ott tartották az állatokat.
A mester nem volt a közelben, csak egy magukforma legény dolgozott a színben, a faszénparazsat szította a fújtatóval. A zömök, kerek fejű fiú arcát korom és égés nyoma pettyezte. Félmeztelenül dolgozott, mellét csak bőrkötény védte; nem rá szabták, földig ért, és minduntalan megbotlott benne.
A két jövevény láttán a fiú óvatosan körülnézett, mintha félne valamitől, azután abbahagyta a fújtatást. Ahogy közelebb értek, biccentett feléjük, és suttogva megkérdezte:
- Mi történt?
- Ez itt a deák úrfi, akiről beszéltem már - kezdte Mihály, de a kovácsinas közbevágott.
- Ismerem. Lovat patkoltattak néhány napja Mátéval.
- Akkor jó... - Mihály is suttogott, és úgy pillantott körül, hogy a fejét alig mozdította.
- Miért jöttetek? - kérdezte a fiú.
- Itt az idő, Orbán! - sóhajtotta Mihály.
- Milyen idő?
- Ugyan milyen? Hát az elmenetel ideje, te nagyokos!
- Már ő is tudja? - Orbán kedvetlenül Bálintra mutatott.
- Nemcsak tudja, velünk jön. Ismeri az utat Egernek, és segít elszegődni valamelyik várba.
Orbán beletúrt rövid kefehajába.
- Nagyon hirtelen határoztatok! - mormolta rosszallóan.
Mihály vállat vont.
- Most jött el az ideje.
Orbán hümmögött, vállát vonogatta, egyre csak turkált hajában a kormos kezével.
- Nem jó - bökte ki végül nekibúsultan. - Most nem jó.
Mihály tekintete elsötétült.
- Ugyan miért?!
Orbán zavartan tekergette a nyakát.
- Most nem hagyhatom itt a mesteremet. Sok a munka...
- Nem-e? - kérdezte Mihály egyre növekvő indulattal. - Hát nem te esküdöztél, hogy itthagyod, amikor megpofozott?
Orbán feszengve vállat vont.
- Nem pofoz az engem...
- Nem?! Amikor ráköptél az izzó vasra, akkora pofont adott, hogy majd lerepült a fejed!
- Csak meglegyintett... azután elmagyarázta, hogy ahová odaköpök a vasra, ott könnyebben törik...
- Lárifári! - kiáltotta Mihály. - Úgy szájon vágott, hogy egy ökör összeesett volna az ütésétől. De hát ha ez jó neked...
- Majd üzensz, ha elszegődtél, és utánad megyek - dadogta Orbán, de Mihály rálegyintett.
- Utánam ugyan nem! Vagy most jössz, vagy soha! - Várt egy kicsit, de Orbán hallgatott, erre hirtelen sarkon fordult. - Mehetünk - mondta Bálintnak. - Én nem könyörgök neki, ennek a... Ha itt akarja leélni az életét az üllő mellett, hát tegye!
- Várj! - lépett utána Orbán. - Neked adom a tőrt...
- Nem kell! - vetette oda Mihály. - Megvagyok anélkül is. Ott fekszik egy török a trágyadomb mellett, az megmondhatná...
Orbán szeme kerekre tágult.
- Micsoda?
Mihály kifeszítette a mellét, és fitymálva nézett a fiúra.
- Karddal jött rám, én meg a gamóval... - A pillantása találkozott a Bálintéval, ettől egy kicsit összébb húzta magát. - Kard is volt nála - tette hozzá helyesbítve.
Bálint nem emlékezett pontosan, hogy volt-e valóban kard a töröknél, de nem is akart vitatkozni Mihállyal. Orbán még mindig tátott szájjal bámult.
- Meghalt? - kérdezte végül hitetlenkedve.
- Meg bizony - vetette oda Mihály. - Ha este eljössz, megnézheted.
Orbán ránézett Bálintra, mintha tőle várná, hogy megerősítse Mihály szavait.
- Meghalt - bólintott Bálint.
- Jobb is, ha nem jön - szólt Mihály. - Mi már harcoltunk a török ellen. - A beavatottak fensőbbséges mosolyával nézett Bálintra. - Csak vesződség lenne vele. - A kovácsinas felé intett a fejével.
- Utánatok megyek - nyögte Orbán, és majdnem sírva fakadt. - Utánatok megyek hamarosan, de most nem lehet...
Mihály legyintett, és elindult volna, de abban a pillanatban kilépett a házból a kovács, és a szín felé tartott. A hatalmas termetű férfinak nemcsak a mellét, hanem a vállát és a két karját is sűrű, fekete szőr nőtte be. Bálint még mentében is fázott, a kovácsnak azonban meg se kottyant a hűvös szél, félmeztelenül járt.
- Miért nem teszed a dolgod?! - förmedt Orbánra már messziről.
A fiú a fújtatóhoz ugrott, nagy igyekezettel kezdte szítani a vörösre lohadt parazsat.
- Neked meg semmi keresnivalód errefelé! - fordult Mihályhoz. - Ha nem találsz munkát magadnak... - Megismerte Bálintot, és egy kicsit visszafogta az indulatát. Meg is lepődött, hogy a diákot itt találja. - Tán leesett valamelyik patkó? - kérdezte barátságtalanul.
- Nem... csak elmegyünk, és Mihály jött búcsúzni...
- Menjen Isten hírével, ahova akar, de minket ne tartson föl a munkában! - Válogatni kezdett az üllő mellett heverő szerszámok között, és nem nézett többet rájuk. Orbán a fújtatóval foglalatoskodott, rettenetes erővel rángatta a nyelét, a faszén néhány pillanat alatt fehér izzásig hevült.
Amikor eltávolodtak néhány lépést, Mihályból kitört a harag.
- Gyáva nyúl ez, csak a szája jár! Erős, mint a bivaly, de olyan jámbor is! Maradjon csak a fújtató mellett, az való neki!
Tarka ruhás török lovasok csapata vágott át a réten. Először úgy rémlett, hogy a katonák a kovácsműhelybe igyekeznek, de nem álltak meg mellette, elügettek nyugat felé. Bálint megtorpant.
- Hátha a társukat keresik - suttogta.
Mihály fölnevetett.
- Azt ugyan kereshetik!
- Felgyújtják a falut, ha megtalálják...
Mihály vállat vont.
- Egy pogánnyal akkor is kevesebb.
Bálint elképzelte, hogyan futnának az emberek a ropogó, beomló tetők alól, hogyan jajveszékelne Fruzsina anyó, hogyan futna Veron, s rúgtatna utána egy lovas, hogy durva markával, röhögve a nyeregbe emelje maga elé...
- És a falu?! - sziszegte fojtott hangon, sápadtan, és szembefordult Mihállyal. - Kardélre hányják az embereket, a csecsemőket se kímélik!
Mihály meglepődött az indulatán, válasz helyett csak zavartan pislogott.
- Eriggy el katonának, és harcolj a török ellen... ott csak a saját életedet teszed kockára!
- Hát hiszen ezért megyek éppen - morogta Mihály.
A török lovascsapat eltűnt a kovácsműhely mögött, csak a fölvert por mutatta még egy darabig, hogy merre jár. Az egymást kergető felhők mögül néha kibukkant a nap, ilyenkor még meglangyosodott a levegő. Ökörnyál szállt a rét fölött.
Már majdnem visszaértek a Tari-házhoz, amikor Bálintnak eszébe jutott, hogy Gergely paphoz készült. Hirtelen megállt.
- A papnál van még dolgom - mondta. - Beszélnem kell vele, mielőtt elmegyünk.
Mihály megcsóválta a fejét.
- Hiába mégy hozzá, az most imádkozni se ér rá.
- Ugyan miért?
- Az adót számolja.
- Ő?
- Ki más? Amióta se bírónk, se kapitányunk, mert a török elől mind elfutottak, a pap maradt itt az egyetlen tanult ember. A defterdár vele számolja ki, hogy a község rendben beszolgáltatta-e az adót.
Bálint elképedve hallgatott. Végül újra Mihály szólalt meg:
- Fölfordult világ ez, ugye? A pap gyűjti a sápot meg a harácsot a pogánynak! - Keserűen nevetett. - No de nem lesz ez mindig így! Fut még innen a török, meglásd, mi megérjük azt is!
Tari János csak délután jött haza Mátéval és Petővel. Az asszonyok azonnal elmondták, mi történt a háznál, és szorongtak, hogy a gazda éktelen dühbe gurul. Ő azonban inkább megkönnyebbült, amikor hallotta, hogy Mihály is elmegy Bálinttal.
- Úgyis megszökött volna előbb-utóbb - morogta.
- Mit szól az anyja? - kérdezte aggódva a felesége. - Azzal fogadtuk ide...
- Erővel nem tarthatom - vágott közbe Tari János. - De már nem is akarom itt tartani, mert előbb-utóbb kardélre hánynak bennünket miatta. Hajtja a vére, hát menjen. Mennél hamarabb, annál jobb!
Bálint és Mihály az istállóban dolgozott, ott talált rájuk a gazda. Máté és Pető jött a nyomában.
Amikor megpillantotta Tari Jánost, Mihály fölegyenesedett, és leeresztette a villát.
- Elmégy? - kérdezte a gazda csendesen.
- El! - Mihály a földre sütötte a tekintetét, és megkönnyebbülten sóhajtott, amikor látta, hogy a gazda nem dühös.
- Mikor?
- Hajnalban indulnánk.
- Azt ott - a gazda a trágyadomb felé mutatott, ahol a török holtteste feküdt - még az éjjel rendesen eltakarítod!
Mihály buzgón bólintott. A gazda Bálintra nézett, és megenyhült a tekintete.
- Jó, hogy együtt mentek.
- Én ismerem az utat arrafelé...
- Hát meggyógyultál - vágott közbe Tari János. Végignézett a fiún, és valami mosolyféle villant a szemében.
- Nem tudom meghálálni kegyelmednek, amit értem...
A gazda legyintett.
- Visszajövök, gazduram!
Tari János megrázta a fejét.
- Majd éppen ezért járod be a fél országot, hogy minket láss!
- Visszajövök! Hamarabb, mint gondolná!
A gazda csodálkozva ránézett, azután vállat vont.
- Ha jössz, itt leszel. Szívesen látunk, mert derék legény vagy... bár igencsak heves vérű, és néha előbb jár a szád, mint az eszed.
Bálint elpirult.
- Régen volt az, gazduram.
- Nono, nincs annak még két hónapja...
- Én úgy érzem, mintha két éve történt volna.
A gazda fölnevetett.
- Az asszonyok majd készítenek harapnivalót az útra.
Hirtelen eszébe jutott valami, sarkon fordult, és kisietett az istállóból. Máté és Pető bent maradt.
- Hát elmentek! - sóhajtotta Pető.
Máté csúfondárosan ránevetett.
- Tán velük mennél te is?
Pető tanácstalanul megrázta a fejét.
- Néha úgy érzem, el kéne menni, néha meg azt, hogy nem tudnám itthagyni a házat, a falut...
Mihály gúnyosan legyintett.
- No, nekem nem hiányzik, annyi szent!
- Nem tudhatod még - felelte csendesen Máté.


34. A viszontlátás

Gergely pap birkabőrrel letakart dikón feküdt az ámbitus alatt, amikor Bálint belépett az udvarra. Nyugat felől még vöröslött az ég, de a szürkületben már alig lehetett megkülönböztetni a tárgyakat.
Bálint lépéseinek zajára a pap felült.
- Ki az? - kérdezte rekedtes, fakó hangon.
- Bálint vagyok, atyám. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
- Mindörökké, ámen... - A pap visszadőlt a fekhelyre. - Gyere közelebb!
Arca sápadtan, szinte szürkén derengett a félhomályban. Szeme beesett, csillogása opálosra fakult.
- Beteg, atyám? - kérdezte Bálint riadtan.
A pap félkönyökre támaszkodott.
- Elfáradtam. Hajnaltól késő délutánig ott voltam az adó beszedésénél.
Bálint hallgatott, a pap kitalálta a gondolatait.
- Azt hiszed, nem lett volna szabad szóba állnom a törökkel?
Bálint sokáig nem válaszolt, de a pap sem folytatta, hát végül úgy érezte, mégis meg kell szólalnia.
- Nem ítélek tudatlanul...
Gergely pap elmosolyodott.
- A török a bőrünket is lenyúzza, ha hagyjuk.
- Tehetünk ellene?
A pap bólogatott.
- Tehetünk bizony! - A dikó szélére mutatott. - Ülj le! - Amikor Bálint leereszkedett a birkabőrre, folytatta: - Nem írnak minden évben új deftert, de a régi egyre kevésbé pontos, mert a beleírtak közül egyesek meghalnak, mások lépnek a birtokosok közé, és ezen mindig vita van. Az adószedő a lehető legtöbbet akarja bevenni, hogy neki is maradjon, a hatvani szandzsákbég szintén leveszi a maga részét, de a budai pasa sem számol el minden zsák búzát, minden icce mézet a sztambuli kincstárnak. Többet kell hát fizetni, de alkudni lehet, meg lehet vesztegetni a defterdárt néhány ezüsttel... de ez keserves munka, nem csoda, ha betegnek látszom. Nem vagyok már fiatal, egyre gyakrabban szorítja valami a mellemet.
- Hány éves, atyám?
A pap elgondolkozott.
- A parasztháború idején húszéves lehettem... hatvan felé járok, öreg csont vagyok.
Bálint meghatottan nézte. Különös elképzelni, hogy valaki ennyit élhet, ennyi mindent megérhet: parasztháborút, Mohácsot, Buda elestét, ország szétszakadását, János király és Rudolf küzdelmét, György barát meggyilkolását és most az újabb nagy török hadjáratot...
A pap halkan zihálva lélegzett, Bálint közelebb hajolt. Nem aludt-e el?
- Ébren vagyok - szólalt meg Gergely pap, amikor észrevette, hogy Bálint aggódva nézi az arcát.
- Nem akarom fárasztani, atyám - mondta a fiú. - Pihennie kell. Csak azért jöttem, hogy búcsút vegyek. Holnap hajnalban elmegyünk.
- Kivel? - kérdezte a pap nyugtalanul. - Nem egyedül mégy?
- Mihály jön velem... János gazda rokona.
- Miért tart veled?
- Ledöfött egy pogányt - felelte Bálint. - A gazda úgyis elkergette volna, hát inkább...
A pap hirtelen felült.
- Mit mondasz? Megölt egy törököt? Hogyan? Hol?
- A ház előtt, a kútnál. A török inni kért, Mihály pedig a hátába vágta a szalmahúzó horgot... a gamót. Meghalt azonnal.
A pap keresztet vetett.
- Ma éjjel elássák a holttestét - folytatta Bálint. - Mihály pedig velem jön hajnalban, és elszegődik valahová katonának. - Gergely pap erre nem mondott semmit, Bálint hát folytatta: - Egy hónap múlva visszajövök... Számítok atyám ígéretére... hogy megkéri nekem Veront... szeretném feleségül venni.
- Úgy lesz, ha megérem - bólogatott Gergely pap. Látva a fiú riadt tekintetét, halvány mosollyal hozzátette: - Majd igyekszem megmaradni...
- Beállok a bányához, ott mindig kell írni, olvasni, számolni tudó ember - mondta Bálint. - Az biztos kenyér. Besztercén ellakhatunk Veronnal, van hely bőven a házunkban. Azután majd meglátjuk... - Elhallgatott. A hold vékony sarlója éppen csak némi halvány fényt vetett az udvarra. A pap csendesen szuszogva aludt a dikón. Bálint óvatosan fölállt, a lelógó, összevarrott birkabőrt ráterítette, hűvös volt az este.
Indult volna, de néhány lépés után Gergely pap hangja megállította.
- Várj!
Bálint megfordult.
- Azt hittem, alszik atyám - mondta egy kicsit restelkedve. - Azért indultam.
- Elnyomott az álom agy pillanatra... Menj be a szobába, van ott valaki... Nézd meg, él-e még!
- Kicsoda? - Bálint közelebb lépett.
- Sebesült katona. A társai elhozták idáig, de üszkösödik a sebe, nem vitték tovább. Amikor haza jöttem délután, itt feküdt a tornác alatt. Nem is láttam a többit. Gondolom, kérdezősködtek, és valaki mondta nekik, hogy én is értek a sebek gyógyításához. Vagy azt akarták, legyen, aki tisztességgel eltemeti...
- Hol van? - kérdezte Bálint izgatottan.
- A szobában. Hiszen mondtam - felelte a pap, majd fejcsóválva hozzátette: - Már nem itt jár az eszed, gondolatban Besztercebányán vagy...
Ott volt bizony, de nem úgy, ahogyan Gergely pap gondolta. A sebhelyes zsoldos, apja gyilkosa jutott eszébe. Hátha ő fekszik itt, néhány méterre tőle? De meg is ijedt a gondolatra. Eljött volna a leszámolás órája?!
- Honnan jöhettek? - kérdezte bizonytalanul.
A pap megrázta a fejét.
- Lehet, hogy Temesvárról... túlélték valahogy, átcsúsztak a török hadon, vagy fogságba estek, vitték őket Sztambul felé, és megszöktek útközben... jöhettek a Balkánról... szökve, nappal rejtőzködve, éjszakánként vándorolva... Ki tudhatja?...
- Nem beszél? - Bálint befelé mutatott.
- Már nem tud. Üszkös sebe van, rázza a hideg, félrebeszél.
- Atyám nem jön?
- Félsz? - Bálint nem válaszolt, hát Gergely pap folytatta: - Éjszakára bemegyek, de még jólesik a fekvés idekint a szabad levegőn. Eltörődtem egész nap... Bent fulladok.
Bálint bement a sötét konyhába, fölszította a tűzhely parazsát, lángra lobbantott egy vékony ágat, és meggyújtotta vele az asztalon álló mécsest. A gyenge, imbolygó fényű láng éppen csak eloszlatta a sötétséget. Bálint az első pillanatban semmit sem látott, hiába meresztette a szemét. Nyögést hallott a szobából. Közelebb ment a kemencesuthoz, magasra emelte a mécsest.
Egy ember feküdt, fejjel kifelé, a fal és a kemence közötti keskeny helyen. Bálint közel hajolt hozzá a mécsessel, és egy pillanatra elakadt a lélegzete. Megtörtént hát, amiben a szíve mélyén igazán maga sem nagyon bízott: megtalálta apja gyilkosát! Megremegett kezében a mécses, vékony lángja libegő táncba kezdett, vad árnyékokat vetve a falakra.
Ő az, kétségtelenül! Vörös haja most is csapzott csimbókokba tapadt, arcán a félhomályban szinte világított a hosszú heg.
Le kellett tennie a mécsest a kemencepadkára, félt, hogy kiesik remegő ujjai közül.
Tudta, örülnie kellene, hogy rálelt apja gyilkosára, de öröm helyett szorongás kelt benne. Hiszen ha a nyílt mezőn találkoznak, egy szál karddal a kézben! Vagy ha a pisztolya elé kerül, mint az aszab Szolnokon... de így?...
A sebesült egyszer csak görcsösen hánykolódni kezdett a sutba terített borjúbőrön, feje keményen oda-odakoppant a fekhelyhez. Rekedten nyögött, habogott is valamit, de Bálint nem értette.
Édeskés, émelyítő bűz csapott föl a zsoldos rongyai közül, az üszkösödő, elevenen felbomló test bűze. Bálint befogta az orrát, attól félt, hánynia kell, ha belélegzi ezt a bűzt. Fölvette a mécsest, és indulni akart, de a sebesült újra megmozdult, torkából kásásan összemosódó hangok törtek elő. Bálint közelebb hajolt.
- Wasser... Wasser...
- Dögölj meg! - mormogta Bálint a fogai között. - Vessz csak meg a szomjúságtól! Én adjak neked vizet?
- Wasser... mein Gott...
Bálint ekkor Veronra gondolt. Olyan tisztán látta maga előtt a lányt, hogy egy pillanatig megfeledkezett a sebesültről. Veron vizet visz az udvaron át, a nehéz vödörből kiloccsanó cseppek végigfutnak formás, erős lábikráján.
- Wasser... - nyögte újra a sebesült reménytelenül elhaló hangon, mintha beletörődött volna, hogy nem kapja meg a lázát enyhítő friss vizet.
Bálint kibotorkált a konyhába, keresett egy cserépbögrét, megtöltötte vízzel, és bevitte a szobába. Föl kellett támasztania a sebesültet, hogy inni adhasson neki. Undorodva ért a rongyaihoz, s úgy érezte, megfullad a förtelmes szagtól. A zsoldos mohón, nagy kortyokban ivott, majd elcsendesedve, behunyt szemmel feküdt tovább, amikor Bálint visszaeresztette a fejét.
Olyan gyorsan ment ki, hogy az ajtónyitáskor támadt huzat elfújta a mécses lángját. A hold ezüstös fényben fürdette az udvart, a dikó felől egyenletes szuszogás hallatszott.


35. A búcsú

Bálint nyugtalanul töltötte az éjszakát. Gyakran fölriadt, zavaros, összefüggéstelen álmokat látott. Még nem szürkült a sötétség, amikor végleg fölébredt. Nyitott szemmel feküdt, beszívta a kamra jellegzetes, ismerős illatait. Szíve összeszorult, arra gondolt, utoljára fekszik a puha birkabőrön, de egyre követelőzőbben nyomakodtak emlékezetébe a besztercebányai ház képei, illatai, és hirtelen nem is értette, hogyan tudott meglenni nélkülük ennyi ideig. Jó lesz ott, de még jobb lesz visszajönni Veronért. Most a veszélyekkel teli út is vonzónak tetszett.
Azután mozgás támadt a konyhában, ajtó nyílt és csukódott, asszonyi beszédet hallott, végül valaki megkopogtatta az ablakot.
Bálint már öltözködött, a kopogásra ingben ugrott oda, hogy kinyissa az ablak fatábláit. Mihály állt odakint, némán integetett.
Fruzsina anyó tojást sütött a tűzhelyen, a harmattól nedves fa csípős füstje megtöltötte a konyhát.
- Hát elmégy? - nézett Bálintra, és megtörölte a szeme sarkát.
- Meggyógyított, nagyanyó - felelte a fiú. - Köszönet érte. Most már nem maradhatok tovább.
Az öregasszony bólogatott.
- Tudom én, de azért mégis hiányzol majd. Megszoktunk, megszerettünk...
- Otthagytam néhány ezüstöt az ablakban... - kezdte Bálint, de Fruzsina anyó megcsóválta a fejét.
- Neked is kell az úton.
- Maradt nálam is valamennyi.
- Nem azért tettük...
- Tudom, nem is lehet megfizetni, amit értem tettek... Inkább csak azért hagyom itt, hogy vegyenek rajta valamit a vásárban a fiúknak meg Veronnak...
Megbicsaklott a hangja, amikor Veron nevét kimondta, és aggódva leste, észrevette-e Fruzsina anyó. Az öregasszony azonban nem figyelt rá, a tojást sütögette.
- Nem sokáig leszek oda... visszajövök hamarosan.
- Mondtad már - legyintett Fruzsina anyó. - Majd meglátjuk.
Mihály lépett be, a nyakában tömött tarisznya lógott.
- Lehúzza a fejedet! - nevetett Bálint.
- Sose félj, cipelheted te is a tiedet - mondta mosolyogva Fruzsina anyó. - Összekészítettem, ami kell az útra. - Az asztal alól fölemelte Bálint gömbölyűre tömött iszákját, amelyet még Szolnokról hozott magával. - Ez se könnyebb, elhiheted... Nézz utána minden holmidnak, nehogy ittmaradjon valami!
- Majd elviszem legközelebb.
Az öregasszony legyintett.
- A papirosaidat a polcon láttam. - S hogy Bálint értetlenül nézett rá, hozzátette: - Amikre írni kezdted, hogyan esett el a szolnoki vár.
Bálint vállat vont.
- Maradhatnak... majd visszajövök azokért is.
A gazda lépett be Mátéval és Petővel, alig fértek el egyszerre a konyhában. Bálint a szoba ajtaja felé pislogott, vajon Veron előkerül-e. Mi lesz, ha indulás előtt nem látja a lányt?!
- Ehettek - mondta Fruzsina anyó, és Bálintnak meg Mihálynak kiporciózta az ételt.
- Gazduram nem tart velünk? - kérdezte Bálint János gazdát. Az nemet intett.
- Majd később, ha megdolgoztunk érte, igaz-e? - A fiaira nézett, azok mosolyogva bólogattak. - Hanem egy kis pálinkát azért megiszunk az egészségetekre. - Petőhöz fordult. - Szólj Veronnak, hozza a butykost!
Pető eltűnt a szobaajtó mögött, s kisvártatva Veronnal együtt jött vissza. A lány mázas cserépkulacsot hozott, odavitte az apjának.
- Hát, az Isten megsegítsen, járjatok szerencsével! - A gazda nagyot húzott a pálinkából, megköszörülte a torkát, azután a kulacsot Bálint kezébe nyomta. - Húzd meg, fiam!
Bálint ivott egy nagy kortyot. Az ital égette a torkát, megköhögtette, hogy levegő után kellett kapkodnia. Azután melegség áradt szét a gyomrában, és ez már jólesett. Továbbadta a kulacsot Máténak, maga pedig nekiült enni. A fiúk egymás után ittak, azután Mihály is enni kezdett. Kapkodva falt, látszott, hogy gondolatban már messze jár. Egyszer csak fölnézett a gazdára.
- Édesanyámnak adjanak hírt rólam kegyelmetek! - kérte teli szájjal. - Most nem esik útba Kisér, nem tudom megkeresni.
A gazda bólogatott.
- Máté vagy Pető átmegy majd, ha kevesebb lesz a dolog.
- A törököt eltemettétek? - kérdezte Bálint.
- Elástuk az éjjel - legyintett Máté. - Azt ugyan emberfia meg nem találja!
- Bízzunk benne, hogy nyugalomra lel! - szólt közbe a gazda felesége, és keresztet vetett. - Nem jár vissza minket háborgatni.
- Legyen neki könnyű a föld, Apolka néném - mondta Mihály nevetve. - Én nem félek senki teremtett lélektől, akár élő, akár kísértet!
Fruzsina anyó keresztet vetett.
- Megver az Isten az ilyen pogány beszédért. Melledre ülne egy-két éjjel valami lidérc vagy boszorkány, majd nem beszélnél ilyen hetykén! Elmegyek Gergely paphoz, kérek tőle szenteltvizet, meghintem vele a házat, akkor nem árthat a török lelke.
- Hátha a pogánynak nincs is lelke - okoskodott Mihály, de senki sem válaszolt neki.
Fruzsina anyó összeszedte a tányérokat. Csend lett egy pillanatra. Bálint és Mihály fölállt.
- Köszönöm a jóságukat, gazduram - kezdte Bálint. - Elpusztultam volna, ha nem vesznek a gondjukba. - Végignézett az arcokon, azután a pillantása összefonódott Veronéval. A lány egy kicsit lehajtotta a fejét, riadtan kitágult szemében remegve megcsillant a mécses fénye. - Visszajövök - mondta Bálint, és Veron elmosolyodott. Lejjebb hajtotta a fejét, mintha bólintana.


36. Öröm és halál

Szomorúan szürkéllett a hajnal, a borús ég esőt ígért. Dér csillogott a poros, elszáradó füveken. Kakasszó hallatszott, egyik-másik portán éhesen elbődültek a tehenek. Az alacsony, zsúpfedeles házak körül éppen csak kezdődött némi járás-kelés. A kéményekből nyílegyenesen szállt föl a füst.
A fiúk szótlanul ballagtak. Amikor kiértek a rendszertelenül össze-vissza épített házak közül, amelyeket nagy, szabad térségek választottak el egymástól, Mihály fütyörészni kezdett. Bálint megkérdezte:
- Milyen nap van ma?
- Szent Vendel napja. Nagy ünnep nálunk.
- Miért?
- Szent Vendel a nyájak és a pásztorok védőszentje. Hálát adnak neki, hogy megoltalmazta a nyájakat aszálytól, rablótól, ragálytól...
Ismét hallgattak egy darabig.
- Merre? - kérdezte végül Mihály.
- Az erdő után a dombról majd körülnézünk. Észak felé kell menni, de az országút nem biztonságos.
- Még mindig harcol a török Egerben! - Mihály megcsóválta a fejét. - Emberi ésszel fölfoghatatlan, hogyan tud ellenállni az a maroknyi ember a tömérdek pogánynak. Ha elvész is a vár, az idén már nem mehet tovább a török, mert jön a tél, és hidegben nem harcol, csak ha kényszerítik rá. Tavaszra meg majd összeszed valamennyi hadat a király...
Mihály egyre csak beszélt, de Bálint nem nagyon figyelt rá. Veron járt az eszében, azt fontolgatta, elmondja-e Mihálynak, hogy visszajön Veronért. Beszélgessenek-e a lányról?
Átvágtak a réten, becsörtettek az erdőbe, a kopaszodó lombú fák közé. A keskeny erdő mögött vagy százötven lépésre húzódott az országút. Amikor kilestek a szélső bokrok közül, elállt a lélegzetük. Az út egész hosszában emberfolyam hömpölygött. Letakart, nyikorgó kocsik, bólogató, lomha járású tevék, lovak, öszvérek, ágyúkat húzó éjfekete bivalyok sereglettek, s közöttük szótlanságában félelmetes sokaság. Hallgattak a dobok, nem rikoltoztak a kürtök, még a hajcsárok is némán, csak botütésekkel ösztökélték gyorsabb menetre az igavonó állatokat.
Szakadt, égett, szurokkal szennyezett, vérfoltos ruhákban vonszolta magát a sereg, rongyos zászlói ernyedten lógtak a szélcsendben. Sebesültek vánszorogtak a tömkelegben, igyekeztek lépést tartani, de lemaradoztak, az átvérzett fehér kötés messzire virított a fejükön, vállukon, mellükön. A súlyosabb sebesülteket kocsikon hozták, véres szalma hullott az útra, minden zökkenőnél elfúló, panaszos nyögések, sóhajtások szálltak utánuk. Lándzsás lovasok száguldoztak az út mellett, a lovak patáinak dobogása volt az egyetlen zaj.
A két fiú elakadt lélegzettel bámulta a csüggedten vonszolódó emberfolyamot, majd hitetlenül egymásra néztek.
- Eger alól jönnek! - suttogta Mihály elfúló hangon.
Bálint megrázta a fejét.
- Csak leváltják az ostromlókat... - de maga sem hitte ezt, nem szokta a török várvívás közben visszavonni a fáradt, megtizedelt csapatokat. Meg aztán odafelé nem is vonult pihent sereg... Behunyta a szemét, sokáig úgy érezte, álmodik, és eltűnik a török had, ha fölébred a dikón a kamrában. De nem a kamrában feküdt, hanem az erdő szélén állt, földbe gyökerezett lábbal, és a had meg-megtorpanva, összetorlódva, lassú, araszoló mozgással haladt dél felé. Megeredt az ég, és az apró szemű, hideg esőben még elesettebbnek, vertebbnek látszott a török sereg.
- Eger alól jönnek! - Mihály szeme tűzben égett, a szava elfulladt az izgalomtól. - Eger megmenekült! Megverték a törököt! Fut a pogány! - Ugrálni kezdett a derékig érő bokrok között, két karjával kaszált a levegőben, vállán súlyosan himbálózott a teli tarisznya. Azután kirohant egészen az erdő szélére, magasra nyújtotta a két kezét.
- Mind megdöglötök! - üvöltötte. - Mind! Mind!
- Mihály! - Bálint közelebb húzódott az erdő széléhez, de a fiú így sem hallotta meg a szavát. - Gyere vissza, mert megölnek!
- A fele ottveszett! - ordította Mihály, és ismét ugrálni kezdett. - Most megtanultátok, kutyák!
A gyalogos törökök a fejüket sem fordították feléje, egykedvűen taposták a sarat. Ám a szekerek közül hirtelen kirúgtatott egy kerek, prémes bőrsapkát viselő tatár. Nem egyenesen Mihály felé vágtatott, majdnem párhuzamosan haladt az úttal, csak enyhe ívvel távolodott el tőle. Egy pillanat alatt lekapta az íjat a hátáról, nyílvesszőt tett rá, és vágta közben megfeszítette a húrt.
Mihály lába a földbe gyökerezett, mozdulatlanul nézte a közeledő tatárt, mintha megbabonázta volna. A nyílvessző szisszenve szelte a levegőt, Mihály keze még a magasban volt, s mire maga elé kapta, görcsbe ránduló ujjai már a mellébe fúródott vesszőt markolták. A tatár visszakanyarodott az útra, lovának dobogása egyre távolodott. Néhány elismerő kiáltás harsant a törökök felől, azután a lovas elvegyült a vonulók között.
Bálint behunyt szemmel, dermedten kuporgott a rozsdás levelek között, tenyere belesüppedt a nedves avarba. Talán percek teltek el, mire ki merte nyitni a szemét. A török sereg némán, végeláthatatlan tömegben vonult előtte. Az erdő és az út közötti elszáradt gyepen az eső sűrűsödő függönye mögött alig látszott a kíntól összekuporodott, már mozdulatlan, szürke ruhás test, mintha nagy hant vagy kiégett, kopár folt lett volna.
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