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ι.
Szokatlan melegséggel köszöntött be az 1706-ik
év tavasza. A fák, bokrok kilombosodtak, a rét, amed
dig ellátni — olyan, mintha egyetlen nagy virágsző
nyeggel takarták volna be. Még a délutáni napnak is
akkora heve van, hogy legombolja a válladzót arról a
pompás csapatról, mely a pozsonyi országúton halad.
Elől heroldok, fényes udvari pázsik, majd egy svadron
dragonyos. Végül udvari méltóságok következnek, szí
nes menetben, körülfogva az út közepén gördülő,
ezüstveretes, kordovánbőrből való díszhintót.
A kocsi lebocsátható hágcsói felett két mezőnybe
osztott címer. Egyik táblájában a sugarakat hintő nap,
másikban a hold. Középütt — egyéb méltóságos szim
bólumok fölött trónolva — kardot tartó griffmadár.
A címer a Rákóczi-ház címere.
Hogy kerül az erre a földre, melybe a császáriak
eregetnek mind mélyebb gyökeret, már esztendők
óta?
Hogy fut fel az üstökös fénylő csóvája az égre, a
sűrű sötétségből?
A hintóban két dáma utazik. II. Rákóczi Ferenc,
Erdély fejedelmének hitvese és a horvát bán úr, Pálífy
generális kisasszonylánya, Mária.
A kocsi mögött egy másik svadron császári dra
gonyos zárja be a menetet. A fényesszőrű paripák
ficánkolnak a délutáni napsütésben i meg-megcsör-
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rentik az oldalukhoz verődő kardokat. A kavalkád
uri lovasai kénytelenek emelni hangjukon, ha meg
akarják érteni egymást a zajban.
— Átkozottul szép ez a barbár tartomány! —
mondja az egyik.
Mire társa — aki a dragonyosok generálisának
egyenruháját feszíti — rávakkant bosszúsan:
— Épp eleget vesződtünk is miatta, kedves gróf!
Próbatévő telünk volt.
— Fő, hogy kiálltuk derekasan! Végül ki fog
derülni, hogy a vén Herbeville-vel egész jó vásárt csi
nált az udvar. Kolozsvár a miénk!
A dragonyos vállatvont.
— De a Dunántúl elveszett, — motyogta. — Az
a Bottyán, vagy minek hívják a félszemű lázadót,
nem is olyan lekicsinylendő stratéga, mint ön gon
dolná!
— Pedig hír szerint a rotürböl s z á r m a z o t t . . .
— Hiszen épp ez egyik fő titka a sikereinek! A
csőcselék melléáll és segíti, míg nekünk Madeleine
asszony miséivel kell beérnünk.
A generális mérgesen koppantott ezüstvégű pál
cájával a lova fejére, időt adva így másik szomszéd
jának, egy érdemrendekkel rakott diplomatának is, a
megszólalásra:
— Szövetségeseink, a hollandusok és angolok leg
szívesebben minden hadakozást beszüntetnének már
ebben a tartományban. Több erőt vethetnénk a főhadszíntérre, a spanyol frontra.
— Szép, szép! — villantott a generális egy epés
pillantást a szeme sarkából. — De a békéhez nem
elég az egyoldalú akarat! íme, az önök diplomáciájá
nak minden kísérlete megtört eddig a másik fél konokságán. Ugyan mért is nem ígérnek excellenciáitok
valami koncot annak a dölyfös Rákóczinak, ha már
eddig mentünk az alázkodásban? A sugalló szellemén,
Bercsényin kezdhetnék!
A követ megorrolt kissé főméltóságú barátjára
ezért a hatásköri túlkapásért.
Duzzogva csücsörítette a száját.

7

— Rég túlhaladott dolog! Látszik, hogy Mars is
ten mezejét járja excellenciád, így persze híjján szű
kölködik a mi munkánk legfrissebb ismeretének. Ma
gyar udvari főkancellárságot kínáltunk a főbarbárnak!
—. És . . ?
— Dupla koponyával születnek ezek! ö r d ö g
tudja, hogy mit akarnak. Talán ők maguk se tudják.
— Én tudom! — vörösödött bele a dragonyos a
kárörömbe. — Megsúghatom excellenciádnak is, meg
bölcs tanácsokat osztogató szövetségeseinknek is, hogy
kényre-kegyre behódolást akar Rákóczi! íme, ennyire
jutott diplomáciánk, míg Herbeville generalisszimusz
Kolozsváron, Rabutin pedig Szászsebesen örvend de
rék hadseregünk diadalának!
— Épp excellenciád mutatott rá, hogy Bottyán
viszont a Dunántúl örvendezik! — mordult vissza a
követ, elgörbülő kedvvel. S a dragonyos be is szívta
száját a vágásra.
Hanem azért nem maradt adós.
— A huszti országgyűlés meg kimondta a felsé
ges Háztól való elszakadást s az Uniót. Ez megint
diplomáciánkat dicséri!
Egy másik füzér érdemrend idejénvalónak látta
a heveskedők közé szöktetni.
— Urak, urak! — kiáltott. — Csak nem fogunk
itt egyenetlenkedni, holmi hitvány lóhúsevők miatt,
akiknek úgy hadseregünk, mint diplomáciánk olyan
alapos leckéket adott? Majd lejebbhágy a főrebellis,
ha megtudja, amit én tudok! Hogy hasztalan számit
külföldi segítségre. Épp elindulásunk előtt vettem
ügynökeinktői a hírt.
A két torzsalkodó fölkapta fejét. Nyomban
egyek lettek.
— Reméljük, hogy lesz aki őfelségét erről a kö
rülményről informálja?
!
— Volt rá gondom! — biccentett a beavatott büsz
kén. — Az illetékesek azonnal nekifognak, ahogy őfel
sége kissé kijátszta magát. Egyelőre csak hadd tetsze
legjen a népboldogító szerelmes atya szerepében.
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A paprikás hangulat eloszlott.
A diplomata nem állhatta kuncogás nélkül.
— A propos szerelem, urak! A szép magyar dáma,
akivel őfelsége egész tél folyamán együtt tanako
dott . . .
De nem végezhette be, ami a nyelvét csiklan*
dozta. A kocsi ablaka kinyílt s egy áll alá bokrozott
tányérkalapka bukkant ki rajta.
Ugyanekkor egy üde leányhang rákérdezett a
rossznyelvűre:
— Merre járunk, excellenc?
Hol is?
No lám . . . ! Észre se vették a vitatkozók, hogy
mekkora út fogyott.
— Ha igy haladunk, éjfélig beérünk Pozsonyba.
Az érdeklődő megköszönte szépen a fölvilágosí
tást s azzal a virágos kalap megint eltűnt a kocsifüg
gönyök mögött.
Mária megérintette útitársnője kezét.
— Meg van elégedve, asszonyom?
Sarolta arcán révedező mosolygás játszott.
— Még most is álomnak vélem, szívecském.. !
Hogy megnyílik a tömlöcöm ajtaja s a mindenkitől
elfelejtett rabból egyszerre csak megint az lettem, akit
egyébként rangja szerint meg is illet a reverencia.
— így hát mégse csalódott fenséged a labanc
generális leányában.. ?
Sarolta duzzogva tapasztotta a kérdező ajkakra
egyik rózsás tenyérkéjét.
— Oh nem, kis gonosz! Egy hangot se többet
ezekről a csúf dolgokról! Ha a felséges asszonyok
megbocsátották tévedésemet, bocsássa meg ön is.
Főképp a császári hitvesen ámuldozott a nagy
gyermek. Amália éppenséggel nem állt olyan kegyes
hírben, mint amilyennek vele szemben mutatkozott.
— Nos, ez az egy, kivételesen, nem maga kötelezte
le fenségedet, hanem megfordítva, ö nyert kegyelmet
Asszonyom számlájára.
— Hogyan? — tágultak Sarolta nagy, kék
szemei.
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— Ügy, hogy egy száműzetésből való visszatérést
vásárolt meg férjétől, fenséged ünnepélyes fogadta
tása árán.
t)e olyan dolgok voltak ezek, melyekről meg Má
ria nem óhajtott beszélni, ha nem akarja újból átélni
az elmúlt tél számtalan keserves emlékét.
— Jó, legyen! — sóhajtott a fejedelemasszony,
megadólag. — Nem kívánhat tőlem semmi olyat, amit
kész örömest meg ne tennék.
A csengő női hangok elhaltak a hintó belsejében.
A két nő belefáradt a társalgásba, mely megszakítás
nélkül tartott már azóta, hogy hintójuk a bécsi Frenkkapun kigördült.
A nap először csak beharántolt a kocsi függö
nyein. Azután búcsút is vett a menettől s leszállt nyu
godni a szemhatáron.
Az alkony elmélyült, az éjszaka is kibontotta
csilla,ghímes fekete fátyolát, mire Sarolta megint moz
dult. Mégpedig olyan ijedten, hogy Máriát is egész
megrettentette vele.
— Jaj kedvesem .. ! Ilyen szerencsétlenség.. !
Egész odalett a fejedelemasszony.
— Akkor, indulás előtt,,mikor a két kis fiamtól
búcsúztam.. ! összecsomagoltam és kikészítettem a
képüket az imazsámoly szélére, hogy legalább így vihessem őket atyjukhoz. S a készülődés lázában ott
maradtak a képek!
— Ezek?
Mária elmosolyodott a kívülről derengő fáklya
fény világosságában, mialatt egy csomagot vont elő a
kocsiládából.
És Saroltar felujongott örömében.
Ott voltak a meggyászolt képek!
— Oh szívecském, igazán a boldogság napja ez a
mai!
De került más alkalmatossága is a szegény aszszonynak, hogy végre sugározzék, annyi örömtelen
szürkeség után. Alig haladtak egy kurta órácskát, mi
kor kintről megkopogtatták a kocsi ablakát. Ha talán
a dámák fel akarnának frissülni, itt az ideje!
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— Parancsolják-e, hogy a kíséret megálljon?
Mária tiltakozott. Sarolta azonban nagyotnézett.
— Hogyan, kedvesem . . ! Okvetlenül ruhát kell
váltanunk! A parókánk is, íme, milyen borzas! Az úti
por egészen ellepett. Semmiképen se vonulhatunk be
így Pozsonyba!
És nem használt sürgetés, kérés. A frájjok elözön
lötték a batárt. Míveltek olyan fésülést, kefélést, illat
szerrel locsolkodást, hogy Mária végül is elkedvetle
nedett. De jó időbe fájt még, mire az utolsó szalag
csokor is helyére biggyedt s a menet megint megin
dulhatott.
Már látszottak a pozsonyi sáncok. Közeledve, hal
latszott a zeneszó is s érezni lehetett, hogy embersé
gesebb úton gurul a hintó, mikor a Mihály-kapunál
egyszerre csak megtorpantak a lovak. Erős fáklya
fény özönlött a kocsiba, melynek ajtaját kintről meg
nyitották. Egész sereg császári tábornok állt a hágcsó
előtt. Katonásan tisztelegtek, háromszoros ,,Hoch"~
hal éltetve a piruló szép asszonyt.
— No úgy-e, hogy nem ártott kissé rendbeszedelődnünk? Hogy fogadtuk volna ezt a hrdolatot az úti
portól maszatosan? — érintette meg könyökével Sa
rolta titkon a társnőjét, míg a tábornok urak körül
gyűrűzték a fogatot, mely vágtában repült keresztül
most már Pozsony díszbeöltözött utcáin.
Mire újból megvesztegelt, a fejedelemasszony alig
fojthatott el egy meglepett kiáltást.
A Ventur-utcában álltak meg, Erdődy György
gróf úr, az országbíró fényes palotája előtt. . ! Ahol
annyi boldog napot élt át valaha fiatal férjével, mikor
még sugárzottak az együttlét játékos-fmlékíí, szép
idői.. !
És a többi is, ami sorba következett, jobban ha
sonlított egy bűvös álomhoz, mint a valósághoz. Hogy
a palota termei megnyílnak s a kolostor tegnapi rab
ját ismét fejedelmi tisztelet övezi. Hogy körüludvarol
ják a császárhű előkelőségek. Ho.gy asztal terül, asz
tal bomlik, muzsika szól, sarkantyúk perdülnek s vele
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nyílik-záródik a tánc, mely után pompától roskadozó
nyoszolya vár a szép táncosnőre.
A nagy gyermek tapsolt elragadtatásában. Csak
Mária komolysága aggasztotta kissé. Lopva kémlelte
a fal szélességét elfoglaló, hatalmas tükörből.
Ugyan mi üthetett éhez a leányhoz? Mintha
összevonná a szemöldökét. És mintha lefelé görbülne
néha az egyébként mindég derűs szája széle, mikor
azt hiszi, hogy senkise ügyel rá.
— Rosszkedvű, gyermekem? — szánta rá magát
Sarolta végül, a félénken tapogatózó kérdésre. —
Nem voltak talán táncosai?
— Nem is jártam a bálteremben.
— Akkor hát neheztel rám valamiért?
— Távol álljon tőlem!
-— De igen!
És Sarolta nyugtalanul pillogott.
— ön helyteleníti viselkedésemet! Ez nagy sze
rencsétlenség volna.
Mária sóhajtott és elfordult.
— Mit képzel fenséged.. ! A labanc-generális
lánya talán csak nem fog leckét adni az erdélyi feje
delem hitvesének abban, hogy hol, meddig és mennyit
szabad táncolnia?
— Mégis.. ! — makacskodott az aggódó. — Va
lami oka kell, hogy legyen a borongásának?
— Megviseltnek látom Asszonyomat.
— Oh, ha más baj nincs .. ! — lélekzett fel az
úrnő. — Ettől ugyan semmit se tartson, leánykám!
Sokat elbírok én, ha jól mulatok!
Mária némán meghajolt és visszavonult.
Hanem a*fél-szemöldöke, ami a homloka köze
péig csúszott, mióta sorsuk hányatott hajója a Venturutcai palotában kikötött, még álmában se akart le
ereszkedni.
A gyermekek képe elfelejtve! De helyettük bokázás, kacagás, ott, azon a nyomorult földön, mely annyi
vért ivott m á r . . ! Tobzódó pompa ott, ahol még csu
pán pihennek a fegyverek, amik holnap talán tovább
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fogják ontani az özvegyek párnáját, a koldus rackát,
az üldözött embervad nyomát.. !
S így álmában olyan volt most a labanc-generális
lánya, mintha erősen csudálkoznék.

II.
Ferdén sütöttek már be a napsugarak a Venturutcai hálószobába, amire Máriának sikerült lelket
verni az agyonbálozott fejedelemasszonyba.
— Fenség, múlik az idő és várnak a fogadtatások!
Sarolta kényesen nyújtózott, mint egy puha kis
macska.
— Kik vannak előjegyezve délelőttre? — kér
dezte.
— Először is vendéglátó házigazdáink, aztán a
város hivatalos személyei.
— Oh, de unalmas .. ! Tovább!
— Déltájt ki kell hajtatnunk a dísztérre. Katonai
parádé...
— Ez valamivel mulatságosabb.
Sarolta nem hallgathatta el, hogy gyöngéje van
a drága és színpompás uniformisok iránt.
— Valaki tisztelegni fog ott, ha jól emlékszem...
Kicsoda is?
Mária fölemelte a jelentő lapot.
— Zinzendorf császári ezredes, — mondta.
— Igazán sietnünk kell az öltözéssel, — ragyo
gott fel a fejedelemasszony két kékvirágú szeme.
De a fáradt test még mindég nem kart mozdulni,
A gömbölyű vállak visszamerültek a szőke haj aranyzuhatagába.
— Milyen jó lenne heverészni kicsit.. ! Pajkoskodni, mint mikor Franciscussal együtt laktuk ezt a
házat! Hogy ért a kényeztetéshez! Oh, senkise tud
úgy szeretni, mint Rákóczi Ferenci
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Sarolta elpirult és hirtelen felült. Csak most vette
észre, hogy hangosan gondolkozott.
— Kikészítették a frájjok a hermelines ruhát? —
kérdezte gyorsan, hogy zavarát leplezze.
— A ruhát, a palástot és mindent.
— Milyen jó ön, kicsikém!
Mária komolyan tett-vett a parádés holmik közt.
— Fenséged elfelejti, hogy úgy egy kicsit udvar
hölgyeként kölcsönöztek ki számára, míg a vendég
járás tart.
— No, meg egy picurkát felügyeletképpen is! Sose
tagadja, lánykám! Megszoktam már, sőt jobban is sze
retem, ha nem vagyok egészen a saját felelősségemre
szabadítva.
Végre rászánta magát, hogy kidugja egyik fehér
lábacskáját a selyemtakaró alól. Megborzongott, de
aztán talpraszökött. Hátra rázta az aranyzuhatagot.
Elbűvölően szép volt így, csak kissé sápadt. Szemeit
mély, ibolyakék karikák övezték.
Mária aggódva fürkészte.
— Semmi baja fenségednek?
— Semmi. Azaz . . . Nem tagadom, hogy valami
csöpp nyomást érzek itt, a bal lágyékomban. Eh! Egy
jó palotás-táncos és elmúlik! .
Néhány piruett, s a fejedelemasszony valóban öltözésnek látott. A frájjok megint ellepték a szobát,
mint előző nap a hintót s kezdődött elölről a fodorítás, kendőzés, sürgés-forgás. Mária végül is kimene
kült. Szűkszavúnak találta a jelentő lapot. Meg akarta
tudni, hogy kik szerepelnek még a nap műsorán.
A ház úrnője azonban adós maradt a válasszal.
— Megtudják idejekorán, ma chérie!
Mire visszatért, a fejedelemasszony szeméből
egész kiment az álom. És ha ráérősen mozgott eddig,
most annál türelmetlenebbül nógatta a komornákat!
Mindenért külön kiáltott. A nyakbavaló násfájáért, se
lyem harisnyakötőjéért, az állára pettyenteni való
szépségtapaszkáért.
De hol voltak azok .. ! Az ideges kezek értették
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a módját, hogy egy pillanat alatt tótágast borogassák
a gonddal előkészített holmikat. Semmi se maradt a
maga helyén. A hajdíszítő gyémánttűket az ágy alól
kellett kihalászni. A medályos nyakék a térítőbe gubancolódott. A gyöngyös derékfűzőért föl kellett for
gatni az egész szobát, míg valahára előkerült — az
egyik reggeli papucsból. És Sarolta nevetett is, mérge
lődött is, csacsogott is egyszerre. Ugy, hogy sikerült jó
egy órával lekésnie a megjelenés kitűzött idejét.
Ám, ha ilyen hamar beletalált a magas személyek
szokásába, viszont az alant gyülekezők is megtanultak
lábat-váltogatva várni, mióla a legfelségesebb császári
kegy olyan érthetetlen módon egyszercsak lesütött
erre a rebellisnére. Mintha világ életükben egyebet se
tettek volna a császári főméltóságok, mint hogy Rá
kóczi Ferencné előtt hajlongjanak, olyan magától
értetődő természetességgel csókolgatták sorba gömbö
lyű kis kezét. Közben pedig csörögtek az érdemren
dek, csilingeltek a sarkantyúk, ködlöttek az illatos
selymek, prémek, úgy, hogy Mária szinte belekábult
a szótlan nézésükbe s nagyot lélekzett, mikor vala
hára fölléphetett a hintóba, Sarolta mellé.
A Dísztéren már ott a felállított katonaság, sza
bályos négyszögben, fegyverét szorongatva. A kocsi
megállt, hogy ugyanakkor vele szemben szétnyíljon az
élő kerítés négyszöge.
Zinzendorf ezredes úr vágtázik elő lovasai élén,
a magas vendég udvarlására. De hogy kik szöktetnek
a nyomukban, azt Mária se látja addig, míg a galop
pozok körött el nem oszlik az utca fölvert pora. A
napsugaras délelőtt sziporkázó fényében egy csapat
párducbőrkacagányos, cifratarsolyos, kócsagtollforgós
kuruc vitéz kanyarodik a viennai utasok elé s torpan
meg a fogat hágcsójánál.
— Fenséges Asszonyunknak alássan jelentem:
vitéz Szalay Pál, őnagysága a fejedelem parancsára
megérkezett s tolmácsolja urának hitvesi szerelemtől
eltelt ü d v ö z l e t é t . . .
Egy malomkerék-nagyságú bokréta hull a ko
csiba. Es Sarolta nem győz kezetnyujtani, könnyet
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törülgetni, integetni, mosolyogni. Míg egyszercsak
ijedten kapja föl a fejét. Mellette a hintóban, mintha
sikoltottak volna . . ! Az útitársnő ül egyhelybe-kövülten s bámul álomlátó tekintettel egy büszketartású,
sugár férfiúra, aki pompás arab lova hátán most ug
ratott oda a batárhoz.
A jövevény is néz. Annak is hullámzik a keble.
Aztán behajol az ablakon és homlokon csókolja a
dámát, aki megszorítja és Sarolta kezébe kulcsolja a
felényujtott jobbot.
— Engedje meg Asszonyom, hogy annyi főméltó
ság után ezegyszer én mutathassak be valakit, aki az
egész fényes gyülekezetnél előbbrevaló nekem.
A lovas feszesen meghajol nyergében és prezeniálódik:
— PálíTy János tábornok, horvát bán . . .
Ha nem bámészkodnék rájuk annyi kíváncsi szem,
Sarolta tapsolna.
— Ilyen meglepetés! Ezért nem kaptuk hát meg
a névsort! Boldog vagyok, gróf úr, hogy a világ leg
pompásabb teremtésének atyját megismerhetem.
Talán nem is a hintó haladt már a szép utasok
kal, hanem a szeretet és tisztelet hulláma hintálja,
viszi őket! A hat csótáros paripa elvész az ünneplő
sokadalomban. A batár pedig színültig telik virággal.
S hogy azok, akik mind látni, hódolni akarják a drága
vendégeket, be ne nyomhassák a kocsi ajtaját, mind
két oldalról Európaszerte híres hadvezérek vigyáz
nak rá.
A hercegasszony gróf Starhemberg Guido tábor
nagy, fővezér úr gáíáns bókjaitól pirul. Míg Mária ki
kifelejti a hintó ablakán a kezét, melyet aztán a hor
vát bán úr elfog és meg-megszorít. Csupa büszkeség
az arca. A tábornok magas homloka gyöngyfényben
sugárzik, ahogy adja a strázsát a tulajdon lánya, az
ő ünnepelt, előkelő leánya mellett.
Igen. így akarta ő ezt! Ezt álmodta egyszer a vö
röskői várkapuban, mikor szívéről szakadva elindult
a
z> aki most íme, visszatért hozzá. így kellett ennek
lennie. Ezt a rangot, ezt a dicsőséget, méltóságot
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szánta ő az δ szép gyermekének, aki hogy a vérébői
való vér, eléggé mutatja a bizalmi feladat, amit alig
egy esztendő után odaosztottak neki.
Nyolc másik tábornok irigy, bámuló tekintetét
érzi magán a büszke apa és így már azt se bánja,
hogy ötven katona rigázza mögöttük a lovát, lépést
tartani, ötven azokból a szerencsétlen „megtévelyedettekből", akik akadályai annak, hogy ez a fölemelő
egyetértés a trón és népe közt mindég így maradjon,
ötven kuruc, szegény kuruc, abból a lángf ejü, hirtelen
fajtából, amelyik olyan fájdalmasan elfeledte, hogy a
magyarok legszebb erénye a jóban-rosszban törhetet
len királyhüség...
Nem bánja Pálffy János a kuruc vitézeket. De
azok se szédülnek meg a köröttük hemzsegő császári
nagyfejűektől. Hátul, a sorok végén, Bercsényi gróf úr
titkára, Orbán Pál, teli marokkal szórja a nép közé
az újveretü ezüstpénzeket, a fellobogózott utcákon át,
mint királykoronázáskor szokás.
Nem megkoronázása ez a nap, csakugyan, az ő
királyi igazságuknak? íme, a másik félnek is be kel
lett látnia, hogy nem rejtegethető tovább a gyertya
a véka alatt! Hogy nekik igenis, joguk van ittlenni
és szabad emberek módjára, büszkén rőiölni az ősi
magyar város utcáit, kísérve fenséges asszonyukat az
δ édes Urához, minden kurucok legfőbb vezéréhez,
Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelméhez!
*
A bécsi kapu külső sorompójánál halomba torló
dott a virágrengeteg. A császári generálisok és Pálffy
János bán úr elbúcsúzkodtak, helyet adva Ocskay
László farkasbőrös, deli huszárainak, akiknek felada
tuk lesz most már, hogy az előkelő utast férjéhez to
vább kisérjék.
A brigadéros tisztelgett s míg katonái szoborrá
merevülve toppannak körbe, az ősi királyváros falá
nak tövében megszólal hosszan, búgva, a tárogató
hangja:
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„Éltesse az Isten Rákóczi Ferencet,
Mi édes Urunkat s minden vezéreket
Tovább is serényen a magyar
nemzetet..."
A könny kiszökött a marcona legények sasszemé
ből. S Mária az apjára pillantva úgy érezte, hogv meg
kapott minden jutalmat nehéz munkájáért. Hogy nem
is lehetne kibírni már ennél több gyönyörűséget.

III.
Valóságos diadalmenetben érkezett a fejedelem
asszony és kísérete Vendrődre. Itt újabb öröm érte
őket. A helység határában Bercsényi grófné, a szépsé
ges Csáky Krisztinka fogadta Rákóczi Ferenc hitvesét,
a főrangú hölgyek küldöttsége élén. Nehezükre esett
az utasoknak a hamari búcsú. De nem lehetett elfelej
teni azt, ami a virágos stációkon túl várakozott rá
juk! Fejedelméhez jut ott a fejedelemné. Ragyogó sza
badsághoz a rab, édes urához a hitves!
Mária nem tudott elfojtani egy csöpp irigy sóhaj
tást erre a gondolatra.
Hiszen igaz . . . ! Neki is megadatott már, rábo
rulni gyermekszíve bálványának, édesapjának mel
lére. De hát a másik bálványa mikor elevenedik meg?
Aki nem a szívéből nőtt ki, hanem akit a szívébe for
rasztott bele a hajadon-lelkek örök törvénye?
Hol-merre jár vajon Gábor, mialatt ők itt a ta
vaszba öltözött utakat rójják? Régideje hírt se hallott
róla. A fejedelem gyakori helyváltoztatása és Sarolta
készülődése zavart támasztott a levélváltásukban. Fe
lelet nélkül maradt az utolsó posta is. Ha legalább
üzenetét vehetné .. ! Ha mindvégig kegyelmes akarna
niaradni hozzá a könyörülő Isten, aki lám, így meg
jutalmazta a szándék hűségét, gyümölcsérést rendelve
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a szorgalomnak s ennyi örömet árasztva arra, aki ne
héz óráiban sem felejtette el az ő nevét h í v n i . . .
Hirtelen fölszegte a fejét s elparancsolta arcáról
a borulatot.
Nem akart árnyékot vetni a közös vígságra.
— Mi a legközelebbi állomás? — fordult a hintó
mellett ügető Szalay óbesterhez.
— Sempte, — volt a válasz.
A dámácska visszadűlt a kocsi párnájára. El
nézte azontúl csöndben a cicázó kuruc lovagokat,
akik egymással vetélkedtek a hölgyek szórakoztatásá
ban. Egyik állva szökteti a paripáját, a másik nyereg
nélkül táncol rajta. Mintha pádimentumon járná a
hoppot. El lehetne ezen gyönyörködni akármeddig.
Bár Sempte nincs már messze. Látszik a tornya. Csak
be kell fordulni a malomgát mögé.
— Jóságos e,gek . . !
Még hallotta Mária a derék óbester magyarázó
szavát, de semmit se értett belőle. Mintha megrázták
volna, kalapkájától a cipője torony-sarkáigl Mintha
káprázat játszanék vele, olyan ez éppen. Hogy nem
váltani-való lovak várnak rájuk a malomárok mögött,
hanem egy csapat tündöklő pompájú kuruc dalia, szép
glédába állva.. ! És ott legelői, az a sugárosan mo
solygó, kardjával napvillanást szelő vitéz: az ő je
gyese .. !
Ha nem hinné is a tündérálmot, el kell hinnie.
Mert a levente még egy parádét vágva kardjával, a
hintóhoz ugrat most s emelt hangon kiáltja ki a nevét.
Azt a nevet, amit hétpecsétes titok lakatjával kellett
őrizni ott, a keserves-emlékű császárvárosban, a német
Kájzer fondorlatos udvarában.
— Haller Gábor őrnagy jelenti fenségednek a pa
lotás nemes úrfiak szívbeli hódolatát...
A fejedelemasszony felsikoltott.
Hát már igazán az angyalok vették tenyerükre,
hogy így teljesedik a legrejtettebb kívánsága is! A maga
boldogságának se tudott volna egészen örülni, ha egy
máséba nem teheti a két fiatal jobbját.
Oh, beszéd az a néma kézszorítás, az az egymá-
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séba mélyedő pillantás és a szemekbe kiszökő könnyek!
Szónál ékesebb üdvözlet. Csak az a kár, hogy nem
tarthat a soha-elváló végtelenségig. Hogy vannak a
világon üres formaságok, emberek és emberek közi.
Az illendőségnek olyan szabályai, melyekről akkor se
szabad megfeledkezni, ha valakinek csordultig a
lelke!
Lám, a dámák hintója mellett strázsáló kíséret
tagjainak is kijár a tisztelgés! Az őrnagy úr előre szök
tet hát, hogy szétossza, kinek mi dukál. De annál sür
gősebben tér vissza megint, hogy el ne mozduljon
többé jegyese, — az időközben elővágtató Bercsényi
Miklós fővezér úr pedig a fejedelemasszony oldala
mellől.
A két szerelmes egymást nézi s elvész köröttük a
világ, egymás szemevilágában. Észre se vették, hogy
elmúlt a nap, hogy beérkeztek éjszakai szállásukra,
úgy elszaladt az idő. Itt azonban üt a válás órája, —
másnapig. Mert úgy kívánja azt az illendőség, hogy
alvégen maradjon az asszonyi rend, felvégen a férfinemzet. Erős hiba volna változást tenni ebben a régi,
szép rendben.
Nem is próbálja senki. Az utasok elköszönnek és
azzal ki-ki a maga szállására. De a gondolatoknak
már igazán nem lehet megtiltani, hogy oda ne térdel
jenek, ahová akarnak.
*
Másnap aztán Saroltát se kellett költögetni. Még
korábban is érkeztek le a hintóhoz, a kitűzött óránál.
Bercsényi fővezér úr, aki Sempte óta átvette az útimarsall tisztjét, javában dirigálta épp a fullajtárokat.
Két kocsit fogatott be. Az Isten tudja miért! Nem val
lott ebben az irányban semmit, csak mosolygott a ba
jusza alatt, selymán.
— Jó, — mondotta — ha korábban indulunk.
Gyorsabban fogy a távolság a találkozásig.
Sarolta elpirult.
— Hol vár Franciscus? — kérdezte lesütött
sïemmel.
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— Kistapolcsány lesz a fejedelmi szállás.
— Mennyi az út oda?
— Három nap.
A fejedelemasszony mélyet sóhajtott.
— Ma hétfő, úgy-e?
— Igen, fenség.
— Épp ezen a napon láttam utoljára Franciscust.. 1
— A börtönben!
— Ott.
Az utasok felcihelődtek és elindultak. Megoldó
dott most már a szerelmesek nyelve is. A minapi
nagy némaság után annál több kérdezni, csudáini
valójuk lett egyszerre.
Hogy megemberesedett Gábor! A bajusza olyan,
mint a cserebogár csápja. A haja is megbarnult egy
csöppet. Jól megvállasodott!
Pedig, ahogy kiderült, nem volt valami kényel
mes sora. Ujabban futári szolgálatot teljesített. Hordta
a parancsokat, leveleket a vezénylő tábornokoknak,
Tolnán-Baranyán át. Sőt az otthonmaradt famíliák
nak is ő a komisszárja.
— Bölcs előrelátás a fejedelem úr őnagyságától!
— ragadta meg az alkalmat, hogy dicsérhessen egy
verset az ő félistenén. — Tudja jól, hogy egészebb
emberek lesznek mindjárt a vezérei, ha a maguk fé
szekalja felől biztonságban vannak. Legutóbb is Ká
rolyi Sándor báró uraméknál jártam, Ócsán. Majd
hogy le nem késtem, idejövet!
— Ugyan!
Nem vette észre a vőlegény, hogy Máriának ár
nyék fut el az arcán.
— Annyira marasztották kegyelmedet?
— Jó, hogy a lovunkat le nem sántították!
Hát ez igazán szíves vendéglátás.
Csak a hajadonkának mintha villódznék tőle a
szeme.
— Milyen rendű a nagyasszony? Fiatal?
— No, nem koros.
— Szép?
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— Ellensége se mondhatná rútnak . . .
De már kacag az őrnagy úr! Elértette a kérdé
seket.
— Mire az a felhő az én két csillagom közt! —
Dűlt meg a nyeregben. — Nincs itt miért firtatódni,
kedves! Ügy szereti egymást az a két ember, éppen
mint mink. Hiszen azért maraszt Károlyiné! Nem
fogy ki a kérdésekből. Mindent kétszer akar hallani
és akkor is úgy teszi, mintha nem figyelt volna. Elújráztatja az egész históriát. Majd meg a lányának
mesélteti el.
— Lányuk is van Károlyiaknak?
— Van bizony! Hozzá jeles egy leányzó!
És ezúttal igazán vonogathatja Mária a szemöldö
két. Mert nem tagadja az őrnagy úr, hogy ölébe
szokta venni a hajadont! Meg is ölelni, vissza is
csókolni.. !
— Oh, hallgasson kegyelmed! Hallgasson el a szé
gyentelen beszédével!
Olyan piros lett Mária arca, mint a pipacs. És
kevésen múlt, hogy inni nem adott az egereknek. A
könnyek ott-leselkedtek már, a szeme sarkában. Ám
ha ennyi ki is járt büntetésből a bizalmatlanságért,
Gábornak se szándéka a húrokat pattanásig feszíteni.
Végét szakította a tréfának, büszkén kiegyene
sedve.
— Hogy tehetnék ilyeneket, ha az a kisasszony
többet számlálna — kilenc esztendőnél?
— Kilenc . . ?
— Egy nappal se több. Vásott, rakoncátlan kis
betyár, aki miatt törik is eleget a nagyasszony feje!
Senki se bír a szilajságával. Csak előttem juhászkodik. Bizonnyal a katonaruha t e s z i . . . Meg is fenye
gette múltkor a báróné, hogy a kocsiládánkba zárja
és soha többé vissza nem engedi.
— Képzelem, hogy megijedt a csitri! — enyhült
mosolyra most már a duzzogó is.
De Gábor a fejét rázta.
— Nem az, egy csöppet se! Mire megoldottuk a
kerékkötőt, onnan kellett kiszedni a frájlát, a kocsi-
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ládánkból, amivel ijesztették. Rúgott-kapált, mikor
kiborították.
Hanem hát nini..! Nem az itt a fontos, hogy
mit csinál Károlyi Klára! Sokkal kíváncsibb arra a
vőlegény, hogy megszokta-e vajon az udvari életet az
ő szépséges jegyese, az elmúlt hosszú esztendő alatt?
És az udvar is, megszokta-e az idegen föld virágát?
Nem okoz-e galibákat neki?
Sietett a megnyugtatással a kisasszony. Gábor
tekintetét azonban igyekezett elkerülni. Egy rebbenésnyi ideig mintha a császárt látta volna maga előtt
megjelenni. A császárt, ahogy néz rá elnyelő szemmel,
ahogy a színeit váltja, ahogy mosolyog rá, haragosból
kezessé lágyulva, ép mint az a makrancos gyermek leány, akiről Gábor beszélt. Éppen mint Károlyi
Klára . . !
Maga se tudta hogy miért, egy pillanatra össze
rándult a szíve. De aztán a mellette lovagló úrfi kezét
súrolva, el is múlt megint a rossz érzés, ahogy jött,
nyomtalanul.
Ostobaság! Képzelődés! A császár leereszkedő jó
sággal bánik vele, ennyi az egész. Neki pedig nincs
egy mozdulata se, ami ne jegyeséért történnék. Az ő
javáért, mindnyájuk hasznáért, akiket ilyen csodával
határos módon fűzött itt egybe a béke virágos lánca.
Az eljövendő, boldogabb napok előre adott záloga.
Amit maga körött lát — ez a sok ujongás, ez a sok
nevető arc — mind az ő műve és eléggé mutatja,
hogy áldott utakon járt!
Bercsényi úr szakította félbe a töprengést. A déli
kollációzásra is gondolni kellett s a főtábornok azt
eszelte ki, hogy változatosságképpen ne a falak tömlöcében, hanem az Üristen virágos abroszán keljen a
lakozás.
— Köröm közül, úti módra!
Hogy ez az „úti mód" fölért a termek pazar elő
kelőségével, csak azt bizonyította, hogy nem okvetle
nül mind szegénylegény, aki kuruc és ha tudnak pará
dét a messze Viennában, magyar urak a rét közepén
megállva is túltesznek azon.
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Előgurult a pompás konyha-kocsi s ontotta az
arany-ezüst evőkészséget, kristálypoharakat, flakono
kat, vastag damaszkuszi térítőket, szétszedhető tábori
asztalokat, arannyal vetekedő, illatos fából. És a kézen
megvarrott, drága szőnyegszékeket. Borból tokaji,
annak is száz éves. Gyümölcsből délvidéki madár
látta. Ebéd végén pedig úgy zúzódik össze mind a ha
lom kincset érő üvegholmi, a házigazda parancsára,
hogy soha ember többé össze ne ragaszthassa és
semmi más halandó ne ehessek, ne ihassék Rákóczi
Ferenc fenséges asszonya után.
Tetszett is ez a szilaj gavalléria a szép utasnak!
Nem talált szavakat a fővezér úr dicséretére. Hogy
milyen ötletes, szíves! Milyen gáláns, kedves! És mi
lyen igen-nagyon boldog ő, a kolostori sok könnyhulla
tás után!
Nyitraújlakig — délután öt óra tájban — le nem
fogyott szájáról a vidám csacsogás. De ott még fel is
sikított.
Nem csuda. Mikor egyszercsak puskacsövek szája
csillan a bokrok közül s olyan sortűz dördül a föld
hányás aljában, hogy meg lehetne tőle siketülni.
Talán valami ártó hatalom tört a gyanútlan uta
sokra? Égszakadás-földindulás?
Bizony, meg is indulhatna ég-föld, attól a vágtában
előkanyarodó, Jovas-karabélyos csapattól, mely most
a hintó elé szökkent. Olyan garral jönnek. A csapat
párducbőr-kacagányos, deli kapitánya azonban, beér
K kezve. lesuhintja a kardját s vagdalkozás helyén tisz
teleg. Bercsényi fővezér úr parancsát kéri. Kár, hogy a
főtábornok eltakarja a jövevény délceg alakját, mert
így nem látszik belőle a kócsagtoll-forgóján kívül
egyéb.
De a hangja .. ! Az a lágyan muzsikáló, hullámzó
hang.. !
Sarolta elhanyatlott a határban Ha két erős kar
át nem kapja, el is alél talán.
Nem engedik azonban! Nem.
A jövevény egyet kiált táncoló lovára:
— Delia!

