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A HET KALOZ

Heten voltak a kalózok s közülök egyik se dib-dáb legény.
Sőt mindnyájan kitűnő úriember hírében állottak.. Aki más
véleményen mert volna lenni felőlük, annak úgyis betörték II
koponyáját.

Ha kócsagtollas vitézi kalpaggal fejükön, kart-karba fon
va és spádéjukat csörtetve végigvonultak a. városka girbe-gör
be utcáin, a podeszta kicsoszogott a kancellária erkélyére és
barátságosan üdvözölte őket:

- Isten hozta önöket signori! - kiáltotta. - Érezzék jól
magukat szerény körünkben.

Mert a városka népe csakugyan szerény volt, kevés igé
nyű és éppen ezért nem is kritikus. Az örökké haragos tenger
táplálta őket a halak százféle fajtájával, csigával és rákkal.
Azonkívül még fuvarozással keresték meg a podeszta számára
rendelt városi tizedet és asszonyaiknak az új ruháravalót.

A hét kalóz egy parányi szigeten lakott, szemben a város
ka kikötőjével. Onnan ruccantak át néhanapján kis bárkáju
kon s míg tartott a pénzük, vígan mulatoztak a "Fekete Con
netable"-hoz címzett fogadóban. Senki se firtatta, honnan van
pénzük s hogy miből telik oly könnyű, úri módra. De csak
merte volna egy is piszkálni ezt a kérdést! S főképpen azt,
hogy miért öltöttek álarcot a jó urak, mégpedig selyemből va
lót és csipkésszélű dúsat, valahányszor kedvük támadt átha
józni a podeszta vendégszerető városába. Jó lélekkel biztosat
tehát senki se tudott róluk, a podeszta pedig tűzön-vízen párt
fogolta őket. S ha híre járt is néha, hogy itt-ott kalózok sar
colták végig a szornszédos községeket, a podeszta csak a vál
lát vonogatta :

- Tudom, hogy sok kalóz és rabló bujdosik ezen a kör
nyéken, de miért éppen ők lennének a sarcolók? Hiszen
finom, kellemes és vidám fiatalember valamennyi. Viselkedé
sük gráciája, ékes beszédük elárulja tüstént, hogy nem aféle
szegénylegények. Úriházból valók. Meg azután arannyal fizet
nek mindig, soha adósok nem maradtak, sőt pontosan fizetik
a tizedet is. Tőlünk egy garast se vittek el, ellenkezőleg: hoz
tak. Mi kell még? Dőre az, ki azzal törődik, ami messzire tő
lünk, a város falain kívül történik. Törődjék azzal a conne
table. Az ő baja ez, nem a miénk. Elég ravasz, másszék ki a
bajból.

Igazi bölcs volt a podeszta, - ezt mutatta beszédje is.
Különben, más se szólhatott rosszat: a hét fiatalurak tar

tották el a városka zenészeit, költőit és csepürágóit. Tehát va
lódi műpártoló urak voltak, milyenek akkoriban a versaillesi
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udvarban éltek. Azonkívül sok leányszív is repesett értük s ez
nagyot nyomott a latban.

Ha pedig bölcseséggel teljesen elérik majd az emberi kor
legvégső határát, - addig hadd mulassanak - vagyonukat
úgyis a városra hagyják, - hitte a podeszta és képzeletében
máris látta azt a szoborcsoportot, amely a hét fiatalurat ábrá
zolja kardosan, kócsagtollal kalpagosan, - igaz gyönyörűsé

gére a kevésbé irígy utókornak. Meg azután illett is hozzájuk
ez a szobrászi örökkévalóság, jó néhány méterrel magasan a
sáros földtől az öröklétig felmagasztosítva.

- Nélkülük bizony nincs "élet" ebben a sárfészekben,
- mondották az előkelőbbek, akik vendégszerető házat tar-
tottak.

- Ö, aranykor, szép ifjúság! - emlékeztek az öregek is, ha
meglátták a nyalka hét urat. Kékebb az ég is, tüzesebb a nap
is, ha közöttünk mulatnak. Harsány daluk a színes, szép világ
ból hoz hírt, amire magunk is vágytunk egykoron.

- Az álarc pedig még érdekessé teszi őket - toldották
meg a rajongást a huncut asszonyok. Végül is az egész város
megegyezett abban, hogy tömlöcbe való bolond az, ki őket a
zord kalózokkal téveszti össze. Sőt úgy ragaszkodtak hozzájuk,
mint valami rejtett álmukhoz, ami festői álom volt és rajon
gással teljes és amit a város apraja-nagyja akkor álmodott
karneváli lázban szinte, mikor a hét urak vidám énekétől volt
hangos minden utca.

A podeszta pedig ilyenkor kiült házának erkélyére és a
csillagokat nézte megindult szívvel. Hívő öregségében már
nem is vágyott másra, csak hogya csillagokon túl megtalálja
örök hazáját. Ezért unta is a kormányzással járó gondokat, a
nyugtalan szegénységgel való törődést, a bíráskodást és az
adöszedést. Arra is gondolt már, hogya város vezetését átadja
valaki másnak. Sokáig tünődvén erről, úgy találta, hogy a vá
ros polgárai között hozzá hasonló bölcs és tisztes ember nin
csen, ki méltó lenne e magas hivatalra.

Nyilván, saját nélkülözhetetlenségének tudatában, kényte
len volt tehát továbbra is ragaszkodni a hatalomhoz. De más
okból is - és ez súlyosabb volt: híre járt ugyanis egy szép
napon, hogy a vidéken pusztító kalózok, kiknek búvóhelyét
senki se tudta, véres támadással fenyegették meg a várost.
Csak egyetlen ember volt a városban: Giovanni, a tömlöcök
porkolábja. S bár Giovanni ritka erejű ember hírében állott,
egymaga aligha tudott volna szembeszállni a kalózokkal. No
sza, hát nagyot gondolt a podeszta s átküldte a porkolábot a
kis szigetre: hívja gyorsan a tanácsba a hét fiatalurat.

Meg is jelentek másnap előtte ők. Ezüst vért csillogott a
mellükön és csupa gyöngy volt ruhájuk drága bársonya. A
podeszta is legszebb ruháját öltvén fel, a tanácsházban fogad
ta őket tisztelettel. És mert tudta, hogya romlatlan ifjúságot
szép szavakkal tőrbe csalni könnyű: ígért nekik hetet-havat,
ha kardjuk erejét a város védelmére szánják a kalózok ellen.
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Erre azonban a hét urak közül az egyik, ki termetre a
legdélcegebb lévén, bizonyára a többinek vezére volt, így vá
laszolt kalpagját mélyen megemelve:

- Ö, nyájas podeszta, értettünk szavadból s nem is habozunk
megvédeni a várost, hol annyi kellemben részesültünk. Am ha
most nem fedné ábrázatunkat ez az álarc, mit fogadalomból
viselünk, hogy a tisztességnek kárát ne okozzuk, látnod kel
lene: orcánk derűje hogy elborult a szomorúságtól.

- Miért változott szomorúságra örök vidámságtok, jó
uraim? - kérdezte aggódva a nyájas podeszta. - Nem mond
tam-e, hogy minden kívánságtokat teljesítem?

- Igaz, igaz, de halljad előbb az okát. Amikor hajónkkal
elindultunk otthonunkból, hogy hívásodra tüstént itt legyünk,
a balga porkoláb, ki éjjel vendégasztalunknál leitta magát,
hajónk fedélzetéről a tengerbe szédült s ott veszett szegény.
Búsulásunknak ez egyik oka.

- Ebben semmi sincs - derült a podeszta. Porkoláb, ha
kell, küld másikat a connetable. Az ő embere! Miért ivott a
szerencsétlen. Régen megjósolták vesztét a szamárnak. De a
másik ok? ..

- Hát megmondjuk azt is, halljad! Bizony, hogyan is véd
jük meg a várost a tenger felől, ha szigetünket bármikor
meglephetik a kalózok?

- Építsetek várat a szigeten, kőből!

- Honnan vegyük a követ, nagy jó uram! - vágtak a
podeszta szavába mind a heten.

- Honnan? Hát ha kell, felszedetem az utcaköveket és le
rontatok néhány kőházat kedvetekért, de nem az én kőháza

mat. A polgárok tudni fogják, hogy a köz érdeke előbbre való
mindennél.

Nagy hálálkodással, pénzzel, borral és élelemmel megra
kodva, hazatértek tehát a hét urak. Következő napokon pedig
elhajöztak a kövekkel is. Jól megkoppasztották a várost.

- A kalózok se vittek volna el többet - mondták a
rosszmájúak.

~ Mindig sejtettük, hogy böjtje lesz még az aranyeső

nek, - tették hozzá az irígyek. A város többsége azonban he
lyeselt, hiszen titokban mindenki abban reménykedett, hogy
a kalózok zsákmányából dúsan megtérül minden költség.

A hét urak pedig felépítették az erődöt, saját úri kezük
kel. Nem fogadtak el segítséget, - ők tudták, miért.

Egy héttel ám az avatási ünnepség előtt, mire nagy izga
lommal készült a város apraja-nagyja, - különös eset történt:
hirtelen megjelent a holtnak hitt porkoláb. Fejét véres kötés
éktelenítette el, arca fehér volt, mint a kísértet és hatalmas
teste erőtlen. Igy jelent meg a podesztánál, aki éppen az ün
nepi beszédet tanulta. Most ahogy azonban meglátta a sírból
kelt embert, azt hitte elveszti nagy eszét. Egyetlen hang se
jött ki torkán. A porkoláb pedig megragadta a podeszta re
megő kezét s az ablakhoz vonta:

V IG ILIA 33



- Látod uram, ezt a szigetet s az új erődöt is?
- Látom, - dadogta a podeszta.
- Nos, akkor jól jegyezd meg, uram, - ott laknak a

kalózok.
A prodesztából felszabadult nevetés tört ki:
- Mit mondasz te, bolond?
- Hogy a hét urak s a kalózok ugyanazok. Úgy mondta ezt,

hogy meggyőzőbben maga az igazság se szólhatott volna most.
Nyomatékul pedig leoldotta a kötést a fejéről.

- Látod ezt a léket itt. ök ütötték buzogánnyal a kopo
nyámon, aztán a tengerbe dobtak. Miért tették? Miért tették?
Azért, mert észrevették, hogy kilesem titkaikat. Rengeteg
kincsük van. Több, mint csiga a tengerparton.

- Félre beszélsz, Giovanni! Még most is részeg vagy a jó
urak borától s mikor a tengerbe buktál, a sziklák zúzták szét
holdkóros fejed. Ez az igazság!

- Eszemnél vagyok, uram! Akasszatok fel, ha hazudtam!
Tudjátok meg azt is, hogy az avatási ünnepen, mikor mínd
nyájan a "hét urak" vendégei lesztek, megmártják bennetek
spádéíkat, amikhez annyi vér tapad. Csak ti nem akartok tud
ni róla.

- Ilyen gyalázatos rágalmakat nem hallgathatunk jöven
dő vej einkről, - kiáltott a város pénzbeszedő tanácsnoka, ki
betoppant a lármára. c- Tartóztassuk le a rágalmazót s egy
hét múlva kivizsgáljuk az ügyet. A tömlöc hűsében eloszlanak
addig lázálmai.

Nosza, nekiestek a tanácsurak és saját úri kezükkel a vá
ros tömlöcébe dobták a porkolábot. A porkoláb azonban jól is
merte saját tömlöcének rejtekútjait, hol a forgandó szerencse
folytán most ő volt a rab: éjjel ki szökött onnan és futtában
meg sem állt a connetable táboráig.

Éjjel osont, mikor a városban mindenki aludt, horkolva
fújt és színes álmot álmodott, ki-ki a maga médján. A porko
láb pedig, mikor a connetable sátrához ért, kérte, hogy azon
nal ura elé vezessék.

- Uram, - mondotta előtte mélyen meghajolva, -- fel
fedeztem a kalózok rejtekhelyét. De csínyjával kell velük el
bánni, mert megbabonázták a podesztát s a város minden la
kóját.

- Jól beszélsz, ember! - kiáltott a connetable - tüstént
indulunk és elbánunk majd a kétszínű latrokkal. - Mindjárt
doboltatott tehát és seregével, hajóival elindult a kalózok szi
gete felé. Eközben pedig a hét urak rábeszélték a podesztát,
hogy adja ki a város harangjait, azokból ágyút öntöttek és
bombákat gyártottak. Rábeszélték a polgárokat, hogy adjanak
aranyat, ezüstöt, pénzt, hogy azzal majd sereget fogadjanak a
város védelmére. Rábeszélték a gazdákat, hogy adják ki élő

marháikat, barmaikat, disznóikat, kecskéiket, felesleges gabo
nájukat, hogy az ostromzárra felkészüljenek. Mert a hét urak
neszét vették, hogy közeledik a connetable, a podesztát s a né-
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pet pedig azzalrémítették, hogy közelednek a kalózok. Né
hány városbelinek eszébe jutott, hogy a connetablet is segít
ségül hívják, de a követség már nem találta táborhelyén a
tartomány urát és senki se tudta, hová lett seregestül.

- A connetable gyáva és megszökött - mondta a po
deszta. - Lám mily szerencsénk van, hogy a hét signorra bíz
tuk magunkat. Most ugyancsak hoppon maradtunk volna. Tér
jünk nyugodtan pihenőre. Isten s a hét urak megoltalmaznak
ezután minden veszélytől.

Azért a connetable se volt kutya. Több ravaszság szorult
bele, mint a király akármelyik tábornokába. Hirtelen haragú
volt, igaz, hideg és kegyetlen, de tréfacsináló kedve megelőzte

és túlszárnyalta hírnevét, amit a párizsi király szolgálatában
szerzett. 0, balga, hét szép úrfiak! Úgy meglepte őket éjjel
gyors hajóival és vakmerő zsoldosaival, hogy moccanni sem
tudtak. Mire a hajnal felvirradt, a hét vidám legény tetőtől

talpig megvasalva várta balsorsát. A podeszta nagy rémületére
pedig délfelé követséget küldött a városba s azt üzente, hogy
a hét urakkal egyeszségre lépett: együtt mennek a kalózok
ellen, hogy a várost megkíméljék a háború borzalmaitól. 
Ezt a kegyes tanácsot a hét fiatal úr sugallta a connetable
nak! - kiáltotta a podeszta. - Áldja meg az Isten őket! Lás
sátok: nemcsak bátrak ők és kedvesek ők, hanem kegyesszí
vűek is. A connetable pedig mikor látta, hogy milyen gyerme
teg lelkek lakják a várost, elhatározta, hogy nem is zavarja
őket balhitükben. De azért szigorú törvényt ült a kalózokon,
amint ezt a királyság törvényei előírják. És mivelhogy a con
netable hű szolgája volt a királynak és legfőbb őre a király
ság törvényeinek: szurokba főzette a hét urat, hogy rengeteg
bűneikért lakoltassa őket. Továbbá pedig, hogy kétszínűségei

kért is büntesse őket - így emlékezik meg a város késői kró
nikája - elrendelte, hogya hét urak szurokba főtt alakjait,
mint megannyi szobrot, dúsan bearanyozzák. Azután a hét
urak vitézi ruhájába öltöztette hét zsoldosát, termetre, moz
gásra épp olyan hét legényt, mint a vidám urak voltak és be
küldte őket a városba vállukon egy-egy szoborral.

A connetable hét zsoldosa, élen a connetableval, kócsag
tollas, vitézi kalpaggal fejükön, selyemből való álarccal oreá
jukon és spádéjukat csörtetve végigvonultak a városka girbe
görbe utcáin és harsány éneknótával búcsúztak a városkátóI.
Mikor pedig a piactérre érve a hét szurokból való aranyozott
szobrot körbeállították, a podesztta kicsoszogott a kancellária
erkélyére és könnyes szemekkel búcsúzott tőlük:

- Isten velük, signori, térjenek vissza épen, diadallal és
sok-sok arannyal tarsolyukban.

Olyan nagy volt a szomorúság mindnyájuk szívében, a
szép asszonyok, a lányok s a gyermekek szívében, hogy senki
se vette zokon, mikor a connetable hajóira rakatta a kalózok
minden kincsét, minden marháit, fegyvereit és a város ha
rangjaiból öntött ágyúkat is.
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A piactéren csak a férfiak zúgolődtak, de a város pénz
beszedő tanácsura azzal vigasztalta őket, hogy nem veszett el
minden, idővel pénzt lehet veretni a hét fiatal úr aranyszob
raiból. Erre aztán ők is lelkes hurrával búcsúztatták a fekete
connetablet s körülötte hét zsoldosát, kik a magas fedélzetről

a hét urak kócsagtollas kalapját lengetve mondtak Istenhoz
zád-ot a vendéglátó boldog népnek.

Kézai Béla
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