
AZ ESZÉKI HI D
Lr t a : Dénes Gizella

1664 kora tavaszán Zrínyi Miklós a költő és
hadvezér hadseregével elfoglalta és főlégette

a törökök Eszéknél épített híres hídját.

Furcsa, távoli kürtszó foszlányaként tovarebbenő pattanás rezgett
a ködbe takart Zrínyí-kastély írószobájában, Itt a terem mélyében, a
veres márvánnyal szegett, oroszláncímeres kandalló falának támasztott
háttal, térdére fektetett írótáblán. Indulatosan meg-megmozduló, írásra
kész uj akkal, tűnődő hallgatásban gubbadó Miklós gróf, akit "csák
tornyai bölénynek" nevezett az ország császári és fejedelmi kegyeket
kergető főrendi tábora. Némelykor végighúzta térde fölött kemény,
kissé görbedt ujjait s hol indulatosan, hol fájdalmasan sziszegve egyre
közelebb húzódott a kandalló mélyében szikrázó fahasábok parázsának
melegéhez, A rezgő hangfoszlányra azonban többször Iigyelmqsen hall
gatózva nézelődött a teremben. Am a falak között senki sem mozdult,
a függöny-kárpitok rebbenés nélkül omlottak alá a boltíves falakon.
Mégis fölkelt ültéből s nehézkesen, köszvény kínjától elnyomoritott
térdeit tapogatva átlépdelt padokkal, könyves-polcokkal megtöltött szál
lásán, melyet legjobban kedvelt kastályában s ahol a legtöbb idejét
töltötte. Míg lépegetett, többször átsimította ezüstszállal beszőtt sűrű

és csigákban omló barna haját és a hang irányát figyelte. De jártában
is csak a fahasábok pattogását hallotta maga mellett és azokat a tompa
döccenéseket túlról a falakon, melyre elmosolyodott. Mert e döccené
seket lágy ének dallama is kísérte.

- Adám fiamat altatják és Zsófia néki dudorászgat ...
A szavakra szemérmes, forró büszkeség pirosodott kiálló arccsont

ján és kisfiús ellágyulással a 'kandallóíg lépkedve, ujjait pattogtátva.
deákos buzgósággal, de valamely rejtett mámorral ismételte maga elé
a falakon keresztül zümmögő dalocska szavait.

Fagyalfának fejér virága
Lehull a földre és nem lesz
semmi haszonra ...

Mire elcsöndesedtek a pihe-puha szavak, keményen megcsikordult
a teremajtó vaskilincse és óvatos torokköszörüléssel őszülő hajú, sápad
tas férfiember lépett a gróf elé tiszteletteljes meghajlással, de csalá
dias otthonossággal:

- Ime az Török Afium tisztára rótt három mása, ahogy kegyel
med rendelte. Immáron indulhatnak Bécsbe Lipót császárhoz. Apafy
fejedelemhez Erdélybe, meg Úrbarátaihoz kegyelmed örök hiriért ...

Zrínyi az iratköteehez kapott, de mindegyre a falak mögül pendülő

dallamot figyelte s hallgatta.
- Nem kerestem se a hírt, se a dicsőséget, András! Amit én pen

nába öntök: parancsolat és kötelesség. Amíg írtam ezeket, úgy érez
tem, mintha kardokat forgatnék. De szívem mélyében az ilyen lágy,
kicsiny versezeteket dédelgetem, melyekért vajmi gúnyorosan emleget
nek rendbéli társaim. Hallgassad csak, András, kedves deákom, hall
gassad dalomat, mellyel Adám fiamat altatja Zsófia grófasszony. E ver
semet húsz éves szívvel szerzettem én, mikor bujdokolva körüljártam
Szigetünket s megtaláltam kis erdőnket . " Fagyalfának fejér virága
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lehull a földre s nem lesz semmi haszonra ... Danté úgye és Pétrarca :
nagy példaképeim pálmákról, ciprusokról énekelnek. Kicsiny fagyal
fáink úgye csak nékünk kedvesek?

András deák arca felpirosodott s a hamusan fehérlő rőt parázsba
hunyorogva, suhancos derűvel mosolygott. .

- Túladunai tájunk fája, kegyelmes grófunk ! Szalában. Somogy
ban, Baranyában erdőnyi sokaságban növekszik és nem érdemtelenül.
hiszen erős gyepüket lehet belőlük fonni! Tavaszon fehérbe borulnak:
mintha fátyol remegne rajtuk ...

Zrínyi visszaül székébe, hogy a letfsztázott másolatot vi zsgálgassa,
olvassa. Hangja szárnyalva suhogott a csöndes falak között, míre Cse
renkó a sebesen felnyíló ajtóra mutatott. melyből Zsófia grófnő lépett
közéjük riadt kiváncsisággal.

- Kivel hadakozol itt magányodban. kedves Miklós? Ugyan ki
vel?

A hangra forró vérhullám festette át Zrinyi széles homlokát, de
felesége helyett Cserenkóra nézett s annak fellelkesült tekintetébe ve
szett sötét szemének fénye.

- Nem érezheted, Zsófia, se hadakozásomat. se bennem élő kín-.
jaimat ... Te Bécsben s békében éltél s itt Csáktornyán is mindenben
megoltalmazhattalak. Vadászatokon kívül alig mozdulok közületek. s
most a hosszú, ködös lacsakos őszben e betűket rovogattam össze. E be-
t üket, melyben valóban hadakozom, Zsófikám. Béccsel is, a rendekkel
is, Erdély fejedelmével is. Ezt a munkámat az én kedves deákom le
másolta számomra. hát azt olvasgatom.

Zsófia szájára tette ujjait.
- Adámnak foga nől, Miklós, hát ne riassza föl haragos hangjá

val!
Erre Zrinyi sértetten, Iájón fölnevetelt s András felé nyújtotta a

kéziratot.
- Hát Adám fiam fogzása fontosabb. Kapd hát el tőlem, kezesen

nehogy tűzbe haji tsam gyönyörű mesterségedet ...
Cserenké riadtan melleséhez szorította a lapokat. .
- Annyi éjcaka és e nagy ősz munkáját?!
Zrínyi homlokára simított és szeme elé emelte tenyerét, míntha

zokogás kísértette volna,
- :es egy évszázad gyötrelmét ...
Zsófia könnyed, gondtalan táncléptekkel libbent urához. Kisimí

totta homlokába hulló kemény haját s kedveskedve vállához bújt.
A deák erre lehajtotta fejét s a padozat fénylő kőkockáira szegezett
szemekkel kisietett. Csak az ajtóból nézett víssza s egy pillantásban
elkapta Zrinyi keserű tekintetét. Még látta, hogy az asszony csipkés
köntöse a gróf sötét alakjára hullik s a kemény ujjak mohón magához
húzzák a puha vállakat. Arra behúzta rájuk a függönykárpitokat és
erősen lekattantotta avaskilincset.

. '. Ök ketten némán elszelidülve egybeölelkeztek ugyan, de Zrínyi
hevesen kiemelkedett az asszony illatos csipkéiből, puha vállairól s
hallgatózva körülnézett.

- Nem hallod-e Zsófia? Nem hallod-e, mintha valahonnét valaki
kíáltozna és szólítana? Figyelmeztetne avagy sírna? l

Zsófia könnyű dudorászással nyújtózkodott és ásítva mosolygott.
- Talán egy kóbor vándor vagy csak a szél. Ez a vékonyan fü

tyülő novemberi szél, ami nyilván havat hoz számunkra a karácsonyra
s amit semmiképpen se szívelhetek. Azért is ülök naphosszat lant mel-
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lett, hogy legalább addig ne hallhassarn, amfg pengetem a dallamo
kat ... Holott kedves nekem ez a Csáktornya és a közelítő tél is, ami
ben majd megfehéredik a határ, miként akkor, amikor Bécsből, Po
zsonyból hoztál ide. Most is vísszahallom, Miklós, a szánok csengését,
a lovak horkanását és a te jó, meleg hangodatl

Zrínyi megindultan mosolygott és homlokához szorította az asszony
selymes, ezüstszőke haját.

- Bizony "százhúsz szánkón" mentem érted, Zsófiám. Magam elől

ültem, mindig a kocsis rnellett, mert látni akartam a havas határ min
den bokrát, nehogy támadó közelíthessen feléd és fegyvereseimben,
kisérőimben sem bíztam. Mínden fa, minden bokor mögött ellenség
várakozhatott: török, német és rabló egyaránt, akik abból élnek mos
tanság, hogya gazdag kíséretet, fogatot föltarlózhassák és kirabolhas
sák. .. De nemcsak erre gondoltam ott a kocsis mellett, édes Zsófiám,
hogy téged védjelek. de arra is, hogy körül az erdőkön, mezőkön min
denütt falvak gubbasztanak, remegnek és a falvak házaiban magyar
népünk. Vajon ki óvja, ki védelmezi őket? 0, mit tudhattok ti arról
Bécsben és a városokban, ahol békében élhettek és nyugodtan dolgoz
hattok, mi gyötörhet bennünket e széles, de árva hazában, ahova akkor
hoztalak? És akár hiszed, akár nem, Zsófia, még Montecuccolira is gon
dolnom kellett ott a kocsis mellett s a szánok csengéséből is visszahal
lottam rekedt nevetését, amivel visszadobta dunai hadjáratom tervét. ..

.. Zsófia könnyedén, de közönyösen dudorászgatva megcsókolta ura
redős homlokát és megrántotta vállait:

- Ne emésszed magad Montecuccolin, Ö már régen por lesz és
hamu, amikor téged újra és újra emlegetni fognak és éppen époszod
után! .

Zrinyi azonban nem vigasztalódott és a vasrostélyos ablakokat rázo
gatta mérgében.

-- De nekem nem elég az emlegetés, Zsófia! Eddig mondogathat
ták felőlem, hogy az a Zrinyi csak vadászgasson ott Csáktornyán, pen
gesse lantját és keseregjen a hazai kínokon; de egyszercsak kitörök
magányomból s bölényként rontok a bécsi perspektívára!

Az asszony kényszerű unalommal hallgatta s a fal felé nézegetett,
de Zrínyi hirtelen meglágyult s valamely forró mámorral temette arcát
az asszony hajába.

- Mikor jöttél Zsó.fiám, akkor kezdtem átolvasni a munkát, melyet
az őszben dolgoztam együvé s Andrásunk szép gyöngybetűivel ime
papírra is rótta, hogy szerte küldhessem.

A szavak közben szerelmes gyengédséggel simítgatta, pergette a
lapokat s az elkészült munka édes lázában mormolni kezdte. ,

Zsófia tanácstalanul nézte és riadtan nyeldesett.
-- El fogja most nekem is mondani? Es ha Adám felébred köz

ben?
Zrinyi azonban nem hallotta az ijedt tiltakozást. Az ablak és kan

dalló között lépdelve, csak a benső forróságot érezte, az alkotás forró
ságát, mellyel papírra vethelte gondolatait s betükbe önthette lelke
kínjait.

- Szembe akarsz szállni Béccsel, a császárral? - szólalt meg
Zsófia. - Nem tehetek róla Miklós, de félek és téged féltelek.

A szél tovavisongott az ablakok mögött, eső vette a lapokat és az
asszony megborzongott.

-- Mióta itt vagyunk Csáktornyán. mindegyre él török megtáma
dásáról hallok: magadban, Cserenkóval és barátaiddal. Terveidben,
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amiként tudod, én sohasem akadályoztalak és sógornőmet is elkísér
tem Gremovilléhez Párizsba, ha nem is vagyok oly harcias lény, mint
Kata, a Frangepán-lány, Sokszor, míg hallgattalak benneteket, arra
gondoltam, vajon miért nem tudjátok ct törököt csellel gyengíteru ?
Amolyan fondorlat ot gondolok, t udcd.. amilyent Pernflinger Kata urá
val cselekedett a török ott Budán. Hogy is hívják az urát'?

Zrinyi mogorvaságában is mcsolygott.
__ o Azt nem tudod, hogy Török Bálint, csak a Pcmf'linger K l'.á:.

Igaz: az az asszony megérdemli, hogy emlegessék ...
Na jó toppantott Zsófia, . - csak azt akarom mé.~ neked mon-

d a ni, hogy egyszer talán így télen kellerio valami t kezdenetek él török
kel, hiszen annyiszor mondjál.ok, hogya török keleti nép. nem birja.
m-m állja a hidege: s ilyenkor nem mozdul cl váraiból. városokból.
Hát miért nem indultok ilyenkor egyszerre együttesen ellene. Miklós ?

Zrínyi Iölnevetett, legyintett. De mielőtt szólt volna, könnyű sírá';
szcrnezet t ct falak mögötr, mire Zsófia összef'ogta csipkés köntösét.

Jesszus! M{>gis fölébreszlettük Adarnunkat !
S pillanat múltán clfelhőzöt.t a puha tapétafal mögött. Később

Zrinyi is nyomába lépkedett. aztán hirtelen megállva. maga elé mor
molta, sorolta.

Igy télen'? Egyszer, így télen ... ?
S a szavakat ismételve többszö:', egyrt· hevesebben lépkedett. mig

;u ajtó kis gombját keresgélte. Am ahogy elérte, hevesen felpattant a
m',les tölgyajtó és Cserenk6 foj tott, mérges dünnyögé-e állította merr.

Elnézést, kegyelmes gróf úr, de egy utas érkezett s mint mondja,
Iontos hírrel, egyenesen török földről.

Zrínyi türelmetlenül legyintett és a másik ajtóhoz fordult.
__ o Mindegyik azt mondja, András. Tudod, nincs nap, hogv valaki

valahonnét "fontos hírrel' ne állítana be Csáktornvára. Egyik Bécs
ből, a másik Erdéjyből, a harmadik meg, u:;:ye, egyenesen Sztambulból
indult el hozzám ...

De ez asszony, kcgvelmcs grófunk dohogott i\ndrás.-- Se
nem öleg. se nem fiatal. okos is, bolond is ós hangosan kiáltozza ke
g\'P]med nevét, ;'kár a búcsúsok.

Zrínyi megadóan folhúzta vállát és fölemelte jobbját.
Engedd hát be András, ha már itt van s ebben a viharban útra

szánta magát, Tán az ő figyelmeztetését hallám (' reggelen ;1 szélben'
Cserenk6 maga mőgé intett a folyosóra és egy meghajtott fej Ű,

ne-héz daróc köpennyel takart asszony közelitett Zrínyi elé. Ott, ahogy
megállott, s halk, mély hangon köszöntést mormolt, Ioernelte válláról
,; nehéz köpenyt s puha, földig omló, csaknem bársonyos fényű öltöny
ben mutatkozott, nyakán és csuklóján vékony arany ékszerrel. Öszes
barna haján fehér gyapjúturbán magaslott és a turbánban finom,

. cseppnyi arany félholdacska ragyogott. Arca, szeme könnytől fénylet t,
szájában összekoccantak fogai, amig dadogta:

-- Zr-ini, Zrini Miklós grófunk lenne kegyelmed?
A gróf megsimogatta sápadt homlokát és bólintott.
. - Én az lennék, --- bólintott kesernyésen.. _- Dr kegyelmed?
Az asszony kimagaslott. Végigtörölte fáradalmaktól dúlt arcát, de

egyszerűen. igen csendesen mondta:
- Magyar lennék én is Zrini, Zrini grófunk. És ősöm száz eszten

deje kegyelmed ősének katonája volt Szigetbcn és ott is halt meg vele
azon a harcon. A felesége meg nevendék-lánya nekem dédanyám !
- lánccal kezükön fndultak akkoron török főldre s ott is maradtak ...
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Zrinyi arra nyomban a meleg takarókkal bélelt öblös szék felé
mutatott.

- Pihenjék hát kigyelmed és melegedjék a lacsakos hideg után,
míelőtt szólna,

Utána Cserenkóhoz fordult.
- Hagyjál bennünket, András, hadd szólja szíve keservit az asz

szonyság,
Az asszony azonban felmosolyget t, de szeme keményen villant a

deákra.
- Meghallhatja híremet ű is. Akkor talán elhiszi, hogy nem vagyok

kóbor csaló, aki tenyerét tartva járja a várakat, híreket. hordozván és
keresvén. Igen nehezen engedett Tenagyságod elé, de tudom, hogy ez
kötelessége mái időnkben!

Ahogy az asszony leült, András kétkedve. gunyorosari hallgatta.
- Török földön kitől tanulnak magyarul a rabok?
Az asszony sértetten elpirult s hangja csattanva csendült a vaskos

falak között.
- Csak az anyjuktól, deákuraml

A szavakra Zrínyi lehunyta szemét és hátrahajtott fejjel András
hoz intett.

- Mi törvényünk ez, András s íme igazság! Akárhány század múl
hatik el fölöttünk, az anya tovább adja ősei nyelvét. Hanem mennyünk
vissza Szígetre, asszonyság, őseink várába ...

- Igenis - bólintott az asszony. - A deákúr fellapozhatja a szi
geti vár katona-lajstromát és megtalálja benne Egyed Mátyás nevét,
dédanyám apjáét. Felesége meg a lánya éppen a híres szigeti vezérnek,
Topiz agának birtokára kerültek a Boszporusz partjára. Ott dédanyám.
öreganyám, anyám s aztán magam is, persze török asszonyok lettünk.
Egyik első, másik, mint anyám meg én, egyetlen asszony --- urunk
mellett! És mink ott nemcsak nyelvünket, de hitünket is megtartottuk.
Igaz, hogy - papunk nem lévén - magunk tudományával Máriánk
hoz imádkoztunk. Az én uram Kara et Zolim, az aga hatalmas birka
nyájának őré, csöndes, jó ember volt és megengedte "hitetlenségün
ket", vagyis se szavunkat, se hitünket nem tiltotta. Még nevetett is,
amikor fiainkat, Szelimet és Hasszánt! nékem Mátyásomat és Adámo
mat is taníthattam anyáim nyelvére és hitére. Nem panaszlom sorso
mat, rosszabb is lehetett volna. Uram jó ember volt s magyarban sem
találhattam volna különbet, Egyedül lakhattunk kis tanyánkon, akár
a magyar juhászok. De a tavalyi télben ...

Az asszony hangja itt elcsuklott, arca elé kapta két kezét, s vad,
vonító sírásba törve, a prémekbe kapaszkodott, míg hangja sziszegve,
akár a fedő alól kicsapó gőz, sistergatt tova.

. . . Akkor a nagy hóviharban farkasok törtek a nyájra és két fiam
meg uram a foguk között maradtak.

A gróf és a deák egyszerre simították az asszony vállát és egy
szerre csirtitották.

- Nyugodjék kegyelmed! Vígasztalódjék!
Annak sötét szemei megnőttek, tenyereit széjjeltárva. törletlenül

hagyott könnyeit nyeldesve bólintott.
- Hát ezért, kegyelmes gróf, ezért is igy. :És mivel éppen akkor

értek a tanyára a dervisek, akik minden esztendőben meghirdetik a
szent zarándoklatot a szigeti Türbéhez, hogy Szolimán császár szívénél
áhitatoskodjanak az igazhitűek. És ugye kínomban mire is gondolhat
tam volna másra, hogy most, most én is indulni fogok - velük! Hiszen
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se gyerekem, se rokonom többé ott török földön és ez a Sziget, ugye
mégis az én igazi hazám, igaz-e kegyelmes gróf? Hát nem kellett-e
elindulnom a dervisekkel, akik éppen akkor érkeztek és Szigetet em
legették?!

Cserenkó látta, hogy a gróf arca hol sápad, hol vereslik: féktelen
hevessége jeleivel mutatkozik. Ezért szigorúan az asszonyra intett:

- A végét$orolja kegyelmed. Azt, hogy Sziget helyett míként és
miért jutott Csáktornyára Szelimán császár türbéje helyett?

Az asszony fölállt a székből. Arcát végigsimította a fölmagasodott
Zrínyi előtt.

- Mert ácsolják az eszéki hidat, kegyelmes gróf! Száz és száz
török ács dolgozik azon a hídon, s a dervisek, katonák egyaránt hirde
tik, hogy az új tavaszon mindennél hatalmasabb török had árad át
rajta. Olyan had, amely elsöprí Magyarország mínden várát és meg
se állanak Bécsig !

Zrínyi mozdulatlanul nézte a külsejében törökös, de szavában ma
gyar asszonyt. Látszott, hogy szívesen meg is rázná, sürgetné roppant
türelmetlenségében.

- Tovább! Csak tovább, asszonyság!
Cserenkó viszont hitetlenkedve legyintett.
- De igaz-é, amit mond? Igaz lehet-e?

Zrinyi indulatosan deákja vállába markolt:
- Hát mire másoltattam vajon a Törők Afiumot veled? Miért

sürgettem annyira a dunai hadjáratot? Hát hány száz legényünk futja,
figyeli a drávai partokat erdőben, mocsarakban lapulva? Itt most nem
az asszonyság igazsága az· elgondolkoztató, hanem inkább az, hogy
csekélységében is arra figyelmeztet, amire annyi kínnal gondolok!
Hagyjad hát, hadd mondja a magáét s azt, hogy miként ért Sziget
helyett három megyében bujdokolva Csáktornyára?

Az asszony arra akár tálnyi tiszta vizet öntött volna a gróf elé,
engedelmesen, de igen egyszerűen sorolta, amit látnia adatott.

- Ahogy az eszéki hídhoz értünk, mind láttuk, hogy amíg a török
ácsok dolgoztak, a vízen túl szekercések vágták a fekete erdőség fáit.
De amikor adervisekkel átgyalogoltunk a hídon, szalmacsóvát haji
gáltak reájuk. Ebből a csóvából a török zarándokok is kaptak, mire
a dervisek Allah nevét kiáltozták. E kiáltásra az ácsok megálltak a
mainkában és vagy száz török lovas száguldott mögénk. Ugyanakkor
a szekercésektől magyar szavakat hallottam: "Szűz Mária, az anyáto
kat!" Körülöttem sírás, rohanás, fegyverropogás. vagyis hogy harc.
Nem tudom, hogy úgy löktek-e félre, vagy magam léptem ki a sorból,
csak egy hatalmas eperfa gyökerei között gubbadtam mindaddig, amíg
a dervisek visszaindították a zarándokokat. De én a fa gyökerei közül
kiemelkedve. a szekercések felé tartottam, akik magyarul széltak és
Máriánk segítségét kérték. Ott a szekerceseknél egy igen borostás bal
tás a vérét mosogatta, meg az erdő sűrűjébe nézegetett. "Most kellene,
hajj átok, egy bátor legény ~ mondta a többieknek - aki meg se áll
Csáktornyáig, Zríni grótunkhoz, aztán megmondja néki, hogy immár
ne rovogassa a pennát, hanem ragadjon fegyvert minden érdemes
arravaló barátjával meg népünkkel. És neki a töröknek, mielőtt föl
építené új tavaszra ezt az új hidat."

Zrinyi szemei Cserenkéra csil1antak, míg a deák az asszonyt nézte,
aki széjjeltárta kezeit s a levegőbe mutatott, mintha írni kívánt volna.

- Mint a lánc szemei, kegyelmes gróf, úgy illenek egybe állomá
saim. Akkor ott a baltás előtt hirtelen megenyhült nagy boldogtalan-
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ságom és úgy hittem, hogy láng csap magosra szívemből a Zríni névre,
bárha én Szigetre indultam, Szigetet kerestem... Mégis odaálltam
az öreg baltás elé s azt mondottam: Indítsanak érigem Csáktornyára
ahhoz a Zríni grófhoz evvel az izenettel. Az öreg baltás azt mondta,
hogy 'aJ~kor vezessenek ki az útra s addíg kísérjenek, amíg Baranyából
Somogyba érek, ahol Berzencén, Baboesán keresztül a suttyó bokrok
is mutatnak nékem Zríni grófhoz Csáktornyára, hiszen az egész határ
minden népe tőle várja a szabadságot meg a békét. Ott Csáktornyán
csak annyit széljak Zríni grófnak, hogy Bodviczai halászgazda üzeni,
mielőbb induljanak ki mind a várakból és a falukból, ne várják ki az
új tavaszt, hanem égessék le azt a hidat még ezen a télen.

Az asszony akkor mirrt ,a hamuvá vált láng, a székbe hullt vissza
s magára takarva köpenyét, mélyen, hosszasan ásított, míg a feje a
szék támlájára bukott.

Félig ébren, félig alvásba bukva makacsul ismételte:
- A télen, Zríni gróf. Ezen a télen, az új tavasz előtt ...
A gróf a lángba meredve bólintott s a deák vállába kapaszkodott.
- Hallod-e, András? A télen? Ezen a télen? De nem is a tél a

fontos most ebben, te András;. hanem, hogy újra asszony mondja ki
gondolatomat. Az imént, mig a Török Áfium mását olvasgattam, Zsófia
grófasszonnyal beszélgettem, ő is ezt tanácsolta nékem, amit most ez
az asszony ismétel s aki íme talán éppen ezért indult el a szigetí zarán
dokútra, hogy ezt elmondhassa nekem.

Egyszerre csak összepattintotta ujjait Zrínyi és mínt az újjongó
gyermek, szilaj örömmel, szédülten a lángok felé nyújtotta ujjait.

- Itt az idő. András, szavak helyett jőjjenek immár a tettek. Rá
törünk a törökre még ezen a télen, amég a kemencék padkáján szuny
nyad. Most még Szent András havában tartunk egyezerhatszázhatvan
háromban. És ha legényeim elérnek Eszterházyhoz, Nádasdyhoz. leg
jobb hívemhez, Vitnyédi Pálhoz, akkor mink magunk Túladuna népe,
szalai, somogyi, baranyai legényeinkkel Babócsán, Berzencén keresz
tül rohanva kifüstöljük a törököt Szigetből. Aztán Pécsen keresztül
rohanva meg se állunk Eszékig. És föléget j ük, András, föléget jük azt
az új nagy hidat, mielőtt megindulhatna rajta az a mérhetetlen új tö
rök had. Indulj legényekért, futárokért, András, hogy még ezen a
napon szerte induljanak, mert immár csak fegyver kívántatik és jó
vitézi rezolució!

András kelletlenül, mogorván, bizalmatlanul indult a parancs tel
jesítésére. Zrínyi pedig az asszonyhoz hajolt és feléje nyújtotta karját:

- Alljon fel kegyelmed és jöjjön velem. Feleségem majd gondos
kodik pihenéséről, gyógyulásáról. Utána majd Ádám fiam nevelésével,
asszonyi munkájával köztünk élhet holtáig, miként ősei őseimnél ott
Szigetben,

•

En, aki éltem, haragszom azokra, akik becsmérelni merik a rendkívüli és
nagyszerű, boldog és szomorú, a reménnyel teli életet, mely itt l~nt osztály
1'észül jutott nekünk. Magasabbr.a vágyom; de ha csak ezt az életet kaptam
volna, ezt és nem egy másikat is, akkor sem me1mé1m azt mondani Terem
tőmnek: kár volt érte! Ak,kor is megéri a kaland; és akik az ellenkezőjét ál
litják, talán nem is mélt6k rá, hogy élniük adatott.

P. SERTILLANGES GONDOLOTAIBÖL
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