
Adatok a hídépítő Mahmud bég életéhez

Szolnok város történetét úgy is jellemezhetnénk, hogy két korszaka van: egy híd
előtti és egy híd utáni. - Azt-, hogy Szolnok azzá lett ami, hídváros jellegének tulaj-
donítható. - Volt itt már rév a Tiszán ősidők óta, de volt a közelmúltban másutt is,
és az országos fogalomban való vezetőszerep elnyerése - különösen Várkonnyal
szemben - attól függött;, hogy melyik átkelőhelyen épül meg az első állandó jellegű
híd. - Mahmud szolnoki bég volt- az, aki pontot tett a versengés végére. Felépít-
tette - vagy befejeztette - Szolnokon az első Tisza-hidat és ezzel - nem is oly nagy
túlzás, ha azt mondjuk - a város második megalapítója lett. 1562, a hídépítés után
nem egyszer pusztult el Szolnok vára és városa, de mindig újjáépült, mert ott volt
a híd. Az a híd, amelyet amelyet a magyar szakemberekkel és magyar rabokkal
építtetett a szolnoki bég1

* * *

Mahmud bég korának embere volt - török kiadásban. Ez a kor a XVI. század
Európája, a reneszánsz gondolkodásmód és a reneszánsz műveltség általánossá válá-
sának időszaka, amit a reformáció kezd jellegéből kivetkőztetni. Mahmud bég
könyveket olvasó, irodalommal is foglalkozó, fejében nagy terveket forgató ember
volt. Emellett azonban igazi török bég is. Zsarnok, haszonleső és uralomra vágyó.
1561-ben lett szolnoki bég - azaz szandzsák bej, vagy mirliva - és az is maradt
vagy másfél évtizedig, tehát éppen elég ideig ahhoz, hogy Szolnok lakossága szemé-
lyes tulajdonságainak jó és rossz oldalait megismerje.

Szolnokra kerülése előtt. Pécsett hivataloskodott, ahol - Skaricza Máté szerint,
aki valószínűleg személyesen is ismerte - a pécsi vilajet élén állott. Életére Skaricza
Máté Szegedi Kis Istvánról (sz. 1505 Szeged, megh. 1572. május 23. Ráckeve) írt „Vita
Szegedini" című műve a fő forrás.2

Mahmud bég - nevezzük őt csak így, ahogy magyar kortársai hívták - első-
sorban a saját zsebére gondolt, és semmivel sem volt rosszabb, mint a többi ba-
sák, bégek és spáhik. Mahmud azonban nemcsak zsarold, hanem értelmes módon,
üzleti összeköttetéseket is teremtett" a maga számára. Az ő idejében az alföldi mar-
hakereskedelem volt a legjövedelmezőbb, gyorsan hasznot hajtó kereskedelmi ága-
zat hazánkban. Mahmud ezt felismerte és üzleti kapcsolatba lépett a magyar tőzsé-
rekkel. Ezek közül a somogyi Kálmáncsehiben lakó Furia Albert Pécsett, a Gyu-
lán, Békésen és végül Ráckevén lakó Mező Ferenc pedig Szolnokon került vele
nemcsak üzlettársi hanem baráti kapcsolatba is. Döntéseit a magyarokkal kapcso-
latos ügyekben Pécsett Furia Albert, Szolnokon pedig Mező Ferenc nagymérték-
ben befolyásolta. Amíg Furia főleg Pettau, addig Mező főleg Bécs felé szállította
a szarvasmarhát.



Mező Ferenc élettörténete igen jellemző az akkori állapotokra. Üzleti pályá-
ját a Nyitra megyei Moraván kezdte, ahol feleségül vette egy Baráth nevű tőzsér
özvegyét, a ráckevei születésű Baranyi Ilonát. Baráth, nagyban kereskedett, de a
balsiker is üldözte és hitelezői elől menekült a Felföldre. Különösen a törököknek
tartozott sokkal. Mező Ferenc átvette Baráth üzletét), rendezte adósságait és fele-
ségével együtt Gyulára költözött, ahol a magyar várkapitány, Kerecsényi László
szárnyai alatt kiterjedt és a törökök által megszállt területen átvezető marhakeres-
kedelemmel foglalkozott. Ha már előbb nem, akkor 1561-ben itt, Szolnokon ismer-
kedett meg Mahmud béggel és vált annak üzlettársává és barátjává. Mező és Mah-
ínud barátsága nem volt jelentéktelen a híd építésével kapcsolatban sem, mert a
tiszai állandó híd a tiszántúli szarvasmarhák Nyugatra hajtását a téli időben is biz-
tosította. Mahmuddal való jó kapcsolatai annyira közismertek voltak, hogy ami-
kor Gyula és Békés után Ráckevére költözött az onnét üzleti ügyekben Szolnokra
járó Daróczi Márton ráckevei polgár azt híresztelte ottan városszerte, hogy a szol-
noki börtönben sínylődő Szegedi Kiss István csak Mező Ferenc útján nyerheti visz-
sza a szabadságát, mert a keresztények közül senki sincs, akit Mahmud bég job-
ban kedvelne és, akivel meghittebb volna a viszonya.

Mahmudnak a Furia Alberttel való barátsága is meghitt jellegű volt, és ép-
pen ez a barátság okozta a nagyműveltségű, külföldi egyetemeken járt, humanis-
tából kálvinista prédikátorrá lett Szegedi Kiss István pécsi és szolnoki fogságát.
Mahmud jellemét éppen ezzel az üggyel kapcsolatban ismerhetjük meg.

Szegedi Kiss István az akkor jelentékeny Somogy megyei Kálmáncsehi mező-
varosban volt prédikátor. Itt az egyik prédikációjában a keresztnevek jelentésé-
től szónokolt és az Ursula névről azt mondta, hogy az a mi nyelvünkön „nőstény
medvét" jelent. Ez a magyarázat mélyen sértette Furia Albert Orsolya - azaz Ur-
sula - nevű feleségét, aki szintén ott volt a templomban. A rajta esett sérelmet
elpanaszolta férjének és megtorlást követelt. Furia Albert - nevét nem meghazud-
toló módon - Mahmud bégnél panaszolta be Szegedi Kiss Istvánt.

Mahmud eleget kívánt tenni Furia kérésének és éppen kapóra jött neki a kál-
máncsehiek nézeteltérése a kaposvári Dzsafer vajdával. - Mahmud különben rö-
viddel azelőtt vette át a pécsi vilajet kormányzását és így a kinevezése alkalmából
a nála üdvözlésre megjelent és ajándékokat hozó kálmáncsehieket azzal fogadta,
hogy ne feledkezzenek meg az ő századosáról, Dzsafer vajdáról sem, és 4-5 sing-
nyi jó minőségű posztó kíséretében fejezzék ki előtte is köteles szolgálataikat. - A
kálmáncMehiek nem akarták, vagy nem tudták követni a tanácsot, ami azután szá-
triukra igen kellemetlen következményekkel járt. Mahmudtól való távozásuk után
ugyanis néhány nap múlva Dzsafer katonái az istentisztelet ideje alatt megrohan-
lak a templomot és azon a címen, hogy magyar katonák után kutatnak, behatoltak
oda. Az öregek elmenekültek, a lányokat és a gyermekeket pedig hirtelen a sekres-
tyébe zárták, ahol a templomot átkutató törökök rájuk akadtak. Az egészen kis
gyermekeket elbocsátották, de a serdülőket és felnőtteket Szegedivel és egy Imre
nevű tanítóval együtt elfogták és szekerekre rakva Kaposvárra, Dzsaferhez szál-
lították.

A mezőváros megriadt bírái azonnal utánuk siettek és ajándékokkal kedves-
kedve a vajdának elnézését és az elfogottak szabadon bocsátását kérték. Dzsafer
azonban gúnyosan csak annyit mondott, hogy a történteket már jelentette Mahmud
pécsi bégnek, tehát kívánságukat nem teljesítheti. - A bégnek különben azt írta,
hogy néhány magyar darabontot!, papjaikkal együtt, elfogott. - A kálmáncsehi bí-
rák fogták magukat és elmentek Pécsre. Kérésüket újabb ajándékokkal igyekez-
tek elfogadhatóvá tenni. Meg is lett a hatás. A bég azon nyomban elrendelte a
foglyok szabadonbocsátását.
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A sikerük láttára elbizakodott kálmáncsehiek - bízva Mahmud igazságosságá-
ban - siettek panaszt emelni Dzsafcr ellen és azt különféle vádakkal illették. Dzsa-
fer azonban kijelentette, hogy ő a kálmáncsehieknek semmi bajt sem okozott, a
lakosságot nem fosztogatta és még értékesebb ajándékokat adva a bégnek azt a ma-
ga részére nyerte meg. - Ennek következtében Mahmud kijelentette a kálmáncse-
lneknek, hogy „a vajdával való pörös ügyeteket értelmesebb emberekkel akarom
eldönteni és papotokat is, mint igazmondót, ki fogom hallgatni. Ezért néhány nap
múlva jelenjetek meg újból előttem".

A kálmáncsehiek lógó orral távoztak. Otthon azután papjukkal, Szegedivel együtt,
siettek a történteket hírül adni a babócsai vár magyar kapitányának, Perneszi Farkas-
nak, aki „nagy bölcsen" ezt válaszolta nekik: „Jól meggondoljátok, miképpen adtok
hitelt a török szavának és ígéreteinek. Tőlem szabadon mehettek oda, csak el is
jó/jetek!"

Időközben a bég megbeszélte a kálmáncsehiek ügyét Furia Alberttel, aki éppen
akkor hajtatott egy marhaszállítmányt Pettauba. A szállításban nyilván Mahmud is
érdekelt volt. - Furia - amint a továbbiakból kiderül, újból előadta a feleségén
esett sérelmet és azt is, hogy a kálmáncsehiek felkeresték a babócsai magyar kapitányt.
Mahmud ezt törökellenes dolognak fogta fel, mert amikor a kálmáncsehiek újból
megjelentek a bég előtt, hogy a Dzsaferrel való ügyükben elintézést nyerjenek, a bég
nyomban fenyegetésekkel förmedt rá Szegedi Kiss Istvánra. - „Te pap - mondta -
miért futkározol oly vakmerőén és eb módjára a magyarok szomszédos váraiba? -
Azt gondolod, hogy nem tudom én már régen, miért jársz-kelsz azokban? - De majd
tudatom veled is!"

Szegedi a bég dühös szavaira olyan választ adott, amiben benne sír a kor ma-
gyarjainak minden fájdalma: „Tűz és víz közé szorulva, nekünk - mégha nem akar-
juk is - oda kell mennünk, ahová kényszeríttetünk." - Ezen a bég annyira feldühö-
dött, hogy Szegedit azonnal letartóztatta és börtönbe záratta.

A megijedt kálmáncsehiek minden áron ki akarták szabadítani Szegedit, és érté-
kes ajándékokat adtak a bégnek, aki azonban kijelentette, hogy mindaddig nem bo-
csáthatja el Szegedit a fogságból, amig Furia Albert Pettauból haza nem érkezik. A
halogatás gyanút ébresztett a kálmáncsehiekben, hiszen az ajándék nagyon értékes
volt, mert a Mahmud által annyira kedvelt szépmívű sisakokból és páncélokból állott,
amiket részben vásároltak, részben Perneszi Farkas babócsai kapitány adott nekik.
Szegedi kiszabadítására. Siettetni akarták tehát az ügyet és ezért megkérték Perneszit,
hogy a marhakupec Furiát szólítsa fel az azonnali hazatérésre. Perneszi két szolgáját
küldte Furia után és fejvesztés terhe alatt megparancsolta neki, hogy két napon belül
jelenjék meg nála ebédre. Furia a kitűzött időben meg is érkezett Babocsára, ahol
Perneszi megígértette vele, hogy minden egyéb dolgát félretéve azon lesz, hogy Mah-
mud bég Szegedit szabadon bocsássa.

Közben Mahmud - nem tudni mi okból - kivette Szegedit a börtönből és egyik
hűbéresére, Peruiz vajda magánőrizetére bízta, aki Szegedi Kiss Istvánt Benedek deák
pécsi házába helyezte el. Benedek deák felesége Szegedivel szemben igen rosszindu-
liHúan viselkedett, aminek a hátterében valószínűleg vallási kérdések húzódtak meg.
Mahmud viszonylagos engedékenységét pedig Furia Albert - a „furiosus Furia" aho-
gyan Skaricza nevezi - Peruiz útján keresztezte. Ahelyett, hogy néhány pártoló szót
s/ólt volna Szegedi érdekében - amiként azt Perneszi Farkasnak megígért-s - tele
beszélte Peruiz fejét, hogy milyen nagy oktalanság lenne elereszteni Szegedit, akiért
icoo forint váltságdíjat is megadnának. - Peruiz Mahmudnak már nem mint lehető-
ségről, hanem mint felajánlott 1000 forintról számolt be.

Több sem kellett a pénzéhes Mahmudnak. Elkezdte hajtogatni Szegedi előtt,
hogy áruló, számtalan török elpusztítója és, hogy zsarolását még fokozni tudja,
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augusztus io-től november 30-ig Pécs legocsmányabb börtönébe, az ún. nagyobbik bör-
tönbe záratta, ahol Peruiz felügyelete alatt igen sok gyötrelemnek volt kitéve.

A váltságdíj - amiről Furia mint lehetőségről suttogottt - természetesen nem ér-
kezett meg. Mahmud időközben pedig már értesült Szolnokra való áthelyezéséről.
Azon volt tehát, hogy még Pécsről való távozása előtt kicsikarja a pénzt. Szemrehá-
nyásokkal illette Peruizti, hogy úgy bánik Szegedivel, mint valami vendéggel, érthető
tehát, hogy nem siet a kiváltáshoz szükséges zsák pénzzel.

Mahmud szemrehányásai kihozták sodrából a különben is vad természetű Peruizt.
Szegedit átvitte Benedek deák házába és, amikor annak csak a felesége volt otthon,
egy székhez kötözte és korbácsával véresre verte. Ezt a verést még a rosszindulatú
asszony is mcgsokalta, lármát csapott, amire Peruiz ellene fordult és korbácsa nyelé-
vel bezúzta a mellkasát. Az elősiető szomszédok és az utcán összegyűlt felingerült
tömeg szabadította ki Szegedit kínos helyzetéből. - Peruiz később maga is megbánta
kegyetlenkedését és 1565-ben, amikor Szolnokról jövet Ráckevén megszállt, bocsánatot
is kért az akkor már ott paposkodó Szegcditől. Elmondta, hogy Szegedi bántalmazása
óta éjszakánként rémlátásai voltak.

Az eset hírére Szegedi leendő veje a Decsen lclkészkcdő Béllyei Tamás - aki
1̂ 67-töl kezdve, éveken keresztül, Jászberényben volt kálvinista prédikátor - bement
Pécsre és posztóvásárlás ürügye alatt be tudott jutni a házba, ahol Szegedit Peruiz
megkinozta és ahol a verés óta tartották fogságban. Kiszabadítására azonban semmit
sem tudott tenni. Azt azonban már ő is és a kálmáncsehiek is tudták!, hogy Mahmud
Swgcdit Szolnokra akarja szállíttatni.

December elején a bég mindenestül felkerekedett, és Szegedit is magával hur-
colva, elindult Szolnokra. Nem használt semmit sem a kálmáncsehiek sok könyörgése
és a fogság idején is vitt sok ajándéka.

Amikor Tolnára értek, a tolnaiak, akiket a kálmáncsehiek előre értesítettek -
gazdag ajándékok kíséretében - nyomban megjelentek Mahmud bég előtt és kérték
Szegedi szabadonbocsátásá*-. A bég kijelentette, hogy erre csak akkor hajlandó, hogyha
a tolnai kádi leányát, akiről olyan értesülései vannak, hogy él és magyar fogságban
van, cserébe adják Szegediért. Ez a török lány ugyanis egy, a magyar darabontok
által elfogott és elsüllyesztett török hajón utazott és szülei nem bírtak nyomára jutni.

Amikor Mahmud feltételeit a kálmáncsehiek a tolnaiaktól megtudták, Perneszi
Farkashoz siettek, akinek török foglyai közül kiválasztották a legszebb lányt, azt 300
forintért kiváltották, majd Pécsre vitték, ahol a börtön mocskaiból tisztára fürösz-
tötték és törökösen szépen felöltöztették. Így siettek azután utána a Szolnokra utazó
bégnek. A leány azonban már útközben kivallotta, hogy ő bizony nem a tolnai kádi
leánya, amint hitték, hanem csak egyike egy a Dunán magyar katonák által elfogott,
török hajón levők közül le nem mészároltaknak. - A lánynak ez a vallomása vala-
hogy Mahmudnak is a fülébe jutott és kárbaveszvén a sok költség, Szegedit a legelő-
kelőbb tolnai polgárok kérésére sem volt hajlandó szabadon bocsátani. - Vitte tovább
magával Szolnokra.

* * *

Szolnokra utaztában Mahmud Cegléden a már idős Bakonyi Albert kálvinista
szuperintendensnél szállt meg. Mahmud ekkor olyan jellemvonásáról tett tanúságot,
amit az eddigiek alapján tőle távolállónak gondolhatnánk. - Ez a jellemvonása a
könyv szeretete. - Bakonyi Alberttel elbeszélgetett a világ folyásáról. Beszélgetés köz-
ben megmutatta neki Bakonyi, egyik legdrágább kincsét, a „Világ Króniká"-t. A
könyv annyira megnyerte Mahmud tetszését, hogy megkérte Bakonyit, látogassa meg
őt Szolnokon és vigye el neki a könyvet, mert azt meg akarja tőle vásárolni. Bakonyi
- aki többször is volt a bég szolnoki vendége - egy alkalommal el is vitte a Világ



Krónikát, amit Mahmud - háromszoros árat fizetve érte - meg is vásárolt tőle. -
Sajnos Skaricza előadásából nem tűnik ki, hogy ki által írt és milyen nyelvű Világ
Krónikáról van szó.

Bakonyi magától Mahmudtól is értesülhetett Szegedi fogságáról, de annak híre
a Tisza vidékén, sőt Erdélyben is csakhamar elterjedt. Ebben nagy részük volt a kál-
máncsehi, pécsi és tolnai kálvinistáknak. Annyi biztos, hogy inár az 1562. év elején
Méliusz Juhász Péter debreceni, Czeglédi György váradi és Tari Balázs fegyverneki
prédikátorok felkeresték Mahmudot, hogy a szolnoki vár börtönében sínylődő Szegedi
szabadon engedésére kérjék. Az erdélyi fejedelem, János Zsigmond ugyanis a tokaji
vár parancsnokát, Németi Ferencet bízta meg a Mahmudnál való közbenjárásra.
Németi azonban jobbnak látta, ha maga helyett a papokat küldi, és ezért ők adták
át a bégnek a fejedelem értékes ajándékát, egy kristályserleget. Czeglédi, Méliusz és
Tasi azonban még a fejedelmi ajándékkal sem értek el semmit, csak megnehezítették
a fogoly helyzetét és maguk is majdnem bajba kerültek. - Ezen cseppet sem kell cso-
dálkoznunk, mert Mahmudnál a bajszerzés1, a pénzszerzéssel egyenlőségi jellel volt
összekötve. - Különben kedvesen elbeszélgetett a papokkal. Különösen Méliuszt ked-
velte meg, aki - mindent tudnivágyó természetű ember lévén - a bég jelenlétében
leíratta magának a török ábécét.

Ebből arra is következtethetünk, hogy Mahmud és a papok - ahogy ma mon-
danánk - irodalmi dolgokról is elbeszélgettek. A vallásiakról minden esetre, mert
csak így magyarázható meg az, hogy a papok távozása után Mahmud fejébe vette,
hogy Méliusz Juhász Péterrel magyarra fordíttatja a Koránt.

Mahmudnak ez a terve - tekintetei arra, hogy a mohammedán vallási törvények
a Korán anyanyelven való terjesztését tiltották, vagy legalább is ellenezték - igen
figyelemreméltó és abban feltétlenül a XVI. századi magyar bibliafordítások népet
vallásos életre buzdító elképzeléseinek tükröződését kell látnunk. A törökök ugyanis
alattvalókat akartak és nem öntudatos mohammedánokat. Náluk a térítés munkája
merő külsőségekben merült ki és ha azokat az áttérők elsajátították, máris hithű
mozlimeknek tekintették őket. Mahmud elgondolásában - a török birodalom terjesz-
kedésének fokozásán kívül - bizonyos, mohammedán szempontból tekintve fölösleges
és eretnek, protenstáns magyar hatásra valló elképzelést kell látni.

Leheti, hogy a Korán magyarra való fordításának fontosságát már Méliuszék Szol-
nokon idézésekor szóba hozta Mahmud. így magyarázhatjuk csak meg azt-, hogy a kor
írói és levelezői közül - azok ellenkező véleményével szemben - Méliusz is egyike
azon keveseknek, akik a török magyarokat mohammedanizmusra való térítési törek-
véseit valóságnak tartják.3

Szegedi érdekében Bakonyi Albert is beszélt a hajthatatlan szolnoki béggel, de
semmi eredményt sem ért el. - Mahmudnak ekkor ugyanis a legfőbb gondja a híd
építése volt.

Azzal, hogy Mahmud bég Szegedi Kiss Istvánt a szolnoki várban őriztette, aka-
ratlanul is elérte, hogy az 1562-1563. évi szolnoki életről néhány adat maradt fönn
számunkra.

Szegedit úgy tartották fogva, hogy a Szolnokon átutazók többnyire meglátogat-
hattak börtönében. Látogatói élelemmel segítették, pénzt adtak neki, amit azután a
börtónőr, szívtelen kegyetlenséggel csikart ki tőle. Tette ezt már csak azért is, mert -
nem tudni, hogy az urát követő Peruiz vajdától, vagy pedig magától Mahmudtól -
utasítást kapott, hogy ne bánjon enyhén a fogollyal.

A szolnoki magyarok is hírét vették, hogy milyen nagy tudású kálvinista prédi-
kátor foglya van a várnak és addig könyörögtek a bégnél, amíg Mahmud megenged-
te, hogy - nehéz bilincsekkel a lábán - hitrokonaihoz kijárjon a városba. Az enge-
dély kieszközlésében különösen Korió Péter révész buzgólkodott, aki egyik révész-
társát maga mellé véve, még azt is elérte, hogy Szegedi az ő házában prédikálhas-

— 136 —



son, az egész napot nála töltse és csak estétől reggelig kelljen a börtönben lennie.
Koriót, hogy - a szomszéd helységekből maguk mellé vett polgárok kezességét fel-
mert szánták Szegedit. Ök figyelmeztették és biztatgatták a szolnokiakat, különösen
Koriót, hogy - a szomszéd helységekből maguk mellé vett polgárok kezességet fel-
ajánlva - azt kérjék, hogy vegyék le Szegedi bilincseit, ne kelljen visszatérnie a bör-
tönbe, hanem lakjon állandóan náluk. Korió, aki a hídépítés miatt nagyon jó viszony-
ban volt Mahmuddal, azonban úgy nyilatkozott a szolnokiaknak, hogy egyelőre lehe-
tetlen és kivihetetlen a kezesség mellett való szabadon bocsátás terve. Nyilván senki
sem akarta kockáztatni Szegedi miatt a szabadságát. - Azt azonban magára vállalta
Konó, hogy Szegedit arra az időre, amíg házában tartózkodik - a bég tudta nélkül
- megszabadítja a lábaira vert nehéz bilincseitől.

Az csak az első pillanatra feltűnő, hogy Szolnok városában két révésznek volt
a legnagyobb szava Mahmud előtt. Ez nyomban érthető, ha arra gondolunk, hogy a
rév jövedelme és katonai fontossága keresettekké és kiváltságosakká tette ezeket
az embereket. Korió Péter révész neve a kilenc évvel későbbi szolnoki adóösszeírás-
ban nem fordul elő. Az 1571-ben Szolnokon megnevezet:- Riviz Bernát és Riviz Márton
valóban révészek lehettek'1 és abból, hogy 1562-ben Korió és révész társa szintén
ketten voltak révészek, talán szabad arra következtetnünk, hogy Korió már nem élt
1571-ben vagy, hogy a híd megépítése után a révészek száma csökkent.

A szolnoki magyarok Szegedi iránti jóindulata már Méliuszék látogatása előtti
időben - valószínűleg nyomban a rab odaérkezése után - megnyilvánult, és Korió
volt ai egész megmozdulás lelke. Erre következtethetünk Méliusz Juhász Péter Korió
Péterhez intézett kéréséből, akit arra ösztökél, hogy távozásuk után fürkéssze ki, hogy
a beg tulajdonképpen mit is akar Szegedivel, ha pedig valamit meg tud, azt - meg-
bh'ható ember útján - tudassa vele.

Méliuszék távozása után Bakonyi Albert is többször meglátogatta volt tanító-
me-.terét, Szegedi Kiss Istvánt, és vígasztalgatta. Skaricza úgy véli, hogy talán éppen
Bakonyi kérésérc intézkedett úgy Mahmud, hogy a piszkos és nyomorúságos börtön-
ből kivették Szegedit és egy nagy cellában helyezték el, ahol fogoly magyar katonákat
tartottak elzárva. Szegedi itt rabtársainak a szentírást magyarázta), vallásilag vigasz-
talta őket és megosztotta velük a neki juttatott élelmet és egyéb adományokat. Meg-
engedték neki, hogy olvasson és. írjon. Főleg a szomszédos községek prédikátorai szá-
mára írt leveleket és beszédvázlatokat, de dolgozott a saját teológiai munkáin is.
Arra azonban nagydn vigyázott, hogy családja köréből senki fel ne keresse, nehogy
vele együtt azok is a szolnoki vár foglyai legyenek. Erre a kálmáncsehiek is figyel-
meztették a hozzátartozókat.

* * *

Mahmud maga is nem egyszer találkozott Szegedivel és hol maga, hol udvari
emberei valamelyikével vallási vitatkozásra akarta ingerelni. Gúnyosan és csúfondá-
rosan sorolta fel a keresztény hit fogyatkozásait. Szegedi azonban mindig kitért az
ilyen vitatkozások elől. A bég keresztényellenessége elég veszedelmes jellegű lehetett,
mert annak olyan vonásairól is tudott Korió Péter a révész, hogy figyelmeztetőleg
üzent Méliusz Juhász Péternek, óvakodjék mégegyszer a bég színe elé kerülni, mert
annak minden szándéka az, hogy foglyul ejti és vele - nyilván a lakosság megtérítése
céljából - az Al-Koránt magyarra fordíttatja.

Korió már úgy látta, hogy nem sok remény van Szegedi szabadon bocsátására.
Ilyen körülmények között töltött már másfél esztendőt rabságban Szegedil, amikor egy
szép napon egy Magyar Haszán nevű szolnoki török gazda, - valószínűleg renegát -
hazában összetalálkozott Mező Ferenc marhakereskedővel és annak feleségével Bara-
nyai Ilonával, akik éppen Békésről voltak Ráckevére költözőben. Mindkettőjüket meg-
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lepte az az elhanyagolt külső - megőszült haj, fésületlen szakái, a tömlöc piszka -
amely alatt a híres és tudós teológiai doktor rejtőzött, akiért Gyulán is közös imádsá-
gokat tartottak. Különösen az asszonyra tett Szegedi nyomorúsága mély benyomást.

Mező jó viszonyban volt Mahmuddal. Szánta is Szegedit, egyelőre azonban egy
lépést sem tett érdekében, mert a saját ügyeivel volt elfoglalava. Skaricza elmondja
róla, hogy Mező, amint az a meggazdagodott kereskedőknél gyakran előfordul, sokkal
dölyfösebb természetű volt, semhogy ilyen dologban bárkitől isi, de különösen egyhá-
ziak részéről megbízást fogadott volna cl. - Felesége azonban Ráckevén, fia születése
után, gyermekágyi lázba esett és halála előtt esdekelve kérte férjét, hogy járjon közbe
Szegcdi szabadon bocsátása érdekében Mahmud bégnél és még azt is megígértette
vele, hogy Szegedit kiszabadulása után segíti abban, hogy ráckevei prédikátor legyen.
- Felesége iránti kegyeletből kezdett el tehát Mező - mások által is biztatva - Mah-
mud béggel tárgyalni.

Az egyezség csak nagy nehezen jött létre a béggel, aki végül is hajlandó volt,
Mező Ferenc kezessége mellett, 1200 forint váltságdíjért szabadon engedni Szegedit.
A bégnek még az is kívánsága voltl, hogy ezt az 1200 forintot ne készpénzben fizessék,
hanem Mező Ferenc a kitűzött határidőre ugyanannyi értékű szépmivű cizellált sisakot
és páncélt köteles beszerezni Németországból.

A Mahmuddal folytatott alkudozásoknál jelen volt a tekintélyes Duskás Ferenc
debreceni polgár is, aki, amint létre jött a megegyezés, kocsijára ültette Szegedit,
végigjárta vele Szolnokot és az ottani lakosoktól 200 forintot szedett össze. Ezután
végigszekerezték a szomszédos falvakat és városokat is. Szegedit mindenüvé magával
vitte Duskás és végül is innen-onnan annyi támogatás gyűlt egybe, hogy Mező Ferenc-
nek 800 forintot tudtak megtéríteni az 1200 forintos váltságdíjból. - Mezőnek sikerült
teljesítenie a Mahmudnak tett ígéretet, aki azután Szegedit 1563. húsvétjára végérvé-
nyesen szabadon engedte. Nyomban Ráckevére sietett, ahol családjával találkozott és
ahol megválasztották prédikátornak.

Mahmud szolnoki bég életrajzához ez a néhány adat nérai felvilágosítást ad. A
legjellemzőbb benne a török kizsákmányolok kapcsolata a magyar kizsákmányolókkal,
ami, a nép rovására, közöttük kölcsönös egyetértést eredményezett.
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