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Bárdos József

Hihetetlenségek

Kedveskedő múzsák, ékes szavú nimfák!
(Petrőczi Kata Szidónia)

– Mi a baj, Mária?
– Bocsánatát kérem, hogy ebben az alkalmatlan órában meg-

zavarom Kata asszony nyugalmát, de…
– De? Mi történt? Ég a ház?
– Jaj, nekem, dehogyis ég, ne adja Isten, hogy ilyen baj essen 

rajtunk! De jött egy ember.
– Ettől lött a nagy ijedelem? Annyira ijesztő volna?
– Jaj, hogy ennyi butaságot összebeszélek, de úgy meg vagyok 

zavarodva.
– Mitől, Mária, mitől?
– Az az ember. Most érkezett lóhalálában. Egyenest a nagysá-

gos fejedelem küldte.
– No hát hol van? Miért nem engedted be, ha már olyan fon-

tosnak látszik?
– Itt vagyok én, nem kell nekem engedelem a bejövéshez. Már 

bocsánat, hogy belopakodtam a Mária nyomában.
– Nemcsak fontosnak, de ügyesnek is látszol. És bátornak. 

Nem félsz, hogy cselédeimmel az ablakon át dobatlak ki in-
nen?

– Azt, akit nagyságos Rákóczi Ferenc, vitézlő fejedelmünk 
tisztelt meg ajánló levelével?

– Hadd lám, azt a levelet!
– Parancsoljon, méltóságos grófnő. Érintetlen még rajta a pe-

csét. És még egyszer kérem bocsánatát.
– Rendben. Igen, látom. Helyesen értem? Mondd, te valami 

piktor vagy?
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– Arcképfestő volnék, engedelmével. Nem olyan híres, mint 
Mányoki Ádám uram, a nagyságos fejedelem udvari festője, mel-
lette én csak segéd lehetnék. De azért már nem egy nevezetes 
család tagjait örökítém meg az utódok számára. Bercsényi uram 
feleségéről, Csáky Krisztina grófnőről készült képem, igaz, azt 
már vagy tizenöt éve festettem, az ungvári kastély főlépcsőházát 
díszíti. Generális uram ajánlott a nagyságos fejedelem figyelmé-
be. Úgyhogy nemrég magáról nagyságos Rákóczi urunkról is ké-
szíthettem egy, igaz, kissé hevenyészett arcképet.

– Látom, a szavakkal jól bánsz. Vajon az ecsettel is ennyire?
– Tegyen próbára, méltóságos grófnő!
– Csak hát nekem bizony most se kedvem, se pínzem nincsen 

képeket rendelni. Úgyhogy, ha rám számítottál, alaposan mellé-
fogtál.

– Megrendelőm éppenséggel már volna.
– Csakugyan? És kicsoda az a titkos jótevő?
– Nem titkos, de jótevő. Maga a nagyságos vitézlő Rákóczi Fe-

renc fejedelem rendelt tőlem egy arcképet.
– Hát akkor miért itt rontod a levegőt, miért nem a fejedelem 

udvarában lesed az alamizsnát?
– Mert hogy nekem méltóságos Petrőczi Kata Szidónia 

grófnő arcképét kell sürgősen megfestenem a fejedelem szá-
mára.

– És ugyan minek a nagyságos fejedelemnek az én öregecske 
arcomnak látványa?

– Azt mondta a nagyságos fejedelem, minden szavát megje-
gyeztem, higgye el, méltóságos grófné. Mert a magamfajta pik-
tornak ritkán jut ki olyan tisztesség, hogy négy szem között be-
szélgessen egy ilyen nagy emberrel.

– És mit mondott Rákóczi urunk?
– Azt mondta a nagyságos fejedelem, hogy azt akarja, 

reggelenkint, amikor felébred, a tekintete elsőül egy igaz magyar 
asszony arcára essék. És, ezt jól jegyezd meg, kötötte lelkemre, 
hogy tisztább és hűségesebb magyar asszonyt Petrőczi Kata Szi-
dóniánál édesanyám óta nem láttam.
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– Látom, le akarsz venni a lábamról. Fölösleges penig nagyon 
fáradnod. Ha a fejedelem azt parancsolta, engedelmeskedem. És 
hogyan kívánsz, piktor, nekikezdeni a dolognak?

– István, ha meg nem sértem. Úgy szokás, hogy kiválasztjuk a 
ruhát, az ékszereket. Ezekről elkészítem a kép egyik felét. Aztán 
jön a neheze. Az arcnak és a kéznek megformálása. Ez utóbbiak-
hoz már a méltóságos grófné jelenlétére, türelmére is szükségem 
leend.

– A zöld-arany, befűzős pruszlikban festesse meg magát, mél-
tóságos grófné! A gyöngyös hímzéssel!

– Jaj, Mária, minek beszélsz bele a dologba? Azt hiszem, job-
ban illenék koromhoz valamely fekete brokát.

– Már bocsánat, de nincsen ok most a gyászviseletre – avat-
kozott a vitába a festő is. – Meg aztán a fejedelem kívánsága… 
Talán Máriára kellene hallgatni.

– Hát jó, legyen! Mária. Add ki Isvánnak a zöld-arany befű-
zős pruszlikot a fehér muszlin blúzzal. Ha egyszer sürgős, hadd 
kezdjen a munkához már ma, az estebéd után. És kérlek, gondos-
kodj szállásáról, egyéb szükségleteiről is hamar. Túl sok jóra ne 
számíts, piktor, tudod, igazából itt mi is vendégek, és elég szűkö-
sen vagyunk.

– Nem vagyok nagyigényű, méltóságos grófnő. Meg aztán há-
ború van, s tudom, ilyenkor mindenütt nehéz.

– Háború, de már mióta! Egyik sereg még el sem vonult, jött 
a másik. S hiába voltam otthon, még Magyarózdon akkor, s ott a 
nagy birtok, a sok jószág, csak a gond volt vele, az uram örökké 
távol. Hol Bécsben, hol Posonban, hol másutt. Hogyan védhet-
ném meg azt a kis jószágot, hogyan őrizhetném meg úgy, hogy 
a hatalmasokat ne haragítsam sem magamra, sem az uramra. 
Mondd, István, miért van, hogy a férfiaknak mindétig csak a há-
borún jár az esze?

– Talán azért, méltóságos grófné, mert pusztítani mindig 
könnyebb, mint alkotni. Lássa, én csak afféle megtűrt vagyok a 
művészek világában, de bizony én is megszenvedek, mire egy ké-
pem elkészül. S ha felgyújtja valaki az ungvári kastélyt, milyen 
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gyorsan és könnyen megsemmisítheti a munkámat. Igaz? Meg 
aztán szerezni is a legkönnyebb úgy, ha a másét elrabolom. S mi 
más a háború, mint irigységtől indíttatott fosztogatás, ölés, sza-
bad rablás. Az ok? Ok mindig találtatik.

– Vajon Jézus ezt tanította, vajon a szentek ezért adták az éle-
tüket? Hová lett a szeretet? Úgy hiszem, nagyon el vagyon ro-
molva valami ebben a világban.

***
– Mária! Mi újság vagyon a piktorunk körül? Azt látom, hogy 

téged egészen elbűvölt. Reggeltől napestig körülötte forgolódol, 
én jóformán nem is láttalak, mióta megjött.

– Nagyon kedves ember, méltóságos grófnő. És annyi mindent 
tud a világról, az emberekről. Fest és mesél. Mesél és fest.

– Értem: Azt is látom rajtad, a meséléssel jól haladt. És a fes-
téssel?

– Haladtam azért azzal is, méltóságos grófnő. Meg is mutat-
nám, ha nem terhelném vele.

– Már megint lopakodol? Mária szoknyája mögé bújva? Na, 
hol az a híres kép?

– Itt vagyon, de még csak a kezdete. A ruha már megvolna, de 
az ember még hiányzik belőle. Ha esetleg nekifoghatnánk.

– Jól van, akkor fölveszem azt a ruhát. Csak helyezkedj el itt az ol-
vasó szobámban. Gyerünk, Mária, segíts átöltözni! Ha kész vagyok, 
visszajövök. Addig te csak rakosgasd ki a festékeidet. Én majd itt 
dolgozgatok az ablaknál, te meg ott festegethetsz. Jó lesz így?

– Nagyszerű lesz. Köszönöm! Várok…
– Hát én már készen is állok. És te?
– Én is, a méltóságos grófnő szolgálatjára. Mária! Talán egy 

főkötő kellene még.
– Kell az? Öreg vagyok én már a sok ékszerekhez.
– Gondoljon, méltóságos grófnő a fejedelem kívánságára!
– Jól van, legyen. Mária, azt az ídesanyámról maradt vertezüst, 

virágos, gyöngyös kontyfőkötőt hozzad a fülbevalókkal.
– Máris, asszonyom!
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– Tudod, piktor, nemigen van nekem kiért, miért kiöltöznöm 
mostanában. Hogy ide húzódhattam a fejedelem jóvoltából, magá-
nyosan éldegélünk a leánkákkal, de legalább ráérek a verseimet ren-
dezgetni. Tudd meg, immár harmadszor kellett hazánkból kegyet-
len ellenség miatt mindenünk elhagyásával kibujdosnunk. Amikor 
a labancok elhurcoltak minket Ózdról, épp csak annyi időm volt, 
hogy összekapkodjam a leánkákat és a legszükségesebb dolgain-
kat. A szerte hányódó papírokra már sem idő, sem erő nem ma-
radt. Szebenben meg éppen nem volt módom semmire. Nemcsak 
Rabutin, de a betegség is megkínzott. Azóta az írás is nehezemre 
esik. Mégis, lásd, próbálom ebbe a szép kis könyvecskébe bejegyez-
ni, ami még megmaradt. Ez a leányomé, Pólié, ő magának lemásol-
ta a verseimet még a régebbi időkben, és mindig magánál tartotta, 
mondván, vigaszt nyer belőlük. S mostan, hogy Magyarózdot is 
felígették, a saját magam verses könyve bizonnyal elpusztult. 

– Nem is tudtam, hogy a méltóságos grófnő verseket ír.
– Nem tartozik ez senkire rajtam és az uramon kívül. Elég, ha 

ő tudja.
– Már megbocsásson, méltóságos grófnő, de egy férfi az egész 

világnak elbüszkélkedne ezzel a tudományával. Lám ott van az a 
Kőszeghy Pál is, aki Bercsényi uram házasságáról írt versezetet 
Gyöngyösi István modorában. És milyen nagy becsben és gaz-
dagságban van azóta! Munkáját a generális pénzén ki is nyomtat-
ták. Olvasta talán a méltóságos grófnő?

– Azt nem. Némely ezt-azt Gyöngyösi Istvántól igen, de azok-
ban nekem túl sok a cicoma, és túl kevés az őszinte érzés. Tu-
dod, piktor, én leginkább ama gyarmati Balassi Bálintnak verseit 
szeretem olvasgatni. Amelyeket Rimay János adott ki a sajátjai-
val elegyesen. Azok szólnak az én szívemhez igazán. Ezen az ol-
dalon, itt a kezemben éppen egy olyan versem van lejegyezve, 
amely az Balassi verseinek formáját mutatja.

– Ha kérhetném, méltóságos grófnő!
– Hát jó. Felolvasok neked egy rövidke mutatványt, egy stró-

fácskát belőle. Tessék:
Szánjatok kősziklák, erdők, kies puszták,
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Bánkódjatok énrajtam,
Szánjatok meg, kérlek, mert, jaj, búba élek,
És ím, mire jutottam,
Mezők szép virági, vizek friss folyási,
Könyvezzetek énrajtam.

– Ez nagyon szép!
– Eh! Mibe viszel bele engemet! Különben meg, mit tartozik 

ez az egész terád?
– Nekem sok mindent tudnom kell, mert a jó arckép nemcsak 

a külső vonásokat adja vissza, de a lélek rezdüléseit is. Ezért is 
kérem, ha meg nem sértem, beszéljen kicsinyég magáról, az éle-
téről nekem a méltóságos grófnő.

– Mit mondhatnék, ugyan! De várjál csak, piktor. Itt a köny-
vecske elején áll egy kis versem. Az talán mindent elmond 
teníked. Hallgassad csak:

Siralmas volt, tudom, az én születésem,
Siralmas s árvájul volt felnevelésem,
Siralmas, keserves szárnyomra kelésem,
Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem,

– Jaj, méltóságos grófnő! Hát nincsen senki, semmi, ami vi-
gasztalná, ami reménységet adna ebben a világban? Kérem, csak 
egy mosolyt! Hogy szebb legyen a kép.

– Mosollyal nem szolgálhatok. Mostanában nemigen volt 
okom rá, hogy elmosolyodjak. Megértheted, mindenkitől elha-
gyottan, fogságra vetetten, árván bujdosván nem nagyon moso-
lyog az ember leánya. Ha a nagyságos fejedelem meg nem szán, 
ki nem vált, itt menedéket nem nyújt nekem, a leánkáimnak meg 
maradék kísíretemnek, még mindig raboskodnék. De higgyed, 
remínsígem azért vagyon énnékem. Abban meg nem fogyatkoz-
tam. Meg nem is fogyatkozhatom. Figyelj hát jól, piktor!

– István, ha meg nem sértem…
– Hát figyelj jól, István! 
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Üdvözlégy jó Jézus, egyetlen szerelmem,
Üdvözlégy megváltóm, édes segedelmem,
Üdvözlégy, üdvözlégy, óh én üdvösségem,
Üdvözlégy Szép Jézus, édes reménységem.

– De ezzel aztán most már tényleg legyen elég!
– Köszönöm, méltóságos grófné. Készen is volnék. Megnézi a 

képet? Kicsit csillog még rajta a friss festék.
– Ez volnék én? Így megtokásodtam, megöregedtem, megke-

ményedtem volna? Persze nem csuda azok után, amiken keresz-
tülmentem. Szóval így látnak majd az eljövendők. Látod, Uram 
Jézus, a hiúság még mindig nem veszett egészen ki belőlem.

– A szemeket nézze, méltóságos grófnő! Azokat a sokat tudó, 
mély, fekete szemeket!

– Jól van, piktor, ennyi maradt. Pedig Erdély legszebb lányai 
között tartottak számon, amikor huszonhárom évesen f írjhez 
mentem. Rég volt. Minek is emlegetem? Mindegy ma már. A ké-
pen az is látszik, hogy már nem sok időm vagyon hátra. Ötven 
esztendő elég volt ez világi életből.

– Méltóságos grófnő!
– Mit akarnál még, piktor?
– István. Hogy Máriát. Hogy elengedné a szolgálatjából? El-

vinném magammal a fejedelem udvarába.
– És te Mária? Akarnál menni?
– Ha asszonyomnak nincsen reám feltétlen szüksége.
– Nekem már senkire, semmire nincsen szükségem. Csak még 

egy végső nyughelyre valahol itt a közelben. Hát menjetek, bo-
londok! És vigyázzatok egymásra! Az Úr Jézus legyen tivéletek!

– Köszönjük!
– Ámen.


