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A ZÖLD VADÁSZ

Hajdanában az volt a szokás, hogy az inasok legénnyé avatását ünneppel kötötték össze. Meg is 
érdemelték a kis inasok az ünnepet. A kádárnál* hat évig, a kovácsnál hét évig, míg a komoly és 
nehéz szűrszabóságnál nyolc évig kellett inaskodni, amíg legény lehetett a gyerekből.

A legény letette a vizsgát, aztán elment vándorolni, világot látni.
A vándorló legények messzi országokba elvetődtek.
Nemegyszer megtörtént, hogy a debreceni csizmadialegény a tulipánok országát, Hollandiát 

is megjárta.
Látott, tanult, tapasztalt útközben. És egy-két évi vándorlás után, midőn hazatért városába, éppen 

olyan okos ember volt, mint akármelyik mester.
Fafutyi Palkó Eperjesen nyolc évig volt kovácsinas.
Azért tartott annyi ideig a dolog, mert akkoriban a kovácsoknak kellett elvégezni a lakatosok 

munkáját, de még a fegyvercsináláshoz is érteni kellett.
Fafutyi Palkó megtanult mindent Zobrói uramnál, a híres eperjesi kovácsnál, akinél jobban lovat 

vasalni** senki sem tudott azon a vidéken.
Legény lett Palkó. Vándorútra indult.
Az öreg Zobrói útravalónak ezt a tanácsot adta:
-  Három helyen kell megfordulni az igazi kovácsnak. Az első Bécs városa, ahol a legjobb, legerősebb 

láncokat készítik. A második utad Kölnbe legyen, ahol azokat a szekereket vasalják, amelyek három 
országon utaznak át, és csak akkor kell újra javítani, amidőn megint Kölnbe érnek. A harmadik vizsgát 
a zöld vadásznál kell letenni. De a zöld vadászt nem lehet keresni. Megtalál ő minden vándorlegényt.

Palkó megköszönte az útravalót, és úgy nekiindult az országúinak, hogy estére már az eperjesi 
tornyokat sem látta a háta mögött.

Ment, mendegélt.
A szegény vándorló legénynek akkoriban szívesen adtak szállást, láváit a kovácsnak, mert minde

nütt volt egy kis munka a ház körül. Ajtók, ablakok megereszkedtek, zárak elromlottak. Palkó ügyes 
kézzel javította ki a beteg lakatokat, zárakat, és sehol sem időzött tovább, mint egy napig.

* hordókészítő
** lovat patkolni
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Útközben találkozott mindenféle mestersé- 
gű vándorlegénnyel. A szűrszabók Lengyel- 
országba mentek cifra munkát látni, a paszo- 
mányosok* Törökországba. Csalt kováccsal nem 
találkozott.

Midőn Bécsbe érkezett, már tudta a köte
lességét.

Első útja ahhoz a sarokhoz vezetett, ahol 
a város közepén egy hatalmas cölöp volt a föld
be ásva.

Minden vándorló legénynek kötelessége 
volt szeget verni a cölöpbe.

Palkó is beverte a maga szögét a sok közé, 
és a szegek formájáról megállapítgatta, hogy 
micsodásak a szegek.

A magyar szegeket nyomban megismerte 
a formájukról. A német szeget is ismerte. Az ap
ró fejű olasz szegek recézett fejükkel kiváltak 
a sorból.

Ezután Fafutyi Palkó körülnézett Bécs váro
sában az ottani kovácsok között, tanulta a lánc- 
csinálást, aztán továbbvándorolt.

Ment, mendegélt idegen tájakon, idegen 
országokban, emberek között, akiknek a nyelvét sem értette. Megmutatta a kalapácsát, s az embe
rek munkát adtak neki. Mert igen rosszul vasalták arrafelé a lovakat, minduntalan patkolni kellett 
a patájukat.

Az eperjesi kovács aztán úgy megvasalta a német lovakat, hogy tán még mai napig se mozdult 
meg lábukon a patkó.

Köln városába érve hasonlóképpen beverte a szegét a vándorlók oszlopába, megtanulta a kocsi
kerékkel való bánásmódot.

Most már egy szege maradt.

* paszomány: az öltözék díszítéséhez használt arany-, ezüst- vagy selyemzsinór, illetve szalag
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Arról a szegről a zöld vadász rendelkezik.
Kérdezősködött útjában mindenfelé a zöld vadász után. De ezen a vidéken azt nem ismerték.
Csak egy öreg kovács tudott annyit mondani, hogy a zöld vadásszal akkoriban szoktak találkoz

ni a magyar vándorló legények, midőn útjuk hazafelé visz.
Ott lakik a vadász valahol Buda környékén, ha igaz.
Fafútyi Palkó még ment egy darabig előre, de altkor útját állotta a tenger. Altár akart, akár nem: 

fordulni kellett, a vízen még a legügyesebb kovácslegény se tud járni.
Még egyszer végigment az országokon, amelyeket bejárt odáig. Kölnben, Bécsben már új sze

geket talált a maga szöge mellett. Új vándorlók jártak itt azóta.
Már magyarul beszéltek az emberek körülötte, amikor egy este pihenőre tért a Duna mentén egy 

erdőben.
Nagy követ tett vánkosnak a feje alá, és lehunyta a szemét. Éppen azt álmodta, hogy az eperjesi 

kovács asztalánál egy nagy tál pecsenyét falatozik, amikor valaki megrázta a vállát.
-  Hé, legény, ébredj! -  kiáltotta valaki.
Megdörzsölte a szemét.
A zöld vadász állott előtte.
Zöld ruhája, zöld süvege volt, a vállán fegyver, amint az erdőben vadászott.
-  Miféle mesterséged van?
-  Kovács vagyok, uram -  felelt Palkó. -  Ha volna valami kis munka a háznál, jó szóért meg szíves 

bánásmódért készséggel elvégzem.
-  No, ez derék dolog! -  kiáltott fel a zöld vadász. -  Már régen láttam kovácsot. A lakatjaim mind 

elromlottak. Gyere velem!
Az erdőből a hegytetőre vezette Palkót a vadász.
Egy fényes kastély állott a hegyen, de a kastély kapuja zárva volt.
-  Elvesztettem a kulcsot a kapuhoz. Ki tudod-e nyitni a zárat?
Palkó nem felelt, csak elővette a szerszámait.
Egyet-kettőt koppantott a kapura, már nyitva is volt.
-  Ügyes gyerek vagy -  mondta a zöld vadász. -  De még nem vagyunk túl a bajon. Az éléskamra 

kulcsát is elvesztettem. Annak furfangosabb zára van, mint a kapunak, a sok pákosztos* cseléd miatt. 
Éhes vagy?

-  Az -  felelte Palkó.

* torkoskodó
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-  Hát csak akkor lesz ennivalónk, ha a kamra lakatját kulcs nélkül felnyitod.
Fafutyi Palkó nekilátott a munkának. Furfangos lakat volt az, nehezen engedett, Palkó jól bele

fáradt, amíg megbirkózott a zárral. De csak kinyitotta az ajtót.
A kamra tele volt mindenféle ennivalóval, oldalassal, szalonnával, sonkával, kolbásszal.
-  Együnk, öcsém -  mondta a zöld vadász.
De tán még ki sem mondta a szót, amire Palkó már egy fél rőf kolbászt is elnyelt. Mert harma

dik napja nem evett.
Jóllakott Palkó, hogy mozdulni is alig bírt, de a zöld vadász most adta fel a legcsábítóbb 

munkát.
-  A pénzesládám kulcsa is elveszett. Ha kinyitod a ládát, kapsz annyi tallért, amennyi a süveged

ben elfér.
Nagyot ugrott erre Palkó. Hisz éppen az kellett neki legjobban! A messzi vándorlásban leron- 

gyosodott. Mindjárt vehet ruhát. A szerszámai is elkoptak. Vehet új szerszámot. Még valami aján
dékot is vihet a gazdája kislányának, akit gyerekkorában a bölcsőben ringatott.

-  Hol az a láda? -  kérdezte.
A zöld vadász a toronyba vezette a kovácsot.
Ott állt a mázsányi láda a fal mellett, kovácsoltvasból volt minden része. Akkora lakatok csüng

tek rajta, mint egy gyermekfej.
-  Most mutasd meg, hogy mit tudsz -  mondta a zöld vadász, és magára hagyta Palkót. Elment 

aludni.
Három napig aludt a zöld vadász, három napig dolgozott Palkó a ládán. Ilyen nehéz munkája 

még nem volt életében. Mintha az ördögök szerkesztették volna azokat a lakatokat! Alig bírta 
ldnyitni őket. De harmadnapra levette az utolsó lakatot is.

-  Vadász úr, nyitva a láda! -  mondta a zöld vadásznak.
-  Most már azt is látom, hogy nemcsak ügyes, de becsületes ember is vagy, öcsém. Nem nyúltál 

magadtól a pénzhez. Hát csak töltsd meg talléraimmal nemcsak a süveged, de a zsebed is -  mond
ta a zöld vadász.

Boldogan, büszkén érkezett haza Eperjesre Fafutyi Palkó. Elmesélte a zöld vadász történetét. 
Öreg kovácsmester gazdája mosolyogva hallgatta.

-  Tudod-e, Palkó fiam, hogy ki az a zöld vadász?
-  Nem tudok én többet róla, mint azt, hogy az Isten áldja meg.
-  A zöld vadász senki inás -  mondta az öreg kovács - , mint Mátyás, Magyarország királya. Ilyen

formán szokta megjutalmazni az ügyes iparoslegényeket.
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A MACSKAVÁRI SASOK

Manapság már hiába keresnétek Magyarország térképén Macskavárat, holott valamikor derék erős
ség volt egy erdős hegyháton, azon a tájon, amerre a Vág fiat gyönyörűséges, tiszta habjaival. 
Legfeljebb a tutajosok énekelnek Macskavárról és az odavaló sasokról.

Akkoriban a cseh rablók garázdálkodtak Felső-Magyarországon. Mátyás haddal ment ellenük, de 
egy-két nap alatt még Mátyás sem űzhette ki a cseheket. Esztendők múltak el, és a Vág mentén 
Macskavár kapuját négy fegyveres legény őrizte éjjel-nappal, és Borbolya uram, a várnagy, az övé
ben hordta a kapukulcsot.

A macskavári urak elmentek Mátyással a hadba, csupán a kisasszony maradt otthon. Macskavári Mar
gitnak hívták a kisasszonyt, és olyan szőke volt a haja, mint a holdsugár, midőn a Vág vizében fürdik.

Az öreg Macskavári Borbolya várnagyra bízta a leányát.
-  Vigyázzon kend tűzre, vízre, ellenségre -  mondta - , de legjobban vigyázzon a kisasszony 

lányomra!
Margitnak pedig egy aranysípot nyomott a kezébe.
-  Ha valami baj volna a várban, fújj a sípba! Majd eljönnek segítségedre a sasok.
Egy régi torony volt a várban, amelyben sasok laktak.
Századok óta fészkeltek a királyi madarak a toronyban. A Vág mentén, erdőkben, hegyekben, 

rengetegekben tömérdek sas járt-kelt. Rétisasok, egerésző sasok, de még keselyűk is voltak, ame
lyeknek ldterjesztett szárnya megütötte az ölet*. Napközben vadászni jártak a sasok, csak egy öreg 
sólyom maradt odahaza, amely már száz esztendő óta mindig odahaza maradt, mikor a többi 
vadászni ment.

A sólymot Fergetegnek hívták, és gyűrű volt a lábán, ahová az volt bevésve, hogy Fergeteg már akkor 
is a várban szolgált, amikor Macskavári Margit nagyanyja járt solymászni. Fergeteg ismert mindenkit 
a várban, de legfőképpen Macskavári Margitot. Annak a vállára is felült, napközben pedig besétált a kony
hába, és megnézte, hogy mit főz ebédre a kisasszony. Néha félrepült nagy magasságokba, hogy szinte 
eltűnt a felhők között, de a kisasszony csalt intett a kezével, a fehér sólyom, mint egy darab kő, zuhant 
alá a magasból. Aztán egyenesen odatelepedett a kisasszony vállára, mintha csalt ezt kérdezte volna:

* akkora, amekkorát egy felnőtt ember át tud ölelni, kb. 1,9 méter
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-  Mit parancsol, kedves kis úrnőm?
De még az öreg várnagyot is ösmerte Fergeteg. Ahányszor az öregember pincébe ment borért, 

a szürke sólyom letelepedett a pinceajtóra, és úgy várta vissza az öreget. Néha többet ivott a kelle
ténél Borbolya uram. A sólyom megcsapdosta szárnyával a hátát.

De még a pákosztos cselédekre is vigyázott. Éles szemével mindent látott a várban. Ha a szol
gálók málnázni mentek a várkertbe, a sólyom egyszeriben ott termett, és keményen megrakta őket* 
a csőrével, szárnyával.

Estefelé aztán felrepült nagyon magasra a vár felett. Magasabbra, mint a legmagasabb torony, 
magasabbra, mint a felhők. Körülnézett a tájon, mintha csak a vadászatban járó sasokat hívogatná 
hazafelé.

Azután jöttek is a sasok hazafelé az éjjeli pihenőre mindenfelől a Vág környékéről. Csattogva, 
zúgva, felhő módjára ereszkedtek alá a magasságból a régi, elhagyott toronyba. Szinte süvöltött a leve
gő, amint megérkeztek. Némelyik talán a szomszéd országban járt napközben, a másik a Rákos 
mezeje felett szálldosott. Amint a nap lehunyóban volt a Vág menti hegyek táján, a sasok hazafelé 
igyekeztek Macskavárra.

Egy este azt mondja Borbolya várnagy Margit kisasszonynak:
-  Kis úrnőm, az éjszakát ébren töltjük. Nagy tüzeket rakunk a vár udvarán, mert gyanús embere

ket láttunk a környéken.
A kisasszony szorongó szívvel feküdt le. Az őrség lábhoz tett fegyverrel vigyázott a várban éjszaka. 

Borbolya uram csörgött, zörgött a nehéz páncélban. Az ágyúk kitátott torkukat a sötét éjszakába 
fordították.

Éjfél felé aztán nagy zenebona kerekedett. Itt voltak a cseh rablók.
Hosszú létrákat hoztak az erdőből. A létrákat a falnak támasztották, aztán másztak volna befelé 

a várba.
A várőrség sem lustálkodott. Előkerültek a buzogányok, dárdák. Borbolya uram egy láncra fűzött 

ágyúgolyót forgatott a feje felett. Csengett a kard, zörgött a páncél. Margit kisasszony nagyanyja 
vékony, aranyozott kardját vette a kezébe. Ingyen nem adja az életét.

Már hajnalodott a Vág felett. A sűrű fekete erdők megvilágosodtak, lenn a habok csillogni kezd
tek, mintha alulról lámpások világítanának.

-  Elvesztünk, kis úrnőm -  jelenti lihegve a várnagy. -  Nem bírunk az ellenséggel.
-  No hát akkor előhívom a másik seregemet -  felelte Margit.

* megtépte, megverte őket
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Elővette az aranysípot, és belefüjt.
Sivított a síp, a régi toronyban egyszerre mozgolódás támadt. Felébredtek a sasok. Legelsőnek a szür

ke sólyom.
Mint egy sötét viharfelleg, szállott fel a sasok csapata a régi toronyból. Csattogtak a szárnyak. 

Szinte szél támadt repülésükre. A sólyom legelöl.
Felemelkedtek a magasba, aztán lecsaptak a falakat ostromló ellenségre. Lecsaptak egyszer, 

lecsaptak kétszer. Éles körmük, vágó csőrük hatalmas fegyver volt. A szárnyak úgy dolgoztak, mint 
a buzogányok.

Az ellenség Macskavár alól hanyatt-homlok menekült. A sasokkal nem tudtak megküzdeni.
A szürke sólyom valamelyik vitéz fövege mellől egy hosszú, karcsú gémtollat kitépett. Azt tartotta 

a csőrében, midőn vége volt a harcnak.
Macskavári Margit a gémtollat a sólyom fejéhez kötötte. Lengett a karcsú toll. Most már igazán 

olyan volt a sólyom, mint a sasok vezére.



A LŐCSEI KAKAS

Lőcse város piacán még manapság is ott áll a híres Thurzó-ház, amelyben valamikor királyok és feje
delmek laktak, ha Lőcsén átutaztak. Nemcsak régen, de még manapság is a Thurzó-ház a legszebb 
ház Lőcsén. Tele van szobrokkal, faragott képekkel a ház homlokzata.

Abban az időben, amikor Mátyás királyunk parancsolt Lőcse városában, bizonyos Thurzó Kele
men volt a ház gazdája.

Thurzó Kelemen gyakran járt Budára a király látogatására. Rossz időjárás mellett bizony három 
hétig is tartott az utazás. Néha elakadt a hintó az országút sarában. Akkor lóháton folytatta az utazást 
Thurzó Kelemen.

Pedig már nem volt valami fiatal ember. Azt szerette magáról mondani, hogy százesztendős is 
elmúlott. Lehetséges, hogy eltévesztette az időszámítást, nem volt egészen százesztendős.

-  Uram, király -  mondta egyszer Budán - , te már bejártad gyalog és lóháton egész Magyarorszá
got. Még csak Lőcsén nem voltál. Pedig ott van az én vendégszerető házam, messze földön híres 
konyhám.

A nagy király szelíden legyintett.



-  Jobb házad neked nincs, mint az enyém Budán, s konyhámra se volt panasza idáig senkinek. 
Ezért tehát nem megyek Lőcsére. Nincsen valami egyéb nevezetessége Lőcsének, amiért érdemes 
volna odautazni?

Thurzó Kelemen felborzolta az üstökét*.
-  Van. Az én kakasaim. A legnagyobb kakasok Magyarországon. Aztán úgy beszélgetek velük, 

mintha a fiaim volnának.
-  Ejnye no -  pattintott az ujjával a király - , mintha már hallottam volna valahol jártamban-kel- 

temben a lőcsei kakasról. Csakhogy az nem a te kakasod volt.
Thurzó Kelemen lelógatta a fejét.
-  Igaz biz az. Az én kakasomnál is van Lőcsén híresebb kakas. A lőcsei kakas. így hívják Fabricius 

uramat, a szigorúságáról híres lőcsei főbírót.
Mátyás elgondolkodva nézett a vár lábánál folydogáló Dunára. Aztán így szólalt meg:
- No, majd elmegyek egyszer Lőcsére, megnézem az ottani kakasokat.

Thurzó Kelemen boldogan kiáltott fel:
-  Piros csizmát húzok a kakasaim lábára!
Nemsokára pedig azután a lőcsei erdőben megfogtak a csőszök egy szegény embert, áld a lehul

lott száraz gallyakat gyűjtögette. Miután a szegény ember nem tudott engedelmet előmutatni a fa
gyűjtésre, a csőszök összekötözték kezét-lábát, és behajtották a városi tömlöcbe. Ott hagyták ülni 
vagy két napig, aztán a főbíró elé vezették.

-  Hogy mertél a város erdejében fát gyűjteni? -  kérdezte a főbíró.
-  Télre hajlik az idő. Nem volt tüzelőm. Pedig éppen kakast akartam főzni ebédre.
A lőcsei bíró ezen nagyon megharagudott, mert tudta, hogy őt a háta mögött kakasnak csúfolják.
-  Miféle kakasod lehet neked, te rongyos?! -  kérdezte.
-  Olyan kakasom van, amely piros csizmában jár.
A bíró a lábára pillantott. Éppen a piros csizmája volt rajta. Mérges lett erre, hogy szinte szikrá

zott a szeme.
-  Ezért megtanítlak! -  kiáltotta. -  Piros csizmát csak a bírónak szabad hordani Lőcsén.
-  Hát talán éppen a bírót akarom megenni ebédre -  felelt a szegény ember - , mert nagyon meg

éheztem két nap alatt a tömlöcben.
-  Vágjatok rá huszonötöt! -  parancsolta a bíró fogcsikorgatva a város legényeinek, akik ott állot

tak a bíró háta mögött.

* beletúrt a hajába
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Erre a szegény ember kihúzta a derekát.
-  De bizony hozzám ne nyúljatok, mert nem marad eleven kakas Lőcsén, ha engem megérinte

tek! Én vagyok Mátyás, a király!
Hej, lett erre nagy riadalom a városban!
Még tán a toronyóra is megállóit ijedtében a városházán.
Thurzó Kelemen uram pedig futott lóhalálában a városházára.
-  Uram, királyom! -  kiáltotta. -  Hisz én vártalak vendégnek Lőcsére, nem a város tömlöce.
A bíró térdre borulva kérte a királyt, hogy bocsátana meg neki.
-  Igaz, ami igaz -  mondta a király - , hogy Thurzó uram piros csizmás kakasait jöttem megnéz

ni Lőcsére, de másféle kakast találtam. Hát ezentúl ez másképpen lesz. Lőcsén ne legyen másféle 
kakas, csak az igazi kakas. Ennek emlékezetére a lőcsei bíráknak ezentúl piros csizmában kell járni. 
Az erdőben pedig szedjenek fát a szegények.

így volt ez sokáig. A lőcsei bírók szégyenkezve viselték a piros csizmát, de igazságtalanságot nem
igen mertek elkövetni. A piros csizma mindig eszükbe juttatta a királyt.
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A KÓTAJI TÖRÖK SÁNCOK

Ez a történet még arról az időről szól, amikor a váradi bástyákon Ali basa lófarkos zászlóit lengette 
a Körös felől fiájdogáló szél.

A török volt az úr a Királyhágótól Budáig, és a pogány rabság alatt szenvedtek a szegény magyarok.
A török hadnagyoknak, kapitányoknak kedvük kerekedett néha három-négy napi járóföldre 

elkalandozni. A portyázó pogány útközben rabolt, gyújtogatott. Örökös remegésben voltak miattuk 
a szegény alföldi tálvak, városok.

A kis Kótaj falu a Nyírség közepén különösen útjába esett minden kalandozó török hadnagynak. 
Hol felgyújtották Kótajt, hol meg kifosztották. Nem múlt el esztendő anélkül, hogy valamelyik vára
di hadnagynak eszébe ne jutott volna, hogy Ivótajba ellátogasson.

Egy darabig csak tűrték a szegény kótajiak a szenvedéseket. Leégett házikóikat újra felépítették, 
elhajtott marhájukat mással pótolták.

Várták, remélték, hogy egyszer csak jobb idők jönnek Magyarországra.
Megpróbálták azt is, hogy elmentek panaszra Alihoz, a váradi basához.
Bepanaszolták a garázda hadnagyokat.
-  Hiszen mi pontosan fizetjük az adót minden esztendőben -  mondták a kótajiak a basának. -  

Ivétszer-háromszor nem fizethetünk.
A váradi basa igazságos ember volt, már amennyire a török basák igazságosak tudtak lenni. 

Megsimogatta hosszú szakállát, és gondolkozva nézett végig az előtte álló kótajiakon.
-  Hm -  mondta csendesen - , hát néha háromszor is megfizetitek az adótokat?
-  Négyszer is, uram, ha a kapitányoknak úgy tetszik -  felelt a küldöttség vezetője, Harang bíró.
A basa végighúzta ujjait szakállán. A kótajiak már tudták, hogy most következik az ítélet.
-  Elrendelem -  kezdte a basa - , hogy ezentúl csupán kétszer kell fizetnetek adót egy esztendő

ben. Se háromszor, se négyszer, csupán kétszer.
A kótajiak elszomorodtak. Hát ez a basa igazságtevése? Még több adót rendel rájuk. Harang bíró 

nagyot sóhajtva felelt:
-  Helyes, uram, neked fizetünk kétszer. De mi történjék, ha azután harmadszor, negyedszer is 

követelik rajtunk az adót a hadnagyok?
-  Hát ne fizessetek! -  felelt a basa, és elbocsátotta a kótajiakat.
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Harang bíró furfangos, ravasz ember volt. Alighogy hazaértek Kótajba, mindjárt elküldte a váradi 
pasának a kétszeres adót, azután pedig így szólott a kótajiakhoz:

-  Most pedig lássunk hozzá, emberek, hogy ne fizessük meg harmadszor is az adót. Erősítsük 
meg a falut.

A bíró vezetésével nekiláttak nyomban a sáncok emelésének, árok ásásának. Egyik-másik félén- 
kebb ember sóhajtozott:

-  Hej, nagy baj lesz abból, ha a váradi basa megtudja ezt a dolgot! Nem szabad megerősített 
falunak, városnak lenni Magyar-országon. Bizony a nyakunkra jön a hadaival.

Harang bíró csendesen nevetett.
-  Ti csak ne féljetek! Túljárok én a basa eszén. Csak építsünk szorgalmasan, hogy meg ne rohanjon 

az ellenség.
Amire elkészültek a sáncok, az árkok, a toronyból már jelentette is a bakter*, hogy portyázó lova

sokat lát a pusztaságon közeledni.
-  Csak hadd jöjjenek! -  felelt a bíró. -  Emberek, vegyétek elő az eldugott fegyvereket.
A török lovasok nemsokára odaérkeztek a sáncokhoz. Hej, nagy volt a megrökönyödésük, de 

még nagyobb a haragjuk az elkerített Kótaj láttára. A hadnagy toporzékolva kérdezte:
-  Hogy mertetek falat építeni?
Harang bíró a sáncról felelt:
-  A váradi basa engedte meg.
A törökök erre meghökkentek.
-  Mi a manó! -  kiáltott fel a hadnagy. -  Hát az adóval mi lesz?
-  Már megfizettük -  felelt a bíró.
Erre aztán dühbe jött a hadnagy.
-  A basának fizettetek, de nekem még nem. Ha jót akartok, fizessétek le nyomban az adót!
-  Gyere érte! -  felelt csúfolódva a bíró.
-  Kard ki! -  parancsolta a hadnagy az embereinek, és megrohanta a sáncot.
De a kótajialc se voltak lusták. A falak, árkok védelme alatt visszaverték a támadást. Bevert fejjel 

kullogott a török Kótaj alól.
Még nem is nagyon örülhettek a diadaluknak, mikor jön ám a lovas hírnök Váradról, hogy jöj

jön a bíró a basa elébe.

* őr
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Szomorúan kísérte el a falu Harang 
bírót a határig. Beföllegzett a szegény 
bírónak. Nem látja azt többé élve Kótaj.

Csak a bíró volt nyugodt.
-  Egykettőre itthon leszek, embe

rek, ti csak addig vigyázzatok a falura!
Ment a bíró a basa elébe.
A nagy szalcállú Ali éktelen harag

gal támadt rá:
-  Te kutyafülű, hogy mertél sáncot 

húzni Kótaj köré?
-  Te engedted meg, fényes ábráza- 

tú basa -  felelte nyugodtan a bíró. -  
Azt mondtad nekünk, hogy csak két
szer fizessük az adót. Nem háromszor, 
se négyszer. De a hadnagyaidnak elfe
lejtetted megparancsolni, hogy ne jöj
jenek háromszor az adóért. Mi tudtuk 
előre, hogy a hadnagyok eljönnek. Te
hát csak a te parancsodnak engedel
meskedtünk, mikor harmadszor nem 
akartunk adót fizetni.

A nagy szalcállú Ali elgondolkozott.
-  Igazad van, bíró. Én parancsoltam 

a sáncok építését a hadnagyaim ellen. 
Megtarthatjátok a falakat, a hadnagyok 
úgyse háborgatnak ezentúl háromszor 
az adóért.

így történt, hogy Kótaj a török 
világ idején is megerősített falu volt. 
Büszkék még manapság is a kótajiak 
a török sáncokra.
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TÖRÖK GYEREK, MAGYAR GYEREK

Ez a mese több száz esztendővel ezelőtt történt, amikor hazánk fővárosában, Budavárban a török 
uralkodott.

A mohácsi veszedelem után a török szultán elfoglalta Buda várát. Könnyű volt neki, nem volt, 
aki megvédelmezze a hatalmas várat, mert a magyar vitézek mind ott feküdtek halva a mohácsi 
csatasíkon. A szultán számlálhatatlan hadaival megszállta Buda várát, és megszállta az egész 
Magyarországot. A szultán később visszament hazájába, de sok török itt maradt, letelepedett.

Abban az időben lakott Budán egy becsületes csizmadia, név szerint Baltás János. A magyar csiz
madia szomszédságában egy török papucskészítő lakott, név szerint Ahmed. A törökök csizmát nem 
viseltek, hanem papucsot, amit a magyar csizmadia nem tudott csinálni. A szomszédok házát egy 
deszkakerítés választotta el egymástól, mégsem éltek jó barátságban, mert török ember magyar ember
rel akkor nem lehetett jó barátságban. Nagyon szegények voltak mind a ketten. A csizmadiának volt 
egy fia, úgy hívták, hogy Pali, a török papucskészítőnek is volt egy fia. A török fiút Alinak hívták.

A gyerekek nem követték apáik példáját. Napközben mindig együtt voltak, együtt játszottak 
a Duna-parton, ahol a mai fényes paloták helyén nagy mezőség volt. Hiába szidta Baltásné asszonyom 
Palit: „Ejnye, Pali, hogy tudsz barátkozni azzal a plundrás* gonosz török fiúval?” Hiába korholta a 
török asszony a fiát: „Te kutyafülű, ha még egyszer meglátlak azzal a hitetlen csizmadia fiával, jó 
sort hegedülök a hátadra a meggyfával...”

Hiába volt minden. A két gyerek, ahogy módját ejthette, mindjárt összetalálkozott, és napestig 
együtt játszottak a Duna-part fövenyében.

Pedig a török papucskészítő fia, Ali rossz gyerek volt, míg Baltás Palinál jobb magaviseletű gyer
meket egész Buda várában nem lehetett találni. Ali nyolcéves volt, Pali hét, de a magyar erősebb volt 
a töröknél. Ali nyurga volt, Pali zömök, vastag, éppen ráillett a közmondás: kicsi a bors, de erős.

Ali ravasz volt, Pali sohase hazudott, mindig igazat mondott.
Azért is este, mikor hazakerültek, és anyjuk kérdőre vonta őket, hogy hol jártak, Ali mindig mást 

mondott, például hogy fenn voltak a várban a katonákat nézni, vagy török fiúkkal játszott a hegyol-

* nadrágos, bugyogós; az övnél és a térdeknél összefogott selyem- vagy vászoncsíkokból álló, buggyos szárú 
férfinadrág
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dalon. Pali egyenesen megmondotta, hogy a Duna-parton játszott Alival. Baltásné asszony ismételte 
Palinak, hogy haragszik azért, hogy a török fiúval barátkozik. Odaát a szomszédban pedig hallatszott 
Ali jajgatása, mert a török asszony verte Alit, mivel tudta, hogy nem mond igazat.

Ali sírva ült le a deszkakerítés mellé a földre, és zokogott keservesen. Pali, amikor meghallotta kis 
pajtása sírását, meg nem állhatta, hogy oda ne menjen hozzá, és jó szívvel megszólította:

-  Miért sírsz, Ali?
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Ali öklével megfenyegette Palkót.
-  Téged nem vert meg az anyád?
-  Engem nem -  felelt Palkó.
Ali alattomosan nézett Palkóra, egyszerre felkapott egy kerek kavicsot, és Palkónak a fejéhez 

dobta.
-  Nesze -  kiáltotta - , ha az anyád nem vert meg!... Sírj te is!
Aztán gyorsan elszaladt. A kis Palkó a földre bukott, mert a kavics oly erővel csapódott a hom

lokába, hogy a vér kiserkedt utána.
Vérző fejjel ment az anyjához.
Mikor Baltásné meglátta Pali véres fejét, és megtudta, hogy a török fiú dobta meg, így szólt:
-  Úgy kell neked, mért nem hallgattál a szavamra, miért barátkozol a törökkel!
Pali könnyes szemmel fogadta meg anyjának, hogy Alit ezentúl elkerüli. Erre anyja bekötözte 

a fejét vizes ruhával, és azt mondta:
-  Csak előtaláljam azt a török gyereket, majd megtanítom kesztyűbe dudálni!
Hanem Ali nem mutatta magát. Elkerülte Baltás Palit, ha látta a Duna-parton. Palinak eszébe se 

jutott már az a kődobás.
Egyszer a Pali, amint a Duna-parton járna, látja, hogy török gyerekek fürdenek ott, ahol a víz nem 

nagyon mély. Ott lubickoltak, úszkáltak a vízben, köztük a török papucsos fia, Ali is. Amikor meg
látták Palit a törökök, hívták őt, hogy jönne fürdeni. Pali azt felelte, hogy nem megy, mert az anyja 
megtiltotta neki, mivelhogy a víz mély is lehet. A török fiúk erre csúfondárosan kiabáltak rá:

-  Gyáva magyar, nem mersz a vízbe jönni! Félted a bőrödet.
Ali szamárfület mutatott neki, és úgy kiabálta:
-  Gyáva magyar, gyáva magyar!
Pali leült a parton, és nézte a fiirdőző fiúkat.
Egyszerre csak éles sikoltás hasította keresztül a levegőt. Ali sikoltott. Olyan helyre tévedt, ahol 

a víz mélyebb volt, mint máshol, és a habok összecsaptak a feje fölött.
A török fiúk egy szempillantás alatt kiszaladtak a vízből. Alinak egyik se sietett segítségére. Palkó, 

mikor látta a veszedelmet, elfelejtette, hogy Ali megbántotta őt, ledobta dolmánykáját*, és mivel jó 
úszó volt, a vízbe ugrott és Alinak a segítségére ment. El is érte a török fiút, és megragadta ruháját, 
kirántotta a mélységből, amely már elnyeléssel fenyegette. A partra vitte Alit.

* középhosszú, álló nyakú divatos férfi posztókahát; itt gyermekkabátka
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Ali a nagy ijedtségből csak sokára tért magához. Akkor odament Palkóhoz, és könnyes szemmel 
bocsánatot kért tőle.

Palkó azt felelte:
-  Már régen elfelejtettem, hogy kővel megdobtál; csak azt akartam megmutatni, hogy a magyar, 

ha rákerül a sor, nem gyáva.



A KIS TRÉKI CSIZMÁJA

Tréki György elesett.
Elesett Újvár alatt egy lovasrohamban, amikor 

a kuruc lovasság megkergette a labanc hadakat. A fu
tók visszalövöldöztek, és egy golyó eltalálta Tréki 
Györgyöt, akit tíz esztendeig egy karcolás sem ért. 
Nagy bajuszú, őszülő fejű katona volt Tréki 
György, áld valamikor még Thököly hajdúi* között 
tanulgatta a verekedést. Aztán úgy megtanulta, 
hogy gyönyörűség volt nézni, amikor hóka* * lován 
kardját foga közé szorítva, kezében a félelmetes 
kuruc csákányt forgatva megrohanta az ellenséget. 
Az öreg Tréki mindig legelöl járt. Végre elesett Újvár 
alatt, és csata után nagy tisztességgel eltemették.

Alig múlt el néhány hét ezután, az újvári kapi
tánynál, akit hívtak Borkos Benedeknek, egy mezít- 
lábos, lerongyolódott ruházatú fiú jelentkezett. 
Poros volt az utazástól, még a kalapját is elvitte vala
hol a szél az országúton.

Megállóit a kapitány előtt, és kék szeme könny
be borult, amikor megszólalt:

-  Hallottam, hogy elesett az édesapám... Hát 
azért jöttem.

-  Ki volt a te édesapád? -  kérdezte a kapitány.

olyan pásztorok, hajtok, akik értettek a fegyverforgatás
hoz, katonáskodáshoz, ezért nemesi rangot kaptak 
** az állat homlokán fehér folt vagy hosszanti csík található
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-  Tréki György -  felelte a fiú, és szeme a büszkeségtől ragyogott.
-  Bizony elesett az öreg. Azóta már régen odafönn ül a mennyországban, ahova a kurucok jutnak, 

akik a hazáért elestek.
-  Hát azért jöttem, kapitány uram, mert az édesapám elesett. Itt vagyok, megjöttem. Tessék 

engem az édesapám helyére állítani, mert az édesapám megígértette velem, hogy ha ő elesik, én állok 
a helyébe, hogy kevesebb katonája ne legyen a nagyságos fejedelemnek.

Borkos kapitány végignézett az előtte álló fiún, aztán megcsóválta a fejét.
-  Nagy baj van, kisöcsém -  mondta.
A gyerek feltűrte karján az inget.
-  Elég erős karom van már. Megbírja a kardot.
-  Nem mondtam én az ellenkezőt. Jó szál legény lesz belőled idővel. Csak az a baj, hogy ebben 

a ruhában nem vehetlek be a nyalka kurucok közé.
-  Majd ád ruhát a fejedelem -  felelt a fiú.
-  Ad, hogyne adna, ha van neki -  válaszolt fejcsóválva a kapitány - , hanem éppen mostanában 

szüleiben vagyunk a ruházatnak. Temérdek nadrágot koptatnak a kuruc lovasok. Meg aztán a macs
ka tudná, hogy mit csinálnak a mentéjükkel, kacagányukkal*. Mindig lyukas, összeszabdalt ruhá
zatban kerülnek haza Újvárra, ha portyázni mennek a környékre. Pedig mindig intem őket, hogy 
vigyázzanak a ruhára, mert drága jószág a ruha.

-  Bizonyosan az ellenséggel való verekedésben szakad a ruhájuk -  mondta a kis Tréki.
-  Magam is azt hiszem, mert néha a bőrük is kilyukad a ruha alatt. Hanem azért még akadna 

valami ócska mente a lomtárban, amit reád adhatnék. De csizma az már nincsen egy szál sem. 
Csizmát azt szerezned kell, fiam! Csizma nélkül nem vehetlek fel a nagyságos fejedelem nyalka kuru- 
cai közé.

A kis Tréki elbúsulva hallgatta a várkapitány szavait, de aztán fölemelte a fejét.
-  Lesz csizma, kapitány uram!
-  Akkor lesz egyéb is. Az apád hóka lova ott ropogtatja a zabot az istállóban. Az is a tied lesz. 
A kis Tréki köszönt a kapitánynak, és úgy elment a várból, hogy azt se látta senki, mikor lépett

ki a kapun.
Két hét múlva egy szép napon csak kopog ám ifjabbik Tréki György az újvári várkapitány ajtaján. 

A ruházata még a régi, a feje is fedetlen, de a lábán olyan csizma volt, amilyennek párja tán nem volt 
az egész kuruc táborban. Aranyos, rámás, ezüstsarkantyús csizma volt.

* farkasbőrből, később a katonai öltözék része lett, a dolmány felett viselték
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-  Tyű -  kiáltott fel a kapitány hol szerezted ezt a csizmát?!
-  Kaptam a nagyságos fejedelemtől, akihez elmentem innen messze földre, és megmagyaráztam 

neki, hogy azért nem lehetek kuruc, mert nincs csizma Újvárott. A nagyságos fejedelem erre a saját 
csizmáiból adott nyomban a lábamra. Újvár felé pedig elindíttatott egy társzekérre való csizmát. Tán 
már itt is van azóta.

A vár piacára ekkor döcögött be éppen a fejedelem szekere, megrakodva vadonatúj beszter
cei csizmával.

-  Most már látom, hogy derék fiú vagy, kis Tréki! -  kiáltott fel boldogan a várkapitány, mert 
ebben az időben rongyos volt már minden csizma Újvárott.

Az ifjabb Tréki György megkapta az öreg Tréki hóka paripáját, kardját, csákányát, és nem volt 
nyalkább kuruc Újvárott, mint ő a fejedelem csizmájában.



A FEJEDELEM CSIZMÁJA

Abban az időben, amikor Rákóczi Ferenc kuruc lobogóit lengette a szél Magyarországban, történt, 
hogy a nagyságos fejedelem Nyitra városába került. Lóháton jött előre néhány válogatott vitézével, 
az udvartartás elmaradt valahol útközben a rossz országutakon.

A fejedelem leugrott a lováról, és megbotlott a piac kövezetén.
Amikor a lábára pillantott, altkor vette észre, hogy azért botlott meg, mert hibázik az egyik csiz

májának a sarka.
-  Hol veszek én most másik csizmát?! -  kiáltott fel a fejedelem.
Korponai uram, udvari vitéze, aki éppen nyitrai születésű ember volt, így szólt erre:
-  Minek volna mindjárt másik csizma? Van itt Nyitrán elég ügyes csizmadia. Egykettőre ráütik 

a csizmára a sarkot.
-  Igaz biz az -  felelt a fejedelem. -  Hozzatok hamar egy csizmadiát!
Annál mi sem volt könnyebb. Ott lakott mindjárt a piactér sarkán Kanyó Mihály uram. Hogy ott 

lakott és csizmadia volt, bizonyította az a fél pár csizma, amely a kapuja felett lógott. Oda vitték 
a hibás csizmát.

Kanyó uram feltette az okulárét*, megvizsgálta jobbról-balról a csizmát, s csóválgatta a fejét.
-  Bezzeg az én műhelyemből kikerült csizmának ítéletnapkor sem esik le a sarka!
-  Jól van, Kanyó uram -  biztatta Korponai vitéz - , csak most azon legyen, hogy minél hamarább ép 

legyen a csizma, mert nem tudjuk: melyik percben kell továbbindulnunk, ha az ellenség rácsap a városra.
Kanyó Mihály nekigyürkőzött a munkának. A munka pedig azzal kezdődött nála, hogy jól meg

húzta a fülét a sarokban kalapálgató kis inasgyereknek.
-  Már megint lustálkodol, te kenyérpusztító! Hamar fuss a korcsmába egy icce** borért, hogy job

ban menjen a munka!
A kis inas felugrott a háromlábú székről. Vette a kulacsot, fejébe nyomta a sapkáját, és már indult 

is a borért. Kanyó uram meg utána kiáltott:
-  Egyik lábad itt, a másik ott!

* szemüveget
régi magyar űrmérték, 1,84 liter
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Futott Miska inas a kulaccsal. De csak addig, amíg a piactérre ért. Odaérve elfelejtette a gazdá
ját, a bort, a csizmát: mert a piactéren voltak kipányvázva* a fejedelem válogatott vitézeinek paripái. 
A karmazsin** ruhás, zöld mentés, kócsagtollas vitézek hetykén pengették a sarkantyújokat a kemény 
köveken. Dehogy tudott volna Miska, a kis csizmadiainas elmozdulni onnan. Szurtos kötényével 
legelőre tolakodott, majd kinézte a két szemét a daliákon. Az idő pedig telt eközben. Éppen delet 
kezdtek harangozni a toronyban, amikor a hegyek felől trombitaharsogás hallatszott. A vitézek 
mozgolódni kezdtek. Szájról szájra repült a hír:

-  Itt az ellenség Nyitra alatt! És a fejedelem hadai távol vannak. Alig néhány vitéz van vele.
A fejedelem szállása felől futva jött Korponai uram.
-  Vigye el a manó azt a lusta csizmadiát! -  kiáltotta. -  Még mindig nem hozta el a fejedelem csizmáját.
Miska a többit már nem hallotta. Egyszerre eszébe jutott, hogy gazdája várja otthon, mert addig

nem készülhet el a fejedelem csizmája. Futott a korcsmába az üres kulaccsal, futott haza a borral. 
Otthon már nagy munkában volt Kanyó uram. Verte a csizmasarkot, hogy csurgóit üstökéről a verej
ték. Miskának is csak annyit mondott:

-  Majd később számolok veled, te naplopó!
Most már gyorsabban ment a munka.
Csakhamar elkészült a csizma. Kanyó uram egy pillanatig gyönyörködve nézte munkáját.
-  Mintha festve volna! -  kiáltott fel. -  Most pedig foss a csizmával, te gyerek, a nagyságos fejede

lem szállására!
Kapta a csizmát Miska, és most már igazán futott. Kopogott a papucsa a piac kövein, nem nézett 

se jobbra, se balra, de annyit mégis észrevett, hogy a karmazsin ruhás vitézek eltűntek a piac köze
péről. Eltűntek a gyönyörű paripák. Futott a fejedelem szállására. Ott már nem talált senkit. Egy 
nagy bajuszú vén kuruc vitéz, a legutolsó, éppen akkor zökkent a nyeregbe.

-  Hol van a nagyságos fejedelem? -  kérdezte Miska.
-  Már elment -  felelte a vitéz.
Most ijedt meg csak igazán Miska. Most jön még csak az igazi haddelhadd, mikor hazakerül 

a csizmával. Dehogyis mert volna hazakerülni. Vállára vetette a csizmát, és futott esze nélkül arra
felé, amerre az utolsó vitézt elnyargalni látta. Vitte a csizmát a fejedelem után. Egy hét múlva, ami
kor éppen Léva alatt táboroztak a kuruc hadak, egy délután nagy nevetéssel lépett be Korponai 
uram a fejedelem szobájába.

* kikötve
** vörös, vagy téglavörös árnyalatú
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-  Nagyságos fejedelem, meghoz
ták Nyitráról a csizmát! Azt a csiz
mát, amit ott hagytunk reparációba*. 
Csak most ért ide vele a csizmadia
inas!

A fejedelem elmosolyodott.
-  Hadd lássam azt a gyereket!
Korponai uram csakhamar betusz

kolta a szurtos** kis Miskát a fejede
lem elé. Miska tán még szurtosabb 
volt, mint máskor. Nyakig poros 
a hosszú utazástól. Kezében a csizma. 
A szeme pedig csudálkozva tapadt 
a fejedelem lábára.

-  Nini, hát már van csizmája a 
nagyságos fejedelemnek?! -  kiáltott 
fel.

A fejedelem nevetett.
-  Van nekem, öcsém, tán három 

pár csizmám is, ha nem négy.
-  Én pedig már egy hete futok 

szakadatlan, hogy idejében elhoz
zam a csizmát -  mondta Miska szo
morúan.

Jót nevetett a fejedelem a kis csiz
madiainason. Gazdagon megjutal
mazta, és úgy küldte haza Nyitrára. 
Kanyó uramnak pedig megüzente, 
ne bántsa ám valahogy Miskát, mert 
a csizmát mégiscsak elhozta.

* javításba
** piszkos
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THURZÓ GYÖRGY FIAI

Egy mély völgykatlanban, a zordon Zogor-hegy lábánál áll még ma is csonka tornyaival, bedőlt kerí
tésével a Thurzók egykori várkastélya. A hatalmas kastély üres ablakaival úgy bámul a Vágra, mint 
a világtalan ember. A kastélyban a varjakon, baglyokon kívül senki se lakik.

Valamikor itt víg élet volt. Thurzó György, a Felvidék egyik leghatalmasabb ura mulatozott itt 
a családjával. Fegyveres cselédek jártak a várudvaron, és az erdők csendjét víg vadászok kiáltozása 
verte fel. Nemcsak a házigazda mulattatta a vendégeket, hanem két fia is: Gyurka és Kálmán. A két 
fiú még alig cseperedett föl, már a fegyverrel úgy tudott bánni, mint akármelyik felnőtt. Hátaslovuk 
volt és sólymuk. De még másban is utánozták az édesapjukat. Az édesapjuknak volt fegyveres sere
ge, volt nekik is. A falubeli gyerekekből szerveztek hadsereget. Az igaz, hogy csak fakardja volt 
ennek a hadseregnek, de éppen úgy katonáskodtak, mintha igazi harcosok lettek volna.

Ha a vár kisebbik tornyán meglebbent a fehér-kék zászló, akkor a falusi fiúk mind a várudvarra 
gyülekeztek. Moholai bácsi, az öreg kulcsár kiosztotta közöttük a fegyvereket, ruhákat. Egyszeriben 
olyan kis hadsereg támadt az inges, gatyás gyerekek helyén, hogy még maga Thurzó György uram 
is jókedvűen jegyezte meg:

-  Derék kis katonák. Maholnap már ráteremnek az igazi fegyver viselésére.
Amíg Thurzó György várkastélya udvarán így mulatoztak a gyerekek, messze, körül az ország

ban nagy dolgok történtek.
Rákóczi Ferenc a Beszkiden kibontotta a szabadság zászlaját, és a magyarok, fegyverforgató urak 

gyülekeztek a kibontott zászló alá. Olyan varázslatos egy zászló volt az, hogy még ott is látták, ahol 
nem volt: az egész ország fölött lebegett az a lobogó, a leikével látta lengését minden magyar.

Thurzó Györgyöt is fölkereste egy napon Rákóczi követe, áld senki más nem volt, mint Jávorka 
uram, a diák.

Thurzó elgondolkozva hallgatta a követ beszédét, aztán szomorúan jegyezte meg:
-  Elmennék, hogyne mennék, csak azt nem tudom, hogy kire bízzam addig a váramat, amíg oda leszek.
Jávorka odalépett az ablakhoz.
-  Hát azokra ni, akik odalenn sorakoznak az udvaron éppen.
Thurzó kíváncsian lépett az ablakhoz. A fiai fakardos hadserege gyülekezett éppen.
-  Bohóság. Hisz azok még gyermekek.
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Jávorka csóválta a fejét.
-  Csak addig, míg fakard van a kezükben. Ha rákerül a sor, igazi férfiak lesznek egyszerre.
Thurzónak elborult a homloka.
-  A tulajdon két kisfiam a gyermekcsapat vezére. Gyurka tizenkét esztendős, Kálmán tizennégy. 

Mit tudnának ők csinálni, ha igazi ellenség csapna le a váramra?
-  Azt csak bízza rájuk, nagy jó uram -  felelt Jávorka.
Lementek az udvarra. Amint Jávorkát közeledni látták, a két Thurzó fiú előrefutott. Kálmán kezdte:
-  Hallottuk, mi járatban van, Jávorka uram. Vigyen el minket is Rákóczihoz! Itt van a seregünk is.
Thurzó szelíden barackot nyomott a Kálmán feje búbjára.
-  Hát akkor itthon ki vigyáz a várra, ha mindnyájan elmegyünk? Ki lesz édesanyátok mellett? 

Talán bizony egyedül hagyjam őt idehaza?
Kálmán lesütötte a fejét.
-  Igaz biz az! Valakinek itthon is kell maradnia.
Jávorka diák elbúcsúzott:
-  No, hát én megyek, jó uram. Engem a dolgom úgyis ehhez a vidékhez köt. Én itt toborzom 

Rákóczi hadát. ígérem, hogy megnézem hébe-korba, hogymint viselik magukat a fiúk.
-  Jó lesz biz az. Nyugodtabb is leszek akkor -  szólt Thurzó György.
Másnapra virradóra megszólaltak a harsonák: Thurzó György hadba szállt. Egész kis hadsereg telt 

ki a cselédeiből, vitézeiből. Csörögtek a fegyverek, kényesen lépkedtek a paripák, a bástya ormán meg
dördültek az ágyúk, hirdetvén az egész vidéknek, hogy Thurzó György elindult vitézeivel Rákóczi 
zászlója alá. A falubeliek is mind elmentek. Csak a nagyon öreg emberek meg az asszonyok marad
tak otthon. Néhány öreg vitéz maradt őrnek a kastélyban, aki már nem indulhatott messzi útra.

De hát ott maradt a kis hadsereg is. Most már mindennap összegyülekeztek a várudvaron a kör
nyékbeli fiúk, és ugyancsak csattogott kezükben a fakard, és kiabáltak, birkóztak, csatáztak. Thurzó- 
né az ablakból gyönyörködve nézte daliás fiai játékát.

Már hónapok óta oda volt Thurzó György. Csak a híre érkezett haza győzelmes csatáinak, vitézi 
cselekedeteinek. Rákóczi zászlója mindenütt diadalmasan lobogott.

Egyszer késő este egy vándorember kért bebocsáttatást a kastélyba azzal, hogy nagyon fon
tos híreket akar mondani. A vándort a kastély úrnője elé vezették, aki fiai társaságában hallgatta 
meg a híreket.

Azok pedig csöppet se voltak kellemesek. A vándor azt beszélte, hogy labanc csapat portyázik 
a környéken, és még ma vagy holnap bizonyosan megtámadják a Thurzó-lcastélyt is, amelyről tudni 
való, hogy nincs benne fegyveres katonaság.
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-  Dehogyis nincs -  szólt közbe 
Thurzó Kálmán. -  Hát a mi hadseregünk 
az semmi? Nyomban itt lesznek a mi 
vitézeink, csak süsse el a bástyán a m o
zsarat, Moholai bácsi. Tudják már azok, 
hogy mi a kötelességük!

A vén kulcsár se sokáig gondolkozott. 
Nagyot pukkant a mozsár a bástyán, hang
ját százszorosán visszhangozták a he
gyek. A kövesúton nemsokára hallatszott 
ám a kis hadsereg dobogása. Futólépés
ben mentek a fiúk. De követték ám az 
asszonyok és öregek is a faluból, mert 
megsejtették, hogy veszedelem van.

-  Hát édesanyám -  mondta most Kál
mán felöltvén vitézi ruháját, amelyet édes
apjától születése napjára kapott -, mos
tantól kezdve én leszek a várkapitány.

-  Menj, te gyermek -  feddte szelíden 
Thurzóné a fiát.

-  De bizony komoly dolog ez, édesanyám. Legelsőbben is kiadom a parancsot Moholai uram
nak, hogy zárja be a kapukat, s többé ide senkit be ne eresszen. De ki sem!

A vén kulcsár csoszogva sietett végrehajtani a parancsot.
Aztán lement Thurzó Kálmán a várudvarra az ő kis seregéhez.
-  Fiúk, itt az idő, hogy megmutassuk, mit tudunk! Mindenki igazi fegyvert kap a kezébe. Van 

elég kardunk a kamarában. Moholai uram mindenkinek ád. Ellenség közeledik a várhoz. Nekünk 
kell megvédeni azt.

A kis hadsereg lelkesedését ki tudná leírni, amikor a vén kulcsár mindegyiknek igazi kardot 
kötött az oldalára, de még puskát is kaptak azok, akik vele bánni tudtak. Puskapor, golyó volt elég 
a pincében. Thurzó Gyuri néhány fiúval az ágyúiéhoz értett. Két kerekes ágyú volt a bástyán. H a
marosan megtöltötték azokat. Úgy ment minden, mint a karikacsapás. Az a néhány várőrző cseléd 
csak útban volt. Kálmánba rájuk is kiáltott:

-  Ne lábatlankodjanak itt kendtek! Inkább főzzenek gulyást a katonáknak. Aztán jó legyen ám!
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Éjféltájban a holdvilágos éjben felbukkant egyszerre a labanc csapat. Volt vagy százfőnyi lovas. 
Amolyan zsákmányoló had volt, amely mindenfelé elárasztotta az országot. Mentek szép csen
desen a vár felé. Szalmacsomó volt a lovak patkójára kötve, hogy dobogásukkal föl ne ébresszék 
a vár lakosait.

De hiszen ébren voltak azok.
Thurzó Gyuri a bástya tetején kivette a tüzes végű drótot a szenes serpenyőből, aztán odanyomta 

azt az ágyú gyújtólyukához. Füst, láng csapott föl a sötét bástyán, nyomába akkora dördülés, hogy 
megrázkódtak belé a hegyek. A labanc csapat pedig egyszeriben százfelé futott. A kapitány alig tudta 
őket visszakiabálni:

-  Hova futtok, ti bolondok?! Hiszen csak tacskó gyerekek vannak odabenn! A fél fogamra kevés 
valamennyi.

Hanem ekkor megszólalt a másik ágyú is. A kapitány kezdte belátni, hogy ez már nem tréfa
dolog. Bevonult a közeli erdőségbe, ott kipányvázták a lovakat, és tanakodtak, hogy mit csináljanak.

A labancok addig tanakodtak az erdőben, amíg szépen megvirradt. Akkor követet küldtek a várba. 
Semmi egyebet nem akart a követ, mint azt, hogy adják meg magukat, mert ha le nem teszik a fegy
vert, senkinek nem kegyelmeznek.

Thurzó Kálmán csak hallgatta a követ szavait, aztán rászólt Moholai uramra:
-  Van itt nekünk egy vízhordó szamarunk. Vezessék csak elő a csacsit!
Moholai uram nem tudta felfogni, hogy mit akarhat Kálmán a csacsival. Am tegnap óta megszokta 

az engedelmességet. Elővezette a csacsit.
Kálmán pedig nem akart semmi egyebet, mint azt, hogy a követet kössék fel a szamár hátára. 

Csakhogy háttal a csacsi feje felé.
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Aztán úgy küldték vissza a labancokhoz.
Éktelen dühre gerjedt a labanc kapitány.
-  No megálljától^, fölperzsellek benneteket! -  kiáltotta, öklével fenyegetve a várat.
Aztán egész késő délutánig hordatta katonáival a fenyőszálakat, rőzséket a vár alá. Estefelé akkora 

máglya lett ott, hogy három olyan várat is fölgyújtott volna.
-  Fiúk, baj van! -  mondta Thurzó Kálmán a kis hadseregnek. -  f ia  ezek a labancok beváltják 

fenyegetésüket, valamennyien itt sülünk meg. De meg aztán leég a vár is, amit édesapám ránk bízott. 
Már most tanakodjunk azon, hogy mit tegyünk.

Megszólalt ám erre Thurzó Gyurka:
-  Hallottam én édesapámtól Szigetvár hős védőjéről, gróf Zrínyi Miklósról. A török ostromolta 

a várat, és mikor azt Zrínyi már tovább nem tarthatta, kirohant vitézeivel. Rohanjunk ki mi is. Aztán 
lássuk, ki az erősebb. Mi-e vagy az ellenség?

A kis hadsereg nagy lelkesedéssel elfogadta a tervet.
-  Aki fél, az maradjon! -  mondta Kálmán.
De senki se félt.
-  Húzzátok ki a kardot, aztán előre! A hősök a mennyországba jutnak. Van ott már sok magyar. 

Ti is odajuttok, fiaim.
Aki pedig ezt mondta, senki más nem volt, mint a tegnapi vándor. Csakhogy a poros, kopott 

gúnya helyett ragyogó kuruc öltözet volt rajta.
Jávorka volt, a diák.
Hej, de megörültek a gyerekek a diáknak!
-  Most már biztosan győzünk! Velünk van Jávorka! -  kiáltották lelkesen.
A diák mosolygott.
-  De egyébért is. Az erdőszélről tárogatóhangokat sodor felém a szél. Az én jó kuruc vitézeim 

jönnek ott. Most majd két oldalról rohanjuk meg az ellenséget. Hát előre, fiaim! Éljen a szabadság!
Az öreg Moholai uram kitárta a várkapukat. A kis hadsereg kivont karddal rohant ki az ámuló 

labancokra.
Ebben a pillanatban a labancok háta mögött felharsant a tárogató lelkesítő hangja. Mint a szélvész, 

nyargalt előre a kuruc csapat.
Nem telt bele annyi idő, mint azt elmesélem, híre-hamva se volt a labancnak. Mert a labanc min

dig nagyon gyorsan tudott futni a kuruc elől.
Felszabadult a Thurzó várkastélya. Estére már a bástyán szólt a kuruc vitézek tárogatója, és ropták 

hozzá a daliás táncot. Thurzóné sírva ölelte keblére két vitéz fiát. Sírt, nevetett, és csókolgatta az arcukat.
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A ZUGI MALOM

A zugi malom mély erdőségben volt, és olyan vén bükkfák állottak körülötte, amelyek még a mol
nár gazdánál is öregebbek voltak. Pedig a molnár, bizonyos Sári uram, olyan ember volt, akire senki 
se emlékezett már a környéken, hogy valamikor fiatal is lett volna. Mindenki hosszú, fehér szakállal 
ismerte Sári uramat.

A zugi malom reggeltől estig kelepek.
Akár volt dolga a molnárnak, akár nem, a kis hegyi folyó hűségesen szaladt a kerekek között.
A zugi molnárnak nem volt legénye, egymaga látta el a malom dolgát.
Egy este két lovas érkezett a mély erdő

ből az elhagyott malomhoz.
Az egyik lovas fiatal ember volt, még alig 

serkedt a bajusza. A másik szürke üstökű 
férfiú, akinek olyan kemény ráncok voltak 
az arcán, mint a tölgyfa kérgén.

A szürke üstökű mégis előbb ugrott le 
lováról, hogy a íiatalabbnak segítsen a le
szállásnál. A kengyelvasat a kezébe fog
ta, meghajlott vállát a fiatalember háta alá 
tette.

A fiatalember pedig erre azt cselekedte, 
hogy a paripa másik oldalán szállott földre.

Egyetlen ugrással a földön termett. Csó
válta is a szürke vitéz a fejét.

A zugi molnár, aki ezt a dolgot a nagy 
kerék mellől nézte, elégedetten dörmögött 
a nagy szakállába:

-  Derék fiú lehet. Nem engedte magát 
öregebb embertől kiszolgálni.

A szürke fejű vitéz felkerült a malomhoz.
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-  Hé, molnár gazda, kapunk szállást jó pénzért? -  kérdezte.
-  Szép szóért igen -  felelte a zugi molnár.
-  Ahhoz én nem értek, mert nem értem rá szép szavakat megtanulni. Amerre én jártam, ott har

colni szoktak az emberek.
-  Hát honnan jössz, öcsém?
-  Hadból -  felelt a kemény tekintetű vitéz. -  Katona voltam.
-  No hát akkor ne is szóljatok egy szót sem. Gyertek be. Van kvártély* is, van vacsora is. Katona 

voltam magam is -  felelt a zugi molnár.
Nem is igen beszélgettek már ezután.
A tűz mellé telepedtek, és nagyokat hallgattak.
A vén molnár lehozott a padlásról egy vaddisznósonkát. Azt faragcsálták a bicskájukkal.

-  Ismerős előttem ez a fiatalember -  
mondta egyszer a molnár, és öreg sze
mei elé emelte tenyerét. -  Valamikor ré
gen, harminc esztendő előtt láttam már 
valahol.

-  Ne bolondozzon kend -  felelt a szür
ke katona. -  Húszesztendős se múlott 
még a kis gazdám.

A zugi molnár mind figyelmesebben 
vizsgálta az előtte üldögélő fiatal vitézt. 
Még a kezét is megtapintotta, a haját is 
megsimogatta, és a lábát fejcsóválva nézte.

-  Ejnye -  dörmögött - , álmodok, vagy 
ébren vagyok? Harminc esztendő előtt 
egy őszi estén ugyanilyen forma fiatal
ember kért szállást szolgájával a zugi 
malomban. Szakasztott ilyen volt, mint 
az öcsém. Csakhogy azt Rákóczi Ferenc
nek hívták.

* szállás



-  Öregember lett az már azóta -  felelt elhamarkodva a szürke hajú vitéz, és lehajtotta a fejét.
A molnár gazdának fellobbant ldégett tekintete.
-  Hadakért ment lengyel földre. Úttalan utakon, bujdosva vetődött a zugi malomhoz. Vigyáztam 

is reá. Egész éjszaka nem hunytam le a szemem. Jaj, be szép fiatalember volt!
Elhallgattak, a tűzbe bámultak.
Hajnalban továbbutazott a két vitéz.
A fiatal vitéz már paripáján ült, amikor a szürke fejű a molnár fülébe dörmögte:
-  Jó szeme van kendnek, öreg gazduram. Az éjjeli vendége nem volt senki más, mint annak 

a Rákóczi Ferencnek a fia. Éppen úgy bujdosik, mint az apja.
-  Tudtam -  felelt meghatottan a zugi molnár. -  Egész éjjel vigyáztam. Hát téged hogy hívnak, 

öcsém?
-  Jávorka a nevem, én voltam a fejedelem diákja.
A lovasok ezután elmentek a sötét erdőbe.



A RÁKÓCZI-TORONY CSÓKÁI

Nemrégiben Podolinban jártam, ahol Magyarország egyik legrégibb kolostora áll a sebes vizű Pop- 
rád mellett. Hajdanában sokat jártam ezen a tájon, az öreg kolostor iskolapadjait segítettem feketé
re koptatni. Nini, mintha semmi sem változott volna azóta, amióta itt jártam. Talán csak a kolostor 
lett vénebb, de a Poprád, amely egyetlen a magyar folyók között, amelyik kifelé folyik az ország
ból -  mégpedig a Kárpátokon keresztül a Poprád a régi. Gyors folyása láttára mindjárt eszembe 
jut a gyermekkoromban hallott közmondás: a Poprád a legszorgalmasabb szepességi kereskedő, 
mert örökké útban van. Nyáron piros pöttyes pisztrángot, télen pedig havas jégtáblákat szállít gyors 
vizén Lengyelország felé.

A Poprád félkörben folyj a körül a régi kolostort, és amint folyását követem, egyszerre csak fel
tűnik a kolostor keleti szárnyán a híres vörös torony.

Ott áll a régi torony félig a víz fölé hajolva, havas derekából kipiroslanak a téglák, üres ablakán 
bedúdol a szél.

A torony havas fedele ma is, mint régen, tele van fekete csókával. Ahány csóka van az egész 
Szepességben, az mind a vörös torony tetejére jár megpihenni. Fekete tőlük a toronytető, ki- és 
beröpdösnek az üres ablakokon, mintha csak keresnének valakit, alti egyszer itt lakott, és nekik jó 
barátjuk volt.

Néhány száz esztendővel ezelőtt II. Rákóczi Ferenc fejedelem volt a torony lakója.
Úgy történt, hogy a fejedelem a bécsújhelyi fogságból menekült a lengyel határ felé. Bécsújhely

től nagyon messzire van a lengyel határ. A fejedelem alól már kidőlt a paripa, kísérői el-elmaradoz- 
tak. Fáradtságtól, téli hidegtől elcsigázottan, betegen érkezett az álruhás fejedelem a podolini határ
ba. Csupán hűséges diákja, Bezerédi volt már a kíséretében. A diák is alig bírt állani a lábán.

A távolban feltűnt a régi kolostor az alkonyaiban, és a fejedelem kétségeskedve fordult a diákhoz:
-  Betérjünk a kolostorba, diák? Hátha ellenségeim laknak a falak közt, akik ismét fogságba ejtenek?
Bezerédi elgondolkozva nézett a kolostor felé. A kolostor felett rengeteg sok fekete csóka kerin

gett, röpdösött. A falak tetején is százával ültek.
-  Majd én megnézem közelebbről a kolostort, nagyságos fejedelem -  ajánlkozott a diák - , nyom

ban visszatérek.
A diák elsietett, kikémlelte a kolostor környékét, és alig egy negyedóra múlva gyorsan visszatért.
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-  Uram, különös dolgot tapasztaltam. A jámbor szer
zetesek éppen azzal foglalkoznak, hogy eledelt osztanak 
szét a csókák, varjúk és a tél egyéb sínylődő madarai 
között. Azért van annyi madár a kolostor körül.

-  Akkor nem lehetnek azok rossz emberek -  mor
mogta a fejedelem, és megindult a diákkal a kolostor felé.

A fejedelem nem csalódott föltevésében. A jámbor 
papok nagy vendégszeretettel fogadták házuknál Rá
kóczi Ferencet, és a nagy szakállú házfőnök büszkén 
mutatott a megtermett, széles vállú növendékeiére.

-  Nagyságos fejedelem, itt mi valamennyien fegyver
forgató emberek vagyunk. A kolostor falai is elég erősek. 
Nyugodtan hajthatod le fejed fedelünk alatt. Megóvunk 
minden bajtól.
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A fejedelem nyomban mély álomba 
merült. Reggelre ébredve, amint kitekin
tett az ablakon, ezer meg ezer csókát, 
varjút látott a torony környékén röp
ködni. Szinte fekete volt tőlük a torony 
fala. Amikor pedig a fejedelem kinyitot
ta az ablakot, a madarak nyomban oda
telepedtek az ablak párkányára. A bát
rabbak berepültek a szobába, és a feje
delem vállára telepedtek.

A szobában levő házfőnök megje
gyezte:

-  Ilyenkor kapják reggeli eledelüket 
a madarak. Azért olyan türelmetlenek.

A fejedelem ezentúl reggel, este maga 
etette a csókákat, és megtudta azt, hogy 
egyik-másik öregebb csókának már neve 
is volt a kolostorban. A madarak megér
tették nevüket. Egy reggelen, mielőtt 
a fejedelem fölébredt volna, a házfőnök 
benyitott a toronyszobába.

-  Nagyságos fejedelem, ma hiába ke
resed a csókákat. Kora hajnalban útra 
keltek mind a legöregebb csóka, a Priku- 
lics vezetése alatt.

-  Mi lehet ennek az oka? -  kérdezte 
a fejedelem.

-  Ennek az lehet az oka, hogy vala
hol a környéken vagy tűzvész, vagy csata 
volt. Oda mentek a madarak.

-  Tehát ellenség jár a tájon?! -  kiáltott 
fel a fejedelem.

Az öreg házfőnök némán bólintott.

44



-  Tovább menekülök tehát -  szólt a fejedelem nem akarok az ellenség kezébe kerülni, mert 
reám a magyar nemzet szabadságának megváltása vár.

Még abban az órában elhagyta hűséges diákjával a barátságos kolostort, és álutakon menekült 
Lengyelország felé.

Amikor diadalmas seregével később visszatért a fejedelem, nem feledkezett meg a podolini bará
tokról.

Tíz hordó hegyaljai bort küldött nekik ajándékba a Rákóczi család pincéjéből.
Podolinban pedig azután is ott üldögéltek a fekete csókák a vörös torony tetején. Mintha csak 

azt várták volna, hogy a fejedelem visszatér, és szüksége lesz rájuk.
Az öreg barát, alti nekem ezt a történetet elmondta, még hozzáfűzte:
-  A podolini csókák nemhiába vártak. Egy napon üres volt a torony, a csókák elutaztak. Ez akkor 

volt, amikor a fejedelem hamvait néhány év előtt Kassára hazahozták. Azt mondják, hogy oda men
tek a csókák azon a napon.





A KÉK CSÓKA

Sok esztendővel ezelőtt történt, amikor Rákóczi Ferenc fiait Bécsben nevelték, és gróf Solti kapi
tány még sötét éjjelen sem merte lehunyni a szemét, hogy a Rákóczi gyerekeket el ne szöktessék 
a magyarok haza, az édes szülőföldre, egy őszi napon egy hosszú hajú ember jelentkezett a palota 
kapusánál.

Az öregembernek kontyba volt fonva a haja, mint a kuruc hajdúké. Az arcán és a homlokán mély 
sebforradás. Hej, ösmerték Bécsben azokat a kontyba font hajú, sebhelyes orcájú embereket, de még 
akkortól, amikor tüzes leventék voltak, és Bécs körül nyargalásztak... Az öregemberről is nyomban 
meglátszott, hogy fiatalkorában lóháton ült, és kardot hordott a derekán.

-  Mit akar kend? -  kérdezte mogorván a medvebőr bundás kapus a vén kuructól.
Az öreg levette a süveget a fejéről, mikor a fejedelem nevét kimondá:
-  A Rákóczi Ferenc fiait keresem.
-  Nem lehet azokkal beszélni -  felelt a kapus. -  Nem szabad azoknak mindenféle emberrel szóba 

állni. Rabságban vannak itt az úrfiak -  tette hozzá suttogó hangon a kapus.
-  Ejnye! -  hümmögött az öreg. -  Pedig én az úrfiak édesapjánál szolgáltam, udvari ember voltam 

én! Rákóczi udvari embere.
így szólott az öreg, és kihúzta hajlott derekát.
-  Akkor pedig jó lesz kendnek innen hamarosan eltisztulni. Jó szerencse, hogy nem hallotta senki 

a szavait, mert azóta már megfogdosták volna kegyelmedet. -  Ezt mondta a kapus, és már tolta is 
kifelé az öreget a palota kapuján.

-  Ne még! -  kiáltott a vén kuruc. -  Már csak hadd adjam oda, amit az úrfiaknak hoztam messzi 
Magyarországból, a munkácsi várból, az apjuk birtokáról.

A rongyos szűre alól előrángatta a tarisznyáját, és nagy óvatosan kibontotta. Belenyúlt a kezével, 
és valamit kivett belőle. Egy villogó szemű kék madarat, amelyet Munkács környékén kék csókának 
hívnak, másfelé meg mátyásnak. Arról nevezetes, hogy ha a nyelvét megvágják, egyes emberi sza
vakra is meg lehet tanítani.

-  Ezt a madarat hoztam az úrfiaknak. Ha majd délután a kertben labdáznak, adja oda nekik, 
kapus úr. Megörülnek neki bizonyosan.

-  Jól van, csak menjen már, öreg! -  szólott a kapus, és kituszkolta a kapun a vén kurucot.
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Estére már a Rákóczi fiúk szobájában volt a kék 
csóka. Aranyos kalitkába tették, aztán felakasztot
ták a fáira a kalitkát. Nem sokat törődtek a madár
ral, amely hallgatagon gubbasztott, csőrét szárnya 
alá rejtve.

A fiúkat Solti kapitány egész nap tanította. 
Reggeltől estig a tanulóasztal mellett ültek, csak 
estefelé maradtak magukra. A kapitány kiment 
a szobából.

A tanulástól elfáradva ültek az asztal mellett, és 
a fejüket a tenyerükbe hajtották. Ki tudná, hol és 
merre járt a gondolatuk, csak arra riadtak fel, hogy 
egy idegen, idáig nem hallott hang megszólal 
a szobában.

-  Rákóczi! -  mondta a hang.
A fiúk ijedten néztek össze.
-  Rákóczi Ferenc! -  ismételte a hang.
A fiúk talpra ugrottak. A hang a magasból, a ka

litka irányából hallatszott. A kék csóka beszélt.
-  Éljen a magyar! -  mondta ismét a madár. 
Ebben a percben lépett a szobába a fiúk neve

lője, a kapitány.
-  Atkozott madara! -  kiáltotta. -  Mindjárt gon

doltam, hogy nemhiába hozták Magyarországról 
a madarat.

Gyorsan kinyitotta az ablakot, és a madarat kihajította.
A kék csóka elröpült, a fiúk úgy néztek egymásra, mintha álmodtak volna.

És a fiúk ezután még sokszor álmodtak a kék csókáról.
Éjjel, hajnal felé mintha megkopogtatta volna a madár a Rákóczi fiúk ablakát, és különös hangján 

kiáltotta:
-  Rákóczi!
A fiúk nevelője leskelődött sokáig a madárra, de soha nem tudta lelőni.
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A FEHÉRVÁRI BICSKA

Ez az eset megesett akkoriban, midőn dicső fejedelmünk, Rákóczi Ferenc elbujdosott, és a magyar 
vitézek közül többen Franciaországba menekültek, és a francia királynak fölajánlották kardjukat, 
mert háború nélkül már nem tudtak élni.

A franciává lett vitézek között volt egy Petneházi Péter nevezetű derék kuruc kapitány, aki a fran
cia seregben ezredesi rangba jutott, és mindenképpen jól fordult a sorsa. Gazdag lett, kastélya volt, 
és három szakács főzött a konyháján.

Petneházi Péter évekig elbírta a jómódot. A francia királynak akkoriban nem volt háborúja, a vité
zek tehát odahaza heverésztek.

Petneházi Péter olyan kövér lett, hogy erős lónak kellett annak lenni, amelyik elbírta. A sarkan
tyúja aranyból volt, a csákója mellett ezüstforgó, csak régi kuruc szablyája volt vasból.

Történt, hogy Petneházi uram egyszer csak nagyon megunta az idegen kosztot, enni-inni nem 
tudott, sőt még aludni sem. Az orvosok tanácstalanul csóválták a fejüket.

Még a francia király is elküldte Petneházihoz a maga parókás orvosát.
De a híres doktor se tudta kitalálni, hogy mi baja lehet a vitéz ezredesnek.
Petneházi uram pedig csak álmatlanul forgolódott puha vánkosán, a szakácsok hiába főzték meg 

a pompás ebédet, nem evett belőle a gazda.
Volt egy törpe legénye Petneházinalc, akit még Magyarországból vitt magával. Egy kicsit gyámol

talan legény volt, azért is nem lett belőle semmi, csak lóvakaró. Miskának hívták.
Egy napon Miska felbátorkodik az istállóból, és így köszön be gazdájához:
-  Adjon nekem szabadságot, ezredes uram, hadd hoznék bajára orvosságot!
-  Adok, fiam, annyi szabadságot, amennyit akarsz, csak már meggyógyulnék!
Elköszönt Miska, és két hónapig senki se látta.
Két hónap múlva egy duzzadt tarisznyával jelent meg. A nyomában egy lompos komondor 

ballagott.
A komondort megkötötte, ő maga bekopogtatott az ezredeshez.
-  Elhoztam az orvosságot -  mondta.
A tarisznyából egy cifra nyelű fehérvári bicskát vett elő.
-  Mit csináljak én evvel? -  kérdezte Petneházi.
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-  Egyék vele, ezredes uram, mint otthon Magyarországon, kuruc kapitány korában.
-  Mit egyem, mikor semmit sem ehetnék! -  panaszkodott Petneházi.
Miska ismét a tarisznyába nyúlt.
Debreceni cipót és kolozsvári szalonnát vett elő.
Az ezredesnek felragyogott az arca.
-  Erre vágyódtam! -  kiáltotta, és a fehérvári bicskával jóízűen enni kezdett. -  Szomjas vagyok, 

Miska -  mondta, mikor megtörölte a bicskát.
Miska kulacsot vett le a válláról.
-  Hegyaljáról bort hoztam! A Tiszából vizet hoztam -  szólott.
Most már ivott is Petneházi.
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De az álom csak nem akart a szemére jönni.
Amíg odakünn kisütött a holdvilág, és az udvaron ugatni kezdte a holdat a magyar kutya.
A komondor ugatására az ezredes képzeletben látta a magyar rónákat, a pásztortüzeket és a Hor

tobágy felett ragyogó csillagokat.
És elszenderedett.



A HORTOBÁGYI CSIKÓS

Az öreg Verpeléti gróf olyan gazdag ember volt, hogy a Tiszától a Hortobágyig ura volt minden 
földnek. Négy fia volt az öreg grófnak, negyven kastélya és négyszáz lova. Mindegyik fiára jutott 
volna tehát tíz kastély, de az öreg Verpeléti gróf nem úgy nevelte a fiait, hogy azok kastélyban lak
janak. Az öreg gróf szorgalmas, munkás embereket akart nevelni a gyermekeiből, ezért már korán 
a munkára szoktatta őket. Legidősebb fia a kőmívesmesterséget tanulta meg, a következő legény 
volt Nagy Pál uramnál, a híres miskolci csizmadiánál, a harmadik fiúnak a kovácssághoz volt kedve, 
ott kalapált naphosszat a faluvégi kovácsműhelyben. Az öreg gróf pedig estefelé elsétált a kastélyá
ból megnézni, hogy mit dolgozott napközben a fia. Csak akkor hívta haza vacsorázni, ha a fiú meg 
tudta mutatni, hogy nem töltötte tétlenül a napot.

Hát a legkisebb fiú, mit gondoltok, mivel foglalkozott?
Gróf Verpeléti Jankó, a legkisebb fiú, beszegődött csikósbojtárnak a Hortobágyra.
Csaba Márton volt akkoriban Debrecen csikósgazdája a Hortobágyon. Az ő felügyeletére volt 

bízva a nemes város ménese, a megszámlálhatatlan vad csikók, amelyek a szelek szárnyán szágul
doztak a végtelen pusztaságon.

A csikósgazda fogadta fel bojtárnak maga mellé Jankót, áld akkoriban olyan pöttöm fiúcska volt, 
hogy a földből is alig látszott ki.

-  Hát aztán fel tudsz-e ugrani a vad paripa hátára, amelyiknek a hátán még senki sem ült? -  kér
dezte a gazda, és lecsüngő bajuszát simogatta.

Jankó gyerek, aki bölcsen elhallgatta az ő igazi nevét és származását, felelet helyett kiválasztott 
egy töretlen csikót a ménesből, aztán egykettőre a hátára ugrott. A paripa ágaskodott, toporzékolt 
a gyerek alatt, majd szélsebesen elvágtatott vele. A csikósgazda napba néző szemével hosszasan 
nézett a ló hátán ülő gyerek után, aztán csendesen azt mondta a vizsgát szemlélő társainak:

-  Ebből a gyerekből még csikósgazda is lehet a Hortobágyon.
A bojtárok* némán bólintottak. Nekik is tetszett a Jankó gyerek magaviseleté.
Jó negyedóra beletellett, amíg Jankó visszatért az akkor már tajtékzó, izzadt, fáradt csikó hátán. 

Bezzeg nem ágaskodott már a csikó, szépen engedelmeskedett lovasának.

* pásztorsegédek
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-  Mától kezdve a mi fiunk vagy, Jan
kó -  mondta a csikósgazda, és kemé
nyen megszorította Jankó kezét. A gye
rek fel se szisszent a kemény kézfogásra.

Telt-múlt az idő a Hortobágyon.
A puszta végtelen csöndjében, ahol a vad
madár kiáltásán, paripa nyerítésén kívül 
más hang alig hallatszik, Jankó embere - 
sedett, növekedett. Már nemigen akadt 
olyan vad csikó a nemes város ménesé
ben, amelyet Jankó meg ne fékezett 
volna. Már a bajusza kezdett ütközni*, 
amikor Csaba uram, a csikósgazda, egy 
napon így szólott hozzá:

-  Jankó fiam, engem lassan elővett 
az idő. Öreg ember vagyok, maholnap 
nem tudok lóra ugrani. Gondoskodni 
kell arról, hogy a nemes város jószága 
ne maradjon gazda nélkül. Légy helyet
tem te Debrecen csikósgazdája.

Jankó elgondolkozott.
-  Meg kell előbb kérdeznem az édes

apámat. Ha ő megengedi, akkor csikós
gazda leszek egész életemben.

-  Hát kérdezd meg, fiam, az édesapádat, habár harmadik esztendeje lesz annak, hogy az én fiam
nak tartottalak.

Jankó kiválasztotta a legszebb csikót a ménesből, aztán mintha a szél vitte volna, elröpült a hor
tobágyi pusztáról. Meg sem állott az édesapja kastélyáig.

Otthon nagy dolgokat látott.
A kastély előtt verbunkos** huszárok táncoltak, háromszínű zászlót lengetett a szél, kiütött a sza

badságharc Magyarországon. A haza hívta a fiait.

kiserken a bajusza
katonákat verbuválnak, toboroznak; magyar férfi néptánc
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Az öreg gróf éppen a három fiától búcsúzkodott. A kőmíves, a kovács, a varga letette a szer
számját a szabadságharc hírére. Ment a haza védelmére. Jankó kezet csókolt az édesapjának.

-  Édesapám -  mondta - , legyek-e én csikósgazda a Hortobágyon, mert már kinőttem a bojtár- 
ságból?

Az öreg gróf megsimogatta a Jankó napégette arcát.
-  Légy te, fiam, csikósgazda. Legalább a legkisebb fiam megmarad nekem. Azt nem viszi 

el a háború tőlem.
Jankó megköszönte az apja engedelmét.
A három bátyja nem szólt hozzá semmit. Ok elmennek a hazát védelmezni, vérüket ontani. 

Gyáva az, aki ilyenkor odahaza marad.
Jankó pedig visszament a Hortobágyra, aztán átvette a gazdaságot Csaba uramtól. A végtelen 

pusztaság felett továbbra is ragyogva kelt fel a nap, a hold végigsétált éjjel az ég mezőjében: az ágyúk 
dörgése, fegyverek ropogása nem hallatszott odáig.

Hónapok múltak el, mikor egy hajnalra arra ébredt fel Jankó, hogy reng a feje alatt a pusztaság 
földje, valahol ágyúznak. A szemhatár felől idáig hallatszottak a tompa dörrenések.

Erre már talpra ugrott Jankó.
-  Bojtárok, legények, talpra! -  kiáltotta. -  Valahol csata van a pusztaság szélén. Gyerünk segíteni 

a honvédelmek!
Csak a legkisebbik bojtár maradt odahaza, a többi mind lóra kapott, aztán mint a szélvész, 

nyargalt arrafelé, amerről az ágyú szólt. Rezes karikásuk, éles fokosuk* veszedelmes fegyver volt 
a kezükben. Talán egy óráig nyargaltak, amikor a szemhatáron feltünedeztek az ellenség ágyúi. 
A halált hozó tűz omlott az ágyúkból, de a hortobágyi csikósok behunyt szemmel rohanták meg 
az ágyúkat. A pattantyúsok** riadtan menekültek a puszták vakmerő fiai elől. Egymás után hall
gattak el az ágyúk, a csatazaj már csak a távolban morajlott, hogy végképp elhaljon a honvédek 
diadalordításában.

Semmi egyéb baj nem történt, csak annyi, hogy három bojtár alól kilőtték a lovat. Jankó meg
csóválta a fejét.

-  Hogyan számolok el én most a három paripával a nemes városnak?
Aztán pompás gondolata támadt.

* karikás ostor és baltaféle
** tüzérek
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Három ágyút, amit az ellenségtől elfoglalt, 
elindított a Hortobágy felé. Vitték a lovak az 
ágyúkat, a bojtárok meg az ágyún ülve pipáz
tak. Meg sem állottak a debreceni városházá
ig. Ott pedig Jankó átadta a város főbírójának 
az ágyúkat.

-  Elveszett három lovunk. Hát annak fejé
ben hoztam ezeket az ágyúkat -  mondta - , talán 
hasznát veheti a nemes város.

...A három ágyút még ma is őrzik Debre
cen városában.



A KRIMÓCZY-HUSZÁROK

A két Krimóczy Árva vármegyében lakott egy nagyon régi kastélyban. Olyan régi volt a kastély, 
hogy gerendái, falai ropogtak-recsegtek, ha szél fújt. Az pedig egész csoda volt, hogy a kastély 
fedele még le nem zuhant. Ott lakott a két Krimóczy. Szálas, megtermett, szürke szakállú embe
rek. S olyan erősek voltak, hogy puszta kézzel sem ijedtek meg a farkastól, medvétől. Krimóczy 
Gáspár, az idősebbik jókedvében kardot szokott eltörni -  Illés, az öccse fél kézzel fölemelte a ter
hes szekeret.

Egyszerre híre futamodott, hogy a haza hívja a fiait. Kiütött a szabadság, és a falvakban verbun
kos huszárok jártak, táncolva, dalolva biztatták a legényeket:

-  Csapj föl, öcsém, katonának!
Krimóczy Illés így szólt Gáspárhoz:
-  Bátyó, én elmegyek honvédnek!
Gáspár vállat vont. Dörmögött valamit szürke szakállába:
-  Menj, ha kedved van. Én bizony itthon maradok.
Illés nem sokáig gondolkozott.
Kiválasztott az istállóból egy szürke lovat, aztán derekára kötötte kardját, és elbúcsúzott a báty

jától. Gáspár ekkor így szólt hozzá:
-  Ha valami baj érne, ott leszek melletted.
Elment Illés, és sokáig nem érkezett semmiféle hír felőle.
Krimóczy Gáspár vadászott tovább medvére, farkasra, és ha a távoli hegyek közül néha ágyú

dörgés hallatszott, Gáspár megsimogatta szürke szakállát.
„Vajon ott van-e Illés is?” -  gondolta magában.
Illés bizony ott volt, ahol az ágyú dörgött. Vitézségével, bátorságával csakhamar kitűnt bajtársai 

közül, és hamarosan kapitánya lett egy huszárcsapatnak.
A Krimóczy huszárjainak nagy híre támadt. Elszánt, vakmerő legények voltak valamennyien. Nem 

volt olyan ellenség, amely a huszárok rohamának ellen tudott volna állni. Mint a sistergős mennykő, 
csapott le a huszárcsapat az ellenségre.

-  Kard ki kard! -  hangzott Krimóczy kapitány hangja, és az ellenség akkorára már csak a hátát 
mutatta a robogva közeledő huszároknak.
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Nőtt, nőtt a Krimóczy-huszároknak a híre. Még Gáspárhoz is 
eljutott a huszárok híre. Átutazó vándorok, portyázó honvédek 
mesélték a faluban, hogy a magyar hadseregben a Krimóczy- 
huszárok érdemelték ki a legvitézebb nevet. Az öreg Gáspár csak 
a fejét csóválta.

-  Ejnye, ejnye, már megnézem magam is azokat a legényeket!
Talán befogad az öcsém közlegénynek a csapatába.

Amint nőtt a magyarok között a Krimóczy vitézsége, úgy növe
kedett iránta a gyűlölet az ellenségnél. Hej, vásott az ellenség foga 
Krimóczyra! Pedig hát Illés nemigen vigyázott magára. Mindig 
ott volt az ellenség előtt. Csakhogy kard volt ám a kezében!

Egy Gobacska nevű rác* kapitány volt a legnagyobb ellensége 
Krimóczy Illésnek. Sokszor megkergették már Illés huszárjai 
a rácokat. Rendesen éppen akkor csaptak le a huszárok, mikor 
Gobacska emberei javában fosztogatták a magyar falvakat. G o
bacska addig mesterkedett, fondorkodott, amíg kieszelte azt 
a tervet, amellyel Illést tőrbe csalja. Az volt a kelepce, hogy Illést 
huszárjaival becsalja egy mély hegyszakadékba, ott aztán jobbról- 
balról megrohanják a huszárokat. A hegyekről, a szildák mögé 
rejtőzve pedig lepuskázzák a legvitézebb huszárokat, anélkül, 
hogy azok védekezhetnének a láthatatlan ellenség ellen.

A rác kapitány terve majdnem sikerült. Egy cigány kém jelentette Illés kapitánynak, hogy 
Gobacska emberei fosztogatják a hegyi falvakat. Illés kapitánynak se kellett több, lóra parancsolta az 
embereit.

-  Menjünk, fiúk! -  kiáltotta, és a huszárcsapat elnyargalt, hogy csak úgy porzott utánuk az országút.
Hanem ellenségnek híre-hamva sem volt. Már estére hajolt az idő, mikor a sötét, mély szaka

dékhoz értek. A hegyszakadékban sűrű bükkfaerdő takarta el a hegyek oldalát. A huszárok lépésben 
mentek a kanyargó ösvényen.

Egyszerre csak erős puskatűz érte őket oldalba. Egy-két huszár nyomban lefordult a lováról.
-  Kelepcébe csaltak! -  kiáltott fel Illés kapitány. Kereste a kémet, de az eltűnt akkorára.
A puskagolyók pedig úgy döngtek, mint a darazsak.

* szerb
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A lovak megvadulva nyerítettek, a huszárok dühösen nyargaltak be az erdőbe.
Ellenségnek sehol semmi nyoma. Csak a golyók röpködtek a fák közül.
Egyszerre észrevette Illés kapitány az ellenséget a hegyoldalban.
-  Kard ki kard! -  kiáltott huszárjaira. A huszárok megsarlcantyúzták paripáikat, aztán neki a hegy

oldalnak! ...
Az ellenség elképedve nézte a fölfelé törő csapatot. Valóságos istenkísértés volt ott a meredeken 

fölfelé törni lóháton.
De hát a magyar huszárnak semmi se lehetetlen.
Az ellenség, szokás szerint, gyáván meg akart futamodni, de Gobacska emberei élére állott.
-  Hát nem látjátok, hogy mi háromszor annyian vagyunk?! -  kiáltotta. -  Hisz megesszük őket, 

ha akarjuk.
A huszárok csak akkor vették észre, hogy milyen nagy bajban vannak! De meghátrálni nem szo

kott a magyar huszár! Illés kapitány rohant legelöl.
-  Ne féljetek, fiúk, áld a hazáért hal meg, az egyenesen a mennyországba jut!
Abban a pillanatban összerogyott alatta a paripa, és ő maga is megsebesülve terült el a földön. 
Egyszerre csak az erdőből egy magányos, óriási lovas nyargalt elő, kezében akkora karddal, amely 

bátran beillett volna vasrúdnak is.
-  Rajta, huszárok! -  kiáltotta az óriási lovas, és repült szürke szakálla, amikor az ellenségre 

vetette magát.
Úgy járt a kezében a kard, hogy hullott az ellenség előtte. Egykettőre megtisztult a tér.
-  Én is Krimóczy vagyok ám! -  kiáltotta a hatalmas lovas, és vágta az ellenséget, mint a répát. 
Krimóczy Illés, mikor fölszedték a csatatérről, már haldoklóit. Rámosolygott a bátyjára, Gáspárra

-  mert hisz ő volt az idegen lovas - , s így szólt hozzá:
-  Éppen jókor érkeztél, kedves bátyám, hogy reád bízhassam a huszárjaimat. Szeresd őket, mint 

ahogy én szerettem őket.
Gáspár megszorította az öccse kezét.
-  Gondját viselem a huszárjaidnak! -  mondta.
így történt, hogy midőn az egyik Krimóczy elesett a csatatéren, nyomban a másik állott helyébe. 

A Krimóczy-huszárok híre, vitézsége továbbra is a régi maradt.
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A TÖRPE TROMBITÁS

A Krimóczy-huszárszázadnak elesett a trombitása a szabadságharcban. Ilyesmi bizony előfordult 
máshol is, nem csak a Krimóczy-huszároknál. Csata után bizony néha sok huszár hiányzott. Az öreg 
Pap János, a marcona őrmester ilyenkor keservesen kiáltott fel:

-  Fiúk, huszárok, jobban vigyázzatok magatokra! Még megérem, hogy egymagám maradok az 
egész dicsőséges századból.

Egyszer éppen a trombitás hiányzott. Hiába szólongatta a csata után a nevénél Pap őrmester -  
a trombitás nem jelentkezett.

-  Elment az trombitálni, őrmester uram, a túlvilági hadseregbe -  jegyezte meg egy vén huszár.
De hát most már azon kellett lenni, hamarosan másik trombitást szerezzenek a huszároknak.

A huszár trombitás nélkül fél ember. A trombitaszó tanítja meg arra, hogy mit kell tennie. Ha roham
ra indul, mint a fergeteg, a trombitás fújja hozzá az indulót. Ha meg pihenőre tér este, a trombita 
mellett hunyja le fáradt szemét. Még a paripáit is értik a trombitajeleket.

Hát mármost hol vegyenek alkalmatos trombitást a Krimóczy-huszárok?!
Éppen egy rengeteg tölgyfaerdőn haladtak keresztül, amikor a fák közül tülökhangot vitt feléjük 

a szél. Valami kondás makkoltatta ott a disznókondát.
Pap őrmester hallgatta egy darabig a tülökhangot.
-  Jól fújja -  mondta. -  Hatalmas tüdejű gyerek lehet. Hozzátok csak ide azt a kondást!
Egy huszár kiugratott a sorból, aztán vitte nagy nevetve az erdőből a disznópásztort. Biz az fúr- 

csa figura volt. Fiatal volt-e vagy öreg? Ki tudná megmondani? Az arcát benőtte a szőr. Kék inge, 
gatyája egy gyermeknek is kicsiny lett volna, mert a kondás egy cseppel se volt nagyobb, mint egy 
kisebbfajta törpe.

A vén őrmester is mosolygott a bajusza alatt.
-  Te fújtad a tülköt? -  kérdezte.
-  Én hát -  felelt hetykén a törpe kondás.
-  Hát a huszártrombitát tudnád-e fújni?
-  Tudnám hát! Már hogyne tudnám, mikor tudom.
Pap őrmester megcsóválta a fejét.
-  Ne bolondozz, hékás, mert megharaplak!
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A kis kondás csak körülnézett.
-  Hol az a trombita?
Adtak neki egy trombitát. A szájához vette és belehajt. Hej, hogy zendült föl egyszerre az erdő! 

A huszárparipák kényesen emelgették a lábukat, még a huszárok is vígan mosolyogtak a bajuszuk 
alatt. Fújta, fújta a kis kondás. A trombitahang zúgva-búgva járta be az erdőt.

-  így még nem is hallottam fújni -  dörmögte az őrmester. -  Hogy hívnak, öcsém?
-  Vad Marci a nevem.
-  No hát, Vad Marci, akarsz-e huszár lenni?
-  Már hogyne akarnék -  felelt boldogan a kondás -, mikor akarok! -  Csak úgy ragyogott az arca 

a nagy gyönyörűségtől. -  Mentem volna már magamtól is, de mindenütt kinevettek. Sehol se kel
lettem.

-  No, hát velünk meglehetsz, mert jól tudod fújni a trombitát -  szólt az őrmester.
Lenyírták a bozontos haját, szakállát. Huszárgúnyát húztak rá. Igaz, hogy lötyögött az rajta,

mintha egy gyerek a nagyapja ruháját öltené föl. De Marci büszkén pödörgette a bajuszát. 
Nézegette magát jobbról-balról.
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-  Sose hittem volna, hogy még huszár leszek valamikor!
Felültették egy vezeték lóra*, nyakába akasztották a trombitát, aztán kezet szorított vele Pap 

őrmester.
-  Ezentúl pedig megbecsüld magad, mert a legvitézebb huszároknál szolgálsz, öcsém!
így lett huszár a törpe disznópásztorból.
Hanem hát hiába fújta olyan nagyon gyönyörűen Vad Marci a trombitát, azért a huszárok mégis 

évődtelt vele folyton-folyvást. A délceg, szálas legények nagyon lenézték a törpe huszárt. Ahány tré
fát elkövettek a világ kezdete óta, azt mind elkövették Vad Marcival. A trombitás pedig búsult, 
búsult, de nem segíthetett magán. Csak azt emlegette mindig:

-  Megálljatok, majd megmutatom én egyszer, hogy ki vagyok!
A huszárok erre csak nevettek. Nekik mutatná meg Vad Marci a bátorságát, akik annyi diadalmas 

csatában vettek részt? Tán a világon nincs olyan vitéz huszár, mint akármelyik Krimóczy-huszár.
Egyszer, amint a Felvidéken járt volna a Krimóczy-huszárok százada, az előőrsök alkonyaikor 

azzal tértek vissza, hogy nem lehet továbbmenni, mert az útba eső várost megszállva tartja az ellen
ség. Most már visszafordulhatnak, vagy megtámadhatják az ellenséget.

-  Mennyi az ellenség? -  kérdezte Pap János.
-  Legalább tízszer annyian vannak, mint mi.
-  No, akkor vissza kell fordulnunk.
Éjszakára lepihentek az erdőben. Vad Marci még elfújta nekik trombitáján az esti takarodót, 

álomra hunytak a fáradt szemek, a trombitás pedig titkon elhagyta az erdőt. Szakadt az eső, zúgott 
a szél, lován csendesen baktatott a sáros országúton a város felé, ahol az ellenség tanyázott.

Mikor pedig a város első házához ért, sarkantyúba kapta lovát, és belefüjt a huszártrombitába. 
Fújta, teli tüdőből fújta azt az indulót, amellyel a huszárok rohamra szoktak indulni. Végignyargalt 
a városon, és egy percig se hagyta abba a zengő trombitálást. A vaksötét éjszakában riadtan ébredt 
föl az ellenség.

-  Itt vannak a huszárok! -  kiabálták mindenfelé.
A trombita pedig recsegett, mintha egy hadseregre való huszár jött volna valahonnan.
Az ellenség fejvesztetten szaladgált jobbra-balra. Hol vannak a huszárok? Csak a trombita zengett 

folytonosan a vaksötét éjszakában.
-  Körülfognak bennünket, mind itt pusztulunk! -  kiabáltak.

* egy lónak és embernek a nyereghez rögzített egy napi élelmét, javadalmazását és az itató felszerelést szállí
tó kötőfékes ló; mellékló
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Futott mindenki arra, amerre tudott, kifelé a városból.
A törpe trombitás hajnalban azzal költötte fel Pap Jánost:
-  Őrmester uram, kitakarodott az ellenség a városból. Menjünk be mi addig, amíg észre nem 

veszik a cselfogást.
így szólt Vad Marci, és elmondta az éjszakai huszárrohamot, amit egymaga rendezett trombitá

jával.
A vén őrmester csak megölelte a törpe trombitást.
-  Fiúk! -  kiáltotta dörgő hangon. -  Ne bántsátok többé ezt a gyereket! Aki bántja, vasra vere

tem. Igazi Krimóczy-huszár ez!



A VITÉZ SZŰRSZABÓ

Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, 
hanem szűrszabó. Szép fekete meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jól teletűzdel
te. Hívták pedig Kortvai Mátyásnak a szűrszabót.

Elmondom vitézségének történetét.
Azelőtt, mielőtt vitézségét elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Kortvai 

uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig... no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt 
ő se bátor, se hős. Kis fekete gombócemberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrta, var- 
rogatta a szűröket, nagy szekéren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők.

Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben -  kiütött 
a szabadságharc.

Minden épkézláb ember elment honvédnek. Még az öreg emberek is zászló alá gyülekeztek. 
Csak Kortvai Mátyás nem.

Kérdezgették a szűrszabót:
-  Hát maga, Kortvai uram, nem csap fel honvédnek?
A szűrszabó felfújta magát:
-  Már hogy mehetnék el én, mikor mindenki elmegy? Ki maradna itthon, drága városunk védelmére?
Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Kortvai egyedül

védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi, kövér volt?!
Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak a híre érkezett a városkába -  az otthon maradt asszo

nyok már csúfolni kezdték a szűrszabót:
-  Látja, Kortvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják, ha nem volna 

olyan anyámasszony katonája!
Kortvai csak hunyorított a szemével.
-  Majd eljön még az én időm is! Megmutatom, hogy nem vagyok én olyan pipogya, amilyennek 

látszom.
A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csakugyan elkövetkezett.
Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra mái' ott is volt egy század dragonyos 

katona. *

* a csatában lovas, a harcban gyalogos katona karabéllyal vagy szuronyos puskával
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Hej, nagy volt a rémület a városban! Az asszonyok elbújtak a pincébe, padlásra.
Kortvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, amikor egy asszony a pad

lásablakból észrevette.
-  Hová lohol, Kortvai uram? Hát nem megígérte, hogy megvédi a várost?
Kortvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
-  Igaz biz az! -  mormogta szégyenkezve. -  Megígértem...
Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé.
A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták lovaikat, és dideregve huhukol- 

tak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. 
Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket.

A dragonyosok kapitánya, egy nagy bajuszú mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén:
-  Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
Kortvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közben ezt mondta:
-  Engedelmével, vitéz úr, nincs itthon a bíró...
-  Hát hol van?
-  Elment, könyörgöm, tüzérnek... Nagyothal

lott, hát másnak nem használhatták.
A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
-  Könyörgöm alássan, ne tessék azt tenni! Agyon

ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok meg
bízva a város védelmével.

A marcona kapitány végignézett a kis szűrszabón.
-  Kend védi a várost? Akkor kendet húzatom fel 

a legelső fára.
Kortvai erre is csak azt felelte:
-  Könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi 

meg akkor a várost?
A kapitány türelmetlenül kiáltotta:
-  Láncos-lobogós, elég legyen már! Ne szónokol

jon annyit!
-  Pedig még volna valami mondanivalóm, kapi

tány úr -  erősködött Kortvai.
-  Hamar, ki vele!



-  Hát azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békével elvonul 
innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit! Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán.

A kapitánynak felvillant a szeme.
-  Kend talán szabó?
-  Mégpedig szűrszabó! -  mondta büszkén Kortvai uram.
A kapitány kezét nyújtotta.
-  Helyes, áll az alku.
Ott volt a Kortvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson. Nem 

kellett senkinek se szűr. Hiszen honvédruhában járt mindenki.
Kortvai lehozta a padlásról a sok szűrt. Mindegyik katonának adott egyet. Hej, örültek a katonák 

a jó meleg szűröknek!
-  Megtartom ígéretemet! -  szólt a kapitány. -  Nem bántok itt senkit.
Megfűvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból.
A trombitaszóra előjöttek az elbújt emberek.
Kortvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
-  Ugye, megkergettem őket?! Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember!
Ettől a naptól kezdve Kortvai uramat nem is hívták másképpen, csak így: vitéz szabó.



SIPKA, A HÍRES TORONYMÁSZÓ

Sipka, kiről mesélek, inas volt egy pesti ácsmesternél.
Abban az időben örültek az ácsmesterek, ha inasuk volt. De nemcsak az ácsok, hanem minden

féle mesterek, mert a legények elmentek honvédnek.
Nagy idők voltak. Kiütött a szabadságharc! Ahány épkézláb magyar volt, az mind elment arra, 

amerre a háromszínű zászlót vitték. Elment katonának.
Hej, ment volna Sipka is, mikor az ácslegények, inasok otthagyták a gazdájukat. Együtt sorozták 

be őket a diákokkal. Nem volt különbség mesterlegény és tanuló ifjú között. Magyar volt mind 
a kettő, fejébe nyomták a honvédcsákót. Sipka is ott settenkedett a sorozóbizottság körül, míg egy 
nagy bajuszú kapitány rákiáltott:

-  Nem mégyen mindjárt haza, te Hüvelyk Matyi!
Sipka szégyenkezve futott el.
Hát tehetett ő arról, hogy alig látszik ki a földből? A szívébe pedig nem láthattak. A szíve tele 

volt lelkesedéssel, hazaszeretettel.
Könnyes szemmel faragta tovább a gerendákat, deszkaszálakat. A gazdája vigasztalta:
-  Ne búsulj, fiam...
-  Már hogyne búsulnék -  felelt Sipka -, mikor gazduram is búsul, mert az öregsége miatt nem 

vitték el honvédnek.
-  Igaz biz az -  felelt sóhajtva az öreg ács. -  De azért lehet, hogy még mi is tehetünk valamit 

a hazáért. Csak várjunk türelmesen.
Nagy csaták, háborúk híre érkezett. Az öreg ács esténként elolvasta az újságból a csaták híreit. 

Sipka lángoló szemmel hallgatta.
Győztek a magyarok mindenfelé.
-  No látod, fiam -  mondta az ács - , nélkülünk is győznek a honvédek.
Sipka azért csak tovább búsult.
Fordult az idő.
Vesztett csaták, vesztett ütközetek híre érkezett.
-  Hej, ha én ott lettem volna, majd megmutattam volna! -  kiabált Sipka. -  Inkább meghaltam 

volna, mint hátráljak!
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-  Nono -  szólt az ácsmester meghaltak elegen.
Egyszerre Buda várába is bevonult az ellenség. A várfalaiéra ágyúkat raktak, és az ágyúk csövét 

Pest felé szegezték.
Az öreg ács fejcsóválva mondta:
-  Mind agyonlövöldöznek bennünket.
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Nemsokára megdördültek az ágyúk.
A nagy fekete ágyúgolyók búgva, sisteregve repültek Pest felé. Ahová repültek, ott ledöntöttek 

a házakat, megölték az embereket.
Sipka a gazdájával egy mély pincébe rejtőzve hallgatta az ágyúk dörgését.
Napokig szóltak az ágyúk. A pesti házalt romokban hevertek, az emberek meghaltak vagy elme

nekültek.
Sipka esténként kilopódzott a pincéből. Körülnézett a romba dőlt városban.
Egy este oly eszeveszetten rohant haza, hogy majd nyakát szegte a pincelépcsőn.
-  Gazduram, itt vannak a honvédek! Ostromolják Budát.
Az öreg ács egy szót se tudott mondani örömében, csak megölelte Sipkát.
-  No, Sipka -  mondta aztán - , most következett el a mi időnk! Van a padláson egy tucat három

színű zászlóm. Régi követválasztási zászlók. Most kitűzzük azokat a pesti tornyokra. Azoknak is 
a legtetejére. Hadd örüljenek neki a honvédek a budai parton.

Sipka nagyot ugrott örömében. Csakhogy végre tehet ő is valamit a hazáért!
Mindjárt lehozta a zászlókat a padlásról. Az esti sötétségben szépen elindult a mesterével.
A budai várfalakról tüzet okádtak az ágyúk Pestre. Csapkodtak a golyók jobbra-balra.
Sipka bátran haladt előre a belvárosi templomig.
Ott a derekára kötött egy lobogót, s rúdját a kezébe fogta, aztán fel a toronyra!
Nem volt az olyan könnyű mesterség, mint hiszitek. A torony falán nincsenek lépcsők. Sipka a vil

lámhárítón kúszott fel, és a fal kiugrásaiba, párkányaiba kapaszkodott.
Nemhiába volt ácsmesternél. Eleget járt a torony'' tetején. A toronyfedés, tetőjavítás az ácsok 

munkája. Úgy kúszott felfelé, mint egy macska.
Az öreg ácsmester nézett utána addig, míg könnybe lábadt a szeme.
Sokáig tartott, amíg Sipka a torony tetejére ért. Útközben pihent is egy darabot.
De egyszer csak odafönt volt.
Kibontotta a zászlót. A háromszínű lobogó ott lengett a torony tetején az éjszakai szélben. A budai 

ágyúk gyilkos tűzzel dörögtek.
Egyszerre csak ezer meg ezer torok kiáltása hangzott át a Dunán. A hegyek visszhangozták a kiál

tást.
-  Éljen a haza! -  Ezt kiáltotta húszezer honvéd akkor, midőn rohamra indult a budai vár ellen.
Sipka a torony tetejéről visszakiáltotta:
-  Éljen a haza!
A lobogó pedig lengett, lengett, mintha biztatná a túlsó parton küzdő magyarokat...
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Mire felkelt a nap, már nem volt egyedül a pesti tornyon lengő zászló.
Magyar zászló lengett a budai váron is. A honvédek bevették Buda várát.
A magyar vezér, mikor meglátta a pesti zászlót, megkérdezte, hogy ki tűzte azt oda. 
Sipkát maga elé hívatta, és érdemrendet tűzött mellére.
Késő öregkoráig büszkén mesélte Sipka, az ács, híres toronymászását.
-  Nem voltam Budán, de mégis segítettem a vár bevételében -  szokta volt mondani.
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SZENT PÉTER ŐRMESTER SZAKÁLLA

Péter őrmestert a Kárpátokban sokfelé ismerték. Kora ősz óta járta huszárjaival a hegyeket, völgye
ket, szorosokat. Egyik héten az Uzsoki-szorost védelmezte a legényeivel, máskor megint Duklához 
rendelte a parancs.

Már leszakadt a hó a hegyekre. Az őrmesternek olyan hosszú szakálla nőtt, hogy a nyereg
kápáig ért.

A hó ráhullott a barna szakállra. És erre megfehéredett a szakáll.
A huszárok az őrmester mögött összesúgtak:
-  Szent Péter őrmester nyargal előttünk a nagy fehér szakállával.
Ezentúl, akár a hó festette be a szakállt, akár az eső csapkodta, az őrmesternek már csak Szent 

Péter maradt a neve a huszárok között.
Az ellenség ösmerte Szent Péter szakállát.
A derékig érő szakáll, mint valami lobogó, ott lengett a rohamra menő huszárok előtt. Golyó, 

kard nem fogta Péter őrmestert. S ezért az ellenség között félelmetes híre keletkezett a nagy sza- 
kállú huszárnak.

De a huszárok is nyugodtan nyomták a sarkantyút a paripa vékonyába , ha Péter őrmester lova
golt előttük.

-  Nem érhet baj -  mondogatták - , hisz Szent Péter nyargal a szakasz élén.
Ezenkívül Péter őrmester valóban apja volt a huszárjainak. Nyírségi legények szolgáltak abban 

a huszárezredben. A nyírségiek mind gyermekkoruk óta ismerik egymást. Péter őrmester még 
azt is tudta, hogy hány kis cselédje maradt odahaza némelyik vénebb huszárjának. Esténként 
a tábortűznél, amikor elgondolkodva nézik a lángot a legények, Péter őrmester Nyíregyházáról meg 
a szabolcsi homokbuckákról beszélgetett a legényekkel.

Beszélgettek a Tiszáról, amely mint a szerető karja öleli a Nyírséget; elmondták, hogy milyen 
a tavaszi hajnal odahaza a kedves mezőkön.

Téli disznóölésről, hej, hányszor álmodoztak a huszárok a kárpáti havakban!
Mikor már aluszékonyan pislogott a tábortűz és a huszárok szeme, Péter őrmester így szólt: *

* a ló ágyéka alatt található a horpasza, ez alatt pedig a vékonya
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-  No, legények, hajnalban ro
ham lesz. Mindenki aludj a ki magát 
kényelmesen. Aztán, aki fél, simo
gassa meg a szakállamat!

A legények megsimogatták az őr
mester szakállát, mert annak az érin
tése szerencsét jelentett.

Ha elesett valaki, mindjárt kitalál
ták az okát:

-  Persze, mert nem simogatta 
meg Szent Péter szakállát.

A szakállsimogatás nem mindig 
ment simán. Némelyik legény ugyan
csak belemarkolt a szakállba. Péter 
őrmester felkiáltott.

-  Úgy látom, neked nincs ma 
helyén a szíved, huszár! Majd a má
sodik sorba állítalak.

így próbálta ki Péter őrmester ro
ham előtt a huszárokat.

Egyszer aztán történt, hogy őrjáraton volt Péter őrmester két legényével.
A szőrös bundára fehér vászonköpönyeget húztak, amely a hegyek hómezőivel tette őket egy

színűvé.
Mentek, mendegéltek a hegyek között.
Egy erdőszélen nagy csapat ellenség támadta meg a huszárőrjáratot.
-  Sokan vannak -  szólt Péter őrmester. -  Forduljunk hazafelé, legények!
A huszárok megfordították a lovak fejét, aztán ügettek torony irányába.
Az ellenség puskagolyókat küldött a huszárok után.
Zizegtek a golyók, mint a rajzó méhek.
Egy bolond golyó az őrmester lovát érte. És a hű állat csak megáll, és leroskad a hóra.
-  Meneküljetek! -  kiáltotta Péter őrmester.
A huszárok elnyargaltak.
Nyargaltak, sarkantyúzták a lovakat hazáig.
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A táborban hamarosan híre futott Péter őrmester esetének.
-  Szabadítsuk ki a mi Szent Péterünket! -  hangzott jobbra- balra.
És csakhamar nyeregbe szökkent egy erős szakasz huszár, és elindult a hegyek közé Péter őrmes

ter keresésére.
Késő délután volt, amikor megtalálták.
Péter őrmester földig érő fehér köpönyegében egy útszéli kápolna előtt állott, és a mellén össze

fonta a két karját.
A havazás belepte a haját, szakállát. Igazi vén Szent Péter volt.
Néhány babonás ellenséges katona pedig ott térdepelt a kápolna előtt, s ugyancsalt hányta magára 

a keresztet.
Péter őrmester mereven állott, mintha valóban szobor lett volna.
A huszárok nagy örömrivalgással csaptak le az ellenségre. Elfogdosták a babonás oroszokat.
Péter őrmester is megmozdulhatott végre merev állásában.
Csakhamar ráugrott egy vezeték lóra.
-  Sohasem tudtuk eddig, hogy Szent Péter sarkantyús csizmában jár! -  kiáltott fel az egyik fogoly 

ellenség, midőn az őrmester a kengyelbe igazította a lábát.



A KIS SZÜRKE TÁBORNOK

Nyári reggel van az erdélyi havasok között. A havasok szikráznak a napfényben, mintha cukorból 
volnának. A hegyekről keskeny országút vezet lefelé a völgybe. Az országúton vonul lefelé az 
erdélyi hadsereg.

Aki még nem látott vonuló hadsereget, annak fogalma se lehet arról, hogy milyen zűrzavaros 
képe van az ilyen embertömegnek.

Bem tábornok volt az erdélyi hadsereg parancsnoka. Dicsőséges hadsereg volt az: Bem tábornok 
sokszor vezette diadalra katonáit. De amint jött a nyár, letűnőfélben volt a hadsereg szerencse
csillaga. Most is vesztett csatából menekült a sereg. Menekült a hegyeken keresztül.

Legelöl haladt egy csomó fejszés ember. Ezek arra voltak jók, hogy utat csináljanak a vonuló 
seregnek. A hegyeket itt-ott erdők borították. A fák is meghalnak, mint az emberek. A halott fák 
kidőlnek az útra, és ott korhadnak. Máshol patak folyt keresztül az úton. A patakon ugyan volt 
valami híd, de az még egy jóravaló szekérnek se lett volna jó, nemhogy nehéz ágyúknak, megrakott 
társzekereknek. A fejszés emberek eltávolították a korhadt fákat, a patakra pedig hamarosan erős 
hidat vertek.

A fejszés emberek után mentek a társzekerek. A hadseregnek sok holmira van szüksége. Ruhára, 
élelemre, fegyverre. A szekerek tetején ültek a sebesültek. Egyiknek a feje volt bekötve, másiknak 
a keze, harmadik a lábát nem bírta emelni. A szekerek után mentek az ágyúk, a csaták bömbölő 
szavú oroszlánjai. Mindegyiket nyolc ló húzta. A lovakon ültek a tüzérek. Ezek a hatalmas acél
szörnyetegek, amint tompa dübörgéssel gördültek tova, korántsem látszottak olyan félelmetesnek, 
mint amilyenek odaktinn a csatasíkon, ahol a halált okádják az ellenségre.

Az ágyúk után haladt egy sárga fogat, amelyet két pej ló húzott. A kocsiban egy kis szürke, béna 
öregember ült. Mankós bot volt a kezében, a kalapját mélyen a szemére húzta. A két szeme villo
gott a kalap karimája alól. Szürke szakáll körítetté az arcát, a kabátján pedig nyoma sem volt a csil
logó érdemjeleknek. Az egyszerű kis emberből bizony senki ki nem nézte volna a csaták félelmetes 
hadvezérét, Bem tábornokot.

Bem tábornok kocsin járt, mert sebesült lába miatt nem tudott lóra ülni.
No, de a kocsi üléséből is tudta ő igazgatni a hadsereget. Az ő katonáinak csak előre lehetett 

menni.
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Egy ütközetben -  a piski hídnál az ellenség túlereje visszanyomta a honvédeket. Bem tábornok 
iszonyú haragra lobbant.

-  Kartácsot* nekik! -  kiáltotta.
A tüzérek kartácslöveggel töltötték meg az ágyúkat, és belelőttek a hátráló bajtársak közé.
Erre aztán látták a honvédek, hogy Bem nem tréfál, s mentek előre.
Hanem azért a szürke kis tábornokot imádták a katonái. Bem apónak hívták a kis öreget vala

mennyien. Most is, amint vonult a sereg, mindig hátranézett, ahol hosszú sorban vonultak a hon
védek. Bizony a hosszú, fárasztó hadjáratban lerongyolódtak, kihasadozott a ruhájuk, a bakancsuk 
elkopott. Egyiknek-másiknak a lábujja is kilátszott a bakancsból.

-  Szegény fiúk, fáradtak -  mondta Bem apó. -  Pedig maholnap megint csatába megyünk.
Egy barna szakállas, villogó fekete szemű fiatalember ült Bem apó mellett a kocsiban. Szürke 

vászonzubbony volt rajta, még csak kard sem volt az oldalán. O volt Bem apó hadsegéde: Petőfi 
Sándor őrnagy.

A lánglelkű költő némán függesztette tekintetét a felkelő napra.
-  Meleg napunk lesz, tábornok úr! -  mondta.
-  De az oroszoknak is meleg napjuk lesz! -  tette hozzá Bem apó.
Csendesen vonult lefelé a sereg a hegyek közül. Hallgattak a dobok, trombiták. Fáradtak voltak 

a honvédek. Elkedvetlenítette őket a sok vesztett csata.
A nap eközben mind feljebb emelkedett a hegyek felett. A sereg, mint valami érckígyó, kanyar

góit lefelé a hegyoldalról a völgybe. A fegyverek fénylettek a napsugárban.
Petőfi Sándor hátranézett a kocsiból a kanyargó seregre.
-  Be kár ezekért a fiúkért! -  mondta. -  Be kár a sok szép fiatal életért!
Bem apó dörmögve rázta a fejét.
-  Ej, őrnagy uram, már megint poétázunk! Győzni fogunk. Bem apó megveri az ellenséget. Bem 

apó nem hagyja magát.
-  Rossz sejtelmeim vannak, tábornok úr -  felelt a költő.
-  Ne féljen, kedves öcsém, amíg engem lát! Bem apó nem adja meg magát. Itt vannak az én ked

ves ágyúim. Majd megsegítenek azok engem. Vízaknánál négy nap dörgött az ágyú, de ha kell, 
negyven napig se hallgatnak el. Az én ágyúim mind hősök. Éppen úgy szeretik a hazát, a szabadsá
got, mint akár ön, őrnagy úr.

Petőfi szomorúan mosolygott.

kartonba vagy zsákba csomagolt golyók, melyek kilövéskor szétszóródnak
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-  Én mindenekfölött szeretem a hazát. Nálamnál lángolóbban senki sem szereti.
A kis szürke tábornok a költő vállára csapott.
-  Éppen azért nem szabad elcsüggedni, Sándor fiam. Felragyog újra a szerencsecsillagunk, és 

kiverjük az ellenséget Erdélyből.
Az augusztusi nap forrón tűzött le a földre. Síkságra ért a hadsereg, a segesvári síkra.
Bemnek az előőrsei, akik messze megelőzték a sereget, hírül hozták, hogy az oroszok nem mesz- 

sze táboroznak ettől a helytől. Bem apó örömében felkapta a mankós botját.
-  Éppen őket keresem. Majd meglátjuk, ki az erősebb!
A trombitását, áld ott lovagolt a kocsi mögött, magához intette.
-  Pihenőt kell fújni. Holnap nagy dolog vár reánk.
Megharsant a trombita. Recsegve szállt a hangja a hadsorok felett. A honvédek felsóhajtottak. El 

voltak fáradva nagyon.
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Tüzeket raktak, s szakácsok forgolódtak a tűz körül. A honvédek pedig heverésztek. Egyik-másik 
a köpönyegére papirost tett, s levelet írt haza. Ki tudja, holnap írhat-e még?...

Még alig virradt, már talpon volt a sereg.
Az oroszok leereszkedtek a dombokról, és közeledtek a magyar sereg felé.
Bem apó azt mondta a hadsegédének, Petőfinek:
-  Sándor fiam, te maradj mellettem! Ne menj az ütközetbe, drága a te életed!
Egyszerre megdördültek az ágyúk.
Rengett a föld az ágyúdörgéstől. Nincs olyan hangverseny, mint az ágyúk hangversenye. Mintha 

a föld és az ég összeszaladna.
Bem apó felemelkedett hintójábán, és messzelátóján át vizsgálta az ellenséget.
-  Úgy érzem, hogy győzni fogunk -  mondta lelkesen. -  Ne búsulj, Sándor!
Petőfi szomorú volt.
-  Én azt hiszem, hogy vesztünk.
Elkezdődött a csata.
A honvédek, mint megannyi oroszlán, rohanták meg az ellenséget.
-  Éljen a haza! -  harsogták, és szuronyszegezve indultak előre.
Hanem túlerőre találtak. Az oroszok nem hátráltak. Visszaverték a honvédek támadását.
A kis szürke tábornok izgatottan nyúlt messzelátójához.
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-  Nagy az ellenség -  mormogta.
Egymás után küldte a lovas futárokat a vezéreihez üzenetekkel. Minden üzenet azt parancsolta:
-  Győzni vagy meghalni!
Reszketett a föld is, mikor a hadak összecsaptak. A honvédek kiáltása az égig szállt. De az ég 

beborult felettük. Visszaverték a magyart az oroszok.
Petőfi Sándor, aki lángoló szemmel nézte idáig az ütközetet, hirtelen leugrott a kocsiról.
-  Megyek, tábornok úr. A kötelesség azt parancsolja, hogy együtt harcoljak a közkatonákkal. 
Futva indult el a csatatér felé. Sietségében elejtette a sapkáját, a kezében pedig egy szál kardot

szorongatott.
Bem apó utánanézett. Soha nem látta többé. Ott esett el Petőfi Sándor a segesvári csatamezőn. 
Délután felé el volt döntve az ütközet sorsa. Az ellenség győzött. Rendetlen sorokban menekült 

a magyar hadsereg. Bem apó csaknem sírva nézte futó katonáit. Az ellenség túlerejével szemben 
gyengéknek bizonyultak.

Hát Petőfi Sándor hova lett?
Futott ő is, mint a többiek.
Gyalogszerrel volt, könnyen utolérhette volna az ellenség. Nem volt már akkor kardja sem. A haját 

lobogtatta a szél, a zubbonyát kigombolta. Egy vágtató huszár észrevette.
-  Őrnagy úr! -  kiáltotta. -  Üljön ide mellém a nyeregbe! Elbír az én jó lovam kettőnket is. 
Alighogy ezt kimondta, összeroskadt alatta a ló. Golyó találta. Az országút felől orosz lovasok

közeledtek vágtatva.
-  Menekülj, fiam! -  mondá Petőfi a huszárnak. -  Engem már senki sem ment meg.
Megállt, szembefordult az ellenségnek, összefonta mellén a két karját -  a halál fia volt.



ELŐRE

Ki volt Damjanich János?
Mikor megkérdeztem az édesapámat, lángolni kezdett a szeme, az orcája kipirult.
-  Az volt csak az ember, fiam! Nem született még olyan ember, mint ő. Damjanich volt a hősök 

hőse, a csaták oroszlánja. O volt a fergeteg, amely elsöpörte maga elől az ellenséget. Damjanich 
János volt a magyarok legvitézebb katonája.

Megkérdeztem az édesanyámat. Ki volt Damjanich?
Az édesanyám így felelt:
-  Damjanich volt a férfiak virága. A legnemesebb, legbátrabb katonája volt Kossuth Lajosnak. Aid 

az ő nevét hallotta, ha gyáva volt, egyszerre bátor lett; ha vitéz volt, még vitézebb lett.



Béna honvéd járt a házunkhoz. Nyomorék volt a lába, mankóval segítette roskatag testét. Az 
eperfa alatt szokott üldögélni. Ott szívogatta a pipáját és melegedett a napon. Rongyos, esőmosta, 
vihartépte vörös sapka volt a fején. Ezt a sapkát még akitor se vette le a fejéről, ha kéregetett az utca
sarkon.

Megkérdeztem a vén koldust:
-  Bácsi, ismerte a vén Damjanichot?
A koldusnak remegett a hangja, a két öreg szeme pedig könnybe lábadt.
-  Én ne ismertem volna? Hiszen az ő katonája voltam! A vörössapkások voltak az ő legkedvesebb 

katonái.
-  Kik voltak a vörössapkások?
-  A vörössapkások voltak a legvitézebb honvédek. Csupa fiatalemberből, gyerekből telt ki az 

egész zászlóalj. A legöregebb közöttünk huszonöt éves volt, a legfiatalabb pedig alig látszott ki 
a földből. Az vitte a dobot... Nem volt még tizenöt esztendős a dobos, amikor otthagyta az isko
lát. Elment arra, amerre a zászlót vitték. Nem volt iskola -  elmentek a tanítók, tanárok. Az Isten 
szolgái, a papok kardot kötöttek a derekukra. A kisfiú nem bírta el a puskát, dobot akasztottak tehát 
a nyakába. így ment előre, vidáman dobolva, együtt a sereggel. A pajtásai, tanulótársai ott lépeget
tek mellette a sorban. Csupasz állú, vékony, cingár fiúk emelték a nehéz puskát. A hadnagy pedig 
olyan fiatal, szelíd képű fiú volt, mint egy kisleány.

Csak a zászlótartó volt idős ember. Vén bakancsos volt az öreg. Deres a haja, a bajusza. Kiszol
gált régi katona volt. Otthon szántogatott a falujában. De mikor meghallotta az ágyúdörgést, mint 
a huszárló a trombitaszót, egyszerre otthagyta a falut, felcsapott katonának.

-  Öreg már kend, bátyám, a verekedésre. Remeg a kezében a kard, rövidlátó szemével pedig 
célozni se tud már -  mondta Damjanich, mikor az öreget meglátta. -  Menjen, bátyám, haza.

Az öreg megpödörte a bajuszát.
-  Azt már nem teszem, tábornok uram. Akár akarja, akár nem, én itt maradok.
Damjanich gondolkozott, mit csináljon az öreggel.
-  Tudja mit, öreg? -  kiáltott fel egyszerre. -  Legyen maga a zászlótartó a gyerekek zászlóaljában. 

Vigyázzon rájuk, közel ne eressze őket a tűzhöz, nehogy még baja essék valamelyiknek! Legyen 
maga a csapat apja! Magát teszem felelőssé, ha valamelyiknek baja esik.

Akkor még így beszélt a tábornok a vörössapkásokról. Nem mutathatták meg addig, hogy mit 
tudnak.

A vén bakancsos azt felelte:
-  Jól van, majd vigyázok a csirkékre.
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Ment a sereg, ment... Az ország határszéle felé igyekeztek. Ott ütött ki a lázadás.
A gyerekeknek feltörte a lábát a nehéz bakancs, sajgott a lábuk a nehéz fegyvertől. Az öreg zász

lótartó biztatta őket:
-  Ne féljetek, gyerekek! Majd ha megdördülnek az ágyúk, egyiknek se fog fájni semmije. 

Próbáltam én azt. Te pedig, dobos, verjed frissen azt a dobot! Hadd masérozzon a szegény baka!
Pergett a dob, a csapat ment előre.
Egyszer, esti pihenőkor híre futott, hogy másnap ütközet lesz.
Hej, felragyogott a vén zászlótartó szeme!
-  Érzem már a puskapor szagát! -  mondogatta a levegőbe szimatolva.
A zászlóalj se tudott aludni egész éjjel. Minduntalan fölkelt egyik-másik, és belebámult az éjsza

kába. Ott messze a síkon, sötéten húzódtak el a szenttamási sáncok. Ott van az ellenség!
Még nem is virradt, már megharsantak a trombiták, peregtek a dobok, parancsszavak röpködtek 

a levegőben.
-  Kímélni kell a gyerekeket! -  mondta Damjanich. -  Ne eresszétek őket nagyon előre!
Egyszerre megdördültek az ágyúk. Rengett a föld, még az ég is elsötétült. A sáncokról gyilkos

puskatűz ropogott. Egy nagy kiáltásba olvadt bele az egész mindenség:
-  Előre!
Előre! Előre! Ezt kiabálták a vezérek, ezt kiáltotta a honvéd a honvédtársa fülébe. Beledobbant 

a szív. Előre!
Hát mentek előre.
A vén zászlótartó magasra emelte a zászlót, a kis dobos pedig verte a dobot. Csak előre!
A fürge, cingár fiúknak mintha szárnyuk nőtt volna. Kinek jutott volna most eszébe a félelem? 

A csatazajban, az ágyúk dörgésében, a puskaropogásban rohantak a fiúk a sáncokra. Mint megannyi 
fiatal oroszlán, támadtak az ellenségre. Már odafönn voltak a sáncokon. A vén zászlótartó föltűzte 
a háromszínű lobogót. Futott az ellenség, amerre látott.

El volt döntve a csata.
Damjanich a csata után odament a vörössapkások zászlóaljához, és megölelte a fiúkat. Nagy feke

te szakálla remegett a meghatottságtól, bömbölő oroszlánhangja megszelídült.
-  Fiúk, derekasan viseltétek magatokat. Ti vagytok az én legvitézebb katonáim.
Aztán előkerült a vén zászlótartó is.
-  Hát nem megmondtam kendnek, hogy hátul tartsa a gyerekeket?! -  kérdezte Damjanich tréfás 

szemrehányással.
A vén bakancsos két könnyet törült ki a szeméből.
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-  Nem lehetett ezekkel bírni, tábornok uram! Csak előre akartak menni.
Múlt az idő. A vörössapkások ezentúl mindig legelöl rohantak a csatába. Szerette is őket Dam

janich, mintha valamennyi a saját édesfia lett volna.
Nagy híre volt a vörössapkásoknak. Abba a zászlóaljba jutni a legnagyobb dicsőség volt. Sok dia

dalmas csatában, véres ütközetben vettek részt a fiúk.
-  Szuronyt szegezz és előre! -  ez volt a Damjanich mondása a csata előtt, és a vörössapkásoknak 

ez lett a harci kiáltása.
Rettegett tőle az ellenség. Rettegett Damjanichtól. Nem volt olyan vitéz, áld meg tudott volna 

állani előtte. Nagy barna szakálla lobogott a csatákban legelöl, mint a fergeteg diadalmas lobogója.
-  A vörössapkásokkal a pokolba is elmennék! -  mondta egyszer.
A vén koldus, mikor elhallgatott, levette fejéről a vörös sapkát, és megcsókolta.
Remegő hangon mondta:
-  Nem is volt magyar származású dicső vezérünk. Szerb szülők gyermeke volt. De olyan vitéz 

magyar kevés volt még, amilyen a csaták oroszlánja volt.



MÓKÁS PÁL, A TROMBITÁS

Az öreg honvédek háza, amely odakünn áll Budapest határában, a Rákos mezején, a napokban új 
lakóval szaporodott. Kis targoncán tolt egy fiú maga előtt egy összetöpörödött, ősz kis emberkét, 
aki vidáman nézegetett körül, amikor a kis kocsi az udvar közepén megállóit. Altkor lassan talpra 
állott, és bicegve, botorkálva kiszállott a targoncából.

-  No, kedves unokám, Jancsi, te most hazamehetsz -  mondta a fiúnak. -  A nagyapád itt marad 
ebben a házban.

Eközben előkerült az öreg parancsnok is, alti csodálkozva nézte a nevetgető, vidám öregemberkét.
-  Hát kend ltiféle-miféle? -  kérdezte.
Az összezsugorodott kis vénember kiegyenesedett, amint katonás állásba helyezkedett.



-  Jelentem alássan, Mókás Pál trombitás. Azelőtt, a nagy időkben lóháton jártam, mert huszár 
voltam a Lenkei századában. Most targoncán járok, mert lovam nincs, meg a lábam se igen bírná 
már a lovaglást.

-  Mókás Pál -  dörmögte a parancsnok -, mintha hallottam volna ezt a nevet valaha.
Az öregemberke csendesen nevetett.
-  Könnyen lehetséges, parancsnok uram, hogy hallotta a nevem, mert híres gyerek voltam vala

mikor.
-  Hát ha itt akar maradni, Mókás Pál trombitás, hát itt maradhat -  szólott a parancsnok.
-  Nem bánják meg, ha idevesznek -  felelt az öreg trombitás. -  Tán még lehet valami hasznomat 

venni a ház körül. Értek én mindenhez. Legjobban a tréfacsináláshoz.
Mókás Pál aztán azon kezdte, hogy másnap reggel, alighogy megvirradt, trombitálni kezdett a 

szobája ablakában. A huszárébresztőt fújta a trombitán, és az öreg honvédek egynémelyike sietve 
ballagott ki az udvarra.

-  Mi az? -  kérdezték. -  Újra háborúba megyünk?
-  Nem -  felelt Mókás Pál - , csak azt akartam tudni, hogy melyik volt huszár közietek, bajtársak. 

A baka még a másik oldalára fordul, mikor a huszárnak már fújják az ébresztőt. Nem felejti el a trom
bitahangot még a huszárló sem, hát még az igazi, vérbeli huszár!

így aztán Mókás Pál hamarosan összebarátkozott az öreg bajtársakkal.
Délutánra már olyan jó kedve kerekedett, hogy még azt is elfelejtette, hogy gyönge, beteg a lába. 

Egy korhadt faderékon ülve azt magyarázta a körülötte álló öreg bajtársaknak, hogyan ült az igazi 
Lenkei-huszár a nyeregben.

-  Mintha valamennyi odanőtt volna a lovához! -  mondogatta. -  Hej, de a lovak is tudták, kit 
visznek a hátukon! A Lenkei-huszár lova se nem csetlett, se nem botlott. Nem is tudjátok ti, mi az 
igazi huszár!

Az öreg huszárok bólongattak.
-  Igaz, igaz, hogy híres gyerekek voltak a Lenkei-huszárok, de hát a többiek is csak voltak vala

kik, valamik.
Mókás Pál hevesen rázta a fejét.
-  Nem voltak azok még kismiskák se. Hát még a trombitásuk! Mármint én: magam. Az volt csak 

a vitéz gyerek. Egyszer, Selmecbányán éjszaka belovagolt az ellenség megszállta városnak kellős 
közepére. És egymagában megállóit a piactér közepén. Aztán elővette a kürtjét, és belefújt. Belefujt 
teli tüdővel, mint akkor szokta, amikor rohamra mentek a Lenkei-huszárok. Zengett a kürt, a piac 
falai százszorosán visszhangozták a trombitarecsegést. Az alvó ellenség esze nélkül ugrott fel álmá-
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ból. Itt vannak a magyarok! Itt vannak a Lenkei-huszárok! -  kiáltották. Es esze nélkül futott vala
mennyi Selmecről. A trombitás egyes-egyedül kiverte az ellenséget a városból.

-  Szép dolog -  mondta egy öreg katona - , csakhogy ez nem Selmecen történt, hanem Szolnokon.
-  Mindegy az! -  felelte Mókás Pál.
A Mókás Pál dicsősége már annyira megnövekedett, hogy senki se mert neki ellentmondani. Sőt 

egy erősebb öreg honvéd arra vállalkozott, hogy majd a hátán hordja a gyönge lábú Mókás Pált.
-  Gyí, té, lovam, Palkó lovam! -  kiáltotta a trombitás, amikor felkuporodott a hátára. -  Hej, az 

én Muci lovamnak nincsen párja. Az volt csak a ló! -  mondogatta, míg az öreg honvéd a szobájába 
vitte. -  Sajnálom, hogy már nincsen sarkantyúm.

De most már nem sokáig tartott Mókás Pál dicsősége.
Egy napon a parancsnok szigorú arccal jelent meg az öreg honvédek között. írásokat tartott 

a kezében.
-  Mókás Pál -  kezdte -, megérkeztek a maga írásai. Kend gyalogos katona volt a szabadságharcban!
Mókás Pál lehajtotta a fejét.
-  Igaz. De trombitás voltam.
-  Téved -  felelt a parancsnok. -  Dobos volt kend a Damjanich századában. Nem tartotta elég 

nagy dicsőségnek Damjanich alatt szolgálni?...
Mókás Pál most már egészen lehajtotta a fejét.
-  Bizony, nagy dicsőségnek tartom, hogy Damjanichnál gyalogos voltam, de hát a lábam görbe- 

sége miatt nem lehettem huszár. Az is igaz, hogy csak dobos voltam, mert a mellem gyönge volt 
a trombitafúváshoz. Pedig egész életemben huszártrombitás szerettem volna lenni!...

A parancsnok elmosolyodott.
-  No, nem baj, öreg bajtárs. Csak trombitáljon ezentúl is reggelenkint.



AZ UTOLSÓ VÖRÖSSAPKÁS

A honvédmenedékház lakói mindnyájan egyforma szürke, ősz, öreg emberek. Bizony nehéz őket 
megkülönböztetni egymástól kávébarna ruhájukban. De a parancsnok dédunokája, a nyolceszten
dős Gyula, aki ott szokott játszadozni a kertben, a nagy fák alatt, megismeri név szerint az örege
ket. Ismeri Gyurka bácsit, a branyiszkói hőst. Ismeri Nagy Péter őrmestert, aki futár volt a fővezér 
mellett, és húsz lovat lőttek ki alóla. De legjobban ismeri Mihály hadnagyot, aki leggyakrabban szo
kott játszadozni a kis Gyulával.

Mihály hadnagy azt szokta mondani:
-  Nekem is volt egy ilyen kis unokám otthon, a falumban. Hej, azóta talán már bajusza is nőtt 

az én unokámnak!
Ezért aztán szereti a kis Gyulát Mihály hadnagy. Szeretetének egyik bizonysága az: megengedi 

a kis Gyulának, hogy a sapkáját, az aranyzsinórosat, hordja egész nap a fején. A másik bizonysága 
az, hogy megtanította arra a híres hatvágásra, amely félelmetessé tette az egész világon a magyar 
huszárt. Fából faragott kardot a kis Gyulának, és órák hosszáig gyakoroltatta vele a hatvágást a kerti 
fák alatt. A sétálgató öreg honvédek hátratett kézzel nézték a katonás gyakorlatot, és meg voltak elé
gedve a kis Gyulával. Mihály hadnagy pedig így szólt:

-  Most még csak közhonvéd vagy, kis Gyula, de ha így haladsz, nemsokára káplár lehetsz.
-  Mint Havadi bácsi, a szenttamási hős? -  kérdezte Gyula.
-  Szakasztott úgy, mint Havadi -  felelt Mihály hadnagy.
Az öreg Havadi, aki ott pipázgatott egy vén hársfa alatt, nevetve bólingatott ősz, öreg fejével.
-  Nekem se volt bajuszom, amikor káplár lettem -  mondta. -  Most már szakállam is van, még

pedig fehér, de még mindig káplár vagyok. De büszke is vagyok a rangomra! Nehezen jutottam én 
ahhoz. Én vagyok az utolsó élő honvédkáplár. Az utolsó vörössapkás.

A kis Gyula odahúzódik Havadi bácsi mellé.
-  Tessék mondani, hogy történt az?
Az öreg honvéd megtömködi a pipáját.
-  Hát elölről kell kezdeni, kisfiú. Egy szép napon kihirdették a pesti piaristák gimnáziumában, 

hogy e naptól fogva nem lesz több tanítás, becsukják az iskola kapuját, mert a főtisztelendő tanár 
urak besoroztatták magukat az alakuló honvéd hadseregbe.
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Fehér György tanár úr, aki utolsónak 
maradt az iskolában, hogy a kapukat be
zárja, így szólott a fiúkhoz:

-  Akinek kedve van közületek, az eljö
het velem. Eljöhet velem vörössapkásnak.

Akkoriban már híresek voltak a vörös
sapkások. Nem rendes sereg volt, felvet
tek oda mindenkit, akinek még nem volt 
bajusza. A fiatalság volt a mérték a soro
zásnál. Rövidnadrágú fiúcskák a szülői 
háztól, diákok az iskola padjából, fiatal 
papok az oltár mellől csak a vörössapká
sokhoz mentek. Ott nem kérdeztek sen
kitől semmit. A fejébe nyomták a vörös 
sapkát, és beállították a sorba. A zászlóalj 
apja -  az öreg zászlótartó -  elővette a jegy
zőkönyvét.



-  Mondd meg az édesanyád nevét! Hadd tudjuk, hová írjunk, ha elestél a csatamezőn.
Ez volt a fogadtatás a vörössapkásoknál.
Alti azt mondta, hogy árva, nincsen édesanyja, azt mindjárt az első sorba állította az öreg zász

lótartó. Az ment legelöl a tűzbe.
De legeslegelöl egy rövidnadrágos kisfiú járt mindig. Dob volt a nyakában, és azon verte roham

ra az indulót. Közben pedig úgy futott előre, hogy a zászlóalj alig bírta követni. Pedig jó futó gye
rekek voltak ott. Jól tudott futni mindegyik előre.

Fehér tanár úr oda vitte azokat a fiúkat, akik az iskolai könyvet a karddal akarták felcserélni. 
Persze ott voltam én is, és nagyon féltem, hogy nem vesznek fel, mert az egyik lábam hibás, alig ész- 
revehetőleg rövidebb volt, mint a másik. Járás közben bicegtem egy kicsit. Hogy most már nem 
bicegek, annak az az oka, hogy a másik lábam, az egészséges, golyót kapott... Rossz lett mind a két 
lábam. Hanem ez máskor történt.

De alaptalan volt a félelmem. Nem nézték azok a lábamat. Egy pelyhes állú ifjú volt a parancs
nok. Az rendelkezett:

-  Adjatok sapkát az újonnan jöttéknek! Fegyvert csak holnap kapnak. Ha vesznek az ellenségtől.
Este aztán csak hallom, amint az öreg zászlótartó sorba járta a gyerekeket.
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-  Hajnalban lesz a roham, gyorsan aludjatok, fiúk! Megyünk a szenttamási sáncok ellen. Aztán 
csak arra vigyázzatok, hogy Kis Pali valahogy egyedül ne érjen a sáncokra!

Amint megtudtam, Kis Palinak a kis dobost hívták, áld mindig legelöl szaladt.
Hajnalban, amikor sorakoztunk, hát én szépen csak az első sorba állok ám. Azt mondja az öreg 

zászlós:
-  Hátrább, fiú! Rossz a lábad. Csak a többit hátráltatnád az előrehaladásban.
-  Tudok én futni, zászlótartó bácsi -  feleltem. -  Majd meglátja, ha nekiindulunk.
Egyszer aztán elindultunk. Eleinte csak lassan-lassan, amíg a sáncok feltűntek a szemünk előtt.
-  No most, hajrá! -  kiáltja az öreg zászlótartó. -  Kezdheted, Kis Pali!
Kis Pali megzördíti a dobot, és megindul a zászlóalj, mint a fergeteg.
-  Csak előre, édes fiaim! -  hallom a hátam megett az öreg hangját.
Azt néztem, hogy hol van Kis Pali.
Kis Pali gyors lábával messze megelőzte a csapatot. Nagyon jó futó gyerek volt. No de a többi

ek is tudtak ám menni! Alig telt bele egy perc, már elértük a sáncokat. Pajtásaim, akik velem Pestről 
jöttek, el-elmaradoztak, golyót vagy kartácsot kaptak. De mi elértük a sáncot. Én csaknem egy idő
ben Kis Palival, a híres dobossal.

-  Hohó -  kiált rám Kis Pali - , nem oda Buda, pajtás! A sánc tetején kell legelsőnek lenni! Az 
a legény.

Aztán látom, hogy mászik felfelé, mint egy mókus...
Abban a percben ér oda az öreg zászlótartó.
-  Tartsa ide, bátyám uram, a vállát, hadd álljak rá -  kiáltok én.
Az öreg megáll, én a vállán termek, onnan pedig felugróm a sánc tetejére. A kezemmel pedig 

húzom fel a zászlót magam után. Mire kitűztem a zászlót, már ott állt mellettem Kis Pali is.
-  No, ezt jól csináltad, pajtás -  szólt, és megszorította a kezem.
Abban a percben golyó járta át a szívét...
Én léptem a Kis Pali helyére a zászlóaljnál. Én lettem a kis dobos, a kis káplár a szenttamási dia

dal után.
Régen volt. Azóta újra együtt van a vörössapkás zászlóalj a másvilágon. Én vagyok tán az utol

só, aki még nem rukkolt be*. No de nemsokára megyek már én is.

bevonult
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A LEGÖREGEBB HONVÉD

A honvédmenedékház Budapesten van, de azért kevesen ismerik ezt a helyet, amelynek maholnap 
egyeden lakója sem lesz: amikor meghal az utolsó öreg honvéd.

Ez az idő nincs már messzire, mert hiszen a legfiatalabb is az öreg honvédek között közel van 
a nyolcvan esztendőhöz.

Azok a tizenöt-tizenhat esztendős fiúk, akik az iskola padját otthagyva, elmentek tanítóikkal arra, 
amerre a szabadságharc zászlóját vitték; azok a csupasz képű legénykék, akiknek gyönge válla alig 
bírta meg a nehéz fegyvert, de mégis félelmetes hősök voltak az ellenség előtt -  azok az ifjak ma már 
ősz, öreg aggastyánok, akik fél lábbal a sírban vannak.

Hát még milyen öreg emberek azok, akik már a szabadságharc idejében is felnőtt férfiak voltak! 
Mind felül van a kile nevén esztendőn, de nem ritka közöttük a százéves sem.

Ott laknak az öreg honvédek künn, messzire, a város végén, a Soroksári úton egy emeletes, ker
tes házban. A nemzettől koronázáskor ajándékba kapott tízezer körmöd aranyát adta a király az 
öreg honvédeknek. Ezen építették a menedékházat. Akkor még pusztaság volt a menedékház kör
nyéke. Ma már gyárak, ipartelepek zajgása veri fel a csöndet, amely a nagy kertben körülvette a meg
öregedett hősöket.

Napról napra fogynak az öregek. Manapság már alig lakják ötvenen-hatvanan a menedékházat. 
Kék nadrágjukban, vörös zsinóros barna atillájukban* és kék katonasapkájukban még most is olyan 
feszesen lépkednek, mintha igazán katonák volnának. Hej, nem olyan könnyen adja be a derekát egy 
igazi honvéd még az időnek sem! Oda se a nyolcvan-kilencven esztendőnek, az öregek ma is legé
nyek a talpukon. Még tán háborúba is elmennének, ha úgy kívánná a magyar szabadság!

Amint a kert nagy fái alatt párosával sétálgatnak, vagy csoportban pipáznak a padokon, fel-felhang- 
zik közöttük egy jókedvű szó vagy vidám kiáltás. Mintha csak Szenttamás alatt táboroznának és 
tizenhat esztendősek volnának. Különösen tél múltával, langyos tavaszkor, amikor már elhagyták az 
elzárt folyosókat, szobákat, és a kertben tanyázhattak naphosszat. Akkor még danolgat is egyik-másik, 
régi-régi nótákat, amiket tán még Damjanich után rohamra indulva danoltak a vörössapkások.

a dolmány régebbi úri viselete a 19. században
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Volt az öreg hősök között egy Körös Jó 
zsef nevezetű őrmester, aki híres volt a jó 
kedvéről, no meg ami azzal együtt jár: az 
egészségéről. Pedig már az öreg maga sem 
tudta, hogy hány esztendős. Voltak olyanok, 
akik úgy emlékeztek, hogy már a szabad
ságharcban is Jóska bácsinak szólította min
denki a huszárt. De megmaradt bácsinak 
mindvégig. Nem volt olyan öreg honvéd, 
akit Körös József őrmester „öcsém” -nek ne 
szólíthatott volna.

Lengő fehér hajában fésűt hordott az 
öreg Jóska bácsi, mint a régi emberek, a ba
juszát pedig mindennap olyan nagy gond
dal pödörte ki, mintha legalábbis a fővezér 
elébe menne tisztelegni. Ragyogott a mel
lén a vitézség érme, huszonnégy csatában 
verekedett meg érte. Igazi huszár volt az 
öreg, aki csak azt sajnálta, hogy a mene
dékházba nem hozta el kedves paripáját.

-  Sohase hittem volna -  szokta mondo
gatni -, hogy valamikor még baka legyen 
belőlem.

De a kardját már nem hagyta el. Ott ló
gott a régi huszárkard a Körös uram szobájá
ban, az ágya felett. A rozsda sem lepte be, 
mert mindennap megtisztogatta a gazdája. 
Reggel, mikor felébredt, az volt az első szava:

-  Jó reggelt, kedves kardom!
Este, mikor lepihent, a kardjával beszél

getett. És a kard bizonyosan felelgetett is 
neki olyan nyelven, amelyet csak ketten ér
tettek meg.



És ha elaludt a vén huszár, a kard a falon vigyázott alvó gazdájára.
Néha álmodott az öreg Jóska bácsi. Álmodott azzal, amivel a vén huszárok szoktak álmodni: 

mennydörgő csatazajjal, vágtató lovasokkal és ágyúk bömbölő hangjával. Felugrott ágyából, és 
lekapta a falról a kardot... Az éjjeli mécs pislogó világosságánál aztán meglátta a kis honvédszobát, 
meghallotta a kerti nagy fák éjjeli suhogását, és akkor eszébe jutott, hogy ő már senki más, mint egy 
öreg katona, akinek nincs keresnivalója a csatában.

-  Be kár, hogy csak álom volt! -  dörmögte magában.
A szomszéd szobában fölébredtek a kardcsörgésre a szundikáló öreg honvédek, és átkiabáltak:
-  Jóska bácsi, aludjék kegyelmed, ne féljen az ellenségtől...
-  Én nem félek, öcsém -  felelt foghegyről az öreg. -  Hanem ti tudjátok-e a tábori jelszót?
-  Tudjuk -  felelték az öregek. -  Ma este az a jelszó: vörössapkás.
-  Helyes, fiaim!
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Az öreg Jóska bácsi ugyanis minden este valami új jelszót adott ki a régi honvédek között, mint 
akárcsak hajdanán, katona korában. Mert hátha egyszer ellenség rohanja meg a menedékházat! Kell 
akkor a jelszót tudni.

Az öreg honvédek nevettek Jóska bácsin, de a kedvéért megjegyezték maguknak a jelszót.
Vasárnaponkint néha még a templomba is elvezette az öreg Jóska bácsi a honvédeket. Ilyenkor 

már hajnalban felkelt, és rendelkezett:
-  Minden legénynek rendben legyen a ruhája! Mert lesz ám kurtavas*!
A nyolcvanéves legények pedig fényesítették a csizmájukat, mintha igazán a kurtavastól félnének, 

nem pedig az öreg Jóska bácsi kedvéért cselekednének.
Hát még a szabadság ünnepén, március tizenötödikén, amikor valamennyi öreg honvéd kivonult 

a Petőfi szobrához! Akkor volt csak izgatott az öreg Jóska bácsi. Már előtte való napon biztatta öreg 
társait:

-  Fiúk, a kopogóját, holnap aztán kitegyen magáért mindenki! Az egész ország szeme rajtunk 
van. Mi vagyunk a példa a mai nemzedék előtt. Ne merjen köhögni valamelyik fickó közületek! Mit 
mondanának az emberek! Ejnye, hát így köhögnek a szabadság oroszlánjai!

...Eljött március az idén is, és az öreg honvédek odakünn a menedékházban már készülődtek 
a tizenötödikéi ünnepre. Kefélték az atillákat, rendbe szedték a ruhákat. Pedig az öreg Jóska őrmes
ter nem is járt a sarkukban.

Ugyan mi történt az öreggel, hogy nem buzdítja a honvédtársait?
Keresik a vén huszárt, hát meg is találják a szobájában az ágyban. Bágyadtan, betegen feküdt, 

még a bajusza sem volt kipödörve, csak a kedves kardja feküdt mellette.
-  Jóska bácsi -  mondják neld - , itt az ünnep. Holnap kirukkolunk.
-  Csak készüljetek, fiaim! Majd ott leszek én is. Összeszedem magam.
Reggelre kelve nagy nehezen felöltözködött az öreg Jóska bácsi. Még a bajuszát is kipödörte, 

a kardját pedig az oldalára kötötte. De tovább nem bírt menni, csak az udvarig. Ott leroskadt egy 
padra, és szomorúan vették körül az öreg bajtársak. Látták, hogy vége van már az öreg hősnek. De 
az öreg hős még fölemelte a fejét, és megszólalt. Eleinte csendesen, de aztán erősebben:

-  Csak menjetek, fiúk, oda, ahol a népek ezrei ünnepük a szabadság napját. Hadd lássák a magya
rok, hogy kik voltak azok, akik a szabadságért harcoltak. Hadd lássák az öreg oroszlánokat, és gyö
nyörködjenek bennük. Azért tehát jól vigyázzatok, fiaim! Egyenesen, katonásan, huszárosán tartsátok 
magatokat! Köhögni ne merjen valamelyik... A mai jelszó pedig legyen: magyar szabadság!

bilincs
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AZ ÖREG HONVÉDEK APJA

Egy napon utam ismét az öreg honvédek közé, a város határában levő honvédmenedékházba veze
tett, mert azt hozták hírül, hogy a menedékháznak nevezetes új lakója van. A nevezetes lakó Csécsi 
Szabó Dániel, akiről a magyar szabadságharc története sok híres, vitézi cselekedetet jegyzett fel.

A villamosvasúton éppen öt-hat öreg honvéd utazott hazafelé, akik reggeltől délig a Nemzeti 
Múzeumban őrködnek, most pedig ebédelni hazatérnek a honvédházba.

Az egyik öreg honvédet ismertem és megszólítottam:
-  Jó napot kívánok, Kovács őrmester uram!
-  Adjon isten, öcsémuram! -  felelt Kovács őrmester. -  Talán bizony ismét hozzánk jön látogatóba?
-  Valóban a honvédházba igyekezem -  mondtam -, a híres Csécsi Szabó Dániellel szeretnék 

megismerkedni.
-  Hát megjött az öreg is. Mert mindenki csak ide kerül egyszer az öreg honvédek házába -  felelt 

Kovács őrmester. -  Akit nem a szegénység, elhagyatottság hoz ide, azt a magányosság, az unatko
zás vezeti a honvédházba. Szeretne mindenki még egyszer együtt lenni régi bajtársaival, mielőtt 
lehunyná a szemét örökre. Nekem is volna odahaza a falumban földecském, házacskám, amiből 
megélhetnék, de mégiscsak itt érzem magamat a legjobban, a honvédházban. Otthon, a falumban 
már mind a temetőbe költöztek azok a régi öregemberek, akik hajdanában az én barátaim voltak. 
Az új emberek, a fiatalok már nem ismernek, nem értenek. Nem ismerem én se őket. Az ember csak 
azon veszi magát észre, hogy egyedül maradt, nincsen senkije. Hát azért jöttem el én is a falumból 
öreg napjaimra. Hallottam a budapesti honvédmenedékházról, ahol összegyűlnek mind azok az 
öreg honvédek az ország minden részéből, akik még manapság életben vannak.

Itt megtalálhatják egymást azok, akik ötven-hatvan esztendő óta nem láttáit egymást. Hófehér hajú 
öregemberek ismertek egymásra, akik mikor legutoljára látták egymást, bajusztalan, barna ifjak voltait.

-  Aztán könnyen megismerték egymást olyan nagy idő után? -  kérdeztem.
Kovács strázsamester megcsóválta bozontos fehér üstökét.
-  Dehogyis könnyen. Néha egy hét is elmúlik, amíg a legjobb barátok, a leghívebb bajtársak újra 

egymásra ismernek a fehér szakáll, ráncos arc, megöregedett külső miatt. Hiszen még a neveket is 
el lehet felejteni olyan nagy idő alatt.

-  Bizony hatvan esztendeje annak, hogy az öreg honvédek fiatal honvédek voltak.
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Az öreg Kovács moso
lyogva legyintett.

-  Lehet, hogy hatvan...
De én bizony nem tudom.
Én már régen azt sem szá
molom, hogy hány eszten
dős vagyok. Minden rám 
virradó napot ajándékba ka
pok én már a jó Istentől.
Nagyon öreg ember vagyok 
én már. De annyit tudok, 
hogy Csécsi Szabó Dániel 
még nálamnál is öregebb.

-  Hogy lehet az?
-  Úgy lehet, fiam, hogy 

sokáig engem tartottak a 
honvédmenedékházban a leg
öregebb honvédnek. Igaz is 
volt ez. Mert öcsém volt 
minden öreg honvéd. Úgy is 
bántam velük, mint öcséimmel. Még a pipámat is megtömettem velük. De már tegnap én tömtem 
meg másnak a pipáját, a Szabó Dánielét. Mert ő még nálam is öregebb. Akár apja lehetne az egész 
honvédmenedékháznak. De apja volt már akkor is a honvédeknek, amikor azok gyerekek voltak. 
„Apámuram” volt a neve a vén zászlótartónak a Guyon tábornok seregében. „Apámuram” -nak 
nevezzük őt mostanság is.

-  Hát aztán megismerték mindjárt az öreget? -  kérdem én.
-  Dehogyis ösmertük meg. Az első napokban csak messziről nézegettük a nagyon öreg embert, 

aki senkihez sem szólt egy árva szót sem. Csak ült egymagában a fák alatt, ült, üldögélt. De észre
vettük, hogy fél szemmel odapillant, amikor egyik-másik öreg honvéd elballagott mellette. Aztán 
mosolygott a bajusza alatt. De nem szólt egy szót sem. Ha megszólítottuk: nem felelt.

Mi pedig már nagyon szerettük volna tudni, hogy ki legyen az új lakó, „a vendég” , ahogyan 
az új embereket nevezni szoktuk. A parancsnok úr megmondta a nevét, de többet ő se mondott. 
Szabó? Szabó? Hiszen sok Szabó volt a honvédek között. Én magam is ismertem vagy ötöt-hatot.
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Szabónak hívták a kapitányomat, de a kis dobosunk is Szabó névre hallgatott. Ugyan melyik lehet 
a sok Szabó honvéd közül a rengeteg öreg ember?

így múlt el az első nap. Az öreg csak nézelődött, hallgatott, figyelt arra, amit a többiek beszél
nek, de nem állott szóba senkivel.

Másnap délután aztán, amikor ott üldögéltünk a nagy fák alatt és beszélgettünk, pipázgattunk, 
egyszer csak odalép az öreg ahhoz a csoporthoz, amelyiknek a közepén én ültem.

-  Hallom, öcsém -  szólít meg engem hogy itt téged mindenki apámuramnak szólít. Te volnál 
hát itt a legvénebb. Hát azért veszlek elő téged: micsoda dolog az, hogy eddig engem kutyába se 
vettetek, aki valamennyinek apja lehetnék?

-  Nem tudtam -  feleltem, de felállottam helyemről, mert az öreg nagyon szigorúan nézett.
-  Nem tudtátok, hogy ki vagyok?! -  kiáltott az öreg. -  Hát olyan könnyen el lehet felejteni Csécsi 

Szabót, alti Branyiszkónál legelöl vitte a zászlót? Aki Budavár bevételénél a legelsők között volt? No, 
már látom, hogy rövid eszetek van.

-  Az öreg Csécsi Szabó! -  kiáltott fel az egyik öreg honvéd.
-  A branyiszkói Szabó! -  ismételte a másik.
És két öreg honvéd mindjárt előlépett a sorból, és kezét nyújtva közeledett az öreghez.
-  Bocsásson meg, apámuram -  mondták - , nem ismertük meg, mert megöregedett.
-  Hát nem voltam én elég öreg akkor is, amikor a zászlót vittem? Hiszen apátok voltam, a sereg 

apja. Aztán így elfelejtettetek! No, ezt nem vártam volna! Még Kovács strázsamester se emlékszik 
rám...

Bizony elszégyelltem akkor magam. Mert hirtelen eszembe ötlött, hogy az öreg Csécsi Szabó 
Dániel mentette meg az életemet Budavár ostrománál. O kapott meg, amikor golyótól találva lefelé 
zuhantam volna a létrafokról.

Megöleltük, megcsókoltuk egymást.
Az öreg sem haragszik azóta. O lett helyettem az öreg honvédek apja.
Kovács strázsamester befejezte szavait. Megsodorta hófehér bajszát.
-  De én vagyok az első fia.



A NAGY CSATA

A honvédmenedékház kertje tele van fával, bokorral. A szürke épületet tetőtől talpig befutja a vad
szőlő. Fehér virágok nyílnak egy helyen. Olyan fehérek ezek a virágok, mint az öreg honvédek haja.

Néha csendesség van a nagy kertben, a méhek zümmögését is meghallani a nagy csendben. 
A zöld fák közül, virágos bokrok közül ki-kilátszik egy piros zsinóros honvédatilla. Valamelyik öreg 
honvéd sétálgat ott nagy csendesen.

Lenn, a kert végében, kis lugas áll. A lugasban egy öreg honvéd üldögél, aki öregebb mind
egyiknél. Ez a híres Csécsi Szabó Dániel, áld a múlt nyár óta a honvédmenedékház apja. Hosszú, 
hófehér haja vállára omlik, ezüst szakálla egybefolyik bajuszával. Olyan az öregember, mint valami 
bibliai alak. A vadszőlő levelei között betévedő napsugár megcsillan az öregember haján, szakállán.

Az arcát borító nagy fehérségből pedig két fekete, szinte ragyogó szem világít. Megöregedett az 
ember, de a szeme még mindig csillog, mint valami fiatalemberé. Nem pipázgat az öreg, sem nem 
olvasgat, csak üldögél egymagában, és nézi a földön fútlcározó bogarakat.

Most vidám gyermekhang csendül meg a bokrok között. Egy nyolcesztendős kis ember alakja 
bukkan fel a lugas előtt. Gyulus ez, a menedékház parancsnokának kis dédunokája, aki gyakori ven
dége az öreg honvédeknek.

A honvédek apjának megvillan a szeme.
-  No, kis lurkó -  kiált fel - , hát mi szél hozott ide?
A kisfiú illedelmesen kezet csókol az öreg honvédnek.
-  Eljöttem, „apámuram” -  felel mert a múltkor azt ígérte, hogy mesél nekem valamit a bra- 

nyiszkói hegyről.
-  Igaz biz az! Tartozom ezzel a mesével. Hanem én magam már nemigen emlékszem minden

re. Kiáltsd csak elő a „fiaimat” : Kovács strázsamestert meg Rózsafi honvédet.
A kisfiú nyakába kapja a lábát. Egykettőre előhozza a kertből a honvédek apjának „fiait” . A keresett 

két öreg honvéd botjára támaszkodva, mosolyogva ballag a kisfiú nyomában. A lugas előtt sapká
jukhoz emelik a kezüket, és parancsra várnak.

-  Üljetek le, fiúk, és szedjétek össze az emlékezeteteket, mert ma a Branyiszkót fogjuk a kis 
Gyulusnak elmondani. Mindenki addig mondja el, ameddig tudja. Kezdjed te, Rózsafi öcsém!

Az öreg honvéd levette a sapkáját.
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-  Én csak a hegy lábáig jutottam, addig mondom tehát -  kezdte:
Egy este végigjárta Guyon tábornokunk a sereget, és azt mondta, hogy azokat a honvédeket 

keresi, akik a legbátrabbak, a legvitézebbek, akik egy csöppet sem féltik az életüket. Másnap ütkö
zet lesz. Mégpedig olyan ütközet, amilyen a világon még nem is volt. Egy hegyet kell elfoglalni az 
ellenségtől. Szuronyt szegezve kell felmenni egy magas hegyre, amelyet az ellenség tart megszállva. 
Akik elöl mennek, azok a halál fiai...

Hát volt is jelentkező sok, sokkal több is, mint ahány kellett ahhoz, hogy legelöl rohanjon fel
felé a hegyre, ágyútűzbe, puskaropogásba. Leginkább a legfiatalabb honvédekből válogatták össze
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az elszánt csapatot. Csupa bajusztalan, rózsás arcú ifjú, akik másnapra a halállal akarnak farkas
szemet nézni.

Mikor már együtt volt a csapat, egyszer csak előtörtet a honvédek tömegéből egy őszülő, hatal
mas ember. A zászlóalj apja, az öreg zászlótartó: Csécsi Szabó Dániel.

-  Hadd menjek én is a gyerekekkel! -  mondta. -  Legalább vigyázni fogok rájuk.
-  Kár volna Szabó uramért -  felelt a tábornok. -  Ilyen jó zászlótartó nincs az egész seregemben.
-  Hát éppen azért kell nekem ott lenni legelöl -  felelt Szabó Dániel. -  A gyerekek majd jönnek 

utánam, mert én vagyok az apjuk.
-  Megyünk az „apánk” után! -  kiáltották a fiatal honvédgyerekek, és másnap reggel rohamra 

indultunk. Legelöl Szabó Dániel a zászlóval, mögötte a kis csapat, utánunk a derékhad.
Az öreg zászlótartó hátra-hátranézett, amikor a golyók süvíteni kezdtek a fejünk felett.
-  Nem olyan magas a hegy -  biztatott bennünket. -  Csak alulról látszik magasnak. Egykettőre 

odafenn vagyunk a tetőn. Csak utánam, édes fiaim!
Dörgött az ágyú, ropogott a puska, a kis csapat szuronyszegezve futott felfelé a Branyiszkó hegy 

irányába.
-  Éljen a magyar szabadság! -  hallottam még az öreg Szabó hangját. Láttam ágyúfüstben meg

lebegni a lobogónkat. Aztán elbuktam, mert golyót kaptam...
-  Folytasd te, Kovács strázsamester! -  szólalt meg most a honvédek apja.
Az öreg strázsamester így folytatta:
-  Én láttam Rózsafi bajtársamat elesni. De ugyancsak hullottak jobbra-balra a fiúk körülöttem. 

Éppen olyan helyén jártunk a hegynek, ahol a szildák nem védelmeztek az ellenség golyózáporától. 
Az ágyúgolyók -  a mieink, az ellenségé is -  ott búgtak el a fejünk felett. Mintha mennydörgés rázná 
a Branyiszkót, olyan volt ez az idő.

El-elhalványodott egy-egy arc mellettem, előttem. A következő pillanatban már el is bukott 
a honvéd. Egyik-másik azt kiáltotta utánunk:

-  Csak ti menjetek előre, bajtársak!
Az öreg zászlótartó felelt nekik:
-  Ne féljetek, fiúk! A mennyországban találkozunk. Ti pedig gyertek utánam a mennyországba!
így rohant előre a csapat, amely percről percre fogyott.
A hegy derekán lehettünk, amikor tompa, kemény ütés érte a vállam. Elbuktam golyótól találva. 

Félig elalélva hallottam még Szabó uram diadalkiáltását:
-  Miénk a győzelem! Fut már az ellenség!
A honvédek öregapjának csillogott a szeme, amikor átvette a szót Kovács strázsamestertől:
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-  Pedig azután jött még a java! Csak azért kiáltottam ott: fut az ellenség, hogy a csüggedők új 
bátorságra kapjanak. A lobogó a kezemben csupa rongy volt, szétszaggatták a golyók. De én a szí
vemhez szorítottam a zászló nyelét. Elve ki nem eresztem ezt a kezemből. És így mentünk tovább, 
felfelé, a magasba... Már hátra se mertem nézni, hisz mindig kevesebben jöttek mögöttem. De egy
szer mégiscsak megfordítom a fejem. Arra a diadalordításra, amely mögöttem, a hegy derekáról 
hangzott. A honvédek ordították túl az ágyúdörgést... És aztán hallom, hogy már csak a mi ágyúink 
szólnak. Az ellenségé elhallgatott. Most már tudtam, hogy győztünk. Az ellenség menekül a hegy
tetőről.

Megálltam, letérdepeltem, és megcsókoltam hazánk drága földjét. És letűztem a zászlót.
Ez volt a Branyiszkó.
Egyedül állottam a hegyen, és a tépett lobogót lengette a szél. Ezer és ezer honvéd kiáltotta 

a hegyen:
-  Éljen a magyar szabadság!
A honvédek öregapja elhallgatott. És meghatottan, csöndesen nézett a kipirosodott arcú kisfiúra.



A SÁRGA CSIZMA

Az én gyerekkoromban még voltak „lengyelek” Magyarországon.
Tudjátok-e, kik voltak a „lengyelek” ? Lengyelnek hívták azokat a bujdosó hősöket, akik a magyar 

szabadságharc után az úri házaknál meghúzták magukat. Fedelet találtak, enni-inni kaptak, és ezért 
semmi egyéb dolguk nem volt, mint mulatságokon törni a fejüket.

A mi lengyelünket Cserlcovánszkynak hívták.
Cserkovánszky nagy szakállú, potrohos és hosszú hajú férfiú volt, aki egész nap tökmagot rágcsált. 
Fiatalkorában nagy vitéz lehetett, legalábbis mindig erről beszélt.
Száz és száz ellenséget vágott le, hőstetteinek se szeri, se száma.
Az ellenség jobb keze felől állott, a magyarok bal felől. Cserkovánszky a középen.
-  Hajrá! -  kiáltotta Cserkovánszky, és a magyarok élén megrohanta az ellenséget.
Még a vizespalackot is feldöntötte néha nagy buzgóságában, mert a vizet általában nem szerette. 
Midőn hőstettei történetét befejezte, rendesen e szavakat ismételte:
-  Ha nekem nem hinnének, kérdezzék meg Butykó komát. O is ott volt.
Butykó koma is lengyel volt.
A szomszédban lakott a gyógyszerésznél. Kis, sovány emberke volt, és olyan szeme volt, mint az 

egérnek. A bajusza is olyan volt, mint az egéré. Azt sodorgatta mindig, amikor Cserlcovánszkynak 
igazat kellett adni.

-  Ott voltam, saját szememmel láttam, midőn Cserkovánszky pajtás húsz muszkát* vágott le, 
köztük a generálist -  mondta Butykó koma.

Cserkovánszky bólintott.
-  Igaz. De Butykó koma is levágott tizenkilenc muszkát. Ezt meg én láttam a saját szememmel. 
Butykó koma és Cserkovánszky pajtás így magasztalták egymást esztendőkig. Ha mind igaz lett

volna, amit elbeszéltek, egyetlen muszka sem maradt volna a világon. Amennyit Cserkovánszky paj
tás meghagyott, a többit Butykó koma aprította össze.

-  Hej, csak még egyszer sárga csizmám lehetne! -  sóhajtotta Cserkovánszky. Mert sárga csizmát 
viseltek a lengyel hősök a nagy időkben.

*
oroszt
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Vándorszínészek jártak a környéken. Elfogyott az aprópénzük, hát eladták a ruhatárat, közte egy 
pár sárga csizmát. Cserkovánszltynak kapóra jött a vásár. Néhány garasért megszerezte a sárga csiz
mát, és vasárnap végigsétált a városon.

Nálunk senkinek se volt sárga csizmája. Az emberek megfordultak, midőn Cserkovánszkyt látták.
-  Lengyel csizma, valódi lengyel -  mondogatta Cserkovánszky a piacon, amint a kíváncsiak a csiz

máját bámulták. -  Kár, hogy nincs rajta sarkantyú. De majd veretek rája.
Az esperes úrnak nagyot köszönt.
-  Mi újság, Cserkovánszky? -  kérdezte az esperes úr.
-  Most már senki sem kételkedhetik vitézi voltomban -  felelt Cserkovánszky. -  Sárga csizmát 

hordok, mint a lengyel hősök.
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Még az esperes úr is megnézte a csizmát.
-  Szép csizma! -  mondta.
Több se kellett Cserkovánszkynak. Most már reggeltől estig a piacon sétált a sárga csizmájában. 

Ropogott az, amerre lépett.
Butykó koma pedig csak az egérbajuszát pödörgette. Búsulásnak adta a fejét, hogy neki nem volt 

sárga csizmája.
Egy napon aztán beállított Cserkovánszkyhoz.
-  Pajtás, add kölcsön nekem a sárga csizmádat.
-  Minek az neked?
-  Annak, hogy most már nem is tartanak engem igazi lengyelnek, mióta te sárga csizmában jársz 

a városban!
Cserkovánszky megrázta a fejét.
-  Nem lehet az, komám, ketten nem hordhatunk egy pár csizmát. Már csak maradjak meg én az 

igazi lengyel hősnek.
-  Add ide nekem is a csizmát! -  kérlelé Butykó koma.
-  A csizma az enyém!
Butykó koma ettől fogva megharagudott Cserkovánszky pajtásra.
Midőn Cserkovánszky pajtás újra hőstetteit mesélgette, és ezzel végezte a szavakat, hogy:
-  Ha nekem nem hinnének, kérdezzék meg Bütyköt! -  Butykó koma a szomszédból átdugta 

egérbajuszát a kerítésen, és hangosan közbeszólott:
-  Egy árva szó sem igaz az egészből! Cserkovánszky ott se volt, ahol a puskaport szagolják. Ne 

higgyenek neki egy betűt se!
így szólott Butykó koma, és megpedergette hozzá egérbajuszát.
Cserkovánszky irult-pirult.
Az emberek pedig nevettek.
-  Hát nem igazak a hőstettek?! -  kiáltott fel az esperes úr. -  Hisz akkor bolonddá tettél, 

Cserkovánszky! Takarodj el a városból! Itt nincs többé semmi keresnivalód.
Cserkovánszky bűnbánólag lehajtotta a fejét.
-  Hát bevallom, nem mondtam igazat. De hazudott Butykó koma is. Mert ő sem volt még a tájé

kán se a harcoknak. Szájhős őkelme is.
Erre aztán Butykó uramnak is útilaput kötött a talpára a vendégszerető gyógyszerész.
-  Fel is út, le is út! Hazug embert nem tartok a házamban.
Ott, ahol az országút a város alatt kanyarodik, találkozott a két száműzött lengyel.
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-  Miért tetted ezt velem? -  kérdezte szemrehányólag Cserkovánszky.
Butykó koma megint csak a bajuszát pedergette.
-  Hát a sárga csizma miatt!
A sárga csizma ott volt Cserkovánszky hátán.
Levette a fél csizmát, és átadta Butykó komának.
-  Legyen a tied a fele!
Butykó átvette a fél csizmát.
-  A másik fél csizma meg a tied -  felelt Butykó koma. -  Hát ezután úgy lesz, 

hogy húsz muszkát vágtál le.
-  Te meg tizenkilencet! -  felelt Cserkovánszky.
Megindultak együtt az országúton, új tanyát keresni egy-egy

fél sárga csizmával.



A DRÓTOS TÓT

Ezt a történetet az apám mesélte nekem.
A szabadságharc után való években mély csöndesség borult az országra. Elnyomták a magyar sza

badság égig érő lángját, a hazafiakat börtönbe vetették. Szomorú volt a magyar. Szomorú volt külö
nösen az a szüret, amely akkor egyszer a Hegyalján volt. Dal nem csendült fel, muzsika nem szólalt 
meg. A máskor dalos kedvű szőlőszedők éppen olyan szomorúak voltak, mint maga a gazda.

Pedig lett volna ok az örömre. Bő
ven eresztett a hegy. A szőlőskádak mind 
megteltek, és csurgott az édes must, 
amelyből később az aranyat érő hegy
aljai bor kiforr.

Hallgatott az egész hegy. Mintha 
nem is szüret lett volna, hanem temetés.

A piros nadrágú muzsikások a lábu
kat lógatták a hegy tövében. Tudták, 
hogy nem kell itt ma senkinek az ő mu
zsikájuk.

Csak az őszi csókák károgtak oda- 
fönt a magasban. Mintha azt mondták 
volna, hogy:

-  Kár, kár a szép szüretért!
Addig károgtak a hegy csókái, amíg

Bálint, az öreg szőlőpásztor közibéjük 
durran tott a mordályával.

-  Adta csókái! Még kicsúfolnak itt 
bennünket -  dörmögte fehér bajusza 
alatt. -  Ok persze nem tudják, hogy 
gyászban van a nemzet, azért van itt 
olyan szomorúság.
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A szőlősgazdák, amikor megunták nézni a szedők munkáját, átbeszélgettek egymáshoz a baráz
dán. De nem arról beszélgettek, hogy kinek mennyi szőlője termett. Mintha most nem is törődtek 
volna azzal.

-  Vajon mit csinálhat most Kossuth? -  sóhajtott az egyik.
-  És a bujdosók merre járhatnak? -  sóhajtott vissza a másik.
-  Feljön-e még valaha a magyarok csillaga? -  mormogták mind a ketten.
Délután felé járhatott már az idő.
A messziről kanyargó országúton akkor egy nyurga, nagy kalapos drótos tót* alakja tűnt fel. 

Hosszú lépésekkel közeledett a hegy felé, és a bocskora ugyancsak poros volt, mint azé, aki messzi 
útról jön.

A szőlősgazdák odafent a hegyen hamarosan észrevették a közeledőt.
-  Hopp! -  kiáltotta el magát a szőlőpásztor. -  Drótos tót jön!
És kilőtte a puskáját.
A gazdák is a szemük elé emelték a kezüket, és úgy nézték a drótost. Az arcok lassan-lassan derül

ni kezdtek, és feszült kíváncsiság tükröződött a szemekből.
-  Vajon milyen hírt hoz a drótos? -  kérdezték egymástól.
Abban az időben ugyanis az elbujdosott magyarok szokásba vették, hogy a drótos tótok útján 

adjanak hírt magukról. A drótos tót bejárta az egész világot. Darócruhában, rongyos bocskorában 
egyik országból a másikba vándorol. És senki előtt se lehet gyanús a vándorló drótos. Hisz a ván
dorlás a mestersége. Ezért üzentek a drótosokkal a külföldre bujdosott magyarok.

A hegyen pedig megszűnt minden munkálkodás.
Mindenki a drótost várta. Sokan elébe mentek az úton. O pedig sietett hosszú lépésekkel.
Mikor az első borházat elérte, a gazda kezét nyújtotta neki, és így szólt hozzá:
-  Becsületes drótos! Mi hírt hozol?
-  Lesz még szőlő, lágy kenyér! -  felelte a drótos csendesen, és továbbment, végig a hegyen.
Mire a drótos a hegy derekára ért, már csengett a muzsika, zengett a dal az egész hegyen.
Mindenki tudta már a hírt, hogy nemsokára megvirrad az éjszaka.
Ilyen víg szüret még sohase volt a Hegyalján.

a törött edényeket dróttal megjavító vándoriparos; szlovák, szlovén
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A GARIBALDISTÁK

Az én gyermekkori emlékeimen mint a trombita harsogása zeng keresztül egy név: a Garibaldi név.
Kis olvasóim, ti talán nem is tudjátok valamennyien, hogy ki volt az a híres Garibaldi, akiről hajdaná

ban széltében-hosszában énekelték a nótákat. Minden nótának az volt a végsora, hogy: éljen Garibaldi!
Ez a Garibaldi senki más nem volt, mint egy olasz tábornok.
Letűnt a magyar szabadság csillaga, bujdosó honvédek járták az országutakat, ellenség volt az úr 

a szegény magyar földön, amikor messze Olaszországban kiütött a szabadság háborúja. A háború 
vezére pedig Garibaldi tábornok volt.

Azt beszélte, azt remélte mindenki, hogy ha Garibaldi győz hazájában, eljön Magyarországra, és 
kiveri innen is az ellenséget. Hogyne csüngött volna a lelkünk a vitéz Garibaldin, hogyne remény
kedtünk, bizakodtunk volna az ő hősi nevében!

De nemcsak reménykedtünk, hanem tőlünk telhetőleg segítettük is az olaszok háborúját. Az egy
kori honvédek közül sokan útra keltek, és elmentek a Garibaldi zászlója alá.

A mi falunkban is lakott egy vitéz honvédkapitány, úgy hívták, hogy: Berky Barna.
Berky kapitány fekete bajuszú, öles ember volt. Harsogó hangja volt, és fél kézzel felemelte a ter

hes szekeret. Falusi házában elkeseredve és magányosan éldegélt, és búsult a haza állapotán. Ha nem 
lett volna oktalanság, egymaga nekiment volna az ellenségnek, hogy kiverje az országból. Hej, föl
derült Berky kapitány napja, amikor olasz földről híre jött a háborúnak! Kinyújtózkodott, és meg
ropogtatta hatalmas csontjait.

-  Csakhogy kiverekedhetem már magamat! -  mondta boldogan. -  Bizony már szinte belebete
gedtem ebbe a tétlen életbe.

Mert Berky kapitány olyan ember volt, hogy csupán a csatamezőn, puskaropogásban, ágyúdör
gésben érezte jól magát.

Összehívta a környékről a barátait, ismerőseit.
-  Ki akar garibaldista lenni?! -  kérdezte harsányan.
Alig volt valaki, aki ne akart volna elmenni Garibaldihoz. Garibaldi neve volt akkor a magyarnak 

minden reménysége. Már az anyák is biztatták a fiaikat, hogy ne lustálkodjanak otthon.
-  Igen ám -  mondta Berky kapitány - , csakhogy Garibaldinak nincs szüksége mindenféle tutyi- 

mutyi katonákra. Legény kell ott a gátra! Nem gyerekjáték a háború.
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így aztán valóságos katonasorozást tartott a kapitány. Össze is szedett valami harminc embert. 
A legtöbbet persze az egykori honvédek közül, akik már kiállották a csata zivatarát.

Mikor együtt volt a csapat, a kapitány gyönyörködve szemlélte az izmos legényeket.
-  Tudom, megörül Garibaldi, ha meglát benneteket -  mondogatta büszkén. -  Nincs különb 

katona a magyar katonánál!
Egy szép napon aztán útra kelt a csapat. Berky kapitány vezette a csapatot erdőkön, emberhang

talan tájakon keresztül, mert bizony pórul jártak volna, ha az ellenség megcsípi őket.



így aztán minden baj nélkül 
érkeztek Olaszországba.

Ott már könnyű volt Garibaldit 
megtalálni. Minden gyerek tudta, 
hogy merre jár Garibaldi a hadse
regével.

Bezzeg megörült Garibaldi, 
amikor a kapitány elébe állott csa
patával!

-  Tábornok úr! Jelentem alássan, 
mi magyarok vagyunk, és eljöttünk 
harcolni.

Garibaldi tábornok megrázta 
a kapitány kezét.

-  Szükségem van a vitéz harco
sokra. A magyar pedig vitéz nép.

Mindjárt besorozta seregébe a 
magyarokat. Mindegyik magyar ka
pott vörös inget. Az volt a garibal- 
disták jelvénye.

Berky kapitányt pedig nyomban 
kinevezte ezredessé.

Berky ezredes örömében felkiál
tott:

-  Hej, ha tudtam volna! Hoztam volna akár háromszáz magyart is hazámból! Mind szívesen jött 
volna!

No de a harminc magyar is kitett magáért. Úgy harcoltak, mint az oroszlánok. A csatában lege
löl rohantak a tűzbe, nem féltek azok semmitől sem a világon!

Garibaldi tábornok nem győzte eléggé csodálni a magyarok vitézségét. Berky ezredes felvilágo
sította:

-  Tábornok úr! Jelentem alássan, így szoktuk mi azt mindig. Száz halálnak is szemébe nézünk. 
Negyvennyolcban tanultuk ezt meg.

-  Az Isten áldja meg a magyarokat! -  felelt a tábornok.
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Nem is volt Garibaldinak vitézebb katonája a magyarnál. Győzött a sereg mindenütt.
Az ellenség futott, ha már a garibaldistákat messziről meglátta.
Mikor vége volt a háborúnak, a magyarok egyenkint hazaszállingóztak. Némelyik sebet is hozott 

emlékbe, de mindegyiknek legkedvesebb emléke az a vörös ing volt, mely a garibaldisták jelvénye 
volt. Még öregember korában is hordta Berky ezredes, és meghagyta, ha meghal, abban temessék el.
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Sokan ismerik Krúdy Gyula prózáját, de azt már kevesebben tudják, 
hogy kiváló meseíró is volt. Ebben a kötetben magyar történelmi 
témájú mesés történeteiből olvashatunk válogatást. Szebbnél szebb, 
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miközben az író végigkísér bennünket a történelmi Magyarorszá
gon. Megtudjuk, hogy a macskavári sasok hogyan űzték el a törö
köt, hogyan zajlott régen a toborzás, micsoda katonakalandok jártak 
szájról szájra, de azt is, kik voltak a vörössapkások, a garibaldisták 
vagy éppen a 48-as Krimóczy-, vagy a Lenkei-huszárok.

Nem csak gyerekek, hanem tanáraik, szüleik is bizonyosan él
vezni fogják ezt a színes, Sajdik Ferenc illusztrálta jókedvű le
gendáriumot.
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