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Előjáték - A halál előszobája
A zárkának  az  egyszerű  meszelt  falán  kívül  sem volt  semmi  különlegessége.  Már  ennyi  is

kedvezménynek számított. Mert a legtöbb cella kisebb volt, meszeletlen, bútorzat bennük semmi,
vagy a minimális, itt meg azért csak volt egy valamilyen ágy, asztal, meg egy szék. Még éjjeli edény
is volt a sarokban, pedig arra alig volt szükség. A rab ugyanis naponta kimehetett sétálni, sőt erős
őrizet mellett akár vendéget is fogadhatott. Amire itt, Konstantinápolyban alig volt szükség.

A rab, egy fiatal  vitéz aki – mi tudjuk – még nem töltötte be a harmincadik évét.  Abban a
pillanatban, amikor ez a történet kezdődik, éppen a falnak támaszkodva állt s nézte, jobb híján a
magasan levő rácsos ablakon keresztül az égen tovavonuló őszi fellegeket. Úgy kergette őket a szél,
mintha elkövettek volna valamit ellene, s most ki akarná őket fárasztani.

A vitéz csak állt és nézte. Igyekezett nem gondolkozni. „Hiszen úgyis vége lesz egyszer! Holnap,
vagy két év múlva, de ez így nem maradhat”! Ámbár – gondolta aztán minden igyekezete ellenére –
volt már példa arra is, hogy emberek életük végéig itt maradtak. És nem haltak erőszakos halált.

A  mi  fiatalemberünk  nem félt  a  haláltól.  Hiszen  azzal  komázott  egész  addigi  életében.  De
legalábbis az utolsó négy évben mindenképpen. Csak akkor lett komorabb az arca, amikor a családja
jutott eszébe. Mert szerető fiatal felesége volt és három kicsiny gyermeke. Ennyiről tudott. Hisz
régen volt már az utolsó látogatója.

− Uram Isten! Mi lesz velük, ha én nem leszek?!

1555-öt írtak akkor és október nyolcadika volt, délelőtt. A fogoly, úri rab volt igazából, otthon
birtokai voltak, három malma (ő rendszerint molnának nevezte, de a ma használt malom szót is írta,
akkor amikor még az elmúlt év végén testámentumot készített) két faluja, Pylys és Kálnó, meg még
egy harmadik fenn a tótországi hegyekben, Baglyas, de ott mindössze valami hét vagy nyolc család
jobbágy kaszálta a szénának valót. Kihalt a falu, legalább nagyrészt, mert vitatott birtok volt egészen
addig,  míg a király,  Ferdinánd,  a  volt  tulajdonost  megnótáztatván és hatalmaskodáson kapván,
elvette tőle s a mi vitézünknek nem adta, mint jó emberének.

Mert becsülte Ferdinánd a jó vitézét, akinek sokat köszönhetett. Gimes várnagya volt eredetileg,
s a királyi kegyből kiesett Forgáchok birtokait szedette rendbe vele. Amíg el nem jött az ideje annak,
hogy a veszedelemben a haza védelmére siessen.  Akkor várvédő lett  belőle,  méghozzá nagyon
sikeres.  A  török  ostromának  sikertelensége,  a  vár  megszabadulása  legnagyobbrészt  neki  volt
köszönhető. Ennek már három éve. És, hogy a régi kapitányok leköszöntek, ő lett a kapitány. Ez
okozta a vesztét is. Hisz az elmúlt 1554-es évben hírét vették, hogy török martalócok dúlják a közeli
falvakat. Ez nem volt tréfa dolog, mert a vár népe azokból a terményekből élt, amik azokban a
falukban termettek.

Lóra kapott hát a kapitány, két alkapitányával együtt, hogy szétverjék azokat a martalócokat. De
sajnos csapdának bizonyult a dolog, mert míg ők a rablókat ugrasztották szét, addig Veli bég, a
hatvani török kapitány lesben állt a közeli erdők szélén. És a megfelelő pillanatban csak előjött
minden lovasával,  s  megtámadta őket.  A két alkapitány megmenekült,  de a mi vitézünk bizony
fogságba esett.

Ennek  már  lassan  egy  éve  lesz.  Először  Budára  vitték,  ott  írta  néhány  nap  elteltével  a
testámentumot.  Mert bár akkor még bízott  abban,  hogy kiváltják –  szokás volt  ez akkoriban a
tehetősebb foglyoknál – de minden eshetőségre, szerető családjára is gondot akart viselni.



Írt hát először is a királynak. Váltaná ki! Annál is inkább, mivelhogy éppen békeidő volt, a török
martalócoknak nem lett volna joguk ott sem lenni. No, a király írt is a nagyvezírnek, hogy jó lenne,
ha tán békén hagyná az ő esküdött kapitányát. De a dolog ennyiben maradt. Sem Ferdinánd, sem
Szolimán nem kockáztatta  a  statusquot.  Ferdinándnak mind emellett  még pénze is  alig  volt  a
háborúskodásra. Nem adott neki a Fukar.

A Fugger bankházat tisztelte meg a magyar ember ezzel a névvel. Így történt, hogy a nevezett
család még a magyar nyelvet is gazdagította, legalább egy új szóval. Bár inkább a hadipénztárt
gazdagították volna!

Akkor,  amikor  látszott,  hogy  ez  az  út  befullad,  Dorka  asszony  indult  el.  A  nádorhoz  ment
esedezni, legyen már gondja a legjobb vitézére.

Akkoriban Nádasdy Tamás volt éppen a nádor. Új volt még a tisztségében, remélni lehetett, hogy
jól fog seperni az új seprű. De itt is csalódniuk kellett a reményeikben. Mert hát a nádor valóban
megmozdult, írt is, alkudozott is, de semmi sikerrel. Utoljára aztán meggondolta, hogy ő most az
egész várrendszert kell megépítse, javíttassa is, s az mégiscsak többet jelent, mint egyetlen vitéz
élete.

Így kellett szegény Dorkának szomorúan távozni.

Azután a nyitrai püspöknek írt a vitéz. (Literátus ember volt, deák, tudott nemcsak írni, de tudta
azt is, hogy kinek mit írjon). A püspök ráadásul közeli rokon is volt. Egyebek mellett a nemességet is
neki köszönhette a család. De Pál püspöknek már inkább csak azt írta a vitéz, hogy legalább a
családra legyen gondja. Árváknak nevezte őket a levelében, mintha tudná, hogy neki magának már
nincs reménye az élethez.

Amikor a gondolataival idáig ért, hallható volt, hogy kulcs csikordul a vasajtóban. Csausz lépett
be. Ez általában úgy történt, hogy míg a látogató bent van, két markos, állig felfegyverzett katona,
szpáhik, álltak őrt az ajtó két oldalán, de úgy, hogy belássanak.

Hosszú, vékony ember volt a csausz és úgy nézett ki, hogy eléggé bátor is, ha be mert menni egy
olyan vitéz zárkájába, akitől még akkor is tartottak, amikor fegyvertelen.

A csausznak egyébként nem sok mondanivalója volt. Igazából egyetlen mondat:

− Holnap nagyságos Amhát pasa fog meglátogatni! Úgy készülj vitézem!

A fogoly vállat vont. „Ha jön, hát itt lesz”.

Amhát pasa magas, katonás ember volt, sűrű fekete szakállal, amely helyenként már őszült.

− Hát te volnál az? Aki annak idején annyi fejtörést okoztál nekünk?

A fogoly nem válaszolt.

− No mindegy, én nem haragszom rád!

…..

− Igazából sajnálom amit most mondanom kell neked.

…..



− Komoly, megbízható ellenség voltál. Az ilyent jobban megbecsüljük, mint a megbízhatatlan
barátot. No de akárhogy is, nekem jutott az a gyászos feladat, hogy közöljem: holnap meg fogsz
halni.

A fogoly erre is csak annyit válaszolt, hogy lehajtotta a fejét.

A pasa folytatta:

− Nem az életedet kívánom, még csak nem is a hazádat akarjuk elvenni.  Nem kell  nekünk
Magyarország. Nekünk Bécs kell! De ahhoz, hogy odajussunk, szükségünk van felvonulási terepre!
Érted?

A fogoly bólintott.

− Nem tehetünk arról, hogy éppen a te hazád, köztünk és a célunk között fekszik. Eleget törtük a
fejünket  rajta  Ahmed nagyvezírrel,  Látod,  ugyanaz a  neve mint  nekem (ezt  a  nevet  akkoriban
kétféleképpen is írták), hogy mi is legyen veled. De tudjuk, hogy te túlságosan okos vagy. Ráadásul
még fiatal is, tehát fejlődnél, ha lehetne. Még az is lehet, hogy később persze, te egymagad meg
tudnád akadályozni az egész hadjáratunkat. Vagy legalábbis nagyon megnehezítenéd. Értsd meg!
NEM HAGYHATUNK ÉLETBEN! Ezennel tehát felajánlom neked, hogy a mi módunkon halj meg. A
selyemzsinór gyorsan öl és nagyon rövid ideig fáj. Ezenkívül csak az akasztás jöhet szóba.

A fogoly ekkor szólalt meg először:

− Pallos?

− Ne kívánd vitéz! A mi hóhérunk nincs hozzászokva, s ügyetlen benne. Néha négyszer, ötször is
oda kell  vágjon,  hogy elvégezze a  dolgát.  Nem kínozni  akarlak,  de sajnálom,  nem maradhatsz
életben. Akármi történhet, kiszabadulhatsz, s kész a baj.

− Értem pasa. Ebben az esetben legyen ahogy akarod!

− Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Nyugodj meg, nem fogsz szenvedni! Most gondolom,
imádkozni akarsz. És esetleg írni Dorka asszonynak. Békén hagylak tehát. Vacsorára pedig meg vagy
híva hozzám! Sajnálom, hogy fegyveres őrök is lesznek, de tőled még akkor is tartani kell, ha semmi
fegyvered nincs. Most megyek. Erősödj meg a te lelkedben! Holnap hozatok papot a te vallásod
szerintit.

A pasa elment. Iszonyatos rossz kedve volt. Az úton az összes őröket leteremtette, volt olyan, akit
meg is kínoztatott. És megkorbácsoltatta a legkedvesebb háremhölgyét.

A kivégzés másnap délelőtt a szabályok szerint ment végbe. Nem volt nyilvános. Még a többi
rabok sem láthatták.

Így végezte életét a legnagyobb egri  hős,  Bornemissza Gergely.  Soha nem tudta meg, hogy
Sygher Dorka asszony három hónapnak előtte egészséges fiúgyermeknek adott életet. Aki a szent
keresztségben a János nevet kapta.



Első rész. A fejedelem szolgálata
Két fiatal legény

− Lánckenetek jönnek!

A komoly, középkorú férfiú, akit Bekeháti Miksa, vagyis Maximilian néven ismertek a barátai, így
nevezte a katonákat, akiket a fejedelem betelepíteni kívánt. A másik férfi, aki a Nemvaló Farkas
névre hallgatott, bólintott.

− Szóval… lánckenetek.

− Igen.

− Nem elég jó neki a saját katonája?

− Úgy látszik. Meg azt mondják, hogy azok a lánckenetek mindent tudnak. Olyat is, amiről egy
rendes katona nem is álmodik.

− Áhh! A zsoldos az csak zsoldos, akárki akármit is mond. Amikor látja, hogy rosszra fordulnak a
dolgok, csakúgy otthagyja az urát és áll át az ellenséghez, mintha örökké ott harcolt volna.

A két férfi most oldalra ingatta a fejét, mintegy kifejezve egyetértésüket a másikkal. Aztán mégis
az egyik megszólalt.

−  Azt  hiszem  azonban,  fejedelem  urunk  tudja  a  dolgát.  Elég  régen  forgolódik  már  hadi
dolgokban.

Ezerötszáz  hetvenkettőt  írtak  akkor  az  annalesek.  Erdélyországban  somlyói  Báthory  István
uralkodott már egy éve. Általában el lehetett mondani, hogy rend van és békesség. Török nem
háborgatott, azzal jóba volt Báthory. Miksa pedig? (Az akkori császárt éppen úgy hívták, mint az idős
Bekehátit. Vagy inkább fordítva? Akkor divatos ugyanazon nevet adtak a szüleik mindkettőnek?) Az
meg messze volt. És különben is mással volt elfoglalva. Védte az országát ahogy lehetett. A maradék
országot. Amit a török mindenképpen el akart tőle venni.

− De minek is kell az az ország a töröknek?

Ezt nem lehetett tudni. Azóta sem tudja senki. Talán ha a török…

A két férfi láthatóan más témákra tért át a beszélgetésben. Igaz is, a landsknechtektől nem olyan
hosszú az út az ország dolgáig. A gondolatokban.

Rajtuk kívül még egy személy tartózkodott az udvarház nagyszobájában. Egy fiatal fiú volt a
harmadik, Nemvaló úrnak a tizenhét éves László fia. Ő nem szólt bele a beszélgetésbe, inkább jól
nevelten hallgatott. Csak olyankor kért engedélyt a szólásra, amikor olyasmiről volt szó, amit ő, fiatal
létére, jobban tudhatott. Ám Bekeháti úr ezúttal éppen neki szegezett egy kérdést.

− És te, László? Mit szándékozol kezdeni saját magaddal?

A fiúnak kigyúlt az arca, úgy mondta nagy lelkesen:

− Szeretnék vitéz lenni! Mint Jancsi! Vagy még inkább az apja volt. De egyelőre el kell menjek



Bolonyába. Az akadémiákra. Így akarja ezt apámuram.

− Jól akarja! – szólt megint a vendég – Tanulni szükséges! Látod, Jancsinak az apja is tudós
ember  volt.  Akadémiákra  is  járatta  a  bácsikája,  a  nyitrai  püspök.  Az  akkori.  Összevagdostatni
magadat ráérsz azután is!

− Ez igaz – mondta a fiatalember – De látják uram, Jancsi már nem járt az akadémiákra. Nem is
lett volna ideje, hisz tizenhárom éves kora óta mind hadban van. Schwendi Lázár uramnál kezdte, s
azóta sem tette le a kardot.

−  És  közben  minden  szabad  idejét  az  udvarban  tölti  és  igyekszik  mindent  pótolni,  amit
elmulasztott. Mert, hogy tudd, ő már képzett tűzmesternek számít. Szeret is az udvarban tanulni, de
meg is huzigálná a fülét Bornemisza Pál főesperes uram. (A nyitrai püspök hol egy, hol két sz-el írta
a nevét. De azért tartotta a rokonságot a fiatal katonával.) Hát így gondold végig a jövődet! Jancsi
nem olyan szerencsés mint te.  Árva volt,  már amikor megszületett.  A nagybácsira volt  bízva a
nevelése.  Mert,  hogy az édesanyja polgári  rendű asszony volt,  aki  a  férje halála után Istennél
keresett  vigaszt.  Vagyis,  apáca lett.  Klarissza.  Elég szigorú rend,  mint bizonyára tudod is.  Hát
esperes uram meg így tartotta jónak a nevelését. Öreg ember már, az apját is ő nevelte. Még a
nemességet is ő járta ki a családnak. Hálával tartoznak hát neki. Na de… egy fiatalnak nem csak a
tudományokat kell bújnia! Szerintem inkább menj most ki a levegőre, mert a birtok kezelését is meg
kell tanuljad!

A fiatalember tehát kifelé indult. Azonban az apja még utána szólt:

− A lánckenetekkel pedig ne törődj! Nem neked való társaság. Rabló zsiványok valamennyien!

− Jancsi is?

− Dehogy! Jancsi tisztességes, jó családból való fiatalember! Talán összebarátkoztok.

„No, arra aligha lesz idő” dünnyögött a fiú és igaza volt. Mert, hogy akkor éppen augusztus
havában voltak, ősztől pedig várta őt az akadémia.

Később, amikor már a birtokot szemlélte a két fiú, a barátja meg is kérdezte.

− Na? Milyen eredményre jutottál?

László szomorúan lógatta a fejét.

− Semmilyenre! Nem lehet velük erről beszélni! Most már ketten is vannak. Hogy várjak még,
meg, hogy később is lesz időm összevagdostatni magamat, meg ilyesmit. Hát az is lesz belőle, ha
idejében nem kezdem el gyakorolni a kardforgatást! Ilyen fafejű embereket. Most meg már Miksa bá'
is!

− Miféle név az, hogy Bekeháti?

− Tudja a csuda! Talán volt valamikor egy Beke nevű ember, oszt' az ő őseinek a birtoka annak a
másiknak a birtoka hátánál volt. Azt hiszed érdekel? Jobban érdekelne az apád története.

− Az apám? No ő már igaz, hogy valóban megjárta az akadémiákat. Pál bátyám nem hagyta
nyugton addig, míg vagy két évet ott nem töltött. Akár hiszed, akár nem, azzal fenyegette, hogy nem
járja ki neki a nemesi levelet, ha nem tanul. No de aztán mégsem lett két év abból. Hazahívta a
király. Kellett neki egy bátor ember, aki a Forgáchokat sakkban tartsa. Meg amellett literátus is. Hát



így  küldte  kastellánnak  Gimes  várába.  Eredetileg  persze,  leltározni.  Később  került  Egerbe,
kétszázötven gyaloggal. A többit tudod.

László bólogatott.

− Igen. Mindenki tudja. Az egész ország. Kár, hogy olyan szomorú vége lett!

János vállat vont.

− A vitéznek bármikor meglehet. A halállal kötünk szövetséget.

− És édesanyád? Hogy bírja? Már tizenkilenc éve.

− Igazából inkább tizennyolc. Az első évben nagyon szegények voltunk. György bátyám segített
minket ahogy tudott. De akkor még nem volt olyan gazdag. Én akkor még nagyon kicsi voltam, csak
azt tudom, amit mások mondtak. Aztán később kolostorba ment. Anyám persze. Azt hiszem, hogy Pál
bátyám nem szívelheti.  Tudod,  polgári  rendű volt,  ráadásul  eredetileg német családból.  Úgy is
ismerkedtek meg. Hogy az apám első feleségét ápolta, mikor már beteg volt. Tudod, Györgynek az
édesanyját. Aztán, hogy Erzse meghalt, megszerették egymást és így lett házasság a dologból. No,
Pál bátyám ezt nem nagyon szerette. De azért gondoskodik róla, csak azt kötötte ki, hogy nem
menjen még egyszer férjhez. De hát nem is akart soha.

A fiúk közben elérték a birtok határát.

− Leszállunk?

− Nem. Gyere velem!

A másik falu ott kezdődött. Ott is volt egy udvarház, arrafelé mentek.

− Oda megyünk? – ezt a vitéz kérdezte aki az előbb az anyjáról beszélt.

− Igen.

− Ki lakik ott?

− Káli Béla uram.

− Várnak?

− Nem, de mindig szívesen látnak. Ágnes lánya van, nagyon szép. És az apa is jó barát az
enyémmel.

− Meg is vannak egyezve?

− Nem tudom. Nekem nem mondták. Apám szerint, előbb az akadémia!

A lány valóban nagyon szép volt. Valamivel tán fiatalabb náluk, de a szeme olyan volt, hogy
amikor valakire ránézett, annak egyből belesajdult a szívébe. Bornemissza Jancsi is így járt. László
egyébként éppen azért vitte magával újonnan szerzett barátját, hogy Ágnesnek bemutassa. Vagy ki
tudja, lehet, hogy dicsekedni akart a tizenhat éves kislánynak, hogy neki már komoly vitéz barátja
van. Ám majdnem visszafelé sült el a dolog, mert Ágnes a látogatás ideje alatt egyre jobban figyelt
Jancsi vitézre, talán valamennyire, de hanyagolta a régi lovagját. Nem, arról szó nem lehet, hogy
kacérság, ezt a szigorú Káli Béla egyszerűen nem tűrte volna el a családjában, de a leányka Jancsira



figyelt, László pedig rághatta az ökleit a saját bolondságának miatta. De hát, sokszor így jár aki
dicsekszik olyankor, amikor nem kéne.


