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1. fejezet
– amelyben megismerhetjük a regény egyik főszereplőjét, valamint az Arady-várat. Ezek mellett

természetesen valami történni is fog…

 

A négylovas hintó a vár előtt állt meg. Ha a hatalmas tölgyfa kapu nem lett volna zárva, biztos
nem állította volna meg a kocsis a hintót. A báró kikukucskált az ablakon, megnézni, vajon miért
álltak meg? Ő persze bentről nem láthatta, hogy a kapu zárva van, hát ráordított dühösen a kocsisra:

– Miska! Mi ütött magába? Indítsa el azonnal a lovakat!

A kocsis erre leugrott a bakról, s úgy jelentette vigyázzállásban a bárónak:

– Instálom, méltóságos uram, a kapu zárva van, azért álltunk meg.

Míg ezeket a kocsis kimondta, az járt a fejében, hogy mekkora ütődött ez a báró, ha ennyit sem ér
fel ésszel?! De ekkor újabb dühös morgás hallatszott a hintóból:

– Miért nem mondtad hamarabb, hogy zárva van?! Most már eredj, kopogtass be!

– Igenis, méltóságos uram! – mondta a kocsis, majd hátraarcot csinált, és megdöngette a hatalmas
kaput.

Közben a báró azon gondolkodott, vajon miként lehet neki ennyire ütődött kocsisa, hogy nem éri
fel ésszel: ha már egyszer zárva van az a nyavalyás kapu, akkor menne rögtön, és kopogna be! S
mialatt ezt végiggondolta a nagyságos báró úr, meg se fordult a fejében, hogy miket gondolhatott
róla az az „ütődött” kocsis…

A kapun belülről  csoszogás hallatszott,  némi matatás,  aztán végül  kitárult  a  hatalmas kapu.
Nekilódult a hintó, s a négy szép paripa kecsesen bevágtatott a vár udvarára. Az egyik kapuszárny
mellett álló pipázó öregember megindult a hintó felé, amiből a báró és behemót fia nehézkesen
kecmeregtek kifelé. A báró fia kissé magasra nyúlt,  de széltében is követte magasságát, ennek
köszönhető, hogy lassacskán ment a kiszállás. Nyakán hatalmas fejet viselt, amiben viszont az ész
eléggé kevéske volt. Ezt arcáról is le lehetett olvasni, ugyanis rettentően bugyuta kinézete volt, a
tekintete  leginkább  a  kisborjúéhoz  hasonlított…Talán  némi  „tudós”  kinézetet  kölcsönzött
arckifejezésének az okuláréja, de annyit azért mégsem, hogy a pipás öregember el ne mosolyodjon
rajta.

–  Kend meg mit  vigyorog? –  rivallt  rá azonnal  a báró.  –  Inkább vezessen minket azonnal  a
grófnőhöz!

– Báró uram, én nem nevetek semmit. Ami pedig a grófnőt illeti, hát ő pedig…nincs itthon. –
fejezte be rövid mondanivalóját az öreg.

– Nincs?! – most lett csak igazán dühös a báró. – Hogy az ördögbe lehet ez? Hiszen a futárommal
pontosan megüzentem, hogy ma érkezünk!

Az öregen látszott, hogy rettentő nagy gondban van, vajon mit válaszoljon?…Aztán nagy nehezen
belefogott:



– Báró uram, ne haragudjanak, de talán nem jól mondta az a futár, hogy mikor tetszenek érkezni,
mert Anna…vagyishogy a grófnő ma délelőtt, amikor elment, azt mondta, hogy kegyelmedék a jövő
héten jönnek, úgyhogy ő most elment itthonról, és várhatólag csak a jövő héten fog visszajönni,
amikorra kegyelmedéket várja, mert…

– Jól van, na! De a jövő hétig nem állhatunk tán’ itt az udvaron? Nem képzeli kend, hogy itt
álldogálva fogjuk bevárni a grófnőt? – idegeskedett a báró.

– Hát persze, hogy nem képzelem! – fordította nyájasra az öreg a szavát, azzal el is indult az
épület felé. – Kövessenek kegyelmedék, fel, a nappali szobába! Majd megebédelnek, aztán utána lesz
idejük gondolkodni, hogy mit tegyenek.

Nem kellett bezzeg az ebédet kétszer mondani a bárónak meg a fiának! Lódult azonnal mind a
kettő  az  öreg nyomában.  Miután az  felvezette  őket  a  nappaliba,  leosont  a  konyhába,  szólni  a
feleségének, hogy készítse elő az ebédhez valókat.

Közben valahol a faluban, valamelyik szalmatetős házikó udvarán vizet húzott egy leány. A falu
bírója éppen akkor haladt el arrafelé az úton, s gondolta, megáll kicsit nézelődni. Hát rákönyökölt a
kapufélfára, s bekiáltott a lánynak:

– Szép jó napot, Annácska!

– Magának is, bíró úr!

– Mi a manót művel már megint a kisasszony?

– Nem látja kend? – vágott vissza a lány.

– Látom, látom – mondta a bíró –, de nem kéne-e egy kis segítség?

– Vigye el az ördög!

– Na, de grófnő, miért haragszik rám?

– A grófnőt meg végképp ne is említse!…Miféle bíró maga? A község dolgai helyett a lányok után
futkos?! Magának most a határban kéne lennie, és aratni!

– Learatják azt helyettem a zsellérek! – ingatta a fejét a bíró.– Hanem kegyed meg miféle grófnő?
Vendégei érkeztek, valami bárók, aztán a faluban csavarog, a koszos parasztok közt?!

– Koszos parasztok?! – lépett közelebb a bíróhoz a lány.– Szóval kend szerint a parasztok koszosak?

– Igen…– bólintott a bíró.

– Maga talán nem paraszt? – kérdezte a lány, s meg is válaszolt.– De bizony az! Ráfér hát kendre
egy kis fürdetés! – és mielőtt a bíró felocsúdhatott volna, rá is zuhintotta a vödörből a vizet…

Közben fent a várban, míg a báró egyre idegesebben mászkált ide-oda a nappaliban, a fia az egyik
kanapén kényelembe helyezte magát, s így szólt:

– No, mondhatom, szép fogadtatásban volt részünk!

– Légy szíves, azt a fejeden található nyílást befogni egy időre, ne dühíts még te is!



– De kedves apám, miért tetszik olyan dühösnek lenni? Igazán semmi oka sincs rá! Nekem bezzeg
volna! Megérkezünk egy számomra ismeretlen helyre, ahová ráadásul akaratom ellenére, úgyszólván
erőszakkal cipelt el kedves apám, és még a megígért menyasszonyom is késik!

– Fogd be a szád! – ordított ismét egyet a báró.– Én is kényszerből vettem feleségül anyádat, hát
akkor te se elégedetlenkedj!

– De apámnak biztos volt ideje előtte megnézni, hogy kit vesz el, én meg hiába jöttem ide, mégse
látom! – pattant fel a helyéről a fiú. – És hozzáteszem, hogy semmi kedvem sincs feleségül venni egy
foghíjas, vén boszorkányt!

– De a vagyon! A hozomány!…

– Pénz, vagyon!…– méltatlankodott a báró fia.– Vénlányt vegyek feleségül?

– Te tán’ annyira fiatal vagy?

– Két évvel fiatalabb vagyok nála!

– Na, és?

– Ha már eddig nem akadt, aki feleségül vegye, miért pont én legyek az?!…

– Édes fiam! – felelte némileg lecsillapodást színlelve a báró, miközben belehuppant egy fotelbe. –
Tudd meg: én úgy hallottam, hogy volt  ennek a lánynak kérője,  rengeteg, csak ő kosarazta ki
mindegyiket! Úgyhogy ha azt akarod, fiam, hogy téged ne kosarazzon ki, viseld jól magad! Értetted?!

Erre már választ nem kapott, mert mindkettőjük figyelmét más kötötte le: az őutánuk nyitva
hagyott kapun egy lovas vágtatott be, mégpedig nem is akármilyen: egy lány ült a nyeregben. A
leány szelíd kinézetű volt, de a lova annál vadabb: szinte toporzékolt alatta, és úgy tűnt, mintha
semmi áron nem akarna megállni…No, de a lányt sem faragták ám akármilyen fából, valahogyan
mégiscsak sikerült megreguláznia a lovat, mert hamarosan lepattant róla, s mielőtt bevezette az
istállóba, úgy tűnt, mintha valamit súgna a fülébe…Fent, az ablaknál áhítattal megszólalt ekkor a
báró fia:

– Ezt a lányt, bárki légyen is, százszor szívesebben elvenném, mint a grófnőt!

Az udvaron ekkor megjelent a pipás öreg, és mondott valamit a leánynak. Mire az bekötötte a
lovat az istállóba, és követte az öreget a kastélyba. Pár perc múlva az öreg feleségével, Vera nénivel
ő terítette meg a báróéknak az asztalt az ebédhez.

– Ki ez a lány? – kérdezte a báró fia súgva az öregtől.

– Ez…ez a lányom unokatestvére…vagyishogy a feleségem testvérének a lánya. Mikor a grófnő
itthon van, ő a …társalkodónéja.

– Ahá…értem – bólintott rá a fiú.

Az asztal meg volt terítve. Mindenki helyet foglalt. Jobb oldalra elsőnek ült a báró, mellé a fia. Bal
oldalon elsőnek a leány ült, melléje az öreg. Vera néni pedig már hozta is az ebéd első fogását, a
levest, egy szép, díszes tálban. S miután azt az asztal közepére letette, ő maga is helyet foglalt.
Néhány pillanatnyi nyomasztó csend után megszólalt a lány:

– Parancsoljanak! Önök a vendégek, remélem, nem kívánják, hogy mi szedjük ki maguk helyett az



ebédet?!

A báró és a fia természetesen nem kívánta, de a bárónak szemet szúrt a lány éles nyelve: hogy
merészel egy cselédlány így beszélni ővele?

– Mi ennyi mindent nem engedünk meg a szolgálóinknak – mondta, miközben kimerte a levest.

– Mennyi „mindent” nem engednek meg? – kérdezte a leány, aki már sejtette, hogy miért nem
akarták kimerni a maguk részét ezek a dölyfös nagyurak.

– Hát…hogy a cselédek velünk egy asztalnál egyenek, és még ráadásul ilyen éles nyelvük is legyen!
– mondta a báró, miközben jóízűen kanalazta a levest.

– Miért ne ülhetne az asztal mellett az is, aki az ebédet készítette? Ha már egyszer megdolgozott
érte! – vágott vissza élesen a lány.– És különben is: tanulja meg kegyelmed, hogy magyar ember evés
közben nem beszél! Lehet, hogy maguknál az a szokás, hogy a cselédek külön esznek, nálunk viszont
az a szokás, hogy ha ebédelünk, közben nem beszélünk! – fejezte be mondanivalóját a leány. Ő
egyáltalán nem evés közben beszélt, mert még csak ki sem szedte magának az ételt, mikor ezt
mondta… Ebéd közben a báró fia szinte le sem vette a szemét a lányról. Gondolható, hogy fülig
belehabarodott…A báró jól tudta, hogy a lánynak minden szava igaz volt, de ahhoz már túl nagyra
tartotta magát, hogy ezt ki is mondja… Tulajdonképpen neki is tetszett a szemrevaló leányzó, de ezt
még  önmagának  sem  ismerte  volna  be,  roppant  egyszerű  okból:  nem  volt  egyéb,  csak  egy
jobbágynak a leánya, bármennyire otthon is érezte magát az Arady-várban.

S  ha  már  szóba  került  az  Arady-vár,  kerítsünk  sort  annak  a  bemutatására  is.  A  „vár”
tulajdonképpen egyáltalán nem volt vár, csak egy kisebb méretű kastély, melyben 16 szoba volt
található,  valamint  a  két  toronyszoba  és  az  emelet  közepén  levő  hall,  vagyis  a  nappali.  A
toronyszobák  nevükhöz  híven  a  toronyban  helyezkedtek  el,  amely  az  épület  középső  részén
magasodott. A „vár” mögött – melyet a faluban élő parasztok neveztek el várnak – egy hatalmas,
szépen gondozott kert terült el, melyben volt egy kicsi tavacska is, abban pedig díszhalak nyüzsögtek.
A széles koronájú, nagy fák között keskeny ösvények vezettek egy kis tisztás felé, amit üde zöld
pázsit  borított,  és körös-körül rózsabokrok sokasága illatozott.  Ezen a helyen szépen kialakított
virágágyások sorakoztak, melyek a vár tornyából nézve gyönyörű, színes képet mutattak. Ezt a szép
kertet mintegy két méter magas kőfal vette körül, de nem azért, mintha a vár gazdái irigyelték volna
jobbágyaiktól. Jobb és bal oldalról két kis kapun át bárki bemehetett a kertbe, sőt, még a virágokból
is szedhetett, ha akart. Ám a faluban lakók nagyon szerették „uraikat”, és nem tépdesték lefelé a
virágokat a kertből, még ha ünnepnapokon el is látogattak oda.

A vár udvarán, szemből tekintve a bal oldalán volt a már említett istálló, melynek egyik része tíz
szép paripa „tulajdona” volt, míg a másik része egyéb állatok „lakosztályául” szolgált. Maga a vár
kétszintes volt,  8-8 szobával.  Középen vezetett  a lépcső,  amely márványból készült,  és szőnyeg
borította.  Ez  a  lépcső  egyenest  a  nappaliba,  s  onnan  tovább,  fel  a  toronyszobákba  vitt.  A
toronyszobák falai melletti könyvespolcokon rengeteg könyv sorakozott. Ez abban az időben nagy
szó volt! A szegény jobbágyok nagy része írástudatlan volt, hiszen vajon hol és miből tanultak volna?
A gazdagok pedig, akiknek módjukban állt volna tanulni, lusták voltak. Csak a bendőjüket tudták
megtömni, a fejüket nem! Ennek a várnak az urai viszont nem az ilyenek közé tartoztak. A faluban
lévő „oskolát” is ők építtették, és tanítómestert is ők szereztek bele, akinek a bérét is ők fizették.
Ennek köszönhető, hogy a jobbágyok gyermekei ingyen járhattak iskolába, és így a faluban igazán
kevés volt az írástudatlanok száma. S mivelhogy az Aradyak ennyire jószívűek voltak, bizonyára
ennek köszönhető az is, hogy az a leány olyan bátran visszavágott a báró szavaira. Hanem most már
térjünk vissza a nappaliba, ahol a társaság ebédelt.



Ebéd után Vera néni és a leány leszedték az asztalt, a báró és a fia pedig követték a pipás öreget,
aki megmutatta nekik, melyik lesz az ő szobájuk. Aztán az öreg lecsoszogott bezárni a nagykaput, a
báró és fia pedig elnyújtóztak a kényelmes kanapékon, és öt perc sem telt bele, a szobát hortyogás,
szuszogás  töltötte  be.  Az  urak  éppen  ebéd  utáni  „jól  megérdemelt”  szundikálásukat
végezték…Közben a lány beült a könyvtárszobába, a polcról levett egy idegen szavakkal teleírott,
vaskos könyvet, és ő az álom helyett az olvasásba merült el. Ha a dölyfös báró most látta volna a
„jobbágyleányt”, bizony elcsodálkozott volna, hogy az egy francia nyelvű könyvet olvas. Annál is
inkább, mert maga a báró még magyarul se valami fényesen tudott írni-olvasni…Igazán újdonság lett
volna számára, hogy ez a „buta liba” franciául is tud, míg a báró úr meg a fia nagy jómódjukban még
számolni is alig tudtak, többnyire csak a pénzt, de azt nagyon…

Miskáról,  a  kocsisról  is  megfeledkeztek;  de  szerencsére  Vera  néni  nem…Miután  Miska  az
istállóban elrendezte a báró lovait, bement ő is a kastélyba. A nappaliból lehallatszott a kanalak
csörgése,  közben  odafent  ebédeltek.  Miska  most  vette  csak  észre,  mennyire  éhes,  és  milyen
nagyokat kordul a gyomra. Gondolt  egyet,  elindult  megkeresni a konyhát.  Először egy szobába
nyitott be. Rögtön rájött, hogy ez nem a konyha. A szobában díszes bútorok voltak; kandalló, fölötte
egy tükör. Miska megfordult, hogy kimenjen, hanem majd’ hanyatt vágódott ijedtében: a falon egy
szarvas  hatalmas  agancsa  díszelgett.  Szegény  Miska  először  azt  hitte,  menten  nekiront  és
felnyársalja őt, hanem aztán rájött, hogy ez már nem élő szarvas. „Szerencsére!”– gondolta. Aztán
azt gondolta, hogy mégsem keresi meg a konyhát, mert hátha újból egy másik szobába nyit be, és
nem akart még egyszer ennyire megijedni. Ahogy becsukta maga mögött az ajtót, Vera néni éppen
akkor  hozta  lefelé  a  lépcsőn a  leveses  tálat.  Észrevette  a  még mindig  megszeppent  Miskát,  s
gondolta, megebédelteti már ezt a szegény kocsist is.

Míg a konyhában a levest merte ki a korgó gyomrú Miskának, szinte be nem állt a szája: Vera néni
ugyanis nagyon szeretett beszélni.

– Mondd csak, fiam, hogy hívnak?

– Varga Mihály vagyok, kérem tisztelettel.

– Varga Mihály? – nézett nagyot Vera néni.

– Igen, miért? – csodálkozott el erre Miska is.

– Az én uramat is Varga Mihálynak hívják. Pont akárcsak téged, fiam!

– Az a pipás öregember a kelmed férje?

– Az hát. Ugye, milyen aranyos, eszem a lelkét. Pontosan olyan vót’ ő is legénykorában, mint te!
Aztán  most  meg  már  milyen  vénember  lett  belőle...  Amikor  megismertem,  egy  nagy
mézeskalács-szívet vett nekem. Meg is volt az még nemrégen is, de az a két rosszcsont unokám a
minap ezer  darabra  törte!  Jaj,  ha  látnád,  fiam,  hogy  milyen  két  szép  unokám van énnekem!–
áradozott Vera néni.– Hát neked van-e már családod?

De a választ meg se várva sápítozni kezdett:

– Jaj, hanem majd’ elfelejtem, azok odafönn már mióta várják a pecsenyét! – s már kapta is fel a
pecsenyés tálat, és elviharzott vele.

Később a pipás öreg, vagyis Mihály bá’ Miska kocsisnak is megmutatta a szobáját. Hát pontosan
oda vezette be, ahol az egy órával azelőtt az ijedtségtől majd elájult!…Bár másnap reggel még
kinyitván a  szemét,  hirtelen nem tudta  elképzelni  szegény fiú,  mit  keres  az  ő  szobájában egy



hatalmas szarvasbika, de aztán rájött, hogy semmit, hiszen nem szarvas az, csak az agancsa…Így hát
lassan megszokta a látványt Miska, és mégsem vágódott el az ijedtségtől.

Másnap délelőtt a báró közölte óhaját Mihály bá’-val: ki szeretne lovagolni, nyergeltessék fel
valamelyik lovát. A báró fia azért döntött úgy, hogy ő mégsem megy ki lovagolni, mert nem tudta, mi
történne  akkor,  ha  a  ló  úgy  viselkedne,  mint  tegnap  a  lánnyal?!  Meg  aztán  úgy  gondolta,
kellemesebb társaság lesz maga a lány, mint a lova. A lányról mellesleg még azt sem tudta, hogy
hívják. Így hát amikor a nappaliban csak ők ketten maradtak, kicsit bátortalanul tette fel ezt a
kérdést.

– Miért érdekli az magát, hogy mi az én nevem? Én csak egy szolgáló vagyok, ön pedig egy báró
fia. Semmi közünk egymáshoz, nem? – mondta a lány, a tőle megszokott éles beszéddel, s némi
gúnnyal  a  szavában.  A  báró  fia  először  rettentően  elkámpicsorodott  képet  vágott,  de  aztán
megemberelte magát:

– Azért mégis megmondhatná, mi a neve. Hogy tudjam, hogy szólítsam…

A lány elmosolyodott, majd váratlanul így szólt:

– Miért akar ön engem akárhogy is szólítani?

Majd megenyhülve így folytatta:

– Egyébként Annának hívnak, ennyit elárulok, de mást nem. Megelégszik vele?

– Persze, hogy meg! – felelte boldogan a báró fia.

Anna! Anna! A legszebb név a világon! Most legszívesebben megsimogatta volna azt a gyönyörű
haját, vagy talán…De nem tehetett semmit. Egyrészt azért, mert bármilyen behemót alak is volt,
mégis nagyon félt a hozzá képest gyenge lánytól. Másrészt meg azért nem tehetett semmit, mert a
leány felállt a kanapéról, s ott hagyta a báró fiát magába roskadva a gondolataival. Milyen szép is ez
az Anna,  még ha csak egy szolgálólány is,  ám őnéki  mégis egy fogatlan,  vén boszorkányt kell
feleségül vennie!

– Egy vén, fogatlan banya legyen a feleségem! – fakadt ki hangosan is. – Egy vénlány! Soha nem
fogom szeretni a grófnőt! Soha! – kiáltotta.

– Soha?– toppant be ekkor Anna egy nagy könyvvel.– Mondja, mi ütött magába? Kivel beszélgetett?
Egy lelket sem láttam magán kívül a szobában! – ravaszkásan elmosolyodott:

– Ejnye, báró úr, azért ezt nem gondoltam volna önről! – Azzal helyet foglalt a másik kanapén, és
azt kérdezte:

– Mondja, báró úr, parlez vous français?

– Tessék?

– Azt kérdeztem, hogy beszél-e ön franciául?

– Ne…nem.

– Nem? – húzta fel magasra a szemöldökét Anna. – Hogy lehet az? Látja, én csak egy szolgálólány
vagyok, mégis tudok franciául. Na, és latinul tud?



– Nem, latinul sem tudok. Csak az apám tanulta valaha…

– Na, látja, én latinul is tudok, pedig csak egy szolgálólány vagyok! – nevetett Anna. – És mondja,
báró úr, németül legalább csak tud?

– Ööö…tudok, csak a der – die – das-t mindig összekutyulom…

– Angolul már csak tud tán’, abban nincsen der – die – das?!

– Úgy sem… – sóhajtotta csüggedten a báró fia.

– Lengyelül?

– Nem…

– Oroszul?

– Úgy sem…– ismerte be szégyenkezve a báró fia.

Anna nem folytatta tovább a „vallatást”, pedig a maga részéről még pár nyelvet felsorolhatott
volna…Fellapozta a könyvet ott, ahol tegnap abbahagyta, és olvasni kezdett. A báró fia elmélyülten
figyelte, és életében először rettentően nagy-nagy szamárnak érezte magát.

Anna váratlanul megszólalt:

– Akkor kegyelmed bizonyára azt sem tudja, mit jelent a „Pro patria et libertate”…

– Hm…– köszörülte meg a torkát ismét fülig pirosodva a báró fia.

– Na, ismerje be, hogy nem tudja!

– Nem tudom…

– Pedig hát azt már igazán kellene!

– Mondja meg, mit jelent! Kérem!

– No, lám! – nevetett Anna. – Micsoda szenzáció! Mondja, nem szégyelli kelmed megkérdezni egy
egyszerű jobbágyleánytól, hogy mit jelent a „Pro patria et libertate”? Jól jegyezze meg: „A hazáért és
a szabadságért”! Rákóczi fejedelem ilyen feliratú zászlókat küldött azzal a híres tarpai jobbággyal, az
Esze Tamással, a magyar parasztoknak! És már ki is bontották a zászlókat egynémely helyen, hogy
leverjék a zsarnok labanc elnyomókat! Sőt, a hírek szerint visszatér Lengyelországból hamarosan
Rákóczi Ferenc is, hogy kezébe vegye a felkelés vezetését. Külföldi katonákat is hoz majd magával!
Mondja, báró úr, nem félnek, hogy önöknek nemsokára futniuk kell majd a jobbágyaik elől?

– Öööö…és a maga gazdáinak nem kell futni?

Anna erre megint nevetett egyet:

– Ugyan! Legyen nyugodt, a nép nem emeli olyanokra a fegyverét, akik nem bántották soha őket!
Hát ne mondja kelmed a grófnőre,  hogy vén banya, hanem inkább nyerje meg a kegyét,  hogy
feleségül vehesse! És így talán magát sem bántanák a kurucok!

– Még hogy én nyerjem meg a kegyét!…



– Igen! Sok-sok kérőt visszautasított már a grófnő, hát igyekezzen, hogy önt ne kosarazza ki!…És
különben is látatlanban ne nyilatkozzon senkiről! Ki tudja, hátha mégis beleszeretne a grófnőbe, és
akkor megbánná, amit mondott!

– Apám is mindig ezt hajtogatja…De hogy én beleszeressek a grófnőbe?! Soha!!!

– Aha! Biztos az előbb is ezt beszélhette magában! Mitől olyan biztos benne? Vonja vissza azonnal!

– Nem vonom! Én egy csúf, fogatlan, vén banyába soha nem fogok beleszeretni!

– Vonja vissza! – kiáltotta Anna.

– Nem vonom! – ugrott fel a báró fia.

– Márpedig az én úrnőmről senki nem fog így beszélni! Maga sem! Ha nem vonja vissza, a fejéhez
vágom ezt a könyvet!

– Nem vonom vissza! – kiáltotta ismét a báró fia,  s  várta,  hogy repüljön a könyv.  De Anna
bizonyára sajnálta volna a báró fiacskájának fejecskéjén tönkretenni a szép könyvet, így hát az nem
repült. A báró fia pedig közelebb lépett a lányhoz, s így folytatta:

– Nem vonom vissza, és nem is fogom soha! Én a grófnőt nem szerethetem, mert én magát
szeretem! – mondta kivörösödve a báró fia, s azzal villámgyorsan átölelte és megcsókolta Annát. De
ugyanolyan villámgyorsan csattantak ám arcán a pofonok is.

– Soha nem fogja szeretni a grófnőt? – kérdezte gúnyosan Anna, majd nagyot kacagott. – Akkor
mondja meg, hogy kit csókolt meg az imént, s kitől kapta a pofonokat?

– Csak … nem…maga a…? – hűlt el a báró fia.

– No, mit gondol? Azt hitte, egy jobbágylánnyal cicázik?

– Én komolyan mondtam, hogy szeretem! – kiáltotta méltatlankodva a báró fia. De Anna folytatta:

– Azt hitte, a grófnő egy csúf, fogatlan, vénséges banya? Na, nézzen csak meg jobban! Valóban
fogatlan vagyok-e?

–  Nem…–  mondta  szégyenkezve  a  báró  fia.  Anna  valóban  nem  volt  „fogatlan”:  akár  a
gyöngyszemek, úgy sorakoztak egymás mellett hibátlan fogai, mint azt ragyogó mosolya is láthatóvá
tette.

– Na, és csúf, ráncos, vén boszorkány vagyok-e?

– Nem…– dadogta a báró fia, majd hirtelen hozzátette:

– Nem csúf, nem vén, de boszorkány! Gyönyörű boszorkány! – sóhajtotta ábrándosan.

De Anna nem kegyelmezett neki:

– Visszavonja-e már amit mondott?

– Vissza…

A báró fia megköszörülte a torkát, majd ünnepélyes hangon így szólt:



– Nagy tréfát űzött velem, de én így még százszor jobban szeretem! Legyen a feleségem! – kérte, s
letérdelt Anna lábai elé.

Anna előbb nevetett egyet, de aztán komolyan ezt mondta:

– No, keljen fel azonnal, ne komédiázzon! – majd ismét mosolyogva így folytatta:

– Nem fél, hogy poros lesz a nadrágja?

A báró fia erre felállt.

– Üljön le – mondta Anna. Amaz leült, majd a lány folytatta:

– Tudja, ezt az egészet azért csináltam, hogy önt próbára tegyem. Valljuk be, nem a legjobban
sikerült a próbázása…

– De azért tán’ lehet a feleségem? – reménykedett a felsült szerelmes.

– Hm…lehetni éppen lehetnék, de…

– De?

– Én inkább úgy gondoltam, hogy megmaradok vénlánynak ezután is.

– De miért?

– Tudja, hogy a „grófnő” eddig is sok kérőt utasított el; hát kérem, ne haragudjon rám azért, hogy
most már maga is ezek közé tartozik. Igaz, hogy ön nem a hozomány miatt vett volna feleségül, az
édesapja  azonban a  vagyonra  fente  a  fogát.  De  ez  most  nem számít.  Én…nagyon szeretem a
bátyámat…és elhatároztam, hogy csak ahhoz megyek feleségül, aki olyan, mint ő.

– A bátyja? – tátotta el a száját a báró fia. – De hát ugyanolyat úgysem talál sehol! Miért csinálja
ezt?

– Elhiszem, hogy nem találok olyat…De most mondja meg, úgy talán boldog lehetnék, ha olyanhoz
mennék, akit nem szeretek?!

– Engem se szeret? – kérdezte még mindig reménykedve a báró fia.

– Én a bátyámat szeretem, mindenkinél jobban. Ne haragudjon…

– A bátyját! Őrület! Hát akkor maga a testvérébe szeretett bele! Én meg magába, sajnos…

– Tudja, mit? – mondta Anna.– Nem szeretem, ha magáznak engem!

– Anna! Hát akkor tudd meg, hogy én téged akkor is szeretlek, ha te mást szeretsz. De most
hallgasd meg, amit mondani fogok neked!…



2. fejezet
– amelyben megismerhetjük a másik főszereplőt is, valamint a grófnő bátyját. Mégis csak egy

szereplőt fogunk megismerni, mert a kettő ugyanaz a személy. De arra még várnunk kell, hogy
megtudjuk, mit mondott a báró fia Annának, mert más fontos események történnek…

 

A báróék látogatása óta már kerek egy esztendő telt el. Ezidőtt már 1704-et írtak, s javában állt
már a szabadságharc. Mert hiszen ez alatt az egy év alatt sok minden történt: még 1703. június
14-én általlépte Magyarország határát Rákóczi Ferenc, és ahogyan Anna a báró fiának megjósolta,
valóban a kezébe is vette a felkelés vezetését, amiből aztán szabadságharc lett.

A kurucoktól rettegtek a németek, labancok, pedig valójában csak a hírük volt nagy, fegyverük
alig. Rákóczi első látásra nagyot csalódott a kuruc seregben, mert legtöbbjüknek fegyvere sem volt,
csak rozsdás kardok, meg furkósbotok. S ami a legnagyobb baj volt: még ha többen lehettek is a
csatában  a  kurucok,  mint  a  labancok,  fegyelmezetlenségük  könnyen  elronthatott  mindent.  A
bujdosókból, parasztokból, szegény jobbágyokból összeállt kuruc seregnek szinte egyetlen kincse
csupán lelkes hazaszeretete és bátorsága volt.

Rákóczi csalódott a kurucok felkészültségében, de egynémely kurucok is Rákócziban: azt várták,
hogy ő majd Lengyelországból hatalmas sereggel érkezik meg, ám ehelyett a Beszkidek lejtőjén csak
néhány  lovast  pillantottak  meg  –  Rákóczit  és  lengyel  kísérőit.  A  jobbágyok  elcsendesedtek,  s
hallgatták a fejedelem szavát. Aki pedig azt mondta: nem kívánhatja senki, hogy a magyar nép
helyett más nép vívja ki a szabadságot. A magyar népnek kell cselekednie! Azt ígérte Rákóczi, hogy
aki fegyvert fog a gaz labancok ellen, az kiszabadul a jobbágyságból is!

Seregestül tódult a nép Rákóczi táborába. A táborban a fejedelem pedig szigorú rendet tartott,
mert a nagy hűség nem ér semmit, ha fegyelmezetlenül harcolnak. A kuruc sereg pedig sorra aratta
győzelmeit. Elfoglalták Szolnok várát, cselfogással Huszt várát, s még 1703-ban a kurucoké lett a
Tiszántúl. Felszabadították a Duna-Tisza közét, s később „Vak Bottyán” sikeres hadjárata után a
Dunántúl nagy része is a kurucok kezébe került. No, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen egyelőre
szereplőinknek más feladata is van…

 

***

 

Nyár derekán járt az idő.

A kis falucskában, melyet minden oldalról hegyek vettek körül, éppen eljött az aratás ideje. A
földeken aranysárga búzakalászok hullámzottak, ha megfújta őket a szellő. Délelőtt volt, a levegő
meleg, száraz. A tiszta kék égen csak néhány bárányfelhő kóborolt.

A faluban csendes volt minden. A poros utak kihaltak. A csendet csak néha törte meg egy-egy
kukorékolás, kutyaugatás, vagy valamelyik más háziállat hangja, jelezvén, hogy mégis van itt élet. A
falu lakosainak egy része elment a kurucok táborába, a másik része pedig biztosan aratni van a
mezőn. A gyerekek most nem járnak „oskolába”, mert az csak októbertől volt nyitva áprilisig, vagyis
az  őszi  munkák  végeztétől  a  tavasziak  kezdetéig.  Most  a  gyerekek  is  a  földeken  voltak  kint,



segédkezni úgy-ahogy a felnőttek dolgában. Abból a gabonából, amit most learatnak, majd kenyeret
sütnek, s azt elviszik a kuruc vitézeknek! Persze, azért hagynak maguknak is télire…

A nyomasztó csendet  lódobogás törte meg.  Az egyik hegyoldalról  vágtatott  lefelé  egy lovas.
Messziről is jól látható, hogy kuruc öltözékben volt, vállán kacagány, és egyenest az Arady-vár felé
tartott.  S  mivel  a  vár  maga is  egy  dombon állott,  a  lovas  alig  ért  le  az  egyik  lejtőről,  máris
kapaszkodhatott fel a másikra. Bár ez utóbbi már kevésbé volt meredek, a lovas már lépésre fogta a
lovát.

Ezt  a  lovast  sem várták tárt  kapukkal,  akár  egy éve a  báróékat.  Ezért  leszállt  a  lováról,  s
bekopogott a nagy kapun. Belülről hamarosan a már megszokott csoszogás, köhécselés hallatszott,
aztán matatás, de végül is kitárult a kapu, és a bent álló pipás öreg, Mihály bá’ karjai is:

– Drága, édes Milan fiam! Csakhogy egyszer haza is el tudsz már látogatni! – mondta az öreg, és
átölelte a most érkezettet.

– Jó napot, Mihály bá’! – mondta az, kibontakozván az ölelésből.

– Isten hozott! Hát gyere má’ beljebb! – örvendezett még most is az öreg. Milannak sem kellett
kétszer mondani, a lovával együtt elindult befelé.

– Anna hol van? – kérdezte.

– Anna? Szegényke unalmában nem tudott mit csinálni, megint elkódorgott valahová.– válaszolta
Mihály bá’.

Milan bevezette lovát az istállóba, aztán jól körülnézett ott. Igaz, hogy elég régen látta utoljára
ezt az istállót, de úgy vette észre, mintha valami hiányozna belőle.

– Mondja csak, Mihály bá’– fordult a mellette álló pipázgató öreghez–, lovon ment-e el Anna?

– Ne…nem lovon. Miért kérded?

– Úgy tűnik nekem, hogy innen hiányzik valami… Mégpedig a Napsugár, az Anna lova. Hát akkor
ki van vele, ha nem Anna?

Mihály bá’ megköszörülte a torkát, aztán beszélni kezdett:

– Tán’ inkább úgy kellett vón’ mondani, hogy ki volt vele…Mer’ mostan má’ aligha lehetne vele
akárki is, ha csak fel nem tudná támasztani…

– Micsoda??? – lepődött meg Milan.

– Hát… nem él már az a ló…

– Nem él? Hogy lehet az? Mi történt vele?

–  Hát…má’  az  elég  szelíd  ló  volt,  Annának  végre  sikerült  betörni,  aztán…a  Matyinak  meg
lovaglásra  szottyant  kedve,  oszt’  úgy  gondolta  ,  hogy  a  Napsugárral  megyen  ő  el  egy  kis
„sétalovaglásra”. Mondta Annának, hogy hadd vihesse el, Anna persze nem akarta engedni. Mondta
Matyinak, hogy ott van még azon kívül nyolc ló, válogathat közüle, de a Napsugárt azt nem viheti!
Akkor a Matyi elkezdett bömbölni, Anna pedig megsajnálta a gyereket, aztán megengedte neki, hogy
egy kicsit elvihesse…A Matyi meg má’ lábatörten hozta vissza…



– Ajaj…

– Az bizony! Nem vót’ mese, agyon kellett biz’ azt lőni…Hej, pedig de sajnálta Anna!

– Volt is azon a pompás lovon mit sajnálni! – sóhajtotta Milan.

– De jól megvertem ám érte a Matyit! – hősködött Mihály bá’. – Ebadta rosszcsont kölke, jól
megkapta érte a magáét! Akkor bömbölt még csak igazán!…

– Ejnye, Mihály bá’, azért azt már igazán nem kellett volna! – mondta Milan.– A Napsugár attól
nem támadt fel…

– Utána aztán magam is megsajnáltam szegény gyereket, de máskor legalább má’ nem viszi el a
lovat!

– Annál is inkább, mert már nincs meg az a ló…

– Az biztos… Hanem biztos megéheztél, no, gyere be ebédelni, azután majd elmehetsz Annát
megkeresni, ha addig nem kerül elő! – invitálta az öreg Milant. Ő azonban így felelt:

– Nem, nem ebédelek még. Én úgy gondoltam, hogy előbb inkább Annát keresném meg, aztán
majd együtt ebédelnénk.

– Hm…Igazad van.– válaszolta Mihály bá’.– Akkor eredj, no, keresd meg a húgocskádat, aztán
mire hazaértek, én megteríttetek Veronikával, akarom mondani Vera nénétekkel.

Eztán  egyikük  elindult  befelé,  a  másikuk  meg  kifelé.  Vagyis  Mihály  bá’  bement  szólni  a
feleségének, hogy igyekezzen az ebéddel, Milan pedig a kerten át az egyik oldalsó kis kapun távozott.
Pontosabban elindult Annát megkeresni. Amint betette maga mögött a kaput, szétnézett: hátha a
környező dombok közül valamelyiken megpillantaná a húgát. Nem tévedett: pontosan a mellette levő
dombon látott meg egy alakot, körötte kutya ugrált. Az alak természetesen Annáé volt, a kutya pedig
Talpas, egy valóban nagy mancsú farkaskutya. Milan elindult Annáék felé.

Anna hosszú, barna haját most is szokásához híven befonva viselte, mint a parasztlányok. Első
ránézésre a ruházata sem sokban különbözött azokétól, legfeljebb finomabb, drágább anyagokból
varrták…Nem csoda, ha a báró és fia is szolgálónak vélték, bár a keze nem durvult el a kemény
munkától. Bár nem volt még 25 esztendős, mégis „vénlánynak” számított. Abban az időben, ha egy
lány ilyen sokáig „nem kelt el”, hát el lehetett készülve rá, hogy már eztán sem fogják feleségül
venni.  Persze,  Anna inkább a válogatósságának köszönhette a vénlány-titulust,  és őt ez nem is
zavarta különösképpen. A bátyja sem lehetett csúf és buta, ha Anna őhozzá hasonlítva kosarazta ki a
kérők sokaságát…

Mikor Milan rátalált, Anna a füvön ült, és már jó ideje meg sem mozdult. Tulajdonképpen egy
virágot figyelt, amelyre egy tarka pillangó szállott pihenni picikét. Időközben a pillangó már messze
járt, de Anna a tekintetét még mindig a virágon feledte, mintha ébren álmodna…Arra „ébredt fel”,
hogy a Talpas hirtelen hármat vakkantott, felugrott mellőle, és úgy iszkolt lefelé a hegyoldalon,
mintha kergették volna. „ Mi baja van ennek a kutyának?” – kérdezte magában Anna, s felállt, hogy
választ  kapjon a kérdésére.  Néhány lépést  kellett  csak előrébb tennie,  máris megpillantotta az
ösvényen feléje közeledő Milant, s erre már a kutya példáját követve ő maga is futni kezdett lefelé.

Talpas ezalatt már elérte Milant, ráugrott, és néhányszor képen nyalogatta, aminek viszont Milan
nem igazán örült. Aztán megsimogatta a hűséges kutyát, majd a következő percben már a húgát
simogatta…Talpas láthatóan féltékeny volt a gazdájára, vagyis jobban szerette volna, ha még vele



foglalkozik Milan, de neki most sokkal fontosabb volt Anna. Hiszen több hónapja, hogy utoljára
látta!…

– Remélem, most sokáig itthon maradsz?! – kérdezte Anna, és bizony nagyot csalódott, mikor ezt a
választ kapta:

– Sajnos, már holnap tovább kell mennem…

– Mikor?! – kérdezett vissza Anna, mintha nem jól hallotta volna.

– Holnap… Ugyanis arról van szó, hogy egy lovasszázadot vinnék Érsekújvárra, aztán az ottani
kurucokkal egyesülve nekimennénk Nyitrának.

– Miért mondod feltételes módban?

– Nem biztos, hogy be tudjuk venni ostrommal a várat. Hiszen alig van néhány ágyúnk, de azok
sem ostromhoz valók, és különben sem egyszerű oda feljutni…

– Nem mehetnék én is veled?

– Tessék??? – emelte a füléhez a kezét Milan, és most ő tett úgy, mint aki nagyot hall.

– Én is szeretnék elmenni Nyitrára!

– Még várjál, hogy egyáltalán mi is eljutunk-e odáig?!

– Hát miért ne jutnátok el?

– Ez nem egy kirándulás, nehogy azt hidd! Akármi közbejöhet!

– Na, és aztán?!…Hadd menjek el én is! – kérte ismét Anna.

– Annácskám! Felőlem jöhetnél, de mit szólnának hozzá a kurucok?!

– Azt mondtad, hogy te vezeted azt a századot, tehát akkor te vagy a parancsnok, és így engem is
elvihetsz! Hol vár rád az század?

– Nem mondom meg.

– Miért?

– Mert képes leszel utánunk szökni!

Anna nagyot kacagott:

– Eredj már, ne bolondozz!

– Szécsénynél találkozunk.

– No, hadd menjek el én is! – próbálkozott újra hízelgő hangon Anna.

– Tudod mit? Menjünk mind a ketten…haza, ebédelni!– felelte Milan.

– Nahát! Igazán szemtelen vagy! Azt hittem, már meggondoltad magad!…No, jó, mehetünk, mert
Vera nénitől kikapunk, ha kihűl az ebéd, mire hazaérünk!



Mikor leértek a hegyoldalról, Milan megszólalt:

– Azt gondoltam…

– Mit gondoltál? Meggondoltad magad? De nehogy megint átrázz!

– Alszom rá egyet, és holnap reggel majd megmondom, hogy jöhetsz-e vagy sem… – magában
pedig azt gondolta, hogy mielőtt Anna felébred, útrakél…– Hanem ha eljössz velem, milyen lovon
jössz?

– „Ha eljössz”? Szóval elmehetek én is?

– Mondtam, hogy alszom egyet rá!…

– Most elszóltad magad! A végén úgyis elmehetek, miért nem engedsz már végre?!

– Miből gondolod, hogy eljöhetsz? És ha én se jövök többé vissza onnan?

– Annál inkább veled kell tartanom!

– Ne bolondozz! Bőven elég egyszerre egy halott egy családban! – érvelt Milan.

– De hiszen nekem csak te vagy már a családom! Ha a te halálhíredet venném, hamarosan mások
is vehetnék az enyémet!

– Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. – mondta csendesen Milan, majd megpróbálta másra terelni a
szót:

– Hanem arra a kérdésemre még mindig nem feleltél, hogy milyen lovon jönnél?

– Hát…már ezt is tudod?…Mihály bá’ mondta el?

Milan bólintott. Anna folytatta:

– Azt is elmondta, hogy a Matyit jól elpüfölte érte?

– Azt is. De azért szegény gyereket talán mégse kellett volna megverni…

– Na, igen. Aztán ő is megbánta, mert eltört a pipájának a szára…

– Csak nem azzal verte el? – derült föl Milan.

– De bizony azzal! – mosolyodott el Anna is. – Nem vetted észre, hogy másik pipája van?

– Nem én! Ki figyeli Mihály bá’ pipáját?! – legyintett Milan. – Van nekem egyéb gondom is!

– Most például az, hogy hadd menjek veled Nyitrára! – kezdte újra rágni a testvére fülét Anna.

– Megmondtam már, hogy alszom egyet rá! Egészen estig ezt fogod hajtogatni? Akkor biztos, hogy
nem jöhetsz!

– Úgyis tudom, hogy elmehetek majd! – incselkedett Anna.

– No, ha olyan biztos vagy a dolgodban, akkor zárjuk le ezt a vitát. Mindenesetre: ha tényleg jönni
akarsz, akkor holnap reggel kelj föl korábban.



– Rendben van.

– De aztán legyen ám lovad, amin jössz!

– Lesz.

– De gyors ló legyen ám, mert ha véletlenül szembe találkoznánk egy sereg labanccal, akkor a
legegyszerűbb, ha mi gyorsan odébbállunk. Főleg ha üldözni kezdenének…

– Miért kell odébbállni? Nem jobb lenne megvívni vélük?

– Attól függ. Mert ha nagy túlerőben lennének, hiábavaló és fölösleges lenne a fáradságunk: ők
győznének. Ha pedig mi lennénk túlerőben, sebesültünk úgyis lenne. Nyitrának pedig sántikáló
katonák nem vághatnak neki. Egészséges vitézekre van szükség.

– Értem…De ha hiába akarjuk kikerülni a labancokat, és üldözni kezdenek?

– Azért kell a gyors ló! Tudod, hogy néha „szégyen a futás, de hasznos”!

– És ha mégis utolérnek, és nincs menekvés?

– Hát akkor kénytelenek leszünk megvívni vélük. De úgy ám, hogy mi kerüljünk ki győztesen a
csatából, mert különben…

– Különben?!

– Végünk…Nekünk is, meg Nyitrának is.

– Miért? Fogságba kerülnénk?

– Ha nem maradsz ott örökre a csata helyén, akkor irány valamelyik várbörtön, és ha nem tudsz
megszökni, vagy nem állsz át labancnak, nem sokat teketóriáznak veled!…

– Na, de ha meg lehet szökni!…– reménykedett Anna. Ám Milán lehangolta:

– Még nem próbáltam, de nem is igen akarom! És egy ilyen várbörtön különben sem lányoknak
való! Jobb lenne hát, ha visszagondolnád magadat, és nem vágynál annyira velem jönni! Hidd már el
végre, hogy kedvtelésből nem érdemes kockáztatni az életedet!

– Kedvtelésből? Te azt hiszed, hogy csak unaloműzésből akarok veled tartani?! Értsd meg, hogy
én veled együtt szeretnék harcolni a hazánkért!

Pillanatnyi csend után Milan így szólt:

– Ezt szépen mondtad. Hanem…azt javaslom, mára már elég volt a vitából, függesszük fel egy
időre.

Felkapaszkodtak  a  domboldalon,  s  hamarosan  elérték  a  vár  bal  oldali  kiskapuját.  Bent  a
kastélyban már terített asztal várta őket. Letelepedtek melléje, aztán a „gróf úr” és a „grófnő” együtt
ebédelt a „cselédekkel”, vagyis Mihály bá’-val és Vera nénivel, és azok két rosszcsont unokájával,
Matyival és Ágicával.

Délután a kertben virágokat szedtek, majd elmentek a temetőbe. Most a jobb oldali kiskapun
mentek ki. Lesétáltak a domb másik oldalán, és sejtelmesen susogó akácfáival ott állt előttük a



temető. Az alacsony dombocska oldalán fejfák álltak; miből is telt volna síremlékre akkoriban a
jobbágyoknak? De azért ezek a szerény sírhalmok is szépen rendben voltak tartva. Ezernyi virág
díszítette az ott fekvők örök nyugvóhelyét. Feltámadt a szél, s fújta, rázta az öreg fák hatalmas
lombjait. Annáék a keskeny kis gyalogösvényen keresztül átvágtak a temetőn, az ő édesapjuk sírja
felé. Anna 20, Milan 22 éves volt, mikor a jóságos Arady János meghalt. 1699-et írtak akkor… Az
öregúr halálával egyetlen hozzátartozójukat veszítették el a testvérek, most már csak ők ketten
maradtak egymásnak. Anyjukat nem ismerték, az idős Arady nem is beszélt soha nekik róla. Néha
már az is  megfordult  a fejükben, hogy talán csak örökbe fogadta őket…Az öreg Aradynak egy
testvére élt még valahol Erdélyben, de nemigen tartották a kapcsolatot. Arady János valamikor rég
összeveszett véle az örökségen. A civakodást egy szép napon aztán megunta, gondolt egyet, s a
végrendelet szerint reá eső birtokrészt eladta, s elköltözött messze Erdélyből. Más vidéken, az ottani
uraságtól megvásárolt egy jelentéktelennek tűnő kis falucskát a hozzá tartozó összes mindenséggel.
Építészeket fogadott, s az egyik dombra, ami a faluhoz közel esett (és a temetőhöz is), felépíttette az
„Arady-várat”. Aztán a maradék vagyonával és két hű cselédjével, Mihály bá’-val és Vera nénivel
nagy nyugalomban és békességben éldegélt tovább a kastélyban, míg meg nem halt.

Arady  János  síremléke  szépen  kifaragott  fekete  márványból  készült.  Az  öreg  még  életében
elkészíttette. Ezen a síremléken az elhunyt neve mellett nem a megszokott sírvers állt, hanem az
Arady-vár volt a kőbe vésve, és a dombtetőn épült vár képe fölött egy szivárvány ívelt. Halála előtt
két pecsétgyűrűt adott a gyermekeinek, amelyeken szintén ez a kép volt látható: a vár, s fölötte ott
tündökölt a szivárvány. Ez volt az ő „címerük”.

A síremlék mellett egy kőváza állt, amit szintén fekete márványból faragtak. Anna a rózsákat
ebben helyezte el, aztán felegyenesedve elnézett a sírok felett: nézte a „várat”, amely fölött néha
valóban megjelenik a szivárvány. Nézte a várat, s közben érezte, hogy reászegeződik Milan tekintete.
Ekkor nyugatról hirtelen villám cikázott át az égen, s hamarosan a dörgés is hallatszott.

– Ideje mennünk, ha nem akarjuk, hogy elkapjon a zivatar! – javasolta Milan.

Még egyszer visszanéztek a fekete sírkőre s a fehér rózsákra , azután a két testvér kézenfogva
indult hazafelé. Körülöttük sejtelmesen susogtak az akácok lombjai, s szemükbe port szórt a szél.

Egy hatalmas, sötét felleg eltakarta a napot, a szél egyre erősödött, már szinte sírtak a fák lombjai.
Hirtelen elkezdett cseperegni az eső. Először csak ritkán, apróbb szemekben, majd egyre sűrűbben.
A kiszáradt föld csak úgy itta magába a vizet, mintha szomjas lett volna. A fű egészen sötétzöld
színűvé változott, s a vár teteje is élénk pirosból bordóba ment át. Anna zöld szoknyája is átázott,
mire befordultak a várkapun, de ő nem bánta: nevetve táncolt a várudvaron az esőben, Milan meg
csak gyönyörködve nézte. De aztán fölvette a szigorú bátyuska álarcát, és ráparancsolt a húgára:

– Ha nem akarsz tüdőgyulladást kapni, sipirc befelé, mert különben tényleg nem jöhetsz velem!…

A szél már nem fújt, s a dörgés-villámlás is megszűnőben volt, csak az eső zuhogott tovább.

Milan begyújtott a nappali kandallójában, s Anna odakuporodva szárítgatta kibontott hosszú haját.

– No, ha holnap is ilyen idő lesz, „kellemes” út vár ránk!…– szólt Milan.

– Ránk? – kapott a szón Anna.

– Igen… már úgy értve, hogy a csapatomra, meg ha jössz, akkor rád is.

– Na, hiszen! – mondta Anna, és egy nagy hasáb fát tett a tűzre, miközben Milan az ablakhoz
sétált:



– Nézd csak, már süt is a nap!

Erre Anna is kíváncsian volt:

– Tényleg!

Vera néni lépkedett felfelé a lépcsőn:

– No, két ázott ürgécském! Már el is állt az eső! – újságolta. Ekkor Matyi és Ágica csörtettek fel a
lépcsőn:

– Ott van egy szivárvány a vár felett! – kiabálták egymást túlszárnyalva.– Pontosan úgy, mint a
János bácsi sírkőjén!

Ágica azonnal kérlelni kezdte Annát, hogy menjen vele, és nézze meg. Matyi pedig Milant nem
hagyta békén. Vera néni mindezt mosolyogva szemlélte egy karosszékből. Aztán Annáék végül nem
tehettek mást, le kellett menniük a lurkókkal megcsodálni a szivárványt. Matyi eleinte kissé félve
tekintgetett Milanra, nem szól-e valamit a ló miatt, de mivelhogy egy árva szót se szólt az ügyről, hát
bátran viselkedett tovább.

Este vacsora után Anna azonnal nyugovóra tért, mert biztosra vette, hogy holnap ő is mehet majd
Milannal, s akkor legközelebb ki tudja, hol és mikor hajtja álomra a fejét?…

Milan késő estig a nappali szobában olvasgatott a kandalló rég kihűlt parazsa mellett. Mikor a
falióra 11-et ütött, akkor jutott eszébe, hogy bizony ideje volna már lefeküdni. Fogta a gyertyát, s
elindult a szobájába. Az Anna ajtaja előtt elhaladva még bekukkantott húgocskájához, s rávilágított
az ágyra. Anna békésen aludt, s még álmában is mosolyra állt a szája. Milan megigazította csipkés
szegélyű takaróját, majd végigsimított a haján. Aztán csendesen becsukta maga mögött az ajtót, s a
szoba újra elsötétült, csak a holdvilág kandikált be az ablakon.

Másnap reggel,  pontosabban hajnalban,  Milan ismét beállított  Anna szobájába,  de most már
kevésbé csendesen, s hogy felébressze még mindig békésen szunyókáló húgát, ezúttal a takarót is
lerántotta róla:

– Ébresztő! – rázta meg gyengéden a vállát. Anna egy pillanatra ki is nyitotta a szemét, de azonnal
be is csukta, és a másik oldalára fordult. Ekkor Milan felemelte a hangját:

– Hallod, te álomszuszék?! Ébredj, ha jönni akarsz Nyitrára!

Nosza, ugrott is ki rögvest az ágyból Anna:

– Nyitrára megyek, de álomszuszék nem vagyok! – azzal felkapott egy párnát, és hozzávágta
kedves bátyjához. De az se volt rest, felkapta a párnát, s most ő célozta meg vele drága húgocskáját:

– Még hogy te nem vagy álomszuszék?! Micsoda kuruc vitéz lesz belőled, ha ébresztgetni kell?

Anna most két párnával indult támadásba:

–  Igenis,  lennék  olyan  jó  vitéz,  mint  akármelyik!  Tán  elfelejtette  a  kapitány  úr,  milyen  jó
tanítványa voltam fegyverforgatásban? Céllövésben pedig néha még kenden is túltettem!

Milan elkapta a párnákat, s a következő szavak kíséretében küldte vissza:

– Nem bánom, jöhetsz! De figyelmeztetlek: ha nem kelsz fel idejében, én nem foglak költögetni!



Viszek egy rocska vizet, aztán úgy a nyakadba zúdítom…– nem volt ideje a mondatot befejezni, mert
a következő párna elhallgattatta.

– Hogyan öntöd te a nyakamba a vizet? Így? – kérdezte Anna kacagva, és gyors egymásutánban
három párnát vágott bátyja fejéhez.

– Ejha! Itt sortüzet nyitottak a kurucokra!– kiáltotta Milan, azzal felszedegette a párnákat, de
vissza már nem dobta. Anna viszont a maradék két párnájával folytatta a harcot. Az első sikeresen
célba is talált, de Milan azt sem volt hajlandó visszaküldeni. Anna ekkor az utolsó párnával célzott,
de Milan lehajolt… és PUFF! Az íróasztalra állított váza megingott, és a következő pillanatban már
ezer darabra törve hevert a padlón. Ekkor hirtelen felharsant Anna boszorkányos, furcsa nevetése is,
amely felülről ívelt lefelé és egészen különleges kacagás volt. Milan is boszorkányosnak találhatta,
mert így szólt:

–  Jól  van,  te  boszorkány,  most  már  elég  volt  a  cirkuszból!  Ha  ilyen  jól  csináljuk,  máskor
közönséget is fogadhatunk. – letette a párnákat, és elkezdte összeszedegetni a váza cserepeit. Anna
is lehajolt hozzá, és ő is nekilátott finom kezeivel óvatosan felszedegetni a szomorú végzetű váza
darabjait. Milannak Anna sima kezére esett a pillantása, amin még csak egy gyűrű sem volt. Ez is
jellemző Annára: hiába volt rengeteg ékszere, még az édesapjuktól kapott pecsétgyűrűt sem viselte.
Estélyekre, bálokra nem járt, hacsak a faluba be nem ment néhányszor a fonóba, de oda biz’ nem
kellett semmiféle nyakék vagy egyéb csecsebecse…De most, mikor Anna lehajolt segédkezni a sok
kis cserépdarab összeszedésében, Milan észrevette, hogy tévedett: egyetlen ékszert mégis viselt a
lány. Egy vékony aranyláncot, picinyke szív alakú medállal. Pár éve tőle kapta a születésnapjára, de
Milan azt  hitte,  ez  a  lánc is  ott  pihen az ékszeres ládikában a többi  között.  Most  kellemesen
meglepődve tapasztalta, hogy sokkal méltóbb helyen van az …

Anna ekkor az egyik cserépdarabkából egy kis papírt húzott elő:

– Hát ez meg micsoda? – mutatta Milannak.

– Valami rá van írva, mutasd csak!

–  Tessék  –  nyújtotta  át  a  papirost  Anna.  Ahogy  Milan  átvette  a  kezéből,  egy  pillanatra
megérintette a bőrét, amely selymes tapintású volt, és jéghideg! Még a keze is „boszorkánykéz”! –
gondolta Milan.

– Olvasd már! – türelmetlenkedett Anna.

– Várj, hadd silabizáljam ki!…Ennek semmi értelme. – mondta Milan, mire Anna kikapta a kezéből
a papírdarabot, és olvasni kezdte:

– „…keress…kincset…” Tényleg csak ennyit lehet kiszedni belőle! Ez valami tréfa?

– Jól van, most már igazán elég volt a komédiából! Jól elhúztuk az időt! Öltözz fel, aztán gyorsan
megreggelizünk, és indulunk! – adta ki a parancsot Milan.

– És ezzel mi lesz? – kérdezte Anna a papírra mutatva.

– Úgy néz ki, mintha egy széttépett lap egy kis darabja lenne. Hát vagy bolondság, vagy majdcsak
kisül belőle valami. Tedd el valahová, aztán ha még hasonló papirost találnánk, talán még hasznát
vehetjük ennek is.

–  Rendben  van…Csak  azt  nem  értem,  hogy  tudsz  ilyen  nyugodt  lenni?!  Más  már  azonnal



hanyatt-homlok keresni kezdené a kincset!

– Először is: magad mondtad, hogy ez talán valami tréfa. Másodszor: engem vár a századom
Szécsényben, és ha te is jönni akarsz, hát akkor most ne ezen a papírdarabkán járjon az eszed!

– Igazad van. – ismerte be Anna.

Hamarosan útnak is indultak. Vera néni és Mihály bá’ a nagykapunál búcsúztak tőlük:

– Nem értem, hogy lehetsz ilyen engedékeny, Milan! – sopánkodott Vera néni. – Ilyen messzire
magaddal vinni Annát! És ha valami baja esne? Nem venném a lelkemre!

– Ne siránkozzon, Vera néni! Amíg én élek, Annának biztos nem lesz bántódása! –felelte Milan.

– Úgy bizony! – bólintott rá Mihály bá’ is. – Ne sápítozz itt mindig, te vén satrafa! Okosabbak ők
minálunk, csak tudják tán, mit csinálnak?! Ismered Annát, milyen makacs, de ismerhetnéd Milant is;
nem anyámasszony katonái egyiken se! Mit jajveszékelsz állandóan?

– Ki sápítozik?! Ki a vén satrafa?! – tette csípőre a kezét mérgesen Vera néni. – No, megállj csak,
te vénember! Egyebet sem tud csinálni, csak pipázik egész naphosszat! Megállj! – fenyegette meg a
férjét Vera néni.– Ha elmennek Annáék, úgy ellátom a bajod a fakanállal, hogy mire visszaérnek, se
gyógyulsz meg!

Ezen a rég megszokott játékos cívódáson még Milan is elmosolyodott a bajusza alatt, Anna pedig
ismét kacagott egy fergetegeset, hát így sikeredett derűsre a búcsú, hála a két idős, de mindig vidám
embernek.

– Viszontlátásra, Vera néni! Viszontlátásra, Mihály bá!

– De aztán tényleg viszont is láthassunk ám benneteket! – integetett a két öreg a távolodó lovasok
után.



3. fejezet
– amelyben lezajlik egy terven kívüli csata is, ezért röviden azt a címet is adhatnánk neki, hogy „a

két csata”…

 

Anna és Milan megérkeztek Szécsény mellé, mert a kurucoknak volt annyi eszük, hogy ne a
városka közepén táborozzanak le, és ne ott várják be kapitányukat, hanem valamerre a település
közelében. Szóval Annáék se a főutcán trappoltak végig, hanem a város mellé mentek egy előre
megbeszélt helyre. Megérkezésük előtt zivatar söpört végig ezen a tájon, és így a dicső kurucok
ezúttal bőrig áztak. A kuruc század felső ruhái a napon száradtak, és a vitézek is szárítkoztak buzgón
a kellemetlen zuhé után. Hát ez a kép fogadta a kapitányt, mikor húgával megérkezett: vizes fű,
vizes ruhák, vizesek a lovak és vizesek a kurucok…

– Mi történt itt? – kérdezte az első útjába kerülő kuructól. Amaz vigyázzba vágta magát, s így
felelt:

– Alássan jelentem, kapitány úr, hogy megáztunk!

Olyan szánalmasan megszeppent ábrázatot vágott, hogy Anna nem bírta megállni nevetés nélkül.

– Hol van a helyettesem? – dörrent rá Milan az előtte álldogálóra.

– Én…én volnék…– felelte az vacogva. Nem tudni, mitől reszketett annyira: didergett-e átázott és
hiányos öltözékében, vagy inkább a Milan szikrázó tekintetétől ijedt meg, hogy most mi lesz?! No,
nem lett semmi különös, csak kissé csendesebben így szólt hozzá Milan:

–  Tudd  meg,  komám,  hogy  én  az  embereid  helyében  ilyen  fajankót  nem  tűrnék  meg
vezetőnek!…Hát nem tudtad volna valahová fedél alá vinni ezt a rád bízott nyájat?!…Ha pedig már
ilyen szerencsétlen flótások voltatok, hogy ázott ürgék módjára néztek ki, mégse kellett volna ilyen
„díszes” öltözetben fogadni bennünket! Nem átalltok így mutatkozni egy hölgy előtt?…Arról nem is
beszélve, hogy ha a labanc véletlenül rajtunk üt, alsónadrágban harcolnátok ellenük?!

A néhány kuruc, amelyik a közelben lézengett, és odafigyelt a kapitány és helyettese közt zajló
beszédre, most nagyot hahotázott – Annával egyetemben. Ami a „díszes” öltözéket illeti, Milannak
igaza volt: a kurucok többségén épp csak annyi ruhanemű volt, hogy ne legyenek pucéron, míg a
többit levetették, hogy száradjon meg. Ebben viszont nekik is igazuk volt, hogy nem akartak átázott
mentékben maradni,  s  esetleg  megnáthásodni…Hölgyek  előtt  viszont  valóban  nem ildomos  így
mutatkozni. Mikor Milan a hölgyet említette, akkor kezdték csak figyelmesebben szemügyre venni,
ki is az a lovas ott a kapitány mellett.

A  kurucok  között  volt  két  bolondos  fickó  is,  akik  igen  jó  barátok  voltak,  mégis  kedvenc
foglalatosságuk egymás ugratása és megtréfálása volt. Talán ezért is nem tudtak volna meglenni
egymás nélkül, mert bizonyos, hogy nem akadt volna még egy hozzájuk hasonló kelekótya, aki velük
bohóckodjon…Az egyik fickó neve Tóbiás volt. A másiké…no, nem Éliás, hanem Péter. Mondta is
néha Tóbiás Péternek, hogy változtassa meg a nevét Éliásra, hanem erre Péter mindig azt felelte
vissza, hogy inkább Tóbiásból legyen Pál, az még jobb lenne! De a saját nevétől egyikük sem akart
megválni, így nem tudtak megegyezni, tehát minden maradt a régiben: Tóbiásból nem lett Pál, és
Péterből sem Éliás. Viszont változatlanul állandóan vitatkoztak. Most is, ahogy megpillantották Milan
mellett Annát, azonnal tanakodni kezdtek: vajon ki lehet? Így szólt Péter, miközben a csizmáját



ráncigálta magára:

– Én csak azt mondom, hogy a felesége lészen az a kapitány úrnak!…No, segíts már felhúzni ezt a
fránya csizmát!

– Felesége? Hát az nem lehet, nincs még neki felesége!…Mi az, kinőtted a lábbelidet? No, mutasd
csak!

– Jó, ha nem a felesége, akkor a menyasszonya!

– Te őrült!

– Mi bajod, Tóbikám?

– Azért nem megy rád a csizma, mert nem a tiéd!

– Hát kié volna?

– Az enyém, te vaksi! – kiáltotta Tóbiás, és már le is rántotta Péterről a csizmáját.

– No, hé! – kiabált Péter is.– A nadrágom nem adom!

– Nem is kell!…Különben a menyasszonya sem lehet!

– Miért ne lehetne?

– Mert a kapitány úr nem akar megnősülni, annál több esze van!

– Eredj már, Tóbikám, tán’ nem akarnak hozzámenni a fehérnépek? Ilyen jóképű dalia nem tetszik
nekik?

– Bolond vagy te, Petikém, nem arról van szó, hogy nem akarnak hozzámenni! Hisz’ mondtam,
hogy ő nem akar senkit elvenni!

– Aha, értem…Válogatós!

– Úgy hallottam…– súgta Tóbiás,– hogy nagyon szép húga van, és …

– Értem! Akkor ebből nem következik más…

– Minthogy?

– Szóval szerintem az a lány ott a húga!

– De’szen nem is hasonlít rá!

– Komám! – mondta ekkor Péter. – Én megyek, és megnézem közelebbről azt a hajadont, aztán ha
tényleg olyan szép lesz, ahogy állítottad…akkor el foglak püfölni!

– Én is téged! – vágott vissza Tóbiás.– Különben is: megyek én is megnézni, mert jobban hiszek a
saját szememnek!

– Miért, tán’ nem hiszel a legjobb barátodnak?

– Mi ez a nagy vitatkozás itt? – léptetett oda épp ekkor a lován Milan. Majd végigtekintve Péteren,



így folytatta:

–  Ejnye,  Péterkém,  így  akarsz  jönni  Nyitrára? A nagy vitában nem volt  még időd rendesen
felöltözni?

Péter valóban elég csúnyául nézett ki. Nadrágját éppen akkor rángatta fel magára, kabát még
nem volt rajta, haja égnek állott, és csak a fél lábán volt csizma.

– Elhiszem, hogy szerettek vitatkozni, de erre most nincs idő! Két percen belül kész legyetek ám,
mert szégyent hoztok a kurucokra! – mondta Milan, majd odébb vágtatott, hogy a még piszmogókat
nógassa.

Tóbiás és Péter két perc múlva készen álltak, s haptákban várták, hogy most mi lesz. Egyelőre
azonban még nem lett semmi, mert voltak náluk lustábbak is. Míg azok is szedelőzködtek, a kapitány
a tisztjeivel tárgyalt. A leány az Ipoly folyó partja mellett leült egy fűzfa alá, s megint ébren álmodott.
A fától pár méterre volt egy mogyoróbokor, a mögé kúszott be a két kíváncsi, s onnan figyelték
Annát. A vízen épp egy vadkacsa-mama úszott el a fiókáival, de Anna látszólag észre sem vette.

– Te, Péter, nekem tüsszentenem kell! – súgta kisvártatva Tóbiás.

– Bírd ki még egy darabig! – kérte Péter.

– De már nem bírom…Ha…ha…hapci!– tüsszentett egy hatalmasat Tóbiás.

Anna körülnézett, de a lombok mögött lapuló két barátot nem vette észre.

– Láttad az arcát? – kérdezte Tóbiás.

– Láttam…

– Tetszett?

– Meghiszem azt!

– Remélem, nem püfölsz el! – súgta Péternek Tóbiás. Ekkor megszólalt a hátuk mögött egy hang:

– De én ám elpüföllek mind a kettőtöket!

A két kíváncsi hátratekintett. A hang tulajdonosa a hadnagy volt, aki Milant idáig helyettesítette.

– Álljatok fel, ha veletek beszélek!

Erre Péter és Tóbiás lassan feltápászkodtak.

– Nem hallottátok, hogy gyülekezőt vezényeltünk?! Itt lustálkodtok az árnyékban? Még jó, hogy el
nem aludtatok!

Ekkor a fűzfa felé esett a hadnagyocska tekintete, és észrevette Annát. Egy pillanatra torkán
akadt a szó, de aztán folytatta:

–  Elhiszem,  hogy szemrevaló  teremtés a  kapitány úr  húga,  de arra most  nincs  idő,  hogy a
szemeteket legeltessétek! Meg különben is…

– Mit szidod ezeket a jó embereket? – érkezett oda e pillanatban Milan is.



–  Kapitány  úr,  ezek  itt  nem  jó,  hanem  lusta  emberek.  Ugyanis  itt  heverésztek  ennek  a
mogyoróbokornak az árnyékában! – hangzott a magyarázat.

Péter és Tóbiás gondolatban áldotta a hadnagyot, amiért nem árulta el Milannak, hogy a húga
után leskelődtek, de ekkor a kapitány tekintete is a fűzfára esett…Ám nyugodt hangon így szólt:

– A lusta emberkéket nem szeretem, főleg nem a kurucok között! Ha azonban a csatában is
szemmel tartják a húgomat, még jutalmat is kaphatnak. – miközben ezt mondta, Péterről Tóbiásra
tekintett, majd ismét vissza Annára. – Most pedig gyülekező! – adta ki a parancsot.

Péter és Tóbiás örültek, hogy ilyen szerencsésen megúszták, és már előre fenték a fogukat a
jutalomra…

A század  hamarosan  útra  készen  állt.  Azazhogy  mégsem:  a  létszám nem volt  teljes,  valaki
hiányzott.

Zúgolódás támadt. Aztán az egyik lovas odaléptetett a hadnagy elébe, s jelentette:

– Az én földim hiányzik, a Simon Samu!

– Hol van? – kérdezte a hadnagy.

– Kérem alássan, én nem tudom. Tegnap este még láttam…

– No, ezzel nem sokra megyünk. Visszaléphetsz! – mondta a kapitány. Majd felemelt hangon
folytatta:

– Vitézek! Ki tudja, hol lehet a hiányzó személy?

Erre egy másik kuruc lépett elő:

– Kapitány úr, én éjjel egyszer felébredtem, és láttam egy alakot mászkálni a sötétben!

– Képzelődtél! – szólt közbe valaki.

– Az! – kurjantott közbe egy másik. – Szellemet látott! – no, erre aztán felharsant a röhögés.

Anna megelégelhette közben az üldögélést, mert ebben a pillanatban ő is megérkezett. Milan
pedig a vihogást elégelte meg:

– Csönd legyen! – kiáltotta. – Örülök, hogy ilyen jókedvűek a vitézeim, de ezzel most nem jutunk
előbbre! Folytasd! – fordult a katonához.

– Szóval… a sötétben nem láttam tisztán, ki volt az az alak, de azt láttam, hogy felszállt egy lóra,
és elvágtatott.

– És ezután kend nyugodtan tudott tovább aludni? – szólt közbe Anna.

– Nem, kisasszony…azazhogy igen…mert én csak azt hittem, hogy…szóval…a dolgára megyen az
az ember…– erre megint felharsant a nevetés, s most már Anna is kacagott, csak Milan maradt
komoly.

– Én a helyetekben nem nevetnék! – mondta. Erre aztán kissé elcsendesedett a csapat. Milan a
hadnagyhoz fordult:



– Hogy lehet az, hogy nem vették észre, hogy valaki szökik a táborból?– szegezte rá szigorúan a
tekintetét.

– Kapitány úr, én aludtam…– nyögte a hadnagy, amire néhányan ismét nevettek.

– Aludt. És őrök nem voltak?

– Alássan jelentem…nem…

– Hát maga aztán tényleg egy fajankó! – Milan már igazán kezdett dühös lenni. – Ezentúl legyen
szíves őröket is állítani! Mi lett volna, ha az éjjel megtámadták volna a századot a labancok?

– Nem tudom…

– Felelőtlen alak! Kire bízták az életüket a kurucok?! És mi van akkor, ha az, aki az éjjel meglógott,
áruló?!…

Na, most már bezzeg nem nevetett senki. Egy pisszenés sem hallatszott.

– Sajnos, már így is késésben vagyunk, ezzel most nincs időnk foglalkozni. Csak reménykedhetünk,
hogy útközben nem történik semmi baj… Ideje indulnunk! – adta ki a parancsot Milan. Azzal a
kurucok – élükön a kapitánnyal és a húgával – megindultak napnyugta irányában. Átgázoltak az Ipoly
folyón, s haladtak Nyitra és Érsekújvár felé.

Mikor leszállt az est, letáboroztak és nyugovóra tértek. Most már nem felejtettek el őröket állítani.
Másnap tovább indultak. Hamarosan elérték a Garam folyót. Most már nem volt messze Érsekújvár.
A Kisalföldön haladtak. Errefelé majdnem olyan sík a vidék, mint a Petőfi megénekelte nagy Alföldön,
amit persze még nem olvashattak akkoriban. Talán ezért is találta Anna olyan unalmasnak ezt a tájat.
Nincsenek sehol  dombok,  nemhogy hegyek!  Neki  sokkal  jobban tetszettek a  hegyvidékek,  ahol
minden  kanyar  után  más  és  más  táj  tárul  az  ember  szeme  elé.  Mennyivel  változatosabb  és
izgalmasabb az, mint a sík vidék, ahol órák hosszat nem lát az utazó semmi mást, mint az egyhangú
síkságot!…Szóval Anna ezt a tájat üresnek, kihaltnak találta. Aztán egyszerre a távolban gomolygó
porfelhőt pillantott meg. Milanra tekintett, vajon ő is észrevette-e? Hát látta.

– A mindenit! Kik lehetnek azok?

A porfelhő egyre közeledett, s már látható alakok váltak ki belőle.

– Állj! – kiáltotta Milan a kurucoknak.

– Kik ezek? –kérdezte Anna.

– Amint látom, labancok. –felelte Milan.– És egyenesen felénk tartanak.

– Most mi lesz? – tett fel ismét egy kérdést Anna, de maga is érezte, hogy buta kérdés volt. –
Előlük eltűnni már nem lehet, kikerülni őket képtelenség. Visszafordulunk?

– Ha visszafordulunk, üldözni fognak, és előbb-utóbb utolérnek. Az ő lovaik biztos frissek, a
mieink pedig már fáradtak. Nem kerülhetjük el a csatát…

– Kurucok! Fegyverbe! Csata lesz! – kiáltotta a hadnagy.

A kurucok között akadtak, akik örültek a csatának: „Végre lesz egy jó verekedés!”– gondolták. S
közben a labanc csapat vészes gyorsasággal közeledett feléjük. Aztán lecsapott, mint egy álnok



ragadozó a kiszemelt áldozatára. A kurucok hősiesen küzdöttek. Tóbiás és Péter igyekezett Anna és
Milan mellett maradni, hogy megmutathassák, nem lusták ők! Igyekeztek derekasan küzdeni, hogy
bemutathassák Annának jó vitézségüket is.

Milan egymás után hányta kardélre a labancokat. Ettől láthatóan jókedve kerekedett. Egyszer
aztán  egy  furcsa  alakot  pillantott  meg:  kuruc  mentéje  volt,  de  a  fején  a  labancok  jellegzetes
fejfedőjét viselte. Milannak elkomorodott a tekintete:


