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Mitä unkarilaisten nimien ja sanojen ääntämiseen
tulee, niin viitataan tekijän aikaisempien unkarilais-
aiheisten romaanien »Maahantulon» ja »Savuavan
maan» esipuheissa annettuihin ohjeisiin. Siis esim.
Räkoczi (raakootsi), Tårkåny (taarkaanj), Mariska
(mariska), Melles (mälläs), Nyuzo (njuusoo, s-äänne

pehmeästi niink- esim. saksal. sanassa »böse»), Ber-

csenyi (bärtseenji), Szecheny (seetseenj), Miskolc
(miskolts) jne.
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ENSIMMÄINEN KIRJA.

Ensimmäinen luku.

1.

\/ ylä oli lähellä Puolan ja Unkarin rajaa, tavallinen
slovakkilaiskylä. Sen olkikattoiset, mustuneet

hökkelit kyyhöttivät korkean vuorijonon juurella
niin hassun pieninä, että päivällä tulijaa olisi naurat-
tanut, jollei se olisi ollut niin tavallinen näky näillä
main. Ei edes kirkontorni kohonnut täällä ympäris-
töään hallitsevaksi: täällä se häipyi kuin vähäpä-
töisyyttään häveten vuoriston tummaan taustaan.
Kun tarkkaan katsoi, niin sen juuri erotti. Nyt, yöllä,
oli kylä peittynyt pimeään, jota vielä tehosti vuor-
ten sen ylle luoma synkkä katve.

Kylän alapuolella virtasi joki. »Virtasi» on väärin
sanottu. Nyt, kesäkuun lopulla, se oli suurimmaksi
osaksi kuivunut. Vain toisella rannalla oli hiukan
harmaata savivelliä, jossa hanhet ja ankat päivisin
räpiköivät. Nyt, yöllä, ne nukkuivat tarhoissaan,
jommoisia oli jokaisen talon takapihalla.

Mutta vuoret! Ne olivat mahtavat. Nytkin, kes-
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kellä kesäkuista yötä ne erotti selvästi. Kuin sadun
kummituksen selkä piirtyivät niiden juhlalliset, mus-
tat keilat tähtikirkasta taivasta vasten.

Muutaman talon pihalla, joka oli ylempänä toi-
sia, seisoskeli ihmisryhmä, kuunnellen peloissaan vuo-
rilta kaikuvia huutoja ja laukauksia. Jokin suurempi
joukko juoksi, ja hätääntynyt ääni huusi: »Råkoczi,
Råkoczi.» Siltä ainakin kuulosti. Ankat ja hanhet he-
räsivät. Niiden huuto ja änkätys kajahti kuin vas-
tauksena tuohon vuorilta kaikuvaan meteliin. Mutta

se kuului hyvin arkipäiväiseltä. Nuo toiset huu-
dot vetosivat ikäänkuin taivaaseen.

Jostakin etäämpää pamahti taas . . . aivan kuin
olisi pyssy vahingossa lauennut, ja aivankylän yläpuo-
lella huusi kimeä, uikuttava ääni: »Råkoczi. . . Rä-
koczi!» kunnes kaikki hiljeni. Huutaja tuntui makaa-
van äänetönnä, luiskahtamatta ... jossakin aivan
lähellä.
• Kuulilleko, Gåspår-setä?
Vanhus ei vastannut. Hän seisoi ylempänä olevan

talon pihalla, lyhty kädessä, pieni ihmisjoukko ympä-
rillään jakuunteli askelten töminää. Mutta ne tulivat
kylältä käsin. Ihmisiä, lyhdyt käsissä, juoksi talosta
toiseen. Kylän katolilainen pappikin kompuroi ryki-
en ja köhien toisten joukossa. Hänen vanha kauhta-
nansa kiilteli lyhtyjen valossa.

Ovatko saaneet selkäänsä, Gåspår-setä?
• Siltä tuntuu.

Pyhä Nikolaus! Ei pitäisi lähteä herroja vas
taan . . .
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No, mitäs te nyt, isä Mihäly! Eilen olitte vielä
kurutsi!

Niin olin. Mutta katsokaapa, hyvät ihmiset,
tuonne.

Ja pappi viittasi vasemmalle, joen toiselle puolen,
mistä pimeässäkin häämötti uhkaavana kaksi terävä-
huippuista pyöreää tornia.

Hyvä Jumala! Ja meidän Palkokin on siellä!
Ja meidän Gyula!

Vanhemmat olivat levottomia pojistaan.
Samassa kuului rytinää, ja kaksi tummaa haamua

ryntäsi esiin navetan takaa, toisella kädessä keihäs,
toisella piilukkopyssy. Jälkimmäinen oli tullessaan
kaatanut karjalathan aidan.

Piilottakaa meidät! Labantsit tulevat!
Se hajoitti väkijoukon kuin akanat tuuleen. »La-

bantsit tulevat!» Pappikin hölkkäsi pappilaansa kohti
kuin vanha hevonen, jonkakavio ei enää tahdo nousta.
»Labantsit tulevat!» Väkijoukko mennä viiletti joka
suunnalle, niin että jytisi. Ankat ja hanhet yhtyivät
jälleen kirkumaan, ja se lisäsi vain toisten vauhtia.
Mutta vanha Gåspår seisoi rauhallisena, lyhty kädessä,
ja hänen jättiläismäinen varjonsa häilähteli vajan sei-
nää vasten suurena ja muodottomana.

Menkää tallin yliselle!
Rengit seurasivat kehoitusta. Yks’ kaks’ oli piha

tyhjä, vanha Gåspär vain yksin jäljellä.
Vai niin se kävikin! Muutamia viikkoja sitten olivat

talonpojat nousseet useammassa komitaatissa
niinpä täällä Zemplenissäkin. He olivat ryhtyneet
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kapinoimaan. Se oli suolavero, joka sen oli aikaansaa-
nut. Kuningas oli pitänyt suolan hintaa kovin korke-
alla. Sanottiin, että ruhtinas Räkoczi oli Puolasta
käsin antanut kapinan merkin.

Liike oli levinnyt kuin kulovalkea, ja ihmiset ja-
kaantuneet kahteen puolueeseen. Ruhtinaan kannat-
tajat olivat ottaneet käytäntöön vanhan kurutsi-nimi-
tyksen kun taas suurtilojen omistajia jayleensä kor-
keampaa aatelistoa haukuttiin »labantseiksi». »Lauf,
Hans!» Juokse, Jussi! Sen nimen olivat itävaltalaiset
saaneet, kun olivat niin lukemattomia kertoja pötki-
neet pakoon unkarilaisten vapaussoturien tieltä ... ki-
rotut saksalaiset! Nyt heidän puolellaan oli unkarilai-
siakin .. . niinkuin oh aina ollut ■— tässä Jumalan vi-
haa etsimässä maassa. He olivat keisarin kannattajia
kaikki.

Vanha Gåspår ei ollut ehtinyt ratkaista, kummal-
leko puolelle asettuisi. Veri veti kurutseihin, mutta

varovaisuus pidätti. Sensijaan olivat rengit lähteneet
• hm! Ja nyt saivat piileskellä.

Hän valaisi lyhdyllään sinnepäin, minne rengit oli-
vat hävinneet, ja kuunteli. Ei kuulunut enää mitään.
Tuuli vain tohahteli rakennusten olkikatoissa ... ja
jossakin alempana, kylän toisessa päässä, paukahti
portti lukkoon. Hanhetkin olivat rauhoittuneet. Lin-
nan parista yläkerroksen ikkunasta loisti vain valo.

1 Nimen arvellaan johtuvan latinan sanasta crux
risti, siis ristinsoturi; sittemmin vapausliikkeen kannat-
tajani nimitys.
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Se oli paha merkki. Kreivi, heidän patronuksensa,
valvoi.

Gåspår yritti lähteä tallia kohti puhutellakseen
poikia, kun samassa hänen vaimonsa hiipi hänen luok-
seen.

Vieras on herännyt.
Hän osoitti rakennuksen päätyä, mistä kapea valo-

viiru siirotti ikkunaluukkujen raosta.
Niin Gåspår kohautti olkapäitään • sekin vielä!

Eilen illalla oli saapunut yksinäinen ratsastaja Puo-
lasta käsin. Oli sanonut olevansa kauppias ...ja sen
oli näköinenkin. Mutta -—• tiesi hänet .. . tällaisina
rauhattomina aikoina ei ollut koiraa karvoihin kat-
sominen. Saattoi olla vakooja .. . joku keisarillinen
komissaari tai muu vaarallinen mies —• veronkantaja,
armeijan hankkija tai piru ties, mikä. Olihan niitä
nähty, pyhä Jumalan Äiti! Nyt oli oltava varuillaan
ja otettava labantsin naama.

Pidä silmällä .. . minä pistäydyn poikia pu-
huttelemassa.

Ja vanha Gåspår ontui tallia kohti hänen vaimonsa
hiipiessä tupaan, missä tyttäret silmät pyöreinä tuijot-
tivat häntä vastaan.

2.

Emäntä oli ollut oikeassa: vieras oli herännyt. Hän
loikoi leveällä penkillä, ylisillään, ja tuolilla hänen
vieressään paloi kynttilän pätkä.

Hän oli keskikokoinen, laihanpuoleinen mies, jolla
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oli kaulaan saakka napitetut umpiliivit. Jalassa oli-
vat leveät roimahousut ja ratsusaappaat, joissa vielä-
kin näkyi pitkän matkan pöly. Kasvot olivat kulmik-
kaat japäivän polttamat, nenä leveähkö, silmät syvällä
päässä. Mutta otsa oli korkea jakaunis. Se oli säilynyt
ahvetukselta. Kaksi vaaleansinistä silmää tuijotti
tuuheiden kulmakarvojen alta ovea kohti. Koko
hänen olemuksestaan kuvastui jännittyneisyys.

Hän oli herännyt laukauksiin ja huutoihin. Kä-
sittämättä niiden syytä hän oli vain vaistonnut
vaaraa. Noilla kulmikkailla kasvoilla, joilla tavalli-
sesti asusti hiljainen, melkein ujo ilme, kuvastui nyt
äärimmäinen valppaus. Oikea käsi oli valmiina tarttu-
maan tuolilla olevaan ratsupistooliin, jonka perä oli
helmiäisupotuksilla koristettu. Näissä vuoristoissa
majaili rosvoja, jotka äkkiarvaamatta saattoivat hyö-
kätä nukkuvan kylän kimppuun. Se ei suinkaan olisi
tapahtunut ensimmäistä kertaa.

Seuraava ajatus oli kohdistunut salakuljettajiin.
Kaikki nämä rajaseudun kylät harjoittivat salakulje-
tusta melkein pääelinkeinonaan. Olihan aivan taval-
lista, että vuoristotalonpojat joutuivat laukausten
vaihtoon tullinuuskijain kanssa, jotka usein ajoivat
heitä takaa pitkät matkat. Olisikohan häly aiheutunut
siitä?

Hän makasi kuunnellen, ja hänen jännittynyt il-
meensä laukesi vähitellen. Nyt olivat laukaukset ja
huudot vaienneet. Pihalle kerääntynyt väkijoukko
tuntui hajaantuneen. Hiipivät askeleet, jotkakulkivat
oven ohitse, kuulostivat suuntautuvan pihalle käsin.
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Jokin katkonainen lause kantautui ulkoa huoneeseen.
Sitten tohisi tuuli jaravisutti jälleen ikkunaluukkuja.
Hiipivät askeleet palasivat ... ja sitten ei kuulunut
muuta kuin varovaista liikehtimistä seinän takaa.
Talo hiljeni.

Vieras antoi kynttilänpätkän palaa ja katseli varo-
vaisesti ympärilleen. Ovisuuseinällä oli hylly, jossa
oli kuppeja ja lautasia ...kirjavasti koristeltuja. Sivu-
seinällä ikkunan alla seisoi maalattu pöytä . . . tum-
man sinistä, viinin punaista ja keltaista. »Ruhtinaan
värit», ajatteli vieras, »jollei olisi tuota keltaista.»
Hänen mietteensä kohdistuivat kuin itsestään asiaan,
jonka vuoksi hän oli liikkeellä. Se oli vaarallinen . . .

äärimmäisen vaarallinen.
Mutta hän oli verraten tyyni mies, vaikka olikin

äsken vähän säikähtänyt. Vaellusvuosiensa aikana
hän oli oppinut varovaiseksi. Turhan vuoksi ei ruhti-
nas ollut lähettänytkään häntä matkaan. »Tärkåny!
Minä toivon, että tämä retki avaa meille molemmille
tien kotiin. Kauan olemmekin jo värjötelleet vie-
raassa maassa . . .»

Niin koti, kotikaupunki!
Silmäys ympärille sai hänet yhä enemmän rauhoit-

tumaan. Neitsyt Maarian kuva, joka oli nurkassa,
katseli häntä lempeästi. Sen edessä paloi pieni, pu-
nainen tuiju. Kaikki äänet olivat nyt vaienneet ei
kuulunut muuta kuin tuulen tohahtelu. Vieras saat-
toi siis antaa ajatuksilleen vapaan vallan. Ja ne kul-
kivat kuin itsestään Pozsony’iin hänen kotikaupun-
kiinsa.
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Se oli kaukana täältä ...toisessa päässä valtakuntaa.
Kuinka kauan hän jo olikaan ollut sieltä poissa? Tasan
viisitoista vuotta, sillä nyt kirjoitettiin vuosi 1703. Isä
oli vähää ennen hänen lähtöään palannut . . . tullut
takaisin murtuneena miehenä, vietettyään kahdeksan
vuotta kaleereilla. Kahdeksan vuotta! Hän muisti
sen päivän kuin eilisen. Isä oli ollut evankelinen
pappi.

Hänen suvullaan oli muuten ollutkin tavallista
merkillisemmät elämänvaiheet. Yksi esi-isistä, An-
dreas Tårkåny, oli nuorena pappina ottanut osaa kuu-
luisaan Mohäcsin taisteluun, jossa Unkarin kunnia ja
loisto oli sammunut. Selviydyttyään hengissä hän oli
palannut Pozsony’iin, mennyt naimisiin javaikuttanut
sitten loppuikänsä siellä. Kotona olevan unkarilaisen
raamatun kannesta muisti penkillä loikoja seuraavat
esi-isänsä: Jänos, Andreaan poika, pappi, syntynyt
1530 jakuollut 1601, »julisti evankeliumia Ratzendor-
fissa, PozsonyTn lähistöllä.» Imre Jånoksenpoika,
pappi, syntynyt 1560 jakuollut 1632. Hänen poikansa
Andreas, syntynyt samana vuona kuin hänen isoisänsä
kuoli, oli ollut upseeri sekä ottanut osaa ruhtinas
György Räkoczi II:n sotaretkeen Puolassa ja tutustu-
nut siellä mm. suomalaisiin upseereihin ja sotamie-
hiin. Se oli ollut sitä aikaa, jolloinRuotsin kuningas
Kaarle X Kustaa taisteli Puolassa, jaruhtinas Råkoczi
oli ollut hänen liittolaisensa. Isoisä oli kuulemma
tullut erinomaisesti toimeen noiden pohjoismaalaisten
kanssa. Hän muisti isänsä siitä kertoneen. »Meidän
sukumme on sieltäpäin . .

. pohjoisesta, mutta siitä on
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jo kauan kuin ensimmäinen Tärkåny sieltä tuli. Ja
mitä tietä lie tullut . . . sukutarinan mukaan Bysan-
tista käsin ...»

Olipa miten tahansa —joka tapauksessa oli isoisä,
Andreas, taistellut Puolassa ja joutunut sitten tataa-
rien vankeuteen. Sieltä hän oli vapautunut suuria
lunnaita vastaan, jotka olivat tehneet Tärkäny’ien
suvusta köyhän. Sittemmin hän oli taistellut György
Räkoczin joukoissa turkkilaisia vastaan ja joutu-
nut Nagyvåradin kaupungin antautuessa vangiksi
sekä kuollut pian sen jälkeen.

Isoäiti taas oli raahattu orjuuteen sen tavattoman
suuren vankijoukon mukana, jonka tataarit vuona
1661 olivat vieneet maasta, ja hävinnyt lapsineen
niille tein. Heistä ei ollut sen koommin kuultu. Isä
oli silloin ollut Wittenbergissä opiskelemassa ja saanut

sinne tiedon äitinsä ja sisarustensa surullisesta koh-
talosta. Vuonna 1655 hän oli mennyt naimisiin saksa-
laisen papintyttären kanssa Hallesta, ja seuraavana
vuonna oli hän, Domonkos Tärkåny, nähnyt päivän-
valon Wittenbergissä. Kahdeksan vuotiaana oli hän
vanhempineen muuttanut Pozsony’iin, missä isä oli
saanut papinpaikan. Hän oli silloin osannut saksaa
paremmin kuin unkaria, mutta jälkeenpäin oppinut
isänsä kielen täydellisesti.

Penkillä loikovan miehen mietteet olivat nyt ko-
konaan nuoruuden muistoissa kiinni. Hän ei enää
ajatellut äskeistä melua.

Ne olivat olleetkin jännittäviä aikoja vanhassa kun-
non Pozsony’in kaupungissa . . . hänen nuoruutensa
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päivät. Oli taisteltu evankelisen kirkon omistami-
sesta. Katolinen arkkipiispa oli tahtonut anastaa sen
avaimet riistääkseen siten kirkon haltuunsa. Seitsen-
toistavuotiaana oli hänkin, Domonkos Tärkäny, ollut
sisartensa kanssa mukana siinä joukossa, joka oli var-

tioinut kirkon pääovea yötä päivää. Se oli ollut ää-
rimmäisen jännittävää. Heille olivat omaiset tuoneet
ruokaa, ja hänkin muisti, kuinka hän oli syönyt etu-
rivissä silavavoileipää, katse tähdättynä kirkon oveen.
»Ei mene arkkipiispa tuosta ovesta sisälle niin kauan
kuin nämä leuat jauhavat!» Muutamat vanhemmista
olivat naurahtaneet. »Jos vain niiden tukevuudesta
riippuu ...niin ei mene.» Hän oli kiukuissaan katsahta-
nut puhujaan. Totta vie! Se markkinamatti ei ollut
tiennyt, että hän oli tuossa kirkossa palvelevan papin
vanhin poika! Mikä he ollut. . . Böömin saksalainen,
joka uskonsa innoittamana oli myös liittynyt kirkon
vartioväkeen . . .

Mutta ikävämpää oli tullut jälkeenpäin. Isä oli
vangittu evankelisen uskonsa tähden ja viety Nagy
Szombatiin. Siellä oli arkkipiispan kapituli kuulustel-
lut häntä. Jonkin ajan kuluttua hänet oli tuotu takai-
sin Pozsony’iin ja tuomittu kaleereille. Hän muisti
sen päivän kuin eilisen, jolloin isä oli ottanut heiltä
jäähyväiset. »Jumala elää jaon aina sama Isä!» Niin
hänet oli viety ja kahdeksan tuskan vuotta oli
kulunut, ennenkuin hän vihdoin valkohapsisena ja
kumaraan painuneena oli palannut, neljänkymmenen-
kahdeksan vuoden vanhana. Pitkää aikaa hän ei ollut
enää sen jälkeen elänyt, vaan kuollut hänen, Domon-



kos Tärkåny’in, ollessa kuuluisan Imre Tökölin mu-
kana sotaretkellä.

Tuota väliaikaa oli vaikea muistella. Vieläkin pu-
sertui melkein tuskan hiki otsalle, kun sitä ajatteli.
He olivat eläneet kuin kerjäläiset. Muutamat isän
tädit, jotka asuivat Nagy Szombatissa, olivat heitä
avustaneet. Hän, Domonkos, oli liittynyt kapinalli-
siin. Kahdenkymmenenseitsemän vuoden vanhana
hän oli ohut Imre Tökölin joukkojen mukana, kun
nämä turkkilaisten kanssa piirittivät Wieniä. Se oli ta-
pahtunut vuona 1683. Näillä retkillä hän oli ensi ker-
ran tavannut ruhtinaan, nykyisen herransa, kun tämä
nuorena poikana oli oleskellut isäpuolensa, Imre Tö-
kölin leirissä.

Siitä lähtien hän oli sitten ollut sodan jaloissa koko
pienen ikänsä, taistellut Habsburgeja vastaan ...ot-

tanut osaa moneen monituiseen kahakkaan, kunnes
Tökölin jouduttua häviölle oli paennut Puolaan kei-
sarillisten kostolta. Olihan tosin julistettu anteeksi-
anto jälkeenpäin .

. . mutta hän oli jo silloin saanut

paikan Puolassa .
.

. palvellut työnjohtajana kreivi
Sieniawskyn tilalla, ja niin jäänyt maahan. Kunnes
vuosi sitten oli astunut nykyisen herransa, ruhtinas
Ferenc Råkoczin palvelukseen.

Domonkos Tärkäny nousi istumaan ja katseli ym-
pärilleen. Niin nyt hän oli jälleen isiensä maassa . . .

mutta ajat olivat edelleenkin rauhattomat. Råkoczi,
hänen herransa, oli päättänyt nostaa kapinalipun, ja
hän oli nyt tämän asioilla Unkarissa. Puolalaisen
kauppiaan puvussa hän oh saapunut rajalle Stanislaw

2 Sydenpolttajat 17



18

Belskin nimelle kirjoitetulla passilla varustettuna.

Mutta rajavartijat olivat pidättäneet häntä kolmisen
viikkoa, javasta eilen iltapäivällä hän oli vihdoin saa-
nut luvan jatkaa matkaa.

Nyt hänen pitäisi ottaa selvää, millä kannalla
täällä asiat olivat. Tämä oli slovakkilaistalo, ja kai-
kesta päättäen ei täällä uhannut mikään välitön
vaara.

Hän sammutti kynttilän ja koetti nukkua. Mutta
uni ei ottanut tullakseen. Kääntelehtien kovalla pen-
killään hän koetti ajatella huomisen päivän matkaa.
Hänen pitäisi pyrkiä Munkäcsiin ja sieltä käsin aloit-
taa maaperän tutkiminen . . . koettaa päästä koske-
tuksiin mahdollisimman monen erilaisen ihmisen
kanssa. Kauppiaana se kävisi helposti päinsä. Ruh-
tinas ei oikein luottanut talonpoikiensa ilmoituksiin.
Olihan hänen luonaan Puolassa käynyt eräs hänen
vuokraajistaan ja muuan ruteenilainen pappi, jotka
olivat tulleet ottamaan selkoa, oliko heidän ruhtinaal-
linen herransa yleensä vielä elossa. Hänestä oli liik-
kunut niin monenlaisia huhuja. Råkoczi oli silloin
oleskellut Brzezanissa, ja lähetit olivat kuvailleet hä-
nelle maassa vallitsevaa kurjuutta. He olivat kerto-
neet väestön olevan valmiin. Mutta ruhtinas ei ollut
kuitenkaan täysin luottanut näihin ilmoituksiin, vaan
lähettänyt hänet, Tårkåny’in. Hänen pitäisi nyt en-
nenkaikkea ottaa selville, kuinka paljon keisarillista
sotaväkeä oli Tiszäntulissa, Tisza-joen itäpuolella.
Lähetit olivat kertoneet, että niitä olisi vain vähän:
yksi rykmentti Montecuccolin kyrassiereja ...ja että
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nekin olisivat jo saaneet .marssikäskyn Italiaan,
missä keisarillisten päävoimat olivat. Oli parastaikaa
käymässä Espanjan perintösota, japuolet Eurooppaa
aseissa.

Tärkäny koetti vielä miettiä huomispäivän ohjel-
maa, mutta nyt alkoivat jo silmät painua umpeen.
Kaipa hän jotenkuten selviytyisi. Eihän hän ollut
ensi kertaa tällaisilla matkoilla. Kun ei vain olisi sat-
tunut sitä kolmen viikon viivytystä. Kirotut raja-
vartijat . . .

!

3.

Sillä aikaa kuin ruhtinas Råkåczin lähetti nukkui
tuvassa, kmskutteli vanha Gäspär tallin ylisellä
renkiensä kanssa. Huomattuaan, ettei heitä mikään
välitön vaara uhannutkaan, olivat pojat rauhoittuneet
jakertoivat nyt isännälleen seikkailunsa.

Munkäcsissa se sattui, kun keisarilliset yhdytti-
vät meidät ja rökittivät pahanpäiväisesti. Tultiin
niin rohkeiksi ja välinpitämättömiksi, kun ei viholli-
sia ollut paljon. Olihan tosin linnassa kyrassierejä . . .

mutta me retkeilimme kaupungilla niistä piittaamatta.
Kunnes meidät yht äkkiä yllätettiin. Ei siinä kauan
kahistu, ennenkuin meikäläiset puittivat pakoon.

Te tietysti joitte jarähjäsitte?
Olivathan muutamat hurjimukset murtautuneet

kellareihin jaryöstäneet muutamia viinitynnyreitä
. . .

Sinä olit tietysti mukana?
No ...en ollut!
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Ja Gyula-niminen, vanhempi, pyörähti selälleen,
sillä hänen oli hauskempi katsella kattomalkoja kuin
isäntänsä tuimia silmiä.

No . . . missäs ruhtinas sillä aikaa oli?
En minä ruhtinasta nähnytkään. Sanottiin sen

olleen siellä, mutta en minä tiedä.
Ja Palkokin pyörähti selälleen.
—* No, kuka teitä johti?

Olihan siellä muuan talonpoika . . . Tamäs Esze
ja joku Kis-niminen . . . mikä lie ollut entinen
maantierosvo.

Gåspår pärähytti lyhyen naurun partaansa. Sellai-
sia ne olivat . .

. heikäläisten hommat. Entinen maan-
tierosvo! Ei järjestystä, eikuria .

. . juopottelua jareu-
haamista vain. Niin —ja entinen maantierosvo!

Gäspår oli pienaatelinen ja osasi hiukan arvostella.
Paljonko teitä oli?
Toiset sanoivat viisituhatta, toiset kolme

mene, tiedä . .
.

Molemmat tuijottivat kattoon, odottaen jatkoa.
> — No, entä sitten?

Me otimme käpälät allemme ja painoimme
pakoon niin paljon kuin kerkisimme. Vuoristo
pelasti meidät. Viikon verran olemme kolunneet sitä
pitkin puolinälkäisinä. En tiedä, miten yöllä syntyi
sellainen kohu, että labantsit ovat niskassamme. Jol-
takin oli lauennut pyssy. Ruhtinaan nimeä huudellen
koetimme pysyä koossa. Hm oli sekin! Nyt pitää
vain kätkeä aseet, sillä huomenna voi tulla tarkastus.

Sepä se. Vanha Gåspär ymmärsi sen erinomaisen
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hyvin. Aamulla olisi linnan vouti täällä ottamassa

selvää, keitä kaikkia oli ollut mukana. Kreivi Contin
kanssa ei ollut leikkimistä.

Minä kiellän! Silmäänikin vannon! huudahti
Gyula ja pyörähti samassa vatsalleen. Nyt hän saat-
toi kohdata isäntänsä katseen.

Ja minä sanon, jos tiukka paikka tulee, että
isännän luvalla läksimme.

Palkokin oli vatsallaan ja näytti koko uhittele
valta.

Ja minä sanon siinä tapauksessa, etten tiedä
koko jutusta mitään!
• No ... sehän on hyvä, kun ei isäntä tiedä. Emme

silloin tiedä mekään.
Ja pojat heittäytyivät jälleen selälleen ja ru-

pesivat laskemaan kattomalkoja.
No niin, murisi vanha Gåspår. Antakaapa

ne aseenne.
Hän oli jopuolittain menossa, kun yht’äkkiä muisti:

Ja katsokaapa sen vieraan hevosta, joka on
siellä äärimmäisessä pilttuussa.

Mikä vieras se oli?
Mikä lie puolalainen. Kauppiaaksi itseänsä

sanoo . . . mutta näyttää epäilyttävältä.
Pojat laskeutuivat talliin isännän mentyä. Heistä

oli tärkeää nähdä vieraan hevonen. Kun ei vain olisi
ollut joku keisarillinen komissaari . .

.?

Siellä äärimmäisessä pilttuussa seisoi musta, kiiltä-
väkarvainen ratsu, joka heti rupesi hörähtelemään.
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kun iskettiin tulta. Rengit katselivat sitä asiantun-
tijan ilmein.

Ei ole ikinä kauppiasta kantanut tuo hevonen!
huudahti Gyula, kun oli tovin aikaa tarkastellut
ratsua. Katsohan satulaakin ...ja jalustimia.

Puikonkin täytyi myöntää, että ne olivat hiukan
tavallisuudesta poikkeavat. Satulan reunasta riippui
pieniä metallisia puolikuita, jotka helisivät, kun hevo-
nen vähänkin liikahti.

Turkkilainen satula, sanoi Gyula.
Niin on, —kertasiPalko. —Omistaja on korkea

herra.
Ja pelko sydämessä, epävarmoina javähäväliä kuu-

lostellen rupesivat rengit ruokkimaan vieraan ratsua.
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Toinen luku.

1.

A amulla heräsi kylä kuin ei olisi mitään tapahtunut.
-a- Aurinko paistoi vuorten yli valaisten seudun, sen
pienet ruis- ja ohrapellot sekä viinitarhat. Ankat ja
hanhet pelasivat joessa, ja kylän poikaset juoksente-
livat vaaleanharmaita särkkiä pitkin. Ei rauhatto-
muuden merkkiäkään, jollei niiksi tulkinnut niitä
kahta pientä tykkiä, jotka yön kuluessa olivat ilmes-
tyneet linnan muureille.

Ei näkynyt labantsejakaan, joita yöllä oli pelätty.
Ei minkäänlaista liikettä pitkin jokirantaa kiemurte-
levalla tiellä. Yksinäiset vaunut pölypilven ympäröi-
minä näyttivät vain lähestyvän etelästä käsin. Niitä
saatteli muutama ratsupalvelija.

Gyula toinen rengeistä pani ne merkille taiko-
tessaan tallin päässä lantaa.

Toinenkin Henkilö oli huomannut nuo lähestyvät
vaunut. Se oli Domonkos-herra, joka nyt istui kuis-
tikolla tupakoiden. Hän oli miettinyt yöllistä mete-

liä, mutta ei ollut vielä tavannut ketään talonväestä
kysyäkseen.
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Nyt hänkin tarkasteli lähestyviä ajoneuvoja, mie-
tiskellen, kuka sieltä mahtaisi tulla. Joku ylhäinen
henkilö varmaankin, päättäen saattueesta. Ajoneuvot
nousivat loivaa rinnettä ylös, hävisivät toisinaan jon-
kin kunnaan taa, sukeltaakseen seuraavassa tuokiossa
näkyviin paljon lähempää. Nyt saattoi jo erottaa
hevoset jakuskipukilla istuvan koreapukuisen ajajan.
Pitkäsiimainen ruoska heilui ilmassa. Nyt nousivat
vaunut viimeistä mäkeä ylös, kääntyäkseen sitten
talon alta sillan yli linnaa kohti, joka oli jonkin mat-
kan päässä. Samassa ilmestyi isäntäkin paikalle
kylältä käsin, huomasi ajoneuvot, sieppasi lakin pääs-
tään ja jäikumartelemaan pihalle.

Vaunut pysähtyivät.
- Hyvää päivää, Gäspår-setä! Onko hänen ar-

monsa kreivi kotona?
Tärkåny kuuli hopeanheleän äänen ja näki nuoren,

noin arviolta kahdenkymmenen ikäisen vallasneidon
kumartuvan vaunujen ovesta ulos. Hän oli kaunis
kuin Szegedin noita . . . tumma, harvinaisen tumma.

Kotona on, armollinen neiti. Ei ole osattu odot-
taakaan.

Tyttö nauroi.
Hauskaa, että täällä on kaikki ennallaan.

Mutta oletteko kuulleet, että Munkäcsissa on
tapeltu?

Ei ole kuultu. - Kuka siellä on tapellut?
Råkoczin joukot.

Vai niin. Vanha Gåspår näytteli hämmästynyttä.
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Kukas tänne vuorten koloon tietoja suuresta maail-
masta toi. Vai olivat tapelleet.

Ja Gäspår kumarteli lakki kourassa, kunnes ajo-
neuvot jälleen lähtivät liikkeelle. Tuokion kuluttua
aukenivat linnan portit, laskusilta pudotettiin alas ja
kumisten vierivät vaunut sille, häviten näkyvistä.

■— Kuka tuo oli? • kysyi Tärkåny puolan kielellä.
Hän oli hämmästyneenä kutdlut neidon tuoman uuti-
sen.

■ — Se oli hänen armonsa kreivi Contin tytär. Palaa
nähtävästi Miskolcista.

Onko tuo armollisen kreivin linna?
On.

Tårkäny mietti. Hänen ruhtinaallinen armonsa oh
varoittanut häntä tuosta miehestä. »Välttäkää sitä
paikkaa. Se voi aiheuttaa teille ikävyyksiä enemmän
kuin aavistattekaan.» Conti oli kuulemma kaikkein
piintyneimpiä labantseja koko maassa. Tietty, kun
oli paistatellut koko ikänsä hovin suosiossa. Kreivin
suku ei ollut alkuaan unkarilainen. Italiasta olivat
tainneet muuttaa hänen esi-isänsä viidennellätoista
vuosisadalla ..

. ehkä jo aikaisemmin. Mutta - jäl-
keläiset hallitsivat avaroita maa-alueita Koillis-Un-
karissa, omistaen tuhansia talonpoikia, jotka tekivät
heille työtä - sortajilleen. Tämän talon isäntäkin oli
yksi niistä.

Niin . . . minä taidan sitten maksaa ja lähteä,
virkkoi hän isännän puoleen kääntyen.

Tämä näytti tuumiskelevan.
Minne armollinen herra on matkalla?
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Munkåcsiin.
Isäntä epäröi.

Sinnepäin ei taida olla menemistä . . . Kuulit-
tehan, mitä armollinen neiti kertoi.

Olkoonpa miten tahansa, hänen täytyi lähteä.
Puolalaisena kauppiaana hänen ei auttanut ajatella,
kuka tässä maassa tappeli. Kai nyt sentään sai asi-
ansa toimittaa.

Vanha Gåspår hymyili viekkaasti.
Armollinen herra osaa unkaria?
Kuinka niin?
No .

.
. koska armollinen herra ymmärsi armol-

lisen neidin sanat.
Tärkäny punastui. Nytpä hän oli kiikissä! Häntä

olivat uutiset niin tavattomasti järkyttäneet, että
hän oli unohtanut varovaisuutensa.

Hän oli juuri aikeissa ryhtyä selittämään, kun hänen
huomionsa kiintyi suuremmanpuoleiseen ratsumies-
jeukkoon, joka läheni samalta suunnalta kuin äskei-
set ajoneuvot. Maantie tuprusi heidän hevostensa
kavioiden alla, ja välistä peittyi koko ratsumiesparvi
pölyyn. Auringonvalo välkehti aseissa ja haarnis-
koissa, kun joukkokevyttä ravia ajaen lähestyi kylää.

»Labantseja!» jysähti Tårkäny’in päässä, mutta
sitten hän rauhoittui. Ei se ei näyttänyt säännölli-
seltä sotaväeltä siksi tottunut oli hänen silmänsä
tämänkaltaisiin asioihin. Mutta sillä ei myöskään
ollut komitaattimiliisin tuntomerkkejä. Mikähän
joukko tämä mahtoi olla?

Hän sai vastauksen ennen pitkää, kun johtaja,
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pitkä, tumma, vilkkaan näköinen nuori mies toverei-
neen karahutti pihaan. Muu joukko oli hajaantunut
alempana oleviin taloihin.

Johtaja pysäytti kuistin eteen, silmäsi tutkivasti
TårkänyMa ja kysyi, kumpiko oli isäntä.

Minä, vastasi Gäspår, lähestyen lakki kou-
rassa.

Mistä täältä tie menee Zawadkaan?
Zawadkaan? Isäntä kynsi korvalhstaan.

Minne armollinen herra on matkalla?
Zawadkaan, kaalithan!

Turkisreunaisen lakin sulka heilahti ylväästi, ja
tulija leikki ratsupiiskallaan.

Tärkäny katseli hänen varusteitaan. Ne olivat
harvinaisen komeat . . . ohjasperissä pieniä, metallisia
puolikuita .

. . samanlaisia kuin hänelläkin satulassa.
Ja muutenkin oli mies sen näköinen, kuin olisi tottu-

nut komentamaan puolta maailmaa. Takki dol-
måny ■— oli punainen, jonkin verran haalistunut, ja
viheriä mantteli, mente, heilui hartioilla.

Mutta kenen luo armollinen herra aikoo?
Nyt kohosi jo ratsupiiska, ja vastatullut näytti

menettävän malttinsa.
Vai pitää minun ruveta sinulle selittämään,

sinä slovakkilainen sika! Råkoczin! Ruhtinas Råkoc-
zin!

Ruhtinas Räkoczinko? kysyi Tårkäny ja
nousi. Hän ei malttanut enää itseään hillitä.

Upseeri lävisti hänet katseellaan.
Niin! Mutta kukas sinä olet?
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Sallikaa minun esittäytyä. Tärkänyhlle oli
tilanne ruvennut selviämään. Olen Dom onkos Tår-
käny, hänen ruhtinaallisen armonsa palveluksessa.
Tosin te loukkasitte minua, mutta siihen oli syynä
tämä pukuni.

Ocskay, teki tulija kunniaa. Pyydän
tuhannesti anteeksi. Nimeni on Ocskay, Laszlo Ocs-
kay, luutnantti, mutta nyt itsenäinen ja matkalla
ruhtinaan leiriin. Olen aatelismies kuten tekin.

Hän astui satulasta, heitti ohjakset ratsurengille
ja tuli kuistille. Tårkäny pani merkille, ettei hänellä
ollut toista korvaa.

2.

Vai tämä oli se kuuluisa Ocskay, josta legendamai-
sia tarinoita kierteli ympäri maata. Eräs Nagy Szom-
batista kotoisin oleva ruhtinaan seurueeseen kuuluva
upseeri oli hänestä jutellut.

Hänestä kerrottiin ihmeitä. Viisitoistavuotiaana
hän oli kuulemma heittänyt kirjat nurkkaan ja pes-
tautunut sotamieheksi. Hän oli joutunut aluksi alisen
Tonavan varrelle, missä noihin aikoihin oli taisteltu
turkkilaista vastaan. Siellä hän oli kuuleman mukaan
tehnyt jonkin tihutyön, jonka vuoksi pyöveli oli lei-
kannut häneltä korvan.

Tårkäny katseli tutkivasti nuorta miestä, joka
yhdellä kertaa siemaisi tuopillisen viiniä. Tämä oli
häntä puolta nuorempi varallakin, villin jahäikäile-



29

mättömän näköinen. Hänen katseensa sivusi tulijan
vasenta korvallista, mistä pieni aukko kiusallisen vas-

tenmielisesti pisti silmään. Ihminen ei ollut hauskan
näköinen ilman korvalehteä.

Sallikaa minunkin esittäytyä. TeidänKunnianar-
voisuutenne.

Tårkåny oli ollut niin Ocskayn lumoissa, ettei ollut
yhtään tullut kiinnittäneeksi huomiotaan tämän seu-
ralaiseen. Nuori, noin kolmenkymmenen korvissa
oleva mies, jolla oh tavallinen aatelispuku, seisoi koh-
teliaana hänen edessään.

Melles Gergely, hänen ruhtinaallisen armonsa
kenezin, 1 Jänos Melleksen poika.
- Tärkåny Domonkos, hänen ruhtinaallisen ar-

monsa palveluksessa.
- Minä olin matkalla Homonnaan, kun lapasin

tämän huimapään. TulenLocsestä. Mutta me olemme
ilmeisesti ratsastaneet liian ylös.

Niin . . . kyllä tämä oli Sztropko eikä Homonna.
Homonnaan oli aika huippaus.

Herra Melleksen vasen silmä, joka katsoi jonkin
verran ulkokieroon, kääntyi yhä enemmän vasem-
malle, kuin olisi hän siten todennut tämän väärän

suunnan.
Hän on riitaantunut isänsä kanssa, - huoma-

utti Ocskay ja ryyppäsi. Peijakkaan hyvää viiniä
näillä moukilla on. Niin jatkoi hän sitten minä

1 Koillis-Unkarissa asuvien ruteenien ja romaanialaisten
karjanhoitokylien vouti eli tuomari. Nimitys ei ole enää
käytännössä.



30

riitaannuin koulussa kaikkien opettajieni kanssa ja
läksin sotaan.

Melles nauraa hihitti, ja hänen suunsa venyi huo-
mattavasti.

Missä Teidän Jalosukuisuutenne on koulua
käynyt?

Nagy Szomhatissa.
Tårkåny kumarsi, ja Ocskay kertoi. Hän oli palvel-

lut Reinin armeijassa keisarillisissa joukoissa ja kyl-
lästynyt kariin. Mitäs muuta kuin ranskalaisten puo-
lelle ja pesti Ludvik XIY:n unkarilaiseen eskadroo-
naan. Siellä oli kulunut kaksi vuotta. Mutta Tanska-
lainenkin kuri oli ennen pitkää ruvennut maistumaan
puulta, ja niin hän oli muutamana päivänä livistänyt
takaisin omiensa puolelle ja saanut entisen paikkansa
takaisin.

Ocskay nauroi, pudisti kiharaista päätänsä jaryyp-
päsi. Melleksen toinen silmä kääntyi taas tutkivasti
vasemmalle, kuin olisi hän jotenkuten ollut varuil-
laan.

Etkö sinä kerran loikannut turkkilaistenkin
puolelle?

■— Loikkasin, p-u vie, silloin kuin —.

Hän puraisi lauseen keskeltä poikki, ja hänen ham-
paansa karskahtivat yhteen. Epäluuloisesti silmäili
hän pöytäkumppaneitaan. Melles nauraa hihitti.

Siitä ei puhuta ■—.

Tårkåny muisti kuulleensa, että Ocskay jonkintoisen
tihutyön vuoksi olisi joutunutpakenemaan turkkilais-
ten puolelle. Mutta siitä ei kukaan tiennyt varmuu-
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della mitään. Huhuttiinpa semmoistakin, että hänet
olisi ympärileikattu ja että hän jonkin aikaa olisi tun-
nustanut Muhametin uskoakin. Mutta nekin saat-
toivat olla huhuja vain. Nyt tämä hurjapää näytti
miettivän jotakin synkkää ja ikävää asiaa, koskapa
silloin tällöin luihautti kulmainsa alta ja kierteli hen-
toja viiksiään. Viini oli kaikesta päättäen mennyt
hänelle päähän.

- Nagy Szombatissa me harjoitimme vähän oman
käden oikeutta, purskahti hän yht’äkkiä naura-
maan. Varastimme lampaita ja sikoja ja pistimme
poskeemme. Eivät talonpojat meistä oikein pitäneet,
mutta me viis!

Hän vihelsi, löi kämmenellä reiteensä ja hohotti
täyttä kurkkua.

- Mutta kuinka te oikeastaan pääsitte armei-
jasta? Otitteko eron?

Eron? pöyhkeili Ocskay. ■— En, minä karka-
sin!

—• Mutta siitä sinä olit vähällä joutua kiikkiin.
Melles nauraa hihitti, ja taas kaarsi hänen toinen

silmänsä vasemmalle.
Mitenkäs sitten oikeastaan oli käynyt? Tårkåny

oli täynä uteliaisuutta.
Koiran sukupuu! Läksin muutamana päivänä

kaupunkiin olimme poikien kanssa majailleet Nagy
Szombatin ulkopuolella, ladoissa jamilloin missäkin
kun sattumalta kohtasin kadulla rykmenttini päälli-
kön, eversti Pongräczin. »No, mitä? Ocskay?» »Erehdys,
Teidän Ylhäisyytenne!» Ja silloin minä jopuitin poik-
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kikadulle niin nopeasti kuin koivista lähti. Mutta
parastaikaa istuessani sukulaisteni luona saapui
sinne sotamies ja nappasi kiinni!

No, entä sitten? Kuinkas sitten oli käynyt?
Mitäs! Putkaan—-ja kahleet kinttuihin niinkuin

karkurille ainakin! Minä jo miettimään, että jokohan
tuli hampusta kaulaliina, kun keksinkin oivan seli-
tyksen: minä en ollutkaan mikään desertööri vaan
lähtenyt desertöörejä houkuttelemaan takaisin ryk-
menttiin. Sic! sanoi Cicero. Eversti nielaisi syötin,
laski vapaaksi ja kehoitti jatkamaan isänmaallista
toimintaani heh! Minä pudistin Nagy Szombatin
pölyt jaloistani ja painuin tovereineni kohti Ujvåria.
Hajrå! Siellä kuulimme, että Råkoczi oli nostanut
kapinalipun. Silloin oli kurssi selvä: ruhtinaan lei-
riin, ja mahdollisimman monta miestä matkaan! Nyt
meitä on parisataa reilua poikaa, joille Neitsyt Maaria
saa turhaan näyttää pitkää nenää! Emme pelkää. Ja
viimeinen saalis on tämä Gergely Melles.

■— Ei sitä vielä tiedä, tuumi asianomainen,
maistoi ja nauroi merkitsevästi.

Mutta riitaannuithan sinä isäsi kanssa? Ocs-
kay oli jo juovuksissa.

Niinpä niin, mutta minulla on asioita Homon'
nassa.

Mitäs sinä .
.

. lähdet matkaan vain!
Heidät keskeytti laiha kurutsi, jolla oli kaula kuin

kameelikurj elia.
Asiaa päällikölle, ilmoitti hän ottaen huoli-

mattoman asennon.



Jaahah! huudahti Ocskay. Kas, kas, sinä
p-u! Kintut yhteen vain! Etkö sinä, hirttämätön,
osaa ottaa asentoa? Kuule, minä olen palvellut keisa-
rin armeijassa, h-vetti!

Kurutsi kohensi asentoaan jakertasi:
Asiaa päällikölle.
No, pura!
Käskettekö majoittumaan, Teidän Korkeajalo-

sukuisuutenne?

■— Käsken, p-u vie! Majoittukaa ja pitäkää tyt-
töjä lämpiminä!

Kurutsi läksi, toinen suupieli naurunmujeessa,
mutta Ocskay huusi hänet takaisin.

Ei majoituta! Vai tekisi mielenne verestä lihaa!
Heh! Valmiina olkaa! Lähdemme tuossa tuokiossa.

Samassa sattui hänen silmänsä linnaan, joka pais-
tatti muurejaan auringossa.

Kukas p-kele teki pesänsä tuonne?
Tärkäny selitti.

Jumalan nuoli kyntäköön hänen selkäänsä!
Labantsi, p-u vie!

Ja samassa jylisi hänen äänensä yli pihan:
Satulaan, miehet! Kärvennämme tuon italia-

laisen korppikotkan ulos hänen pesästään!
Ja pahasti horjahdellen hoippui Ocskay ratsunsa

luo Melleksen seuratessa häntä muristen ja päätänsä
pudistellen.
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Puolen tunnin kuluttua oh Ocskay ratsujoukkoineen
matkalla linnaan. Sanoma siitä oh hälyttänyt koko
kylän, ja talonpoikia seisoskeli tien varrella, katsellen
heidän menoaan. Useimpien kasvoista saattoi lukea,
että yritys oh heille mieluinen, sillä kreivi oh yleisesti
vihattu paikkakunnalla.

Tårkäny ei oikein tiennyt, mitä hänen olisi pitänyt
tehdä. Ruhtinas oli kaikesta päättäen Zawadkassa.
Sinne oh ainakin kahden päivän ratsastus. Hänen
omaa asiaansa ei enää saattanut toimittaa: maahan
paloi jo ilmitulessa. Mutta hän ei kannattanut
tuollaisia rosvouksiakaan, jommoisen Ocskay nyt oh
päättänyt panna toimeen. Sitäpaitsi oh Råkoczi ne
jyrkästi kieltänyt. Siitä huohmatta olivat kapinalli-
set tuon kiellon arvattavasti monestikin rikkoneet . . .

ryöstelleet herrojensa kartanoita, polttaneet ja sur-
manneet. Tästä näytti koituvan samanlainen tihutyö.

Hän pyysi tuomaan ratsunsa ja ajoi joukon jälkeen.
Nyt oli tie jo mustanaan talonpoikia. Viikatteet ja
seipäät olalla he samosivat linnaa kohti, hirveästi
huutaen ja meluten. Näki selvästi, että kapinan-
liekki oli tarttunut heihin kuin tuli taulaan.

Mihinkäs te, hyvät ystävät, olette matkalla?
kysyi Tårkäny sivuuttaessaan tavallista kovemmin
rähisevän joukon.

Sinne, minne Teidän Armonnekin
Minä . . . tuota

Hän ei ehtinyt jatkaa, kun joukko jo samassa oli

34
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ympäröinyt hänet. Villiä, partaisia, hikisiä naamoja
lainehti joka puolella. Herra Domonkos oli erottavi-
naan talon renginkin joukossa.

Mikä mies se tämä on? huudettiin. Ei
muka saisi mennä! On viemässä sanaa kreiville!
Vetäkää alas satulasta!

Alallanne! ■— karjaisi Tärkåny, paljastaen sape-
linsa. —■ Minä olen ruhtinaan miehiä .

.
. mutta minä

tiedän, ettei ruhtinas hyväksy tällaisia rosvouksia
omassa maassa!

Ja samassa hän kannusti ratsuaan. Se hypähti
laukkaan, ja tie oli vapaa.

Sellaisia roistoja! Polttivat jaryöstivät! Ei —tämä
ei ennustanut hyvää. Jos ne, jotka asettuivat vapaus-
liikkeen puolelle, eivät ymmärtäneet tehdä erotusta
oman väen ja vihollisen välillä, niin sellainen liike oli
tuomittu epäonnistumaan. Jo alussa! Tosin kreivi
oli ulkomaalaista sukua ja vihattu, mutta hän oli
kuitenkin Unkarin alamainen ja asui maassa .. .

olkoonpa sitten vaikka kymmenesti labantsi.
Siinä olikin jolinna. Ocskayn miehet olivat piirittä-

neet sen ja huutelivat kompasanoja muureilla liikku-
ville vartioille. Tärkäny’in aikomus oli saada tuo
huimapää järkiinsä. Tämä tällainen ei ollut mitään
sodankäyntiä, vaan rosvousta . . . suoraa rosvousta.

Mutta ennenkuin hän ehti joukon luo, ilmestyi
kreivi itse muurille ja kysyi huonolla unkarinkie-
lellä, mitä he tahtoivat.

Tahdomme nähdä sinut hirressä! huusi Ocs-
kay.
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Kunhan et itte joutu kerra killuma.
Kuulkaa! Hän herjaa meitä! Ampukaa!

Mutta hänen jeukollaanoli vähän pyssyjä. Pamahti
pari, kolme laukausta, jotka eivät saaneet minkään-
laista vahinkoa aikaan.

Laukaiskaa! kajahti muurilta kreivin jyleä
ääni, ja samassa pamahtivat molemmat tykit. Ne
olivat kuitenkin suunnatut liian ylös, ja luodit lensi-
vät yli.

—• Toiselle puolelle, toiselle puolelle, ennenkuin
ehtivät siirtää tykkejä! Hakekaa tikapuita!

Tärkåny oli joutunut tähän riehuvaan parveen, ja
virta vei häntä muassaan. Hän koetti puhua järkeä,
mutta ei kukaan kuunnellut. Saaliinhimoisia naamoja
vilahteli vain hänen ohitseen .

. . hikisiä ja läähättä-
viä. Ne tuijottivat linnaa kuin kotka saalistaan. Muu-
tamat talonpojat olivat juosseet hakemaan tikapuita,
ja ennenkuin tunti oh kulunut Ocskayn joukkojen
saapumisesta, olivat miehet jo muurien sisäpuolella.
Mikään ei voinut heitä vastustaa.

Kreivi riensi muutaman kymmenen palvelijan etu-

nenässä hyökkääjiä vastaan. Mutta ennen pitkää
olivat nämä hakatut maahan, ja linnanherra itse van-
kina.

Ja nyt näytä meille kellarisi, sinä kirottu la-
bantsi! kirkui Ocskay, paljastettu sapeli kädessä
riehuen kreivin edessä.

Niin suuri konna kuin oletkin, valuu sinun vii-
nisi kuitenkin kurutsin kurkusta alas!

Rosvon kurkusta! kähisi kreivi, joka seisoi
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riehuvan joukon keskellä köysiin sidottuna. Hän
katseli Ocskayta pelottomasti silmiin.

Mitä? Uskallatko vielä vaakkua?
Ja ennenkuin Tärkäny ehti väliin, oli Ocskayn

miekka tehnyt tehtävänsä.
Alkoi yleinen ryöstö. Ocskayn miehet talonpoikien

kanssa hajaantuivat ympäri linnaa. Naispalvelijat
pakenivat kirkuen heidän tieltään. Sattui kauheita
kohtauksia. Tärkåny juoksi paljastettu sapeli kädessä
pitkin erästä holvikäytävää, jonka toisella puolen oli
puolitusinaa ovia. Hänen mieleensä oli yhtäkkiä
muistunut neiti, kreivin tytär. Kuolema ja kadotus!
Hän ei sallisi tämän joutua noiden riehuvien paholais-
ten kynsiin! Hän tahtoi pelastaa ainakin hänet .. .

maksoi mitä maksoi .
. .

Hän avasi useampia ovia, mutta huoneet olivat
tyhjät. Linnan eri osista kuului valloittajien huutoja.
Ovia paiskottiin ja räiskittiin. Jossakinkirkui kimeä
naisääni apua, mutta mikäli Tärkåny erotti ei se
ollut neidin ääni. Samassa syöksähti kalpea hovimes-
tari häntä vastaan, livreatakin toinen hiha melkein
irralleen kiskaistuna. Tårkäny pysäytti hänet.

Missä on armollinen neiti?
Kalpea hovimestari sulki silmänsä ja lysähti polvil-

leen. Hän odotti iskua, mutta kun sitä ei tullutkaan,
parkaisi hän:

Armoa!
Missä on armollinen neiti?

Tärkäny erotti lähestyvän jymyn. Sieltä rynnisti-
vät jo ryöstäjät. Jokainen silmänräpäys oli kallis.
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Missä on kreivin tytär? Sano, taikka tapan sinut!
Hovimestari viittasi käytävää pitkin. Tärkåny

läksi juoksemaan sinnepäin, törmäten pahki paria
juopunutta ratsumiestä, jotka hätyyttivät muuatta
naispalvelijaa. Toinen kirosi ja yritti tarttua Tårkä-
ny’ia käsipuolesta. Mutta viime tingassa sai tämä pot-
kaistuksi miehen syrjään, tarttui oven kahvaan, syök-
syi huoneeseen jatyönsi salvan eteen.

Jumalankiitos! Hän oli osunut oikeaan. Nurkassa,
Neitsyt Maarian kuvan edessä polvillaan oli tyttö,
jonka hän äsken oli vaunujen oviaukosta nähnyt.

Tyttö oli kirkaissut, mutta tuijotti nyt silmät kau-
hua täynnä Tärkånyhin, joka hengästyksissään oli
lysähtänyt tuolille. Oven takana jyskytettiin: »Avat-
kaa! Kuka p-kele on sulkeutunut sinne?» Hän tunsi
Ocskayn äänen.

Armollinen neiti, tulkaa minun kanssani! Minä
pelastan teidät!

Kuolemankalpeat kasvot tuijottivat häntä kohti.
Mutta ■ — ne olivat kauniit, harvinaisen kauniit.

Kuka ... te olette.
Nyt ei ole aikaa selityksiin. Kuulettehan tuon

kiljunnan. Nouskaa! Menemme ikkunasta.
Isä! parahti tyttö, ja suuret kyyneleet vieri-

vät hänen poskiaan pitkin.
Hän ei voi meitä auttaa. Tulkaa!

Tärkåny seisoi ikkunakomerossa. Yhdellä iskulla
helähtivät ruudut alas. Painaen ristikkoa kaikin voi-
min hän sai sen irtaantumaan.

Tulkaa!
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Hän tarttui tyttöä kädestä, ja tuokion kuluttua he
olivat pihalla. Huone oli sattunut onneksi ensimmäi-
seen kerrokseen.

Portti oli siinä aivan heidän edessään, laskusilta
alhaalla. Juuri kuin Tärkåny neidin kanssa riensi
porttiholvia kohti, kuuli hän jonkun huutavan taka-
naan:
• Odottakaa!
Hän vilkaisi taakseen. Sieltä juoksi Gergely Mel-

les, tupessa oleva sapeli kourassa.
Tuon minä otin . . . sillä joka tapauksessa se

olisi joutunut noiden hirtehisten saaliiksi. Ja talon-
pojan kourat ovat sentään liian halvat pitelemään
aatelismiehen miekkaa . . .

He pääsivät vallihaudan toiselle puolen. Siellä
olivat heidän hevosensa. Joukko puolihumalaisia
talonpoikia riiteli saaliista mitä lie ollut vaatetava-
raa. Höyhenet pölisivät vain ilmaan heidän mättäes-
sään saalista kuormiin. Tårkäny nousi ratsunsa sel-
kään, asetti neidin istumaan eteensä ja karahutti
kylää kohti. Gergely Melles seurasi häntä.

Kun he ehtivät Gåspårin talon pihalle, roihusi linna
jo ilmitulessa. Isäntä nilkutti heitä vastaan kalpeana,
hätäännyksissään.

Gåspår-setä! kirkaisi tyttö ja ojensi kä-
siään vanhusta kohti.

Voi, armollinen neiti! Tätä en olisi millään tah-
tonut ...en millään, en millään.

—• Pelastakaa minut!
Gåspär vilkaisi Tärkäny’iin, ja tämä vastasi hänen
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katseeseensa. Tuo katse oli niin vakuuttava, ettei
siitä voinut erehtyä.

Hänen korkea-arvoisuutensa vie armollisen
neidin ruhtinaan leiriin.

Niin vien . . . niin totta kuin Jumala on tai-
vaassa! huudahti herra Domonkos. Eikä hius-
karvaakaan pidä hänen päästänsä taitettaman.
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Kolmas luku.

1.

Matkalla Zawadkaan ehti Tårkåny moneen kertaan
mennä läpi viime vuorokauden tapahtumat. Se

oli varma, että tapaukset olivat ehtineet hänen edel-
leen: kapina oli täydessä käynnissä ainakin näissä koil-
lisissa komitaateissa. Hänellä ei ollut muuta tehtävää
kuin ratsastaa ruhtinaan leiriin, jos piti paikkansa
Ocskayn tieto, että Råkoczi oli jo saapunut Zawad-
kaan.

Mutta tämä viimeinen näytös kreivin lin-
nan hävitys teki hänen mielensä levottomaksi. Hän
oli tunteellinen luonne, jota järkytti kaikki kauhea ja
julma, vaikka hän olikin sellaiseen tottunut ja saat-
toi itsekin vihansa kiivaudessa joskus menetellä jul-
masti. Mutta hän piti tapausta järjettömänä. Jos
mieli voittaa labantsit ruhtinaan asian puolelle, piti
välttää sellaista. Olihan hän, Domonkos Tårkäny,
nähnyt sodan . . . ollut todistamassa monta verityötä

varsinkin Imre Tökölin sotaretkien aikana, jolloin
oli oltu aseveljiä turkkilaisten kanssa mutta sitten-
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kin häntä kauhistutti kreivin murha ja Ocskayn hur-
japäitten riehunta.

Hän muisti tuon kalpean miehen, joka huohottaen
oli seisonut raivoavien vihollistensa keskellä. Kreivi
ei ollut näyttänyt pelkurilta. Mustat silmät olivat
salamoineet ja niistä oli kuvastunut äänetön ylen-
katse. »Rosvon kurkusta!» Tärkåny ei voinut itsel-
leen selittää, minkävuoksi nuo sanat niin omituisesti
vaivasivat häntä.

Molemmin puolin kohosivat vuoret .
. . mahtavat,

pohjoisesta etelään juoksevat jonot, joiden rinteitä
peittivät havumetsät. Mutta vasemmalta pohottavien
Beskidien harjat ja huiput olivat paljaat. Ne olivat
niin paljon korkeammat.

Mikä joki tämä on?
Ondavan pitäisi olla

Tie kierteli jokivartta pitkin. Se oli sama joki, jonka
varrella Sztropko sijaitsi.

Olkikattoinen ränstynyt taloryhmä sivuutettiin
tuon tuostakin. Joskus tuli vastaan talonpoikia, jotka
kulmakarvainsa alta kyräsivät noita kahta ratsasta-
jaa. Tyttöä vievät .. . varmaankin ryöstäneet .. .

Tämän ajatuksen saattoi lukea heidän partaisilta kas-
voiltaan. Mutta täällä ei kuitenkaan ollut pelkäämistä.
Nämä kaikki edessäpäin olevat tilukset olivat jo ruh-
tinaan maita.

Tyttö ei ollut virkkanut mitään koko aikana. Tär-
kåny’ista näytti, että hän toisin vuoroin oli kuin puo-
littain tainnoksissa, toisin vuoroin taas tuijotti kuin
johonkin kaukaisuuteen. Hento suupieli värähti sil-
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loin tällöin, ja hän nielaisi vähän väliä. Tårkåny’in
valtasi isällinen hellyys ja hän katseli tyttöä ihastu-
neena. Tämän kasvot olivat hänestä puolittain pois-
kääntyneet. Päässä hänellä oli tavallinen talonpoikais-
liina jayllä Gåspärin emännänkauhtana, jokakiireessä
oli siepattu matkaan. Hän näytti oikein somalta.

Kuinka minun isäni kävi?
Tärkåny vilkaisi Mellekseen, joka ratsasti hänen

rinnallaan. Tämä puistahutti merkitsevästi päätään.
Ei nyt ole sopiva tilaisuus siitä puhua

Tyttö käänsi kasvonsa Tårkånyha kohti.
Surmattiinko hänet?

Tärkåny pudisti päätään.
Kuka hänet surmasi? Tekö?

Salama leimahti tytön tummista silmistä ja hän
katsoi Tårkäny’ia kuin taisteluun vaatien.

Ei puhuta siitä.
Tappakaa minutkin!

Tärkåny’in piti lujasti puristaa neitoa rintaansa
vasten estääkseen tätä pudottautumasta maahan.

Me vakuutamme armolliselle neidille, että saa-
tamme teidät kauniisti turvaan, hätäili Melles.
Ei ole hyvä joutua noiden käsiin, joista ei tiedä, mitä
niillä kulloinkin on mielessä.

Ja hän osoitti talonpoikaa, joka epäluuloisesti kat-
seli heitä pelloltaan.

Nämä olivat vielä slovakkilaiskyliä, kaikki jär-
kiään. Sikäli kuin Tärkåny oli kuullut, oli heidän
joukossaan paljon ruhtinaan kannattajia. Nyt näytti
ensimmäinen vastoinkäyminen lamaannuttaneen hei-
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dät. Mutta kaikesta huomasi, että tuli kyti tuhkan
alla.

Hän mietti tilannetta. Alku ei näyttänyt lupaa-
valta. Tuollaiset Ocskayn kaltaiset . . . Niin! Mutta
miksi ei hänkään ollut tarmokkaammin koettanut
estää?

Tässä oli kipeä kohta herra Domonkoksen tunnossa.
Estää? Jos hän olisi vanhempana ottanut käsiinsä
komennon, niin kukaties Ocskay olisi raivostunut ja
huvennut omille teilleen. Hän tuntui ylpeältä ja
äärimmäisen aralta arvostaan. Ruhtinas olisi siten
menettänyt väenlisän, jonka Ocskay tullessaan toi.
Mutta oliko se niin? Tårkäny pudisti päätään.
Hän ei kyennyt asiaa selvittämään.

Mutta yhden seikan hän tajusi: hänen oli pidet-
tävä hyvää huolta turvattomasta tytöstä, joka istui
satulassa hänen edessään.

»Minä suojelen sinua .
. . minä pidän sinusta hellää

huolta . . .» ajatteli hän. »Sillä minäkin olen syyllinen
siihen, että olet nyt isätön. Minä olisin voinut es-
tää .

.
. mutta en tahtonut .

.
.»

Takaapäin tulee ratsujoukko.
He pysähtyivät kuuntelemaan. Aivan oikein! Sieltä

oli tulossa suurempi joukko sen kuuli töminästä.
Tårkäny katsahti tyttöön, jatämä häneen. Tuo katse
anoi apua. Yht’äkkiä sanoi herra Domonkos:

Älkää pelätkö, armollinen neiti! En minä
teitä jätä.

He poikkesivat metsikköön. Oli paras olla varuil-
laan. Ne saattoivat olla labantseja . . . eikä Tårkäny
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halunnut panna mitään alttiiksi, kun oli näin kallis
taakka satulassa. Kallis? Kuin vaistomaisesti tun-

tien, että tuo hänen ajatuksissaan äsken tekemänsä
lupaus oli yhtä vaistomaisesti ja äänettömästi otettu

vastaan, kietoi herra Domonkos vasemman kätensä
neidon vyötäisille valmiina puolustamaan häntä.

He kuuntelivat. Tårkåny tunsi, kuinka tyttö vapisi.
Mutta - pienimmälläkään tavalla ei tämä ilmaissut,
että tuo käsivarren puserrus olisi ollut hänelle vasten-
mielinen. Lämmin verivirta tulvahti herra Domon-
koksen suonissa. Hän ei ollut monta kertaa pitänyt
naista sylissään paitsi äitiään ja sisariaan. Mutta
ne olivat olleet sellaisia suhteita, joihin sotilas sota-
retkillä joutui . . . kevyttä rakastelua, jota ei kan-
nattanut muistella .

. .

Auringonvalo siivilöity! lämpöisenä tammenlehvien
lomitse. Oli palava . . . hiostuttava. Tyttö nojasi hen-
nosti Tärkäny’in rintaa vasten. Hän värisi.

Puolustattehan minua, herra?
Puolustan ..

. saatte olla varma.
Samassa hursalsi pari ratsastajaa ohi .

.
. kirjavasti

puettuja, hurjan näköisiä miehiä. Melles kuiskasi;
Meikäläisiä.

Ne olivat todellakin Ocskayn miehiä. Tårkäny oli
jo kannustamaisillaan hevostaan ja huutamaisil-
laan .

.
. mutta samassa jokin vaisto varoitti häntä.

Ei ollut hyvä viedä tätä »saalista» edes Ocskayn näkö-
sille. Jostakin selittämättömästä syystä tämä oli jo
alunperin tehnyt häneen huonon vaikutuksen.

Siinä hän ajoikin itse muutamien toveriensa seu-
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rassa. Hoippuen satulassa ja isoäänisesti haastellen
he laskettivat ohi ohjakset höllällä. Kun oli kulunut
pari minuttia joukon menosta, kannusti Tärkäny
ratsuaan, ja taas oltiin maantiellä.

Keitä ne olivat?
Ruhtinaan väkeä.
Mutta . .

. sittenhän te olette
labantsiko? naurahti Tärkäny.

Niin, ilostui tyttö. Kuulkaa! Minulla on
sukulaisia Miskolcissa. Miksette vie minua sinne?

Velvollisuuteni estää minua siitä. Minun täytyy
mennä Zawadkaan.

Mutta . . . viettehän minut ruhtinaan luo?
- Siitä annan kunniasanani.
Tyttö näytti epäröivän. Omituinen mies! Sanoi

olevansa kurutsi ... ja kuitenkin väitteli kurutseja.
Kertoi menevänsä Zawadkaan, missä ruhtinaan sanot-
tiin olevan. Kuka hän oikein mahtoi olla? Puhui sak-
saa sujuvasti .. . mutta toverinsa kanssa haastoi
unkaria. Gäspår-sedän kanssa taas oli puhunut puo-
laa. Kuka hän oikein mahtoi olla .

.
. ?

Kuka te oikeastaan olette?
Kauppias . . . toistaiseksi.

Tyttö oli hämillään. Kauppias . . . niin sen hän
oli kyllä näköinen, mitä pukuun tuli. Mutta hänen
käytöksensä oli aatelismiehen ...ja puhetapa. Koh-
teli häntä, kreivitär Leona Contia kaikin puolin, niin-
kuin hänen ylhäinen syntyperänsä oikeutti. Kaup-
pias? .. . Saattoi olla. Mutta yhtä hyvin paroni
tai kreivi . . .
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Tytön näitä miettiessä ratsasti Domonkos Tårkäny
omissa ajatuksissaan. Hänestä oli tämä päivä ollut
niin merkillinen, ettei hän tahtonut uskoa sitä todeksi.
Yöllinen meteli. . . sitä seurannut kaunis aamu, Ocs-
kayn saapuminen ja kreivi Contin linnan hävitys
kaikki tuo kutoutui hänen mielessään sadunomai-
seksi, ihmeelliseksi tapahtumien sarjaksi, joka muis-
tutti unennäköä. Mutta satulassa hänen edessään
istui tyttö .

.
. kreivi Contin tytär, jonka hän vasta

aamulla oli ensi kerran nähnyt. Sitä ennen he eivät ol-
leet tienneet mitään toisistaan. Merkitsikö tämä jota-
kin? Oliko tämä jonkin tulevan tapahtumasarjan al-
kua? Onneako vai onnettomuuttatämä tiesi...? Ruh-
tinas oli sanonut: »Välttäkää sitä paikkaa. Se voi ai-
heuttaa teille ikävyyksiä enemmän kuin aavistatte-
kaan .. .» Mitä ikävyyksiä se enää voisi aiheuttaa?
Kreivi oli kuollut. Hän, Domonkos Tårkäny, ei puo-
lestaan tiennyt muuta »ikävyyttä» kuin että saattaisi
rakastua. Mutta olisiko se sitten niin ikävää?
Entisistä kokemuksistaan hän tiesi, että se oli ikä-
vää ... jos ei löytänyt vastarakkautta. Eikä hän
ollut sitä tähän saakka löytänyt. Hän ei tosin ollut
elämänsä kuluessa paljon joutanut naisten kanssa
seurustelemaan . . . mutta niin paljon kuitenkin, ettei
hänen sydämensä ollut jäänyt koskemattomaksi.
Olisiko tuo niin ihmeellistä, jos hän taas kiintyisi
johonkin . . . vaikkapa tähän tyttöön, joka istui hänen
satulassaan, jonka hiusten tuoksun hän erotti . . .

joka oli kaunis . .
. mutta kaikesta päättäen myös tar-

mokas - suloinen, miellyttävä olento . . .
?
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Kun aurinko rupesi alenemaan ja etäällä vilkkuvat
valkoiset talot ilmaisivat kylän olevan tulossa, tun-
tui Tärkånyhsta, kuin olisi hän kuljettamassa morsi-
antaan, jonka oli pelastanut vihollisen käsistä. Häntä
hymyilytti. .. ja hän punastui. Onnestako? Vaikea
sanoa. Kaikki oli vielä niin uutta .

. . niin sekavaa . . .

ettei hän tiennyt . .
.

Hän heräsi siihen, kun Melles huomautti:
Ei tämä ole Homonna .

.
. Mikä p-un paikka

tämä oikein on?

2.

Herra Domonkos saapui Zawadkaan vasta viikko
sen jälkeen kuin oli lähtenyt Szropkosta. Neiti oli
sairastunut matkan vaivoista ja mielenjärkytyksestä.
Herra Domonkos oli vanhan ruteenilaisvaimon kanssa
hoitanut häntä muutamassa mökissä. Sillä aikaa he
olivat päässeet lähemmäs toisiaan, ja nuori kreivitär
oli ruvennut suhtautumaan häneen täysin luotta-
vaisesti.

Eihän hänellä ollut ketään paitsi Wienissä olevaa
setäänsä ja Miskolcissa asuvia tätejään. Mutta nyt
oli setäkin varmaan jo sodassa. Hän kiitti siis Juma-
laa ja Pyhää Neitsyttä, ettei tämä vaitelias mies ollut
hylännyt häntä. Se vain oli ihmeellistä, ettei hän
ruvennut sanomaan nimeään. »Nimeni ei ole tärkeä.
Ehditte vielä sen kuulla. Jos haluatte, kutsukaa
minua Belskiksi. Olen kauppias .. .»

Mutta neiti oli huomannut hänen käytöksestään,
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hän sitten mahtoi olla? »Jos Jumala auttaa meidät
Zawadkaan, sanon, kuka olen. Nyt on katsottava
vain, että armollinen neiti paranee ja pääsemme jat-
kamaan matkaa ...» Ja kauppias Belski oli istunut
jakkaralla hänen kurjan vuoteensa vieressä ja katsel-
lut häntä surumielisillä silmillään.

Niin hän oli vähitellen toipunut, ja he olivat pääs-
seet jatkamaan matkaa. Kauppiaan toveri, nuori
aatelismies, ei myöskään ollut jättänyt heitä. »Kaksi
on enemmän kuin yksi ...ja armollinen neiti on kai
huomannut, että me herra Tår .. . herra Belskin
kanssa pidämme teistä isällistä huolta.» Niin ...

kyllä hän sen oli huomannut. Herra Melles oli koh-
telias kavaljeeri, josta täytyi pitää.

Hän, Melles oli toimittanut tehtävänsä ja päät-
tänyt seurata Tårkånyha. Eihän hänen ollut kotia-
kaan menemistä. Siis ruhtinaan vapaajeukkoihin!
Siten oli ainakin tulevaisuus toistaiseksi viitoi-
tettu.

He lähestyivät kauppalaa. Lähdettyään aamulla
varhain liikkeelle he olivat ratsastaneet koko päivän
Ondava-joen vartta alaspäin, poikenneet puolen
päivän tienoissa vuoriselänteen yli, joka kulki
Ondava- ja Laborc-jokien välissä, ja saapuneet vii-
meksimainitun joenvarteen. Heidän vasemmalla puo-
lellaan kohosi Vihorlåtin mahtava vuorijono, jonka
rinteitä laskeva päivä kultasi. Matka oli edistynyt
hitaasti, sillä Tårkånyhn ei ollut onnistunut saada
toista hevosta, ja neiti oli vielä heikko.

4 Sydenpolttajat 49
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Huomasi kaikesta, että Zawadkasta oli nyt tullut
tavallista tärkeämpi paikka. Talonpoikaisjoukkoja
marssi tiellä seipäät ja viikatteet olalla. Toiset talut-
tivat härkiä kauppalaan, missä nyt tarvittiin muonaa.
He huutelivat kompasanoja ratsastajien jälkeen,
mutta Tårkäny ei vaivautunut kuuntelemaan. Sen
sijaan neiti rupesi näyttämään levottomuuden oireita.

Eiväthän ne vain tee pahaa?
Herra Domonkos naurahti:

Olkaa huoletta. Olemmekin kohta perillä.
Siinä alkoikin jo kauppala. Herra Domonkos ajoi

pääkatua pitkin, joka oikeastaan oli vain maantie.
Jos kauppalan ulkopuolella oli ollut tungosta, niin
täällä sitä vasta oli.

Pysähtyen keskelle katua, missä tungos oli suurin,
huomasi hän, kuinka heitä katseltiin ja töllisteltiin.
Muutamat nauroivat.

Se mies on osannut aloittaa oikeasta päästä! On
vanginnut tytön!

—• Hei, sirkkuseni, milläs tuntuu?
Tårkåny kimpastui.

Missä on ruhtinas?
Jaa ... ruhtinas? Eikös se ole tuolla notaarin

talossa. Nyt me aloitammekin uudestaan, kun on
saatu lisäjoukkoja!

Tårkäny arvasi, että Ocskayn saapuminen oli saa-
nut aikaan tämän yleisen riemun. Mutta hän kysyi
kuitenkin:

— 1 Mitä lisäjoukkoja tänne on tullut?
Tuli äsken muuan huimapää, niin ratsasti ko-
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reana kuin kenraali! Ja kolme- neljäsataa reimaa poi-
kaa muassa! Ja sitten tuli herra Borbely ...

Borbely?
Niin . . . Tiszåntulista. Uljaita poikia oli hänel-

läkin.
Tärkåny kannusti hevostaan ja ratsasti tungoksen

läpi. Monenkaltaisia huomautuksia sateli hänen
ympärillään. Mutta hän ei nyt niistä välittänyt.
Ymmärtäen, että hänen valepukunsa antoi tähän
aihetta, hän oli vaiti. Mutta herra Medestä kiukutti.

Turpaan pitäisi vetää noita roistoja!
Älähän huoli. . . pian olemme perillä.

Notaarin asunto oli keskellä kauppalaa . . . vaati-
maton, yksinkertainen, olkikattoinen talo. Muutamia
puolalaisia kaartin sotilaita piti vahtia sen edustalla.
Tärkåny sanoi nimensä, ja kolmisin astuivat he mata-
lalle, puolipimeälle kuistikolle, missä puolalainen rat-
sumestari istui pöydän takana ja joiolutta.

Ehkä pidätte huolta tästä neidistä sillä aikaa
kuin me käymme hänen armonsa ruhtinaan puheilla
ja ilmoitamme hänet.

Ratsumestari kavahti pystyyn, löi kantapäät yhteen
niin että kannukset kilahtivat ja ilmoitti olevansa
valmis. Hän kysyi herrojen nimiä ja meni sisään.

Sillä aikaa kuin hän viipyi sisällä, katseli nuori
kreivitär ympärilleen. Häntä peloitti tämä talonpoi-
kia ja sotilaita täynnä oleva kylä. Tarttuen herra Do-
monkosta käsipuolesta hän kuiskasi:

Älkää viipykö kauan, herra Belski.
Lämmin tunne läikähti herra Domonkoksen povessa.
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Hänen olisi tehnyt mieli sanoa jotakinerikoista, mutta

samassa ratsumestari palasi ja ilmoitti ruhtinaan odot-
tavan. Nyökäyttäen päätään kreivittärelle hän kuis-
kasi vastaan:

- Odottakaa, armollinen neiti, minä ilmoitan
kyllä teidät.

Huone, johon he astuivat, oli matala, yksinker-
taisesti kalustettu. Pöydän päässä istui ruhtinas,
nuori loisteliaasti puettu mies. Hän näytti tutkivan
karttaa Ocskayn kanssa, joka seisoi pöydän ääressä.

Siinähän te olette! huudahti ruhtinas ja
hypähti pystyyn. Herra Ocskay tässä juuri kertoi,
että olitte hukkunut joukosta.

Gergely Melles näki ensi kertaa ruhtinaan. Tämä
oli keskikokoinen, lihavahko nuori mies, jonka musta

tukka valui hartioille. Viikset olivat pitkät ja peh-
meät, huulet paksut, nenä suora, ja silmät ehkä liian
lähellä toisiaan. Leuka oli pyöreä, melkein naiselli-
sen pehmeä, ja kulmakarvat tuuheat, komeat. Otsa
loisti puhtaana ja valkoisena. Mutta se mikä antoi
kasvoille hiukan ujon ja ainakin ensi näkemältä
avuttomuuden ilmeen, oli vasen silmä, joka näytti
katsovan hiukan ylemmäs kuin oikeanpuoleinen.

Tårkåny esitti hänet.
Oletteko Jänos Melleksen poika?
Kyllä, Teidän ruhtinaallinen Armonne.
Toivottavasti meistä tulee ylitä hyvät ystä-

vät kuin olemme isänne kanssa. Hän pyyhkäisi
otsaansa hienolla, pullealla kädellään. Kreivi
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Bercsenyi ilmoittaa teille, minkä paikan saatte.
Jokainen hyvä unkarilainen on nyt tervetullut.

Hän viittasi, ja Melles poistui. Tårkäny teki lyhy-
esti selkoa matkastaan. Hän kosketteli hiukan krei-
vin linnan hävitystä, mutta ei puuttunut yksityis-
kohtiin.

Talonpojatko kreivin surmasivat? kysyi ruh-
tinas.

Niin kai
Hän oli oikea talonpoikien hirttäjä ...ja sikäli

ansainnut kohtalonsa. Mutta —joka tapauksessa . .
.

joka tapauksessa .
. . Minä valitan vain, ettei eversti-

kään koettanut estää, jatkoi hän sitten, kään-
tyen Ocskayn puoleen.

»Eversti!» jysähti Tärkåny’in päässä. Joko tuosta
huimapäästä oli ehtinyt tulla eversti sillä aikaa kuin
hän oli viipynyt matkalla. Nopeastipa täällä arvot
nousivat.

Mutta jatkoi ruhtinas hymyillen silloin
olitte ainoastaan luutnantti, ja mitä luutnantti on lai-
minlyönyt, siitä ei everstin tarvitse vastata.

Onko kreivitär muuten täällä?
—• Kyllä on. Teidän ruhtinaallinen Armonne,

vastasi Tårkäny.— Hän odottaa ulkona.
Ruhtinas nousi seisomaan.

Olkaa hyvä ja kutsukaa hänet sisään.
Tårkäny meni. Hetken kuluttua hän palasi krei-

vittären kanssa.
Räkoczi astui häntä vastaan.

Tervetuloa, armollinen neiti. .
. vaikka minä
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valitan, etten voi ottaa teitä vastaan niinkuin haluai-
sin. Me elämme kenttäelämää ja paitsi hyvää tah-
toa meiltä puuttuukaikkea, mitä nuori vallasnainen on
oikeutettu toivomaan vieraalla paikkakunnalla. Otan
osaa suruunne, joka teitä on kohdannut. En ollut
isänne ystävä, mutta sanon kuitenkin: jos tietäisin
tihutyöntekijän, niin panisin valtani ja voimani liik-
keelle saadakseni hänet rangaistukseen. En hyväksy
väkivaltaisuuksia omassa maassa.

Kreivitär itki. Hän kiitti ystävällisestä vastaano-
tosta, ymmärtäen hyvin tämän erikoislaatuisen tilan-
teen, missä tapasi hänen ruhtinaallisen armonsa. Hän
pyysi vain, että hänet olisi lähetetty Miskolciin tä-
tiensä luo.

Käsitän, armollinen neiti, että mielenne tekee
omaistenne luo, vastasi ruhtinas ja hänen otsansa

synkistyi. Valitettavasti emme nyt kuitenkaan voi
teitä sinne toimittaa, sillä Miskolc on kaukana.
Mutta ■— heti kun ensimmäinen sopiva tilaisuus
tarjoutuu, täytän toivomuksenne.

Ja kääntyen Ocskayn puoleen hän jatkoi:
• Eversti vie nyt neidin kirkkoherran rouvan

turviin, sillä hän on varmaankin väsynyt ja tahtoo
levätä. Jumalan haltuun.

Ocskay läksi, jaTårkåny jäi. Hänellä oli vielä selos-
tettavanaan muutamia asioita. Mutta ruhtinas
näytti hajamieliseltä. Tårkånyhsta tuntui siltä, et-
tei hän lainkaan kuunnellut.

Tyttö-parka! lausui hän vain puoliääneen.
Ymmärrän hyvin, miltä hänestä tuntuu. Herra Tär-
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käny! Hänelle pitää hankkia hyvät vaunut, jotta
hänen on mukava ajaa. Ensi tilassa koetamme toi-
mittaa hänet Miskolciin.

Herra Domonkos lupasi pitää siitä huolen, jos se
oli hänen ruhtinaallisen armonsa tahto.

Yhtäkkiä kohotti Råkoczi päätään.
Tekö?
Niin ...jos Teidän ruhtinaallinen Armonne vain

käskee.
Ruhtinas hymyili.

Te taitaisitte tehdä sen mielellänne?
Minun iloni on aina saada palvella Teidän ruh-

tinaallista Armoanne.
Råkoczi tuli yht’äkkiä vakavaksi

Minä tiedän, minä tiedän ... ja minä kiitän
teitä siitä . . .

Hän yritti vielä sanoa jotakin, mutta hänet kes-
keytti yht’äkkiä huoneeseen astuva pitkä, kookas
herra, jolla oli tuuheat viikset ja palavat, pikimus-
tat silmät. Ne tuntuivat lävistävän jokaisen, jo-
hon niiden katse iskeytyi. Hänen tukkansa lie-
hui epäjärjestyksessä harteilla, ja hän silmäsi Tår-
käny’ia tutkivasti.

Yht’äkkiä hän ojensi kätensä.
Tervetuloa takaisin! En ollut tuntoakaan.

Kuten näette, on täällä jo ehditty pitemmälle kuin
osasille aavistaakaan!

Se oli kreivi Miklos Bercsenyi, hänen ruhtinaallisen
armonsa generalissimus.
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Tårkåny kumarsi ja poistui. Hänhän olikin jo asi-
ansa toimittanut, ja korkeilla herroilla oli neuvottelu.

Hän jäi juttelemaan ratsumestarin kanssa, joka
yhä istui pöydän ääressä ja joi olutta.

Neiti oli mennyt niin. Eversti Ocskay oli lähte-
nyt häntä saattamaan. Tårkåny’in sydäntä hiukan
riipaisi, mutta hän istahti kuitenkin pöydän ääreen ja
kuunteli hajamielisenä ratsumestarin juttua.

Kolmatta viikkoa sitten he olivat saapuneet rajalle
aikeissa mennä yli, kun hänen ruhtinaallinen armonsa
oh saanut sanan, että jossakin Munkäcsin takana oli
kreivi Kårolyi lyönyt pienen kapinallisten joukon.
Kaikki oli näyttänyt turhalta, mutta ruhtinas oli
kuitenkin päättänyt odottaa. Plän oli lähettänyt
kuriirin Puolaan ruhtinas Wisniowieckin ja kreivi
Potockin luo kiirehtimään luvatuita apujoukkoja ja
antanut ilmoittaa hajaantuneille talonpojille, että
heidän pitäisi uudelleen yhdistyä. Niin hän oli viikko
sitten marssinut rajan yli Klineczin kylän kohdalta ja
pysähtynyt rajan tälle puolen. Siellä oli häneen liit-
tynyt noin parisataa marodööriä ja viitisenkymmentä
ratsumiestä, jotka olivat olleet huonosti aseistettuja
vain seipäitä ja viikatteita —hm! —tietäähän tuon.

Tuota puolialastonta joukkoa oli komentanut kaksi
entistä keisarillisen armeijan sotamiestä, muuan talon-
poika ja eräs entinen maantierosvo.

Voiko armollinen herra huvitella, ettei se suin-
kaan ollut mikään splendidum initium loistava
alku? nauroi ratsumestari.

Eipä ollut, eipä ollut.
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Mutta . . . muutaman päivän kuluttua alkoi jo
näyttää toiselta. Tuli miehiä, tuli hevosia .. . tosin
samaa lajia kuin nuo ensiksimainitutkin ryysymekot.
Vuoristossa ei voitu montakaan päivää viipyä, sillä
sieltä ei saanut muonaa. Niinpä ruhtinas ryhtyi ete-
nemään ja leiriytyi Munkäcsiin. Siellä sitten tapella
kahistettiin ja saatiin selkään hm! tietäähän
tuon. Armollinen herra on kai jo siitä kuullut?

Kyllä, kyllä hän oli kuullut.
Ajatelkaapas! Kolmesataa miestä antoi meille

päihin, niin että juoksimme kuin hullut.
Hän ei näyttänyt yhtään häpeävän sitä, että oli

itsekin ollut mukana »juoksemassa». Ryypäten tuo-
pistaan hän jatkoi:

Mutta ne olivat kyrassierejä rautaan pue-
tulta ...ja mitä siinä seipäillä ja viikatteilla sai
aikaan. Hm tietäähän tuon. Kaikki pyhimykset!
Päivän perästä oltiin täällä.

Mutta .
. . nyt on saatu enemmän säännöllistä

sotaväkeä, jatkoi ratsumestari, joka ilmeisesti
nautti oman äänensä kuulemisesta. Neljä eskadroo-
naa meikäläistä ratsuväkeä ja kaksi komppaniaa
romanialaisia. Mutta ...en tiedä, mitä romanialai-
silla tehdään . . . ovatpahan sellaisia lökäpöksyjä
hm tietäähän tuon! Toista ovat meikäläiset.

Milloin kreivi Bercsenyi oli saapunut?
Eilen illalla. Hän se juuri toikin apujoukot.

Tärkåny oli toisella korvalla seurannut tuvasta
kuuluvaa keskustelua. Kreivi Bercsenyi’in ääni oli
kohonnut. »En minä ymmärrä sitä ranskalaista!
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Lupauksia sieltä kyllä sataa, mutta rahaa non,

monsieurl .
.

.»

Tårkäny sanoi hyvästi ja läksi talliin. Siellä puu-
haili puolitusinaa ratsurenkejä, laittaen hevosille
apetta. Iloinen, hauskannäköinen nuori mies nosti
yht’äkkiä päätään ja katseli häntä hämmästyksissään
hevosen selän yli.

Armollinen herra! Tekö se olette? Me jo luu-
limme kuolleeksi.

Se oli hänen ratsupalvelijansa Kåzmer, joka oli
seurannut häntä kaikilla hänen retkillään.

Vai niin luulit, Kåzmer?
Niin luulin jo, armollinen herra. Olin vallan

epätoivoissani.
Tulivat siihen toisetkin viisi ja lausuivat ilonsa

hänen paluunsa johdosta. Herra Domonkos vastaili
eri tahoille. Hänen mielialansa oli jo valoisampi.
Annettuaan määräykset hevosten hoidosta hän läksi
tarkastamaan kuormastoa.

Siellä hääri palvelijoita kuormien kimpussa, toiset
niitä purkaen, toiset köyttäen. Yleinen sekasorto
näytti vallitsevan äskeisen perääntymisretken jälkeen.
Ruhtinaan hovimestari seisoi muutaman kuorman
kupeella, syli täynnä vaatteita, joita hän läjäsi pääl-
lekkäin muutaman arkun kannelle. Tärkäny tiedus-
teli tavaroitaan.

Kyllä ne ovat matkassa, armollinen herra
mutta en ole vielä ehtinyt hakea.

Hän läksi kylälle. Pääkadulla tungeskeli väkeä ..
.

sotamiehiä, talonpoikia, talonpoikaistyttöjä jou-
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kossa paljon humalaisia. Herra Domonkos raivasi
tiensä niiden läpi ja tuli torille.

Siellä paloi kymmenittäin nuotioita, joiden ympä-
rillä hääri kansaa kaikenlaista. Oli ruteeneja, oli unka-
rilaisia, oli puolalaisia ja romanialaisia. Tärkåny
tarkasteli viimeksimainittuja. Totta oli, mitä ratsu-

mestari oli sanonut: lökäpöksyjä olivat. Sellaiset
leveät roimahousut jalassa ja nilkat pauloitetut.
Päässä heilui korkea turkislakki.

Hän seurasi joukon vilinää. Siinä paistettiin ja
siinä keitettiin. Kokonaisia härkiä oli teurastettu, ja
pitkäviiksiset miehet paloittelivat niitä parastaikaa.
Se kävi sukkelasti. Viiniruukku kieri miehestä mie-
heen. Jostakin kajahti laulu tai guslan sävel. Unka-
rin, puolan, vähävenäjän ja romanian kieliä puhuttiin
yhtä aikaa.

Hei! huusi joku. Ruhtinasko meitä nyt
johtaa?

Ruhtinas!
Ja minnekäs nyt ensiksi mennään?
Sinne, missä on vehnää ja viiniä, paljon viiniä!

Hyväksyvää hyrinää. Sitten taas huusi joku:
Onkos totta, että keisarilliset näkevät pime-

ässä kuin kissat?
Kuka sitä sanoo?

'— Esze ... Tamäs Esze, päällikkö.
Itse se kyllä näkee pimeässä!

Tårkåny’ista oli mies tuttu. Kun hän tarkemmin
katsoi, huomasi hän, että se oli sen slovakkilaistalon
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renki, jossa hän oli yöpynyt. Hän huusi miehen luok-
seen.

Etkö sinä ole Sztropkosta? kysyi hän.
Niin olen, Teidän Kunnianarvoisuutenne. Kun-

nianarvoisuus oli meillä yötä.
Aivan niin. Ja nyt olet lähtenyt matkaan?
Pahus soikoon! Piti lähteä!

Nuori mies nauroi iloisesti.
Mikä sinun nimesi on?
Gyula . .

. Gyula Zigåny. Ja minä olen myös
aatelismies.

Herra Domonkos hymyili. Niinpä niin . .
. sellaista

aatelia oli paljon Unkarissa. Mutta eikö heitä ollut
kaksi, jotka.. . tuota .. . Hän muisteli talonväen
puheista käyneen selville jotakin sentapaista.

Oli meitä. Olimme mukana ensimmäisessä rytä-
kässä. Mutta Palko, nuorempi renki jäi kotiin.

Niinpä niin.
Me luulimme armollista herraa urkkijaksi,

nauroi Gyula.— Niitä on liikkunut paljon näihin aikoi-
hin.

Siinäpä ette pahasti erehtyneetkään. Minä
vakoilin vain ruhtinaan laskuun.

Kyllä hän sen nyt tiesi. Milloinkahan mahdettiin
lähteä liikkeelle?

No, siitä annetaan aikanaan tieto.
Ja herra Domonkos viittasi kädellään. Sen saattoi

tulkita yhtä paljon merkiksi siitä, että keskustelu oli
loppunut kuin hyvästiksikin. Gyula Zigåny ym-
märsi sen ja tervehti:
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Nöyrin palvelijanne!
Näkemiin.

Tårkäny jatkoi matkaansa. Siinä oli torin laidassa
juutalaisen kapakka. Hän poikkesi sisään.

Savua ja äänten pörinää. Likaisten, pitkien pöy-
tien ääressä istui miestä jos minkälaista, useimmat
lakki päässä . . . korkeita, ruskeita tönttöjä kuin saap-
paanvarsia, mikä takaraivolla, mikä kallellaan toisella
korvallisella.

Hän istahti syrjään, muutaman pöydän päähän.
Siinä oli vielä tilaa. Puolikymmentä humalaista nuo-
rukaista veti laulua silmät killillään. He vilkaisivat
tuon tuostakin vastatulleeseen, mutta eivät vahingos-
sakaan hymyilleet. Kun yksi lopetti, aloitti toinen . . .

ja samaa jodotusta jatkui loppumattomiin.
Likainen juutalainen tuli vastaanottamaan tilausta.

Tårkäny pyysi viiniä. Sitä hiljakseen maistellessaan
oli hänellä aikaa huomioiden tekoon.

Nurkassa, aivan häntä vastapäätä istui neljä miestä.
Kahdella oli itävaltalainen rakuunatakki, mutta
talonpoikaislakki. Kolmannella taas oli vaalea, eri-
värisillä ompeluksilla koristettu sarkakauhtana, mutta
sotilaslakki, josta heilui pitkä kurjensulka. Neljäs,
roistonnäköinen mies, oli avopäin, naama kuin korppi-
kotkalla, kaula suonikas ja kurttuinen.

Horwåth! Sinä sanot, että pystyisit lyömään
Hellin, jos saisit ko-komentaa. Kuule, minä olen
myös pa-palvellut armeijassa . . .

Se on sillä lailla, että jos meillä on kolonna . . .

(Horwäth’iksi kutsuttu rupesi asettelemaan viinituop-
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peja riviin) . .
. niin tässä on avantkaart . . . (hän iski

oman tuoppinsa toisten eteen) ... Jos te tulette
tuolta

Mistä?
Tuolta!

Horwåthhksi puhuteltu viittasi »korppikotkan» pää-
hän pöytää.

niin minä olen Nigrelli ja lyön sinun avant-
kaartisi!

Ja samassa kallisti »korppikotka» Horwäthin tuo-

pin huulilleen ja juoda siemaisi sen pohjaan.
Kis, p-kele. Mitäs nyt teit?
Kuten näit!

Toiset olivat räjähtäneet nauramaan, ja Kis selitti
ja viittoili nauraen, kyyneleet silmissä.

Mutta jos minä olen Helli, niin minä panen
sinun kolonnasi noin!

Ja Horwäth pyyhkäisi sapelinsa huotralla koko
pöydän tyhjäksi. Kuului vain tärskäys, kun viini-
ruukku putosi lattialle, mennen pirstaleiksi.

Juutalainen ryntäsi paikalle.
Aabraham, lisak ja Jaakob! siunaili hän

levitellen käsiään. Pyhät patriarkat! Te teette

minusta köyhän!
Älä höpsi, äijä! Tuo uusi ruukku. Tuossa!

Ja talonpojan kauhtanaan puettu läjäytti rahan
pöytään.

Kas niin! Tamås Esze on poikaa!
Eläköön paljasjalkaisten eversti!

Miehet saivat uutta juotavaa ja jatkoivat turi-
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naansa. Tärkåny maisteli tuopistaan ja hymähteli.
Hauskan lyhennyksen olivat sotamiehet tehneet
keisarillisen kenraalin Nigrellin nimestä hm! Hän
tarkasteli toisia pöytäkuntia.

Muutamassa nurkassa istui talonpoikia. Hekin oli-
vat hyvänlaisesti humalassa, ja kaksi vastatusten
istuvaa tankkasi keskenään:

Kuule! Minä näin rosvon.
Toinen kynsi päätään ja tolkutti:

Mutta ... kuule! Minulla se on eri juttu
Älähän nyt . . . mutta kuule! Kun minä olin

Alföldissä . . .

Niin, niin .. . mutta sanoppas .. . tuota

Mitä?
Että . .

. tuota . . . että tuota niin: voittaa-
kos ruhtinas?

Mitä te ymmärrätte sotataidosta, huusi
Tamäs Esze omasta pöydästään.

Humalainen töllötti suu auki sinnepäin, mistä ääni
kuului ja tolkutti:

Ne ovat herroja.
Nyt aukeni ovi, ja Ocskay astui sisään. Hän oli jo

neulottauut atillaansa everstin olkaimet. Pöyhkeänä
kuin tappelua haastava kukko hän katseli ympäril-
leen.

Katsopas tuota!
Mitä?
Tuota kalkkunaa!
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No, sille näyttää pitävän antaa tietä kuin Rä-
totin tikapuitten kantajille. 1

»Korppikotka» nauraa kurnutti kasvot rutussa. Ne
muistuttivat kuivanutta kurpitsaa.

Nyt oli Ocskay nähtävästi harkinnut tilanteen ja
päättänyt toimia sen mukaan.

Ettekö ymmärrä tervehtiä? - huusi hän. —-

Hänen ruhtinaallisen armonsa husaarirykmentin
eversti astuu sisään, ja te istutte kuin pataässät.

Päivää, herra eversti!
Tamäs Esze nosti lakkiaan niin että kurjensulka

heilahti, mutta samassa olivat kaikki pystyssä.
Ulos, joka sorkka!

opetan teille discipliiniä!
kiljui Ocskay. Minä

Kapakka tyhjeni silmänräpäyksessä. Juutalainen
hätäili:

—■ Mistä minä nyt maksun saan? Kaikki eivät
olleet maksaneet.

Älä sinä siitä huolehdi! Kyllä minä maksan.
Tuo viiniä pöytään!

Samassa hän huomasi viereisessä pöydässä istuvan
yksinäisen upseerin, jokapää vasemmankäden varassa
ja oikea housun taskussa tuijotti eteensä. Hänen tuk-
kansa oli lyhyeksi leikattu ja ohimoilta jo harmahtava.

—• Hyvää iltaa, herra yliluutnantti!
1 Rätotin kauppalan miehet olivat ottaneet hankkiak-

seen tikapuut naapuripitäjän kirkkoon. Heidän ja naa-
purikylän välillä oli tiheä metsä. Miehille oli luvattu
kaikki puut, jotka olivat tikapuiden tiellä. He kantoi-
vat niitä poikittain ja saivat siten paljon puita.



Hyvää iltaa, herra kersantti!
Eversti! karjaisi Ocskay ja löi nyrkkiä pöy-

tään.
Tuntematon kohotti olkapäitään.

Lähteekö »eversti»?
Tuntematon nousi.

Te haastatte riitaa
. . .herra eversti!
No, olkoon minun puolestani, koska huomaan

olkapäillänne everstin arvomerkit. Ihmettelen vain,
kuinka olette ne saanut.

Sitä sopiikin ihmetellä. Nyt ei ollakaan Rei-
nillä!

Ikävä kyllä.
Miksi niin »ikävä kyllä?»
Silloin olitte minun alaiseni.
Mutta nyt te olette minun alaiseni.

Hän nauroi pirullisesti.
Käskystä, herra eversti.

Ja vieras katseli Tårkäny’in pöytään kuin kysyen,
sopisiko hänen siirtyä sinne. Tämä antoi merkin.

Jos sallitte. Teidän Kunnianarvoisuutenne.
Nimeni on Jåvorka, Ädåm Jåvorka.

He istuivat samaan pöytään.

3.

Minulla on ollut hänestä paljon harmia,
aloitti Jåvorka puolittain kuiskaten, kun he olivat
5 Sydenpolttajat 65
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maistaneet molemminpuoliseksi terveydeksi. Rei-
nillä hän oli kurittomista kurittomin, sai vähä väliä
rangaistuksia . . . kunnes on nyt kuulemma karannut
armeijasta loppujen lopuksi.

Niin mutta hän on ylhäistä sukua ja rikas,
huomautti Tårkäny.

Niinpä ..
. Jävorka näytti masentuneelta.

Sehän se meillä merkitseekin kaikkea; ylhäinen suku
ja rikkaus - varsinkin rikkaus. Ansio . . . kunnos-
tautuminen on sivuseikka, suku ja ylhäiset tuttavat
a ja o.

Jävorka kertoi. Hän oli aatelismies, muttaköyhä .. .

vaatimattomista oloista. Jo pienestä pitäen hän oli
halunnut sotilaaksi. Kun ei hänellä ollut mahdolli-
suuksia päästä sotakouluihin, oli hän ottanut pestin
tavalliseksi ratsumieheksi ja taistellut turkkilaisia
vastaan. He olivat jo alisen Tonavan varrella palvel-
leet yhdessä Ocskayn kanssa kreivi Pålffyn rykmen-
tissä.

Oliko totta, että hän oli kerran loikannut yli turk-
kilaisten puolelle?

Kyllä se oli totta. Karlowitzin rauhan jälkeen
annetun amnestian turvin hän oli sitten palannut
vanhaan rykmenttiinsä ja otettu takaisin ■— tietysti.

Jåvorka kohautti olkapäitään jateki oikealla kädel-
lään liikkeen, jonka saattoi tulkita, että niin se muu-
tamia vetelee.

Minä olin silloin luutnantti ... ja muistan hänet
hyvin. Juomari, tappelija, naissankari. ■— Hän vil-
kaisi oveen, josta puolikymmentä uutta vierasta töy-
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tyytti sisään. Kyllä minä hänet tunnen. Jouduin
Reinille ...ja kohosin yliluutnantiksi. Ocskay pysyi
kersanttina edelleenkin. No niin taisi hän saavuttaa
luutnantinkin arvon, mutta se tapahtui Ranskan puo-
lella. Monen monta kertaa sain häntä rangaista
kurinpitorikoksista ja senvuoksi hän vihaa minua.

Mutta kuinka te jouduitte pois rykmentis-
tänne? kysyi Tärkäny, pitäen silmällä Ocskayta,
joka ei enää näyttänyt olevan äskeisellä tuulellaan.

Minä haavoituin Philippsburgissa ja sain eron.
Nyt kun alkoi tämä uusi rytäkkä, tarjosin palvelus-
tani ruhtinaalle ja pääsin yliluutnantiksi.

Hän hymähti ja mursi vasenta suupieltään
Tärkänyhstä tuntui, että hän oli katkera.

Mutta . .
. kuinka voitte palvella, jos kerran

olette haavoittunut?
Niin .

.
. haava ei enää vaivaa niin sanottavasti,

ja .
. . sitäpaitsi minäkin olen unkarilainen.

Hänen harmaissa silmissään leimahti, ja Tärkäny
teki sen havainnon, että hän oli erittäin sisukas mies.
Hänen silmissään oli jotakin sutta muistuttavaa.

He juttelivat tästä alkaneesta sodasta ja sen syistä.
Oli selvää, että Itävallan menettely oli kaikkeen
syynä. Kollonics, nykyinen priimas ja Esztergomin
arkkipiispa halusi uudistaa maan hallinnon. Mutta
se uudistus uhkasi riistää jokaiselta isänmaataan
rakastavalta unkarilaiselta kaiken vapauden.

Niin .
.

. minä tiedän: neljän miljoonan gulde-
nin vuotuinen vero, kaksi kertaa suurempi kuin ennen,
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suolan hinnan korotus, saksankielen tunkeminen
virastoihin onhan siinä!

Entäs . . . mitä Teidän Kunnianarvoisuutenne
ajattelee jatsyygien ja kumaanien asiasta?

Niin olihan se selvä. Kollonics oli pantannut
heidät maineen päivineen Saksalaiselle ritarikunnalle
puolen miljoonan guldenin velasta. He olivat nyt
orjia.

Katsokaa! huudahti Jåvorka. Niin Unka-
ria hallitaan ...ja minä luulen, ettei se ikinä muutu!
Hän hiljensi yht’äkkiä ääntään ja vilkaisi ympäril-
leen. Siinä toivossa olen minäkin astunut palve-
lukseen, että tämä vapausliike saisi muutoksia aikaan

ei ainoastaan niin, että maa saavuttaisi ulkonaisen
vapautensa, vaan niin, että täällä alkaisi elämisen
arvoinen elämä jokaiselle unkarilaiselle katsomatta
säätyyn tai uskontoon. Mutta turhaa on —.

Ocskayn nauru oli katkaissut hänen lauseensa. Hän
oli noussut pöydästä.

Elämisen arvoinen elämä! heitti hän kuin
olkansa takaa. Unkarissa tekee jokainen niinkuin
itse tahtoo! Ja niin minäkin teen!

Hän hoippui ulos koko ajan itsekseen nauraen.
Tårkäny oli seurannut hänen menoaan.

Kuulilleko? ■— kysyi Jåvorka.
Kyllä. Mutta mitä humalaisen puheista.

Ja Tärkåny tarttui katkonaiseen keskusteluun ja
rupesi kehittelemään ajatuksiaan.

Niin . . . niinpä kyllä. Hän oli samaa mieltä herra
yliluutnantin kanssa. Evankelisena hänkin tiesi,
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millaista sortoa harjoitettiin toisin ajattelevia koh-
taan. Olihan hänen isänsä tuomittu kaleereille. Oli-
han priimaksen tarkoitus tehdä koko Unkarista jäl-
leen katolinen, täysin katolinen. »Faciam Hungariam
captivam, postea mendicam, deinde catholicam.» 1 Ne-
hän olivat priimaksen omat sanat kautta pyhän
Tapanin! Mutta jos ruhtinas voittaisi, niin hän,
Tårkäny, puolestaan uskoi, että uusi aika myös koit-
taisi Unkarille. Silloin häviäisi eri yhteiskunta-
luokkien välinen kuilu . . . tai ainakin suuresti piene-
nisi. Olihan Råkoczin yksi lempiaatteita talonpojan
vapautus ja oikeudenmukaisuus evankelisia kohtaan.

Niin, intti Jåvorka. Sen minäkin uskon,
että ruhtinas kyllä sellaista ajattelee, mutta hän ei
uskalla ajaa aatteitaan läpi. »Unkarissa tekee jokai-
nen niin kuin itse tahtoo.» Kuulittehan äsken. Minä
olen sitä mieltä, että vaikka Unkari kymmenesti va-
pautuisi ulkonaisesti nimittäin niin sisällisesti se
jää captivaksi aina - käyttääkseni priimaksen sanaa.
Vanha feodalisuus jää voimaan maan kiroukseksi.
Muistakaa minun sanoneeni.

Mutta sehän on mahdotonta! huudahti
Tårkäny, jota tämä keskustelu oli ruvennut mitä suu-
rimmassa määrässä kiinnostamaan.

On helppo voittaa ulkonainen vihollinen, mutta

toista on nujertaa niskat Unkarin omilta herroilta . .
.

Tuollaiset Ocskayn kaltaiset! He tulevat pitämään
etuoikeuksistaan kiinni aina ...ja kohtelemaan nii-

1 Minä teen Unkarista vangin, sitten kerjäläisen ja lo-
puksi katolisen.
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den mukaan jokaista alempiarvoista . .
. röyhkeästi,

ylimielisesti. »Unkarissa tekee jokainen niinkuin
itse tahtoo ...» Hm! Katsokaahan ... minä olen
köyhä . . .

Niin, keskeytti Tårkåny hänet. Minä
ymmärrän. Ocskayn viimeinen huomautus kaikui
yhä hänen korvissaan, mutta hän koetti pysytellä
keskustelun ydinkohdassa. Minulla on täällä
toveri, eräs herra Melles, joka myös on tarjonnut ruh-
tinaalle palvelustaan. Uskallan väittää, että hän saa
everstin paikan niinkuin Ocskaykin. Itsellänikään
ei vielä ole paikkaa. Olen palvellut ruhtinasta muissa
asioissa. Mutta everstin paikkaa minäkin havitte-
len.

Teidän Kunnianarvoisuutenne voi sen saada
mutta toveristanne en mene takuuseen.

Kuinka niin?
Hän on vastatullut ...ja sitäpaitsi: hän on

luultavasti niitä seitsemän luumupuun aatelismiehiä.
—■ Samanlainen aatelismies minäkin olen!
Tårkåny nauroi.

Niin . . . mutta teillä on lakananne pitempiai-
kainen palvelus.

Mutta entä Ocskay? Äskenhän hänkin
saapui!

Niin Jävorka mursi suutaan mutta Ocskay
on hienoa sukua.

Mitä liittoa se tähän kuuluu?
Se kuuluu! Jävorka löi nyrkkiä pöytään.

Suku, varallisuus, uskonto kaikki ne vaikuttavat
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asiaan! Lyödäänpä vetoa, ettei herra Melles saa yli-
luutnantin paikkaa korkeampaa!

Lyödään!
Mitä pannaan?
Ratsu täysine varusteineen!
Olkoon menneeksi!

He löivät kättä päälle, ja ravintolan isäntä erotti.
Samassa astuikin Gergely Melles kapakkaan.
• Hei, Geröseni!
Tämä tuli kohti, toinen silmä kierossa.

Mistä on kysymys?
Saitko paikan?
Sain.
No ?

Molemmat niin Tärkäny kuin Jåvorkakin sanoivat
sen yhteen ääneen.

Luutnantiksi Ocskayn husaareihin.
TeidänKunnianarvoisuutenne! Ratsu on minun!

huudahti Jåvorka, ja hänen sudensilmänsä loisti-
vat.

Mistä on kysymys?
Melles esitti itsensä. Kun hän kuuli nimen, kirkas-

tuivat hänen kasvonsa.
Herra yliluutnantti on kuulemma myös nimi-

tetty Ocskayn husaareihin. Sittenhän me palve-
lemme samassa joukko-osastossa.

Jävorka synkistyi. Hän päästi oikein aito unkari-
laisen kirouksen. Tällaista käännettä hän ei ollut
osannut odottaa.

Mutta . .
. minä olen tarjonnut palvelustani isän-
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maalle, ja minä palvelen, vaikka olisi itse p-kele
husaarien päällikkönä!

Oikein, herra yliluutnantti!
Minä olen samaa mieltä.

He tilasivat viiniä ja jatkoivat seurustelua. Ocskayn
poistuminen oli ikäänkuin vapauttanut Tårkäny’in.
He keskustelivat hänestä, lausuivat arvosteluja. Var-
sinkin Jåvorka arvosteli everstiä ankarasti. Mutta
Melles oli innokas häntä ylistämään. Hän oli päivän
kuluessa kuullut niin paljon hänen sankaritöistään.

Kuinkahan korkealle se mies vielä nousee? in-
nostui hän.

Jåvorka jorahti:
Korkealle? Minä sanon: mestauslavalle.
So, so! torui Tärkäny. Nyt te ammutte

yli maalin, herra yliluutnantti.
Muistakaa minun sanoneeni. Hän ja hirsipuu

solmivat vielä lujan liiton.

4.

Tärkäny asteli majapaikkaansa kohti mieli omitui-
sesti kuohuksissa. Ocskayn sanat olivat tehneet
häneen syvemmän vaikutuksen kuin hän oli luullut-
kaan. Oliko hän tarkoittanut kreivitärtä? Vaikea
sanoa .

. . mutta huomioonottaen hänen hillittömän
luonteensa häneltä saattoi odottaa mitä tahansa.

Oliko hän rakastunut? Siltä melkein tuntui. Mutta
mitä oli Ocskav oikeastaan sanonut? »Unkarissa
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tekee jokainen niinkuin itse tahtoo! Ja niin minäkin
teen!» Oliko hänellä ehkä jonkinlaisia aikeita neitiin
nähden? Siltä melkein kuulosti.

Merkillinen mies! Hänestä tuntui uhovan erään-

laista infernaalista voimaa. Tårkåny muisti, miten
Ocskay oli tyhjentänyt kapakan. Kaksikymmenvuo-
tias arviolta ...ja tuvantäyteinen joukko oli paennut
hänen tieltään korvat luimussa. Siihen ei yksistään
ollut vaikuttanut hänen sotilasarvonsa, vaan silmissä
nukkunut peto, jonka äkkiheräämistä suupielten
mutruilu oli tuntunut ennustaneen. Tuollaiset mie-
het olivat vaarallisia. Taistelussa he tavallisesti oli-
vat korvaamattomia . .

. mutta loppujen lopuksi he
tuhosivat itsensä . . .

Kapakka oli vähitellen täyttynyt Ocskayn lähdet-
tyä. Olihan tosin yksi jatoinen, joka ei ollut alkunäy-
töstä ollut näkemässä, tullut sisään sitä ennenkin.
Mutta everstin mentyä oli alkanut entinen hulina.

»Mikä se sellainen kalkkunakukko oli?» oli joku
humalainen huutanut. »Niin riehui kuin Muhametti!»
»Muhamettilainen se onkin!» oli toinen vastannut.
»Hoo! Mutta ..

. kuinkas se oikeitten kristittyjen
kanssa sitten .. .

?» »Se on myös kristitty!» oli kol-
mas nauranut. »Hoo! Mutta sehän on sitten kaikki-
ruokainen kuin Mädin juutalaisen hevonen!» Koko
kapakka oli räjähtänyt nauruun, kunnes eräs ääni oli
luikannut nurkasta: »Olkaa varuillanne! Musta liemi
on vielä jäljellä!» Se oli tukkinut suut, ja hetken kestä-
nyt hiljaisuus oli yht’äkkiä vallannut koko kapakkay-
leisön. Joukossa oli näkynyt myös muutamia Ocskayn
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tovereita, jotka hän, Tårkåny, jo oli tavannut aikai-
semmin. Pitkiä, laihoja, roistonnäköisiä miehiä, kor-
keat kurutsihatut päässä oikeita pyövelin esikuvia.

Tårkäny’in ärtymys kasvoi. Hän oli jo alunperin
tuntenut vastenmielisyyttä Ocskayta kohtaan. Ja
nyt se oli vain lisääntynyt ruhtinaan tälle osoittaman
huomaavaisuuden vuoksi. Se tapa, millä tämä oli
kertonut koulunkäynnistään ja karkumatkoistaan,
oli tympäissyt häntä. Yliloikkari .

. . kaksinkertainen
yliloikkari. Milloinkahan hän mahtaisi loikata yli
kolmannen kerran? Jåvorka oli ollut synkkä. Hän
oli sanonut: »mestauslavalle». Se nyt tietysti oli lii-
oittelua . . . johtui noiden kahden miehen huonoista
väleistä ja kateudesta, jota Jävorkan tietysti täytyi
tuntea. Mutta miksei hänkään ollut voinut kertoa
asiaa suoraan? Saamaton hänkin oli ohut . . . nahjus!
Miksei hän ollut voinut suutansa avata ja kukistaa
Ocskayta yhdellä ainoalla sanalla. »Siinä on mies,
Teidän ruhtinaallinen Armonne! Ottakaa ja rangais-
kaa!» Niin—miksi?

Siksi, ettei hänen omakaan omatuntonsa ollut puh-
das. Hän ei ollut pannut tikkua ristiin estääkseen
Ocskayta . . .

Hän kysyi tietä pappilaan parilta vastaantulevalta
talonpojalta.

Se on tuo kolmas talo tuolla ...kirkosta eteen-

päin.
Niinhän häntä oli neuvottu. Melles oli lähtenyt

majapaikkaansa, samoin Jåvorka. Hänet oli majoi-
tusmestari ilmoittanut sijoittaneensa papin luo.
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»Mihin eversti Ocskay on majoitettu?» muisti
hän kysyneensä. »He ovat saaneet jakaa saman huo-
neen ratsumestari Bucsinskyn kanssa.» Häntä oli
hymyilyttänyt. Bucsinsky oli varmaankin se olutta
juova ratsumestari, jonka hän oli tavannut notaarin
talossa. Miksi hän niin oli kysynyt?

Domonkos Tårkäny oli sellainen luonne, joka aina
jälkeenpäin harmitteli kaikkia puheitaan. Hän ei
ollut koskaan tyytyväinen itseensä. Johtuiko se pyr-
kimyksestä ankaraan itsekuriin vai turhamaisuudesta

sitä hän ei osannut sanoa. Luultavasti jälkimmäi-
sestä.

Nyt häntä harmitti sekin, että oli veljeillyt Jävor-
kan kanssa koko illan. Melles oli toki tasavertainen.
Mutta Jåvorka pien’aatelia. Tosin hän uskot-
teli itsellään olevan kansanvaltaisemmat mielipiteet
kuin yleensä tovereillaan. Olihan hän evankelinen ja
evankelisessa kodissa kasvanut. Mutta ne tahtoi-
vat vain jäädä mielipiteiksi • • • ja käytännössä hän
esiintyi usein yhtä ylimysvaltaisena kuin toverinsa-
kin.

Mutta - silloinhan Jåvorka oli ollutkin oikeassa.
Mitäs hän olikaan väittänyt? Niin . .

. että Unkarin
kirouksena olivat Unkarin omat herrat. »Vaikka
Unkari kymmenesti vapautuisi ulkonaisesti nimit-
täin, niin sisällisesti se jää captivaksi aina.» Niin-
hän Jåvorka oli sanonut. Ja hän oli vastustanut
tietysti! Nyt hän tässä kuitenkin harmitteli, että oli
alentunut seurustelemaan pienaatelisen kanssa! Hän
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siis todisti Jåvorkan olleen oikeassa: säätyeron muo-
dostamat kuilut olivat ylipääsemättömät . . .

Siinä oli pappila, pieni, matala, olkikattoinen talo,
joka ei isosti eronnut ympäristöstään. Olipahan vain
jonkin verran pitempi, ja puutarha näytti suurem-
malta kuin tavallisissa talonpoikaistaloissa.

Herra Domonkos kolkutti porttia.
Kuka siellä? kysyi äreä naisääni vähävenä-

jän kielellä.
Tårkåny sanoi nimensä. Hänet oli kuulemma majoi-

tettu tänne.
Portti aukeni, ja vanha vaimo lyhty kädessä otti

hänet vastaan.
Suokaa anteeksi. Teidän Korkea-arvoisuutenne.

Nyt on niin paljon kaikenlaista väkeä kauppalassa,
että täytyy olla varuillaan.

Mutta —• nehän olivat rahtinaan miehiä.
Niin kyllä . .

. mutta ei kai ruhtinas joutanut itse
jokaista paimentamaan.

Ja Tärkäny sai kuulla, että pappilaankin oli useam-
man kerran yrittänyt suurempi miesjoukko. Vasta
kirkkoherran uhattua kannella ruhtinaalle he olivat
jättäneet talon rauhaan.

Hänet opastettiin sisään.
Tämä huone on Teidän Korkea-arvoisuudel-

lenne toimitti vanhus. Tuossa viereisessä
nukkuu kirkkoherra rouvineen ja tuossa toisella
puolen vieras neiti.

Tårkäny’in sydän sykähti. Kuinka armollinen
neiti jaksoi?
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Surullinen on ollut koko päivän . . . pakannut
itkeskelemään. Ja kummakos se, kun on koti hävi-
tetty, isä surmattu, ja on aivan yksin maailmassa.
Mutta saattajaansa ja hoitajaansa hän kiitti.

Kihtikö?
Kiitti. »Ensin minä pelkäsin (sanoi) ..

. mutta

sitten jo suhtauduin täysin turvallisesti (sanoi) .
. .

kuin omaan isääni.» Ja sitten hän taas tietysti vähän
itki.

Tårkäny heltyi.
Tuosta saatte, sanoi hän japisti puoli guldenia

mummon kouraan. Olette näin myöhään vaivau-
tunut minun vuokseni.

Jumala siunatkoon armollista herraa, kiitteli
vanhus. Herätänkö kirkkoherran?

Ei, antakaa nukkua vain.
Hän toivotti hyvää yötä ja pani oven säppiin.
Huone oli pieni, mutta kodikas. Nurkassa paloi

punainen tuiju jumalankuvan edessä. Niinpä niin
tämähän oli ortodoksinen pappila .

. . vaikka käytet-
tiinhän katolisissäkin pappiloissa tuollaisia lamppuja.
Mutta vanha vaimo oli puhunut kirkkoherran rou-
vasta. »Tuossa kamarissa nukkuu kirkkoherra rouvi-
neen.» Siis tämä oli sittenkin ortodoksinen talo.

Tärkåny rupesi riisuutumaan. Hän oli jo kyllästy-
nyt kauppiaan kauhtanaan. Mitä? Siinähän olivatkin
hänen matkalaukkunsa sängyn päässä. Hovimestari
oh ne siis toimittanut. Huomenna hän saisi pukeutua
aatelispukuunsa ...se olisi hyvä. Hän tekisi siinä
edullisemman vaikutuksen. Ja sitten, sitten .. .
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Hän pujottautui peitteen alle. Ohhoh! Yai edul-
lisemman vaikutuksen. Niinkö kiihkeästi hän halusi
ilmaista nimensä ja arvonsa? Paroni Domonkos
Tärkåny .

. . Kylläpä hänen laitansa taisi olla hullusti.
Hän oli rakastunut . . . aivan varmaan rakastunut.
Muuten ei tätä saattanut selittää . . .

Ja herra Domonkos vaipui muistelemaan sitä aikaa,
jolloin he olivat viettäneet kokonaisen viikon kurjassa
ruteenilaismökissä, neidin houriessa huoneen aino-
assa sängyssä . . . kaislavuoteella.

Hän, herra Domonkos, oli maannut lattialla, olki-
kupo pään alla. Keskellä yötä hän oli äkkiä herännyt,
kun neiti oli vaikeroinut: »Julianna! Anna minulle . . .»

Hän oli heti käsittänyt tarkoituksen ja herättänyt
mökin vaimon. Sitten hän oli hiljaa hiipinyt ulos ja
kävellyt pihalla tähtiä katsellen ja sydämessä kai-
hertava sääli. Neiti parka oli kuvitellut olevansa
omassa linnassaan.

Miksei hän ollut mennyt tallinparvelle nukkumaan
niinkuin Melles? Ei ■— hän ei ollut luottanut ruteni-
laiseukkoon. Tämä oli likainen ja huolimaton. Hänen
käsissään neiti varmasti olisi kuollut.

Kuollut! Tässä yön hiljaisuudessa, jossa ei kuulunut
muuta kuin sirkkojen laulu, herra Domonkokselle
yht’äkkiä kirkastui, ettei se olisi hänelle suinkaan
ollut samantekevää. Hänet olisi tietysti vallannut
sääli . .

. mutta se, mitä hän sen lisäksi olisi tuntenut,
olisi ollut enempi: surua. Sitä se olisi ollut. Nyt hän
tunsi iloa sen johdosta, että neiti tuolla seinän takana
nukkui ja oli terve.
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Kuinka toisenlaiseksi saattoi sairaus muuttaakaan
olosuhteet oudon miehen ja naisen välillä! Siellä,
mökissä, hän oli ollut neitiä lähempänä kuin koskaan
olisi osannut kuvitellakaan. Sairaus oli lakkauttanut
etiketin ■— sairas ei ollut sitä edes huomannutkaan.
Mutta että hän, vanhapoika, oli kokenut, kuinka
häveliäisyysnäkökohdatkin olivat kuin itsestään väis-
tyneet syrjään, se oli hänelle uutta. Nyt jälkeenpäin
ajatellen se jonkin verran kiusasi mieltä, mutta silloin
oli hänen sydämensä ollut täynnä sääliä ja hellyyttä.

Mutta yksi seikka oli painunut mieleen: tytön kau-
neus, harvinainen kauneus. Hänen, Domonkos Tär-
kåny’in, oli kohtalo sallinut nähdä sellaista, joka
huikaisi mieltä ja sai veret kuumana virtaamaan.
Saattoiko nuoren tytön povi olla niin tavattoman
hurmaava? Hän oli kerran vilahdukselta nähnyt sen,
kun hän mökin vaimon kanssa oli sairasta auttanut.
Silloin se ei ollut vaikuttanut mitään. Nyt se sitä
vastoin huimasi ja pani veren tulisena kiertämään
suonissa . . .

Leona! kuiskasi hän. Minä pidän sen
pyhänä. Sinun salaisuutesi säilyy minun takanani
niin kauan kuin elän.

Ja nyt hänestä tuntui hyvälle. Hän oli jälleenpääs-
syt oikeaan suhteeseen itsensä jatyttöön nähden. Tuo
seinän takana nukkuva olento oli hänelle rakas. Ja
kuin panttina siitä, että hän halusi hänet omistaa, oli
tuo rutenilaismökissä vietetty viikko kaikkine surke-
uksineen.

»Sinä taisit pelastaa itsellesi morsianten», oli Gergely
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Melles häntä kiusannut. »Onneksi olkoon vain! Tyttö
on makupala.»

Ja hän oli maiskauttanut huuliaan, niinkuin hän
tavallisesti teki uutta viinilajia maistaessaan.

Hän oli vain hymähtänyt ja puhunut muista asi-
oista. Mutta hänen täytyi tunnustaa, että hän jo
silloin oli ajatellut samaa kuin nyt.

Matka Zawadkaan oli kulunut tavallisesti. Neiti
oli ollut heikko, tavallista kalpeampi. Hän ei ollut
monta sanaa puhunut. Kerran hän oli kysynyt:
»Millä voin palkita teille, herra Belski, ettette minua
jättänyt? Minä taisin olla kauhean sairas?»

»Kyllä armollinen neiti oh sairas», oli hän vastannut.
»Mutta nythän on kaikki ohi.»

Tyttö oli huoannut ja katsonut häntä. Ja hänen
silmänsä olivat kostuneet . .

.

Yht’äkkiä herra Domonkos havahtui.
Seinän takaa, missä kreivitär nukkui, kuului huo-

kaus, hento, suloinen huokaus. Mitä? Yalvoiko tuo

enkelimäinen olento? Eikö hän saanut unta? Mah-
toiko hän tietää, että täällä . . . viereisessä huoneessa
makasi hänen pelastajansa? Olikohan kirkkoherran
väki kertonut? Mutta samassa hän masentui.
Eihän hän ollut kreivittärelle sanonut oikeaa nime-
ään. Hän oli vain kauppias Belski. . .

Ja samassa hänestä tuntui, kuin olisi hän ajattele-
mattomuudessaan heittänyt poismenemään kalliin
päärlyn, joka jo oli hänen haltuunsa uskottu. Koko
iltana hän ei ollut neitiä paljon muistanutkaan. Eikä
tämä vieläkään tiennyt pelastajansa oikeaa nimeä.



Herra Belski oli hänet jättänyt . . . eikä Domonkos
Tårkäny ollut vielä astunut hänen tilalleen. Kuinka
hän oli saattanut niin menetellä?

Hän soimasi itseään ankarasti. Hänestä tuntui,
että yö oli tavattoman pitkä jakuin ei aamu koskaan
valkenisikaan. Nyt hän näki tytön jälleen yhtä avut-

tomana kuin tämä oli ollut ruteenilaismökissä. Eikä
hän, herra Domonkos, ollut saapuvilla! Nyt tuntui
kaikki. . . tuo tytön säälittävä avuttomuus ja hänen
tilansa aiheuttama epätavallisuus kuin erikoisen voi-
makkaasti vetoavan häneen. Eikä kukaan tullut
ojentamaan hänelle auttavaa kättä. Herra Domonkos
kääntelehti vuoteessaan. Hän oli hiestä ihan märkä,
ja tuska raateli hänen sydäntään.

Mutta kreivitärhän oli kiittänyt pelastajaansa.
Niinhän oli vanha vaimo kertonut. Kuinka hän oli-
kaan sanonut? »Ensin minä pelkäsin . .

. mutta sitten
suhtauduin jo täysin turvallisesti kuin omaan isääni.»
Niinpä niin. Kunpa neiti huomaisi hänen haluavan
olla enempi kuin isä. Niinpä niin. Mutta hän oli
laiminlyönyt hänet koko iltapäivän. Huomenna hän
varmaan kääntyisi hänestä pois. »Herra Belski, te

jätitte minut. Kauppias Belskille sen saattaa antaa
anteeksi, mutta ei koskaan paroni Tårkåny’ille.
Nobilitas obligat aateluus velvoittaa . . .»

Hän sai siis nyt tyytyä kuvittelemaan sellaista
surullista mahdollisuutta, jonka hän itse oli aiheutta-
nut. Toinen mies oli astunut hänen tilalleen . . . Ocs-
kay. Hän oli saattanut kreivittären pappilaan tosin
ruhtinaan käskystä mutta kuitenkin. Hän oli

6 Sydenpolttajat 81
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täyttänyt aatelismiehen velvollisuuden .
. . ollut koh-

telias ja huomaavainen. Ja mitä kaikkea hän oli
mahtanut neidille puhua? Herra Domonkos tunsi
mustasukkaisuuden raatelevan poveaan.

Mutta sitten hänen mieleensä jälleen muistuivat
vanhan vaimon sanat: »Hän kiitti pelastajaansa.»
Herra Domonkos tarrautui niihin kuin hukkuva oljen-
korteen. Ei kai neiti niin pian voisi unohtaa, mitä
kaikkea he olivat yhdessä kokeneet. Totisesti hänen
täytyi se muistaa ...jos oli sellainen päättäväinen
luonne, kuin miksi hän, herra Domonkos, oli oppinut
hänet tuntemaan . . .

Kukot lauloivat jo kylässä, kun herra Domonkos
vihdoinkin sammutti kynttilän ja rupesi nukkumaan.
Aamulla se nähtäisiin . . . millä tavalla neiti ottaisi
hänet vastaan. Toivottavasti hyvin. Hän pani
kätensä ristiin ja rukoili hartaasti. Mutta siitä
huolimatta oli hänen unensa rauhaton.

Hän uneksi istuvansa kreivin linnassa ... ja läs-
nä olivat kreivitär, Ocskay ja hän. Syötiin illallista,
ja sitten tuli kahvin vuoro. »Ole varuillasi! Musta
liemi on vielä jäljellä!» kuiskasi joku. Ja kun hän
kääntyi katsomaan, kuka se oli, tunsi hän kaulaansa
kuristettavan, ja hengitys rupesi salpautumaan. Hän
riuhtoi ja koetti huutaa, mutta ei saanut ääntä.

Samassa huusi joku: »Näin käy kaikille pettureille!»
Ja samassa hän näki Tökölin, Imre Tökölin kauheat
silmät. Niistä sinkosi salamoita. Ja nyt oli kuristetta-
vana Ocskay, Laszlo Ocskay. Tämä sätkytteli pöy-
dässä, silkkipaula kaulassa ...ja Jåvorka kiristi sitä.
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Seuraavassa hetkessä muuttui uni. Se ei ollut enää
Ocskay, Laszlo Ocskay, vaan sulttaanin lähettiläs . . .

janyt niitä oli monta. Jokaisentakana seisoi Jåvorka,
Ädåm Jåvorka, silkkinarunpää kädessä ja kuristi.
Lähettiläät sätkyttelivät ...ja kahvikupit helisivät
pöydällä. Hän koetti taas huutaa .. . mutta hänkin
oli kuin kuollut hän ei voinut. Hän makasi vain
selällään lattialla ja tuijotti kattoon, jossa keskellä
monenlaisten koristusten oli ruhtinaan vaakuna.
Nyt oli Tököli hävinnyt, ja hänen tilalleen ilmestyi
ruhtinas. Neiti seisoi hänen vieressään ja katseli
häntä suloisesti, säälivästi . . . niin tavattoman sääli-
västi . .

. Nyt hän sai äänensä kuulumaan ja hän huusi:
»Minä olen Teidän Armonne palvelija! Minun nimeni
on Tårkäny. TårkånyTt eivät koskaan ole olleet
pettureita!» Samassa joku ravisteli häntä voimak-
kaasti, ja syvä miehen ääni kysyi: »Mikä Teidän
Jalosukuisuuttanne vaivaa? Oletteko sairas?»

Herra Domonkos kavahti istumaan sängyssä, yltä-
päältä hiessä. Hänen edessään seisoi lihava mies alus-
vaatteisillaan, kynttilä kädessä ja tuijotti häntä pe-
lästyksissään.

Mikä Teidän Jalosukuisuuttanne vaivaa? Olet-
teko sairas?

—• En . . . minä näin vain niin kauheata unta.
Te huusitte kaksi kertaa ...ja minä jo ajatte-

lin, että . . .

Vanha mies hymyili avuttomasti.
Vähän tavattomissa oloissa ja epätavallisessa

asussa joudun esittämään itseni. Minä olen Greguss,
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Janos Greguss, kreikkalais-katolisen seurakunnan
pappi.

Nyt Tårkåny’ikin jo hymyili. Hän sanoi nimensä
ja pyysi anteeksi häiriötä. Hän oli todella nähnyt
kauheata unta. Imre Tökölin kerrallinen hirmutyö,
kun hän mustaa kahvia tarjottaessa oli kuristanut
sulttaanin lähettiläät, oli punoutunut hänen uneensa.
Ei kai armollinen neiti vain ollut herännyt?

En luule. Hänen huoneestaan ei kuulu mitään.
Kylässä lauloivat kukot. Herra Domonkos vil-

kaisi ikkunaan. Luukkujen raoista siivilöityi jo päi-
vän kajo. Jossakin kolisivat vankkurit.

Niin .
. . nyt on jo kohta aamu, mutta vielä on

aikaa levätä, - sanoi kirkkoherra. Minä toivotan
Teidän Jalosukuisuudellenne rauhallista lepoa.

Kiitos, vastasi herra Domonkos ja asettui
uudelleen pitkäkseen. Minä toivon, etten enää
tuota häiriötä.

Kirkkoherra sulki oven, ja hetken kuluttua oli
talo jälleen hiljainen. Kylässä vain kiehuivat kukot,
ja vankkurien kolina kuului tieltä.
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Kolmas luku.

1.

Aamulla herätessään muisti herraDomonkos unensa.
Se oli sentään ikävää, että hän oli häirinnyt isän-

täväkeään keskellä yötä. Mutta sille ei nyt mahta-
nut mitään. Mikä oli tapahtunut, oli tapahtunut.
Sitten hän muisti, että oli hävinnyt ratsunsa. Se
häntä myös harmitti. Olihan se sama hevonen, jonka
selässä hän oli tuonut Leonan. . . Leona Contin
Zawadkaan. Ja nyt se vaihtaisi omistajaa armotta.

Oliko se huono enne? Herra Domonkos ei tahtonut
myöntää olevansa taikauskoinen. Siinä suhteessa
oli evankelinen maailmankatsomus häntä jonkin ver-
ran valistanut. Mutta nyt tuntui kuitenkin siltä, kuin
olisi hän kevytmielisesti luopunut jostakin, jolla oli
aivan ratkaiseva merkitys hänen elämälleen. Hevo-
nen .

.
. ratsu niin hänellä oli vielä toinen . . .

varahevonen, jota hän saattoi käyttää. Mutta neiti...
hm hänestä tuntui hassulta näin rinnastaa ratsu
ja ihmisolento toistensa kanssa. Hän hymähti ja hyp-
päsi reippaasti vuoteesta.

Niinpä niin nyt oli siis ratkaiseva hetki: hän
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saisi tavata kreivittären, jota hän yöllä oli niin har-
taasti muistellut.

Hän pukeutui nopeasti. Kirkkoherra rouvineen
tuntui jo olevan ylhäällä. Samoin kuulosti kreivitär-
kin jo huoneessaan liikuskelevan. Herra Domonkos
seisahtui: hän kuuli pienen rykäisyn. Tuo rykäisy sai
hänet nopeasti suorimaan viimeiset vaatekappaleet
ylleen. Vielä sapeli vyölle, pyyhkäisy päälaellepa hän
astui kuistikolle.

Siellä istui kirkkoherra rouvansa kanssa ja joi huna-
jaa. Herra Domonkos tervehti ja esittäytyi rouvalle.
Hän kiitti yösijasta ja pyysi vielä anteeksi yöllistä
häiriötä. Kirkkoherran rouva nauroi:

Teidän Jalosukuisuutenne huusi jotakin pettu-
reista.

Niin hän oli nähnyt pahaa unta.
En minä muuten. Ajattelin vain, että jos krei-

vitär olisi herännyt ja säikähtänyt.
Niin sitä hänkin oli pelännyt.

Ajatelkaapa, se raukka on menettänyt kaikki. . .

isä surmattu, koti hävitetty. Millähän se raukka nyt
tulee toimeen?

No .
. . hänellä oli kai sentään sukulaisia.

Pari vanhaa tätiä Miskolcissa.
Ja sinne on matkaa!

Kirkkoherra tarkasteli viiniköynnöstä, joka työnsi
yhden oksistaan kuistikon kaiteen yli. Hän hypisteli
rypäleterttua, joka oli pieni kuin lapsen nyrkki.

Noista sitä viiniä tulisi. . . kun saisi rauhassa
korjata.
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Herra Domonkoksen mielessä vilahti sota. Niin
viininkorjuu! Mitähän silloin olisi maassa tapahtunut,
kun se aika koittaisi?

Samassa astui kreivitär kuistikolle. Hän näytti
rauhalliselta. Kasvot tosin olivat kalpeat, mutta sil-
mistä loisti päättäväisyys. Tårkäny punastui ja nousi
seisomaan.

Mitä? Tekö se olette?
Neitikin punastui ja jäi seisomaan Tårkåny’in

eteen. Silmät räpyttivät, ja niihin ilmaantui kostea
kiilto.

Ehkä armollinen neiti nyt sallii minun esittää
itseni: Domonkos Tårkäny, paroni hänen ruhtinaal-
lisen armonsa palveluksessa. Hän ei vielä tiennyt,
minkälainen toimi hänelle tästä lähtien uskottaisiin.

Kreivitär nyökäytti päätään ja istui. Hän oli iloi-
sesti yllättynyt.

Kyllä minä olen koko ajan arvannut, ettette
olhit se, miksi itseänne sanoitte. Ja hän jatkoi kään-
tyen isäntäväen puoleen:

Tämä ritari minut pelasti.
Vai niin! Vai Teidän Jalosukuisuutenne se

olikin! Armollinen neiti puhui eilen kauppiaasta.
Minä olin kauppiaan puvussa, huomautti

Tårkäny, katsellen edessään istuvaa nuorta tyttöä
ihastunein silmin.

Sanoinhan minä eilen, että Jumala kyllä lähet-
tää armolliselle neidille suojelijan. Tässä se nyt on.

Tårkäny loi kiitollisen katseen papin rouvaan, joka
parastaikaa levitti hilloa leivälle.
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Mutta . . . kukas se eilinen saattaja oli?
• Hänen nimensä on Ocskay, eversti Läszlo

Ocskay. Minä tutustuin häneen eilen.
Tårkåny tunsi pistoksen povessaan. Hän tarkas-

teli neidin kasvoja, mutta ei huomannut niissä mitään
erikoisempaa.

Mutta .. . eivätkös ne Ocskayn joukot juuri. ..?

Tårkåny antoi kirkkoherralle merkin, ja tämä
katkaisi lauseensa. Mikähän salaisuus tässä piili?
Kellonsoittaja oli aamulla kertonut, että Ocskayn
joukot olivat hävittäneet kreivin linnan. Ilmeisesti
tässä oli jotakin epäselvää, mutta mitä?

Tärkäny’in täytyi lähteä. Hän ilmoitti kreivittä-
relle menevänsä valmistamaan tälle vaunuja. Hän
oli tarpeeksi saanut ajaa ratsun selässä. Nyt pidet-
täisiin hänen mukavuudestaan parempi huoli.

Voi, Teidän Kunnianarvoisuutenne! En minä
koskaan voi kiittää teitä niin paljon kuin tulisi.

Siitä ei kannattanut puhua. Mutta nyt hänen,
herra Domonkoksen, täytyi mennä.

Mihinkäpäin ruhtinas aikoo?
Jaa ...se oli toistaiseksi salaisuus. Joka tapauk-

sessa he jättäisivät Zawadkan iltapäivällä. Täällä
oli vaikea muonan saanti, ja sitäpaitsi joukotkin kai-
pasivat toimintaa.

Hän kutsui kirkkoherran syrjään.
Minusta on parasta välttää keskustelua kreivi

Contin linnan hävityksestä, sanoi herra Domon-
kos. Se herättää vain ikäviä muistoja.

Mutta oliko siinä perää, että Ocskayn joukot
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Se oli eversti Ocskayn joukko .
.

. mutta parasta
on olla siitä puhumatta.

Kirkkoherra ymmärsi ja antoi sanansa. Tårkåny
läksi.

Kauppala kuhisi ja kiehui aseellisia joukkoja. Siinä
oli seipäitä ja viikatteita, joukossa jokin pyssykin.
Tamås Esze, jonka hän eilen oli nähnyt kapakassa,
järjesteli miehiään. Kis hääri toisella laidalla toria,
huutaen ja kiroillen.

P-hana! Tällaisilla tomppeleilla pitäisi valloit-
taa Unkari keisarilta . . . eivätkä erota oikeaa kättä
vasemmasta!

Mutta vieraan hevosen tuntevat.

Se oli viittaus Kisin aikaisempaan ammattiin.
Hän oli elättänyt itsensä rosvouksella.

Suu poikki! • ärjäisi hän ja jatkoi haukkumis-
taan.

Notaarin talossa oli myös liikettä. Sanantuojia
tuli ja meni. Ratsumestari Bucsinsky istui eilisellä
paikallaan juoden olutta. Hänen naamansa punoitti.

Hyvää huomenta, Teidän Kunnianarvoisuu-
tenne. Me tulemme palvelemaan yhdessä.

Kuinka niin?
Hänen armonsa ruhtinas on nimittänyt teidät

minun apulaisekseni.
Tärkäny nolostui. Vai sellaista. No .

. . mikä arvo
hänellä tulisi olemaan?

■— Yliluutnantin. Minä olen ratsumestari.
Vai niin. Tärkåny’ia melkein nauratti. Oikeassapa
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oli Ädäm Jåvorka ollut .. . seitsemän luumupuun
aatelismies . . .

Hän tiedusteli pääsyä ruhtinaan luo. Mutta tällä
oli parastaikaa esittely . .

. kreivi Bercsenyi, herra
Borbely, eversti Ocskay y.m. Tärkåny läksi talliin.

Siellä seisoivat hevoset valmiiksi satuloituina. Hä-
nen ratsunsa hörähti pilttuustaan. Käzmer suki sitä
parastaikaa.

Olen laittanut sen kuntoon. Teidän Kunnianar-
voisuutenne. Se on hyvä hevonen.

Tärkåny taputteli ratsuaan. Se hörähteli, liikutti
korviaan ja koetti näykäistä häntä hihasta.

Yoi Musta-parka! *— kuiskutti hän. Hyvästi
nyt japalvele uskollisesti uutta isäntääsi.

Armollista herraa kävi juuri muuan upseeri
kysymässä, ilmoitti Käzmer. • Hän kyseli teidän
ratsuanne.

Kuule, sanoi Tärkåny. Kun se upseeri
tulee, niin anna hänelle hevonen täysin satuloituna.

Onko Teidän Kunnianarvoisuutenne myynyt
sen?

Tavallaan.
Mutta kuinka Teidän Kunnianarvoisuutenne

saattoi? Sellainen hevonen!
Tärkåny kohautti olkapäitään. Olihan vielä Rus-

ko .. . toinen hevonen.
Niin kyllä . . . mutta joka on Teidän Kun-

nianarvoisuutenne lemmikki Musta.
Tärkåny läksi. Häntä hermostutti. Käzmer katseli

ihmeissään hänen jälkeensä. Satuloineen! Ja hänen
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herransa kun oli niin erikoisesti iloinnut voitettuaan
sen kerran pelissä muutamalta aatelismieheltä. Se
oli turkkilainen satula, saatu sotasaaliina. Ja nyt oli
herra senkin myynyt!

Käzmer rupesi tekemään apetta. Hän pudisteli
päätään. Herroja oli toisinaan aivan mahdoton
ymmärtää.

2.

Kirjavina vyöryivät ruhtinaan joukot tasankoja
kohti. Siinä oli mitä erilaisinta väkeä; puolalaisia,
ruteeneja, kasakoita ja unkarilaisia. Olipa tataareja-
kin. Ne olivat kuuluneet siihen apuretkikuntaan,
jonka kreivi Bercsenyi oli äsken tuonut Puolasta.
Ruhtinas Wisniowiecki ja kreivi Potocki olivat ne
luovuttaneet omista joukoistaan.

Aurinko paistoi kuumasti. Takanapäin kohosivat
vuoret. Maantie pölysi. Ratsuväki, joka oli sijoitettu
kärkeen, nosti sellaisen pölypilven, että perässä tule-
vat talonpojat miltei kokonaan peittyivät siihen. Har-
maana kuin savu leijaili pöly tien varrella olevien
peltojen ja viinitarhojen yllä.

Jokaisen joukko-osaston edessä liehui lippu. Mutta
ne liput, jotka ruhtinas oli Puolasta käsin lähet-
tänyt ja joita oli talonpoikaiskylissä ihailtu, olivat
Dolhan kahakassa joutuneet voittajan, kreivi Kåro-
ly’in, käsiin. Nyt oli laitettu uusia, joista juhlallisim-
massa luettiin sanat: PRO DEO ET PATRIA (Juma-
lan ja isänmaan puolesta), sekä toisella puolen: FRAN-
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GAR NON FLECTAR (murrun, en taivu). Se oli ruh-
tinaan oma lippu, ja nuori ratsastava talonpoika,
jolla oli ruskea tönttöhattu ja harteilla vaalea, koris-
teltu sarkakauhtana, kantoi sitä ruhtinaan edessä.

Räkoczi ratsasti keivi Bercsenyin rinnalla. Heidän
takanaan ajoi puolalainen rakuuna-osasto, jota ko-
mensi ratsumestari Bucsinsky. Kunnon ratsumes-
tari muisteli päiviä, jolloin hän joukkoineen oli ret-
keillyt tuolla edessäpäin leviävällä alangolla aateliskar-
tanolta ryöstelemässä talonpoikien kanssa. Se oli
tapahtunut vähää ennen ruhtinaan tuloa, ja unkari-
laisen aateliskutsunnan vuoksi hänen oli täytynyt
vetäytyä takaisin vuoristoon. Nyt hän oli vakitui-
sesti pestautunut ruhtinaan palvelukseen hän ja
hänen miehensä.

Hän vaihtoi jonkin sanan rinnallaan ratsastavan
Domonkos-herran kanssa, mutta tämä näytti haja-
mieliseltä.

Hän olisi paljon mieluummin ratsastanut jossakin
tuolla takanapäin . . . siellä, missä kaksi mustankiil-
tävää hevosta veti upeita puolalaisia matkavaunuja.
Niissä istui Leona Conti, ja hänen ratsupalvelijansa
Käzmer ajoi.

Tämä oli nyt menoa. Herra Domonkos ei voinut
torjua mielestään ajatusta, ettei alku näyttänyt lupaa-
valta. Siihen vaikutti hänen tietämättään myös se,
ettei hän ollut saanut mielestään arvoansa vastaavaa
paikkaa. Mutta oli siinä muutakin. Munkäcsissa
väijyivät Montecuccolin kyrassierit edelleenkin, ja
Szatmårissa istui Istvan Csåky, Bercsenyin oma
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lanko, joka komitaattiaateliston kanssa vartioi Ti-
szan ylimenopaikkoja. Aatelisto toimi siis vastaan,
jollei pysytellyt kokonaan syrjässä. Se ei luottanut
yrityksen onnistumiseen. Ja sitäpaitsi se tunsi pel-
koa noita talonpoikaisjoukkoja kohtaan, jotka olivat
ryöstelleet sen omia kartanoita ja vieneet karjan lai-
tumilta. Mahtoiko näin ojien olla toiveita maan va-
pauttamisesta, kun sen vaikutusvaltaisimmat ja rik-
kaimmat miehet lukeutuivat labantsileiriin?

Mutta ruhtinas tuossa haasteli iloisesti Bercsenyin
kanssa. Tämä oli loistavasti puettu ja ratsasti kome-
alla tataarilaishevosella. Hänen asunsa oli kauttaal-
taan puolalainen, vain lakki oli kummallakin unkari-
laista kuosia —■ tavallinen kalpag, aatelislakki, joka
oli turkisnahasta tehty ja jossa liehui tuuliviirin
tapaan pyörivä viuhka. Ruhtinaalla se varsinkin
oli runsaasti koristeltu.

Råkoczi näytti iloiselta. Päivä oli ollut kaunis.
Aurinko kaarsi jo lännen puolelle. Hän oli vihdoinkin
päässyt lähtemään. Tuolla edessäpäin, missä tasangot
auteressa välkkyivät, oli hänen päämääränsä. Pian
hänen joukkonsa kasvaisivat ...ja silloin hän jo
voisi tarjota taistelua labantseille. Vuoden loppuun
mennessä olisi tämä juttu ratkaistu. . .ja silloin olisi
maa vapaa Pozsony’ia myöten.

Mutta toistaiseksi häneltä puuttui maan mahta-
vien kannatus. Kaikki nuo Eszterhåzyt, Andråssyt,
Sennyeit ja Forgåch’it kuuluivat vielä keisarin puo-
lelle puhumattakaan Karolyistä, kreivi Såndor
Karolyistä, joka oli Szatmårin komitaatin föispdn
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*— maaherra, ja nyt kuuleman mukaan parhaillaan
Wienissä viemässä valloitettuja kurutsilippuja keisa-
rille.

Sellaista oli Unkarissa! Toiset lähettivät maahan
vapauden viirin, ja toiset pitivät korkeimpana kunnia-
naan viedä se voitonmerkkinä keisarille, Hahsbur-
gille, jota vastaan juuri oli noustu. Mahtoiko missään
muussa maassa voida tapahtua sellaista?

Mutta tuossa edessä liehui uusi. Tuulen leyhkä
pani sen lepattamaan ... ja ruhtinaan omat värit,
sininen ja tummanpunainen, välkkyivät auringossa.
»Frangar, nonflectar.» Miksi hän oli niin tekstauttanut?
Ohko pakko ollenkaan murtua . . . taipumisesta puhu-
mattakaan? Eikö hän voinut seista lujana kuin kal-
lio javiedä asiansa voittoon?

Tie luikerteli kumpujen välistä. Talojen porttien
pielessä torkkui pyhä Floriån. Hän suojeli taloja tuli-
paloilta. Ruhtinas ei voinut olla hymähtämättä kat-
sellessaan noita kömpelösti puusta veistetyitä pyhi-
myspatsaita. Pyhä Floriån näytti sen näköiseltä,
kuin olisi murehtinut .

. . kuin olisi aika venynyt pit-
käksi siinä portin pielessä seistessä varsinkin tal-
vella. Kun olisi kerrankin roihahtanut, että hänkin . . .

vanha mies, olisi saanut lämmitellä! Nuori ruhtinas
hymähti. Hänestä olivat muutamankin kasvonpiir-
teet juuri sen näköiset. Pyhän Floriånin suu oli puo-
littain itkuun vääntynyt, ja silmät siirottivat haja-
mielisen näköisinä maahan.

Mitä Teidän ruhtinaallinen Armonne nauraa?
Råkoczi säpsähti. Bercsenyi oli kiivas katolilainen,
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jotenka hänelle ei sopinut ilmaista tuollaisia hassun-
kurisia mietteitä. Hän ei olisi niitä hyväksynyt,
vaikka olikin itse suuri satiirikko.

Mietin tässä vain, kuinka hullunkurista on, että
Munkäcsin linnaa pitävät hallussaan saksalaiset,
linnaa, jota minun autuaasti kuollut äitini kerran niin
uljaasti puolusti.

Onko se naurun asia?
On . .

. saksalaisiin nähden!
Bercsenyi ei vastannut. Nuori ruhtinas käyttäytyi

toisinaan omituisesti saattoi istua tuppisuuna tun-

tikausia, mutta rupesi sitten yht’äkkiä hymyilemään
omille ajatuksilleen.

Se on meille kova pähkinä.
Munkäcsko?

■— Niin. Meillä ei ole tykistöä . . .ja ilman sitä on
sitä mahdoton vallata.

Se oli totta. Heillä ei ollut yhtään tykkiä, vain sei-
päitä ja viikatteita. Ruhtinasta rupesi uudelleen nau-
rattamaan. Mitähän keisari sanoisi, jos näkisi tämän
joukon? Pärähyttäisi partaansa, vaikk’ei usein nau-
ranutkaan ..

. Leopoldus I. Råkoczin armeija! Puo-
lihumalaisia talonpoikia, joiden päällikkönä oli par-
tureita, räätäleitä ja teurastajia. Ja yksi maantie-
rosvo Albert Kis. Hänestä oli nyt kuitenkin tehty
eversti niinkuin Tamäs Eszestäkin . . .

Mutta eipä keisari nähnyt! Näkisi vasta sitten,
kun Unkarin vapausarmeija oli kasvanut niin suu-
reksi, että pystyi uhkaamaan itse Wieniä, keisarin
pääkaupunkia.
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Edestäpäin kohosi pölypilvi. Sieltä läheni ratsu-

joukko. Ruhtinas oli ollut niin mietteisiinsä vaipunut,
ettei ollut sitä huomannut. Mutta Bercsenyi kiinnitti
hänen huomionsa siihen.
- On parasta komentaa seis ja antaa Bucsinskyn

rakuunain asettua vastarintaan.
Niin tehtiin. Ratsumestari miehineen sijoitettiin

molemmin puolin tietä. He saattoivat erinomaisen
hyvin käyttää maastoa hyväkseen.

Oli komennettu: seis! ja komento kiiri taaksepäin
rivi riviltä. Mutta jalkaväki - talonpojat eivät
välittäneet komennosta, vaan pakkasivat etenemään
ratsuväen molemmille sivustoille. He olivat uteliaita
tietämään, miksi oli pysähdytty.

Antakaa meidän suojella ruhtinasta, jos siellä
on vaaran paikka!

Tärkåny sai käskyn mennä joukkoa rauhoittamaan.
Eihän tästä tulisi mitään, jollei noin yksinkertaista
komentoa toteltu. Seis! Eivätkö nuo onnettomat kuul-
leet: seis! Kapisia koiria he noilla sauvoillaan piiskai-
sivat! Antaisivat rakuunoitten tehdä tehtävänsä!

Domonkos-herra hillitsi joukon muutamalla sanalla.
Mutta nyt karahutti Ocskay paikalle.

- Miksei minun anneta aurata tietä? Minä olen
siihen tottunut!

Voitte olla, mutta ette näy olevan tottunut
tottelemaan! karjaisi herra Domonkos. Takai-
sin paikallenne!

Ocskay ratsasti takaisin kiroillen ja uhkaillen.
Tuollainen höynäpää! Tuli komentelemaan häntä.



harjaantunutta sotilasta. Ja oli vielä arvoltaan
alempi! Onneksi Tärkäny ei sitä kuullut, sillä sil-
loin hän ei olisi malttanut pysähtyä matkavaunujen
kohdalle, joiden ikkunasta suloiset, hiukan kalpeat
tytönkasvot katselivat häntä.

Hyvää päivää. Teidän Kunnianarvoisuutenne.
Mikä tuli?

Pieni pysähdys vain.
Onko siellä taistelu?
Eikö mitä. Joutavanpäiväinen kahakka vain.

Hän odotti puolalaisten tavallista taisteluhuutoa:
»Iske! Surmaa!» mutta sitä ei kuulunut. Sen sijaan
kajahti kärjestä innostuneita eläköön-huutoja, ja
hetken kuluttua komennettiin eteenpäin.

Herra Domonkoksen olisi tehnyt mieli heti palata
ottamaan selvää, mitä edessäpäin oli tapahtunut.
Mutta hän ei malttanut. Käyttäen välikohtauk-
sen aiheuttamaa epäjärjestystä hyväkseen hän jäi
siis hetkiseksi ratsastamaan vaunujen kupeelle ja jut-
telemaan.

Kreivitär nojautui ikkunasta ulos ja haasteli vilk-
kaasti. He puhuivat saksaa.

Tiedättekö, Teidän Kunnianarvoisuutenne. Minä
jo pelästyin.

Ei ole mitään syytä pelkoon.
Minä olen tullut niin araksi senjälkeen kuin

Hän nielaisi kyyneleen ja koetti hymyillä.
Domonkos-herrasta hän näytti nyt entistä suloi-

semmalta. Hän muisti, miten oli neitiä arvostellut
nähdessään hänet ensi kerran. Kaunis kuin Szegedin

7 Sydenpolttajat 97
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noita ..
. Nyt häntä kadutti. Kreivitär oli kaunis,

harvinaisen kaunis .. . nenä ehkä liian ulkoneva,
mutta herra Domonkos ei enää halunnut käyttää tuol-
laista vertausta, sillä siihen sisältyi pahaa . .

. kiro-
usta .

. . noituutta .
.

. Vaikka —■ tämä oli kuin noi-
tuutta . .

. tämä hänessä äkkiä herännyt tunne. Hän
ihan kuumeni.

Oi, voi! Olisi tehnyt mieli nostaa tuo hento olento
uudelleen ratsun selkään ja ajaa pois . . .

Teidän Kunnianarvoisuutenne! Minä toivoi-
sin, että te saattaisitte minut Miskolciin.

Toivoisitteko todella?
Kyllä. Te olette tullut minulle jollakin tavoin

niin tutuksi.
Tärkåny loi kiitollisen katseen vaunuihin. Oliko

hän kuullut oikein? »Tutuksi?» Mitä oli kreivitär
aikonut sanoa? Varmaankin enemmän. »Jollakin
tavoin ...» No niin olkoonpa hänen aikomuksensa
nyt ollut mikä tahansa, hän oli kuitenkin sanonut:
»tutuksi». Oi, kultaista sanaa! Sehän oli jo melkein
kuin lupaus...

Hänen teki mieli hiukan kiusoitella. Se oli kömpe-
löä, mutta herra Domonkos ei sitä huomannut.

Mutta . . . entäpäs jos eversti Ocskay saattaa-
kin armollisen neidin Miskolciin?

Tyttö silmäsi häntä hätääntyneenä.
Eversti Ocskay?
Niin . . . hän, joka äsken riehui tässä
En minä totta puhuen sitä haluaisi.
Mutta - hänellä on suuri saattojoukko.
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Vaikka.
Sitten hän naurahti:

Voittehan tekin pyytää saattojoukon ruhti-
naalta.

Herra Domonkos kuumeni toistamiseen. Totta
kyllä! Miksei hän voisi pyytää pientä saattojoukkoa
ruhtinaalta. Ja totta vie! hän tekisi sen!

Nyt minun täytyy ratsastaa kärkeen, armolli-
nen neiti, sanoi hän ja nosti hattuaan. Näke-
miin!

Tyttö hymyili viehkeästi ja vilkutti kädellään. Tär-
käny punastui. Peittääkseen hämilläoloaan hän huusi
Kåzmerille melkein tylysti:

- Aja taitavasti!
Nuorukainen ei vastannut mitään, pidätti vain

hevosia. Hän oli tyytymätön, että hänen herransa
oli määrännyt hänet tällaiseen toimeen. Niinhän hän
istui tässä korkealla kuin hovilakeija! Eikä Käzmer
pitänyt sellaisesta.

Herra Domonkos ratsasti marssivan joukon ohitse.
Hänen sydämensä löi. Hikisiä, villejä talonpoikais-
naamoja vilahteli hänen ohitseen, mutta ne olivat
hänestä nyt kauniita kaikki. Muutamat lauloivat,
toiset juttelivat kovalla äänellä. »Nyt höyräytetään
taas herrojen kartanoita, Gregor!» »Hst!» pani toinen.
»Mitä joutavia! Sehän oli vain herra Tärkäny ...

alhainen herra .
. .»

»Alhainen herra!» Sanat hivelivät herra Domon-
koksen itserakkautta. Kansa käytti tuollaisia omi-
tuisia sanoja. Hänen oli tapana haastella talonpoi-
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kien kanssa iltaisin. Niin hän oli tehnyt jo Tökölin
sotien aikana. Istuen leiritulilla hän oli kuunnellut
sotamiesten juttuja ja lauluja. Samoin Puolassa,
missä hän oli johtanuttöitä kreivi Sieniawskyn tilalla.

Mutta ei mikään kiitos olisi nyt vetänyt vertoja
sille sanalle, minkä hän äsken oli kuullut kreivittären
huulilta. »Tutuksi.» Niinhän tämä oli sanonut. Ja
hänen tarkoituksensa oli varmasti ollut sanoa enem-
män, mutta kainous oli estänyt häntä sitä lausumasta.

Hän saapui kärkeen. Siellä vallitsi vilpitön riemu.
Bucsinskyn rakuunoiden eteen oli ilmestynyt viiden-
toista miehen vahvuinen ryhmä, joka ratsasti kors-
kuvilla hevosilla. Heidän päällikkönsä ajoi ruhtinaan
rinnalla ja näytti parastaikaa tekevän selkoa josta-
kin.

Teitte mainion työn, herra Yekony! Me tulemme
muistamaan tämän aina.

Puhuteltu tervehti kunnioittavasti ja jättäytyi
miestensä joukkoon.

Hajduja!
Ne olivat todellakin hajduja, noita kuuluisia, pe-

lätyltä hajduja, joita palveli Munkäcsin varusväessä.
Nyt oli herra Janos Yekony karannut sieltä viiden-
toista ratsumiehen kanssa ja lähtenyt ruhtinasta vas-
taan. Hän oli tahtonut tuoda hänen ruhtinaalliselle
armolleen »lämpimäiset» niinkuin hän oli sanonut.
Ja siinä ne nyt olivat. Ruhtinaan kasvot loistivat
ilosta ja tyytyväisyydestä.

Juuri olin huolissani Munkäcsin vuoksi.
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selitti hän Bercsenyille latinaksi. Ja silloin tulivat
nämä kuin vastauksena kysymyksiini!

Herra Domonkos esitti itsensä vieraalle. Kreivitär
oli hänen mielessään. Hän tunsi itsensä niin onnelli-
seksi, että olisi ollut valmis kuuntelemaan kymmenen
herra Yekony’in juttuja.

Tämä kertoi:
Niin me karkasimme! Minä sanoin Holics’ille

(se on tuo ensimmäinen mies vasemmalta, tuossa ensi
rivissä .. . minun alapäällikköni): »Päl! Emme pal-
vele enää saksalaista .

. .» Mutta ettehän te kuun-
telekaan!

Kyllä! hymyili herra Domonkos. Te
sanoitte: »Päl!» Kenellekäs te niin sanoittekaan?

Holics’ille . . . vääpeli Holics’ille (se on tuo ensim-
mäinen mies tuossa vasemmalla . . . tuossa eturivissä).
»Päl!» sanoin minä. »Emme palvele enää saksalaista!»
»Emme palvele, herra kapteeni!» »No niin, Päl, mitä
siis teemme?» »Karkaamme, herra kapteeni! Menemme
ruhtinaan luo!» Ja niin me karkasimme.

Herra Domonkos ei ollut kuunnellut puoliakaan,
mutta kysyi kuitenkin:

Mitäs sinne muuta kuuluu?
Minne?
Tiszan toiselle puolen.
Eipä sinne muuta kuin, että muuan vanha jat-

Byygi-äijä lähetti terveisiä. Sieltä jatsyygien jahumaa-
nien maasta tulee kuulemma eri joukko, kunhan ruh-
tinas vain ehtii sinne.
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No, mutta eikö siellä Tiszan tuolla puolen ole-
kaan sitten sotaväkeä?

Ei ole .. . muualla kuin linnoituksissa. Mutta
ne eivät voi niitä jättää, sillä silloinhan linnat jäisi-
vät turvattomiksi.

Herra Vekony oli hyvin selvillä labantsien asioista.
Mutta ■— kyllä teillä on sotajoukko! ihmet-

teli hän sitten.
Mitä sanoitte?
Että kyllä teillä on sotajoukko.
Kuinka niin?
Eihän tämä ole mitään sotaväkeä . . . kuritto-

mia talonpoikia vain.
Se oli kyllä totta .

.
. mutta herra Domonkos oli

nyt sillä päällä, ettei sietänyt arvosteluja. Tämän
joukon mukana kulki hänen kreivittärensä.

Katsokaahan! sanoi hän. Nyt on hänen
ylhäisyytensä kreivi Bercsenyi itse johtamassa. Ja
se muuttaa asian. Hänen nimensä painaa enem-
män kuin itse ruhtinaankin mitä sodanjohtoon
tulee puhumattakaan jostakin Tamås Eszestä tai
Albert Kisistä.

Vekony nauroi:
Kylläpä me heitä rökitimmekin viime kerralla!

Niin juoksivat pakoon kuin kanat!
Herra Domonkos suuttui.
• Kanat? Mitä te oikein puhutte?
Herra Vekony korjasi:

Niin . . . mutta nyt on tietysti toista . .
. aivan

toista.
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He vaikenivat. Ei kuulunut muuta kuin ratsujen
säännöllinen kavioiden kapse ja jälkijoukosta iloinen
laulun katkelma. Herra Domonkos ajatteli kreivi-
tärtään. Ensi majapaikassa hän pitäisi hänestä hyvän
huolen . .

. toimittaisi kunnollisen kortteerin. Pappi-
laan hän hänet sijoittaisi niin juuri: pappilaan.
Hänen pitäisi neuvotella majoitusmestarin kanssa.
Ja sitten —niin: hänellä olisi paljon, paljon puhumista

Aurinko oli vähitellen painunut laskuaan kohti.
He olivat saapuneet alavammille maille. Lännen tai-
vaalla sädehti ja loisteli. . . aivankuin olisi koko sen
puoleinen taivaanranta ollut kullalla sivelty. Aurinko
sukelsi pilveen, ja sen reunat muuttuivat heti purppu-
ranhohteisiksi. Sitten se ui tuossa purppurapilvessä
kuin suuri, kultainen pallo . . . vuoroin leimahtaen
näkyviin ohuemmista paikoista, vuoroin sukeltaen
syvemmä.

Se oli ihana näky, joka sai miehet hiljaisiksi. Laulu
oli lakannut, ja sieltä täältä kuului vain syviä huoka-
uksia. Kirkonkellot soittivat vesperiä läheisessä
kylässä, ja miehet ristivät hartaina silmiään.

Herra Domonkokseenkin teki auringonlasku taval-
lista voimakkaamman vaikutuksen. Siinä oli Unkari
hänen silmäinsä edessä. Sitä ympäröi kultainen kehä.
Pitkin peltojen pintaa ja nurmikenttiä levittäysi vähi-
tellen tuo loistava, kimalleleva peite, joka loppupääs-
tään rupesi jo tummumaan. Multa hohti sinipuner-
vana, ja vehnäsarat uiskentelivat viheriänkeltaisessa
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valossa, jossa paikkapaikoin loimahteli punaista
verenpunaista . . .

Oliko se ennemerkki omen, että tästä sodasta
tulisi verinen? Herra Domonkoksen sydäntä ahdisti.
Ei hän tahtonut kieltää palvelusta syntymämaal-
taan, jonka taas niin monen kodittoman vuoden jäl-
keen näki. Mutta hän oli jo tällä retkellä ehtinyt
löytää muutakin ...ja se löytö tuntui nyt olevan ris-
tiriidassa tämän sodan kanssa .

.
.

Hän tarkasteli taivasta ja huokasi syvään. Lännen
loimut olivat sammuneet ... ja syvänsininen nauha
kuin etäinen, korkea vuoristo kohosi taivaanrannasta,
tummenemistaan tummeten ja yhä yleten. Päivän-
kajo pakeni kiireesti keskitaivasta kohti . . . kunnes
se yht’äkkiä hävisi, ja avaruuden ylle vedettiin kansi,
korkea, kupera kansi, jonka sisäpinnalta nyt rupesi
tuikkimaan kirkkaita, kullanpunaiselta ja safiirinsi-
niseltä välkähteleviä nastoja: tähtiä.

Herra Domonkos huokasi toistamiseen. Kaikki oli
Jumalan kädessä: elämä, kuolema, sota ja rauha ja
rakkaus . . . rakkauskin .

. .

Hiljaisuuden vallitessa marssivat joukot kylään
ruteenien lukiessa iltarukoustaan:

Armahda meitä
suuri, autuas Rouva,
Jumalan pyhä Synnyttäjä,
Neitsyt Maaria . .

.!



105

Neljäs luku.

1.

Ugrony’issa herra Domonkos sai oman osaston
komennettavakseen. Hän puhui ruhtinaalle nei-

din saattamisesta, mutta tämä oli epätietoinen.
Nyt kun juuri suunnittelemme Tiszan ylimenoa,

on jokaisella niin paljon tekemistä, etten tiedä, kenet
lähettäisin. Eversti Ocskay on matkalla Tiszabe-
csiin, missä hänen on tarkoitus yllättää herra Csåkyn
vartiosto. Meidän pitäisi sillä aikaa yrittää tästä yli
. . . mutta saa nähdä, kuinka käy. En todellakaan
tiedä, kenet lähettäisin.

Herra Domonkoksen teki mieli ilmaista, että hän
olisi kyllä halukas, mutta hän ei saattanut. Nyt kun
hän kuuli tilanteen, se olisi näyttänyt siltä, kuin olisi
hän tarkoituksellisesti tahtonut välttää taistelua.
Asia oli selvä. Inter armo, sota-aikana piti
yksityiset asiat työntää syrjään. Isänmaan etu ja
menestys oli yli kaiken muun.

Niin, sanoi ruhtinas ja katsoi Tårkåny’ia
tutkivasti silmiin aivan kuin olisi arvannut hänen
ajatustensa kulun meillä on itsekullakin omat
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yksityiset huolemme. Ymmärrän, että kreivitär ton-
tillakin on. Mutta me, jotka olemme ryhtyneet huo-
lehtimaan de publicis yleisistä valtakunnan asioista,
emme saa antaa niiden häiritä itseämme. Kun aika
tulee, otamme neidin asian esille. Sitäpaitsi: hän
on labantsi .

.
. ainakin hänen isänsä oli.

Herra Domonkos ei vastannut mitään. He eivät
olleet neidin kanssa niistä asioista puhuneet sen
vähän, mitä olivat puhuneet. Mutta hän ei sano-
nut sitä ruhtinaalle.

Samassa astui kreivi Bercsenyi huoneeseen, ja herra
Domonkos teki lähtöä.

Odottakaa lähempiä määräyksiä, herra Tårkåny.
Luulen, että teidän on vielä ensi yönä lähdettävä
Husztiin.

Husztiin?
Niin tunnetteko seutua?
En ole koskaan siellä käynyt, Teidän ruhtinaal-

linen Armonne.
Siellä on pieni saksalainen varusväki, joka on

kuulemma tehnyt kapinan, kun ei ole saanut palk-
kaansa. Ruhtinas nousi seisomaan. Mutta
kuten sanottu odottakaa määräyksiäni. Ehkä
voimme löytää jonkun, joka tuntee tienoon.

Herra Domonkos kumarsi ja lähti. Häntä harmitti
ja hävetti, että oli ollenkaan lähtenyt tällaiselle asi-
alle. Mitä oli ruhtinas mahtanut hänestä ajatella?
Mutta hän olisi halunnut valmistaa kreivittä-
relle iloisen yllätyksen. Hän olisi halunnut astua
tämän eteen ja sanoa: »Huomenna lähdemme Miskol-
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cia kohti, armollinen neiti ... ja minulla on kunnia
ja onni olla saattojoukon päällikkönä!» Hän olisi
ollut utelias näkemään, mitä se olisi kreivittäreen
vaikuttanut. Nyt hänen sen sijaan piti lähteä Husz-
tiin .. . aivan vastakkaiselle suunnalle kuin Mis-
kolc . . .

Alakuloisena, mutta silti päättäväisenä hän asteli
kylän katua pappilaa kohti, jonne oli neidin majoit-
tanut. Mikäpä auttoi. . . täytyi olla tyytyväinen,
vaikka sydän pakkasikin kapinoimaan. Velvollisuus
ennen kaikkea obligatio praeter amorem niin-
hän hänelle oli opetettu . . .

Hän kulki pappilaa kohti. Itse hän oli saanut maja-
paikan muutaman talonpojan luota. Siellä . . . talon-
pojan tallissa oli myös hänen hevosensa, ja hän päätti-
kin poiketa sinne ensin katsomaan, että kaikki oli
kunnossa.

Kylän kadulla lainehti miehiä sankoissa parvissa.
He veikistelivät talontyttärille, jotka kotiensa por-
teilla seisten kainoina seurasivat heidän edestakaisin
kulkuaan. Vanhukset istuivat penkeillä talojensa edus-
talla, miehet piippua poltellen ja kovaäänisesti jutel-
len, vaimot hiljaisina. He eivät nyt jaksaneet rupa-
tella, sillä useamman mies tai poika oli ottanut rep-
punsa ja liittynyt kurutseihin. Isoisät sen sijaan ylpei-
livät, että pojat ja pojanpojat olivat lähteneet. Hei-
dän käheä naurunsa kaikui seinustoilta, ja leveät,
valkoiset paidanhihat heilahtelivat hauskasti illan
hämärässä.
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Herra Domonkos ehti kuulla muutaman keskustelun
katkelman ja höristi korviaan.

Ne luulevat toisella puolen, että täällä on ruot-

salaisia ..
. Hevos-Kriszto tuli Kis-Värdasta ja

kertoi. . .

No . . . sehän on hyvä, nauroi toinen vanhem-
man miehen ääni. Sittenpä katsovat, että osaavat
juosta!

Oli herra Domonkoskin näitä huhuja kuullut. Ruh-
tinaan armeijassa väitettiin olevan ruotsalaisia ja
puolalaisia suuremmat määrät. Se oli kyllä totta, että

täällä oli puolalaisia vaikk’ei paljon. Mutta että

noiden Pohjolan poikien maine tällä tavoin edisti hei-
dän asiaansa se tuntui lystikkäältä.

Hän yritti poiketa muutamalle kujalle, kun joku
samassa huusi häntä. Hän kääntyi katsomaan. Katua
pitkin harppusi kolme miestä häntä kohti. Etumainen
heilutti kättään ja huusi:

Herra Tårkåny!
Se oli herra Borbely. Hänellä oli muassaan kaksi

outoa, nuorta aatelismiestä.
Joukkomme kasvaa, herra Tårkåny. Tässä on

kaksi nuorta miestä, jotka ovat vihkineet sapelinsa
isänmaan ja ruhtinaan asialle. Saanko esitellä: vel-
jekset Ilosvay.

Nuorukaiset kumarsivat. He olivat molemmat pit-
känhuiskeita jatäynnä innostusta.

Niin, me livistimme! —kertoi toinen, jonkanimi
oli Imre. Haluaisimme päästä heti käsiksi johon-
kin hurjaan ja repäisevään.
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No, no. Malttakaahan, nuoret miehet! Kunhan
päästään Tiszan yli, niin aukenee lääniä. Näettekö!
Tuolla kykkii kreivi Csåky kirottuine saksalaisineen.

Ja herra Borbely osoitti innoissaan Tiszan vastak-
kaista rantaa, josta sieltä täältä kajasti vartiotulia.
Ne romottivat suurina pusztan pimeää taivasta vasten,
ja niiden ääressä hääri miehiä.

Ovatko nuokin kreivi Csäkyn väkeä? kysyi
toinen veljeksistä. Me tapasimme kreivin tänne
tullessamme ja hän oli matkalla Tiszabecsiin. Siel-
lähän ovat kurutsien päävoimat.

No se on ensiluokkainen uutinen! huudahti
herra Borbely. - Nyt ruhtinaan luo, jotta saadaan
teillekin tekemistä.

He tervehtivät iloisesti ja läksivät. Herra Domon-
kos jatkoi matkaansa ja oli tuokion kuluttua perillä.

Majapaikan pihalla, kaivon luona, väitteli kaksi
nuorta miestä keskenään. Herra Domonkos pysähtyi
kuuntelemaan.

No ... jos olet oikea unkarilainen, niin p-u vie
lähde matkaan!

Minä olen Husztista jamenossaKis-Värdaan . . .
Siellä minun pitäisi todistaa muutamassa hevosju-
tussa . . .

Anna niiden hoitaa hevosjuttunsa jaliity sinä
meihin.

- Niin mutta . . . katsohan. Minä olin Beregszå-
szin markkinoilla ja siellä . . .

Kåzmer! huusi herra Domonkos. Mikä
mies se on?
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Se on muuan husztilainen, Teidän Kunnianar-
vois uutenne.

Äläpäs päästä sitä menemään. Voin tarvita.
Herra Domonkos meni talliin, ja Kåzmer huszti-

laisen kanssa seurasi perässä. Talituikun valossa hän
osoittautui kolmen kyynärän pituiseksi tyhmännä-
köiseksi nuorukaiseksi. .

. arviolta noin parinkym-
menen ikäiseksi. Herra Domonkos ryhtyi häntä kuu-
lustelemaan.

Oletko sinä Husztista?
Kyllä olen. Teidän Armonne.
Ja nyt olet matkalla Kis-Värdaan?
Niin olen.

■— Ja aiot sanoa »eszkuszöm», kun pitäisi sanoa
»eskiiszöm?» 1

Mistä Teidän Armonne arvasi? Vaari neuvoi
juuri niin!

Nuorukainen oli aivan hämmästynyt.
Kyllä minä husztilaiset tunnen, ja nyt sinä läh-

det ruhtinaan luo!
Voi, armollinen herra! parkui mies. Kyllä

minä vannon oikein. Mutta kun se hevonen oli meiltä
ja se oli sokea . . .

Suu kiinni nyt! komensi herra Domonkos
Ja sinä, Käzmer, vastaat tästä miehestä.

1 Eskiiszöm minä vannon. Mutta jos valantekijä
sanoo eszkiiszöm, mikä ei merkitse mitään, niin voi hän
kuvitella säästyvänsä vääränvalanteosta, vaikka vannoo-
kin väärin.



Herra Domonkos läksi pappilaan. Se oli kylän vii-
meinen talo, pienellä kummulla, ja sen takana levisi
hautuumaa.

Hän oli kiihtynyt. Jotakin leirin kuhinasta ja
vilskeestä oli tarttunut häneenkin, joka pari kolme
viimeistä viikkoa oli ollut kuin itseltään hukassa. Se
oli eräänlaista epätoivoista ponnistelua päästä irti
siitä tuskallisesta hetkestä, joka häntä odotti. Siitä
oli johtunut hänen ankaruutensa Husztin poikaa koh-
taan . . . vaikka hän samalla täysin tajusi tapauksen
koomillisuuden.

Joku seisoi pappilan portilla . .
. joku tumma, hento

olento. Herra Domonkoksen sydän sykähti. Se oli
neiti.

Teidän Kunnianarvoisuutenneko se on? kuis-
kasi suloinen, pelästynyt ääni. Ja neiti astui pari
askelta herra Domonkosta kohti.

Minä se olen, armollinen neiti. Mutta kuinka
ne laskivat teidät yksin ulos?

Minä hiivin, nauraa hihitti tyttö. Kirkko-
herran taloudenhoitajatar läksi kanatarhaan ... ja
kirkkoherra itse on jossakin kylällä.

Herra Domonkos huokasi. Tämä oli varmaankin
kohtalon sallimus, että hän sai heittää hyvästit tässä.

Armollinen neiti, sanoi hän ja hänen äänensä
vavahti. Meidän täytyy nyt erota.

Tyttö huudahti heikosti.
Kuinka? Mitä Teidän Kunnianarvoisuutenne

111
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sanoo? Erota? Mutta . . . kuka minut sitten saat-
taa Miskolciin?

Hänen ruhtinaallinen armonsa oli kyllä pitävä siitä
huolen tuonnempana. Nyt oli koko Tiszäntul tulessa
ja ruhtinaalla paljon työtä. Pian alkaisi ylimeno ...

ja sitten niin sitten puhdistuisi Tiszan tuonpuolei-
nenkin seutu. Mutta —• hänen armonsa ruhtinas oli
luvannut . . . että . . . kun sopiva tilaisuus sattuisi,
niin —.

Tyttö itki hänen rinnallaan. He olivat huomaa-
matta lähteneet kävelemään hautuumaata kohti.

Te olette ollut minulle kuin isä . . . minulle,
isättömälle, nyyhkytti hän. Olette hoitanut
minua sairauteni aikana .

. . auttanut ja holhonnut
kaikin puolin. Minä ... minä . . .

Pitemmälle hän ei päässyt.
Herra Domonkos vapisi koko ruumiiltaan. Uskal-

taisiko hän käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja
kosia? Se tuntui vaikealta. Neiti oli sellaisessa ase-
massa, ettei hän voinut puolustautua. Hän oli orpo
ja turvaton ... ja hänellä oli suuri suru. Mutta
eikö hänen, herra Domonkoksen, juuri senvuoksi pitä-
nytkin hänestä huolehtia, kun hän kerran oli niin
yksinäinen ja turvaton?

Armollinen neiti, aloitti hän ja hänestä tun-

tui, kuin lähestyisi hän syvän kuilun reunaa. Jos
olisi toinen aika ja toinen tilaisuus, niin minä . . .

Mutta kuinka voin sen ilmaista teille?
Kreivitär oli pysähtynyt. Pimeässäkin erotti herra



Domonkos hänen loistavat, kyyneleiset silmänsä ja
hänen muotonsa kauneuden.

Mitä se on. Teidän Kunnianarvoisuutenne?
Miksette voi sanoa?

Herra Domonkos taisteli itsensä kanssa. Ensi ker-
taa elämässään hän oli nyt tällaisessa tilanteessa. Jos
hänen ruhtinaallinen armonsa olisi käskenyt hänen
valloittaa Wienin, niin ennemmin hän senkin olisi
tehnyt kuin seisonut tässä. Hm! Jos hän jatkaisi ja
saisi kieltävän vastauksen, niin kaikki olisi lopussa
kerta kaikkiaan. Jos hän sen sijaan vaikenisi, niin
kukaties hänelle ei pitkiin aikoihin suotaisi tällaista
tilaisuutta.

Minusta tuntuu niin mahdottomalta, että Tei-
dän Kunnianarvoisuutenne lähtee . . . Mihin suuntaan
teidät on määrätty?

Husztiin.
Ah! sanoi tyttö ja huokasi. Se on aivan

toisaalla kuin Miskolc.
Niin se oli. Kukapa sen paremmin tiesi kuin hän,

herra Domonkos. Mutta mitä hyötyä oli nyt sen
toteamisesta!

Niin, armollinen neiti. Minun täytyy jo tänä
yönä lähteä. Minä saan siis kunnioittavimmin sanoa
teille hyvästi. Minä toivon, että . . .

Hänen äänensä katkesi, hän ei saattanut jatkaa.
Mutta . . . saan kai minä vielä joskus tavata

teitä?
»Jo olet tyhmä, kun et ota omaasi!» kuiskasi jokin

ääni herra Domonkoksen povessa. Ja se ratkaisi

8 Sydenpolttajat 113
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asian. »Tulkoon mitä tahansa!» ajatteli hän. »Minä
sanon sen kuitenkin . . . tässä hautuumaan äärellä.
Asiahan on vakava. Vainajat olkoot todistajiani,
että aikomukseni on rehellinen ja vilpitön . . . niin-
kuin jokaisen Tårkäny’in aikomus aina on ollut näissä
asioissa.»

Ja tuo viittäkymmentä lähentelevä mies oli yltä
päältä hiessä, kun hän viimein avasi suunsa:

Armollinen neiti .
.

. minä olen vain yksinker-
tainen sotilas . .

. mutta minä olen aatelismies . .
.

(»Tuota minun ei olisi tarvinnut sanoa», ajatteli hän.
»Neitihän tietää.») Minä en ole palvellut hoveissa . . .

enkä osaa hovitapoja .
. . (»Tuotakaan minun ei olisi

tarvinnut sanoa. Neitihän näkee.») Mutta —me Tår-
kåny’it olemme sellaisia, että . . . mihin meillä on
halu . . . siihen meillä on halu ... ja nyt on minulla
halu tuota . . .

Siihen se jäi ja olisi jäänyt herra Domonkoksen
puolesta iankaikkisesti, jolleineiti olisi auttanut häntä:

kosia minua.
Tepä sen sanoitte, armollinen neiti, kuiskasi

herra Domonkos ja häntä hävetti hirveästi.
Neiti loi häneen kyyneleiset silmänsä eikä vastan-

nut mitään. Hän astui vain askeleen herra Domon-
kosta kohti ja tarttui tätä kädestä.

Te siis suostutte, armollinen neiti?
Tyttö taivutti vain päätään.
Muuta ei herra Domonkos tarvinnut. Hän tempaisi

neidin syliinsä ja huusi. Kokonainen rykmentti labant-
seja olisi varmaankin sen kuultuaan paennut, sellai-



115

nen mylvähdys se oli. Mutta neiti ei säikähtänyt
ollenkaan. Sanoihan vain:

■— Herrani ja valtiaani!
Yaltiattareni! sanoi herra Domonkos ja suu-

teli neitiä.
Ja nyt vasta, kun näin pitkälle oli päästy, valtasi

hänet hillitön riemu. Hän oli kuin taivaassa. Aja-
tella, että hän äsken oli talsinut pappilaa kohti ala-
kuloisena kuin vetohärkä. Ja nyt . . . kautta taivaan
tähtitarhojen hän oli onnesta juopunut, niin että
horjui! Mutta hän halusi korvata kosintansa köm-
pelyyden ja tarttui senvuoksi neitiä vyötäisistä.

Voi pyhä Tapani ja pyhä kuningas Laszlo!
huudahti hän ja kohotti neidin ilmaan. Noin kor-
kealle minä sinut nostan!

Älkää vain pudottako!
Herra Domonkos kauhistui. Hän laski neidin äkkiä

alas . . . kuin olisi todellakin pelännyt pudottavansa
hänet.

Eihän tehnyt pahaa?
Mikä?
Se, että nostin ylös?
Ei, nauroi neiti. Kuinkapa se olisi pahaa

tehnyt.
No . . . sitten minä nostan uudelleen!
Älkää.

He kävelivät takaisin, ja herra Domonkoksella oli
puhumista. He menisivät naimisiin... ja sitten
alkaisi suloinen elämä! Piti vain ensin saada loppuun
tämä sota. Sitten he rakentaisivat yhteisen pesän.
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Mihin he asettuisivat, sillä ei herra Domonkos tällä
autuaallisella hetkellä päätänsä vaivannut parem-
min kuin silläkään, että he kuuluivat eri valtiollisiin
leireihin ja eri kirkkokuntiin. Niistä voitaisiin puhua
myöhemmin. Ja sitäpaitsi: liesihän neiti, että hän
oli kurutsi ja evankelinen. Kuitenkin häntä hiukan
huolestutti, että nämä seikat mahdollisesti vielä aset-
tuisivat heidän onnensa tielle. Senvuoksi hän kysyi
varovaisesti:

Ethän vain kadu, että olet antanut minulle
kätesi?

Mitä katumista siinä olisi? Jumala oli hänet lähet-
tänyt.

Mutta .
. . kun olen näin vanhakin .

. . sopisin
isäksesi.

Siksipä juuri teitä rakastankin. Olette minun
turvani.

Herra Domonkos masentui jonkin verran. Eikö
hänessä sitten ollut muuta rakastettavaa kuin ikä?

- Mutta .
. . ajattelepas, kultaseni. Olen jo lähem-

pänä viittäkymmentä.
Neiti loi häneen kauniit silmänsä.

Se, jotarakastaa, ei ole koskaan vanha.
Herra Domonkos heltyi. Aarre oli tämä hänen

neliinsä aarre! Hän esitti, että Leona sanoisi häntä
sinuksi.

■ — On hiukan vaikeaa vielä .. . mutta kyllä minä
silti teitä rakastan.

No, hyvä oli! Herra Dotnonkos uskoi. Hän irroitti
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sormuksen pikkusormestaan. Siinä oli tulipunainen
karneooli.

Rakkautta, onnea, terveyttä ja pitkää ikää,
sanoi hän, painaen sormuksen neidin etusormeen. Se
oli liian väljä muihin.

Neiti punastui. Hän silmäsi sormusta, jonka kivi
pimeässäkin säteili. Nyt hän oli siis tämän miehen
oma . . . tämän vähäpuheisen ja kömpelön aatelis-
miehen. Häntä nauratti, mutta samalla niin omitui-
sesti vapisutti. Hetki oli kovin juhlallinen.

Joko palataan?
Jo, .vastasi herra Domonkos ja tunsi omi-

tuista vapautuneisuutta.
Hän saatteli neidin pappilaan, jätti hänet kirkko-

herran taloudenhoitajattaren huostaan ja vannotti
pitämään hyvää huolta. Palattuaan hän kyllä suo-
rittaisi kaikki.

■— Älkääkä laskeko häntä yksin ulos, ■— varasi
hän. Hänen ruhtinaallinen armonsa toimittaa
hänelle saattajan, jos armeija etenee minun poissaol-
lessani.

Taloudenhoitajatar lupasi tehdä niinkuin oli käs-
ketty. Herra Domonkos meni vielä sisään neidin huo-
neeseen.

Sääli on jättää sinua yksin . . . sääli, mutta
muukaan ei auta.

Hänen silmäänsä kiertyi väkistenkin kyynel
Mutta . . . tehän tulette pian takaisin?
Tulen, tulen! Lentäen tulen, kunhan saan teh-

täväni toimitetuksi.
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Ettekä antaudu vaaraan?
• En toki! Että vaaraan johan nyt! Visusti

varjelen itseni —■ johantoki.
Jumala ja Pyhä Neitsyt teitä suojelkoot!

Ja neiti kurotti otsansa herra Domonkoksen suu-
deltavaksi. Mutta tämä suuteli alemmas . , . siihen
paikkaan, mihin tavallisesti suudellaan. Ja läksi.
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Viides luku.

1.

Puolen yön korvissa oli herra Domonkos joukkoineen
valmis lähtemään matkaan. Herra Imre Ilosvay

oli liittynyt mukaan. Ruhtinas oli antanut hänelle
heti työtä. Husztin poika toimi oppaana. Hänen
matkansa Kis-Vårdan käräjille oli katkennut äkkiä.

Herra Domonkos oli onnellinen. Reippaasti hyp-
päsi hän hevosen selkään ja ohjasi ratsunsa Beregszå-
sziin vievälle tielle.

Hänellä oli suunnilleen kolmesataa miestä, niistä
kolmas osa tataareja. Ruhtinas oli antanut hänelle
tämän joukon, koska hänen piti jättää jokin määrä
unkarilaisia varusväeksi Husztiin, jos tarvittaisiin.
Noin satakunta oli Råkoczi arvellut riittävän. Tataa-
rit olivat hyvät olemassa paluumatkalla, jolloin herra
Dornonkoksen joukko olisi huomattavasti pienenty-
nyt. Piti vain katsoa, etteivät ne päässeet ryöstä-
mään.

Muuten ei herra Dornonkoksen joukon kristitty
osa isosti eronnut tataareista. Siinä ei ollut ainoata-
kaan säännölliseen sotaväkeen kuuluvaa miestä.
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Mutta sellaisia kyllä, jotka olivat ennen kuuluneet.
Yksi osa oli palvellut Itävallan armeijassa viimeisten
turkkilaissotien aikana, toinen taas kuuluisan Imre
Tökölin joukoissa. Ne olivat siis vanhoja veteraa-
neja, vaikka pukunsa ja varusteittensa puolesta mitä
kirjavinta väkeä. Herra Domonkos oli kuitenkin hyvil-
lään, ettei tässä joukossa ollut yhtään viikatetta eikä
seivästä. Hehän tulisivat retkeilemään siinä osassa
Tiszåntulia, missä saksalaisten pelko vielä piti hal-
lussaan kyliä ja kauppaloita .. . vaikka väestön
mieliala olikin Räkoczin puolella. Dolha ei kuuleman
mukaan ollut kovinkaan kaukana Husztista. Tämän
retkikunnan piti siis ainakin aseistuksensa puolesta
tehdä väestöön luotettava vaikutus. Ja sitäpaitsi
sen piti pystyä tarpeen tullen panemaan vastaan,
jos joku labantsiherroista yrittäisi samanlaista tem-

pausta kuin minkä kreivi Kårolyi oli suorittanut Dol-
hassa.

Yö oli kaunis ja lämmin. Tähdet tuikkivat lem-
peästi. Tämä oli vielä Alföldiä, suurta alamaata,
jokavaltakunnan etelärajalta ulottui tänne Märmaros-
alppien ja niiden läntisten naapurivuorten juurelle.
Minkänimisiä ne kaikki olivat, sitä ei herra Domonkos
tiennyt. Hän ei tuntenut tätä osaa isänmaastaan.

Ratsastaen joukkonsa etunenässä herra Ilosvayn
rinnalla hän muisteli neitiään. Hänestä tuntui ihmeel-
liseltä se, mitä oli tapahtunut: hän, Domonkos Tår-
käny, vanhapoika, kihloissa, salakihloissa! Sitä oli
melkein mahdoton uskoa todeksi. Mutta —se oli
totta. Ei ollut pitkää aikaa kulunut vielä siitä, kuin
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hän oli pitänyt neitiä sylissään ja suudellut. Herra
Domonkos pyyhkäisi viiksiään ja antautui lemmen-

haaveiden valtaan.
Sellainen tyttö . . . niin nuori ja kuitenkin niin vii-

sas ja kehittynyt. Hän tunsi melkein alemmuutensa
siinä suhteessa. Mutta kun lempi poltti povea . . .

niin löytyipä hänestäkin vain nainen. Niin kainona
oli nojannut hänen, herra Domonkoksen, olkapäätä
vasten . . .

Mitä hän olikaan puhunut? Nyt tässä tähtien va-
lossa ratsastaessaan pitkin Beregszåsziin johtavaatietä
meni herra Domonkos ajatuksissaan läpi koko kosi-
miskohtauksen. Hän punastui häpeästä. Sellainen
pöllö . . . sellainen tomppeli ja aasi hän oli ollut
pitänyt puhetta kuin valtiopäivämies. »Minä olen
vain yksinkertainen sotilas . . . mutta minä olen aate-
lismies . . .» Hitto vie! Ja kuitenkin oli vain kysymyk-
sessä ollut rakkauden tunnustus!

Mitähän neiti oli ajatellut? Varmaankin henges-
sään nauranut. Herra Domonkos punastui vielä
enemmän. »No niin ..

. naurakoon vain, kunhan
rakastaa minua. En minä hänen naurustaan välitä,
sillä minäkin rakastan häntä.»

Entä eronhetkenä? Mitä hän silloin oli sanonut?
»En toki! Vai että vaaraan johannyt! Visusti var-
jelen itseni johan nyt toki!» Sellainen aasi hän oli
aina! Ei koskaan osannut pukea ajatuksiaan sanoiksi.
Aina ilmaisivat sanat jotakin muuta, kuin mitä hän
ajatteli. Puhuminen oli vaikeaa. Silloinkin .. . ero-
hetkenä hän oli tietysti tarkoittanut tarpeetonta
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vaaraa . . • sellaista, johon mies turhanpäiten syöksyi.
Sillä olihan päivän selvää, että sotilaan tiellä sodassa
oli aina vaaroja, joita ei voinut välttää.

Herra Domonkoksesta näyttäytyi tuo suloinen koh-
taus nyt sellaisessa valossa, että hän nykäisi he-
vosensa laukkaan ja huudahti:

Ei, ei!
Herra Ilosvay karahutti hänen rinnalleen, mutta

samassa herra Domonkos jo pysäytti.
Vai sinä siinä! äyskäisi hän ratsulleen.
Mikä tuli?

Herra Domonkos kääntyi Ilosvayta kohti. Eikös
Leonakin ollut kysynyt juuri noin: »Mikä tuli?» -
kun häneltä yht'äkkiä oli puhe katkennut ja hän oli
jäänyt miettimään heidän erilaisia valtiollisia mieli-
piteitään ja uskontunnustuksiaan. »Mikä tuli?» Se oli
kuvaavaa hänelle, Domonkos TårkänyTUe, että hän
kesken kaiken noin töksähti . . . pysähtyi yht’äkkiä
laukassaan. Se teki tietysti äärettömän hassun vai-
kutuksen.

Ei mikään, vastasi hän, ja taas astuivat rat-
sut rinnatusten tasaista tahtia.

Minä kuulin, että kreivitär Conti oli ruhtinaan
leirissä, - aloitti herra Ilosvay. Ja kuulin myös,
kuinka onnettomasti hänen oli käynyt.

Niin .
.
. hänen kotinsa oli hävitetty. Hän oli nyt

aivan turvaton.

Kuulin, että Teidän Kunnianarvoisuutenne oli
pelastanut hänet.
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Kyllä, murahti Tårkäny, vaikka joka hermo
oli valveilla.

Tunnetteko neidin?
Kyllä .. . me olemme kasvaneet yhdessä

ja taidamme olla hiukan sukuakin.
»Olipa onni, että kysyin tänä iltana!» ajatteli herra

Domonkos. »Tuossa olisi nyt kilpakosija!»
Mutta herra Ilosvay puhui niin rauhallisella

äänellä, että herra Domonkos rauhoittui. »Ei noilla
ole koskaan ollut keskenään mitään», ajatteli hän.

Ja nyt hän vasta antautui herra Ilosvayn kerto-
muksen lumoihin. Se, mitä tämä neidistä jutteli, oli
niin hauskaa, että sydän ihan suli sitä kuunnellessa.

Muistan hänet kaksitoistavuotiaana. Hänellä
oli sellainen suuri, ulkoneva, kasvoihin verrattuna
tavallista valtavampi nenä, joka tuntui uhmaavan
koko maailmaa. Minä kiusasin häntä usein ja sanoin:
»Et sinä saa miestä, kun sinulla on noin suuri nenä!»
Mutta hän näpsäytti minua kynsille ja sanoi:
»Minäkö? Minä otan ensimmäisen, joka vastaani
tulee!»

»Ja niin ottikin!» ajatteli herra Domonkos, ja
hänet valtasi yht’äkkiä ylimaallinen hellyys.

Mutta ■— toisinaan hän haaveili mahdottomia.
Kerrankin hän taisi silloin olla kymmenvuotias
lapasin hänet puutarhasta ruusupensaan juurelta
polvillaan. »Mitä sinä nyt rukoilet?» kysyin minä
valmiina kiusaamaan. Leona hypähti ylös kuin
ammuttu. »Rukoilen sitä, että kuolisin ennen kah-
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dettatoista ikävuottani, sillä muuten ei minusta
tule enkeliä . . .»

Herra Domonkos kannusti ratsuaan, niin että se
hypähti tuliseen laukkaan. Parinkymmenen askeleen
perästä hän sen kuitenkin seisautti. »Olipa onni . . .

ettei Jumala kuullut hänen rukoustaan! Olipa onni!
Minä en olisi silloin saanut häntä . . .»

Teidän ratsunne säikkyy, huomautti herra
Ilosvay, joka taas oli ehtinyt hänen rinnalleen.
Käskenkö ajaa neliä?

—Ei tarvitse, • vastasi herra Domonkos japyyhki
hikeä otsaltaan. Hänen oli tavattoman kuuma.

He odottivat, kunnes joukko oli ehtinyt lähemmäs,
ja antoivat sitten ratsujen käydä. Piti säästää hevo-
sia, sillä ei tiennyt, kuinka paljon niiltä takaisin tul-
lessa vaadittaisiin. Herra Domonkoksen oli tullut
niin hyvä 010, että hänen olisi tehnyt mieli melkein
syleillä herra Ilosvayta. Vai oli tämä ollut neidin
kasvinkumppani! Mutta sitten hän muisti, että
Ilosvay oli kiusannut tyttöä tämän lapsena ollessa.
Ja hän jyräytti:

Minusta on anteeksiantamaton synti kiusata
lapsia .. . varsinkin tyttöjä. Hän oli aina pitänyt
lapsista erikoisesti.

■— Mitä Teidän Kunnianarvoisuutenne tarkoittaa?
Herra Ilosvay oli jo unohtanut neidin ja äskeisen

juttunsa. Hän ei ymmärtänyt esimiestään.
Niin minä vain - hm! —no niin! Mutta

missä se Husztin poika on? Haluaisin hiukan haas-
tella hänen kanssaan.
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Ilosvay ratsasti hakemaan. Hetken kuluttua hän
toi pojan. Tällä oli hyvä hevonen, sikäli kuin pi-
meässä saattoi erottaa.

Tunnetko sinä tarkkaan tämän tien?
Jaa . . . tämänkö tien?
Niin, niin!

Herra Domonkos olisi varmasti suuttunut taval
lisissä oloissa, mutta nyt oli Ilosvayn juttelu saanut
hänet niin hyvälle tuulelle, että häntä nauratti. Siitä
juuri oli johtunut, että hän halusi haastella pojan
kanssa. Kun ihminen on oikein onnellinen, haluaa
hän puhua jonkun kanssa useimmat ainakin. Kun
ei herra Domonkos saattanut puhua herra Ilosvayn
kanssa sillä tämä olisi pian ruvennut jotakin aavis-
telemaan halusi hän nyt keskustella pojan kanssa.

—■ Tämä tie vie Beregszåsziin . . . pitäisi ainakin
viedä.

No . . . etkö ole sitten varma?
Kyllähän minä varmakin olen . . . mutta ei sitä

koskaan tiedä . . .

Herra Domonkos nauroi ääneen.

No . . . mutta etkö sinä kertonut minun palveli-
jalleni olleesi Beregszåszin markkinoilla?

Kyllä .
. . siellä minä olin-

Ja sielläkö myit sen hevosen, josta sinun piti
Kis-Värdassa todistaa?

Siellähän minä . . . mutta se oli isoisän järjes-
tämä koko juttu. Seikka on nimittäin sellainen, että
minun isoisäni . . .
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Mutta ennenkuin Husztin poika ehti jatkaa,
karahutti Kåzmer jälkijoukosta paikalle.

Tataarit ryöstävät kanoja! ■— ilmoitti hän.
Eivät tottele, vaikka olen kieltänyt.

Herra Domonkos karkuutti taaksepäin niin paljon
kuin hänen ratsunsa kavioista lähti. Siellä .

. . muuta-
man kylän kohdalla seisoi joukko tataareja .

.
. tois-

ten pidellessä toveriensa hevosia, sillä aikaa kuin
nämä rosvosivat kanatarhaa. Hirveä kaakatus oli
herättänyt talon isännän, joka talikko kourassa
hääteli outoja vieraita. Mutta nämä vain nauroivat
ja molittivat.

Takaisin joka mies! karjaisi Tårkåny puolaksi,
niin että kylä raikui. -Kuka on antanut teille luvan?

Miehet koettivat piilottaa tappamiansa lintuja
kauhtanoittensa alle, mutta herra Domonkos jyrisi:

'— Missä on päällikkö?
Miehet viittasivat eteenpäin. Herra Domonkos

ratsasti sinne.
Siellä ajoi tataarien päällikkö, aga, torkkuen satu-

lassa, aivan kuin ei olisi tiennyt mistään mitään.
Kuule, orja! karjui Tärkäny. ■— Sinä hirtätät

kolme miestäsi heti paikalla!
Effendi! hämmästeli päällikkö. Hänen ni-

mensä oli Timer Rifat Alimhan ja hän oli nuori, soi-
keakasvoinen, hauskannäköinen mies, jolla oli pienet,
viistot, mantelinmuotoiset silmät.

Mitä mies teki?
Teeskenteli pahus! Ei ollut muka tietävinään!
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Sieltä palailivat kanavarkaat ja asettuivat paikoil-
leen. Herra Domonkos osoitti niitä.

Nuo ovat varastaneet kanoja! Katsohan, kuinka
tuollakin povi pullottaa! Minä sanon sinulle, Timer,
että sinä hirtätät tuon miehen ensi kylässä!
- Effendi. Minä torkku’. .

. mies karka’
Hm. Tataaripäällikkö oli hyvin surkean näköinen.

Herra Domonkos arvasi kyllä, että hän valehteli,
mutta hän oli ollut tänä yönä niin onnellinen,
ettei saattanut rikkoa sen tunnelmaa panemalla kuo-
lemantuomiota täytäntöön. Oli kuin olisi Leona kat-
sellut häntä jostakin ja kuiskannut: »Muista isääni!»
Hän siis määräsi, että aamulla päivän valjetessa oli
kolme varkaista ruoskittava. Päällikkö saisi heittää
heistä arpaa.

Niinkuin effendi käske’.
Hän komensi Ilosvayn ratsastamaan tataarilais-

päällikön rinnalla ja pitämään tätä silmällä. Jollei
pakanoita pidetty kurissa, saattoi heistä koitua ar-
vaamatonta kiusaa.

Herra Domonkos ei ollut ensi kertaa tekemisissä
muhamettilaisten kanssa. Hän tunsi heidät. Imre
Tökölin sotaretkien aikana hän oli useammin kuin
kerran saanut komentaa turkkilaista ratsuväenosas-
toa. Nämä olivat yleensä rehellisiä ja ennenkaikkea
kunnioittivat annettua sanaa. Mutta ryöstämistä
he eivät pitäneet minään rikoksena - olipa sitten
kysymyksessä oma tai vihollisen maa. Nyt oli ruh-
tinas kuitenkin ankarasti kieltänyt, ettei tällä ret-
kellä saanut mitään sellaista tapahtua. Hän, herra
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Domonkos, oli antanut määräykset lähtiessään myös
Timerille, mutta tämä ei ollut vastannut mitään. Oli
vain rypistänyt kulmiaan ja muljauttanut vihaisesti.
Mutta hän, Domonkos Tärkäny, näyttäisi, että
häntä oli toteltava. Ja nyt hän oli varma, että Timer
aamun koittaessa antaisi huljan heilua.

Hän ajoi siis joukkonsa etunenässä ja mietti retken
päämäärää. Häntä halutti palata mitä pikimmin,
sillä ruhtinaan leirissä häntä odotti suloinen silmäpari,
jota hän ei koskaan voisi kyllikseen katsella. Mahtai-
siko Räkoczi lähteä liikkeelle ennen hänen paluutaan?
Arvattavasti. Hänen armonsa oli sanonut: »Kun
palaatte, niin etsikää meitä Kållån suunnalta. Siellä
on toinen samanlainen pesä, josta pitää tehdä selvä,
ennenkuin pääsemme rauhassa etenemään. Meidän
pitää päästä Debreceniin, sillä siellä voimme varustaa

itsemme muonalla ja lisäaseistuksella . . .»

Kukahan määrättäisiin Leonan turvaksi? Hän ei
ollut rohjennut sitä kysyä, vaikka sanat olivat pyö-
rineet kielellä. Kyllä kai hänen ruhtinaallinen armonsa
siitä huolen pitäisi. Nyt hän tuota ajatellessaankadehti
sitä miestä. Mutta eihän sillä saattajalla ollut sitä
onnea, mikä hänellä, Domonkos Tårkäny’illa, joka
ratsasti tässä . .

. tämän ratsuväkiosaston etunenässä

matkalla Husztiin. Hän oli sentään onnenpoika!
Yö rupesi valkenemaan, ja tähdet kalpenivat. Oli

sivuutettu monta nukkuvaa kylää ja toisin vuoroin
ajettu ravia. Nyt alkoivat jo ihmiset heräillä ja
ruveta askareilleen. Yhden ja toisen talon pihalta
töllisteli heitä joku vettä vinttaava vaimo tai talliin
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Domonkos merkille, että heihin suhtauduttiin myötä-
mielisesti. Täälläkin olisi otollinen maaperä vapaus-
liikkeelle niinkuin ruhtinaan leirissä oli arveltukin.
Kuinka pitkälle sitä kestäisi, saataisiin ennen pitkää
nähdä. Ainakin oli leirissä puhuttu, että Husztin por-
varit olivat innokkaita Råkoczin kannattajia. Halu-
sivat vain päästä saksalaisesta varusväestään ...

Nyt nousi aurinko. Sen ensimmäiset säteet sattui-
vat tuohon käymäjalkaa ratsastavaan joukkoon, jota
herra Domonkos komensi. Miehet rupesivat lukemaan
aamurukouksiaan. Kuului vain omituista äänten
hyminää, kun nuo parroittuneet, arpiset urhot tank-
kasivat: »Armahda meitä, Herra, taivaan ja maan
Luoja

. .
.» Tataaritkin olivat suorittaneet aamuhar-

tautensa. »Ihmeellistä», ajatteli herra Domonkos.
»Molemmat rukoilevat samaa Jumalaa ...ja kuiten-
kin on olemassa niin tavattoman suuri erotus kum-
mankin uskonnollisten menojen välillä.» »Ihmisistä
kai ne ovat» jatkoi hän mietteitään ja rupesi itse-
kin ajatuksissaan lukemaan: »Armahda meitä. Herra,
taivaan jamaan Luoja . . .»

Timer-aga karahutti etupäähän.
Effendi! sanoi hän. Aurinko on noussut.

Herra Domonkos oli juuri lopettanut rukouksensa.
Hän muisti asian. Niin nyt olisi kanavarkaitten
rangaistus pantava täytäntöön. Mutta . . . jokin ääni
hänen rinnassaan vastusti jyrkästi tätä ajatusta.
Sotilaskuri? Niin ... se oli ehdottomasti pidettävä
yllä. Mutta . . . tämä aamu oli niin kaunis . .

. puszta

9 Sydenpolttajat 129
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tuossa hänen ympärillään ui auteressa. Kaivon vint-
tejä kohosi sieltä täältä ... ja valkeiksi rapatut talot
heloittivat auringossa. Tänne saakka ei ollut ulottu-
nut turkkilaisten hävitys siinä määrässä kuin muihin
osiin maata. Täällä oli vielä mökki pystyssä ... ja
talonpoika asteli pellollaan. Tosin täälläkin huomasi
hävityksen jälkiä . . . mutta ne olivat pieniä Alföldin
etelä- ja keskiosiin verrattuina.

Herra Domonkos epäröi.
Timer Rifat Alimhan! sanoi hän sitten ja

katsoi päällikköä lujasti silmiin. - Minä annan tällä
kertaa anteeksi. Mutta jos vasta tapahtuu pienin-
kin rikkomus, niin rankaisen heti. Mene!

Allah! pääsi hämmästyneeltä tataarilta. Omi-
tuinen dzauri! Puhui ensin hirttämisestä, sitten ruos-
kimisesta . . . mutta kun rangaistus piti panna täy-
täntöön, niin sanoikin: »Minä annan tällä kertaa
anteeksi!» Allah!

Ja Timerin oli vähän vaikea selittää sitä miehil-
leen, jotka jo selät paljaina odottivat rangaistusta.

Allah! huudahtivat hekin ja katselivat toi-
siaan ihmeissään. Sitten he viittasivat kanoihin,
joita retkotti siellä täällä satulan nupeissa. He pääs-
tivät ilonsa valloilleen kuin lapset jarupesivat laula-
maan.

2.

Paluumatkan suoritti herra Domonkos Ugocsan
komitaatin halki. Husztin valtaus oli sujunut parem-
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min kuin hän olisi osannut odottaakaan. Imre llos-
vay oli yöllä hiipinyt kaupunkiin ja saanut sotamie-
het houkutelluiksi surmaamaan upseerinsa. Se ei
tosin ollut kuulunut herra Domonkoksen suunnitel-
miin .

. . mutta sodassa sattui kaikenlaista. Hänen ei
ollut tarvinnut jättää varusväkeä kaupunkiin, sillä
husztilaiset olivat luvanneet pitää puolensa, nyt kun
saksalaisista oli päästy. Suurin osa linnoituksen mie-
histöä oli siirtynyt ruhtinaan palvelukseen. Ja siinä he
nyt ratsastivat vääpelinsä johdolla herra Domonkok-
sen miesten riveissä.

Toinenkin etu oli kaupungin valtauksesta ollut.
Märmaroksen komitaatin aateliset olivat miehissä
liittyneet ruhtinaaseen . . . ilmoittaneet tästä lähtien
kannattavansa yksin häntä. Herra Domonkos oli
saanut vastaanottaa paljon vakuutteluja ja suo-
sionosoituksia.

Siinä hän nyt ratsasti joukkonsa etunenästä tietä
myöten, joka kiemurteli pitkin vuoren kuvetta. He
olivat poikenneet valtatieltä. Husztin poika, Miska,
oli sanonut tämän oikaisevan. Mutta polku näytti
vievän yhä sakeampaan metsikköön ... kokonaan
pois ihmisten ilmoilta.

Männikköä ja kuusikkoa . . . taas tiheämpää pen-
saikkoa ...ja jälleen männikköä ja kuusikkoa. Herra
Domonkos oli pannut merkille, että kuusten kyljet
täällä hohtivat merkillisen sinertäviltä. Niin olivat,
kuin olisivat olleet maalatut jollakin harmaansinertä-
väljä värillä, josta sininen erikoisesti pisti silmään.

Päivä oli ollut kaunis, mutta vähitellen oli taivaalle
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ruvennut ilmestymään pilviä, jotka näyttivät uhkaa
viita. Tulisi kaikesta päättäen sade ja ehkä ukonilma-
kin .

. . sillä kulku tuntui rasittavalta tavattoman
kuumuuden vuoksi.

Tämä oli harvaan asuttua seutua. Siellä täällä koh-
tasi kyllä kylän, mutta vuoristo oli melkein asuma-
tonta. Jokin sydenpolttajan mökki vilahti joskus
näkyviin jostakin kurusta tai notkelmasta. Husztin
poika, jokaoli ollut oppaana menomatkalla, oli vakuut-
tanut osaavansa. Mitenkä mahtoi olla? Herra Do-
monkos tarkkaili taivasta ja pudisteli päätään.

Hänen aavistuksensa toteutuivat ennen pitkää.
Rupesi jyrähtelemään ja satamaan, ja vettä alkoi
tulla kuin kaatamalla. Sotamiehet kiroilivat. Miksei
oltu jääty kylään sadetta pitämään . . . kun nyt täy-
tyi rämpiä tiheikössä tällaisessa hornan ilmassa?
Tataarit huudahtelivät tuon tuostakin: »Allah!», ja
hevoset pakkasivat säikkymään. Herra Domonkosta
itseäänkin harmitti, ettei ollut pysähtynyt aikaisem-
min. Nyt he kastuisivat perinpohjin. Jo rupesivat
ratsujen lautaset höyryämään, kun sade kasteli ne
kiiltäviksi. Ukkonen pauhasi. Koko ratsujoukko
kulki kuin höyryssä.

Saksalainen vääpeli varsinkin noitui hirmuisesti.
Herra Domonkos pani merkille hänen voimasanojensa
harvinaisen valikoiman. Kyllähän unkarinkielikin
oli rikasta siitä roskasta . . . mutta saksa vei voiton.

Hän katseli ympärilleen, mutta missään ei näkynyt
asumuksen merkkiäkään. Vuoret kaikuivat hirvittä-
vällä voimalla ... ja siellä täällä iski salama alas.
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niin että maa vapisi ja savusi. Oli kauhistuttavaa
ja vaarallistakin .

. . jollei pian päästy väljemmille
maille.

Missä se Husztin poika on? huusi hän.
Tämä tuli, mutta ei voinut antaa sen tarkempia

tietoja. Tätä tietä vain pitäisi päästä Halmiin.
Herra Domonkos komensi Ilosvayn muutamien

ratsumiesten kanssa ajamaan edelle ja ottamaan sel-
vää, eikö missään näkyisi kylää tai edes jonkinlaista
suojapaikkaa. Sillä ukonilma tuntui vain yltyvän,
ja sade kävi vallan sietämättömäksi.

Ilosvay karahutti menemään kuin höyrypilvessä.
»Reipas poika», ajatteli herra Domonkos. »Ei vä-
rähtänytkään, kun ilmoitti minulle, että saksalai-
set upseerit oli surmattu ja että voisin marssia kau-
punkiin.» Herra Domonkosta puistatti. Se oli sen-
tään ollut kamalaa . . . mutta sitä ei ollut voinut vält-
tää . . .

Vuoret jymisivät. Virtoina syöksyi rinteiltä alas
yht’äkkiä syntyneitä puroja, jotka pauhasivat kuin
kosket. He olivat nyt jo niin märkiä kuin olla saattoi.
Ei rihman kiertämää kuivaa paikkaa koko monisa-
tapäisessä joukossa.

Ilosvay palasi ja ilmoitti, että jonkin matkan päästä
tuli aukea ja että siellä näytti olevan jonkinlaisia
katoksia, joiden alla ainakin osa miehistöstä saisi suo-
jan. Aukean laidassa kyhjötti matala mökki, suuren
kallion kupeessa. Sinne voisi päällystö ehkä majoit-
tua. Se oli nähtävästi jonkun sydenpolttajan asumus.

Ratsastettiin eteenpäin. Aivan oikein .. . siellä
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olivat herra Ilosvayn näkemät katokset . . . neljä
luvultaan, mutta parissa niissä oli kasa hiiliä. Niihin
ei mahtunut kuin korkeintaan sata miestä.

Ei auttanut täytyi pysähtyä. Täällä . . . aukealla
oli hiukan turvallisempaa kuin metsässä, missä salama
joka hetki saattoi lyödä ihmiseen. Jokunen ikihonka
oli jo rytisten kaatunutkin aivan heidän näkösällään.
Taikauskoiset miehet pitivät paikkaa noiduttuna,
ja muutamat saksalaisistakin arvelivat, että se oli
noiden surmattujen upseerien aikaansaama kosto.

-—• Kostavat ..
. p-ut .. . kun veimme niiltä hen-

gen. Mutta pakkoko oli pidättää meiltä palkkaa!
Siinä oli mökki suuren kallion kyljessä, pieni ja

matala. Se sijaitsi aivan metsän laidassa. Jonkin
matkan päässä savusi miilu. Joku parrakas, nokinen
turjake juosta lönkytti sieltä hengästyksissään. Se
oli merkillisen näköinen otus. Parta niin tiheä, että

silmät juuripääsivät näkymään, japäässä monenmon-
ta kertaa paikattu lakki.

»Mitä väkeä te olette?» näytti hän kysyvän eikä
häntä näyttänyt peloittavan aseellisen joukon läsnä-
olo.

Kaksi nuorempaa miestä näkyi myös laahustavan
sysimiilulta käsin. He olivat märkiä kuin uitetut
koirat.

Minä luulen, isä, että se sammuu, virkkoi
toinen heistä arkana pälyillen outoja vieraita.

Ei saa sammua, p-u vie! kiljui ukko.
Katsokaa, pojat, että pysyy palamassa! Szatmårissa
tarvitaan hiiliä.
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»Vai Szatmåriin sinä aiot sysiä viedä!» ajatteli
herra Domonkos. »Hyvä on! Mutta siitäpä ei taida
tullakaan mitään.»

Mikä paikka tämä on? kysyi hän tiukasti.
Sysihauta.
Pitkältikö tästä on Halmiin?

-- On sinne matkaa.
Herra Domonkos laskeutui hevosen selästä ja

tiedusteli ukolta, voisivatko he hetkisen pitää sadetta
hänen mökissään.

»No, miksi kysyt, kun on tuollainen määrä sapeleita
mukanasi?» näytti ukon katse sanovan. Mutta hän
ei vastannut mitään.

Herra Domonkoksesta näytti ukko omituiselta,
jollakintavoin hassahtavalta. Hän astui toisten edellä
majaan.

3.

Se oli musta ja matala ja niin pimeä, että piti
hyvän aikaa totutella silmiään, ennenkuin pystyi
näkemään ympärilleen.

Nurkassa oli pieni avotakka, kuin istualleen lysäh-
tänyt ihminen, jolta on jäänyt suu ammolleen ja pol-
vet pystyyn. Niin se keuvotti siinä puoleksi makaa-
vassa asennossa. Herra Domonkos ihmetteli, kuinka
noin tavaton määrä kiviä oli tarvittu tuollaista pientä
takkaa varten. Mutta mökki oli muutenkin erikoinen.

Yksi ainoa pahainen ikkuna-aukko aukealle käsin
antoi valoa. Leveä, seinään naulattu sänky, jossa oli
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pehkuja ja jos jonkinlaisia vaateriekaleita, vei yhdessä
takan kanssa suurimman osan huoneen pinta-alasta.
Se ulottui ovisuusta toiseen seinään. Ikkuna-aukon
kohdalla oli pöydän tapainen, ja takan ja ovisuusei-
nän välillä leveä rahi.

Orresta roikkui lapasia, kenkiä ja kintaita .. .

oikea ronttoskokoelma. Niin heiluivat kuin kirkon-
kellot, kun miehet sisään tunkiessaan kopsahuttivat
niihin päänsä.

Ukkokin oli pujahtanut sisään ja liikkui näpsäkästi
ikkunan ja takan väliä. Hänen pitkä partansa
vavahteli, kun hän katseli aukealla hääriviä ratsu-
miehiä. Tataarit olivat tehneet tulen muutaman
katoksen alle .. . haalineet hiiliä ja puhaltaneet
niihin valkean.

Polttaisivat hevosen sontaa . . . eivätkä minun
sysiäni, mutisi ukko.

Märkä hevosen sonta ei pala.
Ukko vilkaisi Ilosvayhin. Mokomakin maitoparta!

Niinkuin ei hän, vanha Makär, sitä olisi tiennyt! Hän
oli vain muuten osoittanut tyytymättömyyttään
tämän äkkinäisen vierailun johdosta.

Mutta .. . mistä korkea-arvoisat herrat tule-
vat?

Tårkåny selitti.
Vai Husztista! innostui ukko. ■— No teit-

tekö saksalaisista selvän?
Kyllä oli tehty ... oli surmattu upseerit ja vapau-

tettu kaupunki.
S-tanan hyvin tehty!
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Ukon silmät kiiluivat kuin karhulla. Ja hän näytti
melkein peloittavalta.

Sotamiehetkö ne tappoivat?
Niin . .

. tuossa oli vääpeli, joka oli tainnut nitistää
useamman kuin yhden.

-—■ Kyll’ mine nitisti’, naureskeli vääpeli.
No .

. . unkarilaisten Jumala antaa sinulle tai-
vaan siitä palkinnoksi, ■— nauroi ukko. Mutta sak-
salaisten Jumala taitaa heittää h-vettiin.

Herra Domonkoksenkin täytyi nauraa. Ukko tuntui
kaikesta omituisuudestaan huolimatta olevan kiivas
saksalaisten vihaaja.

Vanhus oli tehnyt tulen takkaan, ja sen loisteessa
saivat herrat kuivatella vaatteitaan. Vaikka kyl-
lähän sen puolesta olisi tarjennut - kuumana kesä-
päivänä. Mutta - muuten oli hauskaa saada kuivaa
ylleen.

He hippasivat kelteisillään, ja ukko katseli heitä
silmät kiiluen. Herra Domonkos rupesi kyselemään
hänen entisyyttään.

Mistäkö olen tullut? Sitäkö armollinen herra
kysyy? Szolnokin lähellä viljelin maata ... aatelis-
herran tiluksilla. Sain tehdä päivätöitä . . . vedättää
heiniä, kantaa voita ja hunajaa. Ei ollut koskaan tyy-
tyväinen saksalainen herra. Haukkui ja heitti
niskasta portaita alas. Tuli sitten turkkilainen, ajoi
herran pois ja otti hänen maansa. Taas sama urakka:
päivätöitä, veroja ja kyydityksiä. Siinä kharadsh . . .

siinä kaura-, puu- ja hunajavero. Ajattelin: kunpa
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palaisi herra, olisin alamainen enkä mukiseisi. Nyt
näännyn orjuuteen.

Ukko henkäisi ja kohensi tulta. Tulenloimu valaisi
hänen vanhat, kuihtuneet kasvonsa.

Ajettiin sitten turkkilainen maasta. Minäkin
olin auttamassa. Otin osaa Szalänkemenin taisteluun.
Siellä sain fringiasta päähäni. Ukko näytti.
Palasi herra . . . sai takaisin entiset maansa. Menin
kartanoon.- »Suutelon kättä, armollinen herra! Pal-
jon on muuttunut armollinen herra jos minäkin.
Sain fringiasta päähäni Szalänkemenissä.» »Sinäkö
se olet, Makär?» »Minä, armollinen herra .

. . nöyrin
palvelijanne!» vastasin valmiina heittäytymään hänen
jalkoihinsa. Mutta hän katseli minua tylysti. »Olet
palvellut turkkilaista, olet tehnyt päivätöitä vihol-
liselle! Sitäpaitsi: olet uskonparantajia. Jos tahdot
pysyä paikallasi, niin muuta uskosi. ..»

Taas kohensi vanhus tulta. Herra Domonkos istui
sängyn partaalla ylisillään.

Minä muutin. Menin paavin papin luo ja sanoin:
»Anna anteeksi, isä! Olen ollut luopio. Palajan ainoan
autuaaksitekevän kirkon helmaan.» Tein ristinmerkit
ja kumartelin moneen kertaan. Hän haukkui minua.
Siinä oh manaukset, vannotukset ja valat senkin
seitsemät temput. »Luovutkos perkeleestä?» »Luovun,
kunnianarvoisa isä.» »Ja kaikista hänen menoistaan?»
»Kaikista hänen menoistaan, kunnianarvoisa isä.»
Mitäpä talonpoika muuta voi, kun on leipä kysymyk-
sessä jakotona monta suuta syömässä ... jakartanon
herra uhkasi häätää pois.
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Ukko huokasi ja kääntyi sitten yhUäkkiä herrojen
puoleen.

No niin. Nyt olin muka oikea kristitty. Menin
kotiin . . . rupesin rytkäämään töitä. Mutta miten
olikaan. Samat päivätyöt, samat hovinteot javerot.. .

tuhatta kertaa kovemmat vain kuin ennen. Ei edes
turkkilaisen aikana ollut mies niin ahtaalla ollut.
Ajattelin: ei ollut apua uskon muuttamisesta. Herra
ei ole mitään oppinut Itävallan pääkaupungissa asu-
essaan. Tyttöjä vain rakastaa . . . moukkain maalais-
ten tyttäriä. Minunkin tyttäreni vei! Vanhus kat-
seli hurjasti ympärilleen. Vaimo suri. . . tuli mieli-
puoleksi jakuoli. • Ukko huokasi raskaasti. Sil-
loin läksin kotoa jatulin tänne. Rupesin sydenpolt-
tajaksi. Sanon: Allahkin on parempikuin Werda!

Ukko oli karjaissut viimeiset sanat, niin että tuvassa
olijat olivat säpsähtäneet. Nyt hän seisoi keskellä
lattiaa, sieraimet levällään ja murahdellen kuin karhu.

Herra Domonkos oli melkein hartaana kuunnellut
vanhuksen kertomusta. Se oli totta. Sellaista oli
elämä Unkarissa. Talonpojan tila varsinkin oli kurja.
Mutta noin syväänkö oli katkeruus kaivautunut ta-

lonpojan poveen? »Allahkin on parempi kuin Werda!»
Sitä hän sentään ei olisi uskonut.

Hän muisti, että ukko oli puhunut hiilien viennistä
Szatmåriin. Hänelle selvisi yhtäkkiä.

Sinä sanot: »Allahkin on parempi kuin Werda.»
Mutta kuitenkin autat saksalaista.

Mitä? kivahti vanhus. Saksalaista?
Niin. Tiethän hiiliä Szatmåriin?
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Vien kyllä! Csåky-herralle vien ... ja hän
maksaa hyvästi.

Ukko räpäytti silmiään.
Mutta etkö tiedä, että Csäky-herra palve-

lee saksalaisia? On keisarin puolella .. . labantsi.
Nytkin kököttää Szatmårissa ja koettaa estää ruh-
tinaalta pääsyä maahan.

Vanhus oli istahtanut pölkylle, joka oli takan edessä.
Hän oli hämmästynyt. Oikeinpa hän oli uumoillut-
kin, että nämä olivat kurutseja . . . ruhtinaan miehiä.
Sillä Csåky-herran vouti oli kertonut, että ruhtinas
Råkoczi rynnisti maahan ja että kurutseja sikisi kuin
sieniä sateella. Kuinka mielellään hänkin olisi liittynyt
ruhtinaan joukkoihin, mutta ei ollut uskaltanut.
Csåky-herran vouti oli sanonut: »Jos liityt kapinalli-
siin, tulee kreivi ja polttaa sinun mökkisi ja tappaa
sinut poikineen!» Senvuoksi hän ei ollut uskaltanut
viedä hiiliä muualle.

Se Csåky-herran vouti sanoi
Ovat pettäneet sinua, vanhus, huomautti

herra Domonkos.
Niin ovat! huudahti ukko ja hypähti pystyyn.

Se Csåky-herran vouti sanoi: »Tuo vain sysiä Szat-
måriin ..

. saat vapaasti tuoda. Ei kukaan kykene
kieltämään.» Ja niin minä ja pojat . . . voi s-tanan

s-tana!
Mutta nythän voit liittyä ruhtinaan miehiin,

sanoi herra Ilosvay.
Ukko katseli häntä kuin epäillen.

Suojeleeko ruhtinas silloin meitä?
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Tietysti!
Ja tätä minun Sysihautaani?

Herra Domonkos naurahti.
Tietysti!

Ukko karkasi ovelle.
Pojat, Adorjän ja Orbän hei!

Pojat tulivat . . . kaksi nokista, partaista otusta,
jotkakulmiensa alta kyräsivät vieraita.

Mitä haluat, isä?
Vanhus viittasi tuvassa istuviin herroihin:

Sanokaahan, pojat, millä Csåky-herran vouti
uhkasi, kun viimeksi veimme hiiliä linnaan. Eikö
sanonut, että polttaa mökin jatappaa meidät, jos —.

Sanoi. Ja minä ajattelin: »Piru korventakoon
sinut h-vetissä. Amen.»

—Ja minä, ■— sanoi Orbän että: »Antakoon
sinulle tulista pikeä Yerpeletin viinin asemesta!»

Mutta . . . nyt lupaavat nämä herrat, että ruh-
tinas suojelee meitä, jatkoi ukko yhä enemmän
innostuen.

Me sanomme: Jumala antakoon hänelle tai-
vaassa hyviä ruokia ja juomia!

Amen, sanoi Adorjän.
>
— Ja nyt lähdemme! huusi ukko. Näitten

herrojen mukana lähdemme.
Niin teemme, isä . .

. mutta entäs miilu?
Täytyy jättää . . .

Entäs valmiit hiilet?
Selkään, selkään, pojat! Ja ruhtinaan leiriin!
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Selvä on! ■— huudahti Adorjän ja läksi juokse-
maan miilulle käsin Orbänin seuratessa häntä.

Johan minulle yksi ja toinen sanoi, että »sak-
salaista autat, Makår-setä» . . . mutta minkä minä
voin, kun sellaiset uhkaukset jokakerta .

.
. jok’ikinen

kerta . . . pyhä Tapani!
Samassa ilmaantui yksi miehistä ovelle

Poika on karannut, ilmoitti hän.
Mikä poika?
No ... se meidän oppaamme.

Herra Domonkos kynsi korvallistaan.
Vai niin

Mutta sitten hän rauhoittui.
Me saamme täältä uudet oppaat.

Ja viitaten ratsumiehelle hän jatkoi kääntyen
vanhuksen puoleen:

Teillä on hyviä hiiliä, Makär-setä?
Niin on, armollinen herra . . . niillä kuumenee!

Ja ukko rupesi touhuamaan ja panemaan kamp-
peita kasaan. Yks’ kaks’ olivat taakat valmiit, mökki
lukittu, palava sysimiilu sykehytetty, jaukko Makår
poikineen marssi herra Domonkoksen joukon edellä,
näyttäen tietä. He olivat yhtä mustia kaikki kolme
sekä isä että pojat, mutta heidän risaisten nuttujensa
alla sykki oikea, rehellinen unkarilainen sydän. Pää
oli tosin hiukan yksinkertainen kaikilla kolmella . . .

pojilla olletikin, mutta sydän sitä rehellisempi.
• Sysimiilu se kyllä jäi, ■— tuumi Makår-ukko

astua talsiessaan vuorenrinnettä alas. = — Mutta pääasia
on, ettei Csäky-lierrakaan sysiä saa.
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Hiilet ruhtinaalle, jorahti Adorjån, astuen
isänsä jäljissä. Ja kolmantena marssiva Orbän lisäsi:

Niin juuri. .
. ruhtinaan omaan pajaan!

Tårkäny’ista kuulosti mukavalta tuo keskustelu.
Hän oli herkkä kaikelle alkuperäiselle. Sysimiilu
niinpä niin. Koko Unkari olisi kohta yhtenä palavana
sysimiiluna .

. .

Tyytyväisin mielin ja onnellisissa tunnelmissa rat-
sasti herra Domonkos vuoristopolkua alas, joka vähi-
tellen leveni tieksi. Se ei ollut missään kohden liiaksi
jyrkkä. Lännen suunnalla rupesi taivas ruskottamaan.
Huomenna olisi kaunis ilma.
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Kuudes luku

1.

Matkan kuluessa saatiin tietoja ruhtinaan retken
suunnasta. Hänen armonsa oli mennyt Tiszan yli,

valloittanut Kallon ja oli nyt kuulemma kulkemassa
kohti Debreceniä .

. . jollei jo ollut päässytkin sinne.
Herra Domonkos sai näitä tietoja eri paikoissa, kylissä
ja kauppaloissa, milloin talonpojilta, milloin virka-
miehiltä. Kaikkialla vallitsi suuri innostus ruhtinaan
asiaa kohtaan.

Halmissa hän sai tarkempia tietoja. Hänen armonsa
oli todellakin valloittanut Kallon. Hän oli piirittänyt
kaupunkia muutamia päiviä. Mutta kun siitä ei
ollut lähtenyt apua, oli viimein ammuttanut kaupun-
kia palavilla nuolilla, ja se oli tepsinyt: talojen olki-
katot olivat leimahtaneet tuleen . . .ja asukkaat olivat
pakottaneet varusväen antautumaan.

Eikö hänen ruhtinaallisella armollansa ole tyk-
kejä? kysyi kylätuomari, jokaherra Domonkokselle
näitä uutisia kertoi.

Tärkäny katseli häntä tutkivasti. Näistä Ugocsan
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virkamiehistä ei vielä tiennyt, mille puolen loppujen
lopuksi kallistuisivat.

—■ Tietysti hänen ruhtinaallisella armollaan on
tykkejä! - ärjäisi hän. Mutta hän ei kysy sinulta
eikä minulta, miten hän suvaitsee kaupunkeja valloit-
taa.

Kylätuomari painui kokoon, pieni, vähänläntä
mies, jolla oli suuri nenä ja pitkät viikset. Tietysti,
tietysti! Ei kai niin viisas herra kuin ruhtinas Råkoczi
lähtenyt sulin käsin saksalaista vastaan.

Mikä on nimesi? >— kysyi herra Domonkos.
Dussig.
Oletko saksalainen?

Tuomari ihan lyyhistyi kasaan.
Isä oli saksalainen, mutta äiti unkarilainen,

armollinen herra. Minä olen unkarilainen!
Ja hän laski käden sydämelleen kuin vakuuttuak-

seen Tärkäny’ia sanojensa totuudesta.
»Tiesi. . . mikä sinä olet!» ajatteli herra Domonkos

ja jatkoi kuulustelua.
Oliko Szatmår vielä keisarillisten käsissä!
01i... oli kuulemma. Mutta mikäli hän, kylä-

tuomari, oli saanut tietää, niin kurutsit piirittivät
sitä parasta aikaa.

Siis ei kreivi Csåky vielä ollut hellittänyt.
■— Ei ole .. . armollinen herra. Mutta pakko

kai on hellittää.
Ja kylätuomari lausui sen sellaisella äänenpainolla,

kuin olisi jonkun muunkin pakko hellittää.
Herra Domonkos muisti yht’äkkiä Makår-sedän.
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Tämä oli kävellä talsinut poikineen koko matkan Sysi-
haudalta tänne. Nyt hänen oli saatava ajaa.

Kuule! Hanki kaksi hevosta ja vankkurit,
komensi hän. Minä tarvitsen. Puolen tunnin
kuluttua jatkamme matkaa.

Kylätuomari kumarsi nöyrästi, ja herra Domon-
kos läksi.

Hänen joukkonsa olivat leiriytyneet torille. Mie-
het olivat iloissaan, että vuoristo oli vihdoinkin jää-
nyt. Täältä alkoi jo alamaa, Alföld ...ja nyt pääs-
täisiin nopeammin etenemään.

Mutta . . . kummaltako puolen Szatmårin me
kierrämme? kysyi muuan. Oikealtako?

Varminta on mennä vasemmalta, vastasi
toinen.

Tulee mutkaa.
Se vanha tornihaukka on vaarallinen.
Csåkyko?
Niin.
Ja NagyKäroly’ssa istuu kokko.
Ei ole kotona! huusi muuan kyläläinen.

Kreivitär yksin on linnassa. Tuli mies sieltäpäin
tänä aamuna.

Herra Domonkos astui ohi hälisevän joukon, pitkin
kylän katua. Hän oli levoton jakuumeissaan. Pitäisi
päästä jatkamaan matkaa. Hän kaipasi neitiään.
Missähän tämä mahtoi tällä hetkellä olla? Oliko
Debrecenissä ..

. vai vastako matkalla sinne ..
.?

Hän pysähtyi kylän laitaan ja katseli lounasta
kohti. Peltoja levisi siinä hänen edessään, ja niiden
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takaa silmänkantamaton lakeus, jonka yllä auer
häälyi. Siellä säteili ja säkenöi . .

. kuin olisivat luke-
mattomat pienen pienet tulipisteet tanssineet näkö-
piirin rajassa.

Herra Domonkos huokasi. Sitä suuntaa oli heidän-
kin painuttava. Hän muisti miestensä äskeisen kes-
kustelun. »Kummaltako puolen Szatmårin kierrämme?»
Tietysti oikealta .

.
. sillä nyt ei ollut aikaa tehdä tur-

hia mutkia. »Vanha tornihaukka» ei voisi heille
mitään. Szamos-joen yli he kulkisivat huomenna . . .

ja sitten jatkettaisiin kohti Debreceniä . . . ohi Nagy
Kårolyin ... samoin oikealta. Sillä se oli joka suh-
teessa varmempi. Szatmårin komitaatin itäosia ei
vielä tiennyt, millainen mieliala siellä vallitsi. Ja
Szilågy’in komitaatti oli samoin vielä aivan tuntema-
tonta.

Hän palasi takaisin jonkin verran rauhoittuneena.
Debrecenissä varmaankin pysähdyttäisiin pitemmäksi
aikaa ... ja siellä järjestyisi neidinkin asia. Olihan
pakko lähteä länttä kohti... ja niin jouduttaisiin
sivuamaan Miskolciakin, missä Leonan tädit asuivat.
Hän, herra Domonkos, saisi taas ratsastaa rakkaan
neitinsä vaunujen kupeella ja haastella tulevaisuu-
desta. Niin oli paras kertoa asia ruhtinaalle ..

.

sillä nykyisenä sotaisena aikana oli hän itseoikeutettu
kreivittären holhooja, koska tämä kerran oli joutunut
hänen valtaansa. Herra Domonkos oli varma, että

ruhtinas ilomielin suostuisi heidän liittoonsa.
Kylätuomarin pihalla olivat vankkurit jo valmiina,

kaksi hevosta edessä. Siinä oli siis Makår-sedän



148

valjakko. Nyt saisi ukko ajella sen sijaan että

oli saanut tähän saakka talsia.
Tarvitseeko Teidän Armonne ajomiestä?

kysyi tuomari, joka oli itse valvomassa valjastusta.
En tarvitse, vastasi herra Domonkos.

Siihen tulee hiilikuorma.
Kylätuomari katseli häntä pitkään. Hiilikuorma?

Ohko mies päästänsä vialla? Eikö hiiliä ollut kaikki-
alla? Tarvitsiko niitä lähteä Halmista kuljettamaan?
Mutta hän ei puhunut mitään, sillä herra Domon-
kos oli tehnyt häneen tuiman vaikutuksen.

Tuokion kuluttua oli joukkovalmiina matkaan. Taas
järjestyivät rivit, ja ratsujen kaviot kopisivat kylän
kaduilla. Tataarit vilkuivat ympärilleen ...ja heidän
viiksiensä päät kipristyivät. Tärkåny-bei oli pitänyt
hyvän kurin: he eivät olleet missään päässeet ryös-
tämään. Muutamia kymmeniä kylän miehiä oli liitty-
nyt mukaan. Heidän omaisensa huutelivat viimeisiä
hyvästejä talojensa ovilta. Koirat haukkuivat, ja
hanhet kaakattivat. Pikkuiset paljasjalkaiset pojat
juoksivat ratsujen rinnalla, kasvot innosta hehkuen.

Kuraisit, kurutsit! huusivat he ja heiluttivat
käsiään.

Kurutsit, kuraisit! kaakattivat hanhetkin.
Oli iloa ja elämää . . . koko kylä liikkeellä. Mutta
viimeisenä ajoi Makår-setä poikineen. Adorjån
ohjasi, pitkä ruoska kourassa, ja Orbän kyyhötti lyn-
käpäittensä varassa, katsellen tupruavaa tietä ja hil-
jalleen etääntyvää kylää. Yhä kuului koirien haukku
ja hanhien kaakatus. Mutta kylän takaa siinsivät
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vuoret .
.

. niin kulkivat kuin tumma reunus pitkin
taivaanrantaa. Siellä oli Avas ... jossakin ... ja
Sysihauta. Orbån mietti, olikohan miilu mahtanut
kunnolla sammua. Sen saattaisi uudelleen sytyttää,
kun tarve vaati. Sillä hiiliä tarvittaisiin vastaisuu-
dessakin.

2.

Nyt riitti jo pusztaa antaa ratsujen ravata javank-
kurien kiitää. Nyt ei ollut estettä kivistä eikä kan-
nonpökkelöistä. Täällä avartui rinta ... ja mies veti
syvempään henkeään. Riemuisa hihkaisu ...ja rat-
sumies helähdytti ilmoille iloisen laulun.

Szatmår sivuutettiin oikealta. Sen tornit kuumot-
tivat pölyn ja auteren seasta • pistivät esiin kuin
naskalin kärjet taivaan siintävää lakea vasten.
Jossakinniistä istui vanha tornihaukka, kreivi Csåky,
ja tarkkasi pusztalla kiitävän ratsuparven menoa.
Tataarien ruoskat vinkuivat. Pienet pörröiset hevo-
set saivat kipeän iskun lautasilleen tai mahansa alle

ja ne porhalsivat eteenpäin sieraimet levällään ja
silmissä villi kiilto.

Adorjånkin heilutti huijaa. Hei! Vai itse kylätuo-
inari oli antanut hevoset ja vankkurit herroille!
No niin! Nyt ei enää oltukaan Csåky-herran ja hä-
nen voutinsa armoilla. Nyt mentiin ruhtinaan leiriin.

Hei! - huusi hän, katsoen siintäviä torneja
kohti. • Tulepas nyt ottamaan!
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Ja häntä nauratti, nauratti tavattomasti. Isä-
Makår huusi, että mikä häntä vaivasi.

Adorjån viittasi torneja kohti.
Niin siellä on Szatmår ... ja Csäky-herra

■— Mutta ...me olemme täällä!
Makår-setää toisinaan arvelutti. Oliko hän teh-

nyt viisaasti lähtiessään? Hän oli jo niin kauan asu-
nut Sysihaudassaan, että häntä oudostutti tämä

avara puszta. Vaikka oli pusztalla syntynyt. Mutta
hän oli jo niin tottunut yksinäiseen vuorenko-
loonsa, ettei enää tuntenut viihtyvänsä täällä. Kun
he kuljettivat hiiliä Szatmåriin, niin he tavalli-
sesti läksivät aamulla varhain. Pimeän päässä he
sitten kulkivat yli alangon, tuttua keinoa . . . viipyi-
vät päivän kaupungissa ja taas pimeän tullen läk-
sivät painamaan takaisin vuoristoonsa. Kun aurinko
nousi, kiikkuivat he jo korkealla vuorten rinteillä
ja katselivat pälyen taaksensa kuin ilvekset petäjän
pankolta. Illan tullen he olivat jo ehtineet takaisin
mökilleen ... ja sitten vasta he olivat tunteneet

täyttä turvallisuutta.
Mutta nyt ei ollut enää turkkilaista maassa . . .

ei passoja eikä heitä. Pois oli karkoitettu spahit,
ja lakannut oli heidän hallintansa. Sen sijaan oli
saksalainen palannut ... ja aloittanut entisen isän-
nyytensä.

Miksikähän se aina niin kävi, että kun yritti olla
parempaa, niin tuli keskeytys ja alkoi entinen kur-
juus? Juuri kuin oli päästy laukkaan tai täyttä
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ravia ajamaan . .
. niin: seis, seis! Aina oli jokineste

voitettavana . . . aina jokin kiusa kärsittävänä . . .

Mutta • mitä nyt? Siellähän todella miehet huu-
sivat: seis! edessäpäin. Makårin valjakko oli
jäänyt jonkin verran jälkeen, mutta pian se otti
kiinni toiset.

Szamos! huutelivat miehet. Szamos!
Niin siinä oli virta . . . Tiszan lisäjoki, kuivil-

laan niinkuin joet tähän aikaan. Esteettömästi
pääsi ajamaan yli. Vain yhdessä kohtaa tuli vank-
kureihin vettä.

Nyt oltiin onnellisesti yli. Mutta nytpä oli ratsas-
tettukin siksi monta tuntia, että pieni pysähdys oli
välttämätön.

Yks’ kaks’ laskettiin hevoset irti ja ruvettiin syö-
mään. Tulia ei tehty, sillä paistamista ei ollut. Lei-
pää . . . paksua maalaislimpua haukattiin ja ryypät-
tiin viiniä päälle. Sitä oli joka miehellä leilissään
pilaantunutta, hapanta viiniä. Mutta se maistui
ajon jälkeen. Ja sitten kaivettiin piiput ja tupakka-
kukkarot esiin ja pantiin palamaan.

Makår-setä istui miesjoukon keskellä ja jutteli:
Nämä olivat ennen olleet asuttuja seutuja . . .

kaikki nämä maat. Mutta sitten tuli tataari ja
hävitti tuhaksi. Kaksitoista kirkkoakin oli kohon-
nut täällä . . . niin oli hänen vaarinsa kertonut
kukoistavia kyliä ja onnellisiä ihmisiä. Siinä missä
nyt tuskin kasvoi ruohonkortta, oli ennen aaltoillut
vehnä ja kukkinut kukorica maissi. Nyt ei ollut
mitään . . . paljasta lakeutta vain.
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Jaa että . .
. tataariko hävitti? kysäisi joku.

Niin hävitti . . . noiden esi-isät.
Ja Makår-setä viittasi tataareihin, jotka olivat

majoittuneet jonkin matkan päähän.
Sanotaan, että muutamissa paikoin asuu vie-

läkin niiden jälkeläisiä.
Niin asuu! innostui Makår. Mitäs ovat

mezokövezdiläiset muita kuin tataarien jälkeläisiä
ja samoin palasit.

Eivät paloc'it ole tataareja.
No, mitä ne sitten ovat?
En tiedä . . . mutta eivät ainakaan tataareja!
Älä sinä turhaa kiistele . .

. hyvää sotilaskan-
saa se on.

Ja taas kutisivat savupiiput, ja miehet paistattivat
itseään auringossa. Yleinen tyytyväisyys vallitsi.

Sitten alkoi taas hetken päästä joku:
Onkohan labantseja paljonkin?
No . . . kaikki tästä eteenpäin, nauroi toinen.
Älä valehtele! Sittenhän me emme kykenisi

mihinkään!
Ole huoleti, virkahti kolmas. Siinähän

vasta mies niittää, missä on heinää sakeassa!
Taas tuli tauko. Nämä kurutsit, talonpojat ja maa-

orjat olivat vaiteliaita luonnostaan. Eivät lie olleet
tottuneet puhumaan muuta kuin sen, mikä oli vält-
tämätöntä. Vasta kun viini hiukan kulmia kierteli,
pääsi vilkkaus valloilleen.

Makår, jokos pussit kastuivat?
Ukko käsitti väärin.
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•- Välipä siitä .. . mutta kastuivat hiilisäkit.
Miehet nauraa hohottivat.

Hyvää se niille tekee. Ehtivät kuivaa vielä,
ennenkuin joutuvat käytäntöön.

Hohhoo!
Mutta ■ — samassa kajahti komento:

■— Satulaan!

3.

Ja taas ratsastettiin eteenpäin. Nyt lähestyttiin
Nagy Kårolyita, kreivi Sandor Karolyin linnaa.
Se oli sama herra, joka oli hajoittanut kapinallisten
joukon Dolhassa, Borsova-joen varrella. Kaukaa
kaarrettiin sekin paikka. Kreivin alustalaiset olisivat
mielellään liittyneet mukaan, mutta eivät uskaltaneet.
Heidän herransa oli ankaran rangaistuksen uhalla
kieltänyt heitä. Itse kreivi kuului vielä olevan Wie-
nissä ...oli mennyt lippuja viemään . . . Dolhan kaha-
kassa vallattuja sotalippuja. Häntä odotettiin kotia
joka päivä. Niin kertoivat talonpojat herra Domon-
kokselle, joka kylissä kuulusteli heitä.

Entä ruhtinas? Mitä he tiesivät ruhtinaasta?
Niin ruhtinas! Hän oli marssinut täältä läpi

ja matkannut Debreceniä kohti. Paljon oli ollut väkeä
paljon ... ja tykkejäkin.

Herra Domonkos ilostui. Mitä? Tykkejäkinkö?
Hän muisti, mitä oli sanonut Halmin kylätuomarille.
Mistä oli ruhtinas tykkejä saanut?

Kallosta. Oli nähty, kun hevoset olivat niitä kis-
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koneet . . . suuria, valtavia tulikirnuja. Ja saksalai-
siakin oli ollut mukana Kållon antautunutta varus-
väkeä.

Herra Domonkoksen huulilla pyöri kysymys. Hän
olisi niin kovin mielellään tiedustellut kreivitärtä.
Mutta hän ei oikein kehdannut. Lopulta hän kuiten-
kin rohkaisi mielensä ja kysyi.

Oli nähty! Komealla nelivaljakolla oli ajanut .. .

nuori, kaunis neiti hipiä kuin persikan pinta. Ja
uljas ritari oli ratsastanut hänen rinnallaan .

. . sellai-
nen nuori, säihkyväsilmäinen jaylpeä. Kautta pyhän
Tapanin! Niin oli katsellut ympärilleen, kuin olisi
halunnut syödä.

Herra Domonkoksen sydämeen pisti. Ocskay se

oli ollut Ocskay! Johan hänen olisi pitänyt arvata,
ettei se mies jättäisi neitiä rauhaan.

Ja hän tunsi itsensä melkein sairaaksi sellainen le-
vottomuus valtasi hänet. Karahuttaen laukkaan hän
ajoi kauas joukkonsa edelle herra Ilosvayn japalvelus-
poikaKåzmerin seuratessa häntä. Tämä ei ymmärtänyt
herrassaan tapahtunutta muutosta. Ajoi tuolla lailla
japakotti joukonkinseuraamaan samaa tahtia. Tämä
ei ollut mitään säännöllistä kulkua . . . hehän muis-
tuttivat toisinaan vihollisten tieltä suin päin pake-
nevaa ratsujoukkoa. Miehistö alkoi nurista. Hulluko
oli heidän päällikkönsä? Tällaisessa ratsastuksessa
ei ollut mitään järkeä.

Lopulta Kåzmer ei malttanut pidättäytyä, vaan
huomattuaan, että herra Domonkos aikoi ratsastaa

koko yön, virkahti:
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Herra! Ratsut uupuvat. Meidän täytyy pysäyt-
tää.

Herra Tärkåny katseli häntä kuin vierasta. Hänen
silmänsä olivat tulehduksissa, ja kasvot näyttivät
kärsiviltä. Kåzmerin valtasi todellinen huoli.

Onko Teidän Kunnianarvoisuutenne sairas?
tiedusteli hän.

Mutta hän ei saanut vastausta. Sen sijaan hänen
herransa laskeutui alas hevosen selästä ja kysyi:

Mikä paikka tämä on?
Hadhåz.

Mutta silloinhan he olivat aivan lähellä Debre-
ceniä. Ei kai tästä ollutkuin parin penikulman matka.
Herra Domonkos kiivastui.

Kuka sen sanoi, että hevoset ovat uupuneet?
huusi hän ja katseli ympärilleen kuin taisteluun vaa-
tien.

Minä sen sanoin, Teidän Kunnianarvoisuutenne.
Näkeehän sen. Katsokaa!

Ja Käsmer osoitti herransa ratsua, joka oli yltä
päältä vaahdossa javapisi.

Samaa mieltä oli herra Ilosvaykin. Oli turhaa
uuvuttaa hevosia, kun kerran huomennakin hyvin
ehdittäisiin Debreceniin.

Jaa että hyvin? huusi herra Domonkos.
Niin. Ei kai ruhtinas sieltä lähde liikkeelle niin

pian. Ja jos lähteekin, niin totta kai me hänet saa-
vutamme.

Jaa että saavutamme?
Herra Ilosvay kohautti olkapäitään. Tuollaista



156

jankkausta hän ei viitsinyt jatkaa. Hän oli koko mat-
kan pitänyt herra Tärkåny’ia omituisena, mutta nyt
tämän omituisuus vasta ilmeni loistossaan.

Leiriydyttiin. Miehistö oli hyvillään päästyään
vihdoinkin laskeutumaan satulasta. He hajaantuivat
pitkin kylää. Tataarit nuuskivat ympäristöä: tänä
yönä he olivat päättäneet syödä linnunlihaa. Mutta
siipikarjaa ei näkynyt koko kylässä. Sen sijaan röh-
kivät siat läteissään, mutta tataarit kääntyivät
inhoten pois. Muhamettilaisina he eivät koskeneet
sianlihaan. He jatkoivat tutkimuksiaan. Lopputulok-
sena oli nuori vetohärkä, jonka he löysivät muutaman
talon takapihalta.

Sillä välin käveli herra Domonkos levottomana
edestakaisin. Hän ei ollut majoittunut mihinkään
taloon, oli vain levittänyt huovan muutaman kastan-
jan alle ja päättänyt nukkua siinä. Hevosen oli Käz-
mer ottanut korjuuseensa. Mutta herra Domonkoksen
ei tullut uni. Koko ajan takoivat aivot vain yhtä
ajatusta: Ocskayn oli ruhtinas määrännyt saattamaan
hänen neitiään ...hänen rakasta neitiään!

Hän oli niin kuumeissaan, että vapisi. Tuon taval-
lisesti niin tyynen pinnan alla näytti sittenkin asuvan
voimakkaasti kuohuva henki, jos vain joku sai sen
liikkeelle. Se ei ollut niin läikähtelevä kuin hänen
maanmiestensä yleensä. Mutta kun se joutui liik-
keelle, ei se niin helposti asettunut kuin tavallinen
unkarilainen temperamentti. Herra Domonkos tun-

tui perineen jotakinrajua ja salamyhkäistä siltä kau-
kaiselta esi-isältään, joka sukutradition mukaan
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kerran oli tullut Ärpädin leiriin vuosisatoja sitten.
Se oli vain syvälle haudattu hänen poveensa eikä taval-
lisissa oloissa ilmaissut olemassaoloaan. Häntä pidet-
tiin yleensä siivona, hyvänahkaisena miehenä, pikem-
min tyhmähkönä kuin viisaana. Ja usein hän tove-
riseurassa joutui avuttoman ilmeensä vuoksi naurun-
alaiseksi. Hän teki sen vaikutuksen, kuin olisi aina
etsinyt jotakin itsestään . .

. kuunnellut jakoputellut,
pudistellen päätään ja murahdellen. Mutta koko ajan
asui kasvoilla tuollainen kaukainen ilme, joka ei sano-
nut mitään. »Hidas kuin härkä», sanoivat hänen
toverinsa. Ja he tarkoittivat yhtä paljon hänen sisäistä
kuin ulkonaistakin olemustaan, joka todella tekikin
kömpelön vaikutuksen.

Nyt hän käveli kylän laidassa edestakaisin tunnin
toisensa jälkeen. Hän ei kiinnittänyt huomiotakylästä
kuuluviin ääniin. Siellä lauleskeli joku juopunut
kurutsi, tai kajahti joltakin pihalta silloin tällöin
oikein aimo naurunremakka. Koko kylä oli täynnä
ääniä: matalaa, nopeatahtista puhetta, kun talon-
pojat neuvottelivat tilanteesta. Oli katsottava, ettei
jääty puille paljaille, kun oli taas tullut tällainen
joukko ... nälkäinen, remuava lauma. Tallien ja
läävien ovet paukahtelivat. Kiireisiä askeleita kulki
tuvan ja navetan väliä. Jossakin ammui lehmä tai
kiekui kukko . . . ehkä viimeinen, jokaoli jäänyt eloon
ruhtinaan joukon jäljiltä. Tallin parvilla liikuttiin ja
kahistiin. Hevoset pärskyivät, ja jossakin kilahti
kannus. Sitä seurasi herttainen tytön nauru, joka
kajahti kuin kyyhkysen kujerrus lämpöisessä, lui-
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jäisessä suviyössä: lemmenkohtaus jonkin talon por-
tilla tai pihamaalla. Kylä oli kurutseja täynnä.

Mutta aukealla, kylän ulkopuolella leimusi iso
rovio, jonka ympärillä tataarit häärivät kuin peikot.
Siellä naurettiin ja hoilattiin, ja punanaamaisia mie-
hiä istui jalat ristissä tulen ympärillä. Välillä kajahti
jokin yksinäinen sävel. . . oudon, näillä mailla tunte-
mattoman jouhisoittimenkielestä. Se kertoi noiden aron
poikien kaukaisesta kotimaasta. Sitten vielä hihkai-
su, kun joku tanssi tulen ympärillä, käyrä sapeli kou-
rassa. Kaikki tämä olisi jäänyt herra Domonkok-
selta huomaamatta, jollei herra Ilosvay olisi yhtäk-
kiä häirinnyt hänen tuskallisia ajatuksiaan.

Teidän Kunnianarvoisuutenne! Tataarit pais-
tavat ryöstettyä lihaa. Kokonaisen härän ovat teu-

rastaneet.

Herra Domonkos ei aluksi tahtonut tajuta, mistä
oli kysymys. Mutta kun herra Ilosvay viittasi tulta
kohti, missä tuo remuava joukko juhli, hänelle kir-
kastui.

P-u vieköön ne pakanat! huudahti hän, ja
samassa oli hän jo herra Ilosvayn kanssa matkalla
leiripaikalle.

Hän tunsi eräänlaista nautintoa. Niiden tuskallis-
ten, raatelevien ajatusten vastapainoksi, jotka koko
yön olivat hänen mieltänsä kiduttaneet, tuli tämä

välikohtaus kuin taivaan lahjana. Hänen ylenmää-
rin aaltoilevalle mielialalleen oli tämä terveellinen
vasta-aalto, joka palautti hänet todellisuuteen.
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»Totisesti! Yhden pakanan on roikuttava hirressä!»
ajatteli hän. Ja siinä samassa he olivatkin jo perillä.

Timer istui alapäälliköittensä kanssa hiukan eril-
lään miehistöstä. Hän ei huomannut herra Domon-
kosta heti. Miehillä oli kaikilla rasvaiset lihankim-
paleet kourissa ja he ahmivat suihinsa minkä ennät-
tivät, koko ajan puhua pulittaen omaa kieltänsä.

Timer-aga yksin ei ottanut osaa ateriaan.
Yht’äkkiä naulautuivat nuoren agan silmät herra

Domonkokseen, ja tämä luki niistä kauhua. Nuori
mies muistutti Ocskayta ..

. samanlaiset kasvot,
samanlainen ylpeä ryhti. Iho oli vain kellahtava ja
silmät vinot. Hänen suupielistään valui rasva.

Timer, sinä keltainen koira! ärjäisi herra
Domonkos, paljastettu sapeli kädessä. Enkö minä
ole sinulle sanonut, että ryöstäminen on kielletty!

Päällikkö oli kavahtanut seisoalleen. Hän oli kal-
vennut. Toisetkin päälliköt nousivat vähitellen . . .

hitaasti, arvokkaina. He näyttivät kiusaantuneilta.
Effendi. . . minä kieltä’ .. . mutta aga yllyttä’.

Herra Domonkoksen silmät kipinöivät. Hän kärp-
päsi agan eteen, joka luimisti kujmiensa alta jasähähti
jotakin omalla kielellään. Hänen mantelinmuotoiset
silmänsä räpyttivät.

Sinä saastainen sika! Mikä sinä luulet olevasi,
kun et tottele päällikköäsi? Ei sinun herrasi ole
lähettänyt sinua tänne härkiä varastamaan, vaan
tappelemaan. Nouse ylös, kun minä sinua puhuttelen!

Aga nousi hitaasti. Hän oli khaanin kaukainen
sukulainen jaylpeä luonne.
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Timer! Sinä hirtätät tämän miehen tässä minun
silmäini edessä!

Mutta vaikka Timer olikin kiukkuinen agalle siitä,
että tämä oli sekaantunut hänen virkatehtäviinsä ja
tavallaan riistänyt häneltä päällikkyyden, ei hän
ollut halukas tottelemaan.

Effendi, aga on jaloa verta . .
. kaikkien oikea-

uskoisten tataarien khaanin sukua . . .

Vaikka olisi p-un sukua, niin sinä tottelet!
Hän ei ole päällikkö!

Syntyi yleinen huuto ja hälinä. Miehiä kerääntyi
nuoren agan ympärille, ja uhkaavaa murinaa kuului
heidän joukostaan. Mutta herra Domonkos ei
pelännyt. Hän komensi herra Ilosvayn juoksemaan
kylään ja hälyttämään miehet. Yks’ kaks’ mennä
viiletti tämä poikki aukean niin paljon kuin koivista
lähti.

Herra Domonkos seisoi tataarijoukon keskellä,
sapeli toisessa ja pistooli toisessa kädessä. Hän oli
päättänyt iskeä kallon halki ensimmäiseltä, joka
astuisi liian likelle. Mutta •—jo kaikui kylästä häly-
tyssoitto, ja ratsumiehiä alkoi nelistää tataarien lei-
ripaikkaa kohti.

Mikä hätänä? Kapinoivatko pakanat? huu-
dettiin.

Herra Domonkos vain viittasi. Ei ollut hätää ...

pieni rangaistustoimenpide vain. Hän antoi merkin
Timorille.

■ — Allah! • huokasi tämä ja rupesi sovittamaan
silkkinarua nuoren agan kaulaan. Tämä oli uudelleen
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hämmästyneenä katseli hän vain ympärilleen, aivan
kuin olisi kysynyt: »Veljet! Mitäs te nyt teette?»
Vasta kun Timer vetäisi narun kireälle, rupesi hän pot-
kimaan ja tappelemaan vastaan. Mutta se päättyi
lyhyeen. Agan toverit hyökkäsivät Timerin avuksi,
ja samanlaisella innolla, millä he äsken olivat teu-
rastaneet härän, he nyt kiristivät narua toverinsa
kaulan ympärille. Hetken päästä makasi tämä liik-
kumattomana, silmät pullistumaisijlaan päästä. Mutta

herra Tärkäny’ista tuntui, kuin olisi tuossa sam-
muneessa katseessa vieläkin ollut luettavissa kysy-
mys: »Veljet! Mitäs te oikein teitte minulle?» Herra
Domonkos ei saattanut sitä katsoa, vaan kääntyi
ympäri ja poistui allapäin herra Ilosvayn seuratessa
häntä.

Teidän Kunnianarvoisuutenne, käskettekö jat-
kaa lepoa?

Tårkåny viittasi vain, ja herra Ilosvay tulkitsi sen
myöntymyksen merkiksi. Komennettiin alas satulasta,
mutta patrulli määrättiin ratsastamaan leirin ympäri
säännöllisin väliajoin. Herra Ilosvay pelkäsi, että
Timer joukkoineen lähtisi omille teilleen. Mutta hän
ei tuntenut tataareja tarpeeksi. Kun rangaistus oli
kerran pantu täytäntöön, söivät miehet härän lop-
puun hyvällä omallatunnolla. Nythän siitä oli hinta
suoritettu . . . eikä siis kukaan tulisi enää kieltämään.
Jälleen alkoi entinen turina. Lauleskeltiin, soiteltiin
ja ennenpitkää vallitsi yhtä iloinen mieliala kuin
aikaisemminkin. Syrjäisen olisi ollut vaikea huomata.
11 Sydenpolttajat 161
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että äsken, neljännestunti sitten, oli kuolemantuomio
pantu täytäntöön heidän keskuudessaan.

Kastanjan alle levitetyllä huovalla makasi herra
Tårkåay tulehtunein silmin ja koetti nukkua. Mutta

uni ei ottanut tullakseen.
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Seitsemäs luku.

1.

Debrecen oli väkeä tulvillaan, kun herra Domonkos
seuraavana päivänä ratsasti sinne. Kuninkaalli-

nen vapaakaupunki oli ottanut ruhtinaan joukot iloi-
sesti vastaan. Kreivi Bercsenyi, joka mielellään näki
loistavia vastaanottoja, oli verrannut heidän tuloaan
triumfiin. Niin innostuneita olivat kaupunkilaiset
olleet.

Ja heillä oli syytäkin. Edellisen sodan aikana oli
kenraali Caraffa kiskonut kaupungilta 480.000 gul-
denin paloveron. Sitä oli seurannut vuoden 1697
sotavero ja protestanttisten pappien karkoitukset.
Kardinaali Kollonicsin nimeä sadateltiin, ja kaikki
saksalainen merkitsi näille vapaan hajdukaupungin
asukkaille kuolemaa ja kirousta. Suurempia saksalais-
vihaajia oli vaikea löytää.

Mutta Debrecenin civikset kansalaiset olivat
samalla viisasta väkeä. Samaan aikaan kuin be juh-
livat Räkoczia ja Bercsenyiä, lähetettiin salainen
lähetystö Kassaan, keisarillisen kenraali Nigrellin
luo ilmoittamaan tapahtuneesta ja selittämään, ettei-
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vät he olleet voineet toisin menetellä. Tämä lähetystö
vannoi uskollisuutta keisaria kohtaan. Kuinka he,
avaralla arolla sijaitsevan kaupungin asukkaat, oli-
sivat voineet vastustaa Räkoczia, kun ei heidän
kaupunkinsa ollut linnoitettu. Sillä niistä maavalleista,
jotka oli luotu kaupungin ympärille, ei juuri kannat-
tanut puhua. Sitäpaitsi oli koko heidän omaisuutensa
hajallaan pitkin aroa. Hortobågy’in pusztalla pai-
mensivat kaupungin palkkaamat paimenet karjaa . . .

ja se oli sen saalis, joka sen sieltä tahtoi ottaa. He
olivat siis menetelleet diplomaattisesti ja ottaneet

ruhtinaan ja tämän armeijan vastaan.
Mutta näistä selän takana suunnitelluista toi-

menpiteistä eivät ruhtinas paremmin kuin hänen
alaisensakaan tienneet mitään. Kaupungintuomari
Istvan Dobozy hääräsi aamusta iltaan samoinkuin
hänen toverinsa György Komåromy, Biharin entinen
vara-ispaani. Heistä oli tärkeää, että ruhtinaalle
ja hänen joukoilleen osoitettaisiin niin suurta ystäväl-
lisyyttä kuin mahdollista. Jo ennen Råkoczin saa-
pumista he olivat antaneet vanhan Monayn tehtäväksi
levittää ruhtinaan julistusta. Se oli sama julistus,
jonka hänen armonsa oli antanut Yetesin pienestä
kylästä elokuun 29. päivänä. Tämä entinen Tökölin
aikainen urho värväsi nyt väkeä ruhtinaan lippujen
alle. Hän oli sydänjuuriaan myöten kurutsi, niin
kuin yleensä kaupunkilaisetkin. Häneltä puuttui
vain heidän kauppiasoveluutensa.

Aseita tuli siis aseita ja rahaa. Jo parin päivän
perästä kuraisien saapumisesta jätettiin ruhtinaalle
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24.000 taaleria, 1000 kivääriä ja yhtä monta sapelia,
6000 manttelia ja sama määrä lakkeja kalpag,e itä,

lisäksi saappaita, satuloita ja muuta tavaraa, mitä
taisteleva sotajoukko tavallisesti tarvitsee.

Tähän riemuun, joka kaupungissa vallitsi, vaikut-
tivat myös uutiset äsken saaduista voitoista. Kållå
oli antautunut. Sieltä oli saatu ensimmäiset tykit.
Kaupungin komendantti oli surmattu. Sen olivat
tehneet kapinoivat sotamiehet. Luutnantti Eckstein
miehineen oli pestautunut ruhtinaan palvelukseen.
Kreivi Bercsenyi oli lyönyt rdc’it, serbialaiset siir-
tolaiset, jotka vihasivat unkarilaisia ja pitivät kei-
sarin puolta. Olaszin luona oli Bercsenyi antanut
heille perusteellisesti selkään ja siten kostanut sen
häviön, jonka he olivat aiheuttaneet herra Andräs
Bonelle ja hänen vapaajoukolleen. Nyt oli herra Bone
7000 miehensäkanssa päässyt liittymään ruhtinaaseen.
Saksalainen sotaväki oli vetäytynyt Nagyvåradin
vahvojen vallien suojaan. Koko Tiszan länsipuoli
oli vapaa jaRäkåczin käsissä.

Debreceniläisten ilo oli siis hyvin perusteltu. Herra
Domonkos huomasi sen heti kaupunkiin tultuaan
keskustellessaan muutaman kärryntekijän kanssa,
joka auliisti oli lähtenyt häntä opastamaan kaupun-
gintalolle. Mistä armollinen herra tuli? Husztista.
Siis oli Huszt’kin valloitettu? Niin oli. Ei ainoaakaan
saksalaista sotamiestä ollut enää sen vallien sisäpuo-
lella. Eljen! Vanha kärryntekijä kohotti lakkiaan,
ja pian oli sankka väkijoukko liittynyt saattelemaan
herra Domonkosta ja hänen miehiään.



166

Tärkåny ei ollut aikaisemmin Debrecenissä käynyt.
Hän oli vain kuullut näistä hajduista. Iloisia, avokat-
seisia ihmisiä . . . aivan toisenlaisia kuin muut unka-
rilaiset. Nämä juttelivat vapaasti. . . eivät yhtään
ujostelleet . . . vaikka puhuttelivatkinkunnioittavasti,
niinkuin herroja Unkarissa piti puhutella. Herra
Domonkos mieltyi ensi hetkestä alkaen tähän mata-
larakennuksiseen, laajaan kaupunkiin, joka oli kohon-
nut keskelle aroa. Sen talot olivat olkikattoiset .. .

aivan toinen toisessaan kiinni ■ — aina kaksi vastak-
kain päädyt katua vasten ja sitten avarat pihat.
Pitkät umpiaidat yhdistivät niitä kadun puolelta
toisiinsa. Keskikaupungilla oli jo kaksi- ja kolmi-
kerroksisiakin taloja. Kadut olivat kapeat ja enim-
mäkseen kiveämättömät paljasta savea vain.
Sadeilmoilla täällä varmaankin sai kahlata polvia
myöten kurassa. Nytkin olivat kadut roskaa täynnä.

Pitkäviiksinen, ontuva kärryntekijä Hikkasi hänen
hevosensa rinnalla leveät, valkoiset kaatiot jalassa ja
selitti. Hänen ruhtinaallinen armonsa oli parastaikaa
herra Dobozyn luona .

.
. kaupungintaloUa, vaikka

asuikin omassa talossaan. Hohhoijaa! Hänen ruh-
tinaallinen armonsahan oli rikas ...omisti laajat maat
ja kymmenittäin kaupungintaloja ja palatseita ...

sai Wienistä Debreceniin matkatessaan ajaa läpi
omien tiluksiensa . . . omien tiluksiensa koko matkan.
Kaupunkiin oli kokoontunut paljon herroja, jotka
nyt . . . ruhtinaan menestyksen johdosta, olivat päät-
täneet liittyä häneen . . . herra Orosz, herra Buday,
herra Päpay, herrat Bessenyi ja Ibränyi. No, kyllä
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hän, kärryseppä Jozsef Ungväri, Jåska-setä, tunsi
heidät kaikki. .

. sillä useimmille hän oli laittanut
ajoneuvoja . . . herra Orosz Pälillekin viimeksi, kun
tämä lähti Wieniin, keisarin kaupunkiin. Mutta
nyt oli taitanut heittää keisarin palveluksen iki-
ajoiksi.

Joska-setä nauroi. Hän oli sellainen mukava uk-
keli, jonka koko Debrecen tunsi. Samalla hän nautti
tästä opastajatoimestaan. Kyllä kai arvoisat civikset
huomasivat, kuinka hän oli hyvissä väleissä herrojen
kanssa. Husztin valloittajat! Nämä miehet olivat
valloittaneet Husztin, ja hän, mestari Jåska, saatteli
nyt niiden päällikköä kaupungintalolle.

Jaa että herra Orosz Palko? Kyllä hän oli eversti
arvoltaan oli oikein. Herra Domonkoksesta oli
omituista näin hevosen selästä jutella tuntemattoman
miehen kanssa. Mutta täällä Debrecenissä näyt-
tivät vallitsevan toisenlaiset tavat kuin muualla . . .

ja sitäpaitsi mies teki perin rehdin ja luotettavan vai-
kutuksen.

Ja kauankohan ruhtinas aikoo täällä viipyä?
Jaa sitä oli vaikea sanoa. Joska-setä, vaikka

tiesikin asioita, oli tästä seikasta täysin epätietoinen.
Herroilla oli neuvotteluja. Piti järjestää, tuumia ja
miettiä. Se oli vähän monimutkaisempaa hommaa
kuin kärryjenteko . . . vaikka ammattimiestä siinäkin
vaadittiin.

Mutta nyt he olivatkin jopian perillä. Tuo oike-
alla puolen toria sijaitseva kivirakennus oli kaupun-
gintalo .

. . tuo jonka edessä oli pilarien kannattama
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katos. Se oli Debrecenin talonpoikien töpehtimis-
paikka köpködö ... mutta nyt eivät Debrecenin
civikset joutaneet töpehtimään eivätkä turhia turise-
maan - oli muuta tehtävää ■— oli.

- —* Psst, psst! Tietä armolliselle herralle! Tietä
Husztin valloittajille!

He olivat pysähtyneet muhkean kivirakennuksen
eteen, jota kadun puolelta kaunisti mahtava pilaristo.
Vai Husztin valloittajat! Eljen eläköön! Jåska-
setä heilutti hattuaan. Hänestä tuntui, että ainakin
puolet herra Domonkoksen ja hänen joukkonsa osaksi
tulleesta kunniasta kuului tänä hetkenä hänelle.

Minun liikkeeni on tuolla ensimmäisen poikki-
kadun varrella, ■—- selitti hän. Jos Teidän Kun-
nianarvoisuudellanne ei ole majapaikkaa, niin mie-
lelläni tarjoan huoneen käytettäväksenne.

Kiitos vain. Ehkäpä joudun vetoamaan lupa-
ukseenne. Täällä näyttää olevan tavattomasti väkeä.

Toistakymmentätuhatta miestä on majoitettu
kaupunkiin, aina Passanmäkeä myöten. tuumi
muuan lihava porvari. Kaikki paikat ovat täynnä.

Herra Domonkos heitti hyvästit oppaalleen, käski
Ilosvayn pitää miehet koossa sillä aikaa kuin hän
viipyisi ruhtinaan puheilla. Kukaan ei saisi poistua,
ennenkuin saataisiin tietää, minne majoituttaisiin.



Silläaikaa kuin herra Domonkos viipyi kaupungin-
talossa, oli yhä enemmän väkeä kerääntynyt hänen
joukkonsa ympärille. Sotamiehet tekeytyivät aluksi
jäykiksi ja luoksepääsemättömiksi, mutta vähitellen
tempaisi väestön hilpeys heidätkin keskusteluun.

Varsinkin Sysihaudan Makär poikineen herätti
huomiota. Hän istui rattaillaan vakavana ja itseensä
sulkeutuneena, kuin ei olisi ollenkaan huomannut
ympärillä tungeksivia ihmisiä, joiden joukosta rupesi
jo kompasanoja singahtelemaan. Ne olivat talonpoi-
kia ja käsityöläisiä, jotka olivat sanavia ja kompai-
luun harjaantuneita. Se innostus, joka herra Domon-
koksen ratsastaessa kaupunkiin oli lainehtinut pit-
kin katuja, oli jo alkanut väljähtyä. Katukansa on
aina sellaista. Eikä sitä innostusta nimittäin
täällä jälkihännässä, missä Makär poikineen oli ajellut,
ollut isosti tuntunutkaan.

Makårin vankkurit olivat pysähtyneet muutaman
viinituvan edustalle, mistä kuului laulua ja hoilotusta.
Siellä juhli kourallinen ruhtinaan miehiä. Mutta nämä
eivät vanhuksen rauhaa häirinneet. Sensijaan alkoi-
vat ympärillä kuhisijat käydä sietämättömiksi.

■— Hei, äijä! Myy hiilesi! huusi pitkä sepän-
sälli, työntyen esiin väkijoukosta. Hän oli hienossa
hiprakassa, sillä tänä päivänä ei kukaan tehnyt työtä
kuninkaallisessa Debrecenin vapaakaupungissa. Juh-
littiin ruhtinasta ja koollaolevia valtakunnan herroja.

Vanha Makär ei vastannut, istui vain ja tuijotti

169
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hevosensa häntään. Se heilahti tuon tuostakin kuin
halveksumisen osoitukseksi ympärillä reuhaavaa väki-
joukkoa kohtaan. Pojat, Adorjån ja Orbån kyräi-
livät kulmiensa alta.

Eräs hiukan hellämielisempi mutta sitä uteliaampi
makkarantekijä työnsi syrjään remuavan sepänsällin
ja puhutteli Makåria:

Mistä kaukaa olet? Kuulutko ruhtinaan väkeen?
Makår luihautti syrjään, mutta kiinnitti sitten

taas katseensa hevosensa häntään. Paarma puri sen
pakarapuolta parastaikaa. Hän huiskautti syöpä-
läisen pois.

Tuokaa sille viiniä, niin kaipa sen kieli kirpoaa!
.Ja makkaroita! Debrecenin kuuluisia makkaroita.
Sillä aikaa kuin viiniä ja makkaroita oltiin hake-

massa, arvosteltiin Makäria:

■— On siinä äijä. Milloinkahan lie viimeksi vettä

nähnyt?
No mitäs! huudahti toinen, tukeva tynnyrin-

tekijä. Eihän unkarilainen tarvitse vettä kuin
kaksi kertaa elämänsä aikana: syntyessään ja kuol-
lessaan. Väliajan hän käyttää viiniä!

Naurettiin.
Nyt tuotiin viiniä ja makkaroita. Makår kohotti

tuopin huulilleen ja joi. Makkarat olivat hänen pol-
vellaan. Vihdoin hän lopetti ja ojensi tuopin Ador-
jänille. Tämä ryyppäsi aimo kulauksen ja antoi tuo-

pin veljelleen. Sitten haukkasi isä Makår makkarasta,
ojensi Adorjånille yhden ja Orbänille toisen. Nämä
hotkaisivat sen kädenkäänteessä.
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Makår istui yrmeänä, tyhjä viinituoppi polvella.
Hän ei tiennyt, kenelle sen antaisi. Kaipa se ottaisi,
joka sen oli tuonutkin. Utelias makkarantekijä
yritti jälleen keskustelua.

Haluatko lisää? Kyllä viiniä Debrecenissä on.
Mutta Makår ei vastannut, luihautti vain syrjään.

Sen saattoi tulkita miten halusi.
Porvari huusi:

Tuokaa lisää, jotta saadaan edes yksikin sana
heltiämään!

Tuoppi temmattiin Makårin polvelta, ja hetken
kuluttua tämä taas kallisti sitä huulilleen. »Miksen
minä voisi puhuakin» ajatteli hän. »Mutta kun
rupesivat heti minun hiiliäni ostelemaan.» Hän oli
syvästi loukkaantunut. Kuitenkin hän kulautteli
viiniä kurkkuunsa ajatellen, että juodaan, kun anne-
taan. Itsepähän tiesivät ...

Samalla tavoin kuin ensi kerrallakin hän ojensi
tuopin ensin Adorjänille. Tämä ryyppäsi ja antoi
Orbånille. Mutta nyt ei tämä enää ojentanut tuoppia
isälleen, vaan odotti merkkiä. Viimein vilkaisi Makår
taaksepäin ja osoitti katseellaan puheliasta porvaria.
Orbän ojensi tuopin hänelle ja sanoi:

Kiitos.
Se oli heidän kaikkien kolmen puolesta, ja se sairiit-

tää. Väkijoukko nauroi. Se ei saanut näistä juroista
miehistä irti sen enempää. Sen kokkapuheet kilpistyi-
vät kuin kalliosta tämän isän ja hänen kahden poi-
kansa äänettömyyden edessä. Se siirtyi vähitellen pois.
Vain yksi jatoinen heitti vielä ohikulkiessaan jonkin
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sanan sysistä. Mutta Makår ja pojat istuivat hievah-
tamatta paikoillaan eivätkä vastanneet mitään.

Väkijoukko oli nyt tataareja tarkastamassa. Alkoi
uusi sanailu jakysymysten ristiryöppy.

Ovatko ne sotavankeja?
-—• Pöhkö! Ruhtinaan väkeä.

Armias Luoja! Pakanoidenko avulla ruhtinas
taistelee?

Niinkuin ei ennen olisi taisteltu sitten!
Oli, oli kyllä ...se oli totta. Imre Tökölin aikaan.

Tästäkin hyvästä Debrecenin kaupungista oli moni
ottanut osaa niihin sotiin. Se siis tiedettiin. Mutta
että vieläkin —no niin. Kukapa se ylhäisten suun-
nitelmat ymmärsi. Varsinkin naiset olivat uteliaita
näkemään tataareja, jotka eivät suinkaan ensimmäistä
kertaa ratsastaneet Unkarin kamaralla. Eihän ollut
kulunut kuin puolisataa vuotta siitä, kun tästäkin
kaupungista moni oli joutunut heidän vangikseen
ja raahattu orjuuteen György Råkåczin, tämän
nykyisen ruhtinaan isoisän aikana. Niin, niin se
muistettiin. Ja olivathan siitä vanhemmat kertoneet.

Unkarilaisten ratsumiesten kohdalla kävi keskus-
telu helpommin. Nämä odottivat kärsimättöminä
herra Domonkoksen paluuta. Heidän alkoi jo olla
nälkä. Ja majapaikkaankin olisi ollut jo päästävä.
He olivat ratsastaneet pitkän matkan Husztista tänne,
ja varsinkin viime vuorokausien kuluessa oli herra
Tårkåny pitänyt heitä lujilla.

Mitä sinne teidän retkellenne kuuluu?
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Mitäs sinne ...oli otettu Huszt ja ratsastettu rii-
vatun pitkä matka.

Tulitteko Kaban kautta?
—• Pöhkö! Husztistahan nämä tulevat! Ovat otta-

neet sen kaupungin ruhtinaan haltuun.
Mitäs ne sitten puhuivat Nagyvåradista?
Kreivi Bercsenyihän se oli siellä päin sotimassa

ja toi herra Andrås Bonen ja tämän joukon muassaan.
Nyt sekaantui puhelias porvari keskusteluun.

Kukas teillä on päällikkönä?
Herra Tårkäny.
Onko se niitä Pozsony’in Tärkäny’eja?

- On kai.
Protestantti?
En minä hänen uskontoansa tiedä . . . mutta

ankara herra se on.
Miten niin ankara?
No . . . kun hirtätti muutaman agan, kun olivat

varastaneet härän.
Jeesus Maaria!

Protestanttisuudestaan huolimatta viljelivät hyvät
debreceniläiset toisinaan tätä vanhaa huudahdusta.

Vai hirtätti! Missä se tapahtui?
Hadhäzissa.
No, voi pyhä Tapani ja pyhä kuningas Läszlo!

Vai semmoinen herra on.
Semmoinen on.

Mutta kauan hän viipyi. Ratsumiehet alkoivat
tulla kärsimättömiksi.

Mutta samassa syntyi liikettä kaupungintalon
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portailla. Joku näkyi ryntäävän portaita alas ..
.

työntävän väkijoukkoa sivulle niinkuin olisi uinut.
Sotamiehet kohottausivat satuloissaan. Mitä? Sehän
oli herra Domonkos .

. . heidän päällikkönsä, joka
sieltä syöksyi esiin kalpeana ja hammasta purren.
Käzmer, hänen ratsupalvelijansa, pidätti jalustinta.
Mitä, mitä? Herra Tårkäny hyppäsi ratsunsa selkään,
kannusti sitä niin että hevonen nousi takajaloilleen.
Väkijoukko pakeni huutaen jakirkuen hänen tieltään.
Kuului huutoja: »Mikä mies se on? Tallauttaa ihmiset
hevosensa jalkoihin! Pitäisi puhua herra Dobozylle!»
Mutta herra Domonkos ei välittänyt debreceniläis-
ten vastalauseista, vaan heilautti komentonuijaansa
ilmassa jakirosi niin että koko tori raikui.

Eteenpäin, mars! Täyttä ravia!
Ohjakset kiristyivät, ja kannukset iskeytyivät

hevosten kupeisiin. Hämmästyneet ratsumiehet kara-
huttivat herransa jälkeen. Tataarit luikkasivat pit-
kän, villin huudon. He olivat varmoja, että mentäi-
siin vihollista vastaan. Jokaisen sydämen täytti ihailu
tuota etupäässä karkuuttavaa päällikköä kohtaan.
Totisesti! Siinä oli mies! Hirtätti heikäläisen, joka
oli syönyt varastettua lihaa . . . mutta lasketti myös
laukkaa, kun oli riennettävä rynnäkköön. Tataarit-
kin olivat nälkäisiä . . . mutta seurasivat siitä huo-
limatta ilomielin johtajaansa.

Viimeisenä ajaa karkuutti vanha Makär. Nyt hän
oli itse ohjaksissa. Dehreceniläisten piti nähdä, miten
hiilikuormaa ajettiin. .

. ruhtinaan hiilikuormaa.
Häntä tosin hiukan suretti, ettei hänen armonsa ruh-
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tinas itse ollut mieskohtaisesti tullut tarkastamaan
hänen sysiään. Kautta pyhän Tapanin! Csäky-herra
oli ollut niihin tyytyväinen ...ja varmasti olisi ruh-
tinaskin ollut. »Niillä karkenee teräs.» Niin oli Csäky-
herran vouti sanonut monta monituista kertaa.
Ja niin niillä karkenikin.

Mutta nyt kävi niinkuin matkallakin: juuri kuin
oli päästy parhaaseen vauhtiin, komennettiin pysäh-
tymään. Seis, seis, seis!

Makär pidätti. Mikäs paikka tämä oli? Korkea
rakennus . . . yksi sivu pieniä muurinsakaroita täynnä.
Mutta vieressä alkoi jo puszta . . . avara, silmän-
kantamaton puszta. Holvatusta portista laskettiin
sisään, niin että kumisi vain. Ahaa! Tämä oli ruh-
tinaan linna . . . itse hänen armonsa ruhtinaan linna.
Tänne siis oli käsketty ajaa.

He pysähtyivät pihalle, jota joka puolelta ympäröi
pilarikäytävä. Makår laskeutui vankkureistaan.

Missä täällä on paja? kysyi hän lähimmältä
mieheltä. Ajaisin tämän kuorman sinne.

Paja? Mikä h-vetin paja? Tämä on kolleegio.
Makär ei tullut siitä hullua hurskaammaksi. Miehet

näkyivät jokiinnittävän hevosia pylväisiin ja vetäyty-
vän itse käytävän suojaan.

Hohhoo! Tännekö siis majoituttiin?
Nuori kurutsi kääntyi herra Ilosvayn puoleen.

Tänne.
Mistäs me rehua saamme?
Kysy päälliköltä.
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Herra Domonkos, joka kuuli nämä sanat, kääntyi
raivoissaan herra Ilosvayn puoleen.

Hankkikaa heiniä vaikka h-vetistä. Mutta
minä lähden nyt kaupungille.

Ja hän läksi. Viittasi vain Kåzmerille, joka kara-
hutti hänen jälkeensä.

Herra Ilosvay jäi ihmetellen seisomaan. Sitten
hän kirosi hiljaa. Oli hankittava muonaa ja hevosille
heiniä . . . vaikkapa juuri herra Tårkäny’in ilmoit
tamasta paikasta.
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Kahdeksas luku.

1.

Herra Domonkos ratsasti täyttä laukkaa, kunnes
jälleen tuli torille. Siellä hän kaupungintalon

edustalla tiedusteli kärryntekijä Jozsef Ungvärin ta-

loa. Hän oli päättänyt majoittua sinne.
Häntä lähdettiin opastamaan. Sama puhelias

makkarantekijä, joka oli haastatellut melkein puolia
herra Domonkoksen ratsumiehistä, sanoi tietävänsä
talon. Hän astui herra Domonkoksen ratsun kupeella
vilkkaasti puhellen.

Oli herättänyt tavatonta huomiota, kun äsken
Husztista saapunut ratsujoukko oli täyttä ravia las-
kettanut ulos kaupungista. Tiesikö armollinen herra,
minne se oli matkalla? Mikäli hän, Tibor Tolmåcs,
oli kuullut, ei lähitienoilla pitänyt olla vihollisia.
Sen ratsujoukon päällikkö oli ollut sen näköinen, kuin
olisi suinpäin tahtonut syöksyä vihollista vastaan . . .

kuului olevan pozsony’ilainen .
. . Tärkäny nimeltään,

muuten erittäin julma mies. Oli kuulemma hirtät-
tänyt puolet tataareistaankin pienen viattoman jutun
vuoksi.
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Tårkäny oli melkein pysäyttänyt ratsunsa kuun-
nellessaan tuota lörpöttelijää. Eikö se hirtehinen
tuntenut häntä? Ei näyttänyt . .

. koskapa paarusti
siinä ja selitteli kaupunkilaisten asemaa. Niin
täällä oltiin vapaita kansalaisia, civiksiä . .

. täällä
ei kärsitty mitään mielivaltaa. Se äskeinen herra
Tärkåny’kin, joka oli ollut poljettaa väkijoukon rat-

sunsa kavioihin, joutuisi lujille, jos niinkuin tuota
olisi tehdä valitus. Täällä, Debrecenissä, ei suvaittu
saksalaista . . . mutta ei myöskään unkarilaista kors-
keutta .

. . Täällä oltiin vapaita porvareita . . . käsi-
työläisiä, eri ammattien harjoittajia. Hän, Tibor
Tolmåcs, oli makkarantekijä.

Missä kärrysepän talo on? ärjäisi herra
Domonkos keskeyttäen porvarin lörpöttelyn.

Tämä katsoi tarkemmin ja nyt hän tunsi. Armias
taivas! Sehän olikin .

. . olikin . . . tuota —.

Armollinen herra! änkytti hän palttinanval-
koisena kasvoiltaan.

Missä on Ungvårin talo? uudisti herra Domon-
kos kysymyksensä, mutta vielä uhkaavammin.
Tai minä rupean makkarantekijäksi!

Tuossa, tuossa ..
. tuossa ensi kulmassa ..

.

voi, armollinen herra ..
.

! Tuo talo, jonka portin
päällä on pieni kärrynpyörä . . .

Tårkäny heitti rahan katukäytävälle. Lipevä mak-
karamestari sieppasi sen nopeaan ja mennä viiletti
niin paljon kuin hänen lyhyistä hoivistaan lähti. Noin
parinkymmenen askeleen perästä hän vilkaisi taak-
sensa, ja huomattuaan, ettei tuo toinen ajanut häntä
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takaa, hän tyyntyi tasaiseen kävelyyn, koko ajan
siunaillen ja puuskuttaen.

Sillävälin oli herra Tårkäny ehtinyt kärryntekijän
portille ja kolkutti sitä kärsimättömästi.

2.

Mitä oli tapahtunut?
Herra Domonkos oli odotellut kaupungintalon

suuressa salissa puheillepääsyä. Mutta hetki toisensa
jälkeen oli vierähtänyt, eikä hänen vuoroaan ollut
tullut. Kaikki muut. . . nuo herrat Orosz’it, Päpayt,
Budayt ja Bessenyit olivat menneet vastaanottohuo-
neeseen, jonka ovella oli seisonut hänen ruhtinaallisen
armonsa camerarius, kamaripalvelija, päästäen itse
kunkin sisälle vuoronsa jälkeen. Mutta vaikka
hän oli nimenomaan ilmoittanut ja sanonut, mistä
oli saapunut, ei hänen vuoroaan ollut tullut.

Hän oli odottanut odottamistaan ja sillä aikaa
tehnyt havaintoja. Paljon oli ollut herroja läsnä,
suurempia ja pienempiä. Hän, herra Domonkos, oli
erityisesti pannut merkille herra Påpayn, Jänos
Päpayn, joka vielä aivan äsken oli komentanut
keisarillista sotaväenosastoa, mutta sitten Ecsedin
luona joutunut kurutsien vangiksi. Nyt hänkin oli
käyskennellyt isossa salissa hermostuneena, viiksiään
väännellen ja silloin tällöin silmännyt ulos ikkunasta.
Herra Domonkoksesta oli näyttänyt, että hän oli
arvostellut hänen miehiään, jotka seisoivat tdkona
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torilla. Mutta herra Påpay oli vain miettinyt koh-
talon oikullisuutta. Nyt oli hänkin täällä, Räkåczin
leirissä, ja äsken hän vielä oli pelannut korttia
keisarillisten upseerien kanssa ja vannonut lyö-
vänsä kurutsit viimeiseen mieheen. Omituista!
Nyt hän oli vapaa kunniasanaansa vastaan, ja
häntä odotti vastuunalainen tehtävä ruhtinaan pal-
veluksessa.

Herra Domonkos oli etsinyt tuttuja, mutta ei ollut
tavannut muita kuin lopulta ratsumestari Bucsinskyn.
Kunnon ratsumestari oli tullut sisään vanhan Monayn
kanssa, ja heiltä hän oli saanut kuulla, että Ocskay
oli lähetetty Miskolcin suunnalle. Hänen mukanaan
oli matkustanut myös kreivitär Conti. Ocskay oli
saanut tehtäväkseen saattaa neidin turvallisesti Mis-
kolciin.

Koko sali oli pyörinyt herra Domonkoksen silmissä.
Ocskay ja hänen neitinsä! Kuinka oli tämä kukon-
poika saanut sellaisen luottamustehtävän? Hän ei
ollut kuullut ratsumestari Bucsinskyn eikä vanhan
Monayn kysymyksiä. Nämä olivat tiedustelleet hänen
retkestään. Mutta herra Domonkoksen ajatukset
olivat vain olleet yhteen ainoaan asiaan kohdistuneita:
että hänen neitinsä, hänen armas neitinsä nyt oli
matkalla Miskolcia kohti ja sellaisen hurjapään seu-
rassa kuin Laszlo Ocskayn.

Silloin se oli tapahtunut, se, mikä oli herät-
tänyt niin tavatonta huomiota ja aiheuttanut liikeh-
timistä saliin kokoontuneiden herrojen keskuudessa.
Hän oli siepannut sapelin tupostaan ja naulannut sen
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yhdellä iskulla lattiaan. Se oli lävistänyt hänen saap-
paansa kärjen ja halkaisut ison varpaan. Mutta
hän ei ollut kiinnittänyt siihen huomiota. Ratsumes-
tari Bucsinsky oli kauhistunut: miekan paljastaminen
hänen armonsa ruhtinaan läheisyydessä oli ankarasti
kielletty. Tiesikö herra Tårkäny sitä? Oli annettu
uusia ohjeita senjälkeen kuin hän oli lähtenyt
matkaan. Mutta vanha Monay oli vain nauranut:
»Näen, että olette oikea kurutsi! Niin olen minäkin.
Kerrankos konista karva lähtee heh! Älkää olko
millännekään. Näen, että teitä jokin asia erikoisesti
harmittaa ...»

»Mihinkäs majoitutaan?» oli hän, herra Domonkos,
huudahtanut ja kiskaissut sapelin lattiasta. Siinä
oli kihissyt ympärillä herroja, jotka olivat puhuneet
yhteen ääneen. »Mitä on tapahtunut? Tuliko riita
jostakin?» Mutta hän oli vain viitannut kädellään
ja sanonut: »Res privata . . . yksityisasia ei kuulu
teihin!» Saapas oli tulvahtanut puolilleen verta ..

.

ja hänen oli ollut melko vaikea liikuttaa jalkaansa.
Mutta saatuaan kuulla, että reformeeratun kollee-
gion pihassa oli vielä tilaa, hän oli lähtenyt odotta-
matta sen enempää puheillepääsyä kuin kiihtyneiden
herrojen kysymyksiäkään.

Ja nyt hän oli täällä .
. . tämän mestari Ungvårin

talossa . . . pienessä, miellyttävässä kamarissa ja nil-
kutti tuolin varassa. Jo kaksi päivää oli kulunut siitä
kuin hän oli tullut.

Hänelle oli tuotu sana, että ruhtinas odotti häntä.
Oli herättänyt kuulemma tavatonta huomiota, kun
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ei häntä ollut kuulunutkaan, vaikka hän oli ilmoittau-
tunut. Ruhtinas oli hermostuneena odottanut muu-
taman minuutin, mutta sitten suutuksissaan jatkanut
vastaanottoa. Nyt hänen piti tulla heti, kun vain
jalaltaanpääsisi.

Hän oli lähettänyt Ilosvayn tekemään selkoa Husz-
tin retkestä. Ruhtinas oli kysellyt agan hirttämisestä.
Eikö se onneton Tärkåny tiennyt, että aga oli khaa-
nin sukulainen? Ja tämä . . . paukkapää oli mennyt
hirttämään miehen niinkuin kissanpennun! Millä ih-
meellä hän tämän asian nyt selvittäisi? »Teidän ruh-
tinaallinen armonne oli kieltänyt ryöstön ... ja Tär-
kåny oli antanut siitä selvät määräykset. Siis oli
agakin niiden määräysten alainen . .

.» »No niin, no
niin», oli ruhtinas sanonut. »Katsotaan, mitä voidaan
tehdä. Jolleivät itse nosta melua, emme mekään .

. .»

Nostakoot! Herra Domonkos ei välittänyt mis-
tään muusta kuin siitä, että hänen neitinsä oli mennyt.
Se ajatus vaivasi häntä yötä ja päivää. Miksi oli niin
pitänyt käydä? Eikö Leona ollut saattanut sanoa,
ettei hän lähde ilman häntä, Tärkåny’ia? Mutta
kuinkapa olisi nuori neitonen saanut äänensä kuuluville
täällä, missä mahtavinkin mies sai odotella tuntikau-
sia, ennenkuin pääsi ruhtinaan puheille .

.
.

Herra Domonkos makasi sängyn päällä, oikea jalka
kääreessä. Pajasta kuului vasaran kalkutus. Siellä
mestari Joska työskenteli. Nyt oli kiire, kun piti
varustaa ruhtinasta matkaan. Kaikki Debrecenin
kärrysepät saivat tehdä pyöreitä vuorokausia.
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Mutta iloisia he olivat nämä debreceni-
läiset mestarit. He palvelivat innolla isänmaata.
Olihan heidän kaupunkinsa kuin yhdellä iskulla
kohonnut johtoasemaan valtakunnan kaupunkien
joukosta. Siitä oli nyt tullut kurutsien pääkau-
punki, kurutsiarmeijan turva ■ — ja tukikohta.
Ja täällä oli varallisuutta
näistä eri ammattialojen edustajista oli taalereita
kirstun pohjalla. Eivät olleet keisarilliset kaikkea
löytäneet, vaikka olivat koettaneetkin iskeä suonta.
Ja olivat iskeneetkin. Mutta nämä porvarit luottivat
Jumalan apuun. Vähät he siitä, vaikka kaupungin
hallitus pelasikin kaksinaamaista peliä. Se oli por-
mestarin janeuvoston asia. Mestari Joska ei kuulunut
neuvostoon. Hän saattoi siis hyvällä omallatunnolla
takoa ja komennella kisälleitään. »Karitsavaakunan
kautta!» oli hänen tapansa sanoa. Olihan kuningas
Andreas II ristiretkeltä onnellisesti palattuaan anta-
nut kuuden Unkarin kaupungin vaakunaan karitsan
kuvan. Ja yksi niistä oli tullut Debrecenin, tämän
uskollisista uskollisimman kaupungin osaksi. Jo sil-
loin oli tämä kuninkaallinen vapaakaupunki osoitta-
nut alttiuttaan. Mutta se oli ollutkin unkarilainen
kuningas, jota he silloin olivat palvelleet . . . tosin
paavinuskoinen, mutta eihän silloin vielä kukaan
ollut tiennyt mitään puhdistetusta opista. Nyt oli
Jumalan kiitos siinä suhteessa edistytty, nyt ymmär-
rettiin evankeliumi oikein. Ja sitä suuremmalla
innolla saatettiin siis taistella katolista hallitsijaa
vastaan, joka sitäpaitsi oli osoittautunut niin leppy-



184

mättömäksi Unkarin ikivanhojen oikeuksien sorta-
jaksi.

Kengitetään hyvin, pojat, kuormavankkurit!
jutteli mestari Joska seinän takana, josta pieninkin
ääni kuului selvästi herra Domonkoksen huoneeseen.

Kengitetään hyvin . . . sillä täältä on Pestiin mat-

kaa. (Mestari oli parastaikaa perheineen syömässä
päivällistä.) Se minua vain harmittaa, että tuli
lyödyksi liian hyvää terästä sen paavilaisen hempu-
kan vaunuihin, sen, joka täältä viime viikolla
lähti Miskolciin. Katsoitko, Erzsi, ettei se vain teh-
nyt mitään taikatemppuja kamarissa? Niistä .. .

Paavilaisista ...ei koskaan tiedä .
.

.

Herra Domonkos jännitti kuuloaan. »Paavilaisen
hempukan?» Hän alkoi aavistaa. »Saatpa, mestari,
vielä tämän koreasti maksaa!» ajatteli hän. Leona
oli siis asunut tässä samassa talossa ... kukaties
nukkunut tässä samassa huoneessa . .

. Vuoroin kuu-
mana, vuoroin kylmänä hän kuunteli, mitä Erzsi,
mestarin tytär, vastaisi.

Ei se mitään taikatemppuja tehnyt . .
. itkes-

keli vain .
. .

Herra Domonkos kohosi ähkäisten istualleen.
Kun minä illalla vein ruokaa, hän kertoi suo-

jelijansa olevan kaukana ja odottavansa tätä har-
taasti takaisin .

. .

»Jumala siunatkoon sinua, tyttö!» ajatteli herra
Domonkos.

hänen isänsä oli surmattu . . . eikä hänellä
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ollut muuta maallista turvaa kuin se yksi, joka ei
ollut täällä . . .

»Tyttö kulta! Jumala siunatkoon sinua kymmenesti!»
ajatteli herra Domonkos.

Hän pani kätensä ristiin ollen ihan pyörällä pääs-
tään. Se, mitä hän oli kuullut, tuntui melkein usko-
mattomalta.

Seinän takana jatkui keskustelu, ja herra Domon-
kos jännittikuuloaan;

Mutta mikä se mustapintaineu piru oli,
joka täällä komenteli? kuului mestari kysyvän.

»Hyväpä oli, että sanoit niin!» ajatteli herra Domon-
kos. »Annan sinulle anteeksi äskeisen.»

Hän kuunteli, mitä vastattaisiin:
Ei se ollut se, josta neiti puhui... se oli toinen

ruhtinaan upseereita
Teillä tytöillä on aina ne haaveenne . . . »se

toinen» . . . Halveksiva hymähdys seurasi näitä sanoja.
»Pirun mestari!» ajatteli herra Domonkos ja häntä

raivostutti, sillä yksi kisälleistä, Menyhårt, purskahti
nauramaan.

Herra Domonkos löi nyrkillä seinään.
Herra koputtaa! Menepäs, Erzsi, katsomaan!

Herra Domonkos makasi huohottaen sängyn päällä.
Hän tunsi itsensä aivan heikoksi. Hän kuuli Erzsin
tulevan eikä tiennyt, mitä olisi tälle sanonut. Samassa
seisoikin tyttö jo kynnyksellä. Herra Domonkos ei
ollut häneen aikaisemmin sen erikoisempaa huomiota
kiinnittänyt paitsi että tytön nimi toi mieleen sisaren,
jonka nimi myös oli Erzsi. Mutta nyt hänestä näytti.
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että Erzsi oli jonkin verran hänen rakkaan Leonansa
näköinen.

Mitä armollinen herra käskee?
Herra Domonkos oli ymmällä. Eihän hän saattanut

noin ihan suoriltaan kysyä neidistä ja tämän oles-
kelusta talossa. Hän olisi paljastanut salaisuutensa.
Piti voittaa aikaa.

Missä se minun ratsurenkini on? kysyi hän
viimein ja rypisti kulmiaan.

Käzmer! Erzsi punastui. Hän oli iskenyt silmänsä
Käzmeriin, eikä tämäkään ollut jäänyt kylmäksi
tyttöä kohtaan. Kisällit olivat mustasukkaisia, mutta
yksikään heistä ei uskaltanut käydä Käzmerin kimp-
puun. Siksi paljon kunnioitusta herätti hänen pitkä
fringiansa.

Armollinen herra .. . älkää suuttuko. Minä
lähetin hänet asialle.

Asialle? Onko Käzmer siirtynytkin sinun pal-
velukseesi?

Herra Domonkos oli olevinaan vihassa. Se oli
hänen sotajuonensa. Nytpä hän saisi tytöltä puris-
tetuksi totuuden.

Tämä oli aivan hätääntynyt. Hän oli niin punainen,
että olisi melkein luullut veren poskilta tippuvan.
»Suloinen tyttö!» ajatteli herra Domonkos. »En minä
sinulle pahaa tahdo . .

. mutta sinun pitää kertoa
minun neidistäni . . .»

Äidillä on taikina nousemassa jame tarvitsimme
hiukan kuminoita. »Kuulehan, Käzmer», minä sanoin.
»Menetkös ostamaan kuminoita, kun minä en ehdi?»
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Käzmer oli heti valmis ja läksi. Ettehän suutu, ar-
mollinen herra.

No . . . älä ole milläsikään, Erzsi, puheli
herra Domonkos. - Olisi vain aika vaihtaa käärettä.
Kuulehan! Nyt saat sinä tehdä sen Käzmerin sijasta.

Kyllä minä, armollinen herra. Minä noudan
vain lämmintä vettä.

Tyttö hävisi, ja herra Domonkos jäi miettimään
tilannetta. Nyt tytön puuhaillessa hänen jalkansa
kimpussa hänen piti saada tämä kertomaan neidistä.

Mutta Erzsi ei tullutkaan yksinään, vaan äitinsä,
lihavan matamin kanssa. Mestarin emäntä oli epä-
luuloinen. Näistä aatelisjunkkareista ei koskaan tien-
nyt .. . pitelivät porvaristyttöjä miten halusivat.
Vaikka tämä herra tosin näytti vakavammalta kuin
toiset.

»Pirun eukko!» ajatteli herra Domonkos, mutta
hymyili kuitenkin. Mestarin vaimo asetti pesuvadin
tuolille ja ryhtyi varovaisesti irroittamaan käärettä.

—Te leivotte, emäntä, -—• aloitti herra Domonkos
jakatsahti Erzsiä merkitsevästi.

Niin leivon, armollinen herra. Miehet syövät
lujasti, kun on paljon työtä.

■ — Kuulin, että Käzmer on mennyt kuminoita osta-
maan.

Herra siunatkoon! Kuka sen jo ehti juoruta?
—• Minä tiedän, minä tiedän, naureskeli herra

Domonkos.
Minä kerroin armolliselle herralle ... ei hän

ole vihainen.
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Erzsi oli punainen kuin pioni.
Niin, niin, —— hoki emäntä. Me käyttäy-

simme vähän omapäisesti.
Hän oli nolostunut, että heidän pieni salaisuutensa

oli tullut ilmi.
No niin! jatkoi hän sitten kääntyen tyttä-

rensä puoleen. • Sinähän olet saanut hiukan ope-
tusta näissä asioissa. Näytä nyt sitten taitoasi.

Ja poistuen yht'äkkiä hän jätti Erzsin kahdenkes-
ken herra Domonkoksen kanssa.

Tyttö pesi varvasta. Hänen kätensä vapisivat
hiukan.

Kyllä on pahannäköinen!
Pahannäköinen se oli . . . mutta se olisi saanut olla

kymmentä kertaa pahemman näköinen, jos hän,
herra Domonkos, vain olisi päässyt asiansa alkuun.

—• Sinä näyt olevan taitava.
Erzsi punastui. Porvaristytön piti oppia kaikkia . . .

ei hän ollut mikään aatelisneiti. Tässä heilläkin oli
viikko sitten majaillut muuan, joka oli ollut avuton
kuin lapsi.

Herra Domonkos olisi toivonut, että häneltä olisi
ollut kaikki kymmenen varvasta halki, jotta Erzsille
vain olisi jäänyt aikaa kertoa. Mutta nyt kuului
Kåzmer koluavan toisella puolen ja juttelevan isolla
äänellä: »Leipuri Liptoilta ostin . . . niinhän oli käsky.
Mutta missä on Erzsi?»

Erzsi osoitti levottomuuden oireita, mutta herra
Domonkos ei päästänyt keskustelua katkeamaan.

Mikä aatelisneiti se oli ollut?
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Kreivitär .. . nuori kreivitär, jonka isä oli
murhattu jossakin Zemplenin puolessa.

Minne hän oli matkalla?
Miskolciin. Hänellä oli siellä kuulemma kaksi

tätiä. Mutta hän ei olisi halunnut lähteä, vaan odot-
teli . . .

Tässä Erzsin kertomus katkesi. Itse rakastuneena
oli hänen vaikea puhua toisten rakkaudesta.

Ketä hän odotteli?
Voi, armollinen herra! Hänellä oli sulhanen . . .

mutta tämä oli kaukana matkoilla eikä ollut morsian-
taan tukemassa.

Mikä se sellainen sulhanen oli, joka jätti morsia-
mensa sodan jalkoihin? Herra Domonkos oli olevi-
naan äärimmäisen ankara.
- Sitähän minäkin ..

. mutta se neiti vain puo-
lusteli .

. . »Hän on mainio mies (sanoi) niin uh-
rautuvainen ja altis (sanoi) ... janiin ritarillinen . . .

Mutta kun isänmaa vaati, niin läksi (sanoi) ruh-
tinaan asioille . . .» Sillä ruhtinashan se nyt on mei-
dän kaikkien herra.

Niin on, huokasi herra Tärkäny, ja hänen
sydämensä täytti kaipaus.

Tässäkö huoneessa se kreivitär asui?
Tässä. Siinä samassa sängyssä nukkui. Minä

olin sitä illalla peittelemässä, kun se pani levolle.
Paljon puhelimme . . . sillä se halusi puhua jonkun
ihmisen kanssa.

»Raukka!» ajatteli herra Dotnonkos, ja hänen sil-
mänsä kostuivat.
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Tosin hän rukoili Neitsyt Maariaa . . . rukoili
sulhasensa puolesta ja itsensä puolesta .. . enkä
minä voinut häntä nuhdella, vaikka olenkin kalvini-
lainen. - Mutta isä torui minua, kun puhuin
hänestä säälien.

»Senkin jäärä!» ajatteli herra Domonkos, ja vihan
ja rakkauden tunteet velloivat sekaisin hänen poves-
saan.

No . . . minkävuoksi hän sitten läksi?
Hänen oli pakko. Eräs ruhtinaan upseeri oli

matkalla Miskolciin päin ... ja tämä oli saanut teh-
täväkseen saattaa. Isä korjasi niiden vaunut. Minä
sanoin, etten minä hänenä lähtisi, ennenkuin se oikea
tulisi... se, joka oli antanut sormuksenkin. Mutta
ei se kreivitär uskaltanut . .

. ruhtinaan käsky . . .

»Kirottu ruhtinas!» ajatteli herra Domonkos ja
tällä hetkellä hän tunsi vihaavansa Räkoczia.

Ja sittenkö he lähtivät?
Niin lähtivät, armollinen herra. Muutamana

aamuna tuli ruhtinaan upseeri ratsumiehineen ... ja
vaunut valjastettiin. Kreivitär itki, hän olisi tahto-
nut jäädä. Mutta se ruhtinaan upseeri komensi
liikkeelle. Heillä oli kuulemma kiire. Minua ihan
säälitti, kun näin hänen vaipuvan kuomun nurkkaan
niin turvattomana ja yksinäisenä. Taisin itkeäkin.

Kåzmer! karjaisi herra Domonkos niin äkkiä,
että Erzsi säikähti.

Mikä tuli, armollinen herra? Koskeeko?
—Ei koske! Menehän, menehän nyt .. . kas,

tässä saat. Olet ollut avulias ja palvelevainen.
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Ja herra Domonkos kouraisi päänpohjia ja otti
sieltä kukkaron, jonka työnsi Erzsin kouraan. Tämä
oli ihan hämmästynyt.

En minä, armollinen herra, soperteli hän,
mutta herra Domonkos vain viittoili;

Mene, menehän nyt! Ja käske Kåzmer tänne!
Erzsi läksi, ja hetken kuluttua kompuroi Käzmer

huoneeseen.
- Missä sinä olet ollut, senkin lurjus? Jätät minut

tuntikausiksi tänne yksin.
- Olin kuminoita ostamassa.

Kuminoita ostamassa! Juokset kaikkien tyt-
töjen hännässä ja jätät minut tänne virumaan!

Kuten armollinen herra käskee.
En minä ole sinua käskenyt akkojen asioille!

Kuule! Satuloi hevoset! Me lähdemme!
Minne, armollinen herra?

- Miskolciin!

■— Mutta .. . armollisen herran jalka ..
. tuota.

Erzsi sanoi, että se on kovin kipeä.
Erzsi sanoi. . . Mene hiiteen ... senkin kuminan

ostaja! Kyllä minä vielä sinulle näytän, jahka pää-
sen tästä ylös!

Kuten armollinen herra käskee.
-- Ala mennä, kuuletko!
Ja herra Domonkos sieppasi pesuvadin, jonka

Erzsi oli unohtanut tuolille sängyn viereen ja heitti
sen Kåzmeria kohti. Mutta tämä väisti. Saviastia
sinkoutui seinään ja meni tuhansiksi pirstaleiksi.



Yöllä tunsi herra Domonkos itsensä yhä onnet-

tomammaksi. Tähän onnettomuuden tunteeseen

liittyi suloisen karvas kaipaus, kun hän ajatteli, että

Leona oli nukkunut tässä samassa huoneessa. Hän
rupesi kuvittelemaan kaikenlaisia kauhuja . . . nuoren
tytön hätää ja turvattomuutta ...ja hänestä tuntui,
että huoneeseen oli jäänyt jotakin: tuon nuoren tytön
tuska, kun hänen oli pitänyt lähteä ilman sulhastaan.

Hiljaisuus, joka nyt oli ottanut haltuunsa talon,
lisäsi vain tätä kauhun tunnetta. Oli puolenyön aika...
ja mestari Joskan huone nukkui. Seinän takaa kuu-
lui vain mestarin kuorsaus ...se nousija laski sään-
nöllisesti. Mutta •—• tätä lamaannuttavaa pelkoa
sulostutti sentäänyksi ajatus: että Leona oli nukkunut
tässä samassa vuoteessa, jossa hän, herra Domonkos,
nyt heittelehti. Hän painoi poskensa tyynyä vasten

ja koetti ajatella.
Niin . . . niin Leona oli puhunut hänestä . . .

oli odotellut palaavaksi. Hän oli itkenyt, kun oli
pitänyt lähteä. Ilmeisesti hän oli tuntenut vasten-
mielisyyttä Ocskayta kohtaan. Se lohdutti. .

. loh-
dutti äärettömästi, sillä oikeastaan oh tämä tuska
vain hänen oman sydämensä mustasukkaisuutta.
Pian hänkin pääsisi lähtemään . . .ja sitten hänhakisi
käsiinsä Leonan. He menisivät naimisiin vielä sodan
kestäessä. Se olisi parempi. Silloinhan olisi tyttö
niin lujasti häneen sidottu, ettei ollut vaaraa. Vaikka

ei ollut nytkään ... ei tosin nytkään . . .
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»Leona! Tiedätkö, että minä nukun nyt tässä
samassa vuoteessa, missä sinä muutamia päiviä sit-
ten lepäsit? Suokoon Jumala, että sinun unesi olisi
ollut suloinen . .

. niinkuin nyt itsellenikin toivon . . .»

Se oli kaikesta päättäen hyvä ajatus, sillä seuraavassa
tuokiossa herra Domonkoksen silmät jo painuivat
umpeen, ja hän nukahti.

4.

Hän heräsi siihen, että ympärillä juostiin ja hälis-
tiin. Ikkunaluukkujen raosta tunkeutui huoneeseen
tulen loimu. »Ad incendiumh1 kajahti kadulta, ja
herra Domonkos arvasi ne korkeakoululaisiksi.

Hän kohosi istualleen ja kuunteli. Pauketta ja
rytinää vain. Rakennuksen ohi juostiin .

. . yhä enem-
män väkeä tuntui olevan liikkeellä. )>Ad incendiumh)
kajahti taas aivan ikkunan alta.

Mestarinkin puolella oltiin jo hereillä. Pihalla lii-
kuttiin. Joku hihkaisi: »Piispankartanossa on tuliini!»

Herra Domonkos huusi, mutta kukaan ei kuullut.
Hän ei voinut jäädätoimetonna lojumaan, vaan kömpi
ikkunaan ja väänsi luukut auki.

Suoraan edestäpäin . .
. yli olkikattojen hulmusi

tulipatsas .. . korkea, tavattoman korkea. Kuului
räiskettä ja rätinää. Tulikipunat tanssivat suurissa
parvissa mustan, pikimustan savun seassa, jokakohosi
ylöspäin ja valtaisien pilvien lailla vyöryi palopaikan

1 Tulipaloon!

13 Sydenpolttajat 193
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yläpuolella. Oli ilmeistä, että piispankartanoa uhkasi
suuri vaara.

Suurella vaivalla sai herra Domonkos vaatteet pääl-
leen. Hän veti kipeään jalkaansa huopatossun ja
kuukkasi edestakaisin, nojaten kantapäällä lattiaan.
Varpaaseenkoski, mutta hän ei välittänyt siitä. Kun-
han hän vain pääsisi ratsunsa selkään, niin saattaisi
hän ajaa palopaikalle ottamaan tarkempaa selkoa
tilanteesta.

Ovella hän huusi Käzmeria. Tämä tuli lopulta
esiin . . . unenpöpperössä ja tukassa heinänkorsia.
Seisten tallinovella hän nuuski ilmaa, jossa tuntui
voimakas palon käry.
- Tulipalo, - sanoi hän ja haukotteli.

Niin, karjui herra Tårkåny, - mutta sinä
et saa jalkoja allesi, senkin tulisen korvennettava,
vaikka minä huudan kurkkuni käheäksi! Tuoratsuni!

Kåzmer talutti hevosen ulos. Se pärskyi ja näytti
levottomalta. Herra Domonkos nousi satulaan Kåz-
merin auttamana, ja yhdessä he lähtivät palopaikalle,
Käzmer käyden.

Katu oli valoisa kuin päivällä, väkeä täynnä. Punai-
nen tulenloimo tanssi heidän hätääntyneillä kasvoil-
laan. Useat olivat puolialasti sellaisina kuin olivat
kesken uniansa heränneet ja rynnänneet ulos.

He kulkivat yli kaupungintalon edustalla olevan
aukean reformeeratun kirkon takana oleville kapeille
kaduille. Ne olivat tungokseen asti väkeä täynnä.
Herra Domonkos yritti Kalvinin torin poikki, mutta

sieltä karjuttiin vastaan: )>Ei saa tulla! Vesiketjun
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pitää saada rauhassa toimia!» Hän pyörsi muutamalle
sivukadulle, ja sieltä näkyikin jopalopaikka.

Piispankartanoon kuuluva sivurakennus, joka oli
jonkin matkan päässä päärakennuksesta, paloi niin
että humisi vain. Herra Domonkos koetti tunkeutua
eteenpäin, mutta se oli mahdotonta. Katu oli tupa-
ten täynnä.

Nyt palaa Pirunlankakin! nauroi joku.
Ei pitänyt ennustus paikkaansa.

Ei pala . . . Pirunlanka ei pala! väitti toinen,
eikä herra Domonkos ymmärtänyt, mitä he tarkoitti-
vat.

Ad incendiuml kajahti samassa, ja joukko
korkeakoululaisia, käsissä pitkät, pyykkipetkelettä
muistuttavat pyöreät kartut, joita kutsuttiin »gerun-
diumeiksi», syöksyi eteenpäinväkijoukon halki.

Antakaa tietä, jotta päästään apuun! Kautta
pyhän Tapanin!

Myöhään tulette! Talo on jo tuhkana, huu-
dettiin.

Liika myöhään istuitte Ruumishuoneessa
ja nyt menee teiltä kunnia .

.
.

Se oli senniminen kapakka ja saanut nimensä siitä,
ettei sitä ennen suljettu kuin vieraat makasivat pöy-
tien alla.

Suu kiinni. . . taikka saat tästä!
Ja huutaen ja haukkuen tunkeutui korkeakoulu-

laisparvi väkijoukon halki.
Herra Domonkoskin katseli siilien suuntaan, mihin

he painuivat. Tuskin he olivat ehtineet palavan
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rakennuksen kohdalle, jota kadulta erotti aita, kun
yks’ kaks’ gerundiumit rupesivat paukkumaan. Aita
kaatui rytisten, ja korkeakoulun oppilaat alkoivat
järjestää vesiketjua siltä suunnalta.

Herra Domonkos ratsasti sivukadulle, sillä kuu-
muuden vuoksi oli mahdoton ajaa palavan raken-
nuksen ohi. Eikä siitä olisi enää päässytkään, kun
vesiketju oli aloittanut toimintansa. Täälläkin tuli
häntä vastaan joukko kolleegion oppilaita, kantaen
sankoja ja ämpäreitä. Vihreät manttelit vain heiluivat,
kun he huutaen juoksivat katua eteenpäin, ruskeat
tönttöhatut päässä ja keltaiset punosnauhat kaulassa
liehuen. »Ad incendiuml» kajahti kadun täydeltä,
ja väkijoukko antoi tietä.

Herra Domonkos tuli torille. Siinä oli vasemmalla
kalvinilaisen piispan talo . .

. matala kivirakennus.
Pitkä jono miehiä, vesisangot käsissä ulottui viistoon
poikki torin, mutta herra Domonkos oli nyt päässyt
niiden etupuolelle. He heittivät ämpäreitä menemään

kädestä toiseen . . . miehestä mieheen. Vastakkaista
riviä pitkin palasivat tyhjät sangot takaisin. Veden
puute kuulosti haittaavan.

Siirtykää toiselle kaivolle!
Herra Domonkos katsahti sinnepäin, mistä komento

kuului, ja huomasi samassa ruhtinaan. Siinä istui
hänen ruhtinaallinen armonsa hevosen selässä koko
esikuntansa kanssa, keskellä toria. Tulipalon loimo
valaisi heidät yhtä selvästi kuin olisi ollut päivä.
Räkoczi istui ratsun selässä rautahaarniska yllään,
ja kreivi Bercsenyi hänen rinnallaan. Heidän taka-
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nansa levisivät toisten herrojen rivit .. . uljaita,
upeasti puettuja ylimyksiä, joiden nauhoja ja koris-
tuksia tulen loimo nyt valaisi. Komea ryhmä! Herra
Domonkoksen täytyi väkistenkin ihailla sitä. Niin
istui siinä ruhtinas suorana ja ylväänä . . . kuin purp-
purapilven ympäröimänä .

.
. jaylhäällä hänen päänsä

päällä levittäysivät rusottavat savumassat kuin laaja
telttavaate, jossa siellä täällä kimalleli jalokiviä:
savupilvien lomasta tuikahtelevat tähdet.

Herra Domonkos katseli tuota ryhmää, ja hänen
poskensa kuumenivat. Noin tulisivat nuo miehet
istumaan satulassa . . . kuin ratsun selkään kiinni-
juotettuina . . . tyyninä, liikkumattomina ... ja tar-
kastelemaan taistelun kulkua. Yllä ja takana peit-
tyisi taivas savuun, kun kylät palaisivat, jakurutsien
sotahuudot sekaantuisivat pyssyjen paukkeeseen.
Mutta yksikään lihas ei värähtäisi noilla ruhti-
naallisilla kasvoilla. Tyynesti ja asiallisesti hän antaisi
käskynsä ... ja miehet tottelisivat . . .

Nyt se rysähti kasaan!
Tårkäny katsahti palopaikalle päin. Rakennus oli

romahtanut. Lukemattomia kipunoita leijaili tai-
vaalla . . . joukossa pitkiä tulisuikaleita kuin nauhoja
ikään. Ne lentelivät jakimeltelivät . . . kunnes tipah-
tivat alas jonnekin väkijoukkoon. Pikku pojat niitä
kilvan sammuttelivat, takoen niitä kepeillään. Tulen
valta oli nyt saatu rajoitetuksi. Korkeakoululaiset
olivat pitäneet siitä huolen. Jälleen oli Debrecenin
kolleegio kunnostautunut, niinkuin niin monta ker-
taa ennenkin. Siinä kulki kaksi, gerundiumit olalla.
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Toisen mantteli oli pahasti palanut, ja toinen oli
menettänyt lakkinsa. Pyyhkien nokisia naamojaan
he suuntasivat kulkunsa torin nurkkaan, missä suuri
väkijoukko parastaikaa seisoi ja katseli jotakin.
Herra Domonkoskin katsahti sinne ottaakseen selvää,
mitä siellä oli tapahtunut.

Korkeakoululaiset tunkeutuivat joukon keskelle
ja kumartuivat alas. Herra Domonkos koetti kurkis-
taa, mutta ei nähnyt mitään. Hän otaksui jonkun
tulipalossa loukkaantuneen makaavan siinä ja väki-
joukon senvuoksi kokoontuneen paikalle.

Onko Pirunlanka kuollut?
Toisen kerran muisti herra Domonkos jo kuulleensa

tuon nimityksen. Mitä se mahtoi merkitä?
Ei ole .

. .jokin lehti vain hiukan kärventynyt
Hän kääntyi muutaman hevospaimenen puoleen,

joka istui ratsunsa selässä siinä hänen vieressään.
Mikä siellä on?
Se on eräs kasvi, armollinen herra . . . pensas .

. .
tai mikä lie, selitti hevospaimen. Kertovat
erään meikäläisen papin istuttaneen sen ja ennusta-
neen, että niinkauan kuin se elää, eläisi oikea oppi
Unkarissa.

Katolinenko?
Ei kun tämä meikäläinen ..

. kalvinilainen.
Vai niin! Olipas se! Herra Domonkoksenkin teki

mieli nähdä tuota merkillistä kasvia. Hän kannusti
hevostaan ja ajoi lähemmäksi. Siinä kadun nurkassa ...

pienen suoja-aidan sisässä, kasvoi puolen kyynärän
korkuinen pensas, jonka runko jo oli muuttunut puu-
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maiseksi. Ohuita, langan kaltaisia suikaleita ympä-
röi sitä. Siinä oli muutamia lehtiä. Sitä kaupunki-
laiset nyt tarkastelivat.

Tuokaa vettä ...se on kastelun tarpeessa,
huusi joku, ja tuokiossa oli siinä mies sankoineen.
Kaadettiin vettä pensaan juurelle . .

. naurettiin ja
pajatettiin. Tulipalo oli unohtunut. Kaikkien huo-
mio oli kiintynyt tuohon kadun nurkassa kasvavaan
pensaaseen.

Oikeassa oli Dehrecenin pappi, kun sanoi, ettei
se kuole!

Oikeassa oli! Se onkin sisuttunut ja ruvennut
kasvamaan runkoa. Onko kummempaa nähty!

Se pappi kuului Olleenkin noita, huusi joku
joukosta.

Lorua! Se oli Jumalan pappi. . . mutta sitä
harmitti, kun paavilaiset nimittelivät uutta oppia
perkeleen kylvöksi. »Niin on, kuin olisi istutettu
Pirunlankaa ympäri Unkaria ..

. Herran vehnän
asemesta .

. .» Senvuoksi se istutti tämän. »Katso-
taanpa, kuinka Pirunlanka menestyy!» oli kuulemma
sanonut. Se oli kova pappi.

Niin . . . mutta sehän puhui tietysti vertauk-
silla, väitti toinen.

Niin tietenkin .. . vertauksilla. Milloin sinä
olet kuullut pappien muuten puhuvan?

Herra Domonkos kääntyi lähteäkseen. Hänen
varvustansa pakotti. Väkijoukossa ajaessaan ei hän
ollut kyennyt varjelemaan sitä. Se oli saanut useam-
man kuin yhden tölmäisyn, ja hänen oli pitänyt
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kirota ääneen. Nyt hän käänsi asuntoaan kohti.
Mutta samassa tarttui joku hänen suitsiperiinsä,
ja herra Domonkos käännähti raivoissaan tuota hävy-
töntä kohti.

Kuinka sinä uskallat, moukka?
Se oli tuo äskeinen hevospaimen.

Suokaa anteeksi. Teidän Armonne. Oletteko
ruhtinaan miehiä?

Mitä se sinuun kuuluu! Naamaasi sietäisit
kun rohkenet häiritä aatelismiestä!

Hevospaimenen silmissä välähti.
- Me olemme täällä Debrecenissä kaikki aatelis-

miehiä ...jos niiksi tulee . . .

• Niin olemme! hälisi väkijoukko ympärillä,
ja herra Domoukoksen kipeä jalka sai uuden tölmäi-
syn.

Pysykää loitompana! Näettehän, että minulla
on kipeä jalka!

Niinpä näkyy olevan . . . mutta .
.

. mitäs Tei-
dän Armonne oikein tahtoo, jos suvaitsette?

Herra Domonkos selitti. Hän oli halunnut ratsas-
taa pois, mutta hevospaimen oli tunkeilullaan häi-
rinnyt häntä.

Se on Andrås Szura, Debrecenin Andräs!
huudettiin ympärillä. Mitäs sinä, Andrås, tätä
jalosukuista herraa . . .

?

Kysyin vain, onko hän ruhtinaan miehiä. Saa-
han Unkarissa puhutella Jumalaakin.

Saa, saa kyllä!
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-—• No, minä halusin vain kysyä, vieläkö jouk-
koon kelpaa, huudahti Andräs.

■ — Aiotko lähteä?
Sitävarten olen tullut. Hortohägy saa nyt jäädä

toistaiseksi.
- Eläköön Andräs! Eläköön!

Porvarit heittelivät lakkeja ilmaan, jaherra Domon-
koksen kipeä jalka oli pahassa pinteessä.

Kyllä kurutsien joukkoon aina uljas mies kel-
paa, vastasi hän. Jos haluat, niin liity minun
joukkooni.

Herra Domonkos oli kuin yhdessä hetkessä sulanut.
Hän katui kiivauttaan ja halusi sovittaa.

Se on oikein! huudettiin. Liity sinä,
Andräs, vain tämän armollisen herran matkaan!

Hän tuntuu olevan kiukkuinen, naurahti
Andräs.

■— Kiukkuisia ovat Unkarin herrat kuin pirut .. .

mutta ei lampaista olekaan lahantseja vastaan.
Seurasi yleinen nauru, ja herra Domonkos sai jo

osakseen monta ymmärtäväistä silmäystä.
Seuraa mukana! ■— komensi hän ja käänsi rat-

sunsa.
■— Samantekevä! - vastasi Andräs ja nosti hat-

tuaan. Terve, Debrecenin civikset! Syksyllä
palataan.

He ratsastivat pois väkijoukon huikeasti huu-
taessa.
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Yhdeksäs luku.

Oli toinenkin henkilö, jonka ajatuksissa sattunut
tulipalo oli kuvastanut äsken puhjennutta kansan-

nousua, mutta paljon syvällisemmin jakauaskantoi-
semmin kuin Tårkåny’in. Se oli hänen armonsa
ruhtinas itse.

Palattuaan palopaikalta ja toivotettuaan seurueel-
leen hyvää loppuyötä hän oli vetäytynyt makuuhuo-
neeseensa ja yrittänyt nukkua. Mutta uni ei ollut
ottanut tullakseen.

Jokainen päivä oli ollut niin täynnä työtä ja puu-
haa, että Räköczikin vaikka oli vielä nuori tunsi
toisinaan väsymystä. Kaikki oli alkanut niin sattu-
manvaraisesti . . . koko tämä suuri juttu: hänen maa-
hantulonsa, ensimmäinen vastoinkäymisensä ja sitä
yht’äkkiä seurannut menestys, jolloin väkeä tulvi
hänen leiriinsä joka suunnalta, niin että häntä toi-
sinaan itseäänkin arvelutti, miten tämä kaikki päät-
tyisi. Hän, Ferenc Räkoczi, oli sytyttänyt palon, joka
nyt oli levinnyt yli koko Tiszåntulin Tiszan idän-
puoleisen seudun, ja kulovalkean tavoin nyt rynnisti
kohti suurta Alföldiä alamaata - missä jo kiehui
ja poreili sielläkin kuin suuressa noidankattilassa.
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Päivällä, kun hänellä oli korvia myöten työtä . . .

neuvotteluja, vastaanottoja, sotasuunnitelmien laa-
dintaa, joukkojen järjestelyä, nimitysasioita, ei
hän tätä joutanut ajattelemaan. Mutta kun yö tuli
ja kaikki hiljeni, valtasi hänet toisinaan epäilys:
eikö koko tämä valtava roihu järjestelmällisen »sam-
mutustyön» kautta piankin saataisi sykehtymään?
Hän oli äsken nähnyt siitä esimerkin äskeisessä
tulipalossa. Itävalta oli peloittava vastustaja .. .

juuri niinkuin nuo korkeakoululaiset gerundiumei-
neen ja vesiketjuineen. Keisaria ei käynyt väheksy-
minen .

.
. vaikka hänen voimansa nyt olivatkin sido-

tut. Mutta jolleihänen itsensä ennenpitkää onnis-
tuisi saada joukkojaan järjestykseen, kuria paranne-
tuksi ja vallattujen komitaattien elämää oikeihin
uomiinsa, niin koko yritys menisi hajalle, jaLeo-
poldus selviytyisi voittajana. Se oli niin tuskallinen
ajatus, että se karkoitti unen silmistä ja sai hänet yhä
uudelleen miettimään, kuinka hänen osaksensa juuri
oli tullut tämä vapautustyö. Siinä ei näyttänyt ole-
van mitään sattumanvaraista, se tuntui kuin koh-
talon itsensä hänelle etukäteen suunnittelemalta.

Isoisä György Råkoczi II oli jo ollut kapinallinen . . .

samoin isä, Ferenc Råkoczi I. Viimeksimainittu oli
sekaantunut siilien salahankkeeseen, jokaWesselenyin
salaliiton nimellä oli tullut tunnetuksi ja johon muun
muassa oli kuulunut hänen äidinisänsä Peter Zrinyi.
Se oli päättynyt onnettomasti. Äidinisä oli mestattu,
mutta isä säilyttänyt henkensä luovutettuaan muu-
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tamia maatilojaan ja suuria rahasummia keisarilli-
selle hovikamarille.

Hän oli ollut ainoastaan kolmen kuukauden vanha,
kun hänen isänsä oli kuollut. Kaikki muistot
liittyivät äitiin ja isäpuoleen, Imre Tököliin. Näiden
häistä hän ei muistanut muuta kuin mahtavat juo-
mingit. Mutta hiukan myöhemmällä ajalta hänellä
oli jo paljon muistoja . . . eivätkä ne suinkaan olleet
iloisia.

Kuusivuotiaasta alkaen oli häntä kuljetettu kai-
killa isäpuolen sotaretkillä, ja hänelle oli jäänyt sel-
lainen tunto, että hänet oli tällä tavoin aiottu
näännyttää, jotta Tököli olisi päässyt käsiksi hänen
jättiläisomaisuuteensa. Kun ei hän ollut sortunut,
oli häntä koetettu myrkyttää. Hänen kamaripalve-
lijalleen György Kerosille oli tarjottu suuria maatiloja,
jos hän olisi raivannut Tökölin tieltä poikapuolen.
Mutta kamaripalvelija ei ollut suostunut . . .

Synkkiä, ikäviä muistoja, jotka vieläkin olivat
omiaan saattamaan mielen murheelliseksi. Ruhtinas
muisti Wienin piirityksen. Hän oli ollut isäpuolensa
mukana turkkilaisten leirissä Wienin edustalla. Hän
muisti sulttaanin joukkojen äkillisen perääntymisen
ja pakokauhun. Kolmen vuoden lukemattomien tais-
telujen ja tappioiden jälkeen oli Tökölin asia mene-
tetty, ja hänen itsensä oli täytynyt lähteä maanpa-
koon. Hän, Råkoczi, oli silloin ollut yhdeksän vuo-
den vanha.

Seurasi Munkåcsin sukulinnan loistava puolustau-
tuminen äidin johdolla ja antautuminen keisarillisille.
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Heidät oli vangittu ja viety Wieniin, jossa sisar ja
äiti oli suljettu Ursula-nunnien luostariin ja hänet
lähetetty Böömiin, Neuhausin jesuiittakouluun. Hänet
oli erotettu opettajastaan ja uskollisesta kamaripal-
velijastaan, ja holhoojaksi määrätty kardinaali Kol-
lonics oli ottanut hänet hoiviinsa. Tämä oli koettanut
taivuttaa häntä antautumaan kirkon palvelukseen.
Olisihan siten Råkoczien vanha suku miehen puolelta
saatu sammumaan ja suvun suunnaton omaisuus kei-
sarillisen aarrekammion hyväksi. Mutta kohtalo oli
johtanut toisin: hänestä ei ollut tullutkaan pappia,
vaan lopetettuaan opintonsa Neuhausissa hän oli
palannut Wieniin ja viettänyt siellä muutaman vuo-
den keisarillisen hovin läheisyydessä, ottaen osaa sen
iloiseen jakevytmieliseen elämään. Se oli ollut vähällä
sammuttaa hänestä hänen isänmaan rakkautensa ja
muiston hänen unkarilaisesta syntyperästään . . .

Mutta ■— kohtalo oli taaskin tarttunut hänen elä-
mänsä pyörään. Hän oli joutunut Unkariin ensim-
mäisen kerran Munkåcsin antautumisen jälkeen (hän
oli silloin ollut matkalla Italiaan). Kuin yhdellä
iskulla olivat kaikki muistot vironneet eloon: hän
oli tuntenut olevansa unkarilainen . . . kuuluvansa
tähän maahan jakansaan. Siihen häntä sitoi jo hänen
kuuluisa nimensä, joka oli kuin sotahuuto: Råkoczi!
Råkoczi oli jälleen maassa! Eljen! Ihmiset olivat
tungeksineet hänen ympärillään, ja hän oli lukenut
heidän kasvoiltaan innostuksen ja avunpyynnön:
Tule ja auta meitä! Mutta samalla heitä oli vie-
roittanut hänestä hänen espanjalaismallinen pukunsa
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ja vieras ääntämistapansa. Hän oli vielä silloin ollut
muukalainen omassa maassaan, oman kansansa kes-
kuudessa . . .

Kukot lauloivat kaupungissa, ja aurinko pilkisti
ruhtinaan makuuhuoneen ikkunasta sisään. Hän ei
ollut nukkunut silmän täyttä sen jälkeenkuin oli palo-
paikalta palannut. Hän silmäsi yöpöydälleen. Siinä
oli taidokkaasti valmistettu lipas, jossa oli pyhäin-
jäännöksiä. Se oli paavi Innocentius XIl:n lahja,
jonka hän oli saanut Roomassa käydessään. Toinen
lipas oli hukkunut hänen vangitsemisensa jälkeen . .

.

mutta tämä hänen oli onnistunut säilyttää ja kuljet-
taa mukanaan maapakolaismatkoillaan.

Ruhtinas huokasi. Hän muisti, kuinka hän kerran
Neuhausin jesuiittakoulussa ollessaan oli kirjoittanut
latinanvihkoonsa: »Jam nunc cognosco me esse peregri-
num super terram.» 1 Hänen opettajansa oli tarkastanut
sitä. »Kristitty on aina muukalainen maan päällä.»
»Mutta minä tunnen sen!» oli hän huudahtanut
silmät kyynelissä. »Sinä! Sinä et vielä voi sellaista
tuntea, sillä sinä olet vielä lapsi!» Ja opettaja oli jät-
tänyt hänet vihoissaan, sillä hän oli kyllä ymmärtänyt
tuohon lauseeseen kätkeytyneen kapinallisuuden. Niin.
Hän oli muistellut Unkaria ja isiensä linnoja. Sellai-
sesta alakuloisuuden ja kaipauksen sekaisesta tunnel-
masta oli tuo lause johtunut.

Peregrinus muukalainen ... omituista kyllä.
Kun hän muisteli kulunutta elämäänsä, niin täytyi

1 Jo nyt tunnen olevani muukalainen maan päällä.
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hänen tunnustaa usein tunteneensa niin. Se valtasi
hänet kesken työn ja touhun. Kaiken turhuus ja
katoavaisuus kirkastui hänelle sellaisina hetkinä.
Kesken iloisen elämän ja huvittelun . . . avioliiton
alkuaikoinakin se oli sumentanut hänen mielensä.
Ei hänen puolisonsa ollut sitä ymmärtänyt.

Niin puoliso. Råkoczi muisteli ruhtinatartaan.
Ei heidän avioliittonsa ollut kauan kestänyt puo-
likymmentä vuotta vain. Hessen-Rheinfelsin Char-
lotte Amalia oli niin erilainen kuin hän. Mutta oli
heillä ollut suloisiakin aikoja . . . varsinkin heidän
avioliittonsa ensimmäisenä vuonna .

. .

Eri linnoissa asuen he olivat nauttineet Unkarissa
olostaan molemmat. Hän, Råkoczi, ei ollut mie-
lellään asunut Sårospatakissa, koska siellä oli ollut
keisarillista sotaväkeä, joka oli pitänyt häntä silmällä.
Senvuoksi hän kevätkuukausiksi oli muuttanut Sze-
rencsiin, vaikk’ei se ollutkaan yhtä sopiva paikka.
Toisin vuoroin hän oli asunut Munkåcsissa, kun hänen
puolisonsa terveys vain oli sallinut, toisin vuoroin
Särosissa miten kulloinkin oli parhaaksi näkynyt.
Näiltä ajoin juonti hänen ystävyytensä kreivi Bercse-
nyin kanssa, joka ystävyys nyt oli kestänyt jo niin
monta vuotta ja tulisi toivottavasti kestämään kuo-
lemaan saakka . . .

Mutta eräs toinen kuva näiltä ajoilta hiipi mie-
leen: pieni, hintelä mies, vaaleine sinisilmineen, mutta
täynnä innostusta. Longueval! Eperjesin linnaväessä
palvellut keisarillinen upseeri, syntyisin flaamilainen.
Kuka olisi uskonut, että hän oli jesuiittain kätyri .

.
.
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että nuo avokatseiset siniset silmät saivat samanlai-
sen loisteen Wienissä kuin Szerencsissäkin, heidän
keskustellessaan Unkarin tulevaisuudesta. Silloin se
oli alkanut. Longueval oli vähitellen vihitty heidän
yhteiseen salaisuuteensa kreivi Bercsenyin kanssa: olisi
ryhdyttävä uuteen kapinaan .

.
. edellisiä suurempaan

ja kertakaikkiaan viimeiseen, jonka avulla riistäydyt-
täisiin Itävallasta irti ja luotaisiin Unkarista oma,
itsenäinen kuningaskunta. Mutta se ei kävisi
päinsä ilman ulkolaista apua. Senvuoksi oli Ranskan
kuningas Ludvig XIV saatava yritystä kannattamaan.
Espanjan kruununperimyksen kärjistyttämä tilanne
Ranskan jaItävallan välillä oli tuntunut vain lisäävän
tuollaisen avunsaannin mahdollisuutta. Longueval
oli ottanut viedäkseen kirjeen Pariisiin .

.
. mutta

jättänytkin sen Wienissä jesuiitoille, jotka olivat
jäljentäneet sen ja luovuttaneet keisarille.

Seurauksena oli ollut vangitseminen. Se mies, joka
oli saanut tämän tehtäväkseen, oli ollut nimeltään
Solåny .

.
. kenraali Soläny unkarilainen, mutta

ehdoton keisarin kannattaja. Hän oli saapunut Säro-
siin pienen joukon kera ja julistanut hänet vangituksi
keisarin nimessä. Matka oli kulkenut Miskolcin kaut-
ta .. . omituinen, surullinen matka. Oli ollut kevät,
ja kirsikkapuut täydessä kukassaan . .

. mutta hänen
mielensä oli ollut musta murhetta täynnä. Ja kuin
tämän murheen ulkonaiseksi merkiksi oli Miskolcin
kaupunginpää lahjoittanut hänelle mustan hevosen . . .

Ruhtinas huokasi. Ne olivat murheellisia muistoja.
Hänet oli viety Wiener-Neustadtiin ja suljettu
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samaan vankihuoneeseen, missä hänen äidinisänsä
Peter Zrinyi oli viimeiset hetkensä viettänyt. Miekka
oli riippunut hänenkin päänsä päällä ja hänen tuo-

mionsa oli näyttänyt varmalta. Mutta muutamien
ystäviensä avulla hänen oli onnistunut paeta japäästä
Puolaan. Jälkeenpäin oli julkaistu hänen kuoleman-
tuomionsa. Tämä seikka sekä keisarillisten epäon-
nistunut yritys vangita häntä Puolassa oli saanut
hänet vihdoin ottamaan ratkaisevan askeleen: hän
oli päättänyt asettua vapausliikkeen etunenään ja
siinä tarkoituksessa tullut yli rajan Verecke-solan
kautta niinkuin Ärpåd muinoin.

Ja kaikki oli käynyt hyvin. Pienistä alkuvastoin-
käymisistä huolimatta oli hänen asiansa saanut kan-
natusta . . . ennemmin ja nopeammin kuin hän olisi
uskaltanut, toivoakaan. Nyt oli koko Tiszäntul hänen
vallassaan. Ensimmäinen isku oli nyt suunnattava
Nagy Kårolyita ja Tokajia vastaan. Edellinen oli
Sandor Karolyin linna, ja kreivi oli keisarin puolella.
Tokaj taas oli koko ylisen Tiszan tasangon avain, ja
tämän hallussapitäminen edellytti linnan valloitta-
mista. Erdely Siebenburgen oh saatava vaaratto-
maksi. Siellä komensivat keisarilliset käskynhaltijat.
Mutta hänellä oli hyviä toiveita siitä, että nekin
asiat järjestyisivät. Nyt oli vain päästävä liikkeelle
mahdollisimman pian. Tämä Debrecen oli varusta-
nut heitä oivallisesti. Jos kaikki Unkarin kaupungit
osoittaisivat samanlaista alttiutta ... samanlaista
uskollisuutta, niin valtakunta olisi pian vapaa . . .

Etuhuoneesta kuului väittelyä. Kaksi ääntä riiteli
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tiukasti. Ruhtinas tunsi toisen. Se oli hänen paasi-
poikansa Kelemen Mikesin ääni. Tämä, joka äsket-
täin oli päässyt hänen palvelukseensa, nukkui etu-
huoneessa kynnyksen alla.

Hoi! Mitä siellä? huusi Råkoczi ja löi käsi-
ään yhteen.

Kelemen Mikes tuli sisään, kintereillään tomuinen
ratsumies.

Tämä herra pyrkii puheille, Teidän ruhtinaal-
linen Armonne, vaikka on näin varhainen. Minä en
tahtonut päästää.
• Mistä on kysymys? •- tiukkasi Råkoczi ja

kavahti sängyn laidalle istumaan. Hän viittasi paasia
poistumaan.

Petos ja kavallus hiipivät nurkissa, Teidän
ruhtinaallinen Armonne, ■— vastasi sanantuoja. Ja
Råkoczin huomio kiintyi hänen toiseen silmäänsä,
joka katsoi pahasti ulkokieroon.

Kuka sinä olet?
Melles Gergely, luutnantti eversti Ocskayn ryk-

mentistä.
Nyt ruhtinas muisti. Tämähän oli hänen kenezinså,

vanhan Jänos Melleksen poika. Zawadkassahan he
olivat tavanneet.

Mistä petoksesta sinä haastat?
Melles kertoi. He olivat Egerin tällä puolen tavan-

neet debreceniläisten lähetystön. Ilmeisesti olivat
paluumatkalla Kassasta ja toimitelleet siellä ties mitä
asioita. Miehet puhuivat ristiin, olivat hermostu-
neita. Ocskay oli epäillyt, että he olivat käyneet ken-
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raali Nigrellin luona vakuuttamassa uskollisuuttaan
senkin kaksinaamaiset roistot!

Tavattiinko heiltä mitään papereita?
Ei. . . mutta minä olen pienen ratsujoukon

kanssa saattanut heidät kaupunkiin ja estänyt pää-
semästä yhteyteen pormestarin kanssa.

Räkoczi käski luutnantin odottaa lähempiä mää-
räyksiä ja viittasi häntä poistumaan. Hän kutsui
paasiaan:

Joutuin, Kelemen, vaatteet päälle! Ja sitten
lähetti herra Dobozyn luo heti!

Kenet minä lähetän?
Jonkun palvelusvuorossa olevista upseereista

vaikkapa herra Ilosvayn.
Käskystä, Teidän ruhtinaallinen Armonne!

Ja autettuaan nopeasti herraansa pukeutumaan
lähti paasipoika toimittamaan käskyä.

Sillävälin asteli Räkoczi makuuhuoneessaan, ja
vähitellen nousi viha hänen mielessään, kunnes hän
lopulta oli räjähtämäisillään. Vai sellaisia olivat deb-
receniläisetkin! Kahden herran palvelijoita! Edessä
nuolivat, takana purivat! Varustivat vapausarmei-
jaa rahalla ja aseilla, mutta selän takana neuvoteli-
vat keisarillisen kenraalin kanssa! Kautta kaikkein
pyhimmän ristinpuun! Eipä hän olisi osannut sellaista
odottaa. »Sammutustyötä» tehtiin siis järjestelmälli-
sesti. Hän, Räkoczi Ferenc, sytytti, ja debreceniläiset
olivat muka avustavinaan. Mutta takanapäin sam-
muttivatkin minkä kerkisivät. Kuolema ja kadotus!
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Kylläpä hän ottaisi Istvan Dobozyn lujille, kun
tämä saapuisi!

Siinä tulikin jo herra Dobozy. Hänet oli herätetty
kesken aamu-unen ja pää pahoja aavistuksia täynnä
hän oli rientänyt juoksujalkaa ruhtinaan luo. Palat-
sin eteisessä hän oli tavannut lähetystönsä kurutsien
ympäröimänä. Hän aavisti pahinta.

Mitä tekemistä sinulla oli Kassassa? ärjäisi
ruhtinas heti pormestarin astuttua sisään.

En minä ole Kassassa käynyt. Teidän ruhti-
naallinen Armonne.

Mutta nuo sinun miehesi, nuo porvarit? Eivätkö
he ole käyneet kenraali Nigrellille viemässä kirjelmää
kaupungin puolesta?

Eivät minun tietääkseni. Nuo miehet, jotka
näin eteisessä, ovat kulkeneet omilla asioillaan .

. .

sukuloitsemassa —• luulen minä.
Sukuloitsemassa! Minulla on kuitenkin toisen-

laisia tietoja.
—• Jaa ...jos Teidän ruhtinaallinen Armonne tie-

tää, niin sille minä en mahda mitään. Minä vannon
kuitenkin pyhän Tapanin kautta, ettei kaupunki ole
asioinut Kassassa.

Ja Dobozy ryhtyi laajasti esittämään, mitä Debre-
cen ja hän, sen pormestari, olivat tehneet. Avanneet
porttinsa ruhtinaan joukoille. . . ottaneet heidät ilo-
mielin vastaan, rientäneet tarjoamaan rahaa ja aseita.
Kuinka he siis samassa hengenvedossa olisivat lait-
taneet lähettiläitä Kassaan vetoamaan keisarin apuun!
Sehän olisi ollut ennen kuulumatonta.
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—• Niin minäkin ajattelen, mutta eversti Ocskayn
lähetti vakuuttaa toista.

Kuulustellaan noita miehiä, Teidän ruhtinaal-
linen Armonne.

Hyvä oli! Ruhtinas myöntyi. Lähetystö kutsut-
tiin saliin, missä Råkoczi upseeriensa ja seuralais-
tensa läsnäollessa kuulusteli heitä. Miehet vakuutti-
vat syyttömyyttään. He olivat vain käyneet Egerissä
omilla yksityisillä asioillaan.

Senkin tomppelit! karjaisi herra Dobozy
kuulustelun loputtua. Olisitte ilmoittaneet minulle
matkastanne, niin olisi tämän voinut heti selittää
hänen ruhtinaalliselle armolleen. Nyt olette saatta-
neet minut sellaiseen asemaan, että hänen ruhtinaal-
linen armonsa melkein epäilee minua petturiksi.

Ja pormestari katsoi miehiä lujasti silmiin. Nämä
tuijottivat vastaan. Herra Dobozystä oli tilanne
melkein koomillinen. Hän muisti sen salaisen istun-
non, jossa lähetystö oli päätetty lähettää. Nyt oli-
vat miehet palanneet ja jollakin varomattomuudel-
laan herättäneet epäluuloja ruhtinaan miehissä. Oli
onni, etteiRåkoczi ollut päässyt juonenperille, vaikka
vahvasti epäilikin.

Saat mennä, Dobozy, viittasi ruhtinas.
Sanon vain, että jos saan tämän jutuntoteennäyte-
tyksi, niin niin totta kuin nimeni on Ferenc Råkoczi,
hirtätän sinut kaupungintalon edustalle!

Hän kääntyi javiittasi Kelemen Mikesille.
Mene käskemään herra Tärkåny tänne. Näin
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hänet palopaikalla. Hän on kai jo siksi terve, että
pystyy matkaan.

Käskystä, Teidän ruhtinaallinen Armonne,
kumarsi Mikes ja lähti oikopäätä täyttämään mää-
räystä.

Puolen tunnin kuluttua seisoi Domonkos Tårkåny
ruhtinaan edessä jaotti vastaan tämän ohjeet. Hänen
piti joukkoineen samota länttä kohti niin pitkälle
kuin pääsisi. Mutta varokoon antautumasta taiste-
luun minkään suuremman keisarillisen joukko-osas-
ton kanssa. Sillä tätä loistavaa alkua ei saanut min-
käänlainen vastoinkäyminen häiritä, jotta kansan
luottamus ruhtinaan asiaan vahvistuisi. Luutnantti
Melles saisi liittyä hänen joukkoonsa.

Dunåntul on nyt meidän päämäärämme, ymmär-
rättekö, kapteeni Tärkäny .. . Dunåntul. Sikäläi-
sen väestön mielialasta on välttämättä saatava tie-
toja.

Ja ruhtinas hymyili ystävällisesti ja viittasi kädel-
lään. Herra Domonkos kumarsi hämillään jakääntyi
menemään. Merkillistä! Hän oli rientänyt ruhtinaan
luo . .

. kuin jollakin tavoin syyllisenä, luullen saa-
vansa nuhteita taannoisen käyttäytymisensä johdosta.
Ja nyt hän palasi korotuksen saaneena. Nyt hän oli
kapteeni.

Se tuli näkyviin siinä tavassa, niillä hän huusi Kåz-
meria ja lähetti tämän viemään ilmoitusta herra
Ilosvaylle, äskeisen sanantuojan veljelle. Totisesti!
Tämä oli tuhat kertaa parempi kuin joutilaana 010,
vaikkei matkan suunta suinkaan ollut hänelle mieleen.
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Mutta minkäs hän voi. Hän oli vain kapteeni, ja
ruhtinas oli hänen herransa, jolla oli oikeus käskeä . . .

Ja korotuksen aiheuttama ilo häipyi siinä samassa.
Hän oli niin huolissaan Leonan vuoksi.
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TOINEN KIRJA

Ensimmäinen luku.

Herra Domonkos eteni varovaisesti. Hänen tarkoi-
tuksensa oli kulkea Tiszafuredin, Hevesin, Jåsz-

bereny’in ja Hatvanin kautta Våcin seutuville ja
puikahtaa sieltä jostakin viimeksimainitun kaupun-
gin ja Budan välistä Dunåntuliin. Minne hän siellä
retkensä suuntaisi, sen saisi kohtalo ratkaista. Hänen
tehtävänsä muistutti hyvin suuressa määrässä pään
pistämistä mehiläispesään.

Hänen olisi tehnyt mieli kaartaa pohjoisempaa,
läheltä Egeriä ja Miskolcia, mutta hän ei uskaltanut.
Ensiksimainitussa paikassa hän olisi törmännyt
Bercsenyin joukkoihin eikä hänellä ollut siellä mitään
tekemistä. Kreivi piiritti parastaikaa Egerin linnaa,
jaruhtinas taisi olla jossakinTokajin tienoilla. Hänen
piti vain tiedustella.

Niinpä niin - tiedustella. Mutta hän olisi halun-
nut tiedustella myös vähän omaan laskuunsa .. .

ottaa selvää rakkaan neitinsä kohtaloista. Leona
oli hävinnyt kuin sumuun. Hän oli lähtenyt Ocskayn
matkassa. Tästäkään herrasta hän ei ollut paljon
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mitään kuullut. Mutta - jopahan tuli tietoja, kun
päästiin Jäsbereny’iin.

Oli juutalaisten uusi vuosi, kun herra Domonkos
joukkonsa etunenässä ratsasti tähän kaupunkiin.
Kaikki kauppaliikkeet olivat kiinni. Kolme pientä
kuoripoikaa tuli vastaan kadulla, yhdellä suuri kru-
sifiksi olalla. He olivat ilmeisesti matkalla hautajai-
siin . .

. koskapa lihava pappi lukkarin kanssa kulki
jäljempänä. Kaikki pysähtyivät katsomaan tätä kir-
javastipuettua joukkoa, joka täynnä itsetietoisuutta
ja ylhäisen ylväänä ratsasti kaupunkiin. Papin kas-
voilta saattoi lukea tyytymättömyyttä ... mutta
kuoripojat ilmaisivat äänekkäästi suosiotaan.

Kurutseja! Eljenl huusivat he, ja ristiin-
naulitun kuvaa kantava piteli krusifiksia niinkuin
se olisi ollut kivääri. Herra Domonkosta se suuresti
huvitti.

Niin tämä oli jatsyygien aluetta, toisin sanoen
noiden kansainvaellusten aikana Unkarissa asuneiden
paimentolaisten jälkeläisten, jotka olivat sulautuneet
maan valloittajiin. Iloista, reipasta väkeä. Herra
Domonkos majoitti joukkonsa kaupungintalon edus-
talle, torille, ja läksi pormestaria tapaamaan.

Pormestari, vaalea, sinisilmäinen mies jakeliparast-
aikaa käskyjä alaisilleen poliisimiehille, kun herra
Domonkos astui hänen virkahuoneeseensa. Ilmei-
sesti oli hänen saapumisensa pannut herra pormes-
tarin pään pyörälle, sillä hän väitteli parastaikaa
sihteerinsä kanssa siitä, olivatko vastasaapuneet
kurutseja vai labantseja.
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Kurutseja ollaan, vastasi herra Domonkos*
ja pormestari näytti vapautuneelta.

Sitähän minäkin, että mistä keisarillisilla tataa-
reja olisi, nauroi hän. Tervetuloa jatsyygien
pääkaupunkiin!

Herra Domonkos tutustui pian pormestariin. Hänen
kanssaan tuntui olevan helppo tulla toimeen.

Me olemme kaikki ruhtinaan miehiä, Teidän
Kunnianarvoisuutenne. Kautta pyhän Tapanin!
Tänne ei ole labantsien nenäänsä pistäminen.

Herra Domonkos hymyili. Pormestarin touhuk-
kuus ei tehnyt oikein vakuuttavaa vaikutusta. Yhtä
innokkaasti hän luultavasti olisi heilunut, jos olisi
joku keisarillisen armeijan upseereista joukkoineen
ilmestynyt kaupunkiin.

Kuinka paljon teillä on miehiä?
Kolmesataa.
Ja niistä on kai tataareja suunnilleen puolet?
Noin sadan paikkeilla.
Minä vain, että sikoja meillä olisi ollut runsaasti,

mutta ne hirtehiset eivät syö sianlihaa.
Herra Domonkos hymyili. Ennen sai hänen tataa-

rinsa tappaa, kuin että ne olisivat panneet suuhunsa
jotakin, jonkakoraani kielsi.

No niin .
. . täytyy katsoa jokinhärkä, Teidän

Kunnianarvoisuutenne.
Ja pormestari lähti antamaan määräyksiä
Palattuaan hän oli jo täysin rauhallinen. Herra

Domonkos tiedusteli uutisia.
Uutisiako? huudahti pormestari. Niitä
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on enemmän kuin jaksatte pitää päässänne. Eversti
Ocskay on valloittanut Levän. Oletteko kuullut?

Olipa hän tainnut kuulla, mutta ei ollut oikein
osannut uskoa. Se oli siis totta?

Totta se on. Mutta .. . totta on myös, että

kenraali Schlick on lähtenyt Pozsony’ista suuren
armeijan kanssa ruhtinasta vastaan.

Mitähän suuntaa nuo kulkivat?
Sitä ei pormestari osannut sanoa . . . mutta oli

muitakin uutisia. Wienistä oli tullut tieto, että ruh-
tinaan ja kreivi Bercsenyin päästä oli luvattu 10.000
guldenin palkinto ja että jokainen, joka tappoi kurut -

sin, perisi puolet hänen omaisuudestaan.
Oletteko te rikas, herra Tårkäny?

Herra Domonkos nauroi. Hänen omaisuutensa
vuoksi ei kenenkään kannattaisi sellaiseen urakkaan
ryhtyä. Vai oliko herra pormestarilla ehkä aikomus?

Pyhä Neitsyt varjelkoon! nauroi tämä. -

Johan nyt jotakin! Mutta —• minnepäin te oikein
olette matkalla?

Dunåntuliin.
Hm, pani pormestari ja leikki sulkakynäl-

lään. On kovin ikävä, kun uskon asioita sekoite-
taan tällaiseen juttuun. Jolleivät protestantit olisi
niin kiivaita, olisi katolinen papisto lämpimämpi
vapausliikettä kohtaan.

Protestanttien asia on oikea ja he saavatkin
olla kiivaita, vastasi herra Domonkos. Minä
olen itse protestantti.

Anteeksi, Teidän Kunnianarvoisuutenne. Tar-
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koltukseni ei ollut loukata. Protestantti on niinkuin
rumpu. Se ääntää heti, kun sitä taotaan. Pormes-
tari naurahti. Mutta minä ajattelin kirkkomme
johtajia. Heillä on suuri vaikutusvalta. Jos he oli-
sivat ratkaisevasti ruhtinaan puolella, niin menes-
tyisi hänen asiansa vielä paremmin.

Se oli totta. Mutta olihan yksi piispa julkisesti
liittynyt ruhtinaaseen.

Kuka?
Egerin piispa . . . piispa Thelekessy. Niin oli hän,

herra Domonkos, kuullut.
Kiitetty olkoon pyhä Neitsyt! lausui por-

mestari, tehden hartaana ristinmerkin. Sitä minä
olen odottanutkin.

Herra Domonkos lähti. Hänen piti valvoa, ettei
miehiltä ja hevosilta puuttunut mitään. Sitten hänen
piti itsekin vahvistaa itseään. Todettuaan siis, että
muonaa todellakin tuli, hän Gergely Melleksen kanssa
poikkesi lähimpään kapakkaan.

Sen isäntä oli juutalainen. Pitkät, korkkiruuvin-
muotoiset kiharat pajes riippuivat hänen ohi-
moillaan. Päässä oli musta kalotti, ja kauhtana kiil-
teli liasta.

Sen äijän ohimokiharoissa on täiden hyvä kei-
nua, naurahti Melles, ja hänen toinen silmänsä
katsoi väkevästi ulkokieroon. Terve!

He maistoivat palan painimeksi. Noin kymmen-
vuotias juutalaispoika katseli ahnaasti heidän syön-
tiään.

Melles virkahti;
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No . .
. missä sinulla on tsitses-liuskat? Oletko,

veitikka, piilottanut ne housuntaskuusi?
Hän tarkoitti pitkiä nahkaliuskoja, joita juutalai-

set pitivät käsissään joka lauantai synagoogaan men-
nessään.

Poika virnisti. Hän oli laiha, tavattoman laiha,
mutta nenästä olisi riittänyt ainakin kolmelle hänen
kokoiselleen.

Niin, niin, veisteli Melles. Haistele sinä
vain esrufe’ia silläaikaa kuin me syömme. Oletko
ollut synagoogassa?

On pakko olla.
Kuulepas sitä veitikkaa! »On pakko olla.»

Se ei luultavasti menisi mielellään, • nauroi herra
Melles.

Rupea sinä kristityksi, sanoi herra Domonkos.
Saat syödä kylliksesi.

Poika virnisti ja kääntyi menemään. Hän pysäh-
tyi erään toisen pöydän ääreen, missä pari juutalaista
aterioitsi. Toisen vieressä pöydällä oli keltainen,
sitroonaa muistuttava hedelmä, jota hän tavan takaa
silmäsi. Se oli esruk, jota juutalaiset pitivät kädes-
sään synagoogassa ja tuon tuostakin haistelivat.
Niin tiesi herra Melles.

Olihan herra Domonkoskin heidän tavoistaan kuul-
lut, vaikkei ollutkaan niistä yksityiskohtaisesti selvillä.
Olihan valitun kansan jäseniä Pozsony’issakin, hänen
kotikaupungissaan.

Hän mietti muita asioita. Melles oli kertonut,
kuinka Ocskay oli pyörinyt hänen neitinsä ympärillä
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aamusta iltaan .
.

. näyttänyt melkein siltä, kuin olisi
ollut rakastunut tyttöön. Hän ihmetteli vain, ettei
ollut saanut minkäänlaista sanaa ...ei edes pientä
kirjelippua. Olisihan Leona voinut jonkun matkus-
tajan mukana kirjoittaa. Jos kirje olisi saapunut
ruhtinaan leiriin, niin olisi hän, Domonkos Tärkany,
sen varmasti saanut.

■— Mitäs tuumit? kysäisi yht’äkkiä herra Mel-
les, joka oli syönyt vahvasti ja huuhteli nyt kurk-
kuaan viinillä.

Kyllähän sinä arvaat

Herra Domonkos hymyili, mutta se teki vain kovin
avuttoman vaikutuksen. Hän ryyppäsi.

Niin . .
. kyllä minä totta puhuen joaloin epäillä,

että sillä veitikalla on jotakin sinua vastaan, - jut-
teli herra Melles. Yrittää kääntää neidin pään
puoleensa. Kun ei vain olisi uskotellut hänelle, että
sinä surmasit hänen isänsä.

■— P-kele! pääsi Tärkäny’ilta, vaikk’ei hän
usein kiroillut. Luuletko niin?

Kohtapa melkein. Miksi hän sitten olisi välttä-
nyt keskustelua sinusta.

Yrititkö sinä sitten sitä?
Monestikin.
Ja neiti ei ruvennut millekään?

- Ei. Huokaili vain ja pyysi, ettei puhuttaisi.
-—• P-kele! pääsi herra TårkänyMlta toisen ker-

ran. Hän oli jo hiukan humalassa. Kylläpä Ocskay,
vietävä, oli hyvin osannut käyttää tilaisuutta hyväk-
seen! Oli valehdellut, että hän, Domonkos Tärkäny,
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olisi muka surmannut kreivittären isän. Vaikka
itse oli sen tihutyön tehnyt! Nyt hänelle kirkastui
eräs seikka. Kreivitär oli heidän matkatessaan Zawad-
kaan tiedustellut, kuka oli hänen isänsä surmannut.
»Tekö?» oli Leona kysynyt ja pyrkinyt riistäytymään
satulasta alas. Hän muisti tytön inhosta säihkyvän
katseen, kun tämä oli suunnannut silmänsä häneen.
Hän, herra Domonkos, oli koettanut tyynnyttää ja
rauhoitella, samoin Gergely Melles. Hän, Domonkos
Tårkäny, oli vain halunnut välttää keskustelua surul-
lisesta aiheesta. Sitten . . . hänen hoitaessaan tyttöä
tämän sairauden aikana ja esiintyessään turvattoman
suojelijana oli tämä epäilys vähitellen haihtunut.
Ja kun rakkaus oli vallannut Leenankin sydämen,
ei hän ollut enää asiaan kajonnut, vaan oli tulkinnut
hänen vaikenemisensa hienotunteisuudeksi: hän, herra
Domonkos, tiesi ehkä . . . mutta ei halunnut ilmaista
murhaajaa. Mutta nytpä oli Ocskay, se pirunmoinen
mies, osannut käyttää hyväkseen tätä hänen hieno-
tunteisuuttaan ja herättänyt tytön sydämessä
eloon vanhan epäluulon. Koiran sukupuu! Olipa hän
ollut typerä, anteeksiantamattoman typerä! Itse-
ään hän sai syyttää, jos menetti morsiamensa niin
juuri, itseään eikä ketään muuta.

Mutta vaikka hän näin koettikin moittia itseään,
heräsi hänen sydämessään henkiin vanha katke-
ruus Laszlo Ocskayta kohtaan. Keräsikö? Ei se
oli asunut siellä kauan. Nyt se vain muuttui vihaksi . . .

raivokkaaksi vihaksi, joka sai hänet kalpenemaan ja
kädet puristautumaan nyrkkiin. Kuolema jakadotus!
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Olisipa vain eversti Ocskay ollut tässä, niin tilille
hän olisi vaatinut roiston ... ja tässä jatsyygien
kaupungissa olisi ratkaistu heidän asiansa. Mutta .

.
.

nyt samoili Ocskay jossakin Pohjois-Unkarissa . . .

valloitteli linnoja ja keräsi kunniaa . . . silläaikaa kuin
hän, Domonkos Tårkåny, retkeili Dunåntulia kohti
tiedustelumatkalla. Kyllä oli kohtalo keittänyt hänelle
sopan, jota oli karvas syödä.

Ja sinäkin alennuit toimimaan minua vastaan,
kun kirjoittelit everstin rakkauskirjeitä.

Oli tunnettu asia, ettei Ocskay osannut kirjoittaa
kunnollisesti. Melles näytti hämmästyneeltä.

Minkäs minä voin, puolustelihe hän. Hän
oli päällikköni. Ja sinä tiedät ... sodassa >

— dis-
cipliini . . .

Tårkåny katseli häntä synkkänä kuin ukkospilvi.
Olisitpas nähnyt ne kirjeet .. . niille kelpasi

nauraa. Joka toinen sana: »Ja minä rakastan .. .»

Peijakas vieköön! Ei ensiluokkalainen piirusta köm-
pelömmin nimeään kuin herra brigaderos .

. .

P-u vie! huudahti herra Domonkos lyöden
nyrkkiä pöytään. Minä haen käsiini sen miehen!
Sapelit ratkaiskoot meidän välimme!

Ocskay on hyvä miekankäyttäjä, huomautti
herra Melles.

Olkoon! Osaan sen taidon minäkin!
Melleksen toinen silmä katsoi tavallista enemmän

ulkokieroon.
Mutta . . . miten käy meidän retkemme? Mehän
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kuluttua.

Hiiteen Dunåntul ja koko retki! Minä en enää
kestä!

Ja herra Domonkos melkein itki.
Melles katseli häntä osaaottavasti. Noinko epä-

toivoiseksi saattoi rakkaus tehdä miehen? Ihmeellistä!
Mutta kuulepas, aloitti hän hetken kulut-

tua lempeällä, hiljaisella äänellä. - Jos äitisi olisi
vihollisten vankina ja sinä näkisit hänen tuskansa
jakuulisit hänen hätähuutonsa, niin jättäisitkö hänet
kaiken uhallakin ja rientäisit tyttöäsi tapaamaan,
joka olisi turvassa ja vain sikäli onneton, että vain
muistelisi sinua katkeruudella? Käsi sydämelle,
Tårkåny, saattaisitko hylätä äitisi?

En, en! huudahti herra Domonkos, ja suuret

kyyneleet vierivät hänen poskiaan pitkin. Mutta
sitten hän puri hammasta ja jatkoi käheällä äänellä:

Piruko sinunkin pani minua vielä kiusaamaan!
Ei piru, vaan Jumala, änkytti herra Melles

haristelevin silmin ja tyhjensi tuoppinsa, Jumala,
joka on antanut meille isänmaan, tämän ihanan
Unkarin, joka on kaikkien meidän äitimme. Ja
mikäs on meidän, sen poikien, velvollisuus? Uhrata
sen hyväksi kaikki . . . omat yksityiset huolemme . . .

kotimme ja morsiamemme . . . sillä niin on Jumalan
tahto. Kuule, minä sanon: niin on Jumalan tahto!

Hän vetäisi reimasti vyötänsä tiukempaan ja jat-
koi:

15 Sydenpolttajat 225
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Tämäisänmaa, tämä Unkari, on saapa kaiken
sydänveremmekin. Oletko samaa mieltä?

Olen! vastasi herra Domonkos ja tyhjensi
myös tuoppinsa. Jokin kyynelkin taisi sekoittua sii-
hen viimeiseen viinitilkkaan, jonka hän kulautti kur-
kustaan alas.

He istuivat vaieten, kumpikin omissa mietteissään.
Tärkåny mietiskeli menetettyä onneaan. Melles oli
oikeassa . . . isänmaan asia oli nyt kaikkein tärkein.
Mutta —sittenkin kaihersi tuska povea, kun ajatteli...
kun muisti, mitä oli 011ut... ja mitä oli nyt. Hän
rupesi hyräilemään:

Puutarhaas jos pääsisin,
tarhuris jos olisin.
voi mua onnellista!
Lehmänkielot hui ja hai,
toinen paikkani jo sai.
Mitäs kukkasista!

—Se on oikein! ■— sanoi herra Melles. Mitäs
kukkasista! Nyt maksetaan ja lähdetään.

Hän etsi katseellaan isäntää.
Hei, lisak, tänne!

Juutalainen tuli kumarrellen ja käsiänsä hieroen.
Nämä herrat olivat juoneet paljon viiniä ja olivat
jo hiukan toisella kymmenellä. Siis kaksinkertainen
hinta.

Minne armolliset herrat ovat matkalla? suk-
sutteli hän.

Helvettiin! karjaisi herra Melles, sillä hän
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oli huomannut isännän tempun, vaikkei alentunut-
kaan kinaamaan hänen kanssaan.

Saan siis toivottaa armollisille herroille onnel-
lista matkaa.

Mutta sitä hänen ei olisi pitänyt sanoa, sillä
samassa paukahti herra Melleksen nyrkki. Juutalai-
nen makasi pitkällään kapakan lattialla.

Katso vain, ettet itse mene edellä! huusi
hän, ja hänen toinen silmänsä katsoi peloittavasti
ulkokieroon. Hei, Tärkåny! Jätetään äijä täitänsä
noukkimaan. Me menemme!
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Toinen luku.

1.

Vuoden loppupäivinä oli herra Domonkos joukkoi-
neen ehtinyt valtakunnan länsirajalle, Csalloköziin,

Tonavan haarojen väliin muodostuneelle saarelle.
Oli jo talvi, mutta joki virtasi vielä sulana. Monien
seikkailujen jälkeen oli heidän retkensä päättynyt
tänne. Nyt he odottivat vain joen jäätymistä pääs-
täkseen pujahtamaan pakoon, sillä vasemmanpuo-
leisen väylän toisella rannalla väijyi vihollinen pääs-
täkseen heidän kimppuunsa. Veden tavattoman
kylmyyden vuoksi he eivät kuitenkaan uskaltaneet
uittaa yli, sillä ratsut olisivat varmasti kangistuneet,
ennenkuin oksivat päässeet puoliväliinkään. Kaikki
venheet ja lautat taas oli hävitetty.

Herra Domonkos oli jakanut joukkonsa kahteen
osaan, joista toista komensi herra Melles, hänen ystä-
vänsä. Senjälkeen kuin viimeksimainittu oli Jäszbe-
reny’in juutalaiskapakassa pitänyt tuon isänmaalli-
siin tunteisiin vetoavan puheensa, oli Domonkos
Tärkäny liittynyt häneen yhä lähemmin. Kaikki
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olisi muuten ollutkin hyvin, mutta Gergely-herra
oli viime aikoina ruvennut vahvasti juopottelemaan.
Hän vietti toisinaan päiväkausia Somorjan tai Szer-
dahely’in kapakoissa, tyhjentäen viiniruukun toisensa
jälkeen. Sillä aikaa piti hänen joukossaan päällik-
kyyttä Andrås Szura, »Debrecenin Andrås» niin-
kuin häntä tavallisesti kutsuttiin. Tämä oli seuran-
nut uskollisesti herra Domonkosta Debrecenistä läh-
tien.

»Älä sinä ryyppää liikaa!» nuhteli herra Domonkos.
»Voit vielä laiminlyödä velvollisuutesi.»

»Aina on kaksi sudensilmää tähyämässä Tonavaa!»
lohdutteli herra Melles. »Jollen minä, niin Andrås
Szura ainakin. Eivät tule labantsit yli!»

Herra Melleksen puoleisella rannalla ei tosin
ollut näkynytkään vihollista koko saarella oloai-
kana. Joitakin yksinäisiä ratsastajia olivat vartijat
vain havainneet.

Herra Domonkos tuskitteli retken kuonoa onnis-
tumista. Hänen olisi jo aikoja pitänyt olla paluumat-
kalla, mutta täällä hän vain istui pitäen silmällä
vastakkaisella rannalla kyköttävää vihollista. Tuo
samainen joukko oli yllättänyt hänet Magyar-Övärin
lähistöllä, eikä hänen ollut auttanut muu kuin vetäy-
tyä tänne, Csalloköziin. Hänen miehistään oli pari-
kymmentä kaatunut ja hukkunut. Mielellään hän
olisi lähtenyt paluumatkalle, mutta ei halunnut
uhrata enempi miehiään jäisen Tonavan vuoksi.
Sitäpaitsi hän oli lähettänyt Kåzmerin viemään tie-
toja ruhtinaalle retken tuloksista. Samalla piti pojan
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pistäytyä Miskolcissa ottamassa selvää neidistä.
Herra Domonkos oli kirjoittanut pitkän ja palavan
kirjeen, jossa oli kertonut kaikki sydämensä tuskat
ja epäilykset.

Niin he istuivat taas eräänä tammikuun iltana
uuden vuoden alussa Tonavan vasemmanpuoleisen
väylän rannalla nuotiotulien ääressä, tarinoiden ja
vahtia pitäen. Herra Melles oli tullut omalta rannal-
taan, tuoden mukanaan viiniä, jota herra Domonkos
kenttäkattilassa parastaikaa lämmitti. Oli kylmää
ja kosteaa, maassa paljon lunta. Mutta Tonava huu-
rusi vain ...se ei mennyt jäähän. Alakuloisena lois-
kahti laine saaren rantaa vasten, kertoen pitkästä,
yksitoikkoisesta odotuksesta... ja väliin kuului
kuin aseiden kalinaa, kun jäälohkareet ahtautuivat
rantaa vasten. Vihollisen vartiotulet kuumottivat
heikosti paksun usvakerroksen läpi. Mutta ääni
kantautui siitä huolimatta joenyli.

Gergely Melles loikoili tulen ääressä kauhtanaansa
kietoutuneena. Heillä oli jokseenkin edullinen paikka,
sillä selkäpuolelta suojeli pieni metsikkö. Miehet
hääräsivät omien nuotioidensa ympärillä ruoanlait-
topuuhissa. Ruokaa täältä ainakin sai .. . vielä
Jumalan kiitos. Juuri äsken olivat miehet tuoneet

kokonaisen härän läheisestä kylästä.
Mistähän oli tämäkin saari nimensä saanut?

mietiskeli herra Melles. Pitkä, matala, useita virs-
toja leveä maa-alue, joka kesällä varmaankin oli kau-
nis. Herra Melles oli eri tahoilla risteillessään pannut
merkille saaren monet hedelmäpuutarhat. Mikäli
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hän muisti kuulleensa, olisi Mätyås-kuninkaan jo
aikoinaan pitänyt asustaa täällä kesäisin.

Tiedätkö sinä, Domonkos, mistä tämä saari on
nimensä saanut?

Tårkäny nosti kattilan tulelta. Viini kiehui. Lai-
tettuaan siitä itselleen ja toverilleen kuumat kupit,
hän kertoi:

Saaren nimen olisi vanhoina aikoina pitänyt olla
Csaloköz— pettävä paikka, kun ihmiset kullanhimos-
saan olivat uurastaneet täällä ja pettyneet toiveis-
saan. Jo koulussa oli opettaja kertonut, että rooma-
laiset ja kvaadit olisivat huuhtoneet täällä kultaa, ja
että Zsigmond-kuningas olisi julkaissut lain, jonka
mukaan kultaa ei saanut myydä. Siitä huolimatta
olivat csalloköziläiset kertoman mukaan kuljettaneet
sitä salaa maasta suuret määrät.

Täällä on siis ollut kultaa?
Kyllä ... ja on vieläkin. Saaren asukkaat

huuhtovat sitä vieläkin.
He maistoivat, ja herra Domonkos jatkoi kerto-

mustaan. Viini kierteli mukavasti sisuksissa. Tove-
rukset tunsivat olonsa tyytyväiseksi.

Saaren ensimmäinen nimi oli tainnut olla Aranykert
kultapuutarha. Silloin oli täällä kuulemma asunut

kaltioita tiinder^e jä, jotka kuljeskelivat ympä-
riinsä. Niin kertoi kansa. Missä kulkivat, tippui
kultaa heidän hiuksistaan, janiin olisi saanut alkunsa
Csalloközin kulta. Näiden haltijoiden kuningatar oli
ollut muuan Tunder-Ilona. Joka-nimiselle saarelle
oli heidän ollut tapana kokoontua juttelemaan ja
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leikkimään. Kerran oli sitten ihminen päässyt kei-
jujen pöytään ja käyttäytynyt sopimattomasti. Sil-
loin olivat keijut kadonneet ikuisiksi ajoiksi ja jättä-
neet jälkeensäkultaisen hevosenkengän. Siitä saakka
olivat ihmiset sitä muka etsineet kuitenkaan löytä-
mättä. Siitä saaren nimi Csaloköz pettävä paikka.

Herra Domonkos hymähti ja maistoi. Ne nyt olivat
tietysti vain kansantarinoita.

Mielenkiintoista, sanoi herra Melles, jolla
oli taipumusta romantiikkaan.

Oh . .
. täältä on paljon tarinoita, jatkoi herra

Domonkos, kohennellen tulta. - Meillä oli lapsena
hoitajatar, joka oli kotoisin täältä, ja hän jutteli
meille pitkät illat kaikenlaista. Muistan muutaman
laulunkin, jota hän usein hyräili:

Näkee vaivaa metsämies,
kuivana ei kalamies
säily. Kullanhuuhtojan
markan’ ain’ näät tarpovan

Herra Domonkoksen kertomuksen keskeytti yht-
äkkiä vihollisrannalta kuuluva lehmänkellon räminä,
ja samassa huudettiin selvällä unkarinkielellä:

Kuulettekos, kuinka kurutsien satakieli laulaa?
P-kele! karjaisi herra Domonkos. - Vas-

tatkaa, pojat, äkkiä!
Muuan pitkä kurutsi kärppäsi tyhjän, pystyssä-

olevan viinitynnyrin ääreen, sieppasi kouraansa tuke-
van puunuijan ja kumahutti sillä tynnyrin pohjaan
kolme kertaa. Kumeina kuin tykin laukaukset kajah-
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tivat iskut tyvenessä illassa, niin että kaiku vastasi
vihollisrannalta.

Kuulettekos Debrecenin ison kirkon kelloja?
Haista p-kaa, kurutsi!
Haista sinä, niin minä pääsen vapaaksi!
Jumala kirotkoon teidät .

.
. senkin kapinoit-

sijat!
Jumala siunatkoon teitä niinkuin Szuhan myl-

lyä!
Miehet pärähtivät iloiseen nauruun.

Hyvin vastattu, Yilmos! Szuhan mylly paloi
seitsemän kertaa ja salama sytytti sen jok’ikinen
kerta. Iskisipä taivaan tuli kuoliaaksi nuo keisarin
hännänkannattajat!

Milloin ne ovat tuon keksineet? kysyi herra
Melles, joka silmät renkaina oli seurannut välikoh-
tausta.

Herra Dornonkos hymähti. Sitä oli jo jatkunut
muutamia päiviä. Vihollisrannalta olivat ruvenneet
rämpyttämään lehmänkelloa, kutsuen sitä kurutsien
satakieleksi. Silloin olivat heikäläiset ruvenneet vas-
taamaan iskemällä nuijalla tyhjän viinitynnyrin poh-
jaan. Peli uudistui jok’ikinen ilta erilaisten, vähin
onnistuneitten, väliin onnistumattomien haukkuma-
sanojen säestämänä. Tänä iltana olivat heikä-
läiset vastanneet hyvin, ja labantsit olivat saaneet
jauhot suuhunsa.

Tuo tänne kuppisi, Vilmos, saat ryypyn,
huusi herra Melles tyytyväisenä.
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Pitkä, laiha kurutsi ojensi kuppinsa. Melles kaatoi
sen viiniä täyteen.

Mistä keksitkin niin hyvän vastauksen?
Jumala antaa joskus viisautta, Teidän Kun-

nianarvoisuutenne.
Piru sitä sinulle tällä kertaa antoi! nauroi

herra Domonkos.
Niinkuin käskette, armollinen herra

Kurutsi hörppäsi viininsä, teki kömpelösti kunniaa
ja hävisi toisten joukkoon.

Toverukset jatkoivat jutteluaan. Somorjasta ja
Szerdahely’istä he olivat saaneet uutisiakin silloin
tällöin. Oli kerrottu, että kenraali Schlick olisi val-
loittanut takaisin Levän ja antanut Ocskaylle pahan-
laisesti selkään. Herra Domonkos ei ollut voinut
vapautua pienestä vahingonilon tunteesta sen kuul-
tuaan. Mutta sitten olisivat kuulemma kreivi
Bercsenyi, kreivi Kårolyi ja Ocskay yhdessä ruven-
neet ahdistamaan vihollista, jonka olisi kuulemma
täytynyt lähteä perääntymään takaisin Pozsonyha
kohti. Kreivi Kärolyikin oli nyt siirtynyt ruhti-
naan puolelle. Oli kerrottu suurista taisteluista, joita
olisi käyty eri tahoilla kaivoskaupunkien alueella,
mutta mitään varmaa ei tiedetty. Kreivi Kåro-
lyin liittyminen kurutseihin oli kuitenkin totta. Siitä
olivat kertoneet sekä Somorjan että Szerdahely’n
kauppaloiden viranomaiset.

Kun Käzmer nyt vain tulisi, niin saisi tietää, millä
kannalla asiat olivat Miskolcissa. Tässä .

. . leiritu-
len ääressä loikoessaan tunsi herra Domonkos hellyy-



235

den täyttävän mielensä. Hänen oli omituinen kipe-
änsuloinen 010 ja hän kuunteli sydän herkkänä, kuinka
Yilmos lauloi.

Se oli laulu myllärinrengistä, joka meni Äcsin
kylään tyttöänsä tapaamaan. Joka kerta kuin hän
sinne souti, pisti hän punaruusun hattuunsa. Kerran
puhalsi tuuli sitten ruusun hänen hatustaan. Kun hän
palasi, löysi hän sen venheensä vierestä. Ja katso:
se oli muuttunut keltaiseksi. Se oli täynnä kultaa.
Sen vuoksi hän nimitti paikan Aranyos’iksi, se on
kultainen. Ja senniminen kylä on vieläkin olemassa.

Herra Domonkos joutui omituisten tunteiden val-
taan. Hän kuvitteli olevansa tuo myllärinrenki
ja Leona oli Äcsin tyttö. Niin hänkin olisi silloin
tavannut rakastettunsa .. . milloin vain. Mutta .. .

hän ei ollut myllärinrenki .
.

. eikä Leona ollut Äcsin
tyttö. Hän oli Domonkos Tårkåny, unkarilainen
paroni ja tämän pienen joukon päällikkö, ja Leona
taas oli kreivitär . . . ties missä maailmassa tällä haa-
vaa

Laula, Vilmos, »Kurutsit satulaan!» kehoitti
joku viereisen nuotion äärestä.

Joo! Laula, Yilmos, se.
Pitkä kurutsi lauloi, lyöden kädellä tahtia. Koko

joukko yhtyi siihen:

Kurutsit satulaan
ja säilät soimaan!
Nyt kerran luotetaan
taas käsivarren voimaan.
Jo kyllin kauan on
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kansamme saanut kestää.
Nyt, veljet, tullut on
jo aika turmat estää!

Päin vihollista hei!
Ja joka mies nyt!
Ei epäröidä, ei!
Magyar, on tuttu ties nyt.
Jumala meidät loi
satulaan, ratsahille.
Taas sotatorvet soi.
Siis miehet: miekkasille!

Tii-ta-ta taa —!

Jo torvi räikkyy.
Siis laukkaa laskekaa,
niin että mäet mäikkyy!
Oi, uljas Unkari!
Kurutsit, poikas oomme!
Elosi, kuolosi
jo kytkit kohtaloomme!

Eljen! hihkaisivat miehet kuorossa, ja vii-
nituoppeja kohosi joka puolelta tervehtien ilmaan.

Tataarien leiripaikalta kaikui myös laulu ja guslan
sävel. Herra Domonkos teki kierroksen sinne.

Timer! puhutteli hän päällikköä. Sinä
pidät huolta, ettei yksikään vihollinen tule tältä
kohtaa yli?

Effendi! Ei yksikään uskoton koira nouse elä
vänä maalle tästä.

Hyvä on!
Herra Domonkos palasi leiripaikalleen. Siellä oli
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vain tunnelma kohonnut. Kuraisit olivat keskenään
ruvenneet tanssimaan hajdua. Se oli eräs monista
sotilastansseista. Jäätynyt tanner tömisi vain, kun
saappaan korot iskivät siihen. Yilmos puhalsi tåro-
gatota erästä huilunkaltaista soitinta. Huijee!
Hikiset naamat punoittivat tulen loimussa, ja miehet
tekivät kipakoita käännöksiä.

Huilun ääni vaikeni, rivit hajaantuivat. Läähät-
täen heittäytyivät miehet valkean ääreen, ja kädet
kurottelivat viinituoppeja kohti.

Milloinkahan saadaan tanssia Kaban tyttöjen
kanssa?

Ensi kesänä! huusi joku.
- Haijee! Ensi kesänä kasvaa nurmi nokan päällä.

Tuli hiljaista. Miehet haastelivat puoliääneen.
Viimeinen lause oli yht’äkkiä katkaissut ilonpidon.
Niinpä niin . .

. kumisien huomispäivä oli tuntematon
saatikka sitten ensi kesä. Saattoi käydä, että haj-

dun tanssija makasi tuntemattomana jossakin pusz-
tan liepeillä ja tuuli soitteli tärogatota hänen hau-
dallaan.

Yht’äkkiä kavahti yksi kurutseista seisaalleen ja
tuijotti pimeään. Toistenkin päät kääntyivät samaan
suuntaan. Yalokehän äärimmäisessä laidassa seisoi
rääsyinen mies, joka näytti äärimmäisen uupuneelta.

Kåzmer! —• huudahti herra Domonkos ja
hypähti pystyyn. Jumalan kiitos, että olet palan-
nut!

Mutta Kåzmer oli kuin raunio, kalpea ja tavat-
tomasti laihtunut. Hän oli aivan avuton eikä osannut
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ensi aluksi puhua mitään. Osoittaen suutaan hän
lyykähti nuotion ääreen istumaan.

Tuokaa viiniä! huudettiin. •—• Poikaparka
on lopen uupunut.

Tuotiin viinisarkka. Kåzmer nosti sen huulilleen
ja joi hengähtämättä. Sitten .. . aivankuin olisi
tulinen juoma yht’äkkiä elvyttänyt hänet, virkkoi
hän rauhallisesti;

Iltaa. Terveisiä minun matkoiltani!
Missä asti olet käynyt?

Mutta —■ Kåzmer ei vastannut, veti vain poveltaan
kirjeen ja ojensi herra Domonkokselle.

Tämä tarttui siihen rajusti ja vetäytyi lukemaan,
jättäen Kåzmerin haastelemaan toveriensa kanssa.
Kirje oli kreivittäreltä.

Siinä Leona ilmoitti saaneensa herra Domonkoksen
kirjeen ja kiitti siitä. Mutta . . . hän ei voinut päästä
täyteen varmuuteen isänsä kuolemaa koskevista
yksityisseikoista, kun kerra Ocskay vakuutti toista.
Tämä oli kertonut omin silmin nähneensä, kuinka
hän, Domonkos Tårkåny, oli lävistänyt kreivin mie-
kallaan. Vaikka hän oli aikaisemmin tuntenutkin
helliä tunteita pelastajaansa kohtaan, oli tämä tieto
niin järkyttävästi vaikuttanut häneen, että hänen
oli nyt mahdoton ajatella häntä sulhasenaan
puhumattakaan avioliitosta. Sillä silloinhan olisi
heidän välillään aina vainajan haamu häiritsemässä
heidän onneaan. Sitäpaitsi oli herra Domonkoksen
palveluspoikakin myöntänyt asian uskottavaksi .

. .
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Pitemmälle ei herra Domonkos ehtinyt. Veristä-
vin silmin hän huusi hirmuisella äänellä:

Kåzmer!
Tämä kömpi herransa luo.

Kuten käskette.
Mitä sinä olet kertonut neidille?
Jaa . .

. kertonut . . . En minä ole mitään ker-
tonut . . .

Kåzmer näytti kuin puusta pudonneelta
Mutta neiti kirjoittaa, että sinä olet vahvista-

nut kertomuksen kreivin kuolemasta.
Herra Tårkåny’in oli vaikea hillitä itseään.

Niin, sai poika viimein äänensä kuuluviin.
Kun ne ahdistelivat minua . . . herra Ocskay jane

toiset . . .

- Ketkä toiset?
Armollisen neidin tädit.
Niin mitä sitten?
. . . niin minä sanoin, että kyllä minun herrani

pystyy surmaamaan vaikka keisarin .
. .

Voi, pyhä Tapani! vaikeroi herra Domonkos
ja repi tukkaansa.

sillä surmauttihan hän kerran tataarilais-
agankin .. . eikä siihen mennyt monta silmänrä-
päystä . . .

■— Jeesus Maaria!
No .. . etkö sinä, onneton, tiennyt, kenestä

oli puhe?
Kåzmer katseli hölmistyneenä herraansa, joka

oli niin kauhean näköinen, että ihan hirvitti.
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En. Ne kysyivät vain, että onko minun herrani
surmannut kreivin. Minä sanoin, että kyllä kai hän
semmoiseen pystyy, koskapa surmautti tataarilais-
agankin . . .

Sinä h-vetin tolkio olet saattanut minut iankaik-
kiseen onnettomuuteen! karjaisi herra Domonkos
ja iski samassa Kåzmeria kasvoihin, niin että tämä
kaatui tajuttomana maahan, ääntä päästämättä.

Sitten hän ryntäsi metsään kuin hullu.

2.

Herra Domonkos harhaili saarella koko yön. Hän
oli kuin mielipuoli. Käsittäen lopullisesti menet-

täneensä morsiamensa hän ensin ajatteli kuolemaa,
mutta sitten valtasi hänen sydämensä niin kiih-
keä koston jano, että hän voihki ääneensä ja päätti
elää.

Huomaamattaan hän oli tullut joen rantaan pal-
jon alempana heidän leiriytymispaikkaansa. Hän tar-

kasteli virtaa. Se ei enää näyttänyt juoksuttavan
vesiään niinkuin edellisenä iltana. Tummana ja liik-
kumattomana lepäsi se hänen edessään.

»Minä näen kaikki toisin kuin tavallisesti», ajatteli
hän. »Olen luultavasti menettänyt järkeni. Tuska,
joka iski poveeni, oli niin suuri, että aistimetkin
ovat menneet sekaisin. Merkillistä, etten näe sumua-
kaan enää. Kaikki on vain niin terävän kiiltävää . . .

aivan kuin pistäisi miekanteriä esiin joka taholta . .
.»



Ja hänestä tuntui, että kaikki nuo miekanterät
olivat suuntautuneet häntä kohti. Niitä kiilteli
jokaisessa pensaassa .

.
. jokaisen puun takaa. »Kun

Leona on hylännyt minut, joudan kuolemaan . . .»

Mutta sitten taas muistui hänen mieleensä Ocs-
kay, eversti Ocskay. Millä nimellä kutsuttaisiin sitä
rikosta, jonka tämä oli tehnyt? Sille ei löytynyt
nimeä taivaassa eikä maan päällä. Se oli niin kauhea,
että kielikin .

.
. inhimillinen kielikin kieltäytyi puke-

masta sitä sanoiksi. »Petos» oli aivan liian lievä sana
.. . aivan liian lievä. Sille ei löytynyt vastaavaa
sanaa unkarinkielessä .

.
.

Vähitellen hänen ajatuksensa sen verran rauhoit-
tuivat, että hän saattoi ruveta havaintoja tekemään.
Oli vielä pimeä, mutta lumi valaisi sentään lievästi.
Kummallista, että se nyt narskui ja helisi hänen
askeltensa alla. Oliko ilma todellakin äkkiä pakas-
tunut? Siltä tuntui. Tähdet tuikkivat pistävinä .

. .

niin kirkkaan pistävinä, että melkein teki pahaa
niitä katsellessa. Hän muisti erään toisen yön, jol-
loin hän oli ratsastanut joukkonsa etunenässä ja kat-
sellut taivaan lamppuja. Silloin ne olivat täyttäneet
hänen sydämensä sanoin kuvaamattomalla hellyy-
dellä. Hän oli silloin vasta mennyt kihloihin ..

.

Kuolema ja kadotus! Se oli tapahtunut silloin,
kun hän oli ratsastanut Husztiin .. . riisumaan
sikäläistä varusväkeä aseista. Häntä oli silloin kau-
histuttanut saksalaisten upseerien surma . .

. vaikka
heidän omat miehensä olivat sen suorittaneet. Nyt
hän nauroi. Oikein se oli niille .. . hirtehisille! Ja

16 Sydenpolttajat 241



hänestä tuntui, että tähdetkin kuiskasivat: »Oikein
se oli!»

Iltayöstä nousi kuu, ja herra Domonkos säikähti
aluksi sen valtavaa, veripunaista reunaa, kun se aave-
maisena kohosi näkyviin metsän takaa. Tuntui,
kuin olisivat sieltä ilmestyneet itse vanhurskaan
Jumalan kasvot . . . niin kauheat ja pelästyttävät,
että jokaisen ajatuksenkin oli astuttava esiin sydämen
komeroista. Mutta herra Domonkos seisoi rauhal-
lisena katsellen kuuta. Siihen rikokseen hän ainakin
oli syytön. lankaikkisen tuomarin piti se nähdä.
Mitä agaan tuli, niin se oli vain sota-ajan tavallinen
rangaistus .

. . Kuu kohosi yhä ylemmäs ... ja nyt
se oli jo tavallisen näköinen. »Oikein se oli!» lausui
herra Domonkos puoliääneen ... ja hänestä tuntui,
että kuukin sanoi: »Oikein se oli!»

Hän lähti jatkamaan matkaansa ajattelematta
yhtään, minnepäin kulki. Kuvajainen liikkui hänen
kupeellaan. Hän muisti, mitä Leona oli kirjoittanut:
»Sillä silloinhan olisi meidän välillämme aina vai-
najan haamu häiritsemässä meidän onneamme . .

.»

Voi hyvä Jumala! Tietysti. . . jos hän olisi syypää
rikokseen. Mutta hänhän ei ollut. Hän kirosi
ääneensä ja lähti juoksemaan. Mutta kuvajainen
juoksi hänen rinnallaan koko ajan. Herra Domonkos
pysähtyi. »En se ollut minä!» huusi hän. Ja hänestä
tuntui, että kuvajainen vastasi: »En se ollut minä!»
Vai oliko se kaiku? Täällä Csallöközissä kaikui
muutamissa paikoin niin ihmeellisesti .

. .

Hän paarusti eteenpäin pää kuumana ja mieli

242
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sekavana. Muutaman tunnin kuluttua hän oli jäl-
leen Tonavan rannassa . . . mutta se ei ollut sama
ranta, jolta hän oli lähtenyt. Se oli toinen: siis
vasemmanpuoleinen ranta. Nyt oli kuukin jo las-
kenut, ja herra Domonkoksesta tuntui, että päivä
alkaisi pian valjeta. Samanlaisena, tummana ja liik-
kumattomana lepäsi joki täälläkin hänen edessään.
Herra Domonkos räpäytti silmiään. Tämä ei voinut
olla aistien harhaa. Joki oli jäätynyt. Tämä ajatus
herätti hänet täyteen tajuntaan.

Tonava oli jäätynyt! Se, mitä he viikkokaupalla
olivat odottaneet, oli nyt tapahtunut. Nyt alkaisi
pian labantseja vilistä täällä kuin jäniksiä. Eikä hän
pystyisi tekemään vastarintaa isommalle joukolle . . .

eikä hänen ollut lupakaan. Huoli omasta ja joukkonsa
turvallisuudesta sai herra Domonkoksen äkkiä unoh-
tamaan asian, jonka vuoksi hän oli lähtenyt harhai-
lemaan. Hän huusi, mutta kaiku vastasi vain.

Hänen tuli kiire takaisin. Missä hän oikeastaan oli?
Jos vihollinen nyt yrittäisi yli, ei olisi ketään, joka
johtaisi perääntymistä. Jälleen oli hän laiminlyönyt
velvollisuutensa ... ja tällä isänmaalla oli sentään
oikeus vaatia. Mitä olikaan Melles sanonut: »Jos
näkisit äitisi vihollisten vankina ja hän huutaisi
sinulle . .

.» Jotenkin siihen suuntaan oli Melles puhu-
nut. Ja mitä oli hän, herra Domonkos, vastannut?
Niin, hän oli itkenyt: hän kyllä ymmärtäisi velvol-
lisuutensa siinä suhteessa ja täyttäisi ne tinkimättä.
Ja nyt hän oli kuitenkin jättänyt joukkonsa ja samoil-
lut tänne kauas . . . saaren toiseen laitaan. Timerin
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tataarit saattaisivat ruveta ryöstämään, sillä ei Mel-
leksellä ollut niihin vaikutusvaltaa. »Jos Timerin
tataarit ovat paikoillaan, niin minä esitän itseni
sinutteluveljeksi Timerille . . .»

Herra Domonkos makasi lumessa kasvoillaan ja
rukoili:

»Anna anteeksi, äiti, että unohdin sinut hetkiseksi
. . . minun oli vain niin vaikea olla. Anna anteeksi,
että ajattelin hetkisen muuta . . . omia, yksityisiä
murheitani. Nyt olen jälleen valmis kuolemaan
sinun puolestasi .

.
.»

Hän painoi otsaansa lumeen. Ja hänestä tuntui,
kuin olisi viileä, rauhallinen käsi sivellyt hänen
päätänsä jatyynnyttänyt hänen levotonta sydäntänsä.
Nyt tuntui Leenakin kaukaiselta. Ero hänestä ei
enää yhtä kipeästi polttanut. Ja Ocskay . . . häntä-
kin saattoi ajatella jo rauhallisemmin. Tietysti hän
tulisi vaatimaan miehen tilille, kun tapaisi tämän.

Mutta nyt saattoi sitäkin jäädä tyynesti odotta-
maan . . . niinkuin oli odotettu Tonavan jäätymistä.
Nyt oli vain huolehdittava, etteivät labantsit päässeet
yllättämään hänen pientä joukkoaan, josta hän oli
vastuussa sekä ruhtinaan että isänmaan edessä. Ja
hän huolehtisi siitä niin totta kuin Jumala häntä
auttakoon . .

.

Hän nousi ja kuulosti, kuuluisiko mistäänpäin
ampumista. Mutta ei kuulunut. Rauhoittuneena
hän lähti pyrkimään sille suunnalle, missä arveli
leirinsä sijaitsevan.

Päivän noustessa hän oli perillä. Häntä oli haettu
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tuntikausia turhaan. Yksin tataariratsastajiakin
oli lähetetty häntä etsimään. Mutta kaikki olivat
palanneet tyhjin toimin. Gergely Melles oli ilosta
suunniltaan, kun hän vihdoin oli tullut takaisin. Ja
sotamiehetkin, jotka olivat murisseet, kun hän oli
iskenyt Kåzmerin maahan, näyttivät unohtaneen
hänen kiivastumisensa ja muhoilivat hyvillään.

Missä hiivatissa sinä olet samoillut? kyseli
herra Melles kiihkeästi, ja hänen toinen silmänsä
katsoi peloittavasti ulkokieroon.

Mutta Domonkos Tärkåny ei vastannut. Hän
pyysi vain lämmitettyä viiniä.

Timer-agakin tuli ja kumarsi hänen edessään käsi
sydämellä.

Effendi! sanoi hän. Allah olkoon kiitetty!
Effendi on tullut takaisin.

Ja ensi kerran tapahtui, että Tärkåny ojensi
kätensä tataaripäällikölle:

Timer Rifat Alimhan! Olkaamme sinutteluvel-
jiä!

Hän oli monessa suhteessa kiitollisuuden velassa
tataarille. Tämä ei ollut nostanut hälyä agan kuo-
lemasta. Ihmishenki. .

. ylhäinenkin oli tataarien
mielestä kovin vähäpätöinen. Sitäpaitsi oli khaani
ahtaalla Venäjän tsaarin vuoksi. Tämä leikkeli
hänen valtakuntaansa kuin pääsiäiskakkua. Yhden
agan kuolema ei pystynyt isoja aikaansaamaan.

Timer-aga oli hämmästynyt. Hän ei olisi tällaista
odottanut ylpeältä unkarilaiselta. Mutta tämä
dzauri oli toisenlainen kuin muut . . . suora jarehel-
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linen. Hän saattoi suuttua vallan hirvittävästi .. .

mutta hän ei suuttunut suotta. Effendin palvelus-
poika oli tehnyt jonkin tavattoman virheen, koskapa
herra oli antanut häntä turpaan, niin että kuono
oli ajetuksissa. Siellä hän istui nyt nuotion ääressä
ja luimisteli kulmainsa alta. Timer kääntyi Mekkaa
kohti ja luki lyhyen rukouksen. Sitten hän astui
herra Tårkåny’in eteen ja tervehti häntä tataarien
juhlatavan mukaan:

■— Vaikka veljeni on uskoton, tahdon olla sinut-

teluveli hänen kanssaan.
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Kolmas luku

1

Herra Domonkos oli ollut oikeassa arvellessaan, että
Csalloközissä pian alkaisivilistä väkeä, kun Tonava

jäätyisi. Niin kävikin . . . mutta ne eivät olleet vihol-
lisia, vaan omaa väkeä. Saapui kreivi Kärolyi koko
armeijakuntansa kanssa.

Ensi kertaa näki Domonkos Tårkäny nyt tämän
kuuluisan miehen. Pitkänenäinen, vakavakatseinen
nuori mies, jonka kanssa ei näyttänyt olevan leik-
kimistä. Hän oli palannut Wienistä, missä oli ollut
Dolhan kahakassa valloittamiaan kurutsilippuja vie-
mässä. Mutta häntä oli kohdeltu huonosti. Kei-
sarilliset neuvosherrat eivät olleet kallistaneet kor-
vaansa hänen »jutuilleen» ja mitä sotalippuihin
tuli, niin ne oli tainnut herra kreivi ottaa jostakin
varastosta tai makasiinista, sillä ne näyttivät polveu-
tuvan nykyisen ruhtinaan isoisän ajoilta. Syvästi
loukkaantuneena oli kreivi siis jättänyt keisarikau-
pungin, pysähtynyt paluumatkalla Kassassa, joka
oli ollut täynnä pakolaisia. Sielläkään ei hänelle
ollut riittävää huomiota osoitettu ... ei ollut edes
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tahdottu hankkia yösijaa. Mieli katkerana hän oli
pelannut korttia keisarillisten upseerien kanssa ja
tehnyt silloin päätöksensä: hän painuisi kurutsien
puolelle. Lokakuun 7. päivänä hän oli vielä kilis-
tänyt maljoja Montecuccolin kanssa ja ollut jo 9.
päivänä Bercsenyin leirissä.

Hän oli siis tavallista merkillisempi mies, jonka
liittymisestä joukkoon kannatti todella iloita.

Hän tuoksui hovi-ilmalle, mikä antoi hänen ympä-
rillään häärivälle seurueellekin aivan erikoista loistoa
ja tärkeyttä. Kaikki nuo eriarvoiset herrat olivat
mitä loistavimmin puetut, päässä leveät turkis-
lakit, hartioilla eriväriset dolmaanit ja jalassa komeat
ratsuhousut, reisien kohdalta loistavasti nauhapunok-
silla koristetut. Szerdahely’ssä, missä pidettiin sota-
neuvottelua, vallitsi siis suorastaan tungos. Niin
paljon kuuluisia nimiä oli yht’äkkiä tupsahtanut
tuohon pieneen kauppalaan.

Erikoisesti kiintyi herra Domonkoksen huomio
erääseen hiljaisen näköiseen, vanhanpuoleiseen her-
raan, joka oli silmäpuoli ja jonka pää oli kääreessä.
Se oli kuuluisa Bottyän, tunnettu nimellä Yak-Bot-
tyän Sokea-Bottyån, joka Zålyomin antau-
tumisen jälkeen oli liittynyt kurutseihin. Hän
oli arvoltaan eversti ja yksi keisarillisen armeijan
parhaimpia upseereita. Nyt hän palveli kuriitseja
koko sielullaan.

Herrat haastelivat kreivi Karolyin viimeisestä
Itävallan-retkestä. Kreivi oli jouluaattoiltana Ocs-
kayn kanssa hyökännyt Deveny’in kohdalta Morvan
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yli, hävittänyt pari maavallitusta ja tunkeutunut
aina neljikmespenikulman päähän Wienistä. Kreivi
Kårolyi oli keisarikaupungista lähtiessään vannonut

käyvänsä hakemassa pois sen hopeataalerin, joka
häneltä oli kaupungin tulliportilla kiskottu. Nyt se
oli ollut jo melkein lähteä pikkuista vaille.

Kyllä se otetaan vielä, huomautti kreivi
Kårolyi toiselta puolen huonetta. Hän oli toisella
korvalla kuunnellut herrojen keskustelua.

Asianomaiset säpsähtivät. Olipa hänen ylhäisyy-
dellään tarkka kuulo.

Kyllä, kyllä, naurahti kreivi Kårolyi. Hän
neuvotteli parastaikaa herra Bezeredyn kanssa, joka
muutaman kymmenen aatelisen seurassa oli tullut
pyytämään kreiviä Dunäntuliin. Siellä paloivat mie-
let ruhtinaan asialle ... ja maa oli avoin.

Onko herra Tårkäny täällä? •—■ huudahti hän
äkkiä, ja uudelleen alkanut puheensorina vaikeni.

Minä, Teidän Ylhäisyytenne! vastasi herra
Domonkos, astuen esiin ja seisten suorana kuin tikku.

Miksi ette lähettänyt useammin raportteja?
liuskasi kreivi. Hänen ruhtinaallinen

armonsa on minulle kirjoittanut, että olette lai-
minlyönyt raporttien lähettämisen.

Herra Domonkos punastui. Hän oli lähettänyt,
mutta eivät olleet nähtävästi tulleet perille.

Minä lähetin, Teidän Ylhäisyytenne, sopersi
hän. Viimeinen sananviejä palasi viikko sitten.

Niin se kyllä .
. . mutta sitä edellisestä oli jo

kulunut pitkä aika.
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Herrat katselivat hymyillen Tårkåny’ia, joka sei-
soi kreivin pöydän ääressä. Tämän ulkoasusta
päättäen hän ei ollut maannut toimetonna. Mutta
paperityöhön hän ei nähtävästi ollut tottunut.

Tårkåny ei osannut vastata mitään. Hän oli hämil-
lään. Tulipas tästä nyt kuin tulikin muistutus.

No ..
. pääasia on, ettette poistunut täältä,

vaan piditte saaren hallussanne, jatkoi kreivi
lauhkeammin. ■ — Vihollisella on ollut sellainen luulo,
että täällä on ollut paljon väkeä.

Herra Melles, joka myös oli läsnä, riensi auttamaan
ystäväänsä.

Me olemme. Teidän Ylhäisyytenne, antaneet
sellaisen käsityksen tarkoituksellisesti, sanoi hän.

Ja hänen toinen silmänsä katsoi niin uhkaavasti
ulkokieroon, ettei kukaan enää uskaltanut hymyillä.

Hän muisti monet rymyillat, joita oli viettänyt
milloin Somorjassa, milloin Szerdahely’ssä. Ainakin
oli hän osaltansa koettanut antaa tapahtumille sel-
laisen värityksen, että se oli edullinen ruhtinaan asi-
alle.

Huomenna on kaikkien oltava lähtövalmiina!
kuulutti kreivi Kärolyi. Me menemme yli.

Sitten hän kääntyi sanantuojien puoleen ja jatkoi:
Herra Bezeredy! Valmistautukaa näyttämään

meille tietä.
Domonkos Tårkäny läksi, ja Gergely Melles seu-

rasi häntä. Peijakas vieköön! Olipas tämä! Viik-
kokausia he olivat maanneet täällä vahtia pitäen ja
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olivat nyt saaneet tehdä tiliä kuin laiskanläksyllä
olleet koulupojat rehtorille.

He astuivat kiireesti katua pitkin. Niin, niin . . .

kyllä nyt oli kansaa liikkeellä! Pikkuinen Szerdahely
oli todellakin tupaten täynnä. Muutaman pajan koh-
dalla, jonka ohi he kulkivat, herätti heidän huomio-
taan tuttu ääni:

Ei täällä missään ole kunnon hiiliä!
He kääntyivät katsomaan. Kuka merkillinen .

. .
?

Vanha Makår siinä seisoi molempien poikiensa kanssa,
seuraten silmillään seppää, joka parastaikaa kar-
kaisi tukevaa keihäänterää.

Makär! huudahti herra Domonkos. Sinua-
kin näkee!

Vanhus pyörähti ympäri ja tuijotti ihmeissään
herra Tårkäny’ia. Hän oli nähnyt niin paljon väkeä,
ettei heti tuntenut.

Armollinen herra . .

~ änkytti hän.
No .

. . etkö tunne enää? nauroi herra Mel-
les.

Isä! parkaisi Adorjån. Armolliset herrat,
jotka tulivat Sysihaudalle.

Nyt Makårkin muisti. He olivat kiertäneet puolet
maailmaa . .

. Szatmårit, Tokajit, Egerit ja Zolyo-
mit . . . ottaneet osaa useampaan kahakkaan, jotenka
muisti meni sekaisin • vängälläkin. Hän tervehti
iloisesti.

No, missä on sysikuorma? kysyi herra
Domonkos, jota huvitti miesten ulkoasu.

Hoo, armollinen herra! Szatmårissa jo loppui-
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vat! Mutta .
. . minusta oli hyvä, että niillä karkais-

tiin rynnäkkötikkaiden kouruja, joiden vehkeiden
avulla Csäky-herra piti karkoitettaman haukanpesäs-
tään.

Miten olikaan .
. . joko Szatmår oli sitten valloi-

tettu?
Valloittamatta vielä jäi . .

. mutta kyllä herra
Sennyei siitä huolen pitää.

—No .
.

. miltäs tuntuu olla sodassa? kysyi
herra Melles.

Kah, meneehän tuo, kun kunnolla alkuun
pääsee. Orbån on jo haavoittunutkin.

Missä sinä haavoituit?
Mikäs se onkaan se paikka ...se, josta on se

tarinakin .
.

. linnan muuriin muuratusta naisesta?
Locse, - auttoi herra Melles.
Niin . . . mutta emme me Locsessä olleet —-

Levässä, muistikin samassa Orbän. Tuosta
raapaisi labantsin kuula.

Ja hän näytti oikeaa kättään, jossa ei ollut enää
peukaloa.

Samassa kulki Vak-Bottyän ohi ja tervehti. Ador-
jån riensi selittämään:

Tuossa se on hurja mies. Me näimme, kun se tap-
peli herra Ocskayn kanssa Zolyomin muurien edustalla.
Pistooleilla paukuttelivat toisiaan syllän päästä!
Herra Bottyän haavoittui.

Se onkin koko p-ru ... se Ocskay, sanoi
Adorjån totisena. Se on muuten täällä.

Herra Domonkos kalpeni. Hän oli jo kreivi Käro-
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lyin päämajassa ajatellut, että hän mahdollisesti jou-
tuisi kohtaamaan Ocskayn täällä. Tätä ei ollut kui-
tenkaan siellä näkynyt. Hän mietti jo tiedustaa,
missä Sysihautalaiset olivat Ocskayn nähneet, kun
hän samassa muisti päätöksensä: hän saattoi kyllä
odottaa, kunnes he läpäisivät .. .

, niinkuin hän
oli odottanut Tonavan jäätymistäkin. Vaihdettuaan
vielä muutaman sanan he jättivät Makårin poikineen
riitelemään Szerdahely’n sepän kanssa.

Heillä oli pitkänlainen ratsastus ennenkuin pääsivät
leiriinsä. Kreivi Kärolyi oli määrännyt, että heidän
piti pysyä paikoillaan siellä, missä olivat olleet.
Olihan hyvä pitää silmällä Tonavan vastakkaista
rantaa. Mutta .

.
. vihollinen oli hävinnyt kuin tuu-

len pyyhkäisemänä. Ei näkynyt ketään. Labantsien
leiripaikka oli tyhjä.

Yilmos kumahutti leikillään pari, kolme iskua tyh-
jän viinitynnyrin pohjaan. Mutta vastakkaiselta ran-
nalta ei kuulunut enää kurutsien »satakieltä».

Debrecenin ison kirkon kellopa jäi viimeiseksi
soimaan, sanoi hän ja nauroi iloisesti.

Niinpä niin. Herrat Tärkåny ja Melles antoivat
määräyksiä huomisen päivän varalta. Aamun saras-
taessa heidän piti marssia yli. Andrås Szuran joukkokin
oli siirtynyt tälle puolen. Oikeanpuoleista rantaa ei
tarvinnut enää vartioida.

Kuuluu kreivi Bercsenyikin saapuneen, tiesi
hän, jasamassa kajahti hänen reipas äänensä;

Jalo Bercsenyi Miklos,
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jälkiäs kun polemme,
voitokkaiden taisteluiden
voittajia olemme .

. .

Se oli noita monia kurutsilauluja, joita näihin
aikoihin syntyi leiritulien ääressä. Joku tuntematon
sepitti sanat, toinen laittoi sävelen ja yks’ kaks’
laulettiin niitä Unkarissa pohjoisesta etelään, idästä
länteen. Sellainen oli Andrås Szuran laulama palanen-
kin. Se oli syntynyt jossakin kaivoskaupunkien
alueella, kulkenut sieltä joukkojen mukana. Nyt se
oli saapunut Csalloköziin ja valmistautui valloitta-
maan Dunåntulia.

2

Seuraavina viikkoina levisivät kreivi Karolyin ja
Bercsenyin joukot ympäri Dunåntulin. Pato oli mur-
tunut. Suurtilojen omistajat ja aateliset, jotka viik-
kokausia olivat vaappuneet epävarmuudessa, olivat
nyt yht’äkkiä tehneet ratkaisevan päätöksen: Räko-
czin puolelle!

Tilanne oli siis suuresti muuttunut. Vasta muuta-

mia viikkoja sitten oli Råkåczin ja Bercsenyin päästä
luvattu 10.000 guldenin palkinto. Nyt tarjosi keisari
neuvotteluja. Kalocsan arkkipiispa Szechenyi oli
määrätty keisarin edustajaksi janyt piti kreivi Bercse-
nyin jaKarolyin kohdata hänet Sumegissä.

Herra Domonkos Tärkäny komensi sitä pientä var-
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tiostoa, joka saatteli kreivejä ja näiden seuruetta koh-
tauspaikalle. Oli täysi talvi, tammikuun viimeiset
päivät käsissä ja tiet paksun lumen peitossa. Mies-
muistiin ei ollut näin ankaraa pakkasta nähty. Mutta

iloiset savut kohosivat niin aateliskartanoiden kuin
olkikattoisten mökkienkin piipuista. Vapauttaja oli
saapunut, ja siksi sykkivät kaikki sydämet toivoa.
Kreivit keskustelivat äkkiä muuttuneesta tilanteesta.
Huonosti olivat nyt Wienin hovin asiat. Siitä joh-
tui, että se käytti kaikkia keinoja tarkoitustensa
saavuttamiseksi. Äskettäin oli Bercsenyille tar-
jottu palatiinin virkaa. Wienin hovi oli arvellut,
että kun aikaisemminkin Unkarin historiassa oli
onnistuttu mies voittamaan tällä syötillä, se onnistuisi
nytkin. Mutta siinäpä se oli erehtynyt. Bercsenyi
oli hylännyt tarjouksen.

Mutta Wienin hovi ei ollut hellittänyt. Seuraa-
valla kerralla se oli käyttänyt syöttinä itse Ber-
csenyin puolisoa. Tämä, jota oli pidetty vangittuna
Steiermarkissa, oli yhtäkkiä laskettu vapaaksi ja
toimitettu miehensä ja herransa luo. Suurella lois-
tolla ja komeudella se oli tapahtunut. Itse prinssi
Eugen Savoij alainen oli lähettänyt saattojoukon,
joka oli seurannut kreivitärtä Wienistä Pozsony’iin.
Sieltä hän oli matkustanut kuuden hevosen vetä-
missä vaunuissa edelleen. Kaksisataa saksalaista
rakuunaa oli saatellut häntä, ja kaupungin ulkopuo-
lella oli odotellut viisisataa kurutsihusaaria. Yhdessä
ne olivat sitten seuranneet kreivitärtä Szent Györ-
gy’iin, missä tämä oli jakanut ruhtinaalliset juoma-
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rahat: 4000 dukaattia saksalaisille saattomiehille.
Sitäpaitsi hän oli järjestänyt koko saattojoukon kun-
niaksi juhlan, missä unkarilaiset ja saksalaiset yhdessä
olivat kilistäneet maljoja kreivin omassa talossa.

Mutta tämäkin yritys oli epäonnistunut. Kreivitär
Bercsenyistä oli ennenpitkää —• huolimatta hänen
monista labantsituttavuuksistaan tullut mitä
innokkain kurutsi. Keisarilliset olivat laskeneet vää-

rin: neuvottelijan ja viettelijättären asemesta he oli-
vat lähettäneetkin Bercsenyille rakkaan puolison,
joka pian oli yhtä mieltä herransa kanssa kaikista
muista asioista paitsi niistä, jotka koskivat hänen
hovinpitoaan, lukuisaa palveluskuntaansa y.m.s.
Kreivin nykyisissä olosuhteissa oli kreivitär kuitenkin
hänelle haitaksi. Siitä hän oli äsken kreivi Karolyille
huomauttanut, joka myös oli aikeissa kutsua kreivit-
tärensä luokseen: »Vaimo on suloinen, mutta puoliso
on sotilaalle rasitukseksi.»

Näistä asioista he olivat keskustelleet, kun puhe
nyt kääntyi uusille urille. Se koski heidän herraansa
ja johtajaansa, ruhtinas Råkoczia. Muutamia päi-
viä sitten olivat Puolan valtiopäivät tarjonneet
hänelle kuninkaan kruunua. Ruotsalainen Kaarle
XII oli äskettäin nujertanut Puolan, erottanut

virasta sen kuninkaan. Saksin vaaliruhtinaan August
II:n, ja nyt tarjottiin kruunua Råkoczille. Kardinaa-
lipriimas Radziejowski, yhteisymmärryksessä Lubo-
mirskin, Sieniawskin ja muutamien muiden n.s. rans-
kalaiseen puolueeseen kuuluvien ylimysten kanssa
oli ilmoittanut ruhtinaalle Warsowan valtiopäivien
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Kaarlen suostumuksesta. Mutta minkäänlaisia epäi-
lyksiä siitä, ettei hän olisi vaalia hyväksynyt, ei
ollut olemassa. Kun herrat olivat lähteneet matkaan,
ei ollut vielä tietoa, mitä ruhtinas tähän tarjoukseen
vastaisi. Mutta siitä saattoi jo etukäteen olla
varma.

Se on loistava tarjous, sanoi kreivi Kärolyi
ihaillen. Hän näki jo ruhtinaansa Puolan kuningas-
kruunu päässä.

Räkoczi hylkää sen, vastasi Bercsenyi.
Muuhan ei tule kysymykseenkään.

Mutta eikö voitaisi ajatella, että ruhtinas
ottaisi tarjouksen vastaan? jatkoi kreivi Kärolyi.

—■ Puolan kuninkaana hän voisi tarmokkaasti avus-
taa kansallista asiaamme ja saada ruotsalaisen liit-
tolaisekseen. Voisihan täällä joku toinen asettua joh-
toon . . . esimerkiksi Teidän Ylhäisyytenne . .

.

Bercsenyi vilkaisi toveriinsa, ja hänen katseensa
tuntui sanovan: »Itseäsi kai sinä tarkoitat?» Hän
puistahutti päätään.

Råkoczin nimi on kuin sotalippu. Sen tulee
liehua keskuudessamme.

Totta puhuen hän oli itsekin ajatellut samaa. Oli-
han hän, Miklos Bercsenyi, maamiehilleen paljon
tutumpi kuin ruhtinas. Jokainen, joka halusi jota-
kin olla, pyrki hänen tuttavuuteensa. Sitävastoin
Råkoczia tunsivat harvat mieskohtaisesti. . . hän oli
oleskellut liian kauan maasta poissa. Ja sinäkin

17 Sydenpolttajat 257
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aikana, jolloinhän oli asunut maassa, oli hän viettänyt
jokseenkin eristettyä elämää, vuoroin Sårospatakissa,
vuoroin Sårosissa milloin missäkin. Mutta —jo
tieto siitä, että johtaja siirtyisi toiseen maahan, olisi
omiaan lamauttamaan Itävaltaa vastaan nousseet . . .

ja tämän kotimaisen draaman saisi katsoa päätty-
neeksi samana hetkenä, jolloin ruhtinas painaisi pää-
hänsä Puolan kruunun.

Hän sanoi sen kreivi Karolyille suoraan ja peittele-
mättä. Hänestä, Miklos Bercsenyistä, ei historia
koskaan saisi todistaa, että hän omien etulaskel-
miensa vuoksi olisi kavaltanut kansallisen asian.

Mutta ... se minua arveluttaa, mitä liitosta
ruotsalaisen kanssa tulisi, jatkoi hän siirtyäkseen
toiseen asiaan. Pelkään, että tuo Pohjolan hur-
japää sekaantuisi näihin meidän uskonriitoihimme . . .

ja että evankeliset saisivat hänestä liian voimakkaan
tuen.

Kreivi Bercsenyi oli kiivas katolilainen, ja häntä
hermostutti, että uskonriidat näyttelivät tässäkin
sodassa niin huomattavaa osaa. Hän olisi tahtonut
siirtää kaikkien kirkollisten kysymysten ratkaisun
tuleville valtiopäiville. Mutta nämä, protestantit,
tyrkyttivät niitä pöydänkulmalle melkein jokaisessa
sotaneuvottelussa. Pyhä Tapani ja kaikki pyhimyk-
set! Totta kai nyt jokin kiertoliike diversio oli
tärkeämpi kuin sellainen mitätön seikka, että joku
evankelinen pappi oli kiskottu alas saarnatuolista.
P-uako hän siellä teki, kun hänen sanankuulijansa
vuosi vuodelta yhä suuremmissa joukoin siirtyivät
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ainoaan autuaaksittkevään kirkkoon . .
. Yhtenä syy-

nä siihen, miksi korkeampi katolinen papisto oli pysy-
nyt kylmänä kansalliselle asialle, oli juuri tuo protes-
tanttien kirottu itsepäisyys. Eihän voinut vaatia,
että piispat ja arkkipiispat olisivat noin vain ... il-
man muuta antaneet heidän vaatimuksilleen siunauk-
sensa, kun heistä näytti, että olisivat samalla siunan-
neet kerettiläisyyttä. Sillä kieltämättä oli protestant-
tinen henki kurutsiarmeijassa sangen voimakas . . .

Saa nähdä, mitä ruhtinaan julistus vaikuttaa,
virkahti kreivi Kärolyi. Minusta sen pitäisi vai-

kuttaa hyvää.
Niin julistus. Ruhtinas oh äskettäin antanut

julistuksen, jossa hän kääntyi kaikkien kristikunnan
hallitsijain ja valtojen puoleen. »Recrudescunt inclytae
gentis Hungarae vulnera »

...

1 Se oli Räkoczin sih-
teerin Rådayn laatima ja erittäin hyvää latinaa . . .

oikeaa taideproosaa. Mahtoikohan rex svecicus 2

ymmärtää sitä?
Kyllä Carolus latinaa osaa . . . kuuluu puhuvan

hyvin, vastasi kreivi Kärolyi, joka itse puhui sitä
loistavasti. Niin muitapa kieliä hän ei osannut-

kaan kuin unkaria ja latinaa. »Daitschia» saksaa
hän ei taitanut sanaakaan .

. . eikä halunnutkaan.
Teidän Ylhäisyytenne, Sumeg.

Se oli Domonkos Tärkåny, joka tämän ilmoituksen
teki. Hän oli ratsastanut kreivien reen viereen, missä
nämä paksujen karhunnahkavällyjen alla loikoilivat.

1 Aukenevat jälleen kuuluisan Unkarin kansan haavat.
2 Ruotsin kuningas.
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Jahah! huudahti aina valpas Bercsenyi.
Mitähän hänen eminenssinsä sanoo, kun saa kuulla
meidän latinaamme?

Kai hänen eminenssinsä sentään unkaria puhuu?
Tietysti. .

. mutta minä tarkoitin vastausta.
Aivan niin

Sumegin linna sijaitsi keskellä kumolleen käännet-
tyä pataa muistuttavaa mäkeä. Sen juurella oli pie-
noinen kylä tai kauppala. Kreivien saattue ajoi
kumisten tukevasta holviportista sisään.

Arkkipiispan kotikappalainen ja sihteeri olivat por-
tailla vastassa. Muutamia arkkipiispan hovilaisia
ryntäsi esiin tarjoamaan palvelustaan.

Benedicti, qui veniunt in nomine Domini 1
,
-

tervehti kotikappalainen.
»Hosanna in excelsish 2 teki kreivi Karolyin mieli

vastata, sillä niin katolilainen kuin hän olikin
hän haistoi tuosta tervehdyksestä sellaisen ennakko-
otaksuman, että he kreivi Bercsenyin kanssa astui-
sivat katuvina kapinoitsijoina hänen korkea-arvoi-
suutensa arkkipiispan eteen. Ei tullut kysymykseen-
kään.

Kreivit opastettiin sisään. Siellä suuressa linnan-
salissa, jonka jättiläisuunissa roihusi valtaisa pys-
tyvalkea, oli hänen korkea-arvoisuutensa vieraita vas-
tassa tavallisessa kotipuvussaan. Hänen seurassaan
oli Kalocsan tuomiorovasti Janos Yiza, joka jo oli
käynyt Csalloközissä neuvotteluista keskustelemassa.

1 Siunatut olkoot ne, jotka tulevat Herran nimeen.
2 Hoosiannaa korkeudessa!
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Arkkipiispa Pål Szechenyi oli vanhanpuoleinen
mies, jolla oli harmahtava täysparta ja ryhti ja ulko-
muoto paremmin sotilaan kuin hengenmiehen. Mutta
Unkarin kirkon johtomiehet olivatkin näihin aikoihin
vielä enemmän sotilaita ja hallintomiehiä kuin pap-
peja.

Hän tervehti arvokkaasti, nostaen kätensä kuin
antaakseen siunauksen, mutta viittasikin sitten her-
roja istumaan ja istahti itsekin takkavalkean ääreen,
pistäen kätensä avaran kauhtanansa hihoihin.

Julman kova pakkanen, lausui hän kumealla
äänellä, joka oudosti kaikui autiossa salissa. Her-
rat tulivat reellä?

Niin reellä he olivat tulleet.
Ja herroilla on saattojoukko?

Kyllä .
. . kyllä oli saattojoukkokin.

Kalocsan tuomiorovasti oli pysähtynyt herransa
korkeaselkäisen tuolin taa ja kumarteli sieltä jokai-
selle sanalle, joka hänen korkean esimiehensä huulilta
läksi.

Kreivi Kärolyi lausui ilonsa sen johdosta, ettei
hänen ylhäisyytensä ollut paennut, vaan jäänyt pai-
koilleen.

Minkävuoksi minä olisin paennut?
No . . . monet piispat ovat jättäneet hiippakun-

tansa.

Eihän piispa Thelekessykään ole paennut.
Se oli hieno viittaus siihen, että Egerin piispa oli

siirtynyt ruhtinaan puolelle. Sitä ei hän, Pål Szeche-
nyi, vielä ollut tehnyt ...ja tuskin tulisi tekemään-
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kään. Mutta hän oli vain tahtonut huomauttaa,
että mies voi jäädä paikoilleen muistakin syistä.

Arkkipiispa painoi pienen hopeakellon nappia, ja
heti sen jälkeen kantoi sihteeri viiniä pöytään, joka
oli asetettu takan ääreen. Salissa oli todellakin kylmä,
niin että henki huurusi.

Hyvät herrat, korkeasti jalosukuiset! Terve-
tuloa!

Kreivit kumarsivat äänettöminä ja joivat.
Niin, lausui arkkipiispa ja laski pikarin pöy-

tään, janyt sai hänen kumea äänensä juhlallisemman,
virallisemman sävyn. Minäkin olen magyari. .

.

mutta palvelen herraani kuningasta. Hänen Majes-
teettinsa unkarilaisena alamaisena olen kuitenkin
kirjoittanut herralleni niistä epäkohdista, jotka minä
puolestani katson tämän kapinan syiksi.

—* Teidän Ylhäisyytenne! keskeytti kreivi Bercse-
nyi. Ei tämä ole mikään kapina, vaan kansan-
nousu.

Sallinette minun kutsua sitä kapinaksi, jat-
koi arkkipiispa omituisesti hymyillen ja antamatta
keskeytyksen sen enempi itseään häiritä. Minusta
se on kapina, kun alamaiset nousevat hallitsijaansa
vastaan. Mutta kapinoillakin on syynsä ... ja tällä
kapinalla erikoisesti. Näistä olen kirjoittanut Hänen
Majesteetilleen. Ne ovat minun käsittääkseni seu-
raavat.

Arkkipiisparupesi sormin laskemaan:
Kuningas on rikkonut valansa. Arkkipiispa

katsahti herroihin kuin huomauttaakseen, että hän,
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Päl Szechenyi, uskalsi myös senkin sanoa. Virkoja
ja arvonimiä sekä tulolähteitä on annettu ulkomaa-
laisille. Veroja on korotettu aikana, jolloin kellään
ei ole rahaa. Kaikki nämä verot ovat menneet Unka-
rille vieraisiin tarkoituksiin. Maatiloja on lahjoitettu
ulkomaalaisille .

. . no, se kuuluu oikeastaan tuloläh-
teisiin voimme siis jättää sen mainitsematta.
Mutta sotaväen mielivaltainen käyttäytyminen on
minun mielestäni ehkä kaikkein enimmän ärsyttänyt
näitä meidän vapautta rakastavia unkarilaisiamme.
Ja ehkä suolaverokin. Olenko oikeassa?

Kyllä Teidän Ylhäisyytenne on oikeassa. Talon-
pojilla ei ole suolaa leipänsä päälle.

Ja sitten on vielä yksi asia: vääryydet protes-
tantteja kohtaan. Heiltä on riistetty kirkkoja, jotka
oikeuden mukaan kuuluvat heille - vaikka ei niin
suuressa määrässä kuin he itse väittävät. Mutta
joka tapauksessa. Näistä olen kirjoittanut kunin-
kaalle, ja tuomiorovasti Janos Yiza on itse omakäti-
sesti vienyt kirjelmäni Wieniin.

Niin olen vienyt. Teidän Ylhäisyytenne,
kumarsi tuomiorovasti sekä esimiehelleen että vie-
raille.

Wienissä minua ovat kannattaneet keisarinna
Elenora ja ylihovimestari, kreivi Pälffy. Ja tästä on
ollut seurauksena, että Hänen Majesteettinsa on
nimittänyt minut käymään näitä neuvotteluja herro-
jen kanssa.

Tuon he kyllä tiesivät . .
. tiesivätpä vielä senkin,

että kuningas oli suostutellakseen unkarilaiset puo-



264

lelleen, vapauttanut vankeudesta herrat Szirmayn,
Okolicsänyin ja Szluhan, jotka olivat sekaantuneet
Räkoczin juttuun. Mutta mitä hänen ylhäisyytensä
oikeastaan tarkoitti?

Tarkoitan vain sitä, että olen ilmoittanut kunin-
kaalle kaikki todelliset syyt ... ja että meidän nyt
pitäisi neuvotella . . .

Siitä neuvottelusta ei nyt kuitenkaan tullut mitään.
Kuinka niin?

-- Meillä ei ole valtakirjaa ruhtinaalta.
Arkkipiispa näytti hämmästyvän.

No . . . mitä varten sitten olette tulleet?
Ilmoittamaan tästä. Mehän emme ole pyytä-

neet neuvotteluja.
Arkkipiispa näytti hämmästyneeltä. Nämä kurni-

sit eivät näemmä olleetkaan niin helposti taivutetta-
vissa. Hän katui jo, että oli alkanut niin ylhäiseen
sävyyn .

. . aivan kuin olisivat nämä kreivit olleet
vähintään katumuksentekijöitä.

Olisittehan voineet kirjoittaakin, sanoi hän
hiukan nolona.

Teidän Ylhäisyytenne oli toivonut mieskoh-
taista tapaamista ja me tulimme, vastasi kreivi
Kärolyi.

No . . . niin, hymyili arkkipiispa ja nosti taas
pikarinsa. Terveydeksenne, hyvät herrat, jalosu-
kuiset!

He maistoivat. Mieliala oli hiukan lientynyt.
Kreivi Bercsenyi selitti, ettei ruhtinaalla varmaan-
kaan olisi mitään neuvotteluja vastaan .

. . työsken-
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telihän hän juuri sellaisen neuvottelukokouksen
aikaansaamiseksi Gyöngyösiin niinkuin hänen
ylhäisyytensä varmaankin oli kuullut. Mutta ehto,
jonka ruhtinas Råkoczi ennenkaikkea asetti tällai-
sille neuvotteluille, oli ulkomaisen takuun saanti siitä,
ettei Unkaria unohdettaisi liittoutuneiden ja Rans-
kan kuninkaan välisissä mahdollisissarauhanneuvotte-
luissa. Ilman sitä hän ei rupeaisi neuvottelemaan.
Englanti ja Hollanti olivat jo suostuneet välitysteh-
tävään. Riippui nyt vain kuninkaasta, suostuisiko
hän.

Minä kirjoitan Hänen Majesteetilleen ja esitän
herrojen asiat. Arkkipiispa nousi seisomaan, ja
nyt tuntui siltä, kuin olisi hän ollut kokonaan toinen
mies kuin vieraiden tullessa. Nyt hän antoi siunauk-
sensakin.

Ei meitä tanssiteta niinkuin karhuja markki-
noilla, mörisi Bercsenyi, kun he istuivat rekeen
lähteäkseen paluumatkalle. Minun on nälkä, jat-
koi hän sitten, kun olivat päässeet tielle.

Nälkä tässä kohta alkoi tulla.
Minä luulin, että se tarjoaa ainakin päivällistä.
Niin minäkin luulin . . . mutta viiniä antoi vain.
Herra Tärkäny! huusi Bercsenyi. Mitäs

te saitte?
Heiniä hevosille.
Ettekö mitään omaan vatsaanne?
En.
No, Somlyo-Yäsårhely’ssä syödään! Pitkältikö

meillä on sinne?
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Tårkåny kynsi niskaansa. Taisi olla vähän päälle
parin penikulman.

No, eteenpäin sitten vain!
Herra Domonkos kohotti komentonuijaansa ja

antoi merkin matkan jatkamiseen. Kurutsit viritti-
vät laulun:

Veljet, meiltä toivo sammuu,
kohta lehmätkin jo ammuu:
Werda?

Hevoset Tavasivat, ja reenjalas lauloi. Tårkåny
karkuutti joukkonsa edellä iloisena ja toivorikkaana.
Kaipa vielä onni kääntyisi . . . kaipa . . .
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Neljäs luku.

1.

Herra Domonkos on matkalla Wieniin kreivi Karo-
lyin kanssa. He ovat partioretkellä.

Maaliskuun alussa oli Räkoczi antanut kreiville
käskyn lähteä partioimaan Itävallan puolelle. Hän
oli täten tahtonut painostaa Wienin hovia odottaes-
saan Baijerin vaaliruhtinaan toimenpiteitä.

Baijerin vaaliruhtinasta Maksimihan Augustia oli
nimittäin ajateltu Unkarin valtaistuimelle. Ajatus oli
Räkoczista lähtöisin, jahän oli suunnitellut yhtymistä
vaaliruhtinaankanssa: molempien armeijoidenpiti koh-
data toisensa ja sitten annettaisiin yhdessä sellainen
isku Itävallalle, että asia tulisi kerralla ratkaistuksi.
Mutta ■—• vaaliruhtinas ei ollut kyennytkään omasta
puolestaan ajatusta toteuttamaan, kärsittyään Tyro-
lissa tappioita. Nyt hän oli kuitenkin vallannut Pas-
saun kaupungin, joka sijaitsi aivan Itävallan rajalla.
Räkoczi odotti, että hän nyt aivan lähitulevaisuu-
dessa olisi päässyt tunkeutumaan Itävallan alueelle,
jotta olisi joukkoineen voinut yhtyä vaaliruhtinaa-
seen. Tämän vuoksi hän ei ollut halunnutkaan, että



268

Gyöngyösin neuvotteluissa olisi päästy mihinkään
positiivisiin tuloksiin. Kokous oli kyllä hänen aloit-
teestaan kutsuttu kokoon, mutta kumpikin puoli oli
ollut haluton myönnytyksiin.

Kreivi Kårolyi oli ollut retkelle haluton, sillä vihol-
linen hyökkäsi eri suunnilta. Kenraali Heister, joka
Schlick’in epäonnistumisen jälkeen oli nimitetty yli-
päälliköksi, marssi Lajtha-joelta käsin hänen Kis-Mär-
tonissa sijaitsevaa leiriänsä vastaan, ja kreivi Pälffy,
josta tällävälin oli tullut Kroatian haani, lähestyi
joukkoinensa Kroatiasta päin. Eversti Herbenstein
rdcien, serbialaisten siirtolaisten etunenässä oli taas

lähtenyt liikkeelle Slavoniasta, ja hänen tarkoituk-
sensa oli yhtyä samaan leikkiin. Ja vielä oli eräs kei-
sarillinen kenraali Rahatta Steiermarkista käsin pyr-
kimässä kohti Unkarin rajoja. Oli siis taas kerrankin
vihollisia hyökkäämässä magyarien maahan. Niitä
tuli kuin kärpäsiä.

Domonkos Tårkäny, joka tällävälin oli taistellut
kreivi Karolyin komennon alla, toimi nyt hänen ala-
päällikkönään. Hänen alkuperäinen joukkonsa, johon
kuului Timer tataareineen, oli liitetty kreivin väkeen.
Tataareja oli vähän päälle sadan.

Mutta ruhtinaan käsky oli käsky, sitä oli totel-
tava. Kårolyin oli siis lähdettävä. Hän oli kyllä kuul-
lut, että kenraali Heister, johon vielä oli yhtynyt
tanskalainen kenraali Tramp palkkajoukkoineen,
lähestyi nopeasti. Hän luotti kuitenkin alapäällik-
köihinsä, eversti L6czy’in ja Benkohön. He olivat
saaneet käskyn ottaa vihollisen vastaan ja tapella
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niin paljon kuin jaksaisivat. Jos Heister kuitenkin
näyttäisi aivan ylivoimaiselta, tulisi heidän hyvässä
järjestyksessä perääntyä ja piiloutua metsiin. Sellai-
siin paikkoihin ei Heister uskaltaisi heitä seurata.

Tästä kreivi Kårolyi nyt parastaikaa keskusteli
Domonkos Tårkäny’in kanssa, joka ratsasti hänen
rinnallaan. He olivat juuri sivuuttaneet Itävallan
rajan.

Luuletteko everstien kestävän?
Kyllä he kestävät, vastasi herra Domonkos.

Loczy on viisas, ja Benkö rohkea kuin Bakony’in
ryöväri.

Sitä hän kyllä on
Tärkäny oli iloinen siitä, että oli päässyt matkaan.

Hän oli pari päivää sitten sattumalta kuullut, että
neiti oli matkustanut Wieniin. Hänen nuorin setänsä,
kapteeni Conti, joka palveli keisarin armeijassa, oli
haavoittunut muutamassa kahakassa, ja Leona oli
lähtenyt häntä hoitamaan. Sitäpaitsi oli ruhtinas
Egerin antautumisen jälkeen siirtänyt päämajansa
Miskolciin .

.
. eikä Leona luonollisesti ollut halunnut

enää senjälkeen jäädäkaupunkiin. Hän, herra Homon-
kos, oli silloin toivonut, että olisi ollut ruhtinaan
läheisyydessä. Nyt hän taas iloitsi siitä, että oli jou-
tunut tänne. Kohtalo ehkä sittenkin loppujen lopuksi
toimittaisi hänen tiellensä Leenan, jotta hän saisi
tehdä välit selviksi hänen kanssaan. Ja samalla olisi
hauska kohdata kapteeni Contikin, joka kuulemma
oli uhannut kostaa hänelle .. . »Kun saan paroni
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Tårkåny’in kynsiini, niin katsokoonpa, miten hänen
silloin käy . . .»

No .
. . kapteeni Contin kanssa hän aina tulisi toi-

meen. Mutta Leona . . . Hän oli jälleen ruvennut

toivomaan. Nyt kun Leona oli poissa Ocskayn lähet-
tyviltä, hän ehkä uudelleen kiintyisi entiseen sulha-
seensa. Oli kai Leenankin täytynyt kuulla, minkä-
lainen mies Ocskay oli. Vietti välistä viikkokausia
kapakoissa ja huonomaineisissa paikoissa . . . niinkuin
oli tehnyt Sopronissakin viime vuoden lopulla. Sen
sijaan, että olisi hoitanut piiritystöitä, oli rähjännyt
kaupungissa ja laiminlyönyt velvollisuutensa.

Herra Domonkos ei suinkaan ollut leppynyt Ocs-
kaylle, vaikka oli jättänytkin tämän tapaamisen koh-
talon huomaan. »Jäätyihän Tonavakin . .

. kun kyllin
kauan odotettiin», ajatteli hän. Siis kohdattiin vielä
Ocskaykin .. . kunhan kärsivällisyyttä riitti. Nyt
vei kuitenkin joka askel lähemmäs Wieniä, jonne
Leonan oli kerrottu matkustaneen . . .

Hän tarkasteli edessään olevaa seutua. Nurmi
vihannoi jo joka paikassa, ja kirsikkapuiden kukat
olivat melkein nupulla. Talvi oli ollut ankara ..

.

harvinaisen ankara . .
. mutta nyt näytti kevät mur-

tautuneen esiin ikuisella, elämää synnyttävällä voi-
mallaan. Toivo läikähti herra Domonkoksen povessa.
Tämä oli ihana vuodenaika, jolloin kaikki elpyi ja
virkosi luonto, ihmiset, eläimet. Hevosetkin
hirnahtelivat ja liikuttivat iloisesti korviaan.

Luuleeko Teidän Ylhäisyytenne, että pääsemme
perille?
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Kärolyi heilautti päätään, niin että hänen karvalak-
insa komea, riikinkukkoa muistuttava sulkatöyhtö
sädehti.

Jollei mitään yllätyksiä tapahdu, niin kyliä.
Minä en ole ensi kertaa tällaisella retkellä.

Sen herra Domonkos hyvin tiesi. Kreivihän oli
vannonut perivänsä takaisin sen hopeataalerin, joka
häneltä oli kerran kaupungin tulliportilla otettu.

Tällä kertaa se peritään . . . saatte olla varma.
Katselkaa vain noita naamoja ympärillänne.

Tosiaankin! Miehet näyttivät tavattoman iloisilta.
Heistä oli tällainen retki mieleen. Varsinkin Imre
Tökölin aikaiset urhot nauttivat jo hengessään kei-
sarikaupungin ryöstämisestä. Moni heistä oli jo ollut
mukana v. 1683, kun turkkilaiset piirittivät Wieniä.
Silloin ei oltu päästy itse kaupunkiin .

. .samoin kuin
ei viime kerrallakaan, kun kreivi Karolyin johdolla
oli tehty ensimmäinen partioretki Itävallan puolelle.
Mutta nyt mentäisiin, kautta pyhän Tapanin!
mentäisiin ja otettaisiin itse Leopoldusta parrasta!
»Haistapas tuota .. . senkin saksalainen!» Työnnet-
täisiin tikari itse majesteetin nenän alle ja sanottai-
siin: »Tämmöisiä tähkäpäitä kasvaa nykyisin Unkarin-
maassa!»

Miehistöä ei siis tarvinnut epäillä. Nämä pojat
menisivät vaikka tuleen, kun hyökkäyskäsky annet-
tiin .. . valaisisivat palavilla kekäleillä itse kardinaa-
liprimaksen kasvot. »Katsopas! Tällaiset tuohukset
ovat nyt Unkarissakäytännössä... pääsiäiskulkueissa!»
Varsinkin evankeliset vihasivat ruhtinaspiispaa veri-
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sesti. Mutta samoin oli laita katolistenkin. Nuo
oppimattomat, lukutaidottomat talonpojat ja talon-
poikaisrengit olivat vain kuulleet, että priimas oli kaik-
keen syypää. Olihan hän unkarilainen ja keisarin
neuvonantaja. Siis hän oli kaksin verroin niin suuri
rikollinen kuin saksalainen.

Seudun asujamistostakin huomasi, että se kyllä
tiesi, mitä joukkoa nämä olivat. Saksalainen pappi
pappilansa kuistikolla säpsähti ja teki ristinmerkin
kolmesti. »De crudelissimo agmine Hungarorum libera
nos, Domine!»1 Ja puikahtaen piiloon pappilansa kel-
lariin kuin rotta koloonsa hän siellä savustettujen
kinkkujensa ja viinitynnyriensä keskellä muisteli,
kuinka miespolvi taaksepäin oli Jumalan istutuksia
raiskannut toinen samantapainen kansa: haccapelitae.
»De crudelissimo agmine haccapelitarum libera nos,

Domineh Tuo rukous luettiin joka sunnuntai kirkossa.
Nyt tarvitsi vain muuttaa yhden ainoan sanan, niin
rukous oli aivan ajankohtainen.

Herra Domonkosta huvitti, mitä Timer mahtaisi
ajatella tästä retkestä ja sen päämäärästä. Hän siis
viittasi tataari-agan rinnalleen jakysyi:

No, Timer, mitäs pidät? Huomenaamulla saat
haltuusi Wienin.

Tataari maiskautti kieltään.
Luvattu ei ole annettu.

Tärkäny nolostui hiukan.
Eikö mielesi tekisi ryöstää?

1 Unkarilaisten peloittavan julmasta laumasta vapahda
meidät, Herra!



Jos Allah on armollinen, niin hän palkitsee
uskollista palvelijaansa, vastasi varovainen Timer.

Kuule, Timer, aloitti Tårkäny ja rupesi
tekemään selkoa suunnitelmasta, joka viime minuut-
teina oli hänen päässänsä kypsynyt. Kun me val-
loitamme kaupungin, niin sinä miehinesi asetut minun
välittömään komentooni. Me valtaamme kreivi Con-
tin talon . . . minä tiedän, missä se on jaryöstämme
neidin. Ymmärrätkö?

Kuten veljeni käskee. Timer Rifat Alimhan ei
ole ensimmäistä kertaa naista ryöstämässä.

Sinä siis otat sen tehdäksesi ... ja minä opas-
tan, puhui herra Domonkos kiireesti sopottaen.
Niin täytyy tehdä . . . muuten luullaan minua neidin
ryöstäjäksi .

.
. eikä hän anna sitä ikinä anteeksi. Hän

on sellainen neiti! Mutta kun minä sitten (muka)
vapautan hänet sinun käsistäsi, niin hän uskoo
minut pelastajakseen ja suostuu minuun. Ymmär-
rätkö?

Allah on antanut palvelijalleen selvän järjen,
vastasi Timer ja hymyili salaperäisesti.

Mutta... jos kosket häneen sormellasikaan
muuten kuin mitä ryöstön aikana on tarpeen, niin
minä hirtätän sinut lähimpään puuhun! Muista se!

Jumala on yksi, vastasi Timer hiukan louk-
kaantuneena. Sinutteluveli ei koskaan petä sinut-

teluveljeään.
—* Sitä minäkin, sanoi herra Domonkos uhkaa-

vasti. Ja nyt ratsasta paikallesi.
Timer totteli ja ihmetteli mennessään, kuinka

18 Sydenpolttajat 273
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hänen veljensä dzauri, joka oli niin kylmäverinen
mies, pelkäsi ryöstää naista, joka jo oikeastaan kuu-
lui hänelle. Mutta samapa se. Näiden uskottomien
ajatukset kulkivat eri teitä kuin oikeauskoisten Allahin
lasten. Sanoihan Itämaan viisaskin: »Ken viinistä
juopuu, se toipuu yön kuluessa. Mutta joka rakkau-
desta humaltuu, ei tule tajuihinsa ennen kuin ylös-
nousemuksen päivänä.» Niin oli käynyt hänen vel-
jensä Tärkäny’in. Rakkaus oli siinä määrin huuman-
nut hänet, että hän käytti hyväkseen jo petostakin,
saadakseen rakastamansa naisen haltuunsa.

Mutta seuraavassa tuokiossa Tärkäny jo katui.
Ei hän saattaisi panna Timeriä neitiänsä ryöstä-
mään . . . siitä ei koituisi muuta kuin onnettomuutta.
Ja vaikka Leona uskoisikin, että hän muka olisi
pelastanut hänet tataarin käsistä, niin omassatun-
nossaan hänellä olisi ainainen todistaja, joka sanoisi:
»Petoksella olet hänet saanut .

.
. petoksella ja väki-

vallalla ...» Ja se todistaja ei antaisi hänelle rauhaa
haudassakaan ... Ei hän tahtoi voittaa morsia-
mensa takaisin rehellisin keinoin .

. . taikka sitten
jäädäyksin loppuiäkseen . . .

Joku kurutsi oli ruvennut laulamaan. Se oli yksi
noita Unkarin pusztalla syntyneitä lauluja, joiden
sävel soi alakuloisena kuin puszta itse, varsinkin kun
sanatkin olivat sen mukaiset.

Tärogato, sointus kuulen.
Käyväni vain pusztaa luulen.
Siell’ on katos, tuulen suoja,
tääll’ on turma, turman tuoja
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Vaikka oli kirkas kevätpäivä ja lehdet puhkesivat
puihin, tempaisi tuo laulu pusztan pojat pois tästä
ympäristöstä, kuin olisi taikavoima heihin vaikutta-
nut. He eivät enää nähneet kirkkaanviheriötä pel-
toja, eivät varjoisia kyläryhmiä, joiden valkoisiksi
kalkitut talot niin somasti vilkuttivat tuuheiden
puistikkojen lomasta. He kaipasivat pusztaa ..

.

avaraa, alakuloista pusztaa, missä kaivonvintit oli-
vat ainoat tienviitat ja pitkä salko, heinätukko
huipussaan, muistutti väsyneelle vaeltajalle yksi-
näisen paimenmajan olemassaolosta. Niin valtasi tuo

laulu heidät, että he yht’äkkiä siirtyivät lämpi-
mästä, kirkkaasta kevätpäivästä syksyisen pusztan
autiuteen . . .

Herra Domonkoskin oli hengessään siirtynyt koti-
maahan, jonka raja tuolla .

. . penikulman, puolen-
toista päässä oli ylitetty. Tämä oli vierasta seutua...

niin naapurimaata kuin olikin ...labantsien maata .. .
saksalaisten . . .

Hän näki hengessään Bozorådi Miskan, kuuluisan
arorosvon, pyrkimässä halki lumimyrskyn csårdaa,
pusztan kapakkaa kohti. Ah, siellä toinen mies vietti
häitään hänen tyttönsä kanssa. Leona oli pettänyt
hänet .

.
. hänet, joka sentään oli niin paljon uhran-

nut hänen hyväkseen. Ocskay, onneton, oli riistänyt
häneltä hänen morsiamensa. Hän tahtoi kostaa . . .

kostaa!
Suitsiperät lujasti oikeaan kouransilmään puser-

rettuina hän silmä kovana tarkkasi laulajaa. Sehän
oli Vihnos, pitkä kurutsi, jonka hän hyvin tunsi.
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Muita nyt vaihtui laulun sisältö iloiseksi. Miesten
olkapäät nytkähtelivät laulun tahdissa, joka oli muut-

tunut nopeaksi:

Tärogato ilakoipi.
paimenen, ah, häitä soipi.
Härkä-Gäbor, Juusto-Janka,
vihitty on pari vankka . .

.

Hei, pojat! On Wienissä tyttöjä! huusi joku.
Sieltä minä omani otan!

Naisitko saksalaisen?
Naisin, p-u vie, jos on sievä! Mutta sittenpä

heittäisinkin ja ottaisin kotimaassa oikean muijan!
Seis! kajahti samassa. Mitä väkeä tuolla

on?
Kaikki katsoivat osoitettuun suuntaan. Muutaman

talon pihalle oli kerääntynyt runsaasti kansaa. Kei-
sarillinen upseeri seisoi heidän keskellään ja viittilöi,
osoittaen tielle.

Piiritetään talo! komensi kreivi Kärolyi,
ja yht’äkkiä karkuuttivat kurnisit oikealle ja vasem-
malle. Tuokio vain, niin talo oli saarrettu.

Kreivi Kärolyi ratsasti pihaan herra Domonkoksen
seurassa. Heillä oli pistoolit valmiina.

Terve, Kärolyi! huudahti vieras upseeri ja
astui kohti.

Kuka? Kuka . . . p-u vie?
Kas, Forgåcli! Missä sinun sotamieliesi ovat?
Niitä ei olekaan, nauroi vieras. Minä olen

yksin.
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Ja me kun luulimme täällä olevan kokonaisen
komppanian!

Kärolyi vihelsi pilliinsä kaksi kertaa. Gergely Mel-
les ratsasti paikalle.

Anna miesten astua satulasta, ilmoitti hän.
Me viivymme tässä hiukan. Ja ottakaa ruokaa,

mistä saatte. Tämä on vihollismaata.
Tämä on vihollismaata, sanoi vieraskin, ja

he menivät kreivi Kärolyin kanssa puutarhaan, istah-
tivat pöydän ääreen ja komensivat tuomaan viiniä.

2.

Se oli kreivi Simon Forgåch, jokayht’äkkiä oli kyl-
lästynytkeisarilliseen komentoonpa lähtenyt Wienistä,
suoraa päätä muutamasta juhlasta, pyrkiäkseen
lähimpään kurutsileiriin. Itävaltalaisessa paraatiuni-
vormussa, sileäksi ajeltuna, hienona ja hajuvesiltä
tuoksuvana hän teki oudon vaikutuksen noiden kuu-
kausimääriä kenttäelämää eläneiden kurutsiupseerien
keskuudessa. Yksi ja toinen tuli häntä tervehtimään
ja toivottamaan tervetulleeksi ruhtinaan puolelle.
Olivathan he Zölyomin edustalla viime vuoden lopulla
laitelleet miekkojaan tämän herran kanssa .

.
. joka

äkkipäätä perääntymään pakotettuna oli unohtanut
kortteeriinsa mm. keisarin allekirjoittaman kenraalin
valtakirjansa. No . .

. kreivi Bercsenyi oli lähettänyt
sen kohteliaasti takaisin. Heillä, kurutseilla, oli
varaa sellaiseen.
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Nyt he seisoivat tämän ylhäisen yliloikkarin edessä
arvojärjestyksessä, valmiina esittäytymään. Jokai-
nen tiesi, että hän oli mahtava herra . . . yksi Unkarin
kaikkein kuuluisimpien sukujen jäseniä. Ja näkihän
sen jo päältäpäinkin: hovimies kiireestä kantapäähän
ja sotilas ennen kaikkea sotilas. Jotkut pilkkakir-
veet väittivät, että hän oli kaunosielu, taiteen harras-
taja. No niin . . . mitäs siitä. Miklos Zrinyi oli myös
ollut runoilija . .

. mutta siitä huolimatta suuri soturi.
Se ei siis suinkaan Simon Forgåchia pilannut. Hänen
isänsä oli judex curiae. Unkarin korkein lainviran-
omainen, ja isoisä oli ollut palatiini. Kurutsiupseerit
kumarsivat siis syvään kreivin edessä.

Bokros Pål, kapteeni
Nyuzå Mihåly, luutnantti
Mainio unkarilainen nimi! huudahti kreivi

Forgåch ja läimäytti luutnanttia olalle. Te nyljette
nahkankin lahantseilta! 1

Niin on tarkoitus. Teidän Ylhäisyytenne.
Nyt astui herra Melles esiin. Hänen toinen silmänsä

katsoi peloittavasti ulkokieroon, kun hän kumartaen
esittäytyi.

Toinen hyvä unkarilainen nimi! Melles rin-
tava!

Ja kreivi Forgäch pullisti rintaansa ja puhkesi
iloiseen nauruun. Hän oli leikillinen herra.

Viimeisenä esittäytyi Domonkos Tårkåny, mutta
häneen ei kreivi sen erikoisempaa huomiota kiinnittä-

1 Nyuzo merkitsee nylkevä.
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nyt. Hänen vuoronsa olisi ollut aikaisemmin, mutta
tapansa mukaan oli Tärkäny jättäytynyt viimeiseksi.

Herrat ovat hyvät ja istuvat pöytään,
komensi kreivi. Saamme kai sentään tyhjentää
maljan ennenkuin eroamme. Missä on hänen
armonsa ruhtinas tällä hetkellä?

Eiköhän mahtanut olla vielä Gyöngyös’issä.
Ja missä on lähin kurutsileiri?
Kis-Märtonissa. Sieltä olemme aamulla läh-

teneet.

Forgäch vihelsi.
Minulla on sellaisia tietoja, että Heister painaa

sitä kohti täydellä voimallaan.
Kyllä meidän pojat puolensa pitävät!
Jaa että pitävät? Minä en ymmärrä, miksi te

ylimalkaan läksitte. Jaoitte voimanne.
Teki mieli pistäytyä naapurissa.

Forgäch nauroi. Kylläpä hän sen arvasi. Viimei-
nen kreivi Karolyin retki oli peloittanutkin Wienin
aivan suunniltaan. Keisarin huonekalustokin oli hänen
Favoriten’issa olevasta kesäpalatsistaan siirretty
Hofburgiin. Esikaupunkien asukkaat olivat suin
päin paenneet sisäkaupunkiin. Oli siinä ollut tun-
gosta ja tappelua kaupungin porteilla. Ja pakokauhua
vielä kaduillakin. »Die Kuruzzen kämmen, die Kuruz-
zen kommenh 1 Herra Jumala! Oli vallinnut sellainen
sekasorto kuin maailmanlopun edellä.

Mahtoikohan nyt olla paljon sotaväkeä kaupun-
gissa?

1 Kurutsit tulevat, kumisit tulevat!
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Antakaapas olla, laski kreivi sormillaan.
Keisarin henkivartiosto tietysti. Sitten pari eska-
droonaa kyrassierejä . . . joitakin satoja invaliideja

siinäpä ne ovatkin.
Sitten ei ole vastusta! —huudahti kreivi Kårolyi,

ja hänen silmänsä säihkyivät. Herrat! Puolen
tunnin kuluttua valmiina jatkamaan matkaa.

Upseerit hajaantuivat kesken viinikekkereiden.
He vainusivat saalista kuin sudet.

3.

Tällä kertaa oli kreivi Kårolyi kuitenkin laskenut
väärin. Tuskin he olivat päässeet Neusiedeliin, parin
Unkarin penikulman päähän Wienistä, kun heidät
saavutti Kis-Märtonista ratsastava kuriiri, joka ker-
toi labantsien hyökänneen leiriä vastaan ja hajeittä-
neen everstien osastot kuin akanat tuuleen.

Kreivi kuunteli kulmat kurtussa ikävää sanomaa.
- Mikä sinun nimesi on?

Andrås Szura.
Mistä olet kotoisin?
Dehrecenistä, Teidän Ylhäisyytenne-

Hän antoi määräyksensä, lyhyesti, terävällä äänellä.
Varastomakasiinit, jotka olivat näkösän päässä, oli
vallattava. Sitten lähdettäisiin paluumatkalle.

Mutta järjestyksessä! kajahti hänen terävä
äänensä hämärtyvässä illassa.

Kaupungissa soivat kirkkojen kellot. Siellä oli
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saatu tietää uhkaavasta vaarasta. Pieni vahtimie-
histö, joka vartioi makasiineja, laski aseensa lyhyen
neuvottelun jälkeen. Se ihmetytti kurutseja. Vai
vielä neuvoteltiin, kun toisella puolen ei ollut kuin
kourallinen miehiä! Mutta se johtui itävaltalai-
sesta vääpelistä, joka oli humalassa. Hän olisi tahto-
nut tapella.

No, iskekää ne maahan sitten, jollei muu auta!
Vääpeli tankkasi vieläkin vastaan, mutta luotuaan

yleissilmäyksen kurutsien joukkoon, hän lopulta tuli
vakuutetuksi vihollisen ylivoimasta.

Na wohll Darf ich einen Schnaps geben? 1

Mutta herra Domonkoksella ei ollut aikaa eikä
halua ottaa tarjousta vastaan. Hänen oli kiire. Huo-
lestuneena oli hän pannut merkille miestensä keskuu-
teen levinneen levottomuuden. Kuriirin tuomat tie-
dot olivat vaikuttaneet lamauttavasti.

Hän käski tyhjentää makasiinit ja koota vartio-
miesten aseet. Mutta nyt hän ensi kertaa kohtasi
vastarintaa.

Vieläkö tässä vankeja . . . kun on täysi työ
omankin nahan pelastamisesta.

Herra Domonkoksen nyrkki paukahti miestä kes-
kelle naamaa. Verta tulvi suusta ja sieraimista.

Tottele! Vai vielä sinä vastustelemaan!
Oli suorastaan hupaista katsella, millä nopeudella

ja taidolla Tårkäny’in tataarit kävivät varastojen
kimppuun. Kuin hiiret he juoksivat pitkin makasii-

1 No hyvä! Saanko tarjota ryypyn?
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neja ... ja seuraavassa tuokiossa hoippui jo ovesta
ulos kokonaisia tavaravuoria: jauhoja, aseita, mant-
teleita ja saappaita. Sitä puidusta javikinää kelpasi
kuunnella. He olivat todellakin kuin hiiret.

Mutta eivät olleet kurutsitkaan paljon hitaam-
pia. Kyllä hekin tiesivät, mikä kelpasi. Varsinkin
vaipat ja manttelit olivat heistä haluttua tavaraa.
Olihan Unkarinmaassa viljaa Jumalan kiitos!
Mutta se, mitä sieltä näihin aikoihin puuttui, oli
vaatetavara.

Jo herrasteli Kåzmerkin itävaltalaisessa sotilas-
manttelissa. Herra Domonkosta nauratti. Poika
punnitsi parastaikaa kädessään saksalaista sotilas-
hattua. Pistäisiköhän tuon päähänsä vai ei? Seuraa-
vassa tuokiossa tojotti hattu Kåzmerin päässä, ja
kurutsitönttö lensi nurkkaan.

Nopeasti, nopeasti! kiirehti herra Domonkos.
Oli jo aivan pimeä. Kaupungista tuikkivat tulet, ja
kirkonkellot soivat. Herra Domonkos huokasi. Ei
päästy Wieniin ...ja kohtaamatta jäiLeona . .

.

Ulkona . . . makasiinien edustalla järjestäytyivät
jo miehet paluumatkalle. Mahdoton määrä vankku-
reita oli täynnä tavaraa, ja hevoset olivat jovaljaissa.
Kreivi Kärolyi oli pitänyt huolen, että heillä oli vara-
hevosia.

Danke sehän, danke schönl 1 seikkasi itäval-
talainen vääpeli hoiperrellen hevosten ja miesten
joukossa. Hän oli mielestään käyttäytynyt vallan
jalomielisesti.

1 Kiitoksia paljon!
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Talosta ei lähdetä niinkuin torpasta, intoili
hän. Uitte sehän. 1

Ja hän otti ruostuneen kenttäkattilan maasta ja
rupesi sitä tukkimaan muutamaan kuormaan. Mutta

kuorman omistaja hyppäsi paikalle, sieppasi katti-
lan vääpelin kourasta ja iski sen hänen päähänsä. Se
upposi korvia myöten.

Mutta iloinen itävaltalainen vain nauroi ja hoi-
perteli ympäri kenttäkattila päässään. Kunnes joku
kurutsi työnsi hänet kumoon.

Es lebe der Kaiserl 2 huusi hän.
Vangit jäivät ottamatta.

1 Olkaa hyvä!
2 Eläköön keisari!
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Viides luku.

1.

Ennenpitkää muodostui perääntyminen täydelli-
seksi paoksi. Yaikk’ei minkäänlaista vihollista

ollut takaa-ajamassa, tuntui kurutseista vain siltä. He
tiesivät labantsien olevan jossakin edessäpäin, mutta
yksikään heistä ei ajatellut, että jokainen piiskan
sivallus, jokainen kannuksen kosketus vei heitä
vain lähemmäksi niitä. Heidän tajunnassaan oli
jotakin mennyt sekaisin. Sen sijaan, että olisivat
heti alusta ottaneet uuden suunnan, he nyt
painoivat takaisin samaa tietä. Heistä oli vain
pääasia ehtiä mahdollisimman nopeasti omalle
puolelleen. Siellä he omasta mielestänsä olisivat tur-

vassa, sillä he tunsivat oman maansa. Nyt noiden
hiljaisten kylien näkeminen, joiden ohi he ohjakset
höllinä laskettivat, kammotti heitä. Ne olivat
vihollisen kyliä, vihollisen niittyjä ja peltoja,
jotka oli hyvä saada selkäänsä taa.

Herra Domonkos ratsasti Andräs Szuran rinnalla
ja uteli tältä, kuinka kaikki oli oikeastaan tapahtunut.
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Kuinka olivat heikäläiset niin suinpäin saattaneet

asemansa heittää?
Niin . . . ensiksikin oli miehistö ruvennut napisemaan

sen johdosta, etteivät kaikki olleet päässeet mukaan
ryöstöretkelle. »Toiset saavat kuin palkinnoksi

lähteä keisarikaupunkia verottamaan ... ja meidän
täytyy vain maata täällä kuin myyrät peltojen
ojissa ja pitää vahtia . . .» Sellaista murinaa oli kuu-
lunut. Toiset olivat arvelleet, että parasta olisi hei-
dänkin puikkia kotipuoleen . .

. katsomaan, kuinka
muijat ja lapset jaksoivat. Olihan näillä rajoilla jo
tarpeeksi kyykittykin. »Se alkaa jo olla touonteon
aikakin . . .» olivat toiset jutelleet. Ei oltu lähdetty
etuvartiopalvelukseen .

.
. tai jos oli menty, niin oli

tultu omin luvin pois. Upseerit olivat olleet neuvot-

tomia. Kaikki oli ollut sekaisin.
No ... mitä everstit? Olivathan siellä eversti

Loczy ja Benkö. Mitä he tekivät?
Everstit, lausahti Andrås sellaisella äänellä,

kuin olisi nyt vasta herännyt huomaamaan, että sel-
laisiakin oli maailmassa. En minä everstejä näh-
nytkään. Pienemmät herrat siellä olivat suuna
päänä.

»Jumala armahtakoon tätä Unkarinmaata!» huo-
kasi herra Domonkos. »Tämä on tuomittu perikatoon,
kun ei kukaan noudata kuria . . .»

Ja hän tiukkasi Andråkselta, eikö kukaan ollut
korottanut ääntänsä kurin ja kuuliaisuuden puolesta.
Pitihän sotamiehen tietää, että upseeri oli hänen her-
ransa, jota oli toteltava.
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Niin pitääkin, Teidän Kunnianarvoisuutenne.
Minä olen aina ollut sitä mieltä. Ei siellä muut

kuin »Pyhimys-Pongråc». Hän se kyllä topuutteli
vastaan.

»Pyhimys-Pongräc»! Herra Domonkos naurahti.
Hän muisti vanhan, jo noin kuusissakymmenissä ole-
van, hampaattoman ukon, jolla oli iltaisin tapana
kertoa pyhimystarinoita ja kaikenlaisia vanhoja
juttuja leirinuotion ääressä. Siitä hän oli saanut

Pyhimys-PongråcTn nimen.
Oli tämä eri sotkua sitä ei voinut kieltää. Hän

oli itsekin kapinamielellä, vaikka moitiskeli toisia.
Yön tullen sekasorto vain kasvoi. Levisi huhu,

etteivät kaikki osastot enää totelleet upseereitaan,
vaan pyrkivät omille teilleen. Herra Domonkos,
joka jo oli kiukustunut omista vastoinkäymisistään
sekä siitä, mitä Andräs Szura oli kertonut, karkuutti
keskelle kapinoivaa joukkoa.

Kuka täällä niskuroi? huusi hän ladattu
pistooli kourassa. Se, joka hiukankin kirahtaa,
saa tästä!

Ja hän ojensi pistooliansa.
Karvaisia kurutsinaamoja lipui hänen ohitseen

niin läheltä, että hän jo mietti viimeisen hetkensä
tulleen. »Nyt ne iskevät minua takaapäin», ajat-
teli hän. »Ne ovat niin raivostuneita .. .» Mutta
ei kuulunut muuta kuin hevosten korskuntaa ... ja
silloin tällöin jokin tukahutettu kirous .

.
.

Hän haki käsiinsä Timerin. Tämä ratsasti melkein
kärjessä tataareineen, jokaisella mahdottoman suuri
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kuorma ryöstösaalista satulassaan. Tataarin hymy-
muistutti kuolleen irvistystä, kun Domonkos-herra
puhutteli häntä.

Timer, muista, että kaikki ryöstösaalis on Unka-
rin kruunun omaa, huusi hän.

Jumala on yksi! vastasi tataari, eikä herra
Domonkos käsittänyt, mitä Timer sillä sanalla tänä
hetkenä tarkoitti.

Mutta ■— nyt tapahtui jotakin edessäpäin. Joukot
pysähtyivät, syntyi tungosta. Muutamat paljastivat
jo sapelinsa, huutaen, että heidät oli johdettu ansaan.
Kävi hirvittävä melu. Herra Domonkos komensi
Melleksen valvomaan järjestystä ja ratsasti itse kär-
keen ottamaan selvää.

Siellä seisoivat kuuden hevosen vetämät vaunut

keskellä tietä, pieni saattojoukko mukana. Kurut-
siparvi oli ympäröinyt ne. Kreivi Kårolyi riehui pal-
jastettu sapeli kourassa miestensä keskellä.

Takaisin! Minä otan selvää! karjui hän.
Miehet antoivat hiukan tilaa. Yhä paksumpana

renkaana ympäröivät kurutsit vaunuja. Sytytettiin
muutamia soihtuja.

Kuka tässä matkustaa?
Kalpeat, säikähtyneet miehen kasvot pistivät ulos

vaunujen ikkunasta.
Linguam latinani loqueris ? 1

Vero. 2

1 Puhutteko latinankieltä?
2 Kyllä.
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Interpretes pacis externi sumus, 1 selitti vie-
ras.

Ahaa! Nämä olivat Gyöngyösistä palaavia neu-
vottelijoita, herrat Stepney ja Bruyninx. Kreivi
Kärolyi tunsi heidät . . . vaikkeivät herrat tässä
hötäkässä jaksaneet muistaa, kuka hän oli. Kuinka
herran nimessä he olivat joutuneet tälle tielle?

Nyt tunsivat jo herratkin. Eikö se ollut hänen
ylhäisyytensä kreivi Kärolyi?

Kyllä.
No, Jumalan kiitos! Luulimme joutuneemme

rosvojen käsiin.
Ei ollut hätää. Nämä olivat rehellisiä kurutseja

jok’ikinen. Mutta kuinka herrat olivat valinneet
tämän tien?

No . . . he olivat poikenneet Pozsony’ista hiukan
syrjään, haluten nähdä sotanäyttämöä. Parahiksi
he olivat ehtineet alta pois, kun pato Kis-Märtonin
luona murtui . . .

Missä ruhtinas on? kysyi kreivi Kärolyi.
Princeps ? Niin hän taisi jäädä Dzöndzösiin.

Kurutsit nauroivat. Ei ollut herrojen ulkomaalais-
ten kieli luotu unkaria ääntämään.

Missä kenraali Heisterin joukot ovat?
Syntyi kuiskailua neuvottelijain kesken. Nyt pisti

lihava hollantilainen päänsä vaunujen ikkunasta.
Me olemme puolueettomia, selitti hän sel-

vällä latinankielellä. Luulen, ettei meillä ole
oikeutta ilmaista.

1 Me olemme ulkomaalaisia rauhanvälittäjiä.



Sitäpaitsi olemme Itävallan alueella
Minä komennan kääntämään ympäri ja aja-

maan jonkin matkaa taaksepäin, niin ollaan Unkarin
alueella, vastasi kreivi Kårolyi, jotarupesi kiukut-
tamaan tämä vitkastelu. —* On parasta, että Teidän
Ylhäisyytenne sanovat sen siis heti.

Se on vastoin lakia! jyrisi englantilainen.
Inter arma silent leges, 1 vastasi Kärolyi rau-

hallisesti.
Ja hän osoitti uteliaisuudesta jännittyneitä kurut-

sinaamoja, joita tulisoihdut valaisivat.
Hevoset valjaista! hihkaisi joku hurjapää.

Mutta kreivi Kårolyi vaiensi hänet.
Pitkän neuvottelun jälkeen, josta ei tuntunut

loppua tulevankaaan, ilmoitti herra Stepney, eng-
lantilainen, vihdoin, että keisarilliset retkeilivät jos-
sakin noiden ensimmäisten kylien takana. Ei hän
osannut sen tarkemmin sanoa.

Tie auki! karjaisi kreivi Kärolyi ja nosti lak-
kia. Tie auki herroille ulkomaalaisille!

Käsky kiiri edelleen, javähitellen aukeni tie. Mutta
kurutsit kiroilivat kiukuissaan. Noiden .

.
. ulkomaa-

laisten syy se juuri oli, että Unkarin asiat olivat niin
sekaisin kuin olivat. Monta kirpeää toivotusta sateli
siis vaunujen jälkeen, kun ne hiljaksiin soluivat tihei-
den kurutsirivien välistä. P-un ulkomaalaiset! Eivät
oppineet edes unkarilaisia paikannimiä lausumaan!
Dzöndzös! Kurutsit nauroivat. Kyllä oli kieli mun-

1 Sodassa vaikenevat lait.
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tamilia puurossa palanut, kun eivät osanneet sanoa
sellaista sanaa kuin Gyöngyös. Jonka jo lapsikin
lausui! Voi pyhä Tapani!

Dzöndzös, dzöndzös! huutelivat miehet
toisilleen, kun he jälleen läksivät ratsastamaan. Hei-
dät oli yht’äkkiä vallannut oikein poikamainen ilo.
Siinä oli pienen matkan päässä jo Unkarin ja Itäval-
lan raja selän takana. He olivat nyt omalla puo-
lella.

Mehän tahtiin sittenkin tulla eri tietä? kysyi
joku.

Joo . . . tämä vie Magyar-Öväriin. Kyllä mei-
dän kreivimme tietää . . .

Nyt sitä tappeleekin taas, kun on omalla kama-
ralla, haastelivat miehet, mutta vaikenivat samassa.
Edestäpäin, muutaman metsikön takaa rupesi näky-
mään tulipalon romotus.

Polttavat kirotut! kuului pitkin rivejä
Mikä paikka se on?

Nezsider varmaankin.
Se oli Nezsider, joka paloi. Heisterin joukot näh-

tävästi olivat sen sytyttäneet.
No .

.
. roihautetaan mekin taas ensi kerralla, —

virkahti joku.
Ja varovaisesti, hiljaksiin läksivät Karolyin joukot

etenemään.



Nezsider paloi. Kummatko sen olivat sytyttäneet,
kurutsitko vai itävaltalaiset, sitä ei tietty. Se paloi
vain javalaisi suuren tulisoihdun laillakreivi Karolyin
perääntyvää joukkoa, kun se saaliinensa pyrki kohti
kaakkoa, Magyar-Öväriin päin.

Täällä alkoi jo tulla kuuma. Tuon tuostakin tör-
mättiin pahki hajanaisia kurutsiosastoja, jotkakauhun
vallassa pakenivat eri suuntiin. Miehet kertoivat
mahdottomia. Kaikkialla .. . joka puolella, mihin
vain nenänsä pisti, vilisi labantseja . . . Feketevårosin,
Rajkan, Rusztin ja Sopronin ympäristöllä. Kaikki
paikat olivat niitä täynnä. Lajihan varsikin kihisi
niitä kuin sokeita hiiriä. Ero oli vain siinä, etteivät
nämä hiiret olleet sokeita . . . Ne paholaiset näkivät
liiankin tarkkaan. Kohta eivät metsät eivätkä suot-

kaan enää kyenneet suojaamaan.
Ja niiden joukkoon on ilmestynyt sellaista mer-

killistä kieltä molittavia muukalaisia . .
. mistä lie-

nevät —■ hiivatista, haasteli muuan kurutsi, jolla
oli päässä verinen side ja housut riekaleina. »Kong-
krischan!» 1 huutavat ne kumeasti, kun täyttävät
päälle. P-u vieköön! Onko se ihmisten kieltä!

Eivät olleet Karolyin miehet koskaan kuulleeet
sellaista kieltä. Joku arveli, että ne olivat kadotet-
tujen sieluja.

Kyllä ne ihmisiä ovat, jatkoi haavoittunut

1 Kong Kristian (Kuningas K.)
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kurutsi. Kun tuolla Rajkan puolessa nitistin
yhden oli eksynyt tovereistaan niin huusi, että
»Gnade, Gnade!» 1 Merkillisen vaalea se oli. . . niin-
kuin olisi ikänsä pimeässä elänyt.

Mutta selitys ei enää tehonnut Karolyin miehiin.
He olivat varmoja siitä, että itse pahat henget olivat
liittyneet lahantseja auttamaan ja taistelivat heidän
puolellaan. Eikös oltu Ferto-järven ympärillä räm-

mittäessä kuultu öisin kuin pienten lasten itkua . .
.

nähty kummallisia, vihertäviä tulia soilta ja kuultu
ilman oudosti viheltävän, vaikka oli ollut aivan tyyni.
Huonoja ennemerkkejä ne olivat.

Ja kauhun vallassa painuivat kreivi Karolyin mie-
het eteenpäin kohti Magyar-Öväriä.

Sen itäpuolella he jo kohtasivat ensimmäisen vihol-
lisosaston, joka kävi kimppuun kuin vimmattu.
Kurutsit löivät uljaasti lävitse, mutta nyt muuttui
ratsastus suoranaiseksi paoksi. Siihen oli osaltaan
vaikuttanut se, että vihollisen riveissä oli huomattu
oudosti puettuja sotilaita, jotka hyökkäsivät päälle
kumeasti huutaen: »Kongkrischan! kongkrischan!»
Tiesi, mikä peloittava ja vaarallinen manaus se oli.
Tökölin aikaiset veteraanit olivat kyllä tottuneet

turkkilaisten huutoihin .
. . mutta ne olivat vielä

ihmisääniä. Nämä sitävastoin muistuttivat elävästi
niiden sielujen huutoa, jotka olivat iankaikkisiksi
ajoiksi tuomitut syviin vuorten onkaloihin kitumaan.
Semmoisia oli moni vuoristosta kotoisin oleva kurutsi

1 Armoa!
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kuullut. Ja se oli niin tosi kuin Jumalan lihaksi tule-
minen, josta nyt oli kulumassa vuosi yksituhattaseit-
semänsataa ja neljä . . .

3.

Sen yleisen sekasorron vallitessa, joka yhä enem-
män oli päässyt valtaan Magyar-Övärista lähdettyä,
oli herra Dotnonkos pienen joukon kanssa joutunut
eristetyksi Györin luona ja retkeih nyt omin päinsä
kohti itää. Hänellä oli vain kymmenkunta miestä,
joukossa Vilmos ja Kåzmer. Lymyten päivät met-

siköissä ja heinäsuovissa he hitaasti tekivät matkaa,
aikeissa pyrkiä Tiszäntuliin. Sillä se tarjosi ainakin
toistaiseksi vielä turvapaikan kurutseille.

Hirveitä hävityksen jälkiä kohdaten kaikkialla
he taivalsivat eteenpäin. Talonpojat olivat raivois-
saan. Ei auttanut yhtään, vaikka he sanoivat ole-
vansa kurutseja. Nehän ne olivatkin heidän mieles-
tään syypäät kaikkiin onnettomuuksiin. Ja herra
Domonkoksen täytyi myöntää, etteivät maan vapa-
uttajat olleet aina osanneet kohdella vapautettavia
niinkuin olisi pitänyt: murhia ja ryöstöjä oli toimeen-
pantu omien kansalaisten keskuudessa hyvin monessa
paikassa. Kreivi Kårolyita moitittiin. Hän oli ollut
ylpeä herra . . . kohdellut Dunåntulin aatelia epäluu-
loisesti. Ja talonpojille hän oli ollut suorastaan tyly .

.
.

vienyt armotta viimeisenkin hevosen.
»Hyvää sille teki, kun sai uida Rahan yli! Kas,

kun ei hukkunut . . . yksin tein!»
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Oliko kreivi Kårolyin täytynyt uida Rahan yli?
Oli. . . mikäs auttoi, kun silta Ahdan luota oli

särjetty.
Ja herra Domonkos oli saanut osakseen kiukkui-

sen katseen, jonka oli saattanut tulkita jotenkin sii-
hen suuntaan, kuin että: siellä saisitte olla kaikki
Rahan pohjassa!

Aseihin turvaten täytyi heidän siis itseään suo-
jella. Niin katkera vihamielisyys vallitsi kaikkialla
kreiviä ja hänen kurutsejaan kohtaan.

»Hittoako me kapinoimme!» puhuivat talonpojat.
»Meillä on keisari, joka on Unkarissa kuningas. Me
maksamme veromme ja viljelemme peltojamme.
Herrat ovat kaikki samanlaiset . .

. olivatpa sitten
omia tai vieraita. Veron ne vievät... ja talonpojan
selkänahka on niistä kaikista mieluisinta muokat-
tavaa. Räkocziko? P-u vieköön koko Räkoczin!
Emme me ole koskaan Råkoczia nähneet. Emmekä
usko olevankaan .

.
.»

»Olettekos Jumalaa nähneet?» oli herra Domonkos
katkeroituneena huudahtanut. »Ettekö usko, että
häntäkään on?»

He olivat silloin olleet Åcsissa .
.

. samassa pienessä
kylässä, josta Yilmos oli niin kauniisti laulanut.
Mutta ei ollut siellä missään näkynyt suloisia
tytönkasvoja eikä punaista ruusua hatussaan kan-
tavaa myllärinrenkiä. Talonpoika, jonka kanssa hän
oli keskustellut, oli ollut kovin julmistuneen näköi-
nen.

»Jumalaako? Kyllä me Jumalaan uskomme
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sillä me näemme hänen työnsä. Mutta >— nuo ovat
teidän Råkoczinne töitä näettekö?»

Ja hän oli osoittanut ikkunasta kahta surmattua
talonpoikaa, joiden ruumiit olivat viruneet pellon
pientareella.

»Noilla ei ollut muuta syntiä kuin etteivät kerin-
neet kyllin nopeasti avaamaan viinikellarinsa ovea,
jotta janoiset roistot olisivat saaneet kurkkujansa
kastella. Senvuoksi ne tapettiin ... ja te sanotte,
että teidän Räkåczinne on hyvä ja oikeudenmukai-
nen .

.
.

!»

Ei ollut kannattanut ruveta väittelemään. Hyvä,
että olivat ehein nahoin selvinneet. Talonpoika oli
tavan takaa vilkuillut ikkunasta tielle käsin ... ja
herra Domonkos oli huomannut, että yksi tuvassa
olijoista oli heidän väittelynsä aikana hävinnyt. Var-
maankin majaili läheisyydessä jokin labantsiosasto.
Hän oli tiedustellut, kenen hallussa Csalloköz oli.
»Kaipa se on teikäläisten hallussa ...painukaa vain
sinne . .

.» oli talonpoika vastannut. Mutta hän oli
ollut salaperäisen näköinen.

Se oli saanut herra Domonkoksen uskomaan, että
hänelle siinäkin oli koetettu virittää ansaa, ja hän oli
siis jatkanut matkaansa itää kohti. Jälkeenpäin hän
oli saanut kuulla, että Csalloköz todellakin oli hei-
käläisten hallussa. Siellä komensi Pekry, Lorinc
Pekry. Mutta silloin,oli jo ollut liian myöhäistä kään-
tyä takaisin.

Nyt he olivat lähellä Tonavaa .
. . kuinka pitkän

matkan päässä, oli mahdoton sanoa. Nämä matala-



296

kumpuiset seudut, joissa silmään pisti vähin puner-
tavankeltainen lentohiekka, väliin tummanviheriä,
matalana kiemurteleva kataja, muistuttivat, että lä-
hestyttiin alamaata, suurta AUiöldiä. Täällä kasvoi jo
»orpotytön hius» ja muita kukkia, jotka viihtyivät
varsinaisella pusztalla. Nyt, kevään tehdessä tuloaan,
oli värien rikkaus ja loisto suuri. . . punaista ja kel-
taista . . . sinistä ja hopealle hohtavaa. Herra Homon-
koksen sydän riemuitsi tästä kaikesta, mutta samalla
häntä vaivasi huoli matkan lopullisesta päättymisestä.

He olivat kaksi päivää maanneet heinäsuovissa,
sillä joka taholla risteili vihollisia. Heidän oli pitänyt
luopua hevosistaankin, sillä jalkaisin liikkuessaan
he eivät herättäneet niin suurta huomiota. Ja sitä-
paitsi talonpojat olivat rdceja, serbialaisia siirtolai-
sia, jotka olivat labantsihenkisiä ja olisivat mielellään
antaneet heidät ilmi. Niitä oli aikojen kuluessa muut-

tanut tänne . .
. Tonavan vartta ylös ...ja ruvennut

maanviljelijöiksi. Uskonnoltaan he olivat kreikkalais-
katolilaisia.

Heidän oli nälkä joka miehen. Viimeinen lam-
mas, jonka he naapurikylästä olivat varastaneet, oli
aikoja sitten syöty. Nyt piti ensi yönä lähteä liik-
keelle, maksoi mitä maksoi. Kun saisivatkin Tonavan
selkänsä taa, niin sitten aukenisivat vapaammat liik-
kumisalueet . . .

Maaten hiljaa suovan alla he kuuntelivat illan
ääniä herkistynein aistein, herra Domonkos, Yilmos
ja Kåzmer. Toiset miehet seitsemän kappaletta
olivat piilossa naapurisuovien alla. Suovat olivat
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lähekkäin .
. . neljä, viisi suurta ja mahtavaa kekoa

kuin viisi pientä mökkiä. Talo oli siinä näkösän päässä,
ja sen pihalla liikkui ihmisiä.

Yhtäkkiä kuulivat pakolaiset ääniä ihan suovan
vierestä. Kaksi miestä keskusteli serbiaksi - nähtä-
västi isä ja poika. Herra Domonkos kuunteli sydän
jyskyttäen. Hän osasi puolaa ja saattoi siis kutakuin-
kin ymmärtää.

Otetaan tästä . . . saat lähteä vielä yötä vasten
Szent-Endreen. Viet kananmunat luostariin ja käyt
komendantin puheilla. Pyydät häntä lähettämään
tänne muutamia rakuunoita. On nähty outoja kul-
kijoita.

Szent-Endreen? Sehän oli jossakin Budan ja Våcin
välillä, mutta Tonavan länsipuolella. Siis sielläkin
oli keisarillinen vartiosto. Hyvä! Ei kannattanut siis
pyrkiä kaakkoa kohti eikä suoraan itäänkään, vaan
oli yritettävä koilliseen ...ja sieltä jostakinpyrittävä
Tonavan yli.

Katso, isä! Tässäkin on jälkiä! kuului
samassa pojan ääni.

Miehet makasivat liikahtamatta.
Jokohan olisivat tänne piiloutuneet . . .

?

Herra Domonkos kuuli, kuinka mies hengitti lää-
hättäen. Jännitys oli huipussaan molemmin puolin.

Ei .. . kuului sitten vitkaan. Toissapäi-
vänähän otimme heiniä tästä.

Niin, aivan niin.
Ja molemmilta heinännoutajilta pääsi vapauttava

nauru.
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He sulloivat heiniä säkkeihin. Herra Domonkok-
sesta tuntui, että he kahmivat niitä aivan hänen
päänsä päältä. Tuokion kuluttua kahina lakkasi, ja
kahden miehen askeleet poistuivat taloon käsin.

Läheltä piti! kuiskasi Yilmos.
Läheltä piti, kertasi herra Domonkos. Ne

ovat råce ja ... ja paistaisivat meidät eläviltä, jos
saisivat kynsiinsä . . .

4.

Yöllä he läksivät liikkeelle ja ottivat suunnan täh-
distä. »Gönczölin vaunut» 1 olivat siinä suhteessa
hyvänä tienviittana. Kulkien hiljaa, peräkanaa kuin
haamut he painuivat lepikkoon ja tulivat ennenpit-
kää joen rantaan.

Mikäs joki tämä oli? Joko tämä oli Tonava? Kor-
kea vastaranta häämötti pimeästä, ja vesi loiskahteli
hiljaa.

Tämä on Tonavan oikeanpuoleinen haara,
selitti yksi kurutseista, Gäbor nimeltään. Tuo on
Pyhän Andreaksen saari.

Herra Domonkos vihelsi hiljaa. Vai vielä saari oli
välissä, ennenkuin heille aukenisi tie vapauteen.
Minkälaista väkeä siellä asui?

Kalastajia.
He läksivät hiljalleen hiipimään joen rantaa ylös-
1 Otava.
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päin. Joki oli tulvillaan, siitä ei mielellään lähtenyt
uimaan yli. Oli siis löydettävä vene tahi keksit-
tävä jokin muu keino.

- Kun olisi siivet, niin pääsisi lentämään, huo-
kasi Vilmos.

Niin .
.

. lintujen kyllä kelpaa, sanoi Käzmer-
kin. ■— Ne pyrähtävät vain tuostakin yli niinkuin ei
mitään .

. .

Kului noin puoli tuntia äänettömyydessä. Mie-
het hiipivät eteenpäin. Saari jatkui toisella puolen
tiheine, tummine pensaikkoineen. Joskus vilahti
silmään vaaleampi puunrunko. Herra Domonkos
arvasi: valkopyökki. Sen kaarna oli sileä . . . vaalean-
harmaa ...ja sen kukka ja lehdet puhkesivat samaan
aikaan toukokuussa. Herra Domonkoksen sydä-
messä sykähti. Toivoiko hän jotakin? Oliko lähei-
sellä tulevaisuudella hänelle jotakin erikoista annet-
tavaa? Niin, niin toukokuussa. Nyt oli vasta huh-
tikuu . . .

Puut eivät vielä olleet täydessä lehdessä. Mutta
niin suuri oli kuitenkin lehden alku, että herra Domon-
kos tunsi vähä väliä poskellaan pehmeän sipaisun.
Metsä tuoksui tuoreutta, javeden solina soi mukavasti
korvissa.

Yht’äkkiä kuului edestäpäin laukaus ja huuto:
Wer da? 1

»Saksalaisia!» jysähti herra Domonkoksen aivoissa,
ja samassa oli joen ranta täynnä melskettä. Vilmos

1 Kuka siellä?
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ampui, ja Kåzmerkin laukaisi hätääntyneenä pys-
synsä. Herra Domonkos odotti paljastettu sapeli
oikeassa ja pistooli vasemmassa kädessä, mistäpäin
vihollinen tulisi näkyviin.

Mutta hänestä tuntui, että metsä ryskyi ja
rytisi jokapuolelta. Jo kaatui yksi hänen miehistään,
kaatui toinen. Samassa parkaisi Yilmoskin ja osoitti
eteensä, pitkin joen rantaa ylöspäin. »Kun olisi sii-
vet . . .», muisti herra Domonkos, mutta hän ei ehti-
nyt jatkaa mietteitään. Sillä sieltä perääntyivät jo
hänen miehensä yhdessä rykelmässä, ja heidän kin-
tereillään kihisi joukko vihollisia. Herra Domonkos
juoksi sinnepäin. Mutta - samassa hyökkäsi vasem-
malta toinen joukko. Se oli se, jonka laukauksista
kolme kurutsia oli jo henkensä heittänyt.

Lyhyt, tuima tappelu, jossa ei armoa pyydetty
eikä armoa annettu. Iskuja ihan satoi. Jo makasi
neljäskin kurutsi pitkällään .

. . mutta makasi vihol-
lisiakin. Herra Domonkos oli ampunut yhden ja
lävistänyt sapelillaan ainakin kolme. Nyt hän alkoi
jo uupua.

Samassa karjaisi joku hänen vieressään... ja
huima sapelinisku sattui viistoon yli kasvojen. Herra
Domonkos suistui silmälleen. Kåzmer pisti lyöjän
kuoliaaksi, niin että tämä mätkähti maahan. Samassa
hän tempaisi herra Domonkoksen syrjään. Tiheä
pensaikko erotti heidät taistelevista, jotka olivat
nyt kaikki Gåborin kimpussa. Hän oli huomannut,
että rantaan oli lipunut vene. Se oli nähtävästi joku
utelias kalastaja.
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Ottakaa tämä ...se on korkea herra, kuiski
Kåzmer, koettaen paidastaan repäisemällä vaaterie-
kaleella sitoa herra Tärkåny’in kasvoja.

Mies ei vastannut mitään, seisoi vain venheessä
ja kuunteli. Tappelun häly kuului jo alempaa. »Sitkeä
Gäbor!» välähti Käzmerin mielessä ja hän tunsi
vapauttavaa iloa.

Mutta seuraavassa tuokiossa hän taas muisti,
kuka makasi hänen jalkainsa juuressa. Repäisten
paidastaan hihan hän kääri sen isäntänsä pään ympä-
rille.

Ottakaa tämä .. ~ sopotti hän. Hän
tarvitsee hoitoa. Hän maksaa kyllä, kun toipuu. On
korkea herra .

. .

Samassa oli Tårkäny jo venheessä, ja kalastaja
läksi äänettömästi lipumaan joen poikki.

Kåzmer lysähti rannalle pensaan juurelle. Viimei-
nen selvä ajatus, joka vilahti hänen aivojensa läpi,
oli tämä: »Niin . . . lintujen kyllä kelpaa! Ne pyräh-
tävät vain tuostakin yli. . . niinkuin ei mitään .. .»

Sitten hän pyörtyi.
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Kuudes luku.

1.

Gåbor-kurutsi oli ollut oikeassa. Saari oli Pyhän
Andreaksen saari, joka ulottuu Yisegrådista Bu-

dakalåsziin - melkein neljä vanhaa Unkarin penikul-
maa suoraan pohjoisesta etelään, ja on muodostunut
Tonavan haarojen väliin. Vasemmanpuoleisessa eli
leveämmässä haarassa on vielä muitakin saaria,
mutta ne ovat pieniä Pyhän Andreaksen saareen
verrattuina.

Kalastaja souti yli, ja hetken kuluttua törmäsi
vene rantaan, tuuhean hopeapajun juurelle. Siinä
oli pieni valkama, josta kapea polku läksi luikertele-
maan poikki saaren. Se oli ainakin parin virstan
pituinen.

Kalastaja kuulosti. Ei kuulunut enää mitään.
Taistelun melu oli tyystin vaiennut. Vain »måtyås»,
pähkinähakkinen, äänteli jossakin.

Mies tarttui haavoittuneeseen ja nosti hänet sel-
käänsä. Hiljaa kulkien kumarassa hän hävisi puiden
sekaan.

Kalastaja Måte oli hiljainen, vähäpuheinen mies.
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Hän oli unkarilainen. Tuuhea parta peitti hänen
tuulenpuremat kasvonsa. Mutta nyt kuului parran
sisästä: »Ylhäinen herra . . . olkoon . .

. mutta hän on
lähimmäinen . .

.»

Enempää ei Måte puhunut, kantoi vain taakkaansa
ja mietiskeli, mihin sijoittaisi miehen. Hänen mök-
kinsä oli pieni . .

. kaislakattoinen ...ja siinä asui jo
ennestään neljä henkeä: hän, Måte ...jakolme hänen
lastaan, joista Mariska oli vanhin, vasta täyttänyt
kaksikymmentä vuotta. Mutta kaipa jokin keino
keksittäisiin jollei muuta, niin täytyi toimittaa
ullakolle. Siellä oli sen verran tilaa, että yksi mies
vielä mahtui. . .

Mätella oli aikamoinen työ saada taakkansa perille.
Puolikymmentä kertaa piti hänen huoahtaa, sillä haa-
voittunut painoi. Joka kerta hän pelkäsi, että mies
kuolisi .

. . sillä pää oli yhtä veristä sidettä vain. Mutta
hän kantoi selkä kumarassa, ja hiki virtasi hänen

kasvoiltaan.
Siinä oli vihdoinkin mökki, saaren toisella rannalla.

Tuo leveä väylä, joka aukeni aivan mökin alta, oli
Tonavan vasemmanpuoleinen haara. Måte huokasi
ja laski haavoittuneen maahan. Hän oli asunut täällä
kauan.

Hän koputti seinään ... ja hetken kuluttua kuului
jostakin ylhäältä uninen, pehmeä tytön ääni:

Sinäkö se olet, isä? Saitko?
Måte ei vastannut . . . osoitti vain tummaa möh-

kälettä, joka makasi pihanurmella.
Jeesus Maaria! Kuollutko?
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Mariska kapusi alas.
Ei. . . kuin haavoittunut. Tuolta vastarannalta

toin
Nyt tuli tytölle kiire. Yks’ kaks’ oli pata tulella.

Piti saada lämmintä vettä. Äiti-vainaja oli sanonut,
että haavat piti aina pestä haalealla vedellä. Sitten
ir'iä, voidetta, päälle. Mutta =— varsinaista haavavoi-
detta ei vielä ollut. Sitä piti keittää, ja siihen meni
ainakin vuorokausi. Mariska juoksi rantaan. Siellä
kasvoi jo hiirenhäntäruohoa. Sitä kun pantiin haavan
päälle pilaantuneen ihran kanssa, niin auttoi ensi
hätään .

. .

Voi, pyhä Neitsyt Maaria! Sellainen kauhea haava!
Koko kasvot hyytyneen veren peitossa, niin ettei
silmiä näkynyt! Måte oli tyttärensä kanssa kantanut
haavoittuneen tupaan, jossa he nyt yhdessä häntä
hoitelivat

■— Isä, katso! Tämä on korkea herra!
Mariska osoitti paria kultanappia, jotka vielä oli-

vat jäljellä Tärkåny’in takissa. Toiset olivat pudon-
neet . . . tai vaihdetut juutalaiseltarahaan.

Emme huoli siitä, kuka hän on .
.

. autamme
vain. Sillä niin opettaa pyhä kirkko ... ja hurskas
isä Ignäc luostarissa.

Mariska teki ristinmerkin ja ryhtyi varovaisesti
puhdistamaan haavaa. Hänen kaunis, herkkä suunsa
värähteli. Häneen tuli jotakin äidillistä. Sulavasti,
kuin olisi aina suorittanut tällaisia tehtäviä, hän pesi
haavan, levitti ihraa ja tuoretta hiirenhäntäruohoa
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rukouksen Neitsyt Maarialle.

Mihinkäs me hänet sijoitamme?
Ullakolle . . . eipä taida olla muualla tilaa.

He kantoivat haavoittuneen ullakolle. Siellä oli
jo ennestään Mariskan vuode. Keväällä, kun alkoi-
vat lämpimät ilmat, hän nukkui täällä.

Mariska haki tuoreita kaisloja. Niitä kasvoi jo
rannassa. Hän laittoi niistä alusen japäänpohjan .

. .
ja siihen laskettiin herra Domonkos Tärkäny kais-
iavuoteelle. Hänen sielunsa vaelteli outoja maita.

2.

Kesti pari päivää, ennenkuin herra Domonkos tuli
tajuihinsa. Mutta se tajunta oli heikkoa . . . kuin päi-
vän pilkahdus pilven raosta. Sitten hän meni jälleen
sekaisin.

Monenkaltaisia kirjavia kuvia vieri hänen sielunsa
silmien ohitse hänen siinä maatessaan. Milloin hän
oli olevinaan kurutsileirissä, missä Vilmos iloisena
lauleskeli .. . milloin ratsastavinaan kreivittären
rinnalla, onnellisena ja ylpeänä sen johdosta, että
oli voittanut hänet takaisin. Hän saatteli neitiään
ja puheli; »En minä saattanut antaa Timerin ryöstää
sinua .

.
. sinä olisit sen kuitenkin arvannut. Minä en

näet saata pettää, Leona . . . minä olen kerta kaik-
kiaan sellainen . .

.» Mariska oli polvillaan hänen vuo-
teensa vieressä ja kuunteli noita sekavia sanoja. Hän

20 Sydenpolttajat 305
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oli vaihtanut sidettä japannut uutta voidetta haavan
päälle. Se olikin vähän erikoisempi voide, sillä se oli
keitetty sikurikasvista, saippuasta, vahasta ja sian
luunytimestä. Ja hiirenhäntäruohoa oli joukossa.

Nyt hän olisi tarjonnut sairaalle kalalientä, mutta

ei saanut tätä heräämään.
Armollinen herra, herätkäähän hetkiseksi. Pitäisi

syödä...
Ja oli, kuin olisi herra Domonkos todellakin kuul-

lut suloisen, rakkaan äänen, joka kutsui häntä. Ah,
hän tunsi tuon äänen tuhansien joukosta! Se oli niin
vieno ja lempeä . .

. niin suloinen ja sointuva ...ja
siinä väreili sellainen syvä osanotto ja sääli: hänen
neitinsä ääni. Voi, voi! Hän avasi silmänsä.

Kummallista, kun vain toisella silmällä näki. Toi-
sen päällä oli side. Niinpä niin .

.
. hän taisi olla sairas

.
.

. makasi ruteenilaismökissä ... ja nyt hoiti Leona
vuorostaan häntä . .

.

Hän koetti hymyillä, mutta kasvoihin koski tavat-

tomasti. Niitä ei voinut värähdyttääkään. Eikä
suun laita ollut paljon paremmin. Kun hän yritti
sitä avata, vihlaisi ylähuulta niin, että hän tuskasta
parahti. Mutta hän tajusi, että tuo hänen vuoteensa
vieressä polvistuva tyttö halusi antaa hänelle ruokaa,
ja hänen oli nälkä, peloittava nälkä. Raoittaen oikeaa
suupieltään hän sai sen senverran auki, että Mariska
saattoi tiputtaa lientä hänen hampaittensa rakoon.

Voi, voi! Kyllä se kohta käy paremmin, loh-
dutteli Mariska. Saammehan olla jo tyytyväisiä,
että armollinen herra paranee.
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Mutta herra Domonkos ei ollut tyytyväinen. Hän
olisi tahtonut saada tuota lientä paljon enemmän.
Hänen oli hirmuinen nälkä. Mutta kiitos haavoit-
tuneen suupielen hän sai sitä vain hiukan aluksi.
Sillä muutoin siitä hänen useita päiviä syömättä
oltuaan olisi ollut vaaralliset seuraukset.

Hän makasi hiljaa ja katseli ylöspäin. Yihertävän-
keltainen valonsäde pilkisti jostakin hänen yläpuo-
leltaan javalaisi hyvin heikosti hänen olinpaikkansa.
Korviin kantautui lasten ääniä, ja toisinaan joku
lauloi. Matalaääninen mies haasteli ihan hänen
allaan: »Luostariin pitäisi viedä kalaa ... on paaston
aika ...»

Mikähän luostari se mahtoi olla .
. . ja kukahan se

oli, jokapuhui? HerraDomonkos oli vielä niin heikko,
ettei jaksanut sen pitemmälle ajatella. Hän vaipui
horroksiin, mutta sitten hän taas heräsi siihen, että
hänen oli nälkä.

Mariska tuli, kantaen liemikuppia. Hän oli kuullut
liikettä ullakolta ja arvannut, että potilas valvoi.
Hän toi siis ruokaa. Nyt oli herra Domonkos jo siksi
paljon tajuissaan, että huomasi tulijan tarkemmin.
Hän tuijotti tyttöä, ja hänen ainoasta näkyvästä
silmästään kuvastui hämmästys. Missä hän oli ...ja
kuka oli tuo tyttö . . .

?

Voi, voi! Nyt me syömme taas vähäsen.
Herra Domonkos ahmi lientä toisella suupielellään

ja tarkkasi tyttöä. Hän saattoi koko ajan katsella
tätä, sillä Mariska syötti häntä lusikalla kuin lasta.
Piirteet olivat kauniit . .

. tukka vaalea jakiharainen.



308

Suuret, siniset silmät loistivat. Ääni värähteli lem-
peästi, kun hän puhui. Se ääni hiveli herra Domonkok-
sen korvaa.

Mutta kuka hän oli . . . ja missä hän itse oli?
Se kysymys takoi herra Domonkoksen päässä. Tämä
ei ollutkaan ruteenilaismökki . . . eikä tuo hänen vie-
ressään polvistuva tyttö ollut Leona. Leona oli tumma

...ja hänellä oli ruskeat silmät. Ja sitäpaitsi hän-
hän oli Wienissä, jonne he olivat tehneet retken. Niin,
niin . .

. Nälän tyydyttäminen oli kuitenkin niin ensi-
luokkaisen tärkeää, ettei hän kysynyt. Se olisi kes-
keyttänyt noiden herkullisten liemilusikallisten tah-
din. Ja hänen oli nälkä .

.
. tavattoman nälkä.

Mutta vihdoin hän oli saanut kyliänsä. Puu-
kuppi oli tyhjä. Mariska laski sen viereensä ja otti
potilasta kädestä.

Käsi on kuuma, —■ sanoi hän.
Missä minä olen? sai herra Domonkos vih-

doin kysytyksi.
Armollinen herra on Pyhän Andreaksen saarella,

kalastaja Miten mökissä. Minä olen Mariska, hänen
tyttärensä. Isä meni Yäciin kaloja myymään. Hän
vie niitä sinne usein . . . luostarin pyhille isille.

Ja Mariska hymyili hänelle kuin lapselle.
- Minä olen Domonkos Tärkåny, paroni... ja

kapteeni hänen armonsa ruhtinas Råkoczin armei-
jassa, koetti Tårkåny sopertaa. Se kävi vaikeasti,
sillä vasempaan suupieleen ja poskeen koski.

»Paroni!» jysähti Mariskan mielessä. Voi taivas
ja kaikki pyhimykset! Ja hän kun ei ollut nähnyt
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kuin yhden oikean paronin elämänsä aikana ... ja
senkin vain etäältä.

Hän tarkasteli hoidokkinsa ulkoasua. Olipas tämä
paroni! Niin risaiset housut, että paljas polvilumpio
paistoi toisesta lahkeesta, ja saappaat ihan lintassa.
Mutta hänen takissaan oli kaksi kultaista nappia . . .

molemmissa vaakuna: alaston mies seisomassa, puu-
nuija olalla . . . vain lannevaate vyötäisillä niinkuin
Vapahtajan kuvissa villinnäköinen, parrakas mies.
Mariska oli monta kertaa niitä nappeja katsellut,
sillä takki roikkui tuolla . . . sairaan pääpuolessa . . .

takki ja selkäreppu.
Kun hän nyt tarkasteli Tärkåny’ia, hänestä tuntui,

että napeissa oleva kuva oli ihan hänen hoidokkinsa
näköinen . . . vaikka tämä teki siivon ja hiljaisen vai-
kutuksen.

Ei puhuta siitä, kuka armollinen herra on,
kuiskasi hän, kumartuen sairaan puoleen. Vaoissa
jos saavat tietää, tulevat vangitsemaan. Siellä on
labantseja. Mutta täällä on Teidän Armonne tur-

vassa .
. . Täältä ei kukaan arvaa teitä omin päinsä

hakea.
Ja Mariska kertoi, kuinka hänen isänsä oli kantanut

hänet muutamana yönä tänne, heidän mökilleen.
Hän, Mariska, oli nukkunut täällä ullakolla ja herän-
nyt isänsä koputukseen. Voi taivas, minkänäköinen
armollinen herra oli' ollut! Ihan veressä... yltä
päältä veressä! Jostakin vastarannalta oli isä hänet
saanut venheeseensä. Siellä oli taisteltu ... ja kol-
metoista ruumista oli löydetty aamulla taistelupai-
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kaita. Yksi saksalainen haavoittunut vääpeli oli vie-
ty Szent-Endreen.

»Kolmetoista», ajatteli herra Domonkos. Miten-
kähän Käzmerin oli käynyt?

Hän muisti nyt selvästi koko kahakan. He olivat
maanneet heinäsuovien alla, serbialaistalon vaini-
olla, taivallettuaan pitkän matkan . .

. aina luoteis-
rajalta asti tänne Tonavan varteen. Lopulta heidän
oli täytynyt luopua hevosistaan. Keskellä yötä he
olivat lähteneet liikkeelle piilopaikastaan ja saapu-
neet joelle. Siellä oli vihollinen yllättänyt heidät.
Vai kolmetoista . . .

Varmaan oli Käzmerkin kaatunut ... ja hän
yksin vain pelastunut koko joukosta. Herra Domon-
koksen valtasi katumus. Hän oli kerran lyönyt poi-
kaa kasvoihin . .

. silloin, kun tämä oli palannut
Miskolcista ja tuonut kirjeen neidiltä. Kaipa oli Käz-
mer sen hänelle anteeksi antanut .

. . kaipa . . .

Mikä viikonpäivä nyt on?
Keskiviikko.
Onko nyt huhti- vai toukokuu?
Huhtikuu.

Herra Domonkos huokasi ja makasi hiljaa. Hän
sulki silmänsä. Mariska poistui yhtä äänettömästi
kuin oli tullutkin.

3.

Toukokuun lopulla herra Domonkos jo liikuskeli
ulkona. Kasvot olivat vielä siteessä, mutta haavan
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paraneminen edistyi hyvää vauhtia. Hän tutustui
lähemmin mökkiin ja sen ympäristöön.

Kesä oli tullut. Joen rannalla, kaislikoissa pitivät
vesilinnut ilojaan. Kaikkialta kuului niiden ääniä,
kun ne kaulat pitkinä lensivät ja polskahtivat kais-
likkoon.

Eniten oli sorsia. Herra Domonkos ei tuntenut

niistä puoliakaan. Mutta haikarat astelivat arvok-
kaina, pysähtyen toisinaan yhdelle jalalle seisomaan,
kuin olisivat miettineet elämän suuria arvoituksia.
Musta ibis, juutalaislintu, käveli kumarassa ... ja
se muistutti herra Domonkoksen mielestä niin ihmeen
elävästi vanhaa katolilaista pappia, pitkine, käyrine
nokkineen. Tai vaatejuutalaista miten sen otti.
Niissä oli jotakin niin tavatonta itseensä tyytyväistä
ja samalla hyväntahtoista .

.
. juuri kuin tuollaisissa

vanhoissa papeissa usein. Taikka toisin vuoroin
eräänlaista häikäilemättömyyden ja nöyryyden sekoi-
tusta, kun ne köyristivät selkäänsä ja aukoivat nok-
kiaan .. . aivankuin tuollaisissa vaatejuutalaisissa,
jotka huusivat: »Valmiita vaatteita . . . olkaa hyvä
ja käskekää!» Kurjet nostivat välistä tavattoman
elämän. Ne huusivat ja rämisyttivät nokkaansa .. .

aivankuin olisi kokonainen vihollisleiri yhtäkkiä
herännyt ja lähtenyt liikkeelle. Herra Domonkos
kuunteli ja katseli kaikkea tätä ja tunsi sydämensä
elpyvän.

Mökin takaa, poppelilehdosta, kuului toisenlainen
konsertti. Tuhaläänisenä kuorona kaikui sieltä pik-
kulintujen laulu. Tiklien äänet erotti helposti. Ne
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piukahtelivat niin heleästi. . . aivankuin olisi näky-
mätön käsi näppäillyt hopeisia kieliä. Mutta niitä
tuskin koskaan pääsi näkemään. Niin taitavasti ne
osasivat piiloutua lehväverhojen taa.

Välistä pysähtyi »mätyås», pähkinähakkinen, puun
oksalle tarkastelemaan häntä. Se oli pitkänokkainen,
ruskea lintu, jonka kaulalla ja harteilla oli suuria,
valkoisia täpliä. »Hyvää päivää, veli kurutsi!» ter-
vehti herra Domonkos sitä hengessään. Se oli todel-
lakin kuin etuvahtina seisova kurutsi, joka on saanut
lunta harteilleen. Herra Domonkos katseli sitä, ja
»måtyås» katseli vastaan. Mutta —se ei äännähtänyt-
kään, sillä sen pesä oli jossakin aivan lähellä, kuusen
latvassa. Kun herra Domonkos seuraavan kerran
käänsi päätään, oli se lentänyt pois.

Joen toisella rannalla asteli talonpoika parivaljak-
konsa jäljessä ja kynti. Viheriä maissipelto peitti
hänet toisinaan näkyvistä. Sitten hän taas ilmestyi
toisesta kohtaa ... ja parivaljakko asteli saran pää-
hän. Sitä jatkui tuntikausia.

Toisinaan kulki lotjia jokea alas, paljon miehiä
kannella. Ne tulivat Wienistä ja olivat matkalla
Budaan. Mikäli herra Domonkos oli kuullut, pitivät
keisarilliset sitä yhä hallussaan. Noissa lotjissa kul-
jetettiin ammustarpeita ja muonaa.

Monta kertaa päivässä helähtivät kirkonkellot
soimaan kaupungissa. Niiden ääni kantautui selvästi
tänne . . . pitkin jokea. Yäciin oli täältä vain parin
tunnin soutu ... ja takaisin pääsi melkein puolessa.
Mutta Måte vei kalansa tavallisesti jalkaisin.. . kan-
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toi korennolla kahta suurta kalakoppaa. Ja aina oli
hänellä joitakin uutisia tuotavanaan.

Budassa oli kuulemma avattu amnestiavirasto.
Sieltä sai armahduskuitin jokainen, joka määräajan
kuluessa kävi ilmoittautumassa ja vannomassa uskol-
lisuutta keisarille. Mutta joka sen laiminlöi,
joutui lain ulkopuolelle. Hänet sai tappaa kuin met-
säneläimen.

Herra Domonkos tarkkasi Mäten kasvoja tämän
kertoessa. Toivoiko kalastaja hänen lähtevän? Hän
vilkaisi Mariskaan. Tämä oli valahtanut kalpeaksi.
Hän tarjoutui lähtemään, hän ei tahtonut saattaa
mökinväkeä ikävyyksiin.

Mutta —■ silloin nousi vastarinta:
»Ei armollisen herran tarvitse lähteä . . . muuten

vain kerroin», jutteli Mäte. »Jos kysyvät, niin sanon,
että veljeni Sebö on tullut Komåromista. Hänkin
kalastaa ... ja sitäpaitsi hän on paha tappelija . . .

Ja kukapa se Budasta asti lähtee amnestiaa hakemaan.
Pitäkööt amnestiansa . .

.»

Silleen se siis jäi. Kun herra Domonkos jälkeen-
päin tutki itseään, täytyi hänen tunnustaa, että hänen
olisi ollut vaikea lähteä. Jollakin selittämättömällä
tavalla hän oli kiintynyt tähän saareen ja näihin
yksinkertaisiin ihmisiin. Varsinkin Mariska oli tul-
lut hänelle läheiseksi. . . melkeinpä rakkaaksi.



Toisinaan hän muisteli kreivitärtä, mutta ihmeel-
listä se muisto ei enää kirvellyt hänen mieltään
niinkuin ennen. Hänessä oli tapahtunut jokin muu-
tos. Kaikki ennen eletty oli muuttunut jollakin
tavoin epäoleelliseksi niin kreivitär Leona kuin
sotakin. Oikeastaan tuntui omituiselta ajatella, että
oli ollut sota ... ja oli vieläkin. Jollei hänellä olisi
ollut tätä kauheaa haavaansa, hän olisi sitä vahvasti
epäillyt. Täällä oli kaikki rauhallista ... ei ollut
kurutseja eikä labantseja. Oli vain Måte, pikku tyttö
ja poika .

. . »pikku ryöväri» niinkuin Mariska
häntä kutsui. Niin ... ja Mariska . . .

Herra Domonkos istuu joen rannalla, kädet sil-
millä ja ajattelee Mariskaa. Tämä on lähtenyt
Väcissa käymään. Mariska oli niin välitön, niin
herkkä ja mukautuvainen .

.
. aivankuin itse lunto.

Hän saattoi ihastua vähäpätöisimmästäkin asiasta . . .

ja yhtä vähäpätöinen syy riitti nostattamaan kyyne-
leet hänen silmiinsä. Mutta samalla hän oli reipas
ja notkea . . . souti kuin mies ja ratsasti kuin hevos-
paimen. Herra Domonkos oli nähnyt hänen kerran
ratsastavan Janos Katonan hevosella . . . kun tämä oli
tullut mökillä käymään . . . Jänos oli joen takaa . . .

ja laidunsi täällä hevostaan . . . pienen talon poika . . .

Ja kuinka Mariska osasi jutella! Vähäpätöisimmät-
kin asiat tuntuivat hänestä ihmeellisiltä. Niin Juma-
lan koko luonto vaihteluineen, ihmiselämä ilmiöineen
oli Mariskalle ihmettä. Hän oli onnellinen sielu.

314
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»Kyllä se on mukavaa tuokaisla, kun se niin kahisee.
Sanovat suurten sotien aikoina pakolaisten piileskel-
len täällä. Mutta ... en minä ymmärrä ... kyllä
tuostakin vain miehen erottaisi . . . niin on harvaa .

. .

Vaikka Jänos Katona sanoi, että kyllä nytkin moni
poika kykkii kaislikossa, kun saksalaiset jahtaavat
meikäläisiä . .

.» He olivat sillä kertaa istuneet ran-

nalla Mariskan kanssa, ja hän oli tiedustellut, oliko
Jänos Katona ollut mukana.

»Eikö mitä, vaikka se aina uhkaa: »Rupean kumi-
siksi, jollet huoli minusta!»

»Mitäs sinä, Mariska .
.

. ?»

»Minä sanon: Rupea vain! Kurutseja minä rakas-
tankin!» . . . Mutta ei siitä Jänos Katonasta ole . . .

on sellainen nuhjus javetelys . .
.»

Ja Mariska oli hymyillyt. Moni aatelisneiti olisi
kadehtinut hänen hymyään ja loistavia, terveitä
hampaitaan. Hän, herra Domonkos, ei voinut niitä
kyllin ihailla. Hän oli istunut äänettömänä .

. . pää
käden varassa .

.
. juuri niinkuin nytkin, ja miettinyt,

kuinka onnellista olisi olla nuori kalastaja tai talon-
poika ja omistaa tuollainen soma ja herttainen vaimo
kuin Mariska . . .

Sebö-setä! kuului samassa suloinen, peh-
myt tytön ääni, jaherra Domonkos kohotti päätänsä.
Mariska oli lipunut hänen huomaamattaan rantaan
ja hymyili hänelle.

Mariska! Joko sinä tulit?
Jo. Mitäpä kaupungissa tekee ... ei siellä kulu
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aika. Kun asiansa toimittaa, niin sitten kotiin.
Täällä on hyvä!

Ja tyttö naurahti onnellisena, hypähti notkeasti
rannalle, niin että hameiden helmat vain heilahtivat,
ja vetäisi venheen maalle.

Kuinka Teidän Armonne on voinut?
Hyvin, oikein hyvin. Mikäpäs minulla

He nousivat törmääylös, kantaen tyhjiä kalakoppia,
joissa olijoitakinkaupungin tuomisia.

Tärkåny virkahti:
Sano sinä minua väinkin Sebo-sedäksi. Minusta

se on hauskaa.
Tyttö pysähtyi ja katsahti häneen ihastuk-

sissaan.
Saanko?
Totta kai!

Hän taputti käsiään kuin pikku tyttö ja juoksi
nauraen törmää ylös. Tärkåny’in oli vaikea seurata
häntä.
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Seitsemäs luku.

1.

Herra Domonkos jäi koko kesäksi. Heinäkuun
alussa oli haava jo parantunut niin terveeksi, että

saattoi heittää siteet pois. Mutta voi, minkä näköi-
seksi hän oli muuttunut! Oikeanpuoleisesta pos-
kipäästä kulki syvä, valkoinen arpi viistoon poikki
ylähuulen ja päättyi leuan vasemmalle puolelle.
Onneksi oh nenä säästynyt. Mutta viikset törröttivät
kahteen osaan jakaantuneina kuin pensaikko, jonka
poikki viistoon on raivattu tie.

Hän kutsui Mariskan katsomaan.
Katsopas, Mariska .

. . tämmöinen tästä naa-
mataulusta nyt tuli.

Tytön silmissä vilahti sääli, mutta sitten hän rupesi
nauramaan.

Ei se mitään haittaa, kun ovat silmät ja nenä
paikoillaan. Minusta Sebo-setä on kyllin hyvä tuol-
laisenakin.

Hän oli ruvennut auttelemaan mökin väkeä hei-
dän puuhissaan. Hän kalasteli Mäten kanssa, ja tämä
opetti hänelle monta ammattisalaisuutta. Häntä
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huvitti Mäten hattu. Siinä oli ainakin sata paikkaa
Seisten venheessä laihana, suonikkaana, tuuheat
viikset suun yli kaartuen, hänessä oli samalla ker-
taa jotakin, joka muistutti pappia ja rosvoa. Pappi
johtui herra Domonkoksen mieleen hatun vuoksi,
sillä se oli todellakin vanha katolilaisen papin hattu,
jonka Måte oli saanut lahjaksi luostarista ja jota hän
oli paikannut paikkaamasta päästyään.

Toisinaan hän autteli Mariskaa leipomisessa . .
.

ojensi leipiä pelkalla. .
. noin vain rauhallisena,

piippu suupielessä. Ja tyttö otti ne vastaan posket
punaisina ja työnsi uuniin. Mutta tulipa sitten hei-
nänteon aika.

Herra Domonkos sai yrittää sitäkin, mutta niittä-
misestä ei tullut mitään. Mariska otti hymyillen vii-
katteen hänen kädestään ja näytti. »Kas näin, Sebo-
setä! Pitää lyödä aivan rauhallisesti.» Mutta ei
herra Domonkos viitsinyt toista kertaa koettaa. Hän
uskoi. Hänestä oli hauskempi ihailla Mariskan not-

keata vartta, jokataipui kuin heinä.
Häntä olisi tuskin enää tuntenut aatelismieheksi

ulkonaisesti ainakaan. Niin hän oli muuttunut ja
muuttanut asuaan. Käyttäen talonpoikaista vaate-
partta hän oli talonpojan näköinen . . . tai kalastajan

miten otti. Ja hänen maailmankatsomuksessaan-
kin oli tapahtunut täydellinen mullistus. Entisestä
paronista ja kurutsikapteenista oli tullut kansan-
mies, kun hän näin pitkän ajan oh saanut elää köy-
hän kansan elämää. Tosin hän oli ennenkin esiinty-
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nyt kansanvaltaisilla mielipiteillään, mutta se oli
ollut teoriaa. Käytännössä ne useinkin olivat jää-
neet toteuttamatta. Nyt hän sai opetella käytän-
töä ... ja hän opetteli mielellään. Se oh opettajan
ansiota tuon suloisen, viattoman tytön, jonkalähei-
syys oli päivä päivältä käynyt hänelle yhä välttämät -

tömämmäksi.

Joskus Mariska vaikeni ja jäi häntä mietteissään
katselemaan pitkäksi aikaa. Ja silloin herra Domon-
koksesta tuntui, että hän huokasi hiljaa. Käsityö,
jota hän oli neulonut, oli valahtanut syliin, ja Maris-
kan kädet lepäsivät hervottomina. »Ettekö kaipaa
pois, Sebo-setä?» »En .. . mihinkäpä kaipaisin .. .»

»Mutta teillä on äiti ja kaksi sisarta Pozsony’issa.
Ehkäpä ne ihastuisivat, kun näkisivät teidät.» Niin

hänellä oli äiti ja kaksi sisarta Pozsonyhssa . . .

mutta hän oli jo niin monta vuotta ollut poissa,
että nämä tuskin enää tuntisivat häntä.

Mariska huokasi, ja taas alkoivat kädet tehdä noita
sulavia liikkeitä, joita herra Domonkos ihaili. Tytön
nuoressa, kaksikymmenvuotiaassa sydämessä oli vähi-
tellen syttynyt rakkaus herra Domonkosta kohtaan.
Jos joku olisi siitä hänelle huomauttanut, hän olisi
säikähtänyt jaruvennut väittämään vastaan. Hänkö
aatelisherraa .. . taivaan kaikki pyhimykset! Herra
Tärkåny oli niin paljon hänen yläpuolellaan, ettei se
tullut kysymykseenkään. Mutta Sebo-setä? Niin .. .

Sebo-setää hän kyllä rakasti salaa, sillä hän oli
oppinut tuntemaan hänet. Ja erikoisesti muutamana
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päivänä, jolloin tämä oli pyytänyt, että häntä kut-
suttaisiin Sebö-sedäksi. Nyt hän oli halunnut koe-
tella, oliko toisella ikävä. Ja hän oli iloinen, kun ei
ollut.

Mutta kuta pitemmälle kesä kului, sitä levotto-
mammaksi tuli herra Domonkos. Vaikk’ei tänne ulko-
maailmasta paljon kuulunutkaan, oli Måte kaupun-
gissa käydessään silloin tällöin tuonut jonkin uutisen.
Oli kerrottu, että kenraali Heister oli hävittänyt Yesz-
premin kaupungin ja että muutamia kapitulin herroja-
kin olisi surmattu. Ja vielä, että itse tuomiokirkkokin
olisi ryöstetty. Kreivi Kårolyi oli kuulemma tehnyt
kolmannen partioretken Wieniin, ryöstänyt ja polt-
tanut muutamia kyliä sekä erään keisarillisen huvi-
linnan. Samalla retkellä hän olisi myös tappanut ne
metsästyspantterit, jotka keisari oli saanut lahjaksi
sulttaanilta. Sellainen mies! —• Mutta kaikkein
vereksin uutinen tiesi kertoa, että jossakin pohjoi-
sessa olisivat Kårolyi ja Ocskay tuhonneet kokonaisen
vihollisarmeijan, niin ettei kuulemma ollut jäänyt
jäljelle muita kuin sanantuoja. Ja sekin oli juossut
niin, ettei perille päästyään ollut jaksanut sanoakuin
yhden sanan: »Schluss!» loppu! Ja niin oli kaatu-
nut siihen paikkaan. Herra Domonkoksen kurut-
siveret rupesivat kohisemaan. Pitäisi lähteä . .

. sillä
maa kiehui ja paloi kuin tulessa.

Mariska, missä minun sapelini on? kysyi
hän eräänä päivänä.

Mutta Mariska kalpeni.



Ei Seho-sedällä sapelia ollutkaan .. . paljas
huotra vain.

Ja sitten hän kuin levottomuuttaan peittääkseen
rupesi nauramaan.

2.

Tuli elokuu, tuli syyskuu, päästiin lokakuuhun,
mutta yhä viipyi herra Domonkos Pyhän Andreaksen
saarella. Hän ei saanut lähdetyksi, hän ei voinut.

Toinen toistansa kummempia ja ristiriitaisempia
huhuja kierteli seudulla, eikä Tärkäny tiennyt, mitä
uskoa jamitä ei. Hän alkoi todella hermostua.

Välistä kerrottiin, että ruhtinas itse koko armei-
jansakanssa olisi lähtenyt liikkeelle jakulkenut alisen
Tonavan varteen. Siellä jossakin hän olisi mennyt yli
javalloittanut koko Dunåntulin. Toiset taas väittivät,
ettei Råkoczi olisi koko Dunäntulissa käynytkään,
vaan lähtenyt marssimaan Erdely’ihin, jonka ruh-
tinaaksi hänet kuulemma äsken oli valittu. Se tieto
taas tyynnytti ja viilensi intoa. Mitäpä hän Erdely’-
ihin se oli kovin kaukana. Hänen paikkansa oli
täällä . .

. Mariskan luona.
Mutta sitten kerrottiin aivan varmana tietona,

että Heister risteilikin Dunäntulissa ja teki hirmuista
jälkeä. Herra Domonkoksen veret kuohahtivat
uudelleen, ja hän tunsi levottomuutensa päivä päi-
vältä kasvavan. Kreivi Bercsenyi ja kreivi Kårolyi
olivat taas kuulemma lähteneet kostoretkelle Itäval-
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lan puolelle. Ei, hänen piti päästä pois, hän ei enää
kestänyt.

Toiset taas kertoivat, ettei Heister enää ylimal-
kaan ollut koko Unkarissa, vaan että hänet olisi kuu-
lemma kutsuttu Wieniin, ja toinen mies nimitetty
hänen tilalleen. Herra Domonkoksen pää painahti
rinnalle, ja hän jäi istumaan muurin kupeelle . . .

kourassa piippu, joka oli aikoja sammunut.
Kukahan se mahtoi olla—? Ja mihin suuntaan

kääntyisi nyt sota-onni?
Mariska tuli ja taputti häntä pehmeästi olkapäälle.

Nukahtiko Sebo-setä?
Herra Domonkos nosti päätään ja hymyili.

Mariska oli suloinen . . .

3.

Yiime aikoina oli hänen tavakseen tullut tehdä
pitkiä kävelyretkiä saaren eri osiin. Hän koetti siten
tyynnyttää yhä kasvavaa levottomuuttaan. Mante-
reen puolelle hän ei uskaltautunut, sillä hän oli laimin-
lyönyt amnestia-ajan. Mutta saarta hän samoili ris-
tiin rastiin, herättäen siten niiden harvojen asukkai-
den uteliaisuuden, joita siellä asui. Kaikki tiesivät,
että hän oleskeli Mäten luona. Mutta kuka hän oli,
sitä ei Måte eikä Mariska ollut ruvennut selittämään.
»Sebö-setä se on», oli Mariska vakuuttanut. Mutta
häntä ei uskottu.
Niin Mariska. Herra Domonkos palailee verk-
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kaan pitkin saaren vasemmanpuoleista rantaa
mökille käsin ja ajattelee Mariskaa. Hän on vihdoin-
kin päättänyt lähteä . . . niin raskaalta kuin se tun-
tuikin. Hän on käynyt kaukana ... aivan Yåcin
kohdalla ...ja se on nyt viimeinen kerta. Nyt, tänä
iltana . . . yötä vasten hänen on lähdettävä. Hänen
pitää häipyä yhtä huomaamattomasti kuin on tul-
lutkin. Vain Mätelle hän sen sanoo . . . sillä Mariska
on kaupungissa käymässä. Eikä hän ole huomannut
tytön vielä palanneen.

On jo pimeä, mutta herra Domonkos osaa tutun
polun, jota on lukemattomia kertoja astunut. Hän
on kulkenut tätä rantaa, heilutellen kättään Maris-
kalle, joka on kulkenut toista rantaa ja heiluttanut
hänelle. Nyt ei tyttö vielä ole palannut. Joen kohta
kajastaa vaaleampana ... ja vaivoin erottaa sen
savenharmaan pinnan. Mutta herra Domonkos
näkisi, jos vain joku soutaisi yli . . . Tuuli kahisuttaa
kaislikkoa alakuloisesti. Se on kuin väsyneen ihmisen
huokaus.

Herra Domonkos onkin väsynyt ja hän huokaa.
Hän on tutkinut itseään koko päivän. Rakastaako
hän Mariskaa? Kyllä . .

. sikäli kuin rakkaus oli sel-
laista, jollaiseksihän sen käsitti: sanoin selittämätöntä
onnen ja viihtyisyyden tunnetta jonkun ihmisen
läheisyydessä. Hänen, sairas, rikkinäinen sielunsa
on saanut niin sanomattomasti huojennusta näiden
kuukausien kuluessa, jotka hän on täällä viettänyt.
Ja siihen on pääasiallisimpana syynä ollut Mariska ...
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hänen rauhallinen, välitön juttelunsa ja luottava avo-
mielisyytensä.

»Sebo-setä. Minä panin kerran kaksi kreutzeria
paperilappuun ja pyysin muutaman kuljeskelevan
teinin kirjoittamaan pyhälle Antoniukselle, että hän
lähettäisi minullekin sulhasen .

. . kun kaikilla toisil-
lakin tytöillä oli. Sen pistin sitten kirkossa pyhimyk-
sen lippaaseen. Mutta ... ei tullut muita kuin Janos
Katona ..

. enkä minä hänestä välitä. Sanokaapa,
Sebö-setä, kuulevatko pyhimykset sellaisiakin ruko-
uksia?»

Hänen oli tehnyt mieli nauraa ja huomauttaa, että
teini oli pitänyt häntä pahanlaisesti pilkkanaan.
Mutta Mariska oli ollut niin suloinen . . . katsonut
häneen niin vetoavasti, ettei hän ollut hennonut
sanoa totuutta. »Kyllä varmasti, Mariska .. . kyllä
pyhä Antonius Padualainen kuulee ... ja on juuri
se pyhimys, joka tällaisissa tapauksissa auttaa. Hän
lähetti vain leikillänsä Janos Katonan ..

.» »Leikil-
länsä?» oli tyttö sanonut, »käskevätkö pyhimykset-
kin leikkiä? Äiti-vainaja sanoi, että pyhimykset ovat
Neitsyt Maarian apulaisia, joita tämä lähettää mat-
kaan, kun ei itse jouda. Hän rukoili kerran pyhää
Apollonina, kun hänellä oli hammastauti ... ja heti
se parani.» »Niin, niin», oli hän vastannut. »Rukoile
sinä vain pyhää Antoniusta . . . kyllä hän lähettää . .

.»

»Hän lähetti Janos Katonan . . . enkä minä sitten
tiedä . . . Minun kai on mentävä naimisiin hänen
kanssaan .

.
.»

Herra Domonkos huokaa. Janos Katona! Hän
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vihaa tuota velttoa talonpoikaa, joka silloin tällöin
vetelehtii mökissä. Mutta .. . Mariska niin,
Mariska. Sääli tulee häntä .

.
. sääli.

Mökin savupiipusta lenteli kipunoita ilmaan,
kun herra Domonkos lähestyi sitä. Ovi aukeni ker-
ran, pari... ja solakka tytönvartalo täytti sen.
Herra Domonkos hätkähti. Mitä? Oliko Mariska jo
palannut?

Tytön takana . . . jossakin muurinraossa roihusi
päre ...ja sen valoa vasten näyttivät Mariskan ääri-
viivat sulavilta. Hän oli ilmeisesti kuullut herra
Domonkoksen askeleet.

Sebö-setäkö se on? kysyi hän, kun toinen oli
ehtinyt majan edustalle. Minä jo kaipasin ..

.

Milloin sinä tulit? läähätti herra Domonkos.
Aikoja sitten. Olimme yhdessä Jånos Katonan

kanssa.
Jånos Katonan kanssa! Herra Domonkos tunsi

piston povessaan. Jånos Katonan kanssa! Mitä
Mariska tarkoitti?

Niin . .
. minä olen nyt kihloissa.

Ja hän näytti herra Domonkokselle sormustaan.

4.

Herra Domonkos . istuu tavallisella paikallaan,
muuurin kupeella. Siinä on lämmintä ja mukavaa.
Mutta nyt velloo hänen sielussaan sanomaton tuska.

Mariska on kihloissa . .
. eikä hän saata sanoa:



326

»Pura se! Älä mene naimisiin! Me menemme nai-
misiin, sinä ja minä .

.
.»

Hän täyttää piippunsa ja katselee, kuinka keskim-
mäinen sisaruksista, seitsenvuotias Jolånka, tuudit-
taa nuorinta, »pikku ryöväriä».

Soi, soi, paju, soi!
Bozorädi Miska, hoi!
Pieni pyytää pilliä.
Anna, ettei itketä . . .

Tuuditettava nukahtaa pian, ja hetken kuluttua
nukkuu tuudittajakin kehdon vieressä lattialla. Hän
on laulanut itsensäkin uneen.

Mariska leipoo. Hän on herra Domonkoksen mie-
lestä tavallista äänettömämpi. Joskus hän vain hil-
jaa huokaa.

Onko ketään käynyt sillä aikaa? kysyy
vihdoin herra Domonkos.

Olihan se Janos täällä
No . . . mitäs hän . . .

?

Mitäpäs hän ...oli iloinen ja onnellinen.
Oletko sinäkin onnellinen?

Herra Domonkos odotti jännittyneenä vastausta.
Mitäpä minun onnestani. Köyhä saa olla kii-

tollinen, jos saa elättäjän. Sitäpaitsi isäkin menee
uusiin naimisiin.

Vai niin!
Tuli haudan hiljaisuus. Ulkona lauloivat sirkat.

Niiden hopeankirkas siritys kuului hillittynä huonee-
seen. Mariska rupesi luutimaan uunia. Yks’kaks’
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hän kantoi hiilet pihalle, niin että säkenet sinkoilivat
ympäri. Ja nyt oli siis paistamisen vuoro.

Herra Domonkos tarjoutui auttamaan. Hän voi
aivan hyvin ojentaa leipiä pelkalla. Onhan hän teh-
nyt sen niin monta monituista kertaa.

Mariska hymyilee, mutta hymy on kyyneleistä.
Niin on, kuin paistaisi aurinko sateen läpi.

No .
.

. paistetaan sitten vielä kerta
He paistoivat. Herra Domonkos ojensi leipiä pel-

kalla, ja Mariska työnsi niitä uuniin. Kumpikaan ei
puhunut mitään. Oli kovin surullista ja painostavaa.

Kun leivät oli paistettu, jäi Mariska seisomaan
selin pöydän ääreen. Herra Domonkos huomasi, että
hän itki.

Mariska! Mikä sinun on? huudahti hän ja
oli yhdellä harppauksella tytön rinnalla. Hän kietoi
käsivartensa tämän vyötäisille.

Mariska! Mikä sinun on?
Te lähdette, itki tyttö. Kyllä minä tiedän,

että te lähdette . .
. siksi olette viime aikoina ollut

niin levoton. Mutta mitenkä minun käy? Minä
jään tänne yksin . . . tähän autiuteen ... ja te kul-
jette kauas maailmalle. Voi, Sebö-setä!

Ja samassa hän kääntyi herra Domonkoksen puo-
leen ja katsoi tätä kyyneleisillä silmillään.

Marista! huudahti Tårkäny, ääni värähtäen,
ja seuraavassa tuokiossa he lepäsivät toistensa sylissä.
Marista itki hillittömästi.

Kyllä minä tiesin, että te nyt lähdette, Sebo-
setä.
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Herra Domonkoksen valtasi sanoin selittämätön
sääli. Mariska oli kuin linnunpoikanen . . . niin tur-

vaton ja yksinäinen. Olihan hänellä isä ja kaksi
sisarusta ...oli ■—ja nyt hän menisi naimisiin. Mutta

henkisesti hän tulisi pysymään yksinäisenä näi-
den ihmisten keskellä. Siksi erilainen hän oli. Isä
ehkä ymmärsi häntä parhaiten .

. . mutta nyt hän-
kin menisi uusiin naimisiin. Miksi tällainen aarre
jäitänne . . . sellaiselle miehelle kuin Janos Katona . .

?

Minä tulen takaisin, Mariska . . . tulen, puhui
herra Domonkos. —Kun sota loppuu, palaan tänne .. .
rupean kalastajaksi. Sitten viemme kaloja yhdessä
Yåciin. Odota minua, Mariska. Älä lupaudu kenel-
lekään.

Ja raivokas mustasukkaisuus täytti yhtäkkiä
hänen sydämensä.

Ette te palaa, kyllä minä tiedän. Te sanotte

vain.
Herra Domonkos halusi väittää vastaan, mutta

ei saanut ajatuksiaan sanoiksi. Mariska kysyi:
Menenkö hakemaan tavarat?

Herra Domonkos nyökkäsi. Mariska oli yht’äkkiä
alistunut, niinkuin jotkut luonteet saattavat suuren
surun ja epätoivon hetkellä yht’äkkiä koota itsensä
ja tyyntyä.

Mariska meni, ja herra Domonkos vaipui muurin
kupeelle istumaan. Sanomaton haikeus täytti hänen
mielensä. Jäisikö hän vai lähtisikö? Hän silmäsi
ympärilleen tuvassa. Kaikki kehoitti jäämään ..

.

jok’ikinenyksityinen pieninkin esine . . . kehto, sänky.



329

pöytä, tuoli jarahi. Ja seinälläriippuva kömpelö Neit-
syt Maarian kuva. Kehoittiko sekin? Herra Domon-
kos vilkaisi siihen . . . vilkaisi nukkuvien lasten kas-
voihin. Ei, ne eivät sanoneet mitään. Ne olivat
tällä hetkellä tämän kaiken ulkopuolella . .

.

Mariska palasi.
—• Kas tässä, - sanoi hän ojentaen takkia.

Vetäkää tämä yllenne. Ja tässä on reppunne ja vyön-
ne .. .

Domonkos Tårkäny katseli takkiaan ja huomasi,
että Mariska oli neulonut siihen puuttuvat napit.
Yht’äkkiä hän ryhdistäytyi ja pyysi veistä.

- Mariska, ■— sanoi hän. Meitä on ollut kaksi
ja näitä kultanappeja on kaksi. Katsopas!

Hän näytti takkia tytölle.
Minä loikkaan näistä toisen sinulle ... ja se

olkoon muistona minulta.
Ja Domonkos Tårkäny rupesi ratkomaan nappia

irti, ja hänestä tuntui tämä ajatus suurenmoiselta.
Mutta sitten hän näki sen naurettavassa valossa
ja häntä hävetti. No . . . joka tapauksessa olisi nappi
pienenä korvauksena hänen pitkäaikaisesta oleskelus-
taan.
• Kiitos, sanoi Mariska, ottaen napin ja ojen-

taen vastalahjaksi leivän.
- Ottakaa tämä matkaanne .

. . yöllä tarvitsette.
Hän ei sanonut enää Sebo-sedäksi... ja herra

Domonkoksesta tuntui, kuin olisi Mariskakin huo-
mannut hänen lapsellisuutensa. Leipä ja kultanappi!
Hänestä ne niin erinomaisen elävästi välähdyttivät nä-
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kyviin sen suunnattoman eron, joka oli olemassa hei-
dän kumpaisenkin ajatustavassa; he, aateliset, perin-
näistapoineen ja -käsityksineen, joista he eivät halun-
neet tuumaakaan peräänantaa. Ja tuo yhteinen,
köyhä kansa olemassa-olon taisteluineen, puutteineen
ja kärsimyksineen. Mutta siitä huolimatta heillä
tuntui olevan todellisuustajua enemmän kuin
heillä .. . etuoikeutetuilla. Häpeän tunteen vallassa
hän työnsi leivän reppuunsa, ja he läksivät.

Mutta ovelta hän loi vielä katseen taaksensa.
Ah! Pienoinen rauhan tyyssija, jossa hän oli niin
monta onnellista hetkeä viettänyt. »Pikku ryöväri»
nukkui kehdossaan, ja tyttö sängyssä. Yastapais-
tetun leivän tuoksu täytti tuvan. Pöydällä paloi
rasvatuiju ... ja Mäten verkonteos riippui seinällä
ikkunanpielessä . .

.

Niin Måte. Ikävä, että hänen täytyi lähteä
hyvästiä sanomatta. Måte oli jossakin omilla retkil-
lään. Mutta ei auttanut, täytyi mennä.

Äänettömyyden vallitessa he soutivat yli. Mariska
istui airoissa, ja herra Domonkos piti perää. Toiselle
rannalle saavuttua Mariska nousi hitaasti ja astui
maalle. Hänen liikkeensä olivat väsyneet.

Domonkos Tårkäny kömpi venheestä ja nousi ran-
nalle. Kuun sakara purjehti esiin pilven takaa.

Hyvästi, armollinen herra, kuiskasi tyttö
niiaten ja yritti astua venheeseen. Mutta samassa
sulki herra Domonkos hänet syliinsä ja painoi lujasti
rintaansa vasten.
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Mariska, aarteeni . . . onneni! kuiski hän,
suudellen tyttöä kerta toisensa jälkeen.

Sebo-setä! sanoi tämä vain hiljaa, huulet
väristen, ja katsoi Tärkåny’ia silmiin. Se katse pai-
nui herra Domonkoksen sydämeen unohtumatto-
masta

Sitten he erosivat. Mariska astui venheeseen ja
läksi soutamaan takaisin. Domonkos Tårkäny kom-
puroi törmälle, riepoittaen perässä tavaroitaan. Hän
ei saattanut vielä lähteä. Piti katsoa niin kauan, kun-
nes Mariska pääsi toiselle rannalle.

Mutta sitten valtasi hänet sanoin selittämätön
tuska. Heittäytyen maahan rantatörmälle hän pai-
noi kasvonsa yökasteesta kosteaa heinikkoa vasten.
Heinä tuoksui, mutta herra Domonkos ei nyt sitä
huomannut. Hän muisti vain, kuinka hän kerran
Csalloközissä oli maannut maassa . . . kasvot lunta
vasten painettuina .. . Leonan vuoksi. Silloin oli
ajatus isänmaan surullisesta kohtalosta vahvistanut
häntä .

. . niin että hän oli saattanut nousta ja jatkaa
matkaa. Nyt ei sekään ajatus enää tuntunut aut-
tavan.

Voi, Unkari, Unkari! vaikeroi hän, haraten
käsillään kiinni heinikosta. Ja hänestä tuntui, että
se oli samaa . .

. kuin jos hän olisi sanonut: »Voi,
Mariska, Mariska!»

Sillä Mariska oli Unkari ...ja Unkari oli Mariska
.

.
. molemmat yhtä orpoja ja yksinäisiä ... ja hän

niin heikko jakykenemätön auttamaan.
Vihdoin hän nousija huomasi, että hänen tavaran-
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sa olivat siinä . . . maassa .
.

. takki ja vyö sapelitto-
mine huotrilleen, sekä reppu . . . selkäreppu. Hän veti
takin hitaasti ylleensä, sitoi huotran vyölleen, heitti
repun selkäänsä ja loi vielä viimeisen katseen mök-
kiä kohti, jonka joenpuoleisesta ikkunasta loisti him-
meä valo. Sitten hän läksi hitaasti taivaltamaan
itäänpäin Mariskan lahjoittama leipä repussaan .

. .
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KOLMAS KIRJA.

Ensimmäinen luku.

1.

Domonkos Tärkäny vaelsi koko yön, ja laskeva kuu
valaisi hänen tietään.

Hänen oli omituinen 010. Toisinaan tuntui, kuin
olisi hän tehnyt jonkin ihanan, sanoin selittämättö-
män löydön, joka sai hänen sydämensä riemusta
sykähtelemään ja kevensi hänen askeleensa. Silloin
hän harppasi pitkään . . . otti lakin päästään ja hyräili
onnellisena. Mutta toisin vuoroin jysähti sydä-
melle sellainen tuskan paino, että hän pysähtyi,
siveli otsaansa, kasvot väännyksissä ...ja tarkasteli
edessään olevaa autiota seutua. Kuvajainen seisoi
liikkumattomana hänen kupeellaan, ikäänkuin odot-
taen lähtökäskyä. Herra Domonkos vilkaisi siihen.
Kuvajainen! Koko elämä oli kuin kuvajaisen kulkua
kuutamossa ...

Missä oli nyt Mariska? Herra Domonkos kääntyi
ja katseli taaksepäin. Matalakumpuinen maisema
nukkui hänen takanaan. Kuunvalossa erotti vain
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pensaikkojen tummat varjot ... ja taivaanranta oli
peittynyt pimentoon. Hän tarkasteli eteenpäin.
Samanlaista matalakumpuista maisemaa varjoja luo-
vine pensaineen. Ja taivaanranta näytti yhtä tum-

malta ja pimeältä silläkin suunnalla. Oli, kuin olisi
kuu vain valaissut hänen lähintä ympäristöään . . .

sitä paikkaa, missä hän seisoi. . . kuin oikein perus-
teellisesti tarkatakseen yössä kulkevaa yksinäistä,
avopäistä miestä.

Herra Domonkos huokasi ja lähti taivaltamaan
edelleen. Ja taas valtasi hänet tuo omituinen, sanoin
selittämätön onnen tunne. Unkari, puszta! Pian . .

.

noiden kumpujen takaa aukenisi puszta . . . tasanko,
jossa haamut ratsastivat. Ja hänestä tuntui, että hän
näki niitä jo täälläkin .

. . hevosen harja suorana vii-
lettäviä kurutseja, jotka huusivat: »Csapd! Vågdh 1

Herra Domonkos lausui ääneen: csapd! vågd! ja
marssi eteenpäin.

Toisin vuoroin hänestä tuntui, että ne olivat betyå-
reja . .

. arorosvoja, jotka suhauttelivat hänen ohit-
seen »orpotytön hiuksista» tehty töyhtö hatussaan.
Siinä ajoi Bozorädi Miska . . . mustasukkaisena, kos-
tonjanoisena. Häneltä oli riistetty morsian . . . sepän
Piroska, jokanyt vietti häitään toisen miehen kanssa
kaukaisessa pusztan kapakassa. Herra Domonkos
talsi, ja hänen askeltensa tahti rupesi säestämään
vanhaa säveltä, jonka hän oli lapsena kuullut:

... hän pyrkimäss’ on pusztan kapakkaan,
miss’ sepän Piroskan,

1 Lyö! Iske!
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tuon kuulun Endre Eszen
nyt tytön tumman häitä tanssitaan

Ja hän oli olevinaan Bozorådi Miska, joka saapuu
saarelle. Pyhän Andreaksen saarelle ja riistää Maris-
kan Janos Katonan rinnalta . . . ottaa vain . . . noin
kesken häädön, nostaa ratsunsa selkään ja kiidättää
pois . . .

Hän naurahti onnellisena ja astui eteenpäin. Kuva-
jainen kulki hänen kupeellaan.

Mutta sitten hän rupesi tuntemaan yhä kasvavaa
heikkoutta. Niin hän ei ollut syönyt moneen tun-

tiin .
. . taisi olla jo aamuyö . .

. Hänen oli todellakin
nälkä, hirvittävä nälkä. Kaivaen repustaan Mariskan
lahjoittaman leivän hän istahti pensaan juurelle ja
rupesi syömään.

Hän söi ahnaasti. Se tapa, millä hän haukkasi
leivän syrjästä, ei enää muistuttanut aatelismiehen
tapoja. Ei, hän riuhtaisi kappaleen hampaillaan ja
puri vimmatusti kuin nälkäinen hukka. Leivän
tuoksu toi hänen mieleensä kalastajan tuvan, Maris-
kan ja vanhan Måten. Hän siirtyi hengessään saa-
relle, josta oli lähtenyt . .

. istui takan kupeella ja
haasteli Mariskan kanssa. Tämä kutsui häntä Sebo-
sedäksi ja naurahti onnellisena. Ja hän, Domonkos
Tårkåny, paroni ja kapteeni hänen ruhtinaallisen
armonsa Räkoczi Ferencin armeijassa, oli vain tuol-
lainen köyhästi puettu kalastaja hänkin, joka
rakasti Mariskaa ja halusi mennä naimisiin hänen
kanssaan .

.
.
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Leipä loppui, ja tunnelmat vaihtuivat. Syönyt
mies ajattelee tyynemmin kuin syömätön, ja herra
Domonkoskin rupesi nyt ajattelemaan tyynemmin.
Hän pisti piippuun ja mietti, mihin suuntaan hänen
oikeastaan pitäisi kulkea.

Viimeiset uutiset, jotka hän oli kuullut, olivat ker-
toneet, että Kassaa piiritettiin parastaikaa. Siellä
siis ainakin pitäisi löytyä heikäläisiä Kassassa.
Mutta Kassa oli kaukana. Sinne oli ainakin kolmisen-
kymmentä penikulmaa . . . eikä hänellä ollut hevosta.
Ja nyt herra Domonkos vasta heräsi huomaamaan,
että hän kulki jalkaisin, ettei hänellä ollut hevosta . . .

ja että häneltä puuttui sapelikin. Vain tyhjä huotra
roikkui hänen kupeellaan. Millä hän itseään puolus-
taisi, jos sattuisi kohtaamaan vihollisia tai susia?

Susia!
Ja samassa hänestä jo tuntui, että kiiltävä silmäpari

tuijotti häntä pensaikosta. Ne olivat suden silmät.
Näinä vuosina olikin csikaszeja, hukkia, ilmaantunut
tavattomasti. Ne hiipivät esiin soiden kaislikoista ja
tulivat ihan asutuille seuduille. Ja täällä hän oli
yksin .

. . keskellä asumatonta tienoota.
Asumatonta! Niin .

. . hän oli tainnut nähdä jon-
kin talonpoikaistalon ... ja muutamia viinitarhoja,
mutta yleensä näytti tämä seutu olevan matalaa,
lentohiekkakumpuina aaltoilevaa maata, jossa kas-
voi pensaikkoja .

. . Hän oli hiipinyt monen talon
ohi . . . arkana kuin hevosvaras . . . hän oli pelännyt.

Niin —• millä hän itseään puolustaisi, jos yhtäkkiä
yllättäisi susilauma . . .

?



Mutta seuraavassa tuokiossa hän rauhoittui.
Kuunvalo siellä vain kimalleli yökasteen kostutta-
milla lehdillä. Koko ympäristö loisti ja välkehti. Se
kimalleli kuin himmeä hopea. Herra Domonkos
nousi jatkaakseen matkaansa. Hän kulki kuin jalo-
kivillä koristettua mattoa myöten.

Mutta eikö täällä missään ollut ihmisasuntoa
tai csårdaa. pusztan kapakkaa? Merkillistä seutua!
Hänen olisi tehnyt mieli poiketa lepäämään. Nyt
hän ei enää välittäisi, vaikkapa ne olisivat vihamie-
lisiäkin taloja. Häntä uuvutti. Ja sitten hänen
pitäisi juoda.. . häntä janotti. Ja sitten hänen
pitäisi saada sapeli välttämättömästi ... ja pari
pistoolia. Ja hevonen ..

. tietysti hevonen. Vain
koirat kulkivat jalkaisin .

. . mutta unkarilaisen oli
Jumala luonut ratsun selkään .

.
.

Herra Domonkos tarkkasi seutua ja hänestä tun-

tui, että edestäpäin vilkkui valoa ja että hän oli
kuulevinaan ääniäkin. Mutta valo osoittautui
yön pettäväksi virvaksi, ja äänet olivat vain tuulen
tohahtelua pensaikoissa .

. .

Hän paarusti eteenpäin hien virratessa otsalta.
Lämmin yö .

.
. vaikka oli jo lokakuun alku.

Ja taas lennähtivät ajatukset Måten mökkiin . . .

maan yleiseen tilaan .. . sodan jatkumiseen. Muis-
tiko hän väärin? Mäte oli kertonut aselevon solmi-
tun. Heister . . . sotamarsalkka Heister rähjäsi jossa-
kin alisen Tonavan varrella. Ruhtinas olisi kuulemma
palanut Erdely’istä . . . vai oliko se Szegedistä. Joku
oli kertonut, että hän olisi kuollut . . . myrkytetty.

22 Sydenpolttajat 337
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Nagy Szombatin jesuiitat olisivat kuulemma teh-
neet salaliiton häntä vastaan . .

.

»Jos Råkoczi on kuollut, niin Unkari on mennyttä»,
ajatteli herra Domonkos ja kiirehti askeleitaan.

Ja nyt valtasi hätä isänmaan puolesta hänen
sydämensä niin, että hän puoliääneen vaikeroi:

Ei, ei! Räkoczi ei voi kuolla! Miten silloin käy
Unkarin .. . näiden nukkuvien kumpujen, jotka
nousevat ja laskevat kuin meren aallot! Jumala ei
voi tahtoa sitä, että tämä ihana maa hukkuisi. .

.

sortuisi saksalaisten orjuuteen. Jumala ei voi tahtoa
sitä ei!

Hän oli tuollaisen matalan kummun laella, jossa
kas voi katajaa. Jalkaupposi hiekkaan. Herra Domon-
kos kärppäsi joutuisin askelin sen loivaa rinnettä
alas. Hän tuli pimentoon. Pensaat loivat synkkiä
varjojaan ... ja täällä ..

. painanteessa, hänestä
tuntui taas, että kaikki oli lopussa. Hän ei ikinä löy-
täisi taloa, missä voisi levähtää. Kaikki ne olivat
vihamielisiä labantsihenkisiä pakosta. Mutta
samantekevä. Jos Unkari oli kuollut, jouti hänkin
kuolemaan. Mutta askeleet johtivat itsepintai-
sesti toisen kummun rinnettä ylös. Välistä takertui
jalka jonkin katajan haarukkaan ... ja silloin
hänestä tuntui, kuin olisi joku tarttunut häneen
kiinni ja pidättänyt. »Hei, älä mene! Se on turhaa!»
Mutta herra Domonkos paarusti ylös, ja seisoi taas

hetkisen kuluttua tuollaisen lentohiekkakummun
laella.

Tänne tuntui tuuli. Ah, kuinka se virkisti hikistä
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otsaa ja ruumista! Herra Domonkos joi tuulta,
käänsi kasvonsa sitä kohti ja ahmi. Ah! Ei ollut
vielä hätää, kun kerran tuuli kävi. Se oli kuin hen-
gitystä .. . elävän olennon hengitystä. Hän ahmi
sitä niinkuin rakastunut ahmii neitosensa hiusten
tuoksua. Se oli hänestä tällä hetkellä yhtä suloista
ja huumaavaa.

Kuu oli laskenut. Herra Domonkos katseli siihen
suuntaan, minne se oli painunut. Viimeinen keller-
tävä valonhäive lehahti vielä jonkin pilven syrjällä.
Se liekehti kuin talonpoikaistytön liina auringossa.
»Hyvää yötä, vanha setä!» lausui herra Domonkos.
»Kohta nousee aurinko.» Ja silloin hänen olisi helppo
löytää oikea suunta ja päästä johonkin csårdaan,
missä saisi juoda . . .

Hän läksi toivorikkaana taivaltamaan edelleen
tähtien kalpenevassa valossa. Maiseman ääriviivat
rupesivat vähitellen selkenemään. Tuuli yltyi. Nyt
se toi jo tervehdyksen kaukaa . . . Etelä-Unkarista . . .

Tiszåntulista . . . Debrecenistä . . . mistä lie tullut.
Mutta sen henkäyksessä oli elämän tuore tuntu . . .

pirteä ja sykähdyttävä. Se vaikutti lumouksen
tavoin. Herra Domonkos asteli eteenpäin keven-
tynein mielin, hyräillen iloista säveltä. Yht’äkkiä
hän pysähtyi. Hän oli tullut tielle.

Leveä, vaalea nauha juoksi halki seudun, kier-
rellen matalien kumpujen välistä. Minnekähän
tämä mahtoi johtaa? Herra Domonkos ei ollut oikein
suunnasta selvillä. Mutta jos tuo taivaanrannan
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vaaleneva kohta hänen oikealla puolellaan oli itä,
niin tämä tie vei melkein suoraan pohjoiseen.

Hän aprikoi hetken, mutta läksi sitten marssimaan
eteenpäin. Vieköön! Johonkinpäinhän hänen piti
kulkea. Ensimmäiseen taloon, jonka hän tapaisi,
hän poikkeaisi ottamaan selvää suunnasta, käyköön
miten tahansa.

Vähitellen vaaleni taivas, ja tähdet sammuivat.
Aurinko nousi ja loi ensimmäiset punertavat säteensä
yökasteesta kiiltelevään maahan. Ne pujottelehti-
vat pensasten ja kumpujen välissä kuin hennot pit-
kät säilänterät . .

. vapisten ja väräjöiden. Hoijaa!
Edestäpäin näkyi valkoista, ja punertava tiilikatto
loisti puiden välistä. Siellä oli kylä.

Samassa rupesi takaapäin kuulumaan kavioiden
kapsetta ja vaununpyörien kolinaa. Tien käänteestä

noin virstan verran siitä paikasta, missä herra
Domonkos seisoi sukelsi näkyviin valjakko ja
pieni ratsujoukko. Aamuaurinko värjäsi sen punai-
seksi. Niin se karkuutti sieltä kuin verisen höyrypil-
ven sisässä .

.
. hevosten kaulat ojossa ja miehet keik-

kuen satulassa .
.

.

Herra Domonkos pujahti nopeasti piiloon. Ei
tiennyt, vaikka olisivat olleet labantseja. Maaten muu-

taman pensaan takana hän sykkivin sydämin seurasi
joukon lähestymistä.

Nyt se oli jo melkein kohdalla. Etupäässä ratsasti
kymmenkunta kurutsia, ruskeat tönttöhatut päässä,
jotka hohtivat punaisina. Kuskipukilla istui kaksi
miestä, joista toinen ajoi. Toinen oli nähtävästi jon-
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kun ylhäissukuisen palvelija. Herra Domonkos nousi
seisomaan. Samassa olivat vaunut hänen kohdallaan,
ja ikkuna-aukosta kurkisti juuri upseerin pää. Herra
Domonkos ihan jähmettyi. Se oli Melles .

.
. Gergely

Melles, hänen ystävänsä!
Melles! ■— huusi hän, mutta samassa oli joukko

jo karkuuttanut ohi. Upseeri katseli sinnepäin,
missä Tårkäny seisoi, mutta ei tuntenut tätä. Vau-
nut vierivät eteenpäin, ja hevosten kaviot nostattivat
sellaisen pölypilven, että koko matkue peittyi näky-
vistä.

Herra Domonkos läksi puolijuoksua pyrkimään
vaunujen perään. Hän arvasi niiden pysähtyvän
läheisessä kylässä. Niiden täytyi pysähtyä .. . sillä
Melleksen tapaamisesta riippui nyt kaikki.

2.

Vaunut ja niitä saattava kurutsijoukko olivat
pysähtyneet torille. Ratsurengit olivat riisuneet
hevoset valjaista ja juottivat niitä parastaikaa kai-
volla. Herra Domonkos lähestyi miehiä puolittain
hengästyneenä nopeasta juoksusta. Hän oli muuta-
malta vastaantulevalta talonpojalta kuullut, että
kylän nimi oli Romhåny.

Hyvää huomenta!
Miehet vilkaisivat häneen, mutta eivät vastanneet.

Yksi vinttasi parastaikaa vettä ruuheen.
— 1 Mihinkäs setä on sapelinsa hukannut?
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Kuulkaahan, aloitti herra Domonkos, välittä-
mättä pistopukeista ja ivallisista silmäyksistä.
Onko luutnantti Melles .. . herra Gergely Melles
mukananne?

Kyllä oli. . . mutta hänen jalosukuisuudellaan ei
nyt ollut aikaa. Hän aterioi parastaikaa notaarin
luona Ranskan lähettilään kanssa.

Minne te olette matkalla?
Kuulehan, äijä, sinä olet liian utelias! sanoi

muuan miehistä ja astui aivan TårkånyTn nenän eteen.

Taidat olla lahantsi!
Nyt suuttui herra Domonkos

Tiedä huutia, moukka! Minä olen paroni
Domonkos Tärkåny!

Ja jos hänen ulkoasunsa panikin vahvasti epäi-
lemään hänen sanojaan, niin sitä enemmän vahvisti
niitä ääni, millä ne lausuttiin. Miehet ottivat lakit
päästä.

-—■ Suokaa anteeksi, armollinen herra, mutta
Miesten oli nähtävästi hyvin vaikea uskoa, että

tuo ryysypekka, joka seisoi heidän edessään, olisi
paroni. He olivat tottuneet näkemään paroneja
aivan toisenlaisessa asussa.

Opasta minut herra Melleksen luo!
Kuten armollinen herra käskee.

Siinä olikin notaarin talo, aivan torin laidassa.
Sotamies meni sisään ja palasi pian herra Melleksen
palvelijan seuraamana.

Tämä katseli häntä pitkään, aukoili suutaan ja
parkaisi viimein:
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Eikö se ole armollinen herra?
Tärkåny räpytti silmiään ja koetti muistella,

mutta ei jaksanut muistaa.
Mikäs sinun nimesi on?

■— Gyula ..
. Gyula Zigäny. Armollinen herrahan

oli meillä yötä silloin . . . silloin kuin . .

Ahaa! Nyt herra Domonkos muisti. Sehän oli
Gyula .

. . sen slovakkilaisen talonpojan renki, jonka
talossa hän oli yöpynyt viime vuonna maahan tulles-
saan. Hehän olivat sitäpaitsi tainneet tavata Zawad-
kassa.

—• Niin tapasimme.
Vai sinä se oletkin . .

. kyllä muistan. Mutta
eikö teitä ollut kaksi, jotka . . . tuota .

.
.?

Kaksihan meitä oli, mutta Palko ei uskaltanut
enää lähteä matkaan.

No, hyvä, hyvä . .
. vai niin, vai niin . . . mutta

missä herra Melles oli?
- Hän on täällä sisällä .. . aterioi parastaikaa.

Kylläpä hän tulee hämmästymään. Olemme luulleet
teitä kuolleeksi, armollinen herra.

Kuten näet, niin minä elän vielä.
He nousivat portaita ylös ... ja Gyula juoksi

edellä ilmoittamaan. Hetkisen kuluttua rupesi kuu-
lumaan, kuinka tuoleja äkkiä siirrettiin syrjään,
veitsi kilahti lautasta vasten ... ja seuraavassa tuo-

kiossa ryntäsi herra Melles eteiseen, vasen silmä
peloittavasti ulkokierossa ja kasvot punoittaen.

Missä, missä . . .
?

—■ Tässä minä olen, Gergely, nauroi herra
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Domonkos, ja hänen kasvojensa poikki kulkeva arpi
hohti valkoisena.

No, voi autuas Måtyäs-kuningas ja Miskolcin
kahdeksansataakahdeksankymmentä ja kahdeksan
suutaria! Sinäkö se todella olet?

Ja herra Melles syleili ystäväänsä, työnsi taas käsi-
varren mitan päähän itsestään ja syleili uudelleen.

Oletko sinä ollut linnassa hevosen varkaudesta
vai sikopaimenena Kecskemetin pusztalla?

'
— Melkeinpä, melkeinpä! nauroi herra Domon-

kos. Ainakin, mitä sikopaimenena oloon tulee.
He menivät sisään, ja herra Melles esitti ystä-

vänsä .
.

. Siellä istui kaksi herraa pöydän ääressä,
joista herra Domonkos arvasi toisen kylän notaariksi.

Herrat suokoot anteeksi minun ystäväni ulkoa-
sun. Mutta hän on todella paroni . .

. niin totta kuin
minun nimeni on Gergely Melles, luutnantti hänen
armonsa ruhtinas Råkoczin armeijassa.

Olen kulkenut koko yön, ■— sanoi herra Domon-
kos kuin anteeksi pyytäen, mutta hänet istutettiin
väkisten pöytään.

Osaatko sinä latinaa? kysyi herra Melles
hetkisen kuluttua, viitaten vastapäätä istuvaan nuo-
renpuoleiseen mieheen. Minulta se, peijakas vie,
on unohtunut.

Kyllä jonkin verran.
Hän tarkasteli vastapäätä istuvaa nuorta miestä.

Tämä oli esitetty Konstantinopolissa olevan Ranskan
lähettilään sihteeriksi, herra MicheFiksi.
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—Ad adventum hospitisl 1 ■— sanoi herra Melles
nyökäten ja kohotti maljansa.

Ad sitim praesentem, 2 jatkoi notaari.
Atque ad futuram,

3 nauroi ranskalainen.
Niin. Ne ovat tituli bibendi, juomisen aiheet,

joita on kaikkiaan quinque viisi, ■— muhoili herra
Melles jaryyppäsi. Mutta kerropas nyt itsestäsi.

Herra Domonkos kertoi. Noin pääpiirteissään vain
hän selosti haavoittumisensa ja oleskelunsa Pyhän
Andreaksen saarella. Mutta Gergely-herralla oli
tarkka vainu.

Oliko siellä tyttö? tiukkasi hän.
Herra Domonkos myönteli hiukan ujona.

No . . . sanoinhan minä! Sikopaimenena Pyhän
Andreaksen saarella! Ja samassa hän rupesi hyräile-
mään:

Huss! No, sikaa! Taimistossa! Korvat näkyy vain!
Sikopaimen kera kultans’ on vain kaulakkain.

Katsohan sinä! Sillä aikaa kuin sinä kuhertelit
Pyhän Andreaksen saarella, olemme me toimitelleet
suuria asioita.

Ja herra Melles rupesi kertomaan. Herra Michel,
ranskalainen, oli tulossa Konstantinopolista, hänen
herransa Ranskan lähettilään asioissa. Hän, Melles,
oli kurutseineen ollut häntä vastassa Ujpestissä ja
saatteli nyt ruhtinaan luo.

1 Vieraan tulon kunniaksi.
2 Parastaikaa vallitsevan janon (kunniaksi).
3 Ja tulevan janon.
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Missä ruhtinas nyt oleskeli?
Hän on Yihnyessä .. . kylpemässä. Ja nyt on

aselepo. Tiedätkö sinä siitäkään mitään?
Olenpa tainnut kuulla . . . huhupuheena vain.

Herra Melles nauroi. Oli siinä mies . . . hävisi puo-
leksi vuodeksi. . . luultiin jo kuolleeksi ... ja siellä
vain leikki kalastajatyttöjen kanssa välittämättä
valtakunnan tilasta niin yhtään mitään.

No . . . minä makasin kauan elämän ja kuo-
leman vaiheilla, koetti herra Domonkos puolus-
tella.

Jaa, jaa, sanoi notaari. Se on ollut aimo
isku.
.Niin on kuin tataarilaismuuri silmän ja suun

välillä. Eipä ihme, ettei muurin tuolla puolen tiedetä,
mitä tällä puolen tapahtuu.

Herra Domonkosta rupesi jo tympäisemään tove-

rin leikinlasku, mutta hän hillitsi itsensä. Pääasia
oli, että hän nyt tiesi, mihin oli mentävä. Ruhtinaan
päämajassa hänellekin osoitettaisiin jokin paikka. Ja
sitäpaitsi olihan hauskaa matkustaa tutussa seu-
rassa. Hän mainitsi tarvitsevansa hevosen.

Herra notaari hankkii sinulle hevosen ja sapelin,
toimitti Melles, joka oli jo melko lailla humalassa.
Pankaa kruunun laskuun ...se maksetaan myö-

hemmin. Ja jos Unkari on tuomittu häviöön, niin
silloin ei myös merkitse mitään, onko Romhåny’issa
yksi hevonen enemmän tai vähemmän.

Mutta sehän ei ole tuomittu häviöön! • jat-
koi hän sitten lyöden nyrkkiä pöytään, niin että rans-
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kalainen jo pelokkaana katseli häntä. Nyt joskos-
kaan saa saksalainen selkäänsä! Sulttaani tulee
meille avuksi!

Sulttaani?
Nii-in, tankkasi herra Melles, ja hänen vasen

silmänsä katsoi peloittavasti ulkokieroon. Itse
padisah, kautta Muhammedin parran! Mutta siitä
ennätämme jutella matkalla. Nyt on lähdettävä.

Allez? 1 kysyi herra Michel valmiina nou-
semaan.

Yui, vui.
Herrat nousivat pöydästä, ja notaari läksi hank-

kimaan herra Tårkäny’ille varusteita.

3.

Vasta parin tunnin kuluttua oli herra Melles val-
miina jatkamaan matkaa. Hän oli nukkunut pois
pahimman humalansa ja järjesteli nyt parastaikaa
miestensä sijoitusta.

Sinä, Gyula, ratsastat kärjessä niinkuin tähän-
kin asti, selitti hän. Me herra Tårkåny’in
kanssa ajamme jälkijoukossa. Mutta jos vain
vähänkin tärkeää huomaat, niin heti sana!

Ymmärrän, Teidän Jalosukuisuutenne.
—• Gyulasta on tullut mies, naureskeli herra

Melles. —Ei hän enää piileksi tallin ylisellä niinkuin
ennen.

1 Lähdetäänkö?
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Niinpä niin, niinpä niin. Herra Domonkos oli
kovin levoton pääsemään matkaan.

Mitenkäs ranskalainen? tiedusti hän.
Ranskalainen on väsynyt ja haluaa levähtää.

Hän ei kaipaa seuraa.
Lähdettiin.
Pitkästä aikaa keinui taas hevonen herra Domon-

koksen alla. Se oli virkeä eläin . .
. totteli vähäisintä-

kin kannuksen kosketusta. Tärkåny’istä oli nautinto
ratsastaa, hän oli kuin toinen mies.

Aseistuksensakin puolesta hän oli nyt kunnossa.
Notaari oli hankkinut hänelle hyvän miekan, pari
pistoolia sekä saappaat. Takkiin oli neulottu nappi
toisen kultaisen tilalle. Se oli kyllä erilainen kuin
Mariskan neulomat luunapit .

. . mutta se täytti
paikkansa. Sensijaan oli matala, kulunut talonpoi-
kaishattu saanut luovuttaa paikkansa korkealle
kurutsipäähineelle, jossa liehui kurjensulka. Siitä
tunsi jokainen hänet herraksi. . . samoin kuin tuosta
ainoasta vaakunalla varustetusta kultanapista, joka
kuin muistona menneiltä hyviltä päiviltä oli jäänyt
jäljelle.

Herra Melles tarkasteli ystäväänsä. No ..
. nyt

tämä jo näytti joltakin. Aamullinen ryysypekka oli
vaihtanut asuaan. Domonkos Tårkåny’istä oli taas
tullut paroni ja kapteeni hänen ruhtinaallisen
armonsa Ferenc Räkoczin armeijassa.

Kurjensulka se on unkarilaisen aatelismiehen
tunnus . . . vapauden ja ylpeyden symboli, jutteli
hän. Ilmankos itävaltalaiset sitä niin vihaavatkin
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. . . ja haluaisivat kiskaista sen pois meidän lakeis-
tamme.

Samoinkuin kultaiset napit ... ja vaihtaa ne

lyijyisiin. Minulla ei olekaan jäljelläkuin tämä yksi. . .
mutta se pysyy siinä, missä on . . . kuolemaan asti.

Niin . .
. kyllähän ne labantsit tahtoisivat pis-

tää meidät böömiläisiin housuihin . . . mutta ei se
käy. Luulevat kai, että meistä tulisi kilttejä poikia
siten . . .

Herra Melles tarjosi Tårkåny’ille päällikkyyttä,
sillä olihan tämä yhtä arvoastetta ylempi. Mutta
Domonkos-herra torjui sen jyrkästi. Ulkoasunsakin
puolesta oli Melles enemmän upseerin näköinen kuin
hän, Tårkåny. Hänen atillansa oli uuden uutukai-
nen, ja sitäpaitsi liehui hänen hartioillaan sininen
mente. Hänen satulalointaan koristi uljas vaakuna:
heinärukoa muistuttavalla vuorennyppylällä pör-
rösiipinen lintu käyräsapeli nokassaan. Ei siis
tullut kysymykseenkään, että hän, Tårkåny, olisi
astunut hänen paikalleen. Sitäpaitsi ystävällä oli
ruhtinaan määräys.

Niinhän minulla kyllä on, tuumi Melles.
No . . . kuinka tahdot. Kyllä minä saan nämä pojat
tottelemaan. Hoi, Gyula, anna mennä!

Hevoset lähtivät juoksemaan, ja kuski hoputti
valjakkoa pitkällä piiskallaan. Kuin pistoolinlau-
kaukset kajahtelivaf piiskansiiman paukahdukset
ilmassa.

Vaunut heittelehtivät. Ilmeisesti ei ranskalaisen
010 ollut mukava. Mutta herra Melles huusi:
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Matkustanut Konstantinopolista asti
Ja hän heilautti päätään kuin merkiksi, että se,

joka jo on niin pitkän taipaleen kulkenut, ei enää

matkan tässä vaiheessa isosti välitä, heittääkö enem-
män tai vähemmän.

Herra Domonkoksen olisi tehnyt mieli kysyä,
miten oikeastaan oli tämän sulttaanin lupaaman avun
laita. Mutta hän ei saattanut, sillä kavioiden kapse
esti keskustelun. Ensimmäisessä ylämäessä, jolloin
oli pakko antaa hevosten käydä, hän sensijaankysyi-

Katsohan ... se on sillä lailla, että sulttaani
on luvannut lähettää armeijan tänne meitä autta-
maan .

.
. viisikymmentä-, satatuhatta miestä, miten

vain. Sitä ilmoitusta tuomaan matkustaa nyt herra
ranskalainen.

Mutta eikö se ole vaarallista .
.

. laskea turk-
kilainen maahan? Valtaa pian koko Unkarin, niin-
kuin teki Mohåcsin tuhon jälkeen.

Jaa ... siitähän se saattaa tuntua. Mutta
nyt on sentään toinen aika. Sulttaani vihaa keisaria
. .

. ja hän haluaa meitä auttamalla kostaa Leopol
dukselle . . .

Niinpä niin . . . mutta eikö siinä sivussa voinut
kostaa myös Unkarille .

. . jäädä maahan ja sanoa:
»Nyt olen herrana minä!»?

Eipä kai ...jos kerran ollaan liitossa.
Tiesi hänet. TärkänyMla oli huonot kokemukset

turkkilaisista, vaikka hänen totuuden nimessä täy-
tyikin myöntää, että saksalaiset olivat vieläkin
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pahemmat. Ennemmin hän sentään turkkilaisten
kanssa tuli toimeen kuin saksalaisten.

He keskustelivat tästä ja monesta muusta kysy-
myksestä. Herra Domonkos huomasi viettäneensä
puoli vuotta kuin säkissä, hän ei tiennyt mitään
maailman suurista tapahtumista. Ranskan kunin-
gas oli elokuussa kärsinyt musertavan tappion
Höchstädthn luona Saksassa. Se oli ollut verinen
isku Ludvikille ja hänen liittolaisilleen. Kokonaista
kaksikymmentätuhatta miestä oli jäänyt kentälle . . .

voittajaltakin niiden joukossakuusitoista kenraalia.
Heidän, kurutsien, asiaan se myös vaikutti suuresti.
Itävalta pääsi paremmalle puolelle ja alkoi esiintyä
sen mukaisesti.

Siksikö nyt on aselepo?
Siksipä kai. Ruhtinaan oli pakko suostua sii-

hen, sillä hänenkin asiansa olivat heikolla kannalla.
»Olivat», sanot sinä. Entäs nyt?
No . . . eivätköhän liene jonkin verran parantu-

neet.

Herra Melles heilautti kättään.
Ja sinä kerroit myös, että nyt ovat parastaikaa

neuvottelut käynnissä?
Niin ovat Selmecissä. Sinne on tullut keisa-

rin lähimpiä miehiä . . . tai ainakin pitäisi tulla . . .

kreivit Kohåry ja Lamberg sekä paroni Seilern. Ja
sitäpaitsi vanhat tuttavamme Stepney ja Bruyninx.

Stepney ja Bruyninx! Herra Domonkos muisti
nämä herrat siltä kerralliselta retkellä, jolloin he
olivat palanneet Wienin edustalta jakohdanneet neu-
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vottelijat keskellä yötä lähellä Unkarin rajaa. Hän
muisti erikoisesti laihan englantilaisen. »Linguam
latinani loqueris?» »Vero!» Missähän mahtoi tällä
haavaa olla kreivi Kårolyi?

Alisen Tonavan varressa ... jossakin. Hän
pitää silmällä Heisteriä.

Heisteriä! Herra Domonkos pudisti päätään ja
puri hampaansa yhteen. Se nimi oli vihattu Unkarissa.
Hän ei ollut luonnollisesti koskaan sotamarsalkkaa
nähnyt, mutta sitä paremmin hän tunsi tämän mai-
neelta. Se oli hirveä. Heisterin nimi merkitsi unka-
rilaisen korvissa kaikkea sitä julmuutta,kovuutta japi-
rullisuutta, mitä ihminen vain saattoi lähimmäiselleen
keksiä. Talonpoikia hän oli rääkkäyttänyt kuin peto
. .

. panettanut näille ruutia suuhun ja sitten räjäh-
dyttänyt ilmaan. Naisia hän oh raiskauttanut ja
pieniä lapsia surmauttanut. Heister edusti kaikkea
sitä hävitysintoa ja -raivoa, joka ilmeni toisessa
rodussa toista kohtaan. Hän oli unkarilaisten mie-
lestä perkele, lihaksi tullut paholainen ... ja jokainen
unkarilainen tunsi mitä syvintä inhoa ja vihaa tätä
saksalaisen maailman edustajaa kohtaan.

Ranskalainen tietää kertoa, millä tavalla sota-
marsalkka on häntä kiduttanut ja koettanut viivyt-
tää hänen matkaansa, vaikka ranskalaisella on diplo-
maattipassi. Kadotus nielköön sen miehen!

Amen, sanoi herra Domonkos ja ratsasti
synkkänä toverinsa rinnalla.

Mutta olipa iloisiakin uutisia. Bercsenyi oli
järjestänyt uuden partioretken Itävallan puolelle.
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he olivat tunkeutuneet . .

. kuudentuhannen miehen
vahvuisina ... polttaneet kaupungin, ryöstäneet
ympäristöä laajalti ... ja palanneet sitten suuri
saalis mukanaan omalle puolelleen.

—• Se se terää tekee! huudahti herra Melles,
lopettaen kertomuksensa, ja hänen kieroon katso-
vasta silmästään kuvastui villi riemu.

Se se terää tekee! - kertasi herra Domonkos
enemmän kuin muissa mietteissä. Hän muisteli
Timer-agaa. Missähän mahtoi tällä haavaa olla
hänen sinutteluveljensä?

Timer on kreivi Karolyin matkassa, vastasi
herra Melles. Tiedätkö, että hän ryösti kreivit-
tären?

Kreivittären? Minkä kreivittären? Herra Domon-
kos tempaisi niin äkäisesti ohjaksista, että ratsu

karkasi pystyyn.
No, sen sinun kreivittäresi.

Tärkäny’in sydän melkein pysähtyi. Leonan!
Kuinka ja milloin se oli tapahtunut?

Kreivitär oli lähtenyt Miskolcissa käymään
tätejänsä tervehtimään, kun Timer tataareineen sat-
tui tiedusteluretkelle samoille main. Mitäs muuta
kuin kimppuun ... ja tyttö sotineen vangiksi. Tämä
oli kuitenkin niin voimakkaasti vedonnutruhtinaaseen,
että Timerin täytyi viedä heidät tämän leiriin. »Miksi
ryöstit?» oli Räkoczi tiukannut. »Olen luvannut
sinutteluveljelleni.» »Kuka sinun sinutteluveljesi on?»
»Sitä en sano!» Ruhtinas oli uhannut häntä kuole-
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maila, mutta Timer oli vastannut:» Surmauttakaa,
armollinen herra! Mutta minä en sano. Minkä
tataari lupaa, sen hän pitää . . . vaikka henki men-
köön. Jumala on yksi!» Se oli herättänyt suurta

huomiota ...ja leirissä oli kuiskittu jos jotakin. Toi-
set olivat epäilleet Ocskayta, toiset häntä, Domonkos
Tårkäny’ia .. . mutta Timer ei ollut sanonut. Oli
kerrottu neidin viime aikoina kylmenneen Ocskaylle
...ja että tämä muka olisi uhannut ryöstättää hänet.
Kun hän samoihin aikoihin oli retkeillyt samalla suun-
nalla kuin Timerkin, oli arveltu heidän olleen liitossa
keskenään. Bercsenyin pyynnöstä oli ruhtinas armah-
tanut Timerin ... ja tämä oli luvannut vaieta agan
kuolintavasta. »Allahin kädessä on ihmisen elämä
ja kuolema. Ylistetty olkoon hänen nimensä!»
Mutta tänäkin päivänä vielä muutamat epäilevät
Ocskayta . . . vaikka tämä on vannonut, ettei tiedä
asiasta mitään. Kuule, mitenkäs sinun suhteesi ovat

siihen kreivittäreen —?

Herra Domonkos ei vastannut heti. Kertomus oli
siinä määrin järkyttänyt häntä. Vai ryösti. . . kat-
sohan sitä, pirun pippurisilmää! Hän muisti Wienin-
retken ja mitä sillä matkalla oli tapahtunut. Hän
oli esittänyt Timerille ryöstösuunnitelman . . . vaikka
olikin jälkeenpäin luopunut siitä. Se oli ollut hullu
tuuma alusta loppuun. Mutta ■ — hän ei ollut Time-
rille antanut peruutusta. Ja nyt oli tataari muistanut
lupauksensa ja pannut tuuman täytäntöön. Pirun
pippurisilmä!

Ei minulla ole mitään erikoisia suhteita
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Mutta . . . etkös sinä ollut rakastunut häneen
muistelen?

No ...se oli tainnut olla sellaista .
.

. hm . . . ilman-
aikaista.

Mutta sinähän olit kihloissakin hänen kans-
saan . . . tosin salaa, penäsi herra Melles.

No . .
. älähän nyt. Vai että ryösti

Niin ryösti kuin poika! Se tuntuu olevan mies
Timer.

Herra Domonkos ei vastannut. Hänen mieleensä
oli vain jäänyt yksi lause soimaan. »Oli kerrottu nei-
din viime aikoina kylmenneen Ocskaylle .. .» Se
sykähdytti hänen sydäntään. Hän siis vieläkin
rakasti kreivitärtä? Siltä tuntui . . . siltä tuntui taas,
kun toivottomuuden pilvien läpi aurinko hiukankin
pilkoitti. Mutta entä Mariska? Voimakas läm-
pöaalto täytti herra Domonkoksen sydämen. Kalas-
tajamökin kuva sukelsi mieleen kirkkaana . . . niin
säteilevän kirkkaana, että melkein pahaa teki. Kais-
lakatto loisti vaaleanvihertävänä . . . Tonava virtasi
ohi. . . tyynenä .. . savenharmaana .. . järkkymät-
tömänä kuin itse aika. Oli kesä ... ja linnut lau-
loivat mökin takana poppelilehdossa. Mariska oli
kaupungissa käymässä ... ja hän nuokkui ran-
nalla .. . raukeana ..

. päivän ampumana, silmät
ummessa, kuunnellen tiklien laulua ja aallon hiljaista
liplatusta .. . »Sebö-setä!» »Joko sinä tulit, Maris-
ka ..

.?» »Jo. Ei kaupungissa kulu aika. Kun asi-
ansa toimittaa .. . niin sitten kotiin. Täällä on
hyvä . .

.»
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Herra Domonkos oli ollut niin unelmiinsa vajon-
neena, ettei ollut huomannut hevosten pysähtyneen.
Nyt hän sen huomasi. Vaunut seisoivat yhdessä
kohti, samoin koko kurutsijoukko. Miehet pajattivat
vilkkaasti. Viulu soi jossakin etupäässä.

Mikä siellä? huusi herra Melles.
Samassa lähestyi talonpoikaispukuinen nuori mies,

viulu leuan alla. Hän veteli häämarssia.
—• Armolliset herrat. Minulla on kunnia pyytää

kaikkia maantien matkaavaisia savenvalaja Domon-
kos Tothin ja talollisen Bändi Patkon tyttären,
Mariskan, häihin.

Nuodemies oli vahvasti humalassa, mutta toimitti
siitä huolimatta asiansa reippaaasti.

Psst, psst .. . älkääpäs menkö! pidätteli
hän. - Minulla on kunnia kutsua savenvalaja Domon-
kos Tothin ja talollisen tyttären Mariska Patkån
häihin. Talo on tuossa mäen syrjässä.

Luuletko sinä, että meillä on aikaa kaikenlai-
siin kissanristiäisiin? pauhasi herra Melles. —• Me
olemme ruhtinaan asioilla.

Ruhtinaan miehiä mekin olemme, vastasi
nuodemies viulunjousta heilutellen. Ei ole pakko
kauan viipyä. Yksi malja vain morsiusparin menes-
tykseksi . . . armolliset herrat kurnisit .

. .

Miesten olisi tehnyt mieli sen huomasi kaikesta.
He vetelivät pitkiä viiksiään ja maiskuttelivat suu-
taan. Tuoppi viiniä tuntui houkuttelevalta.

Mitä arvelet? kysyi Melles Tårkåny’ilta.
Poikelaanko?
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Herra Domonkos oli hämmästynyt. Hän ei vielä-
kään saattanut oikein käsittää, kuinka kaikki oli
niin omituisesti yhteen kietoutunut. Juuri kuin hän
oli muistellut Mariskaa ja vaellellut hengessään
Pyhän Andreaksen saarella, tuli tämä hääkutsu. Se
huvitti häntä ja samalla omituisesti liikutti. Hänen
olisi tehnyt mieli mennä. Mutta toisaalta hän pel-
käsi viivytystä. Mitä ranskalainen sanoisi?

Ranskalainen nukkuu, vastasi herra Melles,
jota kutsu myös suuresti houkutteli.

Yksi tuoppi vain morsiusparin menestykseksi,
armolliset herrat kurutsit, pyyteli nuodemies.

Samantekevä! huudahti herra Melles.
Ajakaa vaunut tiepuoleen ... ja neljä miestä vahtiin.
Vuoronperään vaihdatte sitten vartiota.

Eljenl kajahduttivat kurutsit kuin yhdestä
suusta, ja nuodemies etunenässä marssia soittaen rat-
sasti Gyula miehineen häätaloon, herrojen Melleksen
ja Tårkäny’in jäädessä järjestämään vahteja.

Se oli totta: ranskalainen nukkui. . . niin kuorsasi,
että jyrinä kuului. Hänen palvelijansa näytti her-
mostuneelta. No . . . pitäköön hän silmällä herraansa
sillä aikaakuin he joisivat maljan morsiusparin menes-
tykseksi. Sitten jatkettaisiin matkaa Balassa-Gyarma-
tiin.

He seurasivat toisia taloon, mistä nyt kuului iloista
hurrausta ja repäiseviä eZyen-huutoja.



Herra Domonkos istuu häätalon pöydässä ja syö ja
juo. On jo ilta, auringonlaskun aika tai ohi siitäkin.
Herra Domonkos ei tiedä ajankulusta mitään. Hän
on humalassa, onnettomasti humalassa, mutta
siitä huolimatta hän on kutakuinkin vielä näihin
saakka kyennyt havaintoja tekemään itsestään ja
ympäristöstään. Ja ne havainnot ovat vuoroin herät-
täneet surullisia, vuoroin iloisia ja onnellisia tunnel-
mia hänen sielussaan.

Hän on tanssinut morsiamen kanssa tiesi kuinka
monta kertaa . . . pyörinyt tyyny- ja hattutanssit,
niin että henkeä on salvannut ja polvia heikottanut.
Ja välillä aina juonut hääparin menestykseksi. Nyt
hän on siinä tilassa, että kaikki on sekaisin .

.
. hää-

väki, sulhanen ja morsian. Välistä hänestä tuntuu, että
hän on sulhanen ... ja hän ihmettelee, että toinen,
ventovieras mies pyrkii tanssittamaan hänen Hans-
kaansa . . .

Niin Mariska .
.

. hän on suloinen. Kuta pitem-
mälle ilta kuluu, sitä enemmän herra Domonkoksesta
tuntuu, että morsian on hänen Mariskansa ...ja että

nyt tanssitaan hänen häitään. Sulhasparka on tuskin
kertaakaan saanut pyörähtää morsiamensa kanssa
viimeisten parin tunnin kuluessa. Aina on herra
Domonkos paakerehtinut tiellä, kasvot viinistä
punoittaen, mutta muuten totisena kuin kirkon seinä.

Mustalaiset ovat soittaneet hiki hatussa. Priimas
on humalassa hänkin . . . kaikki, koko hääväki, enem-
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män tai vähemmän. Heitä huvittaa tuo aatelisherra,
joka aina hyökkää esiin, kun vain morsian vapautuu.
Tyttö parka onkin jo ihan näännyksissä.

Morsiustanssi! —huudetaan, ja herra Domonkos
kavahtaa pystyyn. Tärkåny’in sumenevissa aivoissa
vilahtaa kyllä jotakin sentapaista, että hänestä taitaa
joku tehdä pilaa, koska samaan aikaan poukahtaa
myös sulhanen paikaltaan. Mutta hän ei siitä
välitä .

. . hän tahtoo tanssia Mariskan kanssa .
.

.

yksin Mariskan kanssa. Onneton sulhanen kiroaa
puoliääneen itsekseen . .

. mutta ei auta, hänen on
tyytyminen. Itsepäinen aatelisherra on järkkymätön
kuin kohtalo. Kylän pojat naureskelevat hänelle,
naureskelevat herra Domonkoksellekin. Mutta
tämä ei sitä huomaa. Vanhoista vaimoista on
taas hauskaa katsella tuota kurutsiupseeria, joka
tanssii kuin tekisi jotakin hyvin vakavaa ja perus-
teellista työtä. Kelpasipas kerran moukankin tytär
maan mahtaville!

Domonkos, pidä puolesi! huudetaan oven-
suusta sulhaselle. Siellä seisoskelee toisia häävieraita,
jotka odottavat pöytävuoroaan. Herra Domonkos
ottaa sen itselleen. Kukas sieltä oikein huutaa .. .

Melleskö? Hänen päässänsä läikähtelee somasti,
rinta paisuu onnesta jaylpeydestä. Morsian tuossa .

. .

hänen edessään on suloinen. Ja morsian on Mariska.
Hänellä on kruunu päässä jayllä korea kansallispuku.

Kyllä minä pidän puoleni, solkkaa hän.
Nämä ovat meidän häämme.

Morsian hymyilee. Hän huomaa kyllä, että herra
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on humalassa, tolkuttomasti humalassa, mutta se
ei häntä häiritse. Kaikki miehet ovat häissä enemmän
tai vähemmän humalassa se kuuluu asiaan. Se
häntä vain huvittaa, että tämä herra laskee leikkiä . . .

pilailee talonpoikaistytön kanssa. Mutta niin vaka-
vana ..

. niin verisen vakavana. Hän ei ole siihen
tottunut, sillä ani harvoin korkeat herrat puhuttelivat
talonpoikaista ihmistä. Mutta tämä on hauska
herra .. . totisuudestaan huolimatta. Hän uskaltaa
kysyä:

Onko armollisen herrankin nimi Domonkos?
On, - vastaa Tårkäny sydän onnea tulvillaan.

Hänestä on hauskaa, että Mariska puhuttelee häntä.
Niin eivätkö nämä olleetkin hänen häänsä ..

.

hänen, Domonkos Tårkåny’in? Vai olivatko ne jon-
kun savenvalajan, jonka nimi myös oli Domonkos?
Kuka oli savenvalaja . .

. hänkö vai se toinen? Ja
kuka oli paroni. .

. sekö toinen ..
. vai hän? Herra

Domonkoksen on vaikea sitä kysymystä ratkaista
viinin läimähdellessä päässä ja tanssin nopean tahdin
huumatessa. Hän muistaa vain hämärästi, että on
ollut onneton . . . äärettömän yksinäinen ja onneton ..

.

mutta että nyt on löytynyt tie takaisin tänne .. .

Pyhän Andreaksen saarelle ja Mäten mökille. Ja
tuossa oli nyt Mariska hänen edessään . . . suloisena ...

punaposkisena . . . hengästyneenä. Hikihelmi väräjöi
hänen ylähuulellaau ... ja herra Domonkoksen tekee
kovasti mieli suudella se siitä pois. Mutta tanssin
nopea tahti vaihtelee. Välistä pyöritään ympäri, niin
että tuvan seinät vilisevät ... ja kaikkien seinän-
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viertä pitkin istuvien naamat ovat yhtä punertavaa
juovaa vain. Välistä hypitään paikalla yhä nopeam-
massa tahdissa, ja silloin saa koota kaiken tarmonsa,
jotteivät morsiamen kasvot vain muuttuisi kaksiksi.
Herra Domonkos hihkaisee:

Hui!
Hui! hihkaisevat nuoret miehet kuorossa,

ja mustalaiset soittavat vimmatusti, hien virratessa
kasvoja pitkin.

Melles haastelee isäntien kanssa. Hän on saanut
tietää kamaloita asioita. Täälläkin ovat labantsit
riehuneet . .

. polttaneet ja murhanneet. P-kele vie-
köön! Ruutia oli työnnetty suuhun miehille ja sitten
sytytetty. Kautta Pyhän Tapanin! Saksalainen oli
peto ..

. pahempi kuin peto. Turkkilainen oli sata

kertaa parempi.
Ja yht’äkkiä rupeaa hän hoilaamaan:

Kaiva kaivo tuuman tikuin,
Allahkin on parempi kuin
Werda.

Tanssi keskeytyy hetkeksi, ja mustalaiset tarttuvat
heti säveleeseen kiinni. Yks’ kaks’ laulaa koko tupa
niin että jyrisee:

Kaiva kaivo tuuman tikuin,
Allahkin on parempi kuin
Werda

Hei! hihkaisee herra Domonkos ohi viilet-
täessään, ja heilauttaa kättään. Hän näkee kyllä kaksi
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Mellestä .. . mutta hän huutaa molemmille. Tanssi
on alkanut uudelleen ja muuttunut villiksi, hurjaksi.
Jalkoja taotaan savipermantoon, niin että tahdikas
kenkien kopina melkein voittaa kaikki muut äänet.

Mutta herra Domonkoksen karjaisu kuuluu sitten-
kin yli laulun jatanssin ryskeen.

Hei!
Nyt taukoavat mustalaiset. He ovat ihan uuvuk-

sissa. Heille juoksutetaan viiniä, ja he juovat pitkin
siemauksin. Hääväki siirtyy jälleen pöydän ääreen,
ateriaa jatkamaan. He ovat aivan lääpästyksissään.

Herra Melles muistaa yht’äkkiä, ettei hän olekaan
vaihtanut vartioita. Vahdit ovat seisoneet siellä
koko päivän jos ovat seisoneet. Hän on ollut
näkevinään niidenkin naamat täällä sisällä tanssin
vilinässä . . . tai ulkona pihalla. Hän toimittaa Gyu-
lalle, joka on tavallaan jonkinlaisena alapäällikkönä
samalla.

Pidä sinä hu-huolta siitä, että vah-vahteja vaih-
detaan ...Ja il-ilmoittakaa minulle heti, kun ra-rans-
kalainen herää.

Gyula ei viitsi kertoa, että ranskalainen on aikoja
sitten herännyt ja kävelee nyt maantiellä edestakai-
sin, sadatellen unkarilaisten päättömyyttä. Ei ihme,
jos valtakunta hävisi, kun olivat tällaisia ihmiset .. .

miehetkin tällaisia ..
. hetken tuulista ja ailahte-

luista riippuvaisia .
.

. juuri kuin vallattomat koulu-
pojat. Mutta hänen täytyy tyytyä vain sadattele-
maan ranskaksi javihaisena kävellä viuhtomaan edes-
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takaisin. Yaunuhevoset on riisuttu valjaista ja nyh-
tävät parastaikaa ruohoa viereisellä vainiolla.

Sisällä häätalossa syödään, juodaan ja tanssitaan.
Joku hurjapää on virittänyt laulun:

Niitylle, niitylle, hei, Losoncin niitylle
linkkuveitsi hukkunut on multa.
Veitsen tietä meni sormuskin.
Sääliks käy nyt nykyinen tää kulta

Sääliksipä kävi. Sulhanen ei ole pitkään aikaan
päässyt enää morsiamensa kanssa juttelemaan. Herra
Domonkos istuu hänen vieressään, pitäen kädestä
kiinni ja haastelee:

Muistatko, Mariska, kun me yhdessä leivoimme?
Sinä pistit uuniin ... ja minä ojensin pelkalla. Minä
tulin toimeen sillä sinun lahjoittamallasi leivällä koko
yön ..

. kun talsin pitkin pusztaa. Voi, kuinka minä
kaipasin sinua, Mariska!

Morsian punastelee. Herra haasteli mahdotto-
mia. Mutta hänhän oli humalassa.

Kyllä muistan, kyllä muistan, koettaa hän
vastata, sillä toinen pusertaa kädestä, niin että kipeää
tekee.

Herra Domonkos lämpenee yhä enemmän. Hänen
sydämensä on ääriään myöten täynnä.

Ja sinä neuloit napit minun atillaani . . . katso-
pas ...ne ovat kaikki tallella. Ja herra Domonkos
laskee nappeja, mutta ei saa selville, onko niitä kym-
menen vai kaksitoista.

Katsopas, Mariska ...ne ovat kaikki tallella
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Niinpä näkyvät olevan . . . lehmän sarvesta sor-
vatuita sieviä nappeja.

Lehmän sarvesta sorvatuita sieviä nappeja,
sopertelee herra Domonkos ja suutelee morsianta
keskelle suuta.

Ooo! —■ huutaa koko tupa kuorossa, ja mustalai-
set virittävät villin laulun. Kukaan ei pahastu herra
Domonkoksen käyttäytymisestä. Mutta morsianta
hävettää. Hän on koko päivän ollut huomion esineenä.
Tämä aatelisherra rupesi käymään kiusalliseksi.

Jumala suokoon onnea ja menestystä! toivot-
taa morsiamen isä, viinituoppi kourassa. Armolli-
sen herran suudelma on siitä takeena.

Niin on, sanoo herra Domonkos. Omaani
minä suutelin.

No . . . jos ei nyt juuri omaakaan, niin välipä
tuolla. Somogy’ilaiset vain istuvat eukkojensa vie-
ressä. Sopii siis aivan hyvin, että armollinen herra
istuu siinä.

Mitä? kysyy herra Domonkos karistelevin
silmin.

Tässä pöydässä on kaksi Domonkosta, huude-
taan. Sulhaset ovat menneet sekaisin!

Mitä? kysyy herra Domonkos yhä enemmän

kummissaan. Onko täällä toinenkin sulhanen?
On. Mutta Mariska saa päättää, kummanko

valitsee.
Herra Domonkos ei enää ymmärrä yhtään mitään.

Hän ei ymmärrä sitäkään, että aivan outo mies,,
pidätetystä kiukusta halkeamaisillaan, tulee ja tart-
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tuu morsianta kädestä sekä vie hänet kiireesti pois,
hääväen nauraessa. Samoin hän ei käsitä sitäkään,
että jokukurutsi ilmaantuu ovelle ja julistaa: »Rans-
kalainen on herännyt!» Mikä h-vetin ranskalainen?
Kurutsin perästä ryntää sisään outo, lievetakkiin
puettu herra, joka puhuu jotakin herra Mellekselle
äärimmäisen kiihtyneenä . . . puhuu ja viittilöi. Eikä
Gergely Melles osaa muuta kuin tolkuttaa unkariksi:
»Hyvä! Vielä eh-ehditään!» Mihin? Missä ihmeen
paikassa hän oli. .. ja mihin hän oli matkalla? Hää-
väki katsoo ja töllistelee tätä uutta vierasta, joka
yht’äkkiä on lennähtänyt sisään kuin paukka. Morsia-
men isä rientää tarjoamaan viiniä, mutta vieras kiel-
täytyy jyrkästi. Pihalla huudetaan ja melutaan:
»Eläköön kurutsit! Kuolema labantseille!» Siihen
yhtyvät tuvassa olevat miehetkin:

Eläköön kurutsit! Kuolema labantseille!
Joku tarttuu herra Domonkosta kainalosta ja

sanoo:
Lähdetään, Teidän Jalosukuisuutenne.
Älähän nyt . . . älähän nyt, vastustelee Tår-

käny. —Tässä olisi vielä . . . tuota . . . selvitettävä . .
.

Mutta Gyula Zigäny ei välitä siitä, mitä herra
Tärkåny’in mielestä vielä olisi selvitettävä. Hän
taluttaa herra Domonkosta tukevasti ulos. Mustalai-
set ovat ruvenneet soittamaan, ja hääväki virittää
laulun:

Lehmipaimen orosilainen,
hei, mut sairastui jo vainen.
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Karjalauma huolen tuottaa.
»No, nyt armas saa sen juottaa!»

»Juottaisin, jos uskaltaisin
nostaa suurta ämpäriä.
Jos sen kerran ylös saisin,
rakkaudesta kuolisin mä . . .»
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Toinen luku.

1.

Selmecissä sai herra Domonkos kuluttaa aikaansa mi-
ten parhaiten taisi. Kaupunki oli kurutseja tulvil-

laan, ja kapakoista kaikui iltaisin laulu ja mekastus.
Väiteltiin japolitikoitiin, miten neuvottelut päättyisi-
vät. Englantilainen herra Stepney oli joukkojen suo-
siossa. Hänet tiettiin Unkarille myötämieliseksi.
Mutta hollantilaista luimisteltiin. Hän oli väitellyt
kreivi Bercsenyin kanssa ja moittinut unkarilaisia
siitä, että nämä kävivät sotaa kultanappisissa takeissa.
Hollantilaisille oli kuulemma kelvannut lyijynapit . .

.

vapaustaistelunsa aikana. Olisi ollut parasta vaihtaa
kulta rahaksi. Voi sun seitsemän seppää! Eihän tässä
tingitty niinkuin juustokaupassa! Jokainen piti
päällään mitä halusi.

Voimakas vastenmielisyys oli siis syttynyt hollanti-
laista neuvottelijaa, herra Bruyninxiä kohtaan.

Samalla tavoin suhtauduttiin keisarin lähettiläihin.
Kurutsiupseerit kiukuttelivat senj ehdosta, ettei paro-
ni Seilern, itävaltalaisen komissionin puheenjohtaja,
ollut suostunut vastaanottamaan passia, jossa seisoi:
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»Råkoczi, ruhtinas Jumalan armosta». Niinkuin ei se
olisi ollut totta! Råkåczi oli ruhtinas jo senkin perus-
teella, että hänen isänsä oli ollut ruhtinas ...ja sitä-
paitsi — hänet oli äsken valittu Erdely’in hallitsevaksi
ruhtinaaksi. Kautta Pyhän Tapanin! Råkoczi voisi
olla kuningaskin, jos olisi halunnut. Mutta hänhän
oli hylännyt Puolan valtiopäivien tarjouksen niin-
kuin jokainen tiesi. Pitäköön siis itävaltalainen
suunsa pienempänä .. . mokomakin uskonluopio,
joka oli hylännyt oikean evankelisen opin ja siirtynyt
paavilaisuuteen. Kyllä se tiedettiin!

Evankeliset kurutsit olivat raivoissaan paroni
Seilernille.

Tärkäny kuunteli kaikkia näitä puheita, ja monen-
laiset mietteet liikkuivat hänen mielessään. Kultana-
pit! Hän oli pyrkinyt ruhtinaan puheille, mutta hovi-
mestari ei ollut laskenut häntä sisään. Hänen Utillansa
ei ollut säädyn mukainen. Minkä hän sille mahtoi,
että hänen oli ollut pakko vaihtaa nappinsa rahaan
ja ruokaan . . . hän ei olisi muuten tullut toimeen.
»Eikö tämä yksi nappi riitä osoittamaan, että minä
olen paroni ja Tårkäny-suvun jäsen?» oli hän kiivas-
tuksissaan kysynyt hovimestarilta. Tämä oli kohautel-
lut olkapäitään ja leväytellytkäsiään. »Me olemme nyt
hovissa. Teidän Jalosukuisuutenne... ja täällä on
paljon ylhäisiä henkilöitä .

. .» Hm. Siihen se oli jää-
nyt. Hän, Domonkos Tärkåny, ymmärsi siis melko
hyvin hollantilaista ...ja oli siis eri mieltä upseerito-
veriensa kanssa.

Demarkatiolinjan määrääminen oli näissäkin neu-
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set vaativat joka kerta, että kurutsien olisi pitänyt
tyhjentää jo miehittämänsä komitaatit. Se oli ensim-
mäinen ehto, ennenkuin muka voitaisiin itse aselevosta
ruveta neuvottelemaan. Sellaista röyhkeyttä! Siinä
nähtiin jälleen tuo maailman alusta asti havaittu ger-
maaninen ylemmyydentunne. Oliko Jumala luonut eri
päivänä saksalaisen? P-u vieköön! Yhtenä päivänä
oli ihminen luotu luomisen kuudentena ...ja kun-
nosta ja kyvystä riippui, kuka täällä oli etevämpi
toistaan. Siinä suhteessa oli Herra Jumala jättänyt
vapaan kilpailun vallitsemaan. Ja mitä paremmuu-
teen tuli, niin ei saksalainen kyennyt kannaksillekaan

varsinkin mitä kestävyyteen ja sotaiseen kuntoon
tuli. Kapakoissa riemuittiin kreivi Bercsenyin vas-
tauksesta, kun tämä paroni Seilernin kysymykseen;
»Verstehen Sie?» oli vastannut: »Fer.s> osoittaen
siten aitounkarilaisen mielensä ja ajattelutapansa. 1

Vaikka hallitsikin tuon labantsien kielen täydellisesti.
Se oli oikein sille »Koulumestarille», joka oikoili arkki-
piispa Szecheny’in latinaa . . . niinkuin ei hänen kor-
kea-arvoisuutensa muka olisi sitä kieltä osannut. . .

yksi Unkarin arkkipiispoista Unkarin, jossa hevo-
setkin puhuivat latinaa!

Mutta se deinarkatiolinja. Gyöngyösin neuvot-
teluissa oli siksi ehdotettu Nyitra-jokea, mutta ruhti-
nas ei ollut sitä hyväksynyt. Väliaikainen aselepo

1 Unkarinkielen mukaan, jolloin vastauksena on usein
sanan etuosa, esim. Elutasol ? matkustatko pois? Vas-
taus; El pois ( Suom. matkustan ).

24 Sydenpolttajat 369
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oli sitten sovittu perusteella »uti possidetis» toisin
sanoen: todellisten olosuhteiden mukaan. Samasta
asiasta oli nytkin kysymys. Mutta suuri oli ollut
unkarilaisten hämmästys, kun Seilern oli tuonut
Wienistä viisitoista pykälää käsittävän paperin, jossa
heti ensimmäisessä pykälässä vaadittiin kurutsien
vetäytymistä Ipoly-virran yli pohjoiseen, ja sitä-
paitsi serbialaisen maan ja muutamien Tiszåntulin
seutujen tyhjentämistä. Tämän mukaan olisi enemmän
kuin kaksikymmentä neliöpenikulmaa kurutsien
miehittämää maata joutunut labantsien haltuun.
Pyhä Nikolaus! Se ei tietysti tullut kysymykseenkään.

Neuvottelut näyttivät siis raukeavan, ja kurutsien
mielestä se oli parasta. Itävaltalaisten kanssa ei voi-
nut puhua muuten kuin miekka kädessä. Sitä se
ymmärsi. Suuri oli senvuoksi ilo, kun lokakuun 30.
päivänä neuvottelut yht’äkkiä katkesivat, ja seuraa-
vana päivänä loppui aselepo. Kuin kaiken tämän

onnelliseksi päätökseksi antautui Kassa, jota Forgåch
oli piirittänyt, samana päivänä. Mutta tästä ei
vielä lokakuun viimeisenä päivänä tietty Selmecissä
mitään. Vasta seuraavana päivänä karkuutti kurutsi-
husaari pitkin kaupungin katuja kuuluttaen voiton-
sanomaa. Hän kysyi ruhtinasta. Råkoczi oli Vih-
nyessä, jossa hän vielä jonkin aikaa jatkoikylpyjään.
Sanansaattaja karkuutti sinne. Vähitellen rupesivat
asiat selkenemään. Kaikesta päättäen ei suurempaa
yhteentörmäystä enää voitaisi välttää. Se oli jokaisen
mielipide.

Eikä sitä voitukaan, sillä joulukuun alkupäivinä
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marssi Räkoczi koko armeijoineen Nagy Szombatiin.
Hän oli valinnut sen kaupungin läheisyyden tulevan
taistelun näyttämöksi.

2.

Domonkos Tårkåny tuli juuri kirkosta ja pysähtyi
kirkon edustalle katselemaan, kuinka ruhtinas kreivi
Bercsenyin kanssa ajoi vaunuissa poikki torin niin
paljon kuin hevosten kavioista läksi. Kirkossa oli sat-
tunut kiusallinen välikohtaus.

Jesuiittapater joka oli toimittanut messun, oli
yleisen kirkkorukouksen aikana yht’äkkiä ruvennut

lukemaan rukousta »Hänen Majesteettinsa, Kaikkein
Armollisimman Keisarin ja Kuninkaan, Leopold
I:n» puolesta. Se oli raivostuttanut Räkoczia siinä
määrin, että hän kesken rukouksen oli hypännyt pen-
kistä pystyyn ja lähtenyt pois kreivi Bercsenyin seu-
ratessa häntä.

Se oli tietysti herättänyt tavatonta huomiota.
Jesuiittapater, vaikka oli seisonutkin selin seurakun-
taan, oli kirkosta kuuluneesta kohinasta päätellyt
jotakin tavatonta tapahtuneen ja käännähtänyt
katsomaan. Hän oli heti ymmärtänyt asian: arkkikapi-
noitsija läksi suutuksissaan pois. Kääntyen jälleen
alttariin päin hän oli jatkanut rukouksien lukua
vahingonilon väre äänessään. Niin oli ainakin herra
Domonkoksesta tuntunut. Hänkin oli silloin noussut
penkistään ja hiipinyt ulos uteliaana ja jännittyneenä
harvinaisen välikohtauksen johdosta.
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Hän oli sattumalta joutunut tähän kirkkoon, joka
oli katolilainen ja omistettu Divo loanni Baptistae
jumalalliselle Johannes Kastajalle niinkuin sen
pääoven yläpuolella suurin, kullatuin kirjaimin seisoi.
Evankelisilla oli oma kirkkonsa, jossa he jumalanpal-
veluksiaan pitivät. Mutta lapsuudenmuistojen hou-
kuttelemana oli Tärkåny pistäytynyt sisään nähtyään
ruhtinaan vaunujen seisovan kirkon edustalla. Poi-
kasena hän oli joskus viettänyt tässä kaupungissa
viikkoja isänsä tätien luona, joista kaksi vielä silloin
oli ollut elossa, ja niiltä ajoin oli Nagy Szombat
hänelle tuttu. Tässäkin jesuiittakirkossa hän oli sil-
loin monta kertaa käynyt tätien kielloista huolimatta.
Häntä olivat kiinnostaneet paavilaisten salaperäiset
menot ja »perkeleen palvelus» niinkuin isän tädit
olivat niitä nimittäneet . . .

Nyt hän seisoi kirkon edustalla jakatseli, kuinka
väkeä alkoi vähitellen kerääntyä paikalle. Tieto sat-
tuneesta välikohtauksesta oli uskomattoman nopeasti
levinnyt yli kaupungin. Jesuiittapateria tuomittiin
ankarasti, melkein yksimielisesti.

Pahustako hänen pitää mennä lukemaan sem-
moista, joka ärsyttää armollista ruhtinasta, meidän
herraamme! - pauhasi paksu porvari, ulkonäöstä
päättäen teurastaja.

Ei Råkoczi ole meidän herramme!
Kuka p-u siellä uskaltaa vastustaa . . .

?

Oikein se on . . . ei ruhtinas ole meidän her
ramme.

Kukas sitten?
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Keisari Leopoldus.
Saattepa nähdä, että liukkaan lähdön saavat

jesuiitat...ja oikein se niille onkin!
Teurastaja oli kaikesta päättäen kiivas protes-

tantti.
Mutta kirkosta virtaavan yleisön joukossa oli

sellaisia, jotka yhtyivät kannattamaan papin puo-
lustajaa .

.
. muutamat hyvinkin äänekkäästi. Useim-

mat kuitenkin kannattivat teurastajaa.
Väärin teki isä Baläzs
Väärin teki!
Sen täyteistäkö meidän tarvitsee saksalaisesta

välittää!
Paavin papit ovatkin labantseja kaikki tyynni.
Niin ovat!
Alas labantsit! Alas jesuiitat!
Alas!
Alas kurnisit!
Mitä h-vettiä! Iskekää sitä kuonoon! Eläköön

kurnisit!
Eläköön!

Herra Domonkoksesta näytti, että tappelu saattoi
syttyä aivan seuraavassa silmänräpäyksessä. Hän
mietti jo puuttua asiaan, kun samassa pieni husaari-
joukko karahutti toriaukealle ja hajoitti väkijoukon.

Tori puhtaaksi vain!
Herra Domonkos tarkasteli husaarijoukon pääl-

likköä ja hänen sydämensä rupesi lyömään lujemmin.
Ocskay!

Niin se oli eversti Ocskay.
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Hän käänsi päänsä pois ja läksi astumaan kimnaa-
sin ohi asuntoaan kohti, kun Ocskay ratsasti hänen
jälkeensä.

Hei, miksette tervehdi? huusi hän.
Herra Domonkos pysähtyi ja tarttui sapelin kah-

vaan. Tässä näytti uudistuvan samanlainen kohtaus
kuin kerran Zawadkassa, juutalaiskapakassa, Jävor-
Iran ja Ocskayn välillä. Mutta samassa Ocskay
tunsi hänet.

Herra Tärkåny! Suokaa anteeksi! Minä luulin
aivan toiseksi henkilöksi.

Olikopa sillä väliä, kuka hän oli, kun kerran oli ar-
voltaan alempi? Hänen velvollisuutensa kai oli ter-

vehtiä ensiksi.
Eikö mitä! Mehän olemme vanhat tuttavat!

Tärkåny hämmästyi. Ocskayssa oli tapahtunut
jokin merkillinen muutos.

Missään tapauksessa minä en kuitenkaan ole
aikonut tervehtiä teitä!

Ocskayn kasvojen poikki kulki tuskallinen väräh-
dys. Niin oli, kuin olisi häntä sivallettu ruoskalla.

Te hankitte riitaa, sanoi hän alakuloisesti.
En hanki! Sanon vain ajatukseni.
Jos tahdotte kuulla minun ajatukseni, niin se

kuuluu: olkaamme ystäviä ja menkäämme tyhjentä-
mään tuoppi olutta.



Ymmärtämättä yhtään, miten kaikki oikeastaan
oli tapahtunut, löysi herra Domonkos itsensä het-
ken kuluttua istumassa Ocskayn kanssa eräässä olut-
tuvassa lähellä kaupungin idänpuoleista muuria.
Kapakka oli täynnä kurutsiupseereita. Oli Tamäs
Esze, paljasjalkaisten eversti, oli Horwåth, jonka Tär-
kåny myös muisti nähneensä Zawadkassa, oli monta

muuta tuttua. Ocskay oli tilannut oluet, ja nyt kil-
pakosijat yhdessä maistelivat.

Ocskay näytti riutuneelta. Hänen silmänsä heh-
kuivat kuumeisina. Käsi vapisi, kun hän tarttui
oluttuoppiin. Tårkåny pani merkille, että hänen
ohimoillaan kimalteli jo hopea.

Juokaamme ensin japuhukaamme sitten
He joivat äänettömyyden vallitessa. Useampi kuin

yksi katse oli kohdistunut heidän pöytäänsä. Päät
taipuivat yhteen ... ja pöytien yli iskettiin silmää.
Joku huusi: »Eljenl»

Mutta Ocskay oli kuuro ympäristölleen. Hän
näytti vain tuijottavan yhteen ainoaan kohtaan.
Kasvot vääntyivät toisinaan kuin tuskasta, ja käsi
tapaili otsaa tuon tuostakin. Sitten hän yht’äkkiä
iski Tärkäny’iin palavat, liekehtivät silmänsä.

Oikeastaan meidän pitäisi tapella . . . mutta
puhutaan ensin.

Miten vain
Kuulkaahan, herra Tårkåny, minä olen hyvin

onneton. Olen rakastunut . .
. kuolettavasti rakastu-

375
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nut ... ja siksi nyt istun tässä . . . teitä vastapäätä.
Te kai ymmärrätte, että minun laitani on huonosti?

Osapuilleen.
•- Älkää olko noin hiton virallinen. Jos tietäisitte.

miten asiat ovat, niin syleilisitte minua .. . sensijaan
että noin tuijotatte. Enkä minä kuitenkaan saattaisi
vihata teitä.

Mitä hän oikein tarkoitti?
Tarkoitan sitä, että neiti rakastaa teitä eikä

minua. Nyt sen kuulitte. Ja todistuksena minun
epätoivoisesta rakkaudestani on kai se, että minä
tämän teille sanon.

Jotakin jysähti herra Domonkoksen povessa.
mutta johtuiko se ilosta vai pettymyksestä, sitä hän
ei osannut sanoa. Hänen rakkautensa neitiä kohtaan
oli sammunut. Nyt tuo äkillinen ilmoitus tuntui kuin
yhdellä iskulla avaavan hänelle oven entiseen onneen.
Leona rakastikin häntä ... ja Ocskay sanoi sen
hänelle! Se välähdytti hänelle jotakin sanomattoman
suloista ja hellää, joka sai hänen hermonsa hetkeksi
vapisemaan .

. . aivan kuin olisi aurinko yht’äkkiä
valaissut jonkin tutun, rakkaaksi käyneen maiseman.

»Naisen lyömä haava ei parane koskaan», sanottiin
talonpoikien keskuudessa. Se tarkoitti todellista,
teräaseen tekemää haavaa. Mutta oliko nyt hen-
kisessäkin merkityksessä samoin? Ei, ei! Sellainen
haava parani kyllä parani, jos mies todella tahtoi.

Seuraavassa hetkessä hän oli taas entisellään ja
istui tyynenä, nojaten kyynärpäällään pöytään.

Hän päätti kuitenkin käyttää tätä tilaisuutta
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hyväkseen ottaakseen lähemmin selkoa, miten eversti
oli neitiä painostanut. Oliko totta, että hän esimer-
kiksi oli kertonut hänen, Tärkåny’in, surmanneen
neidin isän?

Se on totta. Epätoivoissani, kun ei mikään muu
auttanut, kerroin niin. Alussa hän kauhistui... ei
tahtonut mitenkään uskoa. Mutta sitten rupesi jo
uskomaan . . . kunnes jälleen sanoi minulle vasten
naamaa, että selitys oli mahdoton. Minä olen ollut
sellainen raukka, että olen sellaiseenkin halpamaiseen
ja inhottavaan keinoon turvautunut. Mutta rakkaus
. .

. toivoton rakkaus teettää jos mitä. Olen valmis
taistelemaan kanssanne.

Tårkåny oli niin hämmästynyt, ettei osannut pit-
kään aikaan sanoa sanaakaan. Hän vain katseli
Ocskayta ja ihmetteli, että tässä hurjapäässä oli saat-

tanut tapahtua sellainen muutos.

Tiedättekö, että olette oikeastaan ansainnut
kuoleman? kysyi hän viimein vihan hiljaa nous-
tessa hänen sydämessään.

Tiedän, tiedän! Enkä mitään niin hartaasti
toivo, kuin että te tänä iltana pistätte minut kuoli-
aaksi jossakin tuolla muurin ulkopuolella!

Hän nojasi kasvoja kämmeniänsä vasten ja itki.
Omituiset tunteet velloivat Tärkåny’in povessa.

Yhtäältä hänestä tuntui katkeralta, että Leona
oli voinut uskoa hänestä sellaista . . . että hän, Domon-
kos Tårkåny, olisi saattanut surmata hänen isänsä
ja sitten kosia tyttöä. Se oli loppujen lopuksi loukan-
nut häntä paljon syvemmin kuin Ocskayn petos.
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Mutta hän ymmärsi, että epätoivoinen rakkaus
saattoi turvautua epätoivoisiin keinoihin. Olihan
hänkin suunnitellut neidin ryöstämistä ... ja vielä
sillä tavoin, ettei hän itse yhtään olisi tullut näkyviin.
Toisen miehen olisi hänkin uhrannut Timerin
niinkuin Ocskay oli uhrannut hänet. Hän ei siis saat-
tanut enää olla yhtä katkera Ocskaylle, niinkuin oli
aikaisemmin ollut. Mutta * — se johtui enemmän siitä,
ettei hän enää rakastanut Leonaa. Toisen naisen
kuva oli astunut hänen tilalleen: Mariskan. Vaikka
Mariska oli vain yksinkertaisen kalastajan tytär,
oppimaton ja alhaissyntyinen, ei se yhtään vaikutta-
nut asiaan. Rakkaus oli sellainen. Vaikka herra Domon-
kos ymmärsi, etteivät he voineet mennä naimisiin, ei se
yhtään estänyt Mariskaa täyttämästä hänen sydän-
tään niin, ettei kellään toisella naisella ollut siellä enää
sijaa. Senvuoksi hän ymmärsi Ocskayta.

Ottakaa vain tyttö minun puolestani, sanoi
hän vihdoin. Minä olen unohtanut hänet.

Ocskay katseli häntä, kuin ei olisi uskonut korviaan.
Unohtanut? Kuuliko hän oikein? Kapteeni Domon-
kos Tårkäny oli unohtanut . .

. hän oli luopunut! Siis
oli tie siinä suhteessa selvä. Mutta vaikka hän tun-
sikin mahdollisuuksiensa taas kasvavan, halusi hän
kuitenkin vielä esiintyä jalomielisenä.

Jos vain kositte uudelleen, niin saatte, sanoi
hän. Panen henkeni pantiksi siitä.

Tårkäny vastasi yhtä jalomielisesti:
Säästäkää henkenne. Sitä tarvitaan parempaan
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.
.

. korkeampaan tarkoitan kuin siihen, mitä
sanotte.

Onko mitään korkeampaa kuin rakkaus?
On . .

. isänmaa.
Ocskay kohautti olkapäitään. Hän ei vastannut

mitään, huokasi vain syvään. Näki, että hänet oli val-
lannut niin väkevä ilo, että se teki hänet miltei hei-
koksi. Hän ei tiennyt, miten ilmaistakiitollisuuttaan.

Vuoroin pudistellen päätään, vuoroin huudahdellen
hän katseli ympärilleen kuin valmiina hyökkäämään
jonkun kimppuun tämän äkillisen ilon sekaannutta-
mana. Sitten hän tempaisi sapelinsa niin että terä

välähti, iski sen lappeella pöytään ja huusi hirvittä-
vällä äänellä:

Hei, lisak, sinä haiseva israeliitta! Parasta vii-
niä pöytään ja äkkiä! Jollei se ole täällä silmänräpäyk-
sessä, niin minä teen sinusta hakkelusta!

Hän oli jonkinlaisenraivonpuuskan vallassa. Kään-
tyen Tärkånyhn puoleen hän jatkoi hiukan hillitym-
min:

Herra Tårkåny! Minä en löydä sanoja ilmais-
takseni, mitä tunnen tänä hetkenä. Oi, voi! Olen
ollut niin onneton, että olen pelkästä epätoivosta
polttanut ja hävittänyt .

. . sekä vihollisen puolta
että omaa maatani. Ja minä tunnen, että voisin nyt
pelkästä onnen tunteesta tehdä samaa .

.
. kaksi ker-

taa voimakkaammin . .
. hävittää, polttaa, tuhota,

jos vain minulla on varmuus siitä, että saan hänet .
. .

kyyhkyseni. .
. oman karitsaiseni!
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Hän katsoi Tärkåny’ia silmiin, niin että tämä tunsi
kylmänväreitä ruumiissaan.

Voisin melkein vaikka pettää ruhtinaankin
jos niin vaadittaisiin. Niin palavasti rakastan!

Hänen silmänsä liekehtivät peloittavasti. Herra
Domonkoksen mielestä hänessä oli jotakin demonista.
»Rakkauden tulisoihtu!» ajatteli hän. Sotilaallisten
urotöittensä vuoksi hän oli saanut »Råkoczin tulisoih-
dun» nimen.

He eivät olleet huomanneet, että viereisessä pöy-
dässä istunut pappispukuinen mies oli toisella korvalla
koko ajan seurannut heidän keskusteluaan. Nyt tämä
nousi, valmiina poistumaan. Tårkåny kuiskasi:
- Eihän tuo vain kuullut?
Ocskay nauroi:
—• Eikö mitä .

. . minä tunnen hänet.
Kuka hän on?
Piispa Pyberin sihteeri.

Pyberin? Tårkåny muisti viime aikoina usein kuul-
leensa sen nimen. Eikö se ollut myös labantsien neu-

vottelijoita . . . yksi noita kirottuja jesuiittoja, joita
parveili heikäläisten johtomiesten ympärillä kuin
hornan henkiä? Koettivat taivuttaa Bercsenyiä .. .

Forgächia, Eszterhäzyn veljeksiä ..
. kadotuksen

omat. Piispa Pyherkin oli keskustellut kreivi Bercse-
nyin, Forgåchin ja monen muun heikäläisen kanssa.
Hän oli kuullut.

Nykyaikana saa olla varovainen lausunnois-
saan, virkahti hän. Petos vaanii joka nurkassa.

No, tuo ei nyt ainakaan mene juoruamaan, jos
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k uniikin, nauroi Ocskay. Hän on jesuiitta ja
tietysti labantsi.

Hän ryyppäsi
—Ja. . . jos menee, niin samantekevää! Juo-

kaamme!
- Isänmaan malja!

Rakkauden malja! penäsi Ocskay.
Sen juon minä vasta toiseksi.
Ja minä ensimmäiseksi!

He joivat, toinen isänmaan, toinen rakkauden kun-
niaksi. Herra Domonkoksen aivoissa välähti ajatus:
»Tuo mies pettää vielä ruhtinaan.» Hän muisti, mitä
Jåvorka oli Zawadkassa sanonut: »Hän kohoo vielä
korkealle . . . mestauslavalle .

. .» Tårkänyha puistatti.
Vapautuakseen painostavasta tunnelmasta hän kysyi,
kuinka Jåvorka jaksoi.

Ocskay löi viinituoppinsa pöytään.
Se mies on itse piru! Vaikka minä kuinka nöy-

ryytän häntä, niin ei puhu mitään . .
. tekee kaikki

moitteettomasti. »Kyllä, herra eversti! Käskystä,
herra eversti!» Mutta sen hukansilmät seuraavat
minua kaikkialle —• huh! Usein yölläkin näen ne
unissani. »Piruko sinulle on antanut tuollaiset silmät?»
»Piru luultavasti, herra eversti!» »Älkää te velhoilko!»
»Käskystä, herra eversti!» En saa kiinni mistään . . .

en pienimmästäkään. Jävorka tottelee .. . täyttää
käskyt. Kuulkaa, minä pelkään sitä miestä. Hän on
luultavasti hullu.

Ocskay vaikeni ja tuijotti hetkisen eteensä synk-
känä, tavattoman synkkänä. Sitten hän puistahutti
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päätään, aivan kuin olisi karkoittanut silmistään
pahan näyn.

Kuulkaahan, jutteli hän. Te olette nyt
poissa pelistä. Nyt ei minulla ole siis siitä huolta .

. .

täytyy vain yksin hoitaa asia. Mutta .
. . oikeastaan

minä tunnen nyt itseni heikommaksi kuin ennen . . .

silloin kuin te olitte vastapuolella. Minä olen tottunut
taistelemaan miesten kanssa, mutta en naisten.
Naiset minä olen ottanut noin vain! hän
heilautti kättään eivätkä ne tavallisesti ole vastus-
telleet. Mutta . . . tätä minä en uskalla ...en voi .

. .

vaikka purisin rystyseni verille. Minun täytyy vain
hillitä itseni. »Herra Tårkäny on hieno ritari ..

.

jalomielinen ja suora!» Herra Jumala! Tiedättekö,
mitä minä silloin tunnen! Mutta te olette nyt luo-
punut . . . olette poissa pelistä haa!

Tårkäny hätääntyi. Leonan suloiset kasvot vilahti-
vat hetkeksi hänen sielunsa silmäin ohitse. »Näinkö
hylkäättekin minut?» tuntuivat ne kysyvän. »Ja
vannoitte siellä ... Tiszan rannalla ... hautuumaan
äärellä viime vuonna . . .» Hän tunsi hukkuvansa.

Mutta seuraavassa tuokiossa häntä kohti loisti-
vat toiset kasvot .

. . suloiset ja hellät, jotkakatsoivat
häneen niin luottavaisesti. »Sebö-setä!» Tuo elämys oli
tuoreempi, väkevämpi ja syvempi... ja se ratkaisi
asian. Eikö Leonan kasvoissa ollutkin jotakin kovaa

silloinkin, kun hän koetti olla hellä ja hymyili
Tehkää miten haluatte, —• sanoi hän vaivalloi-

sesti. En asetu tiellenne.
Kätenne, herra Tärkäny. Te olette mies!
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Vastahakoisesti ojensi herra Domonkos kätensä.
Jokin sanoin selittämätön vastenmielisyyden tunne

olijalleen vallannut hänet.
Samassa astui joku kapakkaan ja huusi:

Jesuiitat ovat saaneet karkoitusmääräyksen.
Kahdenkymmenenneljän tunnin kuluttua heidän on
lähdettävä.

Suunnaton riemu valtasi kuulijat. Viini- ja olut-
tuopit kohosivat ilmaan, ja tavaton puheensorina
täytti tuon karstakattoisen kapakan.

Sen päälle kannattaa juoda! Eläköön!
Eläköön!
Räkoczi, meidän herramme, ei anna kohdella

itseään miten vain!
Ei anna!
Hänen kostonsa uhkaa jokaista luopiota!
Niin uhkaa ...ja oikein se onkin!
Niin onkin, kautta Pyhän Tapanin!

Ocskay oli noussut. Hän loi silmäyksen yli remua-
van joukon sen näköisenä, kuin olisivat nuo monet

hikipäissään ryyppäävät kurnisit olleet vihollisia,
joiden keskitse hänen pitäisi halkoa tiensä. Hänen
silmänsä salamoivat. Tänä hetkenä hänessä oli jotakin
sanoin kuvaamattoman ylvästä ja haltioitunutta.

Viini- ja oluttuopit kohosivat tervehtien ilmaan:
Ocskay brigaderosl Eljenl

Mutta Ocskay ei vastannut tervehdyksiin. Hän
viskasi vain päätään, niin että tukka heilahti, korjasi
sapelinkanniketta ja sanoi Tärkåny’ille:

Kaikki on suoritettu. Näkemiin!
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Näkemiin, ■— vastasi herra Domonkos ystävälli-
semmin kuin hänen tarkoituksensa oli ollut. Yleinen
riemu oli temmannut hänetkin mukaansa.

Ocskay raivasi itselleen tietä pöytien välistä, pot-
kien tuoleja ja tyrkkien häikäilemättä ympärilleen.
Rivi kumartuneita selkiä jäi kuin vanavesi hänen jäl-
keensä.

Eläköön Ocskay!
Eläköön!
Tietä »Räkoczin tulisoihdulle»!
Anna roihuta vain! huusi Tamäs Esze, pal-

jasjalkaisten eversti.
Huj, huj, hajrål kajahti tahdissa kolme ker-

taa, jaOcskay häipyi näkyvistä.
Hetkisen kuluttua herra Domonkoskin lähti.

4.

Oli jopimeä, kun Tärkäny talsi pitkin katuja asun-
toaankohti. Tulisoihtuja jalyhtyjä kantavia seurueita
tuli tuontuostakin vastaan. Herrat olivat iloisella
tuulella .. . palailivat kesteistä. Tårkåny kohtasi
monta tuttua, häntä tervehdittiin ja hän tervehtiväs-
tään. Jesuiittain karkoitusmääräys oli pannut kau-
pungin liikkeelle.

Luostarista, joka sijaitsi lähellä kaupungin muuria,
tuikkivat tulet. Sieltä kaikui messu. Karkoitusmää-
räyksen saaneet valmistautuivat lähtemään. Sokea
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den . . . pieni almu!»

Kaupunki kiehui ja kohisi. Suuria ihmisjoukkoja
oli liikkeellä. Jossakin ammuttiin ..

. mutta se ei
merkinnyt mitään, Humalainen husaari vain laukaisi
pistoolinsa ilmaan siitä ilosta, että tämä kaupunki
sentään oli niin kurutsihenkinen. Siellä täällä syntyi
tappeluita, mutta ne tapahtuivat vain Räkoczin mies-
ten kesken. Labantsimieliset olivat nyt tyyten hiljaa.

Ratsastavat husaaripatrullit haj eittivät tappeli-
jat ...ja pian oli paikka, missä äsken vielä oli vallin-
nut tungos, aivan tyhjä.

Herra Domonkos kompuroi asuntoansa kohti, joka
sijaitsi kaupungin etelälaidassa. Siellä oli hiljaista ja
rauhallista. Portinvartija laski hänet sisään ja ilmoitti,
että eräs upseeri, jokanäytti muukalaiselta, oli käynyt
häntä pari kertaa kysymässä.

Muukalaiselta näyttävä upseeri ..
. kukahan se

mahtoi olla?
Minkänäköinen hän oli? tiedusteli herra

Domonkos.
Sellainen lyhyenläntä, tanakka mies . .

. armolli-
nen herra. Yierasmallinen atilla päällä ja mente .. .

mutta lakki oli meikäläistä kuosia.
Tårkåny ei voinut arvata.

Aikoiko hän tulla vielä?
Kyllä, Teidän Jalosukuisuutenne. Sanoi olevan

asiaa. Kaipa hän pian tulee . . .

Tårkåny nousi huoneeseensa, jonka ikkunasta oli
näköala muurien ulkopuolelle. Nyt, pimeässä, ei

25 Sydenpolttajat 385
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näkynyt mitään . . . jokin valopiste vain sieltä täältä;

kaupungin ulkopuolella olevien talonpoikaisasumus-
ten tulia.

Hän sytytti kynttilän ja istahti pöydän ääreen.
Äskeinen kohtaus Ocskayn kanssa mietitytti suuresti.
Se tuntui sadulta. Sellainen muutos entisessä hurja-
päässä! Tårkäny muisteli erikoisesti sitä, mitä oli
kuullut Leenasta. Vai olisi tämä nyt ollut suostuvai-
nen häneen .

.
.

Ovelle koputettiin.
Sisään!

Oudosti puettu mies astui huoneeseen, tehden syvän
kumarruksen itämaiseen tapaan. Tårkäny nousi sei-
somaan. Kun vieraan varsi oikeni ja hän näki tar-
kemmin tämän kellanruskeat kasvot, huudahti hän
ihastuneena:

Timer!
Ja hän riensi syleilemään sinutteluveljeään.

Jumala on yksi! sanoi Timer, ja hänen pienet
pippurisilmänsä olivat yhtenä viivana pelkästä mieli-
hyvästä. Löysinpäs effendin.

Tårkäny istutti hänet sohvaan ja tarjosi tupakkaa.
Timer kaivoi esiin pienen turkkilaisen piipun ja täytti
sen.

Missä ihmeessä sinä olet ollut?
Aaa .. . paljon taisteluita .. . pitkiä matkoja

uskottomien maassa . . . ryöstöä, saalista, vankeja . . .

Timer maiskautti suutaan ja kumarsi.
Kårolyi effendi! Hänen joukoissaan oli ainoan
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oikean Jumalan palvelija Timer Rifat Alimhan ret-
keillyt.

Vai niin, vai niin.
Timer oli oppinut unkaria ja seikkasi sitä nyt täyttä

päätä.
Mutta kuulehan, Timer! Miten oikeastaan on

sen neidin ryöstön laita? Sinähän ryöväsit kreivit-
tären?

Timer laski käden sydämelleen ja kumarsi
Ryöväsin.

Se tuli niin luonnollisesti, kuin olisi ollut kysymys
hevosesta.

Kuinka ihmeessä?
Olihan ollut sellainen sopimus: Timer ryöstää neidin

sinutteluveljelleen. Hän oli hyökännyt neidin saat-
tueen kimppuun lähellä Miskolcia . . . ottanut kap-
teenin ja neidin vangiksi, aikeessa sijoittaa neidin
erääseen taloon vuoren takana. Siellä asui tataarilais-
syntyinen kauppias. Hän oli laittanut jo huoneenkin
sitä varten.

Mikä kauppias?
Rahmitullen.
Missä hän asuu?
Vuoren takana.
Minkä ihmeen vuoren?

No sen, joka oli kaupungin toisella laidalla sen
yli johti kapea polku . . . viinitarhoja, paljon viini-
tarhoja, joissa kasvoi uskottomien juonia... ja siel-
lä .. . vuoren toisella rinteellä oli Rahmitullenin talo.

Ahaa! Sinä tarkoitat Avasia!
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Niin! Niin kai se oli. Uskottomien maassa oli vai-
keita paikannimiä.

Ja miten sinä olit aikonut asian järjestää?
Tårkäny oli kaatanut itselleen viiniä ja maisteli sen

sisältöä verkalleen.
Aaa . .

. kauppias olisi pitänyt neidin vangittuna .
.

.

ellendi olisi saanut sen tietää ...ja jonakin yönä, kun
kuu olisi ollut korkeimmillaan, olisi eflendi tullut mie-
hineen jaryöstänyt neidin pois.

Tårkäny nauroi. Se olisi ollut sangenromanttinen his-
toria. Mutta oli jumalanonni, että se oli mennyt myt-
tyyn. Hän ei olisi koskaan ryhtynyt ryöstämään neitiä.

Kuinka niin?
No . .

. hän oli luopunut siitä.
Timer kumarsi. No sitten olisi neiti kuulunut

hänelle . . . neiti ja tämän setä.

Mitä sinä olisit neidille tehnyt?
Myynyt Istanbuliin . . .

Tårkäny kavahti pystyyn.
Sen sinä olisit jättänyt tekemättä!

Timerkin oli hypähtänyt pystyyn. He katselivat
toisiaan kuin kaksi tiikeriä. Unkarilaisen ja tataarin
oikeuskäsitteet iskivät vastakkain. Timer rupesi
ensiksi puhumaan:

Minä ryöstä’ neiti . . . sinutteluveli käske’. Minä
sano’: Jakse boldul Hyvä on! Sinutteluveli ryöstä’
sitte neidi. Minä sano’: Jakse boldul Onko oikein?

Kyllä!
Kun Thner kiivastui, tuli häneltä väkistenkin tataa-
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rinkielisiä sanoja. Sillä ainoalla kielellä saattoi asialle
antaa täyden ponnen.

Jaksel Hyvä! Minä ryöstä’ neidi .. . minun
veli ei ryöstä bois . . . Kene’ neiti on?

Ei kenenkään
Allah! Minä ryöstä’ hevone’. Aa .

. kene’
hevone’ on?

No sinun siinä tapauksessa ...jos on kysymys
hevosesta.

Jaksel Hevone’, neidi yks’ sama asia. Hyvä
hevone’ parembi ku’ huono neidi.

Tårkäny’in täytyi nauraa.
No, olkoon! Joka tapauksessa sinä olet suorit-

tanut tehtäväsi loistavasti ... ja kaikki on hyvin,
kun loppu on hyvin. Mutta mitä olisit tehnyt
kapteenille?

Myynyt, sanoi Timer kasvojen ilmeenkään
värähtämättä.

Siis sama juttu
Mihin sinä olisit hänet myynyt?
Padisahin galeeri’ . . . pitkä mies . . . aa, souda’

hyvin.
No niin ... oli sinne myyty miehiä ennenkin . . .

ja parempiakin kuin kapteeni Conti. Hänenkin,
Tärkåny’in, isä oli soutanut turkkilaisten kaleereita
monta herran vuotta.

He istuivat tuokion äänettöminä. Timer-agan
piippu vain niin mukavasti kurisi.

Paljonko sinulla on vielä miehiä jäljellä?
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Yksi sata’, kaksi sata’, selitti Timer, kohot-
taen ensin oikean, sitten vasemman kätensä, -r- Ja
kolmekymmentä päälle. Aaa ..

. baljo kuollu’ .. .

kolme agaa ja baljo mies . . . hyvä ratsumies. Ei ole
hyvä.

Eihän se ollut . .
. mutta sota otti veronsa.

Aa, jatkoi Timer, pudistellen päätään, ei
bääse suoraa baratiisi... ei kuolema oikea oppi
vuoksi.

Pääsevätkö koskaan?
Kyllä, kyllä .

. . mutta . . . baljo vaiva, baljo
kärsi ensin. Aa, oikea sota . . . moslem heti baratiisi.
Kaunis neidi otta’ vasta’ .. . houri, aa ...

! Mutta
missä effendi viipy’ niin suuresti baljo aika?

No, hän oli ollut paratiisimaisella saarella, missä
»kaunis neiti» oli vastaanottanut. Siellä hän oli
aikaansa kuluttanut.

Timer kuunteli korvat hörössä. Vai niin! Nyt hän
ymmärsi, miksei kreivitär ollut kelvannut. Uskotto-
mien sydän oli häilyväinen.

Veljeni otta’ molembi. Molembi hyvä.
Ei käy.

Niin - sen Timer-aga kyllä tiesi. Nämä uskottomat
olivat niin typeriä, että tyytyivät yhteen vaimoon.
Toisin sanoen: virallisesti heillä vain oli yksi, mutta

salaa he saattoivat pitää useampiakin. Hänellä,
Timer Rifat Alimhan’illa, oli kolme julkisesti. . .

eikä yhtään salaa.
- No, mikä niistä on paras?
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Kaikki hyvä! Yksi päivä yksi . . . toinen päivä
toinen.

Tårkäny nauroi niinpä niin. Mutta oliko
Timer kuullut mitään vihollisesta?

Vihollinen? Kyllä! Itävallan padisahin suur-
visiiri hyökkä’ tänne . . . ruhtinas otta’ vasta’. Allah
illallah! Timer-aga saa tapella!

Sellaisia uutisia hänkin oli kuullut. Heister, teh-
tyään neljä retkeä Unkariin, oli nyt aloittanut vii-
dennen. Niin oli. . . kuin olisi tullut ensi kertaa.
Kaikki nuo edelliset olivat ainakin sotilaallisessa
mielessä olleet iskuja veteen.

No niin, sanoi hän, sinä kai tahtoisit taas
mielelläsi siirtyä minun komentooni?

Timer laski käden sydämelleen jakumarsi:
Minun sinutteluveli olla moslem sydäme’ puo-

lesi’, mutta dzauri järki puolesi’.
Vai niin sinä ajattelet! nauroi Tårkäny.

No, minä koetan järjestää asiaa.
- Kärolyi effendi hyvä ..

. mutta ei kuri. Mies
pitää olla kuri. . . hyvä tappelema’.

Niinhän se oli. . . kurinpuute tuntui kaikkialla.
Sen oli hänkin, Tårkäny, huomannut. No, hän koet-
taisi järjestää. Mutta . . . naiset oli jätettävä nyt rau-
haan ... ei yritystäkään sinnepäin.

Timer Rifat Aliinhan, Tårkäny effendin sinut-

teluveli .. . teke’ kaikki, mitä käsketä! Jos ryöstä’,
niin ryöstä’ . . jos ei ryöstä, niin ei ryöstä. Teke’
kaikki, mitä sinutteluveli käske’. Jumala on yksi!
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Ja syvään kumartaen sanoi Timer-aga herra
Domonkokselle hyvästit, jättäen tämän miettimään
omia yksityisiä asioitaan, jotka tänä iltana askarrutti-
vat hänen ajatuksiaan enemmän kuin isänmaan
yleinen tila-
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Kolmas luku.

1.

Domonkos Tärkåny ratsasti pienen joukkonsa etu-

nenässä Väcia kohti. Hän oli päivän matkan
edellä pääjoukoista, jotka marssivat jäljessä. Ruh-
tinaan tarkoituksena oli yhtyä kreivi BercsenyPiin
jossakin Yåcin länsipuolella, ja hänet oli komennettu
kärkeen.

Paljon oli tapahtunut sen jälkeenkuin hän oli Ocs-
kayn viimeksi tavannut. Nagy Szambatissa oli tais-
teltu ja hävitty, mutta armeija ei ollut hajaantunut.
Päinvastoin oli taistelu vain kiihtynyt. Dunåntu-
lissa oli otettu tappiot takaisin, ja keisarin oli jälleen
ollut tarjottava neuvotteluja. Mutta sillä aikaa
kuin heikäläiset olivat neuvotelleet keisarille annetta-

vasta vastauksesta, olikin tämä kuollut. Se oli
tapahtunut toukokuussa, ja nyt oli heinäkuu. Tämä
vuosi 1705 oli siis ollut tapahtumista rikas.

Herra Domonkos iloitsi tästä retkestä. Viime ai-
koina oli Mariskan kuva taas niin suloisena välkky-
nyt hänen sielussaan, että hänet oli vallannut kaipaus
saada pian nähdä tyttö jälleen. Jonkin verran
levottomana hän oli ajatellut Mariskan naimisiin-
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menoa. Jokohan Jånos Katona oli päässyt toiveit-
tensa perille? Yaikk’ei Tårkäny saattanut naida
tyttöä ...ei hän siitä huolimatta olisi suonut häntä
toisellekaan . .

.

Tämä oli jonkinlaista noituutta. Gergely Melles
sanoikin suoraan, että tyttö oli taikonut hänet.
Ruvetapa nyt .

. . paroni ja aatelismies . . . huokaile-
maan yhden vaivaisen kalastajantyttären tähden!
Se ei ollut enää oikisuuntaa. »Sinun pitää iskettää
suonta .. . sinussa on liiaksi verta», sanoi hän. Ja
taas toisin vuoroin: »Odotahan, kun päästään labant-
sien päitä listimään, niin huomaat taas, että maa-
ilma on hauska!»

Herra Domonkos hymyili ystävänsä touhulle. Hän
ei puhunut paljoa . .

. istui vain leiritulen ääressä ja
naputteli ratsupiiskansa varrella saappaitaan. Saat-
toipa olla .

. . kuka tuon tiesi . . . Mutta suloista
oli vain elellä tällaisissa aatoksissa. Elämä oli surul-
lisen ihanaa...

»Ja pakkoko sinun on elää kuin munkin», saarnasi
herra Melles. »Talonpoikaistyttöjä on Unkari täynnä.
Ota yksi. . . silloin tällöin ...japidä hauskaa. Jumala
on luonut piiat herroja varten . . . jotta nämä saisivat
viihdykettä verilleen.» Ja sitä sanoessaan hän oli
katsonut peloittavasti ulkokieroon, naurahtanut sit-
ten ja iskenyt silmää.

»Etpäs itsekään seuraa periaatteitasi», oli herra
Domonkos huomauttanut.

»No . . . minulla ei ole aikaa. Muonanhaku- ja tie-
dustelumatkat vievät niin tyystin päiväni, etten ehdi
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semmoiseen. Ja kun pääsen pitkäkseni, niin nukun
kuin hako ...jatoisinaan näen unta omasta tytös-
täni . .

.»

Siinä sitä oltiin! Jokaisella oli jokin hellä kohta
sydämessään niin Mellekselläkin. Mutta hänen
tyttönsä oli kuitenkin pienaatelinen .. . vaikka
köyhä. Mutta välipä sillä. Kun hän, Gergely Mel-
les, pääsisi rauhan toimiin, niin hän pitäisi huolen
siitä, että pikku Melleksiä olisi kosolta . . .joka nurkka
täynnä. »Mutta vihitystä vaimosta ... vihitystä
vaimosta, veljeni Domonkos!»

Hauska veitikka se Melles. Hänen seuransa oli
viihdyttävää. Ruteenilaisesta syntyperästään huoli-
matta hän oli unkarilainen koko sielultaan . . . jokai-
selta hermosäikeeltään. Hän polveutui kansasta,
jolle Räkoczi oli antanut nimen »gens fidelissima»

uskollisin heimo. Ja se piti paikkansa joka suhteessa.
Herra Domonkos vilkaisi ympärilleen. Siellä rat-

sasti Gergely Melles Timer-agan rinnalla ja haasteli
innokkaasti. Niin .. . tataarilaispäällikkö oli jälleen
liittynyt häneen. Satakunta keltaihoista, vinosil-
mäistä poikaa ratsasti taas hänen joukossaan. Husaa-
reita oli puolentoistasataa. Tällaisella joukolla hän
jo saattaisi pitää puoliaan isompaakin vihollisosastoa
vastaan . .

.

Heinäkuun aurinko teki parastaikaa laskuaan län-
nessä häämöttävien kukkulain taa. Ilmassa lei-
jaili hienoa pölyä, joka sädehti kuin olisi ollut kultaa.
Sen saivat aikaan auringon säteet. Ilma oli helteinen,
tukahduttava. Miehet olivat ripustaneet jalkarättejä
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niskaansa .
. . suojaksi auringolta. Ilman henkäys niitä

lievästi heilutteli. Sapelinhuotrat ja pyssyjen piiput
välkehtivät. Joukkoratsasti kuin läpinäkyvässä höyry-
pilvessä punaisia unikoita kasvavaa tannerta pitkin.

»Sääli noita on tallata . . .» ajatteli herra Domonkos
katsellen, kuinka hänen ratsunsa molemmin puolin
unikot huojuivat .

. . aivankuin olisivat varoittaneet
toisiaan lähestyvästä vaarasta. Mutta ei auttanut.
Heidän piti ratsastaa vielä jokin virsta ... ja sitten
leiriytyä. Vihollista ei kuulunut, ei näkynyt. Hänellä
oli liian pitkä etumatka. Piti lähettää partio ottamaan
yhteys pääjoukon kanssa. Herra Domonkos mietti
juuri, kenet lähettäisi, kun hänen katseensa osui
Debrecenin Andräkseen.

Andrås, hei! huusi hän.
Hevospaimen ratsasti hänen rinnalleen.

Sinä lähdet takaisinpäin viemään sanaa ruhti-
naalle. Otat pari, kolme miestä mukaasi. Raportti
kuuluu: »Kaikki rauhallista. Olemme suunnilleen kol-
men penikulman päässä Vaoista. Lähdemme aamulla
varovaisesti etenemään.» Oletko ymmärtänyt?

Kyllä, Teidän Jalosukuisuutenne.
Leiriydymme kohta. Saat haukata ja vaihtaa

hevosta . . . samoin miehesi. Onko selvä?
Kyllä, Teidän Jalosukuisuutenne.

Herra Domonkos viittasi, ja Andrås ratsasti takai-
sin. Hän tarkasteli tienoota. Senverran kuin hän
erotti, ei näkynyt taloa missään. Seutu oli peittynyt
hämärään. Ensimmäiset tähdet syttyivät. Hän
antoi lyhyen pysähtymismerkin ja hyppäsi satulasta.
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Leiritulet paloivat kohta. Paikalla oli senverran
puuta. Miehet sitoivat hevostensa etujalat ja antoi-
vat niiden sitten hajaantua hakemaan ruokaansa.
Ne eivät kuitenkaan päässeet kauas, ja olivat siis
joka hetki saavutettavissa.

Tårkäny asetti vahdit ja määräsi muutamia miehiä
vuoron perään ratsastamaan leirialueen ympäristössä
yllätysten välttämiseksi. Moni heikäläisten etujoukko-
jen tuho oli aiheutunut heikosta vahdinpidosta.

Hän otti loimen, levitti sen muutaman pensaan
juurelle, lähelle tulta, ja heittäytyi pitkäkseen, puo-
littain istuvaan asentoon. Hänen päänsä nojasi mul-
tatöyryä vasten.

Oli soma näky . . . tällainen paljaan taivaan alle
leiriintynyt ratsujoukko. Miehistö puuhasi ruoanlai-
tossa. Kenttäkattiloita asetettiin nuotioiden kupeelle
.

.
. ja pitkissä vartaissa paistettiin lampaanlihaa.

Sitä oli pakkoluovutettu viimeisestä kylästä. Miehet
kyyköttivät polvet koukussa, käännellen vartaitaan.
He muistuttivat joen rannalla rivissä kyyhöttäviä
onkivia poikasia.

Lähimpänä olevan nuotion äärellä paistoi kolme
miestä lihaa. Tårkäny tunsi heidät. Ne olivat Mel-
leksen alapäällikkö Gyula Zigåny, Pyhimys-Pongråc
ja luutnantti Mihäly Nyuzå. Luutnantin ja Gyulan
kesken oli syntynyt väittely siitä, minkävuoksi he,
kurnisit, olivat niin usein saaneet selkäänsä.

Nagy Szombatissakin hävittiin, kun seurattiin
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turkkilaista taistelutapaa, pauhasi luutnantti.
Pitää pyrkiä avoimeen kenttätaisteluun.

Suvaitkaa sanoa, Teidän Kunnianarvoisuu-
tenne . . . mutta turkkilainen taisteluinpa on hyvä.
Pitää hyökätä ja perääntyä. Jos vihollinen pakenee,
on ajettava takaa. Jollei, niin on itse paettava,
suvaitkaa sanoa tuota noin . . . hajaannuttava . . .

ja sitten taas iskettävä joltakin odottamattomalta
puolen .. . suvaitkaa sanoa. Niin ovat tehneet isät
ennen meitä suvaitkaa sanoa.

Mihäly Nyuzo murisi. Hän ei kannattanut yhtään
turkkilaista taistelutapaa. Mutta Gyula selitti
kohteliaalla tavallaan, josta huomasi, että hän puhui
ylemmälleen:

Suvaitkaa sanoa, Teidän Kunnianarvoisuutenne!
Miehille ja hevosille pitkä lepo . . . sitten kolmen, nel-
jän päivän ratsastus ..

. suvaitkaa sanoa. Sitten
yht’äkkiä vihollisen nokan alle sapelit pystyssä
suvaitkaa sanoa, Teidän Kunnianarvoisuutenne.

Ja Gyula kumarsi, leväyttäen hiukan käsiään sekä
ryhtyi kääntämään paistinvarrasta.

Mitäs mieltä sinä olet, Tårkåny?
Herra Domonkos liikahti. Ei hän oikein tiennyt.

Hänen mielestään oli jokainen taisteluinpa hyvä,
joka johtivihollisen häviöön.

Minun isäni palveli Imre Tökölin joukoissa
suvaitkaa sanoa, vastasi Gyula. Ja siellä oli
ollut vallalla turkkilainen tapa . .

. suvaitkaa sanoa.
Herra Domonkos naurahti. Isänsä kokemuksilla

Gyula tuossa rehenteli, mutta oikeassa hän siitä
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huolimatta oli. Imre Tököli oli käyttänyt turkkilaista
taistelutapaa . . . niinkuin yleensä kaikki heikäläiset
johtajat.

Ja herra Domonkos vaipui mietteisiinsä. Niinpä
niin taistelutapa. Heikäläisten iskut tahtoivat etu-

päässä rajoittua Itävallan puolelle tehtyihin ryöstö-
retkiin. Äskettäin oli kreivi Kårolyi taas tehnyt sellai-
sen . . . käväissyt Wienin porteilla .

.
. hävittänyt ja

polttanut kolmattakymmentä kylää ja tuonut saa-
lista noin puolen miljoonan guldenin arvosta. Mutta
hyödyttikö se mitään? Heti kun päästiin neuvottelui-
hin, jankattiin taas noista iänikuisista pykälöistä, joi-
hin heikäläiset olivat jo tyyten kyllästyneet. Roomalai-
sen kuninkaan piti hallita maata. Hm! Mutta
miten se oli hallinnut? Vääryydellä ja väkivallalla.
Valtiopäivien pitäisi kokoontua joka kolmas vuosi.
No . . . ne olivat kokoontuneet ennenkin . .

. mutta

aina olivat samat riitakysymykset sukeltaneet esiin:
vieraan sotaväen pito ..

. unkarilaisten laitos-
ten riippumattomuus Wienin hovikamarista .

.
.

Andreas II:n bulla. Keisari oli kiertänyt niitä
kuin kissa kuumaa puuroa. Varsinkin viimeksi-
mainittu pykälä, jonka mukaan unkarilaisilla
oli oikeus nousta lakia rikkovaa hallitsijaa vastaan,
oli ollut pahimpana kompastuskivenä. Ei —jolleivät
aseet ratkaisisi asiaa, niin tästä sekasorrosta ei ikinä
päästäisi.

Tårkåny loikoili, mietiskeli ja kuunteli. Hän
nautti tällaisesta syrjään vetäytymisestä, mikä ei
kuitenkaan estänyt häntä silloin tällöin kuulemasta
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katkelmaa miesten keskustelusta. Nyuzon nuotion
ympärille oli kerääntynyt yhä enemmän miehiä,
kädessä aimo kimpale lampaanlihaa ja toisessa viini-
tuoppi. Muutamat olivat jo hiprakassa. Pyhimys-
Pongråc sai monta kehoitusta kertoa jonkin kauniin
pyhimystarinan. Mutta äijä oli haluton. Joukossa
oli liian monta uskonparantajaa . . . eivät uskoneet
ainoan, pyhän ja autuaaksitekevän kirkon opetuksia

pakanat. Vanha Pongräc oli innokas kurutsi,
mutta myös yhtä innokas katolilainen.

Muistelohan, Pongräc, jotakin, kehoittivat
miehet.

Hm, pani ukko ja ryyppäsi tuopistaan.
Mitäs minä teille . . .

Hänen puheensa oli omituista massutusta, mikä
johtui siitä, ettei hänellä ollut yhtään hammasta.

Mikäs vika meissä on?
Mhm .

.
. ette usko . . . olette uskonparantajia.

No . . . onhan tässä joku paavilainenkin .
. . tuo

Ferkå esimerkiksi. Kerro hänelle, niin me muut
saamme kuunnella siinä sivussa.

Pyhimys-Pongråcia ei tavallisesti tarvinnut kah-
desti käskeä, hän oli heti valmis. Hänen mielityötään
oli jutteleminen. Mutta hänen kertomustensa san-
karit kuuluivat kaikki menneeseen aikaan . . . Pyhä-
Istvån kuningas, pyhä piispa Gellert, pyhä kuningas
Laszlo. Pyhästä Gellertistä, Unkarin ensimmäisestä
katolilaisesta piispasta hän mielellään jutteli. Niinpä
nytkin.

Pyhän Gellertin kuolemasta minä olen kerto-
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taan?

Eipä ole kuultu.
No, minä kerron siitä
Annahan tulla vain .

. on tässä iltaa
Herra Domonkos söi lepopaikallaan ja seurasi sil-

millään Pongräcia. Tämä oli vetänyt polvet kouk-
kuun, lyönyt käsivarret polviensa ympäri, ja siinä
asennossa hän nyt ruumistaan hiljaa keinutellen ja
jonnekin etäisyyteen tähyillen kertoa massutteli:

Kun pyhä Gellert piispa oli murhattu, haudat-
tiin hänen ruumiinsa Pestiin, Pyhän Neitsyen kap-
peliin. Seitsemän vuotta se siellä lepäsi. Silloin tulivat
Csanädin piispa M6r ja Pyhän Neitsyen luostarin
apotti Fulöp sekä joukko ylhäisiä herroja Csanädin
hiippakunnasta kuninkaan luo pyytämään, että hei-
dän sallittaisiin viedä marttyyrin ruumis Marosväriin.
Kuningas suostui pyyntöön. Kun he tulivat piispan
haudalle Pyhän Neitsyen kappeliin, tuoksahti heitä
vastaaan mitä ihmeellisin lemu ... makea kuin
hunaja ja imelä kuin käymätön viini. Piispan ruumis
loisti niinkuin lumi. . . niin se oli valkoinen ja kir-
kas .

. . aivan niinkuin olisi hän vasta ikään kärsinyt
marttyyrikuolemansa. Kun noutajat läksivät kanta-
maan sitä, juoksi joukko sokeita, sairaita jahalvattuja
koskettaakseen ruumista tai sen verhoa. Ja heti kun
he olivat koskettaneet, tulivat he terveiksi. Ja kun
eivät kaikki ehtineet päivällä, tulivat he yöllä ...ja
aina seurasi kosketusta paraneminen. Eräänkin
rouvan rampa käsi tuli aivan terveeksi.

26 Sydenpolttajat 401
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Pongråcin juttelua ei voinut hymyilemättä kuun-
nella niin vakavaa kuin sen sisältö olikin. Se johtui

kuten sanottu hänen hampaattomuudestaan.
Mutta se oli ihmeellisempää, etteivät vaunuja

vetäneet eläimet tarvinneet minkäänlaista ruokaa,
jatkoi Pyhimys-Pongräc. Syömättä ja juomatta
ne vetivät tuon pitkän matkan Pestistä Maros-virran
suulle. Ja kuinka iloisesti ne vetivätkään! Voi pyhä
Tapani ja autuas pyhä Imre! Hevosten silmät säih-
kyivät kuin taivaan pyhimysten ... ja jotkut väit-
tävät, että ne olisivat puhuneetkin keskenään .

. .

Se on valhe! tokaisi muuan pitkä ja laiha
kurutsi, jonka viikset roikkuivat. Se on valhe,
sanon minä .

. . olkoonpa, että olivatkin syömättä.
Älähän keskeytä, Kristof. huudettiin, No,

entä sitten?
Ei sitten mitään muuta, lausahti Pongräc

hurskaasti ja katseli lapsellisesti hymyillen toverei-
taan. Pyhä Gellert haudattiin Marosvåriin, missä
on tänäkin päivänä.

Tarinoita ne ovat, —intti joku.
Satuja! Mitenkäs nyt rampa tai halvaantunut

juoksisi!
Älkäähän puhuko! huudettiin. Voi

niissä olla perääkin .
. . näetten. Meidän kylässäkin

kun kerran —.

Mutta puhuja ei saanut jatkaa, sillä muuan
kurutseista oli ruvennut laulamaan.

Se on oikein, Aron. Laula vain!
Herra Domonkos mietti ensin kieltää, mutta sitten
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hän ajatteli, että laulakoon. Seutu tuntui turvalli-
selta.

Sallivatko Teidän Kunnianarvoisuutenne, että
minä laulan? kysyi Äron, Jakki kourassa.

—• Kyllä! Laula vain! Ei kai se häiritse, Tårkäny?
Eikö mitä. Laulakoon vain.

Äron rykäisi pari kertaa ja koetteli ääntään. Hän
muistutti Vilmosta.

Pitäisi olla tårogato, joka säestäisi.
Ota, Gerd, huilusi. Sinullahan on, kehoitti

äskeinen vastaväittäjä toveriaan.
Puhuteltu haki repustaan huilun. Hän puhalleli sen

reikiin, koetteli ensin, pyyhkäisi sitten huuliaan ja
kysyi:

No, mitä otetaan?
Otetaanpas vaikka »Hevospaimenen kuolo».
Hyvä! Se on kaunis.

Äron pani kädet ristiin rinnalleen. Hänen hattunsa
kukonsulka liehui mukavasti.

No, aloitetaan!

Pusztalta oon, sinne halaan!
Konsapa taas sinne palaan?
Ympärillä keihäät kiiltää,
taisto riehuu, miekat viiltää.

Äronilla oli kaunis ääni, ja miehet kuuntelivat har-
taina.

Paimen ma oon, hevospaimen,
laumani luo kaipaavainen.
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Mutta ennenkuin sen tapaan,
täytyy pusztan olla vapaan!

Magyarit hoi! Maass’ on vaino!
Hirveä on sorron paino.
Rivit taipuu, tanner huokaa.
»Uusi miekka mulle tuokaa!»

Debrecen on synnyinkehto,
yksipä siis mull’ on ehto:
Maa jos vaatii, kunnialla
kuolla oman lipun alla.

Veikkoset hoi! Siispä kuolen!
Debrecen saa pitää huolen,
että toinen sijaan saatiin
hevospaimen Hortobågy’iin!

Laulun aikana oli Debrecenin Andrås ilmestynyt
herra Domonkoksen eteen.

Teidän Jalosukuisuutenne! Olen valmis,
virkkoi hän, kun laulu oli loppunut.

Tärkäny havahtui. Kuinka monta miestä hän oli
ottanut?

Kolme, Teidän Jalosukuisuutenne.
Ota viisi ...on turvallisempaa.
Niinkuin käskette.

Hetken kuluttua ratsasti Andräs leiristä toverei-
neen koillista kohti.

»Enhän lähettänyt miestä surman suuhun?» ajatteli
herra Domonkos, tuntien omituista levottomuutta.
»Mitäs tyhjiä!» tuumi hän sitten. »Kyllä he päänsä
varjelevat . . .»
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Tiedustelijat palasivat kierrokseltaan.
No, mitä kuuluu? kysäisi herra Domonkos

ja kavahti seisomaan.
Ei mitään . . . kaikki rauhallista.

Miehet vaihtuivat. Herra Domonkos antoi määrä-
yksen levolle asettumisesta.

Puhaltaa jo Pistä iltasoiton,
huomispäivä tuonee vihdoin voiton.
Jollei tuo, niin tuokoon sitten loman:
urhokuolon, loman loputtoman .

. .

hyräilivät miehet ojentautuessaan paljaalle maalle
pitkäkseen. Joku tuntematon runoniekka oli tehnyt
tuenkin pienen pätkän. Niitä oli näissä joukoissa
paljon.

Mutta puolen yön tienoissa ratsasti pieni labant-
siosasto leirin ohi, kaartaen sen kaukaa lännenpuo-
lelta. Sillä ei ollut halua käydä kimppuun, sillä se
kiiruhti pakoon siitä yhä kapenevasta aukosta, joka
erotti ruhtinaan ja kreivi Bercsenyin sotavoimat toi-
sistaan. Aamupuoleen yötä se kuitenkin saavutti
Debrecenin Andråksen ja tämän miehet ja hakkasi
ne maahan. Råkoczi ei koskaan saanut Tårkåny’in
ilmoitusta.
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Neljäs luku.

1

Varovaisesti lähestyi herra Domonkos Yåcia, sillä
hän ei tiennyt, oliko se jo puhdas labantseista.

Kukaties kreiviBercsenyin etujoukot jo olivat saapuneet
sinne ... ja silloin hän yhtyisi omiin miehiin. Mutta -
vastakkaisessa tapauksessa hänen piti pysähtyä sinne
odottamaan. Hänen ei ollut lupa yrittää etemmäksi.

Herra Domonkos ratsasti joukkonsa edellä sykkivin
sydämin. Tuntui jollakintavoin riemukkaalta lähestyä
näitä seutuja, missä Mariska asui. Hän kuvitteli mieles-
sään, mitä tyttö sanoisi nähdessään hänet. »Sebö-
setä!» Mahtaisiko Mariska kutsua häntä vielä niin?
Tämä kysymys oli herra Domonkoksesta jollakin
tavoin ensiluokkaisen tärkeä. Se johti kuin itsestään
seuraavaan kysymykseen: mahtoiko Mariska jo
olla naimisissa . .

.?

Hän muisti lähtönsä ja yöllisen kulkunsa halki
asumattoman kumpuisen tienoon. Ne olivat suun-
nilleen näitä samoja seutuja, joita hän nyt joukkoi-
neen ratsasti. Sillä matkalla hän oli kohdannut Ger-
gely Melleksen jaKonstantinopolista tulleen Ranskan
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lähettilään sihteerin. He olivat joutuneet talonpoi-
kaishäihin. Hän muisti vieläkin kuin kaukaista
unta, kuinka hän oli vallannut morsiamen .

. . niin
etteivät muut häävieraat olleet päässeet häntä lähes-
tymään lainkaan.

Hän oli ollut humalassa . . . tolkuttomasti huma-
lassa ... ja häntä hävetti. Juopuminen ei ollut
mitään tavatonta herrojen kesken . . . mutta siitä
huolimatta häntä toisinaan vaivasi tuon tapauksen
muisto. Oli, kuin olisi hän jollakin tavoin häpäissyt
Mariskaa .. . puhdasta, viatonta Mariskaa. Vaikka
toiselta puolen taas tuo tapaus toisinaan sai hänen
herkässä sielussaan eräänlaisen romanttisen hohteen;
hän oli humalapäissään ja järkähtämättömässä kiinty-
myksessään Mariskaan ollut jollakin tavoin liikuttava

ainakin omasta mielestään.
Nyt hän lähestyi Pyhän Andreaksen saarta, toisin

sanoen Tonavaa. Yåcin kaupunki jäi oikealle .. .

mutta hän saapuisi sinne etelästä käsin . . . pitkin
Tonavan vartta. Se saattoi tuntua varomattomalta,
sillä saattoihan vihollisosastoja olla Tonavan varrella
alempana ..

. lähempänä Budaa. Mutta herra
Domonkos ei siitä välittänyt. Hän halusi mitä pikim-
min päästä mökille.

Tataarit olivat pysähtyneet, jaTimer levitti parast-
aikaa rukousmattoa maahan. Oli heidän rukoushet-
kensä . .

. monesko, sitä ei herra Domonkos vaivautu-
nut ajattelemaan. Hän seurasi vain heidän liikkei-
tään. Tuuli kantoi yksitoikkoisen rukouksen mumi-
nan hänen korvaansa.
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»Allåhu akbarh> Herra Domonkoksesta tuntui
somalta tuo keltaisissa viitoissaan kumarteleva ja
kasvoilleen lankeava joukko. Aurinko heloitti kor-
kealta. Se kipenöi pensaikkojen hopeanhohtoisissa
lehviköissä jaunikkojenraskaasti nuokkuvissakukissa,
jotka hehkuivat kirkkaina ja pistävinä. Jossakin
korkealla, taivaan siintävässä sinessä leijaili haukka.
Se tuijasi kuin ammuttu nuoli länttä kohti. Edem-
pää . . . värjyvän auteren läpi siinsi jotakin tummaa

ja välkähti silmään vettä. Tonava!
Melles ratsasti hänen luokseen.

Kuule, onko meillä oikea suunta? Yåc’han on
tuolla.

Ja hän viittasi luoteista kohti.
Niin on .

. . mutta me kierrämme tämän kautta.
Melles ei voinut käsittää. Hänen ystävänsä teki

toisinaan niin salaperäisen vaikutuksen. Hän tar-
kasteli etelään päin, mistä näytti kohoavan heikko,
ohut savupatsas. Ilmassa rupesi tuntumaan palaneen
käryä.

Katsopas korppeja! huudahti hän samassa
ja osoitti taivaalle samaan suuntaan, minne juuri
oli tähyillyt. Siellä on raatoja.

Olisikohan siellä ollut taistelu tai kahakka? Domon-
kos Tårkåny tutki ympäristöä katseellaan. He sei-
soivat muutaman lentohiekkakummun laella. Hän
sai yhtäkkiä pahoja aavistuksia.

Ratsastetaanpas sinne! sanoi hän, ja hänen
silmänsä kuvastivat levottomuutta.

Yht’äkkiä karkuutti koko joukko tulista laukkaa
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siihen suuntaan, missä korppiparvi leijaili taivaan
rannalla. Tataarit nelistivät pienillä, takkuisilla hevo-
sillaan, Timer etunenässä. Aron villien poikien nenä
oli myös haistanut vihollisen.

Hajrål hihkaisivat husaarit, ja tataarit vas-
tasivat omalla, villillä tavallaan. Tanner tömisi
hevosten kavioiden iskuista. Puolen tunnin kuluttua
he olivat perillä.

Mustuneet talonpoikaistalon rauniot törröttivät
heitä vastaan. Pihalla makasi haiseva hevosenraato,
josta korpit par’aikaa kiistelivät. Nyt . . . ratsumies-
ten lähestyessä ne kohosivat rääkkyen ilmaan. Kai-
vonvintti retkotti kallellaan. Näky teki kolkon vai-
kutuksen.

Tårkåny’ista oli tässä kaikessa jotakin tuttua.

Hän katseli mustuneita raunioita ja kallellaan olevaa
kaivonvinttiä. Mikä paikka tämä oli? Hän loi kat-
seensa oikealle. Poltettu maissipelto pisti sieltä sil-
mään. Yht’äkkiä hänelle kirkastui. Tämä oli Janos
Katonan koti.

Eteenpäin! Seuratkaa minua! huusi hän,
ja samassa hän oli jo karkuuttamassa jokea kohti.
Sen piti olla tässä .

. . pienen matkan päässä. »Hyvä
Jumala!» hoki hän itsekseen. »Tämä on saksalaisen
työtä .

.
.»

Siinä oli joki. Rauhallisena ja savenharmaana vir-
tasi Tonava hänen edessään. Herra Domonkos tui-
jotti vastakkaiselle rannalle. Hän tunsi tutun vene-
valkaman ...poppelit ja lehmukset . . . mutta mökkiä
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ei näkynyt. Vain savuavat rauniot paistoivat sieltä-
kin vastaan.

Hän tunsi päätänsä pyörryttävän ja sydämensä
yht’äkkiä käyvän niin kumman heikoksi. Mariskan
koti! Onnen ja rauhan paikka poltettu, hävitetty!

Eteenpäin! karjaisi hän ja kannusti hevo-
sensa virtaan.

Seuraavassa tuokiossa oli Tonavan vasemmanpuo-
leinen haara täynnä uivia hevosia ja ratsumiehiä, jot-
ka hevosen selässä istuen hoputtivat niitä lyönnein
ja huudoin. Tataarien hevoset olivat hyviä uimaan.
Pienet, urheat, pörröiset päät pystyssä ne sieraimiaan
pärskyttäen pääsivät ensimmäisinä yli.

Herra Domonkos ei tahtonut malttaa antaa hevo-
sensa puistella itseään, kun hän jo kannusti törmää
ylös. Siinä olivat mökin rauniot hänen edessään,
vieläkin hiljalleen savuten. Poppelilehtokin oli kär-
ventynyt . . . mutta muuten ei näkynyt surmattuja
eläimiä eikä ihmisiä. Herra Domonkos koetti huutaa,
mutta hänen huutoonsa vastasi vain kaiku.

Mikä paikka tämä on? kyselivät miehet.
Mutta herra Domonkos ei ryhtynyt selittämään. Hän
komensi Melleksen husaareineen ratsastamaan ete-

lään käsin ja tutkimaan tarkkaan ympäristöä, löy-
tyisikö yhtään elävää olentoa mistään. Timer sai
samanlaisen käskyn lähteä pohjoiseen päin.

Hetken kuluttua istui herra Doruonkos yksin ran-
tatörmällä ja tuijotti tylsänä eteensä. Hänen hevo-
sensa nyhti heinää hänen lähettyvillään.



Hän istui kauan kuin turtuneena, ennenkuin
oikein tuli tuntoihinsa. Sitten vasta rupesi ajatus
kiertämään, ja tuska tuntui pistävän kipeältä.

Mariska! Missä olet? kuiskasi hän ja tunsi
silmiensä kostuvan.

Sebö-setä!
Herra Domonkos hätkähti ja katsahti sinnepäin,

mistä oli ollut kuulevinaan vastauksen. Mutta se
oli ollut vain tuulen alakuloista tohahtelua pensai-
koissa ja poppelien latvoissa. Hänen mielikuvituk-
sensa oli pukenut sen sanoiksi.

Hän huokasi syvään. Tässä hän oli istunut ja
unelmoinut . . . juuri tässä samassa paikassa viime
kesänä, kun Mariska oli palannut kaupungista. Hän
muisti tuon hetken niin elävästi, että hänen piti puo-
liääneen vaikeroida. Mariska oli soutanut rantaan
hänen huomaamattaan ... ja hän oli kuullut suloi-
sen tytön äänen kuiskaavan: »Sebö-setä». Hän oli ko-
hottanut kasvonsa ...ja siinä oli tyttö seisonut ven-
heen kokassa hänen edessään ja hymyillyt hänelle . . .

Ja nyt rupesivat muistikuvat elämään hänen sie-
lussaan ja kiduttamaan häntä kuin tulisilla hiilillä.
Miksi hän oli lähtenyt? Hullu hän oli ollut, kun oli
jättänyt tämän paratiisimaisen saaren ja sen idyllisen
majan. Siinä se nyt savusi raunioina .. . vihollisen
raiskaamana hänen selkänsä takana ... ja vaienneet
olivat iloiset lapsenäänet ja Mariskan huhuilu ikui-
siksi ajoiksi.

411
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Hänhän olisi aivan hyvin voinut jäädä, sillä kuka
olisi enää häntä kysellyt. Ei kukaan. Hän oli muut-
tunut kalastajaksi . . . kansanihmiseksi .

.
. sikäli

kuin se oli hänen kaltaiselleen ollut mahdollista.
Hän oli melkein omistanut näiden ihmisten tavat

ja ajatusmaailman. Mikä häntä oli houkutel-
lut?

Isänmaa! tuntui kaislikko rannalla huokaavan.
Herra Domonkos puristi kätensä nyrkkiin. Hyö-

dyttikö se isänmaata, jos hän oli ollut mukana nämä
vaiherikkaat vuodet? Ruhtinaan asia kärsi tappion
toisensa jälkeen. Vallatut seudut luopuivat heti,
kun heikäläisten piti jättää ne. Kuin tulva-aallon
lailla lainehti kapinaliiike yli valtakunnan... lai-
dasta toiseen jättäen jälkeensä vain kurjuutta ja
hävitystä. Ja sitäpaitsi: mitä merkitsi yhden miehen
poissaolo? Ainakin olisi tämän rauhallisen kalasta-
mökin asukkaat voitu pelastaa, jos hän olisi jää-
nyt

Tårkåny taisteli hirvittävää taistelua sielussaan.
Se lähenteli suoranaista epätoivoa. Rakkaus ja vel-
vollisuus! Rakkaus huusi hänelle, että hänen olisi
pitänyt jäädä. Velvollisuudentunto vastasi: »Ei!
Sinun oli lähdettävä .. . kahdestakin syystä: isän-
maan tähden ja Mariskan tähden. Olethan aatelis-
mies!»

Aatelismies! Mitä tässä oli aateluudella tekemistä!
Hänen isänsä oli ollut aatelismies .

. . mutta oli siitä
huolimatta tuomittu kaleereille. Aatelismies! Jos
aatelismies saattoi soutaa turkkilaisten kaleereita,



413

niin miksei toinen aatelismies olisi saattanut naida
kalastajantyttöä ja elää onnellisena?

Hänen aateluutensa olisi päinvastoin pitänyt vel-
voittaa häntä jäämään . .

. kun hän kerran huomasi,
millä kannalla asiat olivat. Hänen oma sydämensä
oli käskenyt . . . hänen jokainen veripisaransa oli
vaatinut .

. . mutta hän oli vain vedonnut aateluu-
teensa ja lähtenyt. Kirottu hän oli. . . ja tässä oli nyt
Jumalan rangaistus . . .

Jumalan! Jos yleensä koko Jumalaa oli olemassa-
kaan . . .

»Niin, niin sinä vetosit aateluuteesi .
. . mutta se

oli vain sinun ennakkoluuloasi ja horjuvaisuuttasi. Ja
isänmaasta sait hyvän syyn vetäytyäksesi pois. Sinun
isänmaanrakkautesikin on vain ollut teeskentelyä.
Kun et mielestäsi voinut naida Mariskaa, vetosit
isänmaahan ... ja kun isänmaa kolkutti tuntoasi,
vetosit Mariskaan ja rakkauteesi. Näin sinä olet aina
elänyt ja toiminut puolinaisesti. Et ole koskaan roh-
jennut ottaa täyttä askelta .

. .»

Niin se oli. Herra Domonkoksen täytyi tunnustaa,
että omatunto puhui totta.

Hän istui kauan tuijottaen eteensä eikä huomannut,
että »matyäs», pähkinähakkinen, tarkasteli häntä uteli-
aasti oksaltaan. Se käänteli päätään ja pöyhisteli
höyheniään ..

. hipaisten koukku nokkaansa tuon

tuostakin puun oksaan . . . ikäänkuin huomauttaak-
seen: »Pitää olla päättäväinen!» Sitten se katsahti
vielä kerran sinnepäin, missä mies istui rantatör-
mällä ja siirtyi lähemmäs.
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Nyt huomasi Tärkåny sen. Hän katseli sitä, ja
lintu katseli vastaan, päätänsä kallistellen. »Sano
minulle, måtyäs, missä he ovat?» kuiskasi hän.
Mutta lintu hioi vain nokkaansa puunoksaa vas-
ten ikäänkuin huomauttaakseen: »Mistä minä tiedän!
Pitää olla päättäväinen!»

Tärkåny nousi ja meni savuavien raunioiden ääreen,
tarkastellen niitä. Siinä oli uuni tulen valkoiseksi
hehkuttamana . . . seisten siinä kuin kumolleen kään-
netty suppilo. Vieläkin oli sen reunaa kiertävä kivi-
penkki ehyt vain yhdestä kohti katkennut. Tuolla
penkillä hän oli istunut lukemattomat kerrat . . . pol-
tellut piippuaan ja seurannut Mariskan puuhia. Muu-
taman askeleen päässä siitä oli ollut pöytä ...ja joen
puoleisella seinällä korkea vuode. Vuoteen vieressä
oli seisonut kehto. »Pikku ryöväri!» .

. . Nyt oli kaikki
vain tuhkaa jaraunioita.

Hän käänteli sapelinsa kärjellä savuavia tuhka-
kasoja, toivoen löytävänsä jotakin, joka auttaisi
häntä jäljille. Mutta se oli turhaa mitään ei
löytynyt. Hän tutki lähimmän ympäristön sama
tulos. Ei muuta kuin hävitystä ... ja äänettömyys,
jonka silloin tällöin katkaisivat Melleksen ja Timerin
miesten huudot, kun he tutkivat tienoota.

Yht’äkkiä pysähtyi herra Domonkos ja tuijotti
pensaikkoon. Hänen silmänsä olivat sattuneet johon-
kin kiiltävään. Harpaten sinne hän nosti esineen
ylös. Se oli husaariupseerin satuialaukkuun kuuluva
kilpi.

Se oli metallista, ja siinä olivat sanat: Vis unita for -
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tioT», 1 sekä alempana: »Pro libertate».
2 Kenellä hän

oli tällaisen satulalaukun nähnyt? Ocskaylla, eversti
Låszlo Ocskaylla.

Maailma pyöri Tärkäny’in silmissä. Olisiko se mah-
dollista? Yhden mielitietyn hän oli jo tuolle hurja-
päälle lahjoittanut . . . koska hänellä itsellään ei ollut
enää ollut mitään toivoa. Tahi oikeammin: koska hän
itse ei enää ollut rakastanut. Oliko tuo mies nyt riistä-
tänyt häneltä toisenkin . . . Mariskan, johon hän oli
koko sydämellään kiintynyt .

.
.?

Tårkäny’in valtasi sellainen raivo, että hän seka-
päisyydessään piti Mariskaa morsiamenaan niin-
kuin kerran tämän kaimaa noissa talonpoikaishäissä.
Viha ja viini voivat molemmat sekoittaa miehen jär-
jen ainakin tuokioksi. Niin kävi nyt Domonkos
Tårkåny’in.

Hän seisoi hajasäärin ja tarkasteli löytämäänsä
satulalaukun levyä. »Fis unita fortior ..

. yhteis-
voima .. .» Mutta mistä liitosta syntynyt? Lii-
tosta saksalaisen kanssa . . . kautta taivaan ja kado-
tuksen! Kirottujen Habsburgien keisarillisten,
labantsien! Muuten tätä ei voinut selittää. Olihan
Ocskay jo Nagy Szombatissa heidän istuessaan
juutalaiskapakassa viitannut siihen mahdollisuu-
teen, että hän saattaisi vaikka pettää ruhtinaan .

.
.

jollei muuten kreivitärtä saisi . . .

Oliko Ocskay siis ollut sen vihollisjoukon mukana.

1 Yhteisvoima on urhoollisempi.
2 Vapauden puolesta.
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joka oli täällä tihutöitään tehnyt? Vai oliko hän
muuten riehunut täällä .. . omine joukkoineen
niinkuin oli riehunut niin monessa muussa paikassa,
katsomatta, oliko edessä ruhtinaan asian vai keisarin
kannattajia . . .

?

Tårkåny sai vastauksen melkein heti. Sillä nyt
lähestyi palaneen mökin paikkaa iloisesti huuteleva
miesjoukko. Ne olivat Gergely Melleksen väkeä.
Heitä seurasi melkein mustaksi paahtunut upseeri,
joka muutamien miestensä kanssa ratsasti Melleksen
husaarien rinnalla.

- Herra Tårkåny! • tervehti tulija, mutta
Domonkos-herra ei tuntenut häntä.

Kenen kanssa minulla on kunnia . . .
?

Ettekö tunne enää?
Anteeksi. . . mutta en voi muistaa
Jåvorka, Ädåm Jåvorka. Mehän tapasimme

Zawadkassa.
Nyt herra Domonkos muisti. Mutta kuinka

ihmeessä hän oli täällä?
Minä ajan takaa Ocskayta . . . mutta hänellä

on pirunmoinen onni: pääsi livahtamaan . . .

Ocskayta? Kuinka ihmeessä . .
.

?

Eversti on loikannut labantsien puolelle,
laukaisi Jåvorka, ja hänen sudensilmänsä kiiluivat
oudosti. Hän se juuri kapteeni Contin kanssa on
polttanut tämänkin mökin.

Nyt alkoi Tårkåny’ille kirkastua. Vai oli Ocskay
siirtynyt keisarillisten puolelle. Silloin hän ymmärsi

Mutta - kuinka ihmeessä ... jakapteeni Conti,



josta näytti tulleen hänen persoonallinen vihamie-
hensä . . .

Tärkäny’in ajatukset olivat niin sekavat, ettei
hän yhtään huomannut muuatta ratsumiestä, joka
oli lähestynyt häntä ja nyt levottomana odotteli
keskustelun päättymistä.

Herra! Ettekö tunne minua?
Tårkåny katsoi. Ei .. . hän ei tuntenut tätäkään

miestä.
Minä olen Kåzmer . . . palvelijanne. Minä toi-

mitin teidät kalastajan venheeseen, kun olitte haa-
voittunut.

Ja samassa oli Kåzmer jo polvillaan maassa ja
syleili itkien herransa polvia.

Tårkåny oli lysähtänyt istumaan kivelle, joka oli
mökin pihassa. Tämä oli jo liikaa. Ensin hän löytää
tämän satulalaukun levyn . .

. sitten tulee Jåvorka
ja ilmoittaa Ocskayn menneen keisarillisten puolelle. .

.

(Hän oli siis sittenkin ollut täällä!) Ja lopuksi astuu
hänen entinen palveluspoikansa Kåzmer ilmielävänä
esiin ja syleilee hänen polviaan . . . Jeesus Natsarea-
lainen! Tämä oli jo enemmän kuin yksi onneton
kurutsikapteeni saattoi kestää . .

.

Tuokaa viiniä! Herra pyörtyy! huusiKåzmer,
tukien Tårkåny’ia olkapäistä.

Mutta ei Tårkåny pyörtynyt, hän oli vain muu-
ten käynyt yht’äkkiä niin voimattomaksi. Saatuaan
viinileilin hän joi siitä ahnain kulauksin. Ah, olipa
elämä eri kirjavaa! Mariska . . . Ocskay .

. . Jåvorka
ja lopuksi Kåzmer, hänen entinen palveluspoi-

27 Sydenpolttajat 417
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kansa, joka oli pelastanut hänet tälle saarelle niin-
kuin hän juuri oli tämän omasta suusta kuullut.

Herra yliluutnantti! Minä ehdin jo äsken sie-
lussani kieltää Jumalan, kun löysin nämä savuavat
rauniot ja sitten tämän. (Hän näytti levyä.) Mutta
nyt näenkin, että Jumala elää. Hän on valinnut minut
kostonsa välikappaleeksi!

Meidät molemmat hän on valinnut, lausui
Jåvorka, ja minä iloitsen siitä, että toinen olette
juuri te. Nyt on tehtävämme ottaa Ocskay kiinni ja
toimittaa hänet tuomarinsa, ruhtinaan, eteen!

Allåhu akbar! Allåhu akbarl Minä tunnustan,
ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Minä tunnustan,
ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah .

. .

Tataarien rukoushetki oli jälleen koittanut, ja
rukousmatoilleen polvistuen he kumartelivat Mekkaa
kohti, täynnä pyhää antaumusta ja palavaa uskonin-
toa. Vaieten kuuntelivat sitä unkarilaiset... ja heidän
kasvoilleen levisi peloittava totisuus. Tårkäny nojasi
päätään käsiänsä vasten ja huokaili syvään. Hetki
oli juhlallinen ja vakava . . . vaikka rukousta johti-
vatkin pakanat. Siitä huokui jotakin niin pettämättö-
män kovaa ja ehdotonta, että Tårkånyhnkin sydän
rauhoittui. Totisesti! Ocskay joutuisi vielä kerran
tilille kaikista rikoksistaan niin totta kuin Jumala
oli taivaassa.

Timer! sanoi hän, kun rukoushetki oli päät-
tynyt. Sinä viet miehesi yli ja ratsastat Yäciin.
Odotat siellä ruhtinasta ja ilmoitat, että minä olen
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lähtenyt ajamaan petturia takaa. Jollen kolmen
päivän perästä ole palannut, en palaa lainkaan.

Jumala on yksi, vastasi hämmästynyt tataari.
Mihin veljeni aikomas mennä?

Timer, virkkoi Tärkäny. Älä tee turhia
kysymyksiä, vaan tottele. Luutnantti Melles lähtee
miehineen mukaasi. Hän on tästä lähtien päällikkö.

Enkö minä sitten enää’ koskaan näke’ minu’
sinutteluveli?

Timer! Jos Jumala suo, niin me tapaamme
vielä.

Allah! huokasi murheellinen Timer ja antoi
miehilleen käskyn. Seuraavassa tuokiossa oli Tonava
täynnä uivia ratsuja, jotka pyrkivät vastakkaiselle
rannalle. Gergely Melles miehineen seurasi Timeriä.

3.

Matkalla herra Domonkos sai tarkemmin kuulla
Ocskayn luopumisesta. Piispa Pyber oli useamman
kerran tavannut häntä jatällöin koettanut vaikuttaa
everstiin omien tarkoitustensa mukaisesti. Mutta
sitten oli Lokåcsin herra, Gåspär Sändor ottanut
asian ajaakseen ja hän olikin päässyt suotuisaan
tulokseen: kreivitär Conti suostuisi avioliittoon aino-
astaan sillä ehdolla, että Ocskaysta tulisi labantsi.
Se oli ratkaissut asian. Pereszleny’in kylässä oli Ocs-
kay mennyt keisarillisten puolelle ja retkeillyt näiden
kanssa, hävittäen synnyinmaataan. Hänen miehensä
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eivät kuitenkaan olleet seuranneet päällikköään, vaan
jääneet ruhtinaan palvelukseen.

Tårkåny kuunteli korvat kuumina. Vai sellaista!
Leona Conti oli siis niin kiihkeä labantsi. Sitäpä hän
ei olisi uskonut. Ja Gåspår Sandor, joka oli ollut
Råkoczin valtiopetosjutussa päätodistajana, oli jär-
jestänyt asian. Jokohan olisi Leona koettanut vaikut-
taa Itäneenkin, jos heidän suhteensa olisi jatkunut?
Herra Domonkos ei ollut saanut kreivittärestä sellaista
käsitystä. Eiköhän asia pikemminkin ollut niin, että
Leonaa oli käytetty välikappaleena? Ocskay oli ollut
tyttöön niin hurmaantunut, ettei hänelle ollut tarvin-
nut kuin viitata toivottuun suuntaan. Olihan hän
kerran Nagy Szombatissa heidän istuessaan juutalais-
kapakassa sanonutkin, että voisi vaikka pettää ruhti-
naankin, jos kreivittären saanti siitä riippuisi.

Ja nyt hän oli pettänyt.
Herra Domonkos ymmärsi, että tämän tapauksen

täytyi vaikuttaa mitä laajakantoisimmin. Ocskayn
nimi oli ollut kuin vertauskuva kansannousussa ilme-
nevästä rajusta alkuvoimaisuudesta. Se oli kuin sota-

huuto melkein yhtä mahtava kuin Räkåczin nimi.
Mieleen johtui vastustamattomasti taistelun melske,
kun sen nimen kuuli. Ocskay! Se oli kuin sotanuijan
isku, jota seurasi miehen mätkähdys maahan. Ocskay!
Se oli kuin kaiku, joka seurasi tuollaista mätkähdystä.
Ocskay nimi oli tulkinnut sitä kansan sielussa elävää
vapaudentunnetta jakaipuuta, joka niin romanttisena
puhkesi esiinkurutsilauluissa. Häntä jahänen nimeään
ympäröi sodan veripunainen sädekehä niinkuin jota-
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kin Attilaa tai Dzingiskaania. Tulisoihtu, tuli-
prinssi! Herra Domonkos käsitti, että tulevat suku-
polvet tulisivat anteeksiantamaan kaikki hänen
sotaiset tihutyönsä ja hävitysretkensä, jotka olivat
olleet tarpeettomia ja suorastaan vahingoittaneetkin
ruhtinaan asiaa niin kauan kuin he näkisivät
niissä ilmauksen unkarilaisen hengen pelottomuu-
desta ja päättäväisyydestä . . . sekä samalla erään-
laisesta iloisesta huolettomuudesta, jolla magyar
meni kuolemaan. Mutta yhtä he eivät tulisi kos-
kaan anteeksi antamaan: petturuutta kansallista
asiaa kohtaan. Melles oli sanonut Zawadkassa, että
Ocskay tulisi kohoamaan korkealle. Nyt hän, Domon-
kos Tärkåny, uskoi Jävorkaan, kun tämä oli lisänyt:
»Niin mestauslavalle.» Se riippui vain siitä, onnis-
tuisiko heidän saada mies kiinni. . .

Ainakin yliluutnantti Jåvorkasta uhosi sellainen
päättäväisyys, että se antoi mitä parhaat toiveet
yrityksen onnistumisesta.

Siinä hän ratsasti herra Domonkoksen rinnalla,
sudensilmät sirrillään. Hän tähysti eteensä. Herra
Domonkoskin katseli samaan suuntaan. Mutta siellä
ei näkynyt mitään. Illan hämyyn kietoutuva matala-
kumpuinen maisema lainehti vain heidän edessään.

- Niiden on pitänyt kulkea tätä tietä suunnilleen,
virkkoi Jåvorka, ja hänen silmänsä kapenivat

yhdeksi viiruksi, kun hän koetti lävistää yhä lisäänty-
vää hämärää.

Mistä saakka te olette ajaneet Häntä takaa?
Ersekuj värin tienoilta. Se on »Vankan rakuu-
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nan» lähettämä tiedustelupartio, joka on uskaltau-
tunut tänne asti.

»Vanhan rakuunan» sillä nimellä kutsuttiin
labantsien uutta ylipäällikköä, kreivi HerbeviUe’iä,
unkarilaisten keskuudessa.

Ja mistä te löysitte minun entisen palveluspoi-
kani?

Zsämbekista. Hän on liittynyt Ocskayn husaa-
reihin jolloinkin viime kesänä ja karannut tällä ret-
kellä.

Herra Domonkos viittasi Käzmerille. Tämä rat-
sasti hänen luokseen.

Kuinka sinä selvisit Tonavan rannasta sen ker-
rallisen kahakan jälkeen?

Se on pitkä juttu . . . mutta jos armollinen
herra haluaa kuulla, niin voinhan kertoa.

Kerro kaikin mokomin.
Ja Kåzmer kertoi:
Hän oli maannut hopeapajun juurella, ihan veden

rajassa, ja herännyt siihen, että joku oli niin muka-
vasti huljuttanut hänen jalkojaan. Mitä kummia!
Hänhän oli virunut puolitiestä joessa ... ja aallot
ne olivat niin mukavasti huljuttaneet. Pää oli ollut
raskas kuin kivi ja ihan veren vallassa. (Hänhän oli
haavoittunut jo aikaisemmin ... ja saanut sitten
vielä jälkeenpäinkin aimo iskun kalloonsa. Mutta
sitähän ei armollinen herra luonollisesti tiennyt.)
Hän, armollinen herra, oli maannut tiedottomana
rannalla . .

. ja sitten siihen oli melonut muuan mies
kalastaja varmaankin —ja hän, Kåzmer —.
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Se oli Måte, lausui herra Domonkos puoliää-
neen.

Mitä armollinen herra sanoi?
Sanoin vain, että se mies souti minut yli jakantoi

mökilleen, jossa minua hoidettiin. Mutta sinulle
olen suurimmassa kiitollisuuden velassa hengestäni.

Ja herra Domonkos ojensi Kåzmerille kätensä.
Terveydeksi vain, armollinen herra. Minä näen,

ettei siellä ole ollut välskäriä.
Älähän puhu! Kerrohan vain, miten pelastuit.
Niin, minä makasin siinä veden rajassa, ja aal-

lot hutjuttelivat niin mukavasti jalkojani. (Mutta
senhän minä taisin jo kertoa.) Pää oli raskas kuin
kivi, minä olin haavoittunut .

.
.

Senkin sinä jo kerroit, virkahti Jävorka
hymyillen.

Taisinpa kertoa —no niin. Minä katselemaan
ympärilleni — sikäli kuin saatoin. Ja eikös makaakin
siinä ihan käden ulottuvilla saksalainen vääpeli. Minä
sitä riisumaan ja kiskomaan päälleni sen hyntteitä.
Povitaskussa oli sen passi. . . mutta en saanut
siitä selvää . . .

Kun et osaa lukea, —jorahti Jävorka.
Osaan niinä vähän latinaista, mutta passi oli

käsinkirjoitettu. No niin! Minä pukeuduin vääpelin
varusteisiin jarupesin huutamaan.

Millä kielellä sinä huusit? kysyi herra Domon-
kos.

Unkariksi kai Unkarissa huudetaan, vastasi
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Käzmer hiukan närkästyneenä monista välihuomau-
tuksista.

Mutta sinähän olit saksalainen?
Antakaahan minun kertoa! Minä makasin

siinä ja huusin: »Auttakaahan, hyvät ihmiset ja Kris-
tuksen seurakunnan jäsenet!» Tuli siihen pari talon-
poikaa, vanhempi ja nuorempi, ja kysyivät nimeä .

. .

»Samoja miehiä, joiden heinäsuovien alla me pii-
leskelimme», ajatteli herra Domonkos.

No, entä sitten?
»Oletko kurutsi?» kysyi toinen unkariksi. Minä

kirosin: »Taiffel!» »Saksalainen on», sanoi toinen ja
kysyi taas nimeäni. Minä ojensin passini, mutta
eivät ne siitä tulleet hullua hurskaammiksi, vaan ha-
kivat sapilaat ja läksivät kantamaan taloon. Minä
toimitin koko ajan, että »Szent-Endre, Szent-Endre»
...ja sinnehän ne minut veivätkin . . . tätini luokse,
jonka osoitteen heille annoin. Siellä minua hoidettiin
ja piilotettiin, kunnes paranin.

Minä kuulin saarelle, että yksi haavoittunut
saksalainen vääpeli oli viety Szent-Endreen, sanoi
herra Domonkos. Se olitkin sinä.

Minähän se olin! Vai kuuli armollinen herra
sen.

Kuulin.
No .

. . kuinkas sitten pääsit lähtemään?
kysyi herra Domonkos edelleen.

Minä halusin vähän monesti saarelle, mutta
suutari, tädin mies, pani vastaan. »Et sinä sinne
mene . . . joudut kiikkiin. Odotahan, kun minä lähden
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Esztergomissa käymään, niin otan sinut mukaani. ..»

Ja niin hän muutamana päivänä taisi olla jo joulu-
kuu läksi Esztergomissa käymään ja otti minut
mukaansa. Sieltä kuljin Ersekujvåriin japääsin meikä-
läisten joukkoon. Myöhemmin liityin eversti Ocskayn
husaareihin. Mutta siihen sakkiin minun ei olisi
pitänyt nenääni pistää, sillä eversti oli minulle vihai-
nen, kun olin kuljettanut armollisen herran kirjeitä
neidille.

No, mitä hän sinulle sanoi?
Sanoipahan vain, että »sinä kaakinpuuhun

omiasi!» Herra! Se mies on itse piru!
Siinäpä taisi Kåzmer olla koko lailla oikeassa.

Piru se on! jatkoi Kåzmer. Sellaiset sil-
mätkin! Kun se katsoo miestä . . . niin kylmäksi siinä
menee tavallinen kuolevainen. »Perhana!» minä ajat-
telin ..

. »et minua noidu!» ja luin rukouksen
pyhälle Läszlo-kuninkaalle, joka on pahojen henkien
karkoittaja. Hetipäs auttoi! Zsåmbekissa jäin mat-
kasta pois . . . eivät huomanneet, vaikka istuin kapa-
kassa ...ja siitä ratsastivat ohi. Pthyi olkoon, armol-
linen herra! Minullakin on vanhoja kalavelkoja
herra everstille. Ja siksi minäkin nyt ajan häntä
takaa!

Herra Domonkos naurahti. Kåzmer oli samalla
kovin tärkeän ja pelästyneen näköinen ratsastaes-
saan siinä virkulla hevosella uljaassa husaariunivor-
mussa.

Kyllä kai sinä vielä rupeat palvelukseeni?
kysyi hän.
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Käzmer kynsi niskatukkaansa.
En tiedä, armollinen herra ..

. minusta on
parempi olla itsenäinen ainakin niin kauan kuin
saan kostetuksi everstille. Sitten voin taas vaikka
ruvetakin.

- Meitä on sitten kolme, joilla on asiaa herra bri-
gaderokselle, lausui Domonkos Tärkäny puoleksi
leikillään. Varmaan hän nyt joutuu kynsiimme!

Varmasti! vastasi Käzmer. Tulee vain riita
siitä, kuka hänelle saa ensimmäisenä kostaa.

Älä sinä siitä huolehdi, nauroi Jåvorka.
Sen asian hoitaa hänen armonsa ruhtinas itse.

Niinpä taitaa, tuumi Käzmer ja jättäytyi
jäljemmäksi.

Nyt oli jo aivan pimeä. Tähdet tuikkivat. Oli
lämmin, heinäkuinen iltayö. Yht’äkkiä rupesivat
hevoset korskumaan. Ne panivat vastaan ja halusi-
vat poiketa syrjään. Eivät suostuneet kulkemaan
suoraan, vaikka kuinka olisi kannustanut. Pakkasi-
vat vain säikkymään.

Mikä siellä on? huusi Jåvorka etumaiselle
miehelle.

Taitaa olla ruumiita.
Laskeuduttiin satulasta ja iskettiin tulta. Pian roi-

husi tulisoihtu, ja sen lepattavassa valossa nähtiin
maassa yksitoista kaatunutta ja kahdeksan hevosta.
Herra Domonkokselta pääsi huudahdus.

Tunnetteko? kysyi Jåvorka. Kurutseja
näkyy olevan toinen puoli. Yhdellä on katkennut
sapeli vieläkin kourassa.
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Tunnen, vastasi herra Domonkos. Se on
minun lähettämäni ratsupartio, jonka oli määrä
viedä sana ruhtinaalle.

Näin siis oli käynyt. Debrecenin Andrås ei ollut
päässytkään perille. Siinä hän makasi miehineen .

. .

myytyään henkensä niin kalliista kuin suinkin. Niin-
kuin Jåvorka oli huomauttanut, oli hänellä vieläkin
katkennut sapeli kourassa. Hänen hevosensa makasi
pienen matkan päässä.

He paljastivat päänsä kaikki, ja Papasta kotoisin
oleva legaatti, jumaluusopin ylioppilas, joka oli liitty-
nyt heidän joukkoonsa, luki rukouksen. Senjälkeen
he ryhtyivät ruumiita hautaamaan.

Kun he jo olivat sivuuttaneet taistelupaikan, kai-
kui herra Domonkoksen mielessä vielä kauan aikaa
pari säettä:

Rivit taipuu, tanner huokaa.
»Uusi miekka mulle tuokaa!»

Sitä lauluahan oli leiritulella laulettu samana iltana,
kuin hän lähetti partion matkaan. Ilmeisesti oli
eversti Ocskayn ja kapteeni Contin johtama labantsi-
joukko yllättänyt Andråksen. He olivat kaikesta
päättäen tapelleet urhoollisesti, koskapa kentälle
oli jäänyt viisi labantsiakin.

Ja tähänkin tihutyöhön oli siis ottanut osaa Ocskay,
Laszlo Ocskay, entinen Råkåczin armeijan eversti,
joka nyt oli loikannut keisarillisten puolelle. Herra
Domonkoksen kädet puristautuivat nyrkkiin, ja ham-
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paat karskahtivat yhteen. Koston syytä karttui, oi
vanhurskas Jumala! Suokoon hän, että he pian saisi-
vat petturin kiinni!

Ja tähtien himmeässä valossa ratsasti Adam lavot-
han pieni joukko yli öisen seudun, niin että tanner
kumisi. Se näytti aaveitten ratsastukselta.
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Viides luku.

1.

Elokuun 4:nnen päivän iltana saapuivatyliluutnantti
Jåvorka ja kapteeni Tårkåny Szerediin, yhdyt -

tyäänkreivi Bercsenyin joukkoihinGalantassa. Heidän
ei ollut onnistunut tavoittaa Ocskayta, joka heidän
edellään puikkelehtien oli joukkoineen päässyt yh-
tymään Csalloközistä päin ryntäävään Herbeville’-
iin. Dioszegin luona oli Bercsenyi mennyt Dudvågin,
Yägin rinuakkaisjoen yli, ja päivää myöhemmin oli
Henkeville kulkenut yli samasta paikasta. Heillä
oli siis ollut vain päivän ero, kun molemmat joukot
saapuivat Szerediin. Bercsenyi leiriytyi Sempteen,
Szerediä vastapäätä, mikä paikka oh jo pitemmän
ajan ollut hänen päämajanansa.

Täällä he nyt siis olivat —• pienessä kylässä, vasta-
päätä vihollista, jonka lopullisesta tuhoamisesta nyt
oli kysymys. Herra Domonkos oli saanut tehdä sel-
koa ruhtinaalle partioretkestään, ja Jåvorka omas-
taan. Tavaton kiihtymys ja katkeruus Ocskayta koh-
taan vallitsi koko kurutsileirissä.

»Ennen minä olisin nähnyt kokonaisen husaariryk-
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mentin maahan hakattuna kuin sen miehen vihollisen
puolella!» oli ruhtinas huudahtanut. Hän ei voinut
leppyä Ocskaylle, ja herra Domonkos oli saanut sen
käsityksen, että hirvittävä rangaistus uhkaisi petturia,
jos hän joutuisi heikäläisten käsiin. Mutta siellä
oli Ocskay turvassa .

. . joen toisella puolen, eivätkä
unkarilaiset voineet muuta kuin raivoissaan heris-
tellä nyrkkejään vastarannalla seisoville vihollisen
etuvartijoille.

Luovuttakaa tänne petturi, niin saatte rau-
hassa mennä lämmitettyä oluttanne juomaan, sen-
kin kaljamahat! huutelivat unkarilaiset. Mutta
saksalaisten etuvartijat eivät viitsineet edes vas-
tata.

Herra Domonkos seisoi lauttasillan päässä, joka
yhdisti joen molemmat rannat, ja katseli toiselle puo-
len. Siellä oli vihollinen. Mikäli hän oli kuullut, oli
HerbevilleUllä ainakin 15.000 miestä. Heillä, kurut-
seilla, oli kuitenkin ylivoima, sillä kreivi Bercsenyin
ja ruhtinaan miesten yhteenlaskettu lukumäärä
teki yli kaksikymmentätuhatta.

Råkoczin tarkoituksena oli houkutella »Vanha
rakuuna» ansaan eikä tällä nähtävästi ollut siitä
aavistustakaan. Ranskalainen insinööriupseeri, jollai-
sia ruhtinas oli viime aikoina saanut palvelukseensa,
oli padonnut Dudvågin erään sivuhaaran, jonka joh-
dosta sen ja Yågin välinen maakaista oli joutunut
tulvan alle. Sen halki kulki maantie Lipotvåriin,
jota auttamaan Herheville oli matkalla. Tulva-alueen
taakse oli rakennettu varustuksia, jotka oli miehitetty
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jalkaväellä. Kaiken tämän oli herra Domonkos saa-
nut tietoonsa leiriin tultuaan.

Aamun koittaessa se siis nähtäisiin. Kreivi Bercse-
nyi ja kenraali Geczy olivat saaneet käskyn kiertää
vasemmalta vihollisen selän taa, ja ruhtinas iskisi
sivusta käsin. Herbeville’iä uhkasi siis auttamaton
tuho, sillä hänellä oli vastassaan Yäg ja tulva-alue
sekä takanansa Dudvåg. Siinä rytäkässä saataisiin
ehkä Ocskaykin satimeen. Herra Domonkos oli päättä-
nyt pitää silmällä petturia. Hänellä oli Mariskan ja
Mäten kuolema kostettavanaan. Sillä Tårkåny ei
saattanut muuta ajatella, kuin että Ocskayn joukko
oli perheen surmannut ja heittänyt ruumiit Tonavaan.

Näissä mietteissä hän läksi majapaikkaansa saadak-
seen levätä tunnin, pari ennen liikkeelle lähtöä.

2.

Aamuyöstä läksivät kreivi Bercsenyin ja kenraali
Geczyn joukot liikkeelle. Molemmilla oli neljätuhatta
ratsua. Äänettöminä kuin varjot ajoivat he Yågin
vasenta rantaa alaspäin ja hävisivät pimeään.

Herra Domonkos odotti asunnossaan jännittyneenä.
Hän oli ollut valveilla jo kello kolmesta. Joka hetki
piti tulla sana Bercsenyin ja Geczyn hyökkäyksen
alkamisesta. Silloin he iskisivät kylkeen! Mutta
tunti toisensa perästä kului, eikä mitään kuulunut.
Herra Domonkos alkoi hermostua ja läksi ulos otta-
maan asioista selvää.
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Portaissa hän oli poukahtaa pahki Jävorkaan, joka
ryntäsi sisään kuin tuulispää.

Hyvää huomenta toivotan teille!
Petosta! huudahti Jävorka hyvin kiih-

dyksissään.
Mikä nyt oli?
He menivät sisään, ja herra Domonkos kaasi yliluut-

nantille viiniä.
Juokaahan ensin... näytättekovin rasittuneelta.

Jävorka joi. Hän oli todellakin uupuneen jarasittu-
neen näköinen.

Mitä on tapahtunut? kysyi herra Domonkos.
—• Bercsenyi ja Geczy ovat yksiä pettureita!

jatkoi Jävorka sudensilmät salamoiden.
Tårkåny kavahti pystyyn.

Herra yliluutnantti! Kuinka te uskallatte?
No . .

. mitäs se sitten on! —kiivaili Jävorka.
Kenraalien oli määrä iskeä vihollista selkään. Mutta

tulkaa katsomaan!
Hän vei Tårkäny’in pihalle, talo oli aivan joen

rannalla. Pitkänä kolonnana painui keisarillinen
armeija Szeredistä pohjoista kohti, niin rauhallisena,
kuin olisi ollut huvimarssilla vain. Tårkåny huu-
dahti hämmästyksestä.

Nyt ne menevät suoraan ansaan!
Jaa . . . mutta nyt pitäisi meidänkin jo olla

liikkeellä.
Emmeköhän heti saa määräystä

Herra Domonkos oli oikeassa. Kenraali Buday
sai käskyn läheä seuraamaan. Lähetti, joka sen mää-
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Jotakin oli tapahtunut. Mutta —• mitä, sitä ei herra
Domonkos saanut tietää.

Ennenpitkää hän ratsasti yliluutnantti Jåvorkan
rinnalla kenraali Budayn osastossa, matkalla pohjoista
kohti. Heitä oli vain ikävä kyllä yksi ratsuryk-
mentti.

3.

Labantsit etenivät aivan rauhallisesti, kunnes
yht’äkkiä kohtasivat tulva-alueen. He aavistivat
väijytystä ja pysähtyivät neuvottelemaan.

Kenraali Byday’kin oli pysähtynyt. Hän ei uskalta-
nut yhdellä rykmentillä kokonaisen armeijan kimp-
puun. Mutta hän luotti siihen, että kun Antal
Eszterhåzy, joka komensi tulva-alueen taakse raken-
nettuja varustuksia, näyttäytyisi miehineen, niin tässä
olisi pakko tapella. Sillä vihollinen varmaankin ryh-
tyisi perääntymään ja pyrkimään samoja jälkiään
takaisin. Kenraalia odottivat siis kuumat paikat.
Hän lähetti Tårkäny’in parin miehen kanssa vakoile-
maan.

Tämä lähti. Toinen hänen miehistään oli Papan
legaatti, Bence-teini niinkuin häntä miesten kesken
kutsuttiin, santa, joka oli lukenut rukouksen
Debrecenin Andråkselle ja hänen kaatuneille tove-
reilleen. Toinen oli Kåzmer.

Tie kulki rehevien pyökkimetsiköiden halki. Vasem-
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maila kohosivat loivasti Pikku-Karpaatit, ja oikealla
Pikku-Fåtran vuorijono. Viimeksimainituiden hui-
put siinsivät auteressa. Tie jatkui suorana, koho-
ten vähitellen pohjoista kohti.

Välillä oli toisinaan aukeaakin .
.

. kultaisena lai-
nehtivaa ruista ja vehnää. Täälläkin siis joku puolu-
eettomana pysyttelevä kartanonherra yritti viljellä,
vaikka sadonkorjuusta ei ollut tietoa. Vuoroin sen
ottivat viholliset, vuoroin oma väki. Taisi jäädä
tänä vuonna leikkuuseppele viemättä kartanonher-
ralle ja leikkuuvanhimman puhe pitämättä ainakin
tämän sadon osalta. Vaikka . . . kuka tuon tiesi.

Ja Domonkos Tårkäny syventyi muistelemaan
leikkuujuhlaa, jommoisia oli monta monituista näh-
nyt ...ja itsekin joskus ollut mukana. Kun elo oli
kypsä, kokoonnuttiin pellolle ... ja alkoi niitto.
Rivissä kuin sotamiehet kulkivat niittäjät ... toinen
aina jonkin matkaa toisensa edellä, ja notkahtaen
katkesi heidän tieltään tuleentunut vilja. Naiset
tulivat perässä ... ja haravoivat sen kasaan, laulaen
ja leikkiä laskien. Koko vainio oli täynnä iloa ja elä-
mää. Leikkuun päätyttyä sidottiin sitten seppele.
Se tehtiin kullankeltaisista rukiin tai vehnän tähkistä
ja sekaan siroteltiin mitä erilaisimpiakukkasia. Juhla-
saatossa kantoivat sitten kylän tytöt sen kartanon-
herralle, leikkuuvanhimman käydessä edellä. Hänen
oli määrä pitää puhe ... ja hän pitikin sen . . . lyhyen,
mutta kunnioittavan, jossa hän esiintoi leikkuuväen
onnittelut .. . Niinpä niin sellainen oli tapa Unka-
rinmaassa . . . mutta tänä vuonna oli varmasti monessa
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paikassa leikkuujuhla jäänyt pitämättä ja leikkuu-
tanssi tanssimatta. Oh sota ... ja ankara aika .. .

Kuulkaapas, armollinen herra, virkkoi
yht’äkkiä Bence-teini, kun he olivat ratsastaneet
äänettöminä hyvän tuokion. Muistuu mieleeni se
saari, jossa oh se poltettu kalastajamökki. Palasin
äsken Szepesin komitaatista .

. . olin siellä asioilla
ja lapasin Tåtran vuoristossa sydenpolttajan, joka
kertoi ennen asuneensa Pyhän Andreaksen saarella.

Herra Domonkos oli pysäyttänyt hevosensa. Tei-
nin kertomus oli niin äkkiarvaamatta iskenyt kes-
kelle tätä kaunista elokuista päivää, että hän järkyt-
tyi. Hän oh elänyt mitä syvimmän alakuloisuuden
vallassa nämä pari, kolme viimeistä viikkoa, kun-
nes yhä jännittävämmäksi kehittynyt sotatila oli
temmannut hänet tuosta turtuneisuudesta ja saanut
tyynesti, joskin alistuvasti suhtautumaan taas elä-
mään.

Nyt hän katseli teiniä silmiään räpäyttämättä.
Tämän ketunnaama oli mukavassa naurunmujeessa.

Mitä sinä sanoit?
Niin kerron vain, että olin äsken asioilla

Szepesin komitaatissa ja kohtasin Tätralla muuta-
man sydenpolttajan, joka kertoi ennen asuneensa
Pyhän Andreaksen saarella.

Herra Domonkos ihan hengästyi.
—• Mikä hänen nimensä oli?
—En kysynyt nimeä. Olipahan vain sellainen

vanha ukonköppänä, jolla oli pitkä parta.
Oliko hän naimisissa?
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Oli. Eukko muistutti jauhosäkkiä .. . niin oli
tukeva ja paksu.

- Moukka! sanoi herra Domonkos ja läksi rat-
sastamaan edelleen. Teini ei voinut yhtään käsittää,
minkävuoksi hänen kertomuksensa oli aiheuttanut
tuollaisen vastauksen. Moukka! Pyhä Martti Luthe-
rus ja JohannesKaivin! Ei hän suinkaan ollut mikään
moukka! Jos tuo herra olisi ollut katsomassa, kuinka
hän muutamassakin kylässä oli toimittanut Paavilai-
sen messun (hän oli sillä kertaa ollut katolilaiseksi
papiksi puettuna) niin kylläpä hän olisi nauranut.
Hm! Herroilla oli herrojen oikut. Mutta kylläpä
hän, Bence-teini, tiesi, miten kussakin tilanteessa oli
meneteltävä.

Herra Tärkåny ratsasti edellä ja oli itselleen suu-
tuksissa. Hän oli aivan liian herkkä. Heti kun hän
vain kuuli jotakin, joka oli hänelle jollakin erikoisella
tavalla läheistä ja rakasta, hän paljasti itsensä. Hän
oh niin hermostunut. Tuoko vanha ukko, jostaPäpan
legaatti oli kertonut, olisi ollut Jänos Katona, ja se
jauhosäkkiä muistuttava eukko Mariska ... hänen
Mariskansa, joka oli ollut notkea kuin heinä.

Mutta jospa se olisi ollutkin Måte ja hänen uusi
vaimonsa? Herra Domonkos säpsähti. Mariskahan
oli kertonut hänen isänsä aikovan uusiin naimisiin.
Jospa se hyvinkin olisi ollut Måte.

Hän pysäytti ja odotti, kunnes seuralaiset ehtivät
rinnalle.

Kuule, kuinka vanha mies se suunnilleen oli,
jonka tapasit Tätralla? Oliko yli viidenkymmenen?
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Oli kai
Mistä sen päätät?

- No ... en minä häntä suuhun katsonut arve-
len vain.

Ja hänelläkö oli vaimo?
Niin oli.
Kertoiko hän, oliko kauankin ollut naimisissa?
Ei kertonut .

. . enkä minäkään arvannut kysyä.
Mutta jos olisin tiennyt, että armolliselle herralle
ovat tämänkaltaiset tiedot tärkeitä, olisin ottanut
selvää yksinpä hänen hattunsa paikoistakin.

Bence-teini teki hänestä pilaa, sen Tårkäny huomasi.
Mutta hän hillitsi nyt itsensä. Tapaus kiinnosti
häntä aivan erikoisessa määrässä.

- Oliko hänen hattunsa sitten niin erikoinen?
Bence-teini nauroi:

Arvasinhan minä, että armollinen herra rupeaa
siitäkin kyselemään! Kyllä se oli sellainen hattu,
etten minä ainakaan ennen ole nähnyt . . .

Herra Domonkos ei ehtinyt kysellä enempää, sillä
edestäpäin rupesi nyt kuulumaan ampumista. Verra-
ten läheltä paukahteli yhteislaukauksia ... ja niihin
vastailtiin harvakseen jostakin etäämpää. Hän arvasi
labantsien joutuneen kosketuksiin Antal Eszterhåzyn
kanssa, joka komensi varustuksia. Siis oli vihollisar-
meija lähtenyt tunkeutumaan tulva-alueen läpi. Jon-
kin aikaa kuunneltuaan, kuuluisiko minkäänlaisia
lähestyviä ääniä, herra Domonkos komensi takaisin,
ja täyttä laukkaa ajoivat he omiensa luo, ilmoittaen:

Labantsit etenevät tulva-alueen läpi.



Syntyi liikettä ja hälinää kenraali Budayn ryk-
mentissä. Kenraali itse, vanha soturi, joka oli jo
taistellut turkkilaissotien aikana, hieroi tyytyväisyy-
destä käsiään. Nyt sullottaisiin saksalainen murs-
kaksi. Vesi ja teräs ... ne tekisivät nyt tehtä-
vänsä. Hän kohotti juuri sapelinsa huutaakseen
ilmoille tutun komentonsa: »Huszårok huj!»
kun samassa edestäpäin lasketti täyttä laukkaa vi-
hollisen raakuunoita koko maantien täydeltä. Sape-
lit vain välkkyivät, kun ne karkuuttivat loivaa mä-
keä alas.

Sivuille, sivuille! huudettiin kurutsien puo-
lella. Antakaa niiden laskettaa suoraan nuotanpe-
rään!

Husaarit kaarsivat ketterästi molemmille sivus-
toille. Kuului huutoja ja komentosanoja. Herra
Domonkos pani taaskin merkille, että järjestys heidän
joukoissaan oli huono. Jokainen pyrki määrää-
mään ... ja siitä syntyi vain epäjärjestystä ja seka-
sortoa.

Nyt huomasi vihollisen rakuunoita komentava
upseerikin vastustajain lukumäärän. Hän yritti
kaartaa, mutta siellä olivat jo kurutsit vastassa.
Syntyi taistelu ... ja kuumana pohottava elokuinen
aurinko sai nähdä ensimmäisen labantsin tuupertuvan
tantereeseen.

Mutta pian seurasi toisiakin. Vihollisjoukko
huomasi, että unkarilaiset kaarsivat kovin kauas
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sivuille. Se kokoontui taas tielle ja päätti murtautua
läpi.

Vorwärtsl 1 Hurral
Herra Domonkos säpsähti. Kuka oli tuo saksalaisen

rakuunaupseerin puvussa oleva mies? Samassa hänelle
kirkastui; Ocskay. Se oli Ocskay!

Petturi on vastassamme! huusi hän niin
paljon kuin jaksoi yli taistelun melun ja tuoksinan.
Joku kurutsi katsahti häneen kummissaan. Mitä tuo

mies huusi? Oli sen näköinen .. . kuin olisi ollut
heinäväkeä syömään kutsumassa ... Ja vastahan
tässä oli aloitettu. Joku toinen taas kysäisi: »Petturi?
Kuka?» »Ocskay ..

. Ocskay brigaderos! Etkö näe?
Hän se johtaa labantseja!

Nyt tunsi jo Ocskayn yksi ja toinenkin . . . yhä
useampi .

.
. kunnes lopulta koko Budayn rykmentti

tiesi, että heitä vastassa oli Ocskay, Läszlo Ocskay . . .

entinen arkkikapinoitsija, nykyinen keisarillinen ken-
raali. Syntyi hirvittävä huuto, joka kajahti kuin
myrskyn ulvonta yli taistelun melskeen.

Ocskay! Kuolema petturille!
Asianomainenkin kuuli nämä huudot ja hätkähti.

Mutta hän ei ollut pelkuri. Katse kovana kuin
teräs hän kokosi rakuunat ympärilleen ja rupesi epä-
toivon vimmalla puolustautumaan. Hän tiesi, että
Herbeville lähettäisi kyllä apua ennenpitkää. Hän
ei ollut millänsäkään.

1 Eteenpäin!



440

Ocskay! Tule kaksintaisteluun! huusi
Jåvorka. Jumala ratkaiskoon välillämme!

Sellaistakin taistelutapaa käytettiin joskus. Molem-
mat sotajoukot vetäytyivät jonkin matkaa taakse-
päin ja niiden välissä taisteli kummankin puolen
edustaja. Mutta —se oli vain alkuleikkiä. Senjälkeen
iskettiin yhteen kahta tulisemmin. Sellainen kaksin-
taistelu oli tapahtunut Zolyomin muurien edustalla
Ocskayn ja Vak-Bottyånin välillä, missä aseina oli
käytetty sapeleita ja pistooleita. Jåvorka ehdotti
nyt samanlaista.

Mutta Ocskay ei halunnut ryhtyä kaksintaiste-
luun. Jokin ääni hänen povessaan kuiskasi, että se
saattaisi kääntyä hänelle sangen tuhoisaksi. Hän oli
juuri mennyt kihloihin kreivitär Contin kanssa ja
hän halusi päästä häävuoteeseen kuolinpaarien ase-
mesta. Senvuoksi hän huusi:

Kenraalit eivät taistele luutnanttien kanssa!
Jåvorka kuuli sen. Se oli kuin ruoskanisku vasten

kasvoja ... ja sen huusi petturi . . . hänen entinen
kersanttinsa, jota hän oli kurittanut Reinin armei-
jassa •

•• ja joka sitten vuorostaan, arvoltaan ylem-
pänä, oli rääkännyt häntä kurutsien joukossa. Suden-
silmät raivoa täynnä hän kohottautui satulassaan
ja käsi torvella suun edessä huusi:

Petturi vangiksi! Hei!
Hei! karjaistiin hänen ympärillään ... ja

hirvittävästi korskuva hevosaalto alkoi vyöryä maan-
tiellä taistelevaa rakuunaosastoa kohti. Ratsut kar-
kasivat toisiaan vastaan .. . haavoittivat toisiaan
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kavioittensa hokilla, purivat ja korskuivat. Näytti,
että ihmisten kesken vallitseva viha oli tarttunut
eläimiinkin. Nekin olivat kurutseja ja labantseja.
Sapelit iskivät toisiaan vastaan hirvittävällä voimalla.
Kuului vain helähdys ... ja hetken päästä suistui
mies satulasta kuin tyhjä säkki ja mätkähti maahan.
»Jeesus Maaria!» ja »Råkoczi!» kaikuivat taistelevien
sotahuudot vuoronperään ... ja moni huusi sen vii-
meisen kerran. Jo alkoi kasaantua kaatunutta hevosta
ja miestä maantielle suuriksi röykkiöiksi . . . mutta
yhä taisteli Ocskay harvenneitten miestensä kes-
kellä.

5.

Herra Domonkos oli joutunut pahimpaan tiimel-
lykseen ja huiteli ympärilleen vimmatusti. Hän näki
selvästi Ocskayn, jonka käsivarsi nousi ja laski. Ja
joka kerta jäi satula miestä vaille ... ja irtonainen
hevonen karkuutti pitkin viljapeltoa, satula tyhjänä.
Herra Domonkos huomasi, että Ocskay rupesi hiljal-
leen vetäytymään takaisin. Hän ei halunnut uhrata
henkeään.

Herra Domonkoskin rupesi pyrkimään syrjään.
Kesken taistelun tuoksinan hän oli yht’äkkiä muista-
nut Bence-teinin kertomuksen Tåtralle muuttaneesta
sydenpolttajasta. Se saattoi olla Måte ... ja silloin
olisi Mariskakin jossakin siellä lähellä. Tämä ajatus
vaikutti, että hän tähän saakka raivokkaasti tun-
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gettuaan Ocskayta kohti rupesi nyt yht’äkkiä
varovaisesti etääntymään hänestä. Jos he olisivat
tavanneet toisensa kahden kesken ase kädessä, he oli-
sivat kai sievästi väistyneet taaksepäin - kumpikin.
Kumpikaan ei olisi halunnut panna alttiiksi henkeään,
koska kumpikin rakasti.

Onnellinen rakkaus, jolle viittoo lupaus ja toivo,
tekee urhoollisimmastakin miehestä varovaisen, kun
taas epätoivoinen rakkaus, joka on menettänyt kai-
ken, tekee raukastakin sankarin.

Niin kävi nyt Ocskayn ja herra Domonkoksen.
Kummassakin oli sankaria vain senverran, kuin oli
välttämätöntä hengen puolustamiseksi. Mutta
missään kohdassa he eivät uhmanneet.

Herra Domonkos huomasi, kuinka välimatka
hänen ja Ocskayn välillä hiljalleen suureni. Ocskay
painui rakuunoineen pohjoista kohti kurutsien seura-
tessa häntä vimmatusti kuin ampiaisparvi. Tuokion
kuluttua huomasi herra Domonkos istuvansa pyökin
juurella ja sitovansa kättään. Hän oli haavoittunut.
Jonkin matkan päässä istui puunrunkoa vasten

nojatenKåzmer ja näytti kovin kalpealta.
Tårkäny meni hänen luokseen.

Miten kävi, Kåzmer? Saittuiko pahoinkin?
Pisti . . . rakuuna p-kele tuosta .

. . niin ettei
voi henkeä vetää, vastasi Kåzmer, osoittaen oikeaa
kainaloaan.

Tärkåny tarkasteli haavaa. Ei se ollut vaarallinen.
Vain kainalon alta oli sapeli puhkaissut lihaksen.
Siksi se koski.
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Voitko nostaa kättäsi?
Eipä se käy . . . koskee peijakkaasti.
Annahan minä sidon.

Ja Tårkåny ryhtyi sitomaan entisen palveluspoi-
kansa haavaa. Hänen oma hauislihaksensa oli myös
puhki, mutta hän oli saanut verenvuodon asettu-

maan. Samoin oli otsassa pahanlainen naarmu, josta
oli vuotanut melko runsaasti verta.

Armollinen herrakin on haavoittunut.
Tyhjiä! Vähäpätöinen raapaisu vain .

Kåzmer makasi pitkällään puun juurella. Hän
oli koko kalpea. Silloin tällöin vääristyivät hänen
kasvonsa Tärkäny’in sitoessa. Vihdoin tämä oli val-
mis.

Nyt kun saisi piippuun tupakkaa ja tulen,
olisi hyvä.

Herra Domonkos latasi hänen piippunsa ja sytytti.
Samoin täytti hän omansa. Savuja vedellen hiljak-
siin kuuntelivat isäntä ja entinen palvelija etäänty-
vää taistelun kohinaa.

Hohhoijaa! huokasi Kåzmer. Kyllä siitä
Ocskaysta tuli nyt urakka.

Herra Domonkos muisti palvelijansa taannoisen
uhkauksen.

Yrititkö sinä hanakasti? kysyi hän.
No .. . aina vain, missä rakoa oli. . . siihen

tuppausin... ja pudistelin paistinvarrastani. Taisi
joku tyttö jäädä itkemään Itävallan puolella. . .

Niinpä taisi
Varmasti! Iskin ainakin kolme ...ja ne olivat
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nuorenpuoleisia miehiä kaikki. Eiköhän semmoisella
melkein jokaisella ole morsian . .

.
?

Onko sinulla jo?
Mutta Kåzmer väisti kysymyksen. Hän tiiraili

lehviä yläpuolellaan ja virkahti:
On ne mukavia nuo lehdetkin . . . niin on niissä-

kin kuin suonet . .
.

He polttelivat hetken äänettöminä. Vihdoin virk-
koi Kåzmer:

Minä tiedän paremman keinon.
Minkä sitten?

Kåzmer koetti kohottautua ryntäilleen.
Meidän pitää pukeutua kerjäläisiksi ja hiipiä

Ocskayn jäljille. »Köyhiä poikia» kulkureita on
maa täynnä. Siinä puvussa ei kukaan epäile ..

.

Bence-teinikin käytti sitä vakoilumatkoillaan.
»Käytti». Herra Domonkos kiinnitti huomionsa

tähän sanamuotoon. Missä Papan legaatti nyt oli?
Kaatunut, vastasi Kåzmer ja teki vasem-

malla kädellään kaaren kuin näyttääkseen, että siinä
oli Papan legaatin elämänrata.

Herra Domonkos tuli levottomaksi. Olipa se! Ja
hän kun olisi niin mielellään halunnut kuulla enemmän
siitä Tåtralle muuttaneesta sydenpolttajasta. Kiu-
sallinen juttu! Välistä muodosti aivan mitätön pikku-
seikka nivelen suuremmassa asioiden ja tapahtumien
ketjussa ... ja hän kun luuli juuri löytäneensä tuol-
laisen nivelen .

.
. Kiusallinen juttu . .

.

Kertoiko hän sinulle mitään siitä .. . syden-
polttajasta? kysyi hän tuokion kuluttua.
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Ei. Sillä pojalla oli muuten juttuja ehtymättö-
mästi.

He vaikenivat ja kuuntelivat. Metsässä kaikui
ääniä .. . mutta ne olivat varmasti heikäläisten.
Eihän tällä suunnalla enää muita ollutkaan. Jossa-
kin puhallettiin merkkitorvea. Niin räikkyi iloisesti
sen sävel tyvenessä ilmassa. Se vavahdutti sydäntä
kuin suloinen ajatus . . . Tiita-taa! Tiita-taa!

Perääntymään komennetaan, virkahti Kåz-
mer.

Siltä kuulostaa

6.

Illalla vähää ennen auringonlaskua ratsasti ruhti-
nas seurueineen tarkastamaan taistelupaikkaa. Näky
oli hirvittävä. Yhdessä kasassa makasi miestä ja
hevosta . . . sekaisin omaa ja vihollisen väkeä.

Herrat paljastivat päänsä, ja hiljaisella äänellä
lausui ruhtinas rukouksen:

Fiat , Domine, misericordia tua super hos mortuos,
cujus nos viventes participes fecisti. Et da gratiam
tuam, ut praestitis beneficiis tuis illi te laudent in coelis,
et in unione spiritus, nos te collaudemus in terris.
Amen. 1

1 Tapahtukoon, Herra, näille kuolleille sinun lau-
peutesi, josta olet meidät elävät osallisiksi tehnyt. Ja
anna armosi, että nämä kuolleet kiittäisivät Sinua taivais-
sasi Sinun hyvien töittesi tähden ja että me yhteisessä
hengessä kiittäisimme Sinua maan päällä.
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Ruhtinas oli alakuloinen. Hänen suunnitelmansa
oli mennyt myttyyn. Herbeville oli lyönyt itsensä
läpi ja mennyt Dudvägin yli varustusten alapuolelta,
kärsien vain vähäisiä tappioita.
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Kuudes luku.

1.

Domonkos Tårkåny seisoi Nyitran linnan katedraa-
lin edustalla jakatseli ällänsä leviävääkaupunkia.

Pitkinä ja soukkina kuin tummat viirut vaaleankirja-
vassa kankaassa ulottuivat kadut aivan linnanmuu-
riin asti. .

. kuin imeytyen siihen kiinni. Itse linna
sijaitsi korkealla kalliolla.

Linnassa oli liikettä ja elämää. Aamupäivällä oli
ruhtinatar Råkoczi saapunut seurueineen, ja herra
Domonkos oli ollut häntä vastassa. Nagy Szomba-
tissa alkaisivat pian rauhanneuvottelut, ja sitä varten
olivat nyt molemmat taistelevat puolet olleet viikko-
määriä ahkerassa puuhassa. Keisarin tarkoituksena
oli saada sovinto aikaan ja sitä varten hän oli nyt
antanut luvan ruhtinattarelie päästä puolisoansa
tervehtimään. Kaikkia keinoja oli nyt käytettävä
Räkoczin taivuttamiseksi. Mutta tämä pysyi
kylmänä. Hän halusi vain voittaa aikaa, sillä hänen
lopullinen päämääränsä oli jo kauan sitten ollut selvä:
Unkarin täydellinen irroittaminen Itävallan yhtey-
destä.



448

Herra Domonkos muisteli tehtäväänsä. Hän oli
kahdeksansadan husaarin kanssa ollut ottamassa
ruhtinatarta vastaan Pozsonyhn itäisellä portilla.
Se oli ensimmäinen kerta, jolloin hän tämän sotaret-
ken aikana oli päässyt niin lähelle kotikaupunkiaan.
Ruhtinaan erikoisvaltuutettuna hän oli saanut pistäy-
tyä itse kaupungissa ja tavata vanhaa äitiään.

Hän muisti tuon kulun pitkin Pozsony’in katuja.
Seurassaan Käzmer, joka uudelleen oli liittynyt hänen
palvelukseensa, hän oli ratsastanut tuttuja, rakkaita
kujia pitkin. Siellä . .

. Luostarin Takakadun varrella,
melkein vastapäätä ns. Hussilaistaloa oli ristikko-
puitteinen portti, jota hän oli kolkuttanut. Vanha
naispalvelija oli tullut avaamaan. »Kuka?» »Onko
armollinen rouva kotona?» Kyllä . . . mutta hän oli
sängyssä .. . sairaana. Seuraavassa tuokiossa hän
oli ollut polvillaan äitinsä vuoteen vieressä ja paina-
nut kasvonsa tämän laihoja, vapisevia käsiä vasten.

»Domonkos, rakas poikani! Vihdoinkin! Kuinka
monta pitkää vuotta olen sinua odottanut!» Vanhus
oli tarkastellut häntä kuin vakuuttautuakseen, ettei
vain nähnyt unta. »Oletko se sinä todellakin? Kuinka
sinusta on tullut suuri ja hieno! Onko totta, että
olet kenraalina ruhtinaan armeijassa?» Hän ei ollut
hennonnut ilmaista totuutta. Äiti raukka oli tehnyt
niin säälittävän vaikutuksen. »Minä näen sinun
puvustasi, että olet korkea herra. Voi Domonkos,
oletko se todellakin sinä! Onko sinulla vielä Tårkäny-
suvun vaakunalla varustetut kultanapit atillassasi?»
Hän oli osoittanut niitä, sillä ruhtinaan antamilla ra-



hoilla hän oli teettänyt uuden asepuvun. »Minä lähetin
ne sinulle kerran Puolaan ..

. muistatko? En minä
sitä oikein ymmärrä .

.
. Meillä Saksassa oli niin toi-

senlaiset olot . . . yksinkertaiset, vaatimattomat . . .

varsinkin pappiloissa. Mutta sinun isäsi. . . sinun
autuaasti kuollut isäsi vaikka olikin hurskas ja
vaatimaton . . . pani kuitenkin niin suuren painon
sellaisille seikoille. Siinä suhteessa hän oli unkarilai-
nen . .

. tosi unkarilainen . . .»

Vanhus oli maannut silmät ummessa ja silitellyt
hänen päätään niinkuin ennen, kun hän oli ollut pik-
kuinen poika. Sitten hän oli jälleen ruvennut puhu-
maan.

Hän, Tårkåny, oli kysellyt sisaristaan, missä he
olivat. Vanhus oli tullut surulliseksi. Vanhin sisko,
Anna, oli kääntynyt katolilaisuuteen ja oli nyt Ursula-
nunnien luostarissa. »Ja ajattelepa, kuinka me ennen
vartioimme kirkkoa, rakasta kirkkoamme . . . arkki-
piispa Szelepcsenyin aikana, kun se jumalaton tahtoi
riistää sen avaimet. Muistatko? Kirkkoneuvoston
jäsenet juotettiin humalaan, jotta olisivat ilmaisseet,
missä kirkonperustamiskirjoja säilytettiin. Mutta
eivät ilmaisseet. Ja me vartioitsimme kirkkoa .. .

yötä päivää ... yötä päivää... Ja Annakin oli
mukana. Mitähän isä sanoisi, jos eläisi ...?)) Vanhus
oli pyyhkäissyt kyyneleen silmästään. Niinpä niin . . .

ajat olivat muuttuneet. Mutta entä Erzsi ...

missä Erzsi oli? »Hän on naimisissa. Sinun pitäisi
tavata heitä. Bertalan Beke on kaupungin virastossa

mutta ...ne ovat labantseja ...et sinä sinne

29 Sydenpolttajat 449
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voi mennä. Minä olen kurutsi. . . vaikka olenkin
näin vanha. Niin usko pois, Domonkos, kurutsi
minä olen.» Ja vanhuksen ryppyisille kasvoille oli
levinnyt valoisa hymy.

Herra Domonkos tunsi silmiensä kostuvan. Äiti
parka! Hän oli jo vanhuuden heikko ..

. suloinen,
herttainen äiti. »Kuule, onko totta, että sinä menet
naimisiin kreivittären kanssa? Bertalan kertoi .. .

oli kuullut Wienissä, missä usein käy. Mikset sinä
ole kirjoittanut koskaan? Vai onko sinulla ollut jota-
kin salattavaa vanhalta äidiltäsi?» Vanhus oli kohon-
nut ryntäilleen. »Kuule, Döme, olethan sinä vielä
evankelinen?»

Kyllä, kyllä hän oli. Eikä hänellä ollut mitään
salattavaakaan ollut. Hän ei vain ollut voinut kir-
joittaa, kun oli sota-aika ja kaikki yhteydet katken-
neet. »Isä souti kahdeksan vuotta turkkilaisten
kaleereja, jotta hänen lapsensa pysyisivät evankeli-
sessa uskossa .. .» Niin, niin. Vanhus oli vähitellen
rauhoittunut ja katsellut pitkän aikaa kattoon, ikään-
kuin olisi rukoillut. Sitten hän oli kysynyt: »Mikä
sinun kreivittäresi nimi on?»

»Mariska», oli hän vastannut. Hän ei ollut henno-
nut kertoa äidille, miten asiat olivat. »Se on hiukan
kansanomainen nimi. .

. mutta minä toivon, että
tulet onnelliseksi, rakas poikani. Kuule ... onko
hän rikas?» Kyllä, kyllä hän oli. »Ja kaunis tietysti-
kin?» Siihen kysymykseen hän oli saattanut totuuden
mukaisesti vastata. »Ja tietysti hänkin on evankeli-
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nen?» Kyllä, kyllä . .
. »Evankelisen papin pojan ei

sovi mennä naimisiin paavilaisen kanssa . .
.»

He olivat keskustelleet paljon, ja aika oli kulunut
nopeasti. Onneksi ei äiti ollut kysynyt Mariskan
sukunimeä. Parin tunnin kuluttua hänen oli pitänyt
lähteä, jätettyään sitä ennen viimeiset rahansa van-
han palvelijattaren kouraan. »Voi, herra kulta!
Armollinen rouva on tullut niin heikoksi. Hän on
nuoruudessaan nähnyt parempiakin päiviä . . .» Hän
oli astunut nopeasti lahonneita portaita alas, kyyne-
leet silmissä, saatuaan äitinsä siunauksen. »Jumala
siunatkoon sinua, Döme, että pysyt uskollisena lop-
puun asti. Joka loppuun asti vahvana pysyy, hän
tulee autuaaksi. Niin, niin. Mutta minä toivon
vielä pääseväni sinun häihisi, rakas Döme-poikani . . .»

Herra Domonkos huokasi. Niitä häitä ei tulisi
koskaan. Hän läksi astumaan ja kiersi katedraalin.
Koskaan aikaisemmin hän ei ollut Nyitrassa käynyt.
Linnavuoren juurella virtasi samanniminen joki,
huuhdellen alempana olevia avaroita niittyjä, joille
toukokuinen aurinko nyt valoi hohdettaan. Oli mel-
kein vuosi siitä, kuin he olivat tapelleet Dudvågin
varrella. Ilma värisi kevätautereesta. Kaupunki oli
tulvillaan kurutsijoukkoja.

Ruhtinattaren loistovaunut, joilla hän oli ajanut
Wienistä asti, seisoivat linnan pihalla. Palvelijoita
ja heitukoita hääri niiden ympärillä. Herra Domonkos
oli kuullut, että ne oli erikoisesti tätä matkaa varten
tilattu ja maksaneet kaksitoistatuhatta guldenia.
Toiset vaatimattomammat seisoivat niistä jonkin
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matkan päässä. Niiden eteen valjastettiin parastai-
kaa hevosia.

Herra Domonkos pysähtyi ja jäi mietteissään tui-
jottamaan yhteen kohtaan. Hän muisti että hänen
piti lähteä ajeluretkelle kreivitär Contin kanssa . . .

Niin . . . Leona . .
. Leona Conti oli myöskin täällä.

Hän kuului ruhtinattaren seurueeseen . . .

Entisen rakastetun kohtaamisessa on aina jotakin
sellaista, joka vie miehen hetkiseksi pois hänen
tavallisilta raiteiltaan.

Pozsony’in itäportilla he olivat kohdanneet .. .

silloin,kun hän oli ollut ruhtinatarta vastassa. Ylpeänä
ja ylhäisenä oli Leona ajanut häntä vastaan. Hän ei
alussa ollut tuntoakaan niin suuresti tämä oli
muuttunut. Ja edukseen - se täytyi Tärkäny’in
myöntää . . .

Entisestä vaatimattomasta maalaiskreivittärestä oli
tullut loistava hovi- ja seuranainen. Kuinka hän oli
hymyillyt kopeasti ja tarkastellut entistä sulhastaan.
00, herra kapteeni! Eikö Tärkäny ollut päässyt-
kään kohoamaan, vaikka oli niin monta vuotta pal-
vellut? Mutta katsokoonpa häntä! Hän ei ollut
enää tuen tarpeessa!

Silmiään räpytellen oli Leona katsellut häntä . . .

punastunut hiukan, sitten kalvennut ja niskojaan
nakaten kääntänyt päänsä toisaalle. Mutta - hetken
kuluttua oli hänelle saapunut käsky tulla neidin luo.
Hän oli ratsastanut tämän vaunujen rinnalla, koettaen
vastailla ylpeän wienittäreu monenmoisiin kysymyk-
siin.
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»Muistatteko, herra paroni .. . kerran ennenkin
ratsastitte minun vaunujeni rinnalla?» Kyllä, kyllä
hän sen muisti. Se oli tapahtunut silloin, kuin he
läksivät etenemään Zawadkasta. »Niin ... ja tämä
ritari oli silloin niin kömpelö oikea maatiaispa-
roni!» Leona oli vilkuttanut silmää parille hänen
vaunuissaan ajaneelle neitoselle. Nämä olivat purs-
kahtaneet nauramaan.

Häntä oli harmittanut . . . niin tavattomasti har-
mittanut. Olla tuollaisten iloisten wienitärten ivan
kohteena! Mutta ritarillisena miehenä ei hänen
ollut sopinut sitä osoittaa, vaan kohteliaasti hymyil-
len koettaa ottaa osaa leikinlaskuun.

Mutta -—• Nyitraa lähestyttäessä oli äänensävy
muuttunut. Leona Conti oli kehunut hänen kurutse-
jaan. He olivat sentään reippaita poikia! Kuinka
iloisesti he lauloivatkin!

Tärogatö ilakoipi,
paimenen, ah, häitä soipi.
Härkä-Gåbor, Juusto-Janka,
vihitty on pari vankka .

.
.

Se oli ollut erikoista niin aito unkarilaista. Ja
sen päälle oli kajahtanut iloinen eljen!

Bazinissa, jossa ruhtinatar oli ollut yötä, oli kreivi
Forgäch liittynyt hänen seuraansa. Vedrödissä oli
kreivitär Bercsenyi ja suuri joukko kurutsiaateliston
naisia ollut vastaanottamassa. Szeredin sillalla oli
itse generalissimus, kreivi Bercsenyi tullut vastaan,
loistava univormu yllään. Nyitran edustalla, missä



454

joukko husaareja oli ollut kunniavahdissa, oli sitten
Råkoczi liittynyt mukaan. Mutta ruhtinatar oli
ollut niin vilkkaassa keskustelussa kreivi Bercsenyin
kanssa, ettei ollut puolisoaan tuntenut, kun tällä oli
ollut vain tavallinen kenttäpuku. Hän ei ollut yhtään
huomannut, että ruhtinas oli jo hyvän aikaa ratsasta-
nut hänen vaunujensa rinnalla. Kunnes lähempänä
kaupunkia, missä karabinieerivartiosto oli seissyt
määrätyllä paikallaan, Råkoczi oli vaihtanut lyhyen
turkismanttelinsa kuninkaalliseen purppuraan ja
pannut päähänsä timanteilla ja kurjensulalla koriste-
tun turkislakkinsa, kalpaninsa. Silloin oli ruhtinatar
tuntenut miehensä jaeZjfew-huutojen kaikuessa ja lippu-
jen tehdessä kunniaa vaipunut puolisonsa syliin,
kansajeukkojen riemuitessa. Se oli ollut unohtuma-
ton näky. Hän, Domonkos Tärkäny, oli vilkaissut
kreivitär Contiin. Tällä oli ollut kyyneleet silmissä.
Ja nuo silmät, joiden suloa hänen vieläkin täytyi
ihailla, olivat katsoneet häneen kuin kysyen: Näenkö
minä unta? Kerran minutkin . . . muutaman hautaus-
maan kupeella eräs aatelismies nosti ilmaan, ja minä
pelkäsin putoavani. Mutta se ei ollut ruhtinas ...

se oli vain kömpelö maatiaisparoni... Ja samassa
oli Leona kumartunut kuiskuttelemaan tovereilleen . ..

jayhdessä he olivat sitten taas nauraneet.
Ja nyt heidän pitäisi lähteä ajeluretkelle.
Omituiset tunteet velloivat herra Domonkoksen

povessa. Hän ei ollut oikein selvillä itsestään eikä
ympäristöstään. Mitä oli oikeastaan tekeillä? Jokin
ääni hänen povessaan varoitti: »Älä lähde narriksi .. .
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hän pilkkaa sinua!» Mutta siihen vastasi toinen
ääni: »Mitäpä se haittaa . . . pilkatkoon!» Hän tunsi
joka tapauksessa uteliaisuutta tämän retken johdosta.
Uteliaisuuttako? Niin eipä hän oikein tiennyt ...

»Se voi olla sinulle vaarallista.» Yaarallistako? Ei .
. .

Mariska eli. Bence-teini oli kertonut .
. . Nyt ei ollut

enää mikään tuontapainen vaarallista. Niin Bence-
teini .. . Påpan legaatti. . . Herra Domonkos pyö-
rähti ympäri kuin tavoittaakseen kiinni henkilön,
jonka kanssa oli juuri lopettanut keskustelun, kun
siinä samassa jo Leona Conti astuikin linnan pääpor-
taita alas. Livreapukuinen palvelija odotti kunnioit-
tavasti käsi vaunujen ovenkahvassa.

Herra Domonkos pani merkille, että sekä hänellä
että kuskilla oli itävaltalaiskuosiset puvut, eivätkä
olleet vaunutkaan unkarilaista tekoa . . .

Seuraavassa tuokiossa kuuli herra Domonkos
vain silkin kahinaa ja tunsi voimakkaan hajuveden
tuoksun. Hän istui Leonan rinnalla vaunuissa. Kuu-
lui piiskan läimähdys ... ja vaunut ajoivat linnan
pääportista ulos, vahtien tehdessä kunniaa.

2.

Onko Teidän Kunnianarvoisuutenne ennen
ollut Nyitrassa?

Hiukan jäykkä, ylhäinen kysymys, johontuli yhtä
jäykkä vastaus:

En, armollinen neiti.
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Minä olen ollut täällä monta kertaa . . . Mutta
minä rakastan tätä tietä ...se on niin kaunis.

Se tuli jo hiukan tuttavallisemmin, ja herra Domon-
koksenkin jäykkyys lientyi.

Niin kaunis oli tie herra Domonkoksenkin
täytyi se myöntää .

. . toisella puolen vehnä- ja maissi-
peltoja, joilla nuori vilja lainehti. . . välissä niittyjä

jatoisella puolen joki, verkkaisena virtaava Nyitra,
paju- japoppelirantoineen.

Hän tunsi olonsa hiukan väkinäiseksi sittenkin.
Hänethän oli pyydystetty kuin katiskaan.

Ajetaanko myllylle, armollinen neiti?
Se oli kuski, joka sen kysymyksen huusi.

Myllylle, myllylle, vastasi kreivitär nauraen,
kurkoittaen päätään ikkunasta.

Herra Domonkos istui ja muisteli Mariskaa. Bence-
teini oli toipunutkin haavastaan hän ei ollutkaan
kuollut, niinkuin Kåzmer aluksi oli luullut. Ja tämä

veitikka oli niin perusteellisesti tehnyt selkoa Tåt-
ralla tapaamastaan sydenpolttajasta, ettei herra
Domonkoksella enää ollut pienintäkään epäilystä
siitä, keitä ne olivat. Mariska eli, ja herra Domonkos
tunsi itsensä sanomattoman onnelliseksi.

Tämän onnentunteensa vallassa hän koetti kuun-
nella, mitä kreivitär jutteli. Tämä kertoi parastaikaa
Timer-agan ryöstöyrityksestä.

Ajatelkaapa, Teidän Kunnianarvoisuutenne!
Hän nappasi meidät keskellä päivää . . . noin ihan
vain , , , sedän ja minut! Voi, minä kauhistuin aluksi
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mutta sitten ajattelin, että jospa se onkin
hän, joka tämän on järjestänyt!

Herra Domonkos istui kuin kuumilla hiilillä. Mistä
tämä äkkinäinen muutos? Ja ketä armollinen neiti
tarkoitti?

Kenen armollinen neiti luulee sen sitten järjestä-
neen?

Voi, miks’ette sano minua Leenaksi! Sanoitte-
han ennen . . . silloin kuin vielä olitte

...maatiaisparoni, täydensi herra Domon-
kos naurahtaen.

Kreivitär katseli häntä pitkään.
Kas, oletteko loukkaantunut? Ei teidän pidä

leikistä suuttua. Mutta nythän muistankin. Te
olette aina ollut niin totinen . .

. totinen kuin portin-
pylväs.

Minkäpä luonnolleen voi .. . hän oli sellainen.
Armollinen neiti oli oikeassa.

Leona naurahti. . . tuollaisen lyhyen, ärsyttävän
naurun.

Ettekö voi sanoa Leenaksi? Minä pyydän.
Hän näytti houkuttelevalta kuin synti. Tårkåny

vastasi:
Armollinen neiti on toisen morsian.

Mutta nyt neiti raivostui. Hänen pienet kätensä
pusertuivat nyrkkiin. Herra Domonkos näki jälleen
Contien päättäväisyyden ja tulisuuden salamoivan
hänen silmistään.

Mitä minä siitä välitän! huudahti hän.
Toisen morsian! Sellainen hurjapää kuin hän onkin!
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Mutta minä inhoan häntä! Jospa tietäisitte, kuinka
olen taistellut! Se onneton sai minun päähäni iske-
tyksi, että Teidän Kunnianarvoisuutenne muka olisi—.
Ah, en saata sanoa sitä ...se on liian hirveää!

Ja Leona purskahti itkuun.
Herra Domonkos tuijotti alas. Hän laski vaunujen

pohjaa peittävän maton kuvioita. Yksi, kaksi,
kolme . . . Vaunut keinuivat. Silloin tällöin paukahti
piiskan siima. Kuski ja lakeija lorusivat keskenään.

Siihen rikokseen minä olen syytön, niin totta
kuin Jumala on taivaassa, vastasi hän viimein.
Hän oli koko lailla järkyttynyt.

Minä tiedän, minä tiedän, hoki kreivitär
itkien. Minä hullu vain silloin kerran .

.
. kun Tei-

dän Kunnianarvoisuutenne palveluspoika . . . muis-
tattehan? Minä sain Kunnianarvoisuudelta kirjeen
kerran Miskolciin.

Kyllä hän sen muisti. He olivat silloin maanneet
Csalloközissä viikkomääriä... ja hän, Domonkos
Tårkåny, oli ollut rakkaudesta suorastaan sairas.
Kåzmer raukka oli vain vastauskirjeen johdosta saa-
nut nyrkistä naamaansa. Mutta sen jätti herra
Domonkos sanomatta.

Minä uskoin, kun hän vannoi . . . vannoi isiensä
muiston kautta, jatkoi kreivitär, kyyneleet yhä
silmissä. Jälkeenpäin hän on sen peruuttanut.
Hän tietää, kuka se on, mutta ei sano. »Minut saa
ennemmin hakata kappaleiksi. . . kuin sen ilmaisen!»
Sellainen mies hän on!
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Sellainen mies hän oli kyllä Domonkos Tårkäny
hänet tunsi.

Hänen teki kovin mieli laukaista: »Kyllähän Ocskay
sen hyvin tietää, kun on itse syyllinen!» Mutta se
olisi vaikuttanut halpamaiselta kostolta kreivitärtä
kohtaan. Eikä hän sitä halunnut.

Missä hän nyt on? kysyi hän vain.
Siellä jossakin Ärvan komitaatissa. Polttaa ja

hävittää kuin paholainen. Teidän Kunnianarvoisuu-
tenne ei tiedä, kuinka minä häntä pelkään. Oi, minä
pelkään häntä! Soisin hänen kaatuvan.

Herra Domonkos naurahti. Sellainen oli kyllä
syntinen toivomus . . . kun oli kysymys omasta sul-
hasesta.

Hän tunsi jälleen kovan maan jalkainsa alla, sillä
hän oli joruvennut horjumaan. Hän eikoskaan saatta-
nut nähdä itkevää naista. Se järkytti hänen olemus-
tansa sydänjuuria myöten. Mariska oli kerran itkenyt,
pää hänen olkapäätänsä vasten, ja hänen sydämensä
vavahti vieläkin, kun hän sen muisti. Mutta se
oli ollut Mariska. Nyt tuossa itki Leona, hänen enti-
nen morsiamensa, jota hän ei enää rakastanut. Ja
kuitenkin se järkytti häntä.

Yoi, miksi Teidän Kunnianarvoisuutenne hylkäsi
minut! Minä olen niin onneton, niin äärettömän onne-
ton! Hetkisen ajattelin .

. . silloin kuin . . . mutta
kun näin Teidän Kunnianarvoisuutenne Pozsony’in
portilla, niin oli, kuin olisi tikari työnnetty sydämeeni.
Niin oli. .

. se on totta. Älkää katsoko minua noin!
Ja siitä hetkestä alkaen vihaan Ocskayta kaksin ver-



460

roin. Kuuletteko, Teidän Kunnianarvoisuutenne,
minä vihaan!

Kyllä. Armollinen neiti sanoi sen jo äsken.
Tårkåny oli niin ymmällä, ettei tiennyt, mitä olisi

vastannut tai tehnyt. Ei koskaan aikaisemmin hän
ollut joutunut tällaiseen tilanteeseen. Omituista vain,
kuinka naiset muistivat asioita väärin. Leenahan oli
hylännyt hänet ... ja kuitenkin hän saattoi nyt
tuossa väittää, että hän, Domonkos Tårkåny, olisi
tehnyt sen.

Armollinen neiti muistaa väärin. Teidän puo-
leltannehan tuli lopullinen ero. Minä olisin luulta-
vasti vieläkin armollisen neidin sulhanen .

. . jollei —.

No, olkoon! itki tyttö. Mutta mitä se
itse pääasiaan vaikuttaa. Me erosimme. Emmekö
voisi jälleen sopia? Minä olen valmis pyytämään
anteeksi. Sillä Ocskayn kanssa minä en mene naimi-
siin! Ennemmin kuolen!

Hirvittävä taistelu riehui herra Domonkoksen
povessa. Leona oli tänä hetkenä kaunis, kauniimpi
kuin koskaan ennen. Hän oli liikuttava. Kyynelei-
set silmät katsoivat niin nöyrästi . . . niin rukoilevasti,
että herra Domonkos tunsi sydämensä sulavan. Ei
jälkeäkään siitä ylpeästä, pöyhkeästä vallasneidosta,
jonka hän oli tavannut Pozsony’in itäportilla. Avu-
ton, rakastava nainen vain . . . ennenkaikkea nai-
nen .

. .

Hän taisteli, hän epäröi. Siinä oli Leona ... Leona
Conti, jota hän kerran oli niin palavastirakastanut
melkein hulluuteen asti. Saattoiko hän vielä tuntea
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entiseen tapaan? Oliko mahdollista, että rakkaus oli
niin täydellisesti kuollut hänen sydämestään? Eikö
kaikki voisi alkaa alusta? Mariskan kanssa hän ei
koskaan voisi mennä naimisiin siitä yksinkertai-
sesta syystä, että tyttö oli jo naimisissa. Ja sitäpaitsi:
se olisi ollut vastoin yleistä tapaa. Mutta Leona .. .

hän istui tuossa . . . hänen entinen Leenansa .
.

. niin
kauniina, niin suloisena, niin alistuvaisena, kerjäten
häneltä armollista katsetta. Herra Domonkoksen
kurkussa nytkähti oudosti. Hän tunsi rakkauden
väkevän vuolteen täyttävän povensa . . . pyyhkäise-
vän pois kaiken entisen. Siinä menivät vuosikausien
kärsimykset, pettymykset ja surut. Siinä unohtui
Ocskay ja hänen oma kostonsa. Ah, Ocskay! Tämä
olisi kaikkein paras kosto Ocskaylle: riistää Leona
takaisin . .

. tehdä hänestä kurutsi, isänmaan asian
ajaja .

.
.

!

Mutta entä Mariska? Tytön suloiset kasvot
vilahtivat herra Domonkoksen sielun silmien ohi ja
hän kuuli tämän kirkkaan, hopeanheleän äänen:
»Sebö-setä! Joko Sebö-setä nukahti?» Ja sitä seurasi
naurahdus.

Herra Domonkos havahtui. Kuka oli nauranut?
Se ei ollut Mariskan ääni.

Hän silmäsi nurkkaan, missä Leona istui. Tämä
oli pyyhkinyt kyyneleensä, ja nyt salamoivat hänen
silmänsä vihaa ja ylenkatsetta.

Maatiaisparoni! Kyllä te totisesti olette oikea
maatiaisparoni .. . totinen kuin .

. . minä en viitsi
sanoa, mihin teitä vertaisin! Ja tuollaista miestä minä
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olen rakastanut! Ei, kuulkaa, hyvä herra! Ocskay on

tuhat kertaa parempikuin te, tuhat kertaa kauniimpi,
viisaampi, urhoollisempi! Te sopisitte verkkoja paik-
kaamaan jonnekin Tonavan varteen! Niin sinne
te sopisitte!

Herra Domonkos katseli neitiä ihmeissään. Noin
äkkinäinen muutos ja taas ihan päinvastaiseen suun-
taan. Sellainenko Leona olikin? Äsken hän oli itkenyt
tuossa turvatonna ja hylättynä ... ja nyt hän, varsi
suorana, ryhti ylväänä, katseli vaunujen ikkunasta
ulos kuin ei olisi mitään tapahtunut.

Hän virkkoi:
Niin . . . siinä olette oikeassa, kaikkein armolli-

sin kreivitär. Minä sovin paremmin verkkoja paik-
kaamaan Tonavan varteen kuin hovipiireihin.

Hänen sydämensä riemuitsi. Tuntui, kuin olisi
hän vapautunut jostakin painostavasta ja ikävästä.
Mariska! Tytön suloinen kuva sukelsi taas hänen
mieleensä kauniina ja puhtaana kuin kesäaamu.
Mariska! Tytön hento vartalo huojui notkeana .. .

juuri kuin heinä tuossa vainiolla, jonka ohitse he
juuri ajoivat. Tumma, korkea vuoristo .. . jonka
keilahuiput kohosivat pilvien yläpuolelle ... ja
siellä jonkin vuoren rinteellä sydenpolttajan vaatima-
ton maja. Harmaata, siniharmaata, ruskeanharmaata,
nokimustaa, keltaista ja vaaleankeltaista. Ja kaiken
tuon keskellä Mariskan hento vartalo ja punainen
liina. Tyttö viittoi hänelle . .

.

Vaunut olivat pysähtyneet, ja livreapukuinen
lakeija kumarteli ovella.
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Olemme myllyllä, armollinen herrasväki.
Tärkåny hypähti ulos ja tarjosi neidille kätensä.

Mutta tämä torjui sen ylhäisesti. Hän katseli ympä-
rilleen.

Pitkä rivi alastomia lapsia . . . tyttöjä ja poikia,
joista vanhimmat olivat ehkä kymmen-, yksitoista
vuotiaita, oli asettunut maantien kahden puolen
nähtyään viisivaljakon tulla porhaltavan kaupun-
gista käsin. He olivat läheisestä kylästä, joka näkyi
myllyn takaa, ja olivat ilmeisesti olleet uimassa, koska
toiset vieläkin vapisivat vilusta, vaikka päivä paistoi
täydeltä terältään. Vieressä oleva niitty oli kukkia
kirjavanaan, ja kaukaa sen takaa pilkoitti kirkon-
torni. Myllyn vieressä olevan pienen valkoiseksi
rapatun mökin harjalla törrötti haikaran pesä.

Voi pyhä viattomuus! huudahti herra
Domonkos sanoin selittämättömän onnentunteen val-
lassa. Katsokaahan, armollinen neiti!

Mutta kreivitär oli loukkaantunut. Hän nyr-
pisti vain ylpeästi nenäänsä.

Alastomia kakaroita!
Mutta nyt loukkaantui vuorostaan herra Domon-

kos. Sanoa noita herttaisia, vilusta väriseviä lapsia
kakaroiksi, oh enemmän kuin hän saattoi sietää. Hän
kääntyi kiivastuneena neitiä kohti.

Tämä ehti kuitenkin ennemmin.
Jos haluatte jäädä tänne . .

. seurustelemaan
noiden kanssa, niin olkaa hyvä vain. Minä en jää!

Ja hän nousi vaunuihinsa ja huusi jotakinkuskille.
Seuraavassa tuokiossa ajoivat vaunut takaisin kau-
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punkiin päin, alastoman lapsiparven juostessa niiden
perässä ja heilutellessa käsiään.

Ne olivat labantseja! huudahti silmät leimu-
ten muuan tyttö, jonka vartalo jo oli alkanut kau-
niisti kaareutua. Tpthyi olkoon! Mutta huo-
mattuaan herra Domonkoksen seisomassa tiellä, hän
pujahti nopeasti pensaan taa.

Tårkåny käveli lapsia vastaan. Sanoin selittämätön
ilo ja onni täytti hänen mielensä.

Niin ne olivat labantseja! huudahti hän.
Mutta minä olen kurutsi!

Hän ei itsekään ymmärtänyt, miksi hän niin sanoi.
Mutta hän oli niinäärettömän onnellinen.

Tulkaa pois! huusi äskeinen tyttö pensaan
takaa, missä hän ilmeisesti oli pukeutumassa. Muuta-
mat isommista pojista ja tytöistä seurasivat kehoi-
tusta, silmäillen puolittain peloissaan, puolittain
epäillen loistavasti puettua vierasta, joka yhä seisoi
tiellä.

Älkää menkö! Minä olen kurutsi! Tulkaa saa-
maan rahaa!

Tärkåny’istä tuntui, että hänen piti saada tuo

parvi pysäytetyksi. Siitä riippui jotakin niin tavatto-
man tärkeää ja hänen elämäänsä ratkaisevaa, että
hän oli melkein hätääntynyt. Näyttäen kukkaroansa
hän jatkoi:

Tulkaa saamaan rahaa!
Nyt rohkaisi eräs pienimmistä itsensä ja paarusti

kohti.



- Onko armollinen herra kurutti? kysyi hän.
Se oli pieni pojan pallero.

Olen minä, tule vain! Älä yhtään pelkää!
Poika tuli, arkana yhä edelleen. Mutta kun

herra Domonkos pani rahan hänen kouraansa, kirkas-
tuivat hänen silmänsä ja hän huusi:

On te! Kattokaa!
Ja hän näytti kuparilanttia tovereilleen.
Nyt alkoi yksi ja toinen lähestyä. Herra Domonkos

jakoi kaikki, mitä hänellä oli. Viimeisenä tuli pieni
neli-, viisivuotias tytön tyllerö.

Mikä sinun nimesi on? kysyi herra Domonkos.
Mutta tyttö tarkasteli vain rahaa eikä vastan-

nut.

Sano armolliselle herralle, mikä sinun nimesi
on, komensivat pojat, joista toisilla oli jo housut
jalassa.

Mariska, vastasi lapsi s:ää sihauttaen.
Jumala siunatkoon sinua!

Herra Domonkos silitteli pikku tyttön päätä. Hän
tunsi itsensä niin sanomattoman onnelliseksi. Vaa-
rallinen hetki vaunuissa oli vältetty. Nyt hänellä oli
taas tie selvänä edessään. Hän tunsi elävästi, että
hänen ja Leonan välillä oli nyt kaikki lopussa
ikuisiksi ajoiksi, ja että neidin täytyi vihata häntä . . .

vihata raivokkaasti, niinkuin vain nainen saattoi
vihata. Mutta se ei häntä surettanut ei yhtään.

Nyt oli koko parvi hänen ympärillään sekin
tyttö, joka ensimmäisenä oli varoittanut tovereitaan.

30 Sydenpolttajat 465
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Hän oli kaunis, ruskeatukkainen ja ruskeasilmäinen.
Herra Domonkos katseli häntä ihastuneena.

Onko ruhtinas kaupungissa? kysyi tyttö.
On ... ja ruhtinatar myös.
00, pani koko joukko kuorossa. Nyt oli vii-

meinenkin epäluulo haihtunut.
Minä olin hänen armoaan vastassa, jatkoi

herra Domonkos nähdäkseen, minkä vaikutuksen se
tekisi.

Ah! kuului vainympäriltä, ja monet silmäpa-
rit tähystivät herra Domonkosta uteliaina.

Oliko armollinen herra vallatta? leperteli
pikku Mariska.

Olin, nauroi herra Domonkos. Minä olin
PozsonyMssa.

Pozsony’issa! Useat lapsista eivät tienneet, mikä
sellainen paikka oli. Mutta isommat viittoivat länttä
kohti ja hokivat:

Niin .. . tiedämme: tuollapäin. Katon isä on
käynyt.

Mikä mies Katön isä oli?
Mylläri. Hänen talonsa oli tuo valkoiseksi rapattu
. tuo lähimmäinen, jonka katolla oli haikaran pesä.
Mutta nyt kysyi vanhin joukosta, itse Kato:

Miten ruhtinatar on puettu?
Noo . . . tuolla tavalla noin . . . niinkuin tuo

äskeinen armollinen neitikin . .
. mutta paljon hie-

nommin, paljon hienommin tietysti.
Oo! kaikui taas kuin yhdestä suusta ihastu-

neiden lasten huulilta.
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Ja samassa oli joKato menossakylään käsin, lantei-
taan keinutellen ja vasemman käden peukalon ja
etusormen väliin nipistetty hameenhelma kaarella.

Minä olen ruhtinatar! Tulkaa! Lähdemme
leikkimään sitä tuonne myllyn taa!

Hetken kuluttua kaikui lasten laulu ja nauru
myllyn takaa niityltä. Herra Domonkos seisoi tiellä
ja kuunteli. Hänen sydämensä keveni niinkuin sil-
loin kerran Pyhän Andreaksen saarella . . . kevään
tehdessä tuloaan. Hän katseli sinnepäin, mistä lasten
laulu kuului. Tuulimyllyn siivet pyörivät hitaasti.
Mylläri oli työssä. Haikaraemo lensi myllärin katolle,
roikottaen nokassaan korsia. Sekin oli työssä. Se kor-
jasi pesäänsä, jota talven tuulet olivat vikuuttaneet.

»Unkari, Unkari!» ajatteli herra Domonkos, ja
hänen oli hyvä olla niinkuin lomalle päässeen koulupo-
jan. Kaupungista käsin kuului kirkonkellojen soitto.
Tärkäny läksi talsimaan sinnepäin, mieli onnellisia
ajatuksia tulvillaan. Äskeinen kohtaus oli jo melkein
unohtunut. Hän ajatteli isänmaata, lainehtivia vilja-
vainioita, ja väreilevää, autereista ilmaa. Unkari
oh kaunis ... ja elämä oli kaunis. Oli kevyt hengit-
tää. Mariskan kuva väikkyi hänen sielussaan .. .

Mariskan ja vuoriston. Pitäisi pian päästä sinne . . .

näkemään, lepäämään ja juttelemaan. Sillä Mariska
oh niin erikoinen . . . suloinen javälitön . . . niinkuin
itse luonto, joka tässä hänen silmäinsä edessä kylpi
auringonpaisteessa.

Mutta kului vuosia, ennenkuin herra Domonkos
saattoi lähteä toivomaansa suuntaan.
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Seitsemäs luku.

1.

Pieni miesjoukko seitsemän, kahdeksan luvultaan
ratsastaa tihkusateessa kuraista, kuopallista

tietä Szepesin komitaatin eteläosassa pitkin Hernäd-
joen vartta muutamana lokakuisena aamuna. Tai-
vas on raskaiden pilvien peitossa. Ne häälyvät vuor-
ten kaltailla kuin repaleiset rääsyt. Täällä ovat jossa-
kin lähellä Väg-joen latvat, mutta tuo vihaisena vir-
taava vuolle ratsastajien oikealla puolen on vielä
Hernåd, joka laskee Sajo-virtaan jossakinsiellä Muhi-
pusztan tienoilla.

Etummaisena ratsastava mies pysäyttää ja pyyh-
kii märkiä kasvojaan. Hän silmäilee toivottoman
näköisenä joen molemmin puolin kohoavia vuoria,
joiden rinteillä heloittaa jo keltaisia ja ruskeita
laikkoja. Syksy tekee tuloaan ... sateinen, kylmä
syksy. Sillä kesä on ollutkin kuuma, harvinaisen
kuuma ja rasittava.

Bence, pitkältikö on vielä Poprådiin? kysyy
joukon johtaja nuorelta, laihalta ratsumieheltä, joka
myös tiirailee märkiä vuoria.
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Piru ties, Teidän Kunnianarvoisuutenne .. .

Vuoret ovat niin märkiä, että niitä katsellessa rupeaa
jo vesipisara juoksemaan pitkin selkää.

Mutta minä en kysy pirulta, vaan sinulta,
Bence.

Niin mitä, Teidän Kunnianarvoisuutenne?
Teini hätkähti jakatsahti päällikköään hiukan säi-

kähtyneenä.
Pitkältikö on matkaa Poprådiin?

Poprådiin niin ...oli sinne vielä hyvä huippaus
ainakin pari penikulmaa.

Herra Domonkos sillä se oli hän puistahutti
päätään, nykäisi ratsunsa liikkeelle ja painui taas
omiin mielihauteisiinsa.

Sota oli loppunut, ruhtinas oli paennut Puolaan.
Siinä oli kahdeksan vuoden kamppailun, melskeen ja
taistelun lopputulos, —taistelun, joka oli myllertänyt
maan Erdely’istä Transsilvaniasta alkaen aina
Itävallan rajalle. Ei kannattanut ajatella sitä. Se
oli ollut yhtä kaaosta. . . yhtä sodan luoteen ja
vuoksen vaihtelua . .

. aselepoja . . . neuvotteluja . . .

yhtäkkiä taas valtavaan raivoon puhjennuttakamppai-
olioin oli isketty ...ja tavallisesti hävitty ... kuten

Pudmeritzissa, Trencsenissä ja monissa muissa pai-
koissa. Hän oli ollut mukana janähnyt, kuinka kurut -

siarmeija vähitellen uupui. . . suli ja hupeni. Ei kan-
nattanut taistella enää, ei ollut toivoa. Viimeinen epä-
onnistunut yritys Romhänyhn luona oli jäänyt rat-

kaisua vaille. Se oli tapahtunut tammikuussa. Herra
Domonkosta puistatti vieläkin muistaessaan silloisia
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pakkasia. Sellaista talvea ei Unkarissa oltu nähty
miesmuistiin . . .

Vaikka oli sitä tainnut olla muuallakin kylmää
ja pakkasta. Danzigista, missä ruhtinaalla oli ollut
vakituinen asiamies, oli tämä kirjoittanut, että Itä-
meri oli ollut jäässä yhdeksän penikulman päähän
rannikolta. Ennen toukokuun puoltaväliä ei yksikään
laiva ollut päässyt satamaan . . . Mutta se oli tainnut
tapahtua viime vuonna ... ja nyt leikattiin vuosi
1710.

Kovan pakkasen ja muun kurjuuden lisäksi oli
vielä tullut rutto. Se oli saapunut idästä käsin ja
autioittanut puolet Unkaria. Mihin labantsien aseet
eivät olleet kyenneet, siitä oli rutto tehnyt selvän.
Råkoczin armeijaa se oli niittänyt kuin heinämies
luokoa. Siihen oli Käzmerkin sortunut .. . Kåzmer
ja monet muut . . . hänelle rakkaiksi käyneet aseveljet
jataistelutoverit .

. .

Herra Domonkos huokasi ja katseli ryöppyävää
virtaa. Yhden yön kuluessa se oli jo koko lailla paisu-
nut, sillä tänä syksynä oli satanut paljon. Vihaisina
ryöpsähtivät matalat, terävät aallon harjat karipai-
koissa . .

. kuin purkaen viimeistä kiukkuaan.
Vieläkö mahtaisi löytyä Unkarista voimaa? Ei

löytynyt. Kurnisi-armeija oli hävinnyt ja hajaantu-
nut, upseerit tehneet sovinnon. Vielä ei lopullista
antautumista ollut tapahtunut . . . mutta tapahtuisi
ennenpitkää. Hiljaisina, peloikkaina kyyröttelivät
talonpojat taloissaan . .

. siellä, missä vielä oli joku
henki jäljellä. Ja niitä, jotkavielä niinkuin he
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eivät olleet laskeneet aseitaan uhkasi labantsien
kosto. Ei kannattanut ajatella sitä. Unkari makasi
paareillaan kuin ruttosairas, jolta kaikki toivo on
mennyt.

Önodin valtiopäivillä vuonna 1707 oli maa lopulli-
sesti sanoutunut irti Itävallan yhteydestä. Se oli ollut
tuhoisa askel . .

. epätoivon viimeinen ilmaus, josta
oli ollut vain surulliset seuraukset. Kun Ranskan ja
sen kuninkaan Ludvik XIY:n mahti oli murtunut,
ei ruhtinaalle enää ollut jäänyt pienintäkään toivoa
avunsaannista sieltä käsin. Muuta apua ei Räkoczi
ollut saanutkaan kuin rahallista, mutta sekin oli
lakannut, ja ranskalaiset upseerit, joita kuningas
oli ruhtinaalle lähettänyt, olivat palanneet takaisin.
Yksikseen jätettynä ei maa ollut jaksanut taistella
pitempään. Yleinen hajaannus oli saanut vallan ... ja
tässä he nyt . . . viimeiset kurutsit, ratsastivat Poprå-
dia kohti pyrkiäkseen Puolaan, jolle tämäkin alue
oikeastaan kuului, koska se oli pantattu veloista.

Tårkåny silmäsi taakseen. Siellä ratsastivat Ger-
gely Melles, Gyula Zigäny ja Timer-aga. Viimeksi
mainittu oli valitellut Iglossa viimeisessä yöpymis-
paikassa pahoinvointiaan. Kunhan ei miesparka
vain ollut saanut tartuntaa . . .

?

Kuinka voit, Timer? kysyi herra Domonkos,
pysäyttäen ratsunsa.

Tormus jakse tygel —• huonosti voin, oli tataa-

rin alakuloinen vastaus.
Sinun pitää juoda viiniä, lausui herra Melles,

jonka oikea silmä oli viime aikoina yhä enemmän
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ruvennut katsomaan ulkokieroon. Viini tappaa
tartunnan. Katsopas minua! Eikö ole naaman väri
vähän toinen?

Melles oli todellakin niin punainen, että olisi luullut
veren poskilta tippuvan. Hänen hartiansa höyrysi-
vät.

Mutta tataari pudisti päätään. Viinin oli pro-
feetta kieltänyt ..

. ylistetty olkoon Allah! Hän,
Timer Rifat Alimhan, ei siihen koskisi. . . vaikka
sitten kymmenesti kuolisi ruttoon. Eikä se sitäpaitsi
ruttoa ollut tavallista rintatautia vain. Yksikään
ihmisenlapsi ei välttänyt kohtaloaan. Jos Allah
oli määrännyt, että hän kuolisi täällä, niin hän kuolisi.
Jumala oli yksi!

Älä sinä tyrkytä Timerille viiniäsi, —torui herra
Domonkos, jota todella huolestutti sinutteluveljensä
tila.

Ei olemas vaara’, veljeni, sanoi Timer rau-
keasti. Viini on uskottomia varten.

Siinä sinä olet oikeassa! nauroi Melles.
Jos teikäläiset vielä rupeaisivat sitä viljelemään, niin
mitäs meille jäisi.

Ja hän ryyppäsi hevosennahalla päällystetystä
leilistään, mutta sylkäisi samassa.

Voi pyhä Tapani! Mitä p-un moskaa möi se
slovakki Iglossa! Jos olisin lähempänä, niin hirttäisin!

Ja hänen oikea silmänsä kääntyi verkalleen, kuin
olisi viininmyyjä ollut siinä aivan hänen lähettyvillään,
ja niinkuin hän, Gergely Melles, olisi valmistautunut
yllättämään tuon petollisen kauppiaan.
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- No ..
. Poprädissa täytetään leili taas. Anna

mennä, Domonkos.
Matka jatkui. Loksahtaen painuivat hevosten

kaviot kuraiseen tiehen. Eläimet kulkivat allapäin . . .

korvat riipuksissa, ja niiden lautaset höyrysivät.
Toisinaan oli suuri kuoppa vähällä aiheuttaa kuper-
keikan. Melles kiroili, ja Bence-teini kiroili lämpi-
mikseen niinkuin he sanoivat. Timer-aga vaappui
satulassa keltaisen kalpeana.

Herra Domonkos ei vain voinut vapautua alaku-
loisista ajatuksistaan. Hän oli vuosikausia toivonut
pääsevänsä tälle suunnalle ...janyt, kun hän lopulta-
kin oli päässyt, hän kukaties saapuisi liian myöhään.
Mariska oli ehkä kuollut kuten niin moni muukin.
Kuka sen tiesi. Silloin kuin hän Jåvorkan kanssa oli
ajanut takaa Ocskayta, olisi pitänyt poiketa tänne . .

.

Ja ajatukset hypähtivät hetkeksi syrjään tuosta
herra Domonkokselle viime vuosina kaikkein rakkaim-
maksi käyneestä kysymyksestä. Hän muisti Ocskayn
takaa-ajon.

Kovalle oli ottanut, ennenkuin he vihdoinkin olivat
käsittäneet petturin. Verhon pienessä kylässä se oli
tapahtunut joulukuussa lähes kaksi vuotta sitten.

He olivat Jåvorkan kanssa saaneet kuulla, että
Ocskay oli mennyt Yåg-Ujhely’hin. Se oli pikkuinen
kaupunki Yägin oikealla rannalla Nyitran komitaa-
tissa. Hän oli ollut kuulemma matkalla häihinsä,
mutta tapansa mukaan innostunut mässäämään.
Vietettyään muutamia päiviä kaupungissa hän oli
kyllästynyt ja siirtynyt Verbåhon juominkejansa
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jatkamaan. Kerjäläisiksi pukeutuneina olivat he
Jåvorkan kanssa väijyneet teillä, seuraten jokaista
hänen askeltaan. Jopahan meni lopultakin ansaan
vanha kettu! Verhossa ei ollut ollut labantseja. Siellä
oli siis ollut hyvä yllättää petturi. Ja he olivat yllät-
täneet.

Ocskay oli itse vangitsemisensa jälkeen, matkalla
Ersekujväriin, kertonut tuosta hetkestä omalta
kannaltaan. »Sinäkö, Tårkåny, puhalsit sen vanhan
tapton: 'Puhaltaa jo Pistä iltasoiton.’ ?» Ei se oli
ollut Jåvorka. He olivat niin sopineet keskenään.
Kun Ädåm-herra oli päässyt perille ja todennut
otollisen hetken tulleen, oli hänen pitänyt antaa
merkki Tårkäny’ille, joka kylän lähellä oli odo-
tellut miehineen. Kun merkkisoitto sitten oli ka-
jahtanut, olivat he rynnänneet esiin ja vanginneet
Ocskayn, joka ei ollut yrittänyt pienintäkään vas-
tarintaa.

»Lomalleko sinä siis ' tulit hakemaankin minua,
Jåvorka?» oli Ocskay kysynyt rattailla istuessaan,
matkalla Ersekujväriin. »Niin. Nyt olen minä sinun
päällikkösi .. . niinkuin ennen Reinin varrella .. .

muistatko? Nyt sinä pääset lomalle . . . eikä se heti
katkoakaan . . .»

Ocskay oli naurahtanut katkerasti. Merkillistä,
kuinka ihmisellä toisinaan oli sellainen tunne, että

nyt tuli loppu. Sellainen oli ollut hänelläkin, Läszlå
Ocskaylla, tuona iltana. Istuen kapakan perähuo-
neessa hän oli ajatellut elämäänsä ja matkansa
lähintä päämäärää. Huomeniltana hän olisi häävuo-
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teessä kreivittärensä kanssa. Mutta häävuode
oli tainnut iäksi jäädä . . .

»Niin jäi!» oli Jåvorka vastannut. »Pääset Ujvä-
riin ...ja siellä sinua odottaa toisenlainen häävuode:
mestauslava!»

Jåvorka oh tehnyt julmanvaikutuksen. Tärkånyha
oli hirvittänyt. »Älä ole siitä niin varma, Jåvorka!
Ruhtinas on jalomielinen... ja minulla on suuria
ansioita ..

.» »Ansioita!» oli Ädäm-herra huudahta-
nut. »Olet hävittänyt Lipton ja Arvan komitaatteja
pahemmin kuin turkkilainen konsanaan. Ja sinä
puhut ansioista! Ei! Paaluun sinut pistetään ...

jollei aateluutesi suo sinulle sitä armoa, että saat

laskea pääsi pölkylle . . .
!»

Tårkåny’ia vapisutti. Johtuiko se sateesta vai tuon

kammottavan tapauksen muistamisesta sitä hän
ei osannut sanoa. Joka tapauksessa häntä värisytti.
Ocskay ei ollut saanut armoa, vaikka oma veli oli pol-
villaan rukoillut hänen puolestaan. Hänet oli tuo-

mittu paaluun pantavaksi, mutta lopulta armahdettu.
Pallas, leveä, kaksiteräinen miekka oli sovittava
hänen syntinsä. Ersekujvårin torilla oli Ocskayn
pää sitten pudonnut varoitukseksi kaikille pettureille.
Kun hän, herra Domonkos, oli iltamyöhällä kulkenut
linnanmuurin ohi, oli hän hätkähtänyt. Siinä, kelme-
ässä kuunvalossa, oli ollut seipään nenään pistettynä
Ocskayn pää ... ja hänestä oli tuntunut, kuin olisi-
vat sen lasittuneet silmät jollakin tavoin syyttäneet
häntä. »Et sallinut häntä minulle .. . vaikka et itse
enää välittänyt . .

.»
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Herra Domonkos kääntelehti levottomana satu-
lassaan. Ei asia ollut niin. Ocskay oli itse tuominnut
itsensä. Ja sitäpaitsi sai Leona olla ikuisesti kiitolli-
nen, ettei joutunut naimisiin isänsä murhaajan
kanssa . . .

Häntä värisytti. Sade oli todellakin kiusallinen.
Gergely! Ohko sinulla viiniä .. . minun on

kylmä? kysyi hän, kääntyen toverinsa puoleen.
Ei ole . . . äskenhän kaadoin sen menemään.

No niin. Pian kai he pääsisivät Poprådiin ... ja
siellä hän todellakin lämmityttäisi itselleen. Hänen
oli vilu. Sateen yhä piiskatessa vasten kasvoja kara-
hutti herra Domonkos laukkaan kuin päästäkseen
pakoon jotakin levotonta ajatusta, jokavaivasi häntä.
Ei kai hän ollut millään tavalla syyllinen ei kai ?

2.

Poprådissa Timer-agan tila yhä huononi, niin että
hänen oli mentävä vuoteeseen. Herra Domonkos
valvoi sinutteluveljensä luona ja koetti rohkaista
sairasta. Mutta Timer makasi hiljaa, suljetuin sil-
min, eikä vastannut mitään.

Kapakassa, ravintolan puolella reuhasi Gergely
Melles Bence-teinin kanssa. Hei! Nyt juotiin Unka-
rin hautajaisia! Surkeaa, surkeaa .. . mutta mikäs
auttoi. Maa oli mennyttä . .

. mutta ihminen eli
vielä ihminen, tämän vaivanalaisen elämän vaival-
loinen vaeltaja. Ja hänelle kuului viini!
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Juutalainen omistaja oli hermostunut. Hän oli
yhtä paljon huolissaan noiden kapakassa mässäävien
kurutsien kuin kamarissa makaavan sairaan vuoksi.
Eihän se vain ollut ruttoa Aabrahamin, lisakin ja
Jaakobin Jumala! Ja mikäs hänet sitten perisi. . .

Mooses Hirnmelhochhn! Kurjuus! Ei yksikään kris-
titty sielu enää uskaltaisi avata hänen kapakkansa
ovea! Ja hän kun oli savustanut, savustanut, savusta-
nut! Ja nyt piti tulla tuho! Ei kai se vain ollut ruttoa,
armolliset herrat kurutsit?

Melles ja Bence katselivat huvitettuina juutalaisen
häärimistä ja nauroivat. Ruttoa? Ei ollut —tai oli . .

.

jos totta puhuttiin. »Ruton me olemme tuoneet sinun
kurjan kattosi alle, Mooses Himmelhoch! Kristityn
ruton tai muhamettilaisen!» Miten vain herra Him-
melhoch suvaitsi. Mutta se oli parasta vastamyrk-
kyä tähän israelilaisen ruton saastuttamaan Kolmen
Kuopan kapakkaan!

Herra Domonkos kuuli tuon melun kamariin,
missä istui sairaan vuoteen vieressä. Joskus lauloi
Melles ... ja Bence-teini säesti häntä heikolla, pii-
pittävällä äänellään: »Jalo Bercsenyi Miklos ...

!»

Niin, niin . . . Bercsenyi oli Puolassa, herransa luona.
Ja maa oli autio ja tyhjä. Syntyisikö enää mitään . . .

kansannousua? Herra Domonkos teki kädellään
epätoivoisen liikkeen. Hän inhosi kaikkia kansan-
nousuja . . .

Timer-aga valitti. Se herätti herra Domonkoksen
todellisuuteen.

—■ Koskeeko, Timer?
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Tataari avasi silmänsä ja painoi rintaansa kuin
näyttääkseen, että kipu oli siellä. Herra Domonkos
kumartui hänen puoleensa.

Niin, niin . . . rinnassa on kipu, puhui hän
kuiskaten. Siellä on kaikkien ihmisten kipu. Isän-
maa ... rakkaus ..

. onni. .
. Niin, veljeni, niin.

Hän niisti kynttilää, joka paloi pöydännurkalla.
Suurella riidalla jarähinällä hän sen oli saanut. Kapa-
kasta kuului Gergely Melleksen laulu:

Veikkoset hoi! Siispä kuolen
Debrecen saa pitää huolen.
että toinen sijaan saatiin
hevospaimen Hortobägy’iin

Niin, niin . . . Debrecen sai pitää huolen . . . Mutta
kuka piti huolen kaikista niistä orvoista ja turvatto-

mista, joita maa oli täynnä . . . leskistä, itkeväisistä,
imeväisistä, raajarikoista, joiden lukumäärää ei ku-
kaan osannut sanoa ? Kuka?

Allah!
Herra Domonkos säpsähti. Timer oli noussut vuo-

teestaan ja seisoi TårkånyTn edessä vapisten joka
jäseneltään. Hänen silmänsä paloivat kuumeisina.

Timer! Herran nimessä! Mitä sinä nyt —?

Mutta Timer änkytti:
Vettä, veljeni, vettä!

Tårkäny ojensi vesiruukun, mutta Timer pudisti
päätään. Hän näytti kädellään astiaa, pesumaljaa.
Tärkåny riensi hakemaan.

Saatuaan maljan Timer viittasi, että Tärkåny
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täyttäisi sen vedellä. Tämä totteli omituisen liikutuk-
sen vallassa. Tataari laskeutui polvilleen pesumaljan
ääreen.

Bismillåhi r-Rachmåni r-rachtmi, lausui hän
hiljaisella, nöyrällä äänellä, joka sai vedet herra
Domonkoksen silmiin. Jumalan, armeliaan Armah-
tajan nimeen.

Hän kääri hihansa kyynärpäihin asti japesi kätensä
ranteita myöten. Sitten hän upotti ne vesiastiaan ja
lausui:

Jumalan, armollisen Armahtajan nimeen. Kii-
tetty olkoon Allah, joka on suonut vettä pesua var-
ten ja tehnyt islamin valoksi ja ohjeeksi, joka johtaa
Sinun ilotarhoihisi, riemun kartanoihin ... ja Sinun
asuntoosi, rauhan majaan.

Pitemmälle hän ei päässyt, kun alkoi kovasti
vavista. Rinta nousi ja laski peloittavasti. Tårkäny
riensi häntä tukemaan.

Timer, veljeni! Miten voit?
Tormus jakse tygel huonosti voin

Hän teki muutaman epätoivoisen liikkeen kuin
antaakseen ymmärtää, ettei enää jaksanutrukousme-
nojansa jatkaa. Tårkäny nosti hänet vuoteeseen.

Omituisia ajatuksia liikkui herra Domonkoksen
povessa hänen siinä valvoessaan. Uskonto oli voima,
jonka arvoa hän, evankelisen papin poika, ei ollut
ennen tullut ajatelleeksi juuri tällä tavalla kuin nyt.
Nyt sitä opetti hänelle kuoleva tataari . . . Timer-aga,
hänen sinutteluveljensä, joka tuossa valmistautui
muuttamaan majaa. Sekö se ylläpiti, sekö se yhdisti?
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Niin tuntui nyt. Tuo kuoleva Timer tuntui tänä het-
kenä olevan yhteydessä kaikkien uskonveljiensä
kanssa koko avarassa maailmassa. Merkitsikö se
enemmänkuin isänmaa? Siltä näytti. Heille, unkari-
laisille, oli isänmaa tämän sodan aikana merkinnyt
enemmän kuin uskonto ja kirkko. Sillä heitä oli tais-
tellut kolmen, neljän eri tunnustuksen edustajia samo-
jen lippujen alla. Heillä oli uskonto ollut vasta toisella
sijalla. Nyt tuossa Timer-aga opetti toista: uskonnon
tuli aina olla ensimmäinen ja viimeinen.

Kapakasta kuului Melleksen laulu:

Veljet, meiltä toivo sammuu,
kohta lehmätkin jo ammuu:
IVerda?

Niin siinä se oli isänmaa, joka heillä aina oli
ollut ensimmäisellä sijalla. Werda? Taistelu saksa-
laisuutta, itävaltalaisuutta vastaan niinkuin tässä-

kin sodassa. Maapäivät .
. . vieraan sotaväen pito . . .

palatiininvirka . . . suolan hinta ... Ja ennenkaikkea
Andreas II:n bulla. Se oli isänmaata. Mutta uskon-
nollisista kysymyksistä he olivat riidelleet.

Eikö kristinuskon aate kyennyt heitä yhdistämään
niinkuin muhamettilaisia islamin aate pienistä
eroavaisuuksista huolimatta?

Ei näyttänyt siltä.
Protestantit ja katolilaiset olivat taistelleet tämän-

kin sodan kestäessä keskenään aivankuin ei olisi
ollutkaan kysymys isänmaan vapauttamisesta.



Katolilaisille oli kirkko aina viime kädessä merkinnyt
enemmän kuin isänmaa ei senvuoksi, että se olisi
ollut ristiriidassa isänmaa-käsitteen kanssa, vaan
senvuoksi, etteivät he tahtoneet antaa perään protes-
tanteille. Ja protestantit puolestaan olivat käyttäyty-
neet pikkumaisesti, herättäen siten katolisten maa-
miestensä katkeruuden. Itse kristinuskon
aate ei ollut kertaakaan saanut yhdistää heitä tämän
sodan aikana. Siinä syy heidän häviöönsä: riita ja
eripuraisuus.

Timer-aga tuossa saarnasi toista. »Kiitetty olkoon
Allah, joka on tehnyt islamin valoksi ja ohjeeksi,
joka johtaa Sinun ilotarhoihisi . . .» Se tuntui tänä
hetkenä niin paljon korkeammalta, ylimaailmalli-
semmalta, että herra Domonkos oli järkyttynyt.

Kapakassa lauloi nyt Bence-teini:

Kaiva kaivo tuuman tikuin:
Allahkin on parempi kuin
Werda

Herra Domonkos hymähti. He, kristityt, yrittivät
juuri tuollaista: kaivon kaivamista tuuman mittai-
silla puutikuilla. Jokainen tunnustus hyväksyi vain
omansa ja tuomitsi toisensa. Ei kukaan tarttunut
siihen suureen lapioon, jonka nimi oli Rakkaus . . .

tahi siihen miekkaan, jonka nimi oli Usko. Uskoa
suunnista riippumatta ja rakkautta eri mielipiteistä
huolimatta ei löytynyt Unkarinmaasta . .

.

Tällaisia ajatuksia risteili herra Domonkoksen
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päässä hänen siinä valvoessaan. Timer heikkeni hetki
hetkellä. Hän pyysi vettä, ja herra Domonkos ojensi
hänelle sitä. Hän pyysi kohottamaan päänalusta, ja
Tärkäny teki niin. Vähää ennen auringonnousua,
kun melu kapakassa oli kaikkein korkeimmillaan, ja
juutalainen kiljui kaikkein kimeimmällä äänellään,
sanoi Timer:

Veljeni!
Herra Domonkos kumartui hänen puoleensa.

Kuinka voit?
Bik jakse tram voin oikein hyvin

Ja samassa hän tarttui Tårkäny’ia kädestä ja
pusersi sitä heikosti.

Tahtoisitko kääntyä kyljellesi?
En.

Hänen kasvonsa loistivat ja hän osoitti pientä
lyijypuitteista ikkunaa:

Katso!
Tärkäny katsoi. Aurinko teki parhaillaan nousua

syksyisten vainioiden takaa, jotka kimallelivat aamu-
kasteesta. Niin oli kaikki tuoretta ja kirkasta. Poh-
janpuoleisesta ikkunasta paistoivat Tätran jyhkeät
huiput, joita päivä nyt kultasi.

Aurinko nousee
Herra Domonkos istui mietteisiinsä vaipuneena.

Hän katseli Tåtraa. Sinne ... sinne hänen mielensä
paloi. Hän oli illalla kysellyt juutalaiselta, oliko Tåt-
ralla sydenpolttajia. Kuului olevan. Hän oli päättä-
nyt heti päivän valjetessa lähteä tapaamaan jotakuta
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heistä, saadakseen tietää jotakin Mariskasta ja
Måtesta . . .

Hiljaisuus havahdutti hänet. Hän kääntyi katso-
maan. Timer-aga makasi liikkumattomana vuotees-
saan. Aamuaurinko valaisi hänen sisäänpainuneet
kasvonsa, joilla nyt oli rauha.

Jumalan, armollisen Armahtajan nimeen,
kuiskasi herra Domonkos, ja kyyneleet täyttivät
hänen silmänsä. Sitten hän nousi ja läksi tovereitaan
hakemaan.
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Kahdeksas luku.

1.

Domonkos Tårkåny on matkalla vuoristoon. Hän on
aamulla varhain jättänyt Poprädin, päivän nous-

tessa. Timer-aga oli haudattu edellisenä iltana aurin-
gon laskiessa. Oli ollut mahdotonta saada hänen
ruumistaan mihinkään kristittyjen hautausmaahan.
Kaupungin papit, uskontunnustuksesta riippumatta,
olivat nostaneet hirmuisen metelin. Ei pakanaa . .

.

muhamettilaista ... ei millään hinnalla! Herra
Domonkos hymähti hengessään. Pakanaa! Timer
Rifat Aliinhan oli elämässään toteuttanut uskontonsa
sääntöjä paremmin kuin yksikään noista kiivailevista
papeista. Kunnes vihdoin eräs sloVakkilainen talon-
poika oli luovuttanut kaistan peltonsa kyljestä
suurta maksua vastaan. Samantekevä! Ihminen
maatui maaksi. Välipä siis, jos hänen pellossaan muut-

tui mullaksi yksi muukalainen! Ja siellä oli nyt
kaupungin ulkopuolella, tuuhean poppelin katveessa
tataari Timerin hauta.

Gergely Melles oli saatellut häntä jonkin matkaa.



485

»Minusta tuntuu, Domonkos, että sinä jätät meidät.»
No ... jos se oli Jumalan tahto. »Siinä tapauksessa
kuuluu päällikkyys sinulle ... ja sinä viet pienen
joukkomme, minne haluat.» »Mutta miehet eivät
tahdo enää Puolaan. Ovat muuttaneet mieltä yön
kuluessa.» No siinä tapauksessa hajaantukoot ja
vastatkoot itsestään. Pääasia vain, että laittautuisi-
vat turvaan, sillä labantseihin ei ollut luottamista.
»Entä . . . minnekäs itse aiot?» »No, jos lähtisin katso-
maan sitä kylää, jonka ruhtinas on lahjoittanut, ja
ottaisin Gyulan mukaani. ..» »Niin, sinä olet onnelli-
nen, Gergely ...sinulla on kylä talonpoikineen minä
en taas tiedä, mistä löydän lepopaikan. Mikä sinun
kyläsi nimi olikaan?» Bisztra. Se oli kai jossakin
idässäpäin? Niin oli Beregin komitaatissa ... ja
sieltäkin oli helppo pujahtaa Puolaan . . . jos niinkuin
alkaisi maa polttaa jalkojen alla ... Ja sitä sanoes-
saan oli Gergely Melles katsonut niin peloittavasti
ulkokieroon, ettei hän ollut voinut olla naurahta-
matta.

»No . . . sitten meidän tiemme käyvät vastakkaisiin
suuntiin. Sinä menet itään ja minä länteen. Tapahtu-
koon Jumalan tahto!» Niin he olivat eronneet, syleil-
len toisiaan .

. .

Herra Domonkos astuu vuoristopolkua ylös, sauva
kädessä ja reppu selässä. Se on sama reppu, joka
aikoinaan oli riippunut Måten mökin ullakolla Pyhän
Andreaksen saarella. Mutta nyt siinä oli enemmän
evästä. Hän oli maksanut juutalaisen, joka oli pitänyt
hirveää melua. No .

. . samapa tuo. Se kaikki kuului
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alamaahan, tasangolle. Hän oli nousemassa ylös-
päin .

. .

Alempana, laaksossa hän oli käynyt parissa syden-
polttajan majassa. Pyhän Anreaksen saareltako
muuttaneita? Ei ollut tietty. Jollei tuolla toisella
puolen olisi ollut .

. . Tåtrantoisella puolen. Sinne oli
muuttanut joku sieltäpäin .

. . mutta paikannimeä
he eivät olleet tienneet.

Hän oli kysellyt tarkemmin. Ei ollut kukaan näh-
nyt ... oli kerrottu vain. »Mutta kunhan eivät
vain olisi kuolleet ruttoon», oli muuan arvellut.

Herra Domonkosta puistatti. Ruttoon. Se oli
kauhea sana. Timer-agan tauti ei ollut ollut ruttoa

. . . mitä lie ollut muuta. Mutta Mariska? Tärkå-
ny’in polvet vapisivat. Jospa Mariska lepäisikin
jossakin tämän vuoriston juurella kyyhöttävän
kylän hautausmaassa sillä aikaa kuin hän hiki
otsalta virraten ja levottomuus sydämessä kiipeili
vuoristopolkuja, etsien häntä.

Hän istui huokaisemaan ja katseli ympärilleen.
Joka taholla kohosivat juhlalliset keilat korkeutta
kohti. Tämä oli Puolalle pantattua maata . .

. jotenka
täällä saattoi elää koko lailla turvassa ...Alhaalta ...

rotkonsuusta paistoi kellahtava tasanko kuin päivän
haalistama, kulunut ketunnahka. Siellä oli kaikki
niin pientä .

. . niin naurettavan pientä . . . valkoisina
pilkkuina loistavat kylät, jokinkirkontorni ...tai yk-
sinäinen talo. Täällä taas . . . täällä ylhäällä teki kaik-
ki niin tavattoman suuren . .

. juhlallisen ja hiljaisen
vaikutuksen, niin että ihminen tunsi siirtyneensä
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kuin toiseen maailmaan. Nämä majesteetilhset hui-
put, jotka hohtivat ruskeanharmaina tai kellervinä
miten kulloinkin • eivät tienneet mitään sodasta
eivätkä kahdeksan vuotta riehuneesta hirveästäkamp-
pailusta, jokanyt oli päättynyt.

Yuoristo oli kaunis, katsoipa minne tahansa kau-
nis, mutta samalla peloittava. Kataja kierteli pitkin
rinteitä, muodostaen tummanvihreitä täpliä, jotka
paistoivat pehmeinä kuin rinteille levitetyt matot.
Niihin upposi silmä, levähti hetkisen, kunnes katse
jälleen kiipeili pitkin jyrkkiä, pistäviä huippuja, joi-
den ympärillä sumukielekkeet leijailivat kuin repeyty-
neet hunnun kappaleet. Harmaata, sinisenharmaata,
ruskeanharmaata, nokimustaa, keltaista .

.
. vaalean-

keltaista kaikkia mahdollisia värejä. Ja tuon kai-
ken keskellä, yläpuolella ja alapuolella vaalea vuo-
ristopolku .. . milloin kadoten ryhmyisen kallion
taa . . . milloin rohkeana suikertaen rinnettä ylöspäin.
Tätra, Korkea Tåtra! Se oli kaunis, puoleensavetävä

mutta samalla peloittava salamyhkäisyydes-
sään

Herra Domonkos istui avopäin. Kevyt tuulen-
leyhkä hiveli hänen kasvojaan tuon tuostakin. Niin
täällä asui Szelurfi . . . nuori herra Tuuli ja Tuulen
lanko Szelsogor. Ne retkeilivät näitä jylhiäkuruja
pitkin . . . hypähtelivät huipuilla japanivat alempana,
vuoristopolulla, pudonneet lehdet tanssimaan. Yks’
kaks kohisi korkeudessa . . . tuuli vinkui ja ujelsi
ja myrsky riehui hirvittävällä voimalla. Se oli Tuuli-
äiti, Szelanya, joka sen aikaansai. Hän istui korkealla
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selänteellä . . . sinisen talon edessä . . . sinisissä vaat-
teissä ja antoi lukemattomien lastensa lukemattomien
ovien kautta juosta ulos ja sisään

Tärkåny tunsi olonsa keveäksi. Ihmeellistä, kuinka
täällä oli toisenlainen maailma! Vaikka hän vasta

äsken .
.

. muutama tunti sitten, oli noussut tänne

laaksosta . . . tasangolta, tuntui nyt, kuin olisi hän
aina ollut täällä. Hän nousi jatkaakseen matkaansa.
Alempana, kuusimetsässä asuvat sydenpolttajat oli-
vat sanoneet, että tämä polku johti yli. . . vaikka se
paikoitellen oli vaarallinen. Hänen olisi pitänyt
nousta toiselta puolen, mutta hän ei ollut tiennyt.
Ennen pimeän tuloa hänen pitäisi ehtiä toiselle puo-
len . . , sinne, missä alkaisi jälleenkuusiraja. Siellä
jossakin pitäisi sotapakolaisten asustaa

Aurinko kiersi jo korkealla. Herra Domonkos
muisti lapsena kuulemansa sadun. Aurinko oli kunin-
gas, joka ajoi valkoisella ratsulla . . .ja härät kehräsi-
vät ja kutoivat sen vaatteet sarvillaan salamoista.
Kunhan nyt ei vain tulisi ukonilmaa. Se saattoi riehua
näissä korkeissa seuduissa vallan hirvittävällä voi-
maila

Ei näyttänyt siltä. Aurinko ajeli vain ratsullaan.
Taivas oli selkeä jakirkas. Vain korkeimpien huippu-
jen yläpuolella leijaili vielä usvapilviä. Mutta
nekin haihtuivat vähitellen. Joskus ilmestyi jolle-
kin kaltaalle vuorikauris. Se piirtyi ilman rantaa

vasten niin ihmeen solakkana ja hentona . .
. aivan-

kuin ei se olisi ollutkaan elävä olento, vaan utukuva
vain. Mutta tuskin oli matkamies ehtinyt nostaa
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katseensa sinnepäin, kun se jo oli hävinnyt. Sen liik-
keitä ei edes ehtinyt huomata.

Herra Domonkos jatkoi taivaltaan. Hän halusi
unohtaa kaiken . . . entisyytensä, sukuperänsä, äsken
päättyneen raskaan sodan ... ja asua vain täällä
näiden juhlallisten vuorten kätkössä . . .

2.

Iltamyöhällä, pimeän tullen hän kohtasi ensimmäi-
sen sydenpolttajan majan. Se oli uusi, aivan vast-
ikään rakennettu. Ikkuna oli polulle käsin, jokalaskeu-
tui alas tasangolle, länttä kohti. Mutta ovi oli vas-
takkaisella suunnalla, korkean kaihon suojassa.

Herra Domonkos kolkutti. Ei kuulunut luiskah-
dustakaan. Mökki oli äänetön ja pimeä. Hän kol-
kutti uudelleen, hiukan kovemmin. Silloin kuului
sisältä hiljaista liikettä, ähkimistä jakuiskailua. Joku
hiipi oven taakse kuulostamaan.

Kuka siellä? kysyi synkkä, kolea ääni.
Matkamies . . . laskekaa sisään.
Emme laske tuntemattomia. Mistä tulette?

- Toiselta puolen ..
. Poprädista.

Isä! Ammu ääntä kohti. Voi olla vihollinen.
Herra Domonkosta nauratti ja suututti. Mokomat-

kin ääliöt! Eivät laskeneet sisään. Keitä ne mahtoi-
vat olla? Ukon ääni tuntui tutulta . .

. mutta ei
se ollut Måten. Kukahan se mahtoi olla?

Samassa pamahti. Tårkåny oli kuitenkin huomaa-
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mattaan astunut pari askelta syrjään, niin ettei luoti
häneen osunut. Suuret sälöt ovessa osoittivat vain,
mistä kohtaa oli ammuttu.

Hän suuttui. Temmaten vyöstään pistoolin hän
karjaisi:

Jollette heti avaa, niin pistän mökin palamaan
ja ammun teidät sitten yksitellen niinkuin sudenpen-
nut!

Taas pidettiin neuvottelua. Hetken kuluttua oli
toinen mies hiipinyt oven taa, koskapa ääni oli toinen.

Kuka se on?
Johan sanoin, että matkamies.

Emme laske sisään.
Adorjån! Ammu ääntä kohti!

Tårkäny kiersi nurkan taa. Hänelle oli yht’äkkiä
selvinnyt, keitä nämä pelokkaat otukset olivat: Vanha
Makär ja hänen poikansa!

Avaa, Adorjån! huusi hän. Täällä on
herra Tårkåny.

Hirmuista rytinää, kun ovi samassa työnnettiin
auki, ja kolme karvaista päätä kurkisti pimeään.
Tårkäny’ia nauratti.

Missä, missä? Jumalan nimessä! huutelivat
miehet. Ettehän vain ole haavoittunut, armollinen
herra?

- Tässä olen, vastasi Tårkäny, tullen esiin nur-
kan takaa. Johan te olette vallan villejä, kun
uhkaatte rauhallisia matkaniiehiä.

Suokaa anteeksi, Teidän Korkea-arvoisuutenne,
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Kristuksen nimessä! kumarteli vanha Makår.
Luulimme kreivin miehiksi.

Minkä kreivin?
Kreivi Contin. Ne hakevat tyttöjä metsästys-

majalle ja harjoittavat muutenkin kaikenlaista ilki-
valtaa.

Ja hän suuteli herra Domonkoksen kättä suutele-
masta päästyään.

Antakaa anteeksi. Teidän Korkeajalosukuisuu-
tenne! Emme tunteneet äänestä, vaikka minä sanoin,
että on niinkuin Tårkåny-herran ääni.

Pyhimykset varjelkoot teitä, jalosukuinen
herra. Minä ammuin, kun tuo Orbån, p-u, käski.

Ja Adorjånkin kumartui suutelemaan herra Homon-
koksen kättä.

Tårkåny tunkeutui sisään. Makår oli iskenyt tulta,
ja pian roihusi takassa iloinen valkea. Tårkåny
katseli ympärilleen. Alkuperäinen, kovin alkuperäi-
nen oli hiilenpolttajien asunto vain pöytä ja rahi
sekä muutamia kaikkein välttämättömimpiä astioita.
Mutta samoin kuin Avas’illa, Sysihaudassa, oh heillä
täälläkin orsi täynnä kaikenlaista rojua: vanhaa
kenkäronttosta, turkkia ja takkia. Herra Domonkos
huomasi joukossa useita pareja sotilassaappaita, itä-
valtalaista kuosia. Seinihä riippui aseita, monenlaisia,
ja takanloukossa oli saha ja kolme tukevaa kirvestä.

Kuinkas te tänne olette joutuneet? kysyi
hän saatuaan piippunsa palamaan.

Tänne sitä jouduttiin .
. . kun ei ollut muualle-

kaan menemistä. Tämä on puolalaisten maata.
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Niinpä niin. Senhän vuoksi hän itsekin oli tänne
tullut.

Ja täällä on hyvää kuusipuuta, huomautti
Orbän.

Ja kirves puree täälläkin, lisäsi Adorjån.
Jollei olisi tuota kreivin joukkoa.

.
.

Mitä he sitten täällä voivat? kysyi herra
Domonkos, joka muisti vanhan vihamiehensä.

Makår-setä heilautti kättään:
Ei niistä tiedä . . . labantseja ovat . . . harjoit-

tavat ilkivaltaa . . .

Onko kreivi nykyisin täällä päin?
Ei ole pariin viikkoon näkynyt, murisi Makår

jarupesi käristämään lihaa.
Herra Domonkos mietti. Siitä miehestä saattaisi

koitua hänellekin vastus, jos hän tänne asettuisi.
Mutta sitten hän rauhoittui. Mitäpä kapteeni

Conti hänelle mahtaisi. Eihän hän ollut mitään
pahaa tehnyt .

. . Hän muisti matkansa tarkoituksen.
Onko täällä muita hiilenpolttajia samanlaisia

pakolaisia kuin tekin?
Makår synkistyi. Sepä se juuri olikin pahinta, että

oli. Tuossa penikulman päässä asui yksi ...ja se oli
paha kilpailija.

Tårkåny oli kuunnellut sydän jännityksestä ja
toivosta vavisten. Mitä miehiä ne olivat?

Etelästäpäin tulleita . . . entisiä kalastajia.
Jumalan kiitos! Måte eli, Marigka eli! Herra

Domonkos oli nyt aivan varma.
Mutta ei ole enää kuin yksi jäljellä, jatkoi
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Makär, käännellen varrastaan. —-Ukko kuoli keväällä.
Poika siinä vuovaa ..

. tai mikä lienee vävy.
Mikä hänen nimensä oli?

Jänos.
Herra Domonkoksen sydän löi niin, että hänen oli

vaikea olla.
Ei ole enää Jänöstäkään, lausahti Adorjän,

joka oli ruvennut hiomaan kirvestä. Kuukausi
sitten veivät hautaan.

Etkä ole sanonut! kivahti isä.
Mitäpä minä . . . kuollut on kuollut, elävä elää.

Adorjänilla oli omat tuumansa.

Tårkåny oli ruvennut piippuansa puhdistamaan,
niin hermostunut hän oli. Hänen huulillaan olivat
jo olleet sanat: Jumalan kiitos! Mutta sitten hän oli
kauhistunut. Ei sopinut sanoa niin Mariskan
vuoksi.

Mihin tautiin se kuoli?
Tårkåny katsahti ylös. Ukko oli tämän kysymyk-

sen tehnyt.
Ruttoon .

.
. sanoivat. Mutta ei se ole ruttoa

ollut, koskapa ei ole toisiin tarttunut.
Mistäs sen tiedät?
No, tottahan nyt, isä! Viime viikolla poikkesin

sinne.
Herra Domonkos oli saanut piippunsa palamaan.

Hänen kätensä vapisivat.
No, keitä sinne sitten jäi? kysyi hän niin

tyynesti kuin saattoi.
Vaimo jäi... javaimon isän vaimo äitipuoli.
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Eikö niillä ollut lapsia tarkoitan . . . nuoren
lesken sisaruksia?

Kaikki kolme katsoivat Tårkäny’ia yhtä aikaa.
Adorjänilla oli suu auki.

Armollinen herra tuntee heidät!
En tiedä. Jos ne ovat niitä, joiksi arvelen, niin

tunnen. Olen tavannut ennen Pyhän Andreaksen
saarella.

Niinkuin naulan kantaan. Sieltä ovat!
Adorjån löi kirveen pölkyn päähän.

Se kävi jullilleen. Sieltä ovat, kertasi Orbån.
Pyhän Andreaksen saarelta. Hänelle oli vähitellen

ruvennut kirkastumaan Adorjänin salaperäinen käy-
tös.

Herra Domonkos melkein vapisi. Vaikka hän
oli varma, että kysymyksessä oli hänelle rakas henkilö,
ei hän vielä ollut uskaltanut tehdä lopullista kysy-
mystä. Nyt hän sen teki:

Onko lesken nimi Mariska?
Ei, sanoi Adorjån ja tarttui jälleen kirvee-

seensä. Se on Boriska. Olen usein jutellut hänen
kanssaan.

Hyvä Jumala! Hän oli sittenkin ollut väärässä!
- Armollinen herra tarkoittaa tietysti nuorempaa,

- mörisi Makår ja pyörähti takkaan päin, mistä nyt
kuului paistuvan lihan rätinää.

Niin sen nimi on Mariska, lausui Adorjån.
- Korea tyttö . . . vaikka ei hän nyt enää tyttö ole.

- Siinä se olisi naitava ihminen, nauroi Orbän.
- Jokohan yritän, isä?
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Höh! Vai sinne menisit, murisi vanhus.
Sopisihan isän naida Boriska, niin pääsisimme

kaikki yhteen, huomautti Adorjån. Minä ottai-
sin Mariskan.

Vai sinä, mörisi Orhån
No .

. . miksen minä.
Ette ota kumpikaan, murisi Makår, jolla

nyt oli ruoka valmiina.
Tärkäny ei ollut enää kuullut näitä viimeisiä lau-

seita taikka jos olikin, niin ei ollut niihin huomiota
kiinnittänyt. Hän ajatteli vain, että Mariska oli
tuossa, penikulman päässä .

. . puuhasi yksin mökis-
sään .

. . kukaties laittoi juuri ruokaa pöytään niin-
kuin Makår tuossa parhaillaan. Ja hänen sydämensä
aivan suli hänen näin ajatellessaan. Mutta seuraa-
vassa tuokiossa hänet valtasi pelko: Mariska voisi
lähteä jonnekin. . . muuttaa kenties jo tänä
yönä . . . hävitä jäljettömiin .

. . Eikä kukaan osaisi
sanoa, minne hän olisi mennyt. Kuta lähempänä
päämääräänsä herra Domonkos nyt tunsi olevansa,
sitä levottomammaksi hän kävi. Voisihan olla mah-
dollista, että Makårin ja poikien puheet olivat satua

vain: hänen Mariskaansa ei enää ollut olemassakaan.
Saattoihan se aivan hyvin olla joku toinen .

. . vento-
vieras, sillä sellaiset nimet kuin Janos ja Mariska oli-
vat aivan yleisiä.

Hän oli niin levoton, ettei kuullut Makärin kehoi-
tusta käydä syömään. Vanhus oli käristänyt lihaa
ja hiukan arkaillen tarjosi sitä nyt Tårkåny’ille.
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Tulee nälkä, kun koko päivän marssii, - puheli
hän. —Ja Tåtran yli on raskasta kiivetä.

Herra Domonkos istui ja söi, koko ajan vain pohtien
samaa kysymystä. Jospa se ei olisikaan Mariska?
Jospa se olisikin aivan vieras henkilö. Mutta
Makår oli kertonut heidän muuttaneen Pyhän Andre-
aksen saarelta. Niin mutta olihan sieltä saattanut
muuttaa toinen aivan samanniminen .. . Måte
Måte Madaräsz. Herra Domonkos koetti muistella,
minkänimisiä ihmisiä hän oli saarella oleskelunsa
aikana kohdannut. Mutta ne eivät sopineet.
Niillä oli toinen nimi. Hän rauhoittui jonkin verran,
mutta sitten valtasi hänet uudelleen sama levotto-
muus.

Eikö sen ukon nimi ollut Måte? kysyi hän
viimein päästäkseen täyteen varmuuteen.

Oli kai. . . niin minä muistelen.
Etkö muista varmaan?
Kyllä. Måte se oli.
Måte se oli. Riuskea ukko, kertasi Orbän.

Adorjån lisäsi kuin kaiku:
Riuskea ukko. Måte se oli
Ja sukunimi Madaräsz?
Sitä emme tiedä

No niin. Siitä saattoi nyt olla kutakuinkin varma.
Mutta jospaPyhän Andreaksen saarella oli asunut

joku toinen samanniminen kalastaja, jonka etunimi
olisi ollut Måte ja sukunimi jokin toinen? Epäilys
alkoi jälleen kiertokulkunsa herra Domonkoksen
sydämessä. Hän oli aivan onneton.



Hänen levottomat mietteensä keskeytti Makårin
kysymys:

Missä ruhtinas nyt on?
Ruhtinas? Tårkåny sai ponnistella päästäkseen

sille tasolle, millä Makår poikineen liikkui . . . joka-
päiväisen elämän yksinkertaiselle, rauhalliselle alu-
eelle. Se tuntui hänen mielestään olevan niin paljon
hänen liikkuma-alaansa korkeammalla kuin vuoristo-
polku alankojen teitä.

Ruhtinas on Puolassa
Taisi loppua sota?

Kyllä oli loppunut. Tårkåny kuulosti mökin ympä-
rillä vallitsevaa hiljaisuutta.

Varmasti on loppunut.
Hänen oli merkillisen omituinen 010. Tuntui, kuin

olisivat jotkin äänet huudelleet aivan läheisestä nykyi-
syydestä .

. . sieltä, missä äsken vielä olivat sotahuudot
soineet ... ja sitten jostakin kauempaa menneisyy-
destä, missä oli hiljaista ja rauhallista, niin ettei
kuulunut muuta kuin aallon laulu joenrantaa vasten
jatuulen suhina kaislikosta.

Kylläpä sitä tapella kahistettiinkin tarpeeksi,
lausahti Adorjån. Olihan armollinen herra Rom-
häny’issa?

RomhänyTssa? Tårkäny’ia värisytti. Siellä oli
ollut kylmä eikö ollut?

Pahuksen kylmä.
Oli niin kylmä, että koura kohmettui sapelin-

kahvassa, vaikka oli lampaanvillainen rukkanen . .

Tårkåny kuuli sanat, kuuli niiden sisällön

32 Sydenpolttajat 497
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tuutia ei täysin tajunnut niitä. Ne vain rauhallisuu-
dellaan säestivät hänen mietteitään. Hän ajatteli
Mariskaa, ja taas hänestä tuntui, ettei hänen kuule-
mansa kertomus voinut olla totta. Mariskako niin
lähellä? Vain vajaan penikulman päässä? Ja yksi-
nänsä mökissä, nyt kun Janos Katonakin oli kuollut.
Niin . . . taisihan siellä sentään olla hänen äitipuo-
lensa lisäksi. Mitä olivat Makår japojat kertoneet?
Että Jolånka ja »pikku ryöväri» myös olivat kuolleet.
Herra Domonkoksen silmiin kohosivat kyyneleet.
Pikku ryöväri! Hän muisti lähtönsä saarelta. Poika
nukkui rauhallisesti kehdossaan ... ja tyttönen,
Jolånka, sängyn päällä. »Soi, soi, paju, soi. . . Bozo-
rådi Miska h0i...» Ja nyt he olivat molemmat —.

Hän ei ehtinyt ajatella ajatusta loppuun. Mariskan
kuva sukelsi väliin. »Sebo-setä! Minä elän! Minä
elän vielä, Sebo-setä . . .»

Taisi olla suolaista meidän ruokamme? sanoi
Makår, kun he olivat lopettaneet syönnin.

Tårkåny hymyili.
Niin ehkäpä se oli hiukan. Mutta suolahan

sydäntä vahvistikin.
Suola se sydäntä vahvistaa, kertasi Adorjån.

Ja Orbån säesti kuin kaiku:
Vahvistaa se suola . . . Kunhan ei vain olisi

niin kallista.
Kallista? Niin. Suolan hinnan tavaton nousuhan

oli ollutkin yhtenä syynä tähän veriseen sotaan, joka
juuri oli päättynyt. Kuningas piti hinnan korkealla.
Se oli yksi hänen tulolähteitänsä. Suola? Herra
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Domonkos koetti seurata isän ja poikien keskustelua,
mutta ei voinut. Hänen ajatuksensa olivat Mariskan
luona. Nousten äkkiä hän tarttui reppuunsa.

Ehkäpä minä vielä ehdin sinne yöksi, sanoi
hän.

Minne armollinen herra aikoo?
Sinne, sinne

Tårkåny oli neuvottoman näköinen.
Kuusikkomajalleko? Sinne on vaikea tie.

Armollinen herra voi eksyä.
»Kuusikkomajalle!» Se soinnahti herra Domonkok-

sen korvissa kuin kutsu, suloinen, kaukainen kutsu.
Mariska kutsui häntä.

Voisihan toinen pojista lähteä oppaaksi?
Miks’ei. Vanha Makär taipui. Vaikeapa olisi

armollisen herran tainnut ollakin tähän yöpyä.
Minä lähden! sanoi Orbän.
Voin minäkin lähteä, sanoi Adorjån.
Yksi sinne vain lähtee, murisi Makär.

Adorjån menköön. Meidän pitää Orbånin kanssa
saada aamulla miilu palamaan.

Hyvä! Päätettiin, että Adorjån lähtisi. Hetken
kuluttua seisoi herra Domonkos vuoristopolulla
Adorjänin kanssa. Hänen ympärillään vallitsi pimeys,
mutta sydän oli riemua tulvillaan.
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Yhdeksäs luku.

1.

Matka edistyi hitaasti. Polku oli paikoitellen
jyrkkä. Adorjånin täytyi pahimmissa paikoin

kädestä taluttaa Tärkåny’ia.
Onko täällä syviä kuiluja?
On niitä ..

. pahuksia. Tästäkin on sellainen
huippaus, että jos putoaisi, niin eipä kaipaisi ruokaa

mies . . .

Tärkåny’ia värisytti. Hän katui jo, että oli lähte-
nyt yönselkään. Mutta Adorjånin ääni kaikui
rauhallisena. Hän tuntui tuntevan joka kiven ja
kolon.

Ei tämä polku sentään niin paha ole kuin tuolla
ylhäällä, haasteli hän. Sinne en lähtisi yöllä . . .

vaikka saisin koko Szepesin komitaatin!
Herra Domonkos astui varovasti. Nyt hän oli jo

rauhallinen. Adoxjän tuntui olevan erinomainen
opas tietty, kun oli ikänsä vuoristossa elänyt.
Tärkäny koetti lävistää pimeyttä katseellaan, mutta

se oli turhaa. Heidän ympärillään, ylä- ja alapuolel-
laan kohosivat pitkät, salskeat kuuset, joiden oksat
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silloin tällöin sipaisivat vasten kasvoja. Herra
Domonkos tunsi havuneulasten tuoksun, ja se sai
hänen sydämensä ilosta sykkimään.

Metsä oli hiljainen. Joskus huusi huuhkaja ...

kolkosti, läpitunkevasti. Se sai melkein veren sei-
sahtumaan ja ihmisen oudosti säpsähtämään. Mutta
muuten oli hiljaista. Vain silloin tällöin napsahti ja
rasahti. Yöunestaan häiriintynyt orava kapsahti
vain korkeammalle —jatkaakseen untaan.

Tårkåny’ista oh tämä kulku merkillistä. Toisinaan
tuntui kuin olisivat he häälyneet ilmassa. Vasem-
malta . .

. jostakin kajasti taivas ... ja sen alapuolta
reunusti pikimusta, epäsäännöllinen, sahalaitainen
juova. Tärkäny arvasi, että ne olivat puiden latvoja
.. . alempana jossakin kurussa kasvavien. Tähdet
välkkyivät tuossa avonaisessa kohdassa suurina ja
kirkkaina . .

. ihan puiden latvojen tasalla .
. . kuin

olisivat tipahtaneet siihen ja jääneet loistamaan niin-
kuin lumikiteet mutta paljon suurempina, paljon
kirkkaampina. Ne näyttivät olevan lähellä . . . mel-
kein käden ulottuvilla. Mutta se oli kuvittelua
kaikki. Ylhäällä kaartui Linnunrata, pyörryttävässä
korkeudessaan. Se oli kuin suunnattoman laaja tel-
tankatos, joka oli vedetty yli nukkuvan maan.

Yö oli lämmin, harvinaisen lämmin. Tåxkåny tunsi
sen tuoksun. Ihmeellistä, kuinka tällaisena yönä
kaikki tuoksuivatkin niin voimakkaasti. . . metsä,
maa ja ilma ilmakin. Väkeviä höyryjä nousi
maasta. Niissä tuntui lakastuvien lehtien lemu. Se
oli huumaavaa ... se melkein pyörrytti. Kunnes
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jossakin aukeammassa paikassa tuulenhenkäys sekoitti
ne, miedonsi ja pani liikkeelle. Silloin saattoi kuvi-
tella kulkevansa kesäisellä niityllä.

Hän muisti saaren. Pyhän Andreaksen saaren ja
sen kevään. Tässä pimeässä hapuillessaan Adorjånin
jäljessä sukelsi se yksityiskohdittain mieleen: lintujen
leikki kaislikossa . . . hiljaa huojuvat kukat rantatör-
mällä . . . ylempänä juhlallisena huokaileva poppeli-
lehto ja oksalla tiiraileva, päätänsä kallisteleva
måtyäs pähkinähakkinen.

Hänen piti pysähtyä ja huutaa:
Hei, Adorjån! Äläpäs jätä!

Poika palasi takaisin.
No . . . mikäs tuli? Hukkuiko sauva?
Ei, naurahti herra Domonkos. Muuten

vain.
Hän hengitti syvään, keuhkojensa täydeltä tuoksu-

vaa, lämpimänkosteaa yöilmaa.
Asuuko näissä metsissä måtyäs? kysyi hän.
Kuka? ihmetteli poika.
Pähkinähakkinen. Eikös sitä kutsuta niin?
Jaa, naurahti Adorjån. Kyllä asuu. Minä

luulin armollisen herran tarkoittavan jotakin ihmistä.
Ei lintua hän oli tarkoittanut. Ei kai se vielä

ollut muuttanut pois?
Ei ole. Eilen viimeksi raksutteli meidän mökin

läheisyydessä.
Herra Domonkos huokasi onnellisena. Hänestä

tuntui, että pähkinähakkisen poismuutto olisi mer-
kinnyt jotakin pahaa nyt . . . juuri nyt . . .tänä yönä,
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kun hän oli pyrkimässä Mariskan majalle. Siksi hän
kaivoi tyytyväisenä piippunsa esiin ja ehdotti pientä
lepoa. Onni ei luisuisi pois käsistä sillä aikaa .

. .

Hän iski tulta, tarjosi tupakkakukkaronsa ja
tulukset Adorjänille ja kehoitti käyttämään. Poikaa
ei tarvinnut kahdesti käskeä. Hetken kuluttua veteli
hänkin valtaisia sauhuja.

He istuivat polun vieressä, kaatuneen kuusen run-
golla jakatselivat öistä taivasta. Maa vietti tässä koh-
den loivasti alaspäin, mutta polku kulki ylempänä.
Päättäen edessäpäin näkyvästä sahalaitaisesta juo-
vasta oli siellä alempana jossakin vielä rotko, jossa
kasvoi metsää. Siitä päättäen he olivat vielä jokseen-
kin ylhäällä. Oikealle kädelle, viistoon alas, aukeni
laakso, jossa puut näyttivät kasvavan penkereittäin

sen mukaan kuin pimeässä saattoi arvioida.
Siellä on Kuusikkomaja . . . tuon laakson keski-

vaiheilla, selitti Adorjån, viitaten alaspäin.
Kaukanako olemme vielä?
Runsaasti toinen puoli matkaa on jäljellä

Herra Domonkoksen sydän sykähti. Hän oli siis
nyt puolta lähempänä Mariskaa kuin Makårin mökiltä
lähtiessään. Vaikka se oli päivänselvä asia, oli se

hauskaa todeta. Mitä mahtaisi tyttö sanoa, kun he
kohtaisivat —?

Tähti lensi poikki avaruuden. Adorjån teki ristin-
merkin.

Taas kuoli joku, sanoi hän.
Herra Domonkos säpsähti. Kuoli —? Eihän vain
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Mariska ... hänen suloinen Mariskansa? Mutta
sitten hän naurahti. Taikauskoa se sellainen oli.

Onko Teidän Kunnianarvoisuutenne pannut
merkille, että tänä vuonna on tähtiä satanut tavallista
enemmän? Mutta onpa ollut kuolleitakin Jumala
paratkoon!

Ja Adorjån kertoi, kuinka he tulomatkallaan tänne
olivat viettäneet yönsä muutamassa vuoristossa,
jonka nimi oli »Pirun häät». Se oli siellä jossakin
Zolyomin ja Lipton välimailla. Koko yön he olivat
katselleet hopeasadetta. Aina vain, aina vain .. .

oli taivaalta tippunut tähtiä kuin kipunoita sepän
pajan katolta. Sinä yönä he olivat saaneet tehdä
ristinmerkkejä yhtenään.

Kyllähän niitä oli tainnut sataa

On ...ja taas sataa! Katsokaahan, armollinen
herra!

Todellakin! Taivaalla tuijaili hopeisia kipunoita
loivassa kaaressa alaspäin. Toiset kulkivat kauas,
ennenkuin sammuivat. Mutta toiset välähtivät
vain kerran ja hävisivät. Adorjån rupesi tekemään
ristinmerkkejä ja lukemaan rukousta. Herra Domon-
koksen sydänalaa ahdisti.

Samassa kantautui heidän korviinsa ääniä. Ne
tulivat alhaalta päin. Joukko ihmisiä kuulosti
lähestyvän sieltä käsin.

Kreivin väkeä! kuiskasi Adorjån ja nousi
seisomaan.

Samassa oli Tårkäny’ikin pystyssä. Kreivin väkeä?
Vai oli kapteeni Conti sittenkin näillä main ... Hän
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kääntyi Adorjånin puoleen kuin kysyäkseen jotakin,
mutta ei nähnyt tätä missään.

Seuraavassa tuokiossa hän huomasi seisovansa
oudon miesjoukon keskellä. Yksi kantoi tulisoihtua.
Sikäli kuin herra Domonkos ehti laskea, oli heitä
ainakin puoli tusinaa.

Kukas tämä on?
Hurjannäköinen, puolittain humalassa oleva mies

seisoi hänen edessään. Hän oli temmannut soihdun
sitä kantaneelta ja valaisi nyt sillä.

Kurutsi p-kele .. . tuntee jo varusteista. Hei,
miehet, pankaa köysiin! Armollinen kreivi saa ottaa

miehestä selvän! Puolaan on matkalla!
Ja ennenkuin herra Domonkos oli ehtinyt suutansa

avata tai kättänsä liikauttaa, oli hän jo sidottu. Niin
äkkiä kaikki oli tapahtunut.

Ja nyt jahtimajalle, komensi johtaja.
Joukko läksi liikkeelle, kuljettaen herra Domon-

kosta keskessään.

2.

Kaikki oli käynyt käden käänteessä. Se oli herra
Domonkoksesta kuin pahaa unta. Mitä tämä mer-
kitsi? Adorjän oli hävinnyt, kuin olisi maa hänet
nielaissut. Ja nyt rupesi tilanne hänelle vähitellen
selkenemään.

Nämä olivat ilmeisesti palaamassa joltakin epäon-
nistuneelta retkellä, koskapa niin hirveästi kiroilivat
ja näyttivät erikoisesti riemuitsevan hänen kiinni
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joutumisestaan. Jokin oli hullusti. . . mutta mikä?
Ennenpitkää sai herra Domonkos senkin tietää.

Hullu ihminen . . . kun hyppäsi rotkoon!
kirosi yksi saattomiehistä.

Hullu ihminen! Ei tajunnut hyväänsä. Yksi
yö herrojen hempuna ... jakoura guldeneita täyteen!

Herra Domonkos pysähtyi. Kenestä he puhuivat?
Kenen olisi pitänyt olla herrojen hempuna? Mistä
he tulivat? Oliko niin, että he ...

? Voi, Herra
Jumala!

Kenestä te puhutte? kysyi hän ja sanoma-
ton tuska puristi hänen sydäntään.

Mitä se sinuun kuuluu! jyrisi johtaja.
Käy vain eteenpäin! Kyllä kreivi sinusta selvän
ottaa!

Ja lyöden kiväärin perällä herra Domonkosta sel-
kään he hoputtivat häntä matkaan.

3.

Ylhäällä metsästysmajalla vietti nuorempi kreivi
Conti juominkeja seurueineen. He olivat metsästys-
retkellä ja yöpyivät tavallisesti tänne. Maja oli krei-
vin oma, hauskasti sisustettu. Siinä oli kolme huo-
netta; suuri tupa ja kaksi pienempää kamaria.

Tuvan pöydän ääressä istui puolikymtnentä herraa,
kaikki juovuksissa. He olivat itävaltalaisia upsee-
reita, jotka nyt taisteluiden tauottua metsästelivät
täällä.
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Niin sota oli loppunut, jakeisarilliset aseet olivat
voittaneet. Kirotut kurutsit olivat hajaantuneet kuin
akanat ympäri maan. Räkoczi oli Puolassa . .

. paen-
nut sinne, samoinkreivi Bercsenyi ynnä monet muut.

Ruhtinaan entiset kenraalit neuvottelivat parastai-
kaa antautumisen ehdoista.

Pää poikki noilta kavaltajilta! jyrisi kreivi
Conti, Leonan setä. Muuta he eivät ansaitse!
Minä olen aikoja sitten tehnyt valan, että ensimmäi-
sen kurutsin, jonka käsiini saan, minä ammun
olipa sitten sota tai rauha!

Sotatila nyt vielä on, huomautti joku.
Niin on .

. . mutta vaikka olisi rauhakin, niin
minä ampuisin. Minun vanhimman veljeni, Leona-
kreivittären isän, surmasi muuan kurutsi-lurjus. Ja
minä olen vannonut kestäväni! Haa, jos saisin sen
miehen käsiini!

Älä huuda noin . .
. kuuluuhan vähemmälläkin!

Huudan minä! Minä sanon: haa, jos saisin sen
miehen käsiini!

Hän teki liikkeen kädellään, jonka merkityksestä
ei saattanut erehtyä.

Huuda sitten! Mutta kun tyttö tulee, niinkatso-
taanpa, mitä sitten teet!

Jaa .. . tyttö! Kyllä minä tytön hoidan .. .

älkää te siitä huolehtiko! Mutta jatkoi hän sitten
kauanpa ne viipyvätkin.

Samassa kuului puhetta ulkoa. Kreivi Conti
kavahti pystyyn.

Tulevat! Nyt, veljet, alkaa hauska!
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Mutta tulijat loivatkin Tårkåny’in. Hän seisoi
keskellä himmeästi valaistua huonetta, jonka seiniä
koristivat aseet ja eläinten taljat. Voimakas viinin
lemu täytti sen.

Kuka tämä on? kysyi kreivi.
Tapasimme polulta, Teidän Jalosukuisuutenne.

Oli menossa Puolaan.
En minä ole ollut Puolaan menossa! huu-

dahti Tärkåny. Hänelle oli tilanne täydellisesti sel-
vinnyt.

Vai niin! Mutta kuka sinä olet?
Tärkåny sanoi nimensä. Jokin ääni kuiskasi

hänelle, että se saattoi merkitä jotakin hyvin kohtalo-
kasta. Mutta hän ei ollut pelkuri. Hän tahtoi
ottaa vastaan, mitä kohtalo hänelle soisi.

Vanhurskas Jumala! huudahti kreivi Conti,
lyöden käsiänsä yhteen. Tässä on mies, jota olen
vuosikausia hakenut! Miehet! Teittepä hyvän työn,
kun otitte hänet kiinni. Runsaan palkinnon saa
jok’ikinen!

Riemuissaan Tärkåny’in kiinnijoutumisesta oli
nuori kreivi Conti kokonaan unohtanut miesten mat-

kan alkuperäisen tarkoituksen.

4.

Tärkåny makaa vajassa käsistä ja jaloista köy-
tettynä. Hän ei voi juuri liikahtaakaan. Köydet
puristavat tavattomasti. Mutta hän ei siitä niin suu-
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resti kärsi. Enemmän hän kärsii siitä, mitä oli kuul-
lut miesten matkalla juttelevan.

He olivat olleet hakemassa Kuusikkomajan nuorta

leskeä, Mariskaa, metsästysseurueen iloksi. Kreivi
oli lähettänyt heidät. Mutta —■ ennenkuin he olivat
saaneet hänet käsiinsä, oli onneton, intohimojen
uhriksi aiottu, syöksynyt korkealta jyrkänteeltä
rotkoon ja kuollut.

Oliko se hänen Mariskansa? Se kysymys vaivasi
herra Domonkoksen mieltä. Siitä riippui kokonaan,
miten hän itse suhtautuisi kuolemaan. Sillä kuolla
hänen varmaankin täytyi sen käsityksen hän oli
saanut.

Jos Mariska oli kuollut, oli kuolema hänellekin
helppo. Se oli enemmän kuin toivottava. Jollei, niin
saattoi hän vain valittaa kohtaloa, joka oli paiskan-
nut hänet kreivi Contin käsiin.

Minkävuoksi tämä häntä niin erikoisesti vihasi?
Senkövuoksi, että epäili häntä veljensä murhaajaksi?
Mutta eikö Leona ollut kertonut hänelle, miten
asianlaita oikeastaan oli. Nähtävästi ei. Oliko se
kosto Leonan puolelta? Oliko Leona halunnut kostaa
hänelle, kun hän oli toimittanut Ocskayn kurutsien
käsiin .

.
.

?

Kaikki nämä ajatukset kiduttivat herra Domonkok-
sen mieltä. Mutta eniten häntä sittenkin vaivasi
kysymys Mariskan kohtalosta.

Oliko se hänen Mariskansa vai ei? Makårin ja
hänen poikiensa kertomuksesta hän oli saanut sellai-
sen käsityksen. Jos oli, niin siinä tapauksessa hän
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oli iloinen, etteivät kreivin pirulliset aikeet olleet
onnistuneet. Mariska oli kuollut ... hypännyt jyr-
känteeltä rotkoon .

. . Hänenkin, herra Domonkok-
sen, hetket olivat luetut. Aamulla hänet varmasti
ammuttaisiin. He eivät siis tapaisi enää elämässä . . .

vaan toisessa . . .

Oi, tätä epävarmuutta, tätä sielua raatavaa epä-
varmuutta! Herra Domonkos käänteli ja kiemurteli.
Ranteiden ympärillä olevat köydet kiristivät hirmui-
sesti. Ne leikkasivat lihaa.

Jos taas Mariska eli . . . jahän oli joollut niin lähellä
päämääräänsä, niin saattoi hän vain kirota kohta-
loansa. Kohtaloansa? Oliko hänen kohtalonsa kum-
mempi kuin isänmaan .

. . tämän rakkaan Unkarin?
Näinhän sekin makasi vihollisen jalkain juuressa . . .

sidottuna, raadeltuna, onnetonna .
.

.

Herra Domonkoksen sydämen täytti sellainen
tuskan paljous, että hän oli pakahtua. Isänmaa ..

.

vapaus . . . tulevaisuus kaikki nämä asiat tulivat nyt
hänen mieleensä. Mitä oli isänmaasta tuleva. Mitä
oli voittaja sille tekevä? Oliko se koskaan saavuttava

vapauttaan?
Ja taas johtui hänen mieleensä Mariska. Miten

oli hänen käynyt? »Hyvä Jumala! Suo, että hän
olisi jo aikaisemmin kuollut! Ja suo, että tämä tuska
loppuisi ...

! »Se rauhoitti jonkin verran. Mutta
sitten johtui mieleen taas, että Mariska mahdollisesti
eli täällä jossakin ... ja että hän, joka oli itsensä
surmannut, ei ollut ollutkaan hänen Mariskansa . . .

»Kysy niiltä . . . kai ne nyt sen sinulle sanovat».
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kuiskasi jokin ääni hänen povessaan. »Saahan kuole-
maantuomittu aina jonkin toivomuksen lausua . . .

ennen loppuaan . .
. Tuskinpa ne sitä sinulta kieltä-

vät . .
.»

Tämä ajatus täytti hänen sielunsa sellaisella rau-
halla ja valolla, että hän nukahti.

5.

Aamupuoleen Tårkäny havahtui siihen, että joku
ravisteli häntä. Hän avasi silmänsä.

—■ Jos lähdettäisiin, sanoi römeä ääni.
»Mihin?» Kuka hänelle puhui? Hän oli nukkunut

niin sikeästi, ettei heti tahtonut tajuta, missä oli.
Mutta kun jalkanuoria ruvettiin irroittamaan,

tajusi hän. Ja samassa hän muisti päätöksensä, joka
koski Mariskaa.

Kuulkaa, sanokaa minulle . . . oliko se nuori
nainen, jota hakemassa olitte, nimeltä Mariska
Madaråsz?

Oli. Mitäs sinä sillä tiedolla teet? Nyt on
edessäsi vähän vakavammat paikat.

Domonkos Tärkåny tiesi sen, mutta hän oli nyt
rauhallinen. Nyt hän sen siis tiesi Jumalan kii-
tos! Hän oli aikonut vastakkaisessa tapauksessa
puhdistaa itsensä epäluuloista. Nyt hänellä ei enää
ollut halua. Ja olisikopa se mahtanut auttaa-
kaan .

.
. vaikka hän olisi yrittänytkin? Tuskin.

Hänet talutetaan ulos. Siellä päivä jo kajastaa.
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Ympärillä olevien vuorten huiput punertavat.
Rähisevä joukko humalaisia herroja ottaa hänet vas-
taan. Heidän naamansa punoittavat viinistä.

Kas niin! sanoo kreivi Conti ja katsoo
Tårkåny’iin julmasti. Nyt me kuittaamme erään
vanhan jutun! Muistatko, kuinka kerran sinun
tataarilainen alipäällikkösi ryösti minut ja veljen-
tyttäreni lähellä Miskolcia? Minä epäilin Ocskayta .

.
.

mutta Ocskay oli viaton. Sinä olit sinutteluveli
tataarin kanssa ... ja sinun käskystäsi hän suoritti
tuon roistontyön!

Tårkäny tunsi helpotusta. Vai se se olikin! Hän
oli ajatellut aivan muuta . . .

Kiellätkö? huusi kreivi.
—En kiellä. Kuoleman edessä ei minun sovi

valehdella.
Siinä se! Entä—mitenkä on veljenikuoleman

Sinäkö hänet murhasit?
En murhannut, vastasi Tårkäny kalpeana,

sillä tämä kuulustelu kidutti häntä.
Hyvä on . . . mutta tuo ryöväys ansaitsee jo

kuoleman.
Jo riittää! huudahti yksi joukosta. Mitä

hänestä kuulustelee! Hän on joka tapauksessa
kurutsi!

Niin on! Peite silmille vain!
Mutta herra Domonkos tekee torjuvan liikkeen:

Ei tarvitse. Minä olen sotilas
Hän silmää ympärilleen. Siinä ... vajan takana

on syvä kuoppa . . . jollakin tavoin tutun näköinen.



Mikäs kuoppa se on? Herra Domonkokselle selviää.
Sehän on sysihauta . .

. vain toisella tavalla tehty
kuin täällä puolen tavallisesti. Joku sysimies oli käyt-
tänyt tätä luonnon muodostamaa kuoppaa hyväk-
seen ja polttanut siinä hiiliä. Vieläkin oli multaa,
tuhkaa ja hiilenpalasia kuopan reunalla . . .

Herra Domonkoksella on niin ihmeellinen 010.
Hän näkee näyn:

Koko Unkari on kuin yksi suuri, laaja sysihauta,
joka palaa ja savuaa. He, kurutsit, ovat sydenpolt-
tajia. Kas, kun ei se ennemmin ole hänen mieleensä
juolahtanut! Mutta niinhän se onkin Yilmos
häärii haudan ympärillä . . . Vilmos ja monet muut.

He polttavat sysiä ... he ovat itse noita sysiä
kaikki vapauden puolesta kaatuneet. Vähitellen .. .

vuosien varrella he ovat hiiltyneet. . . sisäisesti
heissä on valmista, kelvollista hiiltä vastaista käyttöä
varten. Kuka heitä tarvitsee? Ruhtinasko? Räkå-
cziko? Ei isänmaa, isänmaa ... sillä Räkoczi
itsekin on vain hiili. Kaikki inhimilliset kärsimykset
ovat hänet sellaiseksi tehneet .. . hänet ja kaikki
muutkin, jotka vapauden puolesta taistelivat .. .

uhrasivat itsensä .
.

. kuolivat
Domonkos Tårkäny oli niin tämän näyn lumoissa,

ettei hän yhtään kuullut laukauksia. Hän tunsi vain,

että hänen ruumiissaan jysähti, ja hän vaipui hiljaa .
.

heikosti mätkähtäen, entiseen sysihautaan.

33 Sydenpolttajat





ARVI JARVENTAUKSEN teoksia:
RISTI JA NOITARUMPU. 1916. 2. pain., 308 siv. Hinta 45: —,

kangaskans. 55: —.

Talla vakevalla esikoisromaa-
nillaan Jarventaus alottaa maine-
hikkaat Lapinkuvauksensa.

Romaanin toiminta liikkuu
1600-luvun lopulla ja 1700-luvun

alussa ja kuvaa kristinuskon ja
pakanuuden valista taistelua.
Pakanuutta, noitarumpua edus-
taa vanha lappalainen tietaja
Paulus-Jouni, ristin puolesta tais-
telee lappalaissyntyinen Enonte-
kion kappalainen Olaus Mathias
"irma. Kirjailija on kuvannut
molemmat taistelevat puolet voi-
makkain inhimillisin piirtein.

«Ensimmainen suomalainen
romaani, jossa tarkalla vaistolla
ja totuudenmukaisuudella kuva-
taan Lapin tunturien heimoa.
Siina puhuvat ja joikaavat todelliset lappalaiset.« (Professori Vdino
Salminen.)

«Niin jylhan runollista ja vaikuttavan eloisaa luonnon kuvausta,
niin selvapiirteista olojen ja luonteiden esitysta kuin 'Risti ja noita-
rumpu' ei ole ennen Lapin tuntureilta piirretty.« (Mikkelin Sanomat.)

TYKKIEN VIRSI. Kenttapapin kokemuksia ja mielialoja vapaus-
sodan paivilta. 1919. 2. pain. 168 siv. Hinta 18: —

Kirjailija seurasi kenttapappina Oulun 1. rintamaesikuntaa, joka
osallistui vapaussotaan Satakunnan rintamalla. Innokas isanmaalli-
nen mieli ja sielunhoitajan herkka henkilollinen osanotto miehiaan
kohtaan kuvastuvat naista muistelmista.

« — niissa kaikissa on silminnakijan havainnon-tuoreutta ja ankaran
ajan ankaraa vakavuutta.« (Lauri Pohjanpad Kansanvalistus- ja
Kirj astolehdessa.)



KIRKONLAMMITTAJA. 1919. Saauut valtion palkinnon. 2. pain.
353 siv. Hinta kangaskans. 40: —, nahkaselk. 60: —. Kuuluu
«Suomalaiseen valiosarjaaiw.

- Romaani kertoo Oulun «Lai-
I dalla« kasvaneesta pojasta Janne

Flyktista, joka haluaa tuoda
enemman «lampoa« «kylmaan

_.,. t vtuVE kirkkoon«. Han valmistuu pa-
piksi, vihitaan virkaansa kotikau-
punkinsa rakkaaksi kayneessa
tuomiokirkossa ja ryhtyy nyt sita
sanoillaan lammittamaan. Mutta
uusia ajatuksia sisaltavien saar-
nojensa takia han ennen pitkaa
tulee kerettilaisen maineeseen iaj
erotetaan virastaan. Hanen ela-
massaan seuraavat nyt synkat
vuodet. Vaimoaan ja lastaan han

Q i elattelee soitollaan, kunnes vii-
mein paasee tuomiokirkon 1am-
mittajaksi. Mutta hanella ei sit-
tenkaan ole onnea mukanaan ja
han kulkee kohtaloaan kohti.

«Tassa kirjassa on paljon koettua ja elettya elamaa, siina on

Ajatuksia antava, herattava ja hyva kirja.« (Kansanvalistus- ja
Kirjastolehti.)

«Kaikkein suurimmat voittonsa Jarventauksen kyna viettaa 'Kir-
konlammittajassa', joka mielestamme on ehjimpia, sopusuhtaisimpia
alkuperaisia suomalaisia romaaneja, mita olemme lukeneet. — Kir-
jallis-taiteelliselta kannalta se on tekijansa parhain saavutus.<« (Vaasa.)

TUNTURIKERTOMUKSIA. 1921. 138 siv. Toistaiseksi loppuun-

« — jotakin Jack Londonia; ei jaljittelya, mutta samaa viehattavaa,
valitonta raikkautta, samaa tervetta, kiehtovaa luontoa.« (Satakun-
nan Kansa.)

«Tekija on katsahtanut syvalle lappalaisten sieluun, niin hyvin lap-
sen kuin aikuisenkin, ja siella tekemansa havainnot on han sommitellut
ehyeksi luonnekuvaksi.« (Karjala.)



MAAN HILJAISET. 1925. 212 siv. Hinta 25:—, kangaskans.
40: —

«Lapin luonto ynna sen maaraamissa olosuhteissa kehittynyt herkka,
helea, luonnonlapsellinen sielunelama on tavannut Arvi Jarventauk-
sessa yhta hartaan ja uskollisen kuin koristeellisen ja sanataiturillisen
kuvaajansa.

On hauska loytaa ja muillekin luettavaksi suositella teosta, jonka
juoni ei liiku vain vdkopuolisten tapahtumien pintakerroksissa, vaan
ne puhkaisten vyoryttelee eteemme syvempia ja sisaisem-
p i a elamanarvoja ynna niista kumpuavia ihmiskohtaloita.

Kirjan sanarikas kieli, huoliteltu tyyli ja kirkas lauserakenne sieta-
vat viela erikoisen, kiittavan mainintansa.« (Eino Leino.)

RUNOILIJA AATAMI KUUSKOSKEN ELAMA. 1925. 212 siv.
Hinta 10: —.

«H uumorin kultainen kirja! Seon niitakirjoja, joitten
seurassa rikastuu ja joita lukee yha uudestaan ja uudestaan, niinkuin
parhaita kirjoja luetaan.« (Viljo Kojo.)

«Se hymahteleva, luonteva leikillisyys ja hyvantahtoisesti ilakoiva
savy, jolla tekija suhtautuu trubaduurinsa pilventakaisiin pyrkimyk-
siin, tuntuu viittaavan vmsille urille: Jarventauksen sielullisen asteikon
avartumiseen ja hanen spirituellien vaistojensa vapautumiseen.«
(L. Onerva.)

TAIVAALLINEN PUUSEPPA. 1926. Saanut valtion palkinnon.
2. pain. 362 siv. Hinta 45: — kangaskans. 55: —.

Tassa huomiota herattaneessa romaanissa on kuvauksen kohteena
ruumiskirstumestarin poika ja hanen kehitystiensa pettyneen rakkau-
den uhrina.

«Han on siina kuvaillut elamaa valoineen ja varjoineen, huonoine
ja hyvine luonteineen, juonitteluineen ja sattumuksineen — ja nain,
hartaalla mielenkiinnolla elaman ilmioita seuraillessaan luonut teok-
sen, jossa todellakin sykahtelee vastaamme elava elama runouden
valonheittajalla nahtavaksemme osoitettuna. — Se on herkkaa ja
vapauttavaa taidetta, harvinaisen kypsaa runoutta, joka vaikuttaa
lukijaan voimallisesti ja valittomasti.« (Viljo Kojo Karjalassa.)

«Tassa romaanissa ovat syvalle iskeytyneet ne ominaisuudet, joita
on pidetty Jarventauksen kirjailijamuotokuvan parhaimpina: elaman-
arvojen syvallinen ymmartamys, turvallinen siveellinen katsomus ja



lahisuhde elamaan itseensa. Ka-
sittelytapansa syvallisyydella ja
tasasuhtaisella taiteellisella seka
siveellisella tahtomisella se luo
kuvan elamasta, joka on tayn-
nansa sen arvoituksellista ihmetta
ja suurta kohtalokkuutta.

Tama romaani on elamanarvo-
jen l6ytomaa.« (U. Suomi.)

TIE SELVA I—II. 1928.
Saanut valtion palkinnon.
Yht. 544 siv. Hinta osalta
35:—,yhteensid. kangaskans.
80:—.

Romaanin paahenkilo Hesse
Karlsson on rautatien konepajan
sepan poika. Hanonlahjakasnuo-
rukainen, jolla on omathaaveensa

ja kuningasajatuksensa. Mutta runollisen, haaveilevanja hailyvan luon-
teensa takia han joutuu aina poikkiteloin todellisuuden kanssa, saa
karsia paljon ja tuottaa karsimyksia myoskin rakkaimmilleen. Ja kun
han vihdoin on saapunut miehuuteensa, on hanen haaveensa kutistu-
nut perati vaatimattomaksi. Mutta sittenkin han tuntee toteutta-
neensakuningasunelmansa: han on paassyt sydamensa herraksi, tavan-
nut tasapainon, joka takaa hanelle tyynen, velvollismiksista tayden
tulevaisuuden.

«'Tie selva' on omiaan vahvistamaan Jarventauksen mainetta todel-
lisena mestarikertojana. Se tuo kaukaisena vertauskohtana mieleen
venalaisen suurkertojan Tolstoin. Sama suunnaton paljous todella
elaviksi hahmoiteltuja henkiloita, sivuepisodeihin hajautuva, mutta
kuitenkin suvereenisesti hallittu juoni, sama kuvaamisen ja psykolo-
gisten havaintojen ihmeteltava rikkaus.« (Hels. Sanomat.)

«Taytyy todella ihailla sita kertojan mestaruutta, minka Jarventaus
osoittaa omistavansa. Ne monenlaiset eri tyypit, jotka han tuo luki-
jansa nahtavaksi, ovat todella taynna elamaa. — Kun laskemme kirjan
kadestamme, tunnemme olevamme voimakkaan kertojan lumoissa».
(Hameen Sanomat.)
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RUMMUT I—IV. Suur-romaani Suomen sodasta 1808—09. Ilmes-
tynyt vuosina 1929—30. Saanut valtion palkinnon. 3. ja 2. pain.
Yht. 1180 siv. Osat I, II ja III a 35: —, kangaskans. 45: —, IV
osa 40: —, kangaskans. 50: —.

«— tama teos
on tuottanut mi-
nulle iloisen ylla-
tyksen. —Esitys
rakentuu, mikali
se romaanissa on
mahdollista, his-
toriallisiin lah-
teisiin, jotka te-
kija nakyy tun-
tevan tarkoin.«
(Valtioneuvos

J. R. Danielson-
Kalmari.)

«— siina on lii-
ketta ja vauhtia!
Muutamia tais-
telu-ja maisema-
kuvauksia haluaisi merkita Jarventauksen suurimpien taiteellisten
voittojen tilille.« (Tohtori Rafael Koskimies U. Suomessa.)

«— kuuluu samaan hyvien romaanien luokkaan kuin Walter
Scottin mestariteokset ja Topeliuksen Valskarit. Siina on jarkyttavaa
realismia, suurta, sovittavaa huumoria, hienovaraisesti piirrettyja
luonnekuvia, jotka avaavat uusia, hammastyttavia nakoaloja. Se
todistaa, etta suomalainen historiallinen romaani elaa.« (Vaasa.)

«Kautta koko teoksen huokuu vastaan vakeva tosiperaisyyden
tuntu, joka tuo kuvatut tapaukset ja mielialat niin lahelle, etta tuntee
lopulta elavansa itse mukana. Ja mita erityisesti taistelukuvauksiin
tulee, ovat ne ilmeisesti lahempana totuutta kuin mitkaan aikaisem-
mat. Lukija tapaa itsensa kerta toisensa jalkeen sen tunnelman val-
lassa, etta nain on asianlaita varmasti mybs todellisuudessa ollut.«
(Maisteri Martti Kivilinna Hakkapeliitassa.)

«Jarventaus kertoo selkeasti ja havainnollisesti, hanen historian-
tuntemuksensa on vankka ja luottamusta herattava, hanen tyylissaan
on tarttuva, mukaansatempaava vauhti ja teho, ja hanen kuvaustaan
kannattaa raikas, terve huumori.« (U. W. Walakorpi Tamp. Sanomissa.)



KETTUSEN KOMPPANIAN LAPINMATKA. 1930. 121 s iv.
Kuvitettu. Hinta 25: —, kangaskans. 35: —. Kuuluu «Kou-
lulaiskirjastoon>>.

Hauska seikkailuromaani kolmen koululaisen vaiherikkaasta kesi
lomamatkasta jalkaisin koulukaupungistaan yli kivelioiden Lapin
perimmaisille pohjukoille.

«Jarventauksen seurassa nuoret ehdottomasti jalostuvat. Tassa
tapauksessa he ovat myos seka huvituksen etta opin lahteilla. Kettu-
sen hauskalla retkella lukijat saavat mielenkiintoisia tietoja Lapin
maailmasta pitkin matkaa.« (Turun Sanomat.)

MAAHANTULO. Historiallinen romaani Arpad-kuninkaasta.
1932. 2. pain. 265 siv. Hinta 35: —, kangaskans. 45: —.

«— yksityiskohtia myoten
elava, ehea kokonaisuus, histo-
riallinen jattilaiskuva, — ase-
tettava historiallisen kertoma-
taiteen korkeimpaan luokkaan.o
(Lehtori Gyula v. Weores U. Suo-
messa.)

i)'Maahantulo' on eepos, komea,
loistelias, mutta herkkamielinen
ja monesti syvasti runollinen na-
kemys, jossa Jarventaus antaa
sydamensa lammon ja mielensa
innostuksen taydellisesti — —.

Kertomuksessa on katkeamaton
loisto ja lento, vauhti ja kiihkeys,
joka ottaa lukijan lumoihinsa —

— Antaudumme tinkimatta ker-
tomuksen kulkuun ja seuraamme
jannittyneina unkarilaiskansan
kohtaloita sen voittoisana, voi-
massaan vastustamattomana tun-

keutessa Karpaattien yli maahan, jonka se Attilan perillisena oli
oikeutettu saamaan.o (Eino Palola Ajan Sanassa.)

«— siina on eloa, varikkyytta, seikkailun tuntua, kuulasta runoutta.«
(Artturi Leinonen Ilkassa.)



MIEHEN KUNNIA. 1933. 302 siv. Hinta 10: —, kangaskans.
20:—.

Kipean ajankohtainen romaani kohtalontiesta suomalaisuustais-
telun tuoksinassa.

((Romaanilla on ehdoton syntymisoikeutensa, silla se on ikaankuin
kaunokirjalliseen muotoon rakennettua suomalaisuustaistelun vii-
meisten vaiheiden historiaa.« (Viljo Kojo 'Karjalassa'.)

SAVUAVA MAA. Romaani Unkarin tuhosta Mohaczin taistelussa
1526. 1934. Saanut valtion palkinnon. 2. pain. 421 siv. Hinta
50: —, kangaskans. 65: —.

ARVI JA*f?VENTAUS
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Tassa toisessa unkarilaisaihei-
sessa romaanissaan tekija myijta-
elaa Unkarin historian kohta-
lokkaimmankauden, 1500-luvun
turkkilaissodat, jotka upottivat
Unkarin vereen ja parisatavuo-
tiseen orjuuteen.

«—kuvaa Unkarin olot ja ih-
miset niin elavasti kuin parhaat
unkarilaiset kirjailijat.« (Tri
Aladar Ban kirjeessa kustanta-
jalle.)

«Tekijan perehtyneisyys Un-
karin historiaan ja kansan ela-
niaan on suorastaan hammas-
tyttava.» (Leht. Gyula v. Weores
U. S: ssa.)

«Sen lukee innostuneena ja
ihaillen. Mestarillisesti han
loihtii historian hahmot elamaa hengittaviksi ihmisiksi.fl (Mika Wal
tari Maas. Tulevaisuudessa.)

«Jarventauksen eepillinen kertojataito luo tassa parhaintaan. Kir
jaa luonnehtii reheva elamantuntu, kuvaajailo ja kuvaajavarmuui
seka virkistava huumori.« (Paatoimittaja Ilmari Merenheimo U Au



»JA ELAINTEN HENKI OLI RATTAISSA ...» 1936. 2. pain.
279 siv. Hinta 40: —, kangaskans. 50: —.

Kirjailijan toinen mestarillinen romaani rautatiemaailmasta ker-
too kolmesta vanhan ajan ammattimiehesta, joille elamantyo oli
tullut yhta pyhaksi kuin uskonto ja jotka uhrasivat kunniansa ja toi-
meentulonsa noudattaessaan virkansa velvoitusta.

«Jarventauksen uusi romaani on vankkaa tyota. Vapautunut tai-
teellinen nakemys, miljoon yksityiskohtainen tuntemus, sen vaikutus-
ten psykologinen ilmentaminen henkiloiden mielikuva- ja ajatusmaail-
massa, objektiivinen, mutta samalla persoonallisen myotaelamisen
varittama suhtautuminen kuvattaviin tekevat hanen veturimiesromaa-
nistaan huomattavan taideluoman.« (Yrjo Teppo U. Suomessa.)

YKS' ON TARPEELLINEN. Kolminaytoksinen draama. 1934.
Hinta 20: —.

Taman Kansallisteatterissa esitetyn naytelman aiheena on suoma-
laisen papin elamankohtalo. Handle kuvastuvat sanat 'Mene ja myy
kaikki . . .' ehdottomana siveellisena velvoituksena. Han myy kai-
ken, hylkaa kotinsa ja perheensa ja lahtee vaeltamaan. Kansa alkaa
pitaa hanta pyhimyksena, hanen ymparilleen kokoutuu yha eneneva
joukko seuraajia, ja hanen itseluottamuksensa kasvaa samassa maa-
rin, niin etta han lopulta uskoo voivansa tehda ihmeita. Mutta se
ei onnistu, kaikki sortuu ja han vajoaa syvalle lohduttomuudessaan.
Ankarissa sielullisissa koettelemuksissa han kuitenkin viimein puh-
distuu ja kuollessaan loytaa tiedon: 'Yks' on tarpeellinen'.

HYLJATTY KYLA. 1935. 2. pain. 304 siv. Hinta 45:—, kangas-
kans. 60: —.

Romaani vie lukijan yksinaiseen kirkonkylaan Lapin autiossa
eramaassa. Kylan asukkaat, niin saatylaiset kuin rahvaan edusta-
jat, ovat kaikki tarkasti nahtyja, mehevin varein ja humoristisin
piirtein kuvattuja ihmistyyppeja. Paahenkilon, nimismiehen voi-
makasverisen pojan, kohtalon ymparille kutoutuu kertomus tiukoin
langoin, seuraten hanen kehitystaan pojasta nuorukaiseksi, hanen
vakevaa rakkauseJamaansa, lankeemustaan ja siita johtuvia sielun-
taisteluja. Hanen rinnallaan vangitsee mielen vanhan ruustinnan
valtava hahmo.

«Puhtaana kertojana Jarventaus ei ole koskaan ollut niin oma
itsensa kuin nyt. — Tuloksena on ollut sielullisesti merkitsevaa



XRVENTAUS
ihmiskuvausta, — rakkauden,
kieltaymyksen, syyllisyyden ja
kuoleman draamaa.« (Lauri Vil-
janen Hels. Sanomissa.)

«— tekijan asteikko kuvauksen
soinnutukseen nahden ulottuu
kuohuvasta dramatiikasta, bur-
leskista leveydesta ja kipakasta
satiirista pehmeaan lyyrillisyy-
teen. — Jarventauksen romaani
kylasta ja ihmisista, jotka Lappi
nielee, on luullakseni hanen
tahan asti vahvin teoksensa.«
(Kaarlo Marjanen Uudessa Suo-
messa.)

((Jarventauksen omalaatuinen
tyyli elavoittaa kaikessa korutto-
muudessaan ihmiset ja tapahtu-
mat, se hiljenee ja kiihtyy, kat-
keilee ja vilkastuu kuin valitto-
masti kuultu puheaani. Se viipyy yksityiskohdissa ja kutoo ne
monikirjavaksi kokonaisuudeksi, se valaa tiiviimpaankin aiheeseen
keveytta ja ilmaa. — Jarventauksenkoko kirjailijalaadussa piilee jota-
kin, joka tuo mieleen Jonas Lien.« (T. Vaaskivi Suom. Suomessa.)
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GONCZOLIN VAUNUT. Runokokoelma. 1936. Kasikirjoituksen
faksimile-asu. Pahvikans. 40: —.

Runokokoelma, jossa tekija laulaa kahdesta rakkaudestaan: jyl-
hasta Lapista ja tulisesta Unkarista.
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ARVI JARVENTAUKSEN
snur-romaaniSuomen sotlasta 1808-9:

Rummut. — (4 osaa, 3. ja 2.
pain. yht. 1180 sivua. 145:—,
sid. 185:—.) «Tama teos on tuot-
tanut minulle iloisen yllatyksen.
Esitys rakentuu, mikali se ro-
maanissa on mahdollista, histo-
riallisiin lahteisiin, jotka tekija
nakyy tuntevan tarkoin.« (Val-
tioneuvos Danielson-Kalmari I
osasta.)

Vnkarilalsromaaneja:

Maahantulo. — (2. pain.,
265 siv., 35:—, sid. 45:—.)
«— yksityiskohtia myoten elava,
ehea kokonaisuus, historiallinen
jattilaiskuva.« (Gyula von Weores
U. Suomessa.) «— Komea, loiste-
lias eepos . .. Herkkamielinen ja
monasti syvastirunollinennakemys«. (Eino Palola Ajan Suunnassa).

Savuava maa. — (423 siv., 50:—, sid. 65:—.) «— kuvaa
Unkarin olot ja ihmiset niin elavasti kuin parhaat unkarilaiset
kirjailijat.« (Toht. Aladar Ban kirjeessa kustantajalle.) — «Va-
rikkaana ja yksityiskohdissaan rikkaana, hallittuna ja maara-
tietoisena etenee veljeskansamme kohtalokkaiden paivien ku-
vaus.« (Maist. V. I. Mikkonen Suomenmaassa.)

Lapiu-rouiaaneja:
Risti janoitarumpu. — (2. pain., 329 siv., 45:—, sid. 55:—.)
«Ensimmainen suomenkielinen romaani, jossa tarkalla vaistolla ja
totuudenmukaisuudella kuvataan Lapin tunturien heimoa. Siina
puhuvat ja joikaavat todelliset lappalaiset.« (Prof.Vaino Salminen.)
Hylj&tty kyla. — (2. painos. 304 sivua. 45:—, sid. 60:—.)
— (cYksinkertaisen aitoa taidetta.« (T. Vaaskivi Suomalaisessa
Suomessa.) — «Korkeaa ja varmaa persoonallista ihmiskuvausta.D
(Lauri Yiljanen Helsingin Sanomissa.)

Hinta 55 mk, kangask. 70 mk.










