
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

3. rész: A rab oroszlán 

7. fejezet 

 

A nap már leszállt, mikor a hídhoz érkeztek. A hídon lehetett látni, hogy nagy a tolongás. 

- Ma sokan lesznek a gyászünnepen - szólt a kaikos. 

- Mink is arra jöttünk - felelte Gergely. 

Jancsi erre megborzongott. Színtelen arccal bámult a kavargó sokaságra, amely a hídon át 

Sztambulba tolongott. 

A tolongás segítette be őket is. A hídon álló őrök nem néztek senkit se. A sztambuli utcákba 

besodorta őket a népáradat. Maguk se tudták, hova mennek. Az áradat fölfelé menőleg 

nyomult valami három utcán át. Akkor megállt. A sokaságot katonák nyomták széjjel. Utat 

tágítottak a perzsa búcsújáróknak. Gergely magához szorította Évát. A többiek egy másik 

épület falához szorultak. Csupán szemmel vigyázták egymást. 

Egyszerre csak megvilágosodik az utca vége, s előtűnik egy óriás nagy fáklya, aminőt a 

mieink sohase láttak. Mert nem afféle viaszfáklya az, aminővel Magyarországon kísérik a 

halottakat, hanem egy akóshordónyi vasabroncs kosár. Öles pózna végén tartja a kosarat egy 

erős perzsa, s a kosárban emberkarnyi fahasábok lángolnak. Az az egy fáklya bevilágítja az 

egész utcát. 

Elöl lépdegél valami tíz gyászruhás, barna ember. Rövidre nyírt, bodros szakállukról és kis 

állukról lehet látni, hogy perzsák. Mögöttük fehér ló ballag. A hátán fehér lepedő. A lepedőn 

nyereg. A nyergen X alakban keresztbe tett két kard s két fehér eleven galamb. A két galamb 

lába oda van kötve a nyereghez. És a ló, galamb, kard, lepedő mind be van hintve vérrel. 

A ló után megint egy csapat gyászruhás ember. Valami keserves litániát énekelnek, amelynek 

minden sora ez a két szó: Husszein! Hasszán! - és egy hu kiáltás, amely különösen dübörgő 

ropogással elegyedik. A menet haladtával nyilvánossá vált, hogy a ropogás honnan ered. 

Két sorjában meztelen mellű perzsák következnek. Fekete ing van rajtuk, sarkig érő. A fejük 

be van kötve fekete kendővel, amelynek a sarka hátul a nyakukon lebeg. Csak a mellük 

meztelen. És amint oldalt lépkedve haladnak, a Husszein-Hasszán szóra meglóbálják a jobb 

kezüket, a hu kiáltásra pedig a mellükre csapnak ököllel a szívük tájékán. A dübörgő ropogás 

a mellük verése. És a kék-veres folt a mellükön bizonyítja, hogy nem pápistásan veregetik a 

mellüket. A mellverő perzsák lehettek körülbelül háromszázan. Oldalt állottak, és csak a 

mellütés után léptek kettőt-hármat. Közöttük különféle színű, háromszögletes zászlók, 

többnyire zöldek, de van köztük fekete, sárga és vörös is. A zászlók nyelén és itt-ott a perzsa 



gyermekek süvegén egy-egy ezüstkéz. Az Abbas nevű török mártír kezét ábrázolja az. 

Levágták Abbas kezét, mert innia nyújtott Husszeinnak, mikor a kerbelai csata után elfogták. 

S növekvő erővel zúg az ének. A fáklyák új fekete csoportot világítanak meg, amely zöld 

lepedővel leborított tevét környez. A teve hátán kis lombsátor, s abban egy gyermek, akinek 

csak az arca látható, meg olykor a keze, amint a sátor nyílásán egy-egy marok fűrészporfélét 

vet ki a gyászruhás emberekre. Utánuk valami különös zörgés és csörömpölés hallatszik 

időnkint. Csakhamar odaérkezik a másik gyászcsoport. Abban is oldalt lépkedve haladnak, és 

szintén gyászingbe vannak öltözve. De az ing a hátukon van elnyitva. A kezükben ujjnyi 

vastag láncokból alkotott korbács. Oly nehéz, hogy két kézre fogják. Az éneksorok 

végződésével hol a jobb vállukon át, hol a bal vállukon át a meztelen hátukra zuhintanak vele. 

Éva, mikor meglátta, hogy az emberek háta véres és hólyagos, Gergely karjába kapaszkodott. 

- Elájulok, Gergely. 

- Pedig ennél még rettenetesebb is következik - felelte Gergely. - Egy török rab beszélt nekem 

erről a gyászünnepségről. De én nem hittem el, hogy az emberek véresre verik a hátukat. 

- Azt a gyermeket csak nem ölik meg tán? 

- Dehogy ölik. Az a két galamb meg az a gyermek az mind csak kép. Éjfélkor a két galamb 

lábáról levágják a zsineget. A két galamb Hasszán és Husszein lelke. Ájtatos ordítás kíséri az 

égbe szállásukat. 

- És a gyermek? 

- Az az árván maradt perzsa népet ábrázolja. 

- Mi következik még? 

- Kardos emberek, akik a fejüket vagdalják. 

És csakugyan egy másik véres menet következett, egy kép, aminőt csak pokolrémes álom 

fordíthat a szemünk elé. 

Azok már fehérbe voltak öltözve. A feje valamennyinek borotvált. A jobb kezükben handzsár. 

Bal kézzel mindenik a másiknak az övébe ragaszkodik azért, hogy el ne bukjon a vérvesztés 

következtében, vagy hogy a társát tartsa, ha az rogyadozik. És azok is oldalt lépkedve 

haladnak. A litániaféle ének azok ajkán már üvöltés. Az éneksorok végén minden handzsár 

megvillan a fáklyafénynél, és megérinti mindenik a saját kopasz fejét. Azok már fürdenek a 

vérben. Némelyiknek az orra és füle mellett patakban csurog a vér, és pirosra festi a rajta levő 

lepedőt. A fáklyák sercegve égnek a szellő fúvásától, s olykor esőként hull a szikra a véres 

fejekre. És a levegőt a vér párája nehezíti meg. 

Az a megdöbbentő - gondolta Gergely -, hogy ezek az emberek önként ontják a vérüket. És 

ilyen emberek ellen küzd a magyar több mint száz esztendeje szakadatlanul! 


