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Gárdonyi Géza 

 
Egy magyar rab levele 

 
Török fogságban volt a magyar rab egy kis alföldi városban. 

Meghallotta, hogy a törökök egy másik török sereg fogadására in-
dulnak. Odaáll a bég elé, és azt mondja: 

– Engedje meg, török gazdám, hadd írjak levelet az apámnak 
a váltságdíjért! 

– Nem bánom – mondta a török. – Száz arany, egy féllel se 
kevesebb. S tintát és papirost adott a rabnak.  

A rab pedig írta a következő levelet:  
 

Kedves, ezüstös, drága dádém! 
Ezer nemes arany tizedét örömmel ropogtasd örök keserűség keservét 

ivó magzatodért. 
Egészségem gyöngy. A vaj árt. Ritkán óhajtom sóval, borssal.  
Ócska lepedőben szárítkozom álmomban, zivataros estén. 
Matyi bátyám, egypár rózsát, rezet, ezüstöt, libát egy lapos leveleddel 

eressze hajlékomba. 
Erzsi, tűt, faggyút, ollót, gombot, levendulát adj! Laci, nefelejts! 

 
Imre 

 
Nézi a török a levelet:  
– No, fene ostoba levél, de nincs benne semmi gyanús. 
 Ereszti útnak. 
Még akkor nem volt posta. A szegedi mészárosok hordták az 

Alföldön a levelet széjjel. Hát ezt is elvitték.  
Olvassák otthon az írást. 
Csodálkoznak rajta: 
– Imre írása, az bizonyos. De borzasztó furcsán vannak össze-

szedve a szavak! 
– Furcsán. Nincs-e ebben valami rejtett értelem? – tűnődik rajta 

Imre apja.  
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– Próbáljátok visszafelé olvasni. - mondja az édesanyja.  
Próbálják. Semmi értelme.  
– Szedjük ki az első betűt minden szóból – töpreng tovább az 

apa. – Hátha így adódik értelme! 
Szedegetik a betűket. Hát mindjárt az első szóként kijön: 

 
Kedden 
 
Olvassák tovább.  
Hát, csakugyan összeállítják a levélből ezt az értelmet: 

 
Kedden a török kimegy a városból. 
Száz emberrel el lehet foglalni. 

 
Uccu, mozdulnak ám a magyarok! Felhajtanak minden szom-

szédot, jó ismerőst. Keddre már vannak kétszázan. 
Mikor a török kiment a városból, meglesték. Bementek. Azt az 

egynehány fegyveres őrt leverték. Imrét kiszabadították. Mikor a tö-
rök visszajött, a saját ágyúiból lőttek eléje üdvözletet. Azután meg 
kirohantak rájuk, és úgy elagyabugyálták őket, hogy aki életben ma-
radt, meg se állott futtában Konstantinápolyig.  


