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Halk délelőtti szellő tétovázott a réti füvek között. Olyan gyenge
volt, hogy nem tudott megbirkózni a napsugárral, mely egyre sűrűbben

ömlött alá a felhőtlen égről. Az Ipoly csendesen és lustán nyújtózkodott
a topolyfák árnyékában. Csak a nádas harsogott a rét végében.

- Miféle madarak ezek, amelyek errefelé hangoskódnak ? - kér
dezte Achmed, a fényes ábrázatú nógrádi basa kethudája, azaz segéd
tisztje.

Szelim, a Palánkról kiküldött lovas csapat parancsnoka, köpött egyet
a tarka virágok felé.

- Semmi sem olyan itt, mint tisztességes igazhitű országban! Ma
gam is elhallgatom ezeket a nádasokat, valahányszor dolgom akad e kö
rül az alattomos pocsolya körül. Nem ének ez, jámbor Achmed s nem
madarak ezek! Hallgasd csak! Most ajtót nyikorogtat egy elátkozott
lélek ... ! Most meg ezüst kalapáccsal gyémántüllőn penget egy másik ...
S figyeld azt a harmadikat: mintha megrakott szekér kattogna-kettégne
és nyekeregne köves úton. Dzsinek ezek! Az igazhívő elbódul, utánuk
megy, mert azt hiszi, emberi hangok, valóban ezüst cseng ott bent. És
belefui a sárba ...

Achmed elgondolkozott. A lovak patája puhán dobbant a pázsitos
úton. Szelim dohogva folytatta:

- Nézd ezt az Allah-átka folyót! Nem sokkal nagyobb most, mint
egy patak. Maguk a gyaurok csúfolják, hogy nyáron egy szamár kiissza
belőle a vizet. De látnád csak tavasszal! Tengerré válik tőle a széles'
Völgy ... Gonosz itt minden! Nem hiába, hogy ott beljebb, azon a he
lyen, amelyet most nem látsz, a hunti szakadékban a hegy kihányta
magából az ördög zápfogát.

Achmed csudálkozva és hitetlenkedve fordult Szelim felé:
- Valóság? Vagy csak afféle dajkamese, amit az itteni gyaurok

szoktak kitalálni?
Szelim olyan hangosan válaszolt, hogy a lovasok mínd odafigyeltek:
- Magam láttam, ezzel a két szememmel! S megkérdezheted az

igazhitű vitézek bármelyikét.
- Bizony, jámbor Achmed - szólt közbe a rnögöttük pltroszkáló

első lovas. - Mi kísértük a szekeret, amelyen Palánkra vitték az ördög
fogát.

Achmed borzongva hordozta körül a tekintetét a völgyön és a két
oldalt emelkedő hegyeken. Sűrű erdők ereszkedtek alá rajtuk, néhol a
folyót körülvevő rétek széléig. Szelim diadalmasan pillantott rá és foly-
tatta .

- Bent a hegyek között Drégely mögött van egy hely, ahol egy
szer leUlt egy sátán. Ott maradt a két talpa meg az ülepe nyoma ... Azt
is magam szemével láttam. Sőt meg is mértem ! A lába nyoma huszon
négy hüvelyknyí hosszú.

- Akkor legalább is két öl magasnak kellett lennie a hozzá tartozó
ördögnek! - állapította meg Achmed némi számolás után.

- Három volt, jó Achmed ! - vitatta Szelim. - Annyira számítot
tuk ki a nemes béggel !
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A segédtíszt a fejét ingatta csudálkozásában.
- Azért mondom én, hogy itt minden lehetséges I - folytatta Sze

lim. - Erről a népről, amely errefelé lakik, mindent elhiszek I Példásan
kell őket büntetni, mert csak így lehet a kutyákat visszartasztani, hogy
az ördög segítségével legyilkolják a legjobb vitézeinket.

A segédtiszt bólogatott. Az út fúzfák és bokrok közé kanyarodott.
Szelim megtörölte a homlokát és nagyot fujt:

- Itt vagyunk!
Az egyik bokros bozót mögül lovas török vitéz rúgtatott elő s üdvö

zölte újonnan érkezett bajtársait. s fölöttesét.
- Nem történt semmi újabb? - kérdezte Szelim. - Nem láttatok

semmi gyanúsat ?
- Semmit az ég világon, vitéz Szelim ! - válaszolt a lovas. - Nem

járt erre egyetlen gyaur sem.
A csapat tovább lovagolt. A bokrok mögött húzódó tísztáson négy

török lovas álldogált. Szelim rájuk mutatott:
- Mihelyt felfedeztem, hogy megölték szegény Abdár bajtársunkat.

a nagyságos nógrádi basa kedves vitézét, rögtön őröket állítottam mel
léje, nehogy agyaurok ellopják, vagy máshová hurcolják.

A csapat besietett a tisztásra. Az emberek Ieugráltak lovaikról és
körülállták a meggyilkolt vitézt. Az egyik őr kitakarta az arcát.

- Befödtük, hogy a legyek rá ne szálljanak I - mondotta magya
rázólag.

A halott hanyatt hevert a fűben. Szája nyitva, az utolsó kiáltás me
revedett meg rajta. Szemét elfelejtették lezárni. Felfelé nézett üres te
kintetével, szálló felhők után kutatva, hogy üzenjen velük messze Anató
Iiába, ahol ősz atyja és ráncosarcu anyja várja. Az ég azonban vakító
'kék volt. Csak egy csillagformájú kék virág hajolt föléje, mintha nézni
akarná magát a megtört szemek tavában. A halk szellőben meg-megin
gatta fejét, mint a bánkódó menyasszony kedvese holtteste fölött.

- Ki ölhette meg? - kérdezte a segédtíszt,
Szelim egészen betakarta a halottat.
- Mellette vannak a fegyverei. A tarsolyában ott a pénze.,. Arany

pénz! Császár katonája nem lehetett, aki megölte, mert akkor kirabolta
volna. Csakis szerelem miatt történhetett halála. Mindig mondtam, hogy
Abdárnak az okozza egyszer a vesztét. Vagy az, hogy úgy szereti a basa
Szép volt és bátor, mint Rusztem ...

Achmed lehajolt és alaposan szemügyre vette a halottat. És hosz
szan elgondolkozott.

- Bölcsen beszélsz, bátor Szelim ! - helyeselt aztán hivatali hang
hordozással. - Ahogy így magam előtt látom szegényt, magam is úgy
gondolom, itt kell keresni a gyilkost a közelben... Urunk, a bölcs nóg
rádi basa - Allah hosszabbítsa meg életét! - azt a parancsot adta ne
kem, az ő ábrázata visszfényének, hogy amely falu határában fekszik a
halott, ott kell a keresést megkezdeni. Vegye körül a csapat a nyomo
rultak fészkét és zárjon el minden kiutat, hogy egyetlen kutya meg ne
szökhessen. Mi pedig, bátor Szelim, veled lovagoljunk be a faluba és je
lentsük ki az ebek előtt, hogy amennyiben ki nem szolgáltatják a gyil
kost, sorba állítjuk őket és közülük minden tizediket, legyen az akár
asszony vagy gyerek, kivégezzük. Ha pedig kiadják a gyilkost, vigyük be
a nógrádi várba, hagyott ó annak módja szerint kivallathassa cinkosai
felől és karóba húzathassa
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A harcosok némán hallgatták szavait. Annyi felindulást sem keltett
bennük a parancs, mintha nyulat vadászni vitték volna őket.

- A halottal mí történjék? - kérdezte Szelírn.
- Temessétek el, ahogy igazhitűt illik!
Szelim bólintott, majd intett. Két harcos odalépett a halotthoz, má

sik kettő kötelekből és vászonból készült hordágyat szedett elő. Belerak
ták a testet, rákötözték az egyik teherhordó ló hátára és elindultak vele
vissza Drégely felé.

A többiek némán nézték őket, amíg csak a bokrok el nem takarták
a távozék lándzsái hegyén a zászlócskákat is.

Achmed törte meg a csendet:
- Megtudtátok-e már, melyik falu határában történt a gyilkosság?
Szelim kinyujtott kézzel mutatott a távolba.
- Ezében itt!
- Mi a neve? kérdezte a segédtíszt,
- Tesmag.
A fűzfákon és a bokrokon túl alacsony domb hasalt a folyóra. Né

hány rongyostetejű szalmafedeles kunyhó kuporgott a peremén. A gör
nyedt szalmatetők felett egy csonka torony búsongott.

Szelim elvigyorodott:
- Legjobbkor megyünk rájuk!
- Miért?
- ünnepük van. Mind bent kucorognak a faluban. A csonka torony

alatt. Istenükhöz óbégatnak.
- Papjuk van-e?
- Nincs.
A csapat lóra szállt és elindult a falu felé. Az ünnepi ég selymes

kékjét egy makula pára se szennyezte. Egyetlen öklömnyi felhő úszott
messze a palásti dombok tetején. A nap egyre forróbban tűzött.

A folY9 mocsaras ingoványaíban, a mozdulatlan nádasban, fáradha
tatlanul pengette ezüst kalapácsát az igazhitűeket csalogató láthatatlan
dzsin.

*

A csapat eljutott a falu végére, anélkül, hogy észrevették volna.
Egyetlen kósza ebbel találkoztak az úton. Amint megpillantotta a tur
bános, marcona harcosokat, behúzta a farkát és nekiszegte a torkát a
kék égnek. Mielőtt azonban fe1üvölthetett volna, nyilvessző szisszent a
füvek felett. A kutya átszegezett torokkal hányta-vetette magát, hang
nem jött ki szájából.

Szelim némán, puszta kézmozdulatokkal osztogatta parancsait. A
csapat nagyobb része a legszélső háznál letért az útról, s jobbról-balról
láncot alkotva körülvette a falut. A harcosok leakasztották nyakukból
ijjukat, kifeszítették és megpengették húrját. Szelim figyelt és Várt,
amíg nem jelentették, hogy a legtávolabbi lovas is helyén áll s most már
senki ki nem szökhet a szalmatetők közül. Akkor intett a vele maradt
lovasoknak. Beügettek a házak közé.

A lészakerítéses udvarokból se kukkantott feléjük senki. Eljutottak
a templomig, anélkül, hogy emberrel találkoztak volna. Szelim felnézett
a toronyra, nincs-e tetejében fegyveres ember, aki árthatna nekik. De
nem volt senki ott sem. A kopott romladozó falakon csak néhol fehér
lettnémi mész. A templom ajtót vette ezután szemügyre. Alacsony volt
és boltozatos: barlangbejárat. A harcosok szidkozódtak.
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-'- Azért készítik szűk, alacsonyra bejárataikat - magyarázta Sze
lim Achmednek - hogy lovon ne mehessen be rajta az igazhitű har
'Cos. Mérgelödnek is vítézeím, valahányszor ilyen helyre kell behatolniuk.

Az alacsony ajt6n keresztül egyre zengett az ének:

- Itt vagy Jézus, én elhittem,
Szent szód után bátran mentem ...

A két vezető török hallgatott és az ajtónyílást nézte. A harcosok
némán figyelték őket, mikor adják a parancsot a további tennivalók
végett. A torony körül méhek muzsikáltak. Az éneksz6 csendesen és ál
hatátosan szállt az ajtón át, nem akart vége szakadni. Szelim várt egy
kis ideig. De hirtelen elfogyott a türelme. Intett, két lovas leszállt és
kivont karddal, balkezükben ostorral, odalépett az ajtóhoz. Egyszerre
csattantott ostorával mind a kettő. Egy 16 felhorkant. Az énekszó meg
szakadt, csak néhány öreg hang nyekergett tovább. Aztán azok is elhall
gattak.

A lovasok beordítottak az ajtón:
- Kifelé! Ebek!
Egyetlen hang nem válaszolt belülről, Az ajtóban egy szálas férfi

alak tünt feL
- Mit akartok? - kérdezte.
Az egyik lovas felemelte korbácsát, hogy végigvágjon rajta. Achmed

azonban leintette.
- Te vagy a falu előljárója? - kérdezte magyarul a férfihez for-

-dulva,
- Igen vitéz uram! Mit óhajtasz?
Achmed szelíden, dallamos hangon felelte:
- Falutok határában meggyilkoltak egy igazhitű harcost. A nagy-

-ságos nógrádi basa parancsára, ha ki nem adjátok a gyilkost addig, amíg
a nap eléri az ég legmagasabb pontját, sorbaállítunk benneteket, s mín
-den tizediket megölünk. legyen az akár férfi, akár nő, vagy akár tegnap
született csecsszopó.

A férfi megtántorodott és megfogódzott a falszögletben.
- Nagyságos vitéz uram! - szólt tikkadt hangon. - Miért gondo

lod, hogy miközöttünk van a gyilkos?
Achmed vállat vont.
- Addig tizedeljük a környéket, amíg önként nem jelentkezik, aki

a gaztettet elkövette.
A bíró ujból felelni akart. De Szelim intett: két felől megragadták

-és félre hurcolták őt. Üjabb lovasok szálltak le és korbáccsal, karddal
egymás után tűntek el a templomajtóban. Bent egy gyerek felsikított, asz
szenyí jajszó hasított a csöndbe. A nyílásban megjelent az első falubeli,
majd a többi. A férfiak sápadtan, lehajtott fővel, az asszonyok jajongva
-és szidkozódva jöttek, a gyerekek pedig reszketve és szepegve. A har
cosok mindnyáját odaterelték a bíró mellé. Achmed megint a bíróhoz
fordult.

- Mondd el nekik, amit veled közöltem.
Minden szem a lehajtott fővel álló férfi felé fordult.
- Mit akarnak velünk ezek az átkozottak? - kérdezte az egyik

menyecske.
A bíró komoran válaszolt:
- Rajtunk keresik valamiféle török katona gyilkosát. Azt mond

ták, hogy ha délig elő nem kerítjük, megtizedelik a falut.
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Dermedt csönd szakadt a harcosok gyűrűjében álló tömegre.
- Még csecsszopónak sem irgalmaznak! - hörögte a bíró a rémült

némaságban.
Az egyik menyecske összekulcsolta a két kezét és homlokához

emelte.
- Minek is szült az anyám? ! Minek is imádkozni az Istenhez -,

aki ilyeneket eltűr?.. Mért nem nyílik meg az az átkozott föld, aki
hordozza ezeket a kegyetleneket ! ...

S mint mikor gátat szakít a víz, megindult a jajszó és a szídalom
a többi asszony ajkán is. A gyerekek velük sikoltoztak. A férfiak komo
ran hallgattak. A foglyok is, meg a fogolytartók is. A déli napsütésben
kókadtan lógott a kis zászlócska a vitézek lándzsáján. A vén torony tű

nődve bámult a messzeségbe, a hegyek felé, amelyeknek ormán egyked
vűen zúgták dalukat a zöld erdők.

•
A férfiak között, akik a bíró körül lehajtott fővel bámultak a földre.

ott állt Simon is. Jobbágy volt Simon, mint a többiek körülötte. A vá
szon inge alatt puposra görnyedt a háta, két lába vastagra dagadt, mint
két mozsár. Vörös, gyulladt szemével pislogott, mert bántotta a fény,
seszínű bajusza rálőgott az ajkára, újjai vastagon és csonkán rneredez
tek elő nagy kezefejéből: mintha vén fa gyökerei lettek volna.

Hetvennyolc esztendős volt ebben az esztendőben Simon jobbágy.
Még Mátyás király alatt született. Azóta, hogy kezébe tudta venni a
szerszámot, egyfolytában szolgált, katonáskodott és robotolt különféle
uraknak. Az imént bent a templomban az egyik török katona nyaka közé
vágott ostorával. Azóta egyre azon gondolkozott, hogy ugyan járt-e erre
felé katona népség, amelyik meg nem verte ? !

- Vén szamár! - mondta magában. - Lehet, hogy mire felér a
nap a delelőjére, levágnak, mint egy barmot. f:s te azon gondolkozol.
hogy mint volt!

Ilyen volt Simon jobbágy világ életében! Mikor először húzták de
resre, az ispán majd megpukkadt mérgében, mert egy kevés, de annyit
se mukkant a bot alatt. A deres lukas volt s keresztül látott rajta a
földre. Lent, a porban hangya cipekedett egy nagy kenyérmorzsával. Si
mon úgy elbámult a nyomorult kis állat bírkózásán, hogy nem is érezte
az ütéseket a farán.

- Nekem tán meghalni is könnyebb, mint másnak! - dörmögte..
míg a síránkozó asszonyokat és gyerekeket nézte.

Vén szive, amelyet elnyűtt a sok munka meg a szenvedés, nagyot
dobbant.

. .. Mi lenne, ha ... ?
Meghökkent a gondolattól, végig se merte magában mondani.
- Még úgy csak; csak ! . .. - motyogott. - Ha egyszerre keresztül

döfik lándzsával az embert! .. , De ha sokáig kínozzák! ! ?
Megrázkódott ... Az asszonyok azonban, mintha csak neki szólnának,

még keservesebb rívásba és jajgatásba kezdtek. Simon vén szívébe most
más érzés lopakodott. Eleinte észrevétlenül, de aztán egyre erősebben saj
gott és bizsergett benne.

- O szegény ártatlanok! - nyögte. - Hát igazán nem lehet más
képp rajtatok segíteni?!

Körülnézett, feleletet várva. Nézte a törököket, amint kőábrázattaf

hallgatták a sírást, a férfiakat maga körül, vfv6dva és tépelődve. Aztán
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41 vén toronyra tekintett. Olyan volt az most, mint egy öreg munkában
megdagadt ujj, amelyik rámutat odafent a kékselyem rétre. Isten sze
gényke bárányainak legelőjére.

Megköszörülte a torkát és megmozdult:
- Emberek!
A hang rekedten reccsent ki a torkán. A férfiak közül néhányan

rátekintettek.
- Halljátok! Asszonyok! - kiáltott most már hangosan.
Azok is abbahagyták a rívást és feléje tekintettek.
- En elvállalom ! -
Mint mikor nehéz nagy kő gördült a vizbe, úgy hullt Simon szava

a hallgatásba. Az emberek először fel se tudták fogni az értelmét: el
gondolkoztak. Legelőször felesége döbbent rá, mit mond. Feljajdult:

- Simon! Elhagyott az eszed? ! ... Uram Jézus! Ne hallgassatok rá.
Nincs észnél !

Az öreg rátekintett és leintette:
- Hagyd csak. Nagyon is jól tudom, mit cselekszem. Hátha éppen

te rád is rádesne a sor !
Az asszony reszketni kezdett. Megtántorodott és eldőlt. Simon meg

csóválta a fejét. Megint régi emlék árnyéka hullt gondolataira: mikor
elvitték minden igáját s magát fogta be az eke elé. Akkor az asszony
tartotta az eke szarvát. És akkor is eldőlt a barázdában a nagy erőlkö
déstől.

- Szegény öreg párom! - mormolta magában. - Mindenből ki-
veszed a fele részt ...

Kihúzta magát, aztán vastag, dagadt lábaival oda lépett Achmed elé.
- Nagy uram! Hagyjátok ezeket! Én elvállalom azt a gyilkosságot.
Achmed megütközve mérte végig a megtört. hajlott hátú jobbágyot.
- Te? - kérdezte csodálkozva.
A lovasok mérgesen pillantottak össze. Ilyen szamárságot. Nyilván

való, hogy hazudik az öreg. Szelim azonban közbeszólt:
- Ha ő mondja, nyilván nem hazudik. Tudja, hogy a halálát jelenti.
- De ki hiszi el, hogy ez a nyomorult ölte meg a vitéz és talpig

felfegyverzett harcost ? !
Szelim elvigyerodott.
- Bizonyosan cinkosai voltak. Majd vall a kínpadon. Bízzátok rám!
Achmed végighúzta ruhája ujját a homlokán. Megint gondolkozott.
- Jól van! Legyen így! - mondotta végül. - Bíró! Adj kocsit

és lovakat, hogy a basa elé vihessük ezt az embert.
Simon jobbágy megmozdult:
- Nagy uram! En már megcsináltam a koporsórnat is. Engedd meg,

'hogy azt is feltegyék a szekérre... Es engedd, hogy elbúcsúztassanak,
ahogy a halottat szokás,

Szelim mérgesen le akarta hurrantani, Achmed azonban bólintott:
- Legyen meg a kívánságod... Bíró, adjátok meg neki a végtisz

tességet! Ezek pedig hadd menjenek haza! - mutatott az asszonyokra
és gyerekekre.

Nem mozdult helyéről senki. A bíró kénytelen volt parancsot adni.
Odafordult Simon legöregebb fiához.

- András! Menj haza. Fogjatok be ... Igaz! Nektek csak egy lova
tok van. Másiknak fogjátok be az enyémet ... Ne ellenkezzél András!
Légy olyan bátor, mint apád ! ... Az asszonyok meg a gyerekek miatt ...
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András lehajtott fejjel tántorgott tova. Vele ment néhány férfi is.
Az asszonyok meg az öreg jobbágy feleségét élesztgették.

Simon megborzongott:
- Fáradt vagyok! - mondotta inkább magának.
- űlj le, Simon jobbágy! - bíztatta Achmed.
Az öreg odavánszorgott a torony tövébe. Leült, nekitámasztotta te

jét a falnak és lehunyta gyulladt öreg szemeit.
Csak akkor tekintett fel, mikor a szekér megállt a templom előtt

a koporsóval. Hagyta, hogy felsegítsék és feltegyék az ülésbe, amelyet a
kocsi farában készítettek neki.

- Simon! - sikoltozott felesége.
Az asszonyok mind egyszerre reázokogtak. Belebámult a nyitott ko

porsóba, mely ott ásított a lába alatt a szekér aljában. Egy asszony
beszaladt a templomba és egy nyaláb virággal tért vissza. Rászórta öreg
dagadt lábaira. Utána a többiek is szerteszéledtek és mire fordultak,
ami virág a környékben csak nyilt, mínd ott virított nyalábjukban. És
mind odaszórták a szekérre.

Simon pedig csak nézett maga elé mozdulatlanul, ahogy egy ha
lotthoz illő. Akkor se mozdult egyetlen vonás sem az arcán. mikor az
öreg kántor, aki most a papot is helyettesítette, rázendített a búcsúz
tatóra:

- Elmegyek az sírban, gyászos sötét boltban ...
Sorjában elbúcsúztatta mindenkitől Simont a vén kántor. Elsősorban

a feleségétől, aztán gyerekeitől és onokáitól, majd az egész nemzetség
től és az egész falutól. Aztán szenteltvizet hoztak a templomból, s roz
maringgallyat mártva belé, meghintették vele az öreget, a koporsóját és
a szekeret.

- Uram! ha úgy tetszik, indulhattok - szólt végül a bíró Achmed
nek. Csak hadd kísérhessük el legalább a temetőig !

Achmed egész idő alatt tűnődve nézte a vén [obbágyot, a népet, aztán
a harcosokat Szelimmel az élükön. Most szórakozottan bólintott és jelt
adott az indulásra. Mikor a szekér megmozdult, a nép rnögéíe sorakozott.
Elől a nemzetség az eleven holt félhalott özvegyét vonszolva, utána a
falu apraja nagyja, ahogy temetéseken szokás. Fent a toronyban pe
dig megszélalt a harang.

És amíg a nép dallamosan, ahogy halott után járva szokás, rnon
dotta az üdvözlégyet, énekelt a harang Simonnak. A7.okr61 a napokról
dalolt. amikor a rozmaring, amivel most megszentelték, még a sűvege

mellett virított.
•

A nap leszállóban volt, mikor Nógrád elé ért a szekér. Simon ká
bultan tekintett körül. Gyorsan jöttek, Achmed sürgette őket, felrázta
a gyomrát a rossz út. Émelygés markolta a torkát, feje zúgott és minden
porcikájá sargott. A félelmet sem érezte. úgy eltörődött.

Annál jobban reszketett András. Mikor két lovas odalépett a sze
kérhez és leemelték anlát, keresűsézében keresztül harapta a szája szélét.

- Isten áldja édesapám! - hörögte, rníg az öreget felcipelték egy
lépcsőn.

Folyosókon siettek végig Simonnal, hol egész sötétben, hol meg vi
lágoson. Egy ajtót kitártak előtte és letették egy kockaköves padlóra.
Térdre nyomták. Hunvorozva nézett körül. Mécsesek loboatak, hatalmas
boltozat öblösödött feje fölött. Szeme némileg megszokta fényt és a ho-
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mályt s szemügyre vette azokat is, akik körülötte álltak. Egyik oldalán
Achmed magasodott, a másik oldalon Szelim. Mőgöttük még néhány ka
tona, meg egy hatalmas, tagbaszakadt alak, kivont pallossal. Először eresz
kedett rá a félelem.

- Ez a hóhér! - gondolta.
Ismét Áehmedre siklott tekintete. Az mereven és mozdulatlanul fi

gyelt előre. O is arrafelé fordította szemét.
Egy kis ember ült szemben egy fal mellett nagy vánkos tetején. Ba

jusza ugyanúgy lelógott, mint Simoné, pofacsontja is ugyanúgy kiállt.
Fején azonban selyem turbán villogott a sok mécses fényében. Ot fi
gyelte a kis ember, Simont.

- Biztosan ez a basa! - suhant át a gondolat Simon elméjén.
A basa, hogy Simon tekintete ráesett, megmozdult. Előre hajolt és

megszélalt. Magyarul az is:
- Te rühös eb! A lélek félig kilóg belőled' És te ölted volna

meg az én híres és kedves vitézemet? !
- Nem öltem én meg nagy jó uram, senkit.
A kis ember ordítva ugrott fel.
- Akkor miért vállaltad magadra? - Áehmedre nézett. - Az én

szamár hivatalnokaimat becsaphatod, de engem nem... Miért vállaltad
magadra? ! Beszélj, te kutya!

Simon lelkében most olyan békesség ömlött szerte, hogy minden fé
lelme eltünt.

- Uram! - mondotta. - Ha neked az a törvényed, hogy életet
élettel bosszulj meg, itt vagyok én, vedd el az én életemet. Én már
annyit szenvedtem, hogy van benne jártasságom. De ne bántsd az ártat
lan kicsinyeket és az asszonyokat.

A basa meghökkenve állt meg, még a szája is nyitvamaradt. Aztán
kurtán felnevetett.

- Nézd a rühös kutyát ! Ez versenyre akar kelni velem, az igaz
hitűvel nagylelkűségben!...Ez engem meg akar szégyeníteni! - Ach
med, te gazember! - ordított megint. - így teljesítetted a parancsom?
Hogy egy nyomorult gyaur paraszttal leckéztetsz meg engem?

Achmed nyugodtap állta gazdája tekintetét.
- El kellett hoznom ... Hogy elhozhassam az igazi gyilkost is !
- Hogy hogy? - kérdezte csodálkozva a basa.
- Kedves vitézedet nem gyáurok ölték meg. - felelt a segédtíszt,

- Hanem igazhívő ... Vetélytársa ... Igaz-e Szelim ?
Ez megrezzent. A basa hirtelen visszament a vánkosaihoz és leült.

Hallgatott egy darabig, aztán csendesen és komoran megszólalt:
- Igaz-e Szelim ?
Ez megbabonázva meredt a segédtisztre.
- Honnan tudtad meg, te ördög? - dadogta,
A basa segédtísztje felé fordult és intett neki:
- Beszélj.
Achmed végighúzta kezefejét homlokán és szólni kezdett:
- Szelgád először azt hitte, nagyságos uram, valóban gyaurok ölték

meg Abdárt. Az első, amire felfigyeltem, a halott sebe volt. Azt csak
handzsár okozhatta ...

Hosszasan magyarázott kardokról. tőrökről. melyik milyen vágást
ejt.

Simon csak nézte a három férfit. Semmit se értett beszédükből. hi-



szen törökül folyt. Neki csak néha-néha vetettek oda egy-egy magyar
szót, Még mindig azt hitte, hogy halál lesz a sorsa.

- Aztán feltűnt - folytatta Achmed - hogy Szelim oly igen akar
ja a gyaurok büntetését. Nekem igazán nem fáj egy hitvány ebhítű falu
pusztulása. De mi lesz velünk, ha egymás között megengedjük és büntet
len hagyjuk a gyilkolást? ! ...

A basa bólogatott.
- Igy hát szolgádnak, uram, egyre inkább az volt az érzése, hogy

Szelim azért buzgólkodik, mert rossz irányba akar engem terelni. Gon
doltam, végigcsinálom vele a komédiát, ha kell, a tizedelést is, majd csak
elvéti valahol és elkottyantja magát. Amint hogy fényes orcád előtt

meg is történt ...
A kis ember olyant pillantott Szelimre, hogy ez beleremegett.
- Bilincset neki! - harsogta. - Vegyétek el a fegyvereit.
Aztán ujból Simonra esett pillantása.
- Vigyétek haza ezt aparasztot. Gondoskodjatok róla, hogy semmi

baja ne történjék. Ne mondhassa egyetlen hitetlen gyaur sem, hogy
egy nyomorult jobbágy nagylelkűségben legyőzte a nógrádi basát.

Két török ujból oda lépett Simonhoz.
- Most visznek a hóhérkamrába ! - villant át rajta a gondolat.
A nógrádi basa nagylelkűsége odáig már nem terjedt, hogy meg

mondja a nyomorult gyaur [obbágynak: szabad és nem viszik kínpadra.
Amint felemelték, még látta, hogy más katonák Szelimet veszik kö-

rűl . .. Aztán minden ködbeveszett körülötte.
A szekéren tért magához. Fia hajolt föléje és szólogatta:
- Édesapám! Édesapám! Jó az Isten.
Feltápászkodott és körülnézett. A szekér kint ballagott már a vár

alatt a réten. A lovak, hogy András nem ügyelt rájuk, megmegálltak és
mohón harapták a füvet. A katonák, akiket kíséretükre rendelt a basa,
mögöttük messzebb várbeli pajtásaikkal tereferéltek. Köröskörül alko
nyodott. A börzsönyi hegyek tetején kígurult az erdők mögül a hold
arany kereke.

- Már meghaltam ugy-e? - fordult a fiához. - Megsegített Isten!
Nem· fájt semmit se ...

- Dehogy is halt meg! - kiáltott András. - Elengedték ... Semmit
se szöltak, csak kihozták. Feltették a szekérre. Csak annyit mondott egy
katona, hogy induljunk haza.

Simon sokáig nézte a kelő holdat. Aztán a fiát vette szemügyre.
Majd a maga kezeit. Megforgatta a nagy tenyerét, megbámulta dagadt
ujjait. Megint a fiához fordult:

- Érted te ezt András?
- Ne törje most kéd a fejét. Indulunk haza ...
A tájékra homály ereszkedett. Simon szemei elől eltünt a vár, a

rét, a fák, a hegyek. Csak a hold világított még egy kicsit a ködön ke
resztül.

- Haza? - motyogta magának. - Hogy mehetnék én haza? Elbú
csúztattak, elsirattak, harangszóval kikísértettek ...

S mint ahogy a vén fűzfa beledől áradáskor az Ipolyba, lassan bele
hanyatlott a messzeségek felé hömpölygő szürküJetbe. Eddig tartott az
ereje ...

András akkorát kiáltott, hogy a törökök rnínd oda tekintettek.
- tdesapám!
Nézte az öregembert, nem mozdul-e. Mikor látta, hogy a lélek el-
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hagyja, ráborult dagadt kezeire. Csak a válla rázkódásából láthatták az
odasiető törökök, hogy siratja apját.

Egy pillanatig vártak a katonák. Aztán egyikük áthajolt a szekér
oldalon.

- Hej! Indulunk!
András felemelkedett, aztán anélkül, hogy rájuk nézett volna, át~

nyalábolta apját és belefek1ette a koporsóba. Megigazgatta a fejét, le
nyomta két szemét, két kezét összetette. Utána beleült a szekér elejébe
és meghúzta a gyeplőt. ..

A szekér lassan döcögött az éjszakában vcgig a jenei úton, át 01'0
szin, le a dombokon Palánk felé. A törökök nem mertek a szekér mel
lett lovagolni. Egy részük előre sietett, a másik lemaradt,

- Ahány dzsin van ezekben az átkozott hegyekben, mind ott tán
col a halott mellett - dörmög le az egyik vitéz..- Boszorkány volt ez a
vén ember. Tűzre kellene vetni.

- Ne beszélj hangosan, te öszvér - szídtúk társai. - Még meg
hallja és ránk ereszti őket.

Pedig nem dzsinek táncoltak a szekér körül, csupán a holds\);~".ra!(,

ahogy áttörtek egy-egy útszéli fa lombjai között, hogy megsímcgass.ik
Simon jobbágy öreg orcáját. Bólogattak a fák, mint a gyászoló asszonyok,
a bokrok kíváncsian ágaskodtak, hajladoztak, ahogy temetésen szekták
a gyerekek, suttogott az egész erdő, szállt a zúgás végig a hegyoldalon,
az árkokori és szakadékokon.

Mikor pedig elértek a palánki lejtőre, ahonnan látni lehet a széles
réteket és nádasokat, amelyek között a folyó bolyong, számtalan harang
szólalt meg a láposok mélyeiből. Kicsiny ezüst csengésűek csendültek
meg először, nem nagyobbak egy csengetvűnél. aztán testesebbek. olya
nok, mint egy mélyszavú kolomp, végül örczséges öreg haranáok. ame
lyek úgy morailottak, mint mikor ájtatos zarándoksokaság zúgja a cso
datevő Szűz képe előtt az üdvözlégy Máriát. S mintha jeladás lett vol
na a mélységekből zengő harangszó, énekelni kezdett az erdő, a hegy, a
völgy, a mező és a rét köröskörül Ugyanazt az éneket harsogták. amel vet
délben lehetett hallani a nyomorult gyaur jobbágyok ajkáról az ütött
kopott csonka torony tövében.

A törökök szorongva huporogtak álmosan ballagó Jovaikon. Az öreg
jobbágy pedig egyre csak a mennyek sötét selyem rétjén guruló arany
kereket, a holdat nézte ...
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