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Doli

ugyal

volt neki, melyik fel mit akar. De a katonfkat epekedve bemultar s ir csiko odabent a melleben veszet t izgalommal rugdalta a bordiit, ha valamelyik a kozeldbe keriilt.
I Istenek ezek,
gLC,
nem is emberek ! :- sZakadt ki beldle a cso- IDLgIIgr\
'd6lat sohajt6sa.
KdlyQkkora ota iey volt ez: lobogo tollas suveg€k, ragyogo sisakok, villAmlo fegyverek, tdncolo katonalovak egyszeribe megbolonditott6k, t6le ugyan ellophatt6k ilyenkor a halat szatyrost6l, ment utfnuk, mintha madzagon huznak.
Odahaza a haldsznep jokat mulatott a gyenneken, mikor

.:,
mind messzebb furta el6re magilt hz erd6-

Ddli ekozben
"/sz6lben,
dszakkeletnek. Sohase j6rt t6volabb Bdszpor6m vA-

"

rdn6l, ahova ndhanapjan halat szAllitottak a piacra. De ezek
a ritka alkalmak feledhetetlenek maradtak neki.

,

Magasetudnasz6motadnir6la,mitmtivbltilyenkor.Sze-]

'
r

me-fiile, de ezek az 6les, rorirlatlan drzekek magukba szivtak
mindent, ami 6rintette 6ket, s. az dserejti emlekezet felhal-;
mozta kincst6r6ban a legkisebb benyomdsokat is. Ott benn,
a ftrdat alatti pelyben titokzatos szovdsz€kmunkalkodott' s
az oszton fcirJO motollhia iart faradhatatlanul' :

'l

"t:

',

i

|gu6n.csakelejtettsz6besz6dfoszlAnyaib6l"hallottki
*gy.t-m6stanagytrtavoliszal16sarolsvAr6rol,Eszterg6iTi-,
tOi. Szinte a sernmibdl kdpzelte maga el6 az oda viv6 utat,
'', borontos hegyek kdziitt, fel €szakkeletnek. A bdszporemi
, piacon mindig lehetett talilni eszterg6rniakat meg v6ndot
boszormenyeket, akik onnan ide s vissza kozlekedtek 6ruikkal. Ezek hullogattek el, veletleniil, osszevisszd, azokat a
morzs6kat, amii Ddli kepzeletdt t6plattek.'
Enrr€lazonbanm6gfontosabbuottaz,hogyl6tottvit€zeket is a nagyur virib6l, konnyiilovas magyariakat meg vasas
n€metekei. Az utobbiak boffeneseibdl nem 6rtett bizony 6
egy kuk\ot ser a magyariak pedig sztik- s kurta szavu ulak
voltak. M€gis-mdgis tisszeillott a fejdben api6nk6nt valami,
amire ezek egymis kiizt celozgattak, trogy nagy. id6. k6szi.il.

;
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i
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n6dparip6j6n rlyargalva, utfn ozta b6lv6nyait. I(es6bb elmaradt az eff€le, de a mozdulatai, n6z6se, ritka szavai, felkapott
feje tartdsa eppen el6g okot adtak t6rsainak a morgdsra. Csak
maguk kozt sustorogtak, fdltek az okletcil. De ann6l ink6bb
meggyokerezett benntik valami irigy s gyrilolkddd 6rz6s,'
hogy fi6, a senki fia be fenn hordja az orcht, s ugyan rnl a
fen6ert ?
' Ddli tfn 6szre se. vette az eff6l6t. ^Az 6 szeme messze n6zet\ mindig a katon6kat latta. Ahogy egy ilyen g6gos vit€z
lepdelt, sz6t ejtett, kikopott, kiromkodott vagy kacagott, eln6uett a paraszti tokfeiek folott, s fellokte az utj6ba potlo
cseledf6let, att6l megnyilallott s megmimorosodott a Ddli
szlve.

l

I

Nemigen tudott ktilonboztetni koztirk: ki ftiember, ki
kozleg6ny. El6tte mindenik egyformin el6rhetetlen magassdgban ttindokolt, s ugy 6rezte, tdn meghalna a boldogsdgtbl, ha valami csuda folyt6n csak a legutolso lehetne is

kozitik. i
, Nem tehet 6 rola, de orokkon rabnak,
,

i

baromnak drezte

mag6t a csel6di sorban. FIa jobban v€gezte is a dolg6t akrirmelyikndl, ez is csak drthetetleniil kinozta azzal a homilyos
gyotrelemmel, hogy nem kozejiik valo, s valami mfsra, ktilonbre tennett. Hanem ez az6,rt csak szuro-f6io, n6vtelen
i
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56j6ban. Val6sig ds
..-.
:f ^-^^
t ..
,
6lom
kozott
:urL v€gtelen
vegreren soret
sotet melyseg tatongott.
tdtongott. vil6g sorja, ,
urak dolga tdvoli tort6n6sek ertelme retrenrd tudarlans6g
nsag
kodebe veszett el6tte, s ennek a kodtpngernek perem6n
lebegtek tova el6rhetetlenul a csillogo katJn6k, *ir
vilag fen-

,

:

s6ges

iut

l6tom6sai.

\

uoi, ez mindaddig, amfg mosr .roi**od megvil6go- l'"
sodott s elddlt minden. Ez az eset Bog6rk6vai vill6ml6sk6nt ,
hasitott bele a scitetsdgbe. Egyszeme cissze6llott a fej6ben .
mind a sok szdthull6 semmisdg. Azonnal tudra, mit kell rennie' Van mdr ellensdge, akit megoljon, s van mdr ura, akihez
bealljon ! . . . Mert az 6 helye csakis orr lehet a nagvlt
*.ll ,:
lett, arccal ennek a bitangnak, aki Bog6rk6hoz ff.r, kr'- ..,
ni!... Harc lesz, s a nagyurnak kell az ercis, elsz6nt; atinls
leg6ny.Nemfoglaelkergetni'hafelaj6n|janekibosszuraof''
dito v6r€t!...
. . .Bogarka!. .'. Mez gyult cissze a sziijilMflrr
s'a szive,
rhegzendtilt, ahogy visszagondolt arra a forrosigos 6jszak6ra' Szegeny Bogirka ! . . . -Edess6ges tdved6sben adta oda
magdt szerelmes6nek. Azt hitle , ezielorr fogia orokr.,
; 1.,i- ,,
iaiban. Nem fordult meg csacsi fejeberr, -hogy 6ppen igy
gyuitotta mdglyiwir Ddli sziveben a messzi ropii.i
*Lv in,7:.;
Mert nagy ez a szerelem kozttik, s cir6k. D6l6ek ki ii.ii irr-'
'
kadni 6rte a porb6l, s magival ragadni asszony6t is. Bog6rka ,'
nem maradhat haliszlegdny szeretdjer,.fejedelmi vit6z
feles6ge lesz. Ddli m6lto akar lenni a legszebbh ezrLegddesebbh
ez,
aki az ov6, csodilatba akarja boritani a sziv.t, .rgy akp
elebe
6llani, mint asszonya sdrelm6t megtorl6 h6s. Mint egy olyan
csillogo katonatr, fdlelmes az ellensdgnek, s gycinyottir6g
a
szerelmesnek. Tdn a. nagyrir maga is ott lesz a lakodalmu!YE-*-"*.. ,
kon!...
.
":
Ilyen kedves kepzelcidd$ek kozt tortetett Ddli elclre, tdvoli
i

,

,

.

"

,

celja fel6.
Estefel6 i6rt az id6, mikor a bozoros erd6sz6l egy nyilds6-

vir6t. Eddig szerencsdsen elrkertilt rninden bajt. Mert az a furcsa 6rz6se volt, hogy csak
l'addig fenyegeti veszedelem, amig ilmerds
helyen i6r. Mi6rt,
rniert$em, ugy hitte, hogy az ismeretlen rengetegben 6 mai'ga is ismeretlen marad.'Innen kezdve csak annyit tud, hogy
mindig 6szakkeletnek kell tartania.
I Hanem Bos2por6rn vir6t, azt messzire el fogia kertilni.
, Boncs gazda, rem6lte, nem fogia felielenteni s iildoztetni,
i tal6n Bog6rka is megmondja neki a dolgot, ha mdr nem birja
l' szive terh6t tovribb, s ketten csak eltitkoliek valameddig. De
' mdgis i6 lesz a v6rat minel messzibb hagyni, ismeri a szokott
ii cseledek sorsdt, s minden vdrnagy gyanakod6. Meg elfogari, n6, s t6n fppen annak a le6nyevci farkasnak fog6ra keri,ill:
ne!... No, attol ovi amegaz Oregisten!... S rneg is 6vja,
mert a melldben €rzi, hogy az o dolgit nagyobb hatalmass6gok, titkos Izek rendezik. Eiek sugtrik neki, l6m, azt is,
mind jfutaz els6 pillanatban, hogy egyenesen a nagyur l6bai, hoz siessen, csak ott remelhet meghallgatdst, sehol egye" btitt. . . Moet teh6t k6sedelem nelktil napnyugatnak fordul,
s holdjott6ig egyet megy el a vdrtol be az erd6 stiniiebe. Ott
eszik, pihen valamicsket, s hajnal el6tt'majd nagy fdlkarikeban fordul ism6t 6szakkeletnek.
, Ez mentette meg.Dolit attol, hogy mindjdrt az elsci este
bglefusson Be6 apo v6ro,kariaiba, aki az iiitszokkal lesett 16 a
hadi ut menten'huzodo cserj6sben, a var felett, eszakra.'Azt
bolcsen gondolta az oreg kond6s, hogy a szokev6ny nem fut
Boszpor€mbe, de erre az ovatos, nagy kanyarod6ra nem sz6mitott. Hajnalig ette a mereg, s majd kiszokott a szeme a
: folytonos duvasztdstol, hogy el ne tdvessze valahogi. A fule
', fel6l nem volt ketsegben, ismerte az erdci legkisebb nesz€t
i:b6l megpillantotta Boszpordm

a

'

1

osont at itt az 6jszaka. Pirkaddskor dilhos kdromkodisok
kozt nyargalt elo re az uton, mert bel6tta, hogy Ddli tuljdrt
az esz6n.
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A szeg6ny lihegve szedte a l6bat valah ol az 6serdd hom6l
ly6ban. igyikezetl el6re, amennyire a fol-folbuktatb gyoke- ,j
rek, ttir6sok, vackok hagyt6k. Olyan sririi lombok boritott6k ,
'
be feje folott az eget, hogy a rrp jArAsAt iehogy se tudta
'','

:

:.',''I
., .,
n'
,,

r

,

megfllapitanin"s ugyan feld, hogy eltdved v€gk€pp.
Firadtsigt6l, f6lelemt6l verejtek patakzoq le a h6tdirr I
horgasin6ra. Nagy id6t veszitett, i ha nem i6l fordult, soha

,

'"

kinem.kertil6lveebb6lav6gtelenerdob6l.:"..'
IgAz, Bog6rka megrakta tarisznyi$tn a haldszkunyh6 szg- I
geny kamr6i6b6l, tin egy hetig is eleggel, ha sztiken binik'0.
vele. Esztergirrt olyanform6nyi, ha a vdsdrosok iglazatbesz6l- i
tek. 6t< nagy kerekri szekeren docognek, gyalog ember t6n
,
m6g hamarabb eldrheti. EI, ha nem mAsfele tart; i '
Nem is evett Ddli egesz nap; torte, vonszolta , mag6t
tov6bb, hogy megbizonyosodjek. Felfeld vette uti6t egy olda-' i

'

j,
:

r

ff ^
-!^7-!-rl
van, a^ t-ikis szigeteor s puhsr rugalmas mel. ; iBogirkanil
l6n pihen forro feie. A leany remegd kis keze simogatja areit a kez€re.' Almiban is 6rzr,
96tr- il meleg konnycseppet
furcsa Bogfrka simogatisa. . .
olyan
keze,
s
hogy nedves a

,

szrir6dik,6t a lombokon. K6t zoldpn izz6 szem rnered re6, s
. fhjdalmas morgAssal huzo,Cik viSsza valami az Arnyekba.
'
: ' Ddli bor2ongva ugrott talpra, s'kapott a bot jhhoz.' . . J6Erre nem gondolt... a Bakony drivasigos Oregisten!...
-glszantan
vetette h6tdt a faderdknak, s csapista
. daira!...

.

'

,;

lon, hogy tet6re 6rien, s lissogr'valamit. Amit aztan

ke-,'.,

serves erdlkodese jutalmAul, az alkonyat utols6 fdny6ndl 16- .'
tott, m6g iobbair megrdmitette, mint a bizonytalansdg. Nem ;,
tdvedett el; s6t trilsAgosan is jol vette az fuilnyt, szinte belefu-' ,:
tom a hadi ttba. Ott kigy6zott el az adomb lAb6nal, bele az.er- ".,

.

,

,
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jit Ddli a horn6lyban.

,

,

d6be,det6volabbegytet6nmegintfelvillant;st6nyerkerekri.j
'szek6r
kapaszkodott rajta, lovasoktol kiserYe. .Olyan:i:
sdtoros
'
volr innen, mini mikor a hangyak a tojisukat 'l6kdcisik.
. Doli rohant, bukdicsolt, csuszott lp a dombr6l, vissza &2,,",
erd6be. Orvendett is, hogy j6 fel6 jhrrde mdgis elijedt a veszedelemtdl. Amig a l6legzete birta, loholt a stiriiben, s eg6-,.
szen sot6t volt m6r, mikor holtfaradtan ledobbant egy 6ri6si
tcilgy tovdre, mely j6kora tisztis szdlen s6tor ozott. I
M.idnem felorditott az oromtQl, mikor' €rezte, hogy to- "
csogobal6pett.Gyotcirteakegyetlenszomjfs6g.,V€konf
vizerecske sziv6rgott a gyokerek alol, s apr6 pocsoly6ba ,,i

ryiilt. DOli odahasalt, s csak azonreszketett, hogy hamarabb '',
kiissza az eg6sz forrist, mieldtt szomiusSga csillapulna. Az-' ,;
tan csak leejtette fejdt a mohfrfl,
. ,r. ,, :", ,l
:

, .

kutya, lapulva sunnyog ismet kozelebb.'Most kiveszi alakFiatal farkasszuka. Ftileit fdldnken
r,
huzza maga utdn, s konyororye
foldon
farkit a
,' | hftrac$apta,
. .l
r.
t
- l- t .r
-t
r ' pislapt fglrijedt szemdvel.
r ' Tdn a taris znya szagacsAbitotta ide ? , . .' De miert kbzele,:i ,
dett hrlzzitigy, s nyalogatta a kez6t?. . . Nem igy kezdi a to'
porty6n, ha valakinek a tork hhoz akar kapni.
',1, - Biztosan sebes ! - villimlott fel Ddli fejeben az igazsig.
'
,, , ' Leeresztette a botot, kozeledett. A farkas nem huz6dott

.

i

'ber lab6hoz;
.' - De megiuhintti! - dsitott Doli. - Mifendt tegyek veled?
,: Lekuporodott melleie, meregette szemdt a vibrAlo ho,
Egyszerre meglitta a nyilat a vad oldaliban. Tolla
. m6lybrn.
toredezett volt; nyilvdn minden fatorzshoz odadoigdlte a
nyomorfi, hogy kirhzz4 Fageb6l. Ktizben sok v6rt veszithetett, most is fekete csom6ban alvad a seb szila kortil. El6g
mdlyen i6rt a vess 2,6, de nem halilosan. Csak szornyen lei
.-^A- ^ l-^^^^!t
gyengitette
a komit.
,, - No te - szolt rleki Ddli -r er kihuzolTlr ha akarod. De az
, istenodot, hozzh ne kapj a kezemhez, mer aklior agyoriv6g,

i

,

; )

lak!
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Nem a. Ahogy hozzilnyult, csak elfektidt sz6pen a farkas

a"

."

,

.

iobbikoldal6n,merevenkinyuitottaal6bait,|ej6telfektette
az avaron) s meg a szem6t is behuiryta. Ugy vfrakozottr
,

csendesen nyoszopogv€.

.

Ddlih6todat€rdelt,balkezek6tuiiakozefogtabu.it,76t,,.,,,
tenyerdvel lenyomta a seb peremet, jobbjival 6vatos,an meg- '
"
r,-,;,,it'''
mozgatta s szdp lassacskin kihuzta a nyilat. .,,''l
A farkas btisan vakkantott egyet, :aZian ekiemult. Ahogy''l ,,

:

Ddli felillt mell6le, egyszeribe odakunkorodott merev Dla:'
kival, kioltotte hosszu nyelv6t, sebesen kezdte nyaldoini a ,
I serkedci v€rt. Nyalta, nyalta firadhatatlanul, csod?m6d, mid '
' csak el nem illt a v€rz6s.
i
Ddli v6rta, mikor kullog el. De annak nem volt sz6ndeka .r l
erre.Lihegveelnyultmegint,kicsitnyoszorgott,n6ha.r6n..,
dult egyet a b6re, s ugy maradt fekve.'
A legeny kilepett az hrnyekbol a telehold f6nyqben ftirdd
tiszt6sra. Megvizsg6lta a nyilht. I(atonanyil volt, neh6z t sza-'
kallas. 6ri6si ijr6l repithettek. J6 volt ezt megrudni. Kop ";
piny ur vitezei i6rt6k hat a"Bakonyt, aligha farkasok mi6n.
Ezaf6regcsakv€letlentilkeri.iltazutiukbd,sel6gbolondul
' belel6tt valamelyiktik. Konnyen lehet, hogy an 6 bord6i k6: " .l
z€, volt szinva. Mert a szokott cseledet elobb lelovik, s csak :
azutdn vonjik kdrd6re: mdrt s merre. Hallotta eldgszer, f s- ",,",
ten kiildte hit hozzit ezt a d6got, figyelmeztetestil, hogy isz: .
koljoorahogy'csakbirja.Szeretette1n6zettafarkasra.Meleg'
omlott vegig a mell6n, mert ugy 6r&zte: csod a ez.'. , ,' i, , . ,l
,,

,i

\,
I

,

r6roh ant az 6hseg. Flozzdl6tott. A farkas kioltotte nyelv6t,
nyila csurrart, s b6tortalanul kuszott kozelebb. DOli megszinta. Vetett ne$i .gy siilt halacskit. 6 magdnak kedvenc
6tel9 volt, parazson szokta kdsziteni Bog6rkd nagy iigyessdg: gel. A koma nem ismprtp. Csak szimatolta el6bb gyanakodl
:, va. Azt6n rhegis hozzhnyalt. Tetszett. Nyalogatta. V€gre el, , szfnta ma$6t, bekapta. Farka ti kedvre dledve billent meg.
'[ m6sodiknfl vid6man csattant ragyogo 6les fogsora. Igy
: ,"; eddegeltek. Neztek egymist 6llhatatosan. Ddli 6rezte, hogy
a pill6i nehezednek, De elaludni vil6g6rr se akart. Ak6rhogy
i
rnegbarftkgztak'is,
farkassal szemkozt nem jo elszunditani.
;
r

l

-i

,

' Meg indulni is kell hamarosan. Ezeket

gondolvdn, feid a
,mell6re billent, s tilt€ben lestillyedt az alorn fekete tav6ba.
Szemebe nyilazott a lombok kozt kel6 trop, arra ebredt.
Vagytan a farkas zorgese serkentette fel ? Mert abban a pil,lanatbail: ahogy kinyitotta szem6t, l6tta a'vadat eszeveszet\
ten iramodni a stirtibe. Cseppet se kdnyeskeidett a seb6vell
'Nem
volt azdnban ideje efelett csodAlkozni, Rogton jelentettek az 6 firlei is a farkas meg,futamodasinak okdt. Lovasok
' tortettek 6t az brd6n, errefeld, m6r alig nyillovdsnyire.
A rdmtilet cselekedett most mindent az 6sz helyett. Fel-

-

',

' , Aztiln ugorva kapta el kampos botjdval

'

a tolgy legals6 6git,

' 'felhuzta mag6t sebesen, s agr6l agra kapaszkodva

tort a stirti
lombok kozott fol a faoriAs tetejdbe. Az, 6sz azonban ott

.

t

Hainalig most mir m6gsem tandcsos. FIa csakugyan kere:
sik,ebbenahom6lybankonnyenamarkukbafuthat.Visszaballagott farkasdhoz. Az konnyebbi.ilten pihegetr, felemehe ''
fejet, s €mberi modon' b6rnult fi karik6ra nyitott, ragyogo
szem6vel.

t'

- Tdm eldtkozott
D6li.

lelek vagy s'most oldodz6l? - k€rdez:te
1,
,
Letilt a fq tciv6re, s ahogy a tariszn yiliin megpillantottd,
i

;;

,:.
v6rrel rnocskolt nagy nyilvessZo is a friben.
Hanerir az oreg tolgyeknek ezt a nagyapidt bolcs elciretu' ddssal teremtette ide a buidosok istene. Ddli olyan nyerget
kapott odafonn egy agvilldban, hogy akirmeddig faradas
nelkiil lapulhitott a vedelmez6 torzsh oz. M6g itt a tet6hoz
.-''
kclzel is olyan vastag volt, hogy elfedte egdsrin. Alolr6l 6ri hatolhatatlan hom6lyba burkolta a stini lombo zat, s hiia az
egnek, szelcsend is voltr''.gy.tlen levdl sem moccant, hogy
r

\

.\

.

a

I
t

48

49
I

'l

1 , -,
I

: ' Az iihszak hAtrafaroltattek lovaikat, s jobbrol-balrol nagy
, :. rendszeresseggel kezdtek nyilazni a' lombkoronfr, alulr6l
. r felfel6. Ddli h,r.tyt ,r.**.i hallgatta a vesszok siivoltdsdt

li

6rulo r€st nyisson a kutat6 szemeknek. 6 ma ga azonban, ht,
6vatosan mazgatta a fejet, kikandithatott kozotti,ik a tisz:

'.

t6sra.

Szive vadul dobogott az ijedelemtdl s az erdlkoddstdl.
Ahogy *eilet odaszoritotta a fahoz, az aghegyek . levdlkdi i,, ','
megremegtek a ltrktetesetdl. Szikra hiia, hogy el nem rik- ",
kantotta mag6t imulatiban s oromdben, mikor Be6 ap6t l6t- '.
ta a tiszt6sra robbanni az ij6szokkal. Hirtelendben az rtillAmlott 6,t u fei6n, hogy talin Bog6rka vette rd valaho gy az cire-, ' -

,

'

I

:.

,

i'a

Be6 morogya lovagolta kortil a tolgyet, szeme el6 emelt. ',,
'
tenyere alol k6mlelve felfel6. Ddlit szinte perzselte a sass ze-. l"
mek F.gy.tlen sugara, mintha a, meztelen bd,ren siklana v6-, ,'1,
gig, Atthatatosan, sokiig, minden oldalrol foly't ez a vizs$e-l ,,
r

'lat.Deafa6ri6shtimaradt,kortilolelte,eltakartd,Sderrriedt.

.

,

csendet parancsolt minden leveler€."r ,
i'
,':'
V6gre leugrott Be6 a lo16l, odatappogolt a fihoq s a torzset kezdte apr6ra fiirkeszni: nincs-e rajta valami jele a kai
paszkodisnSk? A repedezett k6reg azonban 6p volt, s r€gi,
szfradt hegei megcsaltfk Be6 okos szemeit. A kptttpo.s botra
pedig a legokosabb ember sem gondolhat hirtelendben. : ,
De Bed nem az az ember volt, aki feladja a ktizdelmet."

ji

,
r

,

_L6j6tekaf6t!-mordultazij5szokra.".''.

Doli Istennek aj6nlotta szegdny lelk6t, lehunyta szemgit, s,
:,
odasimult az hghozt mint egy gyermek. , -"
,li

Isten veled, Bog6rka ! - gondolta, s m6g egyszer mosoly
villant'el az atcin a halflviro kin $orcse el6tr,,',r'r.,, ',,, ,i,i :ri i

-

5o

I

li

,' maga

:

get: jttjion ut6na, s vezesse 6t a Bakonyon. M6r a szija is
".
nyilt, hogy kjdltson neki, mikor valami oszton megdermesz- : r,'
tet-te. Bed kutat6 tekintet6ben, ahogy korulvizslatott a tisz-' ,
tAson, s csaknem azortnal a nagy'f6nak szokkent, vad rikkan- . '*.
t6saibad,amintanyilat6satariszny6tfe1elmesryorsas6ggal
'
meglAtta s folkhpta, Ddli borzadva drezte meg a hal6lt'. An-', ,'1"
n6lr6mit6bbvo|tezameg6rz6s,mertfoga1maselehete\taz
ok6r6l.

alatt; el6bb m6lyen, azthn magasabban, kozeleclve.
Ndmelyik csattanva v6godott a torzsbe, 6gakba, apro szil6nkokat ropitve szejjel.
', 'Vdgtelen szivsiorito pillanatok,mulva ott sivitott, kaca'
' gott, csapkodott a hal6l Ddli konil. Mintha hideg k6z,eresz. kedne agy6ra, s a szive megallt.
, Hiszen ha vddekezhetne!... He visSzalclhetne!... Ffa
, csak egyet rikolghatna, hogy konnyebbtiljon ez a nyomds a
imell6n
! . i - Ha dulakod6s \ozben, harci m6morban kerul!. , . De ez a mozdulatlan lapul6s, ez a tehetetvdrakozils, €z a,,most mindjirt" megzsibbasztja minden
'' 'len
'fi-^-:
tt.t1
.r r
1^^- -- *tr
...
- r tt
-,
'/;:^-^:l-!2'!t
szedul, elernyed,
', poTcikijbt.Erzi, hogy
s ttist6nt lefordul az
6grol . . . Szinte jotekonyan rebben meg a szemhejs, s eledve
rindul egesz teste, mikor pontosan sziv6nek csapodik a nyil 't
az oltalmaz6 6gba, s a toll rezg€se a frin kereszttil is furcsdn
I
, bizsergeti vegig a gerinc6t. Azthn a feje' folott szisszen el
' , egy, s tdgult szemekkel nez villan6 ropte ut6n a k6k levegci, ', be-\, . s azi6n csond. . . '
'r '
- Fene beleje ! - hallja lennrdl Be6 szitkozoddsit. Me' gint
kiugrott 'a rnarkunkb6l ! . . . Hagyj6tbk abba, nincs a.
fan. . .
I
Nincs ercisjt i az egyik ijhsz is -, ha otr lett'volna, a
nyavalyatordstd,l' is lepotryan !
,,: - Pedig csak itt buik6lhat a kozelberi . morog Be6.
: Meghallotta a iottunket, befutott a stirube hirtelen. Csak
, igy lehetett, mAskepp nem hagyta volna itt a rarisznyAjat a

,
:

'

;

' i' - Az a vess zS az enydm ! - mutatott ra a misik ijAsz L t". l6lt nyilra, melyet Beo a markdban szorongarorr . - Ezt l6t1 t€fiI tegnap a csikas zba. . . Hogy az ordbgbe kertil ide ?
.: ' Bed is ezen tcirte a fejet, m6r el6bb.Gendolt rhr' hogy tAS
|/"\
5r

'

g

me$emadta a vad Dolit, s viaskodds kozben hullt ki ,,
sebbcil. f)e a tisztdson semmi nyoma a dulakoddsnak. Csak
'
az idekullogo illat vdrnyomai itt-ott. Qondolkozott, s rdicittr l'.'

csupasz, rozsdaszin szirtek. Legmesszibb lejt$jenek nyergdn
fehqren villant meg a hadi ut forduloja. Nagy fekere' sas k.-

ringett az eg tetejdn, Viijogva. AlSsiklott hirtelen, aztiln vil-

hogymilehetazigazs6g.A,nyilatcsakD6lihuzhattakia,,
fArkasb6l, s elvetette. Bolond tort6net, de jgy volt. . . Nezte r

,
'"'

,

a vdres vasat meg a tarisznydt. Megszagolta a nyilat, htim-'

mogott:
| - Gyor

tr

nem., . de a le6ny. . . mit tud azverr6l?.

. .,

Szeme hirtelen ravaszul megvillant. . . Elvigyorodott. . .

,.

.'.

.

Jokedvtien pattinrott az ujjaival.
- Ez i6 lesz ! - kacagta el mag6t. Bedugta a vess zot a tarisznydba, azt dwetette a h6t6n, s az iiitszokhoz fordult: ,
- No, fiaim, rndg ezt a kardjt itt jdrjuk rneg. . . H6tha ? . . ,,
Est6re azthn fordulunk haza. , . Gyor urat nem vdrathatjuk
,

!
tovebb...
,
/
Nektink
mindegy
- bolintort az egyik ijhsz. -

,

,

\z

.t

Csakis te
felelsz az urnak. . .
, - En - hagyta helyben 8e6,. - Ne felietek. A nyil meg a tarisznya el6g lesz neki.
-. Mi ,r"ir hazudunk ! - csattant fel a m6sik. Ha net6n

.,

akarn6d...

,

- J6-i6 ! . :". Majd Gyor ur megmon dja, mit lAttatok. Is-

meritek az okletr' ahhoz tartsitok magatokat !
Megszoritotta a lo oldal6t, s beugratotr a fak kozd. Az iiaszok

w

utina.

'

i

Ddli meg sokdig lapult, szorongott a fa tetej6n. Az elmult
haldlveszedelem csak azutin kezdte igazhn borzongatni,
hogy uldoztiinek zala elhalt a rengetegben. Ktildnos gyeng€:
,
seg vett rajta ercit, hidegen omlott vegig a verejt€k a hdtrln,
l6bain. Ntgy nehezen oldodott fel'elszorult lelegzete) s megkonnyebbtilt, mely sohajt6ssal, mely kitort a melldb6l, ui.
sztilott gyermekkdnt pillanrott kortil a vil6gon. .\
Az erdds6g vegtelen zoldjdt 6szak fele 6les, hosszri sziklagerinc szakltoma 6t. Mint vdres fogak, meredtek' ki bel6le a'
a
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hogy kovesse.
K6s6bb maga is alig tudott volna szdrnot adni rola, hogy
, tor"te 6t gyotrcidd test6t, bogyokon, gyokereken r6godva,
' kinzo ehsegben s szomjus:igball, lerongyolodvsr cjssz.evissza
tepve-hasogatva' duvadaktol kornydkezv e, .llzhlmokba ciszszefoly6 nappalok es eiszak6k bodulatdban, ezen a kegyetlen, haldlos szovev6nyen. Ha kdprizo szemei elott nem le' begnek csillogo katon6k a tdvolbor, hogy maguk utdn hiv'i6k, s ha Bogirka nem hajlik foleje bdrsonykeblevel, mikor
' eltertilt valahol, hogy ved elmezze s vigasztalja, biztosan ott
veszett volna, s olyan simdra rdgott, feher csonthalom ma, ', rad csak bel6le, mint amilyeneket maga mogott hagyott

'nemegyszer.
/
Talan iobb 'is vol!. meghalnir' gondolta ireha, ha m6r

t

azt

' lano sz6rnyakkal kavarintva meg- a levegcit, kilcitt nyilk6nt
suhant a sziklak fel6, mintha az utat mutarn6. Ddli Isten

,

ririnden elbcitettilt a szeme el6tt , t
kinj6t
^iehsdg-szomius?g
elviselhetetlennek 6rezte. Bizonydra
u.gk"pp el is tdvedt
T6t, ebben az lfiitden egyhaogu, fullaszto zold rengerben.
Vtgy tal6n csak mese az egesz Esztergim vdra, nagyurast6l,
katon6stol, 6s 6 hi6ba is v6nszorog mezitlenre kopott,sebes
.
talpain, soha el nem erheti azt, ami nincs: . .'
.
Most m6r nem csoddlkozott, hogy Be6 nem tildcizte rovfbb : bizonyos volt feldle a kegyett." cireg, hogy ugyis elpusztul, s Bog6rka Gyor ur prddaja marad: . Mert Doli le,
zas tAleUen folyton ott idrtak Beci szavai, amiket meghallott a
fa tetejercil: eleg lesz Gyor urnak a nyil meg a tarisiny^! . . .
Akkor nem torcido tt az Ertelm6vel, d. .r.ken a r6mes, ho. malyos ej-napokon kikalapdlodort ttit rerq hal6nt6kain a gyalhzatos gondolat: azt fogjak mondani Bogdrkdnak, hoCi.i\j
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l6ttdk az ijhszok,tanri ri d v6res nyil meg a tarisznya, ,'^, J
gaz Gytrr vigasztahi fogia, mlg el nem szdditil... F;zr.ez
€gette D6li sziv6t, mint a pbkol l6ngja, felrdngatta f6lholt6-:"
b6l, s kergette tovdbb, remdnytelentil is, maga se tudtqmir,

,

hova,

. ruhit

'!

mi6rt.

'i'

leteptek rola, valami ing maradt rajta, osszehasogatva.
Hddukol l6ttek le, a nyil a tarkojiba furodott. Fiatal legeny
lehetettr' siirii fak6fekete haje el6reborulva elboritotta az

;

H6nyadik napon ib tort6nt?. . . Az Isten tudhatia csak. . ;
Alom is lehetett. . . Vagybsodavolt?. . . Dbli 6jultan fektidt
egy fa alatt, ahol <isszeesett. . . Eglszer arra eszm6lt, hogy
silt€t ktipenyeges, furcsa, magas stivegii 6regeinber hajlik
. ftildje, m6ly szemei 6that6an n6zik, s hosszri fehdr szak6lla ,.
. ' j6les6en csiklandja az arc6t. Egyik kari6t a feie al6 dugta, s
lassan felemelte. Dijli Slm6ban is csod6lkozott: hogy bir:
ja?.. . 6 maga tgy 6rezte, hegyn6l is nehezebb . . . Az iireg
kinyfjtotta m6sik kariAt valaki fel6, s ekkor Diili litott €9Y ' :
m6sik iiregembert is, szikdr, alacsony termetiit, akinek feie, ,
bribjin lAngszerfi feh€r i.istok lobogo,tt. Kulacsot nyrijtott 6t,
I
a nagyszak6ltrinak. Az pedig a Dtrli fogai kirz6 szoritotta a
I kulacs csecs€t, s megitatta. Kumisz volt, erjesztett l6tei, hti- ' '
sit6en s melegitve iimltjtt sz6t Dtili testeben. Minden ere,
'porcikiljareg€sz teste szivta mag6ba az 6ltet6, mennyei italt. '
Aztinmintha a tdrpe tireg a fej6n6l i.ilt volna, s kobzot pen- '
getett, halkan, rekedted dtidolva. Az Izeket hivta, hogy sb- .
gitsenekD<ilin. Sz6p Alom volts s utfna m6lys6ges, megujitg , '
alvisba meriilt. Harmatos, zeng6 hajnalra 6bredt. De a cso' d6latos'6lom utin m6g csodAlatosabb volt az, hogy gydtr6
szomjusdga elmrilq, s szivdt biztat6 remenys6g doboglatta.
A m6sik 6lma, tal6n egy napra 16, f6lelmes volt. Rikolt6st .''
hallbtt, orditozdst, l6dobog6st. Valaki rohant 6t az erd6n, s
fekete, lovas irnyak suhantak a nyom6ban. Azthh a szakillas I
r nyilaki6l ismert, borzohgat6 suriogisa. . . vdrt nyel<i, bugyl '
bor6kol6 hiirg€s. .. s csend. . .'

bozot kozott. A halott arcra borulva fektidt, s olyan helyzet-

:

,,

arc6t.

r

.

,

'

,

,

:

Diilisokkalgyeng6bbvolt,semhog}aval6s6gotmegtud.
ta volna kiiltinboztetni az 6lomt6l. S nyombdn vissza is zu'
i ;,
, '.
i,
hant az eszm6letlenseg sotetjebe.". '. '

',

,
:

:

ma.

A

nagyur gyeptijdnel

van!.:. Megdrkezett..:

Nem'

6lom volt m6gse, amit l6tott. . . A gyepri 6rei kergettek ezt a
szerencs6tlent.' . ,. Tal6n kem volt, vagy csak tolvai . . . Nem
Allott,rneg a ki6lt6sra, io.g kellett halnia. . : De 6t nem szabad megldtniok, elfogniok. . . Neki egyenesen a nagy0rhoz

kell jutnia, kiilonben mindeir hi6ba. . . r
e , Most rendtilt bel6 igaziln, hogy micsoda bolond vakmerci' s6gre szinta mag6t ! . . . Bozontosan, rongyokban, mocskos
barbrrtkdnt tdnfereg itt, s azt hiszi, hogy a nagyfr szirie ele
'"'
kertilhet!. . : Igazriirrtu 6ri.ilts6g. . . De h6t nem csoda s int6s mindaz, ami eddig tortent vele?. . . Nem isteni hatalom

'
;

lami szellem folytonosan , a lilz s a k6ts6gbeesds orvdnydben
is, hogy tovAbb.kell mennie, mig'celiAt 6ri?. . .
Utolso elszdnissal tov6bb.vonszolta magit. S l6m, goffibdkat talilt es forrdst. Nem ak6rmilyen forrds volt ez. Sustorogva b.tgbyant ki b6sdges tide vize a szikldk koztil, s emberi
keiek, 6ltal melyitett, fit ou. r,"tt medencebe folyt. Koroskortil a nyomok sokas6ga mutatta, hogy az erdci vadjai ide
j6rnak inni, s hogy a nagyirr vad6rei 6ppen ez6rt csindlt6k a
medencdt.
Mdg ivott Doli, nem gylzve beteln i az i.iditd gyonyoruseggel, mikor egyszer csak 6rceg lonyeritest hallott. Nem
messzirSl hangzott, egy-ket nyillovesnyircil csak, de, fentr6l,
.

"',

,'r'''
I
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I

I

mi?tha vaJ.ami csricson 6llana a lovas. Es sokkal tivolabb16l
egymdsutdn k6t mdsik lo nyeritett vissza 16.
Ddli riadtanugrotta stinibe. - 6ri6rat!-nyilallott bel6 a, ,'
rdmtilet' Tal6n eppen a forras hoz tart, itatni. . . M.; tatf
'
lesnie ciket, hogy elkenilhesse. . .
Ovakodva kuszott el6rb a bokrok, f6k kozott . Al erd6
csakhaInarmegszakadozott.Ritkulnikezdtekafek.Szikla-:
koloncok szakitott6k 6t magukat r irhi;. netr1g izetsr6rt,,',
magdnyos bokrok kovetkeztek, s az erd6szel nagy, koves
fennsikra tdrult, melynek szelen meredek domU pipo*aoia,.
aleveg6be.Mogotteav6gtelenk6k,6gragyosott,sejtetvea

.r

Az ur vis szarilntotta lov6t, s komoiy csodalkozrissal
pillan16 sotet szeme melyebfr.

tott

\

\

akarsz

,

messzikildtdst€rdokrsikokfelett. .' :,,'. ,

liritingve omlottek a szavsk, osszevissza, katon6klgl, 9og_*rkdrol, ,Gyorr6l, bosszur6r, bujdos6sror, harcror,
6lmokr6l, ielekr6l, csoddkrol. Mellet dongefte,
sirr, esktidcizott, vegre 6rtelmetlen da,Cog6sba fulladtr'
s arcra vetefte
*1g-1g'1 foldcin, vdrva ereter vagy har{lt.
i
Nehiny pillanatig csend voli-.ut u paripa
kap6lta elsci
Idbdval a foldet ttirelmetlentil. Aztdn
hallotta D6li azt a
halkr-nyugodt hangot:

,

,

Ddli egy bokor mogott roggyant le, s szemei btivolten ta- ' i .
padtak a dombtet6re. A csucson szobork6nt dllt egy
mozA., - ,* ' ''
latlan lovas. Pariphia elcirenyuitott nyakkal, emelt
.fejjel
figyelt a tavolba, s nagy szeme bogara csillogott a napf6nyben, mint a drdgakcj. Ifiir gazdiria iotet sz6lfak6nt *rgrrlotr ' ,,fel a nyeregben, egygnesen, mint a jegenye. Aranyos forgo
\
villant csucsos stivegidn.
Dolinek eldllt a l6legzete az irhitatt6l, mintha fiatal- katonaistent csoddlna. Alig merte szemdt az ismeretlen arcAra
emelni, s mikor *.gir
.odarebbent f6l6 pillantasa' s-;;i;;
gycikerdben rendrilest erzett,
szomorusagot, gs hodolatot.
'
Az az atc szomjas v6gyod6ssal fordult a messzes6g csillo'
go kodfatylai fel6.
Ddli ldtott egyszer Bciszporem v6rdban egy rabot kitekinteni a borton r6csai kizil. Az iutott mosr .[yg.rre
be. Az n6zett igy l6ncaib6l a szabad vilegba.
^, "*ieMdly sohaitaiior emelkedett mosr a lovas vitdz melle: s I
szdia kesertien rdndult meg. Aztdn hirtelen forditotta
prrip6jAt,Slel6pegetettveleadornbr6l.EgyenesenDcilinek.

'-Alli fel!...

,

Doli engedelmesen ugrort, s meg6llt. ercitte. Most
m6r
csendesebb volt. Valamitttgy bizalSmt
cintofte el a sziv€t.

l

Alilzatos v6rakozdssal pillu.rtott

,arcba

,,

'

tottar;_kedveseder, aki szep s
io, es a felesqg.i-lesz?

,

- kieltotta elszdntan, felcirulten D6li, s odarohant, t6rdre vetette mag6t eld,tte. Konyiirtilj rajtarri,
-

nagyuram!...

,

szomoru

':
,' -Azruram. '
.,
Koppdny
tir tisz!., Gycirnek niondtad, ugye, m€gb6n_
-

,.

!

fel a komoly,

Azismeretlen hosszasan, frirkes
Lv^'r^\'
Vv evizsgdlta arcat,
'-' terme,.
t€t. Ddli dllta, v6gre megszolalt az
ur:
:,,; zavarosan besz6lt6l. Liissuk meg, egyszer, szokott cse_
led, vagy, a Koppdny ure ?

.

Nagyuram

?

Ddlibcil

.,

'.1

ugy van, uranJ,.
Ez&t meg akarod olni azta Gyort. S ez6rt akarsz
kato--ELv

na lgnni

a

.

?.. .

.

Most ezrtrt. , . De mindi g az akartam, lenni. . . EY
csak
nekiloditott,

- Ki mondta
urktjzott?

neked, hogy
\-'rharc lesz

a hagyir s' Kopp6ny
^\\'PParr)

,

"J' Mindenki beszdli arrafele,
urarn. S hadat gyriir Kopp6ny rir.,Annak kell a tcimenteren har
meg diszno. . .

S6
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'

-

Te meg csak ugy nekiv6gral a Bakonynak?
l6lt6l ide ?., . .
- Kdlyokkorom ota lestem a szavakat, amik urbaig azfta.
nak. De az Oregisten s az lzek vezettek, urarn. Egy yezekl6
szellem farkas kepibe, akinek kihuztam az otdataU6t a btindt. . . meg egy oreg ldlek, aki 6gi tejjel itatott. . d,,,,,,,,,,',,1
- Tudsz engedelmeskedni ?
- Nelied halAlig, nagyuram.
i
- Tudod, hogy ki vagyok ?
- A nagyurrol tudom, hallottam, hogy
iscsak te lehets z a magyariak naglura.
' - Mibdl gondolod?
- Itt beli.il sugja valami ! mondta
A szeme azonban ahitatosan ragyogott.
Az ur arcdn komoly mosolygds suhant
- A magyariak nagyu ta az en ap6m. ., .
szolg6lni.
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