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Tisztelt Olvasóm! 
 2002-ben, az egri vár diadalának 450 éves 

évfordulójára, Eger városa, olyan országos mondaíró 

pályázatot írt ki, amelyben az egri vitézek helytállása 

mellett, az egri vörösbor, a bikavér is méltatásra került. 

A mondaíró pályázaton elért helyezésem adott 
kedvet ahhoz, hogy mondámat tovább írjam.  

Ostrom után egy török fiú kényszerül 

menekülésre a vesztes török seregből. Kalandos 

megmenekülése után, Szomolyán talál új hazát, új 

otthont és szerelmet egy kecskepásztorlány 

személyében.  
Eger—Szomolya közötti vadregényes táj, a 

kaptárkövek, sok-sok pincekunyhó ad neki menedéket, 

búvóhelyet. E pincéknek némelyike, minden bizonnyal 

létezett már a török időkben is.  

A napi fáradságos munkájuk után, az egri 
szőlőművelők nem jártak mindennap haza, hanem e 

kunyhókban pihenték ki a nappali fáradalmaikat még az 

1960-as években is. Ezt a létező vadregényes tájat, 

erdőket, mezőket, szőlőket, pincéket, pincebarlangokat, 

kaptárköveket szándékozom bemutatni az újabb 

mondámmal, melyet fényképekkel is bemutatok. 
A mondámban szereplő két szomolyai jobbágy 

neve, Balog Gyuri és Szabó Márton, az Egri csillagok 

regényben felsorolt várvédők között, megtalálható. A 

faluban még ma is előforduló családi nevek. A többi 

szomolyai jobbágy neve, a hatvani szandzsák 1550 évi 

adóösszeírásában található meg. { XVI-ik szd közepe. „A 

Hatvani szandzsák 1550 évi adóösszeírása”,51-ik oldal: írta 

Fekete Lajos. Heves megyei Levéltár } 

Az újabb mondámat is nagyapó meséli el 
unokának, mint a „Nagyapákról unokákra”mondámat. 
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Hasszán kincse 
 

 
Amikor már a leesett hó vastagan takarta 

a kerteket, házakat, utcákat, Nagyapó nem 
felejtette el unokáinak tett ígéretét. Kint cudar 
szelek fújtak, kemény hideget hozva az Eged 
hegy felől. Jeges szelek a leesett havat, 
hatalmas kupacokba kotorták a nádfedeles 
házak között.  

Kemencében lobogott a rőzseláng, 
megvilágítva az egyszerű szoba belsejét, ahol a 
kemence padkáján szundikáló macska 
dorombolásán kívül, nem hallatszott semmi 
más. Pipáját megtömködte dohánnyal, majd a 
tüzes kemencéből kivett rőzseággal 
meggyújtotta. Amikor már javában pöfékelt, 
elővette ceruzáját, füzetét és írni kezdte az 
újabb történetét, unokái számára: 

—Tudjátok, az úgy volt—elkezdte írni 

újabb mondókáját unokáinak, melyet 
évszázadok óta beszélnek már a faluban: 

 —Ali pasa, és Ahmed pasa, egymásnak 
tettek szemrehányást a vár ostromának 
közelgő kudarca miatt, amely ez időre 

mindkettőjük tudatába vésődött. Már-már 
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egymás fejéről akarták leverni az aranyozott 
turbánokat, hogy egymás haját kitépjék, 

lehetőleg csomókban. Mindketten szerették 
volna már látni, hogy az egyikük teljesen 

megkopaszodott.  
Ám ez mégsem következett be, mert 

végre is elővették józanabb eszüket, és a 

továbbiakban messzire elkerülték egymást.   
Már az ostrom befejezése előtt több 

nappal tudták, az egri vár, amelyet hitvány 

akolként emlegettek eddig, vereséget hoz az 
igazhitűknek.  

Ali pasa, az Almagyar dombon felállított 
sátrában, máris gyors menekülésre gondolt. 
Még a legbizalmasabb embereit is kiküldte, 

hogy az aranyozott ládikójában tartott mesés 
kincseit elmélyülten, zavartalanul, 

babusgassa, majd a gyors menekítésre 
alkalmassá csomagolja. Nem bízott senkiben, 
ha a kincseiben kívánt gyönyörködni.  

Csillogásuk látványa, mindennél 
fontosabb volt számára, melyek éjjel is úgy 
ragyogtak, mint a derült éjszaka csillagai az 

egri vár fölött.  
Titokban rakosgatta, válogatta, 

babusgatta hadjáratai során rabolt kincseit. 
Most is átszellemülve törölgette egyik 
aranykelyhét, amit sok-sok csillogó drágakő 

díszített, miközben édesdeden suttogott hozzá: 
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—Édes, kedves kelyhecském! Inkább az 
életemet adnám oda, de a gyaurok kezébe 
vissza nem kerülhetsz!—motyogott kedves 
szavaival az élettelen kincshez, amely olyan 

fényes volt, hogy a sátor ablakán most 
bekukkantó fényes napsugarak hozzá képest 
csupán halvány mécsesként pislákoltak.  

Arany rojtokkal ékesített kaftánjának úja 
már teljesen megkopott, de mégiscsak tovább 

dörzsölgette, fényesítgette. Miután már elégé 
ragyogott, fényesebben a sátrába betévedt 
napsugárnál is, egy újabb kincset, egy 

karkötőt kotort elő ládikájából. Forgatta, 
nézegette, ellágyuló meleg szavakkal beszélt 
hozzá, mint anya édes gyermekéhez: 

—Aranyos karkötőm! Mennyi gyaur fejet 
kellett levágatnom, hogy te végre az enyém 

lehess? Mennyi vérnek kellett elfolynia, mire 
végre a kincseim között tudhatlak? Nem is 
engedem, hogy bárki más szemei előtt 

ragyogjál, bárki más szemei gyönyörködjenek 
csillogásaidban!—suttogott hozzá, olyan édes, 

olyan meleg szavakkal, és olyan halkan, 
mintha valaki meghallhatná a sátrának 
közelében. Talán efféle aggodalma nem is volt 

most alaptalan.  
Ám a sátor közelébe nem kerülhetett 

senki sem, mert a felfegyverzett bosztancsik 
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gyalogos katonák, felváltva járták körbe-körbe, 
vigyázva a pasa életére és mesés kincseire.  

Most éppen egy Hasszán nevű 
bosztancsik gyalogos harcos, rótta buzgón az 

őrző, vigyázó köreit, mintha valóban fontos 
lenne számára a felséges pasa és kincseinek 
védelme. Keserűen emlékezett a korábbi 

évekre, amikor szerelmét—Fatimát—, 
hazájában elrabolták tőle. Mindezt azért, hogy 

valamelyik pasa, vagy basa, vagy más 
kiválóság háremében rabul ejtsék. 

 A sátor ablaka előtt, dárdájára 

támaszkodva, megállt egy pillanatra, amikor is 
hallhatta a kincseiben gyönyörködő pasa 

mámoros gügyögéseit.  
Nem tudta elképzelni mi lehet az, amihez 

ilyen meleg szavakkal motyog. Óvatosan 

kukkantott be a díszes sátor ablakán, ahol a 
nap aranyló sugarai szintén beszűrődtek 
mesés kincseire. Csak ámult és bámult amint 

betekintett e kincsekre, melyeken a 
napsugarak visszaverődve, a bosztancsik 

gyalogos szemeit iszonyatos hunyorgatásra 
késztették.  

Jól tudta, mindezért fejét vesztheti. Ám 

kíváncsisága erősebb volt félelménél. Nem volt 
több huszonöt évesnél, mégis sok bánat érte 

már eddig. sztambuli nagyvezérek, basák, 
pasák folyamatosan gyarapították ágyasaik 
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számát. Nemcsak az ország területéről, hanem 
a legyőzött népek szép lányai, szintén 

háremébe kerültek. 
De Ajasz pasa nagyvezír, vagy Abdullah 

bég, vagy Ahmed szandzsák bég, és a többi 
török kiválóságok—a szultán közelében—, 
versenyezve egymással, fogatták össze 

harcosaikkal a szebbnél-szebb lányokat.  
Hájas eunukok sokasága vigyázott a 

tündéri lányokra, akiknél szebbek már csak az 
ezeregy éjszaka meséiben léteznek, ha 
egyáltalán még ott is létezhetnek, ennyire 

gyönyörű virágszálak.  
Egy napon azon a vidéken is megjelentek 

a dzsebedzsik harcosok, ahol Hasszán élt 

szerelmével.  
Fatima gyönyörű lány volt. Sudár, 

karcsú alakjánál, ringó járásánál még 
gyönyörűbb volt fitos orra, hamvas arcocskája. 
Hosszú, fekete haja omlott bájos arcára, ha az 

enyhe szellő azt meglebbentette. Nem csoda, 
ha a szultán alvezéreinek feltűnt kivételes 

szépsége.  
Fekete szemei még az égbolt csillagainál 

is fényesebben ragyogtak, amikor Hasszánra 

pillantott, aki ilyenkor még inkább érezhette, 
viszont szereti őt Fatima.  

Ám ő is legény volt talpán. Az Üszküdár 

melletti kis hegyek között, abban a faluban élt, 



 

9 

hol szerelme. Nap barnította arcának kemény 
vonásai, az erőt sugározták. Kéklő, fekete haja, 

olyan volt, mint kedveséé, csak jóval rövidebb 
annál.  Magas, izmos alakja, szabályos arca, 

szép, fekete szemei viszonozták a lány 
szerelmét, akit nem tudott feledni három év 
eltelte után sem, mióta őt is befogták, a 

szultánnak országokat leigázó seregébe.  
Most, amikor Ali pasa díszes sátra körül 

rótta a köröket, ő is olyan meleg szavakkal 

suttogta a sztambuli háremben fogva tartott 
szerelmének nevét, mint Ali pasa szólt előbb 

kincseihez: 
—Fatima! Édes, kedves Fatima! Drága 

szerelmem! Látlak e még valaha? 
 Pedig tudhatta jól a hárem olyan, mint a 

halál, ahonnan nincsen visszatérés. Éppen 

ezért már nem kívánkozott vissza hazájába 
sem, ahol soha nem gyógyuló sebet kapott, 
szerelmének örökidőkre történő elvesztésével. 

Amint titokban figyelte a kincseit, 
babusgató pasát, olyan merész terv kezdett 
benne kibontakozni, amellyel a pasának 

legalább annyi bánatot okozhat, mint neki 
okoztak Fatima elrablásával. 

 
A gyaurok vára felől egyre hevesebb, és 

egyre elszántabb támadások kezdődtek az 

ostromló török sereg ellen. A sokat szenvedett 
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törökseregben zúgolódtak az akindzsik 
megtorló lovasok, dzsebedzsik könnyű lovasok, 

szpáhik lovassága, de már a szultán sátrát 
vigyázó bosztancsik gyalogosok is.  

Egyre hangosabban adták kifejezését 
annak; elegük van az értelmetlen csatából, 
hiszen Allah végérvényesen a gyaurok mellé 

állt.  
Itt is, ott is, több sebből vérző harcosaik, 

fájdalmasan jajgatva kiáltották:   
—Allah a gyaurok mellé állt! Nem 

harcolunk tovább, mert Allah akarata ellen egy 
igazhitű muzulmán nem cselekedhet!—
kiabálták annak ellenére, hogy a kegyetlen 
janicsárok, éles jatagánjaikkal próbálták őket 

felhajtani azokra a létrákra, melyek az egri vár, 
több sebből vérző falaihoz voltak támasztva.  

Ali pasa hallotta a zúgolódó, parancsot 
megtagadó harcosainak lázadását, de most 
nem rohant ki aranyozott kardjával. Máskor, 

kisebb zendülés esetén is kirohant, hogy a 
zendülőket személyes jelenlétével 

megfélemlítse, fejüket vétesse.  
 Kincseit rakosgatta, számolgatta 
mindaddig, amíg a gyauroknak egyik tüzes 

nyila, az egri vár melletti Királyszékén felállított 
sátrát, lángra lobbantotta. Ekkor aztán 

ösztönszerűen kimenekült a sátorából, egy 
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percre otthagyva az aranyos szőnyegére 
kiöntött, mesés kincseit.  

Sátrát eddig őrző, elkeseredett 
bosztancsik gyalogos, e perceket használta ki 

arra, hogy a pasa kincseit megdézsmálja. Sok-
sok kincs közül az apróbbakat számolatlanul 
markolta fel, és azon nyomban buggyos 

nadrágja száraiba süllyesztette.  
Nem volt közönséges tolvaj, így nem is 

magának szánta e ragyogó kincseket. Miután 

nadrágja szárába rakta, kirohant a sátorból. 
Éppen ideje volt ennek, mert jöttek a pasa 

leghűségesebb janicsárjai, akik kezükben, 
vízzel teli edényekkel, gyorsan eloltották a 
tüzet.  

 Ali pasa máris rohant vissza, hogy az 
aranyos szőnyegén hagyott kincseit, díszes 

ládikójába rakja, nehogy a sátor leégése után, 
mások is megláthassák.  
  Először nem akart hinni szemeinek. 

Amit ott látott, nem volt más, mint az összetúrt 
kincsek kupaca, amiből rögtön rájött, valaki 
meglopta. 

 —A kincsek! Valaki meglopta a 
kincseimet! Ki volt az!?—üvöltötte olyan 

artikulátlan hangon, mint gyaurok várában 
leölt bikák, mikor életük utolsó pillanataiban, 
fájdalmasan elbődülnek.  
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 A janicsár aga hűséges katonáival 
rohant a pasa leégett sátrába és láthatta a 

széjjeltúrt kincsek fölött jajgató Ali pasát.  
 Mindenkit megmotoztak, megtapogattak, 

kivallattak a környéken, ám a keresett 
kincseket mégsem találták. Ekkor jutott 
egyiküknek eszébe, hogy Hasszán, eddig a 

pasa sátrát őrző bosztancsik gyalogos, eltűnt a 
sátor leégése után.  
 —Felséges padisah! Az amúgy sem rövid 
szakálladat, növessze még hosszabbra az 
igazhitűek Allahja, akinek bölcsességéhez nem 
hasonlítható semmi más e nagyvilágon! Csak is 
Hasszán lehet a tolvaj, hiszen ő volt a sátor 
közelében.  

Ha nem ő volt, akkor miért menekült el, 
miért nem lehet most megtalálni?—rebegte Abdi 

aga, a szpáhik agája, az iszonyatosan 
feldühödött pasának, de előbbi meghajlásából, 
nem volt bátorsága felállni.  

 Pasa szemei már olyan vészesen 
villogtak, mint a felbosszantott bakkecskének, 

amelyik meg van kötve, és csak emiatt nem 
tudja a bosszantó gyerekeket hegyes szarvaival 
felöklelni. 

 —Fejedet vétetem, ha kincseimet és 
annak tolvaját mihamarabb nem keríted elő!—
ordított az amúgy is reszkető agára, majd éles 
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kardjával, megfélemlítésül, többször suhintott 
irányába.  

Abdi aga nagyon komolyan vette Ali pasa 
figyelmeztetését. Hogyne vette volna komolyan, 

hiszen kardjával suhintgató pasa, fülét 
majdhogynem lenyisszantotta.  

Azt mondani sem kell, hogy az eddig 

rózsaszínű, riadt ábrázata, kéket-zöldet 
játszott iszonyatos félelmében.  

Hajlongásaiból hirtelen felállva, a 

vérszomjas lovasok felé rohant, akiknek 
bármikor kedvük kerekedik éles kardjaikat 

vérbe mártogatni.  
A kincslopás óta már egy félóra is eltelt, 

mire a megtorló lovas akindzsik végre Maklár 

felé indulhattak. Remélve azt, hogy a pasa 
tolvaja arrafelé menekül.  

 Ám a kincs tolvaj nem délnek iszkolt, 
hanem kelet felé. Az üldözők ekkor ezt 
mégcsak nem is sejthették.  

 Legalább hatvan lovas vágtázott egyre 
sebesebb iramban Maklár felé. Úgy porzott 
utánuk a földút, mintha saját hazájuk 

sivatagjában száguldoznának, ám az ide 
nagyon messze van.  

 Már a Berki malomhoz értek, amelynek 
vízbemerülő, hatalmas kerekét, most nem 
hajtotta az Eger patak felduzzasztott vize. Nem 

recsegtek, dohogtak fából készült hatalmas 
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fogaskerekei, amelyek a terményt őrlő 
malomkövet hajtották. Nem is hajthatta, mert 

a főmolnár és molnár legények, még az egri vár 
ostroma előtt elhagyták a környéket.  

Királyi parancsra, a felvidékre 
menekültek, hogy az ostromló török seregnek 
ne maradjon semmi élelem.  Így tették ezt a 

többi vízimalom molnárai is, akiknek malmai 
északabbra voltak a Berki malomnál, közelebb 
az egri várhoz. 

 Most, az elárvult malom környékén, nem 
hagytak semmi jószágot, terményt, ami 

eleségül szolgálhatna az egyre nagyobb 
számban érkező oszmán seregnek.  

Csak néhány vadkacsa gágogott a 

duzzasztott tavacska csillogó tükrén, amelynek 
felszínét halvány pírral festette meg az 

elköszönni készülő Napkorong.  
Az is lehet, hogy egy-kettő, sunyi róka, 

nyaldosta szája szélét, az úszkáló vadkacsákat 

figyelve. Ám a nyálcsurgatáson kívül, nem 
történhetett semmi más, mert a sunyi rókák a 
tavacska vizével nem voltak barátságban. A 

vadkacsák meg nem voltak hajlandóak éhes 
szájukhoz közelebb úszni. 

 A vadkacsák először nem akartak 
tudomást venni a veszett iramban érkező 
lovasokról. Amikor vezetőjük kiáltására 

lassítottak, ijedten rebbentek fel, és néhány 
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szárnycsapással elérték a közeli, biztonságos 
nádast.  

 —Megállni! Megállni!—ordította egy kis 
idő elteltével a szpáhik agája, Abdi aga, amikor 

elérték a Berki malmot, és idegesen rántotta 
meg lovának zabláját. Eszébe jutott, hogy nem 
jó felé keresik a tolvajt, akit még eddig nem 

sikerült meglátni, utolérni, márpedig csak 
gyalogosan menekül. Mindez, roppant gyanús 

volt neki. A vágtázó lova csak hosszú csúszás 
után tudott megállni.  

Dühös aga parancsára vérszomjas 

katonák erősen megrántották vágtázó lovaik 
zabláit, mire gyorsan megálltak a poros 
földúton. Csak a felkavart por keringett még 

egy ideig, majd az is, olyan észrevétlen 
telepedett rá a környékre, mint a közelgő est 

homálya. Megállásnak éppen ideje volt.  
A lovak háta verejtéktől habzott. Erősen 

kitágult orrlyukaikon keresztül, kapkodva 

szívták magukba a levegőt, aminek ugyancsak 
híjában voltak.   

Abdi agát nem érdekelte a vágtázó lovak 
habos, verejtékes háta, csak a kincseivel 
menekülő tolvaj. Azt akarta ő minél előbb 

elfogni, hiszen élete függött ettől. Tudta jól, Ali 
pasának nem számít egy ember, száz ember, 
de még sok ezer sem, ha a kincseit akarja 

visszakapni.  
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Hatvan elszánt, kipróbált harcos állt meg 
parancsára és hallhatta ellentmondást nem 

tűrő hangját: 
—Igazhitű, bátor, Allah hitében 

megingathatatlan harcosok! Visszamegyünk az 
Eger patak mellett található legfelső 
vízimalomig, és onnan háromfelé indulunk!  

Húsz dzsebedzsik lovas megy Buda felé, 
húsz szpáhi lovas Szarvaskőnek. Húsz 
akindzsik, megtorló lovassal én indulok kelet 

felé, Felső Szomolya irányába. Érzésem szerint, 
errefelé menekül a tolvaj. Biztos vagyok benne, 

hogy a kaptárköveknél akar elbújni!  
Aki elfogja élve, vagy halva, és a 

kincseket megtalálja, mesés jutalomban 

részesül! Aki összepaktál a menekülővel, 
annak fejét veszem!—fenyegetőzött az aga, ami 

érthető, hiszen az ő feje is veszélyben volt. Ha 
nem lesznek meg a hiányzó kincsek, Ali pasa 
minden bizonnyal fejét véteti.  

Eddig azt hitték, csak a földút felkavart 
pora miatt nem lehet már látni. Amikor elült a 
por, akkor sem javult sokat a láthatóság. 

Kerecsend irányába figyelve láthatták, hogy az 
izzó napkorong lecsusszan a látóhatáron. Csak 

izzó tüze vöröslött még, mint a lobogó fáklya, 
aztán az is ellobbant a látóhatár szélén.  

Kelet felé figyelve a Hold ezüstös, sarló 

alakú korongja ragyogott már az égbolt 
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peremén.  Pontosan olyan volt, mint az első 
akindzsik kezében tartott zászlóra festett 

félhold.  
Rövid idővel a megállásuk után 

besötétedett. Az aga jobbnak látta, ha 
megvárják a hajnali órákat. Félt az éjszakától, 
amire minden oka megvolt. Várból gyakran 

kirohanó, portyázó gyaurok, szívesebben 
portyáztak az éjszakai órákban. A várvédők 
sötétben is jól ismerték a tájat, míg az 

ostromlók, még nappal is könnyen eltévedtek 
az ismeretlen vidéken.  

Mostanában különösen gyakran 
portyázgattak, hiszen már senki előtt sem volt 
titok; Eger vára nem hitvány akol. Erős vár, 
még megsebzetten is, amelynek falaitól, 
hamarosan menekülni kell Ali pasa és Ahmed 
pasa ostromló csapatainak.  

Amikor végre megvirradt, az előző napi 
parancs szerint, három irányba indultak, a 

menekülő tolvaj nyomait keresve.  
 

 

* 
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Hasszán nem is sejtette, milyen 
szerencséje van. Ha már kezdetben helyes 

irányba indulnak üldözői, régen elfogják.  
 Hatvan lovagló harcos képes arra, hogy 

utolérje és minden árkot, minden bokrot 
tüzetesen átnézzen, miután egészen 
bizonyosan megtalálják. Ám az igazhitűek 

istene, Allah, most vele volt. Vagy talán a 
gyaurok istene, aki azt sugallta az őt üldöző 
Abdi agának, hogy rossz irányba, Maklár felé 

induljanak elfogására.  
 Amikor a menekülő az Almagyar 

dombnak tetejére ért, a szőlősorok között 
megállt egy rövidke időre. Megállt, hogy erősen 
dobogó szíve csillapodjon, és ziháló tüdejébe 

friss levegőt szívjon, amelynek e pillanatban 
ugyancsak híjában volt.  

 Ezt a rövid pihenőt használta fel arra, 
hogy buggyos nadrágjának szárából a földre 
csúsztassa kincseit, hiszen még azt sem tudta, 

miket hozott el Ali pasa mesés kincseiből.  
 Ha a pasa látta volna, minden bizonnyal 
eszét veszti. Kincseinek egy része, melyeket 

kaftánja szegélyével fényesítgetett még elébb, 
most a szőlősorok között, a poros földön 

hevernek.  
 Poros lett a színarany kehely, porosak 
lettek a drágakővel ékesített nyakláncok, a 

burnótos szelence, gyűrűk sokasága, karkötők. 
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És még, ki tudná felsorolni a sok apró 
csecsebecsés kincset, ami egy bőségesen 

buggyos török nadrágban elférhet.  
Nem volt ideje, hogy mindet számba 

vegye. Egy-két perces pihenő után, egy talált 
rongyba tekerte valamennyit és tovább 
menekült keleti irányba, lefelé a Sík hegyen, a 

Nyerges tető kaptárkövei felé.  
A Nyerges tető alatti Kiskútnak tisztavizű 

forrásánál megállt, hogy szomjúságát 
csillapítsa, és a vizes bőrtömlőjét frissvízzel 
feltöltse. Errefelé ismerte a tájat, hiszen 

gyakran portyázgattak korábban ezen a 
környéken.  

Útközben meg-megállt, hátrafordulva 
kémlelte a tájat, hogy üldözőit mielőbb 
megpillanthassa. Ám nem látott senkit, hiszen 

az általuk felkavart por, már messziről 
látszana.  
 Kellemes idő volt. A fákról szivárvány 

színeiben pompázó levek hulltak a fák alá. Az 
októbervégi, lemenő napnak sugara pásztázta 

a szőlősorokat, melyeken érett fürtök 
felkínálták magukat. Leszakajtott egy-két 
fürtöt, hogy szomjúságát és éhét csillapítsa.  

  Talán már a tőkék is az ostrom végére 
vártak, mert terhesnek találták az érett 

fürtöket csüngetni.  
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Dombokon most nem hallatszott a 
szüretelő jobbágyok vidám éneke, nem 

nyikorogtak a termést szállító szekerek 
kerekei, hiszen az ostrom miatt a szüret is 

elmaradt. Ezek után a gyauroktól sem kellett 
félnie. Csendes volt a táj.  

Ám ebben a csendes világban, egy idős, 

szőlőművelő jobbágyot látott félénken osonni a 
város felé. Hátán szőlővel megrakott faputtonyt 
cipelt. Félelem látszott rajta, de már nem 

győzte kivárni az ostrom végét, ezért lopakodott 
ki a Nyerges tetői szőlőjébe. Még szerencse, 

hogy nem látta meg a török menekülőt. Így 
nem ijedt meg, hanem korábbi tempójában 
folytatta útját a város felé. Az is igaz, hogy ez a 

menekülő már nem volt ellensége.  
Amikor Hasszán elérte az első tufába 

faragott kunyhót, a Nyerges tetőn, leült 
padkájára, hogy egy kicsit ismét megpihenjen. 
Mátra felé figyelve látta, amint az izzó 

napkorong lecsusszant már az égboltról, 
miután hamarosan besötétedett.  

Talán éppen ebben a pillanatban 
figyelhette Abdi aga is a bíborszínű 
naplementét, és szólította katonáit megállásra, 

még Maklár előtt, a korábban elcsendesedett 
vízimalomnál.  

Hasszán nem tudhatta, hogy üldözői 

rossz nyomon járnak. Ha tudta volna, nem siet 
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annyira, hanem eleség után néz. A szőlő nem 
bizonyult eléggé laktatónak, mert gyomra 

ismét korgásba kezdett. Volt még 
tarisznyájában egy kevéske, száraz piláf és azt 

törögette, eszegette, de elfogyasztása után is 
alig csillapodott valamicskét éhsége.  

 

 
 

A mindent eltakaró sötétségben 

megélénkült a vadak mozgása. Közeli 
Mészhegy erdeje felől baglyok huhogása 
hallatszott. Pajdosi szőlő tőkéi között fácán 

rikácsolt kétségbeesetten. Talán a róka 
szájából hallatta utolsó, kétségbeesett hangját, 
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mert rövidesen végleg elcsendesült. Mészvölgy 
nádasa felől nádi farkasok vonyítását 

hallhatta, mintha figyelmeztetnék, húzódjon 
beljebb a pincekunyhóba, mert azon kívül élete 

egy garast sem ér.    
Tufába faragott kunyhó kőpadkájára ült, 
amely egy fekhely volt. Korábban erre terített 

szénát a kunyhó gazdája, hogy a 
szőlőműveléstől elfáradva, néha megpihenjen.  
Leült és hallgatta az éjszakában mozgó vadak 

hangjait, amely kissé megnyugtatta. Tudta jól, 
ha vadak hallatják hangjukat, akkor ember 

nincsen közelben.  
 Most lett ideje arra, hogy 
elgondolkozzon, mit cselekedett. Akármeddig 

gondolkodott, nem bánta tettét. Fatima 
elvesztéséért örök bosszút fogadott. Ali pasa 

kincseinek megvámolását a bosszú részének 
tekintette. Jól tudta, nem az ő háremébe került 
szerelme, ám ő is hasonló módon ejtette 

fogságba háremének ágyasait, mint a többi 
török nagyúr. Ő volt legközelebb, így most rajta 
állt bosszút Fatimáért, és mindenért.  

 Márpedig ennél fájdalmasabb dolog nem 
érhette a kincsek után sóvárgó, gőgös pasát, 

aki rabolt kincseit mindennél jobban szerette.  
—Fatima! Fatima! Látlak e még 

egyszer?—suttogta önmagának, a sötét, 
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kőbevájt kunyhóban, hiszen senki sem volt 
közelében.  

Akinek most kérdését feltette, nagyon 
távol van tőle. Talán éppen ebben a 

pillanatban—egy sztambuli hárem foglyaként—
hasonlóképpen suttogta ő is Hasszán nevét.  
Mindezt teljesen feleslegesen, hiszen onnan 

soha nem lesz szabadulása.  
 Koromsötét kunyhóban addig suttogta 
Fatima nevét, míg a jótékony álom 

ólomsúlyként ránehezedett fáradt szemeire. 
Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a nap 

eseményei, a menekülés izgalmai, nagyon 
kimerítették.  
 Nyugtalanul bóbiskolt valamicskét, ám 

ez a szunyókálás is tele volt rémséges 
álmokkal. Márvány tenger környéki kisfalu 

kunyhói között járt zavaros álmai szárnyán. 
Ott, ahol a falut, olyan köves, sziklás dombok 
ölelik körül, mint itt, a gyaurok földjén. 

Fatimával egymás kezét fogva, lépkedtek a 
dombok között, amikor vágtató dzsebedzsik 
lovasok csapata száguldott feléjük. Őt és 

szerelmét láncra fűzve, vitette Abdullah aga a 
szultán udvarába. Kedvesét hárembe, és őt, a 

hódító seregébe fogatta be.    
Riadt bóbiskolásából hangos csörtetésre 

ébredt.  
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Megriadt vadként pillantott ki az 
éjszakába, ahol a sarló alakú Hold és a fényes 

csillagok, némileg megvilágították a környéket. 
Legalábbis annyira, hogy a zaj okozóját 

felismerje. Szarvas körvonalait vélte felfedezni, 
amelynek szerteágazó agancsa, akadozott egy 
alacsonyabb gyümölcsfa ágaiba.  

Amikor a vad észlelte a kunyhóból 
kibúvó Hasszánt, megriadva, futásnak eredt. 
Egy perc multán már a sűrű erdő fáinak ágait 

csattogtatta ága-bogas agancsával. Onnan 
hallatszott még egy ideig az egyre inkább 

elhalkuló, megriadt vad csörtetése. 
Ha eddig nem tudott igaziból aludni, 

ezután még annyira sem. Nem is lett volna már 

erre sok ideje, hiszen a keleti égbolt derengeni 
kezdett. Pacsirták már fenn a magas égbolton 

jelezték egy új hajnalnak közeledtét.  
Mivel ismerte a környéket, tudta, e 

búvóhely nem jó. Nem láthat messzire, miután 

könnyen meglephetik üldözői, akikről jól tudta, 
hamarosan nyomára találnak.  

Még mielőtt teljesen kivirradt, elindult a 

Nyerges tető kaptárköveihez, amelyről tudta, 
hogy egyik kúp alakú kő belsejében, egy 

kiskunyhó, egy pásztorkunyhó van bevájva. Ha 
tetejére áll, messzire elláthat, miután nem 
tudják meglepni üldözői. Handzsárjával, 

amelyet magával hozott, kivágott egy 
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csipkebokrot, hogy a kunyhót eltakarva, 
láthatatlanná tegye.  

Amikor kivágta, odahúzta a bejáratához, 
és kipróbálta, hogy kíváncsi szemek elől, 

mennyire takarja el a kunyhó üreget. Ekkor 
kisé megnyugodott, és felállt a kúp tetejére. 
Nem először állt ezen a helyen, ahonnan jóval.  

 

 
 
messzebbre láthatott, mint az éjszakai 
menedékhelyéről, ahonnan alig látott valamit 
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Még a Nap nem kelt fel a keleti égbolton, 
de már halvány pírral megfestette az ég alját. 

Jelezve, mely tájékon kívánja éltető sugarával 
köszönteni először a Földet.  

Visszafelé tekintve, figyelmesen kémlelte 
a tájat, amikor egy parányi porfelhőt látott az 
Almagyar domb irányában, mely hamarosan 

kiterebélyesedett, hiszen gyorsan közeledett.  
 

 
 

Szíve nagyot dobbant. Jól tudta, az egyre 
nagyobb porfelhő, a közeledő akindzsik lovasok 

lovainak patáitól származik, akik üldözőit 
hozzák egyre közelebb.  
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Gyorsan lemászott a kaptárkőről és az 
előbb kivágott, sűrű, leveles csipkebokrot 

maga után húzva, beosont a kúp belsejébe.  
Még a fagy, az őszi szél, nem sodorta le 

ágairól a leveleket, ezért alkalmas volt arra, 
hogy teljesen eltakarja a parányi csőszkunyhó, 
kicsinyke bejáratát. Viszonylagos biztonságban 

érezhette magát a takaró bokor másik oldalán.  
 Nem telt el tíz perc sem, amikor távolról 
hangokat hallott, és úgy tűnt, mintha saját 

nevét hallaná. Még jobban fülelni kezdett, 
miután hamarosan hallhatta, nem képzelődik. 

Amikor még közelebb értek, érthetően hallotta 
Abdi aga kiáltását: 

—Hasszán! Hasszán! Gyere elő! Nem lesz 
semmi bántódásod! —kiabálta teljes torokkal, 
hiszen máris kétségbeesetten gondolt arra, mi 

lesz, ha nem sikerül Ali pasa kincseit 
megtalálni.  

—Hasszán! Kedves Hasszán! Ali pasa 
nem bánt téged! Ő jó ember. Csak a kincseit 
add vissza! Sőt! Még meg is jutalmaz, és a 

kincseiből kiválaszthatod a legszebbiket! —
kiáltotta ismét, hízelgő, nyájas szavakkal.  

Ha az üldözött nem ismerné, az előbb 

emlegetett pasát, talán még el is hihette volna 
rendkívüli jóságát. 

Azonban nem volt hiszékeny és nem 
hitte el. Nagyon jól emlékezett a korábbi 
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napokra, amikor minden gondolkodás nélkül, 
vágatta le gyaurok fejeit, és a sátra körül, 

húzatta valamennyit karóba. 
Nemcsak gyaurok fejeit, de saját 

katonáinak is fejét vette, ha valami kedvét 
szegte. Márpedig őneki minden kedvét szegte. 
Ha sütött a nap, ha nem, ha esett az eső, ha 

nem, ha fújt a szél, ha nem. Mostanában, 
amikor közeledett seregének veresége, az egri 
vár ostromának vége, különösen ingerült volt.  

Szerencsére ismerte a pasa 
dühkitöréseit, ezért mézédes szavainak nem 

dűlt be. Az elmúlt napokban hallhatta, amint 
Ahmed pasával már majdnem vérre menő 
veszekedést folytatott. Márpedig Ahmed pasa 

egyenrangú véle, mégis haját akarta kitépni.  
Ha ez így van, akkor egy olyan, 

közönséges bosztancsik gyalogost, mint ő, 
minden bizonnyal saját kezével fejezi le, vagy 
húzza karóba.  

Az elhangzott mézes-mázas szavakra 
sem moccant. Ám iszonyú félelmében az 
eddigieknél is sokkal jobban reszketett. Nem 

tudhatta, mikor találják meg, hiszen körbe-
körbe járták a Nyerges tető kaptárköveit, 

melyek egyikének, csipkebokorral eltakart 
ürege, most búvóhelyéül szolgál.  

Az egyik akindzsiknek, Musztafának, 

lova kaparni kezdte a talajt, éppen annak a 
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kaptárkőnek közelében, melynek belsejében 
remegve bújt meg iszonyú félelmében.  

—Valaki van a közelben! A Próféta 
szakállára esküszöm, hogy Hasszán a közelben 
van!—szólt harsányan harcostársához, miután 
leszálltak lovaikról, és kardjaikkal kotorták a 
sűrű bokrokat.  

—Olyan sok pincelyuk, bokor van 
errefelé, hogy könnyen elbújhat. Olyan ez a táj, 
mint Üszküdár környéke, a mi hazánkban.—
mondta a másik harcos, Deniz, miközben a felé 
a kúp felé sandított, ahol Hasszán, a kezében 

tartott handzsárjával, készült fogadásukra. 
Mert eldöntötte, nem adja olcsón életét.  

Musztafa a takarásra odahúzott 

csipkebokrot piszkálgatta fényes fegyverével, és 
nagy gonddal nézegette a kunyhó üregét 

takaró bokrot. Kereste annak tövét, de 
bármiképpen nézegette, nem találta. Mindezért 
igyekezett felfedezését megosztani 

harcostársával: 
—Kedves Deniz barátom! Allahra 

mondom neked, én úgy látom, mintha ennek a 
bokornak nem lenne töve. Láttál már te ilyen 
boszorkányos dolgot? Mert, olyat már nem 

egyet láttam, hogy a bokor gyökere kint van, és 
az ágai behajlanak egy repedésbe, vagy üregbe. 
Márpedig ennek a bokornak egyáltalán nem 

látom a tövét, nem láthatom, hogy honnan nőtt 
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ki! Talán éppen azért, mert korábban levágta 
valaki, és ennek a bokornak nincsen semmi 

töve! 
 

Eddig is nagyon félt a kunyhó üregében 
rejtőzködő Hasszán, mikor ezt meghallotta, 
érezte, most aztán közel a vég. Nagyon jól 

tudta, hogy a felfedezésüknek végére járnak. 
Már idegességében ki akart rohanni az eddig 
rejtőzködésére szolgáló kunyhóból, de 

mégiscsak várt az utolsó pillanatig.  
 

Deniz közelebb ment barátja hívó 
szavaira, a titokzatos bokorhoz, és kíváncsian 
nézegette: 

—Én azt mondom kedves barátom, ha 
nem lenne ennyire szúrós, már becsusszannék 

mögéje, hátha valami bejáratot takar ez a 
rusnya, szúrós bokor.  

Ha Deniz félt is, Musztafa nem félt 

annyira a szúrós bokortól. Meg aztán, gyanús 
volt neki lovának nyugtalansága, amely nem 
akarta abbahagyni a kaparást, miközben egyre 

türelmetlenebbül horkantgatott. Kíváncsisága 
erősebbnek bizonyult az apró szúrások 

kellemetlenségétől, ezért fegyverével máris 
piszkálgatni kezdte a titokzatos bokrot.  
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Alig kezdett hozzá a buzgó 
kutakodásához, amikor a távolabb tartózkodó 

Abdi aga harsány kiáltását hallhatták: 
—Igazhitű harcosok! Üljetek lóra, mert 

mielőbb széjjel nézünk ott, a szőlőssorok 
között!—mutatott a Pajdos szőlőtőkéi felé, ahol 
az eddigi jó időnek köszönhetően, még nem 

hulltak le a levelek. Sőt, legtöbb tőkén még az 
érett fürtök is ott csüngtek. A hely 

alkalmasnak látszott arra, hogy a lombos 
szőlőtőkék között, észrevétlen megbújhasson 
valaki.  

—Nagyméltóságú Abdi aga! Allah 
növessze meg a szakálladat bölcsességedért. 
Én mégis azt mondom neked, itt kellene 

jobban kutakodni. Által nézni ezt a sok 
pincelyukat, amelyben könnyen megbújhat Ali 

pasa kincseinek tolvaja!—mondta Musztafa, 
akinek lova rendületlenül kapart első lábaival 
és nagyokat horkantgatott.  

—Miből gondolod ezt Musztafa?  
—Nagy bölcsességű Abdi aga! Legyen 

éveidnek száma még az égbolt csillagainál is 
bőségesebb! Te irányításoddal legyen 
szerencsénk megtalálni Ali pasa kincseit. A 

Próféta bölcsessége irányítsa minden 
cselekedeted, úgy, ahogy ezt korábban is tette. 
Én bizony abból gondolom, hogy lovam 

idegesen horkantgat, kaparja a földet, ami azt 
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jelentheti, hogy közelben van kincsek tolvaja—
válaszolta, miközben mutatott a gyanúsnak 

tűnő hely felé, az igazhitű harcos, Musztafa.  
Bölcs aga fejét vakargatta egy ideig, majd 

mégis úgy látta jónak, ha a sűrű szőlőben 
kutakodnak először. Gondolta ezt már csak 
azért is, mert egy olyan közönséges 

akindzsiknek, mint Musztafa, ne legyen igaza.  
—Azt mondtam, hogy üljetek lóra, mert a 

szőlőket vizsgáljuk át először! Ha nem találjuk, 
akkor visszatérünk!—mondta dühösen, és a 
húszfős akindzsik harcos lova, máris kocogni 

kezdett a pajdosi szőlők irányába.  

 
 
* 

 
 

 
—A rejtett pince belsejében Hasszánnak 

egy nagy kő esett le szívéről, amikor hallotta és 
látta is egy szűk résen keresztül, az elvonuló 
üldözőit. Az első dolga az volt, az általa 

elképzelt keleti irány felé fordult és leborulva a 
kunyhó hideg kövére, hálaimáját suttogta el 
Istenének, Allahnak. Tudta jól, hogy e 
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szerencsés fordulatért, kinek tartozik 
hálájával. 

Miután meghálálta imájával a pillanatnyi 
megmenekülését, nem késlekedett tovább, 

hanem a csipkebokrot eltolva, kiugrott 
rejtekhelyéről.  

Mint űzött vad, összevissza rohangált 

tanácstalanságában. Nem tudta merrefelé 
meneküljön.  

A Pajdos szőlői felé nem menekülhetett, 

hiszen arrafelé indultak keresni ellenségei. 
Visszafelé sem, mert ahová mentek most 

keresni, onnan megláthatnák. Végül, kivont 
szablyájával kezében, a Mészhegy irányába 
kezdett el futni. Volt neki handzsárja és 

szablyája is, amiket akkor ragadott magához, 
amikor megkezdte menekülését.  

Pontosan ellenkező irányba futott, 
miután a Pajdos szőlőtőkéi közül csak a hátát 
láthatták volna, ha a fák nem takarják el. 

Szerencséjére, nem figyelte senki, mert Abdi 
agával az élen, a szőlőtőkéket kutatták buzgó 
szorgalommal.  

 
Amikor a Mészhegy meredek, északi 

oldalához ért, a tájból kiemelkedő Eged hegyet 
pillantotta meg, nem is olyan távol. Tisztásabb 
részén, őzek, szarvasok békésen legelgettek. 

Arra gondolt, bárcsak őz lehetne, és gyors 
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lábaival neki iramodna a Bükk hegység 
erdőrengetegének, messze maga mögött hagyva 

vérszomjas üldözőit.  
 

 
 
Mivel ember volt, és egyben üldözött 

bosztancsik harcos, távolinak találta az Eged 

hegy erdejét. Lent, és közelben, a lába előtt, az 
Áfrika szőlőinek pincelyukait pillantotta meg.  

Rejtett-zugos üregeik menedékül 
kínálgatták magukat.  

Nem késlekedett sokáig, hanem 

bukdácsolva futott le a Mészhegy meredek 
oldalán. Hamarosan elérte a legnagyobb 
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pincebarlangot, amely olyan nagy, és olyan 
sötét volt, hogy egy egész csapat katona is 

elrejtőzhetne benne.  
Mivel üldözői éppen ellenkező irányba 

vágtattak, volt ideje arra, hogy alaposan 
körülnézzen. Szőlőművelő jobbágyoknak 
kőbevájt, sok-sok pihenő kunyhói, 

alkalmasnak látszottak arra, hogy 
naplementéig, elrejtőzzön valamelyikben.   
 

Megnézte a kisebb pincék mindegyikét, 
amelyekben szénával borított kőpadkákat 

talált. Ezek mindegyike arra szolgált, hogy 
nappali szőlőműveléstől fáradt jobbágyoknak, 
ne kelljen éjszakai pihenőre hazatérni, 

távolabbi otthonaikba.  
 

Amikor valamennyit átvizsgálta, az 
először megtalált nagyobb barlangos pincét 
látta legalkalmasabbnak rejtőzködésre. Pince 

legbelső üregét nem világította meg a nappali 
fény, így most is átláthatatlan homály borította 
sötét belsejét. 

Tüzet csiholt egy száraz taplóra, amivel 
botra kötözött szénacsóvát lobbantott lángra, 

hogy láthatóvá tegye azokat a belső üregeket, 
amelyek nappali fényben is sötétek maradnak.  

Szénacsóva fellobbanó lángjánál 

láthatta, hogy sok-sok denevér csüng alá a 



 

36 

pince boltozatából, nappali álmukban 
szenderegve.  

Először megijedt, de miután látta, hogy 
most ártalmatlan, békésen pihengető állatkák, 

ezt a helyet választotta az újabb búvóhelyéül.  
Hogy mégis, miért ezt választotta? 

Hasszán már jól tudta. Talán éppen a 

denevérek sokasága miatt. 
 

 

 
* 

 
 

 
Abdi aga egyre dühösebb lett, amikor a 

Pajdos szőlőrengetegét átvizsgálva, nem 
találtak semmi, olyan nyomot, amely a 
környéken Hasszán jelenlétét igazolná.  

Ekkor még nem gondolta, hogy hamarosan 
még ettől is dühösebb lesz.  

Musztafára nézett, aki éppen ekkor 

kezdett el hajlongani előtte és mézes-mázos 
szavaival szólt, ekképpen:  

—Nagy bölcsességű Abdi aga! Allahba 
vetett hited legyen szilárdabb e hegy 
kaptárköveinél.  A Próféta irányítsa minden 

cselekedetedet! Allah az, aki téged éles eszű, 
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igaz hitű muzulmánnak teremtett, aki oly 
sokszor túljártál már a hitvány gyaurok eszén.  

 Én újfent azt mondanám, nézzük meg 
ismét azt a helyet, ahol okos, bátor paripám, 

többször is horkantgatott, és lábával 
türelmetlenül kaparta a köves talajt.  

Az aga nem válaszolt hűséges 

harcosának semmit, ám hallgatott rá, mert 
katonái felé fordulva, szűkszavúan, csak 
ennyit mondott:  

 —Vissza a kaptárkövekhez! 
Alig telt el tíz perc, amikor kisebb vágta 

után a köves, gödrös szekérút végén, 
megpillanthatták a Nyerges tetői 
kaptárköveket, ahol a kincs tolvajt keresték 

korábban.  
 

 Hasszán nagyon okosan cselekedett, 
mikor elhagyta a legnagyobb kaptárkőben 
található búvóhelyét. Ám akkor, olyan hibát is 

elkövetett, ami bizonyosságot adott üldözőinek 
arról, hogy valóban a környéken bujkál, 
valóban errefelé kell keresni.  Amikor kibujt 

rejtekhelyéből, az üreget eddig takaró 
csipkebokrot elfelejtette visszatenni. A 

visszaérkezők közül Musztafa harcos 
izgatottan kiáltott fel: 

—Nagy bölcsességű, aranyos Abdi aga! 

Allah növessze meg szakálladat, olyan 
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hosszúra, hogy e kaptárköveket legalább 
százszor körbekötözhesd vele! 

  

 
  
Jobban vágjon az eszed, mint az én jatagánom, 
amelynek éle, egyetlen fűszálat százfelé képes 

hasítani. Ne legyek igazhitű muzulmán, hanem 
legyek ebhitű gyaur, aki Allahról semmit sem 

tud, ha nekem nincsen most igazságom!  
 Az aga már kezdte unni hízelgő 
alattvalója hajlongását, és hűséges nyálának a 
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kelleténél is bőségesebb csurgatását, ezért 
rákiáltott: 

 —Megmondanád, mit akarsz tudtomra 
adni? Vagy csak az időt húzod, hogy Ali pasa 

tolvajának legyen ideje elmenekülni?  
 —Nagy bölcsességű Abdi aga! Ezt az 
üreget előbb még nem láthattuk, mert ez a 

csipkebokor eltakarta szemünk elől. Ez nem 
jelenhet mást, mint azt, hogy valaki volt a 
pincelyukban. Hűséges lovam ezért kapart, 

ezért horkantott szorgalmasan. Ez a valaki 
csak Hasszán lehetett!—mutatott az időközben 

szabaddá vált, sötéten tátongó pincelyukra, 
amely mellett a kivágott csipkebokor, igazának 
bizonyítékául szolgált.  

  
Abdi agának, e baklövése láttán, teljesen 

elborult az agya. A meghajlott állapotában lévő 
Musztafát hanyatt lökte. Hasára lépve, úgy 
megtaposta, hogy a szerencsétlen, igazhitű 

harcos azt érezhette, mintha a vágásra ítélt, 
várból kiszabaduló bika taposná egyfolytában.   
 Azzal, hogy az aga megtaposta hűséges 

harcosát, Musztafát, a bőségesen megtelt 
méregzacskója még nem ürült ki teljes 

mértékben. Mindezért, úgy fordította, hogy 
feszülő fenekét a kezében tartott, több ágú 
korbácsával kedve szerint kiporolhassa.  
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 Porzott is az eléggé, hiszen az egri vár 
ostrománál nem porolta ki senki. Kiporolták 

volna ugyan azok az ebhitű, gyaur várvédők, 
de volt annyi esze, hogy messzire elkerülje 

őket. Inkább az aga közelségét kereste, ahol 
nem záporoztak annyira a gyaurok nyílvesszői.  

Mindez azt bizonyítja, hogy Musztafának 

is megvolt a magához való esze, és 
nyugalmasabb helyet keresett a gyaur 
nyílvesszők záporozásának idejére.  

  
Az imént kitárulkozó, sötét pincelyuk 

mágnesként hatott a dühös agára. Kékült, 
zöldült tehetetlen dühében. Mindezt bárki 
megértheti, akinek van annyi ész kobakjában, 

hogy most belátja; Hasszán elfogása csak 
egyetlen pillanaton, egyetlen hajszálon múlott.  

Vajon lesz e még, ilyen pillanat? Ez volt a 
nagy kérdés, melyre választ most, senki sem 
képes megadni. Még Abdi aga sem láthatott a 

jövőbe, ezért lováról leugorva, becses turbánját 
verdeste, a szabaddá váló üreg oldalához.  

 
Miután kellő mértékben kirojtosodott az 

aranyos zsinórokkal által szövött, díszes 

turbánja, lehajolt és úgy csusszant be az üreg 
szűk nyílásán.  
 Alighogy becsusszant, egy förtelmeset 

ordított, melynek hangereje, egy afrikai 
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oroszlánt is meghazudtolna. Mivel nem volt 
közelben semmilyen oroszlán, csakis ő 

bődülhetett ekkorát:  
 —Hasszán! Hasszán! Hová tetted a többi 
kincset?!—kiabálta teljes torokkal és kezében 
egy fényes, drágakövekkel kirakott 
aranygyűrűt tartott, amint kimászott a 

homályos pincekunyhó üregből.  
 Az akindzsik harcosok még az előbbi, 

dermesztő ordítás hatása alatt álltak, 
mindezért, moccanni sem mertek. Aga kezében 
tartott gyűrűre figyeltek. Csillogásának 

fényereje, alig maradt alul a Nap vakító 
fényénél, amely nemsokára ismételten 
elköszönni készült ettől a tájéktól.  

A dühös aga most bánta csak igazán, 
hogy előbb nem hallgatott katonájára, akinek 

lova már korábban nyomára akadt a 
rejtőzködő tolvajnak.  
 —Harcosok! Allah rendíthetetlen, bátor 
katonái! Körbejárjuk a hegyet!—kiabálta 
idegesen, majd a kis csapat élére állva, 

mihamarabb elindultak a felé a szekérút felé, 
amely mélyen tufába vájva, leérkezik a 
Mészvölgybe.  

Csapat egyik fele balra fordult, másik, 
pedig jobbra, hogy körbezárják a Mészhegy 

közelében található fenyőerdőt, a környéken 
bujkáló Hasszánnal együtt. 
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 Nem telt el még öt perc sem, amikor 
lovak patáitól, olyan ijesztően hangos lett a 

Mészvölgy környéke, hogy nádasok 
zsombékjaiban rejtőzködő farkasok 

biztonságosabbnak látták, ha egy ideig 
elhagyják a búvóhelyül szolgáló nádtengert és 
elrejtőzködnek az erdőrengeteg sűrűjében.  

 

 
 
* 
 
 

 
Az Áfrika kispincéiben rejtőzködő 

üldözött ismét megnyugodhatott egy rövid 
időre, amikor ellenkező irányból, a tufába vájt, 
mély szekérút felől, hallhatta üldözői egyik 

felének távozó robaját.  
Nem tudhatta, hogy most zárják körül. 

Hiszen a másik lovas csapat visszafelé indult, 

hogy a Nyerges tetőt megkerülve, az Árfika 
pincéinél találkozzanak Abdi aga által vezetett 

akindzsik társaikkal.  
Ez utóbbi csapat lovainak sok-sok patái 

alatt, dübörgött a tufába vájt szekérút.  Mintha 

titkos folyosókat, vagy rejtett pincéket faragtak 
volna oda a hitetlen, ebhitű gyaurok.  



 

43 

 Megkönnyebbülve tapasztalta a távolodó 
dübörgést. Éppen ideje volt egy kis 

nyugalomnak, mert a kincseket rejtő ruha 
kötése oldódni kezdett.  

Nem is sejtette, hogy már el is hagyott 
belőle. Az Abdi aga által megtalált gyűrűt is 
elhagyta. Nem sejthette, mert azt sem tudta, 

mennyit rakott először buggyos nadrágja 
szárába.  Így azt sem tudta, hogy az aga 
megtalált belőle egy fényes, ékköves gyűrűt, 

amelytől szinte eszét vesztette.   
Csipkebokor otthagyása után, ez volt a 

második nagy hiba, amit elkövetett, gyorsan 
egymásután. Ám egyik elkövetéséről sem 
tudott.  

Mint csepegő vér nyomán, áldozatát 
követő oroszlán még inkább megvadul, úgy lett 

egyre éhesebb Ali pasa ellopott kincseire Abdi 
aga. Eszét vesztve vezette ellenkező irányba 
csapatának másik felét.  

Minden üldözője elhagyta a környékét, 
ami egy kis időt adott az üldözöttnek. 
Pillanatnyilag megnyugvó Hasszánnak ismét 

elvesztett szerelme jutott eszébe és az, hogy 
mindez nem következett volna be, ha nem 

rabolják el tőle a kegyetlen hárembasák.  
  

—Édes Fatima! Én drága, felejthetetlen 
Csillagom! Látlak e még egyszer? —kérdezte 



 

44 

ismét, de mindezt Allahon kívül nem halhatta 
senki más. 

  
Az Eged hegy felől érkező őszi szél 

gyorsan tovasuhanva, sírt a sokszínű lombok 
között. Borzolta a tájat Királykúttól délre 
elterülő Csobánka dimbes-dombos legelőjén, 

ahol gazdátlan, elkóborolt, szilaj marhák 
legelésztek, nem félve a töröktől.  

Mintha még a szomorú őszi szél is azt 
susogná, nincsen Hasszánnál senki sem 
boldogtalanabb. Könny szökött szemeibe, 

amikor azokra az édes percekre, órákra, 
napokra gondolt. Azokra, melyeket szerelmével 
tölthetett, a sziklás, dimbes-dombos 

kisfalujukban és annak vadregényes 
környékén, ahol, olyan a táj, mint errefelé.  

Lassan már három éve annak, hogy a 
hárembasáknak megtetszett Fatima páratlan 
szépsége. Kegyetlen szpáhik segítségével 
foglyul ejtették falujának széplányait.  

Szerelmét pontosan akkor ejtették foglyul, 

amikor egy erdőbe értek. Egy vastagabb botot 
fogott kezébe, és azzal támadt a lányrablókra. 
Nem gondolhatta komolyan, hogy sikerül 
megvédeni, akit legalább tíz fegyveres fogott 
körbe.  

Talán az életébe kerül az ellenállás, ha 
egyik lányrabló, szpáhi, nem kiált társaira: 
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—Ne öljétek meg! Erős katona válik 
belőle, ha élve fogjuk el! A szultán seregébe, 
ilyen erős, fiatal harcosok kellenek! Még 
jutalmat is kaphatunk érte.  

A jutalom szóra kisé szelídebbek lettek a 
vérszomjas harcosok, miután kezét megkötözve, 
rabszíjra kötött foglyok közé lökték. Már egy 
egész kiscsapat gyűlt össze, mire falujukhoz 
értek. Elfogásával ismét szaporodott a szíjjal 
megkötözöttek száma.  

Emlékezett most vissza a korábbi évekre, 
Hasszán.  

 
Soha nem felejthető bánata miatt, búsult 

még egy ideig, majd a denevérekkel teli 

pincebarlang tetejére lépkedett fel, hogy minél 
távolabb láthasson.  

 
Az kétségtelen, hogy az Áfrika 

gyümölcsöséből nem lehet távolabb látni, 

mivelhogy ezt a behorpadt földecskét, 
körbeveszik az erdővel borított dombok.  

Amikor felért, gyönyörködött a közeli 

kaptárkövekben, hegyekben, melyek közül, 
balra fordulva, az Eged hegy volt a 

legmagasabb. Miután jobbra fordult, a 
Bikkbérc és a távolabbi Várhegy ormait 
láthatta kiemelkedni e szépséges táj fölé.  
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Hazája tájait juttatták eszébe e hegyek, 
ami most különösen jólesett neki. 

Törökországban található Cappadocia 
kaptárköveire gondolt, ahol a kúpok 

égbemeredő alakzata, hasonló látványt nyújt, 
mint e tájék kaptárkövei.  

Nem sokáig örülhetett e lenyűgöző táj 

látványának, mert a közeli Mészvölgy északi 
végétől, vágtató lovak patáinak dübörgéseit 
hallhatta.  

Hallhatta azt is, hogy a Novaj község felé 
csordogáló, mészvölgyi kispatak medrébe ért 

üldözőinek egyik része, miután szaporábban 
csobbant a víz a kispatak medrében.  

Az eddig békésen úszkáló vadkacsák 

riadtan, hápogva rebbentek föl a kristálytiszta 
vízről és menekültek a közeli nádas oltalmába.  

Nem bánták azt sem, ha a nádas 
zsombékjaiban szunyókáló farkasok 
fölébrednek. Jobban féltek a vágtató lovak 

patáitól és a nyergükben ülő, mindenre elszánt 
harcosoktól. 

Nemcsak a farkasok jelentettek veszélyt 

a riadtan menekülő vadkacsákra, legalább 
annyira félhettek a sunyi módon lapuló, ravasz 

rókáktól. Ám most azok is jobban meglapultak 
és várták, hogy az akindzsik lovai szélvész 
gyorsasággal elszáguldjanak mellettük.  



 

47 

Talán emlékeikben ott élt még e bátor 
harcosok emléke, akiknek szablyája élesebb a 

legjobb borbély borotvájánál, míg nyilaik elől 
elmenekülni eddig még egyetlen rókának sem 

sikerült.  
Annyi bizonyos, ha a bátrabb farkasok 

féltek, akkor ők még inkább félhettek. 

A kanyargó kispatakban száguldva, hol a 
vizet fröcskölték, hol a száraz, kavicsos 
pataszélen hányták a szikrákat lovaik patkói.  

Nem követték a víz folyását, hanem 
élesebb kanyarokat kiegyenesítették, hogy 

minél előbb Hasszán feltételezett búvóhelyéhez 
érjenek.  

Ha a rókák, a farkasok féltek, pedig 

életükre most nem törtek a mellettük 
elszáguldó harcosok, akkor Hasszánnak még 

inkább volt mit féltenie. 
Tudta, hogy bármely percben 

felbukkanhatnak. Már el is hagyták a kispatak 

medrét, és egy perc sem kellett neki, amikor 
kisebb porfelhőt láthatott a Mészvölgy felől, 
mely közeledve, egyre jobban terebélyesedett,  

Mint a zivataros égből cikázó villám, 
közeledtek feléje a fegyvereiket csörtető, 

vágtató akindzsik, élükön a mindenre elszánt 
agával.  
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Talán már észre is vették, hogy ott áll a 
pince tetején, de ebben nem volt teljesen 

bizonyos. Ha bizonyos lett volna, akkor sem 
tehetett semmit, hiszen vágtató lovasok elől, 

egy gyalogosnak, semmi esélye sem lehet 
elmenekülni.  
 

 

 
 
 Mégis rohanásba kezdett, hogy mielőbb a 

denevérekkel teli hodálybarlangban 
rejtőzködjön.  

Éppen idejében cselekedett, mert a 
Nyerges tető felől is megérkezett a másik 
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üldöző csapat. Így aztán bezárult a kör a 
Mészhegy és Áfrika körül. Körbezárták azt a 

pihengető denevérekkel teli pincebarlangot, 
melynek belsejében a bosztancsik gyalogos, 

úgy érezhette magát, mintha a Mészvölgy nádi 
farkasai vennék körbe, csattogó agyaraikkal.  
 

 
 
* 
 
 

 

Ez az őszi nap, olyan rövid, mint Abdi 
aga kecskeszakálla, amely nem akar már 

hosszabbra nőni. Hiába kívánják ezt neki 
hűséges, vagy csak hűséget mutató alattvalói.  

Könnyen lehet, hogy mindennek éppen 

ellenkezőjét óhajtják. Például azt, hogy 
töredezzen el szakálla úgy, mint a bokrok 
sűrűjében csörtető vaddisznónak sörtéi. Élete 

meg legyen olyan rövid, mint az egri várnál 
való tartózkodása.  

Márpedig ez a tartózkodás, sokkal 
rövidebb annál, mint ő ezt most gondolja. 
Ahmed pasa, Ali pasa, egyre kevesebbet 

emlegeti a hitvány gyaurok gyávaságát. 
Titokban arra készülnek, hogy egy éjjelen, úgy 
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iszkolnak el a vár alól, mint az őszi ködök a 
Mészvölgyből, amikor bekukkant oda az áldott, 

felkelő Napnak éltető sugara.  
Ám most az agát eddig soha nem 

tapasztalható jókedv, és derű kerítette 
hatalmába. Alattvalóihoz, olyan 
kedveskedéssel közeledett, hogy Musztafa 

hajlandó volt azt hinni, Abdi aga elméje 
elborult.  Az eddigi eredménytelen üldözés 
után, bizony még ez is előfordulhatott, ha 

lelkivilágába képzeli magát valaki. Ezt a 
hirtelen támadt jókedvét megérheti.  

Először is, élete már nincsen veszélyben! 
Hasszán elfogása és a kincs visszaszerzése, 
soha nem látott közelségbe került. Legalábbis 

ezt most jogosan hihette. Húsz, kegyetlen 
akindzsik, megtorló lovas által körbe véve, 

semmi sem látszik annyira biztosnak, mint a 
kincs tolvaj elfogása.  

Jókedvében elfeledkezett még arról is, 

hogy Musztafának, az egyszerű alattvalójának, 
olyan felettese ő, mint neki Ali pasa. Ezért 
gőgösen kell vele beszélni, a megfelelő 

távolságot kell tartani. Úgy, ahogyan ezt eddig 
cselekedte. Hiszen még mos volt az, amikor az 

előtte csúszó-mászó alattvalóját fellökte, majd 
alaposan megtaposta.  

Ha jobban átgondoljuk, alattvalójához 

való leereszkedését, meglehet érteni. Musztafa 
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volt az, aki először állította bizonyossággal, Ali 
pasa tolvaja közelben rejtőzködik. Az is igaz, 

hogy neki meg lova jelezte. Ám ezt a jelzést 
nem mindenki vette volna észre, ezért 

mégiscsak dicséret illeti: 
—Kedves Musztafa! Nagyon jó lovad van! 

Amellett, hogy sebesen vágtázik, jó a szimata. 
Mindez annak köszönhető, hogy 
engedelmességre tanítottad. Tanítottad arra is, 
hogy minden szokatlan körülményt, előre 
jelezzen. Mindez a Te érdemed. Gondom lesz rá, 
hogy Ali pasának figyelmébe ajánljalak.  

Talán testőrsége soraiba választ, miután 
sokkal könnyebb lesz életed folyása.  Még 
az is előfordulhat, hogy agának léptet elő, 
miután egyenrangú leszel velem, édes 
Musztafám!—hízelgett az aga, remélve azt, 

hogy csak nyerhet azon, ha a kincs tolvaja, és 
főleg a kincs előkerül.  

Musztafának már elcseppent a nyála, 

ennyi jó hallatán, ami hamarosan valósággá 
válhat számára. Földre rogyva, mászott 

közelebb a nagyúr lábaihoz. Ez időre 
bőségesen összegyűlt nyálában úsztatta 
nyelvét, hogy minél lágyabban beszéljen ahhoz, 

aki ennyi szépet mondott most neki:  
—Kedves, drága Abdi aga! A mindenség 

ura, Allah, kenegesse édes mézzel még sokáig a 
te hosszú, sikamlós nyelvedet. Kenegesse, hogy 
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még sokáig, ilyen szépeket mondhassál nekem. 
Annyi kedveset, olyan édeset mondtál, mint a 
legédesebb mézes lép.  

Máris az aranyló mézecske csepegését 
érzem, széjjeltátott szájamban. Én csak 
ízlelgetem, szopogatom, nyelegetem, és nem 
tudok eltelni véle. Mindezt nagyon lassan 
teszem, nehogy hamarabb elfogyjon a 
kelleténél.  

Bizony mondom neked, ha elfogyna, én 
már csak az üres, száraz viaszt 
szopogathatnám.—adta vissza a kapott hízelgő 

szavakat a hűséges akindzsik harcos. Ugyanis 
látta, hogy az aga már szeretné végre a nyulat 
megfogni. Ez a nyúl nem a bokorban bujkál, 

hanem pár méterre tőlük, a barlangos 
pincében, a sötét pincebarlang üregeiben. 

Persze, nem is nyúl az igazán, hanem maga 
Hasszán, aki Ali pasa kincseivel együtt, végre 
most horogra kerül.  

Sok hízelgés után ideje volt hozzálátni az 
elfogáshoz, mert a nap már ismét vége felé járt. 

Vár irányában vörösen lángolt az ég alja, ami 
azt jelentette, hamarosan besötétedik.  

—Igazhitű harcosaim! A kincs tolvaj egy 
karnyújtásnyira van előttünk. Csak ki kell 
nyújtani kezeinket, és Ali pasa kirablója, máris 
a foglyunk lesz. Elérkezett az ideje annak, hogy 
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több napos üldözés után, végre jó híreket 
vigyünk Ali pasának.  

Az igazságos Allah növessze, olyan 
hosszúra szakállát, hogy ott azt a nagy hegyet, 
legalább százszor körbe kötözhesse véle!—
mutatott az Eged hegy felé, miközben soha 
nem látott derű sugárzott arcán. Olyan pír 

borította arcát, mint a most elköszönni 
készülő, izzó napkorongnak környékét.  

A húsz akindzsik, olyan üdvrivalgásban 

tört ki, hogy a Mészvölgy nádasaiban 
rejtőzködő farkasok, mélyebbre kaparták 

magukat a zsombékjaikban.  
 

 

 
* 
 

  
Hasszán a sötét, zegzugos hodály 

legmélyén, remegve hallgatta az akindzsik 

harcosok üdvrivalgását, melyből tudhatta, 
mindjárt berohannak búvóhelyének 
legsötétebb zugába. Azt is tudta, ez már 

nemcsak csatazaj, hanem egyben győzelmi 
üdvrivalgás. Biztosak elfogásában, biztosak 

győzelmükben.  
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Cselekednie kellett, mert hallhatta, 
amint lovaikról leugrálva, a bejárat felé 

csörtetnek.  
Tűzcsiholó szerszámával gyorsan 

meggyújtotta a korábban elkészített 
szalmacsóvák egyikét, és a másik kezével az 
előre elkészített fadorongért nyúlt. 

 

 
 

Az előre elkészített, zöld fűvel is 
összekevert szalmacsóva, okádta a füstöt. 
Csüngő denevérek türelmetlenül, dühösen, 

mozgolódni, csipogni, sírni, sikoltozni kezdtek 
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a sűrű füsttel borított, belső barlangnak 
boltozatán.  

Már a füst is nagy háborgatás volt a 
szunyókáló állatoknak. Kezében tartott, 

szorosan markolt fadoronggal, alaposan 
megdöngette a barlangos pincehodálynak 
dohos boltozatát. Ezután, félreugrott, hogy a 

feldühödött állatkáknak ne legyen útjában.  
Fáklya fényétől, a fadorong okozta 

kongástól, a barlang, olyan rejtelmessé, 

ijesztővé változott, mintha ősi szellemek 
tartózkodnának belsejében, és nekik nem 

tetszene a hívatlan látogatók felbukkanása.  
Abdi aga és akindzsik harcosai, már 

ennyitől is megtorpantak a barlang bejáratban. 

Mikor aztán szemben találták magukat a 
sikoltozó, ezernyi denevérrel, kétségbeesetten 

rohantak kifelé.  
Nemcsak ők ijedtek meg, hanem a 

pihenésükben megzavart, menekülő, pici 

állatok is. Nekirepültek a befelé igyekvőknek, 
és fájdalmas csípéseket, harapásokat ejtettek 
rajtuk, ahol csak érték őket.  

—Allah segíts! Allah segíts!—kiabálták 
mindannyian iszonyatos félelmükben.  

Repülőállatkákból jutott az ártatlan 
lovaiknak is. A közeli fákhoz sebtében 
odakötözött lovak, véget nem érő, fájdalmas 

nyerítésbe kezdtek, mert a sok-sok menekülő 
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állatka, őket is csípegette, kóstolgatta és 
harapdálgatta.  

Amikor már nem bírták elviselni 
harapásaikat, csípéseiket, elszaggatták a fához 

kötözött kötőfékjeiket és nekiiramodtak az 
Almagyar domb felé vezető útnak, amerről 
jöttek korábban.  

Barlang üregének eddigi csendjét 
megzavaró üldözők, hiába fohászkodtak, 
kiáltották kérésüket Allahnak, most nem jött 

segítségükre. Talán éppen azért, mert egy 
másik igazhitű harcosnak, Hasszánnak akart 

segíteni.  
Helyben történő futkosás, rohangálás 

helyett, jobbnak látták, ha lovaik után 

nyargalnak.  
Ha valaki figyelte volna őket, láthatta, 

hogy elől eszét vesztetten, gyalogosan menekül, 
rohan Abdi aga. Utána a vesztes akindzsik 
lovasok, akik fegyvereik nagy részét elszórják 

az úton.  
Időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az 

üldöző denevérektől is végre 

megszabaduljanak. Hiszen estefelé, élelmet 
keresni, amúgy is repülni indulnak. 

Naplemente környékén mindig élelem után 
kutatnak.  

Abdi aga és harcosai, mire végre 

utolérték az Almagyar dombon már pihengető 
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lovaikat, bizony ők maguk is kapkodtak a 
levegő után. Vár irányába nézve nem láthattak 

mást, mint a sötétben világító jelző tüzeket, 
ahol az egri várat ostromló harcostársaik 

pihengettek. A nap elteltével ismét számot 
vethettek arról, hogy ez a nap sem hozta meg a 
győzelmet.  

 
A vár egyre bevehetetlenebb. A gyaurok 

minden támadást visszavernek. Nemcsak 

visszaverik támadásaikat, de gyakorta 
kirohannak a vár falain kívülre, és erősen 

gyérítik soraikat.   
A kudarc után visszaérkező, aga által 

vezetett vesztes csapat, afelé a legnagyobb, és 

legdíszesebb sátor felé igyekezett, amelyik a 
vár melletti Királyszékén legfényesebben volt 

kivilágítva, a fáklyák lobogó lángja által.  
Ali pasa már nagyon türelmetlenül várta 

őket. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen 

mostanra várta azt, hogy Abdi aga átadja a 
visszaszerzett kincseket. De nemcsak a 

kincseket, hanem a tolvaj Hasszánt, akinek 
fejét ő nyisszantja le éles, arany díszítésű 
handzsárjával, s tűzi karóra, mindenki 

számára elrettentésül.  
Alig győzte várakozással az érkezőket, 

akik az elszabadult lovaik miatt, jókora 

késéssel, végre mégiscsak megérkeztek.  
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Abdi aga még akkor is csúszva-mászva 
közeledett volna Ali pasa sátrához, ha sikerrel 

jár csapatának enapi portyája. Így aztán 
meglehet érteni, ha az eredménytelen nap 

után, ezt a bőséges hízelgését, a korábbiaknál 
jóval előbb elkezdte.  

A pasa rosszat sejtett. Nagyon rosszat.  

Gyanús lett neki alattvalója, korábbiaknál 
előbb elkezdett hízelgése, hajlongása, 
csúszkálása, ezért türelmetlenül rákiáltott: 

—Ne hajlongj annyit, mint a Mész völgy 
nádszálainak hullámzó tengere! Ne húzd az 
időt, melynek bizonytalansággal eltöltött, 
minden perce, megemészti lelkemet!   Mutasd 
megkerült kincseimet és vezesd elibém annak 
bitang tolvaját! 

Abdi agára nehéz percek következtek. Az 

időt akarta húzni a végtelenségig. Minél 
későbbre tolva a valós helyzet ismertetését, az 
egyre türelmetlenebb pasával. Ám a pasa 

gyors, és egyenes választ várt kérdéseire.  
—Felséges padisah! Legyen szakállad 

hosszúsága hosszabb, mint… 

 —Ne törődj most a szakállam 
hosszúságával, melynek hosszúsága most, egy 

cseppet sem érdekel! Mutasd a kincseket és 
hozd lábaim elé annak gaz tolvaját! Ez érdekel 
most engemet, és nem a szakállam!  
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A szakállam hosszúsága csak a bajt 
hozhatja rám. Minél hosszabb, annál nagyobb 

lánggal ég, ha ezeknek a hitvány gyauroknak 
ismét kedve támadna tűzet okádó nyilaikkal 

errefelé lődözni, és az újabb sátramat 
ismételten felgyújtani.  
 —Édes Ali pasa! Felséges padisah! Az 

úgy történt, hogy Allah, minden bizonnyal, a 
tolvaj Hasszán mellé állt. Mivel is lehetne 
magyarázni, hogy már majdnem elfogtuk, 

amikor az igazhitű, minket cserbenhagyó 
társunk, denevérek ezreit küldte ellenünk.  

Allah nem akadályozta meg, hogy azok a 
rusnya állatok, minket összecsipdessenek, 
megcsúfítsanak.—siránkozott és a pasa maga 

is láthatta, amint alattvalója, úgy össze van 
harapdálva, mint az ő szája széle, melyet 

kincseinek elvesztései miatt harapdált össze, 
ideges várakozásaiban.  
 Ha nem ismerné Abdi agát, azt 

gondolhatná, nem ő az, aki előtte most 
kétségbeesetten hajlong. Annyira átváltozott a 
denevérek csípései miatt. Arca felpüffedt 

cipónyi nagyságúra. Megkékült és több helyről 
még most is szivárgott a vér. 

  
 —Ne hajlongj előttem, ne húzzad az időt 
feleslegesen, amely úgyis olyan rövid, mint a 
gyaurok vára melletti tartózkodásunk ideje! Azt 
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mondd meg nekem, mi van a kinccsel? Hol van 
a tolvaj?  
 —Felséges padisah! Sajnos, a kincs még 
mindig nála van. De tudjuk azt, mely 
barlangban bujkál. Ha több harcossal vonulunk 
ki ellene, minden bizonnyal elfogjuk!—
siránkozott arccal földre borulva az aga, de Ali 

pasát mindez nem hatotta meg. Sőt, a hírtelen 
kinyújtott lábával fellökte, majd oldalába 
rúgva, kiáltotta: 

 —Ha holnap reggelre, mire a fényes 
napkorong napkeletről előbújva ismét sátramra 
süt, nem lesznek meg kincseim, akkor arra a 
karóra tűzöm fejedet!—mutatott arra az 
egyetlen karóra, amely még fej nélkül, hegyesre 

faragva, meredezett a török őrtüzektől 
bíborszínűvé vált ég felé.  

Többi karónak mindegyikén véres fejek 
aszalódtak még a korábbi napokról. Gyaur 
fejek voltak azok leginkább, de voltak közöttük 

igazhitűek fejei is, akikre a pasa valamiért 
megharagudott.  

  
Abdi aga hihetetlen gyorsasággal pattant 

fel a pusztaföldön fetrengő helyzetéből, és 

rohant katonái felé, hogy az újabb üldözés 
mielőbb elinduljon.  

Legelőször azzal kezdte, hogy a korábban 

Buda felé, Hasszán üldözésére küldött 
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dzsbedzsik katonákkal, megerősítette 
csapatát. De Szarvaskő irányába küldött, 

szpáhik lovasokat is csapatába fogta.  
 Így aztán a korábbinál már háromszor 

annyi, vagyis hatvan, mindenre elszánt 
harcossal indulhatott vissza a Mészhegy 
környékére, az Áfrika szőlődombja közeléhez, 

ahonnan a denevérek elől elmenekültek.  
 Bizonyos volt benne, hogy a kitűnően 

felszerelt, mindenre elszánt, megerősített 
csapata, nagyobb eséllyel indulhat az üldözött 
elfogására.  

  

 
* 
 
 

 
—Amikor Hasszán a denevérek 

segítségével végre megszabadult üldözőinek 
karmaiból, sejthette, másnap ismét hajszát 
indítanak elfogására. Csak ezúttal erősebb 

csapattal jönnek, mint az előző napon. Ali pasa 
nem mond le kincseiről, csak pusztán a 

rusnya denevérek támadása miatt. Azt persze, 
nem tudhatta, hogy az akindzsik katonák 

mellett, már ott lesznek a szpáhik és a 
dzsebedzsik harcosok is.  
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Miután magára maradt az Áfrika 
szőlőiben, kelet felé fordult és letérdelt, földig 

hajolt az imaszőnyegül használt zöldellő 
pázsitra, és hálaimájával köszönte meg 

Allahnak, hogy eddig őt segítette és nem az 
életére törő,  vérszomjas harcosokat.  

Tudta, imája mellett neki is tenni kell 

valamit. Mintahogyan azt is tudta, hogy a 
denevérek által lakott pincéből mielőbb 
távoznia kell, mert először itt fogják újra 

keresni.  
Késő este volt már, amikor nekifogott, 

hogy szénacsóvákból, botra kötözött fáklyákat 
készítsen, amelyekkel világítva, átkelhet a 
Mészvölgy, farkasokban bővelkedő nádasán.  

Fenyőfából vágott botokat éles 
handzsárjával, hogy a gyantás, enyves 

tartalma miatt, még a széna leégése után is 
tovább égjen, világítson.  

Az itt található, kiterjedt nádasban, sok 

nádi farkas vert tanyát. Zsombékjaikat már 
korábban láthatta, mikor társaival portyázott a 
környéken.  

Az bizony igaz, ekkor még nem 
gondolhatta, eljön az idő, amikor koromsötét 

éjjel, egyedül kell átkelnie a veszélyes nádason, 
mert Ali pasa vérre menő hajszát indít ellene.  

Amikor elkészült a fáklyákkal, 

megtapogatta kaftánja zsebébe és 
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gyomorkendőjébe rejtett, rongyba kötözött 
kincseket, melyeket még most is ott talált. Ez 

kisé megnyugtatta, mert ennyi menekülés, 
szenvedés után, könnyen el is veszíthette 

volna.  
Tervei voltak a kincsekkel. Becsületes 

életet szándékozott kezdeni, és ehhez pénzre 

volt szüksége. Földet akart vásárolni. Hozzá 
igavonó állatokat, szerszámokat, hogy 
becsületes munkából élhessen, és tarthassa el 

leendő családját itt, a gyaurok földjén, ahol a 
letelepedésre gondolt. Hiszen Fatimáról végleg 

le kellett mondania. Magával hozott kincs, 
mindezek megvalósításánál, sokkal többre volt 
elegendő.   

Szegény lakosság támogatására is 
gondolt, akiket a pasák csapatai többszörösen 

megraboltak, megnyomorítottak. Az 
elképzelése nagyon szép volt, de a 
megvalósuláshoz életben kellett maradnia.  

Életéért ebben a pillanatban, senki adna 
egyetlen garast sem. Most éjjel, még túl kell 
jutnia a Mészvölgyön. Ha megvirrad és eljön az 

újabb nap, mindenre elszánt, kemény 
harcosok, kipróbált fenevadak, üldözik majd 

tovább.   
Kezébe fogta a fáklyákat, a tűzcsiholó 

szerszámaival egyet meggyújtott, és elindult, 

nagy-nagy óvatossággal, a Mészhegy gerincén 
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keresztül a Pajdos felé, a lapos kövekből 
kirakott kunyhó mellett.  

Kicsit került ugyan, de a farkasok által 
lakott nádasban, minél kevesebbet akart 

időzni. Errefelé volt legrövidebb az általvezető 
út.  

 

 
 

Amikor elérte a Pajdos szőlőinek szélét, 

balkéz felé, keletnek vette az irányt, és ezen a 
mélyen bevájt szekérúton érte el a Mészvölgy 

hullámzó nádtengerét, amelyből csak annyit 
láthatott, amennyit a lobogó fáklya fénye 
megvilágított lábai előtt.  
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Az őszi széltől hullámzó nádtenger 
sejtelmesen zizegett, zörgött a viszonylag 

csendes őszi éjszakában, amikor csillapodott a 
nappali szélfúvás.   

Már félútján volt a nádason átvezető 
útnak, amikor tüzes szempár parázslott vele 
szemben, alig tízméternyire tőle. 

 

 
 

Nem egy pár, hanem több is. Talán egy 
egész falka vicsorgatta fogait, csattogtatta 

agyarát.  
—Jaj neked Hasszán, szegény 

Hasszán!—susogta a széltől hajladozó 
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nádtenger, és szánalommal zúgta a közeli 
fenyőerdő sűrűlombja és károgták a sötétben 

menekülő varjuk is. 
Csillagok teljes fényükkel ragyogtak az 

ég boltozatán, ahol a növekedő, ezüstös fényű 
Hold, ráérősen araszolgatott égi pályáján. 

 

 
 

Mészvölgy északi vége felől farkasok 

vonyítását hallhatta, amikor remegő kezével, a 
világító fáklyát maga előtt tartva, óvatosan 

haladt keresztül, a nem túl széles nádason. A 
másik kezében éles handzsárját markolászta, 
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hogy a támadásra gondoló farkasoknak 
idejében kedvét szegje. 

Az égő fáklyáról egy másikat is 
meggyújtott, nehogy a most égő fáklya 

ellobbanása után, sötétségbe boruljon az 
éjszakai táj, miután támadásba lendülnének, a 
most még csak acsarkodó, de mindenképpen 

életére törő fenevadak.  
Sokkal jobban félt, mint ezt korábban 

gondolhatta. Halál közeledtét jelző kuvik 

huhogott.  Nádas szélén emelkedett a domb, 
ahol a fenyőerdő lombjai közül, rendületlenül 

hívogatta társát a halál madara. Acsarkodó, 
csattogó agyarú farkasok kísérték útján, 
remélve azt, hogy hamarosan jó falatokat 

kóstolhatnak.  
Kétszeresen is menekült volt most az 

üldözött Hasszán. Ebben a pillanatban nem 
Abdi aga és vérre szomjazó, megerősített 
csapata volt a legnagyobb ellensége. Még 

gondolni sem mert arra, mi lesz, ha fáklyái 
előbb elégnek annál, mielőtt eléri a menedékül 
szolgáló juhhodályt, a fenyőerdő túloldalán, a 

Királykút irányában, lent a völgyben.  
Oda igyekezett most. Tudta, ott senkit 

sem talál. Korábban itt pásztorkodó gyaurok, 
még az egri vár ostromára érkező törökök előtt, 
nyájaikkal elmenekültek a biztonságosabb 

Felvidékre.  
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Talán a nomád tenyésztésű tarka marhát 
is magukkal tudták vinni, amennyiben, mindet 

el tudták hajtani. Néhányat ugyan nem tudtak 
összefogni, elhajtani, de azok most békésen 

legelésztek a dimbes-dombos Csobánka dús 
füvű legelőjén.  

  
Nem is lett volna jó, ha más helyet 

választ menedékül. Ahol, olyan emberek élnek, 
akiket korábbi harcostársai leraboltak, 
hozzátartozóikat megölték, elhurcolták.  

Már majdnem túljutott a nádason, 
amikor a falka bátrabb tagja, belekapott 
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bugyogós nadrágjába, mire társai is közelebb 
merészkedtek. 

Éles handzsárjával suhintott feléje, de 
nem találta el, mert az acsarkodó fenevad egy 

pillanatra elugrott, de a következő pillanatban 
már ismét támadott.  

Harcra kész, felemelt fegyverével 

hatalmasat suhintott a fenevad koponyájára. A 
vicsorgató fenevad, egy fájdalmas ordítás után, 
lelkét kilehelve, elterült a sűrű náddal 

szegélyzett földúton. És ő könnyelműen 
otthagyta. Milyen kár volt. A támadókedvű 

farkasok egyik tagjának pusztulása 
megrémítette a vérszomjas falka többi tagjait, 
miután farkukat lábuk közé behúzva, gyorsan 

eliszkoltak, a biztonságot nyújtó nádtenger 
sűrűjébe.  

Elmúlt az egyik veszély, de jól tudta, 
közeledik a másik, hiszen keleti irányból, alig 
érzékelhetően, közeledett a pirkadat.  

Különösen akkor kezdett el oszladozni az 
éjszakai sötétség, amikor a fenyőerdőt 
elhagyva, kiért a dombra és végre 

megpillanthatta a homályból kibontakozó 
juhhodálynak, tufakőbe vágott körvonalait.  

 
Ez lett az utolsó menedékhelye. Mindezt 

ekkor még így tudta, ám rosszsejtései már 

voltak.  
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Ráleselkedő veszélyt mindenképpen érezte. 
Érezte, ez a nap lesz az utolsó. És tudta azt is, 

hogy ereje fogytán van. Menekülésének ideje 
alatt, csak a szőlődombokon található 

gyümölcsökből táplálkozott. 
 

 
 
Arra sem volt ideje, hogy legalább egy 

vadat ejtsen el, aminek elfogyasztásával erőt 
gyűjthetne, fáradt, elcsigázott testébe.  

Bízott abban, hogy valami szerencse 

folytán, talán Allah segítségével, most még egy 
képtelen csoda jóvoltából, mégiscsak túléli ezt 

a napot is.  
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Amikor elérte az újabb hodály barlangos 
üregét, olyan rejtett zugot keresett annak 

mélyén, ahol talán később vehetik észre 
üldözői.  

 

 
 

Egy szénakupacra leülve, olyan 
fáradtnak érezte magát, hogy a pihentető álom, 

akarata ellenére legyőzte. Pedig ébren akart 
maradni, mert félt az odatévedő gyauroktól és 

különösen félt Abdi aga vérszomjas 
harcosaitól. Hiszen most őt mindenki 
ellenségének tekintette.  



 

72 

Nem sokáig szundíthatott, mert a 
napkorong vörös palástja már félkörben 

látszott a keleti égbolton.  Több irányból érkező 
lovascsapatok patáinak dobbanásait hallhatta.  

Felébresztették abból az álomvilágból, amely 
most is hazájából, az Üszküdár melletti 
kisfaluból, hozott neki kellemes álmokat.  

Ugyanilyen köves, dombos, hegyes 
vidéken járt álmában, ahol nem volt egyedül. 
Fatima kezét fogva, sétáltak boldogan az 
ismerős tájon, ahol annyi boldog órát tölthettek, 
egymást szeretve. Amilyen boldog volt az álma, 
olyan szörnyű lett ébredése.  

Minden oldalról egy-egy csapat 
felfegyverzett lovas csapat közeledett a 

juhhodály felé. Harci mének patái nyomán, 
olyan porfelleg kerekedett, amelyben nem 

lehetett látni, mennyien közelednek sebes 
iramban feléje.  

Most már három csapat indult 

elfogására. Hiszen Abdi aga megerősítette 
csapatát, amely hatvan mindenre elszánt 
lovasból állt. Mindannyian jól képzett, 

kipróbált harcosok, akik harcokban találták 
életük értelmét.  Biztosra vette, számára itt 

van a vég.  
Mészvölgy irányából az első csapat, a 

szpáhik lovas csapata, vágtatott feléje. Fejüket 

rikító színekben tündöklő turbán takarta. 



 

73 

Felsőtestükön sodronying zizegett, melyet 
kaftán kabát takart. Nadrágként bő bugyogót 

viseltek, lábukat rövidszárú csizma védte. 
Fegyverük sokféleségét jól ismerte. 

 

 
 

Tudta, kiválóan felszerelt harcosok 
közelítenek búvóhelye felé. Volt szablya, pallos, 
hegyes tőr, turbánfejes harci csákány, gerezdes 

buzogány. Úgy felkészültek ellene, mintha az ő 
ereje egy hadseregével vetélkedne.  

 
Második üldöző csapat Áfrika pincéi felől 

közelített. Akindzsik lovasok élén, maga Abdi 
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aga vágtatott. Sebes vágtától lobogó lófarkas 
zászlón, a félhold íve kanyarult. 

 
 

 
 
Szedett-vedett harcosok, tarka, vegyes 

ruházatba voltak öltözve. Kinek mi jutott 

alapon öltözködtek. Körbetekert 
gyomorkendőjükön éles handzsár 

himbálódzott. Nem hiányzott felszerelésükből, 
az íj, védekezésre szolgáló bőr pajzs, és kopjafa 
sem.  

Minden bizonnyal ismét átvizsgálják azt 
a zegzugos, nagy pincét, ahol előző nap 
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folyamán kudarcot vallottak. Ahol Hasszán a 
denevérek segítségével megfutamította őket. 

Így is történt. Ott nem találva a menekülőt, 
indultak ebbe az irányba.  

Eged hegy irányából a harmadik csapat, 
a vágtató dzsebedzsik lovainak patáitól porzott 
a földút. 
 

 

 
 
Páncélos felszerelésük komolyabb csaták 

harcaiban is megfelelt volna. Fegyvereiket 
maguk készítették, hiszen ők igaz 
fegyverkészítők is voltak, nemcsak harcosok. 
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 Így felfegyverkezve, sebes vágtában 
közelítettek a juhhodály felé. Harc kimenetele 

felől, nem lehetett senkinek sem kétsége. 
Mindezt az üldözött jól tudta. Mintahogyan azt 

is, hogy nincsen annyi denevér még világon 
sem, ami ennyi, mindenre elszánt harcostól 
megvédhetné. 

Ám ebben, a Szőlőcske alatti, Királykút 
melletti barlangban, nem oly régen még a 
juhok éltek, így most egyetlen denevér sem 

volt.  
Annyi ideje maradt csak, hogy fegyvereit 

felkapja, és a hodálykörnyéki fák, bokrok 
takarásában, a Királykút nádasa felé iszkoljon. 
Itt találta meg a legnagyobb és legsötétebb 

hodály barlangot, a juhhodályt.  
Bár eléggé sötétnek találta, mégsem látta 

jónak, hogy itt keressen a közeledő üldözői 
elől, melyeknek közeledését már hallhatta. 

A lovak patái nagyokat koppantak a 

tufaköves szekérúton. A lovasok ordibálását is 
jól hallhatta a ziháló, vágtató lovaik nyergéből. 

Vizenyős lapállyal kezdődő nádas, alig 

ötvenméternyire volt a mostani búvóhelyétől.  
Nádas emelkedettebb részén bújt meg 

egy sűrű bokorban, amelyet még sok-sok nád 
is eltakart a kíváncsiskodó szemek elől.  

Innen figyelte és hallgatta, mikképpen 

irányítja Abdi aga az ő elfogását. Láthatta és 
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hallhatta azt is, amint a dzsebedzsik lovasok 
vezetője, az aga előtt földig hajolva, beszélni 

kezd: 
 

 
 
—Nagy bölcsességű Abdi aga! Allah 

hosszabbítsa meg életed folyását, hogy az 

irányításoddal minél több gyaurt fűzhessünk 
láncra és minél több elfoglalt országgal, 

gyarapíthassuk az oszmán birodalmat.  
Minél nagyobb legyen az igazhitűek 

birodalma, melynek partjait már most is több 

tenger mossa. Én azt mondom neked, Hasszán 
nem bujkálhat messze! Itt kell lennie a 
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közelben. Mészvölgy nádasán általkelve, egy 
összekaszabolt farkast találtunk. Márpedig, 

rajta kívül senki nem járt a környéken. Hiszen 
a gyaurok régen elmenekültek észak felé, 

állataikkal együtt.  
 

 

 
 
Az aga hallgatta hűséges alattvalója 

beszámolóját és közben erős gondolkodásnak 
adta fejét, melyet turbánjának levétele után, 

buzgón vakargatott.  
Nem értette, hogy a menekülő Hasszán, 

miért a Mészvölgyön keresztül menekült, 
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hiszen arrafelé sokkal hosszabb az út. Az 
Áfrika pincéitől a hodályig tartó utat, kevesebb 

gyaloglással is megtehette volna. Ez volt most 
az aga legnagyobb kérdése, amelyre kereste a 

választ, de nem találta.  
 

 

 
 

Nem tudhatta, hogy a farkasoktól való 
félelmében választott hosszabb utat. Mert fel 

kellett kapaszkodnia a Mészhegyre. Majd a 
Nyerges tetőn át, a Pajdos előtt balra fordulva, 
mehetett át a Mészvölgy nádasán. Itt volt 

ugyanis a legkeskenyebb, legbiztonságosabb a 
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farkasoktól hemzsegő nádas, amelyen mielőbb 
át kellett kelnie. Amint a leölt farkasra gondolt, 

tapasztalhatta, hogy még a keskenyebb nádas 
sem volt veszélytelen, mert itt is életveszélyben 

volt a menekülő.  
Nem volt arra ideje, hogy sokáig 

keressen magyarázatot e kérdésre. Ő, aki 

szintén jól ismerte a környéket, beleélte magát 
a menekülő lelkivilágába. Úgy döntött, hogy a 
juhhodályt kell alaposan átvizsgálni.  

De most már alaposan fel kell készülni a 
behatolásra. Nehogy úgy járjanak, mint a 

barlangos hodálynál. Olyan apró állatkák, 
mint a denevérek, nem akadályozhatják meg a 
kincs tolvaj elfogását. Az akindzsik lovasok 

vezetője nem tudhatta, hogy ebben a 
hodályban nincsen egyetlen denevér sem.  

Abdi aga rövid töprengés után, harcosai 
felé fordult: 

—Akindzsik, szpáhik és dzsebedzsik 
harcostársaim! Mai napon el kell fogni Ali pasa 
kincsének tolvaját! Ezt várja tőlünk a nagy 
padisah! Rajtatok áll, hogy jutalmat kaptok 
tőle, vagy fejeteket veszi. Amennyiben 
Hasszánt gúzsba kötve, az elrabolt kincsekkel 
együtt, nem visszük lába elé, jaj lesz 
mindenkinek!  

Most pedig, gyorsan szedjetek össze egy 
csomó száraz és nedves füvet, majd rakjátok a 
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hodály bejáratába!—kiabálta úgy, hogy zengett 
a környék. Még a nem oly távoli Szőlőcskén is 

hallható volt, ha volt ott egyáltalán valaki, aki 
nem menekült el még a vár ostroma előtt.  

Nem tudhatta, hogy Hasszán már a 
közeli nádast választotta, így a füstölés teljesen 
hiábavaló fáradozás.  

Miután telerakták a feltételezett 
búvóhely bejáratát, száraz és nedves fűvel, 

meggyújtották és vártak. Nem telt el ötpercnyi 
idő sem, amikor sűrű füst gomolygott a hodály 
üregeiben. Ám bármeddig füstölték, égették, 

nem jött ki onnan semmi és senki. Még csak 
denevérek sem repültek kifelé, így azoktól nem 
kellett most félniük a mindenre elszánt 

harcosoknak, és az előző nap összeharapdált 
agának.  

Sűrű füst gomolygott csak kifelé és terült 
el a környéken, olyannyira, hogy az aga 
egyfolytában prüsszögött, köhögött. Ám a 

menekülő még sem bújt elő.  
Miután kiprüszkölte, kiköhögte magát, 

mégiscsak bekiáltott hízelgő szavaival a hodály 
barlangrendszerébe: 

—Kedves Hasszán! Gyere ki! Nem lesz 
bántódásod, csak hozd ki nekünk Ali pasa 
kincseit! 

Hasszán hallgatta a mézédes, ravasz 

módon csalogató szavakat, de meg sem 
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moccant a nádastól körülvett, őt elrejtő 
bokorban. Láthatta, mikor berontanak a sötét 

hodálybarlangba, és erősen köhögve, 
prüszkölve menekülnek onnan kifelé.  

Amikor kiköhögték, kiprüszkölték 
magukat, vizslatekintetükkel a hodály 
környékét vizsgálgatták, kutatgatták. 

Pedig már azt hitte, tovább mennek, 
miután elmúlik feje fölül a veszély.  

 

Bokorban történő toporgása közben, az 
ingoványos talaj miatt, meginogott egyensúlya 

és egy gally után kapott. E hírtelen 
mozdulatára egy fácánkakas ijedten röppent 
fel mellőle, olyan zajt csapva, hogy üldözői 

rögtön odafigyeltek. Az egyik akindzsik harcos 
észrevette és felkiáltott:  

—Abdi aga! Édes Abdi aga! Ott van 
Hasszán!—kiáltotta izgatottan, és a tegezéből 
elővéve egy nyílvesszőt, máris célba vette. 

Egyik nyílvessző után repült a másik. Az 
üldözők nyomába eredtek, mert Hasszán, mint 

űzött vad, szöcske módra ugrált egyik 
zsombékról a másikra, mentve bőrét a biztos 
haláltól.  

Menekült, ahogyan csak bírt. Még arra 
sem volt ideje, hogy Allah segítségét kérje, mert 
a nyílvesszők záporoztak közelében. Érezte, 
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legalább kettő már el is találta, legalábbis 
ruháját kiszakította.   

A sűrű nádas hamarosan elnyelte, 
üldözői szem elől tévesztették, ismét. A sűrű 

nádas takarásában déli irányba futott, a 
Leánytó mocsara felé, mindaddig, amíg 
elfogyott a nádas. Kiért a vizenyős területről, az 

enyhe emelkedőn történő, fejvesztett 
rohanásában.  

A Lánytó mocsarát szerette volna elérni, 

hogy életét veszélyeztetve, annak ingoványos 
területén keresztül haladjon Felső Szomolya 

irányába.  
Letért ugyan a rövidebb, jobb állapotú 

szekérútról, de ezt tartotta kevésbé 

veszélyesnek, ahová a lovak hátán közeledő 
üldözői nehezebben tudják követni.  

Az kétségtelen, a Leánytó mocsarába 
csak olyannak szabad bemenni, aki ismeri a 
veszélyes helyeket. Sok vad, és könnyelmű 

ember esett már itt áldozatul.  
Akik éjjel jártak e környéken, elmondták, 

hogy a mocsár fölött villódzó lidércfényeket 

láttak, mely szinte csalogatóul, minden 
színben pompázva, hívja könnyelmű, 

meggondolatlan áldozatát.  
Ám most még nappal volt, ezért nem 

látszott lidércfény. Hasszán mégis errefelé 

menekült a kivont szablyák és csapásra emelt 
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kardok, handzsárok és a villámgyors 
nyílvesszők elől.  

Nagyon jól tette, mert a mocsár veszélyei 
elől még volt némi reménye a túlélésre, de a 

szpáhik, akindzsik, dzsebedzsik, fegyverei elől, 
semmi reménye nem lehetett.  

Az igaz, hogy Abdi aga parancsa szerint, 

élve kellett elfogni. Talán azért, hogy Ali pasa 
nyisszanthassa el a nyakát és tűzze karóra 
kincsei elrablójának fejét.  

Minderről Hasszán nem tudhatott. Ha 
tud is, akkor is a halál vár rá, legfeljebb egy fél 

nappal később. 
A nyílvesszők záporoztak feléje, amint 

zsombékról-zsombékra ugrált, amely az ő 

könnyű testét elbírta. A nyilak azonban 
utolérték. Az egyik nyílvessző eltalálta a karját, 

a másik a lábán találta el. Erős, égető 
fájdalmat érzett, de nem állt meg rohanásában. 
A karjából ki is esett, de a lábából úgy kellett 

kirántania. 
A célzott nyílvessző találatából látható, 

hogy most még nem volt szándékuk megölni, 

hiszen csak a végtagjaira céloztak. 
—Fogjátok el!  Fogjátok el!—ordította a 

vadászszenvedélytől feldühödött aga, aki máris 
attól félt, hogy végképpen szem elől vesztik.  

Az egyik akindzsik, az üldözés hevében, 

elvesztette józaneszét, nem mérte fel a veszélyt, 
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mert a szilárd talajról beugratott lovával a 
Leánytó mocsarába, amelynek felületét száraz 

nádszálak takarták. 
Ám a következő pillanatban azt lehetett 

látni, hogy a mocsár máris elnyelte a lovat, 
melynek kétségbeesett lovasa ki akarja emelni 
lábát a szoros kengyelből, de nem tudja.  

Dermedten figyelő harcostársai egy 
szörnyű segélykiáltást hallottak, és aki kérte a 
segítséget, azt szemük láttára elnyeli a 

gázoktól bűzölgő mocsár.  
  

A pillanatnyi dermedtségből Abdi aga 
tért először magához és kiáltotta harcosainak:  

—Megállni! Megállni! Leszállni a lóról és 

gyalogosan kövessétek!—adta parancsait, 
amikor látta, hogy a nyílvessző találatok után 

a menekülő kisé lelassul. 
 

Már Hasszán úgyis meg akart állni. 

Hiszen a menekülésnek semmi értelmét nem 
látta. Ám ekkor a Mészvölgyből kivezető 
szekérút felől, dobnak bőszült pergése, 

dübörgése, harsogó trombita, és cintányérok 
eszeveszett csörömpölése hallatszott.  

Mindhárom hangszer a rendkívüli 
alkalmakkor használatos riadó ritmusát 
játszotta, úgy, hogy félelmesen zengett belé a 
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Csobánka környéki erdő és a szomszédos 
Leánytó gázoktól bűzölgő mocsara.  

Mészvölgy nádasának zsombékjaiban, 
csendben lapultak meg az eddig fogaikat 

vicsorgató farkasok. Leánytó mocsara melletti 
fenyőerdőben huhogó baglyok elnémultak, és 
nem hívták párjukat. Tarkatollú szarka sem 

rikácsolt a sebtében összerakott, ágaktól 
boglyas fészkén.  

A ravasz róka félénken sunyított 

leshelyén, nem érdekelte az előtte rikácsolva, 
elrohanó fácánkakas. Féltek mindannyian. 

Ijedten felrebbenő varjak csapata emelkedett 
levegőbe, részvéttel károgva; Hasszán! 
Hasszán! Egy fabatkát sem ér az életed!  

Minden vad soha nem tapasztalt, ijesztő 
zenebonát hallhatott, melyek messze 

felülmúlták a vadászatkor, vadhajtóktól 
megszokott, riasztó hangokat. De az igazhitű 
harcosok már nagyon jól ismerték e fontos hírt 

hozó, rémisztő hangokat. 
Különösen dobverő verte bőszülten a 

riadó ritmusát. Pergése tudomásul adta 
minden igazhitű harcosnak, hogy valami 
nagyon-nagy baj van. Minden igazhitű harcos 

abbahagyta az üldözést.  
Ali pasa négy gyorsfutára, kitűzött lófarkas 
zászlóval, sebes iramban vágtatott a Mészvölgy 

felől, egyenesen Abdi agához.  
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Egyikük a dobot verte bőszülten, másik 
a lófarkas harci zászlót lengette, úgy, mintha 

iszonyú szélvihar lenne a környéken. 
Semmilyen vihar nem volt. Még a nádtenger 

tetejét lengető szél sem volt most viharos.  
Míg a harmadik futár, kettő fémpajzsot 

vert össze iszonyatos csörömpöléssel. A 

negyedik, teljes tüdővel fújta, recsegtette 
trombitáját. Az a futár, aki a zászlót lengette, 
rekedt hangon, kétségbeesetten hadarta:  

—Dicsőséges Abdi aga! Ali pasa 
parancsa, minden üldözést azonnal 
abbahagyni, mert a gyaurok kitörtek a várból! 
Menekülni kell minden igazhitű harcosnak, ki-
merre lát! 

Nem telt bele két perc sem, amikor húsz 
szpáhi, húsz akindzsik, és húsz dzsebedzsik 

lovas, Abdi agával az élen, lóhalálában 
vágtattak a vár irányába, hatalmas port 
kavarva maguk után.  

 
  

 
* 
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1552 őszét forgatja most az idő kereke. 
Az ősznek minden színében tündöklő erdő fái, 

lassan-lassan már elhullajtják lombjaikat. 
Csípős szelek sírva-ríva suhannak át a 

csupasz ágak között, mintha sajnálnák az 
elmúlt nyarat, amelyben még a nekik is jobb 
dolguk volt.  

Az Eged hegy, és Vár hegy felől van már 
járása az őszi szeleknek, amerről mindig 
hideget hoz.  

Bár süt a nap, mégis alig van ereje. E 
tájon portyázó török katonákat sem látni már 

sehol. Az egri vár ostroma kudarccal végződött, 
miután nem tehettek mást, mint elvonulni még 
környékéről is.  

Mégis látni még egyet belőlük. Mintha ez 
is csak mutatóból maradt volna itt, 

emlékeztetve az itt lakókat, keserűbb időkre.   
Ez az egy is alig vonszolja magát. Leánytó 
mocsarából sebesülten vánszorog keleti 

irányba, mintha a Kegyes tetőt akarná elérni.  
Pedig esze ágában sincsen most hegyet 

mászni, hiszen alig vonszolja magát sérülései 
miatt. Meg aztán, a szomolyai kaptárköveket 
szeretné elérni, hogy ott rejtse el Ali pasa 

mesés kincseit.  
Az egyik akindzsik lovas nyilától kapott 

sebéből vér csöpög a földútra, amelyen elhalad. 
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Hasszán ő, akinek élete csak egyetlen 
hajszálon függött még korábban. 

 
A Kegyes tető északi oldalán vonszolja 

magát és a Nádas kutat éri el először, ahonnan 
egy fertály órányira találhatók már a 
kaptárkövek.  

A kút kávája hasított farönkökkel van 
körbe ácsolva, hogy a gondatlan jószágot 

nehogy elnyelje a feneketlen kút vize. A víz 
felszínét akár kézzel is ellehetne érni, de 
kútnak mélységét nem lehet látni.  

A nádas kút karámja fölé, kútágas 
ostora csüngeti a dézsa nagyságú favödröt, 

melyet, olyan abroncsok tartanak egyben, mint 
az egri szőlőművelő jobbágyok puttonyait.  

A kút karámja mellett, több vályú is 

sorakozik egymás mellett, amelyek hatalmas 
farönkökből vannak kivájva. Mindez azért, 
hogy a délidőben itt delelő, jószágok mielébb 

szomjúságukat csillapító vízhez juthassanak.  
A kúttól odébb, nádból készített kunyhó 

ad menedéket, a nyájakat őrző pásztoroknak, 
rosszidő esetén. 

De nem látni most egyetlen pásztort 

sem, mintahogyan nem béget egyetlen birka 
sem és nem bőgnek a csorda tehenei. A 

vezértehénnek nyakában nem szól a kolomp, 
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és nem ugat a nyájat terelgető, hosszúszőrű 
puli sem.  

Csak egy török ruhába öltözött fiatal 
katona vánszorog a kútágashoz, hogy a kútból 

vizet húzva, kimossa vérző sebeit.  
 Amikor sebeit kimosta, újra elindul a 
gyepi cseresznyést érintve, a kaptárkövek felé.  

 

 
 

Még most sem lehet tudni túléli-e a 
nyílvesszők, ejtette sebeket, melyek közül az 
egyik különösen vérzik. Csöpögő vérével, 

mintha menekülési útját akarná jelezni 
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üldözőinek, akik valójában már soha sem 
fogják üldözni.  

Tudja ő ezt. Ezért most megáll és éles 
handzsárjával, a dereka köré tekert kendőjéből 

levág egy keskeny csíkot. Szorosan elköti 
sebeit, melyek így már nem csöpögnek 
annyira, de pokoli kínokat él át fájdalmai 

miatt.  
 

 
 

Újra elindul, mintha valóban tudná, 

hová kellene mennie. A vesztes csapatával nem 
mehet, hiszen halál vár rá. Ali pasa nem 
bocsát meg kincsei megdézsmálójának. Nem is 
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szándékozott velük menni még akkor sem, ha 
a pasa kincseinek egy részét nem hozza 

magával. Minek is menne haza törökhonba, ha 
szerelme—Fatima— a sztambuli pasák 

valamelyikének háremében örökidőkig 
raboskodik? 

 

 
 

Valójában a gyaurok földjén sem lesz 

biztonságban, mert annak az ostromló 
csapatnak ruháját viseli, mely sok-sok 

keserűséget okozott magyar embereknek, 
ahogyan ők mondják; a gyauroknak.  
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 Egy bizonyos idő után, jobbra fordulva, 
a Gyep cseresznyés szélén, rátér a 

kaptárkövekhez vezető szekérútra. Bár 
korábban még úgy gondolta, betér Felső 

Szomolyára. 
Talán itt mégiscsak segítséget kap 

valakitől, hiszen biztosan van olyan jobbágy, 

aki nem menekült el Felvidékre. 
Ám mikor a török hadsereg ruháját 

megpillantotta magán, elállt ettől a 

gondolatától. Abdi aga embereitől már nyugta 
lehet. Vajon nyugta lehet-e a gyauroktól, 

akikben még sokáig él az ostromlók iránti 
gyűlölet. Nagyon jól tette, hogy kerülte a velük 
való találkozást, kik rajta állnának bosszút, 

minden eddigi sérelmükért.  
Már nagyon közel van a kaptárkő, 

amikor úgy érzi, ereje elhagyja. Reszket, fázik, 
remeg. Talán sebláza van, ezért megáll, majd 
leül, hogy erőt gyűjtsön.  

Viszonylag csendes a táj, ember sincs a 
környéken. Néhány tarkatollú szarka rikácsol 
csupán, gallyakból összetákolt fészkén. Mintha 

a fészek birtoklásán torzsalkodnának, melyet a 
közelgő tél miatt, mindegyikük magának 

szeretne most megszerezni.  
Derekán körbekötött gyomorkendőjébe rejtett 
kincseket kibontja, hiszen menekülése során, 

arra sem volt ideje, hogy alaposan 
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megszemlélje. Késő őszi napsugárban 
megcsillannak a gyűrűk, karkötők, szelencék, 

nyakláncok és egyéb drágakövek, mire a 
közelben hangoskodó szarkák elcsendesednek.  

Vágyakozva nézik a tündöklő kincseket, 
amiket szeretnének birtokba venni, de sebesült 
még ébren van, nem törte le az egyre emelkedő 

sebláza.   
Miután megszemlélte kincseit, 

visszarakta derekán körbetekert kendőjébe, de 

nem tapasztalt semmi örömet. Igaz, eddig a 
kincsek csak a bajt hozták rá. Velük 

kapcsolatos korábbi elgondolása, nem volt 
rossz elképzelés, ám annak megvalósítása 
sokkal nehezebbnek tűnt, mint gondolta 

korábban. 
Amikor mindent elrakott, elindult újra a 

kaptárkövekhez. Egészséges embernek nem 
lehetetne messzebb párpercnyi járásnál. Ő 
azonban beteg volt, nagyon beteg. Hiába 

pihent, mégis iszonyúan fáradtnak érezte 
magát. A láz legyengítette és egyfolytában 
remegett, de tudatát még nem veszítette el.  

Úgy irányította lépteit, hogy a 
kaptárkövek tetejére érkezzen. Kincseinek 

szándékozott keresni egy biztonságos 
rejtekhelyet, arra az időre, amíg sorsa 
biztonságosabbra fordulhat a gyaurok földjén.  
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Nagyon jól ismerte e környéket. Ismerte 
azokat a helyeket, ahová elbújhat, és ahová a 

kincseket elrejtheti. Kaptárkövek közelében 
nagyon sok pince van, némelyiket már ismerte.  

Tudta azt is, hogy kaptárkövek délkeleti 
sarkától, úgy huszonöt-harmincméternyire, 
van egy pincekunyhó, ez a legközelebbi. 

Sokszor talált benne menedéket, amikor 
harcostársaival errefelé portyázott a korábbi 
időkben.  

A kunyhó még mai napig ugyanúgy 
megmaradt, mint a kaptárkövek.  Ebből a 

tufakunyhóból, egy szűk alagúton keresztül, 
elérhető egy nagyon mély tufakút, amelynek 
mélységét ma még senki sem ismeri.  

Az elmúlt századok folyamán, 
fennmaradtak szóbeszédek a falu lakói között, 

mely szerint titokzatos emberek éltek 
korábban e tájon. Ők áshatták ezt a mély 
kutat, mintahogyan a kaptárkövek 

keletkezésében is részük lehetett. Kúpalakú 
kövek nagyon sok titkot rejtegetnek. Titokzatos 
fülkéik beszélnek a múltról, csak ma sem 

értjük nyelvüket.  
Hasszán sem értette, ám most 

legalkalmasabbnak találta rejtekhelynek, 
ahonnan egyszer majd előveheti kincseit. 
Fáklyát meggyújtva, elindult a titokzatos 

alagút sötét folyosójába. 
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 Feneketlenkút felső részétől, úgy 
tízméternyi mélységben, egy körfolyosó 

található, tufából kifaragva. Körfolyosóról, 
minden irányban, titkos folyosók vezetnek, 

melyeknek másik végét a ma embere már nem 
ismeri.  Nagyrészük beomlott az évszázadok 
folyamán. 

Bár a feneketlenkúton körülfaragott 
folyosóról beszélünk, a mélykút vizét innen 
csak háromarasznyi résen lehetne 

megpillantani. Ám hiába figyelnénk, nem látni 
belőle semmit, mert ez a rés is egy kődarabbal 

van elfedve.  
 
A titkos folyosók között még olyan is van, 

amelyik egészen az egri várig elvezet. Hossza 
elérheti még a hétkilométert is. Mészvölgy 

keleti részén felszínre jön, majd nyugati 
oldalán ismét a tufa szekérút alá fúródik, és 
innentől, egészen a várig, kő alatt marad.  

Szerencsére, erről az alagútról semmit 
sem tudtak a törökök, így Hasszán sem. Nem 
is akart ő az egri várba menni, hiszen Ali pasa 

és Ahmed pasa csapatainak is menekülni 
kellett, az elvesztett csata miatt. Ha bárki 

elindulna az odavezető alagúton, nem jutna 
messzire, mert harminc méter után már több 
helyen beomlott.  
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Kincseinek keresett megbízható helyet, 
de nem volt annyi ereje, hogy megkeresse a 

folyosóról azt a keskeny kijáratot, amely a 
szomolyai kaptárkövek legszebbike—

Királyszéke—belsejébe vezet. A kúttól, 
délnyugati irányban, 18-20 méternyi 
távolságra van.  

Egyre inkább érezte, ereje elhagyja. Az 
egyre növekvő láz miatt remegett. 

 

 
 

Amikor fázott, szorosabbra fogta 
kaftánját, és turbánját ismét fejére tette. Ám a 
következő pillanatban ismét vetkőzni kezdett, 
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hogy a láztól forró mellkasa hűljön 
valamicskét.  

Most, amikor végre bejuthatott a kövek 
belsejébe, mégsem látta jónak a Királyszéke 

üregében elhelyezni kincseit. Keskeny alagúton 
visszafelé indult.  

Mély tufakúton, körbetekeredő alagúton 

keresztül, vissza a kőkunyhóba, amelynek 
nyílásán kilépve, a Királyszéke felszíni része 

felé próbált lépegetni. Ez a lépegetés valójában 
csak botorkálás volt, hiszen a láz már egész 
testét eluralta, legyengítette. 

Bármely pillanatban elveszthette 
eszméletét és ettől félt legjobban. Amikor végre 

odaért, óvatosan körbetekintett a tájon, 
meggyőződve arról, nem figyeli e valaki. Nem 
járt a környéken senki.  

De ki is járhatna? Szomolya lakosai még 
nem költöztek vissza a Felvidékről, ahová a 
török ostromló csapatok miatt költöztek 

korábban. Néhány család, pincebarlangokban 
elbújva, maradt csupán, akik óvatosan 

mozogtak a környéken. Vigyázva arra, nehogy 
a portyázgató törökök elfogják őket.  

Mivel nem látott senkit, handzsárjával 

ásott egy mély lyukat és kendőjéből kibontva 
kincseit, felét a kiásott lyukba rakosgatta.  
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Miután kincseinek felét ily módon elrejtette, a 
kiásott földdel betakarta, majd a török félhold 

jelét karcolta a kaptárkő aljára.  
 

 
 

Másik felének távolabb keresett helyet. 

Arra gondolt, ha az előbb elrejtett kincseket 
mégis megtalálná valaki, akkor legalább a 
másik fele megmarad. Még az is bőségesen 

elegendő lenne arra, hogy új életet kezdjen a 
gyaurok országában.  

Az újabb helyen nem ásott lyukat. A 
kincsek másik felét egy repedtkő üregébe 
csúsztatta és kaptárkövek talpazatánál 
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összekapart földdel gondosan betakarta. 
Ezután helyét ismét megjelölte a köveken, az 

enyheívű sarló jelével, hazája félholdjával.  
Többször is meg kellett állnia, pihennie, 

mert ziháló tüdejével csak kapkodta a levegőt 
és olyan sípolásba kezdett, mintha valamelyik 
pásztor fújná sípját a közelben.  

Márpedig most semmilyen nyáj, és semmilyen 
pásztor nem volt már e tájon. Legfeljebb pár 
kecskéből álló, pici nyáj, melyet egy 

jobbágylány titokban őrizgetett, olykor.  
Most érezte azt, ereje teljesen elhagyja. 

Annyi ereje maradt még, hogy a Kaptárrét felé 
vonszolja elcsigázott testét. 

Keserves kínok között lecsúszkált a rétre 

és elsötétült előtte minden. Eszméletét 
vesztette. A vérveszteség, az üldözés izgalma, a 

magas láz, megtette hatását. Úgy tűnt, hogy a 
saját harcostársai által üldözött menekülőt, a 
gyaurok földjén éri el végzete. 

 
 
* 
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Az ostromot megelőző években a Hatvani 
Szandzsák adókivetése nem kímélte Felső 

Szomolya lakóit sem. Újabbnál-újabb adókat 
vetettek ki a falu szegény jobbágyokból álló 

lakóira. Volt kapuadó, mustadó, füstadó, 
búzaadó, szénaadó, méhkas tized, sertésadó. 
Dzsizje{adó} köteles lakosoknak teljesíteni 

kellet a kiírt adót még akkor is, ha nekik nem 
maradt élelem.  

 Barátcse Ferenc jobbágy családjának 
sokat kellett dolgoznia, ha az adó teljesítése 
mellett, még enni is akartak valamit. A 

tizenhat éves Rozina lánynak is bőven kijutott 
a napi nehéz munkából. Talán jobb volt így, 

hogy sok-sok dologgal teltek napjai, mert 
kevesebb ideje jutott arra, hogy saját sorsán 
szomorkodjon.  

 Szomorú sorsát mindenki ismerte a 
faluban. Szerelmét, a tizenkilenc éves Füze 

Janit, rabul ejtették a kaptárkövek környékén 
portyázó török katonák. Azóta sem hallottak 
róla semmit. Az a hír járja, hogy sok magyar 

legénnyel együtt, elvitték Sztambulba, 
Szulejmán szultán seregébe.  
 Szultán parancsára elfogott magyar 

fiatalokat más országok hadjárataiba vitték. 
Magyarhonba, olyanokat küldtek harcolni, 

akiket Európa más országaiban fogatott el, 
veretett láncra a nagyhatalmú úr. Jani 
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elvesztése óta búsul, szomorkodik szegény 
Barátcse Rozina. 

  
Ez a szomorú esemény, még 1550 

nyarán történt. János és Rozina a Kaptárréten 
legeltették nyájaikat.  

 

  
 
Réten tarkavirágok sokasága nyílott, 

egészen a Csereszlyuki delelőig. Sokszínű 
virágokon szorgalmas méhecskék zümmögtek, 

szakadatlan buzgalommal gyűjtögetve az édes 
nektárt.   
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A bársonyos rétet határoló Vén hegyen, dús 
lombbú fákat ringatott a langyos szellő, melyek 

közül a cseresznyefák már érlelték az idei 
termést. 

Jobbágylány pár kecskéből álló nyáját 
legeltette. Fehér vászonból varrt szoknyáját, 
saját maga által hímezett, szintén vászonból 

varrt, hímzett köténye védte. 
 

 
 

Lábára tehénbőrből, házilag készített 
bocskor volt húzva, hogy a legelő szúrós 

tüskéitől megvédje szép formájú lábacskáját. 
De szép volt ő teljes egészében. Fején hímzett 
pártát viselt, dús szőke haját két ágba fonta, 



 

104 

felső testét vászoning és egy vászonblúz 
takarta, melyet szintén ő hímezett korábban. 

A hímezett blúza alatt gömbölyödő 
mellei, olyan lányt sejtettek, aki bizony 

hamarosan megérik az asszonyságra.  
Tudta ezt minden legény, még Fűzi Jani 

is, aki szintén a Kaptárréten őrizte a 

tehéncsordát, nem mesze Rozinának 
kecskenyájától. Lábán bocskor, fehér 
vászonból varrt hosszú gatya, ugyancsak fehér, 

hímezett, gallérnélküli vászon ing. Dúsan nőtt 
haját, fekete kucsma takarta, mely alól 

kilógtak hullámos, fekete fürtjei.   
Egymástól alig ötven méterre legeltették 

állataikat. Amikor csak tehették, együtt 

enyelegtek, együtt kacagtak. Márpedig a dús 
legelőről nem kóboroltak el az állatok, nem 

kellett annyira vigyázni rájuk, ezért sokszor 
lehettek egymás közelében. Mindezek után 
nem csoda, ha a forró szerelem bontakozott 

közöttük. 
Legeltetés során mindennap találkoztak. 

A faluban nem volt titok senki előtt; ennek a 
szerelemnek házasság lesz a vége. Ezt 
mindenki így gondolta. Kivétel talán az lenne, 

aki jövőbe látna. Ám ezzel a képességgel 
nagyon kevés embert áldott meg a Teremtő, ha 

egyáltalán megáldott valakit.  
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Reggelente mindig Jani ért ki először 
állataival a legelőre. Az egyik napon, amikor 

Rozina kihajtotta kecskenyáját, a tehéncsordát 
megfogyottan, pásztor nélkül találta. Nem 

tudta mire vélni a szokatlan eseményt, ezért 
komolyan aggódni kezdett. Várt egy ideig, de 
sem a hiányzó tehenek, sem pásztoruk nem 

került elő. 
—Jani! Jani!—kiáltotta szerelme nevét 

egyre izgatottabban, egyre hangosabban, arra 
gondolva, hogy a rét melletti erdőbe hajthatta 
teheneit, ezért nem látja most őket. Várt egy 

keveset, majd egy kis szünet után, ismét 
kiáltozni kezdett: 

—Jani! Jani! Merre vagy?— kiabálta 

kétségbeesetten, de senki sem jött elő a 
Kaptárrét melletti erdőből. Sem Jani, sem a 

tehenek.  
Kiáltozásaira a Vén hegyen munkálkodó, 

idős Berki Vidó, Felső szomolyai lakos, 

ballagott le hozzá a szőlőjéből és mutató úját 
szája elé téve, rémülten suttogta: 

—Ne kiabálj édes lányom, mert téged is 
elvisz a török! 

—Miféle török? Nem jár errefelé a török 
már régóta—mondta kétségbeesetten, ám a 
félelemtől mégis reszketni kezdett.  

—Higgyél nekem édes lányom, hogy itt 
voltak! Ezzel a két szememmel láttam, amikor 
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elhajtották a tehenek egy részét. Janit szíjjal 
megkötözve, egy ló után kötötték.     

Édes lányom, azt mondom én neked, 
hogy ezután majd járnak már errefelé, mert 

úgy hallani, az egri várat akarják 
megostromolni!  

—Jóságos Istenem! Mi lesz most már 

velem? Jaj nekem, jaj nekem Vidó bátyó! Azt 
mondja kend, hogy a török volt a Kaptárréten?   

—Azt bizony, édes lányom! Szerencséd, 
hogy nem elébb jöttél, mert ilyen szép lányokat, 
mint te vagy, összefogdossák és elviszik a 
szultán, meg aztán a pasák, basák háremébe!  

Jobban tennéd, ha nem legeltetnéd 
tovább kecskéidet, hanem hazahajtanád. Gyors 
lovaikon bármikor idevágtatnak. Akkor aztán 
oda a nyáj, oda a pásztor!—figyelmeztette a 

szerelmes lányt, aki csak sírt-rítt az eltűnt 
Jani legény miatt. Alig tudta abbahagyni 
keserves jajgatását.  

Nem tehetett mást, mint Buksi 
kutyájával összeterelte a széjjelkóborló állatait, 

és a falu felé hajtotta őket, de szaporán. 
 

 
 
* 
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Bizony két éve már ennek, hogy ez 

történt. Ez a két év még akkor is elrohant, ha 
bánattal telt el. Kétszer növesztettek lombot az 

erdő fái, mintahogyan kétszer sarjadt ki a fű 
tavasszal a Kaptárrét enyhén kanyargó 
lapályán.  Két éve várja Rozina, hogy egykori 

szerelme, Fűzi Jani, úgy visszajön, mint az 
őszidőben elrepülő gólyamadár, amikor 
tavaszonként ismét visszaszáll.  

Hiába várja, akit vár soha nem jöhet. A 
szultán seregében harcol, Európa valamely 

országában. Ott suttogja vágyakozva szerelme 
nevét, ha egyáltalán még életben van valahol. 
Mindezt azonban ő is feleslegesen teszi, mert 

az ozmán birodalom seregéből soha nem 
szabadulhat senki.  

Szülei gyakran mondogatták:  
—Édes lányom, ne várj Janira! Török 

fogságból még eddig senki sem jött haza!—
mondta az anya, de mondta az apa is.  

Kérték, fogadja el más legények 
udvarlását, akik nem titkolták, szívesen 

kérnék feleségül. Ám két év elteltével sem 
tudott másra gondolni. Pedig egyre kevésbé 

bízhatott abban, hogy szerelmét viszontláthatja 
még valaha.  

De ő csak tovább reménykedett.  



 

108 

Mindenféle furfanggal beszélte rá szüleit, 
hogy a királyi felhívásnak ne tegyenek eleget. 

Az egri vár ostromának idejére, ne hagyják el a 
falut, ne menjenek a biztonságot nyújtó 

Felvidékre.  
Mindennap kihajtja kecskenyáját a 

Kaptárrétre, oda, ahol utoljára látta szerelmét, 

Fűzi Janit. Minden nap reménykedik, hogy 
meglátja ismét, amint a kanyargó Kaptárréten 
rohan feléje, és vágyakozva kiáltja: 

"—Megjöttem Rozinám! Megjöttem, itt 
vagyok, és többé soha nem hagylak el!”  

Két éve annak, hogy ilyen képtelen 
csodákban, mesékben ringatja magát. Két éve 
annak is, hogy alaptalan bizakodásának 

mindig keserű csalódás a vége. 
 

Két év legényvárás után újra legelőre 
indult kecskenyájával Barátcse Rozina. Oda, 
ahol az elszínesedő fák lombjait őszi, csípős 

szelek gyérítgették most kíméletlenül.  
Szerelmére emlékeztető dalaitól hangos 

lett a Kaptárrét, melynek pázsitja sem olyan 

már, mint a nyár folyamán. A legelő 
megritkult, megsárgult úgy, mint a szomszédos 

erdő fái, melyek a téli pihenőre készülnek.  
Amikor legeltetés közben úgy érezte, 

bánata az egekig ér, gyönyörű hangjával 

csillapította búsuló lelkének fájdalmát: 
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„Láttál-e valaha 
Csipkebokor rózsát,  
Csipkebokor rózsát,  
Két szál majoránnát?  
 
Mikor az virágzik, 
Annak szaga érzik,  
Kedves szeretőmnek,  
Még híre sem hallik.  
 
Elmehetek eztán 
Fel-alá az utcán,  
De senkise mondja,  
Jöjj be, édes rózsám!” 
 

Szomorú éneke szárnyalt, csilingelt a 
Kaptárrét pázsitja fölött. A fák leveleit zizegtető 
őszi szelek bús énekét szárnyukra kapták, s 

felvitték magukkal a levegőbe. Nekifújták a 
kaptárkövek ormainak.  

Egy részük visszaverődött az ősi köveken 
és tovaszárnyalt a Derékhegy, Kutyahegy, 
Métihegy irányába. Hallják meg az ott dolgozó 

jobbágyok, lelke búval van telve. 
Búsénekének másik része a Királyszéke 

kaptárkő méltóságos orma fölé emelkedett. 
Felszállt egészen a magasban kúszó fellegekig. 
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Innen aztán a szélrózsa minden irányába 
tovaszállt. Vitték a fellegek, hogy tudjon 

mindenki bánatáról. Talán Jani is meghallja 
valahol és minden akadályt leküzdve, vissza jő 

hozzá.  
  
 

 
 
Hűséges puli nem ugatott most az 

elkóborló kecskékre. Hagyta őket tilosban 
legelni. Tőle ott legelhettek, ahol csak akartak. 

Hátsó lábaira ülve, mozdulatlanul figyelte, 
hallgatta gazdáját, akinek szomorú, csilingelő 
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éneke teljesen elbűvölte. Egyik ének után jött a 
többi: 

„Térj meg bujdosásidból  
És már egyszer szabadulj  
Búval emésztődött lelkem.  
Nincsen semmi haszon már  
Mert szívemben esett kár.” 

 
 
 „Hová készülsz szívem tőlem 
elbujdosni?  
Az idegen földön ki fog téged szánni?  
Hogyha megbetegszel, ki fog hozzád 
látni,  
Ki fog hozzád látni?  
 
 
Megfogott madárhoz életem hasonló,  
Napnak fényét látom, homályba 
boruló  
Szép gyönyörűségem naponkint 
elmúló,  
Naponkint elmúló.”  
 
 
„Ifjúság, mint sólyommadár  
Addig cíg, míg szabadon jár,  
De énnékem szegénynek már  
Szívem víg örömet nem vár.  
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Meghervadott bennem az szűv,  
Mint a lekaszált gyenge fű,  
Reménségem is alig hű,  
Míg kívánt napom fel nem jő.”  
 

Buksi érezte kis gazdijának nagy 

bánatát. Még közelebb kúszott lábaihoz és fejét 
rátéve egyik lábára, csendben hallgatta bús 
énekét. Talán hallgatta más is, akik a rétet 

határoló dombokon szőlőiket művelték. Ők 
már tudták, Rozinának ismét megtelt szíve 

bánattal, amely két év óta mindig is telve van.  
 
Buksi csendben hallgatott. Talán még 

könnyezett is, hogy kis gazdijának segítsen 
osztozni bánatán. Hallgatta mindaddig, míg 

valami szokatlan neszre terelődött figyelme.  
Tudni akarta e neszezés okát, de nem 

zavarta éneklésében búsuló gazdiját. 

 Csendesen elsomfordált mellőle és a halk 
zaj felé indult, amely olyan halk volt, hogy 
rajta kívül senki sem hallotta volna meg.  

Nem telt el még két perc sem, amikor 
nagy ugatás kíséretében, visszaérkezett. Nem 

törődve gazdája csilingelő, szárnyaló énekével, 
addig ugatott, míg Rozina az éneklést 
abbahagyva, rákiáltott: 
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—Mi bajod van Buksi kutyám? Miért 
vagy ilyen türelmetlen? Várd meg, míg 

elénekelem bánatos dalomat, amitől szívem 
kicsit megnyugszik!—szólt rá keményebben 

hűséges kutyájára, de az még ettől sem 
csillapodott.  

Nemhogy csillapodott, hanem szoknyája 

szélét fogai közé fogva, próbálta húzni, 
vonszolni a titokzatos hely felé, ahol most 
valami rendkívüli dolog történt  

Ekkor már gazdája komolyan vette 
szokatlan viselkedését, és aggódva követte, 

egészen a kaptárkövek aljáig.  
A hűséges Buksi, egy bokor mellett 

megállva, nyüszítésbe kezdett. Mintha ezt 

mondaná: 
—Gyere kisgazdám, mert itt baj van! 

Nagyon-nagy baj!  
Ebben nem is tévedett!  
 

A kecskepásztorlány elé egy rémséges 
kép tárulkozott. Egy fiatalember feküdt előtte 
eszméletlen, akiről első látásra még azt sem 

tudta, él-e, hal-e?  
—Jaj nekem édes Istenem! Mi 

történhetett itt?—pillantott a vérében fekvő, 
mozdulatlan emberre, aki mellett véres 
turbánja hevert a földön.  Olyan ruhát viselt, 

vérrel áztatottan, amely mindenki számára 
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világossá tette; a földön eszméletlenül fekvő 
ember nem is magyar, hanem török! 

A látványmiatti izgalmában kicsi szíve 
máris hevesebben dobogott. Cikáztak agyában 

a gondolatok, melyek eredményeképpen sem 
lett okosabb. Nem tudta mitévő legyen. Hívjon 
segítséget? Vagy vegyen bátorságot, és 

közelebb menve hozzá, talán segíthet rajta.  
Nagyon jól tudta, ez az ember most nem 

lehet számára ellenség, még akkor sem, ha 
török ruhába van öltözve.  

Márpedig törökhöz nem hívhat falujából 

segítséget. Bárkinek szólna, mindenki vesztét 
akarná. Hiszen most vonultak el csatát vesztve 
az egri vártól, és nagyon sok kárt okoztak. Sok 

falut kiraboltak, sok embert elhurcoltak. Ők 
vitték el két év előtt szerelmét, Füze Janit, akit 

még most is reménykedve visszavár.  
Amikor erre gondolt, világossá vált előtte, 

bárkit hívna segítségül, vesztét kívánja. 

Márpedig ezt semmiképpen sem akarta.  
Janira gondolt. Talán valahol éppen így 

fekszik vérében fürödve, miután olyan 
segítségre szorul, mint az előtte eszméletlenül 
fekvő török fiatalember. Határozottan tudta, 

segíteni fog, bár a bajba jutott ember az 
ellenséghez tartozik.  

Amikor jobban megnézte, hasonlónak 

látta elveszett szerelméhez. Csodálkozott 
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magán, hogy gyenge lány létére van bátorsága, 
nem rohan el sikoltva, mintahogyan legtöbben 

ezt tennék helyette.  
Az eszméletlen fiatalember homlokára 

téve kezét tapasztalta, a láztól tüzel egész 
testében. Gyorsan indult közeli nyájához, ahol 
magához vette vízzel teli csobolyót és 

visszament hozzá.  
Hímezett kötényét vízbe mártva, a 

beteget szorgalmasan törölgette. Ismételten 

mártogatni kellett, mert a magas láz miatt 
gyorsan megszáradt. Majd homlokán hagyva a 

vizes kötényét, vérző sebét kötözte be. Ugyan 
azzal a ruhadarabbal, mellyel korábban a 
menekülő bekötözte magának, de menekülés 

közben kibomlott kötése.  
Arcát ütögette, ébresztgette, de nem 

mozdult továbbra sem. Már a Buksi is egyre 
türelmetlenebbül futkározott körülöttük, 
mintha már ő sem bízna abban, hogy valaha 

életre kel. Nyüszített, ugatott, földet kaparta 
első lábaival, majd bugyogós nadrágját vette 
fogai közé és rángatni kezdte. 

—Mit csinálsz Buksi?! Láthatod, hogy 
nagyon beteg! Még te is fájdalmat akarsz neki 

okozni?—korholta a jó szándékú, fekete 
puliját, aki a bűntudattól lehajtott fejjel odébb 
somfordált.  
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Pedig kár volt rendre utasítania, mert a 
törökbugyogó rántgatására, az eddig 

eszméletlen embernek szemei nyiladozni 
kezdtek.  Már nemcsak szemhéjai mozogtak, 

hanem apró nyögéseket hallatott.  
Miután teljesen kinyíltak szemei, tudata 

is visszajött. Félénk tekintettel nézett a gyaur 

lányra és annak kutyájára, amely most ismét 
közelebb jött hozzá, és farkát csóválgatta, 
barátságos szándékkal.  

„—Nem lehetnek rossz szándékúak.”—
gondolta az ébredező, eszmélő Hasszán, hiszen 

ő feküdt most itt tehetetlenül. Buksi találta 
meg és vezette hozzá gazdiját.  

—Nerede?{hol vagyok}— kérdezte 

bátortalanul és nézett az ismeretlen 
jobbágylányra, olyan esendően, hogy annak 

elérzékenyült szíve. Nem értette, mit beszél, 
mit kérdezhet.  

Miután lejjebb ment láza, próbált felülni 

fekvőhelyzetéből, de nem sikerült. Rozina 
sejtette, hogy a láz, és vérveszteség mellett, 
éhes is lehet, ezért erőtlen.  

Kézzel-lábbal próbálta magát megértetni, 
de nem sikerült. Igaziból nem is volt erre 

szüksége. Hasszán meggyőződhetett arról, 
hogy ez a gyaur lány jó szándékkal van 
irányában. Bekötözte sebét, lázát csillapította.  
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„—Olyan ember, aki így viseli gondját, 
segít életben maradnia, nem akarhatja 
vesztemet!”—így gondolta és helyesen 
cselekedte.    

Kecskepásztorlány odament a közeli 
nyájhoz és megfejte legjobban tejelő kecskéjét 
egy olyan edénybe, mellyel ételt hozott 

magának. Egy darab kenyeret vett elő 
tarisznyájából és visszament a tudatára ébredő 

betegéhez, aki már várta őt. 
—Egyél tejet, kenyeret! Már biztosan 

éhes lehetsz. —nyújtotta feléje a frissen fejt 

tejet és egy darabka kenyeret, e szavak 
kíséretében, mintha ebből bármit is értene.  

Az éhes embernek nem volt arra 

szüksége, hogy a kenyér és a tej átadásával egy 
időben, megértse a lány szavait. A frissen fejt, 

illatos tej és kenyér látványa nélkül is nagyon 
éhesnek érezte magát. Most, hogy lehetősége 
nyílt a gyaur lány által hozott ételek 

elfogyasztásához, nem késlekedett egy percig 
sem. 

Az bizony igaz, egy pár nap óta sokat 
nélkülözött. Ha nem lett volna a 
gyümölcsösökben kint hagyott termés, talán 

már éhen hal. Most, hogy végre mást is 
ehetett, mohón látott a falatozáshoz. 
Mindebből látható, hogy van remény a 
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gyógyulásához. Rozina tudta, csak annak van 
esélye meggyógyulni, akinek étvágya van.  

Amikor Hasszán elfogyasztotta a 
számára hozott ételeket, mintha máris erő 

költözne tagjaiba. Próbált felállni, de ez nem 
ment olyan könnyen. A pásztorlány 
segítségével lassan talpra állt, de ismét vissza 

kellett ülnie előbbi helyére, mert lábai nem 
bírták.  

Egy órai pihenés után ismét próbálkozott 

talpára állni. Rozina segítségével ez végre 
sikerült is. Az elfogyasztott kecsketej, és a 

kenyérből keletkező energia, erőt adott.  
A talpra állást kipihenve már tett egy pár 

lépést, aminek mindketten nagyon megörültek. 

Mosolyogtak, hiszen más módon nem érthették 
egymást. Szavaik, melyek el-elhangzottak a 

mozgáspróbálkozások közben, nem mondtak 
semmit sem egymásnak. Így csak a mosoly, a 
kézzel-lábbal történő mutogatás maradt, ami 

elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 
megértessék egymást.  

Pásztorlány a Királyszéke mögötti 

kunyhó felé mutogatott, amelyről már a fiú is 
tudott, hiszen korábban errefelé próbálkozott 

eldugni Ali pasa mesés kincseit. Ez a 
kőbefaragott kunyhó az, amelyből alagút vezet 
a feneketlen tufakútba, ahonnan több irányba 

alagutak vezetnek. A kunyhó, a Királyszéke 
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kaptárkőtől, alig van húszméternyire, délkelet 
irányban.  

Hasszán és Rozina mindketten egyre 
gondoltak. Most, hogy van már kevés jártányi 

ereje, a kaptárkövek lábaitól ide kell felmennie. 
Részben azért, hogy a falu jobbágyai elől 
elbújjon, mert élete egy cseppet sem 

biztonságos előttük.  
A másik érv, ami a kunyhó mellett szólt, 

a hűvös éjszakák, deres hajnalok. Itt, a 

Kaptárréten, különösen hűvösek az éjszakák. 
Hajnalonként felkelő nap fényében, ezüstösen 

csillog ilyen tájban már a dér borította pázsit, 
ahol nem tanácsos éjszakázni senkinek.  

Hiszen október vége van. Az egri vár 

sikertelen ostroma utáni októbernek vége.  Egy 
lábadozó, sebesült, erőtlen embernek, 

különösen veszélyes lehet a kinti tartózkodás.  
Követte a lányt, aki kezét fogva segített, 

hogy feljussanak a kunyhó felé vezető meredek 

emelkedőn.  
Sokszor meg kellett állniuk. Erejükhöz 

segítséget kértek.  A fiú Allah nevét hallatta 

gyakorta, amikor úgy érezte, ereje végképpen 
elfogyott. A kezét fogó lány Istent hívta 

segítségül, amikor úgy érezte, nem lesznek 
képesek feljutni a kiszemelt tufakunyhóba.  

Talán mindketten egyre gondoltak, még 

akkor is, ha más-más nyelven, másképpen 
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kimondva nevét, kérték segítségét. Annyi 
bizonyos, hogy sikeresen feljutottak, miután 

ziháló tüdejüknek időt adhattak egy kevés 
pihenőre.  

Kiskunyhó belsejében kőpadkát találtak, 
melyen szénából terített ágyat valaha a kunyhó 
gazdája. Talán még nem jött vissza a 

Felvidékről, ahová a vár ostromának idejére 
költözött el, mint sokan mások a faluból. Ha 
visszajött, akkor sem bizonyos, hogy kijön 

gyümölcsösébe. Hiszen a fák elhullajtották már 
lombjaikat, miután nem talál itt semmit.  

  Rozina eligazította a szénát a fekhelyül 
szolgáló padkán, és kézzel-lábbal magyarázta, 
hogy odafeküdjön, ez lesz a pihenőhelye.  

Magyarázta, mutogatta, hogy ne menjen 
innen sehová. Itt várjon rá, amíg reggel 

visszajön. Majd a deszkaajtót becsukva rá 
kívülről, a kecskenyájhoz igyekezett, hiszen 
eltelt a nap, haza kellett hajtani a legelőről.  

  
 A pásztorlány életében furcsa változás 
állt be. Ő, aki eddig mindig igazat mondott, 

most arra kényszerült, hogy a valós helyzetet 
eltitkolja környezetében. Az új helyzet, és a 

segíteni akaró szíve, ezt a kettős életet kívánta 
tőle.  
 Másképpen nem is lehetett a jelen 

helyzetet uralni, hiszen semmit sem árulhatott 
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el arról a fiúról, aki eddig az ellenséghez 
tartozott. Jól tudta, sokáig ezt az életet nem 

élheti, amely az igazságról és a hazugságról 
szól, szülei és a falu lakói előtt.  

 Sokáig nem titkolhatja őt, akit 
élelemmel kell ellátnia, amikor ebben az 
ostromutáni időben, a falu lakóinak sincs 

elegendő élelme. Nem is beszélve arról, hogy a 
beálló havas, hideg napok kezdetével, nem 
hajtja ki már a kecskenyáját sem.  

 Mit mond szüleinek? Miért jár ki még 
ezután is a Kaptárkövekhez, melyeket hólepel 

borít? Ezek voltak az ő válaszra váró kérdései, 
melyekre senki sem lenne képes most a választ 
megadni.  

 
 

 

* 
 

 
 

A vár ostromának befejeztével, visszajött 
a faluba két ember, aki harcolt a támadó 

törökök ellen, Szabó Márton és Balog Gyuri.  
Sokat meséltek az ostrom idejéről. 

Hallgathatták a Felvidékre elmenekült, de 

visszaérkező szomolyai jobbágyok is. 
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Elmondták a várvédők hősi küzdelmeit, 
meséltek a harcokról, szenvedéseikről. 

Mindenki szájtátva hallgatta a két hőst, kik 
önként jelentkeztek akkor a várvédelmére, az 

ostrom előtti napokban. 
Talán ismét újra indulhat az élet a 

faluban, melyet nem sújt már a hatvani 

szandzsákbég könyörtelen adója, hiszen vége a 
török uralomnak.  

A hős várvédők visszajöttek, de Rozina 

szerelme, Füze Jani, nem jött vissza. Nem 
hiába mondogatták akkoriban; „kit a török 
elvisz, az már soha nem jön vissza.”  

Barátcse Ferenc leánya, Rozina, sem 
bízott már ebben annyira, mint korábban. 

Ahogyan szaporodtak Jani távollétének 
hónapjai, évei, úgy kezdett halványodni az 

egykoron szerelmes leányzó emlékeiben.  
Bárki gondolhatná, hogy mindez azért 

van, mert Hasszán máris elfoglalta helyét. 

Igazság az, hogy a segíteni akarás, a női 
ösztön, az anyaságra termettség volt 

elsősorban az, ami a beteg, magányos török fiú 
ápolására, gondozására késztette őt. 

Bár külsőleg sok hasonlóságot fedezett 

fel a két fiú között, ez mégsem volt elegendő 
ahhoz, hogy bármit érezzen irányában. Hogyan 
érezhetett volna, amikor beszélni sem tudtak 
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egymással, csak a mutogatás, a mosoly volt az, 
amivel értekeztek. 

Mégis vállalta kockázatot, hogy szülei és 
a kisfalu közössége előtt titkolva, gondozza, 

amíg erre szüksége van a sebesültnek. 
Otthon hallgatott a török fiúról. 

Igyekezett zavarát titkolni szülei előtt, akik 

mégiscsak furcsának találták viselkedését.  
—Édes lányom, mi van veled? Csak nem 

történt valami bajod legeltetés közben? Talán 

híja van a nyájnak, mert elvitte a farkas?—
kérdezte édesanyja aggódva.  

—Ugyan már édesanya, mi történhetne 
velem? Nappal még a farkasok sem 
kóborolnak, mert félnek az embertől.—

szabadkozott Rozina.  
Minden erejével azon volt, hogy leplezze, 

takarja az előző nap eseményeit. Ám ez nem 
igazán sikerült neki. Aggódó tekintetek 
követték, amikor Buksi segítségével hajtotta ki 

kecskenyáját a legelőre.  
Következő napon ugyanúgy kihajtotta, 

mint az előző napokon, amikor még nem jelent 

meg életében a török fiú. Változás talán csak 
annyi volt, hogy több élelmet kötözött 

kenyérkendőjébe, mint korábbi napokon. 
Szülei talán azt is észrevették, hogy a 
kenyérkendőben bekötözött élelem, mintha 

több lenne a korábbiaknál.  
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Amikor kiértek a Kaptárrétre, Buksi 
gondjaira bízva nyáját, igyekezett 

felkapaszkodni abba a kiskunyhóba, ahol 
hagyta betegét.  

 
 A fiú már úgy várta, mintha a gyaur, 

jobbágylány tartozna neki ezzel a gondozással, 

akinek máris sokat köszönhet. Annyi bizonyos, 
nélküle már nem élne.  

Ő csillapította lázát vízbemártott, 

hímezett kötényével. Ő hozott kenyeret, 
kecsketejet, amitől lett annyi ereje, hogy a 

tufakunyhóba sikerült felvánszorogni a hűvös 
éjszaka elől. Ő készítette el szénával borított 
fekhelyet, ahol tudott pihenni egy keveset. 

Minden bizonnyal neki köszönhető, hogy egy 
kicsivel jobban érzi most magát.  

Hajnal közeledtével gyakran kémlelt ki a 
kunyhó ajtaján és hallgatta az éjszaka 
csendjét, amelyben olykor-olykor a 

szarvasbikák bőgését hallhatta a Vesszős sűrű 
erdeje felől. De hallhatta a Nádas kút felől és 

hallotta a Hátmegi rét irányából is. Gyakran 
huhogtak a kuvikok, melyek hívogatták 
egymást, keresték párjukat az egyre hűvösebbé 

váló, őszi éjszakában.  
Kelet felé, a falu irányába tekintve, már 

halványan ugyan, de látni lehetett a 
kibontakozó hajnalt. Alig észrevehetően 
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pirkadni kezdett a Gyűrtető fölött, ami 
mindenképpen az új nap érkezését jelezte.  

Nap vörös korongja bekukucskált a 
völgyben megbúvó faluba. Az egyre fényesedő 

sugarával bearanyozta a Nagyvölgy tetőt, és a 
Kaptárkövek ormait. Kaptárréten úgy kezdett 
el halvány köddé válni az ezüstös dér, ahogyan 

a nap sugarainak hatására melegedett a 
levegő.  

Hűvös reggelen a pirkadat felé fordult 

Hasszán, majd térdére ereszkedve, földig 
hajolva, Allahhoz suttogta hálaimáját. 

Imádkozott meneküléséért és talán azért, hogy 
ezt a jólelkű jobbágylányt segítségére küldte.  

 

Még nem ért ki a kecskenyáj, amikor hallhatta 
a folyamatosan közeledő mekegéseket és 

hallotta a kecskebak nyakában himbálódzó 
csengőnek csilingelését.  

Nem kellett sokáig várnia, mikor már 

láthatta is őket. Kendőbekötött csomagot 
szorongatott a pásztorlány, és lihegve 
közeledett a kunyhóhoz vezető, meredek 

emelkedőn.  
—Jó reggelt!—lihegte Rozina, aki alig 

bírta pótolni a levegőt, miután felkapaszkodott 
a picekunyhó bejáratához.  
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—Günaydzn!—válaszolta halkan a török 
fiú, aki csak kitalálta, hogy jó reggelt 

kívánhatott neki ez a szépséges jobbágylány.  
A lány sem értett semmit az elhangzott 

szóból, ami nagyon zavarta. Elhatározta, hogy 
a legalapvetőbb magyar szavakat 
megtanultassa véle, annak ellenére, hogy nem 

ismeri szándékát. Felgyógyulása esetén marad-
e a faluban, vagy megy a többi török után, akik 
vereségük után, igyekeztek minél távolabbra 

menekülni Eger várától.  
Azt, hogy csatát vesztettek, már tudta a 

jobbágylány, hiszen visszajött Szabó Márton és 
Balog Gyuri, az a két jobbágy, akik mindent 
elmondtak a falu lakóinak.  

Kenyérkendőjéből kenyeret és 
kecskesajtot vett elő.  

—Ez kenyér! Kenyér!—mutatott a 
kenyérre és ismételte el többször egymásután e 
szavakat, majd a sajttal ugyanezt tette:  

—Sajt! Sajt!—mondogatta, mutatta, 
magyarázta, majd elismételtette vele.  

—Keny…Keny…er. Kenyer—erőltette 
Hasszán, amit többször is el kellett mondania, 
mire egy kicsit érthetővé váltak szavai. Később 

így gyakorolta a sajt, és más szavak kiejtését, 
ám előbb ennie kellett, mert gyomra 

könyörtelenül korogni, lázadozni kezdett az 
éhség ellen.  
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Rozina a fiú homlokára tette kezét, 
miután tapasztalhatta, a láza elmúlt. A sebét 

újra kellett kötözni. Most, amikor az alvadt vér 
már eltűnt a sebéről, láthatta, hogy mély a 

sérülése. Kérdően nézett rá és mutatott a 
begyulladt sebre: 

Mi történt veled? 

Bár nem érthette a gyaur lány szavait, 
mutogatása és kérdő tekintete megértette vele, 
hogy a seb keletkezésére kíváncsi: 

—Akindzsik! Akindzsik!—ismételte 
többször is a sebét okozó harcosok nevét, 

miközben mutogatott sérülésére és a nyilazás 
mozdulatait játszotta el két kezével. Rozina 
szókincséből hiányzott a számára idegenül 

hangzó szó, ezért továbbra is értetlenül nézett.  
Abdi aga! Ali pasa!—magyarázkodott 

volna tovább, de úgy látta, hogy a 
kecskepásztorlány úgysem fogja megérteni, 
ezért elhallgatott. Ha megértette volna, talán 

megkérdezi, ki Ali pasa és mi köze van az ő 
sérüléséhez.  

Egy ilyen kérdésre mit válaszolhatna? 
Megmondaná, hogy bosszúból lopta el Ali pasa 
kincseinek egy részét és azért indított hajszát 

utána.  
Talán megmondaná, hogy két éve 

szerelmét, Fatimát, ejtették rabul és vitték a 
hárembe?  Ha tudna a gyaurok nyelvén 
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beszélni, vagy ez a pásztorlány értene népének 
nyelvén, akkor sem mondhatná meg az igazat.  

Egyik kérdés vonzaná a másikat:  
„—Hol vannak a kincsek?  
—Hová rejtetted? „ 
Az adható válaszra még nem érkezett el 

az idő. Részben azért, mert nem beszéli a 

nyelvet. És túl korai még az idő bárkiben is 
megbíznia. Még őszinte segítőjében sem! 

Nagyon tévedett, amikor azt hitte, hogy a 

segítő őrangyala, nem értett meg semmit. Azt 
ugyanis megértette, hogy saját harcostársai 

ejtettek rajta sebet, és ő most egy segítségre 
szoruló menekült. Így még inkább sajnálta, 
hiszen most a fiúnak mindenki ellensége. 

Ellensége a török, és ellensége a magyar.  
Sok magyarázkodás közben újra kötözte 

sebét, és önmagára mutatva mondta:  
—Én! Rozina! Rozina! Rozina!  

 A sebesült megfogta kezét, majd 

elengedte és ismételte: Rozina! Rozina!  
 A lány elégedetten mosolygott, hogy 

tanítványa megérti, majd Hasszán keze után 
nyúlva, kérdezett: 
 —Te neved!? Neved?  

 —Hasszán! Hasszán!—mondta többször 
is, mire mindketten mosolyogtak. A mosoly volt 

most a megértés legmegbízhatóbb nyelve. 
Ebből láthatták, bízhatnak egymásban. Rozina 
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nem árulja el a falu lakóinak, és a fiútól sem 
kell félnie, még akkor sem, ha oldalára 

kötözött gyomorkendőjéből, olyan fegyverek 
csüngenek, mint a súlyos jatagán, handzsár és 

a tűhegyes tőr. 
 A jobbágylány azt látta most 
legfontosabbnak, ha más búvóhelyet is 

megmutat, melyekből bőven van a közelben. 
Kaptárkövektől délre, alig háromszáz 
méternyire, Vénhegynek Kaptárrét felőli 

oldalán, több, apró pince található.  
 Mindezt, azért tartotta fontosnak, hogy a 

jelenlegi búvóhelyének felfedezése esetén, 
legyen egy újabb menedékhelye. Nem tért még 
vissza ereje, de e párszáz méter megtételére 

elég erősnek látta. Ő ment elől az utat 
mutatva, és követte a gyengélkedő fiú. 

Lombjukat elhullatott gyümölcsösök 
között botorkáltak a Vénhegy apró 
pincekunyhói felé, melyeket rosszidő esetén, 

menedékhelynek használtak a földjeiket 
művelő jobbágyok.   

  Az apró pincekunyhókon, olyan ajtók 
voltak, melyeket soha nem zártak be gazdáik, 
hogy bárki menedéket találjon bennük, ha a 

szükség úgy hozza.  
 Amikor odaértek, kézzel-lábbal, 
szavakkal, próbálta megértetni véle, mi célból 

lehet számára fontos az új búvóhely. 
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 —Búvóhely! Érted? Ide menekülni, ha ott 
veszély van! —magyarázta a fiúnak, aki 

minden szavát, mozdulatát igyekezett mielőbb 
megérteni. Talán meg is értette. 

 Volt idő mindent elmagyarázni, hiszen a 
Vénhegy Kaptárrét felőli oldalából, a 
lombjaikat elhullató fákon keresztül, ráláttak a 

legelésző kecskenyájra, melyre a hűséges 
Buksi kutya szorgalmasan, megbízhatóan 
vigyázott.  

 Miután több pincét megmutatott, 
igyekeztek visszamenni az előbbi helyre. 

Rozina tudta jól, nincsen sok idő arra, hogy 
Hasszán kint tölthesse a nappalokat, 
éjszakákat. Legjobb esetben sincs több 

kéthétnél, mert a tél gyorsan közeledik. 
Fontosnak látta, hogy ruhát cseréljen. Hiszen 

a török ruha, a fegyverei, nagy veszélyt 
jelenthetnek számára. A jobbágyok gyűlöletét 
teljesen meglehet érteni, ha az ostrom miatti 

nélkülözéseikre gondolunk.  
  

Elhatározta, hogy turbánját kucsmává, a 

kaftánját kabáttá, és a bugyogós alsó ruháját 
pedig, nadrággá alakítja át. Hozott magával 

tűt, cérnát, ollót és egyik nap egyik ruhát, 
másik nap másik ruháját készítette el. 
Fegyvereit sem akaszthatta oldalára a 

továbbiakban, melyből a jobbágyok láthatnák, 
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hogy a gyűlölt ellenséghez tartozik, ezért elásta 
a kunyhó közelében.  

Éppen ideje volt a ruházkodásra 
gondolni, mert nemcsak a lapályos rét lett 

reggelente fehérebb, hanem a fák ágai is, 
melyeken egyre később olvadt el a zúzmara. 
Sokszor délig is megmaradt a dér, és lett a 

Kaptárréten egyre hidegebb.  
Mi lesz akkor, ha a havas időjárás miatt 

már nehezebb lesz állatait kihajtani? Gyenge 

lány létére ő is könnyen megfázhat. Miképpen 
hoz élelmet? Mit mond otthon, hová viszi a 

kendőbe kötött kenyeret, sajtot? Nem is 
beszélve arról, hogy most csak itt, a réten, 
megfeji a kecskéket, és kéznél van a tápláló, 

melegtej.  
 Egy halom kérdés maradt 

megválaszolatlan. Egy biztos, előbb, vagy 
utóbb, de a titkát el kell árulnia. Nem tudta 
miképpen készítse elő szüleit és a falu lakóit 

arra, hogy a törökellenséget befogadják. Őt, 
akinek harcostársai megkeserítették az itt élő 
emberek életét, és most ők adjanak menedéket 

számára.  
 

 
* 
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 Az egri vár ostromának végét hozó 

hírekre, ismét megszaporodtak a falu lakói. 
Jöttek vissza Felvidékről, és más olyan 

helyekről, ahol akkoriban nem számíthattak 
törökök támadására. De a falu két oldalán 
található sok-sok pincebarlangból is sokan 

előbújtak, hogy újra éljék régi életüket.  
 Nem volt igavonó állat, mert elvitte a 

török. Nem volt fiatal munkaerő, mert elvitte a 
török. Nem volt vetőmag, mert elvitte a török. 
Még sorolhatnánk tovább mi nem volt, de 

könnyebb azt mondani, hogy semmi sem volt, 
ami az élet újraindulását segíthetné.  

A falu lakói közül kivételt csak azok 

képeztek, akinek volt nagyobb pincebarlangja, 
ahová eldughatta még az állatai egy részét is. 

Ilyen volt a bíró, aki a juhhodályba hajtatta 
állatait, majd bejáratát úgy eltömködték, hogy 
nem lehetett látni semmit. Az állatokhoz 

bejárás csak a hodály szellőzőjének tetejéről 
volt lehetséges, amely tele volt bokrokkal, amik 
eltakarták annak bejáratát.  

 Ilyen körülmények között kezdték újra az 
életüket Rozina szülei, Barátcse Ferenc és 

családja. Csak annyi maradt meg kicsinyke 
vagyonukból, amit a sok pincelyuk egyikében 
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eldugtak. Egy kis vetőmag, egy kis élelem és 
néhány kecske, melyeket több apró 

barlangban sikerült úgy eldugni, hogy a 
portyázó törökök ne találják meg.  

 Igaz az is, hogy nem sok idejük maradt 
kutakodásra. A közelgő tél miatt fontosabbnak 
tartották a vár mielőbbi bevételét, mint azt, 

hogy a környéken hosszabb ideig 
kutakodjanak. Ha maradt valami a faluban, 
akkor ennek köszönhető.  

 Ilyen körülmények között akarta a lány 
felfedni nagy titkát, szülei és a falu előtt. 

Hasszán létét, aki menekültként szándékozott 
a faluban maradni. Ez irányában nem volt 
semmi kétsége, miután felfedte titkának egy 

részét előtte; saját harcostársai elől menekül, 
tőlük kapta sebeit! 

 Falu lakóiban, a túlságosan közeli 
sérelem miatt, frissen élt azok iránt a gyűlölet, 
akiknek köszönhették, hogy életük sokkal 

nehezebbé változott. 
Ilyen gyűlölet mellett nem lehet 

csodálkozni azon, ha a jobbágylány nem tudta 
eldönteni, miképpen feddje fel titkát, pedig a 
tél rohamosan közeledett.  

Az Eged hegy felől egyre több hideget 
hoztak a csupasz ágakat suhogtató, 
borzongató, téli szelek. Aztán megjelentek a 

szállongó hópihék, melyek először csak 
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kavarogtak a levegőben, majd a Kaptárkövek 
süvegeit fehér lepellel takarták. 

 
Amit az ember nem tud megoldani, 

megoldja az idő. Rozina helyett is az idő 
dolgozott. Még ha nem is úgy, ahogyan ő 
szerette volna.  Egyre nehezebbé vált számára 

az itt rekedt fiú táplálása, hiszen a 
kecskenyájat is nehezebb kihajtani a havas, 
csúszós út miatt. Szüleit sem akarta 

félrevezetni, amikor titokban vitte neki az 
élelmet, melyből maguknak is kevés jutott.  

Hasszán börtönnek érezte a 
pincekunyhó szűk terét, ezért gyakran 
sétálgatott a közeli gyümölcsösökben. 

Bátorságára az adott okot, hogy a tél 
beálltával, a határi munkák szüneteltek, 

miután nem látogatták gyümölcsöseket a 
jobbágyok.  

Éppen a Vénhegy kunyhóit járogatta 

sorra, amikor emberi hangokat halott, egészen 
közelről. Talán már észre is vették. Négy 
jobbágy ballagott a gyümölcsösökön keresztül, 

hogy mielőbb elérje a Vesszős erdőrészen 
található káptalan erdejét. Derekuk köré 

kenderből font kötél volt csavarva, míg 
hónaljuk alatt baltát szorongattak, 
valamennyien.  
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Négyen voltak. Libasorban haladtak 
egymásután azon a gyalogösvényen, amely az 

erdő felé vezetett. A tél beálltával több tüzelőre 
volt szükségük, azt szándékoztak gyűjteni a 

Vesszős erdejében.  
Elől Vas Lukács ment, ő taposta az első 

nyomat a gyalogösvényt takaró mély hóban. 

Utána sorban haladtak; Berki Vidó, Nagy 
Bálint, Baranyi János jobbágyok, felső 

Szomolya lakói. Menetközben beszélgettek. 
Talán azért, hogy jobban teljen az idő, vagy ne 

jusson minden pillanatban eszükbe, hogy 
nagyon fáznak, mert cudar hideg van: 

—Hallja sógor, azt mondom én magának, 

nem ment még el a török!—fordult vissza Vas 
Lukács, Berki Vidó felé, aki az ő nyomába 

lépve már könnyebben haladhatott a letaposott 
hóban.  

—Vége van már az ostromnak, nincsen 

miért maradniuk. Ha csak valamelyikük el 
nem tévelygett a környéken.—válaszolta Vidó 
sógor és pipáját szívogatva, lépkedett sógora 

nyomában.  
Hasszán ott lapult az egyik cseresznyefa 

mögött. Hallotta a gyaur jobbágyok beszédét, 
de nem értette. Az a kevés beszélgetés, amit a 
lánnyal gyakorolgatott, ehhez bizony nem volt 

elegendő. A török szóra azonban felfigyelt és 
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még közelebb lapult a fához, miközben talpa 
alatt egy szárazág reccsent.  

Az ágreccsenésre mind a négy jobbágy 
egyszerre figyelt oda, és láthatta a fa mögött 

félig megbúvó fiatalembert, akit a fa dereka 
nem tudott teljesen eltakarni.  

Mindannyian láthatták, hogy a 

rejtőzködő ember, ugyancsak furcsa ruhába 
van öltözve. Majdnem olyan kinézetű kucsma 
takarta fejét, mint az övéket, mégis 

furcsállották, gyanús volt nekik.  
Kabátja is az övékhez hasonlóan nézett 

ki, no meg aztán a nadrág is, csak a ruhák 
színei tűntek szokatlannak. Ez lett nekik a 
leggyanúsabb. Máris erősebben markolászták 

baltájukat, melyeket hónuk alól egyszerre 
vettek kezükbe és néztek egymásra, 

tanácstalanul.  
Baranyi János tért legelőször magához e 

döbbenettől és szólt a tarka ruházatú, 

megszeppent legényhez: 
—Hát te fiam, ki vagy? Melyik faluból 

vetett a sorsod erre a tájra? Merthogy nem 

szomolyai vagy, azt mindannyian látjuk.  
A megkérdezett nem tudott megszólalni, 

csak motyogott valamit.  
—No, szólalj már meg édes fiam, mert 

szeretnénk tudni, honnan vetődtél a mi falunk 

közelébe!—szólt rá erélyesebben a másik 
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jobbágy, Nagy Bálint, de csak értetlen 
motyogás volt rá a válasz.  

Ekkor már mindenkinek gyanúsabb lett 
az eddig fa mögött rejtőzködő legény, ezért úgy 

mentek közelébe, hogy minden oldalról fogva 
tartsák. Most már mindannyian meg voltak 
győződve; törököt fogtak!  

—No, mit mondtam kendteknek? Ugye, 
hogy nem ment még el a török!—ismételte 

izgatottan korábbi feltevését Vas Lukács, és 
kenderkötelet kezdte leoldozni derekáról, 
amellyel tűzifát akart hazavinni, nem a 

törököt.  
—Hű, a teremtésit ennek a világnak! Hát 

azt mondták az egri vártól hazatérők, hogy 

elment már a török! Fogjuk meg gyorsan és 
tekerjük ki a nyakát!—kiabálta Baranyi János 

magából kikelve, miközben annyira 
megközelítették a rémült fiatalembert, hogy 
meg is tapogathatták volna, de nem ezt tették.  

—Márpedig nem tekerjük ki a nyakát! 
Kötözzük meg, mielőtt elszaladna és vigyük a 

bíróhoz! Az is megeshet, hogy kémet fogtunk, 
akit kihallgatva, megtudhatjuk, a vesztes csata 
után, milyen újabb csatára készülnek! —

mondta izgatottan Vas Lukács, és kötéllel 
összekötözte kezeit, majd lábait akarta 

béklyóba kötni, de Nagy Bálint közbelépett:  
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—Minek ezt megkötözni, hiszen jártányi 
ereje sincsen. Meg aztán, csak had menjen a 

saját lábán, ne mi cipeljük! Én úgy látom, 
súlyos sebeket kapott valakitől.—mutatott 

sebeire, melyeknek kötése vérrel átitatódott, és 
olykor a fehér hóra cseppent belőle néhány 
csepp. 

A többiek hallgattak Nagy Bálint szavára, 
ezért közrefogták, hogy a bíró elé vezessék, 
döntsön ő a további sorsáról. 

Így ballagott a lejtős úton lefelé a gyászos 
csapat, ahol csak Hasszánnak volt igazán 

gyászolnivalója. Rettegő fiatal férfi, nem 
tudhatta mi lesz sorsa. Börtönbe zárják, fejét 
veszik, vagy még rosszabb, karóba is 

húzhatják.   
Már a községháza elé érkezett a törököt 

elfogók csapata, amelyhez egyre többen 
csatlakoztak a falu lakói közül. Különböző 
trágár szavakkal illtették, aki nem értette 

ugyan e szavak tartalmát, de fenyegetéseiket 
annál inkább.  

Kinek, milyen szerszám került kezébe, 

azzal igyekezett elégtételt venni sérelméért. 
Egyikük kapával akarta megsebesíteni, másik 

villával akarta leszúrni, a harmadik baltájával 
akarta fejét meglékelni.  
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Ekkor ért oda szabó Márton és Balog 
Gyuri, az a két várvédő, akik az ostrom 

befejeztével visszajöttek a faluba.  
—Mi van itt emberek?—kérdezte 

izgatottan Szabó Márton és látta meg az 
embergyűrű közepében azt a fiatalembert, 
kinek ruházata nem hasonlított sem a 

törökhöz, sem a magyarhoz. A tarka színek 
nagyon ismerősnek tűntek, török ruhára 
utaltak. Szabását nézve, magyarra hasonlított 

leginkább. 
—Törököt fogtunk a Kaptárkövek 

közelében, és hozzuk most a bíró elé!—hadarta 
izgatottan Baranyi János, aki már elébb is azt 
látta leghelyesebbnek, ha rögtön kitekerik a 

nyakát.  
—Minek az ilyet bíró elé vinni? Ott van 

az a körtefa, elég erős az ága, fel kell akasztani 
rá!—rikácsolta idegességében Balog Gyuri, a 
másik várvédő. Hogy szándékát mielőbb 

megvalósítsa, odaugrott a megkötözött, 
reszkető törökhöz.  

Kezét kezdte oldozni, hogy abból a 

kötélből készítsen hurkot a kétségbeesett 
fiatalember nyakára.  

Miután kioldozta, egy hurkot készített és 
próbálta a fején keresztül ráhelyezni. Ám 
ekkor, egy velőtrázó sikoltás kíséretében, egy 

nőstény tigris bátorságát is meghazudtoló lány 
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ugrott a körközepébe.  Kitépte Balog Gyuri 
kezéből a kötelet. Míg egy másik ember kezéből 

a vasvillát kapta ki, és forogni kezdett a fogoly 
körül, védelmére kelve a hegyes szerszámmal.  

Vasvilla megtette hatását. Két percen 
belül mindenki odébb lépett a rettegő töröktől, 
ahol Barátcse Ferenc lánya, Rozina, magából 

kikelve forgott dühödten, mint a szélmalom 
lapátkereke, és ordította: 

—Mit akarnak kendtek ezzel a 

szerencsétlen emberrel? Nem látják, hogy több 
helyen vérzik a sebe, melyeket saját 

harcostársai ejtettek rajta? Nem gondolják 
kendtek, hogy lehet ő is egy sebesült 
menekülő, akit saját fajtája üldöz? 

Milyen bátrak most mindannyian, ezzel 
az egy emberrel szemben! Amikor meg 

bátornak kellett volna lenniük, elmenekültek a 
Felföldre, meg elbújtak a pincelyukakba, 
ahonnan még csak most mertek előbújni! —

ordította a harcias lány. 
—No! No! Édes lányom! Válogasd meg a 

szavaidat, mert nem féltem én a töröktől, az 

egri vár ostromának idején sem! De nem félt 
Szabó Márton se, akivel úgy kaszaboltuk a 

törököt, mint a Hátmegi réten, a dúsfüvet 
kaszáljuk tavaszonként!—szólt sértődötten 
Balog Gyuri, ám a harcias lánynak erre is 

megvolt a válasza: 
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—De akkor nem egy török ellen 
harcoltak, mint most! Nem szégyellik magukat, 

hogy egy ember ellen, egy egész falu támad!—
sikoltozta, és nem engedett véleményéből, 

továbbra is elszántan védte Hasszánt.  
Erre a nagy zsivajra lépett ki a bíró a 

községházáról és láthatta a vadul forgó lányt 

és hallhatta az utolsó szavait. Tömeghez lépve, 
ingerülten kérdezte: 

—Mi van itt emberek? Mi ez a 

marakodás?  
—Tekintetes bíró uram! Egy törököt 

fogtak a falu lakói, és most elégtételt akarunk 
venni rajta, azért a sok-sok szenvedésért, amit 
okoztak nekünk! Most éppenséggel az 

akasztásához készülődünk!—hadarta Balog 
Gyuri izgatottan és elkapta Rozina kezéből a 

kötelet, hogy korábbi szándékát megvalósítsa.  
—Mielőbb add ide azt a kötelet! Mire fel 

gondolhattatok olyat, hogy minden 

meghallgatás nélkül, máris akasztás 
következik?—mondta a bíró csillapító 
szándékkal és elvette Balogh Gyuri kezéből az 

akasztásra szánt kötelet. 
—Tekintetes bíró uram! Megérdemli az 

akasztást! Minden bizonnyal kémkedik, azért 
ólálkodik a környéken. Ha most elengedjük, 
nyakunkra hozza a fajtáját. Menekülhetünk 

ismét a Felvidékre, vagy bujdoshatunk a 
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falunk környéki pincebarlangokban.—
bölcselkedett Balog Gyuri a bírónak, aki előtt 

szavainak van hitele, hiszen derekasan helyt 
állt az ostrom idején.  

—Én amondó vagyok, mégiscsak ki 
kellene hallgatni! Hiszen nem vagyunk mi 
pogányok. Csak a pogányok veszik fejét az 

embernek, minden meghallgatás nélkül! Csak 
az a baj, hogy ő se érti szavainkat, meg aztán, 
mi sem értjük őt.—csillapította ismét a bíró, de 

már talált némi igazságot a bátor vitéz 
szavaiban.  

Rozina feszülten figyelt. Figyelte, hajlik e 
bíró Balog Gyuri szavaira, mert akkor vége 
mindennek. Hasszánnak élete ismét nem ér 

egy fabatkát sem. A falu lakói elégtételt 
vesznek rajta, harcostársaitól elszenvedett 

sérelmeikért.  
Márpedig ez török fiú nem hibás! És ezt, 

ő tudja legjobban. Itt rajta kívül senki más 

nem tudja, hogyan üldözték saját fajtái, Ali 
pasa kegyetlen, vérszomjas lovasai. Az ő 
nyilaik ejtettek rajta halálos sebet, amelybe 

majdnem belehalt. Ha a Buksi kutya nem 
találja meg, már nem élne! Eddig gondozta a 

halálos beteget, és most úgy tűnik, a bíró 
hajlik a Balog Gyuri által mondott bosszúra. 

—Tekintetes Bíró uram! Nem lenne 

helyes, ha bárki kémnek tekintené e 
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legyengült, beteg embert. Nem kém ő, hanem 
áldozat. Saját fajtái elől menekült. Az egri 

vártól, falunkig tartó sűrű erdőn keresztül 
üldözték, súlyosan megsebesítve!—hajolt meg 

bíró előtt a lány és kitartóan bizonygatta a 
törökfiú ártatlanságát. Szavai mély 
gondolkodásra késztették a falu első emberét.  

—Édes lányom! Meg tudnád-e mondani, 
mire alapozod e török fiatalember 
ártatlanságát? Miért védted testi épségét még 

életed árán is? Hiszen láttam, amint vasvillával 
hadakoztál a falu lakóival, csak azért, hogy 

életét megóvjad. Mi közöd van neked ehhez az 
idegen fiúhoz, aki még nyelvünket sem 
beszéli?—tette fel kérdéseit a bíró, aki nem 

tudta elképzelni, mi köze lehet Barátcse Ferenc 
lányának, Rozinának, az elfogott törökhöz.  

Hogy valami nagy titok összefűzi őket, 
ezt szinte teljesen bizonyosra vette. Hiszen 
láthatta, a fogoly szinte csüng a lány szavain, 

pedig nem is érthette, amit mondott. Nem 
értette, de tudta, hogy védelmére kelt 
támadóival szemben.  

A lány hallgatott egy pillanatig, majd 
lassan mesélni kezdte, onnantól kezdve, 

amikor a Buksi kutya nyüszítve hívta, az 
eszméletlen törökhöz: 

—Tekintetes Bíró uram! Amit most 
elmondok, arról még szüleim sem tudnak—
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kezdte el a fiúval való találkozását ismertetni, 
miközben háta mögé figyelt, a falu lakóira, 

akik közé már az apja is megérkezett, és 
feszülten hallgatott. Ő sem tudott eddig 

semmiről. 
—Nem tudnak szüleim sem, mert nem 

volt bátorságom elmondani. Amikor Buksi 

megtalálta, nem tudtam, mit tegyek, annyira 
megijedtem. Nem volt eszméleténél, azt sem 
tudtam él-e, hal-e.  

Először arra gondoltam, segítséget hívok. 
Ám valami mégis azt súgta, ne hívjak senkit, 

mert bárkitől kérek segítséget, gyilkosa lehet.  
Elkezdtem eszméletre téríteni, amikor 

meggyőződtem arról, hogy él. Vizes köténnyel 

csillapítottam seblázát és bekötöztem vérző 
sebeit, amelyből sok vére elfolyhatott.   

Aztán…—és csak mesélte, mesélte 
egyfolytában, hogy heteken keresztül 
miképpen gondozta a kaptárkövek melletti 

pincekunyhók egyikében. Gondozta és osztotta 
meg véle az otthonról lopva elhozott élelmet. 

Tette ezt mindaddig, amíg a kecskenyájat 
kihajthatta a legelőre, amíg nem jöttek a 
havasabb napok.  

…—most már mindent tud tekintetes 
Bíró uram, és tudnak kendtek is! Ha nincsen 

magukban szív, könyörület, akkor csak tegyék 
nyakába azt a kötelet!—fordult hátra, a falu 
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dühödt lakói felé, könnyes szemmel, és nézett 
apjára bocsánatkérően, hiszen titkáról szülei 

sem tudtak.  
Csendben hallgatott mindenki. Nem volt 

szava senkinek. Úgy látszott, az ellenséget 
ápoló lány szavaira, megszólalt lelkiismeretük. 
Az eddig leghangosabb, legbosszúállóbb 

jobbágyok is lehajtották fejüket, mintha 
szégyellnék előbbi viselkedésüket. Bíró törte 
meg a csendet: 

—Édes lányom! Tudom, becsületes lány 
vagy, akinek szülei is tiszteletben élnek kicsi 

falunkban. Szavaid igazában nem kételkedek. 
Az elmondottak után téged nem megfedés, 
hanem dicséret illet.  

Megmentetted egy ember életét, akit 
talán azért üldöztek harcostársai, mert sok 

mindenben nem értett egyet velük. Talán 
abban sem, hogy a kicsiny magyar népet leöli, 
leigázza, egy nálánál jóval nagyobb hatalom.—

mondta a bíró a lánynak, de szavait hallhatták 
mások is, miközben az elfogott törökre esett 
tekintete.  

Hasszán arcáról kezdett eltűnni a 
riadalom. Az eddigi halálfélelem helyét átvette 

a bizakodás, amely már akkor elkezdődött, 
amikor a harcias Rozina megjelent, a 
pusztulását követelő gyaurok között. Bíró 

szavait nem értette. Legalábbis csak keveset 
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értett. Jobb is volt így, mert akkor talán 
elmondja, hogy Ali pasa kincsei miatt kapta 

sebeit, az őt üldöző akindzsik lovasoktól. 
Helyette beszélt, és mondott köszönetet 

Rozina: 
—Tekintetes Bíró uram! Köszönöm, hogy 

nem kételkedik szavaim igazában. Így ez a 

török fiú megmenekült a bosszúállók 
kegyetlenkedése elől. Talán új életet kezdhet a 
mi kis falunkban, amelynél szebb helyet úgy 

sem találna. —köszönte meg jóságát, miközben 
könnyezett. 

 Azt azonban nem mondta, hogy a török 
fiú új életének szeretne részese lenni. Ha 
belelátott volna a fiú lelkébe, akkor láthatná, 

annak sincsen egyéb vágya, mint e szép 
jobbágylánnyal élje le életét, ebben a faluban.  

 
Ahogyan teltek a török fiú faluban töltött 

napjai, hónapjai, úgy halványodott előtte régi 

szerelme, Fatima arcvonása, ki valamelyik 
háremben éli rabszolga életét. Onnan még nem 
szabadult senki.  

Jobbágylány sem volt másképpen. A 
török fiú megfogható valóság lett előtte. Ennek 

lehetőségét egyre jobban érezte. Hiába nem 
értették még jól egymás szavait, szemeik 
mindent elárultak egymás számára. Régi 

szerelme, Fűzi Jani, ma már egyre halványodó 
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álomkép, amely soha nem valósulhat meg. 
Talán már nem is él. Török hadsereg 

katonájaként, régen életét vesztette.  
Bíró a lelkeikbe látott. Az ott látottak 

nagyon jól estek a törvény emberének. Talán 
azért, mert ő is volt fiatal. Az, ahogyan védte a 
fiút, mindent elárult. Segíteni akarta őket, 

ezért így szólt a lányhoz:  
—Édes lányom! Ennek fiúnak semmi 

bántódása nem eshet! Aki ártani akar neki, 

annak velem gyűlne meg a baja. Segíteni 
akarok a letelepedésében, ezért cselédemmé 

fogadom.  
Szerencsére, megmenekült állataimnak 

egy része, amikor még időben behajtattam a 

barlangos hodályba a két ökröt, két lovat, meg 
aztán négy tehenemet, ahol nem találhatta 

meg az ellenség.  
Ott lakik majd nálam, és én tisztességes 

magyar ruhába öltöztetem. Olyan ruhát kap, 

amilyenbe a többi jobbágy van öltözve. Bízok 
abban, hogy nem él vissza bizalmammal és 
szorgalmas lakója lesz kicsi falunknak.—fejezte 

be a bíró, mire hallgatóságán egyetértő 
morajlás futott végig.  

 
A volt török fiú, és az előbb még harcias 

jobbágylány egymásra néztek úgy, hogy ebből 
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már csak az nem értett, aki nem volt még 
szerelmes soha az életben.  

 

 
* 
 

 

—A tél már elmúlt. Házak szegleteiben, 
és a dombok északi lejtőjén eddig megbúvó 

hókupacok, mind elolvadtak. Kánya patak 
medrében megduzzadt vízfolyam, hozta a 
Várhegy felől a hó levét, amely mindenképpen 

a tavaszt jelentette.  
Deber tető és Gyűr tető déli lankáin kora 

tavaszi virágok, kibontották szirmaikat. 

Különösen a kékibolya bokrai sokasodtak meg 
a melegedő idő hatására. Mikor aztán kinyílt a 

sok-sok bimbó, illatos levegő áramlott a falu 
völgyébe.  

Rügyeket bontottak a fák, a bokrok, 

hogy zöldlombjaikba visszavárják tavalyi 
lakóikat. Meg is jöttek nemsokára. Megjöttek 
az énekes madarak, melyek ismét bezengték a 

frissen zöldült erdőt. De megjöttek a gólyák, a 
fecskék, és a többi költöző madarak, melyek 

ősszel elrepültek melegebb vidékre, a zord tél 
elől.  
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Hasszán és Rozina szerelme még a tél 

idején kibontakozott. Már tél beállta előtt is 
éreztek egymás irányában  szimpátiát. Talán a 

Sors intézte úgy, hogy egyszer életútjaik 
keresztezzék egymást.  Ki tudná azt igaziból 
megmondani, hogy életútjaink vajon kiével és 

hol kereszteződnek? Valaki minden bizonnyal, 
irányítja sorsunkat! 

Török fiú gyorsan megtanulta a gyaurok 

nyelvét, még ha olykor-olykor nem is jól ejtette 
ki a szavakat. Sokszor beszélgetett a falu 

lakóival, akik tapasztalhatták, lelke aranyból 
van.  

Kincseiről még senki sem tudott. Nem is 

akarta elmondani senkinek. Még a lánynak 
sem, akivel gyakran találkoztak, beszélgettek, 

ám erről mindig hallgatott. Talán azért, hogy 
érezhesse, megmentője nem kincsei miatt 
szereti.  

  A tél folyamán gyakran kereste fel 
Barátcse Ferenc portáját, hogy láthassa a 
lányt, aki megmentette életét, akivel talán 

véglegesen összeköthetik életüket. Ez nem 
rajta múlik. Ami őt illeti, már kezdettől fogva 

kedveli. Azt, hogy viszontszeretik-e őt, nem 
tudhatta. Jelek arra mutattak ugyan, de csak 
később nyerhetett erről bizonyosságot.  
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 Lány szüleinek tetszett a fiú viselkedése, 
akiről kiderült, engedelmes, szorgalmas ember. 

A bíró sem tudott semmi rosszat mondani, 
csak dicsérni tudta cselédjét, amikor kérdezték 

felőle.  
 Az viszont igaz, nem volt semmije. 
Legalábbis most mindenki így tudta. A faluban 

már senki előtt sem volt titok, szeretik 
egymást. Voltak olyanok, akik máris ezt 
mondták: 

—Jól jár Rozina ezzel a fiúval! Csak az a 
baj, hogy nincsen semmije! Olyan szegény, 

mint a most visszatérő gólyamadár, amely csak 
a tollait hozta vissza a melegebb vidékről!— 
mondták, és ilyenkor nem irigyelték a 

szerelmes lányt.   
Az bizony igaz, Hasszánnak még annyija 

sem volt, mint a most visszatérő 
gólyamadárnak. Hiszen a testét takaró ruhával 
is a bíró öltöztette fel, mintahogyan szállást és 

munkát is ő adott neki.  
Szegénység nem akadálya annak, hogy 

két fiatal szeresse egymást. Gyakori találkozás, 

a hosszú tél folyamán, még közelebb hozta 
őket egymáshoz. Talán mindehhez hozzájárult 

az is, hogy sorsuk nagyban hasonlított.  
Mindketten elvesztették szerelmüket. Ám 

erről egyiken sem tudtak. Rozinának csak 
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sejtelmei lehettek Fatimáról, akiről a török fiú 
lázas betegségében, önkívületében suttogott.  

A fiú sem tudott Füze Janiról, bár abban 
bizonyos volt, ilyen szép jobbágylánynak már 

egész biztosan volt udvarlója.  
Mindkettőjüknek hiányzott a szerelem, 

hiszen az élet megy tovább. Ekkor aztán 

kiderül, hogy mindenki pótolható, és kell is 
pótolni.  

Fiú kezdte el szavakba foglalni érzelmeit, 

amikor a lány kezét fogva, mondta, mit érez 
valójában irányában: 

—Kedves Rozina!  Végre megtanultam 
néped nyelvét valamennyire, és el tudom 
mondani, mit érzek irántad. Tudom jól, semmi 

újat nem mondok, hiszen egymás szemeiből 
olvashattunk eddig is. Ezért mindketten 

tudjuk, nem vagyunk közömbösek egymás 
számára. Nagyon szeretlek téged!—mondta és 
a lány kezét arcához emelve, megcsókolta.  

—Én is szeretlek! Sajnos, nemcsak 
rajtam múlik, hogy kapcsolatunk házasságban 
teljesedjen be. Szüleim rendes embernek 

tartanak, ám mindezt kevésnek találják ahhoz, 
hogy hozzád adjanak feleségül. Hiszen nincsen 

semmi hozományod, amit a házasságba 
hozhatnál.   

Azt sem tudom, bízhatom e benned. 

Amikor megtaláltalak és ápoltalak, lázas 
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állapotodban gyakran szólítgattál egy lányt, 
kinek neve Fatima.  

Ha ő szerelmed volt, nem tudom, 
elfelejtheted e valaha? Vagy az a célod, hogy 

egyszer visszatérj hozzá?—mondta ki minden 
kertelés nélkül azt, ami régóta nyomta szívét, 
mióta először hallotta az ismeretlen lány nevét 

suttogni. 
—Ő már a múlté.   Igaz, szerettem őt. Ám 

a hárembasák martalócai elfogták egy napon. 
Mellőlem vitték el, ezért esküdtem bosszút 
minden török kiválóság ellen. Azok ellen, akik 

szerelmemet és mások szerelmét elfogatták, 
hogy a háremükbe szép lányokat vigyenek.  

Mivel ellenálltam, a hadseregbe vittek, 

hogy szolgáljam a szultánt, pasákat, basákat, 
azokat, akik elrabolták szerelmem.  

Mint bosztancsik gyalogosnak, Ali pasa 
sátra körül kellett őrködnöm, hogy vigyázzak 
testi épségére.  

Gondolhatod, az előbbiek után mennyire 
gyűlöltem a gőgös pasát. Gyűlölettel néztem be 

a sátrának ablakán, amikor gyönyörködött 
azokban a kincsekben, amit a legyilkolt 
gyauroktól rabolt el.  

Bosszút forraltam ellene…,—sorolta 
egyre indulatosabban a múlt dolgait, majd 

kifogytak szavai, nehéz volt azokról az időkről 
beszélni.  
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Nem azért, mert nem volt mit mondania. 
Nem tudta, eljött e már ideje annak, hogy a 

további titkaiba beavassa azt a gyaur lányt, aki 
egy cseppet sem közömbös számára. Ám végül, 

mégis folytatta: 
...—az, amit mondok neked, legyen a mi 

titkunk mindaddig, amíg szüleid 

beleegyezésüket adják a házassághoz.  
Szóval, amikor Ali pasa babusgatta 

kincseit, a várból heves támadás kezdődött. 

Tüzes nyilakat lőttek a várvédők, amitől tüzet 
fogott a pasa sátra. Hatalmas zűr-zavar 

támadt, amit én igyekeztem kihasználni. A 
kigyulladt sátorban őrizetlenül hagyott 
kincsekbe markoltam, és menekültem saját 

fejem után.  
A falutok irányába futottam, mivel 

errefelé már ismertem a tájat. Húsz akindzsik, 
húsz dzsebedzsik, húsz szpáhi lovassal 
üldöztetett Ali pasa, amikor rájött, hogy én 

dézsmálhattam meg kincseit.  
Bár futottam, az üldözők mégis 

nyomomban maradtak, és üldöztek 

egyfolytában, miután nyilaikkal sikerült 
megsebesíteniük.  

Nem értettem, miért hagyták abba 
üldözésemet, bár hallottam a riadó kürtöt, 
dobot. Majd rövidesen hallhattam, hogy a pasa 

futára hozott, olyan hírt, amiért a régi 
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harcostársaimnak azonnal a várhoz kellett 
menniük. Ezért nem üldöztek tovább.  

A kaptárkövekhez érve, nagyon 
elgyengített a sebláz. Amikor kincseim 

elrejtéséhez kezdtem már nagyon beteg voltam. 
Valamiképpen megjelöltem azt a két helyet, 
ahová elástam a csillogó kincseket. A láz miatt 

már nem emlékszem mindenre pontosan, 
hiszen elájultam.  

Többit már tudod, hiszen Buksi 

segítségével te találtál rám.—fejezte be 
emlékezéseit és nézett esendően a 

jobbágylányra, aki csak ámult a hallottak 
után. Azt hitte a fiú még mindig lázas. 
Márpedig nem volt az, csak szerelmes, de ez 

aztán annál inkább.   
Volt is min ámulnia. Könnyen lehet, 

hogy szerelme egyáltalán nem szegény. Sőt, 
gazdag! Talán gazdagabb a bírónál. Persze 
csak akkor, ha megtalálják valamennyi elásott 

kincset.  
—Vajon lehet e bízni Hasszán 

emlékezésében? Emlékezhet-e egyáltalán, 

olyan ember, akinek vére megfogyott, teste 
iszonyú lázban égett?—tette fel a néma kérdést 

magának és értette meg, hogy a kincsekről 
valóban hallgatni kell, még akkor is, ha erre 
nem kérné.   
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* 
 
 

 
 Kaptárrét teljesen kizöldült. Hamvas, 

bársonyos gyepszőnyeg takarta teljes 
hosszában, egészen Novaj falujáig. Ispánberki 
kőbányák északi oldalában lombot 

növesztettek a fák. Nemcsak a fenyőfák által 
takart domboldalak zöldelltek, hanem 
mindenfelé, amerre csak a szem ellátott. A 

dombnak déli oldalán, rügyet fakasztottak a 
szőlősorok, reménységet adva az őszi szüretre. 

Rozina kihajtotta kecskenyáját, aminek 
Buksi kutya örült legjobban, hiszen 
futkározhatott kedvében. Futott ő akkor is, ha 

nem kellett.  
Kaptárrét üde szőnyegén, az április végi 

napsütésben, legelésző kecskenyájnak, esze 
ágában sem volt elkóborolnia. A 
szőrgombolyaghoz leginkább hasonlító hűséges 

puli, mégis gyakorta körbecsaholta. Talán 
azért, hogy eszükbe juttassa; én vagyok a 
parancsolótok, ebben az évben is! 
Ami a természetet illeti, nem lehetett panasz 
ellene. Megtette azt, ami rá van bízva. 

Kizöldellt a pázsit, a bokrok, a fák, csak 
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Barátcse Ferenc és felsége, nem akart 
követeléséből engedni. Igenis, olyanhoz adják 

lányukat, akinek szorgalma mellett, van némi 
földecskéje is. Márpedig a faluban letelepedő 

török fiúnak nem volt egy talpalatnyi földje 
sem. Mintahogyan nem volt nádfedeles viskója 
sem.  

 

 
 

Egyre csüggedtebbek, reménytelenebbek 
lettek, amikor tapasztalták, szülei nem 

engednek, nincstelenhez nem adják lányukat. 
Egyre gyakrabban gondoltak Ali pasa 

elásott kincseire. 
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—Rozina! Te most már mindennap a 

Kaptárkövek környékén legelteted nyájadat. 
Keresd a sarlóalakú félhold karcolatát a 

kaptárköveken! Remélem jól emlékszem, arra, 
hogy két helyen karcoltam a kövekre. Mindkét 
helyen a volt hazám jelképét, sarlóalakú 

félholdat, úgy félméteres magasságban. 
Ha e jeleket meglátnánk, könnyebben 

találnánk meg Ali pasa kincseit. Illetve az 

enyémet, mert Fatimát és engem ért 
sérelemért, jogosan mondhatom magaménak. 

Nekem, mint cselédnek, nincsen időm 
arra, hogy kutatgassam a két helyre felkarcolt 
félholdat. Nyájad őrzése mellett Te megteheted. 

Buksira rábízhatod kecskéidet, mert nála jobb 
pásztorkutyát sehol nem lehet találni.   

Mindkettőnk érdeke azt kívánja, mielőbb 
megtaláljuk az elrejtett kincseket. Csak arra 
kérlek, legyél nagyon óvatos. Nehogy kifigyeljen 

valaki!—mondta Hasszán és kérő tekintettel 
nézett szerelme szemébe, akinek szintén nem 
volt más célja, mint a félhold alakú karcolatot 

mielőbb megtalálni.  
Talán a kincsek megtalálása, jobb 

belátásra bírná makacskodó szüleit.  Bár azt 
sejtette, hogy a fiú melletti kitartása, 
eredményt hozhat számára még akkor is, ha 
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nem lesz meg az elrejtett kincs. Hiszen szülei 
nagyon szeretik őt.  

 
Ősz óta sokat változott a kaptárövek 

környéke. Kisarjadt füvek, lombok, eltakarták 
a kúpok egy részét. Talán azt is, amelyre a 
jelzést karcolta a lázas menekülő, aki nem 

egészen volt már tudatánál, az 
eszméletvesztése előtti percekben.  

Kecskenyáját rábízva Buksira, párméter 

emelkedő után, elérte a fiú által mondott 
szomolyai Királyszéke talpkövét.   

Az itt található sok-sok kaptárkőnek 
egyike, a legnagyobb, a legszebb. 
Pásztorbotjával hajtogatta a takaró 

növényzetet, hiszen bármelyik alól 
előbukkanhat a titokzatos félhold, melytől 

szerelmük beteljesülése függhet most.  
Az eltelt egyórányi idő alatt nemcsak a 

Királyszéke közelében, hanem odébb is 

keresgetett, kutatgatott, de nem talált semmit. 
Éppen odébb akart menni, amikor a háta 

mögül köszönést hallott:  
—Mit keresel itt, édeslányom? Talán 

gombát? Ha azt keresel, akkor feleslegesen 

teszed, mert ahhoz még korai az idő!—szólt 
váratlanul a káptalan erdésze, akinek nem volt 
szándékában őt megijeszteni, ám mégis ez 

történt, mert a pásztorlány hebegni kezdett: 
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—É…n? Ho…gy én? Nem kere…sek én 
sem…mit, csak nézelődök. 

—No, no édeslányom! Csak nem 
ijesztettelek meg? Nem kell tőlem félni, nem 

vagyok én török. Meg aztán, nem is látni már 
belőlük egyet sem, az ostrom óta. 

Bár azt hallani, Felső Szomolyán itt 

maradt egy. Ám az, jó ember, nem kell tőle 
félni.—mondta erdész, aki nem volt ismerős a 
faluban. Egerből indulva, járta a káptalan 

erdejét, és hírét hallotta az itt maradt 
töröknek. 

—Jaj, jaj! Bizony megijesztett, hiszen 
még betyár is megfordulhat a környéken.—
vallotta be Rozina. Ám azt már nem mondta, 

hogy az a török, aki a faluban maradt, nagyon 
kedves neki. Azt sem mondta el, hogy annak a 

kincsnek helyét keresi, melyet ez a török fiú 
rejtett el, korábban.  

—Hát, ami azt illeti, elég szemrevaló lány 

vagy! Van félnivalód a kóborló töröktől, 
betyártól egyaránt, mert a szép lányokat 
mindegyik szereti.—vallotta be az erdész, aki 

már idősebb, házas ember és könnyen lehet, 
hogy ennyi, vagy talán még idősebb fia, lánya 

lehet. 
Az ilyen szépen csengő szavakra, egy 

csapásra elszállt a jobbágylány félelme. Bájos 
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mosoly még szebbé varázsolta pirospozsgás 
arcocskáját.  

Kellemes tavaszi szelek, úgy varázsolták 
még szebbé a leányt, mint Kaptárrét pázsitját a 

tavaszi tarkavirágok tengere. Káprázatos 
virágtenger lágyan ringatózott a hosszú, üde 
réten, le egészen az Ispánberki köves dombjáig.  

Mindenkinek jólesnek az ilyen 
dicséretes, magasztaló szavak, amelyből 
bizonyosságot szerez, hogy nem semmiért 

bámulják a legények.  Ám őt csak egy érdekli, 
ha meg lesz a kincs, ha nem!  

—Tudok én vigyázni magamra!—
jelentette ki határozottan az erdész előbbi 
szavaira, aki látta a lány kezében a botot, no 

meg aztán, csaholó kutyájának hangját is 
hallhatta.  

—Én elhiszem neked édeslányom, de 
azért soha sem árt, ha vigyáz az ember. Úgy 
hallottam, az ostrom előtt, amikor még itt 

voltak a törökök, már elhajtottak innen 
néhány tehenet, a csordáslegénnyel együtt.—
intette óvatosságra, és máris elköszönt.  

Még szerencse, hogy gyorsan távozott. 
Így nem láthatta a kecskepásztorlány arcát, 

akit a visszahozott múlt, ismét elszomorított. 
Hiszen az a csordáslegény Fűzi Jani, az ő 
szerelme volt. Ám minderről a távozó erdész 

nem tudhatott.  
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Miután a káptalan erdésze elköszönt, 
levonhatta a tanulságot, hogy jobban kell 

vigyáznia, nehogy kilesse valaki. Hiszen 
szerelme is erre kérte, és az erdész mégis 

meglepte.  
Az eredménytelen keresést már abba 

kellett hagynia, mert eljött a deleltetés ideje. A 
Csereszlyuk delelőjéhez kellett hajtania nyáját, 
ahol a bővizű kútból isznak a többi pásztor 

gondjaira bízott, delelő állatok is.  
Itt gyűlnek össze a különböző állatokat 

legeltető pásztorok, akik a pásztorkunyhó előtt 

heverészve, beszélik meg a falu történéseit.  
 
Ahogy teltek a napok, lett egyre 

reménytelenebb a Hasszán által karcolt félhold 
megtalálása. Pedig lány mindent elkövetett, 

hogy a sokszor, észrevétlenül arrafelé járkáló 
jobbágyok, nehogy megneszeljék kincskeresési 
szándékát. Ám a félholdat egyetlen kövön sem 

találta. 
—Kedves Hasszán! Gondold át ismét 

menekülésed útvonalát!  Talán nem is itt 
rejtetted el kincseidet. Amerre menekültél, 
nagyon sok pince, pincebarlang és apróbb 

kaptárkövek találhatók a környéken. Egészen 
az egri várig. Korábbi portyázásaid során 
láthattad, juhhodályból is kettő van.  
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Egyik a Királykút—Áfrika közelében, 
másik hodály, ettől három kilométernyire, 

kelet irányban, Felső Szomolya széléhez van 
ugyancsak közel. Lehet, hogy ezek 

valamelyikére karcoltad fel a félholdat, amire 
most nem emlékezhetsz pontosan, hiszen lázas 
állapotodban menekültél üldözőid elől.—szólt 

szerelméhez, akit egy pillanatra 
elbizonytalanítottak szavai. De csak egy 
pillanatra: 

—Édes Rozina! Itt, a Királyszéke 
kaptárkőnél kell, hogy megtaláljuk a félhold 

jelét! Hiszen ide szándékoztam hozni Ali pasa 
kincseinek egy részét már akkor, amikor 
kiemeltem a többi kincs közül.  

Bármennyire lázas voltam, tudom a 
Gyep cseresznyésénél még megvoltak! Erre 

határozottan emlékszem. Errefelé már nem 
üldöztek a vérszomjas lovasok, mert Ali pasa 
parancsára vissza kellett fordulniuk.  

Volt időm testi bajaim mellett, hogy előre 
kigondolt tervemet végrehajtsam. Csak akkor 

kezdett igazán elhagyni erőm, amikor a 
Kaptárkövek közelébe értem. Itt uralkodott el 
rajtam a láz. Itt kértem Allahot, adjon még 

annyi erőt, amennyire szükségem van a 
kincsek elrejtéséhez!—állította továbbra is 
makacsul a fiú, aminek valóságában nem 

lehetett kételkedni.  
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—Gondolkodj csak nyugodtan, mert 
másképpen soha nem találjuk meg a jelet, a 

félhold karcolatát!—kérte ismét a menekülés 
átgondolására, de semmi más jutott eszébe az 

egykori üldözöttnek. 
Egy azonban mindenképpen 

bizonyosnak tűnt, a kincseket itt, a közelben 

rejthette el. Az egyik hodályban semmiképpen 
sem. Hiszen a falu északi végén található 
hodály barlangjában nem is járt menekülése 

közben. Nem járt, mert menekülési útvonala 
elkerülte ezt a barlangot. 

De a másik hodály zugaiban sem rejtette 
el, már csak azért sem, mert nem volt rá ideje. 
Gyorsan menekülnie kellett, hiszen üldözői 

hamarjában utolérték a sebesen vágtató 
lovaikkal.  

Az eredménytelenség, a félhold 
reménytelen keresése, teljesen elcsüggesztette 
őket. Jobbágylány már korábban is kezdett 

kételkedni a kincs létezésében.  
Erre minden oka meglehetett, mert 

tudta, a magas lázban összemosódnak a 

valóság és az álom ködös képei. Mindezek után 
előfordulhat, hogy akaratán kívül valótlant 

állít.  
Márpedig nem volt eszméleténél, amikor 

megtalálta. Így könnyen lehet, hogy bármiféle 

kincs, lázas képzeletének szüleménye.  
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—De mi van akkor, ha mégiscsak létezik? 
Hiszen sebesülése után, csak órákkal, tört rá a 
sebláz.  

Miért menekült mégis a kaptárkövek 
felé?—morfondírozott magában, de 
gyanakvását nem mutatta.  Ez utóbbi feltevés 
esetleges valódisága volt az, ami mégis arra 

ösztökélte, higgyen szerelme igazában.  
—Édes Hasszán! Tudom, hogy a 

Királyszéke belsejében is jártál. Én azt 
mondom, nézzük meg annak belsejét, mert 

előfordulhat, hogy ott rejtetted el. Ehhez 
azonban idő kell. Mivel te a bíró cselédje vagy, 
csak vasárnap délután lehet arra időd, hogy 

bemenjél a kaptárkő belsejébe. Miután ott 
alaposan átnéztél minden repedést, és mégsem 
találtad, akkor nincsen más hátra, mint 

lemondani Ali pasa kincseiről.  
Én nagyon félek a denevérektől, éppen 

ezért jobb lenne, ha csak te mennél a 
kaptárkövek földalatti üregébe.—mondta, már 
most is irtózva mindenféle denevértől. Ám a fiú 

elmondta, hogy ott korábban sem talált 
denevéreket, hiszen annak az üregnek nincsen 
szabad kijárata.  

Erre a megnyugtatásra a félős lány kisé 
megnyugodott és hajlott arra, hogy véle megy a 

titokzatos alagútba. 
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Való igaz, a kunyhó felől kőlap zárja le a 
kútig tartó alagutat. A kutat, a rajta 

körbemenő alagúttól, szintén kőlap zárja el.  A 
külvilággal nincsen olyan összeköttetése, 

amelyen a denevérek ki-be röpködnének.  
Miután megbeszélték a félhold jelének 

vasárnapi keresését, Hasszán máris azon 

fáradozott, hogy kettő fáklyát készítsen. 
Mégpedig birkafagyúból, amely nem lobban el 
olyan könnyen, ezért lesz elegendő idejük a 

kincskeresésre. 

 
* 

 

A bíró megszerette cselédjét. Rábízott 
munkát mindig maradéktalanul elvégezte. Nem 

kellett folyton nyomában járni, és állandóan 
parancsolgatni. E nélkül is meglátta, mi a 
soron következő munka és végezte 

szorgalmasan. 
Nem úgy, mint némely béres, aki felül az 

ökrösszekérre, és nem bánná, ha az ökrök még 

lassabban húznák az utánuk kapcsolt 
szekeret. Minél lassabban cammognak, annál 

kevesebbet fordulnak a trágyával megrakott 
szekérrel. Mindezért, kevesebbszer kell 
megrakniuk, ezért többet lustálkodhatnak.  
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Hogy ne unatkozzanak a cammogó 
szekéren, szállongó legyeket csapkodják 

tenyerükkel, amik a farkukkal legyezgető 
ökreiket úgy követik, mint fejőasszonyt 

nyávogós cicája.   
Cselédjét kedvelő bíró tudta, Barátcse 

Ferenc és felesége, ennek ellenkezőjét érzik 

lányuk udvarlójával szemben. Mindennek 
nincsen más oka, mint a fiú szegénysége. 
Amikor találkoztak, nem állhatta megszólítani: 

—Kend meg tudná e mondani, mi 
kifogása van a török fiúval szemben? Hiszen 

szorgalmas, jóravaló és bárki örülhetne, ha 
ilyen derék ember költözne családjába.  

—Bíró uram! Nincsen semmi kifogásunk 

szorgalma ellen, csak az a baj, hogy azon kívül 
nincsen semmije.—mondta lehajtott fővel a 

lány apja, mintha szégyellné, hogy a bíró 
minden kertelés nélkül intézte hozzá kérdő 
szavait.  

—Ha csak az a baja, hogy nincstelen, 
adok neki hozományul egy félhold földet. Azon 
megterem a krumpli, egy kis kukorica a 

hízónak, és még a baromfiknak is jut 
valamennyi.—szólt foghegyről, nem titkolt 

megvetéssel, de a makacs apa csak hebegett: 
—Bí…ró úr…am, é…n erre nem tu…dok 

mit mon…dani, mert az any…jának is van 

bele…szólása.—hebegte, dadogta, mintha 
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ismételten megszégyenítenék. Ám a falu első 
embere már nem igen figyelt válaszára, hanem 

pipájából nagyot szippantott, majd morogva 
odébbállt.  

Hasszán és Rozina nem törődött most 
azzal, hogy kinek tetszik, kinek nem tetszik 
szerelmük. Kincs volt az, ami igazán érdekelte 

őket. Tudták, helyzetükön sokat javítana, ha 
valamennyit megtalálhatnának Ali pasa 
elrejtett kincseiből. 

Ahogyan korábban megbeszélték, 
óvatosan lopakodtak ki a falu völgyéből és 

közeledtek a kaptárkövekhez. Vasárnap 
délután volt, amikor a bíró szabadidőt adott 
szorgalmas cselédjének. Hóna alatt eltakarva, 

kettő darab, birkafaggyúból készített fáklyát 
szorongatott, melyekkel világítva, Királyszéke 

belsejében keresik majd tovább az elrejtett 
kincseket.  

Most is a kiskunyhóból szándékoztak 

megközelíteni a legnagyobb kaptárkő belsejét. 
Amikor a kunyhó bejáratához értek, megálltak 
és óvatosan körülkémlelték a környéket, 

nehogy valamelyik jobbágy tanúja legyen 
kutakodásuknak.  

Talán túlzott volt óvatosságuk, mert 
vasárnap délután lévén, senki sem járt 
errefelé. Miután erről meggyőződtek, a kunyhó 

árnyákos sarkához léptek. Hasszán kiemelte 
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azt a kőlapot, amely eltakarta azt a folyosót, 
amelyik a Királyszéke melletti feneketlenkút 

belső körfolyosójába vezet.  
Amikor a körfolyosóba értek, itt azt a 

kőlapot távolították el, melyen a kútba lehetett 
betekinteni. Az így keletkező résen, nemcsak a 
feneketlen kútba nézhettek, hanem még 

nappali fény is beszűrődött. Kút hengeres 
szelvényén keresztül, az égbolt nappali fénye 
kandikált be ezen a szép tavaszi napon.  

Mindemellett, friss levegő tódult a 
folyosóba. Erre bizony nagy szükségük volt, 

mert hosszú idő óta szellőzetlen járatokban, 
elviselhetetlen volt a levegő. Nagy 
körültekintéssel választották ki azt az alagutat, 

amely a Királyszéke felé vezet. Hiszen ebből a 
körfolyosóból több alagút indul.  

Egyik az egri vár felé, másik a falu felé, 
és harmadik a kaptárkövek felé. Hasszán 
minderről korábban meggyőződhetett. Vár felé 

vezető alagút már az elején beomló félben. 
Talán odébb le is van szakadva. Ez most nem 
érdekelte őket, hiszen a Királyszéke alatti 

barlangos üreg elérése volt főcéljuk.   
Az égő fáklya világítása mellett beljebb 

haladtak a barlangos folyosón, ahol a lobogó 
fáklya fényjátéka, kísérteties alakokat 
varázsolt a rejtett, földalatti folyosó falára.  
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Jobbágylány eddig is félt a titokzatos 
földalatti járatokban. Most, hogy az árnyak 

szüntelenül kísérték őket, még inkább félt.  
—Hasszán! Édes Hasszán! Ne menjünk 

tovább! Nem kell semmilyen kincs, csak még 
egyszer kimehessek a napfényre!—könyörgött 
remegő hangján.  

Kétségbeesett kiáltásai szerte áramlottak 
a barlangos folyosón. Le még a feneketlen 
kútba is. Onnan visszaverődve, újra hallhatták 

kétségbeesett könyörgését, csak kisé 
eltorzultan. Úgy, mintha a kaptárkövek 

fülkéiben nyugvó hamvak szellemei kiáltanák, 
ismételnék meg a lány kétségbeesett 
könyörgését.  

Talán nem tetszett nekik, hogy 
nyugalmukat zavarják. Így adták tudtukra, 

hogy közönséges halandóknak mielőbb 
távozniuk kell, ha épségben akarnak maradni.  

—Nem mehetünk még ki a felszínre! Meg 

kell győződnünk arról, hogy lázas 
állapotomban ide rejtettem-e el Ali pasa 
kincseit.  

Már csak tíz-tizenöt métert kell 
mennünk, és utána ki megyünk innen!—ígérte, 

nyugtatta meg, és egyik kezével a lobogó 
fáklyát tartva, míg másikkal a reszkető lány 
kezét megfogva, vonszolta maga után.  
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Már közel jártak Királyszéke barlangos 
üregéhez, amikor az eddig égő fáklya, egyre 

gyérebb lánggal világított a levegőtlen 
alagútban. Jelezve, hogy a birkafaggyú táplálta 

láng bármely pillanatban kialudhat.  
Bármennyire igyekezett, hogy a másik 

fáklyát idejében meggyújtsa, a kialudni 

készülő fáklyáról, ez már nem sikerült. Egyik 
pillanatról másikra, koromsötétségbe borult a 
barlang ürege, mindkettőjük legnagyobb 

ijedtségére. 
—Hasszán! Édes Hasszán,—könyörgött 

ismét Rozina—mondtam neked, mielőbb 
hagyjuk el a barlangot! Meg van átkozva ez a 
hely! Talán a kaptárfülkék szellemei nem 

akarják, hogy nyugalmukat zavarjuk. Talán Ali 
pasa küldte ránk átkait.  

Bárki is oltotta ki fáklyánk lángját, az 
már biztos, uralma van felettünk. Nem 
tehetünk semmit ellene. Mi lesz most 

velünk?—gyenge sikoly kíséretében vonta 
kérdőre szerelmét.  

Eközben, olyan makacsul kapaszkodott 

a fiú karjába, mintha ő meg tudná védeni 
azoktól a túlvilági szellemektől, melyek a 

feneketlenkút mélyéből visszhangozták, 
küldték vissza kétségbeesett kiáltásait.  

A mélységből most is síron túli hangokat 

hallhattak. Semmilyen emberi hanghoz nem 
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hasonlítottak. Pedig csak Rozina előbbi szavai 
érkezhettek vissza, az irdatlan messzeségéből, 

ám most is teljesen eltorzultan.  
—Ne félj szerelmem! Nem lehet semmi 

bajunk! Allah megvéd minket a gonosz 
szellemektől. Most hunyd be szemed, hogy e 
sötétséget mielőbb megszokjad, és én vezetlek 

visszafelé. Feneketlenkút nyílását elérve, már 
beszűrődik annyi fény, hogy látunk, és 
tűzcsiholó szerszámmal meggyújthatom 

tartalék fáklyánkat.—nyugtatta a remegő 
lányt, aki félelmében még a korábbinál is 

erősebben szorította kezét. 
Alig mentek visszafelé párméternyit, 

amikor tapasztalhatták, némi halvány fény 

valóban beszűrődik a barlang sötét 
folyosójába. Feneketlenkúton keresztül, az 

égbolt világossága derengett.  
E halvány fény elegendő volt ahhoz, hogy 

tűzcsiholó szerszámait előkeresve, meggyújtsa 

a magukkal hozott tartalék fáklyát.   
Hasszán gyorsan meggyújtotta a másik 

fáklyát a tűzcsiholó szerszámaival. Ez lángra 

lobbanva, elegendő fényt adott a kincskeresés 
folytatásához.  

Az ismét teljes fényével égő fáklya, 
bevilágította a barlang rejtelmes üregét, ahol 
minden repedést, pókhálós sarkat átvizsgáltak, 

de nem találták meg a titokzatos félhold jelét.  
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Egyre csüggedtebbek lettek. A kudarc 
teljesen elvette kedvüket. Máris indultak kifelé 

a napfényre, mielőtt az utolsó fáklyának lángja 
is végképpen kialudna.  

Kifelé jövet visszarakták a kútfelőli 
kőlapot, mintahogyan a kunyhóba is 
visszatették a folyosót elrejtő takarókövet.  

Amikor a kunyhóból kiléptek, megálltak 
egy pillanatra, hogy teleszívják tüdejüket azzal 
a jó levegővel, amely a langyos tavaszi szellővel 

érkezett a lombos erdő irányából.   
Miután teleszívták tüdejüket, teljesen 

lehangoltan indultak a Királyszéke tetejére, 
ahová fáradtan, csüggedten ültek le. 
Tudomásul kellett venniük, Ali pasa kincse 

már csak mesében létezik.  
Miután leültek a kaptárkövek kúpjaira, 

déli irányba fordulva, figyelték a tájat. Nem 
messze hozzájuk Rozina kecskenyája 
legelészett, melyre Buksi kutyája hűségesen 

vigyázott most is.  
 Kaptárrét enyheívben kanyarodott Novaj 

irányába. Hozzásimulva egyik oldalon a 

Vénhegy gyümölcsöséhez, másik oldalát a 
nemrég kizöldült erdő határolta, az üde rét 

teljes hosszában.  
 Lentebb tehéncsorda legelészett, ahol a 

vezértehén nyakában csüngő kolompnak 

hangja, még hozzájuk is felhallatszott.  
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Hallgatták a gyógyító csendet és 
gondolataik az előző kudarcon jártak, amelyet 

házasságuk kudarcának is tekinthettek. 
Hiszen Rozina szülei nem egyeznek bele egy 

szegény fiúval házasságba.  
Most ezt még így tudták. Nem tudtak 

arról, hogy Barátcse Ferenc és felesége már 

nem ragaszkodnak annyira Hasszán 
hozományához. Nem tudtak arról sem, hogy a 
bíró is tett lépéseket érdekükben. Hiszen földet 

ajánlott hozományul cselédjének, csak azért, 
hogy valamelyest megfeleljen a szülei 

elvárásának.  
Minderről ők semmit sem tudtak. Nem is 

lehet csodálkozni azon, hogy az erdő felől 

érkező madárdalok közül, csak a szomorúan 
turbékoló vadgalambra figyeltek. Lombok 

tetejéről hívta párját már egy idő óta, de még 
bánatos turbékolására sem repült feléje. Talán 
már nem él, talán ragadozó vércse martaléka 

lett.  
Búsuló lány törte meg e csendet: 
—Hasszán! Édes Hasszán! Biztos az, 

hogy itt rejtetted el kincseidet?  
—Biztos, biztos! Ennyire még 

emlékezem.—mondta szinte sértődötten és 
kérdőn nézett a lányra, hogy miért kérdez 
ismét olyat, amit már korábban többször 

kérdezett.  
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—Te azt mondtad nekem, hogy a félhold 
jelét, úgy félméternyi magasságba karcoltad a 

kövekbe. Ha ez így van, nekem már rég meg 
kellett volna találnom. Hiszen alaposan 

átnéztem minden kaptárkövet, mégsem 
találtam semmi jelet. Nem e feljebb karcoltad 
meg a köveket? De lázad miatt erre már nem 

emlékezhetsz.  
—Egészen biztos, hogy nem 

magasabban! Hiszen akkor már fel sem bírtam 

állni, annyira beteg voltam! Még a Kaptárrétre 
is csúszva-mászva jutottam le. Oda, ahol 

Buksi kutyáddal megtaláltatok.  
Te Hasszán! Nekem még lenne egy 

gondolatom. Ugyanis, félméteres 

magasságban, legtöbb helyen sáros a 
kaptárkő. 

—Mire gondolsz, szerelmem? 
—Arra, hogy talán a vaddisznók 

összekenték sárral. Előfordulhat, hogy a 

kaptárréti sártócsában történő dagonyázás 
után, ott dörzsölték le magukról a sarat.  

Minden vad szívesen dörzsölgeti testét, 

mert így szabadul meg az élősködőktől.—
okoskodott a lány, de Hasszán még mindig 

nem értette, mit is akar ezzel mondani 
szerelme, aki kitart mellette akkor is, ha Ali 
pasa kincsei soha nem kerülnek elő: 

—Még most sem értelek! 
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—Nem baj, de én már gondoltam 
valamit. Mégpedig azt, miután felkarcoltad a 

félhold jelét, vaddisznóknak ezután támadt 
kedvük vakarózni. Ha ez így van, akkor 

könnyen lehetséges, hogy összekenték sárral. 
Ezért nem találtam kettő jel közül egyet sem!  

—Legyen áldott Allah neve, ha bölcsnek 

tűnő beszéded igaznak bizonyul!—fordult kelet 
felé, és örömében kábultan térdre rogyott, 
majd imáját suttogta ismét Istenéhez, 

Allahhoz. 
Amint rövidke imáját elmondta, 

mindketten futottak lefelé a kövek aljához, 
ahol egy-egy száraz fűcsomót letépve, 
dörzsölgetni kezdték a sáros köveket. 

Már legalább egy félórája dörzsölgették, 
amikor Rozina meglepetten felkiáltott: 

— Édes Hasszán! Nézd, mit találtam! 
A legény, aki párméterrel odébb 

munkálkodott, és szorgalmasan dörzsölgette a 

megszáradt sarat, úgy ugrott oda, mint 
szerelme kecskenyájának legfürgébb gidája.  

Láthatta amint a keze által korábban 
felkarcolt félholdnak egy részét, már 
letakarították kedvesének szorgalmas kezei.  

Kincs közelsége miatti 
tébolyultságukban, egyre bőszültebben 
dörzsölgették a megszáradt sarat, miután teljes 

nagyságában láthatóvá vált a régóhajtott, 
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enyheívű félhold kanyarulata, mely a török 
zászlóhoz hasonlított.  

Annyira igaz volt mindez, hogy csak 
éppen nem világított. Ők talán még a fényét is 

elképzelték, hiszen szerelmük beteljesülésének 
legbiztosabb záloga, hamarosan előkerül. 
Minderről, szentül meg voltak győződve.  

—Drága szerelmem! Nem lesz már 
semmi baj! Megtaláljuk Ali pasa elrejtett 
kincseit, ami szerelmünk beteljesülését 

jelentheti. Tudom jól, szüleid hozzám adnak 
feleségül, mert hozományom elegendő lesz!—

sikertől lelkesedve kiáltotta, és a magával 
hozott törött tőrrel, kaparta, ásta 
megtébolyultan a megjelölt hely környékét.  

Környék tele volt makkot kereső 
vaddisznók lábnyomaival, mély túrásaikkal. 

Egy helyen azonban mélyebb gödröt talált, 
amelyből először egy éköves gyűrű bukkant 
elő, melyet rögtön követett a másik, majd a 

következő.  
Gyűrűk drágakövei vakítóan csillogtak a 

tavaszi napsütésben. Egyik kék, a másik zöld, 

a harmadik vörös fényével kápráztatta el a 
kincskeresőket, akik megrészegülten, puszta 

kezükkel, kaparták elő a mesés kincseket.  
Közeli akácfáról irigykedve rikácsolt egy 

nyughatatlan, tarkatollú szarka, melyet a 

gyűrűk csillogása szintén elkápráztatott.  
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Ágakból sebtében összehordott, 
torzonborz fészkén, idegesen toporgott. Mintha 

sajnálná, hogy nem ő találta meg az összes 
elrejtett kincset.  

Szerelmespár nemigen törődött a 
rikácsoló szarkával. Ástak egyre mélyebbre, de 
nem találtak több kincset, pedig már a gödör 

alját kapargatták, puszta két kezükkel.  
—Sajnos, nincsen több!—jelentette ki 

Hasszán, olyan csalódottan, melyből sejteni 

lehetett, az általa elrejtett kincseknek csak 
töredékét találták meg.  

—Biztos vagy benne, hogy többet rejtettél 
el? 

—Egészen biztos vagyok, ettől sokkal 

többet ástam el! Gondolhatod, mennyivel 
lehetett több, ha a bugyogós nadrágom 

mindkét szára telve volt menekülés közben.—
mondta nem kis sajnálkozással, amire a lány 
már alig figyelt oda, mert a tarkatollú szarka, 

olyan izgatottan rikácsolt, tolvaj hangján, hogy 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni.  

—Figyeld csak a szarkát! Nézd, milyen 

izgatott, hogy a kincsek közelében lát 
bennünket.  

—Mit akarsz ezzel mondani, kedvesem? 
—Ennek a tolvaj szarkának köze van 

ahhoz, hogy nem találjuk meg az összes 

kincset!  
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Tudod, ez egy olyan madár, ami 
különösen szereti fészkébe építeni a fényes 

holmikat. Márpedig Ali pasa kincsei eléggé 
fényesek ahhoz, hogy megtetsszen neki, és 

ellopjon belőlük néhányat.—mondta halkan, 
nehogy ez a ravasz szarka megértsen belőle 
valamit. No meg aztán, egy errefelé gyalogló 

jobbágy is meghallhatná hangosabb szavait.  
—Csak nem azt akarod mondani, hogy a 

szarka kiásta, és ellopta még mielőtt mi 

rátaláltunk volna a kincsek helyére? 
—Azt semmiképpen sem mondom, hogy 

ő ásta ki. Azt azonban igen, hogy a vaddisznó 
makkot keresve kitúrta, és a szarka meglátta. 
Miután a túrós kedvű vaddisznók elmentek 

onnan, lerepült a fáról és fészkébe hordta, 
valamennyit.  

—Ha ez így van, megnézem azt a fészket 
közelebbről!—jelentette ki Hasszán izgatottan 
és gyorsan odaosont a szarka fészkét rejtő 

tölgyfához, majd izgatottan mászni kezdett 
felfelé annak kérges derekán.  

Tölgyfa ágai között a szarka nyugtalanul 

rikácsolt eddig is. Most, hogy fészkére 
kíváncsiskodók egyike, mászni kezdett feléje, 

az összetákolt, gubancos fészkének apró 
nyílásán kirepülve, kétségbeesetten verdesett 
szárnyaival, majd hegyes csőrével csipkedett.  
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Kíváncsiskodót akarta megijeszteni, ám 
ő nem ijedt meg, hanem egyre közelebb 

mászott. Miután már elérte kezével, a bozontos 
fészek felsőrészét meglazítva, láthatóvá vált 

belseje, mire meglepetten kiáltotta: 
—Kedves Rozina! Drága szerelmem! 

Igazad van! Ez a rablómadár, ez a tarkatollú 

tolvaj szarka, kincsek egy részét valóban 
beépítette fészkébe! 

Kusza gallyak és füvek közé beépítve, ott 

csillogott néhány nyaklánc és karkötő. 
Legalább annyira tündököltek, mint Ali pasa 

sátrában. Vagy talán még annál is jobban. 
Hiszen ez a tolvaj szarka, állandóan mocorgott 
fészkén, és a sok mozgás következtében, 

tollaitól egyre jobban kifényesedtek.  
—Ugye megmondtam!—bizonygatta 

izgatottan korábbi szavainak igazát a lány, de 
a szarka fészkének kifosztója, kevésbé figyelt 
szavaira. Inkább az érdekelte, mennyit talál 

most meg az általa elrejtett kincsekből. Bizony 
igaz, a földben már nem találtak többet, hiába 
keresték. 

Következő percekben két csillogó 
nyakláncot, és egy karkötőt bontott ki a 

rikácsoló szarka torzonborz fészkéből, melyet 
gazdája meglepő bátorsággal védelmezett. 
Szárnyaival csapkodott, rikácsolt, csipkedett. 
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Miután valamennyit megszerezte, 
lemászott a fáról és a többi kincshez hozzátéve, 

csalódottan mondta: 
—Drága szerelmem! Sajnos, csak ennyi 

van! Nem tudhatom hová lettek kincseim?—
tárta szét kezeit tanácstalanul.  

 

Meglehet érteni csalódottságát. Még 
olyan nem fordult elő, hogy a kincseket 
elégnek találná valaki. Az bizony igaz, abból 

mindig több kellene.  
Mégis, mikor tüzetesebben 

megtekintették, a szépséges jobbágylány ezt 
mondta elégedetlen szerelmének:  

—Kedves Hasszán! Ebből már vehetünk 

két darab földet. Így aztán szüleim szemében 
nem leszel nincstelen. Nem lesz akadálya 

annak, hogy áldásukat adják házasságunkhoz. 
Talán még a másik helyre eldugott kincsekből 
is megtalálhatunk valamennyit, miután még 

egy házikót is vehetünk belőle.  
—Nem tudom megtalálhatjuk-e azokat. 

Egy kőrepedésbe rejtettem, amelyből nagyon 

sok van e helyen. Annak felkutatására sok idő 
kellene, ami most nincsen.  

Nemsokára vége a napnak. Vörös 
napkorong már készülődik elköszönni az erdő 
lombja fölött. Kecskenyáj türelmetlenül mekeg 

lent a réten, mintahogyan a Buksi unja már 
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terelgetésüket, azért csahol szüntelen. 
Egyszóval; ők is szeretnének már otthon lenni. 

—Annak keresésére egy újabb napot kell 
áldozni, ha egyáltalán van értelme.—mondta 

Hasszán és szerelmének kezét fogva, elindultak 
a mekegő, türelmetlen, hazafelé készülődő, 
kecskenyáj felé.  

 

* 
 

A nyájat hajtva hazafelé, egész úton azon 
tanakodtak, elmondják-e, elmerjék e mondani, 

hogy kincseikkel gazdagabban érkeztek most 
haza.  

 Ha elmondják, akkor kérdések özönét 
zúdítsák fejükre: 

 Hol találtátok? Mennyit találtatok? Ki 
találta meg? Van e még több?  Stb, stb, ahogy 
ez már, ilyen esetekben lenni szokott. 

Végül úgy döntöttek, mindent őszintén 
elmondanak. Rozina szüleinek mond el 
mindent, Hasszán meg a bírónak.  

A lánynak könnyebb dolga volt. Barátcse 
Ferenc és felesége, kellemesen meglepődve 

hümmögtek egy ideig, amikor beszélni kezdett 
a legény gyarapodó kincseiről.  

Mindezt meglehet érteni, hiszen lányukat 

mindenképpen Hasszánnak szánták. Hírek 
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hallatán meg nem is adnák máshoz. Az, hogy 
valaki gazdagabb lett annál, mint korábban 

hitték róla, még soha sem számított a leendő 
házasság akadályának. 

Mikor a bíró megrótta őket, eldöntötték, 
nem nézik a faluban rekedt fiú szegénységét. 
Hiszen mindenki tapasztalhatta, az elárvult 

török legény, jóravaló, csak szegény. Ám a bíró 
egy darab földet ad hozományul, ami több a 
semminél.  

Az bizony igaz, jobbágylegények 
legtöbbjének még ennyi sem jut. Ennyit sem 

visz házasságába. Csak puszta két keze van, 
amit nászajándékul kaphat szüleitől.  

Az itt letelepedő török fiúnak többet 

kellett magyarázkodnia. A bíró, aki a törvény 
képviselője, hivatalából kötelezően, kíváncsibb 

lett a kincsek eredetét illetően: 
—Hasszán fiam! Mondjál el mindent! 

Mondd el, miképpen jutottál birtokukba? Van 

e jogod ahhoz, hogy kincseket megtartsad 
magadnak?—kérdezte atyaian, hiszen ő 
fogadta be, nagylelkűen. Ám mégis hivatalos 

hangon szólt hozzá, mert a tisztességen, a 
törvényen nem ejthet csorbát még az sem, ha 

megismerte és megkedvelte az utóbbi időben. 
Hasszán azt sem tudta, miképpen kezdje 

el történetét, ezért kérdését intézte a törvény 

képviselőjéhez:  
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—Tekintetes Bíró uram! Nem tudom van-
e annyi ideje, hogy elmondjak mindent? 

Sorsom megértéséhez időre van szüksége, 
amivel talán nem rendelkezik kellő bőségben.  

—Ehhez bizony kell, hogy legyen időm! 
Mindezért kérlek, mondjál el mindent. Csak így 
tudom megítélni, helyesen cselekedtél-e. 

Bűnös vagy-e, vagy nem.—mondta, és pipáját 
meggyújtva, bodor füstöt eregetve, várta 
cselédjének szavait. 

Hasszán hosszú beszédbe kezdett. 
Elmondta, miképpen rabolták el szerelmét, 

Fatimát. Hogyan vitték el valamelyik sztambuli 
hárembe.  

Bizony-bizony, eltelt egy bőséges óra, 

mire végére ért történetének, amely a 
szomolyai kaptárkövek lábánál ért véget. Ott, 

ahol Buksi megtalálta, és ahová Rozinát 
odavezette, aki megmentette és ápolta őt. 

A nagybajszú bíró csak csettintgette 

nyelvét a történet elmesélése közben. 
Pödörgette lompos, dús bajuszát, amikor 
szorgalmas cselédje elmondta, befejezte, 

kalandos életének elmesélését.   
—Édes fiam, Hasszán! Nem szaporítom a 

szót! Kerek-perec kimondom; téged illetnek 
azok a kincsek, melyeket magaddal hoztál a mi 
falunkba! 

 Bőségesen megszenvedtél érte! 
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Az bizony igaz, a pipája teljesen leégett 
mire cselédje mindent elmondott, elmesélt 

neki. Talán már hamuja is kihűlt, de nem 
sajnálta idejét, mert mindent megtudhatott a 

faluba cseppent török fiúról.  
Megtudhatta, hogy nem csalatkozott 

benne, amikor cselédként befogadta. 

Meghallgatása után is derékembernek vallotta, 
és a beígért földet nászajándékul adta.  

Mire költöd kincseidet, édes fiam?—

kérdezte puszta kíváncsiságból.  
—Nem tudom, mennyire futja kincseim 

árából, de szeretnék még egy darab földet 
venni, ahhoz a földecskéhez, amit bíró uramtól 
kaptam nászajándékba.  

Ha jutna belőle, még egy tehenet is 
vennék.—mondta bátortalanul, óvatos 

bizakodással.  
Közel volt ahhoz, hogy elmondja, ő még 

többet is szeretne találni a kaptárköveknél. 

Hiszen másik helyre is elrejtett kincseket. Még 
nem volt ideje keresni sem. Ezt azonban 
mégsem mondta és nagyon bölcsen tette. 

Hiszen még azt sem tudhatta, megtalálja-e, 
vagy sem.  

E pillanatban annyit sem tud, merrefelé 
keresse a másik félhold karcolatát. Ha még 
megtalálja is nem biztos, hogy kincseit ott 

találja.  
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 Alig pár nap multával megtartották 
Hasszán és Rozina eljegyzését. Boldog volt 

mindenki. Jegyespár érthetően boldog volt. Egy 
izgalommal teli, reménytelen idő után, végre 

valóra válnak álmaik, egymásé lehetnek.   
 Hogy ősszel, az újbor kiforrása 

után, esküvő lesz, ezt már biztosnak lehetett 

tekinteni.  
Jegyespár legfőbb gondja az volt, végre 

bizonyossággal megtudják; a kaptárköveknél 
van-e még kincs, vagy nincs? 

Ismét egy vasárnap délutánra tervezték a 

kincskeresést. 
Ekkor a jobbágyok kevesebbet járnak a 

határban, ekkor ad a bíró cselédjének 

szabadidőt. 
Kecskenyájat most is Buksi kutyára 

bízták, akiben nem csalatkozott a pásztorlány 
most sem.  Hűségesen terelgette az elkóborló, 
rakoncátlan kecskéket, gidákat, melyek 

minden jó modort mellőzve, nem átallottak a 
tilosba tévedni. Mintha csak a sátán vezérelné 

gondolataikat, aki mindig csak azt sugallja, az 
egyébként jámbor állatoknak, hogy 
tisztességtelenül cselekedjenek. Bár tudhatták, 

Buksi éberségét nem tudják kijátszani, mégis 
próbára tették.  

Többször esküdtek össze ellene. Unták 

már, hogy ez a maroknyi, csaholó, parányi 
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állat, ez a fekete szőrgombolyag, jobban 
uralkodik fölöttük, mint Ali pasa a hódító 

katonái fölött. Próbáltak védekezni ellene 
többféleképpen. 

 

  
 

Próbálták azt, hogy széjjelszéledve, 
zavarba ejtik. Hiszen nem tudja, melyik 
elkóborló állatot kövesse, melyikük lábát 

harapdálja éles fogaival. Ám nem vált be e 
módszerük sem. Volt úgy, hogy szorosan 
összeálltak, remélve, miszerint elállva útját, 

nem tud eszeveszetten rohangálni közöttük.  
Ekkor tapasztalhattak olyasmit, mintha 

a pásztorlány paskolná hátukat botjával. Pedig 
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nem történt más, mint a Buksi nyargalászott 
hátukon, egyik kecskéről a másikra ugrálva.  

Végül mégsem tehettek mást, mint 
elismerték a csaholó, gyorsan guruló, fekete 

szőrgombolyag fölényét és megbékélve 
sorsukkal, békésen legelgettek tovább.  

 

 
 
Rozina előre tudta; kecskéinek sorsuk 

ellen lázadozni nincsen értelme. Legjobb, ha 
Buksi csaholását nem hagyják figyelmen kívül, 

mert éles fogakkal áldotta meg Teremtője. 
Mindezért nem törődött állatainak 
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lázadozásával, mert tudta előre, ki lesz a 
győztes.  

—Kedves Hasszán!  
Hol kezdjük a kincskeresést?—kérdezte 

szerelmét, amint a kaptárkövek lábaihoz értek.  
Az bizony igaz, az első kincskeresés óta, 

eltelt néhány hét. Már nemcsak a Kaptárrét 

pázsitja zöldellt, hanem az erdő is 
madárénektől zengett.  

Királyszéke közeli tölgyfa csúcsán, a 

vadgalamb most vígan turbékolt.  Az ágak 
közötti lapos fészken párja már a tojásokat 

melegítette, hogy mielőbb ki kelljenek fiókáik.  
Nem messze tőle, sárgarigó fütyörészett. 

Csodálatos éneke, visszaverődve a 

kaptárkövekről, bezengte a Kaptárrétet.  
—Ha én azt tudnám, édes szerelmem! 

Nem tudom én sem. Nem emlékszem semmire, 
csak arra, hogy a második helyet is 
megjelöltem.  

—Megjelölted ugyan, de mi van akkor, 
ha csak felszínesen tudtad felkarcolni a félhold 
jelét? Talán nem eléggé mélyítetted, karcoltad 

meg a helyet. Ha ezt így tetted, akkor nem sok 
reményünk van arra, hogy a kincs rejtekhelyét 

megtaláljuk.  
—Miért gondolod ezt így, Kedvesem? 
—Azért, mert a kevésbé bekarcolt jelet, 

ledörzsölhettük már korábban. Akár a sárral 



 

189 

együtt is. Talán már az előttünk vakaródzó 
vaddisznók eltűntették.  

—Én mégis azt mondom, dörzsölgessük 
csak szorgalmasan! Ne adjuk fel olyan 

könnyen. Hiszen az igazi kincsek azon a helyen 
vannak elrejtve. Az lenne az igazi, ha azokat 
megtalálnánk.  

Többek között, ott van elrejtve a súlyos, 
drágakövekkel kirakott színarany, burnótos 
szelence, tele kincsekkel.  

Ez a szelence, azt sem tudom, mennyi 
kincset rejthet. Menekülés közben nem volt 

időm megnézni. Annyit azonban éreztem, hogy 
súlyos. Csakis a sok kincsek zöröghettek 
benne akkoriban.  

Ali pasa nem semmiért üldöztetett 
engem legkegyetlenebb akindzsik, dzsebedzsik, 

szpáhik lovasokkal. Minden bizonnyal, nagyon 
értékes lehet a kincsekkel telt, színarany 
burnótos szelence!—súgta egyenesen szerelme 

fülébe, számítva arra, hogy füle lehet 
mindennek, mások is meghallhatják.  

Fáknak, köveknek, bokroknak és 

minden olyannak, ami mögött akár csak egy 
kíváncsi jobbágy is elrejtőzhet. De hallgatózhat 

egy betyár és olyan rosszindulatú ember, aki 
mindenre képes a pasa kincseiért.  

E rövid megbeszélés után, nekiálltak 

dörzsölgetni azokat a kaptárköveket, melyekről 
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még nem takarították le a régóta rászáradt 
sarat. 

Közeli fészekből most is rikácsolni 
kezdett a tolvajszarka. Csak most nem volt 

egyedül. Fészkében apró, pelyhes kicsi 
szarkák, csipogtak, rikácsoltak szüntelenül.  

Kicsi szarkákat még nem érdekelték a 

fényes kincsek. Talán majd szüleiktől ezt is 
megtanulják mire megnőnek. Így Ali pasa 
elrejtett kincseivel sem törődtek, ezért nem 

őket figyelték. Örökké hunyorgató, álmos 
szemükkel, sokkal inkább pislogtak a fák 

lombjai fölé, ahonnan az eleséget hozó szarka 
anyu, vagy szarka apu, bármikor 
előbukkanhat.  

Elő is bukkant rövidesen. Amikor 
kiosztotta a szájában hozott eleséget, miután 

csőre szabaddá vált, szarka apu és szarka 
anyu iszonyatos rikácsolásba kezdtek.  

—Csak nem megelőztek most is?—

suttogta Hasszán, de szerelme megnyugtatta.  
—Egészen biztos, hogy nem találták meg! 

Hiszen a kőrepedéseket nem tudták kitúrni az 

agyaras vaddisznók. Márpedig, ha nem 
láthatták a kincseket, akkor olyan, mintha 

nem is létezne számukra. Ám sejthetnek 
valamit. Talán megjelenésünk azt az időt hozta 
vissza emlékezetükben, amikor kiszedtük 

fészkükből a csillogó kincseket.—mondta és 
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mindketten nekiálltak dörzsölgetni a régóta 
megszáradt sarat.  

Ahogyan telt az idő, úgy lett egyre 
reménytelenebb a másik félhold karcolatának 

megtalálása. A nap késődélután felé járt. 
Közeledett a nyájak legeltetésének vége. Az 
állatok sem legelésztek már, mintha hazafelé 

készülnének ők is, hogy otthon igazi 
pihenésben lehessen részük. Jobbágylány által 
őrzött kecskenyáj türelmetlenül mekegett, amit 

nem hagyhatott figyelmen kívül: 
—Hasszán! Édes szerelmem! Nem 

kereshetjük tovább, mert nyájam behajtásának 
eljött az ideje. Én azt mondom, induljunk el 
hazafelé. Majd folytatod egyedül, ha ismét lesz 

időd. Már minden sarat lekapartunk, mégsem 
találtuk meg a bekarcolt félholdat.  

Én azt mondom, a következő napokban 
erősen gondolkozzál, rejtettél-e másik helyre 
kincseket, vagy csak lázálmodban 

gondolhattad azt a második helyet. 
Fiú nem szólt semmit, követte a 

nyájához igyekvő lányt. Már ő sem volt 

bizonyos abban, hogy második hely létezik-e 
egyáltalán.  

Ám az nem volt kétséges előtte egy 
pillanatig sem, hogy Ali pasa kincseit eddig 
elhozta. Burnótos szelence nem egy lázálom 

szüleménye, hanem maga a megfogható 
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valóság, hiszen kezében tartotta, nézegette, 
gyönyörködött benne.  

 
Újabb két hét telt el mióta Hasszán nem 

járt a kaptárköveknél. Korábbi sikertelen 
kincskeresés kedvét szegte. Ezen idő alatt volt 
ideje átgondolni, létezhet-e minden bizonnyal 

második rejtekhely, melyben szerelme már 
korábban is erősen kételkedett.  

Annak az átkozott, lázmiatti tudatának 

beszűkülése, nagyon elhomályosította akkori 
tetteit. Álmában ugyan, de mindig megjelent 

egy halvány kép, ami egy mélyebb repedést 
idézett fel emlékeiben.  

Ebben a repedésben látta a kincsekkel 

telt burnótos szelencét, melyet eddig hiába 
keresték szerelmével. Most egyedül 

szándékozott folytatni a kutatást, egyedül 
indult azt megkeresni.  

E kellemes májusi vasárnap délutánon, 

nem járt senki sem a kaptárkövek környékén. 
Egy hosszú bottal kezében közelítette meg a 
titokzatos kúpokat. Kereste rajtuk a mélyebb 

repedéseket, olyanokat, melyekben elférhet egy 
kincsekkel telt burnótos szelence.  

Nagy gondossággal tolta botját a 
hasadékokba, miközben, olyan hangokra 
figyelt feszülten, melyek nem kőkoppanástól 

származhatnak.  
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Annak ellenére, hogy nem járt errefelé 
senki, legnagyobb csendben, körültekintően 

kutakodott. Már legalább kétórányi idő telt el, 
de most sem találta a keze által felkarcolt 

félholdnak titokzatos jelét.  
Be kellett látnia, reménytelen minden 

kutakodás. Talán megtalálta valaki már előtte. 

Vagy több földet, sarat dobott a drágakövekre, 
és ezért nem csörrennek meg Ali pasa eldugott 
kincsei. Talán majd valakinek nagyobb lesz 

szerencséje, miután minden keresés nélkül 
megtalálja. 

Kedveszegetten indult lefelé, a 
Kaptárréten legelésző kecskenyájhoz, ahol 
kedvese csilingelő hangján énekelt: 

 
 
„Tavaszi szél vizet áraszt  
Virágom, virágom 
Minden madár társat választ 
Virágom, virágom 
 
Hát én immár kit válasszak 
Virágom, virágom 
Én tégedet, te engemet 
Virágom, virágom.” 
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Amint meghallotta szerelmes énekét, 
elfeledte kincskeresési kudarcát. Futott hozzá, 

hogy közelebbről hallja énekét, és megcsókolja.  
—Megtaláltad a kincseket, édes 

szerelmem?—kérdezte énekét abbahagyva a 
szerelmetes kecskepásztorlány.  

 

 
 
Hasszán átölelte kedvesét és csak 

mosolygott, s hallgatott egy pillanatig. 
Elbűvölten nézett Rozina ragyogó, kék 

szemeibe, majd boldogan mondta:  
—Meg bizony!  
Megtaláltam, édesem! 
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Kérdő, csodálkozó, elbűvölően szép, kék 

szemeivel nézett Hasszánra, hiszen nem látott 
kezeiben semmit, főleg kincset nem. 

—Kedvesem! Hol vannak a megtalált 
kincsek? Mert nem látok nálad belőlük egyet 
sem! 

—Itt van a kincs, kezeimben! Ez az én 
igazi kincsem, amelyet soha nem engedek el! 

Nem tudom, kinek kellene hálát adnom, 
hogy megtaláltalak? Az én Istenemnek—
Allahnak, vagy a te Istenednek?  

Mondd ezt meg nekem, kedvesem!—súgta 
a szerelmes lány fülébe, és ölelte még 
szorosabban, pedig már most is alig jutott 

levegőhöz.  
Szerelemtől megittasodott lány boldogan 

hallgatta a fiú ismételt vallomását, melyből 
megtudhatta, számára ő a legnagyobb kincs. 
Nagyobb még Ali pasa csillogó kincseinél is. 

Majd kérdésére így válaszolt:  
—Kedves Hasszán! Mindegy, miképpen 

szólítod! Egyről beszélünk mindannyian. 
Bármilyen nyelven is suttogjuk feléje imáinkat! 
Ő mindannyiunk Teremtője.  

Ő, aki megteremtette a Földet! Ő, aki 
benépesítette. Aki minden évben hozza a 
tavaszt, hogy minden tavaszon kisarjadjon a 

fű, a selymes, illatozó, tarka virágok tengere, 
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itt a Kaptárréten. Rét környékén lombba 
boruljon az erdő, és madarak éneke zengjen 

ismét a zöld lombok között.  
Gondoskodása révén újul meg minden 

tavaszon a természet, hogy az ősi Kaptárkövek, 
a Királyszéke környékén, mindig legyen élet.  

 

 
 

Szomolyai Királyszéke csak had őrizze 
tovább Ali pasa mesés kincseit, a Kaptárkövek 

titkait. Én és Te, Ali pasa csillogó kincsei 
nélkül is boldogok vagyunk, és leszünk, míg 
élünk! 

 


