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Első rész

PAPOK ÉS TÁLTOSOK I.

Megérkezés az “ördögfiak" földjére i.


Kilenc napig csurgott a dereglye lefelé a Dunán. A tizedik nap reggelén kikötöttek Pozsonnyal szemközt Hainburg vára alatt, s a Magyarországra küldött tíz ferences hittérítő közül kiszálltak hárman. Az érsek rendelkezésére ők a nyugati határsávban fognak munkálkodni, Henrik nádor utasítása szerint. A parton Henrik úr két lovas katonája várta őket, három vezetéklóval, de az érkezettek nem akartak nyeregbe szállni. Azt mondták, Szent Francseszkó katonái fogadalomból mindig csak gyalog, mezítláb járnak, s csak azt eszik, amit útközben munkájukért vagy alamizsnaként kapnak.
– Hát akkor miért hoztam nektek is elemózsiát? – morgort az idősebbik lovas, a vörös szakállú, ragyás képű, nyakában ezüst láncon címeres pajzsot viselő Konrád. – Aztán miféle katonák volnátok? Katona lovon jár, fegyvert visel.
– Mi a szeretet fegyverével harcolunk – mondta szerény főhajtással a kis barát-csapat vezetője, akit két társa Hemericusnak nevezett.
Konrád nagyokat böffenve küzdött a nevetéssel.
– Szóvai prédikáló barátok vagytok? Azért csak üljetek föl, ne féljetek, jámbor lovakat hoztunk nektek.
– Fogadalmunk értelmében mi még állatnak sem lehetünk terhére – felelte újabb meghajlással Hemericus. 
– De sietnünk kell, meg aztán hem is tanácsos itt gyalogosan kódorogni. Könnyen rablókba botolhatunk.
– Nem félünk mi senki emberfiától. Tőlünk nincs mit elrabolni.
– Hát beszélni, azt tudsz. Látom, hogy pap vagy.
– Pap vagyok, és isteni parancsra azért jöttünk ide, hogy a gonosz és megátalkodott embereket jó útra vezessük. Mondom, isteni parancsra...
– Nekem Henrik úr parancsol! És ő sietséget parancsok.
– Vezessetek hát, igyekszünk lépést tartani veletek. – Hemericus hátravetette csuklyáját; sűrű, sötét haja alól égő fekete szemek lángoltak.
.Konrád vitéz belátta, nem bír a fráter konok elszántságával. Az élre rúgtatott, és hajszolta lovát, ahogyan csak a bozótos erdőben lehetett.
... Második napja loholt a két lovas nyomában a három szerzetes. Megszokták a gyaloglást, és nem féltek semmitől. Würzburgban, ahol két évig magyarul, németül és horvátul tanultak, megmondták nekik, milyen veszedelmes helyre kerülnek. Vissza kell téríteniök az Egyházba az ázsiai tatároktól leigázott, pogány förtelembe visszasüllyedt magyar népet. Itáliából, Assisi városából érkeztek Würzburgba, s az ottani szerzetházban Ottó freysingi püspök könyvéből megtanulták, hogy az egykori Pannóniában, amelyet most Unkuriának vagy Ungáriának is neveznek, ördögök és varázslók mocskos frigyéből származott vad emberek élnek. akiknek se hajlékuk, se ruhájuk nincsen, ábrázatuk pedig nem is hasonlít az emberére. Második napja jöttek Pannónia földjén, éjjel néhány órát aludtak egy széles koronájú tölgyfa alatt; háznak, embernek még nyomát sem látták.
8 Delelem állt a nap, amikor egy patak völgyéből sziklás dombra kapaszkodtak föl. Annak tetején kőhalom tornyosult. Konrád felhágott velük a legmagasabb kőre.
– Arra van Kuszugh – mutatott a túlsó völgy felé. – Innen egyedül is odataláltok. Mi most már vágtatunk Henrik úrhoz, Güssingre, mert ha elkésünk...
– Megállj! – ugrott Hemericus a katona után. – Az érsek úr azt rendelte, Küszinre menjünk!
– Henrik úr azt rendelte, Kuszughra menjetek. És itt ő parancsol.
– De mi Béla király szolgálatára jöttünk, és...
– Itt Henrik úr parancsol – ismételte meg erősebb nyomatékkal a katona. – Hát igyekezzetek.
Felugrott a nyeregbe, s egy perc múlva a két lovas és az öt ló eltűnt a ritkás tölgyesben dél felé kanyarodó csapáson.
– Béla király talán meghalt? – szólt le a kőhalomról az alacsony, vékony, fekete képű Bolduin barát.
– Talán megölték a tatárok? – mondta inkább kérdőn, mint magyarázón Hemericus.
A harmadik fráter, a medve termetű Caesar, aki mindegyre elmerülten szemlélte a tájat, mosolygó arccal kiáltott le a magasból:
– Gyertek csak ide! Nézzétek! Mintha hazaértünk volna! – És két karját szélesre tárta, mintha magához akarná ölelni a hegyes-völgyes, barátságos arculatú vidéket.
– Az ám – kapaszkodott föl melléje Hemericus, Caesar karját megragadva. – Akárcsak Umbriában! A gubbiói dombok!
– S nézd, amott egy torony dugja ki csúcsát a fák közül. Ha ágaskodtak, megláthatták a második, harmadik tornyot is. 
– Itt építő emberek laknak – ujjongott Caesar. – Nézzétek, milyen szépen ível a hegygerinc mind magasabbra, s a lomberdőkkel kevert fenyvesek zöldjénél az assisi bazilika falfestményei sem gyönyörűbbek.
– Nem megírta-e Ottó püspök – folytatta Hemericus – . hogy Pannónia természeti szépsége rendkívül bájos, szinte Isten paradicsomának avagy pompás Egyiptomnak látszik lenni.
– De azt is állítja – rázta fejét bizalmatlanul Bolduin –, hogy ez a szép ország csak valamelyes zord végzet vagy isteni elnézés következtében kerülhetett a tisztátalan avarok és a vad magyarlak birtokába. Tanultuk, hogy e gyönyörű országot szörnyetegek lakják.
A fráterek elgondolkoztak. Betéve tudták a tudós freysingi püspök, a királyi vérből való Ottó von Babenberg könyvének Pannóniára vonatkozó részeit: “Pannónia szokásai és nyelve durvák... A magyariak rút ábrázatúak, szemük beesett, szokásaik barbárok... E szörnyű faj kicsiny, rút, silány, csak hangja hasonlít az emberére... Mocsarakban él, házat nem épít... "
– De hát látjuk a kőházat – merészkedett vitábn a püspöki tanítással a lelkes Caesar.
– Dorongokkal, köves fustélyokkal fölfesyverkezve lesnek ott reánk a vadak – rémüldözött Bolduin. – Kísérőink tudták, hogy miért hagynak itt magunkra.
– Testvéreim – erősítette meg hangját Hemericus –, akárhogyan van is, az a kötelességünk, hogy odamenjünk, és meghirdessük nekik az igaz hitet.
Választ nem várva, gyors lépésekkel megindult a csak gyéren fás nyugati lejtőn arrafelé, ahol Kuszunhnak kell lennie.
10 Rövid gyaloglás után újabb köves kiemelkedést pillantottak meg, oda is fölmásztak. Innen már a kőfallal összekötött tornyok körül elszórtan álló nádtetejű kunyhókat is kivehettek. S a házak közt emberi alakok mozogtak.
– Alakjuk, arcuk emberi – állapította meg Caesar.
– Akár Itália parasztjai, úgy öltözködnek – jegyezte meg Hemericus.
– S annak amott nem gereblye van-e a kezében? – lelkendezett Caesar.
– Azzal is lehet gyilkolni – makacskodott Bolduin. – Megírta a püspök, hogy csak látszatra emberek. Ördögök fattyai!


2.
A kuszughi váralja sokféle népből alakult településsé. Már ők maguk sern tudták, hogy eleik avarok volrak-e, n ki k megmenekültek Nagy Károly császár irtóhadiáratából, vagy inkább szlovénnek nevezett szlávok, akik a hegyek közül szivárogtak ide, a síkság szélére, netalár Árpáddal jött magyariak-e, várjobbágy északi szlávok avagy kóbor gepidák?
Nemrégiben német telepesek is érkeztek, Kntintiából, Wolfer Henrik családjának Heunburg nevű ősi birtokáról. Az új telepesek az éhínség elől futottak kelet felé; tetszett nekik a kuszughi váralja kies vidéke. Szorgalmas emberek voltak, nagy erdőterületet irtottak ki, vetettek be, és arattak le. Egyszerű lakóházakat építettek ők is, agyaggal tapasztott fából, félig a földbe süllyesztve, s házuk udvarát karókerítéssel választották el a szomszédétól, míg a hon ii foglaló magyarokkal már régóta keveredő avarok és szlovének, nemkülönben a később érkezett besenyők elszórtan, egymástól nagyobb távolságra építkeztek, s legtöbbjüknek a hegy oldalában is volt kulipintyója, szőlő és gyümölcsös közepette.
Mindnyájan a Wolfer nemzetségbeli Henrik úr szolaái voltak, mindannyian gyűlölték Henrik urat, aki egyszer a nádor, másszor a szlavón bán méltóságát viselte, ám gőgje és kíméletlensége mindig egyforma maradt. Kérlelhetetlenül beszedett mindent, ami – szerinte – neki járt. Kegyetlenül elbánt azzal, aki vétett az ő törvénye ellen. Bódort, akit vadászáson ért az erdőben, szarvas agancsaira köttette, aztán kíséretével együtt röhögve szemlélte, mint döfködi egy fához kényelmetlen terhét a nagy erejű állat, míg csak a szerencsétlen szolga darabokban le nem szakad agancsáról.
Pedig Bodornál pontosabban és becsületesebben senki sem teljesítette szolgálatát. Márton-napkor legkövérebb lűdját vitte föl a Várba, és senki sem termesztett szebb babo: és borsót, mint ő. Fiatal özvegye maradt, két kis lánygyerekkel, a többinél tágasabb és takarosabb boronaházban, amelyet annak idején négy család épített kalákában az új párnak. Bodor is, Piroska is régi kuszughi telepes családból származott, dédszüleik már erdőt irtottak, várfalat építettek itt a Wolfer-ivadékok parancsára.
Pár héttel a szörnyű szerencsétlenség után, egy dermesztőén hideg koraőszi hajnalon három csontig soványodott, félig megfagyott embert, egy férfit és két legénykét találtak gallygyűjtő asszonyok az erdő szélén. Alig volt bennük élet, de vezetőik nyomában bevánszorogtak a telepre. Betámogatták őket az első házba, ahol égett a tűz, Piroská
12 hoz. Mialatt az özvegy levest főzött nekik, segítő asszonyok ronggyal dörzsölték a szerencsétlenek meggémberedett tagjait.
A férfi Franci volt, bogiári jobbágy, aki agyonveretés vagy karóba húzás elől menekült el éjnek idején feleségével és hat gyermekével. Ide már csak két fiával érkezett, a többiek elpusztultak a fáradságos úton, hidegtől és éhségtől, a legkisebbet meg ár ragadta el. Lopott bödönhajóval keltek át éjjel egy nagy vízen, egy napig a nádasban rejtőztek, azután elindultak észak felé; mindig csak éjjel mentek, erdőtől erdőig lopakodtak, míg ideértek.
Senki sem kérdezte, miért kellett szökniük. Volt a kuszughiak között nem egy, aki hasonló módon ugrott meg, s bújt, ameddig eltelt az idő, hogy biztonságban érezhette magát. A Vár tövében mindig szükség volt szorgos kezekre. Ergye, akit Bulló várnagy elöljárónak tett meg, csak a hivatalos tekintély érdekében tett föl kutató kérdéseket a menekültnek. S abbahagyta faggatását, amikor az azt állította, hogy ért az agyagedény-készítéshez. A tatárdúlás óta nem fordult meg vásáros ezen a környéken, az asszonyok nagy szükséget láttak edényben.
A három jövevény Piroska házában maradt. A két kamasz gyorsan erősödött; megakadt rajtuk a várkapitány szeme, s elvitte őket katona-növendéknek. De kijárhattak a váraljára, hogy apjukkal együtt építsék a kemencét, aztán az özvegyasszony külső földjein dolgoztak. Kozda, az idősebbik különösen ügyes legényke volt. Kettéhasított egyenes fatörzsek közepébe csatornát vésett, így öntöző berendezést csinált, mely a folyó partjától százlépésnyire is elvitte a növényhizlaló vizet.
Mire a csatorna és az égetőkemence elkészült, Franci feleségül vette Piroskát. Megkedvelték a hosszú lábú, hórihorgas férfit, aki gyakran mesélt a távoli vidékről, ahonnan jött, ahol kúpos hegyek tövében irdatlan nagy tó hullámzik.
Az agyaghoz jól értett a jövevény. A gyerekek naphosszat elnézték, mint forgatta meztelen talpával a korongot, s formálta ki kezével a tálakat, csuprokat meg a csöcsös szájú plucereket. A szülők a gyerekektől tudták, mikor várható kemencebontás, odagyűltek idejében, hogy kedvükre valót válasszanak a tűzből kiszedett edények közül. Tyúkkal, lúddal fizettek érte.
Értékelték Franci szerénységét is. Mentegetőzését, hogy ez a holmi nem a legjobb, mert az itt talált agyag csak tálföld, a belőle készült edény nem állja a tüzet. Hát még ha meglenne a pátja, akkor fényes mázzal szépítené meg a köcsögöket!
Piroska lányai segítettek neki: hígították, taposták, szűrték az agyagot, míg végül a mester megragadta, s a korong közepére szorítva megkezdte a formázást.
A szerencsés özvegy kigömbölyödött az új házasságban. Jól megvolt szorgalmas férjével, csak a templom miatt zsörtölődtek. Piroska, ahogyan már szülei és nagyszülei is. minden vasárnap elment misére a bursi apátságba. Franci elegendőnek mondta, ha húsvétkor járul az oltár elébe.
– Istennek nem elegendő – érvelt az asszony.
– Neki igen, csak a papoknak kevés. Isten beéri azzal, ha az ember erdőben, mezőn vagy ahol éppen van, fohászkodik hozzá.
– Istentelen beszéd! Imádkozni templomban kell, pappal együtt, sokadalomban. Úgy száll magasra az ima, úgy ha tásos. Csak a pogányok tisztelik a bálvány-isteneiket mindenféle ligetekben.
Piroska ráhibázott az igazságra. Somogyban, a nagy tavon túl, Franci is, mint falujából még sokan, olykor beeveztek a kiöntések alkotta fás szigetekre, ahová az új módi papok sohasem merészkedtek, és ott álldogáltak vagy leborultak egy gyatrán faragott fabálvány előtt. Hogy mindez miért volt, és mit jelentett? A foltos szürkére korhadt semmi alakhoz nem tapadt valamilyen határozott elképzelésük erőről, igazságról vagy hatalomról; csak a titkot borzongták előtte, ugyanazt a kimondatlan titkot, amelytől reggel világos lesz és este sötét, a magból búza kél, és a tehéntől mindig marha, a kocától mindig malac születik. Emezt a titkot látták, de amazt a titkot, amelyről az új papok a maguk titokzatos jelvényei között beszéltek, nem fogták fel.
Az asszony vádjára Franci nem felelt. Vállát vonogatta. Piroska nem érti meg őt, nem is kell. hogy értse. A/ ember másként nézi a világot, mint az asszony. Piroska okos volt, ő sem kereste a veszekedést.
Csak akkor keseredett meg az életük, amikor egy év múltán Piroska halott gyermeket hozott világra.
– Isten büntetése! A pogányságoclért! – kezdte minduntalan a jajgatást az asszony.
– Papok tanítanak erre?
– Te pogány! Te pogány! Nem is lett volna szabad hozzád mennem.
– Papok adtak. S lásd, hajat viselek, nem varkocsot. Meg is kereszteltek.
– Fekete magyar vagy?
– Ne beszélj butákat! 
– Járjál templomba!
– Jó, járok – kereste Franci a békét.
– Velem.
– Csak egyedül. Férfinak úgy való.
És Franci azontúl gyakrabban elindult Burs monostorba. De a templomig ritkán jutott el. Ha az erdőben tisztásra ért, ahol megérintette őt a természet hatalmas volta, megállt és meggörnyedt, vagy a magasba nézett. A maga módján ájtatoskodott. Azután hazament. Ilyen alkalmak után olykor megjegyezte Piroska előtt:
– Aztán a papok miért nem dolgoznak soha a mezőn? Nehogy lelohadjon a hasuk?
A Kuszughon élők és eleik már olyan régen jártak a bursi templomba, hogy megszokták, és életük szilárd részének érezték a templomi buzgólkodást, leborulást, mellverást. Megnyugodtak, kiengesztelődtek tőle. Nem volt könnyű az életük, gyakran kívánt nyugtatást, engesztelést a lelkűk.
A papokat azonban senki sem szerette, a szolgalclkűek legföljebb irigyeltek a bursi hatalmasokat. Még azután is, hogy egy, a Dráván túlról érkezett újabb szökevénytől gyakran hallottak újféle, jóféle papokról. Akik nemcsak vadásznak és zabálnak, mint az ő cisztcreik, hanem dolgoznak is. Valamilyen Szent Francseszkóra esküsznek, kistestvéreknek mondják magukat, egyszerű szőrcsuhát viselnek, mint a parasztok, kötéllel erősítik a derekukhoz. Hajadonfőtt és mezítláb járnak. Adományt nem fogadnak el, csupán alamizsnát, de csak attól, akinek előbb segíthettek a munkájában. Egyszerű kunyhókban laknak, templomaikban mindennap miséznek, vagy a hívekkel együtt imádkoznak; a gyerekekkel is foglalkoznak, s mert messziről jött és tudós emberek, hasznos tanácsokat is adnak.
16 Eltemetik a halottakat, istápolják a hátramaradottakat. Nagyon szerények; húst nem esznek, beérik kevés babbal vagy kenyérrel.
Bója, a Dráván túlról szökött jobbágy azt is mesélte, hogy csodák történnek. Az egyik déli kolostorban él a skót királyfi, a többiekkel együtt dolgozik, koldul, ha kell, birkákat legeltet a beteg juhász helyett. És francia János, valamilyen hercegi ivadék, egy horvát kolostor provinciálisa sírjánál meggyógyulnak a betegek.
Az elbeszélések legendákká kerekedtek; mindenki saját elképzelése szerint tett hozzá, színezve a jó papok hírét. Voltak, akik táltos papokról beszéltek, mások úgy vélték, hogy a csodaszarvas vezetett Somogyba varázslókat. Reménykedtek, hogy egy napon Kuszugh vára alatt is megjelennek annak a déli szentnek az angyalai, és elkergetik & nagy hasú, falánk bursi cisztereket. És attól kezdve kétszer annyi lesz a termés, kétszer akkorára híznak a jószágok, eltűnnek a betegségek, begyógyulnak a sebek, egy csapásra megszűnik az éhség örökké fenyegető veszedelme – s mindez anélkül megy végbe, hogy a földesúr tudomást szerezne róla, és követelné a többletből a magáét. Régebben sámánokról, táltos lovakról szóló meséket mondtak az esti tűznél, mostanában mindig a jólelkű, segítő, gyógyító csuhás papok létezését feszegette a lakosság képzelete.
Ezért amikor egy leányzó észrevett a Burs felőli domb lejtőjén három gyalogos, csuhás alakot, akik sebesen iparkodtak lefelé, fölkiáltott:
– Megjöttek Francseszkó angyalai!
És szaladt a hírrel végig a váralján. A kertekben foglalatoskodó vagy a házuk előtt pihengető telepiek ellenzőt formáltak szemük elé, és egymáshoz közelebb tömörülve állapították meg, hogy olyasvalamiféle szerzet közeledik, amilyent még sohasem láttak. Az biztos volt, hogy félni nem kell tőlük. Kis csapatban a bursi domb tövéig nyomultak elő, és ott várták meg a három érkezőt.
Hemericus és testvérei már messziről vidáman integettek, a sokaságtól pár lépésnyire megálltak, magasba emelték karjukat.
– Békesség! Békesség! – kiáltották előbb latinul, aztán még többféle nyelven. Felszabadult kiáltozás volt a válasz. Hemericus előbbre lépett, és beszélni kezdett:
– Testvérek! Szent Francseszkónak, az itáliai Povereilónak, Isten szegénykéjének fiai vagyunk mi, és az ő sugallatára a pápa úr őnagysága küldött bennünket hozzátok, hogy titeket szolgáljunk. Kérdezitek, miféle ember az, aki abból a nagy messzeségből segítséget küld? Tudjátok meg, nem ember ő, hanem angyal. Az Űr Jézus Krisztus szomorúan látja, hogy gyermekei eltévelyednek az igaz hittől és a tiszta erkölcstől, ezért adta nekünk Franccsrkót!
A tömeg semmit sem értett a beszédből, de megbűvölten hallgatta a szónok szépen zengő hangját:
– Francseszkónk embernek született, de emberfölötti lény, angyal volt. Űj törvényt hozott nekünk: a szeretet, az igazság törvényét. Jézus úr azt tanította: oszd szét mindenedet, ha engem követni akarsz. Érjétek be azzal amit a magatok erejéből elértek. Legyetek szerények, ne kívánjátok meg a másét, akkor szeretni fogjátok egymást, és a szeretet jutalma a békesség.
– Világos, tiszta beszéd, úgy-e? Olyan világos és egyszerű, hogy a mi Francseszkónkat, amikor prédikált, a madarak is megértették, és nagy csöndben hallgatták.
... Egy kar fölfelé mutatott. A sokaságból elképedt kiál
18 tás szakadt föl. Sebes folyó partján álltak, amelyet levelüket hullatott fák szegélyeztek. Az ágak tele voltak madarakkal. Sűrűn ültek egymás mellett a vándorlásra készülő fecskék, mozdulatlanul, hangtalanul.
Hemericus fráter szemébe könnyek szöktek. “Köszönöm, Szent Francseszkó testvér, köszönöm", mondta némán mozgó szájjal. Nem tudta biztosan, várjon-e még csodára, vagy már beteljesült az? Fölemelte fejét, és hangosan így szólt:
– Testvéreim, mutassátok meg hát azt a helyet, ahol hajlékot emelhetünk, előbb az Urnák, azután magunknak is.
– Hívd őket hozzánk, lakni – súgta Piroska férjének.
– Amíg elkészül házatok, lakhattok nálunk a tornáconlépett a fráterek elé Franci, némi vonakodás után.
– Köszönjük, Isten nevében – állt meg Hemericus, és körülnézett. Elkomorult. A szétszórt házak híjas fogsorként szegélyezték a tágas térséget. Hepehupás, sáros agyag borított mindent. – Testvérek – szólt –, első dolgunk az legyen, hogy kövesutat csináljunk. Ebben a sártengerben pestis tenyészik.
– Pestis? Mi az a pestis?
– Szörnyű kórság. Három nap alatt végez a legerősebb emberrel is – magyarázta Caesar. – Egész falvakat, városokat gyilkol le.
Futva érkezett a Vár kapuja felől egy katona.
– Fráter uraim – hajolt meg a három ferences előtt –, urunk és parancsolónk, Bulló várnagy látni óhajt benneteket. 3
A három ferences korhadt deszkájú felvonóhídon jutott a várkapuhoz; az alacsony, széles, elnyújtott bolthajtásokon túl kezdődött a macskakövekkel kirakott belső várudvar. A négy zömök saroktornyot egyenetlen kőkerítés kötötte össze, s annak pereme aiatt – kétembernyi magasságban – korláttal szegélyezett fafolyosó vezetett körbe, lőréstől iőrésig. Őr csak a kaputól jobbra és balra levő nyílásnál állongott, az udvar teljesen üres volt.
Az apró termetű Bulló várnagy az északi torony második szintjén levő házában zajos hallózással fogadta a szerzeteseket. Vaskos pocakján nagy hurkákba feszült az elnyűtt, zsíros bőrzeke. Sűrű sertehaja, alacsony, ráncos homloka alól apró, bizalmatlan disznószemek figyelték a jövevényeket. Vastag, kétszárnyú bajusza alatt szája állandóan, sebesen mozgott, akkor is, amikor nem beszélt.
– Hát megjöttetek, fráterkák? Megjöttetek' Nehezen vártunk benneteket – kezdte.
– Igyekeztünk, ahogyan csak lehetett – mentegetőzött Hemericus.
– Tudom, elhiszem. Sürgős munka vár itt rácok.
– Itt? Kuszughon? – csodálkozott Hemericus. – Az érsek úr azt rendelte, hogy Güssingre menjünk, illetve talán helyesebben... Küszinre...
– Az Henrik úr fő székhelye. Azaz csak volt. Mert ezután itt lesz. És...
– Henrik úr a király? – csodálkozott Hemericus.
– Henrik nádor.
– Béla király utóda?
– No nem. Béla király még él. De a ti gazdátok Henrik. 
– Az érsek úr...
– Hallgass végig türelemmel! – kiáltott fel Bulló. – A király székhelye nagyon messzire esik innen. S ő többnyire nincs is ott, hanem az országot járja. Errefelé azonban sohasem jön, mint ahogyan mi sem megyünk az ő országába.
– Hát két ország van itt? Mi hol vagyunk?
– Ez az egykori Pannónia, ahol vagytok, ez most a Wolferek országa.
– Sohasem hallottunk Wolfer-országról.
– Mondom, hallgass végig türelemmel. Amikor én apród lettem Henrik úr güssingi udvarában, itt még cseh őrség parancsolt. Béla király parancsára Osl Herbord visszafoglalta a várat, s a király Omodé győri püspöknek adta. A püspök rokonaitól a güssingi grófok szerezték meg. Amióta ők uralkodnak itt, megszűnt az állandó zűrzavar, és békesség van. A békét legföljebb csak a király veszélyezteti.
A várkapitány néhányszor végigdöcögött a szobán. A jövevények ámuldoztak. De majd csak megértik, miről van szó.
– Nos – állt meg előttük Bulló várnagy –, Güssing csak öreg bagolyfcszek, itt a legsürgősebben erős várat kell építeni. Olyan várat, amely királyi székhellyel is fölveheti a versenyt. Kincse van Henrik úrnak bőven, ott fönn az Ó-Várban bevehetetlen lakótoronyban van a nemzetség kincstára, amely gazdagabb a királyénál is. Itt lenn ellenben lakályos vár kell neki, amolyan város.
– Város? Értem – bólintott Hemericus.
– Henrik úr, mint általában minden magyarhoni nagyúr – folytatta a várnagy – azt hiszi, hogy csak a spanyolok és az olaszok tudnak várat építeni, ezért egy Stíriában szerzett spanyol foglyával tervrajzot készíttetett, s annak meg
21 valósításáról van szó. Ide tehát vár kell és város, értitek? Olyan, hogy a vándorló kereskedőket a biztos falak közé csalogassa. Hogy hozzanak vasat, sót, sört, prémet, posztót, föveget, lábbelit, ékszert. A vásárosoknak kifogóhely meg beszállóház kell.
Megint járkált darab ideig, majd megállt a három baráttal szemközt, és arcát Hemericus orra elé tolta:
– Nos? Azt mondtad, te vagy a vezető? A fráter egy lépést hátrált:
– Várnagy, Béla király kérésére az érsek úr az ázsiai tatárok és a pogányságba igázott magyariak térítésére küldött bennünket. Ügy érted, hogy a létesülő városban templomot és a hit oktatására tanodát építsünk?
Bulló olyan lendülettel dobta szét kurta karjait, hogy az oldalt álló Caesar és Bolduin hátrahőkölt.
– Béla királyhoz Esztergomba – harsogta – - ment Würzburgból egy dereglye ferences barátokkal. Igaz?
– Ügy van.
– Velük együtt az érsek úr három olyan olasz papot küldött nekünk, akik értenek az építéshez. Igaz? Ti vagytok ezek?
– Umbriai ferencesek vagyunk. Mint rendünk minden tagja, mi is tanultunk kétkezi munkát, és értjük a kőmíves mesterséget.
– Szóval rendben van?
– Tehát templomot építünk?
– Nem! – kiáltotta a várnagy, és magasba taszította két kezét. – A spanyol terv szerint ti fogjátok fölépíteni Kuszugh erős várát és királyi méretű palotáját. Templom van Burson, a nép oda jár, oda is adózik. Nem prédikáló papot kértünk mi az érsek úrtól, hanem építőmestert. Érti
22 tek valahára? Várfalat, bástyát, mély pincét fogtok itt építeni. A váralja népével. Henrik úr elrendelte, hogy hetenkint egy harmadik külön robotnap legyen csak a várépítésre. – Nagyot fújt. – Pihenjetek le. Készítettem nektek fekvőhelyet, ételt és italt. Ha kialudtatok magatokat, megbeszéljük a részleteket.
A három barát bénultan állt. Caesar és Bolduin Hemericusra nézett. Várták, hogy ő mutasson rá a várnagy tévedésére. Hemericus megköszörülte torkát, aztán higgadtságot mutatva beszélni kezdett:
– Várnagy! A mi generális testvérünk nem ezért küldött minket Unkuriába. A magyari király, Béla úr, térítőket kért az egész kereszténységet fenyegető kunok és tatárok ellenében. A pápa úr őnagysága a ferences kis-testvérekre bízta a feladatot. Generálisunk előbb Horvátországon keresztül küldött igehirdetőket Magyarhonba, de a boszniai eretnek bogumil rablók kifosztották és visszakergették őket. Ezért mi Würzburgon át jöttünk, ahol évekig tanultuk a magyar, a horvát és a német nyelvet, s az eretnek tanok lerombolására, keresztény lelkek építésére készítettek föl bennünket...
Bulló hevesen dobbantott:
– Elég! Édes barátaim, itt tatár nem járt, téríteni nem kell. És nekem nem parancsol sem a pápa, sem a ti csuhás generálisotok...
– Van magyarhoni ferences provinciális – szólt közbe Bolduin.
– Ki az, és hol van? – pattant elébe Bulló.
– Még nem tudjuk.
– Egyszóval nincs sehol! – hadonászott mérgesen a köpcös emberke. – Én világosan beszélek. Az érseketek vagy generálisotok... nekem mindegy, hogy hívjátok... Henrik úrnak ajándékozott benneteket. Henrik úr ellát benneteket búzával, borral, építőanyaggal, csuhával. De csak ha azt teszitek, amit ő akar. Vagyis amit én mondok. Ha nem teszitek, akkor cudar dolgokat fogtok látni.
– De a ránk bízott hívek, várnagy!
– Rátok itt senki sem bízott híveket. Nektek itt csak parancsolótok van – dühöngött a várnagy. – A nép lelke a bursi cisztereké, és nem ajánlom, hogy a ciszterektől elhalásszátok őket.
– Eszünk ágában sincs – méltatlankodott Hemericus. – De talán beszélhetnénk a ciszterek apáturával? Mi egyházi személyek vagyunk, és...
– Beszélhettek, azt nem bánom – recsegett Bulló. – Holnap odakísértetlek titeket. – Megállt, kettőt fordult, gúnyosan felkacagott. – Holnap, jó. Addig még meggondolhatjátok magatokat. Most pedig menjetek enni és aludni. – És azzal lökdösni kezdte a barátokat az ajtó felé.
Miután a három szerzetes az agyagos talajon csúszkálva elindult a katona után a Vár felé, a kuszughiak egy ideig némán várakoztak. Furcsa bizonytalanság vett erőt rajtuk. Voltak – jobbára asszonyok –, akik epedő szemmel bámultak a szőrcsuhás szegénypapok után, és magukban azt gondolták, amit Piroska végül hangosan kimondott:
– Bárcsak itt maradnának, és mindennap imádkoznának velünk. Franciban ettől fölágaskodott az eddig csak mocorgó méreg:
– No tessék! Imádkozhattok nélkülük is, a madarakkal! A csuhás beszédből mi is éppen annyit értettünk, akár a fecskék.
Piroska csak állt, a távolodók után bámulva. Keresztet vetett.
– Gyerünk – intett Franci a férfiaknak, és megindult háza felé.
Sokan követték. A furcsa szerzetesek érkezése gyanakvással töltötte el, a mindig csivitelő madarak hosszú hallgatása megzavarta őket. Szerettek volna valami magyarázatot hallani.
– Kíváncsi lennék – mormogta Franci –, hogy Henrik úr kincseit vagy a madarak hullatékát akarja-e közöttünk szétosztani a fráter?
Nevettek. Franci háza elé érkezve letelepedtek a földre. Yárakozóan néztek Bójára:
– Hát ezek a te csodatevő papjaid? – kérdezte Viska. Bója nem felelt.
– Szabadító angyalok? – tépelődött Ergye. – Miért? A köcsögkészítő kezdett beszélni:
– Nem tudom, ferences kis-testvérek jöttek-e ma ide, én se láttam még angyalt soha. De ezek éppen olyanok, mint a bursi papok, csak soványabbak. Egyelőre. Nem osztogatni jöttek, hanem téríteni.
– Téríteni? – Ezt a szót a többiek nem ismerték.
Franci Somogyban találkozott messze délről jött parasztokkal, akik bogumilnak mondták magukat. Itáliából meg Magyarhonból papok mentek hozzájuk, és az igaz hitre akarták rábeszélni őket. Ha szép szóval nem ment, katoná kát hívtak, akik a lándzsa boldogabbik végével térítették jó útra az embereket. Nem volt mit tenni, engedni kellett. Az új papok tiltották, hogy a nép a Napot tisztelje. Szerintük Isten láthatatlan. De van-e olyan láthatatlan és mégis elérhetetlen erő, amely a Napnál többet segítene az emberen? A bogumilok végül kitalálták, mi a legokosabb, amit az ember tehet. Rá kell hagyni a papokra mindent, akármit prédikálnak. Higgyék csak azt, hogy mindenkit megtérítettek. Akkor nem hívják a katonákat. A nép meg titokban folytathatja a régit. A templomban a pap felé leborulva is lehet a Naphoz vagy más istenhez imádkozni.
– Igaz... igaz – helyeseltek.
– Várjuk meg, amíg kibújik a szeg a zsákból.
– Mint azok a déliek, hagyjuk rájuk.
– Amíg megtudjuk, hogy mit akarnak.
– Kövesutat akarnak.
– Bója, mit gondolsz?
– Sohasem hallottam, hogy kis-testvérek kövesutat csináltak volna.
– Mit akarhatnak a kövesúttal? – kérdezte vádolóan Ergye. – Pestist bűbájolnak elő a sárból?
– Én azt mondom – szólt Franci –, hogy a heti harmadik robot ezeket a papokat fogja táplálni.
– Vasárnap azt hirdették Burson – folytatta Ergye –, hogy a halál után föltámadunk, és akkor más világ jön.
– Más világ akkor jön – felelte Franci –, ha visszatér közénk Vatafia János.
– Az ki volt? – kérdezte Bója.
– Nem tudod? Az utolsó jó királyunknak, Aba úrnak a fő kapitánya, Békus vármegye nagyura. Aba király meg ő
26 együtt harcoltak eleink élén azért, hogy a föld egyformán, közösen mindenkié legyen, úgy, mint régen volt, a régi hazában, és itt se robotoljon senki a másiknak.
– És aztán?
– Péter, az Itáliából küldött hírneves király a püspökök segítségével megölte őket. Azóta van sok szolga a kevés úr jólétére. Megölték a jó királyt, feleségét, Rasdit meg tömlőébe csukták, mert bűbájosnak mondták.
– S az volt?
– Éhségében megette saját lábait, azután meghalt. De ha bűbájos volt, ő is visszajön. És akkor Vatafia Jánossal lesz minden szegény ember.
– Vatafiával igen. De nem a madaras papokkal.
– Mikor jön el Vatafia?
– Üzenni fog, idejében – állította keményen Érgye. – Jokulátorokkal. Azok voltak a jó király igricei, de szétszórták őket. Régen az ősök hírnevét dalolták, táncoltak, kést dobáltak, jövendőt mondtak. Most bujdokolni kénytelenek, mint a vadak. A papok tudják, hogy ők fogják hozni a hírt, ezért mondják, hogy jó keresztény nem hallgat jokulátorokat.
– Somogyban táltosokról beszélnek – szólt Bója. – Igaz, Franci?
A köcsögkészítő zavartan elfordult. Csak a kétszer megismételt kérdésre válaszolt:
– Beszéltek. A táltos odaát igric – magyarázta Ergyének.
– A tatárok elhajtották őket is? – kérdezte Viska.
– Nem pusztulhattak el mind – mormogta Franci.
Riadt csönd támadt. Szél zúgatja a fákat? Mintha a hátuk mögött táltos mocorogna a falban. Füleltek, hallgattak. Kis idő múlva szedelőzködni kezdtek. Indultak. ... Piroska, amióta hazaért, az ajtó mögött állott, hailgatózott. Szólni nem szólhatott, csak miután az emberek elmentek.
– Nem félsz az ilyen pogány beszédtől? – támadt akkor az urára.
– Hacsak te föl nem adói mint bűbájost – felelt foghegyről a férj.
– Inkább azt szeretném, ha megtérnél.
– Kihallgattad, mi az, hogy megtérni? Á térítést a nádor katonái végzik a lándzsa boldogabbik végével.
– És a táltos? Attól nem félsz?
– Attól nem!
– Csak a madaras papoktól?
– Csak a madaras papoktól. De azért ellenállok nekik.
– Ellenállasz? Akármit parancsolnak?
– Akármit. Szembeszállók.
– Jézus Isten! Megrontottak! Te valamit titkolsz. Mit tudsz a táltosról? Ne tagadj! Azért sújt az Isten!
– Asszonybeszéd – dünnyögött Franci, és elfordult.
Piroska nem folytatta a perlekedést. Szíve megtelt rémült kétségbeeséssel. A ház végébe ment, és ott sírta ki magát.
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A lakótorony legfelső emeletén készíttetett közös szállást a barátok számára a várkapitány. Az egyetlen följárat az ő házából nyíló keskeny, sötét, meredek lépcső volt.
A tágas szobában, amelyet két hosszúkás, födetlen ablak
28 rés világított meg, három fekvőhely volt: állatbőrrel leterített szalmahalmok; egy kecskelábú asztal s egy formátlan ládikó, amelybe úti holmijukat rakhatnák, ha volna.
– Börtönbe kerültünk? – nézett körül nyugtalanul Bolduin.
– Hallottad, építenünk kell – nyugtatta Hemericus.
– Nem azért jöttünk Pannóniába – morgott tovább Bolduin –, hogy bástyát építsünk.
– Építeni jó – sóhajtotta Hemericus.
Szerette a munkát, a szegénység volt eszménye, alázatra és engedelmességre nevelték.
Még gyermek volt, amikor utoljára kísértette a parancs megtagadása. Kerámia-készítést szeretett volna tanulni a híres gubbiói fazekasmestertől, atyja azonban azt kívánta, hogy lépjen be valamelyik szerzetesrendbe. A ferences rendet alapító Szent Francseszkó csodatételeiről beszélt akkoriban egész Umbria, az ő jámbor mondásait idézgették úton-útfélen; hódolva tisztelték követőit, a kis-testvéreket.
Amikor atyja elvitte Assisibe, elhatározta, hogy megszökik a rendházból. De az assisi ferencesek magisztere meggyőzte őt, hogy jobb lesz neki a rendházban, szerénysége és buzgósága ott elnyerheti méltó jutalmát. így lett a gubbiói posztókereskedő fiából, Cassianusból fráter Hemericus. Nem bánta meg, hogy engedett a rábeszélésnek. A szerzetesek körében megszabadult a szülői ház kedélytelen zordságától, a pénz és a vagyon örökös, bálványozó emlegetésétől. Igazi otthonává lett a kolostor.
A szegénység szépsége a költészet magasztosságával hatott rá.
“Más nem áhítozza úgy az aranyat, mint ahogyan Szent
29 Francseszkó szerette a szegénységet" – ez a mondat mindig könnyeket fakasztott szeméből.
A kétkezi munkával is megismerkedett, és új, fölemelő érzés kerítette hatalmába. A Nagy Rendalapító sírját tetőző, kriptaszerű boltíves templom fölé ekkor épült az új, tágas csarnokból és széles kereszthajóból álló felső bazilika. Cassianus megtanult habarcsot készíteni, téglát hordani, kézre adni, később falazni is. Az építésben a kerámiánál tökéletesebb célt fedezett föl. Művészi szenvedéllyel rakta egymás tetejére a szabályosan egyforma, pozsgás pirosra égetett téglákat a gondosan elegyengetett habarcsrétegbe. A falak szemlátomást növekedtek, az emberek fölé magasodtak. A fiatal novícius úgy érezte, hogy égi parancsnak engedelmeskedik, amikor a fallal együtt a végtelen és kiismerhetetlen magasságok felé közeledik.
A próbaévet jól megállta, az oktatás vezetői a perugiai felsőbb iskolára küldték. Ott a magasabb hittudományok és a kánonjog tanulása közben liturgiái oktatásban is részesült, s ennek befejeztével sorra fölvette a papi rendfokozatokat. Ezután kapta az újabb parancsot: pápai rendeletre Unkuriába küldik missziós papnak. Boldogan engedelmeskedett.
A főiskolán és a rendben csak annyit tudtak Unkuriáról, hogy zord északi hely, ahol veszélyben forog a krisztusi hit, mert a tatárok feldúlták az országot, a lakosságot lemészárolták, a papokat elhajtották. Az országban pogány és fékezhetetlenül vad tatárok és kunok telepedtek meg, az ő megtérítésük a Povorello kis-testvércinck feladata lészen.
Elhatározták, hogy elindulás előtt tanácsot kérnek Rogerius spalatói érsektől, aki városával együtt a magyari ki
30 rály fennhatósága alá tartozik. Hemericus és Gergely testvérek utaztak Dalmáciába. Spalatóban megbámulták Diocletianus római császár hajdani óriás palotáját, amelybe hatszáz évvel ezelőtt bemenekült a közeli Salona görög és római eredetű lakossága, amikor a nomád avarok elpusztították otthonukat. A császári palota olyan nagy volt, hogy elfért benne az egész város, és olyan erős, hogy megvédte lakóit. De a főpapot nem találták az érseki palotában; Rogerius kiköltözött a tengeröböl partján álló kis villájába, mert éppen haragban volt híveivel. Súlyos köszvénye miatt csak rövid időre fogadta a két barátot. Igen, a tatárjárás idején Unkuriában volt, a kutyafejűek fogságába esett, s azok egy “tettel tatárrá lett magyar nemes úr"-nak ajándékozták. Szörnyű szenvedéseit, csodával határos menekülését megírta, és elküldte a lyoni pápai udvarba. Keressék föl Spalatóban Tamás esperest, ő is megszenvedte a tatárokat Unkuriában, ő majd mindent részletesen elmond nekik.
Az esperes gránátvörös dalmát bort szürcsölgetve keverék latin-olasz nyelven mesélt ungáriai élményeiről. Hájas arcán könnyek gördültek le, mihelyt belefogott:
– Gyönyörű ország az, testvérek, azaz csak gyönyörű vala, mert a pogányok tönkretették, kifosztották, feldúlták, hamuvá égették. Isten büntetése volt ez a magyarlakon, amiért megtagadták őt, és nem harcoltak igazában a pogányok ellen.
Tamás letörülte könnyeit, hörpintett, azután folytatta:
– A magyariak termékeny és minden jóban bővölködő földjeik alkalmat szolgáltatnak vala, hogy fiaik vagyonuk bőségénél fogva mértéktelen gyönyörűségekbe merüljenek. Mert sajna mi más gondja vaía ott az ifjúságnak, mint üstökét simítgatni, bőrét tisztogatni, a férfias viseletet asszonyi piperére változtatni? Az egész napot válogatott lakomák és puha tréfák között tőitek, és éji álmaikat reggel kilenc órakor alig végzik vala be. Ezek az elpuhult urak, miután a Sajó folyónál legyőzék a tatárok előőrseit, ujjongva győztesnek hivék magukat, s olyannyira elbizakodtak, hogy amidőn másnap reggel a tatár fősereg megtámadta őket, ágyaikból lassan kikelve inkább azon valának, hogy szokásuk szerint fésülködjenek, karpereceiket csatolgassák, arcukat mosogassák; arról pedig, hogy megütközzenek, alig gondolkoznak vala.
Hemericus arcát tenyerébe temetve röpke imát mondott a bűnökbe tévedt ifjakért.
– A csata elveszett – sóhajtott könnyes szemmel az esperes. – Akinek nem sikerült elfutnia, az mind ott pusztult a muhi mezőn és ingoványon, az ország szabad prédája lön rablásnak és gyilkolásnak. Nem sok emberfiát találtok ott, gyermekeim, de persze azért jól teszitek, ha a szerencsétlenség folytán pogány förtelembe merült nép maradékát visszaterelitek az Űr aklába.
Az esperes visszatért a háború borzalmainak ecseteláséhez:
– Bizony, a föld mint sáskákkal volt tele tatárokkal. Nem vala azokban kímélet a könyörgők iránt; mint a fenevadak szomjúhozták az embervért. Minden utat, földet holttestek borítottak be. A falvakban a nőket levetkőztették, s karjukat fölemeltetvén, tőrt szúrtak szívükbe. E nagy romlás láttán Istenhez fohászkodtam: miért engedi, hogy a tatárok hordája elpusztítsa Ungáriátr S akkor éjjel látomásom lön. Ezt haliam: “Ne csodálkozzál, testvér. Az isteni ítéletet ne képzeld igazságtalanságnak, mert jóllehet Isten a magyari nép sok vétkét elnézte, de három kárhozatos kicsapongású püspök gonoszságát már alig bírta eltűrni."
Hemericus keresztet vetett, s várta az elbeszélés folytatását, de hiába. Nem tudta meg, mit követett el három főpap, hogy egy egész országnak kellett pusztulnia miattuk.
Tamás esperes összetette két tenyerét, ráhajtotta fejét, aztán elaludt. A két barát várt darab ideig, majd halkan távozott.
Harmadnapra hajó volt indulandó Anconába. Összekoldulták az útiköltséget, és hosszú kerülővel visszatérek Assisibe.
Rogerius mester könyve, amelynek másolata nagy sokára megérkezett Assisibe, újabb bizonyságokkal szolgált arról, hogy a magyari nép szerencsétlenségét főurainak megátalkodottsága és könnyelműsége okozta.
... Hemericus gondolatai visszatértek a toronyszobába.
Ezen a vidéken nem pusztított a tatár, de az – Itáliához és a német földekhez képest – mégis olyan szegényes, elmaradott, mintha könyörtelen ellenség fosztotta volna ki. S most még új robotteherként főúri várat, kastélyt kell építeniük! Vajon ez a nemes úr nem lett-e titkon tatárrá, úgy, mint Tamás esperes foglyul tartója? Henrik úr a király ellensége, mondta a várnagy. Űri tatár ez! Rosszabb a tatárnál! Vajon szabad-e őt szolgálniuk?
Hemericus imádkozni próbált, de szorongásában nem talált imádságos szavakat.
Bolduin és Caesar aludtak már. Ö maga is leheveredett. Kora reggel aztán ezzel ébresztette föl rendtársait:
– Testvérek, az éjjel sokáig virrasztottam. Isteni sugallatra vártam nehéz helyzetünkben.
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– Én is gondolkoztam – szólt Bolduin. – Ügy vélem, a várnagy nem akarhat rosszat. Mindenesetre keresztény ember, és megvéd bennünket a pogány nép gonoszságától.
– Te gonosznak tartod ezt a népet? – kérdezte Hemericus. – Én megéreztem, hogy Francseszkónk tanítása mélyen a lelkűkbe világított. Viszont ki tudja, miféle ármányos tatárvezető ez a Henrik úr? Hiszen láttátok, Itáliában is, német földön is szép számmal akadnak istentelen lovagok, akiknek kapzsiságánál csak a kegyetlenségük nagyobb. Hátha ilyennek a karmaiba kerülünk? Akkor jobb, ha elfutunk.
– Elfutni? Olyan szép ez az ország – mosolygott az óriás Caesar. – Maradjunk itt. Hemericus testvér, bölcsen találtad ki, hogy kérjünk tanácsot a ciszter atyáktól. Ők régóta szolgálják itt az Egyházat; ők tudják, ki hová tartozik; s megmondják nekünk, mit kell tennünk.
– Igazad van, Caesar. Azt fogjuk tenni, amit ők tanácsolnak.
6.
A ferencesek fegyveres vezetőikkel már Burshoz közeledtek, amikor Bulló várnagy hívatta Ergyét és Francit. Közölte velük: a heti harmadik robotnapon falat fognak építeni. Azonnal elkezdik, mihelyt a barátok visszajöttek Bars monostorról. Ők vezetik a munkát; azt kell tenni, amit ők parancsolnak.
– De hiszen ők tegnap azt mondták nekünk, hogy templomot jöttek építeni – jegyezte meg Franci némi kárörömmel. – Azaz utat.
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– Ők mondhatnak akármit; itt az történik, amit Henrik úr akar. Vagyis amit én parancsolok Henrik úr nevében.
– Tehát a várfalat?
– Városfalat, az egész település körül.
– De miből építünk ekkora nagy falat?
– Kőből. A kőfejtőről.
– Az királyi bánya. Nekünk tilos.
– Nektek igen, de Henrik úrnak nem. Egy szó mint száz: korán reggel a felvonóhíd előtt legyenek a robotosok.
A várárkon kívül Ergye és Franci megálltak.
– Ezt jól kitalálták a madaras fráterek – mérgelődött az elöljáró.
– Saját magunknak építünk kalitkát – dühöngött Franci.
– Kalitkát? Ezt hogy érted?
– Ahol fal van, ott kapu is van. Ahol kapu van, ott csak az mehet ki, akit a várúr kienged.
– Értem – gondolkozott el Ergye. – Mit tehetünk?
– Semmit – hadonászott Franci. Fölkapta fejét. – Azaz mégis. A parancsra igent mondunk, aztán nagyon keveset csinálunk. Tanuljunk a bogumiloktól.
– Azok eretnekek. Ha elkapják, megégetik őket.
– Okosak legyünk, minket nem fognak elkapni. Térdeljünk, a barátok előtt hányjuk a keresztet, de a szekeréét csak módjával forgassuk. A szekeréére máskor lesz szükség.
– Mire gondolsz? – kérdezte halkan Ergye.
– Találd ki – nevetett keserűen Franci. Kacsintott, aztán megmondta. – Majd ha Vatafia János hív munkára.
35 Burs alig két óra járásra esett Kuszughtól. Patak partjáról fölemelkedő kicsiny, meredek domb fokán állott a rendház, zömök tornya majdnem elveszett a magas, széles falak mögött. Két, nehéz kapuval elzárt alagúton jutottak be az udvarra, ott elhaladtak az istálló mellett, amelynek jászolánál fényes szőrű paripák ették a zabot. A templom szentélyét megkerülve beléptek a kolostorba. A kísérő katonák kívül maradtak, leültek a kút szélére, ők hárman meg a bolthajtásos emeleti folyosón várták meg, amíg Engelbert gvárdián előkerült.
A napbarnított arcú, jegenye termetű, ősz hajú, de fiatalos mozgású házfőnök szigorú szemmel nézett végig a három ferencesen. A hamuszürke, foszló szőrcsuhát viselő három kolduló barát meg ámulva vette szemügyre a gvárdián finom szövetből készült fehér köntösét, amely előtt apró fekete kötényt viselt, ám annak makulátlan simasága elárulta, hogy már csak szimbóluma a testi munka végzésének.
Hosszú vándorútjukon – Assisiből Firenzén, az Appenineken és az Alpokon át, majd a német fejedelmek földjein Würzburgig, aztán Regensburgtól dunai hajón Pozsonyigsok fényes ruházatú püspököt láttak, akik magas lovon léptettek, s apródok cipelték utánuk díszes fegyvereiket. De ezek a főpapok gazdag városokat kormányoztak, fényes palotákban éltek, aranytól roskadozó templomokban hirdették az Űr dicsőségét és az Egyház hatalmát. Ám hogy itt, ebben a lerombolt országban, a kifosztott, igás állatait vesztett, meggyötört szegény nép között ilyen rangos lovagi el különülésben éljenek Istennek szegénységet fogadott szoígái – ez a fölismerés szinte mellbe ütötte őket. A gvárdián leereszkedően, oktatóan beszélt:
– Hát gyalog jöttetek, testvérek? Mezítláb? Nem fáj a lábatok? Ne haragudjatok, de ebben aztán nincs igaza a ti szentséges alapítótoknak. Minek adott Isten lovat, ha nem ülünk föl rá?... Hogy egyik ember ne legyen magasabban, mint a másik? Hát Isten miért növeszti az embereket különböző magasra és erősre? Tudom, tudom, vannak az Egyházban újítók, akik azt hirdetik, hogy minden ember egyforma, de kérdezlek benneteket, mi lenne a világból, hogyan szorítanád munkára a lusta parasztokat, ha magad is ásót és kapát fognál a kezedbe. Szerencsére már fölismerte a világ, hogy az ima is munka, s a munka is imádság.
Hemericus és társai alázatos megadással, fájdalmas csalódással hallgatták a gvárdián fennhéjázó beszédét.
– Azok a büdös parasztok – folytatta – egyébként minden törvényt kijátszanak. Nem fizetik a tizenhatodot, de azt bezzeg elvárják, hogy amikor idejönnek, az egész káptalan kar-imát mondjon érettük és lelkűk üdvéért. Még jó, hogy itt a hűbérúr messze van, és nem kifogásolja, mint Esztergomban a király, ha idős kanonokok maguk helyett fiatal klerikusokat ültetnek be a padba imádkozni...
Ezt a pontot találta alkalmasnak Hemericus, hogy megszólaljon. Szépen formált mondatokkal előadta, hogy ilyen területen, amelyet ellenség feldúlt, ahol a pogányság ádáz támadása megfertőzte a keresztény lelkeket, különösen fontos, hogy imádkozásra tanítsák a népet. Ezért is rendelte el a pápa őnagysága, hogy prédikáló ferencesek jöjjenek az egykori Pannóniába, a háborúban megritkult papi arcvonal hézagainak feltöltésére.
Engelbert csodálkozó arccal figyelt, majd erélyesen közbevágott:
– Édes fiam, itt valami félreértés van. Az említett pápai buévéről én nem tudok. De azt tudom, hogy Henrik nádor nem pásztorkodó, hanem építő olasz papokat kért az érsek úrtól, s ő azért küldött ide titeket, hogy a kuszughi várat fölépítsétek. Persze ti magatok terhet ne emeljetek, ne is vakoljatok, őrizzétek meg a papi méltóságot.
– Dolgozni és imádkozni jöttünk, mint nursiai Benedek rendelte.
– Helyes, helyes, nagyon helyes. A vezetés a ti munkátok, s azon kívül, szabad időtökben – a gvárdián hangján gunyoros árnyalat suhant végig – mondjátok csak szép szorgalmasan a matutinát, a tertiát meg a többit, egészen a complementoriumig, jó hangosan; lesz majd nagy becsületetek a nép előtt. És buzdítsátok őket, hogy misére, gyónásra hozzánk járjanak, a monostorba, és elhozzák a nyulat meg a galambot, nem feledkezve meg a hizlalt disznóról sem... Nézzétek, mi ciszterek tulajdonképpen remeték volnánk, de erre ma már nincs szükség. Meg aztán mire való manapság csak úgy az erdőben, egy kunyhóban imádkozni? Mi erős várban zárkózunk el a világ elől, ez biztosítja a népénél magasabb rendű életünket. Mit tegyünk, ha Magyarhonban nincsenek városok, ahol méltóképpen élhetnénk? A kereszténnyé lett világ egyébként is elfordult a kereszténységtől. Alszik Isten és a sok szent. Ezért elfordulunk mi is a világtól, és félrevonulunk, hogy a magunk felsőbbrendű életét élhessük. És, fráteraim, misét persze ti is mondhattok, de a viaszadót pontosan szolgáltas sátok be érte, valamint a misebor megfelelő hányadát is. Értettetek mindent?
Hemericus erőt vett felháborodásán. Nyugodt hangon ezt mondta:
– Mi kis-testvérek a magasabb rendű életet úgy értjük, hogy a nép közé megyünk, és azt is részeltetjük az istenesebb életből. S ha nincsenek városok, amelyek a hit bástyái lehetnének Magyarhonban, mi majd létrehozzuk ezeket a városokat. Henrik úr varas várost akar. De templom nélkül nincs város. És mivel én fölszentelt pap vagyok...
A gvardián felfortyant:
– Megtiltom a templomépítést. Hozzá ne nyúlj az én nyájamhoz. Megmondja az írás, mi a büntetése annak, aki juhot rabol az Űr aklából. Itt az történik, amit Henrik úr akaratából én parancsolok. Nagyon vigyázzatok! Fél szemem mindig rajtatok lesz. Ferenceseknek tilos oltáriszentséget tartani, tehát nem is áldoztathatsz. Eszedbe ne jusson harangot használni. Ne merészkedj temetőt létesíteni. Körmenet Kuszughon tilos. Érted, fiam? És a misétek nem érvényes.
Hemericus meghajtotta fejét:
– Tudom, mit tehetünk, és azt meg fogjuk tenni. Kolostorhoz azonban templom is tartozik...
Engelbert bíborvörös arccal kiabált:
– Hohó, barátocskám! Ismerjük a ferences módszereket. Élőbb csak szabad ég alatt prédikáltok, aztán egy kis hajlékot emeltek magatoknak meg az Úrnak. Mikor aztán megvetettétek a lábatokat, magatokhoz édesgetitek a népet, és az persze hordani kezdi nektek állatait, terményeit, mert hiszen ti olyan szegények vagytok, olyan rongyosak, hogy megesik rajtatok a szíve. Nem, édes barátocskáim. Haj
39 leköt emelhettek magatoknak Kuszughon, s akkora kápolnácskát is, hogy egy oltár elférjen benne. De egyébként várat kell építenetek. Azzal is az Egyházat szolgáljátok. Mert tudjátok meg, Henrik urunk a pápa szövetségese és a keresztény hit bajnoka ebben az országban, amelyet tatár és kun pogányság fenyeget. Henrik urat kell szolgálnunk: ti ferencesek várat építetek, s mi ciszterek a keresztény hit erődjévé tesszük azt. így kell a közös célért dolgoznunk, édes fiaim, és nem másként. Most menjetek békességgel, és kezdjétek meg a városfal építését, haladéktalanul. – Sebes mozdulattal megáldotta az égő arccal hallgató szerzeteseket, azután sarkon fordult.
– Dicsértessék – hajolt meg a három barát. – És békesség.
De a gvárdián már eltűnt.
– Békesség nektek is – hallatszott a hátuk mögül egy sokkal barátságosabb hang.
8.
Megfordultak. A nagy hasú, lila arcú kapus-fráter, aki egész idő alatt az ajtóban állott, derűsen mosolygott bozontos szakállába, majd ujját ajkához illesztve hallgatásra intette őket, azután megindult előttük. A bejárathoz érkezve nem nyúlt a kaput teljes szélességében átfogó vaspánthoz, hanem behívta a három frátert fülkéjébe, és helyet mutatott nekik dikóján.
– Ne keseredjetek el, testvérek – mondotta nyájasan. – Ellenben vegyétek nagyon komolyan, amit a gvárdián atya mondott, mert ő nem ismer tréfát. Nem haragszik ő rátok.
40 csak nagyon szigorú. És mindig hangsúlyozza, hogy szeretetből szigorú, mert az embereket igaz szeretetre tanítani ő csak szigorral tudja.
Mulatságos fintort vágott, azután tovább beszélt:
– Engem is csupa szeretetből száműzött ide a kapusfülkébe. Szerénységre akar nevelni, merthogy én francia egyetemen is voltam, s ezért az alázatosság hiányzik belőlem. Nem tisztelem eléggé őt, aki még latinul is csak gyatrán tud. De ne vitázzatok vele. Ö minden nagyúrral jóban van. Bizalmasa a tárnokmesternek éppúgy, mint Henrik nádornak, sőt a cseh királyhoz is van kapcsolata. Hogy micsoda, azt ne kérdezzétek tőlem. Egy szegény kapusfráter ne üsse bele az orrát a nagyurak dolgába, még ha a párizsi Univerzitáson tanult is. Ügy bizony, gyermekeim az Úrban, én Párizsban Tamás atyát hallgattam, az aquinói doctor Angelicust.
Elhallgatott, hátralépett, végigmérte a három ferencest.
– Ti persze a nevét se hallottátok? Ti ott Assisiben bizonyára még Szent Ágostont bifláztátok, aki erőszakkal akarta hitre kényszeríteni az embereket. Aki az érzelmet mindennek fölébe helyezte. De az Angyali Tudor megtalálta az igazit, az istenit, a krisztusit. Űj korszak jön, gyermekeim. A lelki életre fogjuk megtanítani a világot, és paradicsommá tesszük a földet. Isten lénye a törvény és kegyelem harmóniájában fog sugározódni. Ti erről, szegények, mit sem hallottatok?
– Szent Francseszkó – mondta Hemericus önérzetesenaz önfegyelmezés, az alázat, az engedelmesség, az emberszeretet apostola volt.
– Mert félt a tudás gőgjétől. No igen, tudom – bólogatott a kapusfráter kissé lesajnálóan. – Hiszen igaza volt... Nem volt igaza. Jó, meg kellett mutatni a világnak, meg kell mutatni, hogy le lehet mondani az anyagi javakról. Ti meg is mutatjátok. Helyes. De ti csak úttörők vagytok, ti teszitek szabaddá az utat az új, megváltó eszmének.
– A megváltó, az Jézus...
– És Aquinói Tamás az ő Szent Pálja. Ti hirdessétek Jézust és a szeretetet.
– De hogyan hirdessük – vágott bele a szóáradatba Caesar, olyan erővel, hogy megrezdültek a vastag falak. – Hiszen a gvárdián atya eltilt bennünket mindentől!
– Pszt, halkabban – csóválta fejét a kapus. – Mondtam már, vele ne vitázzatok, de tegyétek azt, amit jónak láttok, módjával és okosan. Ö nem fog észrevenni semmit, mert őt igazában csak a vadászat érdekli, meg a magas politika. Hirdessétek csak a ti alapítótok szerénységét, mígnem hozzátok is elérkezik az új hit, Tamás világossága. De most már menjetek, mert Engelbert atya bizonyára ablakából lesi, hogy meddig maradtok nálam.
Könnyedén leemelte a kapuról a súlyos vasat, kiengedte a frátereket.
A katonák fölugrottak, és indultak velük. Hemericus latinra fordította a szót:
– Nos, testvérek, kinek higgyünk, kire hallgassunk?
– A kapusfráterre – kiáltotta Caesar.
– Arra a boroshordóra? Hiszen a szesz beszélt belőle!
– Csacska beszéd volt – mondotta Hemericus. – Magányában iszik, aztán... fecseg, ha van, aki hallgatja. – méltatlankodott Bolduin. – Nem ereztétek a bűzét? Megvonta vállát. – Szent Ágostont cáfolni? Messze van az a párizsi Univerzitás. Mi három egyszerű pásztorok vagyunk, és a szeretet igéjét visszük a nyájunkhoz. 
– Vagyis prédikálni fogunk? – örvendezett Caesar.
– Természetesen – bólintott Hemericus. – De módjával, munka közben.
A ciszterek gazdag várföldjei között lassan bandukoltak tovább. Lomberdőbe érkeztek; zegzugos, elhanyagolt csapáson kapaszkodtak fölfelé.
A dombtetőről meglátták a Várat.
– Kuszugh – mondta gúnyosan Bolduin. – Ha ugyan ez a neve? Mert ahányan említették, annyi néven nevezték. Kuzig, Kewseg, Keuszeg, Kusog... és jó ég tudja, még hogyan. Miféle város ez?
– Nincs még város – szólt Hemericus. – De lesz. És akkor már csak egy neve lesz, és azt a nevét fogja megismerni a világ.
– És az Henrik úr városa lesz – jegyezte meg keserűen Bolduin.
Hemericus megállt. Tervek és ötletek kavarogtak fejében, hogyan lehetne Kuszugh, ha már fel kell építeni, a hit bástyája? Az adó legyen Henrik úré, a kilenced meg a stólapénz a cisztereké, ők beérik a lelkekkel.
– Ügy kellene – szólt végül –, hogy a mi városunk legyen. – Elhallgatott; kétsége támadt, ha ezt akarja, különbözik-e Henrik úrtól vagy a ciszterektől? Talált megoldást. – De úgy legyen a mienk, hogy mi is a város legyünk. Vagyis hogy egyek legyünk a néppel és a nép mivelünk. És így legyen ez a mi városunk, senki másé.
– Ügy legyen – mondta lelkesen Caesar.
43 A Várban Bulló mester leolvasta a fráterek arcáról, hogy hiába jártak Burson. Ismerte ő Engelbertet.
– Nos, fráteraim? – csak ennyit kérdezett.
– Egyetértettünk – felelt Hemericus halkan, s lehajtotta fejét, mert érezte, hogy elpirul. Amióta fölszentelték, először hazudott.
– Hát akkor már holnap lássatok munkához – mondta Bulló várnagy. – Urunk most megint országos ügyekkel foglalkozik, sereg élén Erdélybe indult. Mert Béla király ellen föllázadt tulajdon édes fia, István. Hosszú idő fog eltelni, míg hazajön ide. De akkor szüksége lesz a várra.
– Mindenekelőtt kövezett utat szeretnék... – kezdte Hemericus.
– Mi a fenének? Ja, pestis ellen? Itt nem járja a pestis.
Hemericus erre kifejtette: a pestist csak a váralja lakóinak mondta, ijesztésül. A kövezett úttal igazában az anyagszállítást kívánja megkönnyebíteni. Ha valahol komoly falakat építenek, legelőbb az oda vezető utat kell megépíteni.
– Hát csináld, testvér. És itt vannak, nesze, a spanyol tervek.
A három ferences a spanyol építész rajzaival elindult a Várból a váraljára. Nagyszabású terv volt! A városnak öt öl magas, fél öl vastag falat tervezett, és két kaput, a Délit és átellenben az Ausztriait. Lesújtó ellentét volt ezzel szemben az, ami eddig megépült, maga a Vár. Csillámpala lapokból rakták föl a falakat, tornyokat, eléggé egyenetlenül, és a puha kő gyorsan mállásnak indult. A három fráter fölemlegette hazája római kori építményeit, amelyek
44 sok száz évvel létesítésük után még keményen ellenálltak a a barbárok támadásainak.
A várőrségnek volt két ekhós szekere – a várnagy migroszvágen-nek nevezte őket –, az egyiket rendelkezésükre bocsátotta a kő szállításához. Adott hozzá egy erős stíriai lovat is. Hajtót ők keressenek a település lakói közül.
"Ezzel a szekérrel indult el másnap Hemericus hármasa a nagy munkára.
45 II. Parázs a hamu alatt i.
Friss őszi reggel volt. A derült, halványkék keleti égboltról a sötétarany napkorong hiába lövellte lángjait a nyugati oldal hegyeinek tetején megtelepedett kékeslila és zöldesszürke, komor felhőcsomókra, azokból jeges hideg zúdult le a völgyre.
– A hegyeken túl már havazik – mondta fázósan Viska, öreges, reszketeg hangon.
Körülötte rosszkedvű emberek topogtak a Vár keleti kapuja előtt, kezükkel csapkodtak, körmeikre lehelgettek. Erős szél fújt, a sár az éjszaka megdermedt tőle, de mindenfelé pocsolyák sárga vize borzongott.
A zöld fenyőtenger közepén szürke s/igct vük a kuszughi vár négyszöge, amelyet az irtás sárga zátonyai vettek körül foltokban. Hemericusnak kétséges sorsú hajótöröttek jutottak eszébe, amikor a felvonóhídon át friss lépésekkel közeledett a rá várakozó robotosok felé. Mögötte Caesar vezette a migroszvágenbe fogott egyetlen lovat: Bolduin haladt leghátul.
A pap kiosztotta a feladatokat. Caesar a fogattal és a legerősebb férfiakkal a kőbányába ment. Szemlét tartanak; ha lehet, azonnal megkezdik a kő kitermelését. Éles végű feszítőrudat kalapálnak a sziklák közé, így bontják meg a
46 meredek kőfalat. Télen majd vizet öntenek a sziklákra mélyített lyukakba, s akkor a fagy lerepeszti a követ.
A bánya tövében sok kisebb-nagyobb kődarabot találtak, ezeket mindjárt fölrakták, de a megterhelt szekeret nern bírták kimozdítani helyéből. Előbb az utat kellett járhatóvá tenni.
Hemericus és Bolduin ezalatt a váralján építendő út vonalát jelölte ki, a felvonóhídtól addig a pontig, ahová a spanyol rajz az Ausztriai kaput tervezte, s ahonnan a kőfejtói út indult. Kis botokkal tűzték ki a nyomvonalat, és az újfajta, sohasem látott munka kezdetben érdeklődést keltett a robotra rendelt emberekben. Buzgalomról azonban szó sem volt, annál több volt az ügyetlenkedés. Bolduin odasomfordált Hemericushoz, és a fülébe súgta:
– Testvér, ezek a mufurcok száz év múlva sem fognak tisztességes falat építeni.
Hemericus megpirongatta laikus testvérét; így nem szabad embertársainkról gondolkozni. De ő is aggodalommá! figyelte a férfiak esetlenségét. Persze, szokatlan munka, érthetetlen feladat. Mi lesz, amikor majd az évtizedekre szóló tervvel fog előállni? Mert az volt a szándéka: megérteti a pannóniai emberekkel, miképpen keletkeztek az itáliai városok. Vajon megértik, hogy egy fal nemcsak kifelé, hanem befelé is védelmet nyújthat? S lehet-e őszinte, ha megkérdik: ki ellen?
Bizonyos, hogy nem lesz könnyű. Egy-egy elejtett szavukból kivette: a kuszughiak nevetségesnek találják az ő magyarázatát, hogy a betegség ellen vízszintes falat akar húzni a földön.
– Sokkal egyszerűbb lenne-mondta valaki félhangosan-,
47 ha a fráterek is bocskort meg sarut húznának, úgy, mint mi, s nem járnának mezítláb.
A fráter mesélni kezdett a pestisről, borzalmas lefolyásáról, gyors terjedéséről, veszedelmes miazmáiról, amelyek a sáros földben tenyésznek, és amelyektől az itáliai városok olyan sokat szenvednek. De az itt ismeretlen betegséggel nem ért el semmiféle hatást sem.
Ami magát az utat illeti, a váraljaiak beérték volna azzal, ha minden lépésnyire ledobnak a sárba egy-egy követ, amilyen éppen a kezük ügyébe akad, de Hemericus ragaszkodott a szép munkához. Az úthoz lapos köveket választott ki, a többit egyelőre a templom helyéhez vitette. Pontosan alapoztatott, kavicsos homokkal, s gondosan nemcsak a földhöz illesztette a kőlapokat, hanem egymáshoz is. A réseket Bolduin fráter tömte be agyaggal.
Egy reszketeg aggastyán megfogta Hemericus karját és dadogva közölte: kár itt követ rakni a földbe. Ahová nem futott szarvas, ott nem élhet meg az emberek sokasága. A fráter meglepetten figyelt föl: a vándorló népeknek mocsárba futó, irányt mutató, asszonyt szerző szarvasmondája tehát itt is él? Az öreg tovább magyarázta: az a baj, hogy itt szarvas útmutatása nélkül kezdték irtani az erdőt: s most már olyan nagy a tisztás, hogy abba sohasem jön szarvas.
Később apránkint elszéledtek az emberek. Reggel még több tucat férfi robotolt a fráterek körül, emelték a nehéz köveket, egyengették és döngölték a talajt. A felhők eloszlottak; délfelé kisütött a nap, egynegyedére olvadt a szorgoskodók száma. Amikor déltájban Caesar megérkezett a második szekér kővel, már csak néhányan lézengtek az út
48 építésnél. A fráterek elővették kis batyujukat, amelybe a várnagy csomagoltatta ebédjüket.
Güssing ura kötelezte magát, hogy évente háromszor ad alamizsnát az új ferences háznak: Mihály napján, Karácsonykor és Nagypénteken. Összesen száz cseber bort, száz szapu búzát, évente egy csuhára valót, továbbá a betegek istápolására, a tető javítására, szalonnára, olajra évi két márka ezüstöt. Ameddig megjön az első küldemény, a várnagy kölcsönben ellátja a frátereket.
A batyuból három jókora karéj kenyér került elő. Hemericus és Bolduin leült egy kőrakásra, falatozni. A nagy mélák Caesar méltatlankodni kezdett:
– Mit képzel rólam az az ispán? Ennyi kenyeret egyek? Úgy megnőne a hasam, hogy aztán egész nap csak feküdhetnék.
– Nagytestű embernek bizony sok étel kell – jegyezte meg egy asszony.
– Hogy még nagyobb legyen a teste? – rázta fejét Caesar. – Egyetek ti is, testvérek – s azzal tördelni, osztani kezdte kenyerét.
– Éhen fog veszni – mondta halkan az asszony.
– Ide hallgassatok – emelte föl hangját Caesar. – A mi nagy szentünk, Francseszkó, amikor egyszer annyi kenyeret evett meg, hogy jóllakott vele, elszégyellte, és Assisi főterén kordájával egy karóhoz kötötte magát. S ahányszor valaki arra jött, fennen kiáltotta: “Nézzétek és vessétek meg ezt a bűnös, falánk szamarat!"
Nevettek. Olyan elképesztő volt az, hogy valaki nem eszik, noha van mit. De a kenyeret elfogadták, és elfogyasztották. Aztán ők is hazamentek.
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A munka nyolcadik napján eltörött a kordé egyik kereke, A korong egyharmada levált. Caesar nayy üggyel-baiUL három keréken bevontatta a Várba a szekeret, de ott kiderült, hogy az őrségnek csak patkoló kovácsa van, és az képtelen izzó abronccsal újból eggyé kalapálni a kettétört kereket. Hát persze, ha már város lenne Kr.szugh, akkor mindenféle iparos élne benne...
A kényszerű szünetet más munkára használták ki. Az út már elkészült addig a pontig, ahová majd az egyház kerül. Hemericus kis körtemplomot tervezett, mindössze háromnégy öl átmérőjűt, annak is csak a felét akarta elkészíttetni. az oltár köré félkör alakú apsziszt, a kör másik felét nyitva hagyva. A templom tehát lényegében csak egy fedett oltár lesz, hajó nélkül, így csak két társának fog misézni, de senki sem kívánhatja tőlük, hogy elkergessék azokat, akik megállnak a nyílt oltár előtt.
Hemericus elhatározta: ha lesznek nézői a szertartásnak, beszélni fog hozzájuk. Ezt sem tilthatja senki!
A fél templom építése se ment azonban könnyen. Miutáa a kő elfogyott, az alapzatra gerendákból készítettek toldást, de a ferencesek nem tudtak a fával bánni, így szánalmasan formátlan építmény volt kialakulóban az oltár körül.
Egy napon kisebb lovascsapat állt meg a munkahely mellett, Bulló várnagy katonái, akik güssingi útjukról érkeztek vissza. Közöttük volt Kozda is, Franci idősebbik fia.
– Mi készül itt? – érdeklődtek.
– Templom – felelt Bolduin. A katonák nevettek: – Ha tyúkólt mondanátok, inkább eíhinnők.
Elmesélték az összesereglett embereknek, hogy jövet látták a nemrégiben fölszentelt jaki templomot. Hát az aztán templom! Legalább tízszer akkora, mint a bursi apátság, olyan erős, mint egy vár, s két tornya is van, mindegyik égig ér.
– Voltatok is benne? – kérdezte Franci.
– Csak messziről néztük – felelt Kozda. – A templom a család erődje, annak közelébe menni nem tanácsos nekünk.
– A mi templomunkba bárki bármikor beléphet – sietett kijelenteni Hemericus.
– Nem félsz, hogy ránk dől? – kérdezte ravasz mosollyal Franci.
– A mi szent példaadónk, Francseszkó, fészerekben és elhagyott pajtákban létesített kolostort és templomot, mert a?c vallotta, hogy az ima megszentel minden hajlékot.
– Miféle szent volt ez a Francseszkó? Tudott-e csodát tenni? – kérdezte Franci.
– Tömérdek csodát művelt. Hallgassátok meg például a rieii pap esetét. Amikor híre terjedt, hogy Francseszkó meglátogatta a rieti papot, mesze vidékről igen nagy tömeg sereglett össze, hogy lássa a híres szentet. Olyan nagy volt a tolongás, hogy összetiporták a papnak a templom mellett levő szőllejét. A pap elpanaszolta, hogy emiatt nem lesz bora.
– Mennyi bort szokott hozni a szőlőd? – kérdezte a szent.
– Tizenkét akót.
– Ne búsulj, testvérem, és engedd meg, hogy a hozzám jövők szabadon dézsmálhassák tőkéidet. Viszonzásul Jézus nevében ígérem, hogy szőlőd ezentúl évi húsz akót fog teremni.
A rieti pap hitt az ígéretben, és valóban a csaknem teljesen letarolt szőlőben húsz akó pompás bor csörgött a présből a hordókba.
... Hemericus körülnézett. Megdöbbenést olvasott le az arcokról. Elsőnek Ergye szólalt meg:
– Fráter, nem jöhetne el ide a te szented, hogy megnövelné a mi termésünket is?
– Francseszkó meghalt.
– Hát akkor – szólt lóhátról Kozda – menjünk ki a szőlőkbe, s imádkozva tiporjuk le a tőkéket. Hátha több lesz a termés. – Kozda hangja csúfondáros volt.
– Testvéreim – szólt szelíden a fráter –, ilyesmi csak egyszer esik meg. De a tanulsága nektek is szól: a ti lelketek is szőlő, melyet hiába tipornak le rossz indulatok; ha megbánjátok bűneiteket, dúsan fognak teremni az engesztelés gyümölcsei.
Ahogyan kimondta, azonnal érezte: ha a csoda hihetetlen volt ennek a földhöz ragadt népnek, a példázat meg éppen teljességgel érthetetlen.
– Hát tiporjunk vagy ne tiporjunk? – kérdezte Kozda nevető szájjal, s megsarkantyúzta lovát.
– Folytassuk a munkát! – kiáltott Bolduin, hogy kiszabaduljanak a nevetségességből. Aztán odasúgta Hemericusnak: – Inkább a madaraknak prédikálnál, mint ezeknek a hitetlen pogányoknak. 3
Franci hazatérőben megállt a templomépítő csoportnál.
– Nézd, milyen szép ez a kőfal – mutatta büszkén Bolduin.
– Ilyet ti nem tudnátok rakni. De az én hazámban már kétezer évvel ezelőtt is kőfalakat építettek.
– A fához viszont nem értetek – mondta fitymálóan a köcsögös, és ujjával ide-oda bökve mutatta a hibákat.
Odalépett Hemericus:
– Segítenél nekünk ácsolni? A te boronaházad igazán szép.
– Okosabb lenne mindent fából építeni – fölényeskedett Franci. – A kövesutat meg abba kell hagyni. Megjósolom, nem fog azon járni senki, mert a kő igen gyorsan elkoptatja a lábbelit, és nem lehet tudni, legközelebb mikor vetődik el bocskorárus erre a vidékre.
Hemericus erősítgette: majd rájönnek a kuszughiak, milyen nagyszerű az, ha nem kell minden lépéssel a sarat dagasztani, s a kerék sem merül tengelyig a sárba. A tiszta láb fél egészség. Kijelentette: később majd kővel szegélyezett mosodát is csinál nekik a patak mentén. Miért kelljen az asszonyoknak a sártól csúszós parton térdelniük?
– Jó lesz úgy, ahogyan eddig csináltuk – vélték többen. A köcsögkészítő megfogta Hemericus könyökét:
– Nézd meg hát a mi koronaházunkat. Nincsen abban egy darab kő sem. – Elindultak. Franci akadozó szóval így folytatta: – De mondd, miért jöttetek ide, ti ferencesek? Somogyban azt mondják, hogy ti a nép barátai vagytok, a népért dolgoztok. De akkor miért akartok utat építeni? Kinek a szolgái vagytok?
– Istent szolgáljuk – jelentette ki a fráter.
53 Franci hallgatott. Ügy vélte, ez nem egészen őszinte beszéd. Van isten, persze, világos, elhiszi, hogy van, ha látni éppen nem is látja. Azt sem lehet tudni, mit akar isten? Végül ezt kérdezte:
– Isten talán csak a nagyurakkal közli akaratát és kívánságait, s a nagyurak bízzák meg a papokat, hogy teljesítsék a kívánságot?
Hemericus megbotránkozva nézett Franci szemébe. Isten mindenki javát akarja. Igen, Henrik úr kívánsága, hogy a kuszughi váraljából város legyen, ahová betérnek a vásárosok. De ez mindenkinek jó lesz. Henrik úr nem ér rá minden falujával külön törődni, a király körül kell szolgálnia, ezért bízta a ferencesekre a feladatot.
Franci végigsimított álla alá lelógó bajuszán. Nem volt könnyű lépést tartania a tanult szerzetes mondataival. Végül Hemericus mellének szegezte mutatóujját:
– Nem egészen értem. A te istened megparancsolja Henrik úrnak, hogy velünk építtessen utat az ő templomához? Miért nem parancsolja neki azt, hogy ő maga építse az utat? Hiszen az ő földje ez, neki lesz ebből ki tudja miféle haszna, és nem nekünk, akiknek amúgy is elég sok dolgunk van. Ha utat építünk, nem tudjuk megtermelni azt a kevéskét, ami nekünk és családunknak kell, sem azt a sokacskát, ami a termésből az uraké és a papoké. Akik amellett nem is dolgoznak.
Hemericus átérezte Franci aggályait. Türelmesen, megfontoltan válaszolt.
Látja ő, hogy milyen nagy itt a szegénység. Itáliában azért van jobb sora a népnek, mert ott több mint ezer éve városokban élnek.
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– Mitől olyan hasznos az a város? – kérdezte a köcsögkészítő.
– Képzeld el, a házak szorosan egymás mellett állnak, így kis helyen elfér az egész település, és kőfallal védheti magát ellenségtől, rablótól, vadállattól.
– Mi nem félünk – vágott közbe Franci. – És ha a várost Henrik úr akarja, akkor az bizonyosan neki hasznos, de nem nekünk.
– Eleinte... talán... meglehet – felelt a pap. Alkalmat látott arra, hogy óvatosan közölje a köcsögössel a jövő lehetőségeit. – De amit Henrik úr most a maga lávára tervei, azt később, ha okosak leszünk – megfontolta, többet még nem mert mondani – a mi hasznunkra fordíthatjuk.
Franci észrevette: itt valami ravaszság bújik meg. – Azt mondod: mi. Te is közénk számítod magadat?
– Természetesen.
Franci megrázta fejét: – Téged az urak küldtek.
– Bízzatok bennem.
– Nehéz – mondta Franci. – Nehéz hinni.
– Istenben?
– Isten szolgáiban. Akiket az urak megfogadtak maguknak.
Hemericusnak fájt a kemény szó.
– Nos, csak azt kérem, hallgassátok bizalommal, amit én mondok. Most pedig szeretném látni a házatokat.
Közeledtek már a házhoz, Piroska megjelent az ajtóban, az izgalomtól égő arccal. Sugárzott egész lényéről, milyen nagy megtiszteltetésnek érzi a papi látogatást. Bizonyos, hogy a bursi ciszterek közül soha senki nem jött volna el hozzájuk. De azért őket is tisztelte.
Valamit mondott is pillanatnyi érzelmeiről, elég bizony
55 talanul, nem egészen érthetően. Hemericus megérezte, mire gondol az asszony, és szükségesnek tartotta megjegyezni:
– Mi, kis-testvérek, a nép között, a néppel élünk. Ugyanúgy lakunk, mint ti, ugyanazt esszük, amit ti, ugyanúgy dolgozunk, ahogyan ti.
Franci nem állhatta meg, hogy el ne mormogja:
– Az utóbbit azért nem egészen.
– Hogyhogy? – csodálkozott a fráter. – Hát nem hordjuk mi is a követ az útépítésnél?
– Csakhogy mi robotban csináljuk, ti meg... ti meg... akkor is megkapjátok az alamizsnát a nagyúrtól, ha nem csináltok semmit.
– Nem egészen. Mi szeretjük a munkát...
– Nekünk muszáj dolgozni – mondta Franci konokul a magáét.
Piroska könyörgő pillantást vetett férjére. A köcsögkészítő ezúttal is hajlott a békességre.
– Előbb talán a ház környékét nézd meg – fogta meg a fráter karját.
Elvezette a kemencéhez, az állatok hátsó udvarára, megmutatta az esővízgyűjtő teknőt. Az élősövénnyel védett konyhakertben a két kislány palántát egyelt. A pap láttára el akartak szaladni, de Franci visszahozta és bemutatta őket:
– Feleségem gyermekei, első házasságából. Az én fiaim, az a kettő, aki a hat közül megmaradt, a Várban szolgál.
Hemericus családi körülményeik iránt érdeklődött. Közben bementek a házba, leültek a fal mentén húzódó lócára. Franci bort hozott.
– Szerzetes idegenben nem fogadhat el semmit – hárította el Hemericus a kínálást. – De mondjátok el, hogyan éltek! Piroska büszkén vallott gazdaságáról. Még nagyapja idejében egy Benedek-rendi fráter élt itt a Várban, az öreg Henrik úr, a bán mellett; tőle tanulták meg a hármas forgót, ő faragott nekik ekét fatörzsből. Van is szép termésük búzából, zabból, kölesből.
– Mindenkinek jól megy a sora?
– Ó, nem. – Az asszony elmondta, hogy a hármas vetésforgó nem mindenkinek tetszett. Miért kell a föld egyharmadát parlagon hagyni? Ha a következő évben rossz lesz a termés, akkor két évet veszítenek! Miután Romuáld fráter – így hívták a bencést – meghalt, egyre többen felhagytak a föld egyharmadának váltott pihentetésével. S amikor ekéjük eltörött, többé nem faragtak újat. És most kevesellik a termést. Aztán volt úgy is, hogy jött az ellenség, learatta és elvitte.
– Ezért kell várost építeni – mondta megint a fráter.
– Milyen az élet a városban? – kíváncsiskodott Franci.
– A kőfal megvéd ellenségtől, rablótól. Megmarad a holmid. Nem rabolják el minduntalan faragott kanaladat, sótartódat, poharadat, fekvőhelyedet. Nem kell mindig mindent újra kezdeni, így később csinálhatsz magadnak ruhásládát, szekeret vagy legalább targoncát. Könnyebb lesz az életetek.
– Nagyapám mesélte – kezdte erre Franci –, hogy ő nagyapjától hallott a messzi városok mesés gazdagságáról. Nagyapáink nagyapái jártak ott. Az én nagyapám nagyapja katona volt, megfordult a királlyal Bizáncban is. Tőle tudom, hogy amikor a mi királyunk nem bírt a bizánciakkal, egy nagyon erős közvitéz, Botond nevű, puszta öklével egy csapásra betörte a csudavastag várkaput, úgyhogy a császár mindjárt megadta magát. – Hemericus elmosolyo
57 dott. Franci észrevette, és fellobbanó hévvel folytatta. – Ebből is kilátszik, hogy nem kell nekünk várfal. Ha jön az ellenség, elbújunk, itt ebben a rengetegben nem lehet bennünket megtalálni. Ha elment az ellenség, előjövük. A házainkban nagy kárt nem tehetnek, mert a házaink nem sokat érnek. A nagy ház meg a nagy vár lehet jó ott, ahonnan te jöttél, de nem nekünk, magyariaknak való. Hej, az volt a jó idő, amikor eleink öklei minden országban betörték az idegen kapukat, és akkor az övék lett minden, amit a kapuk mögött rejtegettek. Azt az időt kellene visszahozni.
A pap nagyon szigorúan válaszolt:
– A ti nagy szent királyotok, István nem arra tanítot:-e, hogy hagyjatok fel a rabló kalandozással, s éljetek úgy, mint a nyugati országok lakói?! Keresztény emberhez nem méltó, hogy erőszakkal elvegye a másét. Hanem tanulni kell tőlük, követni példájukat. A rablás és gyilkolás halálos bűn, amelyért pokol a büntetés!
Franci hangja megint halkabb, előadása még vontatottahb lett. Életében először mondta el dadogó szavakkal azt, amin már nemegyszer gondolkozott, miközben a formázó korongon dolgozott. Szóval István király megtiltotta, hogy idegen országban elvegyük a másét? István király védi tehát a messzi nyugati városok embereinek kincsét a magyariak ellenében? De miért engedi meg, hogy a magyari nagyurak elvegyék a magyari szegény ember jószágát. Neki Somogyban csak egyetlen libája volt, s azt oda kellett adnia az ispánnak. Ez nem volt rablás? Se bűn? Az ispán semmit sem adott cserébe! És ugyanez az ispán halálra botoztatott egy parasztot, amiért elrejtett egy véka búzát.
A fráter remegő hangon csillapította a köcsögkészítőt, pedig ő maga izgatottabb volt nála. Tudta jól, mennyi igaz ságtalanság van a világon, amely ellen nem lehet felszólalniuk, mert törvénybe ütköznek, s ha megteszik, pápai átok alá kerülnek. Kitérőt keresett:
– Az ispán azért olyan erős a jobbágyokkal szembenfejtegette –, mert az utóbbiak nem tartanak össze. Ha Kuszugh lakói jobban összetömörülnének, ahelyett hogy szanaszét települnek le, s időnként még szét is futnak az erdőbe...
Franci közbevágott. Hogy Hemericus fráter ezt nem crti. Lehet, hogy az ő hazájában egymás közelében élnek az emberek, de a magyari nép szereti a magányt, nem közösködik senkivel, megél társtalanul is. És ha messzire esnek egymástól a lakóházak, akkor kevesebb a civakodás.
– De ha egy közös fal véd mindenkit, sokkal jobban meg fogjátok érteni egymást.
– És ki őrzi majd a kaput? – kérdezte váratlanul Franci.
– Hát... a várőrség... vagyis... – Vagyis Henrik úr! – hadonászott Franci. A pap meg akarta kerülni a veszélyes pontot:
– Nézd, királyaitok nem parancsolták-e meg, hogy mindenki a templom közelében lakjon!? Eddig nem volt saját templomotok, de most lesz. Ott kell tehát laknotok mellette.
Franci felfortyant:
– Szóval ezért jöttetek?!
– Franci! Hogyan beszélsz az atyával!? – szólt halkan Piroska.
– Az a kevés szabadságunk fáj nektek is!? – ágált fékezhetetlenül a köcsögös. – Nálatok, a ti hazátokban talán másféle urak vannak, hogy a nép nem fél velük egy fal mögött élni. De itt? Nálunk? Nem a falon kívül lenne a
59 mi ellenségünk. Az egyetlen mentségünk ma az, hogy bármikor elfuthatunk sanyargatóink elől. De ha majd az ő katonáiktól kell engedélyt kérnünk, ha földünkre akarunk menni, akkor képzeld el, hogyan fognak bánni velünk! Elképzeled?
– Ne hidd, hogy az itáliai urak kezdetben és a saját jószántukból másképpen bántak szolgáikkal. Kényszerítették őket több emberségre. De hát nektek is el kell kezdeni valahol a... tömörülést. Szökés helyett a falak építését. – Hemericus békítőén elmosolyodott. – Elkezdtük a mi kis templomunkkal.
– Meg a fráterek házával – szólt Piroska. – Hiszen maholnap itt lesz a tél, megfagynak szegénykék.
– Menjünk hát, építsük a templomot – állt föl Franci.
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Hemericus a csinált úton ment, Franci az út mellett, a sárban baktatott. Még nem jártak messzire, amikor megállt az ajtó előtt egy keménykötésű, fiatal legény. Piroska a távolodók után bámult, úgy tett, mintha nem vette volna észre az érkezettet, Bordót. Öt azonban ez nem zavarta. Kis ideig mereven nézte az asszonyt, majd félhangosan megkérdezte:
– Mit keresett itt a csuhás?
– Mi közöd hozzá? – rántott egyet a vállán Piroska.
Nem kedvelte a fiatalembert, aki a vele egykorúak elismert vezére volt, suttyó kora óta a legjobb nyilazásban, dárdavetésben, kődobásban. Az erdő és a vadak hírhedt
60 ismerője; csapóvasak, lépésvesszők mestere. Kihívó, de szép arcú, széles vállú legény.
– Nem félsz a pap rontásától? – kérdezte.
– Nem – felelt kurtán az asszony. – Nem a rontást hordja ő magával, hanem az áldást és az üdvösséget.
– Ha, ha, ha – nevetett erőltetetten Bord.
Az asszony megfordult, hogy bemen jen a házba. A legény utána szólt:
– Te hányhatod a keresztet, nem érdekel. De Erzsókra vigyázz, óvjad a papoktól.
Piroska megállt: – Gyerek az még, mi közöd hozzá?
– Majd lesz. Erzsók csak az enyém lehet.
– Bolond beszéd. Ha megnő, de az még soká lesz, akkor se adom olyan emberhez, aki tilosban vadászik. Elég volt nekem egyszer...
– Bodor bátyám rosszul célzott. Én tudom, hová kell lőni a nyílvesszőt. Az én kezem sohasem reszket.
– Jobb lesz, ha odébbállsz. Mindjárt visszajő az uram.
– Örül ő, ha engem lát – felelte önhitten Bord. Még várt néhány pillanatig, majd miután látta, hogy Piroska eltűnt, s többé nem mutatkozik, döngő léptekkel tovább-ballagott.
Eltelt néhány hónap, a tél már ott leselkedett az Ó-Vár gerince mögött. A szekeret nem sikerült megjavítani, a kőfejtés szünetelt. Ha leesik a hó, szánkótalpon lehet majd fuvarozni, magyarázta Ergye kovács. De a messze délről jött ferencesek nem tudták elképzelni sem a tartós, közle
61 kedésre alkalmas hótakarót, sem a rajta sikló szánkót. Egyelőre tehát csak ásták a mind keményebbé váló földet, egyengették az út nyomvonalát, közben barázdát húztak a tervezett városfal helyén. Mindez nagyon lassan, vontatottan haladt.
A körtemplom falának fele elkészült. A félkörű kőalapzatra embernél magasabb gerendasort helyeztek, befödték lécekkel, s a lécekre szalmát borítottak. Franci hasznos munkát végzett. Ellenben ő is, Hemericus is óvakodott attól, hogy folytassa a múltkori, veszedelmes beszélgetést.
A fráter megnyugtatta magát, hogy nem kell félnie Francitól. Persze, itt nem bíznak a keresztény papokban, inert .1 hamu alatt még pislákol a régi pogány erkölcs parazsa, mint ahogyan Itáliában és a németek földjén is számos jele maradt a pogány hitnek. De a legokosabb nem piszkálni a hamuban. Gyönge már a parázs, és ha csak nen; támad erős széi, ki fog aludni.
Ám addig is mivel oltogassa a zsarátnokot"' Hemericus a minapi balsiker ellenére úgy határozott, hogy a pogánv hagyományok pislákoló tüzet a keresztény legendák harmatára! fogja öntözgetni. Bőséges anyag volt az emlékezetében, Assisiben gyakran olvasgatták Szent Bonaventura történeteit a Povercllóval megesett csodákról: azokat az elbeszéléseket is, amelyeket az 1266. évi káptalan máglyára ítélt, mert a tökéletes szegénység túlzó követelményeit ábrázolták. Csak jó alkalomra várt. Amióta eső áztatott mindent, földet, házat és kedélyt, ködtől voltak szürkék a reggelek, sőt néha a delek is, a fráterek értették már, miért gondolkoznak másképpen az itt élő emberek, mint Umbria örökzöld, napsütötte tájainak boldogabb gyermekei.
December elején havazás jött, arasznyi hó állt a völgy
62 ben. Esténkint félelmetes üvöltés hallatszott az erdőből; éhesek a farkasok, mondták aggodalmas arccá! az emberek, akik eljöttek a templomhoz. Figyelmeztették a barátokat: ne menjenek az erdőbe, mert ilyenkor az ordasok az embert is megtámadják.
A fráterek ekkor már a templom falához lapuló ideiglenes kalyibában laktak; éjszakánként nagyon fáztak, mert “téli" ruhájuk, takarójuk nem volt.
Ergye kovács a farkaskoldustól óvta a barátokat. Az a juhász, akit a földesúr megöletett, holta után farkassá válik, csorda vezetője lesz, és nem nyugszik addig, amíg bosszút nem áll. Csak ha megölt egy embert, akkor térhet vissza sírjába.
Hemericus ekkor elérkezettnek látta az időt arra, hogy a következő vasárnapon elmondja a templom előtt összeverődő embereknek Szent Francseszkó csodáját, hogyan juhászította meg a gubbiói vérengző farkast.
– • Abban az időben – kezdte –, amikor Francseszkó az én szülővárosomban, Gubbióban tartózkodott, a környéken egy ijesztő nagy farkas ólálkodott. Szétszaggatta az állatokat, fölfalta az embereket. A Szent elindult, hogy fölkeresse a farkast. Amint kilépett a város kapuján, a dühös csikasz vicsorgó foggal egyenesen nekitámadt, ő pedig megáldotta a vadállatot, és így szólt hozzá: “Farkas testver, Krisztus nevében megparancsolom, hogy többé senkinek se ártsál."
– No hiszen – szólt közbe hátulról valaki.
Kuncogás, mozgolódás támadt. Közben ádáz farkasüvöltés harsant. De a kuszughiak tudták, hogy valaki utánozza az állat dühös vonítását. Hemericus nyugodtan várt, majd amikor ismét csönd lett, így folytatta:
– Szent Francseszkó szavai hallatára a gubbiói farkas szégyenkezve lehorgasztotta fejét, majd odasompolygott a Szenthez, és lábához lapult, mint egy szelíd bárány. És ekkor a Szent így szólt az állathoz: “Farkas testvér, te nagy kárt teszel ezen a vidéken, gálád gyilkos vagy. És én mégis békét akarok kötni veled." A farkas fejével jelezte, hogy elfogadja az ajánlatot. A Szent viszont megígérte a farkasnak, hogy ellátja élelemmel, és kezet nyújtott neki. Erre az állat is odanyújtotta jobb mellső lábát, azután letérdelt, ezzel is jelezve, hogy több gonoszságot nem fog elkövetni. A farkas ezután még két évig élt Gubbióban, küszöbről küszöbre járt eleségért; sehol nem bántották, és ő sem ártott senkinek.
A farkas legendája eleven hatást tett az erdő közelében élő emberekre. Nyomban körülfogták a szentélyből kilépő papot.
Érgye ezt kérdezte:
– Milyen nyelven szólt a Szent azzal a fenevaddal?
– Vajon az itteni farkasok értenek-e valamilyen nyelven? – érdeklődött Viska.
Érgye felelt neki:
– Ezeknek nem kell beszédet tanulniok, hiszen azelőtt juhászok voltak.
A kis csapat sokasággá szaporodott, egyre szorosabban vették körül a frátereket.
– Ebből a történetből láthatjátok, testvérek – toldotta meg az elbeszélést Hemericus –, hogy a magányos farkas nem volt sohasem pásztor. Ez csak babona. Isten teremtette
64 az embert is, a farkast is; nem cserélnek bőrt egymással, és békességben el lehetnek egymás mellett, ha...
Torkán akadt a szó, mert megismétlődött az előbbi, bősz farkasüvöltés. Néhány lépésnyire a templomtól ott állott Bord, hatalmaskodóan kihúzta testét, s vele szemben négykézlábra ereszkedve ugrált, morgott, vonított egyik pajtása, Csomó, akinek hátára bozontos állatbőr volt terítve. Bord az alakoskodó felé nyújtotta mind a két kezét:
– Kushadj, farkas-testvér, kushadj, azt mondom, mert úgy hasba rúglak, hogy attól koldulsz. De hiába koldulsz, felfordulsz éhen! – kiabált.
Az ember-farkas vészes morgást hallatva kapkodott Bord keze után. Körös-körül a fiatalok hajlongva, combjukat csapdosva hahotáztak.
Hemericus egyenesen feléjük tartott:
– Szerencsétlenek! Nem tudjátok, mit cselekesztek! Hiszen ez Isten ellen való súlyos vétek!
Szavai elvesztek a nagy zajban. Közben odaért Ergye, és bocskora talpával úgy oldalba rúgta a farkaskodó legényt, hogy az felborult, belehemperedett egy hatalmas, laza hókupacba.
– Elhallgass, rusnya féreg! – kiáltotta Ergye, nagy felháborodással, de inkább Bord felé, mint állatbőrt viselő játszótársának.
Bord dühösen elfordult, s intett csapatának, hogy kövessék. Ergyével nem mert szembeszállni, nem akart kalodába kerülni. Távolodóban harsogva magyarázta híveinek:
– Veled, Csomó, könnyen elbántak, de szeretném látni, hogy szaladna a csuhás, ha igazi farkassal találkoznék! Nem könyörögni kell a csikasznak, hanem elkapni a tor kát, így ni! – és hatalmas erejű két keze fejét egymásba szorítva mutatta, miképpen fojtaná meg ő a farkast puszta kézzel. Aztán így fejezte be: – És nemcsak a farkas gigáját kell megszorítani, igaz-e, fiúk?
Olyan egyértelmű volt a fenyegetés, hogy az asszonyok riadtan körülvették a kis-testvéreket, és megnyugtató szavakat suttogtak.
– Nem kell félni tőlük, csak a szájuk nagy – mondta ellenben megvetően Ergye. – Majd megkapják tőlem a magukét.
Egy asszony aggodalmas arccal faggatta Hemericus frátert, merne-e szólni ő is egy olyan veszedelmes emberevő állattal? A fráter habozás nélkül azt felelte: ha szükség lesz rá, fölkeresi a farkast. Persze, ő csak egyszerű barát, és nem biztos, hogy az ő szavának is olyan nagy ereje lesz, mint Gubbióban volt a Szentének.
Nemsokára esedékessé vált Hemericus jelentkezése a bursi monostorban. Testvéreinek óvó szavát semmibe véve, Hemericus fráter elindult egyedül, és még botot sem vitt magával.
Mezítelen talpa még nem szokta meg teljesen az Umbriában ismeretlen, tartós, vastag, fagyott hótakarót, de máinem fázott, inkább csak a hókristályok miatt szenvedett, amelyek éle mindegyre fölsebezte bokája környékét, ahol bőre nem volt olyan vastag, mint a talpán.
Bonardus a kapuban széles vigyorgással köszöntötte:
– Láttál farkast? – és kacsintott hozzá.
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– Nem.
– Féltél tőle?
Hemericus nevetve intett nemet.
A kapusfráter gyors, hadonászó mozdulatokat végzett Hemericus arca előtt, aztán hátba verte őt.
– Pillogtál. Féltél. – Akkor vette észre, hogy a ferences mezítláb van. – Nem fázol? Hát akkor elhiszem, hogy aki a farkasordító hideget bírja, annak a farkastól sem kell félnie. De van itt neked félni kitől, mitől, bőven egyéb.
Engelbert gvárdián kevésbé volt barátságos. Ezúttal leültette szerzetestársát a folyosó ablakának oldalfalába vágott kőpadra, ő maga elébe állt, és fölébe magasodott:
– Fráterkám, hallom, nagyon szép prédikációkat mondasz a ti jámbor rendalapítótokról. Sőt hovatovább csak róla és csodáiról beszélsz. Nem gondolod, hogy veszedelmes dolog ez? Más, kiváló szerzetesrendek is vannak, azokat is nagy szentek alapították, azok is tettek csodákat, s a római pápák érdemeiről sem lenne szabad elfeledkezned. De te, amint jóakarata emberektől hallom, még az Űr Jézusról is megfeledkezel, s Francseszkódat ülteted trónjára. Ez nem helyes, fiam, sőt nagyon veszedelmes, eretnek tan. Hát nem tudod, hogy szent vallásunkat a Názáreti Jézus alapította, nem pedig Assisi Francseszkó, akinek példája ugyan szép és megható, de tanítása bizony számos ponton az eretnekség gyanújába keveredik.
Hemericus tisztelettel köszönte a figyelmeztetést; ígérte, hogy a jövőben jobban fog vigyázni.
– Még nem végeztem – nyomta vissza a kőülésre a frátert a gvárdián. – Azt hallom, hogy Henrik úrral dacolva nem építitek a városfalat, hanem kövezett utat csináltattál annak a rongyos népségnek, nehogy sáros legyen a Iá
6? buk, amikor hozzád mennek bölcs paraboláid meghallgatására. És talán arra is ráveszed majdt híveidet, hogy lopjanak követ a hegyből, és a király engedélye nélkül építsenek maguknak kőházat, mintha püspökök vagy grófok volnának. De én majd fölvilágosítom a nagyságos nádort, hogy ne építtessen városfalat, mert annak a tornyos falnak, ahol megépült, világszerte az lett a következménye, hogy a várnépek vagyont gyűjtöttek, és elszemtelenedtek. Minek a fal? Ha ellenség jön, csak fussanak az erdőbe, ott van a parasztok helye, a farkasok meg a vaddisznók között. Azt viszont nem kellene tűrnötök, hogy szentbeszéd közben, akármiről beszélsz is, macskazenét rendezzenek ellenetek.
– A templomon kívül zajongott néhány éretlen fickó. Az elöljáró szigorúan megdorgálta őket.
– Gondolod, hogy ez elég? S ezentúl csöndben maradnak?
– Isten őrködik egyháza fölött – mondta jámbor mosollyal a kuszughi pap.
– No, azért nem árt, ha ti is vigyáztok. És főként magatokra – fenyegette meg mutatóujjával Hemericust a gvárdián. – Sok a baj veletek. Meddig tűrjem? Legközelebb szigorúbb leszek.
A legkínosabb meglepetés ezúttal a kapusfülkében, távozáskor érte Hemericust.
– Komoly intelmem van számodra – húzta be magához Bonardus. – Valaki nagy ellenséged lehet Kuszughon, aki mindenféle rosszat jelent rólad. Engelbert atya a minap többek jelenlétében kifakadt, hogy haza kellene téged zsuppoltatni.
– Hogyan? Engem a püspök úr küldött ide!
– Van ajánlóleveled?
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– Miféle levél? Ajánló?
– A mi törvényeink szerint idegen papot csak ajánlólevéllel lehet befogadni. Ha nincs ilyen, a klerikust meg kell vizsgálni, vagy haza lehet küldeni, hogy hozzon ajánlólevelet. És hiába végezted te akárhol az iskolát, hazaküldenek.
– De hiszen már befogadtak! És a Ferenc-rend generálisa...
– Rómából kérsz segítséget? Hogyan? Hemericus magába roskadt:
– Igazad van, Bonardus testvér. Engem már rég elfelejtettek Rómában, sőt talán Assisiben is. Itt hagytak, harmadmagammal. Még azt se tudom, hol keressem a magyarhoni provinciálist.
– No látod, milyen tudatlan vagy!? – ütögette meg tenyerével Hemericus homlokát a kapus. – Meg fogsz bukni a vizsgán. Kiderül majd, hogy misézni sem tudsz. Mindenesetre a gvárdián atya szerint Bolduin testvér jobban csinálná a dolgokat.
– De hiszen ő nem is fölszentelt pap!
– Mit számít? Nem ő lesz az egyetlen, aki ennek ellenére misézik – mondotta sokat sejtető, huncut mosollyal Bonardus.
– De hát mit tegyek? – kérdezte elkeseredetten Hemericus.
– Mindenekelőtt tanuld meg az esztergomi zsinat paragrafusait. Itt a sekrestyében elolvashatod. Nehogy aztán vagabundus klerikusnak minősítsenek, ami magyarán tolvaj-gyanús igricet, bohócot jelent. És a tolvajokkal mi nagyon szigorúan elbánunk.
69 Heniericus hazafelé indult a jeges hóban. A hegyes hókristályok szúrásai égették lábát, a szégyen szorította szívét. Testvérei az Urban, felebarátai az Egyház szolgálatában, keresztény paptársai – ok nélkül, igaztalanul – micsoda gonosz sorsot szántak nekik! Kizsuppoltatni őket, mint bohóckodó pogány bűbájosokat!? Lehet ilyen módon hithirdetőket elűzni onnan, ahová messze idegenből a kötelesség szólította őket? Nem, Bulló várnagy nem engedheti! Mi lesz akkor a városépítéssel? Ők pótolhatatlanok itt Pannóniában. Máról holnapra nem találhatnak senkit, aki értene az építéshez.
Isten akaratát a gyarló ember gyakran félreérti. Lám, éppen a jobb meggyőződésük ellenére, kénytelen-kelletlen vállalt építő munka menti meg őket a kiseprűzés szégyenétől. Isten rendelése a várépítés. Hemericus gondolkozásának fordulatában azonban még egy tényező megtette a magáét, amely – mint később bűnbánóan beismerte – nem volt éppen méltó keresztény paphoz és alázatosságot fogadott szerzeteshez. Ez a tényező a dac volt. Amit a gvárdián magatartása váltott ki.
Mit is mondott Engelbert? “Minek a szolgáknak tornyos fal?" Csak az lesz az eredménye, hogy “vagyont gyűjtenek és elszemtelenednek!". A gvárdiánt a szegények fölemelkedésének lehetősége aggasztja. Szembe kell szállni eltévelyedésével! Fölvenni a harcot Burssal!
... Hazaérkezve, társainak egyelőre csak annyit mondott: Engelbert atya sokallja tanításaikban Francseszkó példázatait, és keveselli Jézus igéit. Természetesen meg kell szívlelni intelmeit.
7&deg; Hemericus rövid távolléte alatt berendezték a fészerkolostort a hívek segítségével. A négy részre osztott helyiség hosszanti fala mellett X alakú asztalt állítottak föl, s ülőhelyül három egyforma magas tuskót hoztak. Az asztal fölé kis polcot függesztettek a falra, a tányéroknak és kupáknak. A cellának elgondolt három benyílóban két-két faágból durván összerótt keresztet akasztottak a falra. Nem volt szekrény, láda, mert a kis-testvéreknek csak egyetlen ruhájuk volt; abban aludtak, fejükre húzott kámzsával. tgy napon Franci érkezett a fészerhez. Jöjjön el hozzáhívta Hemericust –, és nézze meg újfajta edényeit.
– Újfajta edények? – A pap nagy örömmel indult.
Végre valami kézzelfogható eredmény. Francinak többször mesélt a gubbiói fazekasokról, a maga gyerekkori kísérleteiről, és a köcsögkészítő nagy érdeklődéssel hallgatta. De hiába akarta rábeszélni, hogy tegyen kísérletet az umbriai edényformákkal, Franci újításra nem volt hajlandó. Kitartott homokszínű köcsögei mellett, legföljebb olykor agyag lábasokat is formált, peremükön három lyukkal, hogy dróton a tűz fölé legyenek akaszthatok.
Együtt mentek a boronaházhoz; Franci kibontotta a kemencét, kiszedte “újdonságait". Egy völgykatlanban ugyanis a minap másféle agyagot talált; ő maga is nagyon kíváncsi volt, mi lesz belőlük. Nos, az új edények sárgára égtek, elmosódott barna foltokkal. A díszítés a régi volt: párhuzamos hullámvonalak, amelyeket fésű fogaival karcolt be a kiformált, még puha agyagba. Nem nagy újítás volt, de a pap nem akarta a mester kedvét szegni azzal, hogy most arról beszéljen, milyen színek és milyen ábrák díszítik a gubbiói mesterek kerámiáit.
A házban kellemes meleg volt, mert nemcsak a szoba közepére épített kő-négyszögben lobogott a tűz, a tető nyílása alatt, hanem az égetőkemence fala is melegítette a helyiséget. Piroska boronaháza valóságos palota volt a lakosság többségének ,,ízik"-jeihez képest, amelyekbe négy-öt földbe vágott lépcsőn kellett lemenni, s amelyeknek éppen csak szalmateteje állott ki a földből. Itt a vízszintesen egymásra fektetett, egyforma vastag gerendákat keresztrudak tartották össze, a réseket kitömték agyagos mohával. A keskeny ablakot télire bedeszkázták, így a korai órában már félhomály derengett; a kőmedencében parázsló fenyőhasábok világítottak, s egyben kellemes illatot gerjesztettek. A kiolvadó gyanta sercegő, cirpelő, majdnem éneklő hangokat adott.
– Most jut eszembe – szólalt meg Hemericus, miután darab ideig szótlanul bámultak a tűzbe –, amióta itt vagyok, senkit sem hallottam még énekelni.
– Erzsóka szépen énekel – mondta válaszként Piroska. – Gyere ide, kislányom – szólt a helyiség vége felé, ahol alacsony deszkafal fele szélességben elzárta a látást.
A lány sokáig nem jött elő, csak kuncogása hallatszott, végül anyja kézen fogva elővezette. Ujabb nagy könyörgésekre végül énekelni kezdett:
Virág, halljad, el kell mennem, Teéretted gyászt öltenem...  Kedves, könnyed lejtésű volt a dallam.
– Mások nem énekelnek itt? Együtt sohasem énekeltek? – érdeklődött a fráter, miután lelkes szavakkal megköszönte a szép élményt.
– Nem, nem, nem – ismételgette az egész család. A közös éneklés még senkinek sem jutott eszébe. Dörömböltek az ajtón, s rögtön benyitottak.
– Erre jártomban hallom, jókedve van az én virágomnak – lépett be nagy hangosan Bord. A papot meglátva, csak ezután köszönt. – Dicsértessék. – Ellenségesen megállt.
– Nem neked dalol – szólt elutasítóan Piroska.
– Látom.
A lány hirtelen eltűnt a deszkafal mögött.
– De jó, hogy látlak – folytatta Piroska. – Űgyis beszédünk lenne.
– Öt lovat is megadok én ezért a lányért – harsogta Bord, mintha nem is hallotta volna.
– Még nem eladó – mondta Piroska.
– Ne bomolj – intette le Franci.
– Az én lányom nem királylány, hogy gyermekkorban eljegyezzék – hangsúlyozta Piroska. – Te is fiatal vagy még...
– De a magam gazdája! – vágott közbe Bord. – Méghozzá nem is akármilyen gazda...
– Éppen erről van szó, gazda – kiabálta túl Piroska. – Őszit vetettél az ugaron hagyott részen; ez a te bajod; ha a termést lelegelik a marhák, magadra vessél. De eszedbe ne jusson, hogy tavaszit vessél oda, ahova mi közös elhatározásból ősszel vetettünk. Nem engedjük, hogy szántás ürügye alatt legázoljad a másét.
73 Bord mintha nem is hallotta volna:
– Két ekealja földem van! Húsz lovam, marhámnak se szeri, se száma. A király jobbágya vagyok, de nem fizetek dénárt. Nincs még egy ilyen legény Kuszughon, mint én. Nekem senki sem parancsolhat. Mit nekem a más parlagja, ha én magam nem ugarolok. Jövőre megveszem elhalt Bodor földjét a szülőktől, hozzácsapom a magaméhoz. Nemzetségfő leszek! Hát csak ezt akarom mondani. – Fordult. köszönés nélkül indult, csak az ajtóból szólt vissza gúnyosan. – Dicsértessék.
– Bolond ez? – méltatlankodott Piroska.
– Itt még vásárolják a menyasszonyt? – csodálkozott a fráter.
– Ami azt illeti – jegyezte meg Franci –, az ő dolga, hogy hágy-e ugart vagy sem.
– A határ egyik helyén őszit vet mindenki, a másikon tavaszit. Somogyban nem így van? – kardoskodott az asszony?
Franci nem felelt.
– Mert te sem azt nézed – perlekedett Piroska –, hogy fontos-e valami, hasznos-e valami, hanem csak ellene beszélsz minden okosnak. Majd még te is beállsz közéjük vonítani.
– Megbolondultál? – ugrott föl Franci.
Hemericus a házaspár közé állt. – Békesség! Békesség! – mondta széttárt karokkal.
Piroska néhány lépést tett az elválasztófal felé, aztán megállt, visszafordult:
– Miért nem inkább csöndesíted ezeket a hőbölyülteket?
– Addig csöndesek – felelt Franci –, ameddig én kö
74 zöttük vagyok. Ha én nem fognám őket, haj de nagy felfordulást csinálnának.
Hemericus jobbra-balra forgatta fejét. Szédült. Mennyi ismeretlen, kiszámíthatatlan erő és indulat irányítja még egy kis közösségnek az életét is! Ilyen, szinte átfoghatatlan helyzetek lehetőségéről senki sem beszélt nekik, sem Assisiben, sem Würzburgban. Ö sem készült fel ekkora feladatra.
Két nappal karácsony előtt förgeteges nagy havazás jött. Másnap reggelre térdig érő hó borította el az egész tájat.
Karácsony előnapján elállt a havazás, kisütött a nap, és szikrázó fények villogtak a völgy nagy tisztásán, a vártornyok sisakjain. Egyre hidegebb lett. Kora délután a három szerzetes tüzet gyújtott kunyhójuk bejárata előtt, ők meg a nyitott ajtóban ültek, melegedtek. Hemericus fennhangon olvasta a breviáriumot két testvérének.
Egyszerre csak furcsa zajok törték meg a téli-alkonyati csendet; mintha száz tyúk kodácsolna. Hemericus abbahagyta az olvasást. Füleltek.
A templom túlsó oldaláról elébük kanyarodott egy kis körmenet. De minő körmenet! Elöl egy tetőtől talpig szalmába csavart emberalak haladt; arcát lengő szalmacsíkok takarták, fejéről kétoldalt szarvasagancsok ágaskodtak. Mögötte egy prémekbe burkolt, alacsonyabb legény haladt; két kézzel kecskefejet tartott maga előtt, és állandóan mozgatta annak fával bélelt állkapcsait, félelmetes csattogás
75 közepette. A harmadik alak ökörfejet viselt, kezében dézsaféle volt, melyből lófark csüngött alá.
– Isten segíts! Alakoskodók! – kiáltott fel rémülten Bolduin. Hátat fordított, eltakarta szemét.
Hemericus fölugrott helyéről, és a kereszt jelét hintette a pogány menet felé:
– Apage satanas! Apage! Távozzatok tőlünk, sátán fiai!
– Nem vagyunk mi sátánok – kiáltotta a szarvasfejű. És mind a hárman kántálni kezdték:
– Nem ördögök vagyunk mi, hanem a szent király szolgái. Majd csak a szarvasfejű folytatta:
– Én pedig Mihály arkangyal képében jöttem.
A hárorn alakoskodót követő gyerekraj éktelen zsivajgásba fogott. Az ökörfejű letette maga elé dézsáját, megragadta a ráfeszített kecskebőrből kiálló lófarkat, és nagy sebesen dörgölni kezdte vele a bőrt. Félelmetes búgó hang keletkezett, s folyton erősödve csakhamar mindent elnyomott. A gyerekek elhallgattak, az agancsos előhúzott subájából egy botot, amelyre csörgők és csengettyűk voltak akasztva, és vadul rázni kezdte. Pokoli zaj kerekedett. A szerzetesek fenyegetést éreztek belőle, pedig mindez csak játék volt.
– Silentium! Csönd! Elég volt! – kiabált Hemericus, mindkét karját a magasba emelve.
Társai követték példáját.
Hasztalan. Az alakoskodók mondták a magukét:
– Megjöttek szegény István király szolgái – ismételte meg az ökörfejű. – Megjöttek nagy havas, hideg országon keresztül. Kinek füle, kinek farka elfagyott, a maguk adományából akarjuk meggyógyítani. Egy szép regös nótánk van. Mondjuk vagy nyomjuk? 
– Hallgassatok! Hallgassatok már el! Mind a három alak hangosan kántált:
Kel) föl, gazda, kelj föl!
Szállott Isten házadra.
Sorjával, seregével,
Szárnyas angyalával,
Vetett asztalával,
Teli poharával.
Rőt ökör, régi törvény.
Haj, regő, rejtem!
Adjon Isten ennek a gazdának
Hat kis ökröt, három bérest,
AZ egyik béresnek arany ostornyelet,
A másik béresnek arany ekeszarvat,
A harmadik béresnek ezüst ekeszarvat.
Rőt ökör, régi törvény!
Elhallgattak, egy ideig csak a dob brummogása, a botcsengők csilingelőse hallatszott. Majd az egész csapat harsány kacagásban tört ki. Őszinte volt a mulatságuk, mert nagyon elképesztőnek találták a barátok rémületét.
Várták az ajándékot. De a kis-testvérek nem is sejtették, hogy a regölés ajándékot akar kicsikarni tőlük, és ha tudták volna is, különben sem volt mit ajándékozniuk. A tömeges, hangos istenkáromlástól egyre jobban felzúdultak.
Mivel az ajándék késett, a regölők – a hagyomány szerint – hangos röfögéssel, nyávogással adtak kifejezést elégedetlenségüknek, néhányan meg kézzel-lábbal döngetni kezdték a kolostor falát. A behemót Caesar odarohant, és vadul félrelökte a falütögetőket.
77 Ekkor végre sikerült Hemericusnak szóhoz jutnia. Meglepő látvány volt, amint a jámbor pap magából kikelve, ökleit rázva kiáltozott:
– Emberek! Emberek! Ne tagadjátok meg emberi mivoltotokat, ez nem méltó igaz keresztényekhez. Az állati mezzel való alakoskodás halálos bűn! Vessétek le magatokról a maskarát, ha nem akartok a pokol tüzére jutni. Hagyjatok föl már megátalkodott pogány szokásotokkal! Térdeljetek le velünk együtt. Imádkozzunk bocsánatért Istenünkhöz, aki ezen a napon küldte el Szent Fiát, hogy megszabadítson bennünket a kárhozattól és a pogány fertelmektől. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...
A három fráter letérdelt. Pillanatnyi habozás után letérdeltek az alakoskodók, majd a gyerekek is. Mindannyian hangosan mondták az imát.
– És ne vígy minket a kísértésbe... szabadíts meg a gonosztól... – ordította mellét verve az ökörfejű is.
Hemericus fráter kissé lecsillapodott. Ügy érezte, sikerült úrrá lennie az elszabadult szenvedélyeken, keresztény magatartásra bírta a megvadult pogányokat.
10.
De másnap reggel elment a várnagyhoz, és elpanaszolta neki, hogy botrányos tüntetést rendeztek ellene.
Bulló várispán mosolygott. Szó sincs arról, hogy ellene tüntettek volna. Sőt, azzal, hogy az alakoskodók őt is fölkeresték, holott karácsonykor többnyire csak a lányos házakat látogatják meg, azzal a szeretetüket fejezték ki.
A fráter indulatosan kifakadt. Ö nem kér az ilyen bűnös értelmű szeretetből. Hiszen az Egyház szigorúan tiltja, hogy ember állatnak bőrébe rejtse magát.
– Régi szokás – vont vállat a várnagy. – Az én hazámban, Karintiában is vannak hasonlók. Ott már Luca napjától kezdve mindenféle játékot űznek.
– A pogány babonák veszedelmes maradványai! Ártalmas következményeik lehetnek – mondta gondterhelten Hemericus.
– Ártalmas? Ne haragudj, pap, de megmondom: többet ártottál magadnak is, egyházadnak is azzal, hogy a hagyományt megtagadva nem ajándékoztad meg őket. Mert most azt mondják: látszik, hogy idegen vagy, jöttment, és nem is akarsz az ő életükbe beilleszkedni.
– Ők illeszkedjenek be a keresztény szokásokba!
– Fráterkám! Ha lesz igazi templomod, te is körmenetet fogsz rendezni, és megkívánod, hogy arra mindenki eljöjjön, beleilleszkedve a te szokásaidba.
– Hogyan lehet a kettőt összehasonlítani! – háborgott a pap. – Az anyaszentegyház ősi hagyományait a pogány babonákkal összevetni.
– Persze hogy nem lehet. Tudod, én jó keresztény vagyok, a húsvéti gyónást-áldozást sohasem mulasztom el. Tisztelem a pápát, a püspököt, az apátot és plébánosát. De ezek az együgyű lelkek szeretnek játszani. A te körmenetedet szintén játéknak fogják tekinteni; aztán csak tőled függ, hogy idővel megértsék eszmei jelentőségét.
Bulló azzal folytatta, hogy ennél sokkal komolyabb gondjai vannak. Az, hogy Henrik nádor ez idő szerint fogoly. Hogy kinek a foglya? A kis királyé. István királyfi ugyanis megverte atyjának mind a három, ellene küldött seregét, és Isaszegnél elfogta a fővezért, Henrik nádort, fiaival és Béla
79 királynak még több fontos emberével együtt. Most folyik az alkudozás, hogy mennyi váltságdíjat fizessen értük a király.
– Pedig nagyon szerettem volna Henrik úrral beszélnivágott közbe a pap. – Hogy értsen szót a bursi gvárdiánnai.
A várnagy legyintett. Semmiképpen sem lehet arra számítani, hogy Henrik úr egyhamar betoppan Kuszughra. S hogy egyáltalában visszajön-e még ide? Híre jár, hogy a nádor az erdélyi szászokkal tárgyalt, mert talán ott akar letelepedni.
– Ha rám hallgattok, fráterkám, hagyjátok abba az útépítést végképpen, s tavasszal kezdjetek dolgozni a városfalon, de inkább csak azért, hogy egészen el ne lustuljon ez a tunya nép.
A fráter köszönte a tanácsot, keserű szájjal, mert tudta már, a nádortól és a várnagytól nem várhat segítséget. Indult, aztán visszafordult:
– Van itt még valami. Kihez forduljak a regölők ellen<SUP>3 </SUP>Az állati alakoskodást ugyanis büntetni kell, visszaesés esetén zendülés címén.
– Zendülés? – Az ispán nagyot nevetett. – Fráterkám, hagyd az egészet, mert majd azt hiszik, hogy megijedtél, és kinevetnek. Az pedig nem jó. Még rosszabb, ha gyávának mondanak... ii.
A várispán magatartása feldúlta Hemericust. Semmit sem vesz komolyan ez az ember! Csak vihog mindenen! És vajon keresztény-e az, akinek hite kimerül abban, hogy tiszteli a főpapokat?
80 Amikor átért a felvonóhídon, meglátta Piroskát. Nagy kendőbe burkolózva az Ausztriai-kapu helye felé sietett, a kőúton. Az ő kőútján. Ez a nő hű leánya az egyháznak! Milyen más ember, mint sehideg-semeleg férje. Aki éppen olyan hitetlen, mint a várnagy.
– Dicsértessék – köszönt az asszony.
– Mindörökké. – A papnak jólesett Piroskát látni, hallani.
Megállította, megkérdezte, hová megy. Piroska a fonóba igyekezett, s hívta a papot, tisztelje meg jelenlétével a szorgoskodó asszonyokat, lányokat. Hemericus szívesen ment; örült, hogy végre közelebbről láthatja híveinek egy csoportját. Űtközben szóba hozta a regölőket.
– Talán nem kellett volna elkergetni őket – mosolygott Piroska, szégyenlősen, amiért ellentmond a papnak.
– Nem tudtam, mi a szokás. És... és... biztosan az a Bord rendezte ellenem. A hit ellen!
– Ó, dehogy! Bord kinőtt már a regölésből, ő előkelő úrnak érzi magát. Kozda volt a regölők vezetője, Franci nagyobbik fia.
Hemericus meghökkent, megállt. Hiszen neki meg kell büntetnie az alakoskodókat! És most véletlenül megtudta, ki a főbűnös. Mit tegyen? Az elnézés – bűnpártolás.
– Nem tudtátok, hogy ez tilos?
– Miért tilos? Nem lopnak, nem ölnek, nem káromolnak, nem ártanak senkinek. István király szegény szolgái ők, és Istent hirdetik.
– A pogány istent.
– Nem. Nem azt – rázta fejét az asszony.
Hemericus nagy nekilendüléssel beszélni kezdett Kará
81 csony szent ünnepéről. Isten a földre küldte egyszülött fiát, hogy váltsa meg az embereket...
– Megváltani? Mitől? Kitől?
A pap legyőzte méltatlankodó elképedését, és belefogott a bűnbeesés történetébe. A világ teremtésétől, Ádámtól és Évától kezdte. Piroska sohasem hallott az első emberpárról.
– Milyen szép mese! – kiáltott föl. – El kell mondanod a fonóban is, a többieknek.
– Nem mese ez! – háborgott a pap.
Először nem tudta, mit gondoljon. Piroska hetenkint misékre jár, szentbeszédet hallgat, és láthatóan vágyódik Isten után; ha ő ilyen keveset tud a szent vallásról, milyen fogalmai lehetnek a keresztény hitről Francinak vagy Bordnak!? Hát mit végeztek itt a ciszterek száz év alatt, amióta itt vannak! Csak falvakat gyűjtöttek maguknak, és kastélykolostort építettek?...
Szótlanul haladtak egymás mellett. Már regen átléptek a barázdán, amely a megépítendő városfalat jelezte. A pap meglepetéssel vette észre, hogy a lombos fákkal kevert fenyőfák mögött, jó messzire egymástól újabb és újabb kunyhók bukkannak föl az emelkedő terepen, egészen a hótól ékes sűrű fenyőerdő széléig.
Az egyik kunyhó ajtaján dörömböltek; beléptek. Hat nő és két férfi kuporgott a helyiség közepén a szabad tűz körül. Arcuk alig volt kivehető, mert a sűrű füst nem talált elég gyorsan kiutat a tetőnyíláson, és összevissza gomolygott a falak között.
A gazdát Vederesnek hívták, anyja után, aki mosónő volt a Várban. Alig talált szavakat a váratlan vendég üdvözlésére, a többiek meg teljesen elnémultak. Hemericus kérdéseire kiderült, hogy egyikük sem vett még részt a ferencesek istentiszteletén. Húsvétkor voltak a bursi monostorban. A ciszterek azt hirdetik, hogy pokolra jut, aki ilyenkor nem viszi el ajándékait a rendnek. Mi a pokol, tudják-e? Nagy tűz, amelyben emberek égnek. Hát a mennyek országa? Valami szép hely, szólalt meg végre Vederes felesége. A boldogság hóna, tette hozzá Piroska. Hogyan lehet oda bejutni? Hát... sehogy.
– Én azért jöttem – emelte föl hangját Hemericus –, hogy elvezesselek oda benneteket.
– Mikor indulnánk? – kérdezte félénken Vederesné.
– Hosszú az út, föl kell rá készülni – felelte a pap. – Gyertek el gyakran templomunkba, ott apránkint mindent elmondok. Eljöttök?
Bizonytalan hümmögés volt a válasz.
– Piroska? – nézett a pap Franci feleségére.
– Én már régen mondom nekik... De hát olyan messzire laknak a templomtól.
– Akkor én jövök ide máskor is. Megtanítok először is mindenkit imádkozni.
– Azt tudunk.
– Keresztet vetni? Mindnyájan keresztet vetettek.
– Az oltár előtt mindig szépen térdet hajtunk – mondta kérdezés nélkül az egyik asszony.
– És miért teszitek?
– így tanították Burson.
Hemericus először majdnem összeroskadt, később meg úgy érezte, hogy akarata megszázszorozódik. Hiszen itt valóban téríteni kell! Gyönyörű feladat.
De amikor hazafelé baktatott, aggályai támadtak, hogy a fonóbeliek nem tudatlanok, hanem bogumilok, akiknek legfőbb törvénye az, hogy áltatni kell az idegen papokat.
12.
Hemericus beszámolt testvéreinek, mit végzett földerítő útján. Könnyen egyetértettek abban, hogy a templomba járók – vegyük csak például Piroskát – keresztény voltuk tartalmát illetően majdnem éppen olyan tudatlanok, akár a távol lakók, akik még sohasem hallgattak ferences szentbeszédet. A szétszórtság a hiba? A biztonságot adó városfal közelebb hozná őket az Egyházhoz is; bölcsen tudják a Rend vezetői, hogy városfalak közt virágzik a hitélet. De addig is, amíg a fal elkészül, nekik úgy kel! dolgozniuk, mintha pogányokat térítenének a kereszténységre.
A szegényes templom persze nem alkalmas egyszerű emberek lenyűgözésére. Valami látványos, hatásos dolog kellene! Olyasmi, ami erősebben hat a lelkekre, mint a regölők bumfordi ugrabugrálása és ordibálása. Olyasmi, amit nem tilthat meg a gvárdián.
Bolduinnak érdekes ötlete támadt.
Rendezzék meg azt, hogy a barbár maskarák helyett három subás pásztor kopogtat be karácsonykor a házakba. Az értelmetlen,lármás,lófarkas dézsa-dob helyett cipeljenek jászolt, amelyben a gyermek Jézus lenne látható. De miféle Jézus? Fából kellene kifaragni.
Ki tudna Jézus-babát faragni fából? Hemericus rögtön megpróbálkozott vele, de negyed órai munka után már látszott, hogy ő sohasem fog boldogulni a nehéz feladattal.
84 Bolduin egy ideig csak nézte reménytelen fáradozását, aztán kivette kezéből a kést meg a fahasábot, és faricskálni kezdett. Mindjárt kitűnt, hogy neki jobban áll kezéhez a szobrászkodás. Néhány hónap alatt elkészülhet a kis Jézus képmásával.
Caesar fölvette: a Jézuskát az igazi jászolban a Szűzanya szobra őrizze. Nagyszerű! Bolduin erre is vállalkozott. Jövő karácsonyig lesz idő bőven!
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Pár nappal később egy délceg fiatalember állított be a kolostorba. Fején sisak volt, domború melle bőrpáncélt feszített.
– Dicsértessék. Kozda a nevem, a köcsögkészítő Franci fia vagyok. A legidősebb.
– Isten hozott, fiam. Mi járatban?
A fiú azért jött, hogy bocsánatot kérjen az Atyától a regölésért. Nem akarták megbántani a kis-testvéreket.
– Tudod-e, hogy bűn állatbőrbe bújni?
– Nem tudtam.
– Igaz, honnan tudtad volna...
A fiatal katona félszegen ide-oda topogott, végül erőt merített kéréséhez:
– Édesanyám azt mondta, az Atya nagyon messziről jött ide. Sokat tudna mesélni.
A pap elmerengett:
– Amiről én mesélni szeretnék, Istenről és az ő országáról, az csakugyan nagyon messze van. De idehoznám közétek. Ujabb topogás, köhintések után a katona kivágta:
– Én a messzi országok várairól és katonáiról szeretnék hallani.
– Katonákról nem sokat tudok – felek Hemericus fráter. – De ami a várakat illeti, az én régi hazámban minden város vár, és minden polgár katona.
– Nagyok azok a várak? Akkorák, mint Kuszugh? A pap elnevette magát.
– Sokkal nagyobbak – felelte. – Firenze például százszor akkora, mint Kuszugh. Kettős, igen magas fala van, erős kapukkal. Amikor vándorutunkon egy dombtetőről megpillantottuk, elállt a lélegzetünk, mert olyan nagyot el sem tudtunk képzelni.
– Százszor ekkora? – ámuldozott Kozda. – Vajon hogyan építettek olyan nagy falat?
– Sok-sok éven át épült. Minden polgár és minden katona kivette részét a munkából, rakta a falat. Minden polgár katona is, és ha kell, a maga kerületében védi a falat. A kapuknál pedig állandóan erős őrség áll.
– És nem ereszt ki senkit? – kérdezte váratlanul Kozda. “Ezt már az apjától hallotta" – állapította meg magában
Hemericus. S tudta, amit most fog válaszolni, azt hamarosan Franci is tudni fogja.
– Dehogynem! – felelt. – Hiszen ott az őrségnek éppen hogy maga a polgárság parancsol. Az ám!
Kozda egyik ámulatból a másikba esett:
– A polgárság? Hogyan lehet az?
– Ügy, hogy ott nem idegen várúr parancsol, hanem a polgárok maguk közül tanácsot választanak, és az kormányozza a várost.
– Jó ez?
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– Jó. A polgárok szeretik városukat, amelyben házuk van, vagyonuk van. A város erős falai megvédik őket az ellenségtől. A város erejének híre megy, s polgárait idegenben sem merik bántani, így aztán a firenzeiek messzi országokba is elutaznak, kereskednek, sok kinccsel térnek haza. El sem tudod képzelni, milyen drága ruhák, nagyszerű fegyverek, szép edények, puha szőnyegek vannak ott! A sok emeletes házak fényes márványból épülnek. Az egyik utcában csak posztóművesek laknak, a másikban csak rézművesek, a harmadikban csak selyemkereskedők, a negyedikben aranyművesek... Elképesztő a gazdagság!
Hemericus elhallgatott. Tudja ő, de most nem fogja elmondani, hogy a gazdagság istentelenné, gőgössé, iriggyé tette a városi keresztényeket. Nem ismétli el a fiúnak azt, amire a firenzei testvérek panaszkodtak nekik, hogy a polgárságnak az arany az igazi istene, érte gyilkolni képes. Isten megbocsátja neki azt a hamisságot, hogy a nagyváros bűneiről egyelőre hallgatni fog. A kuszughiak először építsék meg a falat, vívják ki szabadságukat, szerezzék meg az egyszerű jólétet – az már az ő gondja lesz, hogy fényűzés meg ne rontsa, el ne bolondítsa őket.
– A tolvajoktól sem félnek? – kérdezte Kozda.
– Vigyáznak, hogy gonosz ember ne jusson be a városba. Minket is megmotoztak a kapuban, hogy nincs-e nálunk fegyver.
Kozda összeráncolt homlokkal gondolkozott, majd megkérdezte:
– Mondd, Atya, mi történt a várúrral? Vagy ott nem is volt?
– Dehogynem volt! A városfalat ő építtette a külső ellenség ellen. De amikor a polgárok rájöttek, hogy legfőbb ellenségük az őket vámoló, zsaroló várúr, akkor ellene fordultak, foglyul ejtették, és csak azon az áron engedték szabadon, ha örökre elmegy a városból. Vagy aláveti magát a polgároknak. – Hemericus elmosolyodott. – Persze, úgy is volt, hogy a várúr gyanútlanul elment hadakozni, messze országokba, s amikor visszatért, a polgárok nem engedték be a kapun.
Kozda zavart mosolya elárulta, hogy megértette a célzást: Henrik úr most messze földön háborúskodik.
– Ez lázadás volt – mondta végül eikomorodva.
– Hát... – habozott a pap.
– Regölésért mi a büntetés? – kérdezte a katona.
– Háromévi szigorú böjt.
– Lázadásért halál – bólintott komoran Kozda.
Hemericus megrettent. Veszedelmes ez a játék, mindkettőjük fejével játszik. Ennyi egyelőre elég. Elvetette a lázadás magját. Várni kell, kikel-e? Másfelé terelte a beszélgetést, Róma városáról kezdett mesélni. De Kozda szabad ideje lejárt. Engedélyt kért, hogy máskor is eljöhessen egy kis beszélgetésre.
– Jöhetsz, de legközelebb Istenről beszélek.
Kozda fényes szemmel nevetett. Dicsértessékkel köszönt, és futva indult a Vár felé.
14.
Amióta beállt a szigorú tél, a felnőttek alig jöttek elő a putrikból, csak a gyerekek élvezték a tél adta játszó lehetőségeket. Jeges csúszkákat csiszoltak a hóba, és sarkuk alá
88 kötött csontokon sikongáztak. A kisebb gyerekeket rongyra ültették, és a nagyobbak szánkáztatták.
A kis kolostor azonban hiába várta a tanulni vágyó felnőtt híveket. Csak Kozda jött el sűrűn, s nagy odaadással hallgatta Hemericus és Caesar elbeszéléseit az itáliai és németföldi életről, városokról, várakról, templomokról. Nagyon jófejű fiatalember volt, egyszeri hallásra mindent jól meg jegyzett.
Misére csak nagyon kevesen jártak. Ezért Hemericus, mihelyt tavaszodott, s már csak foltokban állt a hó, elindult, hogy sorra fölkeresse a fenyőfák mögött lapuló “izik"eket. Nem volt szerencséje, a legtöbb kunyhót üresen találta. Netán elbújnak, ha közeledni látják?
Egy alkalommal nagyon messzire elment, fölfelé a Güns folyó mentén. A keskeny völgytorkolat jobb oldalán magas lejtők emelkedtek, a vízfolyás ezeknek a tövéhez simult, a másik oldalon sík völgyfenék nyúlt el apró dombok irányában.
Az egyik szeszélyes kanyarulat fölött a fráter vékony füstcsíkot pillantott meg. Arra ment. Senki sem vette észre közeledését, a kutya is csak akkor kezdett ugatni, amikor a pap ámulva megállt az elébe táruló látvány előtt. A kanyar túlsó oldalán homokpad képződött, amelyhez kerekre csiszolódott sziklák vezettek. A homok széléről gondosan kivájt és kőlapokkal borított lépcsőfokok indultak fölfelé, egészen odáig, ahol nagy fák takarták el a látást. A fák mögül szállt a füst, és szólt a kutyaugatás.
A fráter balfelé kémlelt. A meder hegy felőli oldalában szorosan egymás mellé vert gerendák szegélyezték a partot, és valamivel odább lefaragott és kiegyengetett fatörzsek halma feküdt a latyakos hóban.
89 A lépcső tetején megjelent egy bozontos szakállú, tagbaszakadt férfi, és dárdáját rázva kiabált a part túlsó oldalán álló pap felé. Hemericus nem értette szavait, de fenyegetőnek találta a helyzetet. Fölemelte két karját, keresztet hintett a kiabáló ember felé. Az erre lejött a lépcső közepéig:
– Kotród) innen! Mi köll?
– Jézus nevében! Alamizsnát kérek a szegény testvéreknek – mondotta a fráter.
A dárdás férfi habozott, aztán intett, hogy jöjjön át a patakon; mutatta, honnan melyik kőre lépjen. “Ott várj" – dörmögte, amikor a látogató átért a túlsó partra. Eltűnt, és egy darab kenyérrel tért vissza. “Nesze!"-dobta oda. Aztán lassan leereszkedett a lépcsőn, és megkérdezte: “Ki vág])'?"
– A kuszughi pap.
– Kuszughnak papja van?
– Van. Ferences kis-testvér vagyok.
A dárdás férfi láthatóan nem tudta, hogy ez mit jelent. De némi bizonytalankodás után intett a jövevénynek, hogy kövesse.
Fölmentek a lépcsőn. A lejtőbe mélyített platón, a nagy fák mögött boronaház emelkedett, magasabb és erősebb Franciénál. A ház tetején jött ki a füst. Az ajtóban idősebb asszony állott, s mellette álló süldő lányának vállát karolta. Baloldalt, az erdő szélén éppen felbukkant két nagyon izmos, sudár fiatalember, akik hatalmas, legallyazott szálfát vittek vállukon.
A ház belsejében fekvőhelyek és – mint később büszkeséggel mutatták – maguk ácsolta, összehajtható székek voltak. Leültek, és beszélgetni kezdtek, olyan békésen, mintha a dárdás fenyegetés meg sem történt volna.
A hegyi kunyhó lakója jó néhány évvel ezelőtt települt
90 Kuszugh vára alá, kisebb csoporttal, a Neckar folyó vidékéről. Ö is boronaházat épített, és négy gerendafalára nyergestetőt eszkábált. Úgy emelkedett ki háza a “német telep" izikjei közül, mint egy palota. De csak egyetlen helyisége volt, elválasztható konyhával. Erdőt irtottak, szántottak; annyi volt a dolog, hogy nemcsak két legény fia, hanem felesége is látástól vakulásig nehéz munkát végzett. Miután beállt a tél, a három férfi még sokáig dolgozott itt az erdőben; fát vágtak, követ halmoztak föl, azzal a szándékkal, hogy tavasszal beviszik a településre, és megnagyobbítják házukat.
Két éve, karácsonykor rettenetes dolog történt. Mindenféle maskara állított be a házba, és egy agancsos ember tüzet kért. Ö megmondta, hogy karácsonytól számító kilenc napig nem ad ki tüzet senkinek, mert az nagy bajt hozna házára. Erre az alakoskodók boszorkányt emlegettek; egyikük lapáttal kivett a tűzhelyről egy égő fahasábot, és egy másik fával ütögetni kezdte, hogy csak úgy repültek a szikrák. Eközben mindenféle varázsigét mormolt. Ö nem tűrhette, hogy ilyképpen megbabonázzák házát; mert akinek házában idegen tüzet csihol, ott többé nem lehet gyermekáldás. Megragadta tehát az agancsos embert, elvette tőle az égő hasábot, visszadobta a tűzbe, őt pedig kipöndörítette az ajtón. A másik két ember, egy borjúfejű meg egy dobos, szaladtak társuk után.
Félt, hogy erre bosszú következik, és napokon át fiaival felváltva őrködött, de nem történt semmi. Aztán egy éjszaka kigyulladt a ház. Mire észrevették, már lángban állott az egész tetőzet, és hiába verték szét baltával, a tartó oszlopok is átizzottak, égni kezdtek. Nagy tömeg állta körül a házukat, de senki sem segített oltani; azt kiabálták, hogy a tűz szelleme gyújtotta föl a házat, biztosan azért, mert nem tettek a tűzhely mellé vödörben vizet, hogy a szellemnek legyen mit innia. Hiába is segítenének, a boszorkányok beavatkoznának. A ház tövig égett.
Vejmo – így hívták az erdei lak gazdáját – átkozodva megesküdött ott éjjel, hogy nem marad tovább Kuszughon. Hajnalban kivonult családjával ide, a folyó kanyarulatához, ahol a követ és fát korábban összegyűjtötték, s estére összeácsoltak egy kalyibát. Megmaradt, füstszagú holmijukkal másnap odaköltöztek. Egész télen építették az új házat. Nyárig vadászatból éltek, aztán már az irtásos földekről is szereztek eleséget. Itt élnek azóta, teljes egyedüllétben, sok munkával, teljes boldogságban. Nem kell félniök senkitől, boszorkányoktól sem.
A fráter mélyen elgondolkozott. Érdekes, hogy Vejmóról senki sem beszélt neki Kuszughon. A szépen épített ház és a gondosan rendezett környék, a rendben tartott kertek és termőföldek láttára az volt a gondolata: Vejmót meg kell nyernie Kuszugh építéséhez, visszatérésre kell bírnia. Nyomban szóba is hozta ezt.
A telepes dühösen felugrott a székről. Soha, soha, soha! Ő itt megtalálta békességét, biztonságát, neki ne is beszéljen senki közösségről, ő itt marad; fiai, ha akarnak, idővel elmennek, s akad valahonnan férj lánya számára is.
– És lelkiekben nincs szükséged senkire? Papra se? – érdeklődött a fráter.
Ujabb elutasításban volt része. Vejmo és családja a fél órára levő Reüt községbe járt gyónni és imádkozni a ciszterekhez. És most kezdtek újabb, nagy vállalkozásba; gátat emelnek és zsilipet létesítenek a Güns folyón, aztán malmot építenek, mert Reütön sok gabona terem, és nem győzik
92 a szemet a kézi malmokkal őrölni. A vízi erő elvégzi a most még emberi munka nehezét. Meg is mutatta a leendő vízimalom már kész tombását is, amelyben a kövek tengelye fog forogni. Hemericus ámulva vette tudomásul, milyen találmányokra képes az emberi elme, és kétszeresen sajnálta, hogy Vejmót nem sikerül beterelnie nyájába. De még egyszer megpróbálkozott:
– Igazán szabaddá az tenne, ha a városban élnél – mondta már odalenn a gázlónál, búcsúzkodóban.
A telepes fejét rázta:
– Városban lehet, de nem a vad pogány magyarok között. Hallgass rám, és menekülj innen. Meg fognak ölni!
– Nem félek – felelt a pap. – Az a kötelességem, hogy békés keresztényekké neveljem őket. Erre tettem föl az életemet. Parancsot kaptam rá, s az engedelmesség a legszebb erény. Inkább te hallgass rám, és gyere velem...
– Nem megyek! – kiáltotta indulatosan Vejmo. – Soha! Téged meg óvjon a keresztények istene.
93 ///. Hódítók, leigazoltak, varázslók
Ki tudná megmondani, hány fokot lépett az idő az évek létráján? Hányszor arattak, hány jó és rossz termést takarítottak be? Erzsók e néhány év alatt gyermekből viruló hajadonná nyílt, Kozda és Bord legényből férfivá értek.
Két nagy esetről sokáig beszéltek Kuszughon.
Bulló várnagy kivégeztette egyik katonáját. A Várban kisebb tűzvész támadt; gyorsan eloltották hóval, de a zűrzavar közben az egyik katona ellopta a másiknak faragott dobozát. Tűz idején elkövetett lopásnak halál volt a büntetése. Előbb levágták a tolvaj két kezét, majd fölnégyeit testét kifüggesztették a Vár kapujára.
Még nagyobb izgalmat váltott ki, amikor a közelben flagelláns menet vonult el; bámulására kicsődült minden épkézláb felnőtt és gyerek. Kéttucatnyian lehettek a bűnbánó menetben. Egyforma zsákszoknyát viseltek, és libasorban haladva egymást verték szöges korbáccsal. A rongyos zsákruha szakadásai közül kilátszott vérző bőrük. Énekeltek. Minden századik lépés után arcra borultak, és percekig hevertek mozdulatlanul a hóban.
Többen szóltak nekik, hogy jöjjenek be a házakba, fűtözni, de ők nem feleltek, csak fejüket rázták, battyogtak és énekeltek tovább. Miután elmentek, a kuszughiak meg
94 ostromolták a kis-testvéreket, miféle vallás az, amelynek hívei ennyire bűnösnek érzik magukat.
Hemericus azt mondta: ezek az emberek abban a téves hitben élnek, hogy Istennek kedves dolgot cselekszenek, amikor szakadatlanul büntetik önmagukat. Az ember legyen szigorú önmagához, tartsa féken bűnös vágyait, de az önsanyargatásnak ez a mértéke helytelen. Isten a jókedvű embereket szereti.
Ergye megjegyezte: odaát Burs monostorban ezt úgy hirdetik, hogy Isten a jókedvűen adakozókat kedveli. És úgy magyarázzák: azokat, akik sokat adnak a cisztereknek.
– Nézzétek Caesar testvért – mutatott Hemericus az óriás termetű fráterre. – Milyen szerényen táplálkozik; sohasem kér senkitől semmit, a legkevesebbel is beéri, mégis mindig jókedvű!
Kuszughon az alamizsnagyűjtést Bolduin végezte. Többen meglátták, hogy el-elcsipeget a közös ennivalóból; nem szóltak, mulattak rajta. Caesar és Hemericus igénytelensége ellenben tiszteletet ébresztett a kuszughiakban. Az ellenséges hangulat lassan oldódott. Kezdték befogadni maguk közé a barátokat.
2.
Egy napon felhúzták a Vár felvonóhídját, és a kíváncsi bámészkodók hamarosan észrevették, hogy két toronyban őr áll, és mindegyre a messzibe kémlel. Valaki tudni vélte: ezeket az intézkedéseket az előzte meg, hogy késő este futár érkezett Henrik úrtól, zöld posztóruhás, mellén hárompólyás Wolfer-címert viselő lovas futár, és még az éjjel to
95 vábblovagolt. Reggelre felvonták a láncos hidat, azóta várbeliek nem mutatkoznak a váralján.
Jókora idő – talán több hét – telt el, amíg megint történt valami. A toronyból kürtszó hallatszott, kevéssel utóbb négy lovas élén kilovagolt a hadnagy a lebocsátott hídon, és elindult észak felé. A hídfőt alabárdos katonák szállták meg. A váraljaiak izgatottan figyelték a kaput, és eközben nem is vették észre, hogy a hadnagy vezetésével hamarosan nagy lovascsapat érkezik észak felől. Egyszerre csak itt voltak, a váralja lakóinak nem is maradt idejük menekülésre.
Az idegen katonák bevonulása nem jelenthetett jót. A váralja számos kunyhójában azonnal készülődni kezdtek, hogy az erdőbe meneküljenek. Franci egyelőre a várárok körül settenkedett, hátha meglátja valamelyik fiát, és megtud tőle valamit, mi történt, mi készül?
... Megint leeresztették a felvonóhidat, két katona jött ki. Ergye bíróhoz mentek a várnagy üzenetével: Hemericus atyával együtt jöjjön fel a Várba.
Bulló a várnagyi házban egy szőke katona társaságában fogadta az elöljárót és a papot. Hellyel kínálta őket. Fontos közlései voltak:
– Béla király meghalt; fia, István, az eddigi ifjú király ült a trónra. Mindazoknak, akik a minap családi háborúságban az öreg király oldalán hadakoztak az ifjú király ellen, tartaniok lehet István király bosszújától. Ezért Henrik úr is négy fiával Budáról Prágába ment, és Otakár királytól kért menedéket. Viszonzásul Henrik úr felajánlotta a cseh királynak Kuszugh, Szent Vid, Szalonak, Borostyánkő és Farkasvár birtokát. Kuszugh ekként a többi várral együtt cseh felségterületté vált, ennek biztosítására Otakár király ti
96 zenhét főnyi őrséget küldött ide. Meg kell értetni a váralja lakosságával, hogy a csehek nem ellenségek. Kapitányuk – mutatott Bulló a szőke katonára – megígérte, hogy senkinek a jószágához sem nyúlnak.
Közölte ezután Bulló: Henrik úr parancsa az, hogy a váralja erődítését teljes erővel be kell fejezni. Otakár király Kuszughon fontos cseh végvárat akar létesíteni.
Ergye azt felelte: a várnagynak tudnia kell, hogy az építés azért állt le, mert szekér híján nem tudnak követ szállítani. Tavaly kevés takarmány termett, sok állat elhullott, s a megmaradt lovak és marhák túl gyengék ahhoz, hogy az alig járható erdei úton a kőfejtőtől idáig vontassák a saroglyát.
Bulló németre fordította a választ a cseh kapitánynak, az meg csodálkozó arccal azt mondta: ha nincs kő, téglából kell építeni a falat. Agyag csak akad a közelben?
– Lehet – felelt Ergye –, de mi nem értünk a téglakészítéshez.
– Annyi baj legyen – mondta a cseh. – Van egy Prazsonevű katonám, az téglavető is volt. Ö majd megtanít benneteket.
– Hát te, Atya – fordult Hemericushoz a várnagy –, te nem értesz hozzá? A te hazádban nem vetnek téglát?
– Dehogynem – felelt Hemericus.
– És bizonyára nagyon örülsz – folytatta a várnagy – . hogy végre teljes erővel, jól kezelhető anyaggal építheted a falat?
Tulajdonképpen örülnie kellene – gondolta magában Hemericus –, hogy ilyen hatalmas segítséget kap a városfaí létrehozásához, de mégsem örült. Aggályai támadtak. Szabad-e neki a cseh királyt szolgálnia? Összefér-e ez esküjé
97 vei? S ha mindennek ellenére vállalja a munkát, megvalósíthatja-e a változott körülmények között titkos céljait?
– Gondolkoznom kell... – mondta végül nyugtalanul. – A mi helyzetünk itt nem olyan egyszerű.
– Hogyan? – kérdezte meglepetten, majdnem fenyegetően Bulló.
– Kérdés, hogy mi... ilyen körülmények között itt maradunk-e? Nem kell-e visszatérnünk Assisibe?
A várnagy toppantott:
– Ez nem kérdés! Megparancsolom, Henrik úr nevében, hogy maradjatok itt, és kő helyett téglából csináljátok a falat, a legsürgősebben.
– Várnagy! – szólt a fráter ünnepélyesen. – Generálisunk minket a magyari király szolgálatára küldött. Hogy az ő híveinek lelkét gondozzuk. Jó, elfogadtuk, hogy a lélek nyugalma érdekében szükség van erős falra...
– Úgy van! Tehát?
– A magyari király alattvalói számára tehát kötelességünk lett falat építeni. De a cseh királynak, a magyari király ellenségének szolgálhatunk-e?
– Elment az eszed!? – rivallt a papra a katona.
– Fogadalmat tettem, s Béla királyhoz küldtek. A várnagy hajába túrt, fel s alá rohant, ordított: – Itt csak én parancsolok! Csak én! Csak én! Hallod.' Hemericusnak mentő ötlete támadt:
– Mi ebben a helyzetben csak Engelbert gvárdián parancsát követhetjük. – Hiszen a gvárdián dühös ellensége a falépítésnek, tőle tehát biztosan számíthat segítségre.
– Hozzá, akarsz menni? – hörgött Bulló. – Hogy aztán megszökjél? Nem, nem!
A pap önérzetesen fölszegte fejét:
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– Egyházi személyek vagyunk.
A várnagy megállt, fújtatott, gondolkodott.
– Nem bánom – mondta végre –, döntsön Engelbert úr. De te itt maradsz a Várban. Egyik fráteredet elküldöm, kellő őrizettel.
– Caesar menjen – javasolta Hemericus.
– Bolduin megy. De lóháton. Most nem érünk rá kutyagolni.
Bulló elküldött Bolduinért, Hemericust fölkísértette a felső emeletre, Ergyét meg azzal bocsátotta el, hogy holnap reggel a robotosokkal együtt, Prazsov vezetésével, elmennek agyagot keresni.
Ergye még nem találta meg Bolduint, amikor fegyveres lovascsapat élén megérkezett Kuszughra a gvárdián. Bulló elébe ment:
– Éppen most akartam hírnököt küldeni a monostorba. Nagy események vannak!
– Mindent tudok – intett a gvárdián. – Itt vannak már a csehek?
– Tegnap érkeztek.
– Mit akarnak?
– Végvárat építeni.
– Tudom. István király?
– Tőle semmi hír. Hemericus megőrült. Nem épít a cseheknek.
– 'Lázit'?
– Őriztetem.
– Helyes. Beszélek vele.
A gvárdián – négyszemközt – olyan szívélyes barátsággal köszöntötte paptársát, mint még soha.
– Félsz a csehektől? Honvágyad támadt Assisi után?
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– Gvárdlán atya, generálisunk parancsa az...
– Mindent tudok – szakította félbe Engelbert. – De te, úgy látom, nem értesz meg semmit. Jó ideje itt vagy már, de még nem sokat tudsz erről az országról.
– Ami rám tartozik...
– Semmit sem tudsz! Pedig pontosan tudnod kell, mi történik itt. Nos, Béla királyt pártfogolta a pápa őnagysága, mert erkölcsi kötelessége volt őt fia ellen támogatni, ha már a tatárok ellenében nem segítette. De Istvánnal más a helyzet. Tudod-e, hogy Istvánnak kun felesége van? Megkeresztelték, de lelke mélyén pogány maradt, a kunokhoz húz, gyűlöli a keresztény világot, és sajnos sokkal erősebb férjénél, aki ernyedt, puha emberré lett mellette. Nekünk, egyházi személyeknek nem szabad föltétel nélkül István mellé állnunk. Meg kell várnunk, mit tesz ő, mit tesz Erzsébet, a felesége, aki már régóta kun császárnénak címezteti magát. De legfőképpen meg kell tudnunk, hogy mi a véleménye a Szentatyának. Hátha ő Istvánnál különb királyt szsretne látni Magyarország trónján, s talán már van is jelöltje. Nekünk tehát Henrik úrhoz kell igazodnunk, akinek szolgálatait... én tudom... szívesen veszi igénybe a pápai udvar. Lehet, hogy a pápa vele lép vagy már lépett is szövetségre, és bevonja az ügybe a cseh királyt vagy az osztrák főherceget. A prágai udvarban erős szava van Kunigunda királynénak, Béla király unokájának. Tudtommal ő sem bízik Istvánban, a nagybátyjában.
Hemericus szédült: – Miért tartozik mindez énrám?
– Hiszen te várat építeni jöttél ide – vágta rá a gvárdián. – Ha tehát Henrik úr most azt kívánja, hogy mihamarabb fejezzük be a vár építését, akkor nem lehet aggályoskodnunk. Isten akarata az, hogy te olasz pap létedre várat építs
100 Pannóniában. Egy ferences nem szökik el a munka elől. S itt a néppel együtt végzett közös munkát jól fölhasználhatod pasztorálásra, amit olyan hőn óhajtasz. Meggyőződtem róla, hogy újabban nem követsz el hibákat a prédikálásban, ezért tágabb feladatkört adok neked, s a kuszughi kolostort fiókegyházammá teszem. De eszedbe ne jusson elszökni innen. Különben sem juthatsz messzire; elfognak, és talán tudod, hogy milyen sors vár nálunk a vagabundus papokra. Nagy szégyent hoznál Szent Francseszkó rendjére.
– Nem, azt nem akarom – mondta megrendültén Hemericus. Elképesztette Engelbert pálfordulása, elszédítette szóáradata. Sejtette, hogy hamis érvekkel sürgeti azt, amit eddig ellenzett, de mégis teljesen a befolyása alá került. Nem tudott ellentmondani. – De hát... de hát... – motyogta – az ifjú király, akit még atyja életében fölkent az érsek a szent olajjal... Szóval...
– Szóval tudnod kell: ebben az országban három komoly erő van. Az első és legnagyobb a Wolfer család, amelynek feje Henrik úr. Övék a nyugati országrész, övék a legjobb hadsereg. Elsőségüket csupán Chák Máté fenyegeti, aki jó ideje nagy erővel szaporítja földjeinek és katonáinak számát. A harmadik és leggyengébb uralkodó itt a király. És még gyengébb lesz, ha az erdélyi vajda is elfordul tőle. Ha pedig pápai döntés folytán az esztergomi érsek is cserbenhagyja, akkor föltétlenül bukás vár rá. Henrik urunkon múlik, hogy polgárháború lesz-e, vagy sem. Neki egy szavába kerül, és Otakár sereggel jön Magyarországra. Kunigunda nevében jogot formál a magyar trónra, és ha megnyeri a Szentszék támogatását, olyan nagy hatalommá válik itt, Európa keletén, amilyen nem volt a Római Birodalom lehanyatlása óta. Nekünk tehát csak Henrik úr hozhatja a
IOI békét. És neked csak engedelmesen a falat kell építened, azon a helyen, ahová Isten és generálisod rendelt. Kérdezlek: becsülettel megteszed szent kötelességedet?
– Megteszem – hajtott fejet összetörtén a ferences barát. A könnyű siker nem elégítette ki a becsvágyó gvárdiánt.
Teljes és végleges győzelmet akart. Két könnyed ujjal megfogta a mellén függő súlyos keresztet, és Hemericus elé tartotta:
– Ha pedig mégis polgárháború lesz, nagy szükségünk lesz itt az erős várra. Mindnyájunk élete a te kezedben van, édes fiam. Esküdj meg tehát mindenre, ami szent, houy éjt nappallá téve építed az erős kuszughi várat.
Hemericus két ujját a feszülethez érintette:
– Esküszöm – azután megcsókolta a korpuszt.
– Köszönöm, fiam – mondta megindult hangon a gvárdián. – Azonnal intézkedem, hogy a várnagy bocsásson szabadon.
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Ergye házról házra járt, és közölte, mit parancsol a Vár. Elmondta, milyen híreket hallott, s hogy a papot a toronyban őrzik.
Nem titkolta saját véleményét, azt, hogy hamarosan háború lesz.
A férfiak gyarapodó csoportja kísérte háztól házig. Nyugtalan tehetetlenség érződött hallgatásukon. Elsőnek Franci szólt:
– Háború lesz. Itt az utolsó alkalom, hogy elszeleljünk.
Többen ellen szóltak:
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– Itt hagynád szép házadat? S meddig akarnál az erdőben bujdosni?
– Ráérünk menekülni, amikor a közelben harcolnak.
– Közben fölépül a városfal – ágált a köcsögös –, és ránk zárják a kaput. Akkor már nem szökhetünk.
– Bizony, ég már a világ – mutatott Viska a vörös színben fénylő nyugati égboltra.
– A bogumil példát kövessük – javasolta Ergye.
– Az nem nekünk való – vitázott Boloc. – Szembe kell szállni.
– De előbb fegyvert szerezni – tette hozzá Viska.
– Hogyan? Honnan?
Csatlakozott a csoporthoz Bolduin és Caesar. A két fráter megrémült a hírre, hogy Hemericust a Várban fogták. Nem szabad őt cserben hagyni – hangoztatták.
– S ha ő hagy cserben minket? – kérdezte Franci.
A váraljaiak közül sokan bíztak Hemericusban, ellentmondtak a köcsögkészítőnek. Nem tudtak elhatározni semmit, s másnap reggel a parancs szerint a robotra kötelezettek mindnyájan felsorakoztak a felvonóhíd előtt.
Hemericus a Várból érkezett, Kozda és Prazsov kíséretében. Felállt egy kőre:
– Testvérek! – mondotta. – Jó hírt közlök. Nem kell többé kővel vesződnünk, téglából építjük meg a városfalat. Megtanuljátok a téglakészítést, és később házaitokat is téglából építhetitek. A téglafalak tűztől és sok más veszélytől megóvnak benneteket. Csak azt kérem, dolgozzunk pontosan, gyorsan. Ez mindnyájunk érdeke most. – Lelkes szavai őszintén hangzottak.
Maga mellé intette Ergyét és Francit, s a két katonával
103 ötösben elindult a Güns folyó felé. Az összegyűltek kissé távolabbról követték őket, vállukra vetett szerszámokkal.
Senki sem vette észre, hogy a felvonóhíd túlsó oldaláról a várfal mögül fegyveres lovaskatonák tartják szemmel őket.
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Mialatt cseh Otakár támadó serege a Felvidéket dúlta, majd V. István hadai elől pusztítva visszavonult, Kuszughon lázas, de békés munka folyt, a helybeliek és a messziről érkezett idegen, sőt tulajdonképpen ellenséges katonák barátságos összefogásával. Nem messze a Vártól, a Güns túlsó oldalán találtak téglavetésre alkalmas agyagföldet, s mire a két király a háborúskodást megunva békét kötött, már sok ezer tégla száradt az ezen a tavaszon kivételesen meleg napsütésben.
A Várba és a Klastromba érkező legújabb hírekből semmi sem jutott el a váraljára; azok miatt nem a népnek, hanem a vezetőknek fájt a fejük. Otakár ugyanis a békeszerződésben ígéretet tett arra, hogy visszaadja az áruló magyar országnagyok várait, István király viszont lemondott arról a követeléséről, hogy a csehek kiszolgáltassák neki apja szökevény tanácsosait.
Az ásóforgató kuszughi férfiak megkezdték a városfal elé jelölt árok mélyítését. Már-már elhitték Hemericusnak, hogy saját maguk védelmére. Bulló és Engelbert ellenben együtt és külön-külön – de egyaránt féltve bőrét – sokat töprengett, hogy kinek a javára dolgoztatják a várnépet? Kuszugh jog szerint a magyari királyé, de a várfalak mö
104 gött őrt áll a cseh király katonasága, s nem tudni, mikor mire kap parancsot.
Az északi oldalon szépen magasodott a fal, nyugati sarkánál kialakult a Zwinger-torony, a keletinél a Csigás-bástya. Kétezer lépés lesz a fal kerülete, előtte öt-húsz öl széles az árok.
Kiégették az első téglákat. Addigra Hemericus megtanította, hogyan kell alapárkot ásni, téglát kézre adni, falat rakni. Értették a dolgot, s a gyorsan emelkedő egyenes téglafal az elégtétel örömével fizetett a sok fáradságért.
Franci fia, Kozda ekkor már tisztféle rangot viselt. Lóháton látogatta sorra a munkahelyeket. Ha valaki hiányzott, elnyargalt érte. Hemericus közelében leszállt a lóról, de ezúttal egy szép lány kedvéért, akiben a pap Piroska idősebbik lányát, Erzsókot ismerte föl.
– Egy pár lesz belőlük – súgta a pap fülébe Franci.
– Mit szól hozzá Bord?
– Kordával nem mer ujjat húzni.
5
Néhány nap múlva újabb izgalom dúlta föl a váralját. Borics favágó meglátta az erdőben a földipicinyt. A favágó egy fatörzset döntött ki. Nem vigyázott eléggé, a fa megütötte, illetve – amint ő mesélte – “a vad öreg megrázta" őt.
Borics favágó körülnézett, és látta, hogy az egyik bokorban szakállas, szőrös törpeféle ember bújik el. Borics értett a jelből; a kivágott fa rönkjére egy darab szalonnát és fakupában bort tett, aztán hazasietett.
105 Remélte, hogy a földipiciny elfogadja áldozatát, s másnap már nem rázza meg őt, hanem segít kidönteni a nagy fát.
Mindenki egyetértett vele abban, hogy rendkívüli események küszöbén állnak. Borics másnap harmadmagával ment az erdőbe, legallyazni és behozni a kidöntött fákat; a tönkről eltűnt étel és ital, a vad öreg tehát ott settenkedett a bokrok sűrűjében, de ezúttal nem mutatkozott, és nem is segítette a favágókat munkájukban.
Mivel Borics favágó nem mert többé egyedül az erdőbe menni, be kellett avatni a látomásba Prazsovot is, hogy adjon több embert a favágáshoz, hiszen az ő téglaégető kemencéihez kell a sok fa. Nem lehetett tudni, mit értett a cseh a három nyelv keverékében elmondott történetből, és az is eléggé homályos volt, hogy ugyancsak keverék nyelven mit felelt rá. De szavait mérlegelve, latolgatva idővel az a magyarázat alakult ki, hogy Prazsov megerősítette a földipiciny létezésének lehetőségét. És kiegészítette azzal, hogy az ő hazájában tavakból jönnek elő ilyen manók, akik nem mások, mint vízbe fulladt emberek. Ezt bizonyítja az is, hogy testük kék színű. Ha valaki fuldoklik, nem szabad segítségére menni, mert a vízi manó a mentőt is lehúzza, és testét a víz fenekén korsóba gyömöszöli.
Voltak, akik ellentmondtak, s a földpicinyt sem hitték el. Valaki megemlítette, hogy hiszen itt nincs a közelben nagy víz, a Güns olyan sekély, hogy nem lehet belefulladni. Erre kisütötték, hogy ha még nem is mély a víz, majd az lesz, hiszen most ássák a medrét, a veszély tehát állandósul a falak alatt. És a vad öreg máshonnan is idejöhetett, mert a vízimanó – a cseh szerint ezt mindenki tudja – áll nélküli lovon nyargal odáig, ahol tennivalója akad. Könnyű őt fölismerni, mert ruhájának ujjából mindig csöpög a víz.
106 Tény azonban, hogy az erdei manót soha többé senki sem látta, ám ezt egyesek azzal magyarázták, hogy ügyesen rejtőzködik.
Borics kalandja és a belőle kikelt ősi mondatöredék még nem ment feledésbe, amikor újabb “jelenség" rázta fel a falut. Ezúttal azonban nem lehetett kételkedni, mert világos nappal mindenki láthatta. Az északi torony felől érkezett; alacsony, vézna ember volt, mezítláb, iszonyú mocskos rongyokban, vállig érő, zsíros hajjal. Bal kezében kis kondért vitt; jobb vállán hatalmas, fatörzsnek beillő, lekérgezett suháng rengett, melyből derékszögben vékony gallyak és szegek álltak ki. “A világfát hozza" súgták egymásnak a tájékozottak, babonás tisztelettel. ,,Garaboncás" tették hozzá. mások.
Néhány bátor férfi elébe indult, hogy elállja útját, de a toprongyos alak olyan félelmetes fenyegetően emelte meg a “világfát", hogy ijedten szétrebbentek, és a többiekkel együtt néma csendben figyelték, amint a titokzatos öreg leereszkedett az árokba, fölmászott a túlsó oldalán, átvágott a váralját körítő tisztáson, a megművelt földek között, és eltűnt az erdőben.
A fráterek is letették a szerszámot, úgy figyelték a nevetséges alak átvonulását.
– Ne bántsátok szegény eszelőst – csillapították azokat, akik meg akarták fogni. – Láthatjátok, hogy habajkós.
S miután a koldus eltűnt, érdeklődtek, mi az a “világfa", amiről beszélnek. Öreg Ergye, az elöljáró erről is tudott mesét: a világfa a királyi palota udvarában áll, ha a király fölmászna rá, megtudná, hogy a népnek rosszul megy a sora, de mert a király soha sincs otthon, nem tudja, és nem tesz semmit. És ez a “garaboncás" – mert a rongyos ruhá
107 jú ember biztosan az volt – elhozta a király udvaráról a fölösleges látófát. Meg kellett volna nézni, hogy van-e a köpenye alatt varázsdob, mert ha igen, akkor biztosan garaboncás.
6.
A “titokzatos jelek", a földipiciny és a garaboncás megjelenése nem szűnő izgalomban tartotta a váralja lakosságát. S a jelek – főként az emberek képzeletében, majd beszélgetéseiben – szaporodni kezdtek.
– Táltos idők jönnek – ismételgette halkan és sokatmondóan még az olyan óvatos és sokat tapasztalt férfiú is, mint amilyen a köcsögkészítő volt.
Madarak kiáltásaiból, erdő zúgásából, felhők alakjából és színéből újabb és újabb fenyegető intéseket véltek kiolvasni, főként az asszonyok.
Hemericusig ezek az aggodalmak nem jutottak el, neki senki sem beszélt az ősi jóslatokról. A fráter jó ideig háborítatlanul örvendezett a látszólagos nyugalomnak, a fal épülésének, a tégla sikerének. Remélte, hogy a városfal elkészülte után a lakóházakat is téglából fogják rakni, és akkor sor kerülhet egy igazi, méltó istenháza építésére. Mindez egyszer majd meghozza a fejlődés gyümölcseit a nép javára, a téglavárosban állni fog a lelkek városa is, amelyben ő majd a hit erejével fékezi a vagyonszerzés és más káros indulatok elburjánzását. Kuszughot ő az Űr kertjévé teszi.
... Bulló várnagy gyengélkedett, légzési nehézségei voltak, ijesztő nyomást érzett a mellkasában, s olykor lázas
108 forróság öntötte el testét, heves fájdalmak szaggatták derekát, térdét. Az egykor oly kemény katona naphosszat medvebőrén hevert, nyöszörgött; felesége elhívta Hemericust, hátha tud rajta segíteni. A pap magával vitte Bolduint is, mert ő értett a gyógyfüvekhez. Bolduin meghallgatta a várkapitány panaszait, megtapogatta fejét és mellkasát, azután elment füveket keresni. Hemericust Bulló ott tartotta, és amikor négyszemközt maradtak, azt mondta, könnyíteni szeretne lelkén.
Bulló nem közönséges gyónást tett, hanem elpanaszolta kétértelmű helyzetét, s bevallotta aggodalmát, hogy az elkövetkező nehéz időkben nem lesz elég ereje a helytálláshoz. Nagyot fordult ugyanis a világ. István király legyőzte Otakárt, a békekötésben visszavette a nyugati várakat, de ezenkívül semmi más hírt nem kapott. Nem tudja tehát, kinek kell engedelmeskednie, a királynak-e vagy a Prágában maradt Henrik úrnak, aki azonban fővesztés veszélye nélkül nem térhet vissza itteni birtokaira. Ha Kuszughot és a többi várat magának tartja meg, akkor előbb el kell foglalnia, mert mindenhol benn ülnek a csehek. Václáv kapitány ugyan szemtől szénibe nagyon barátságos, de nem tudni, mikor milyen titkos parancsot kap Prágából?
A pap azt mondta: ameddig nem jön parancs, békén kell ülni a Várban.
Bulló kérte Hemericust, jöjjön el mindennap, erősíteni őt, fölkészíteni, ha nem is a földi nehézségekre, hanem inkább az égi számadásra.
Egy napon beállított Engelbert gvárdián, s darab ideig hármasban beszélgettek. A ciszter kolostor friss jelentéseket kapott Esztergomból. Figyelmeztették őket, legyenek résen, mert Erzsébet, a “kun császárnő" magához ragadta a ha
109 talmat, férje csak tehetetlen báb a kezében, különben is beteg, mindennap várják a halálát; lehet, hogy felesége apránként megmérgezi. Erzsébet sürgősen eltávolította gyermekeiket az udvarból, s valami távoli várban őrizteti, mert királlyá akarja kikiáltatni magát, mihelyt férje lehunyja szemét.
– Henrik úrtól semmi híred? – Ezt akarta megtudni Bullótól a gvárdián.
– Régóta nem üzent – vallotta be a várnagy.
De Engelbertnek Prágából is voltak hírei. Henrik úr ott megnősült, dúsgazdag cseh hercegnőt vett feleségül, akinek még több a birtoka, mint Henriknek. Henrik úr állítólag titkos összeköttetésben áll Erzsébet királynéval, aki hazahívja, és magas méltóságokkal kecsegteti. Ameddig István él, Henrik úr óvakodni fog hazajönni, pedig Erzsébetnek nagy szüksége lenne erős támaszra, mert Egyed tárnokmester, öccse, Gergely főispán és Finta nádor a királyné ellen szövetkeznek, és állítólag Béla macsói herceget akarják királlyá tenni.
– Szóval még egy veszély kötele kerülgeti a nyakamatsóhajtotta Bulló. – Bárcsak meghalnék már... Hiszen a helyzet ma súlyosabb, mint a tatár veszedelem idején lehetett.
– Tatár veszedelem? – kacagott a gvárdián. – Hidd el, ez csak amolyan mumus. Manapság ha a tárnokmester attól fél, hogy a többi nagyúr az életére tör, meghirdeti, hogy megint jön a tatár, egységre van szükség. A tatárok egyáltalában nem olyan veszedelmesek, mint, teszem azt, a kunok. Te pesze, Hemericus fráter, te mit sem tudsz a tatár háborúról?
no A ferences barát elképedt a hallottaktól. Félig lehunyta szemét, úgy válaszolt:
– Ö, tanultunk a tatárjárásról. – Idézni kezdte Rogerius művét, amelyet betéve kellett tudniok. – “A magyar főurak és Béla király között gyűlölség támadt vala, ezérc a főurak azt óhajták, a király veszítsen a csatában, mert akkor ők majd kedvesebbek leendenek neki. Midőn tehát a tatárok átkeltek a Sajón, és jégesőként szórták nyilaikat a magyarlakra, az urak csak lassan és renyhén mentek vala a csatába, sőt sokan el is lopóztak a seregből."
– Honnan veszed ezt? – fogta meg Hemericus karját Engelbert.
– Rogerius spalatói érsek, az időben nagyváradi, később supruni prépost írja a pápai udvarnak tett jelentésében. Ö maga is tatár fogságba került. Megrendítő képet fest a tatárok kegyetlenkedéséről, kíméletlenségéről, a magyar nép éhezéséről, az egyházak és paloták pusztulásáról.
Engelbert még hangosabban kacagott:
– Ezt tanították nektek, fráter? Ha, ha, ha. Hát tudod te, hány helyről miféle hazug jelentések mennek innen állandóan a pápai udvarba? Egyesek pénzsegélyt akarnak kicsiholni a nyomor ecsetelésével, mások fegyveres segítségben reménykednek. Most azonban megint pórul jártak. Mert nem lesz se pénz, se fegyver, hanem legátust küld a pápa a helyzet megvizsgálására. Van már nagy rémület olyan egyházi körökben, ahol paphoz nem illő életet élnek, ahol tudomány nélkül bitorolják a javadalmakat satöbbi satöbbi. Dolgoznak a püspökök, hogy egyházmegyéjük makulátlan tisztaságát bizonyítsák. Tőlem is jelentést kértek, mit végeztünk mi, ciszterek? Jelentettem is, miként oktatjuk a népet, s mint emeljük jólétét. Rólatok sem feledkeztem meg, ín kuszughi ferencesekről; rámutattam példásan szerény életmódotokra s a néppel együtt végzett, az ország javát szolgáló áldozatos munkátokra.
– Nagyon köszönöm – hajolt meg ültében Hemericus. És már sejtette, legújabban miért oly kedves hozzá a gvárdián.
– Láthatod, várnagy – fordult Engelbert Bulióhoz –, mennyivel nehezebb az én helyzetem, mint a tiéd. S én mégis szilárdan állok helyemen. Minden keresztény embernek az a kötelessége, hogy kitartóan végezze munkáját azon a helyen, amelyre az isteni gondviselés állította.
A gvárdián két főhajtással adott nyomatékot utolsó szavainak. Majd fölkelt, megáldotta a várnagyot és kenetes hangon ezzel búcsúzott:
– A kanonoki testület imát fog mondani egészségedért és azért, hogy Isten világosítsa meg elmédet válságos pillanatokban. Ámen.
Végre megint futár érkezett Prágából Kuszughra, Henrik úrtól. Jelentést kért a várfalépítés haladásáról, és egyben parancsot adott Bullónak: az őrségből tíz magyar lovas menjen Ágfalvára és az ottaniakkal együtt a Rába völgyébe portyára.
Néhány nap múlva elindult a csapat. A tíz lovasnak volt lándzsája, kardja, sisakja, pajzsa és még sátra is. Lovaikat alaposan felmálházták, de azt mondták, Ágfalván kapnak szekeret, a holmi nehezét az viszi utánuk, s az hozza a zsákmányt.
Franci két fia is az elvonulok között volt, Kozda vezette
112 őket. A lovasok megálltak a köcsögkészítőék háza előtt, hogy a fiúk elbúcsúzzanak. A munka a kertekben és a falon, mindenhol megállt, az emberek összegyűltek a fegyveres lovasok körül. A katonák igen vidám hangulatban voltak, nagy bizakodással indultak a harcba. A feldúlandó városokból szép zsákmányrészt reméltek.
A köcsögkészítő aggodalmasan ingatta fejét: a kirabolt stíriaiak – mondotta – megtorolják az ilyesmit, például éppen Kuszugh lakóin.
A katonák mosolyogtak. A háború az háború.
Ekkor Erzsók érkezett oda, sírva, anyja karjába kapaszkodva.
– Szó nélkül itt akar hagyni – kesergett jajgatva.
– Hogyan is tehetsz ilyet! – támadt Piroska Kozdára.
– El kell mennetek? Kell? – kérdezte lebeszélően Franci.
– De hiszen önként jelentkeztünk – nevetett Kozda.
Most már mindenki összevissza beszélt, kiabált, s a legtöbben Francinak helyeseltek. Mire való az osztrákokat megtámadni!? Örüljünk, hogy ők békében hagynak. Aztán majd jön a bosszúálló hadjárat, és akkor ki fog szenvedni?
– Mi, védtelen kuszughiak – siránkoztak az asszonyok.
– Ne aggódjatok – kiabált Kozda. – Hozunk mi nektek aranyat, ezüstöt, drágakövet, meg mindent.
Hemericus, aki eddig két kis-testvérével a háttérben állott, most közelebb furakodott:
– Ejnye, fiam – szólt igen szigorúan –, hát rabolni, gyilkolni mentek? S mint hallom, önként vállalkoztatok. Halálos bűnt követtek el!
– A katona az katona – jegyezte meg Gergely, a köcsögkészítő kisebbik fia. Kozda meg közben leugrott lováról, Erzsók felé indult, majd meggondolta magát, és Hemericus elé lépett:
– Bűn? Katonának kötelesség! És én nem rabolni jelentkeztem, hanem azért, hogy világot lássak. Annyit meséké! nekem idegen országokról, hogy ne csodáld, ha látni akarom őket tulajdon két szememmel is.
– Szóval te beszélted rá!? – lépett oda Franci, és fenyegetően kihúzta mindig görnyedt hátát. Aztán fiához fordult. – Te meg mit hallgatsz a papokra?
A hangulat a szerzetesek ellen fordult.
– Békességet prédikálnak, de háborúba küldik a fiainkat – szólt Ergye, körbeforogva, hogy mindenki meghallja.
Az általános morgásból kisüvöltött Bord hangja:
– Minden bajt a csuhások hoznak ránk!
Ö maga ugyan örült, hogy Kozda elmegy háborúba, s itthagyja az ő prédájául Erzsókot, méghozzá úgy, hogy haraggal válnak el egymástól, de azt az alkalmat sem akarta elszalasztani, hogy egyet ne üthessen a papokon. Megismételte:
– Minden bajunknak ők az okai!
– Testvérek! Testvérek! – kiáltotta kétségbeesetten Hemericus, de a zajban nem jutott szóhoz.
– Testvérek! – bömbölt Caesar. – Hallgassátok meg az Atyát!
Kozda már Erzsók mellett állott, aki izgalmában sikoltozni kezdett. A katona csillapítóan meg akarta simogatni a lány arcát, de Piroska ellökte a kezét:
– Ne nyúlj hozzá! Eredj, ha búcsú nélkül akartál elmenni!
– Engem sem kérdeztek – méltatlankodott Franci.
114 A kavarodásnak az vetett véget, hogy a Vár felől botra támaszkodva odaérkezett Bulló várnagy.
– Mi van itt? Mi van itt? – kiáltozott már messziről. Utat nyitottak neki. A várnagy Kozdára támadt:
– Mit herdáljátok itt az időt? Ágfalván várnak benneteket. Lóra és indulj!
Kozda szótlanul felült a lovára, a rendbe állt csapat élére rúgtatott. Levette sisakját, és meglengette:
– Minden jót, édesapám. Erzsók, hamarosan itt leszek!
Ugetésre sarkantyúzta lovát. Bulló kapitány néhány pillanatig várt, azután ráripakodott Ergyére:
– Miért szünetel a munka? Mindenki a falra! Maholnap megjön Henrik úr, akkor aztán lesz nemulass!
A sokaság gyorsan szétoszlott, mindenki visszatért munkahelyére.
115 IV. A Ragadozó Farkas és a bolond i.
Múltak a hónapok, de Kozda és csapata nem tért vissza. Híradás sem jött tőlük. Kicsiny csapat idegenben ennyi ideig nem tarthatta magát, lassan bele kellett nyugodni, hogy a kuszughi és ágfalvi portyázók valamennyien elvesztek.
Több mint egy év múltán Bulló betegsége súlyosbodott. Hemericus mindennapos lett a Várban. A kapitány a halálnál jobban félt attól, hogy Václáv egy napon legyilkoltatja őt és az őrség maradék magyarjait. A csehek kapitánya ugyanis ismeretlen módon híradást kapott Prágából, de Bullóval csak annyit közölt, hogy Henrik úr fiaival együtt onnan elment Budára, nincsenek már magyari emigránsok Prágában. Mit jelenthet ez? – gyötörte magát a várnagy. István király meghalt? Erzsébet ült a trónra? Henrik került kormányra Budán? De akkor miért nem rendelkezik ősi birtokaival?
Bulló ezer hasonló kérdéssel zaklatta a pátert, pedig ő volt az, aki legkevésbé tudott válaszolni. Mert őt egyáltalában nem érdekelték a magyarhoni pártviszályok, igazságot sehogyan sem tehetett közöttük, s boldog volt, ha az imádságon és a falépítésen kívül semmi mással nem kellett törődnie. A várnagy ismételten kérte, menjen cl Bursra. sze nó rezzen onnan híreket. Ki tudja, talán kitört a polgárháború, maholnap ide is elérhet... De a fráternak semmi kedve sem volt ahhoz, hogy Engelberttől kolduljon híreket; bármilyen kedves volt is hozza legutóbb, azért örült, ha nem kell a gvárdiánt látnia.
Inkább arról faggatta az egyre gyengülő Bullót: hogyan lehet az, hogy hónapokig, évekig nem érkezik hír a fővárosból a nyugati határszélre? Lehetséges, hogy itt meg sem tudják, ki lett a király, és hogy most ki parancsol az ő nevében? Bulló azt felelte: a tatár pusztítás következtében annyira meggyérült az ország lakossága, hogy csak lassan és ritkán járnak futárok.
– Hát mégis nagy volt a tatárdúlás? – kérdezte kissé epésen a fráter.
– Szörnyűséges pusztulás volt! Se ember, se ház nem maradt ott, ahol az ázsiai hordák végigszáguldottak. Engelbert csak úgy általánosságban beszélt a hamis jelentésekről. Amit ő mond, annak egyébként mindig van valami titkos célzata, mire közönséges halandó csak nagy idő múlva jön rá.
Sok hónap múlt el megint.
Egy időre Bulló ismét erőre kapott, de amikor pár napi távollét után a fráter egy reggel elindult a beteg meglátogatására, nem engedték be a Várba.
– Bulló várnagy hívat – kiáltotta Hemericus az árok széléről.
– Nem hívat – felelt a cseh katona a felhúzott felvonóhíd mögül. – Bulló van halott.
Végül előhívta Václávot, de a csehek kapitánya sem volt barátságosabb. Kijelentette: ő kiadja Bulló holttestét, temessék el, ahol akarják, de idegent nem enged be a Várba, mert most ő a kapitány, és vigyáznia kell az emberei életére.
– De hiszen a cseh király visszaadta Kuszughot – méltatlankodott a ferences barát.
– Nézd, papocska – szólt Václáv –, én téged kedvellek, és semmi bajom a kuszughiakkal. De nekem az enyém király parancsol. És ő üzente, foglaljam el neki várat, és tartsam, ameddig ő idejön.
– Ez képtelenség!
– Várj csak, hallottál te... hogy is hívják?... Finta nádorról? Hát tudd meg, ő ment most Prágába, ő is enyém király alattvalója lett, ő is átadta neki várait. Otakár nagy király, Istvántól ő örökölte egész Ungáriát. De te ne félj, nektek nem lesz bántódás, én megvédek.
– És Prazsov miért nem jött ma a téglavetőbe?
– Ide többé senki jöhet be, innen többé senki mehet ki – közölte Václáv. – De ameddig ti váraljaiak adjátok nekünk élelmet, nem lesz senkinek baj.
Hemericus csüggedten fordult vissza a kaputól. Hamarosan az egész váralja megtudta tőle, hogy mi történt, és hogy Prazsov többé nem jön. Hemericus indult Bursra, hogy tanácsot kérjen Éngelberttől.
Űtközben Viskával találkozott, aki gombát szedett az erdőben. A pap elmondta neki, hogy Bulló meghalt, a Vár bezárult...
– Éppen most, amikor jön az ellenség – rémült meg Viska.
– Miféle ellenség? Csehek?
– Nem, dehogy. Stájer gombázókkal találkoztam. Azt beszélték, Albrecht osztrák herceg sereget gyűjt, hogy elfoglalja Kuszughot meg a többi gazdátlan várat.
118 A bursi monostor kapujában Bonardus megint más hírrel fogadta Hemericust:
– Tudod-e, hogy királyi vendéget kapunk, testvér? László jön, az új király, nagy sereggel. Még csaknem gyermek, de azt mondják, már igazi férfi. Már ami a nőket illeti. Csak arra vagyunk kíváncsiak – vihogott a hájas kapusfráter –, hogy behozza-e szeretőit a kolostorba?
Hemericus erre volt legkevésbé kíváncsi. Faképnél hagyta Bonardust, és valósággal berontott a gvárdiánhoz. Jelentette, hogy Bulló meghalt... lehet, hogy megölték... a Vár mindenesetre a cseheké.
– Nem sokáig – mondta Engelbert hűvösen, sokat sejtetően.
– Élelmet kérnek – folytatta Hemericus.
A gvárdián vállat vont: – Pár nap múlva itt lesz László király.
– És Henrik úr! – örvendezett a ferences.
A gvárdián bólintott. Összeszorította ajkait, majd szája sarkából mintha ennyit mondott volna: – Nyilván. – Gondolkozott. – A király bizonyára azért jön, hogy elfoglalja a jogtalanul megszállva tartott várakat... – Elhallgatott. Tovább töprengett azon, amin már napok óta törte a fejét, hogy Henrik úr miért nem jelzi érkezését? Elképzelhetetlen, hogy a király nélküle akarná elfoglalni a Wolferek ősi várait!?
Hemericus közbevetette, hogy Albrecht herceg állítólag támadásra készül.
A gvárdián minden egyes szót külön fontolgatva óvatosan azt felelte: őt nem lepné meg, ha László király az osztrákokkal együtt lépne föl a csehek ellen.
– De azt tanácsolom – fejezte be –, hogy minderről hall
119 gass. Ha Václáv hírt vesz a közeledő túlerőről, elszalad, de esetleg előbb kifosztja Kuszughot. Ha körülzárják őket a Várban, akkor boldogan itthagy mindent, csakhogy a bőrét mentse.
A ferences barát köszönte a tanácsot. De mire visszatért a váraljára, ott már mindenki úgy tudta, hogy Albrecht serege közeledik, s többen kimentek az erdőbe, előkészíteni a rejtek-szállást.
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Engelbert gvárdián a jelentések alapján másnapra várta a király megérkezését, de egyik nap múlt a másik után, ám közeledő seregnek semmi jele sem látszott. A Fehérvár felé küldött földerítők azzal tértek vissza, hogy nem láttak katonaságot. A negyedik nap reggelén aztán dél felől lándzsás lovasok bukkantak ki az erdőből, ügetve közeledtek a kolostor felé, s nyomukban valósággal tódult a sok fegyveres, mintha a déli erdő minden szálfája egy emberként lóra ült volna.
A hatalmas konyhaterem tűzhelyének kisebb szobányi vaslapját napok óta forrón tartották, és most egyszerre fölrakták az óriás lábasokat, tepsiket szarvasok, őzek és vaddisznók válogatott darabjaival. Engelbert úr és ciszter testvérei gyorsan díszbe öltöztek, hogy méltóképpen fogadják a királyt. Méltóképpen és már teljes megnyugvással, mert az előőrsök dárdáinak hegyén kis háromszögletű zászlókon a Wolferek hárompólyás címerét lobogtatta a szél. Itt lesz tehát Henrik úr is. És Chák? Vajon kibékült vele?
120 Együtt jönnek? Már csak ebben a tekintetben voltak kétségei a gvárdiánnak.
Amikor már néhány száz lovas csoportosult a kolostor minden oldalán, fényes öltözetű csoport közeledett, amely bíborpalástot viselő, arányló sisakos, rendkívül magas és karcsú férfiút vett körül. Nem lehetett kétség, hogy ő a vezér, de semmiképpen sem lehetett a gyermek király, s az ősz szakállú, vaskos Henrik urat már messzebbről fölismerték volna. Ki tehát akkor a vezér, aki ilyen pompás sereg élén jön a nyugati országrészt megszállni, elfoglalni. Csak nem Chák Máté?
Mire a vezéri csoport az alagút-kapu bejáratához ért, már a nyitott kapuban álltak a ciszter kanonokok, teljes templomi díszben, Jézust a báránnyal ábrázoló aranysujtásos zászlóval, s a gvárdián maga elé döntve markolta embernél magasabb ezüst keresztjét. Igyekezett úrrá lenni reszkettető nyugtalanságán, hogy az ismeretlen vezér köszöntésének első szava nem lesz-e végzetes következményekkel járó tévedés?
A bíborpalástos vezér fölemelkedett lován úgy, hogy egy fejjel magasodott kísérete fölé, s majdnem a felhők között rengett sisakjának forgója. Királyi gőg volt testtartásában; nem hagyott kétséget, hogy az egyházi pompa, a hatalmas ezüst kereszt semmi hatással sincs rá.
Engelbert a súlyos kereszt alsó részét előrelendítve lépni akart egyet előre, bár még mindig nem döntötte el, miként szólítsa az előkelő idegent, amikor az sisakja rostélyát fölemelve feltárta vörösesszőke szakállal körített ifjú arcát. A hosszú szakálltól és a hátratolt sisaktól emberfelettien hosszú fejből kemény parancsként reccsent elő az első szó:
– Melyikőtök Engelbert apát?
Engelbert végrehajtotta az előrelépést, és meghajolt.
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– Legfőbb urad és parancsolod előtt állsz – folytatta a vezér.
– Iván urunk! – kiáltotta a fölismeréstől valóban boldogan a gvárdián, és újból meghajolt. Agya villámgyorsan iramlott. Henrik úr valószínűleg meghalt. Iván a legidősebb fiú. De hogyan szerezhetne bizonyosságot? Határozatlanul belekezdett: – Henrik urat is...
– Meghalt – vágott közbe Iván, a gyász legcsekélyebb rezdülése nélkül. – Csatában.
– Ügy hát kérlek, foglald el templomunkban a téged megillető kegyúri trónt – mondta felszabadultan a pap.
– Mielőtt a templomba lépnék, esküdj hűséget nekemhangzott a magasból a kitérő parancs.
Engelbert meghajlással fejezte ki készségét, és karmozdulattal hívta beljebb a nagyurat. Ő végre leszállt lováról, és a gvárdián mögött vezérkarával együtt méltóságosan bevonult az udvarra. A templom legfelső lépcsőjén odatartotta kardja markolatát a visszaforduló gvárdián felé:
– Erre esküdj!
S miután ez megtörtént, elsőnek lépett be a templomba. Elfoglalta a trónszéket. De néhány pillanat múlva felállt, és karjait ropogtatva nyújtózkodott.
– Hát a beiktató áldomás? – kérdezte kihívóan.
– Mihelyt helyet foglaltok az asztalnál, uraim, felhordatom az ételeket.
Iván úr ettől sem derült fel. Zord arccal intett tisztjeinek: – Gyerünk.
Jó étvággyal ettek, nagyokat ittak a refektóriumban. Engelbert aggódva érezte, hogy Iván egész idő alatt alig veszi le róla a szemét. Félt. Vajon ki feketítette be őt új ura
122 előtt? Mert világos, hogy Iván úr gyanakszik, s valami kellemetlen meglepetést tartogat számára.
– Ez a terem megfelelne szállásomul – közölte Iván úr kurtán a lakomázás befejeztével.
– Itt minden a tiéd, uram – felelt a gvárdián.
– Helyes. Seregem holnap továbbmegy, én szűkebb kíséretemmel és kisebb csapattal néhány napra itt maradok. Intézkedj az elhelyezésről, aztán gyere vissza, négyszemközt akarok veled beszélni.
Engelbert intézkedett, hogy hordják ki a lakoma maradékát, s az ebédlőt rendezzék át trónteremmé. Kalán lovagIván első tisztje – segített az elhelyezésben. Woldemár prépost jelölte ki mindenkinek a szobáját. Közben megérkeztek a kolostor alá a teherszállító szekerek, és fölállították a sátrakat. Burs monostor ostromlott vár külsejét vette föl.
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Iván szolgálattevő kamarása bejelentette, aztán bebocsátotta Engelbertet tulajdon ebédlőjébe. A háromablakos teremben dobogóra helyezett, magas támlájú karosszékben trónolt Iván, prémpompázatos pihenőruhában.
– Lépj közelebb. – Majd amikor háromlépésnyire ért:Elég! – Keresztbe font karral, mellére ejtett állal sokáig mereven nézett a papra, míg csak azt nem vélte látni, hogy szédülten meginog. Ekkor szétfejtette karjait, előrehajolt. – Sok jót hallottam rólad – mondta ridegen.
– Uramnak egyszerű szolgája vagyok – kezdte a pap.
– Majd ha kérdezlek! – dörrent rá a nagyúr. – Boldogult atyám nemegyszer mondta, te vagy a legravaszabb papja,
123 és különösen nagyra becsült, amióta Prágában megtudta, hogy te Otakár környezetével is tartottál valamiféle állandó kapcsolatot. – Recsegve megköszörülte torkát. – Ezért persze akár a fejedet is vétethette volna, de ő csak nevetett; azt mondta, a sokfelé néző emberek sokat látnak, s ez nem baj addig, ameddig nekünk mindent elmondanak. Esztergom érseke is jó véleménnyel van rólad. Én azonban... én... – félelmet keltőén hallgatott kis ideig – én azonban mindig magam ítélek. Úgy határoztam, hogy próbát teszek veled. Szükségem van okos papokra. – Nem kerülte el figyelmét, hogy Engelbert megkönnyebbülten föllélegzik. Könnyedén odavetette: – Akarsz nekem dolgozni? Hűségesen?... Most beszélj!
– Igen, uram – mondta a gvárdián a lehető legmélyebb tisztelettel.
– írni s latinul tudsz-e?
– Igen, uram.
– S hallgatni? Arról, amit nevemben írni fogsz.
– Mint gyónástitokról, uram.
– Woldemár prépost a kancellárom, itthoni ügyekben. Külföldi titkos levelezésemet te fogod intézni. Nagyon magas egyházi helyekkel állok összeköttetésben. Jól vigyázz! Egyetlen elfecsegett szó, és kivágatom a nyelvedet!
– Tudom, hogyan kell nagyurat hűséggel szolgálni.
– Prágába, Zágrábba ezután is írhatsz a magad nevében, ha előbb megbeszéled velem.
– Értem szándékodat, uram. Minden összeköttetésem téged fog szolgálni. De... – habozott Engelbert.
– De? Ezt a szót nem ismerem!
– Azóta, hogy atyáddal elhagytad Prágát, nincs semmi tudomásom országos ügyekről. Mi itt teljes elszigeteltségben
124 élünk. Megfelel-e nemes szándékaidnak egy tájékozatlan, falusi pap?
Iván fölemelte kezét:
– Tőlem mindent megtudhatsz. De bőven elég, ha csak azt tudod, ami téged illet. Egyetértünk?
– Tökéletesen, uram. Elnézést egy kérdésért. Illenék tudnom, mi történt Henrik urunkkal?
Iván fölkelt, kétszer végigsétált a termen, majd visszaült trónjára. A nála jóval idősebb papot most sem kínálta hellyel.
– Nos, hogy mindent tudjál. István király halála után hazahívtak bennünket Budára. Atyám készséggel állt Erzsébet királyné védelmére. A helyzet veszélyes volt. Külön pártja volt a kis királynak, külön pártja a macsói hercegnek. Kevés katonánk volt, ezért atyám Szlavóniába küldött, sereget toborozni. Közben Béla herceg és kísérete a Nyulak szigetén összecsapott Erzsébet híveivel, s atyám megölte Béla herceget. Ekkor már Budához közeledett az erdélyi vajda a kis királlyal. Atyám és Joakim nádor elvesztették fejüket. Öregek voltak már. Lebecsülték tulajdon erejüket, és megfutottak. Én nem futottam volna el, mint ahogyan én mentettem meg gyorsaságommal az elvesztett ügyet. Én sohasem futok meg! A Felvidéken már ismernek; tudják, jaj annak, akire én rávetem magamat. Tudod, milyen gúnynevet adott nekem Chák? Lupus Rapex. Ragadozó Farkas. Hát én ezt nem szégyellem! Igenis, farkas vagyok, aki nem ismer elnézést, hátrálást, kegyelmet, ha a saját életéről van szó. Ha kell, elharapom az ellenség torkát!
Iván néhány pillanatig maga elé meredt. Kemény vonásairól nem volt nehéz leolvasni, hogy a könyörtelenséget egyik legfőbb erényének tartja.
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– Szóval – folytatta – nagy hiba volt elszaladni Budáról. Életével fizetett érte. És milyen nehéz, veszélyes vállalkozás volt nekem a végzetes bajt legyőzni. De hát atyám elfutott, és erre az addig semleges Chákok a vajda és a kis király mellé álltak. Üldözőbe vették, Fövénynél utolérték, harcra kényszerítették apám hadát. Maga Chák vágta le őt a harcban: kardja a sisak tövében úgy érre vállát, hogy karvastag sugárban szökkent ki vére. Chák korlátlan úrnak érezte magát; azt hitte, csak be kell ülnie a Wolf erek váraiba, és másnap övé az egész ország. Elindult tehát seregével az én földjeimre, de akkor én már úton voltam szlavóniai vitézeimmel. Chák hírét vette, hogy Albrecht betörni készül, visszavonult Komárom felé, én meg ellenállás nélkül törtem idáig. Közben már követet is küldtem Lászlóhoz, és békét ajánlottam. Föltételeim: enyém a nádori méltóság, Miklós öcsémé a tárnoki tisztség, Péter öcsémé a veszprémi püspökség. Holnapig adtam határidőt a válaszra. Addigra birtokba veszem váraimat. Elsőnek a kuszughi ispánt hívatom ide...
– Bulló meghalt, a Várban a csehek uralkodnak. Iván két kézzel csapott a trón két karfájára. – Kalánt! – parancsolta az ajtónálló kamarásnak, majd
Engelberthez fordult. – Hozzál írótáblát. Mihelyt kiadtam parancsaimat, leveleket írunk.
Engelbert távozott, Kalán belépett.
– Holnap reggel lovasrohammal beveszitek Kuszughot. Aki ellenáll, fölnégyelve szögezzétek a falra. Aki megadja magát, azt fölakasztjátok. A cseh kapitányt élve hozzátok elém. A többi, távolabbi vár megszállására még ma délután induljanak a hadnagyok. Reggel mindenhol egyszerre, rohammal kell bevenni a várat.
126 Boloc lélekszakadva szaladt haza a bursi dombról, A Repce völgyében lándzsás lovasok vonulnak az apátság felé. Rengetegen vannak, megszámlálhatatlanul sokan, a háttérben porfelhők kavarognak.
– Megjött a király – örvendeztek néhányan a kuszughi váralján; reménykedtek, hogy királyi csapatok költöznek a Várba, és akkor ők mindnyájan királyi jobbágyok lesznek.
Mások aggódtak: Albrecht is közeledik, hátha előbb ér ide... Különben is László király katonái esetleg éppen olyan kegyetlenek, mint az osztrák hercegéi. Néhány család már indult is az erdőbe. Okosabb lesz ott megvárni, mi következik.
A várból észrevették a szokatlan mozgást. Nem kellett sok idő, ők is megtudták, hogy Burson igen nagy sereg gyülekezik. Václáv nem habozott. Azonnal csomagoltatott, és mihelyt leszállt a sötétség, valamennyi cseh katonájával elindult északi irányban, a Güns völgyében, hazafelé.
... Megvirradt. Sebes ügetéssel jöttek lefelé a bursi dombon a lándzsás lovasok. A kuszughi felvonóhíd le volt eresztve, mögötte nyolc fegyvertelen magyar katona békésen integetett.
Burs felől egyre jöttek a csapatok, körülfogták az egész települést, majd miután tisztázódott, hogy nincs ellenség, lóról szálltak, és elvegyültek a maradék lakossággal. Ekkor már tudták a kuszughiak, hogy nem a király, hanem Iván szállta meg az ősi várat. Az elbújt családok előjöttek az erdőből. A katonák nagy része továbbvonult Szabnak, Borostyánkő, Szent Vid felé.
127 Másnap a királyi futár hozta meg Bursra Ivánnak a nádori kinevezést. Közben sorra jelentették a Wolfer-várak visszavételét. Sehol sem volt ellenállás, a Ragadozó Farkas erősebb volt most minden ragadozó vetélytársánál.
Feketetoronyi Ulrik úr lett Kuszugh új várnagya, a többi megerősített helyet hűbérül szétosztotta Iván úr leghívebb hívei között. Kuszugh lesz a nemzetség fővárosa, ennek megfelelően erődített várost, fellegvárat, fejedelmi rangú palotát kell ott építeni. Engelbert gvárdián az építés vezetésére a ferences kis-testvéreket ajánlotta. Az adószedőkkel, ispánokkal, alkapitányokkal együtt őket is a bursi monostorba rendelték.
Sokan, sokáig várakoztak a jól ismert folyosón. Iván úr leveleket diktált új kancellárjának, Engelbert apátúrnak. Miután ő elvonult, megkezdődött a fogadás, fejedelemhez illő körülményességgel.
Egy lila szegélyes fekete köpenyt viselő kopasz kamarás figyelmeztette a kis-testvéreket, hogy háromlépésnyire a nagyúr előtt meg kell állniok, és csak kérdésekre szabad feleintök. Nehogy elbámészkodjanak, mert azt a nádor úr nem szereti.
Miután az ajtónálló bebocsátotta őket, a három ferences mégis csodálkozva nézett körül. A refektóriumba még sohasem engedték be őket, s ilyet nem láttak, amióta elhagyták Itáliát, nem is hitték volna, hogy a szegény és kifosztott Magyarhonban létezik is ilyesmi.
Az alacsony bolthajtások három, ólomdíszes, színes ablakból kaptak gyér világosságot, az íves ablakmélyedések valóságos fülkéket alkottak a vastag falban. A falon képek
128 voltak, sötét színű táblaképek. Az egyik a Golgota együgyű ábrázolása volt a három keresztfával, a másik kép fénytelen sugárkévében imádkozó fehér ruhás papot mutatott. A főfalon feszület. Az ablakok között faragott, pácolt székek, s egy asztal ónkupákkal.
A nagyúr dobogóra helyezett karosszékben ült, körülötte díszruhás urak és papok.
Iván azzal a kérdéssel kezdte: odahaza ki volt a fráterek királya? A gubbiói herceg? Nos, építsenek neki olyan palotát, mint amilyenben az lakik.
Hemericus azt felelte, hogy az lehetetlen. A herceg palotájának falait márvány borítja, olyan szép követ ő Italian kívül sehol sem látott; az a palás kő, amit itt találnak, nem alkalmas palota építésére.
Iván a széke mellett álló asztalra csapott: neki királyi palota kell!
Az udvaroncok szemrehányóan néztek a szerzetesre, de Hemericus nem ijedt meg. Higgadtan előadta: talán téglából építsék fel őnagysága, a nádor várbeli palotáját, s a falak borítására hozasson itáliai márványt, itáliai kőfaragókkai együtt. Mert azok tudása és szerszámai nélkül nem lehet márványból építeni.
Iván úr félhangon szitkozódott, végül azt mondta: a közeli napokban belovagol Kuszughra, szemügyre veszi azt a sárfészket, és azután dönt. A fráterek azalatt törjék a fejüket más megoldáson, s addig törjék a fejüket, ameddig a nyakukon ül. Ezzel elbocsátotta őket.
– Adassál enni és inni nekik! – kiáltott az ajtónállóra.
129 6.
Bonardus kapusfráter, akihez a parancsot továbbították, beinvitálta a három Ferenc-rendit fülkéjébe.
– Egyetek, igyatok, most nincs takarékosság – és fölemelte a dikó térítőjét. A fekvőhely alatt három szép kis hordó sorakozott a deszkapadlón.
És ez egyszerre érthetővé tette a kapusfráternek a szokottnál is élénkebb fecsegő hajlamát, arcának eres pirosságát.
– Előléptem, testvérek – közölte. – Fontos pozíciót töltök be. Szobáink és celláink nagyuraknak adnak hajlékot, kertünkben és kerengőnk közepén is laknak nemes előkelőségek. Engelbert atya egész nap velük tárgyal. De nagy súlyt helyez a nagyurak szolgáinak értesüléseire. Ezért kapok a pincéből annyi bort, amennyit csak akarok. Ezzel bírom szólásra az apródokat, küldöncöket, fullajtárokat, lovászokat, s amit tőlük hallok, arról pontosan beszámolok nagy tervekben részes gazdámnak. Mert nagy tervek rotyognak ám itt a fazekakban! Meséljek róluk?
Ittak, azután a kapusfráter – értesüléseit fitogtatvapletykázni kezdett. Tudják-e a jámbor szerzetesek, hogy az özvegy királynénak Joakim nádor volt a szeretője. S amikor Erzsébet ráunt Joakimra, Miklós erdélyi nagypréposttal szűrte össze a levet. Mivel Fülöp esztergomi érsek éppen akkor meghalt, Erzsébet a szeretőjéből akart érseket csinálni. De a káptalannak nem kellett az iszákos és tudatlan Miklós nagyprépost. Erzsébet akkor rázáratta a kanonokokra az ajtót, és étlen-szomjan hagyta őket, amíg csak meg nem választották Miklós urat. Jó, úgy-e? – A kapusfráter hasát rengetve, vihogva nevetett.
130 Hemericus rosszkedvűen megjegyezte, hogy ő ezért az ízetien történetért egy kupa bort sem fizetne.
Bonardus megsértődött, és azt mondta: a ferencesek nem értenek semmihez; aki országos ügyeket intéz, annak minden számottevő emberről mindent tudnia kell. És híreket cserélni is lehet.
– Nem azért lettünk szerzetesek – mondotta erre Hemericus –, hogy urak följelentéseit továbbítsuk. És szeretném tudni, hogy a te híres párizsi tanárod, az a... hogy is hívják... mi is a neve?...
– Nekem ne prédikálj! – intette le Bonardus. – Többet nem mesélek neked, pedig én nagy tervekről tudok ám!... Többé ne is számíts jóindulatomra.
7.
Iván nádor, miután már egy hete időzött a bursi klastromban, belovagolt Kuszughra, hogy megtekintse a Várat.
Skarlátvörös, bő palástot viselt, alatta ezüst láncszemekből kovácsolt vékony páncélinget.
Apródja lovagolt mögötte, bal kezében tartva a nagyúr hegyes orrú, arannyal cifrázott ezüst sisakját. Ö vezette kötőfékea Iván csatalovát, amelynek nyergén jobboldalt lógott színes mintával kivert szekercéje, baloldalt kétkezes markolatú, ékköves kardja. Külön fegyverhordozó vitte hosszú lándzsáját, hegyén a Wolfer-címeres kis zászlóval. A kuszughiak összesereglettek a felvonó kapu előtt, és bámulták a nagy pompát, amelyhez foghatóról nem is álmodtak.
Iván megállította lovát; mögötte felsorakozott díszes kí sérete. Odaintette Ulrik várispánt, és a sokaságra mutatott.
Ulrik úr rövid beszédet mondott. Iván úr őnagysága köszöni a nép hódolatát, és kegyes jóindulatáról biztosítja őket. De elvárja tőlük, hogy a Vár helyreállításában és bővítésében nagyobb szorgalommal dolgozzanak, mint eddig. Iván úr igen szigorú tud lenni ellenségeihez!
Miután a várnagy befejezte beszédét, kürtök harsantak a felvonóhíd két oldalán, katonák jöttek elő a Várból, és alabárdjaikkal hátrább szorították a tömeget úgy, hogy négyszög alakú térség keletkezett. Ujabb katonák gerendákat hoztak. A tér közepén két oszlopot levertek a földbe, egymástól ölnyi távolságra, a harmadikat keresztben a tetejükre szögezték.
Ujabb két katona megkötözött, sántító embert vonszolt elő, akiben a tömeg megdöbbenéssel ismerte föl Prazsovot, a téglavetőt. Annak idején ő is elindult hazafelé a cseh őrséggel, de aztán lemaradt csapatától, mert vissza akart térni Kuszughra. Jól érezte itt magát, és már ki is nézett magának feleségül egy leányt. Rejtőzködése közben Iván úr portyázói elfogták, félholtra verték, napok óta a Vár tomlöcében sanyargatták, étlen-szomjan, patkányok között. Most szánalmas állapotban sántikált őrei között, akik hátrakötött karjainak kötelékét fogták. Odaállították a gerendakapu alá.
Iván úr rárivallt, csehül:
– Megmondod, hol bujdosik kapitányod, Václáv?
– Nem tudom. Messze jár.
Iván intésére korbáccsal vágtak Prazsov arcába.
– Tudod már?
– Nem tudom. Hazament Csehországba.
132 Ujabb korbácsütésekre a szerencsétlen fogoly összeesett. Erre összekötötték két lábát, és annál fogva felhúzták a kínzófára. A cseh nyöszörögve, hörögve rángatózott.
Ergye előlépett a tömegből, és olyan közel ment a nagyúrhoz, amennyire csak engedték.
– Nagyságos úr, ez a derék ember... igen hasznos... lenne... Jól érti a téglavetést. Tőle tanultuk.
Iván intésére poroszló ugrott Ergye elé, és korbácsa nyelével fejbe verte. A tömegben többen fölkiáltottak. A korbácsos ember fenyegetően a hangok irányába fordult. Ergye vérzc arccal hátrált vissza helyére. A kísérteties csöndben csak a cseh katona lihegése hallatszott.
Egy pribék ölben gallyakat hozott, ledobta a fejjel lefelé lógó katona alá, aztán meggyújtotta. Rémült mormogás hallatszott a sokaságból. Iván a kengyelben fölemelkedve kihívóan végigjártatta szemét a váralja népe fölött. Leghátul megpillantotta a három ferencest, akik egymás mellett állottak, lehorgasztott fővel.
– Héj, csuhások! – kiáltott oda. – Gyertek csak közelebb. Adjatok lelki vigaszt ennek a dögnek.
Utat nyitottak nekik.
Hemericus és nyomában a két kis-testvér alázatosan lehajtott fejjel a térség közepére lépdelt. Mély meghajtással köszöntötték a nagyurat. Hemericus szégyenkező pillantást vetett a megkínzott katonára. Nem volt már eszméleténél, szájából vér csöpögött.
– Isten irgalmassága legyen véle – mondotta a pap, és keresztet vetett.
– Ennyi az egész? – gúnyolódott a nádor.
Hemericus összeszedte minden erejét, keresztet rajzolt a haldokló feje elé, és a feloldozás igéit mormolta.
133 
– Isten ítél a bűnökről – mondta halkan. – Ha bűntelen volt, lelke talán már a paradicsomban van.
A gallyköteg még nagy lánggal égett, a sárgás füst elborította a meg-megránduló testet. Egy ló nyerített. Mennydörgés csattant.
A tömeg feszülten várakozott. A szerencsétlen vitézen sajnálkozva valamilyen csodás fordulatban reménykedett. Hogy a három szerzetes imája méghasítja az eget, augyalok szállnak le, és megmentik a boldogtalan katonát.
Hemericus érezte a tömeg elégedetlenségét. Csodát-i:t fohászkodott az Éghez – de nem történt semmi.
Ekkor a Zwinger bástya fala mögül előbukkant a garaboncás. Rég látták. Sejtették, hogy erdei kunyhóban cl, de azt mindenki elkerülte. Most gyorsan közeledett, jobbjával a vállára fektetett világfát markolta, baljával egy csengettyűs botocskát rázott. Átfurakodott a tömegen, a nádort nem is köszöntve a haldokló mellé állott. A füstön át megérintette mellkasát.
– A földből lettünk, csak a földön tudunk meghalnimondotta komor, vésztjósló hangon.
Világfáját a kínzófához támasztotta, és a belőle kiálló keresztrudakon mint létrán fölment a vízszintes gerendáig. Eloldozta a kötelet.
A megkötözött test tompa puffanással leesett a zsarátnokba. Ruhája tüzet fogott. A garaboncás leszálk, elhúzta a tűzből. Prazsov még egyszer megvonaglott, aztán többé nem mozdult.
A garaboncás megemelte két kezét. Szemerkélni kezdett az eső, néhány pillanat múlva már súlyos, sűrű cseppekben esett.
– Ki vagy te? – kiáltotta Iván olyan erővé!, mintha a
134 megdöbbenéstől befagyott torkából hirtelen olvadt volna ki a hang.
A garaboncás a nagyúr lovának oldalához állt. Magasba emelte két karját úgy, hogy vállig visszahullottak szennyes rongyai, és megmutatkozott csont-bőr karja.
– A sötétség fejedelme küldött – mondta erős, rekedt hangon. – A sötétség fejedelme mindent lát. És jaj annak, aki elárulja őt.
– Kiről beszélsz? – fakadt ki türelmetlenül Iván.
– A sötétség fejedelme megelégelte a kétszínű játékot, és visszaállítja a tisztaságot – folytatta a toprongyos alak.
– Elég! – kiáltotta Iván. – Intézzétek el!
A poroszlók megragadták a koldusféle embert, és a kínzófához kötözték. Az pedig, mintha semmi egyéb nem érdekelné, a halott cseh felé fordult, és halkan mondott valamit.
Az eső sűrűsödött, megint mennydörgőit.
Három íjász szembeállt a megkötözöttel, és felajzotta fegyverét. A tömegben riadt sustorgás támadt.
A kíséretből Iván úr mellé léptette lovát a tarka ruhájú Kalán lovag, és a nagyúr fülébe súgta:
– Nem ártana előbb egy kicsikét megvallatni.. Hogy ki küldte ide, és miféle tisztaságról beszél?
Iván csak egy pillanatig gondolkozott, azután kurtán biccentett fejével. Kiadta a parancsot, hogy vigyék a csavargót a Várba, és ott várják meg őt.
A habajkóst eloldották a fáról, és két katona közrefogta. A harmadik a kínzófához támasztott világfát ragadta meg. Ebben a pillanatban nagyot villámlott, recsegve dörgött, és a tisztás szélén egy nyárfa fényes lánggal égni kezdett.
A tömeg szótlanul szétfutott. Ahány ember, annyi felé.
135 Beszélni sem mertek arról, amit éreztek: itt valami rettenetes dolog fog történni, a sötétség fejedelme meg fogja védeni a garaboncást.
A három szerzetes az eső elől a kis templomba húzódott be. Egy ottfelejteti gerendára ültek, hátukat a falhoz támasztva.
Nézték a sűrű záport, amely ferde vonalakkal húzta be az egész tájat. Umbriában ritkábban esik az eső, s miután lezúdult a zivatar, ott néhány perc múlva már derűsen csillog a napfény a vizes fűszálakon, leveleken, s a pára titokzatos rezgésbe hozza a távoli, örökzöld hegyeket. Itt ha rákezd, napokig minden sötét felület magán hordja a lehangoló szürke esőcsíkokat, aztán sokáig áll a sár, cuppognak a tócsák, és tuszkolnék az emberek.
Az alacsonyra sodródott felhőrongyokból zuhogó szomorúság beborította a három kis-testvér máskor derűs arcát. Lelkűkből kitört a rég mocorgó elégedetlenség.
Elsőnek Bolduin vallotta meg elkeseredését.
– Nagy csatát vesztettünk – mondta.
– Nem csatázni jöttünk – jegyezte meg Hemericus.
– Hát miért jöttünk? – lendült neki Bolduin. – Hány éve vagyunk itt? Rólunk már végleg elfeledkeztek Assisiben, Würzburgban, Salzburgban és Győrben, ki tudja még hol mindenhol, mert ennyi idő alatt még az sem tisztázódott, hogy melyik provinciához tartozunk? Talán már cisztereknek tekintenek bennünket, s azt hiszik rólunk, hogy mi is
136 csak vadászgatunk, nagyokat zabálunk, borozunk, s bizonyára a nőket sem vetjük meg...
– Ne bolondozz, testvér – dünnyögte Caesar.
– Nem bolondozok! Amióta itt vagyunk, híradás és jelentés nélkül, utasítás és parancs nélkül, ki tudja, egész rendünk átállt már a konventualista kényelemre, Rómában éppen úgy, mint Assisiben, s élik a barátok vidám életét.
– A ferencesek? Soha! – kiáltotta Hemericus.
– Nem ez a te bajod – döfött fejével Bolduin felé Caesar. – Nem ez a te bajod – ismételte meg.
– Hát mi? – fortyant föl Bolduin.
– Hanem az, hogy az a rongyos fickó, az a pogány csavargó példát mutatott nekünk az emberségből. Mi csak álltunk a máglya mellett, mint a spanyol domonkosok az inkvizíciós autodafén, átengedtük annak az ismeretlen alaknak a... a...
– Mártíromságot – sóhajtott közbe Hemericus.
– A mártíromságot – ismételte meg Caesar. – Az a pogány úgy viselkedett, mint aki kész meghalni embertársáért. Pedig hite sincs! Legföljebb valami mocskos pogányság, bálványimádás. Vagy bogumil fertő. Ámbár az is jobb. mint a tétlenség, a kudarc.
– Testvér, hová ragadtatod magad – korholta Hemericus. – A pogányságot magasztalod?
– Nem. Csak azt siratom, hogy elhagyatottságunkban mivé lettünk – fejezte be tompa hangon Caesar.
– Ne felejtsétek el, miért küldtek ide bennünket – folytatta Hemericus.
– Miért? Miért? – háborgott ismét Bolduin. – Egyházat építeni. De csak légvárat építünk. Meg királyi palotát. Mit értünk el? Semmit! 
– Hamarost gyorsabb ütemben épül majd a fal – jelentette ki Hemericus.
– Egy napon megölnek bennünket – heveskedett Bolduin –, és csontjainkat beleépítik a falba.
– Akkor mégsem voltunk itt hiába – vágott közbe most már kevésbé szelíden, majdnem indulatosan Hemeric&gt;.s.
A másik kettő csodálkozva nézett rá. A pap így t jiytstta:
– Jelképesen értem. Akárki építi meg a falat, a!:ár!ü hozza létre a várost, a bástyát, a mi munkánk már benne van. S ha Pannónia földjén föltámadnak a római városok romjai, de keresztény szellemmel telítve, abban mégiscsak van részünk. És lehet, hogy Francseszkóhoz idővel egyszer méltatlan lesz a rendje, bár én ezt nem hiszem, de mi akkor is maradjunk méltók. És lehet az, hogy az erős fal védelme alatt gonosz tetteket is hajtanak majd végre a városban, mégis azt mondom: nem dolgoztunk, nein dolgozunk hiába. Elültettünk egy magot, a szabad város csirájával; most ápoljuk, erősítjük, védjük a palántát. / üc<SUP>j</SUP>. jiq tehetjük. Emberek vagyunk, nem sokat tehetünk, c!e sok kevés sokra megy. Egy napon meghalunk, mert mindenkinek meg kell halnia, de az eszmék tovább élnek. Bízom abban, hogy a kuszughi népből támad majd valaki, aki a nap javát akarja, és akit a nép megért s követ. Aki többet ér el, mint mi. De a verejtékünk és talán a vérünk is otr lesz Kuszugh falában; a városok falait nemcsak habarcs taitja össze, hanem verejték és vér is. Az érte dolgozók verejtéke és érte kiontott vére. – Hemericus egy pillanatra elhallgatott.
– Vér! Verejték! – dohogott Bolduin. – És Jézus? És Francseszko?
– Jézus úr zsidó testvéreinek prédikált, Francseszko Itália szegényeihez szólt. Mi az Ázsiábói jött magyarokért va
158 gyünk itt, akiknek Isten bizonyosan éppen úgy hivatást ad, mint nekünk. Itt más a feladat, mint volt Júdeában, vagy akár Itáliában. És más idők vannak. Ezer évvel ezelőtt az égben állt hitünk vára, most a földön kel! építenünk. Esetleg római kövekből.
Hemericus belehevült. Egy idő óta ő maga is tele volt kétséggé!, de éppen ő, az egyetlen föiszentelt pap, nem beszélhetett róla laikus testvéreinek. És most is megmaradt volna a hallgatásban, ha Bolduin nem árulja el megingását ezzel a megjegyzésével:
– Hemericus tesvér, miben hiszel te? Emberségről beszélsz, római hagyományról, földi várról? Ezzel a hittel indultál el te Assisiből? Van egyáltalán még hited? Ennyi csalódás, ennyi mellőzés, ennyi bizonytalanság után?
– A hit isteni adomány – felelte Hemericus ünnepélyesen. – De akarat kérdése is. Én akarok hinni, mert hit nélkül nem érdemes élni. Kérdezed, miben hittem Assisiben? Abban, amire tanítottak, a mennyei üdvösségben. Miben hiszek itt? Abban, amiben szükséges itt hinni, hogy emberek maradhassunk. Jézus ember is volt, emberi példáját lehet követnünk. Würzburgban azt mondták, hogy vademberek közé jövünk. S mert nem találtunk itt vadembereket, tétlenkedjünk, merthogy nincs feladatunk? Eggyel előbbre kellett lépnünk. Én hittem a feladatban, és megtaláltam célomat. Erős városfalat építek, a hit védelmére. Assisiben könnyű az égben hinni, de itt földi és emberi tettek adják a megelégedettséget.
Caesar fölállt, széttárta két karját, megropogtatta hatalmas izmait, aztán megmarkolta Hemericus két vállát:
– Úgy legyen, testvér, ahogyan mondod. Tettek kellenek. De hit és cél nélkül nincsenek igazi tettek. A szakadat Bi
139 zánc kapuját könnyen beverte az a magyar vitéz, de a mi várunk kapujában én is ott leszek!
Bolduin lehajtotta fejét, és félhangosan motyogta: – Hiszen én is hiszek... én is... persze.
Kevéssel később dörömböltek a kolostor ajtaján. Franci és Piroska érkeztek. Rémült, zavarodott arckifejezéssel.
Csaknem három év telt el azóta, hogy Kozda és kilenc társa – Henrik úr parancsára, de mint önkéntes jelentkező – ellovagolt, és az ágfalvi kapitány vezetésével beütést hajtott végre a Rába völgyébe. A zsákmányra éhes kis csapatból senki sem tért vissza. Az érdekelt szülők elsiratták elveszett gyermekeiket, a haragot a kolostor ellen már csak a köcsögös és családja tartotta. Ők Erzsók miatt eggyel több okot találtak a neheztelcsre.
– Atya – könyörgött most szégyenlős, halk hangon Piroska –, gyere el Erzsók lányomhoz. Nagyon beteg, és csak tőled remél segítséget. Szépen kérünk...
– Ha már nem haragszol... – tette hozzá Franci nagyon alázatosan.
– Én sosem haragudtam – felelt Hemericus. – Beteg a lányotok? Akkor elhívjuk Bolduin frátert is, mert ő a mi íraló testvérünk.
Négyen indultak a köcsögkészítő házához. Az alkonyati órában már teljesen kihalt, elnéptelenedett a település.
Erzsók szalmára terített farkasbőrökön feküdt, pokróc alatt, a ház deszkarekesszel elválasztott hátsó részében. Máskor sápadt arca piros lázban égett, egész teste reszke
140 tett, s amikor Bolduin homlokára tette kezét, felsikoltott, és dobálni kezdte magát.
– Ne félj, lányom, a jó fráterek vannak itt. Azért jöttek, hogy meggyógyítsanak téged – suttogta Piroska. – Hiszen te kérted az Atyát.
– Mi a baj? – fordult Hemericus Bolduinhoz. Piroska felelt a kérdésre, szinte csak lehelve:
– A lelke beteg. Majd elmondom odakinn, ha kissé megnyugodott.
Bolduin testvér fenyőforgács fényénél a lány szemét nézte vizsgálóan.
– A fényesség! – nyöszörögte Erzsók. – Jaj, engedjetek a nagy fényességhez! Ott akarok bezárkózni.
Az íraló fráter előhalászott tarisznyájából két zacskót. Az egyikből szárított füvet rázott ki, ebből készítsenek főzetet, az majd megszünteti a forróságot. A másikból apróra őrölt port hintett egy megnedvesített kendőre, aztán a kendőt ráterítette Erzsók arcára.
– Ettől megnyugszik – mondotta.
A lány eíhalóan sóhajtott, előbb meg akart fordulni, aztán hátán fekve elnyúlt a takaró alatt.
Hemericus csöndesen fölállt, és kifelé indult, Piroskával és Francival. Bolduin a beteg mellett maradt, a kisebbik lány vizet forralt.
Odakinn az asszony mindent elmondott. Miután Kozda elment, Erzsók nagyon elgyengült, és hónapokig az ágyat nyomta. Csak lassan szedte össze magát, de lesoványodott, és minden este rájött a forróság.
Addig-addig vigasztalták, csillapították nagy szeretettel, amíg végre beletörődött a – sajnos – már bizonyosba, hogy elvesztette mátkáját. Fölépülésében nagy része volt Bord
141 nak. Az addig nagyhangú, kötekedő legény Erzsókért való aggodalmában egészen megváltozott, szerény és jó szándékú fiatalembernek mutatkozott. Gyöngéd magatartásával sikerült maga felé hajlítania a lány szívét. Erzsók már egészen meggyógyult, s a jövő hónapra kitűzték az esküvőt, a bursi monostorban.
Ma azonban rettenetes fordulat következett be. Amikor Iván nádor felhúzatta a kínzófára a szegéay Prazsov már csaknem élettelen testét, Erzsók ott a tömegben összeesett. Franci és Bord felnyalábolták, hazavitték. A lány kézzellábbal küzdött velük; azt kiabálta, ő nem árulhatja cl Kozdát, még ha ugyanaz a mártír sors érte is, mint a szerencsétlen cseh vitézt. Nyilván rémálmot látott.
Otthon lefektették. Akkor Erzsók kérte, hogy mindenki menjen ki, csak édesanyja maradjon vele. És görcsösen zokogva neki azt mondta, hogy égi parancsot kapott, ő nem lehet Bord felesége, ő most már Jézus menyasszonya akar lenni, úgy, ahogyan a templomban hallotta Szent Kláráról és a damjanisszák apácarendjéről. Vigyék őt azonnal kolostorba.
Akármilyen halkan beszélt is, Bord meghallotta odakinn, és hirtelen vad haragra gerjedt. Kiáltozni kezdett, hogy Erzsókot biztosan a csuhások bolondították meg, és hangolták ellene. Franci hiába csillapította, Bord végül valósággal őrjöngve elrohant. Franci már kereste mindenfelé, állítólag az erdő felé futott. Talán a földipicinyt keresi, hogy tanácsot kérjen tőle, vagy kárt akar tenni magában?...
És ekkor húgára és Bolduinra támaszkodva előjött Erzsók. Az íraló fráter orvossága valósággal csodát tett vele; arca kisimult, eltűntek róla az égő piros foltok.
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– Beszélj vele! Beszéld le! – könyörgött suttogva Piroska.
Aztán lánya elé ment, és leültette a lócára, saját helyére, az Atya mellé.
Hemericus a lány karjához érintette tenyerét, úgy beszélt hozzá:
– Gyermekem, ne légy meggondolatlan. Apáca csak az legyen, aki arra hivatást érez, és tisztában van azzal is, hogy milyen fogadalmat vállal. Mit tudsz te az apácaéletről, azon a néhány elbeszélésen kívül, amelyek Klárával estek meg a Dámján kolostorban. Azok is régen voltak, azóta sok minden megváltozott.
S a szülők felé fordulva elmagyarázta: elérhető közelben itt nincs klarissza kolostor, a legközelebbi messze északon, Pozsonyon is túl van, s az oda vezető úton állandó háborúskodás folyik. Oda most eljutni lehetetlen. Méghozzá bizonytalanra! Mert nagy kérdés, hogy Erzsókot fölvennék-e? Nincs előkészítve a próbaévre. Amellett a kolostorok fenntartási költségeit abból szedik össze, hogy a belépők átadják vagyonukat, örökségüket. Királylányok, főnemes kisasszonyok helye ma a zárda, nincs helye ott egyszerű, szegény szerviensek lányának.
– Az életben keresd a hivatásodat, édes lányom – fordult ismét Erzsókhoz a pap. – Menj férjhez, légy szorgos felesége férjednek, jó anyja leendő gyermekeidnek.
Ekkor lépett be Bord, csatakosan, csapzottan. A pap szavainak hallatára meggyötört arca földerült. Közelebb lépett:
– Ugye nem leszel apáca? – kérdezte reménykedőén.
– Hogyan is lehetnék. Az Atya nem akarja.
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– Az én feleségem... a mi gyermekeink... – kérdezte Bord bizonytalanul.
– Remélem – mondta Hemericus. – Gyere Bolduin testvér, a leányzó meggyógyult, ránk itt már nincsen szükség.
Az ottmaradók hálás tekintete kísérte őket az ajtóig.
10.
A nádor és kísérete a felhőszakadás elől a Várba menekült. A rabot a pincebörtönbe csukták, Prazsov helyére, Iván meg Kalán lovaggal és Woldemár préposttal visszavonult a várnagy szállására.
– Mit remélsz te ettől a tetves alaktól? – kérdezte Iván.
– Bizonyítékot László király ellen – felelt Kalán. – Pontosabban László király pogány volta mellett.
– Mit kell ezt még bizonyítani? – szólt közbe szónokiasan a prépost. – László börtönbe záratta fejedelmi vérből származó törvényes keresztény hitvesét, és serdületlen ifjú létére három pogány kun nővel él ágyasságban. Ha ezt a pápa megtudja...
– Tudja már, hogyne tudná! – vetette közbe Iván fölényesen. – Folytasd – fordult a lovaghoz.
– A három pogány nő nem elég nyomós érv a pápánál – folytatta Kalán. – Melyik királynak nincsenek szeretői? A pápa felszólítja majd Lászlót, vegye vissza magához Nápolyi Izabellát, a király színleg eleget tesz a felhívásnak, és a vád máris összeomlott.
– Helyes – mondta Iván.
– Ezért kell más, komolyabb bizonyíték a pogány hithez való visszatérésről – érvelt a lovag. – László tessék-lássék
144 eleget tett ünnepélyes ígéretének, hogy megkereszteltet! a kunokat, de eközben arra készül, hogy Magyarhont ismét pogánnyá teszi.
– Hogyan bizonyítod ezt? – kérdezte a prépost. – Kikkel? A püspökökkel? Hiszen éppen a legátus mérsékletre, a királlyal való kibékülésre intette a püspököket!
– De a király környezete tovább izgat az Egyház ellenmondta Kalán. – Állítólag a király parancsára sokfelé ismét éneklik Vata hajdani lázadásának gyújtó rigmusait, főként olyan helyeken, ahol nem kell papoktól tartani. Azt is beszélik, hogy a király feloszlatta a Pest közeli Regösfalvát, szétküldte az országba ott élt igriceit, hogy hirdessék az ősi hagyomány közeli visszatérését. A király, miután a püspökök nemegyszer súlyosan megsértették, állítólag kijelentette: “Az esztergomi érsektől és püspöktársaitól kezdve egészen a pápáig tatár kardokkal fogom levágatni a fejét a csuhás pereputtynak!" S ez nem üres fenyegetés; sokan tudni vélik, hogy László szövetséget köt a tatárokkal, és mint hajdan a hunok, velük együtt megrohanja NyugatEurópát.
– Állítólag... azt beszélik... úgy tudják... – vonta fel mindkét vállát Woldemár. – Pletykákkal hiába ostromolod a Szentszéket. László megígérte a pápának, hogy kiirtja a Balkánról a bogumilokat, és erre a pápa feloldotta Fülöp legátus átkát, és kedves fiának nevezte Lászlót, így tehetetlenek vagyunk.
– Szóval várjuk meg, amíg megint gyilkolni kezdik a papokat? – tört ki indulatosan Kalán. – Nekem kell veled szemben a papokat védenem?
– A papságnak éppen elég baja van – bólogatott a prépost. – Most hirdették ki a budai zsinat határozatait. Rém
145 séges tilalmak! Felháborító megbélyegzés! Akarjátok hallani?
Woldemár elővett tarsolyából egy tekercset, kigöngyölítette, és olvasni kezdte:
– Pap nem viselhet gyűrűt. Ha van gyűrűje, adja el, az árát ossza ki a szegények között. Pap házában nem lehet kocsma, bordélyház. Egyházi ember ne űzzön kereskedést, ne hallgasson igricet, ne menjen kocsmába, ne kockázzék. Halálos ítéletet ne hirdessen ki, halálos ítélet végrehajtásánál ne legyen jelen, sebészetet ne gyakoroljon, tüzes próbához szenteléssel ne járuljon, kardot ne viseljen, nővel ne lakjék együtt; ha ágyasa van, három hónapon belül távolítsa el.
– Ezt megkaptátok – nevetett Iván a térdét csapkodva.
– Ez még mind semmi – folytatta a prépost. – A lehetetlen tilalmakon kívül szigorú, megvalósíthatatlan új rendtartást is előírt a zsinat. Esperes például csak az lehet, aki három évig kánonjogot tanult. Három évig! Aztán, hogy: minden plébánosnak legyen szertartáskönyve. Honnan szerezzen? Miből? Ugyanakkor megengedik, hogy világi személy is kereszteljen. Aztán micsoda kicsinyes rendelkezés, hogy emelvényen kell gyóntatni, mindenki láthassa. S a pap süsse le szemét, ne nézze a gyónó nő arcát. Vagy más példa: istentisztelet után a templomot be kell zárni, templomban táncolni tilos. De a szerzetesek is megkapják a magukét. Egyforma ruhát kell viselniök, meg kell tartaniok minden böjtöt. Vadászkutyájuk nem lehet. Nem tudom, mit szól ehhez Engelbert atya.
– Most egy ideig úgysem ér rá vadászni – legyintett Iván.
– Es a pápa mindebből arra fog következtetni – méltatlankodott Woldemár prépost –, hogy itt nálunk a papság csak orgiázik, üzletel satöbbi.
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– Hiszen nem sok kivétel van – mondta élesen Iván. – De hát hagyjuk ezt. Akinek nem köntöse, ne vegye magára. A legátus urat egyébként, ha nem tudnátok, a kunok elfogták, szakáiiát kitépték, fogait kiverték. Ha Barsa Lóránt idejében ki nem szabadítja, halálra kínozzák. Képzelhetitek, mit fog mesélni szentséges gazdájának az itteni viszonyokról.
– Ha valaha is hazaér – szólt Woldemár. – Mert a kunok...
– Gondoskodás történt, hogy hazaérjen – szólt nyomatékkal Iván nádor.
– Hiába jelent akármit – pattogott Kalán –, ha László király újból megígéri, hogy megtéríti a kunokat, akkor megint szent lesz közöttük a béke.
– De hát ha tulajdon legátusára nem hallgat, akkor miben bizakodtok? – kérdezte türelmetlenül Iván. – Vagy te ettől a tetves alaktól remélsz fordulatot? Hogyan? Miért?
– Ettől – bólintott Kalán. – Esetleg. De hát nem kell-e mindent megpróbálnunk?
– Tehát? – firtatta Iván még türelmetlenebbül.
– Amilyen fennhéjázóan viselkedett ez a koszos csavargó a kínzófa tövében, abból arra következtethetek, hogy nem más, mint megszállott királyi igric, aki a pogány hun ősök visszatéréséről jósolgat a népnek, úgy, mint ahogyan László király is erről álmodik. A következő lépés a pogányság felé: a keresztény papok lemészárlása lesz. Ha ez az igric hajlandó mindezt bevallani, akkor kellő kísérettel elküldheted a pápához, tanúvallomásra.
Iván nem sokat fontolgatott.
– Lehet, hogy igazad van – mondta. És azonnal hóhér
147 ját akarta hívatni, hogy mielőtt a vallatáshoz fognak, hüvelykszorító és egy-két tüzes csipesz meglazítsa az áldozat esetleges ellenkezését.
De Kalán mást ajánlott: az ilyen kiéhezett koldust pár napig tömni kell étellel, itatni borokkal, s ha azután nem vall, akkor éheztetni kell. Ha egyszer megkóstolta a sódart, éhségében hajlandó lesz egyet-kettőt hazudni is érte. Habajkóst tehát átvitték a pincéből egy kamrába, s nagy halom húst tettek elébe.
S miután az eső elállt, szemlére hívták a ferenceseket, hogy hol és miként lehetne nagyúrhoz méltó termekkel tökéletesíteni a szűk alsóvárat.
Két napig tervezgettek, rajzolgattak. Majd az urak elérkezettnek látták az időt, hogy megkezdjék a csavargó kihallgatását, aki – mint őrei jelentették – minden elébe rakott ételt válogatás nélkül befalt.
A nádor Kalánon kívül Woldemár prépostot és kíséretének még több tagját is meghívta a kihallgatásra, és ott volt cisztercita kancelláriusa is, hogy jegyzőkönyvet készítsen a királyt terhelő kijelentésekről.
– Boszorkány vagy? – kérdezte szigorúan Iván az elébe állított csavargótól.
– Táttos vagyok, nem boszorkány – hangzott az önérzetes válasz.
– Táttos? Honnan tudod?
– Foggal születtem, kilencéves koromig csak tejet ittam.
– Azért vagy ilyen girhes?
– Gebéből lesz a táttos ló.
– És te?
– Egy álló esztendeig betegeskedtem. Akkor a sámánok
148 szétvagdalták húsomat, kiemelték és megszámolták csontjaimat. Elismerték, hogy van fölösleges, így lettem táttos.
– És a király őnagysága igrice voltál?
– Te vagy a király, uram? – kérdezte válasz helyett a táltos.
Iván nem méltatta válaszra.
– Láttad-e őshazánkat, ahol a hunok élnek?
– Fölmentem a látófára, de nem láttam.
– S ha mást küldenénk föl, olyat, aki meglátná?
– Aki nem táttos, leesik a kattankóró létráról, és eltöri a lábát.
– Mit láttál a fán?
– Napot, holdat, táttos lovakat.
– Hol volt a fa vége? Hová ér a csúcsa?
– Az égi országba.
– Az a keresztény mennyország?
– Lehet.
– Az vagy nem?
– Lehet.
A nádor kezdte türelmét veszíteni.
– Hiszel Jézus úrban? – kérdezte most a prépost.
– Hiszek.
– Keresztet vetni tudsz-e?
– Tudok. – És keresztet vetett.
– László király keresztet vet-e?
– Most látom először, s még nem vetett – mutatott a táltos Iván úrra.
– Mesét tudsz-e? – kérdezte megint a nádor.
– Bika képében vívtam bikával, s győztem. Nagy bömbölés volt. Édesanyám akkor babot vetett, de forgószél jött, és kifújta mind a magot a földből.
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– Miért vívtál a bikával?
– A világhatalomért.
– És a hunokat hívjátok segítségül? A hatalomért?
– A hun nem táttos.
– Rabolni mentek?
– Csak vívni. Bikával.
– Bolond szegény – mondta halkan a prépost.
– Felköttetlek, ha hazudtál! – kiáltotta Iván. Az igricféle vállat vont:
– Nem sok időm lehet a háromszor hét évből.
Iván felpattant, föl s alá járt, az ablakhoz állt, nagyokat fújtatott.
A kérdezést Kalán vette át:
– Ha elmondod, ki küldött ide, s miért, mindennap annyit zabáihatsz, amennyit csak akarsz. Ha nem vallasz, éhen veszejtünk! Érted?
– Az alvilág fejedelme küldött.
– S miért? A keresztények ellen? A papok ellen?
– A bika ellen.
Hiábavaló volt minden ravaszkodás, kétélű kérdés – a nyomorult alak vaskövetkezetességgel mondta a maga ostobaságait bikáról, táttosról, vívásról és hatalomról, de nemcsak hogy semmi értelme nem volt beszédének, hanem belcmagyarázni sem lehetett semmit.
– Nagyságodnak igaza volt, föl kellett volna kötnijelentette Kalán a visszatérő Ivánnak, és szeme sarkából figyelte a vallatottat, megijed-e?
De annak szeme sem rebbent, egykedvűen állt ott, és lábát váltogatta.
– Bolond szegény – ismételte meg Woldemár prépost.
– Akarsz udvari bolondom lenni? – fordult ekkor Iván
150 úr Habajkóshoz. – Csináltatok neked szép, piros-sárga gallérköpenyt, csörgősipkát, fakardot.
– Igen, igen – bólogatott hevesen a bolond.
– De egy bolondnak értelmesen kell beszélni! – kiáltotta Iván.
– Igen, igen!
A vége az lett, hogy Habajkóst visszavitték kamrájába, és két napig étlen-szomjan tartották ott. Amikor újból elővezették, egy asztal előtt kellett megállnia, melyen sültek és füstölt húsok, gyümölcsök, kalácsok voltak felhalmozva.
– Ehetsz, ihatsz, amennyit akarsz, az én asztalomról is, ha bolondom leszel – kezdte Iván úr. – De előbb mondd el, ki küldött ide, s miért?! A hunok előhírnöke vagy?
– A sötétség fejedelme küldött, vívni a bikával. Már meg is rajzoltam a kört...
– Elég! Azt mondjad, hogy a király milyen isteneknek áldoz?! Láttad?
– Most látom másodszor – mutatott a garaboncás Ivánra, teljesen kifejezéstelen arccal.
Kétnapi újabb böjtölés és eredménytelen kihallgatás után Iván úr megunta a komédiázást.
– Kössétek föl! Nem pocsékolhatok vele több időt.
Kalán ellenben azt javasolta: engedjék el a bolondot, de figyeltessék meg, hogy mit beszél majd az ő véréből valóknak. Hátha nem is olyan bolond, csak az urak előtt igen ügyesen tetteti magát.
Iván úr megadta az engedélyt. Kalán intézkedjék. Kétnapi koplaltatás után a gebénél is soványabb táltost késő éjjel kilökték a Vár kapuján. II.
Iván és kísérete a tervezettnél jóval hosszabb ideig időzött Burs monostorban. Sok volt a tennivalója.
Engelbert kancellár alig győzte egyik levelet írni a másik után, de sok dolga volt Woldemárnak is. A prépostnál jöttek-mentek a kémek a híradásokkal, hogy mit tesznek, mire készülnek az ellenfelek.
Eleinte olyan jelentéseket kaptak, hogy Chák cseh zsoldosokat toboroz, s azt hitték, megerősített seregével meg fogja támadni a Wolfer-birtokokat. Később más hírek jöttek, s ezek bizonyultak igaznak. Chák nem cseh, hanem kun csapatokat gyűjtött, miközben László király szövetségre lépett Rudolf császárral – Otakár ellen.
Dürnkrutnál csapott össze a három fejedelem hadereje. Otakár már azt hitte, megnyerte a csatát, amikor Chák kunjainak lovasrohama megfordította a küzdelem állását. A cseh sereg megsemmisült, Otakár maga is elesett a csatatéren. Kelet-Európa legnagyobb hatalmassága Rudolf lett, a Wolferek ádáz ellensége. S Ivánra, amiért nem küldött csapatokat Otakár ellen, Rudolf is, László is megneheztelt. Ugyanekkor a csatát eldöntő Chák tekintélye mindenfelé megnövekedett.
Iván, hogy legalább Lászlót gyöngítse, föllazította ellene a kunokat. A lázadók ellen a királlyal tartott valamennyi főúr, Ivánt és híveit kivéve. A hódtavi csatában tönkreverték a fölkelt kunokat, s kikergették az országból. Iván helyzete még jobban megrendült.
A király a kunok legyőzése után ünnepélyesen kijelentette: ő lesz a maradék kun nép szentistvánja, megtéríti és letelepíti őket, visszaszerzi tőlük a kirabolt kolostorok kin
152 cseit. Erre a pápa és a főpapság is az ő oldalára állt, megbocsátva neki kun szeretőit.
László király ekkor végre elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy leszámoljon a Henrikfiákkal. Elcsapta tehát Ivánt a nádorságról, Miklóst a tárnokmesterségről, és megbízta Trencsini Chák Mátét, az új nádort, hogy vonuljon nagy sereggel nyugatra, a Wolfer-utódok megzabolázására.
Most mindenki összefogott a gyűlölt güssingi grófok ellen. De éppen ekkor megint betörtek a tatárok, a hadat nyugat helyett kelet felé kellett elindítani. Iván ismét lélegzethez jutott, ám jól tudta, hogy halálos veszélyben forog, és most minden percet ki kell használnia.
Számos levélben, panasziratban sürgette pártfogóit, hogy a pápa avatkozzék be László ellen, s ne higgyen ígéreteinek. Öccsét, Péter püspököt nógatta, hogy gyűjtsön mennél nagyobb sereget, s aztán ő maga is elvonult Szlavóniába újabb erősítésért.
12.
Kalán lovag annak idején több katona ajánlatára Boloc kuszugh-váraljai szőlősgazdát bízta meg az elbocsátandó gyanús csavargó megfigyelésével. Ellátta bőven utasításokkal, és természetesen megmondta neki azt is, hogy mikor engedik el a Várból a gyanús alakot.
Boloc akkor ott azonnal Habajkós nyomába szegődött, észrevétlenül követte őt az erdő széléig, majd a fák alatt odalépett hozzá, és elárulta neki, milyen megbízást kapott.
– Szerencséd, hogy szóltál – suttogta Habajkós –, mert az
153 alvilág kígyói elpusztítják azt, aki a sötétség fejedelmének követét elárulja.
– Mit tegyek? – kérdezte Boloc. – Én készséggel szolgállak.
– Most elmegyek – felelt a garaboncás –, mert még sokfelé kell az igazság útját megjelölnöm. De hamarosan visszajövök; ha addig megtartod a titkot, akkor majd mindent megmondok neked világosan.
Boloc hétről hétre jelentette a Várban lakó Kalán lovagnak, hogy állandóan figyeli Habajkóst, de az mindeddig nem mozdult el kunyhójának környékéről.
– Légy résen – biztatta a lovag. – Túl kell járnunk annak a ravasz fickónak az eszén. – És minden alkalommal néhány pénzdarabot adott Bolocnak.
Égy éjszaka azután a táltos bekopogtatott Boloc magányos házának ablaktábláján, és kihívta az erdőbe. A kunyhó közelében leültek egy fatönkre. A garaboncás elmondta: őt nem érdekli, mit mond Kalán vagy Iván, mert azoknak a napjai meg vannak számlálva. Az alvilág fejedelmei már csak rövid ideig tűrik meg őket a földön, a föld alatti csúszómászók közé száműzik őket. Ö pedig nem maradhat itt, mert sok a tennivalója. Parancsot kapott az alvilág fejedelmétől, hogy hirdesse ki a jövendőt, de csak a szegény népnek, mert egyedül az méltó a jövendő ismeretére. Nagy idők közelednek. A király a világfáról megpillantotta, hogy kelet felől, az őshazából seregek közelednek. Követeket küldött a puszta fejedelméhez, és segítségét kérte. A pusztai tatárok császára jóindulatáról biztosította a magyari királyt, és ennek jeléül három lányát küldte el neki feleségül. A tatár hercegnők már itt vannak, de a király rejtegeti őket, mert nincs még itt az ideje a cselekvésnek.
154 A cselekvés pedig az lesz, hogy a nép fölkel az idegenek ellen. Aki Árpáddal jött be, az mind szabad magyari, csak az idegenből jött lovagok vetették őket szolgaságra. A magyariak ősi rokonai, a hunok és a tatárok ezt nem nézhetik tétlenül, ezért jönnek segítségére a királynak. Amikor László úr megadja a jelt, akkor keljenek föl a magyari népek, és öljék meg az idegen papokat és lovagokat. Akkor már itt lesznek a hunok és a tatárok, és egy nemzet lesz megint a három. És akkor mint Attila idejében, most is lova, íja és csákánya lesz minden férfiembernek, és akkor elindulnak napnyugat felé, hogy bosszút álljanak azokon, akik igájukban tartották a szabadnak született népet.
Boloc reszkető figyelemmel hallgatta végig a garaboncást. Végre meg merte kérdezni: miről lehet majd tudni, hogy eljött az idő? A garaboncás azt felelte: lesznek jelek. Egyelőre az a fontos: tudja meg a váralja népe, hogy mivégből járt ő itt. Mielőtt azonban Boloc elmondja a parancsot valakinek, eskesse meg őt a kutyára, fyogy nem beszél a titokról senkinek, legkevésbé papnak, mert a keresztény papok mind az idegen lovagok szövetségesei, s őket a lovagokkal együtt el kell pusztítani.
Amikor pirkadni kezdett, a garaboncás elvezette Bolocot erdei kunyhójához, amelyet kéregből és mohából rakott össze. Ö elmegy messzire, a házikó üres lesz, Boloc használhatja búvóhelyül.
S mit mondjon Kalán lovagnak? – Ez volt Boloc utolsó kérdése. Mondjon akármit – szólt a válasz. Akár azt is, hogy ő csakugyan eszelős; mondja, hogy észak felé indult, s ő nem bírta követni, mert eltűnt az éj sötétjében.
Boloc azonban semmit sem jelenthetett Kalánnak, mert a lovag eltávozott, és soha többé nem tért vissza Kuszugh vá
155 rába. Boloc a monostorba is elment, hogy beszéljen vele, de a kapusfráter nem engedte be, hanem a2t mondta, hogy a lovag Iván úrral együtt ellovagolt; senki sem tudja, mikor fog visszatérni. Engelbert azonban Burson maradt. Másnap este, amikor Boloc kívülről föltette a fatáblát az ablakra, suttogást hallott. A garaboncás lapult a közelben a földön, és azt üzente vele a kuszughi népnek, hogy Iván úr ellovagolt, egyelőre nem kell tőle tartaniok, de a váralja népe legyen készen arra az időre, amikor László király megadja a jelt.
Boloc agyát úgy feszítette, nyomta a titok, mintha ökölnyi kelések dagadtak volna fejbőre alatt. Kerülte az embereket, mert félt a garaboncás bosszújától, ha elszólná magát. Még azt sem merte emlegetni, hogy készüljenek László király eljövendő parancsának végrehajtására, mert bizonyosan mindenki magyarázatot követelt volna.
Ergyének szemet szúrt Boloc furcsa félrevonulása; vallatóra fogta. Az öreg kertelt darab ideig, de a rosszat gyanító elöljáró addig faggatta, amíg mégiscsak közölt vele valamit:
– Elillant a táttos.
– Hogyan szökött ki a tömlőéből?
– Nem tudom. Kijött a falon. Egyszer csak ott állt, mintha a föld alól pattant volna elő.
– Azon a vastag falon nem mehetett által.
– Táttos.
– Mondta, mi volt vele?
156 
– Azt nem, de üzent, hogy készíteni kell íjat és csákányt, mert ha László király üzen, indulni kell a papok ellen.
– Hallgass róla! – szisszent Bolocra Ergye. – Ha a várnagy megtudja...
– Láttad-e – vágott közbe Boloc –, hogy villám csapott abba, aki hozzányúlt a táttos látófájához?
– Hallgass!
– Esküdj, hogy te is hallgatsz.
Az elöljáró arcán még piroslott a korbácsütés nyoma. Tudta, hogy szerte az országban sokak testét marja, égeti ilyen emlékeztető. Érzik és talán már látják is Iván úr és társai az új Vata-lázadás parazsát. Ha a táltost kiengedték a tömlőéből, akkor előbb rávették valamire. Talán arra, hogy a nagyurak helyett a papok ellen vigye harcba az elkeseredett népet. Igaz, ami igaz, a bursi klastromra szívesen vetett volna Ergye is csóvát, de sajnálná, ha ezeknek a derék kis-testvéreknek bajuk esnék. Hiszen ők a néphez szítanak, a néppel éreznek. Mindenki látta, mennyire szívükre vették a szerencsétlen Prazsov kínhalálát, mennyire fájt nekik, hogy a nagyúr ellenében nem segíthettek rajta.
Valahogyan figyelmeztetni kell őket a veszélyre. Óvatosan. Mert attól ugyan Ergye nem félt, hogy feladnák őt az uraknak, de azért mégiscsak idegen papok...
Kileste az alkalmat, amikor négyszemközt beszélhet Hemericusszal, és súgva megkérdezte tőle:
– Atya! Mi lett Habajkóssal? Nem hallottál semmit?
– Bolond szegény – sóhajtott részvéttel a kérdezett.
– De az alvilág fejedelme küldte, nemde? – kérdezte Ergye.
– Az alvilág fejedelme az ördög.
– Te láttad azt az ördögöt?
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– Ember formájú, meg nem is. Lópatája van, két szarva és bozontos végű hosszú farka. Iszonyúak a fogai.
– Mint a farkasnak?
– A farkas Isten teremtménye, az ördög Isten és ember ellensége – magyarázta a pap. – Tűzben elpusztítaná az embert, ha Isten hagyná.
– Egyszer azt mesélted – jutott eszébe az elöljárónak –, hogy a te híres elődöd elkergetett egy nagy ordas farkast.
– Nem kergette el. Megszelídítette.
– Farkassal nem lehet barátkozni – csóválta fejét Ergye. – Farkas az embernek ellensége. Elpusztítaná, akár... akár az ördög.
– Az ördögűzésnek megvan a módja – mondta Hemericus.
– Láttad már azt az ördögöt?
– Az ördög nem a saját képében jelenik meg, hanem emberekben rejtőzik el. S olyan gonoszságokra kényszeríti a megszállottat, aminőkre csak ördög képes.
Ergye hátradöntötte derekát, lassan fölemelte fejét; szemét összevonta, mint aki előtt oszladozni kezd a sötétség, de még nem tudja, mit lát.
– És akkor? – kérdezte feszülten.
– Néha elég, ha Jézus nevét mondják, mire láthatatlanul kibújik áldozatából, és eltűnik. Akiben nagyon erős az ördögűző képesség, annak elég, ha ráteszi kezét a megszállottra, és a sátán távozik. Keresztvetés, az Evangélium idézése is meggyógyítja az ördöngöst.
– így űzte el a farkast is a te szented? – kérdezte Ergye. A pap tiltakozón fölemelte kezét: – Mondom, nem űzte.
Megbékítette.
– Megijedt tőle a farkas.
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– Megszelídült.
– Farkast nem könnyű elűzni – bólogatott Ergye. – A farkas mindig visszatér. A ti farkasotok talán már öreg volt, meghalt, és azért tűnt el.
– Nem tűnt el. Megszelídült.
– Farkast – makacskodott az elöljáró – csak egyetlenegyszer lehetett megszelídíteni, a ti szenteteknek ez csak egyszer sikerülhetett, és az csak egy magányos, öreg farkas volt. Az igazi, a veszedelmes, a megbékíthetetlen farkas csordával jár, amely királyának ismeri el. Az nem köt egyezséget emberrel. Elharapja a torkát annak, aki útjába áll, elviszi a jószágot. Iszonyú ereje van, s erejénél csak mohósága, kegyetlensége nagyobb. Azt a farkast csak akkor tudjuk elűzni, ha mindnyájan összefogunk, ha még ti is baltát ragadtok, és jöttök velünk, ellene... – Félrebillentette fejét. – Vagy te talán kézrátétellel akarod kiűzni belőle az ördögöt? Mert ez olyan farkas, amelyikbe maga az ördög bújt bele.
– Hol láttál te ilyen veszettül nagy fenevadat? – kérdezte türelmetlenül Hemericus. – Hiszen évek óta nem jatt itt farkas?!
Ergye emelt fővel mély lélegzetet vett, a pap szemébe fúrta tekintetét. Lassan, hangsúlyosan, suttogásig fojtott hangon mondta:
– A minap is itt járt a ragadozó farkas. Csak te nem vetted észre, hogy maga az ördög bújik benne. Itt járt és gyilkolt. Elment, de vissza fog jönni. Gyilkolni és rabolni. Elmegy és visszajön. Ezerszer visszajön, hogy elvigye, akármi áron, ami nem az övé.
Hemericus akadozó lélegzettel félrenézett, menekült Ergye átdöfő tekintete elől.
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– Miféle farkasról beszélsz te, testvér? – tört ki végre belőle az aggodalmas kérdés.
Ergye ökölbe szorított kézzel, még halkabban folytatta:
– Arról a ragadozó farkasról, aki sok ezer főnyi csorda királya. Aki ezüst sisakot, páncélt és bíborköpenyt visel, lóháton jön és megy, galádabb, mint maga az ördög. Te talán békét akarsz kötni ezzel a farkassal, de mi el akarjuk űzni őt földjeinkről. Megölni nem tudjuk, mert erős és ügyes. De addig fogjuk űzni, amíg kimerültén összeroskad, és kileheli gonosz páráját; testét a hangyák hordják széjjel.
Hemericusszal forgott a világ. Ennek a tanulatlan, a nagyvilágról vajmi keveset tudó parasztnak a paraboláját akár egy görög tanítómester költhette volna. Mit feleljen neki?
Ergye úgy érezte, hogy eleget mondott. Válaszra várt. S mert látta, hogy a pap habozik, föltette a kérdést:
– Mondd, Atya, félsz te ettől a farkastól?
– Félek – mondta csöndesen a pap.
– Ha megtámad, vagy másokkal megtámadtat, elf utol?
– Nem. Szent kötelességem az, hogy ezen a helyen értetek tevékenykedjem. Fegyvert nem fogok kezembe, és ha az Űr akaratából az fenyeget, hogy fegyver által vagy farkas fogától haljak meg, legyen meg az ő akarata, én akkor sem mozdulok innen. Veletek érzek, de a farkas űzését rátok hagyom.
– Tehát nem vagy egészen velünk – mondta Ergye, kissé csalódottan. Majd megenyhülten folytatta. – De mással semennyire sem vagy.
Két kézzel megszorította Hemericus két karját, hozzáhajolt, és megcsókolta vállát.
– Béke veled – mondta. Megfordult és indult.
– És a te lelkeddel – adta meg Hemericus az illő választ.
160 V. AZ igazi táltos felbolydítja a váralját i.
Ímmel-ámmal folyt a falépítés. A Zwinger toronytól kezdve készen volt mintegy ötvenölnyi rész, teljes magasságban, s előtte a tíz öl széles árok, amely azonban semmi esetre sem volt elég mély ahhoz, hogy vizet kaphasson az észak felől érkező Güns folyóból. Innen kezdve csak jelentéktelen keskeny földhányás jelezte, hogy merre kell majd egyszer falnak és ároknak épülnie. Azon a ponton, ahol a várfal északi irányból nyugat felé fog fordulni, véget ért az is, csak kőből rakott kerek alapzat mutatta, hogy oda bástyafélét terveztek, aztán ötven öl hosszan megint állt a fal, de csak fél embernyi magasságban.
Az eltűnt garaboncásról már nem beszéltek. De a kistestvérek néha megsejtették, hogy titokban sokan gondolnak rá. A hősre, a sötétség fejedelmének küldöttére, aki nem rettent meg a volt nádor halálos fenyegetésétől. Vajon hol hirdeti most az “új dicsőséget", és mikor fog ide visszatérni?
– Valami van itt a levegőben, ami azelőtt nem voltismételgette Caesar.
Bolduin kész magyarázatot rántott elő elméjének tarisznyájából:
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– Amióta szemünk láttára elpusztították a csehet, neheztelnek ránk. Vagy lenéznek bennünket.
– Mit tehettünk volna? – mentegette önmagát Hemericus.
– Lehetetlen helyzetbe kerültünk – szögezte le Bolduin. – És tehetetlenek vagyunk.
Ártott a ferencesek tekintélyének az is, hogy Bord és Erzsók fényes esküvőjét Burson rendezték, nagy ünnepélyességgel. A ciszter gvárdián díszes ruhában a templom előtt fogadta a lakodalmas népet. Előbb megkérdezte az új párt, akarnak-e egymáséi lenni, majd az igenlő válasz után a szülőkhöz fordult: hogy megtörtént-e minden az ő kívánságuk szerint? Miután kijelentették, hogy a vőlegény megadta a jegyajándékot, a násznép az oltár elé vonulhatott.
Ott a pap fehér szalaggal összekötötte a jegyesek fejét, majd elkérte a vőlegény gyűrűjét, és a menyasszony ujjara húzta. Végül égő gyertyát adott a kezükbe, és belefogott a szentmisébe. A mise során megáldotta a menyegzői ételeket és italokat. Végül békecsókot váltott a vőlegénnyel, majd a vőlegény adott békecsókot menyasszonyának. Ezzel a szertartás véget ért.
A lakomára a kis-testvéreket is meghívták, ők azonban nem mentek el, mert pengetős igriceket is hívtak muzsikálni, hiába mondták, hogy az Egyház tiltja a hangszer használatát.
Bezzeg a gvárdiánt és négy ciszter testvérét ez nem zavarta, ők végigették a lakomát, és nagyokat ittak. Az egyik barát hangját kieresztve buzgón dalolgatott, kurjantásai elhallatszottak a rozzant kis kolostorig.
– És ezeknek kell engedelmeskednünk – kesergett Bolduin.
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– Csodálod-e, hogy keresztény híveik rosszabbak a pogányoknál? – jegyezte meg Caesar.
– Nem rosszabbak – védte őket Hemericus. – De azok, akik keresztvíz alá tartották őket, beérték azzal, hogy a keresztség csodáját várják. Ám hiszem, hogy mindennek ellenére a tisztító víz egy napon hatni fog...
– Egy napon elmetszik a torkunkat – kiáltotta Bolduin.
– Dehogy metszik! Egy napon megérinti őket a hit, és attól kezdve könnyű dolgunk lesz. S addig egy percre sem szabad abbahagynunk a hit hirdetését, mert tudjátok, amit sokszor hall valaki, azt könnyebben elfogadja igazságnak. És csak türelem kérdése, egy napon állani fog a fal is. S a kettő együtt a kereszténység bástyája lesz.
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A ferencesek tehát hirdették istenüket, és építésre buzdították a népet. Hosszú ideig más parancs nem hangzott el a kuszughi vár tövében, és ez a parancs is hovatovább baráti tanáccsá, jámbor kéréssé szelídült, amelyet könnyű volt teljesíteni.
Iván úr eltűnt, csak hírek jöttek róla. Hogy berontott a zágrábi püspökség területére, és elhajtotta a nyájakat. Betört Karintiába, és kirabolt két várkastélyt. Dalmáciában járt, és László király ellen lázadásra biztatta föl a trauiakat. Találkozott a gyermek Velencei Endrével, és fölajánlotta neki a magyar trónt; Endre elfogadta, és Ivánnal együtt jön Magyarhonba. Iván szövetségre lépett Albrecht osztrák herceggel, Rudolf császár fiával, László király ellen.
163 Albrecht herceg szövetségre lépett László királlyal, Irán ellen...
Hemericus, aki ezekben az években először gondolt arra, hogy Krónikát ír magyarhoni éveiről, följegyzett minden hírt, amit a várnagy helyettesétől vagy a bursi kapusfrátertől hallott, s időnkint csüggedten nézegette jegyzeteit. Megtudhatja-e valaha is, melyik volt igaz a sok hír közül r Lehetett-e egy ember annyi helyen, cselekedhctett-e annyit, mint amennyit a hírek szerint Iván úrnak tennie kellett?
A váralja egyszerű lakói közül senki sem gondolt már Iván úrra. Lassan elfelejtették a garaboncást és dicső jövendőt ígérő jóslatát is. Élvezték a csöndes hétköznapok kimondatlan dicsőségét. Senki sem hajszolta őket; a téglát legtöbben most már csak a tégla kedvéért formálták, égették; a falat a legtöbben a maguk örömére rakták, egyengették. Eljött az ideje, hogy látták és élvezték a különbséget. mennyivel szebb falat tudnak már építeni, mint még csak pár évvel ezelőtt is. Örültek az Atya dicsérő szavának, mer: egyre többen megszerették a falépítésnek ezt a mulatságosán csökönyös, de mégis tiszteletre méltó megszállottját. Mint a történelemben és népek életében oly sokszor megesik, nem az igazi, láthatatlan veszedelmek megelőzése érleli hitre és mozdítja cselekvésre az embereket, hanem valami jelentéktelen, de hangulatot keltő esemény. Ez esett meg Kuszughon is.
Eljártak az évek a kis plébánia vikáriusa fölött, hosszú szakállában több volt a fehér, mint a sötét szál. Nem szorgalmazta már többé korholó szavakkal a munkát. Lassan, kényelmesen dolgoztak hetenkint kétszer a téglakészitok, az árokásók és a falrakók. Rendszerint jól és becsületesen dolgoztak, de senki sem kifogásolta, hogy olykor csak egy sor téglából rakták a falat, vagy kevesebb habarcsot terhet
164 tek, mint amennyire Prazsov tanította őket. Előfordult, hogy imitt-amott a kényelem kedvéért vályoggal töltötték ki a hézagokat.
A kuszughi váralján senki sem számolta a heteket, hónapokat, éveket. Emlékeztek melegebb és hűvösebb nyarakra, jobb és rosszabb termésre, a Güns kisebb és nagyobb áradásaira, enyhébb és 2ordabb telekre. És nagyon nagy eseménynek számított, amikor egyszer egy hatalmas farkas kezdett garázdálkodni a váralja körüli erdőben. Bejött éjjel a házakig, a sok baromfin kívül két bárányt is elragadott. Iszonyú erős fenevad lehetett, mert szájában a bégető báránnyal átugrott egy kerítésen, és olyan sebesen loholt zsákmányával, hogy nem érték utol. Talán nem is nagyon igyekeztek, mert a legbátrabb férfiak is féltek a farkastól; úgy tudták, hogy jaj annak a falunak, amelyben megsebzik a pásztorból lett vezérfarkast; egész csordával tér vissza, és kegyetlen vérengzést rendez, mert ez a föltétele annak, hogy ideje elmúltával békességet nyerjen a föld alatt.
Vaszilnak ekkor eszébe jutott Hemericus atya története, miként szelídítette meg Szent Francseszkó a vad farkast, és néhányad magával elment a roskadozó kolostorhoz, hogy megkérdezze: nem tehetne-e az Atya valamit a veszedelmes bestia ellen?
Hemericus azzal a szelíd, öreges mosolyával felelt híveinek, amellyel az utolsó időben mindenkit leszerelt, meggyőzött:
– Látjátok, hitfeleim, ha készen volna a fal, nem kellene félni a farkastól.
– Befejezzük a falat, Atya, legkésőbb tavasszal – mondotta Vaszil. – De addig a te Francseszkódban van minden reményünk.
IOS Vaszil öreg ember volt, még pontosan emlékezett a gubbiói példabeszédre. A többi kérlelő fiatal volt, akik valamennyien Hemericus atyától tanultak kereszténységet. És tőle tudták, hogy Isten gyakran tett már csodát olyan gyermekei kedvéért, akik megérdemelték.
– Rászolgáltunk mi is a csodára – mondta egyikük, a hosszú hajú Jozef.
– No jó, megkeresem azt a farkast és beszélek velemondta erre Hemericus, a világ legtermészetesebb hangján.
És mindjárt készülődni kezdett. Vaszil és társai rohantak, hogy mindenfelé megvigyék a hírt: az Atya elmegy megzabolázni a farkast.
Caesar ajánlkozott, hogy elkíséri az útra. Hemericus tiltakozott. Minden télen hány utat tett meg méteres hóban, fagyban, egyedül, a monostorba – és sohasem félt. De Caesar elhatározta, hogy hatalmas fütykössel messziről kísérni fogja főnökét, végre is soha nem lehet tudni...
Már alkonyodott. Távoli farkasüvöltés hallatszott, amikor Hemericus elindult a déli erdő felé. Vállára tarisznyát vetett, abba tette vacsora-kenyerét; gondolta, megkínálja vele a dühös farkast.
A hívek nagy csapata elkísérte az egyik falhézagig; kérésére ott megálltak, senki sem követte tovább. Caesar csak akkor lépett elő, amikor a homály elnyelte a távolodó Hemericus alakját. Bizonytalanul az irányt keresve utána indult. De aztán, amikor már semmit sem látott, se erdőt, se falat, megállt, és furkósbotjára támaszkodva várakozott.
Csönd volt, a farkas sem kiáltozott.
– Nem kellett volna elengedni – súgta a köcsögkészítő az öreg Ergyének. – A farkas mégiscsak farkas.
Franci elgondolkozott. A farkas vezér állat, táltos állat
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– ki tudná pontosan megmondani, milyen címet érdemel. Franci annak idején sajnálkozott a gubbiói farkason, akit Francseszkó olyan fölényesen megalázott, szolgává tett. Akkoriban arra gondolt: ha Hemericus találkoznék azzal a bizonyos farkassal, bizonyosan ő lenne a vesztes. De most határozottan a pap pártján volt; a pap életének hosszú évtizedes türelme, segítőkész embersége, példamutatása és most bátorsága is meggyőzték őt arról, hogy a farkas lehet vezér állat, de Hemericus egész biztosan vezér ember.
Ergye meg azt gondolta magában: Hemericus az ezüst sisakos, bíborpalástos farkastól sem fog megijedni!
Körülnézett; nem vette ki az arcokat a sötétben, de érezte, hogy minden ember szívében aggodalom mocorog, a vadállat ellen indult derék emberért.
A telihold előbukkant egy felhőrésen, Caesar alakja kirajzolódott a havon. Botjára támaszkodva szobormereven állott néhány száz lépésnyire előttük. Az erdő felől gyönge kiáltás hallatszott:
– Farkas testvér! Farkas-barkas!
A ragadozó állat nem válaszolt, nem mutatkozott.
... A fák közül lassan, imbolyogva közeledett a fal felé Hemericus. Caesar megfordult, gyorsan visszatért, elvegyült a csoportban. Az Atya kényelmes lépésekkel érkezett meg, a tömeg előtt egy pillanatra megállt, alig észrevehetően felvonta vállát, azután szótlanul folytatta útját a kis rendház felé.
Különös, de azon a télen többé nem láttak, nem hallottak farkast. És aki eddig még idegenkedett a frátertől, az most híve lett, nemcsak neki, hanem talán istenének is. Akik eddig is becsülték, azok most megszerették. S akik eddig is szerették már, azok vezérüknek kezdték érezni,
167 akiért akár az életüket is kockára tennék, amiként ő is odakínálta életét a dühös farkasnak a közösség érdekében. De minderről soha senki nem beszélt.
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Békés évek voltak. Réges-régen Iván volt már a Henrikfiak családfője, azóta, hogy az idősebbik Chák, a nagyapa Máttyus a fövenyi csatában ledöfte Henrik urat. Sok-sok évvel ezelőtt szerezte vissza Iván úr a csehektől Kuszughot; csaknem három éve már annak is, hogy újabb szigorú parancsot adott a falépítés befejezésére. S a fal nemsokára el is készült, két helyen tátongott még rés; sok helyen gyönge volt. de hogy hol, azt az ellenség nem tudhatta, és különben sem fenyegetett semmiféle hadjárat.
Aztán egy napon kisebb csapattal megérkezett Iván úr ispánja. Szemügyre vette a falat; átkozódott, akasztófával fenyegetőzött, korbácsával csapkodott, kiadott és visszavont parancsokat. Végül eltűnt csapatával együtt, s ismét vele ment Ulrik úr is. Helyettese, Hermann hadnagy megmondta Hemericusnak: az ispán azért dühöngött, mert László király sereggel jön Iván várai ellen, aki Kuszughon akart volna ellenállni, de a Vár állapotát az ispán gyöngének találta. Alighanem Szent Vidre veszi be magát a nagyúr, Kuszughot sorsára hagyja.
Mire a pap kijött a felvonóhídon, már az egész váralja készülődött. Elterjedt a híre, hogy jön a tatár, s mindenki menekült az erdőbe. Nem telt bele fél nap, a Vár alatt más nem maradt, csak a három ferences. Hermann úr hívta őket, költözzenek be a Várba, de Bolduin szívesebben ment
168 volna Burs monostorába. Még tanakodtak, mit tegyenek, amikor nyargalva megérkeztek a király seregének előcsapatai. Hermann úrnak annyi ideje sem volt, hogy a hidat felhúzássá, a páncélosok bevágtattak egyenesen a várudvarra, Iván urat keresték, hogy vinnék a király elébe. Az őrséget bezárták a pincébe, elfoglalták az őrhelyeket, és hírnököt küldtek a királyhoz.
A királyi sereg Borostyánkő alá vonult, ott akarta elfogni Ivánt. De a meredek hegytetőn álló várral nem boldogultak, nem volt kellő ostrom-fölszerelésük. A vége mégis az lett, hogy Iván hűséget fogadott Lászlónak, s a király megint megbocsátott neki. Egy napon Ulrik úr érkezett meg Kuszughra, királyi és iváni csapatokkal, hogy kiszabadítsa helyettesét. Ez nem volt nehéz, mert a királyi őrség már megneszelt valamit, és napok óta együtt ivott, mulatott a várpincében foglyaival.
A királyi katonák elvonulása után a váralja lakossága előjött az erdőből. A várnagy hívatta Ergyét és Hemericust. Megmondta: most aztán nincs több kifogás, Iván úr nem fog irgalmat ismerni, a városfalnak egy hónapon belül állnia kell, s aztán meg kell erősíteni a belső falakat is, és be keil vezetni az árokba a Güns vizét.
Iván úr elment Szlavóniába, majd Zalában időzött egy darabig, utána meglátogatta öccsét, a veszprémi püspököt.
A zágrábi püspök – még annak idején – egyházi átokkal sújtotta Henrikfia Ivánt, amiért kirabolta birtokait. Iván cisztercita kancellárjának feladatává tette, hogy a kellemet
169 len bélyeget letörölje homlokáról. De az hiába bizonygatta számos levélben, hogy a Güssingiek a Római Egyház leghívebb támaszai Magyarhonban, ezúttal nem sikerült az átok feloldozását elérni. Végül Iván a pápai udvarba küldte Engelbertet. Ez a követség is eredménytelen maradt.
Iván a veszprémi püspökvárban hallgatta meg hazatérő kancellárjának jelentését. A nagyúr rosszkedvű volt. Öccse, Péter püspök az új párthívek toborzásában nem érte el a remélt eredményt. S most Engelbert jelentette: a bíborosok elfogadták az ajándékokat, jóindulatukat is kinyilvánították, de valamennyien azt hangoztatták: az átok visszavonása érdekében nem tehetnek semmit, Ivánnak a nevét sem szabad kiejteni a pápa előtt.
– Miért? Mi történt? Ki feketített be? – dühöngött Iván.
– Sikerült kiderítenem – közölte Engelbert. – A pápa rossz néven veszi, hogy nagyságod a Velencében élű Árpádházi Endrét akarja a magyari trónra segíteni, holott ő a nápolyi Anjoukat támogatja trónigényükben.
– Én Endrét? – kiáltott fel Iván. – Soha! Talán te? – fordult öccséhez.
– Eszem ágában sincs.
– Az a helyzet – folytatta a pap-követ –, hogy elfogták nagyságodnak Velencei Endréhez küldött futárát...
– Te levelet írtál neki, tudtom nélkül? – ugrott fenyegetően Iván a pap elé.
– Nem írtam levelet, nem is találtak levelet a futárnál – jelentette Engelbert. – De a futár mindent bevallott.
– Aljasság! Ezt ügyesen megrendezték – sziszegte a püspök.
– Megrendezték? Kik? – kérdezte Iván.
– AChákok!
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– A Chákokra nem hallgat a pápa. Igaz, te apát?
– Jelen esetben hallgatott – vonta fel mindkét vállát Engelbert. – A Chákok nem sajnálják a pénzt.
– Nem emlékszel, Iván? – szólalt meg a püspök. – Elkaptad egyik küldöncüket, aki levelet vitt Lasterri bíborosnak, följelentéssel, hogy te keresztény hadifoglyaid húsát kutyáiddal falattad föl.
– Az a levél nem jutott el a címzetthez!
– Eljutott több más. Ki tudja, hányat küldtek?
– Mit tegyek? Még több ajándékot küldjék?
– Ebben nehéz lesz a Chákokkal versenyezni. Máté ma gazdagabb mindenkinél. A dürnkruti csata után akkora zsákmányt szerzett, hogy...
– Akkor is le kell győznünk! – verte Iván az asztalt.
– Vigyázz! – figyelmeztette öccse. – A Chákok hatalma még emelkedőben van. Jobb lenne a békét keresni velük.
– Soha! Soha! – tombolt Iván. – Mennél erősebbek, annál inkább össze kell törni őket!
Leült. Hosszú ideig hallgattak. A Chák nemzetség napja fölemelkedőben volt. Az Otakárt legyőző nagy hadvezér, Máttyus halála óta unokája, a Trencsini Cháknak nevezett Máté tizenkét vármegyén uralkodott. Övé volt Trencsén, Komárom, Visegrád, Léva, Sáros, Szepes, Sírok vára és még húsz kisebb erősség, valamennyi megrakva katonasággal. Híres volt Máté arról, hogy katonáit jól ruházta, bőven élelmezte, szalonnával és hússal is ellátta, hogy marcona legyen az arcuk. Nádori minőségében élet és halál ura volt hatalmas birtokán, a közép- és alsóbb nemességet megtörte, igája alá hajtotta, de aztán bőven jutalmazta, és így népszerű lett.
– El kell bánni velük – kezdte újból Iván.
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– Most gyengék vagyunk – csillapította Péter.
– Szövetségest kell találnunk ellenük – szólt halkan a pap.
– Kit? – förmedt rá Iván. – Talán László királyt?
– Nem. Ö megbízhatatlan, és különben is szükségszerűen mindig Chák oldalán lesz. Ellenben a mi természetes szövetségesünk nem lehet más, csak...
– Csak?
– Albrecht.
– A császár fia?
– Rudolf császár fia – bólintott Engelbert. – Ö szükségszerűen ellene van Lászlónak, mert ő is a magyar trónra tör. S már kiegyezett Velencei Endrével is. A Szentszék bizalmát is bírja. Egy hibája van.
– Nos?
– Örökké pénzhiányban szenved, övé Stíria, Karintia, Krajna, de pénze az nincsen. Pedig fényűző életéhez sokra van szüksége.
– Pénzünk van nekünk. Igaz, Péter?
– Van, van. De mit kaphatunk érte?
– Szerintem – folytatta óvatosan Engelbert – ha szabad tanácsot adnom... a szövetség alapja az lehetne, hogy mi megsegítjük Albrechtet László ellenében, ha ő megsegít minket Chák ellen. A sorrend és a közelebbi cél már csak részletkérdés.
Iván felütötte fejét. Nem sokat gondolkozott.
– Jó – mondta azután. – Elég jó. Van eszed, te pap. Ám a dolog nem olyan egyszerű. Albrecht ravasz fickó.
– Vigyázni keli.
– Te vigyázz, apát! Ha beválik a terved, megérdernled, hogy királyi kancellár legyél.
– Vagy éppen püspök – toldotta meg Péter.
172 Engelbert szikár testében áradni kezdett a forróság. Követi küldetésének kudarca miatt az előbb még rémület töltötte el, mert tudta, milyen könyörtelenek a Güssingiek azzal, akiben csalódtak. De új ötletének kedvező fogadtatása visszaadta önbizalmát, s már látta magát püspöki trónon...
– Minden részletet alaposan megbeszélünk – szólt Iván –, azután te magad elmész Bécsbe, követségbe.
– Parancsod szerint fogok eljárni mindenben – hajolt meg Engelbert.
Háromnapi tanácskozás után a bursi főnök elindult Bécsbe. De nem jutott be a herceghez, Albrecht azt üzente: sürgősen el kell utaznia atyjához, a császárhoz.
Egy bécsi paptársa elárulta Engelbertnek, hogy pár nappal előbb állítólag László magyari király követei jártak a hercegnél. S hogy mit akartak? Azt suttogják: szövetséget ajánlottak neki a Güssingiek ellen.
Engelbertet rosszullét környékezte. Megelőzték.
Elhatározta, hogy a László követeiről szóló értesülést addig nem vallja be Ivánnak, ameddig Budáról nem erősítik meg a hírt.
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Kuszughra kósza hírek jöttek, hogy stíriai urak be-betörnek a határon, váracsokat és lakótornyokat ostrommal bevesznek, lerombolnak, aztán odébb állnak, mihelyt Iván úr fölmentő serege a közeibe érkezik. Bizonyosat nem lehetett tudni; a várnagy cáfolta a híreket, de sürgette a fal építését. Elmúlt a nyár, több támadásról nem hallottak.
173 De jött más jele a közelgő veszélynek!
Benge, a kuszughi kötélverő fia látta meg elsőnek a táltost. Édesanyja gombázni küldte, hátha talál még nyulicát, mielőtt lehull a nagy hó, és tavaszig járhatatlanná teszi az erdőt. Szeptember közepe volt, de a hegyek tetején már hó állt; lenn a völgyben nem esett, csak eső; reggelre derült ki, hogy az Ó-Vár környéke az éjjel fehér lepel alá bújt.
A fiú az erdő szélén a rómaiak egykori szőlőhegye, a Pogány felé ment. A sebes hegyi patak ott mocsárrá szélesül a kis völgy fenekén; Benge szeretett volna néhány szép bugát metszeni magának a sásból. A lapost zizegő jégréteg borította, első lépésre beszakadt a vékony fiú csekély súlya alatt. Benge ledörzsölte a sáros vizet mezítelen térdéről, majd följebb kanyarodott a szőlődomb oldalára, és ekkor látta meg a táltost.
Nagykapás Janiék nyári házának rozoga tornácán ült, nyűtt irha ujjasban, amely sarkig beborította. Hajadonfőtt volt, ám arcát valamilyen furcsa, homloktól kezdődő sodrott szakállféle takarta el, függönyként, amelyen keresztül csak sejteni lehetett két szemét, száját.
Erről ismerte meg a fiú, hogy igazi táltos. Megrettent, és térdre zuttyanva egy bokor mögé húzódott.
– Ne bújj! – szólt a szakállas idegen. – Nem bántalak, ha megteszed, amit parancsolok.
A gyerek nem tudott beszélni az ijedtségtől. Valami nyöszörgésfélét hallatott.
– De hétszer jaj neked, ha megcsalsz vagy elárulsz!
A fiú némán bólogatott, s közelebb kúszott a táltoshoz.
– Hozzál nekem egy csupor tejet. – Kisvártatva hozzátette. – De meg ne tudja senki.
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– Hogy lehet az? – szakadt ki végre a fiú száján. Miképpen is kezdje el mondani, miért lehetetlen ez? Mire hazaér, sötétedik. Gomba nélkül jön, megszidják. Még egyszer nem mehet el ma hazulról. Be kell terelni a tyúkokat, kecskéket a hátsó házba, apja becsukja az ablakot, bereteszeli az ajtót, eloltja az olajlámpát. Hideg van már, az éhes farkasok éjjel kitörhetnek az erdőből. Mindenki eltapogatózik a maga vackába, együtt elmondják az estéli imát, aztán csönd borul a házra, az egész környékre.
– Veled megyek az utca végéig – mondta a táltos, mintha olvasott volna a gyerek gondolataiban.
– Nem lophatok – bátorodott föl Benge. – Jöjjek be hozzánk.
– Én házba nem megyek – rázta az arcát borító sörényt a táltos. – Ez itt Kuszugh? – mutatott a völgy felé.
– Kuszugh-Üjvár – bólintott Benge. – Amott fönn a hegyen, az Kuszugh-Ó-Vár.
– A Henrikfiak fészke – bólogatott a táltos. – No induljunk.
Benge nem mert tovább ellenkezni. Kezét nyújtotta a táltosnak, hogy fölsegítse, de az fiatalosan talpra szökkent, s közben nagyot koppant bunkós botja, amelyet eddig az irhaujjas takart.
– Ez minek? – csodálkozott Benge.
– Kell. Verekedni a birodalomért.
Elöl ment a fiú, szaporán szedve a lábát. Fülével vigyázta, követi-e a táltos. Egyszer úgy vélte, nem csosszan már a bocskora, hanem lópata puffog a háta mögött. Loppal visszanézett; a táltos lebegve jött mögötte, s a patakopogás az ujjas alól hallatszott. Benge nem mert kérdezni semmit.
Az erdő szélén a sárga agyag mélyen leszakadt, az ös
175 vény a nagy tölgyfák gyökerei között vitt el. Balról roskadozott Habajkós, az eszelős garaboncás egykori kunyhójának görbe ágakból tákolt hitvány kerítése,
– Itt várlak. De egyedül gyere.
Benge futott, ahogyan csak a lábai vitték. Otthon ki sem nyitotta a kerítés kapuját; átvetette magát a palánkon, és sírós hangon kiáltotta:
– Megfogott a táttos!
A kötélverő fölkelt a lócáról, és megragadta a gyerek két karját:
– Mit beszélsz? – Hangján érződött az izgalom.
A gyerek kapkodó szóval mindent elmondott. A zsinórszakállt is, a bunkós fütyköst is, amellyel a birodalomért kell verekedni. És hogy tejet kér.
– Vinni kell neki – jelentette ki azonnal a kötélvcrö feleségének. – Másképpen tüzet vet házunkra.
Az asszony aggályosán jegyezte meg: péntek van, nem szabad a házból tejet kiadni.
– Táttos, az más – vágott közbe a kötélverő. – Add a tejet a gyereknek, hadd vigye oda. Én messziről követlek.
A fiú hiába ellenkezett, hogy a táltos megtiltotta, a kötélverő látni akarta a titokzatos jövevényt.
Mentek a hepehupás utcán, a szanaszét hányt putrik között. Az agyagút gödörré mélyült, amely jobbra-balra földhányásban folytatódott. Itt létesül majd a városkapu. A földhányásról – amióta lehullottak a lombok – látni lehetett Habajkós odújának tetejét, amelyen nagy kövek tartották fogva a rádobált tölgyfa ágakat.
A költélverő intett fiának, hogy menjen előre; ő itt marad.
A lassan emelkedő terepen Benge ügyes szökkenésekkel haladt, két kézzel markolva a jókora agyagedényt. A viskó
176 közelében óvatosan lassított, megállt. Nem látott senkit, nem hallott semmi neszt. Körüljárta a házat; várta, hogy az elrejtezett táltos szólítsa, de hiába. Tanácstalanul állt. Forgott a sarkán. Kezdett félni.
– Tedd a sövény mellé – hallatszott valahonnan (a fák tetejéről vagy a föld alól) félelmetesen.
Benge megkönnyebbülten rakta le a csuprot, s a kerítés két gallya közé támasztotta, hogy ne borulhasson fel.
– Holnap is hozzál –  mondta a kiismerhetetlen hang. A fiú inkább csak gondolta, hogy “öhö", mint mondta, de a fejét igenlően ingatta. Aztán megfordult, és nagy ugrásokkal igyekezett visszafelé.
Apja az árokban hasalt, egy kopasz cserje mögül leskelődött.
– Ő sehol, csak a hangja – jelentette súgva a fiú.
– Én láttam – mondotta a kötélverő.
– Hol?
– A levegőben volt. Lebegett. Láthatatlan lovon. Igazi táttos.
– Nem volt lova. – Van.
– Hova lett?
– Fölment a világfára.
– Lovastul?
– Táttos a ló is. Azzal minden lehet. Ha táttos akarja, a piszkafa is ló.
– Ilyet csak Jézus úr tudhat – ellenkezett a gyerek.
– Táttosnak mindent lehet – ismételte meg a kötélvcrő. – A világfán fölmegy az égbe.
– Világfa nincs – jelentette ki a fiú, úgy, ahogyan Hemericus atyától hallotta.
177 Szerette volna folytatni is, úgy, ahogyan az Atyától hallotta, de nem emlékezett rá bizonyosan. Hogy a világfa Jézus úr fája, a szeretet fája, azon ment fel ő az égbe, a szeretet erejével, hogy a földi emberek sorsát megjavítsa. Vajon a táltos földi ember? Ö miért nem látta? – kalandoztak el a fiú gondolatai. Valami olyat is mondott az Atya, hogy Jézus úr fája kereszt alakú...
– A világfán van – ismételte meg a kötélverő. – És jól vigyázz, a táttos akármit megtehet veled. A világfa akkora, hogy mind a kilenc ága egy-egy erdő.
– Akkor miért nem látom? – dünnyögte a fiú, nagyon halkan, nehogy a táltos meghallja.
– Mert kicsi vagy még és ostoba – zárta le a vitát a kötélverő, és hazafelé indult, olyan hosszú lépésekkel, hogy a gyerek csak szaladva bírta követni.
6.
Az éjjel szétoszlottak a felhők, elállt a szél, már kora reggel melegen sütött a szeptemberi nap. Az utca megdermedt agyagja fölengedett. A magas hegyek oldaláról eltűnt a hó.
Hemericus atya és két kis-testvére a templom előtt üldögélt egy letisztított fatörzsön. Középen a hosszú szakállú Hemericus, ölében a vaskos breviárium; abból olvasott hangosan, s minden szakasz után lefordította a szöveget két fiatalabb társának.
A templom és a rendház még mindig magányosan állott, szemben a Vár felvonóhídjával. A lakosság vityillói tisztes távolban, kétoldalt.
A terjedelmes, egyenetlen váralján, a kövezett utat
178 gondosan kerülgetve, sietősen jött egy idősebb férfi, korát meghazudtoló hosszú, lengő lépésekkel. Franci, a köcsögkészítő, néhány hónapja Ergye elöljáró társa. Megállt a három barát előtt.
– Mi baj Franci? – kérdezte Hemericus, mert nehéz gondot olvasott le az érkező ábrázatáról.
– Atya – mondta a sietségtől kissé lihegve Franci –, nagyon nagy az én bajom. Segítesz?
– Ha tudok.
Franci, a köcsögkészítő tanácstalanul váltogatta lábát.
– No gyere a kerengőmbe – mondta az atya kedélyesen. Föltápászkodott, megfogta Franci karját, és elindult vele.
A Vár és a templom között egyszer régen valamilyen kör alakú építményt kezdtek csinálni. De abbahagyták, amikor még csak egy-két lábnyira álltak ki az alapok a földből. Amire Hemericus két testvérével ideérkezett, amolyan szemétdomb lett ez a bekerített hely. A három kis-testvér idővel munkába vette a sivár terecskét. Cserjékkel körülültették a falmaradványt, tövükbe évelő virágokat telepítettek. A térség közepét belepő gazt rövidre sarlózták. Az így támadt terecskét nevezte el Hemericus kerengőnek. Teteje ugyan nem volt, de a kiegyengetett talajon igen jól lehetett körbe járni, és háborítatlanul elmélkedni.
A cserjéken keresztül beléptek a kis térre; ott a fráter szembefordult Francival, fürkészve nézett a szeme közé.
A köcsögkészítő még mindig nem járt a kuszughi templomba, csak húsvét hetében ment el gyónni a bursi ciszter monostorba. Változatlanul ellenezte a falépítést, de most már nem ágált ellene.
Hemericus kedvéért, akinek emberségét immár tisztelte
179 és szerette, becsületesen és példásan, zokszó nélkül elvégezte a maga robotját a falon.
Mert a köcsögkészítő szorgalmas ember volt. sőt szerette a munkát. Jó formájú, tetszetős, tartós köcsögöket készített, munkájának becsülete volt messze környéken. Az átvonuló kereskedők is szívesen vettek tőle egy-két darabot, és sóval, mézzel, saruval, festékkel fizettek neki.
Példája követésre serkentett több falubelit. Volt, aki az erdőben szerzett vadbőröket kikészítve eladta a kereskedőknek, mások lenvászonnal próbálkoztak, vagy fából faragtak tányért, kupát, villát, dobozt, amelyekért más árut vagy akár pénzt is kaphattak. De kereskedők, sajnos, nagyon ritkán jöttek. Tervezgették azt is, hogy ha elkészül a malomárok, posztókallót létesítenek, sőt kovácsműhelyt is, annak fújtatóját vízikerékkel működtetik.
Francinak, bár nem volt ős-telepes, hanem még jöttmentnek számított, tekintélye támadt a váralján, így lett elöljáró a már nagyon fáradt Ergye mellett. De most nem volt olyan önérzetes, mint máskor, rangja tudatában. Most alázat, zavar és aggodalom volt a hangjában.
– Atya, tanácsra van szükségem – kezdte.
– Adok, ha tudok.
– De mindenekelőtt be kell vallanom: én félrevezettelek, hosszú éveken át félrevezettelek, téged éppen úgy, mint az egész váralját.
– Beszélj hát – mondta a fráter növekvő meglepetéssel.
– Csak neked mondom el.
– Megőrzőm, mint a gyónástitkot.
– Itt úgy tudják, nekem hat gyermekem volt. Azt mondtam: amikor Somogyból szöktünk, négy éhenhalt az úton; kettő maradt meg, a két legnagyobb, akik elmentek csa
180 tázai Ausztriába, s azóta semmi hír róluk. De volt nekem még egy, a hetedik, és az él, de én eltagadtam.
– És miért?
– Mert táltos lett.
Hemericus bosszankodott, de nevetést erőszakolt magára. Gondolta, ezzel többre megy.
– Ha egy hetedik gyerek foggal születik – folytatta Franci –, annak táltosnak kell lennie. Ha akkor rögtön kitörtük volna a fogát, meg lehetett volna menteni, de nem mertük. zán nagyon sokáig szopott anyja emlőjéből... és... és olyan volt, hogy mindig csak ment. Meg félt a felhőktől. Benne volt a természet. Aztán amikor hétéves lett, még Somogyban, akkor érte jött a ló.
– Ló?
– Táltos ló. Az is foggal születik. És rögtön megismeri a táltos embert.
– Te magad láttad azt a lovat? Franci habozott, azután felelt:
– Kis ló volt és nagyon alacsony. Fölvette a hátára a gyereket, és elvitte.
– Miért engedted?
– Nem szabad ellenkezni. Mert akkor a szellemek beavatkoznak. Megölik az ellenkezőt, de legalábbis testét-lelkét megnyomorítják. Habajkóst ismerted? Az ellenkezett, és a táltos szellemei eltörték a lábát.
Hemericus nem akart ostoba babonaság megbeszélésébe bocsátkozni. Még azt hihetnék, hogy ő is komolyan veszi az efféle bolond látomásokat. Két kezének ujjait köténye alatt összefonva, nagyon nyugodt hangon így beszélt:
– Szóval eltitkoltad, hogy egyik fiad... eltűnt, és mindenkinek azt mondtad, hogy meghalt. Hazudtál, igaz? Na
181 gyön nagy mértékben enyhíti bűnödet az, amit éppen ezzel árultál el: te magad sem veszed komolyan ezeket a régről maradt babonákat. Megértem, ha nem akarod, hogy bárki is föltételezze rólad, hogy táltossal cimborálsz.
– Hétéves volt a legkisebbik fiam, amikor a táltos ló elvitte – ismételte meg Franci. – Ha aztán megjárta a világfát, és sértetlenül lejött róla, akkor a boszorkányok hét, egymásra következő éjszakán földarabolták és beletették a tudományt. Hét boszorkányéjszaka, az hét földi év. A hét év régen letelt, és az én fiam már táltos.
– Ugyan, ugyan, Franci. Honnan veszel ilyet?
– Atya! Táltos fiam itt van a közelben. A pap hátrahőkölt.
– Badarság – mormolta.
A köcsögkészítő elmondta, hogy mi történt tegnap alkonyatkor. A kötélverő Benge fiát az erdőben megszólította a táltos, és tejet kért tőle. Mert a táltosok mindig tejet isznak. A gyerek elvitte a csupor tejet a mondott helyre, de nem látott senkit. Apja utána osont, és távolról megpillantotta a táltost.
– Világos – magyarázta a pap. – A gyerek nem hallotta még, hogy milyen a táltos, tehát a semmit nem láthatta annak. De az apja a mesékből hallott a táltosról, és amit elképzelt, azt könnyen megláthatta.
Nem használtak itt érvek.
– Van táltos – mondotta Franci. – Ahogyan a kötélverő leírta, az én fiam.
– Akit mióta nem láttál!
– Egészen olyan termetű, mint a bátyjai.
– Elég! – tört ki Hemericus. – Nem szégyelled magad? Istenhivő létedre! És nem félsz, hogy...
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– Föladsz, Atya?
– Nem. Ha elfelejted ezt az egész bolondságot, és nem is fecsegsz róla senkinek, én megbocsátok.
Franci fejét rázta:
– Nem lehet, Atya. Látnom kell táltos fiamat. Még ha az életembe kerül is. Az egyetlen élő fiam...
– Mondottam, ne félj tőlem, nem adlak fel boszorkánynak...
– Nem tőled félek. Hanem a csordafarkastól. Hétéves gyerek, ha sok anyatejet szopott, könnyen válhat farkassá. Ha a boszorkány háromszor keresztülbújtatja a nyírfaabroncson. Előtte szíjat kötnek a derekára, és ez rajta marad. A kötélkészítő látta a szíjat a fiamon, a farkas-táltoson. A csordásfarkas esetleg nem ismeri meg tulajdon apját, és megsebzi.
– Hát akkor ne menj a közelébe – szólt a pap. – És hogyan is juthatnál a közelébe a táltos-farkasnak, akit csak álmában látott a köteles. Az én Jézusom a bizonyság, hogy nincsenek táltosok. Te is ezt hiszed, ezt vallód, így részesülsz az Űr kegyelmében, így juthatsz az ő édenkertjébe.
A köcsögkészítő mintha nem is hallotta volna a pap szavait, földre szegezett szemmel, halkan, makacsul folytatta:
– Atya, én ma este elmegyek, viszek tejet a táltosnak, aki egészen biztosan az én fiam. Mert másként honnan tudná, hogy én Somogyból jöttem ide.
– Hát tudja?
– Bengének mondta. Táltos mindent tud. Ha azt megmondja, hová lett az eltűnt disznó, miért ne tudhatná, ki hová való?
A pap nem tudta, mit beszéljen. De a köcsögkészítő nem is engedte szóhoz:
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– Atyám! Add rám a te istened áldását. A mi istenünk, a mi új istenünk áldását. Hogy védjen meg a farkas-táltos sebzésétől.
– Ilyen pogányságra nincs áldás! – kiáltott föl Hemericus.
– Akkor hát imádkozzál értem, ha nem jövök vissza...
– Megtiltom! – kiáltotta a pap.
– Elmegyek – makacskodott Franci. Indulásra mozdult, aztán visszafordult. És egészen más hangon így szólt: – A te érdekedben is, Atya.
– Az én érdekemben?
– Atya! A garaboncás annak idején megmondta, nagy és dicső változások jönnek. S hogy lesz jel. Most itt a jel. Ez a jel. A táltos. Atya, meneküljetek innen. Nagy öldöklés lesz. Ki tudja, mit parancsol ellenetek a táltos. Ha mi ketten nem is értjük meg egymást mindenben, én azért... nem szeretném, ha bajod lenne. Beszélek a táltossal, fiammal... De addig is, vigyázzatok magatokra.
– Nem félek. Amit vállaltam, azt vállalom.
– Ne áruld el senkinek, hogy én figyelmeztettelek. Ha visszajövök, megmondom, mit tehetünk.
Franci olyan mélyen meghajolt, hogy derekáig belegörnyedt. Aztán megfordult, és hosszú, lengő lépéseivel boronaháza felé billegett.
Amint sötétedni kezdett, időnkint behúzott nyakú alakok ereszkedtek le a városkapu helyett keletkezett gödörbe, s kapaszkodtak föl a másik oldalon. Körülnézegetve, óvatos lépésekkel battyogtak Habajkós egykori erdőszéli kuny
184 hója felé. Lesőhelyet kerestek valamennyien, ahonnan megláthatják a táltost. De a kunyhó oldalánál már jó néhányan álldogáltak.
A csoport közepén feküdt a táltos a csomós erdei fűben, hosszan kinyújtózva. Irhaköpenye nyakától sarkáig betakarta; fején vastag anyagú sapka feszült, amelyből jobbrabalra rövid agancsok meredtek ki. A sapkából kibuggyanó sörényféle jobb arca előtt szétnyílt, de vonásait a fák árnyékától nem lehetett kivenni az őszi alkonyaiban. Vagy tizenöten állták körül, legközelebb hozzá Franci, kezében magas, hasas köcsöggel. Nem tudta elhatározni magát, nyilvános, végzetes gyónást tegyen-e az egész község előtt? Bevallja, hogy ez a táltos az ő eltagadott legkisebb fia? Várja-e meg, hogy a fiú fölismeri-e apját? De csakugyan a fia-e?
– Fölébresszük? – kérdezte súgva.
– Isten ments! Hiszen rejtőzik.
– De itt van.
– Csak az életlelke. A szabadlelke elkóborolt. Most rajta van a bálvány heve.
– Jaj, ha kiszabadul!
– Meg kell tenni, amit parancsol.
– Benne vannak a szellemek – magyarázta valaki halkan. – Mielőtt elalszik, kitátja a száját, és akkor belemegy a szellem.
– És az fog beszélni? Álmából? Parancsolni?
– Míg alszik, nem. Mikor fölébred, akkor. Ekkor vették észre, hogy ott áll mögöttük a pap. Hemericus atya Franci vallomása után egész délután imádkozott templomában. Az Űr tanácsát kérte, hogy mit tegyen nehéz helyzetében.
185 Huszonöt éve, hogy Unkuriába jött. Feladatává tették, hogy az eretnekség ellen küzdjön, hogy a keresztény hit hibás kinövéseit nyesegesse. De itt nem látta nyomát a bogumilizmusnak, amelyet – ha szükséges – tűzzel-vassal is irtani kell, nehogy olyan veszedelmes eretnekséggé fajuljon, mint amilyen a nyugati keresztények mindenféle “tiszta" szektája. A pogány hagyományokkal sem volt sok baja. Az Ázsiából jött magyarok még halványt imádtak, amikor Itáliában már csaknem ezer éve fénylett Krisztus igaz hite. Ámde itt a hajdani Pannóniában a pogány babonának eddig csak elszórt jelenségeivel találkozott. Itt senki sem emlegette a pogány isteneket úgy, mint Itáliában szokás Bacchusra vagy Jupiterre esküdözni. Nem észlelt szemverés, rontás és hasonlók ellen alkalmazott kézmozdulatokat, igéket. Nem találkozott ráolvasással sem. Többekről gyanította, hogy ruhájuk alatt valamilyen ősi “varázss; srt" hordanak a nyakukban. Egyszer szólt is valakinek, kérdő formában, s ezt a választ kapta: “De hiszen, Atya, a te nyakadban is kereszt csüng." S aztán hiába magyarázta, hogy az egészen más valami...
Hány éve már, hogy itt járt Habajkós, akit egy ideig garaboncásként emlegettek a településen. De hogy mi az a garaboncás, azt senki sem tudta. Vagy csak nekik nem akarták megmondani? Alaptalanul örvendezett mostig annak, hogy milyen gyorsan elfelejtették azt a szerencsétlen alakot? Tévedett volna? A szegény bolond valami veszélyes jóslatot hagyott itt? Amire évek múltán is emlékszik mindenki? Aztán a vak véletlen milyen bonyodalmakat kavar az elfelejtettnek hitt hiedelemből.
De vagy lebecsülte a jelenségeket, vagy a “táltos" felbukkanása zavarta fel a tudatlanság vizét, s gyújtotta fel
186 a babonahit tüzeit. Ügy érezte azonban, most itt nemcsak egy “tudós" ember megjelenésének szenzációjáról van szó, hanem sokkal többről, százszorta veszedelmesebbről. Az ősi vallás üzent, az ázsiai isten, akinek nevében és dicsőségére egykor, nem is olyan régen, ezeknek az embereknek az ősei feldúlták Nyugat-Európát, s irtották a keresztényeket. Hogyan fojtsa el, fékezze meg, terelje jó útra ezt a félelmetes indulatot? Mit mondjon? Most, itt, és holnap a templomban? Ne csináljon botrányt? Nem hagyhatja meg a gyanút, hogy az ő istene a gyengébb! Kiabáljon? Az ördöggel fenyegetőzzék? A poklot emlegesse?
De hiszen ezek itt az ördögök! És ez itt maga a pokol!
Hemericus atya borzadva nézett körül. Hamvadó szikráját sem érezte annak a nyájasságnak, szeretetnek, amelyet az utolsó években annyi fáradság árán harcolt ki. Lehetséges, hogy a szívélyesség és engedelmesség, amelyet egy időn át tanúsítottak, csak pogány “rejtőzés" volt? Az egyik lelkűk, a lélegző, elfogadta az új rendet, a keresztény hitet, a jámbor papot, de a másik lelkűk, az igazi, valahol Ázsia fölött kóborolt, a múlt emlékeiből élt, varázslatra várt, táltos igére, hogy ismét fölkeljen, és nekirontson azoknak, akik elvették régi isteneit és új életformát erőszakoltak rá!? Rettenetes!
Érezte, hogy féltik tőle tudós őrültjüket, s annak egyetlen szavára darabokra tépnék őt, aki negyed századon át barátjuk, atyjuk, tanítójuk, lelkipásztoruk volt, akitől rossz szót soha nem hallottak, de annál több vigaszt, és aki megjavította egyszerű életüket. Zúgott a füle, és a zúgásban hallani vélte fenyegető morgásukat.
Önkéntelenül hátrált két lépést. De nem, nem szabad elszaladnia. Különben is kitől kérhetne segítséget? A később
187 érkezett német telepesek, akiknek sejtelmük sincs az ázsiai puszták félelmetes isteneiről, azok vajon megvédenék? Hátha azok is csak látszatra hagyták e! északi isteneiket? Ma is a tüzet imádják, s egy általános lázadáson máglyára vetnék őt, a délről jött papot?
Mit tegyen? Kiabáljon? Vagy széttárt karral adja meg magát? Mint a garaboncás, annak idején? Az égre nézett. A nyugati hegyek fölött az alkonyat utolsó fényei csillogtak a felhők szegélyén. A mártírhalál dicsfényét vélte látni.
Csak állt. Nézte a földön heverő szegényes ellenséget.
Első pillanatra nyavalyatörésnek vélte volna. Olyan hitvány a ruhája, mint a legigénytelenebb kolduló baráté. Vajon nem az lenne a leghelyesebb, ha fölébresztené, elvinné magával a kolostorba, meggyőzné az igazi, a céltudatos, az evangéliumi szegénység szépségéről – bizonyára nem lenne nehéz! – és befogná novíciusnak? De hagynák-e?
... A fekvő alak megmozdult. Lassan fölemelte fejét, s észrevette a sokaságot. Nagyot sóhajtott.
– Most jön a hajgatás – súgta valaki a pap háta mögött. De a táltos váratlanul torka szakadtából fölkiáltott:
– Hé, sámán, itt vagyok!
Franci összerezzent, előrehajolt, közben kérdőn Hemericus atyára nézett. A pap tagadóan csóválta fejét. Franci habozott, aztán mégis előrelépett.
A táltos talpra ugrott, és habzó szájjal ordítani kezdett: – Takarodjatok! Mit akartok? Pusztuljatok! A vesztemet akarjátok? Ti rohantok vesztetekbe. Meneküljetek, amíg nem késő. Vasba öltözött harcosok jönnek rátok, nyomukban kígyók, békák és gyíkok. Megfojtanak, felfalnak benneteket! Meneküljetek!
188 Az utolsó szótagokat hosszan nyújtva üvöltötte. Az emberek rémülten hátráltak. Ö pedig megrázta köpenyét, előrántotta belőle a varázsdobot, verni kezdte, és néhány pillanat múlva eltűnt az erdőben a dermedt sokaság elől.
(Franci később azt állította, hogy a dob lóvá változott, a táltos felpattant a hátára, és elvágtatott. Mások is láttak hasonlót, azzal a különbséggel, hogy a táltos ló nem vágtatott, hanem a magasba emelkedett. Hemericus határozottan állította, hogy a táltos a dobot verve zegzugosán szaladt a saját lábán a fák között.)
... És ekkor szél kerekedett. Süvítve, hirtelen jött. Mindenki összefogta magán gönceit, miközben sietősen megindultak a település felé. Mire az épülő fal gödréhez értek, már orkán tombolt, olyan vadul, hogy alig bírták egyensúlyukat tartani.
– Ilyen vihart csak táltos zúdíthat alá – rémüldözött valaki.
– A táltos bosszúja!
– Jaj nekünk!
Ebben a pillanatban félelmeteset villámlott az Ó-Vár fölött, majd éles, magas hangú mennydörgés gurult le a völgybe.
– Fejszét! Fejszét neki! – kiáltotta a köcsögkészítő. Valósággal átszökkent a mély árkon, és hosszú lábain vágtatott a boronaház felé.
Otthon az udvaron elébb a fejszét vágta bele a földbe, aztán az ajtó előtt letette keresztben a lapátot és a villát.
Villámra villám következett, de a szél enyhült.
Zuhogni kezdett az eső.
Hemericus atya szorongva nézte mindezt, aztán keresztet vetett és sietett haza. Cellájában térdre borult, segítségért könyörgött, fejét vesztett nyája lelki üdvösségének megmentéséért. Második rész
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A zivatar csak rövid ideig tombolt a völgy fölött; az eső szétverte, elmosta a vékony hóréteget; sötétbarna lucsokban úszott a váralja.
Az éjjel kevesen aludtak, a félelmetes előjelek szörnyű folytatásától rettegett mindenki.
Homályos reggelre keltek föl. A kis-tesvérek már másodszor imádkoztak. Békéért könyörögtek, mint mindennap ezen a tavaszon és nyáron, amikor az osztrák herceg a szomszédos határvidéket dúlta. Az Űr akkor meghallgatta imájukat, és az ellenség Kuszughnak közelébe sem jött. S most belső békétlenségnek vetné őket áldozatul?
– Legyen meg az ő szent akarata – fejezte be Hemericus az imát.
Leült kunyhójuk előtt a fatörzsre. Ült és várta, hogy bekövetkezzék, aminek következnie kell. Nem kerülte el figyelmét, hogy Caesar, mielőtt mellé telepedett, hatalmas fütyköst támasztott a bejárat belső oldalához. Megérintette a fráter karját:
– Tedd el, vagy még inkább: dobd el a fegyvert, testvér.
– Ha nekünk rontanak... – fortyant fel izgatottan a nagy erejű barát. – Én is ott voltam tegnap az erdőben...
193 Láttam. Ha az az őrült táltos habajgatni kezd... én tudom...
– Hajunk szála sem görbülhet meg – szók Hemericus csöndesítően –, ha az Űr nem akarja. Ha keií, meg fog védeni bennünket. Isten mindenható. Az ő kezétől a mérgezett nyílhegy is balzsammá válik. S amit most kudarcnak vélünk, az talán éppen a győzelem első jele.
... Megint Franci közeledett, a tócsák fölött billegve, szapora ugráló lépésekkel, korához már nem illő sietséggel. És korához nem illő hévvel mondotta: Atya, vigyázni kell, nem tudni, mi lesz. Sokan, csapatosan, már hajnalban elmentek az erdőbe megkeresni a táltost, hogy pontosabb utasítást kérjenek tőle. Nagyon jó volt, hogy a kis-testvérek is ott voltak tegnap a táltos ébredésénél és jóslatánál, mert máskülönben a felizgult tömeg talán egyenesen a kolostor ellen rohant volna. Lehet-e, hogy a váratlan zivatart a keresztény isten küldte alá papjainak megmentésére?
Hemericus elnéző, keserű mosollyal hallgatta a beszédet, amelyben mégis talált vigasztalót, azt, hogy Franci aggódik érettük, védeni akarja őket, és bizonyára vannak mások is, akik vele éreznek. Hosszú habozás után megkérdezte:
– No, és csakugyan a fiad az a... az a...
– Nem, nem a fiam. Biztos. Jó, hogy nem követtem el semmiféle meggondolatlanságot. Ezt is neked köszönhetem, Atya.
A távolban csoportok gyülekeztek. Franci nyugtalan pillantásokat vetett egyszer erre, másszor arra.
– Tulajdonképpen... miért is haragusztok ránk? – kérdezte meg Caesar.
– Ne mondj ilyet, hogy harag... – felelt Franci. – A táltos messzire lát, érzi a veszélyt, de nem tudni, mi lehet az.
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– De miért éppen bennünk sejtenék a veszélyt? Mert azt akarod mondani, úgy-e?
– Kitől féljenek? Az idegentől félnek.
– Mi? Idegenek? Miért nem Iván úrtól féltek? Ő nem idegen? A mi kunyhónk olyan, mint a tiétek, mi úgy élünk, mint ti, s ami keveset tudunk, arra megtanítottunk benneteket. Mi a ti javatokat akarjuk. Azon munkálkodunk.
Franci hallgatott. Megfordult, körülnézett. A tömeg nagyobb lett, de nem mozdult. Sokan voltak, nagyon sokan, talán senki sem maradt otthon, egyetlen asszony és gyerek sem.
Hemericus atyának a mártír Gerárd jutott eszébe. A szent életű csanádi püspök, akit Magyarhonban Gellértnek neveztek, aki kétszáz évvel ezelőtt Itáliából jött, éppen úgy, mint ő, a szeretet vallását hirdette, tudós könyveket írt; s az idegenek ellen felbőszített pogányok megrohanták, lándzsával átszúrták és Kelen hegyéről a Dunába dobták. Miért? Mert két királyivadék, András és Péter háborúskodott a magyar koronáért; Péter német segítséggel jött, mire András hívei rakásra gyilkoltak minden külföldit. A legjobb akaratú ember sem tudhatja soha, mikor teszi bűnbakká a gyűlölet.
... A Vár tornyából kürtszó harsant.
És csaknem azonnal a falakon kívülről trombiták visszhaigzottak, egyszerre három felől. A fal széles rései között lovas katonák nyomultak be, s ugyanakkor a felvonóhídon dobogva rohant ki egy csomó alabárdos. Mögöttük futva jött Ulrik úr, mellette hadnagya, Edmont.
A lovasok pajzsán a Wolfer-nemzetség három fehér pólyája. Az élen lovagoló tiszt a tömeg láttára visszafogta lovát, hátrakiáltott valamit, aztán odaügetett a sokaság elé,
195 és intett lovasainak, hogy háta mögött sorakozzanak föí. A Várból futva érkező gyalogosok a tömeg másik oldalán álltak meg, s Ulrik úr a lovasokhoz indult.
– A várúr őnagysága sürgős parancsát hozom! – kiáltotta élesen a lovasok vezetője, aztán leugrott a nyeregből, és a várispán elé ment.
Nem volt véletlen, hogy a katonaság így bekerítette a váralja egész lakosságát. Hemericust és két társát, akik futva érkeztek, alig engedték be a kör közepére. A tiszt levelet adott át Ulrik úrnak; ő feltörte a pecsétet, aztán megkérte Hemericust, hogy olvassa fel.
“Iván úr, Güssing és Kuszugh ura megbízta a levél átadóját, Karancsi Belin urat, hogy helyette teljes hatalommal intézkedjék Kuszugh védelme ügyében."
Belin úr intésére a zöld ujjast viselő herold megfújta kürtjét, azután kihirdette a nagyúr parancsát:
– Német ellenség közeledik Kuszugh várához. Iván úr megparancsolja, hogy a Vár és a váralja egész népe teljes erővel vegye ki részét a harcból. Elrendeli a nádor úr őnagysága, hogy a városfal építését két nap alatt fejezzék be, ássák ki körülötte az árkot, és töltsék meg a Güns folyó vizével. Ha szükséges, éjjel is dolgozni kell, fáklyák fényénél. Az ellenség minden órában itt lehet. Iván úr is ide készül, a maga és testvérei seregével; itt fogja megsemmisíteni a betolakodó osztrák, stíriai és bajor rablókat.
Belin úr Hemericushoz fordult:
– Iván úr parancsa az, hogy te vezesd az építést.
– Hiszen folyik a munka – mondta a pap.
– A fejeddel felelsz, hogy két nap alatt minden készen legyen! Holnap újra itt leszek.
Mielőtt Belin úr lóra szállt, és elvágtatott, parancsokat
196 adott a várnagynak is. Távozása után Ulrik úr és hadnagya azon nyomban csapatokra osztották a lakosságot, aszerint hogy kinek mi lesz a feladata: kőfejtés, szállítás, falazás, favágás, gerenda- és karófaragás. Minden hat-nyolc főnyi csoporthoz két katonát osztottak be, de nem azért, hogy segítsenek, hanem azért, hogy percnyi megállást se tűrjenek. Munkára fogták az asszonyokat és a nagyobb gyerekeket is.
A nyomban megindult lázas építő tevékenységben a három ferences egyik munkahelyről a másikra járt; ők mondták meg, hol kell a falat kövekkel megerősíteni, hová építsék be a kész, de meglehetősen kevés téglát, hol lesz elegendő, ha fal helyett csupán hegyes karósort vernek le. A jámbor szerzeteseknek ugyan hadi tapasztalataik nem voltak, de sok várat láttak, és most elképzelték, hogy hol minek mi lehetett a célja, és hogyan lehetne azt itt utánozni. Persze, tisztában voltak vele, hogy nem épülnek itt soha olyan bástyák, mint amilyenek Firenzét védik.
Hemericus nem kímélte törődött testét, mindenhol ott akart lenni, ő maga is cipelte a követ, kalapálta a cöveket, ahol éppen szükség volt rá. Boldog volt, hogy végre meglesz a teljes városfal, ez most már bizonyos. Sajnos, ellenségnek kell jönnie, és Iván úr védelmére kell építeni – de hát másképpen talán sohasem lett volna készen a fal. Ha egyszer állni fog a fallal övezett város, akkor aztán meg lehet valósítani – lassan, óvatosan – vagy adott alkalommal rajtaütésszerűén – azt is, hogy a fal szabaddá tegye a fal építőit.
197 Amikor Iván úr Szent Viden hírét vette, hogy támadá? érte Nagy-Mártont, gyorsan összeszedett portyázó csapatokkal oda indult. Útközben megállt Burs monostorban, hogy Engelbertet Bécsbe küldje: tegyen az ő nevében panaszt Albrecht hercegnél a stíriai urak támadása miatt.
Engelbert gondterhelt arccal azt kérdezte: hátha maga Albrecht áll a támadók mögött? Vannak ugyanis – egyelőre ellenőrizhetetlen – hírei arról, hogy Albrecht herceg szövetséget kínált László királynak, támadjál; meg együtt a Wolferek várait.
– Erről a képtelen javaslatról én is hallottam – mondta Iván. – És László el is utasította, mondván, hogy nem küld haderőt a nyugati országrészbe, amikor Erdélyben van elfoglalva. Ugyanakkor Albrecht harcba keveredett a <SUP>c</SUP>n!,:burgi érsekkel, tehát az ő ereje is le van kötve. Miért tartsak én két olyan úgynevezett szövetségestől, akik mindegyike a másikat akarja ellenem ugratni? Menj csak szépen Bécsbe.
– És akkor mi ez a nagy-martoni támadás? – aggályoskodott Engelbert.
– Néhány stíriai főúr bosszúja. Megyek, és hazakergetem őket. De te mindenesetre indulj Bécsbe. Hátha meg lehet egyezni valamiben Albrechttel.
Iván nagyon rosszul ítélte meg a helyzetet. Albrecht ugyanis könnyű győzelmet aratott &7. érsek fölött, s ezután hadjáratot hirdetett Iván ellen. Az osztrák és stíriai főnemesek, akik sok kárt szenvedtek Iván beütései miatt, kitörő lelkesedéssel tettek eleget a felhívásnak. Tizenötezer fegyveres sereglett össze Bécs falai alatt, és Bécs város? záz•zekérnyi hadigéppel támogatta a támadást. Iván erről nem
198 r adott; azt hitte, hogy úgy, mint a múltban, most is néhány ügyes rajtaütéssel megfutamíthatja a gyönge csapatokat.
Másnap Engelbert is elindult. De mivel már Suprunnál megtudta, hogy maga Albrecht vonul Iván ellen óriási sereggel, megváltoztatta útirányát, és a franciaországi Citeauxba, a ciszterek főmonostorába ment. Gondolta, ott várja ki, biztonságban, Iván bukását.
Az osztrák sereg ostromzár alá vette Nagy-Mártont, amely a Güssingiekkel rokon család birtoka volt. Mihály és Simon urak bíztak Iván segítségében, és vitéz őrségükkel tizenegy napig hősiesen feltartották az osztrákokat. Ekkor végre megjött Iván üzenete: ő hátulról megtámadja az ostromlókat, kicsalja őket táborukból, és ekkor a várvédők hajtsanak végre kirohanást, fogják két tűz közé az ellenséget. A terv nem vált be; a várvívók vezére átlátott a cselen, Iván ellen az ostromlóknak csak egy részét vonultatta ki, a főerő visszaverte a várbeliek kirohanását, és súlyos veszteségeket okozott nekik.
Albrecht herceg ekkor követet küldött Ivánhoz. Javasolta, hogy a szemben álló felek két püspöke álljon ki párviadalra.
“Szeretném látni, mint disputái Arnold püspök buzogánya Péter püspökével" – írta levelében a herceg. Iván elutasította az ajánlatot. Hiszen hiába küldte egyik futárt a másik után Veszprémbe, Péterről és seregéről nem kapott semmi hírt.
A látványos püspök-párviadal tehát elmaradt. Apró csatározások folytak; Iván portyázóit az osztrák túlerő megsemmisítette.
Az ostromló sereg közben szakadatlanul nyilazta Nagy
199 Marton várát. Mihály és Simon békekövetet küldtek a herceghez, de ő nem volt hajlandó tárgyalni, és heves rohamokat indított a roskadozó falak ellen. Az őrség már csak abban reménykedett, hogy Mihály úr osztrák feleségének sikerül megpuhítania a herceg szívét. A női követség eredménnyel is járt. A herceg nagy kegyesen szabad elvonulást engedélyezett a lefegyverzett őrségnek; negyvenfőnyi csapatot helyezett el a romos várban, azután továbbindult Szent Margaréta alá.
Erre a váracsra, helyesebben gazdáira nagyon haragudtak az osztrákok. A szent-margarétái helyőrség ugyanis részt vett Iván úr kalandozásaiban, és sok garázdaságot követett el osztrák földön. Az ostromgépek néhány nap alatt szétlőtték Szent Margaréta gyönge bástyáit, az őrség kénytelen volt alkudozásba bocsátkozni. A várat föladták, a herceg kreuzbecki Fridriknek ajándékozta, és seregével Ágfalva alá szállott.
Itt a védők a fallal kerített egyház magas, tömör tornyába zárkóztak. A torony tetejét vizes ökörbőrökkel terítették be, de hiába, az osztrák tűzmester addig szóratta az égő szurokkal és kénkővel behintett rőzsecsomagokat, amíg a födél lángba nem borult.
Az őrség, csakhogy életét mentse, kegyelemre megadta magát. De mivel az ágfalvaiak korábban portyák alkalmával tömérdek rabszíjra fűzött foglyot hurcoltak el Ausztriából, Albrecht herceg csak a nőknek és a gyermekeknek kegyelmezett meg, a férfiakat bilincsbe verve Ausztriába kísértette, az általuk feldúlt városokba, hogy ott mint rablók bitófán lakóijának. A tornyot és kastélyt a herceg leromboltatta.
Ezután Kabold várára került sor.
Iván serege még mindig nem mutatkozott.
200 A cserbenhagyott kapitány, aki méltán tarthatott az általa gyakran károsított bécsújhelyi polgárság bosszújától, szabad elvonulás föltétele mellett ellenállás nélkül megadta magát. Albrecht a várat Berthold von Emmersberg őrizetére bízta.
Rohonc őrsége, Iván segélyében bízva, nyolc napig dacolt a legerősebb ostrommal, miután azonban meggyőződött róla, hogy a segélyt hiába várja, szabad elvonulás ellenében föladta a várat. Kapitányává a herceg Ulrik von Stubenberget nevezte ki.
Innen a sereg visszafordult észak felé. Szalonak rövid ostrom után megadta magát. A várat a herceg Henrik von Stubenbergnek adta.
Pinkafő őrsége elmenekült. A herceg leromboltatta a vártornyot, azután úton hazafelé Magyar-Óvárt ostromolta meg. Hajnaltól késő estig kétezer lövész zúdított nyílzáport a falak őrzőire, a bástyákat meg faltörő gépek zúzták, törték. Nem volt már tenyérnyi hely, amely nyíltól találatlan maradt volna, de a hős védők csak az után adták meg magukat, miután elesett Biczó várispán unokaöccse, a vitéz Domonkos. Albrecht herceg a vár birtokosát és bátor védelmezőjét, Szilveszterfia Biczó mestert számos rokonával és szolgájával együtt elvitte fogságba, és csak akkor bocsátotta szabadon, miután a család minden jószágát eladva kifizerte a váltságdíjat.
Mire Magyar-Óvár is elesett, beállt az aratás ideje. A kifáradt osztrák nemesek haza akartak menni zsákmányukkal. De esküvel kötelezték magukat, hogy aratás és szüret után visszatérnek, és folytatják a hadjáratot. Albrecht herceg nagy diadallal tért meg bécsi palotájába.
Iván és a vele tartó nemesek igen súlyos károkat szenved
201 tek. De azt hitték, az osztrák herceg beéri ennyi sikerrel, most pihenni fog babérain, s ezalatt ők fölkészülnek a megtorló beütésre. Ám megint elszámították magukat.
Albrecht a nyári hadi szünetet arra használta fői. hogy békét kötött Rudolf salzburgi érsekkel. Ezzel lehetővé tette, hogy ősszel még nagyobb számban gyülekezzenek táborába a stíriai nemesek. Akik eddig az érsek ellen csatáztak, most örömmel jelentkeztek Magyarhon ellen zsákmányoló hadjáratra. Henrik admonti apát lett a sereg fővezére, Mcinhardt karintiai herceg Henrik fiát küldte el nagyszámú válogatott lovas élén.
A sereg ezúttal már úton volt, amikor Iván jelentést kapott, hogy az újabb támadás célja: Kuszugh. Iván elhatározta, hogy ott veszi fel a harcot. Megerősíti a falakat, odarendeli öccse, a veszprémi püspök seregét; körülzárja, kiéhezteti, aztán elfogja az osztrákokat. A sok gazdag főnemesért hatalmas váltságdíj üti a markát!
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Két nap, két éjjel folyt megszakítás nélkül a várfal építése. A harmadik napon néhány órai pihenőt kaptak, de akkor már csak a befejező munka volt elintézetlen. Álltak a téglaboltozatos kapuk, amelyek közül csak egyetlenegy, a Déli volt annyira tág, hogy nem nagyon széles szekér, egymás mellé fogott lópár átférhetett rajta. Maga a kapumű, a nyílás elzárója és az árok fölött hozzá, vezető híd hiányzott még. Nem volt rá idő és szakértelem, hogy szabályos, megvasalt gerendakaput állítsanak össze. A keskeny Ausztriai kaput egyszerűen eltorlaszolták két, vesszőfonatos sövény közé
202 halmozott kövekkel, míg a szélesebb Déli kapuban függőlegesen gerendákat vertek le olyként, hogy közéjük beékelt vízszintes gerendákkal itt is néhány perc alatt biztonságos elzárást teremthessenek. Az árok egyelőre nem volt túlságosan mély, de fenekét iszap borította, s ez mindenesetre lehetetlenné teszi a gyors rohamot, elegendő időt biztosít a védőknek az árokban cuppogó támadók lenyilazására.
Bármilyen lázas sietséggel folyt a munka, bármilyen szigorú volt az ellenőrzés, bármilyen súlyos fáradtság lett úrrá Kuszugh váraljának egész lakosságán, arra azért volt érkezésük, hogy halk szavakkal, sokat jelentő tekintetekké! megtárgyalják azt, ami számukra a leglényegesebb, a városfal építésénél is fontosabb volt: a szökés lebonyolítását.
Feketetoronyi Ulrik várnagy hadnagya és a három szerzetes kíséretében körbejárta a falat, és meggyőződött kielégítő erősségéről. A gyalogkapuk torlaszait különös gonddal vizsgálta meg, s utoljára hagyta a szekérrel is járható Déli kaput. A függőlegesen levert tartógerendák rneg se moccantak helyükön, amikor tíz erős katona teljes súlyával nekifeküdt, hogy sorra megpróbálja kidöntésüket. És végül, legutoljára még egy próbát kellett tenni: a kijelölt kapuőrségnek, amelyhez a váraljai fiatalemberek közül is többet beosztottak, trombitajelre a lehető leggyorsabban le kellett raknia a vízszintes elzáró gerendákat.
Délután már jól ment ez a művelet. Akik a többi helyen végeztek munkájukkal, lassan mind a Déli kapuhoz gyűltek, nézték a gyakorlatot, és eközben a családfők gyors szavakkal elvégezték a “másik" beosztást: mihelyt leszáll az alkonyat, és a nyilvánvalóan fáradt katonák is visszatérnek a belső várba, melyik család melyik kapun vagy melyik falrészen át szökik ki a várrá lett váraljából, el az erdőbe,
203 mennél messzebbre. Nem várják meg az ostromló osztrákok megérkezését, de még az előlük esetleg erre visszavonuló Iván úr seregével sem kívánnak találkozni.
Mikor a tömeg oszladozott, hat lovas kíséretében Belin úr érkezett az Ausztriai kapuhoz, és kihívatta magához a várnagyot. Közben újabb lovasok jöttek észak felől, és felsorakoztak a kapuval szemközt.
– Parancsolj mindenkit a Déli kapuhoz – rendelkezett Belin.
Ö és kísérete Ulrik úr vezetésével kívülről kerülte meg a váralja falát, egészen a Déli kapu hídjáig.
Nem volt ez igazi híd; az iszapos földbe cölöpöket vertek be, párosával, háromlábnyi térközökben, és vastag deszkalapokkal összekötötték. Ezekre keresztben vékonyabb deszkákat fektettek, mindenféle rögzítés nélkül, úgyhogy ezt a pallót puszta kézzel könnyen föl lehetett szedni.
Belin és kísérete lóról szállt, és gyalog ment be a billegő pallókon a kapu mögé. Ott állt már a Vár apraja-nagyja.
– Mindenki itt van? – kérdezte harsány hangon Belin. – Aki még nincs itt, hozzák ide. Az öregeket, a betegeket és a csecsszopókat is!
Miután jelentették, hogy senki sem hiányzik, Belin átadta Hemericusnak Iván úr írásos parancsát:
– Olvasd fel! De hangosan!
Hemericus atya. felállt egy kőrakásra, és olvasni kezdte: – Kuszughiak! Aljas, gálád, hitvány árulás történt! Az osztrákok kétszínű hercege, aki testvérbarátságot esküdött nekem, és aki megígérte, hogy mindenféle támadás ellenében megsegít engem, esküjét megszegve orvul hátba támadott, és erős hadsereget küldött földjeim dúlására, váraim lerontására. Kiéhezett martalócokból álló hordája mindent
204 elrabol, és fölfal, s ami még maradna, azt szekereken elhurcolja, mert odaát a herceg területén borzalmas éhínség dúl. Sok helyről a lakosságot is elhajtják rabláncon. A vérengző zsoldosok méltók gonosz vezéreikhez, akik állítólag püspökök és nemes urak, de vérszomjasabbak a vadállatoknál, s védtelen nők és ártatlan, gyönge gyermekek kínzásában lelik örömüket. Vonulásuk során a csecsemőknek sem kegyelmeznek, saját kezűleg falhoz csapkodják a szerencsétleneket, anyjuk szeme láttára. Ilyen gaztettek elkövetői ellen mindenkinek össze kell fognia. Fiatalnak és öregnek, férfinak és nőnek.
A falon kívül most már sűrű egymásutánban jöttek lassú, ökrök vontatta ekhós szekerek. Sorra megálltak egymás mögött, és hamarosan egészen körülzárták a városfalat. Katonák és kísérők kászolódtak elő a ponyva alól, és a fal felé mutogattak.
– Kuszughiak! Én vigyázok arra is – folytatta a pap Iván úr parancsának felolvasását –, hogy a gyerekeknek, a ti gyerekeiteknek a haja szála se görbülhessen meg a háborúban. Akik még nem alkalmasak a fegyverforgatásra, és másképpen sem segíthetik a védőket, azokat, a csecsszopók kivételével, akik még édesanyjukra szorulnak, fölvitetem a felső erősségbe, az Ó-Várba. Ott várják meg a háború végét. Mialatt ti itt velem együtt az ádáz ellenséget aprítjátok, gyerekeitek úgy fognak élni odafönn, teljes biztonságban, akárha saját gyerekeim lennének. Vezessétek ide a porontyaitokat, jó meleg ruhában, valami kis útra való élelemmel, azután térjetek pihenőre. Nyugodtan alhattok, mert mostantól kezdve legjobb katonáim állnak őrt a falaitokon, és vigyáznak a ti életetekre is. Mostantól kezdve az én engedelmem nélkül lélek a falon se ki, se be!
20) Néma csendben hallgatták a parancsot; izgatott mormogás kezdődött, amikor az Atya az olvasást befejezve leszállt a kövekről. Voltak kisfiúk, akik rögtön rimánkodni kezdtek szüleiknek, hogy ők is csatázni akarnak, ne sorozzák be őket a használhatatlan kicsinyek közé. Voltak szülők, akik kamasz fiaikat igyekeztek rábeszélni, hogy álljanak be a felső-várba vonulók közé. Legalább meglátnak egyszer belülről egy igazi fellegvárat, és megtudják, milyen az életük az úri gyerekeknek. A legtöbb izgalom a hajadon lányok körül volt. Akadt közöttük, aki segíteni akart volna édesanyjának, hordani a szurkot meg a forró vizet, szüleik azonban féltették a vad zsoldos katonáktól az ártatlanokat.
Belin úr ezt hallva, maga lépett föl a kőhalomra, és kijelentette:
– Nem kell aggódni a hajadon lányok miatt, mert erős falai vannak Kuszughnak, és azokon nem fog átjutni élve egyetlen idegen katona sem. Azonkívül Iván úr is itt lesz veletek. Egy életünk, egy halálunk! Nem hagyjuk abba a harcot addig, ameddig egy szál osztrák vagy stájer gyilkos van itt az országban. Ez a vár bevehetetlen. Iván úr hűbéresei és fivérei már gyűjtik a sereget, hátba fogiák támadni az ostromlókat. Egyetlen rabló sem fog megmenekülni az egérfogóból. Most pedig pihenjetek le, holnap megkezdjük a fegyverek kiosztását, a hajítókövek gyűjtését; hozattam szurkot is, forró vízről az asszonyok gondoskodjanak!
Az izgalom látszólag elcsitult. Volt valami a levegőben, ami fegyelmet parancsolt. Nem telt bele egy óra, a Déli kapunál felsorakozott negyvenhárom gyermek, kétévestől tizenkét évesig. Ami nélkülözhető ruhaféle akadt otthon, azt aggódó szüleik mind rájuk aggatták. Még egy utolsó csók és ölelés, aztán a menet elindult; elöl négy gyalogos katona,
206 utánuk a gyerekek párosával kocogtak át a hídon, majd újabb négy katona zárta be a menetet. Néhányan szerettek volna a városfal tetejéről búcsút inteni gyermekeiknek, de az őrködő katonák igen szigorúak voltak, senkit sem engedtek a fal közelébe.
És ez volt a helyzet alkonyatkor is. Egyesével, kettesével sétálgattak a fal felé a férfiak, asszonyok; tanulmányozták, hol lelnek könnyen megközelíthető, kevésbé őrzött helyet a falon, ahol a sötétség leple alatt elinalhatnának. De amikor sötétedett, Ulrik úr megkettőzte az őrszemeket. Nem sok emberben maradt kétség abban a tekintetben, hogy Iván úr foglyul ejtette őket. Annak ellenében, hogy kis gyermekeiket biztonságba helyezi, őket fegyveres harcra kényszeríti a betolakodó osztrákok és stíriaiak ellen.
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Ezen az estén sokáig égtek a mécsesek a kuszughi kunyhókban. Az ablakokra és ajtókra késő éjszakáig nem tették föl a pántokat; a szomszédok átlopóztak egymáshoz tanácsért, mit lehetne tenni az erős őrzés kijátszására. Sehol sem tudtak okosabbat kitalálni, mint azt, hogy várni kell. Holnap talán enyhül az őrzés, vagy a váraljaiakat is besorolják őrségre, egyik-másik kapuhoz, s akkor majd kifundálnak valamit. A Déli kapu előtt még nem szedték föl az árok fölött vezető pallót, de külső végére is őrséget állítottak. A szökés még nem vált teljes lehetetlenséggé.
Másnap reggel még vonultak szekerek és kisebb alakulatok a városfal előtt, de csak egyetlen csapat kért, és kapott bebocsátást. Ezek lovasok voltak, egy szekérrel. Meg
207 álltak a palló végénél, lóról szálltak, a szekérről saroglyára tettek át egy sebesült férfit, és gyalog bevitték a Várba. Négyen cipelték a hordagyat, négyen kísérték, de csak hatan tértek vissza a falon kívül várakozókhoz. Továbblovagoltak, s magukkal vitték vezetéken a két megüresedett nyecgű lovat, valamint a szekeret is.
Ulrik úr hívatta Ergyét, Francit és Hemericust. Gyűjtsék össze a fegyverforgató férfiakat a belső vár udvarára. Az egybegyűltekkel a várispán közölte Iván úr parancsát: mostantól kezdve hadiállapot van, és senki sem hagyhatja el a városfallal körülvett területet. Aki szökést kísérel meg, bitófán hal meg; akit szökés után fognak el, azt karóba húzzák, és a kivégzett árulók gyermekei nem számíthatnak többé Iván úr gyámságára, hanem kitaszítják őket az erdőbe, farkasok prédájául.
A két elöljáró segítségével Edmont hadnagy megkezdte a váralja férfilakosságának hadi szolgálatra való beosztását és oktatását; a katonák egy kisebb csapata a Déli kapuhoz indult, hogy a túlsó oldalról kezdve fölszedje a pallókat, és fölállítsa a gerendatorlaszokat. A falon kívül ekkor már teljes csönd uralkodott, szekerek és katonák nem mutatkoztak. Beállt a vihar előtti félelmetes csönd.
Hemericus az ispán kívánságára a Várban maradt. Egy sebesült nemes foglyot hoztak be ma őrzésre, akinek az élete rendkívül becses, mert családjától tekintélyes váltságdíj várható. Súlyos sebe miatt nem merték messzebbre szállítani, két őrzője most azt kívánta a frátertől, hogy gyógyítsa meg az ellenséges sebesültet. Hemericus Bolduint ajánlotta, ő ért a betegségekhez, sebekhez és gyógyfüvekhez. Elküldték érte, de Hemericusnak is maradnia kellett. A sebesült
208 nemest a két kísérője ki akarta hallgatni, és ehhez tolmácsra és jegyzőre volt szükségük.
A sebesült – malinburgi Herbord – elmondotta, hogy három évvel ezelőtt részt vett a landenbergi Hermann vezetésével végrehajtott támadásban, amely csúfos véget ért. Borostyánkő alatt nagy túlerő, legalább ezer lovas vette körül őket. A stíriaiak futást javasoltak, mert ők tudták, hogy a magyariak nyilainak nem lehet ellenállni. De a svábok nem akartak hátrálni, ők szúrni, vágni akartak. Csakhogy Iván katonái nem mentek közel, hanem egyre csak nyilaztak rájuk, nem kevesebb, mint öt órán át. Ember, ló hullott, s aki még állt, az is tele volt nyíllal. Kimerültén megadták magukat.
Albrecht herceg tavaszi hadjáratában Herbord nem vett részt, ő akkor Salzburg körül csatázott. Ez a sereg, amellyel most jcct, sokkal nagyobb, sokkal erősebb a három év előttinél. És Admont apát kiváló hadvezér. Tavaszi hadjárata harminchat várat és megerősített tornyot foglalt el. állította Herbord. Ilyen sikert még egyetlen beütés sem ért el. Az osztrákok eltanulták a magyarok taktikáját, és most már olyan sok lövészt hoztak a sereggel, hogy nem kell tartaniok semmitől.
Az őrzők azt szerették volna tudni, hogy hány harcosból áll a herceg tábora. Herbord ezt nem tudta. A tavasszal lehettek vagy húszezren, mondják, de most sokkal többen verődtek össze. És Albrecht herceg megmondotta: addig nem nyugszik, amíg Ivánt élve vagy halva kézre nem keríti.
Herbord sebe nem súlyos, állította Bolduin. Vörös bort rendelt neki, és valamilyen sebkenőcsöt készített számára.
209 Aztán a sebesült foglyot a torony legmagasabb, ablaktalan szobájába vitték, ott megbilincselték, a két szerzetest pedig elbocsátották.
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Amikor távozóban a belső vár felvonóhídjához értek, találkoztak Edmonttal. A hadnagy felvitte őket az egyik torony mellvédjére, ahonnan jó messzire el lehetett látni a völgyben. Reüt felől özönlött az idegen katonaság. Lovasok és gyalogosok, fölváltva szekerekkel, végtelen sorban közeledtek Kuszugh felé. Néhány csapat már elhelyezkedett az árok közelében, több ponton sátrak is emelkedtek. Távolabb egy magas, díszes sátrat húztak föl. Edmont szerint a vezérlő herceg parancsnoki sátrát.
– Iván úr? – kérdezte hirtelen a pap.
A hadnagy nem válaszolt.
Mire besötétedett, a falon kívülről minden irányból tábortüzek fénye festette pirosra az ég alját. Kuszughot körülzárta az ellenség.
Másnap, Szent Mihály napján, szeptember zg-én megkezdődött az ostrom. Hajnalban, amikor még alig szürkült, kürtjel szólította a falra a váralja egész lakosságát. Most már szabad volt a falra hágniok, mert a szökevényt az osztrák íjászok menten lelőtték volna, már messziről. A lőréseken át jól lehetett látni az ellenség nyilazóit, akik megállás nélkül röppentették égő kóccal fölszerelt nyílvesszőiket a várfal mögé. Hajnal óta havas eső szitáit, ez volt a védők szerencséje, az átázott szalma- és nádtetők közül az első
210 napon csak egyetlenegy fogott tüzet, ezt az asszonyok és gyerekek könnyen eloltották.
A három fráter ostrombeli munkálkodását több megbeszélés, sőt vita előzte meg. Hemericus megmondta a várnagynak: Francseszkó testvérei nemhogy fegyvert, de még botot sem vesznek a kezükbe; ők tehát csak emberbaráti szolgálatokat végezhetnek a harc idején. Bolduin készséggel vállalta, hogy gondozni fogja a sebesülteket, és már az első csatanap hajnala óta a keleti torony alatt rendezkedett, néhány süldő lány közreműködésével. Fekvőhelyeket készítettek, víz forralására tűzhelyet csináltak, készenlétbe helyezték a vágó- és kötözőszerszámokat. Hemericus azt kérte: hajnaltól hajnalig körbe akarja járni a falat és mindazokat a helyeket, ahol életveszély lehet; mindig kéznél akar lenni, ha a harcosok közül valaki gyónással akar könnyíteni lelkén'.
Caesarral ellenben nem lehetett bírni. Harcra akart jelentkezni a várnagynál. Sokáig érveltek neki testvérei, hogy ez a magatartása sehogyan sem illő ferences baráthoz. Caesar arra hivatkozott, hogy a helyzet rendkívüli, és az Űr Jézus bizonyosan megbocsátja neki, ha beszakítja egy-két osztrák rabló koponyáját. Több mint két évtizede fogadkoznak itt ők, ferencesek, hogy jóban-rosszban, minden veszedelemben a néppel és a népért vannak, amit sajnos általában kétkedéssel hallgattak. Most itt az alkalom a bizonyításra. Jó, Hemericus már öreg, fáradt, törődött, Bolduin pedig gyönge és törékeny szervezetű. Ö, Caesar azonban még negyvenes éveinek teljes erejében van, két kuszughi ifjú polgárral is egyszerre fölveheti a versenyt, ő nem ülhet tétlenül akkor, amikor az ellenség híveik életére tör.
Végül kiegyeztek abban, hogy Caesar ott lesz az első vonalban, ha kell, a fal tetején, akkor is, amikor támadás in
211 dúl. Mutasson példát, de inkább csak hasznos erejét vesse be. Helyes, ha nyílzáporban bátran tatarozza a megsérült falat, hordja az omladék kijavítására a követ és a gerendát, de nyíllal, dárdával ne tegyen kárt az ellenségben.
– Persze, ha rám támadnak a gazok, akkor elveszem tőlük a fegyvert, és ellenök fordítom – mormogta Caesar. – Nem kell tétlenül tűrnöm, hogy megöljenek. Az írás is megmondja: ki karddal támad, kard által vész el. Jelen esetben az én kardom által az osztrákok.
Caesar tehát Tertia óta a Déli kapu környékén állt, ahová legsűrűbben hullottak a lángoló nyílvesszők. Hatalmas csöbrével elsőnek ért mindenhova, ahol az égő kóctól füstölni kezdett a tető; időnkint fölszaladt a fal tetejére, és öklét rázta a támadók felé. Ha figyelmeztették, hogy ne tegye ki magát fölöslegesen veszélynek, nevetve mondta:
– Szent Francseszkó velem van. S amíg kegyelme véd, nem tehet kárt bennem fegyver.
– Caesar, Caesar, micsoda elbizakodottság ez – állt meg mellette, fejét csóválva, a körútját végző Hemericus. – Nem féled az Istent?
A csupa izom, óriás fráter behúzta nyakába fejét, és ideoda forgatta. Nem felelt.
Hemericus egy pillanatra fölhágott a mellvédre, és kinézett a völgyre. Az őszi párában elmosódott a táj képe. “Az ellenség sátrai" – mutatott valaki körbe. Nagyon sok sátor lapult mindenfelé, még távolabb apró pontok és vonalak mozogtak. ,,Ök látnak minket. Vigyázat!" – szóltak a fráter háta mögött. Furcsa füttyentés hallatszott, aztán még egy és még egy. “Nyilaznak ránk." Valaki lehúzta a fal mögé az Atyát.
“Ennyi hát a háború?" – csodálkozott magában az öreg
212 ferences barát. Szája elé emelte kezét, és tenyerébe mosolygott. Alig bírta elrejteni jóleső érzését. Lám, milyen nagy dolog a városfal; ő maga se hitte volna, hogy ilyen nagy! Nincs összecsapás, nincs ádáz csörtetés, vad lihegés, szúrás, döfés, fojtogatás – az egyik félnek a távolság, a másiknak a kőfal ad biztonságot. A kőfal, amelyet ő hozott létre. A kőfal, amely ilyenkor, veszély idején válik egy testté az emberekkel, akik építették, és akiket megvédelmez. Mosolyognia kellett volna. Komolyságot parancsolt arcára, és lassú lépésekkel folytatta körútját.
Amikor a Csigás-bástyához közeledett, a fal tövéből fölemelkedett egy alak. Lassan, szinte ízenkint nyúlt ki a teste, mígnem hórihorgassá vált, és hintázó lépésekkel megindult elébe. Franci volt. Hemericus két kezét nyújtotta felé, sugárzó arccal. De a köcsögkészítő köszöntés helyett rosszkedvűen hümmögött.
– Franci, hát mit szólsz hozzá? Látod, milyen biztonságot ad ez a nagyszerű fal?
A kérdezett megvonta vállát:
– Az erdő mélyén még biztosabb lenne. Ott nem is nyilaznának ránk.
– De a kőfal megvéd!
– Miután fogollyá tett.
A fráter elértette a keserű célzást:
– Nézd, Franci, ha az erdőben bujkálsz, a vadakhoz vagy hasonlatos. Emberhez nem méltóbb-e, ha kőből páncélt készít, és bátran odafeszíti mellét az ellenségnek!? Hiába acsarkodnak rád, tehetetlenül kell állaniok. Nem árthatnak neked. Legyőzöd őket anélkül, hogy meg kellene ölnöd vagy sebesítened őket.
– Azt hiszed, nem fognak közelebb jönni? – kérdezte
213 Franci aggodalmas arccal. – Még nem láttam háborút, de nem tudom elképzelni, hogy ez csak így... csak ennyiben maradjon.
– Sötéten látsz. Hidd el, nemcsak te érzed az erőt, amelyet a közös fal és a közös védelem ad neked, hanem az ellenség is érzi a ti szoros összetartásotokban rejlő visszalökő erőt, és hamarosan szégyenszemre elvonul, tehetetlenségében. Gondold meg, milyen fölemelő érzés lesz, hogy ezúttal nem sötét, erdei búvóhelyről kell elősettenkednetek, rettegve, hogy az ellenség nem ment el, csak leskelődik, azonnal visszatér, úgy, mint korábban a tatárok tették, s aztán halomra öldösi a megmenekülteket. Ti itt a falról diadalmasan és biztonságban szemlélhetitek majd az ellenség megfutamodását. Ez a férfias bátorság, a gyilkolást elvető szilárdság diadala lesz! Ha kellő számú fallal védett város fog állni már itt ezen a pannóniai tájon is, úgy, mint az én hazámban, akkor ugyan jöhet ide hun, gót, markoman, akármiféle barbár lovasnomád vagy romlott erkölcsű páncélos keresztény, eleve kudarcra van ítélve. S a betörő hercegek is lassan rájönnek, hogy értelmetlen a háború, nincs már zsákmány, és beköszönt az örök béke, Krisztus birodalma. Ez az egyik. De a másik is fontos. Ha az erdőben vártad ki az ellenség eltakarodását, akkor mire térsz vissza? Kunyhódnak már csak üszkös romjait találod, s odalesz minden értéked, amit életed során a jobb létért gyűjtöttél. Ha bátran helytállas2 a házadat védő falon, akkor megmented mindenedet!
Franci legyintett: – Meddig tart még az én életem? Hét gyerekből egy se maradt öreg koromra! Gyámolul. A pap kifeszítette görnyedt derekát:
– A város lesz a te gyereked! A te családod. Mert nem
214 csak fal teszi a várost, hanem a felebaráti szeretet is, amely közös célra hevít. Te meghalsz, de a te kemencéden a te városod fiai tovább dolgoznak, mert megmarad, és mind szebb és szebb köcsögöket alkotnak. És a megmaradó házak viselni fogják elhunyt építőik arcát. Sőt, gondolatait is. Városnak nincs magtalan polgára! A falon belül nemzedékeken át tovább élnek az alapítók sóhajtásai, örömkiáltásai, tárgyai.
Franci lebiggyesztett szájjal, vontatottan felelt:
– Már egyszer mondtam neked, Atya, mindig örömmel hallgatom, ha a mennyek országáról beszélsz, mert arról te többet tudsz, mint én. De ebből a világból, ami itt van, te vajmi keveset láttál, ezt én jobban ismerem. Ki mondhatja meg, hogy mi lett volna, ha nem építünk falat, s nem kell itt maradnunk, hanem elfutunk, ahogyan őseink tették, vagy mint most Iván úr. És ki sejtheti, hogy mi lesz most velünk? Hátha felgyújtják házainkat? Hátha elfoglalják és lerombolják mindazt, ami a falak mögött van, ami szerinted a gondolatainkat, sőt – folytatta gúnyosan – sóhajtásainkat is megőrzi...
– Abban igazad van, Franci: előfordult már, hogy az ostromlók elfoglalták a falakat, és feldúlták a várost. De a kettő mégsem ugyanaz. Ha elpusztul magányosan álló házad, akkor nagyon valószínű, hogy valahol máshol építesz újat, mert talán így egyszerűbb, mert talán kevésbé fájdalmas. De város sohasem pusztul el teljesen. Várost nem lehet elhagyni, várost újjá kell építeni. S az új város tovább fűzi a régi gondolatot. És éppen ezért úgy kell építeni, hogy soha ne lehessen egészen elpusztítani, sőt könnyű legyen helyreállítani. A gondolat a romokban is él. Ha fájdalmas is romokon dolgozni, van abban valami, ami fölemel, meg
215 erősít. A romokkal együtt magadat építed újjá, magadat támasztod fel. A városok fennállása majdnem hogy örök, úgy, mint a mennyek országáé. Ameddig csak sátrad vagy viskód van, sehonnai kóbor fia vagy a pusztaságnak. Ha házad van, amely áll, és amelyet, ha megrongálódik, újra kell, kell, érted, újra kell építened, akkor vagy igazán ember, olyan, aki két lábbal áll a földön, fölfelé néz, alkot, és akármit tesz, a jövőt munkálja, a maga jövőjét és... és ez nagyon fontos... közösségének jövőjét is. Evégett vagyunk a földön.
Franci kelletlen arccal hallgatta a nagy tirádát.
– A te ékesszólásoddal a magamfajta egyszerű ember hogyan is bírna – jegyezte meg halkan.
... Szaggatott kürtjel szólalt meg a toronyban fölöttük. Parancsot adott: minden ember a falhoz! Franci megragadta csákányát, és a legközelebbi lőréshez ugrott.
6.
Az Atya derűlátása tudatlanságából származott. Franci sejtelmei valóra váltak. Az igazi ostrom csak másnap kezdődött. Az éjszaka leple alatt az osztrákok közelebb vontatták a falhoz hajítógépeiket, nagy mennyiségű követ halmoztak föl, deszkákból védelmező menedéket építettek katonáik számára. Azok most háborítatlanul bombázhatták hatalmas köveikkel a várfalat, fittyet hányva az ostromlottak nyílvesszőinek. A nagy erővel vágódó kövek hamarosan megmutatták – sajnos, az ellenségnek is – hogy hol gyenge a városfal. Már az első napon kiderült, hogy a karósorokból rögtönzött sövények megtámasztása nem megfelelő, egy-egy
216 telitalálattól több ölnyi hosszúságban beomlott a karósor, s a katonák és váraljaiak, akik halálmegvető bátorsággal azonnal hozzáláttak a rés betöméséhez, védtelen céltáblái lettek az ellenség nyílzáporának.
Másnap – a szakadatlan töretés következtében – már az egyszeres téglasorból épített falrészeken is hatalmas lyukak tátongtak. Ezeket egyelőre könnyen betömték. Itt kevesebb sebesülés történt, inkább csak tégla- és kőszilánkoktól szenvedtek kisebb karcolásokat, zúzódásokat, hasításokat a várvédők. Bolduin kötéssel látta el a sebesülteket, s akinek nem volt szüksége fekvésre, pihenésre, máris sietett vissza helyére.
Két napig szitáit az eső, szinte szakadatlanul. Ez kellemetlen volt, de hasznos. A nedves szalma vagy nád csak ritkán fogott tüzet, az elszórt tüzeket a nők és gyerekek könnyen eloltották. A negyedik napon azonban elállt az eső, kiderült, a tetők száradni kezdtek. Az ötödik napon szél támadt, egyre erősebben fújt, és egyrészt meggyorsította a tetők száradását, másrészt sebesen tovább terjesztette a legjelentéktelenebb tüzet is.
A hatodik napon már három-négy helyen is állandóan füstöltek a tüzek. A lángok fékezése igen sok kezet vett igénybe, s vont el a falról. Jócskán volt már olyan sebesült is, aki fegyverképtelenné vált.
A helyzet súlyosbodott. Ulrik úr napjában többször is körüljárta a falat, és aggódva szemlélte a réseket, beroskadásokat. Most már mindennap számolni kellett az ellenség rohamával.
Az első rohamra a kilencedik napon került sor. Addig az osztrákok kitapasztalták, hogy hol a legsekélyebb a várárok, és azokon a helyeken az éjszaka sötétjében nagy meny
217 nyiségű rozsét, homokzsákot halmoztak föl. Hajnalban, mialatt a hajítógépek sűrűn szórták a követ a falra, és az íjászok egész felhőkben lőtték ki a nyílvesszőket a védőkre, a rohamozok feltöltötték a gázlókat.
Bord most megmutatta, milyen hasznos volt a nyilazást gyakorolni. Ulrik úr őt és hajdani csapatát vezényelte a legveszedelmesebb helyre. Egymástól két-két lépésnyire állottak a fal mellvédje mögött, s olyan szaporán nyilaztak, ahogyan csak bírtak. Az asszonyok – közöttük Erzsók – fáradhatatlanul hordták a nyílvesszőket, és persze az ellenség “döglött" lövedékeit is. Bord legénysége gyilkos nyílzáport zúdított az osztrák árkászokra. Annyi volt azoknak a sebesültjük, hogy már nem győzték hátracipelni őket.
De hiába volt minden buzgalmuk, a három gázló közül kettő mégis elkészült, s azokon keresztül megindult a roham.
Elsőnek létrás emberek keltek át az árkon, nyomukban jöttek a rohamozó osztrákok, egyik a másik után kapaszkodott fölfelé a hágcsók fokain.
A nyílzápor szünetelt. Bord és valamennyi vitéz bajtársa csákányt, fejszét ragadott. Megcsáklyázták, letaszították a falról a létrákat. Időnkint félreálltak, ilyenkor a hős asszonyok léptek helyükre, és a lőréseken keresztül égő szurkot, forró vizet zúdítottak le a támadókra. Aztán rohantak vissza a szabad téren fölállított tűzhelyekhez, ahol az idősebbek “gyártották" a hadianyagot.
Ezalatt ismét Bord és társai törték a rohamlétrákat és a fejeket. Amikor aztán az első ostromvívók mégis fölértek a fal tetejére, villogni kezdtek a lándzsák és a kardok.
Ádáz ordítás, jajveszékelés harsogott több mint egy órán át. Olyan vad volt a tusa, hogy a könnyebb sebesültek
218 észre sem vették az arcukról, kezükről szivárgó vért. Végül a fal mögött harcolók győztek, a rohamozok kénytelenek voltak visszavonulni.
Mialatt azonban a fal tetején a harc tombolt, és foglalt el minden kezet, az árkászok újabb gázlókat töltöttek föl. Ezek már olyan szilárdak voltak, hogy a fal tetejéről nem lehetett szétrombolni őket. Ha az éjszaka leple alatt a falról lebocsátkozó merész harcosoknak nem sikerül elpusztítani a gázlókat, akkor sokkal nagyobb, talán kivédhetetlen roham következik.
Mihelyt elült a csatazaj, megkezdődött a Várban a veszteség számbavétele. Nyolc kuszughi halottja volt a rohamnak, közöttük fráter Caesar, akit egy tüzes kő úgy talált halántékon, hogy azonnal szörnyethalt. Hemericus még pirkadat előtt beszentelte a holttesteket, azután a kis templom közelében az éjjel megásott gödrökbe elföldelték őket. Ha vége lesz az ostromnak, szép kőemlékkel adóznak majd azoknak, akik életüket adták a falért.
Sok volt a súlyosabb sebesült is. Aki hivatást és erőt érzett magában az ápolásra, az mind ott sürgölődött a keleti torony legalsó szintjén, késő éjjel is, fáklyafény mellett.
A tizedik napon hajnaltól estélig tartott a bombázás, hullottak a tüzes kövek, lángoló nyílvesszők a falra, a házakra, a hős védőkre. A tüzek egy részét már nem sikerült eloltani, annyi volt a falomlás, hogy minden erős kézre ott volt szükség.
Ulrik várnagy a toronyból figyelte az ellenség mozgását. Arra a következtetésre jutott, hogy a döntő rohamot másnapra tervezik. Újból, gondosan megvizsgálta a sérült falrészeket, és úgy vélekedett, hogy a városfal immár tarthatatlan; újabb, erős rohamnak nem képes ellenállni.
219 Ennek megfelelően elrendelte, hogy a váralja lakossága az éjszaka folyamán hordja föl fekvőhelyeit, élelmi készleteit a belső várba, mert a következő roham után a váralját föl kell adni. A falat védő csoportok parancsnokainak kiadta az utasítást, mikor és hogyan kell a városfalról a belső várba visszavonulni.
220 VII. A fráter krónikája a tragikus bukásról i.
A várvédelem utolsó, tragikus napjairól és sikeres békeküídetésének drámai részleteiről fennmaradt Hemericus fráter Krónikája, amelyet kevéssel utóbb, fogságban írt:
“Kuszugh hős lakói, tizenegy napig ellenálltak az osztrák herceg sokszoros túlerejének, dühös bombázásainak és elkeseredett támadásainak. De már a kilencedik nap estéjén több helyen fékezhetetlen lánggal égtek a házak. Feketetoronyi Ulrik várispán úr a tornyok fazsindelyét vizes ökörbőrökkel téríttette be, s azok nem fogtak tüzet, de annyi bőr nem volt, hogy minden egyes ház ugyanilyen védelemben részesüljön.
A vesszőfonattal tömített sárfalak sorra beomlottak, a gerendákkal erősített deszkapalánkok a földön hevertek, és nagy lánggal, fojtó füsttel égtek. Ulrik úr azt mondta, a városfalat többé semmiféle földi hatalom sem védheti meg. Ezért a tizedik ostromnap estéjén kiadta a parancsot, hogy a másnapra várható általános támadásnak csak színleg kell ellenállni, de kürtjelre a falról mindenkinek a belső várba kell vonulnia, sőt az asszonyok már az éjjel költözzenek át holmijukkal.
Én magam az asszonyokkal együtt költöztem a Várba. Semmiféle földi jószágot sem kellett mentenem, egyszerű
221 cellámból csak bibliámat és a breviáriumot vittem magammal, miután előbb már biztonságba helyeztem a kis templom kegyes kincseit, az aranyozott kelyhet, a szentségtartót és a Mária-képet, meg az aranyfonállal hímzett miseköntöst, amelyeket Iván úr atyjának, Henrik nádornak özvegye ajándékozott gyarló templomunknak.
A belső vár, legalábbis első látszatra, sokkalta biztonságosabb hely volt a lényegében csak körülsáncolt váraljánál. A négy saroktornyot szilárd kőfal kötötte össze, amelyre belül fele magasságban keskeny fagaléria volt építve, olyképpen, hogy a lőrések mellmagasságban legyenek. Ulrik úr katonái éberen őrködtek a falon és az árkot átívelő felvonóhídnál. Jómagam egy lőrésből figyeltem a szörnyűséges visszavonulást.
A külső fal védői kürtjelre megkezdték a hátrálást. A belső árokig vezető mintegy százlépésnyi útnak felét sem tették meg, amikor az első várvívók már megjelentek a sánc tetején. Egetverő ordítással vetették magukat híveim után, de utol nem érhették őket.
A váralját elfoglaló ellenséges sereg egyelőre nem törődött velünk. Berohantak a tűztől megmenekedett házroncsokba, és hordták, vitték, amit találtak. Sok zsákmány nem akadt, a támadók második hulláma már mit sem talált, és dühében csóvát vetett a nyomorúságos viskók siralmas maradványaira.
A kis templom még állt. Az Ég mindeddig megmentette a lángok pusztításától. A fegyveres fosztogatások legfőbb célpontja azonban mindig az egyház, mert ott nemcsak arany szertartási eszközöket rabolhatnak, hanem sok templom őrzi gazdag nemes urak kincses letétjét is. De a mi kis egyszerű rotundánkban nem volt már semmi, ami a rablóknak be
222 esés lett volna. Haragjukban dorongokkal döntötték le a vékony falakat, aztán a romhalmaz közepébe szúrtak egy égő fáklyát, s hamarosan sűrű füst borította el a szentegyház környékét.
Elkeseredetten, elszorult szívvel szemléltem a kegyetlen és oktalan pusztítást. A mi kis váraljánk polgárai jámbor, békeszerető emberek, ámbár keresztény voltuk még nem régi, és nem is nagyon szilárd. De szándékuk jó. A legtöbbjük szőlősgazda, néhányuk iparos: bocskorkészítő, gyertyaöntő, fazekas, nyerges, kovács. Két keze munkájából éppen csak megél mindegyik.
Senkinek sem vétettek az én polgártársaim, hogyan is árthattak volna ezeknek a stíriai, ausztriai, bajor és egyéb nagyuraknak, akik most rajtuk, az ártatlanokon bosszulják meg Iván úr beütéseit.
Bosszú és megtorlás, hatalom- és kincsvágy, rabló és lovag kapzsisága ármánykodik mindenütt a jámbor emberekre. Feneketlen az emberi gonoszság. Mintha nem ismernék már a hatalmasok a legfőbb parancsot: szeresd felebarátodat. A herceg sérelme is csak ürügy; ki tudná már igazságosan eldönteni, hogy melyikük kezdte a háborúskodást, ő-e vagy Iván úr? Az a szomorú lényeg, hogy egyikük sem akarja abbahagyni. De a bosszú csak mentség, mert a szerzés lelkűkben fészkelő ördöge hajtja, űzi őket.
Az én derék híveim nem kívánják a másét. Nemcsak azért, mert a Tízparancsolat tiltja, hanem mert elégedettek azzal, amit Istentől kaptak. Az ember jónak születik, s ha nem éri lelkét káros befolyás, ha nem kell mások hivalkodó jóléte miatt bosszankodnia, megmarad jónak, megelégszik az élet egyszerű örömeivel: a békességes családi élettel, az egészséges gyermekek adta tiszta derűvel, az étel és ital
223 mértékletes élvezetével, a melegítő napsütéssel, a hűsítő szellővel, az erdő árnyékával és a földi gyümölcsök édességével.
A kuszughi váralja lakossága nagyon türelmes. Sokféle népből tevődött össze; itt senkit sem érdekel, kinek honnan jöttek az ősei, kik voltak, milyen nyelven beszéltek. Ellenünk, a messzi Itáliából jött idegen papok ellen hányszor kísérelték meg a váralja lakóinak fellazítását. Volt úgy, hogy már közeli támadástól tartottunk. De a józan igazságérzet mindig győzött bennük, s többségre kerültek azok, akik megértették szándékaink tisztaságát. Senki sem akarta vérünkkel beszennyezni a kezét. Jó ez a nép, éppen olyan jó, mint az itáliai, sokkal jobb, mint urai és parancsolói, akik mindig és mindenhol haszonért lihegnek.
A gazdagság tesz telhetetlenné, iriggyé, kapzsivá.
... Még lángoltak a városalja falai, amikor az ostromló sereg újabb, közelebbi hadállásokat foglalt el s megkezdte a nagy, nehéz hadigépek felvontatását. Ökreik, lovaik elég soványak voltak, és alig boldogultak a súlyos teherrel a fölázott és mindenféle elhagyott hulladékkal beszórt terepen.
Az ostromgépek másnap reggel megkezdték pokoli munkájukat. Rögtönzött zsindelytetők védelme alatt döngették a Vár mellvédjét a faltörő kosok. Ulrik úr harcosai égő kóccal ellátott nyílvesszőkkel igyekeztek felgyújtani a tetőket, de most megint havas eső hullott, és a kis gyújtólöveclékek nem ártottak a nedves fának.
Várnagyunk nyugaton tanulta a korszerű védelem fortélyait, és jól megtanította legénységét a veszedelmek elhárítására. Erős rőzsekötegeket készítettek, és kötélen a várfal külső oldalára aggatták, hogy felfogják, tompítsák a faltörő
224 gépek buzogányainak irtózatos ütéseit. Az ostromlók felgyújtották a rozsét. Erre katonáink homokzsákokat alkalmaztak helyettük. De Albrecht herceg hadinépe ez ellen is talált fegyvert: hosszú rudak végére éles sarlót erősítettek, elvágták velük a zsákot tartó kötelet, s a faltörő kos újbó! a meztelen kőfalat puhította. Ezen a környéken csak könnyen málló, palás kőzetek vannak, s a hatalmas, oly erősnek látszó kőlapok hamarosan porlani kezdtek a megismétlődő rettenetes ütések erejétől.
Egyheti töretés után új roham következett. Az ádáz közelharcban a várvédő férfiak gerendákat és köveket zúdítottak az ostromlók fejére. Ott sürögtek a falon a fiatalabb asszonyok is, forró vizet és égő szurkot öntöttek ki a réseken, mialatt az idősebbek szapora igyekezettel hordták nekik az újra meg újra megtöltött csöbröket. Szeretetre és engedelmességre tanítottam a nőket, s most, íme, az ellenállás és a gyűlölet erői kerítették hatalmukba lelkűket. A gyönge nők kemény férfiakat gyilkolnak! De hát mit is tehetnének? Tilthatom-e nekik, amit tesznek? Hiszen életüket, becsületüket, házi tűzhelyüket védik.
Sok volt a veszteségünk emberben, és a harmadik hétéi! szükséget láttunk ennivalóban is. A végzet kiterjesztette fekete madárszárnyait Kuszugh vára fölött. Gyarló embere!, vagyunk, bizonyára hasznunkra szolgál a szenvedés. Híveim szeméből azonban szemrehányást olvastam ki. Próbáltam őket Szent Francseszkó tanításával földeríteni: a szomorkodás a sátán eszköze, a mordság rosszabb betegség a testi nyavalyánál. De most már nem hallgattak rám; és talán belőlem is hiányzott az erő, hogy vigasztalást merítsek a megpróbáltatásból... " A küldetésről és a béketárgyalásokról a Krónika äzinte szépírói színességgel számol be:
,,.. , A belső vár ostromának tizennyolcadik napján, miután elláttam lelki istápolással a sebesülteket, fölmentem a torony üregében vezető létrán, és kinéztem a keskeny ablakon. A rés a déli és a keleti oldalra nézett, ahol az elhamvadt váralján túl hatalmas tisztás nyílt sűrű, sötét fenyvesekben. Még híveim nagyapái irtották ki ezt az erdőt, hogy termőföldet adjanak ennek a településnek, amelyet az első Henrik úr, Iván nagyatyja alapított. Korábban elszórt majorságok bújtak meg az erdő szélén, a domboldalakra felnyúló szőlők között. Azt mondják, itt a rómaiak telepítettek először szőlőt, csaknem ezer évvel ezelőtt, amikor Pannónia a római birodalom virágzó provinciája volt, és a nagy Savaria város gazdag polgárai a nyári hőség idején ide vonultak ki, a hegyek oldalára, kerti házaikba. Az a nép. amely túlélte a római birodalom bukását, miután fölvette a keresztséget, Paganusnak vagyis Pogánynak nevezte el Savaria tusculanumainak helyét, és ez a név máig fönnmaradt.
A szőlő, amelyet a rómaiak ültettek ezer évvel ezelőtt, ma is él, virágzik és terem. A bor minden évben kiforr. Ahol az ember összefog a természettel, ott örök élet van. Nem istenkáromlás ez? Nem. Istennek öröme van abban, ha az ember az ő példájából tanulva alkot.
Egy kéz nehezedett vállamra, ez riasztott föl merengésemből. Franci volt, a köcsögkészítő. Nem találkoztam vele az ostrom kezdete óta, amikor én még biztosra vettem a támadók kudarcát, ő pedig keserű vitát folytatott velem, volt-e, van-e, lesz-e értelme az emberi alkotó tevékenység
226 nek. Amit én akkor öröknek mondottam, a fallal kerített és védelmezett város, az füstölgő romhalmazzá vált. Féltem most Franci szemébe nézni; nem tudtam világosan elmondani neki azt, ami nekem is csak derengett: füstölgő romhalmaz még nem végleges pusztulás. Az ember olyan, mint a szőlő: levélzete ősszel elpusztul, de nedve a föld alatt átvészeli a téli fagyot, aztán előbújik a rügy, majd levelek, virágok nőnek, végül gyümölcsök teremnek, s egy napon ismét hordóba lehet szüretelni a nedűt, amely éppen úgy kiforr, mint a tettet érlelő emberi gondolat. Csakhogy a pusztuló, égő váralja keserű füstje most idáig, a toronyablak nyílásáig kavarodott, köhögésre késztetett – nehéz lenne éppen itt és éppen most elmagyaráznom ezt a köcsögkészítőnek, aki mindig olyan nyakasán ragaszkodott a régihez, s ellenezte az újat.
– A várispán hívat – közölte most száraz, hivatalos hangon.
Elindultam lefelé a létrán. Az udvaron Franci laza térddel, ide-oda billegve emelgette hatalmas lábait, nagyokat krákogott; háromszor kérdeztem, amíg végre válaszolt.
Pedig Franci mesternek jó hírei voltak. Azt hallotta, hogy László király felmentő sereggel közeledik. Már csak tíz mérföldnyire van, a bursi ciszter apátságban készülnek ünnepélyes fogadására. Albrecht herceg, ha tudomást szerez a király jöveteléről, alighanem elillan falaink alól. Seregét amúgy is betegség tizedeli, barmai rakásra hullanak, mert csak szőlőlevéllel takarmányozzák őket.
A közelgő béke melengető reménysége áthatott, mire megérkeztem a várkapitány szállására. Lépcső vezetett föl a tágas házba, amelynek keskeny ablaka egy szűk belső udvarra nyílt.
227 A várkapitány az asztalnál ült, és hatalmas korsóból éppen bort töltött kupájába. Intéssel kérdezte, öntsön-e nekem is, én meg csak fejemet ráztam.
Ulrik úr, sajnos, nem erősítette meg Franci barátom jó híreit. Lehet, hogy közeledik László király – felelte kérdésemre –, de erről semmi biztos hír. És ha megérkezik is, ki tudja, minő szándékkal jő? Ulrik úr még tavasszal hallotta, hogy mielőtt a herceg megindította hadjáratát a nyugati határszél ellen, megegyezett a királlyal. László megígérte volna neki, hogy tétlenül fogja nézni a Henrikfiak várainak elpusztítását. A király ugyanis tudomást szerezhetett arról, hogy Iván úr Velencei Endrével, néhai II. Endre király unokájával folytat titkos tárgyalást; ezért nem bánná, ha Endre legveszedelmesebb hívét lekötné, meggyöngítené az osztrák herceg.
Kételkedésemnek adtam kifejezést, hogy a magyarok királya idegen fejedelemmel szövetkeznék Iván úr, a magyarok volt nádora ellen, de a várkapitány azt mondta, hogy László király, aki kun és tatár háremében él, pogány erkölcstelenségben, nem törődik az ilyesmivel. Legjobb hívei, a Chákok is helytelenítik már tetteit, és országgyűlést akartak összehívatni a királyi visszaélések fékezésére, de László az ő szavukra sem hajlik.
No de Ulrik kapitány nem azért hívatott, hogy országos ügyeket vitasson meg velem. Ulrik kapitány a minap futárt küldött az ostromzáron át Iván úrhoz; jelentette neki a Vár válságos állapotát, és parancsot kért. A válasz megjött: Iván úr azt rendeli, hogy javasoljunk Albrecht hercegnek fegyverszünetet, kezdjünk vele béketárgyalást, de ne siessünk a megállapodással, húzzuk el az időt, amíg a király serege valóban megjelenik a Dunántúlon. Mert lehet ugyan,
228 hogy László és Albrecht egyezséget kötöttek ellene, de László is, Albrecht is jól tudja, hogy egymás ígéretében nem lehet bízni.
Szóval az én feladatom lesz – közölte végül Ulrik úr –, hogy az ellenséggel ügyesen tárgyaljak.
Csakhogy én – válaszoltam – szent fogadalmam értelmében nem vállalkozhatott! álságos cselekedetre. Én csak akkor ajánlok békét, ha valóban békét akarok.
Ulrik úr azt felelte: más a ferences fogadalom, és más a háború. Hát nem tudom-e, hogy a magyar király gyakran küld követségbe ferences testvéreket, és mit gondolok, azok ott nyomban feltárják megbízójuk, a király titkos szándékait? Az ellenséget nemcsak fegyverrel lehet támadni, hanem cselt is alkalmazunk. S mint papi személy, el kell ismerjem, mondotta, hogy a vért kímélő csel istennek tetszőbb dolog, mint az életet követelő nyílt támadás.
Lehet, hogy ez így van, de más az én hitem – tartottam ki álláspontom mellett. Nem tudom, ferences testvéreim mire vállakoznak, és mire nem, amikor követségbe mennek; ki-ki saját lelkének pásztora is. A hazugság halálos bűn, és én előre megfontoltan nem akarok olyan állapotba kerülni, amelyért halálom esetén a pokol büntetése várna rám.
Az ispán ingerülten figyelmeztetett, hogy eleget beszéltem már. Ne kerteljek!
Vállalom a béke hírnökségét – válaszoltam erre –, de csak akkor, ha föltételeink elfogadása esetén a békét azonnal megkötjük.
– Ha Iván úr jóváhagyja – tette hozzá a várnagy.
Megkérdeztem, mik a föltételeink. A várkapitány elmagyarázta: előbb fegyverszünetet, majd utána szabad elvonulást kell kérnem, minden jószágunkkal. Ezt a herceg
229 sokallani fogja. Akkor én kérjem, hogy ő szabjon föltételeket. S azokat meghallgatva, jelentsem ki: ezekről csak a várkapitány dönthet. Elmegyek, és visszatérek az ő válaszával. Ennyit csak megtehetek, tiszta szívvel?"
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Magát a küldetést így írta le a fráter:
“Ennyit meg kell tennem, úgy éreztem. Miután tehát átvettem a pontos utasítást, habozás nélkül elindultam a veszedelmes küldetésbe. Azon a ponton, ahol az ellenség a legközelebb táborozott, létrán fölhágtam a várfal tetejére, ott megálltam, és széttártam két karomat, békés szándékom jelzésére.
Létrán lemásztam a fal külső oldalán. Mihelyt leértem, a létrát gyorsan felhúzták, én meg ismét az ellenség felé fordultam, és magasba emeltem két karomat, majd jobb kezemmel a kereszt jelét írtam le a levegőbe. Néhány percig várakoztam ezután, mígnem az ellenség soraiból kivált két páncélos vitéz. Letették kardjukat, és kerek pajzsukat maguk elé emelve lassan közeledtek. Én is megindultam feléjük. Amikor találkoztunk, ők kétoldalt mellém álltak, és kemény kézzel megragadták csuklómat.
– Friede – mondtam előbb németül, aztán latin nyelven: – Pax. – Megismételtem: – Pax. Et bonum.
Nem szóltak. Erős rántással elindítottak arra, ahol sátrak serege sorakozott egymás mellett.
Hajnalban erős fagy volt. Odafönn a Várban éppen csak megdermedt a havas eső nyalkája a köveken, de itt a szabad terepen a tömérdek lábnyommal, kerékvágással, ál
230 lati patával feldúlt talaj keményre fagyott. Mezítelen talpamon mégis könnyebben jártam, mint két őröm, akik merev lábbelijükben sűrűn botladoztak az egyenetlen rögökön.
Gyorsan áthaladtunk kisebb sátrak rendetlen és szemetes közein, azután nagy nyitott térségre értünk, amelynek egyik oldalán díszes sátrak sorakoztak.
De az én figyelmem nem a vezéri sátrakra irányozódott, hanem a térség ellenkező oldalára, ahol egy megrakott szekér állott. Borzalmas volt a rakománya: levágott fejek, karok, lábak, magasra felpúpozva. A földön is hevert néhány csonkolt testrész, a szekér oldalából pedig lassan csöpögött a vér, és piros lucsokká változtatta a deres földet. Néhány katona közelről bámulta a rémséges látványt, közöttük egy fényes ruhájú tiszt is.
Háborgott a gyomrom; a díszes sátrak felé fordítottam tekintetemet. A sátrat rögzítő kötelek között alabárdos őrök állongtak. Mellettem elsietett egy szolga, kezében vasedénnyel. Megcsapott a fazék melege; parazsat vitt az egyik sátorba, fázós urának. Majd a véres szekérnél látott tiszt is bement a vezéri sátorba.
Hogy ne kelljen a véres szekér borzalmát szemlélnem, a Vár felé fordultam. Az elhamvadt viskók fekete pusztaságából szilárdan magasodott föl a négy zömök torony, védelmünk négy bástyája. Holnap vagy holnapután nem lesz-e belőlük is romhalmaz?
Nemrégiben még erős fallal körülkerített kővárost képzeltem ide, a várfal köré, ahol addig csak rozzant fa- és sárkunyhók sorakoztak, de most már azok sincsenek. Az itáliai keresztény kultúra fellegvárát terveztem én ide, jött azonban ez az idegen sereg, és mindent elpusztított. Beszélhetek-e még híveimnek a nyugati civilizációról, amikor nyu
231 gátról jött hadsereg pusztította el szerény otthonunkat; beszélhetek-e igaz kereszténységről, amikor a dúló sereget egy apátúr vezeti, és legtöbb katonáját négy püspök küldte: Arnold bambergi, Leopold seccaui, Emich freisingi és Bernhard passaui püspök.
Jó egy órát állattak. Már fázni kezdett a talpam; alig észrevehető topogással, ujjaim mozgatásával melengettem lábamat. Végre egy szolga félrehúzta a legnagyobb sátor bejáratát elzáró szőnyeget, és peckes méltósággal három nagyúr sétált ki rajta. Szálas óriás volt az első, mögötte egy nagy hasú, ragyás-vörös képű lovag következett, a harmadik fiatal és szabályos termetű volt, ám arcáról lerítt a gonoszság.
Páncélruhájukat sarkig érő, drága brokátköpeny borította, fejükön prémes föveg, illetve a pókhasúén vastag, piros kendő. Kezükben hozták széles, hosszú, finom hüvelvű kardjukat. Egymás mellett megálltak, tőlem óvatos távolságban. Középen a hórihorgas, és így szólt:
– Ki vagy?
Fejemet meghajtva válaszoltam:
– Ulrik úrnak, a feketetoronyi lovagnak, Kuszugh vf.ta vitéz kapitányának követe vagyok.
– Mezítlábas, rongyos ruhájú követ? – szólt méltatlankodva a kérdező. – Nem tudtad, ki elébe jössz, és mi az illendő? Vagy várnagyod is condrában jár?
Mélyebb meghajlással így feleltem:
– Ferences barát vagyok, Isten szegénykéje. Békét kérni jöttem. Szent fogadalmam tiltja, hogy díszes ruhát és sarut viseljek. De várnagyom nemes lovag. A Várhoz tartozó leányegyház lelkipásztora vagyok. Azaz csak voltam, mert
232 szentegyházunk az ostrom kegyetlensége folytán porig égett.
– Az ostromlók kegyetlensége! – kiáltott fel most a gonosz arcú lovag. – Hah! Kegyelmes uram! Adj engedelmet, és a mennyei kolostorba küldöm ezt a hitvány koldust. – Rácsapott kardja díszes markolatára.
– Hadmar lovag, ne feledd, a kolduló barátok őszentsége, a pápa különös védelme alatt állnak – szólt rosszallóan a ragyásképű.
A lovag fémes csattanással visszalökte hüvelyébe kardját, amelyet közben félig kihúzott, és meghajolt a ragyás felé. Szemügyre vettem a pocakost, aki megmentette életemet, de felfuvalkodott vörös képe, amely békára emlékeztetett, utálatot ébresztett bennem. Falánkság és kéjsóvárság sugárzott arcáról.
– Csak a püspök úrnak köszönheted – mormogta a gonoszarcá –, hogy nem váglak miszlikre, te koldus fattyú.
Püspök? Mélyen meghajoltam a nevezett felé. Ő baljával elsimította a feje tetejéről arcába hulló bíborkendőt, jobbját pedig felém nyújtotta.
– Bernhardtot, Passau püspökét tiszteld bennem, fiammondotta fáradt, vékony hangon. Sötétvörös posztókesztyűjén nagy, ékköves aranygyűrű csillogott.
Eszembe jutott, hogy Francseszkó a bélpoklosoknak csókolt kezet. Az alázat nem szégyen, és alázatommal talán megmenthetem a Vár lakóinak életét. A rút külsejű püspök elé léptem, térdet hajtottam, és megcsókoltam gyűrűjét.
– Fráter Hemericus vagyok, kegyes atyám – mondtam halkan.
A püspök korholóan bólogatott:
– Ha tudnád, fiam, minő gyalázatosságok terhelik Iván
233 úr lelkét, Isten szolgája lévén, nem vállalnád követségét. Nézd meg amott azt a véres szekeret – mutatott gyűrűsujjával a tér túlsó vége felé. Üjra meghajtottam fejemet:
– Az Űr Jézus békességét kívánom szolgálni minden szavammal és cselekedetemmel, nagyságos uraim. S a küldetést azért vállaltam, mert reménykedem, hogy megóvhatom sok száz keresztény embertársam és hívem életét.
– Iván úr! – fakadt ki a gonoszarcú, akit a ve?ér Hadmar lovagnak szólított. – Iván orvul lemészárolta cjbb száz hű szolgánkat, akik mit sem ártottak neki. Mi miért legyünk irgalmasak az ő embereihez?
– Türelem, Hadmar lovag – ingatta fejét a püspök.
– Kövess sátramba – szólt az apát –, és add elő, mit ajánl parancsolod a békességért.
Odabenn a sátorban ők keleti díszpárnákra telepedtek. Én középen álltam. A békaarcú püspök igen jóindulatúan nézett rám. Hadmar lovag egy szót sem szólt többé, mialatt előadtam javaslatomat.
A hórihorgas termetű admonti apát a herceg nevében válaszolt, gyakran a többes számot alkalmazva. Azt mondta: a herceg őkegyelmessége hajlandó megadni a szabad elvonulást minden olyan várnak, amelynek katonái vagy polgárai nem vettek részt Iván nádor stíriai rabló-beütéseiben. így békességben elbocsát minket is, ha el akarjuk hagyni a várat, és mindenki annyi ruhát és fegyvert cipelhet el, amennyit ő maga elbír. Élelmiszert, bort, élő állatot azonban nem szabad elvinni.
Kijelentettem, hogy ezeket a föltételeket igen méltányosnak tartom, és közlöm Ulrik úrral; neki azonban valamilyen
<SUP>2</SUP>34 módon jóváhagyást kell kérnie a Vár föladásához Iván nádortól.
Az apátúr, aki eddig igen higgadtan viselkedett, egyszerre fölfortyant. Iván százával gyilkoltatta az ártatlanokat Krajnában, és a feladott várak elvonuló népét orozva megtámadta, bilincsbe verve elhurcolta.
Kértem, lássák be, hogy Iván úr Kuszugh kapitányával és népével is kegyetlenül elbánna, elvonulásunk közben, ha tilalma ellenére kötnénk békét.
A fővezér félbeszakított. Ha félünk Iván bosszújától, kieszközli a herceg úr őmagasságánál, hogy a lakosságnak azt a részét, amely hajlandó és képes a vár újjáépítésében részt venni, védelmébe fogadja. Sőt talán az elől sem zárkózik el, hogy a német ajkú polgárokat, ha kívánják, visszatelepíti Tirolba, ahonnan őseik még Wolfer úr idejében költöztek ide.
Köszönetemet fejeztem ki a herceg és fővezére jóindulatáért, és magamban hálát adtam Istenemnek, hogy megsegített. Mert ezek után nemcsak a várnép életét menthetem meg, hanem lehetővé vált az is, hogy őszinte becsületességgel, minden hátsó gondolat nélkül haladékot kérjek. Az ostromlók vezetői belátták, hogy erről a föltételről csak a várnagy dönthet, haditanácsának és a polgárság vezetőinek meghallgatása után.
Két harcos ismét elkísért egy darabig; most már sokkal barátságosabbak voltak hozzám. Megkérdeztem tőlük: mit jelent a táborban az a véres szekér, amelynél borzalmasabbat és visszataszítóbbat soha életemben nem láttam. Az egyik vitéz fölvilágosított: Iván, a szörnyeteg magyar főúr rajtaütött a takarmány gyűjtésére kiküldött tábori szolgákon. Mialatt azok gyanútlanul tépték a vékonyka, maradék
235 füvet, megrohanta, bilincsbe verte, aztán táborában irtózatos kegyetlenséggel elevenen földaraboltatta őket. Csak egyetlenegynek kegyelmezett meg, de annak is levágatta fülét, lábát és orrát, úgy ültette a szekér bakjára, s küldte vissza a véres rakománnyal a herceg táborába.
Elborzadtam ettől a szörnyű kegyetlenségtől, s megerősödött elhatározásom, hogy Ulrik úrnak javasolni fogom: ne hallgasson Iván úrra, hanem bízza magát és várnépét a sokkal keresztényibb magatartást mutató admonti apátúr jóindulatára.
Mikor a várfalhoz értem, leeresztették a létrát."
4
A Várban sokan látták, amikor a fráter elindult küldetésbe, s akik nem látták, azok is hamar megtudták, hogy Hemericus tárgyalni ment az ellenséghez. Sokan lesték órákig a ínréseknél, hogy mikor tér vissza, s mikor lebocsátották érte a létrát, összesereglettek.
– Hozod-e a békét? – kérdezgették az asszonyok az éhségtől és a félelemtől fátyolos hangon.
– Lehet-e reményünk? – fogták meg köntöse szélét.
– Mikor láthatjuk meg kicsinyeinket?
– Isten kezében vagyunk – ismételgette a fráter; ugyan mi mást mondhatott volna, nemcsak szerénysége folytán, hanem azért is, mert jól tudta, nem az ő szavától, vágyától, tanácsától függ, hogy béke lesz-e, vagy folytatódik a háború.
Az események további, fordulatos folyamatát a fráter ekként írta le Krónikájában:
“Visszaérkezve a Várba, egyenesen Ulrik úr házába mén
236 tern, ahol együtt ült a haditanács. Ott volt Edmont, Ulrik úr hadnagya, és a két elöljáró: Franci köcsögkészítő és ifjú Ergye fegyverkovács, öreg Ergye fia. Beszámoltam küldetésem eredményéről, és javasoltam, hogy fogadjuk el az osztrák vezér javaslatát.
A várnagy akkorát csapott az asztalra, hogy megcsörrentek az ón boroskupák. Hogyan jut eszembe, pap létemre, hogy árulást tanácsoljak!?
Franci bólogatással jelezte, hogy egyetért a kapitánnyal. Ergye is a harc folytatása mellett volt.
Ezután a várnagy szavaiból kiderült, hogy mialatt én követségben jártam, Iván úr újabb hírnökének sikerült bejutnia a várba. Iván úr megtiltja az ellenséggel való tárgyalást, ellenállást parancsol. László király közeledik a felmentő sereggel, s mihelyt Burs monostorhoz ér, ő meg a másik oldalról megtámadja az osztrákokat.
Figyelmeztettem Ulrik urat: ő mondta, hogy a várat már csak néhány napig tudja tartani, mert az északi bástya, amelyet az ellenség aláásott, minden pillanatban összeomolhat. Majd elmondtam, mit művelt Iván úr az ellenség szolgáival. Örülnünk kell, ha a herceg vezérei, akik egyházi férfiak, könyörületességet éreznek irántunk. Ki tudja, Iván úr esetleges újabb kegyetlenkedése után hajlandók lesznek-e velünk csak szóba is állni.
– És a hűség? – kérdezte komoran Ulrik kapitány.
– Hűség, de kihez? – kérdeztem erre én. Ha kitartunk Iván úr mellett, akkor most a könyörtelen gyilkolásnak vallunk hűséget. Ha híven megtartjuk az Albrecht herceggel kötendő egyezséget, a keresztény békesség mellett teszünk hitet. Hűséggel a magyarok királyának tartozunk, bár nem vagyunk királyi város... Ergye félbeszakított. Akkor lehetünk királyi várossá, úgymond, ha hősiesen kitartunk, amíg a király megérkezik.
Erre azt mondtam: a király messze van, a király mindig messze van, a király mindig mással van elfoglalva; elfogadja hűségünket, de sohasem segít. Királyi város rangjára akkor leszünk méltók, ha magunkhoz leszünk hűségesek. De Iván úr egyszer a királyt szolgálja, másszor a császárt, ám mindig csak a saját érdekét nézi.
Végül elővettem még egy érvet. Miért nem támadja meg Iván úr az ellenséget!? Miért nem jött segítségünkre az öt hete folyó ostrom alatt!? Miért csak a takarmánygyűjtő fegyvertelen szolgákat gyilkolja?
– És a gyerekeink? – kérdezte ekkor váratlanul, tompa hangon Ulrik úr.
Mind a négyen megdöbbenten néztünk rá.
A várnagy hallgatott darab ideig, aztán megmondta: Iván úr ma azt üzente, hogyha föl merészeljük adni a várat, hitvány életünket talán megmenthetjük, de ő esküszik, hogy irgalom nélkül halomra öleti gyermekeinket.
Mély csönd fogadta a rettenetes közlést. Ahogyan elbánt az osztrák szolgákkal, azután nem maradt kétség, hogy a gyermekeknek sem fog irgalmazni.
Ergye rám támadt. Hogy a papnak persze könnyű, mert neki nincs túszul vett gyereke!
Tiltakoztam. Nekem mind a negyvenhárom túsz gyermek egyformán kedves.
– De ha föladom a Várat, nemcsak Iván urat árulom el – szögezte le a várkapitány –, hanem saját édes gyerekemet is.
Mert az ő hatéves fiacskája is a “biztonságba helyezett" gyermekek között volt.
238 Ergye három és Edmont két gyermeke is. És Franci unokája is.
Beláttam, hogy érveik ellen már nem tudok mit felhozni.
A haditanács szétoszlott.
A keleti bástya kapuszínjébe, a sebesültek közé mentem, s miután segítettem vízzel és új kötéssel látni el őket, letérdeltem és imádkoztam. Egész éjjel könyörögtem az Ég urához, világosítsa meg elmémet, sugallj ön olyan megoldást, amellyel megmenthetem a Vár népét, a kapitány becsületét és a gyermekek életét is.
Francseszkó testvér gyakran folyamodott így istenéhez, és az égi sugallat sohasem maradt el. De az én lelkemben ezúttal sem szólalt meg az Űr hangja. Nem voltam méltó erre a kegyelemre.
Korán reggel Ulrik úr ismét hívatott. Csak a két elöljáró volt a szobájában, amikor beléptem. Az ifjú Ergye az öreg Franci karját rázva éppen ezt mondta:
– Egy falat nem sok, annyi ennivalónk sincs már otthon. Éhen veszünk.
A köcsögkészítő rám függesztette szemét, úgy beszélt, mert nyilvánvalóan inkább nekem szánta mondanivalóját, mint Ergyének:
– Vejmo, az volt az okos ember. Az nem épített magának ketrecet, és így nem is zárhatták bele. Tudod, ki a Vejmo? Ott a folyó fölött él, magában a családjával. Igen? Az most a markába röhög!
Haboztam, mit válaszoljak, mivel utasíthatnám rendre Francit méltatlan megjegyzéséért, de anélkül, hogy elmérgesíteném az amúgy is keserű helyzetet. Mielőtt felelhettem volna, kinyílt az ajtó, Ulrik kapitány lépett be, nyomában egy toprongyos alak, amögött Edmont hadnagy.
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– Bonardus! – kiáltottam föl. Nem volt könnyű megismerni a tépett és mocskos ruhájú, borzas szakállú, siralmas alakban a mindig mosolygó bursi kapusfrátert.
Szegény öreg a mellemre borult, és nyakamba kapaszkodott.
– Már nem hittem volna, hogy valaha is meglátlakszuszogta.
A kapitány bort diktált belé, Bonardus a tűz mellett kortyolgatta; közben szárítkozott, melengetőén csapkodott kezével, aztán végre beszélni kezdett.
Pár nappal ezelőtt Iván úr katonái elfoglalták a bursi monostor egyik aklát, s mintegy negyven gyermeket tereltek be oda. Az egyik fiú beszökött a klastromba, és elmondotta, hogy ők a kuszughi várnép gyermekei. Iván úr egy ideig az Ö-Várban őriztette, de legutóbb elküldötte őket, mert sok katona érkezett, és azoknak kellett a hely. Amióta idevezették őket, nem kaptak enni, és rettenetesen fáznak.
Azonnal maga a prior akart beszélni az őrükkel, de még a közelükbe sem engedték, fölajzott nyíllal kergették el. A priornak az a gyanúja, hogy az őrség ellopta a gyerekek ruháit és elemózsiáját, ezért Bonardust felküldte az Ó-Várba, hogy jelentse azt Iván úrnak, és kérje segítségét. De az Ó-Várnak a közelébe menni sem lehet, nemhogy Ivánhoz bejutni. Két katona kijött a várból, megfogta Bonardust, és egyszerűen legurította a hóban a legmeredekebb lejtőn.
A fráter visszaindult a monostorba, de eltévedt. Meglátott egy erdei faházat, de bár ne látta volna meg! Ameddig él, nem fogja elfelejteni a rémséges látványt. Vejmo, a magányosan élő reüti molnár háza volt. A telepes maga egy fán lógott, élettelenül, két fia elvágott nyakkal feküdt a
240 fa tövében, felesége és két fiának ifjú hitvese pedig borzalmasan megcsonkítva, félmeztelenül hevert a tornácon.
Nem állhattam meg, hogy a lesújtó hír hallatára Francira ne nézzek. A köcsögkészítő lesütötte szemét, lehajtotta fejét. Mozdulatán éreztem, nemcsak Vejmót és családját sajnálja, hanem megbánta a ketrecről tett előbbi, hetyke kijelentését is. De ez a perc nem volt alkalmas arra, hogy a közösség nyújtotta védelemről mondjak oktató, korholó szavakat.
Nem messze a vérbe fagyott holttestektől egy fa odújában töltötte Bonardus az éjszakát, s az első derengésre útnak indult. Mire pirkadt, a kuszughi vár közelében találta magát. Sikerült a falhoz lopakodnia, és nagy szerencséjére az őrök bebocsátották, mielőtt az ostromlók meglátták volna. S ez jó, mert így most Kuszughról, szüleiktől vihet segítséget a szerencsétlen gyermekeknek.
Ergye közbeszólt, didalmasan. Ha Iván úr Burs közelébe helyezte át a gyerekeket, ez arra mutat, hogy László király ott van, vagy minden pillanatban megérkezik. S akkor Iván úr megindítja a fölmentő támadást.
Bonardus csodálkozott. A királyt ők nem várják. Hallották jövetelének hírét, Iván úrtól, mire a gvárdián, hogy fölkészülhessen a nagyúr fogadására, futárt küldött Budára: tudná meg, mikor és mekkora kísérettel érkezik hozzájuk a magyarok királya. A futár tegnapelőtt tért vissza. László király nincs Budán, hanem Erdélyből visszatérőben a Tiszánál ütött tábort. Mihelyt odaérkezik a Szepességből várt segítő sereg, azzal együtt Veszprém vármegyébe megy, hogy a lázadó főurakkal leszámoljon.
– Akkor Iván úr fölmentő támadására jó darabig várha
241 tunk még – dörmögte a kapitány kétségbeesetten, állat támasztó tenyerébe.
A hozzájuk beszökött gyermeket hiába marasztaltákfolytatta Bonardus –, vissza akart térni pajtásaihoz. Nagyon értelmes fiúcska, szőke hajú, Miklós a neve...
– Kék szemű, a homlokán eper alakú anyajegy? – kérdezte felindultan a várnagy.
– Pontosan.
– Az én Nikim! – kiáltott föl Ulrik úr. Az asztalra hajtotta fejét, és titokban megtörölte könnyes szemét.
Nekem Ulrik úr mindeddig az érzéketlen marconaság megtestesülését jelentette. De könnyeit látva hallani véltem szíve dobogását, és reményem támadt, hogy sikerül meggyőznöm őt és haditanácsát: szakítsanak Ivánnal.
Kijelentettem: Iván úr minden szava hazugság. Azt ígérte, hogy velünk fog harcolni, s elillant. Azt ígérte, hogy a gyerekekről úgy fog gondoskodni, mint sajátjairól, s íme, étlen-szomjan kitaszította őket az erdőbe. De nem számított arra, hogy mi ezt megtudjuk, s kiderül, hogy a hűségünk zálogául szedett túszok immár nincsenek korlátlan hatalmában. Ezzel szabaddá vált elhatározásunk.
Most már világos – érveltem –, az álnok nagyúrnak esze ágában sincs, hogy fölmentse tulajdon várát. Nem bánja, ha mi utolsó szálig itt veszünk. Arra számít, hogy a hosszú harc meggyöngíti a herceg haderejét, s akkor végül foglyul ejtheti őt. A hitszegő, fosztogató, ártatlanokat gyilkoló Iván úr nekünk nem parancsolónk többé. Mi a magyar királynak tartozunk hűséggel, aki Iván úr ellensége.
– De veszélybe sodorjuk magunkat is, gyerekeinket ismakacskodott Ergye.
– Isten a bátrakat segíti – érveltem vakmerőén.
242 Ulrik kapitány két könyökére támaszkodva bámult arcomba.
Folytattam. Nem kell már féltenünk gyermekeinket sem. Isteni gondviselés küldte hozzánk Bonardust, kezünkbe adta kiszabadításuk lehetőségét. S mert Albrecht herceg biztosítja a szabad elvonulás, a stíriai letelepedés, de a régi hazába való visszatérés jogát is, éljünk vele.
– Atya, te visszamész Itáliába, régi hazádba? – kérdezte Ergye élesen.
– Nem. Az én hazám itt van – feleltem. – Én itt maradok.
Franci felém mozdult, de aztán megállt.
– A többi az én dolgom – szólt a várnagy. – Menjetek, most már a katonák cselekszenek. Hemericus atya, állj készenlétben, hogy újra követségbe indulj.
A nyálkás kövezetű, ködtől nyirkos levegőjű udvaron mellettem baktatott a köcsögkészítő. Hirtelen átfogta vállamat. Hatalmas mancsának egyetlen nyomásával megállított, szembefordított, aztán megkérdezte:
– Atya, azt mondod, itt a te hazád? – Itt.
Kimutatott a várfalakon túlra:
– De hiszen ott nincs már semmi, csak üszők és hamu. Hol a te házad?
– A ház elpusztult, Franci, de az otthon áll... bennünk – feleltem. – A te házad az a telek is, ahol a házad állott. A házad akkor lesz a hazád, ha mindig fölépíted újra, valahányszor elpusztul.
– Valahányszor? – csóválta fejét Franci. – Hányszor?
– Mindig. És mindig újra. – Aztán elmondtam a nevezetes példázatot. Az Űr villáma egyszerre sújtott két szomszéd
243 házára. Az egyik dühében baltát ragadott, és Istent átkozva szétverte a maradék falakat. A másik, mihelyt véget ért a zivatar, hozzálátott hajlékának újraépítéséhez. És őt megáldotta az Űr, míg a másikat földönfutóvá tette.
Franci azt kérdezte, révedezve: ha az Űr a szép és ép házakat szereti, miért tűri lerombolásukat?
– Isten szándéka kiismerhetetlen. Az én régi hazám városait kétezer év óta sokszor kellett újjáépíteni. S mert a faházakat könnyen elemésztette a tűz, vályogból építették az új házat. S amikor a vályog összedőlt, kőből csináltak falakat, ugyanígy raktak a zsúp helyére zsindelyt, annak helyére cseréptetőt.
Csosszanó lépéseivel Franci újból elindult, aztán vállamnál fogva ismét megállított:
– Mondd, Atya, hogyan is kell azt a tetőcserepet csinálni?
Hányszor meséltem neki a szép umbriai kúpos födélről, amelyben minden második cserép félkörbe hajlított, fölül keskenyebb, alul szélesebb, öblös, és pontosan odasimuí a felálló szélű, lapos cserepek közé. De vigyázni kell, mészmentes legyen az agyag...
– És iszapolni is kell – folytatta gondolatomat Franci. – Aztán famintába teszem, lesimítom, homokos deszkán szárítom.
Élámultam. Valahányszor az umbriai cseréptetőkről beszéltem neki, amelyek megóvják a házat a tűztől, és amelyektől olyan derűsek lesznek a szülőhazám dombos tj.jain megbúvó kunyhók, Franci csak legyintett: nincs jobb a világon a szalmatetőnél.
Arcába kémleltem. Félszegen mosolygott. Az volt az ér
244 zé.sein, az újjáépült Kuszughot igyekszik elképzelni. Talán már látja is a kőhomlokzatokat, a piros cseréptetőket. Kuszugh újjáépülése – várossá épülése –, úgy lehet, meg is ke zdődött ebben a pillanatban."
A második alkalommal Edmont hadnaggyal ment Hemericus az ellenség sátorvárosába. Azonnal az apát-fővezér elé vezették őket. A fráter előadta: várnagya elfogadja a kegy elmés herceg föltételeit. Az apát erre közölte: a várat másnap át kell adni, és emmerbergi Albert lovagot hívatta; ő lesz a Vár új ura és parancsolója.
A negyven év körüli, magas, szikár Albert úr aránylag egyszerű ruhát viselt, vastag szőke szakálla volt legfőbb ékessége. Az átadás részleteinek kidolgozása őreá és Hadmar lovagra tartozott. Négyen visszavonultak egy másik sátorba, és megbeszélték az elvonulás, az átadás és visszatérés módozatait.
Ulrik úr hívja gyűlésre a vár népét; kérdezze meg, ki akar visszatérni, illetve maradni, ki akar Tirolba települni, ki kér szabad elvonulást. Emmerbergi Albert úr azt kívánta, hogy a Kuszughra visszatelepülök néhány napig maradjanak az erdőben, ideiglenes kunyhókban, de Hemericus kérésére beleegyezett, hogy a visszamaradok a vár belső udvarán tákolhassák össze ideiglenes kunyhóikat, hogy ne kelljen rettegniök Iván úr portyázóinak zaklatásától.
– Iván úrnak egyelőre más dolga lesz – nevetett a vár leendő ura, de megadta beleegyezését.
És hozzájárult ahhoz is, hogy a várbeliek egy kisebb csa
245 pata elindulhat a túsz gyermekek kiszabadítására. Sőt, két kísérőt is ad, nehogy a herceg őrjáratai feltartsák ő:;et. A gyerekekkel együtt a2onnal visszatérhetnek a várba.
Megállapodtak az elvonulás rendjében. Az élen a nők haladjanak, utánuk a fegyveres őrség következzék, leghátul a fegyvertelen férfiak. Előzőleg Hadmar lovag vezetésével osztrák őrség szállja meg a falat és a felvonóhidat; a távozók közül bárkit megmotozhatnak, hogy niacs-e nála élelmiszer.
Albert lovag udvariasan megkérdezte a frátert, nincs-e valami személyes kívánsága. Hemericus azt felelte: mindenképpen nyájával szeretne maradni, más kívánsága nincsen. Az utolsó napokban, súlyos megpróbáltatások között, teljesen eggyé vált a kuszughiakkal, azoknak meg – úgy érzi – szükségük van őreá. Albert bólintott, Hadmar gúnyosan mosolygott.
Ulrik úr a felvonóhídnál várta a visszatérő békeküldöttséget. S a jó hír hallatára azonnal elrendelte: reggel hét órakor batyujával együtt mindenki gyülekezzék a belső udvaron.
... Sötét volt a reggel, a hegyeket sűrű esőfelhők takarták el, a szél egy-egy cafatot leszakított róluk, és nedvüket odavágta a völgyre. A megvert és mégis felszabadult várnép korán összegyűlt. Fázósan húzták össze magukon megviselt rongyaikat.
Amikor a fráterek megjelentek, körülfogták és faggatták őket: mi lesz, hogy lesz? Biztonságban van-e életük? Igaz-e, hogy ma viszontlátják gyermekeiket? Lesz-e hely, ahol fejüket lehajthatják? Miféle emberek az osztrákok? Hemericus igyekezett mindenkit megnyugtatni.
Ulrik úr sem volt ment az elfogódottságtól. Egy magasan
246 nyíló ablakból szólt a néphez, amely szorosan betöltötte az ezúttal szűknek bizonyult udvart. Háromszor is megköszörülte torkát, amíg végre beszélni kezdett.
Elsősorban köszönetet mondott Hemericus fráternak, aki a békét létrehozta. Aztán közölte, hogy aki Kuszughon akar maradni, azt Albert úr szívesen látja építőmunkára. Egyébként mindenki mehet, ahová akar, ha úgy tetszik, még Tirolba is. A kivonulás befejezése után döntse el mindenki, hová kívánkozik.
Megalakult a menetoszlop, a híd közelében kitűzték a kapura a fehér zászlót. Hamarosan megérkezett Hadmar, nyolcvanfőnyi őrséggel. Megszállták a falat, a hidat, a tornyokat, aztán megadták a jelt az indulásra.
Edmont haladt az élen. Ulrik utolsónak indult. Ö a főcsapattal marad, míg mindenkinek a sorsa el nem dől, aztán elbocsátását kéri Iván úrtól. Felesége várja meg őt Miklóskával a ciszter kolostorban.
Hemericus, Bonardus és Bolduin az asszonyok közé állt. A nők roskadoztak a batyuk alatt, mert akár világgá mennek, akár visszatérnek a váraljára, ezért vagy azért, szükségük lesz minden ingóságukra. Tele voltak aggodalommal, különösen a fiatalok féltek az idegen katonáktól. Bolduin tréfálkozva vigasztalta őket. Elmesélte, hogy volt egy eset, amikor a föladott várból csupán a nők távozhattak – a föltételek szerint csak azzal, ami a legkedvesebb nekik. Mit vittek azok a derék asszonyok? Férjüket vették a hátukra batyujukban, és szabadították meg ilyenképpen.
Bolduin nagyobb, Hemericus kisebb csomagot szorongatott a hóna alatt. Néhány asszony ajánlkozott, hogy viszik helyettük, még többen ruhájuk érintésével vagy csak nyájas tekintettel igyekeztek kifejezni hálájukat.
247 Indulás előtt előjött hátulról Franci:
– Atya, látlak még?
– Hogyne látnál! Hiszen tudod, hogy visszatérek, mert itt az én hazám – felelt a pap.
– Te igen, de én? Rossz sejtelmeim vannak. Ha többé nem találkoznánk, bocsásd meg, Atya, amit vétettem ellened.
– Tudom, mindig jó szándékból cselekedtél-mosolygott Hemericus: – Miután visszatérünk, azt hiszem, hasznos munkát fogunk végezni, együtt, egy célért. Tiszta ember vagy, Franci.
– Atya, feloldoznál?
A pap a kereszt jelét rajzolta föl kezével:
– Indulgentiam absolutionemque...
– Mars! Mars! – sürgette az indulást Hadmar lovag.
Meglehetős rendben folyt a kivonulás. Pedig félő volt, hogy a katonák – mint olyan gyakran megesik – nem tartják magukat a vezérek megegyezéséhez. Hadmar lovag parancsolt a felvonóhídnál, néhány batyut felbontatott, de ennivalót nem talált, az elvonulok szegényes ingóságai nem érdekelték.
A fáradtan battyogó asszonyok fiatalabbjával megpróbált évődni néhány stíriai legény, de erőszakoskodásig nem jutottak.
Hemericus az asszonyok csapatának közepén ballagott, kis motyójában a megmentett templomi kincsekkel. Egy katona kiintette a sorból, kinyitotta a rongyos posztóiszákot. Vigyorogva rögtön az aranyozott kehely után nyúlt, aztán az úgyszintén aranyozott szentséges tányérkát emelte ki. Bedugta őket zekéje alá. A fráter az égre mutatott, magyarázni kezdte, hogy Isten holmiját akarja eltulajdonítani. Még három
248 katona jött oda. Röhögtek, előbb barátságosan, aztán kissé kíméletlenül hátba verdestek, végül betaszították a papot a vonuló ass/onysorba. Az egyik jelezte, hogy belé döfi dárdáját, ha nem áll odébb. Hadmar lovag éppen félrefordult.
Hemericus tekintete Bolduin frátert kereste, aki batyujában a misekönyvet és a breviáriumot cipelte. Az előbb még mellette jött, de közben eltűnt. Az ő csomagja talán nem volt gyanús a katonáknak, és most már elöl jár? Vagy hátramaradt?
Lassan vonultak át a leeresztett felvonóhídon. Az elpusztult váralja romjai között az asszonyok csapatából keserves sóhajtozás, hangos zokogás tört ki. Kormos vályogfalak, megszenesedett deszkák, fölismerhetetlenné pörkölődött tárgyak hevertek összevissza. Az élen járók olykor lábbal rugdalták félre a fagyott sárral szennyezett üszkös romokat, amelyek mindent elborítottak.
– Ide soha nem jövök vissza – jajgatott egy asszony. – Ezt nézni sem lehet.
– Vissza kell jönni – bátorította a pap. – Meglátjátok, milyen takaros otthonokat fogunk létesíteni. A tűz pusztít, de egyben lehetőséget ad a javításra. Mint ahogyan a tisztító tűzből is a mennyországba juthatnak azok, akik nem csüggednek.
Az Atya vigasztaló szavait továbbadták az asszonyok. Voltak, akik megpróbáltak mosolyogni, de annyi halálos veszedelem kiállása után, éhségtől gyötörtén, gyermekeikért aggódva, a jövőtől rettegve nehéz volt a siralmas pusztulás helyén eljövendő édenkertet látni.
A szép táj őszi tarka pompája rég eltűnt, a nyirkos köd még vigasztalanabbá tette a bizonytalanság felé vándorló hontalanok keserves lelkiállapotát. Sűrű jajgatás és kesergés
249 között érkeztek el a Déli kapuig. Óvatosan csoszogtak át a csak – úgy-ahogy helyreállított pallóhíd deszkáin. A nagy fáradsággal kiásott árok mocskos vize is tele volt hulladékkai, néhol egy-egy felfúvódott ruhadarab vízbe fúlt ember látványának rémületét keltette. Az asszonyok meggyorsították lépéseiket, a mögöttük következő harcosok sürgették a még gyorsabb ütemet.
6.
Az erdő szélén a menet megállt. Az ostrom véget ért, a várat az ellenség vette birtokába. A tornyok tövében a herceg katonái sürögtek-forogtak, talán a kihűlt zsarátnok között kutattak elveszett értékek után?
Az eső elállt. Ulrik várnagy föllépett egy rönkre, és azt mondta: aki vissza akar térni Kuszughra, maradjon a helyén; aki Tirolba telepítését kéri, álljon ki jobbra, és később induljon a herceg táborába; aki másvalahová akar menni, lépjen ki balra, s akár rögtön távozhat is.
Néhány pillanatra felerősödött a sokaság moraja, aztán nagy csönd lett. Senki sem lépett ki se jobbra, se balra. Senki sem akar tehát egyéni útra térni? A közösség ereje, a szülőföld vonzása egy tömegben tartotta össze Kuszugh pillanatnyilag hontalan polgárait.
– Köszönöm – mondta megindultán a kapitány. Aztán helyettesét, Edmont hadnagyot szólította.
Edmont nem jelentkezett. Amióta az erdőbe értek, senki sem látta. Ulrik várnagy elkomorodott.
– Akkor hát – folytatta tompa hangon – lássunk hozzá építőanyag gyűjtéséhez. Lehet, hogy estére már bemehetünk
250 a várba. Két napot kapunk az ideiglenes szállások fölépítésére, azután minden kéznek a várfal és az árok helyreállításán kell dolgoznia. Ha ez kész, akkor megkezdhetjük a váralja újjáépítését.
Hemericus fölkapaszkodott a kapitány mellé, magasba emelte jobb kezét:
– Csak még egy szót, testvérek. Nem váralját fogunk építeni, hanem várost.
Máris leugrott a földre, és elfordult, hogy megtörülje könnyes szemét. Öreg Ergye odabotorkált hozzá, és megölelte. Jött Franci is:
– Atya, Atya – csak ezt ismételgette.
Piroska a közelből integetett, nehezen tudott a kavargó tömegben közelebb furakodni, végül kiáltva mondta:
– Hálaadásból... mondjál nekünk misét, Atya. Itt a fák alatt.
Hemericus Bolduin után kiáltott, de ő sem jelentkezett. Ki tud róla? A pallókon még látta valaki... Mit lehet kezdeni misekönyv nélkül?
– Mondjuk el együtt a bűnbánati imát – szólt a fráter. Kibontotta batyuját, és a meghagyott Mária-képet fölerősítette egy letört ág csonkjára.
Az égbe nyúló ősöreg oszlop bükkfák szürke kérgére fekete csíkokat festett az eső, amely megint egyre sűrűbben hullott.
– Híveim, tartsunk bűnbánatot! – énekelte a pap. A sok száz ember sóhajtva letérdelt a vizes avarra.
– Híveim, alázzátok meg magatokat a felséges mindenható Isten előtt, és mondjátok velem egyetemben a közgyónatot.
Arcra borultak a sáros földön, és úgy mondták:
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– Gyónom Uram Istennek, Boldogasszonynak, Szent Péter apostolnak, Szent Pál apostolnak, Szent István királynak, Szent László királynak, Szűz Szent Imrének, Isten mind sok szentjeinek. Vagyok bűnös Isten előtt, gonosz gondolatimba, szándékimba, beszédimbe, szitkos átkos voltomba, hamissan hitet mondásomba, Istennek tíz parancsolatit nem tartómba, hét halálos bűnbe és kilenc idegen bűnökbe részes voltomba, öt érzékenségimet jóra nem bírtomba, nyolc boldogságot nem kévántomba, és ami jót tehettem volna, azt nem tettembe...
A szétfolyó mormogás elhalt. A pap az ég felé emelte jobbját, és keresztet húzott vele a levegőbe:
– A felséges mindenható Isten megbocsássa minden bűnötöket. Én is megoldozlak titeket azokból a bűnekből, amelyeket az anyaszentegyház közgyónás után meg szokott bocsátani. De minekelőtte e szent helyről távoznátok, mondjatok a Krisztusnak öt mély sebiért öt Miatyánkot. Szegény korosokért, betegekért, rabokért, foglyokért és mindenféle nyomorultakért egy Miatyánkot és egy Idvezlégy Máriát. Ez imádságot megmondván, Istennek áldomása legyen veletek.
Sóhajtozás, zokogás kavargóit a tisztáson. Az emberek nehezen térdre tápászkodtak, sokan mozdulatlanul feküdtek a földön, és úgy mondták fennhangon a Miatyánkot.
De aztán egyszerre olyan sebesen mozogni, emelkedni, pörögni kezdett az élő avar, mintha forgószél kavarná. Az erdő mélye felől erősödő zaj hallatszott, lópaták koppanása. Egyre többen abbahagyták az imádkozást, fölugrottak, és riadt arccal a tisztás széle felé igyekeztek. Kétfelől is lovasok tűntek föl a ritkán álló bükkfaóriások között, harsány kiáltások szaggatták meg a hontalan várnép jaj gátasait.
Húsz-harminc lovas állt a tisztás szélén. Lovaik kapáltak,
252 nyihogtak, ostorok csattantak, lándzsák emelődtek. Egy széles szügyű, erős farú vasderes lassan közeledett, lovasának drága anyagú bíborgallérja az esőtől lucskosan is elárulta a vezért. Nyomában négy-öt díszes ruhájú lovas nyomult a tömeg közepébe. Mindenki hátrált a ficánkoló lovak patája elől.
A vezér fölcsapta sisakját, és megmutatta hosszúkás, sápadt arcát, amelyet hosszú szakáll nyújtott meg. Szemében vad harag lángolt.
Ekkor Ulrik úr már ott állt. Kihúzta magát, hátravetette fejét, és úgy üdvözölte parancsolóját, Henrikfia Ivánt.
– Hitvány áruló! – üvöltött a nádor. – Kötözzétek megmutatott új javai a várispánra.
A lovasok mögül gyalog fegyveresek rohantak elő. Négyen vetették magukat Ulrik kapitányra, többen körülvették Ivánt, a tömeg felé szögezett lándzsákkal.
– Erre is vigyázzatok! – mutatott a papra a nagyúr. Két poroszló hátracsavarta Hemericus két karját.
– Hogy merészelted? – ordított Iván úr az ispánra.
– Nem tehettem mást – mondta halkan, de szilárdan Ulrik.
– Én sem tehetek mást. Húzzátok föl arra a fára – parancsolt a kényúr. – A tulajdon katonái fogják a kötelet.
Ulrikot egy fa alá állították, kötelet vetettek nyakába. De katonáit hiába szólították. Már a lovasok megjelenésére eltűntek.
– Nemes ember vagyok – tiltakozott Ulrik –, és az én bírám...
A kötél torkába fojtotta a szót. Csak egyet hördült még a szerencsétlen, és már a magasban kapálódzott, majd elvesztette eszméletét.
253 Hemericus lehajtotta fejét, és hangosan tovább imádkozta a Miatyánkot. Az alaposan megfogyatkozott várnép követte példáját. Az eső pergő zajjal verte a harasztot.
Kemény kéz markolta meg a barát vállát, és föírántotta. Maga Iván úr volt. Egészen arcához hajolt. Halkan, perzselő megvetéssel beszélt:
– Te pap, ott lenne helyed a másik disznó mellett. A csuhádnak köszönd, hogy megkegyelmezek neked. Azt akarom, legyen még időd megtanulni, ki a te urad és parancsolod.
Eleresztette vállát, megragadta ősz szakáiiát, és megcsavarta. Végül akkorát lökött rajta, hogy a pap elesett.
– Kössétek lóra! – parancsolta. Nyeregbe szállt, körülnézett a magasból. – A többit hagyjátok itt. Majd a farkasok végeznek velük.
Harsányan felkacagott, megfordította lovát, és megsarkantyúzta. A cifra ruhások szorosan követték, a lovas katonák – most már vagy százan gyűltek össze az erdei térségen – utánuk indultak. Korbáccsal, lándzsanyéllel verték el az útjukból a nem elég gyorsan menekülőket.
Hemericus további sorsáról rendelkezésünkre áll töredékes Krónikájának megmaradt utolsó részlete:
“Kezemet, lábamat összekötve egy vezetékló nyergére fektettek, és ráerősítettek. Kábultság fogott el, talán elvesztettem eszméletemet is. Amikor valamennyire összeszedtem magamat, nagyon meredek ösvényen haladtunk fölfelé, sűrű fenyvesben. A vizes fák között ködrongyok lebegtek. Érez
254 tem, hogy hátamon a ruha csuromvíz. Fáztam rettenetesen. Fejem a ló oldalán lötyögött, bordáin éreztem lábának mozgását, arcomon éreztem testének melegét. Előre és hátra tudtam tekinteni; láttam, hogy szorosan egymás mögött, kígyóvonalban haladnak a lovasok. Nem tudom, végig magamnál voltam-e. Az erdő hirtelen megszakadt, kivágott fatörzsek között domb magasodott föl, s láthattam a belőle kiemelkedő zömök torony tövét. Fölismertem Ó-Vár erődítményét. A lovak patája fán dobogott, áthaladtunk a felvonóhídon, amely mély szakadék fölött vezetett a kőbástyához.
Zárt udvaron vettek le a lóról. Lábra állítottak, de eldőltem, mint egy zsák. Fölkaptak, vállukon vittek. Bedobtak egy szűk, keskeny kamrába, rám csukták az ajtót.
Rab voltam. Imádkoztam; hálát adtam az Urnák és Francseszkó testvérnek, hogy megmentették életemet. Aztán a sötétedő cellában elaludtam.
Amikor fölébredtem, az ablaktalan kamrában inkább csak sejtettem, hogy dereng. Buzgó imádságba merültem. Később értem jöttek. Világos nappal volt; elállt az eső, és bágyadtán sütött le a nap a fátyolfelhős égboltról.
Iván úr elé kísértek. A nádor durva kőfalú toronyszobában, vaskos karosszékben ült, parázsló tűz előtt.
– Misés pap vagy? – kérdezte.
– Az vagyok. De kelyhemet, paténámat elorozták a herceg katonái, oltárképemet ki tudja, ki vitte el... Ostyasütőm is elveszett.
Iván úr hangosan nevetett.
– írni, olvasni tudsz-e? – kérdezte azután.
– Szent könyveim is alighanem rablók kezébe kerültek.
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– Visszakapod őket. Elfogtuk a rablókat. Már lógnak. Hát Benvenuto püspököt ismered-e?
– A gubbiói apáturat?
– Tehát ismered?
– Két évet töltöttem a gubbiói testvérek között. Benvenuto apát mindig kitüntetett testvéri szeretetével. Őnagysága Miklós pápa...
– Öt küldi legátusnak hozzám – közölte Iván. Ámulatomban szólni sem tudtam.
A vár ura nagyot húzott drágakövekkel ékesített aranykupájából. Valaha templomi szent edény lehetett. Hátravetette magát a karosszékben, és tekintetét szemembe fúrva beszélni kezdett. Ö nagyon jól tudja, hogy én az ő ellensége vagyok. Pontosan értesült minden szavamról és érvemről, miként szónokoltam az ő jogai ellen, és a vár föladása mellett, s tisztában van azzal is, milyen nagy befolyásom volt Ulrik ispán elhatározására.
Bűntudat fogott el Ulrik gyászos halála miatt, öklömmel megvertem mellemet:
– Mea culpa, az én bűnöm... Iván úr legyintett:
– Hadd el, pap. Nagy bajt csináltál nekem, mégis megbocsátok, mert jó keresztény vagyok.
Az álnok szavakra nem volt mit felelnem. Iván úr azzal folytatta, hogy ő kedveli a bátran véleményt nyilvánítókat, ezért szívesen szolgálatába fogad.
Megráztam fejemet.
– Mi bajod? – rivallt rám.
– Nem szolgálhatok olyan urat, aki könyörtelenül lemészároltat, és istentelenül megcsonkíttat több száz mit sem ártó szolgát.
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– Az osztrák urak hazudoztak, mi?! – Fölugrott, és járkálni kezdett.
Közben mondta a magáét. Nem több száz ember volt, legföljebb ha ötven. Nem ártalmatlan szolgák, hanem portyázó fegyveresek, akik a környék lakosságát fosztogatták, és akik, ha harcosokat ejtenek foglyul, semmivel sem könyörületesebbek. De különben is, kinek ártott ő azzal, hogy feldaraboltatta az elesett katonák holttestét?! és úgy küldte vissza parancsnokuknak!? A katonák már meghaltak, de az élő osztrák urak megrettentek, és így előbb hazamennek.
– Mindannyian Isten teremtményei vagyunk – mondottam halkan.
Szétvetett lábbal elém állt:
– Rég fölmentettem volna Kuszughot, csak öcsém, Péter püspök hadára vártam. De Péter nem jött. Mert hűbéresei... érted, a saját hűbéresei... akik nem akartak hadba vonulni... Veszprémben rátámadtak, és felkoncolták. Felkoncolták a püspököt! Ehhez mit szólsz?
Lehajtott fejjel válaszoltam:
– Én emberszeretetet, örökös szegénységet és engedelmességet fogadtam...
– Mostantól kezdve én vagyok a te egyetlen parancsolod!
– Isten...
– Az íródeákom leszel, érted?
Mivel nem szóltam, ő folytatta. Értelmes, írástudó papra van szüksége, ezért egyelőre megbocsát nekem, és mindenesetre magánál tart. Ügy sincs dolgom, mert egykori híveim aligha mernek előbújni az erdőből, ha ugyan egyáltalában megérik a tavaszt. Ha okos leszek, várkáplánt csinál belőlem. És még udvari pap is lehetek, mert a Szentatya tiszteletére udvari kápolnát fog építtetni a kuszughi várban,
257 mihelyt visszafoglalja az osztrákoktól. És nem lesz utolsó dolog az ő káplánjának lenni, mert vegyem tudomásul, hogy a magyar trón körül változások készülnek. A pápa őnagysága nem ok nélkül küld ferences legátust az országba. És a legátust nem László király mellé küldi, hanem László király ellen. A legátus dolga lesz az is, hogy új, alkalmasabb, a keresztény világnak megfelelőbb királyt keressen a magyarok számára László helyett, aki magáról és hitéről megfeledkezve a pogány kunok patrónusa lett.
Nem szóltam. Erre figyelmeztetett: könnyen meglehet, hogy találkoznom kell Benvenuto püspökkel. Előtte is hallgatni akarok?
– Nem. Előtte nem – feleltem röviden.
Megint egészen közel jött hozzam. Lassan szótagolta:
– És mit felelnél, ha a püspök tőled mint testvérétől megkérdezné: alkalmas vagyok-e én magyar királynak? Te, mint aki ismered a nép véleményét, és tudod, hogy cselédeim élnek-halnak értem... Nos, mit mondasz?
Elszörnyedtem a gondolattól, hogy ez a kegyetlen ember, akit nem ok nélkül Lupus Rapexnek, Ragadozó Farkasnak neveznek, királyi trónra ülhet, fején koronával, homlokán szent olajjal... Iván úr leolvashatta arcomról megdöbbenésemet, mert megragadta mellemen csuhámat, és megrázott.
– Nos, mit mondasz? – és még egyre cibált.
A hitvány, ostrom és idő vásta posztó szétmállott erős öklében, egy darabja kezében maradt, a többi meg tartását vesztve lecsúszott testemről; az utolsó pillanatban kaptam el, hogy alsó ruhában ne maradjak ott. Iván úr teljes erővel földhöz csapta a kezében maradt cafatot, rátaposott.
– László király – mondtam halkan – Isten kegyelméből a magyarok fölkent királya, családja országol itt már sok
258 száz év óta... a nagy térítő, Szent István óta. Az engedelmesség parancsa...
Iván toppantott, egészen vadul kitört:
– Mit érdekel engem, hogy hány száz éve országolnak ezek a barbár törzsfőnökök!? István? Az én őseim itt voltak már, amikor ő királlyá tette magát, az én ősöm apja szerezte meg az elsőséget István apjának, Gejzának. Ezek még sátorban laktak, amikor az én őseim már palotát építettek. Az én őseim keresztény urak voltak, grófok és őrgrófok, amikor az Árpádok még pusztában kóborló nomád csürhéjükkel együtt halványt imádtak, és lovat áldoztak; pogány papjuk dobszóra táncolt a tűz körül!... A pápa úr igaz keresztény uralkodót akar látni a magyar trónon, és nem olyat, akit a vére visszahúz a pogányok közé... Vagy... nem hallottad, hogy a nyugati országokban rabló lovas magyarok emberhúst ettek, és vért ittak, jámbor apácákon erőszakot tettek, mert ők nem emberivadékok, hanem boszorkány volt az anyjuk, és maga az ördög nemzette őket!
– Gejza fejedelem ősei – feleltem – kegyes emberséggel bántak az itt élt és a bevándorolt keresztényekkel...
– Elég! – intett Iván úr. – Nem vitázom veled.
Föl s alá járt. Morgott, érthetetlen szavakat dünnyögött. Végre ismét megállt előttem, és lehiggadtan kezdett beszélni.
Addig is, amíg beoszthat szolgálatra egykori apátom, a legátus mellé, ne töltsem hiába időmet. A várat nem hagyhatom el, adat azonban nekem írószereket, lássak hozzá a güssingi grófok családtörténetének megírásához. Rajnáid bencés barát már elkezdte a munkát, s egy Simon nevű pap, akit László király utóbb megtett Magyarország krónikásának, szintén elkezdte írni nemzetségének igaz történelmét.
259 Ez a két forrásmunka rendelkezésemre áll. Ami adat hiányzik, azt ő elmondja nekem.
Intett, hogy távozhatom. Kísérőm az ajtó előtt várt, és visszakísért cellámba. Oda visszaérkezve, kimerültén leroskadtam a kőre. Ekkor ébredtem világos tudatára gyöngeségemnek, mulasztásomnak. Itt lett volna az alkalom, hogy egy gazdag nagyúrnak hirdessem meg a szegénység evangéliumát, hogy meggyőzzem a hatalom hajszolásának hiábavalóságáról, rávegyem arra, hogy mindenét elosztva tartson bűnbánatot, és kövesse Francseszkó tanítását.
Ehelyett a királyi tekintélyt védelmeztem, félszavakat motyogtam az igazságról.
Gyönge voltam, mint egész életemben. Mit is ért az életem? Semmit. Téríteni küldtek Unkuriába, de megtorpantam az ősi sámánhit kései jelenségei előtt; beértem azzal, hogy a gyanús jelenségek megszűntek, ha ugyan megszűntek, és nemcsak szünetelnek. Az engedelmesség tiszteletében vállalkoztam arra, hogy egy vérengző fenevadnál gonoszabb nagyúr gyilkos hatalmának erősítésére várvárost építek. Igaz, megpróbáltam ezt a fegyvert a köz javára a fenevad ellen fordítani, de tehetségtelen voltam még ahhoz is, hogy bajtársakat toborozzak a harchoz. Mindenki elhagyott, és rabságba estem, ahol szégyenletes ajánlatokban volt részem. Elutasítottam bár az aljas javaslatokat, de ez kevés. Szemtől szembe keményen fel kellett volna tárnom Iván úr előtt életének rettenetes tévedését, odakiáltanom, hogy: elég volt! Félje az Istent! Ne várja meg, amíg lesújt rá büntető keze.
Elutasítottam. De most talán lesz időm arra, hogy megkeményítsem lelkemet, és a legközelebbi alkalommal teljesítsem elmulasztott kötelességemet. Még akkor is. ha Iván
260 úr azonnal megölet. Akkor legalább nem kell szégyenkeznem Benvenuto püspök előtt, hogy milyen vadállat tart
Hemericus atya Krónikájának folytatása:
“Kevéssel utóbb fegyverzörgést, patkócsattogást hallottam; a zaj gyorsan távolodott.
Cellámba három nagy fatönköt hoztak meg egy deszkát, ezekből lett asztalom és ülőhelyem. Aztán maga a várnagy jött be, és átadta breviáriumos könyvemet, majd tintát és madártollat adott, hozza egy kis kést is, azután újra fordult, és három tekercs pergament hozott. Az egyik üres volt, a másik kettő félig teleírva.
Páter Rajnáid írta az egyiket. A bencés barát töredékes és befejezetlen műve mindössze fél tekercset tett ki. Rajnáid igen gyenge lábon állt a betűvetéssel, gyarló latinságát nyelvtani és íráshibák sokasága tette még zavarosabbá. De hiszen őt nem is a hét művészet oktatására, művelésére képezték ki, hanem – ezt tőle magától tudtam – földmívelésre kellett volna oktatnia a nagyúr jobbágyait.
Nos, Rajnáid igen felületesen oldotta meg a nehézségeket, amelyekről akkoriban panaszkodott is nekem. A család okmányai ugyanis az ősi Heunburg várban egy ostrom alkalmával elpusztultak. Henrik bán azonban – a családban e néven a második – nem fogadott el kifogást; neki családtörténet kellett, okmányok nélkül is, mennél régebbi. Rajnáid atya tehát kitalált egyet.
És olyat, amely bizonyára teljes megelégedéssel töltötte el
261 a nagyravágyó család fejét. Rajnáid szerint a güssingi grófok eredetileg Illés prófétától származtak. Legrégebbi őseik eszénusok voltak, és sokáig Szentföldön éltek. A család alapítója egy remete, akinek imádkozás közben megjelent Szűz Mária, fényes kísérettel, és parancsot adott, hogy szálljon hajóra, és térítse keresztény hitre a Duna mentén lakó pogány népeket. A bencés barát alighanem haragudott a karmelitákra, és így azok Kármel-hegyi legendáját elajándékozta urának és parancsolójának.
A továbbiakban sem riadt vissza a tények kiigazításától. Szerinte Wolfer comes Gejza fejedelem idejében alapította a güssingi bencés apátságot, a már ott álló ősi vár mellett. Csakhogy ez nem volt igaz. Wolfert csaknem kétszáz évvel később II. Gejza király hívta be Magyarhonba, a güssingi vár és monostor csak 1150 körül épült. A kegyes csalással Rajnáid – bizonyosan parancsra – kétszáz évvel öregbítette a heunburgi grófok magyar jogait; Iván úrnak kapóra jön most ez a hazugság, mert eszerint nem a Weczellin-Ják család, hanem az ő ősei verték le a Koppány vezetésével lázadó pogány magyarokat, s tették lehetővé a keresztény királyság megalapítását.
Rajnáid a továbbiakban szép csataleírásokat készített, hogy Wolfer és háromszáz páncélos vitéze hol, mikor és hogyan végzett a pártot ütő ősmagyar törzsfőkkel, s szerzett halhatatlan érdemeket az államalapításban. Nyilván azért is kellett mindez, hogy Iván most félrevezesse a pápa őnagyságát, és elfogadtassa magát a magyar trón jelöltjének.
A másik tekercsen Simon mester – Rajnáidnál sokkal műveltebb írástudó férfiú – ezt írta:
«Gyeics vezérhez jő be Wasserburgból Weczellin gróf, kiből a Jakiak nemzetsége származik, továbbá Uildoniából
262 Wolfer comes testvérével, Hedrik úrral és negyven tegzes lovaggal. Gyeics a két testvérnek Kuszén hegyét adta vala szállásul, ott favárat és barátkolostort építtetének, melyben halála után Wolfer comes eltemetve lön.
Gyeics keményen és hatalmaskodva bánt vala nyugtalan népével, de irgalmas és bőkezű vala az idegenek és kivált a keresztények iránt. Jóllehet ő maga még pogány szertartásokba vala merülve, mindazáltal a Szentlélek kegyelme fényének közeledtével valamennyi körös-körül fekvő tartományokbeli szomszédaival gondosan kezde értekezni a béke iránt, melynek azelőtt nem volt kedvelője. Parancsolatba tette, hogy Wolfer és Hedrik grófokat vendégszeretettel fogadják.
A pogány nép vonakodván nyakát a hit igájába vetni, fejedelmeivel együtt magát uralkodása alól kivonni törekedik vala. Kiket is a dicsőséges kereszt jelének oltalmában, Isten anyja és az örök szűz Mária érdemeinek segélyével, Isten kedvelte Márton püspök és Szent György védelme alatt Wolfer és Hedrik urak lecsillapítottak. Vezéreiket megölvén, a meghódított népet a keresztség vizével megmosdatván, az egy isten tiszta hitére térítették.
A vitéz és érdemes grófok sok szerzeteseket hívattak vala, és életüket úgy rendezték, mint ezt régi hazájukban látták. Nagy tetteik örök hírének megemlékeztetése végett Első Gyeics király megparancsolta, hogy a Henrikfiak címerét a székes fehérvári templom falán kifaragtassák.»
Elhatároztam, hogy nem követem sem Rajnáid testvér, sem Simon mester példáját, és nem írok hízelgő udvari krónikát. Amikor Gergő várnagy másnap érdeklődött, hogy haladok-e munkámmal, őszintén megmondtam neki, egyelőre nincs mit írnom, meditálnom kell.
263 A hordóhasú, piros képű Gergő vitéz figyelmeztetett: őt a nagyúr megbízta, hogy ellenőrizze munkámat, de megmondja őszintén, nem ismeri a betűket, én tehát könnyen áltathatom őt, legföljebb majd velem együtt őt is lenyakaztatja Iván úr, mert az könnyen kapható ilyesmire. Megnyugtattam a derék vitézt, hogy nem akarom korai halálát. Erre meghívott, hogy ebédeljek vele. Köszönettel nemet mondtam; elmagyaráztam, hogy fogadalmam értelmében szótlanul kell ennem.
– Hallottam, hogy nektek, barátoknak mindig böjtölnötök kell. No de itt egyedül vagy, ki látja, hogy velem húst eszel?
– Az Úr velem van – feleltem. – És mi ferencesek...
– Mindig kettesben jártok, hogy vigyázzatok egymásra. Tudom. De odaát a klastromban a ciszterek... hajajezzel magamra hagyott.
Attól féltem, hogy tartózkodásommal megsértettem a derék hadfit, ő azonban nyilvánvalóan társaságra vágyott, ezért később is gyakran fölkeresett. Bizonygatta, hogy a kisszámú őrség valósággal dúskál vadhúsban, nyugodtan velük tarthatok én is. De én ellenálltam a csábításnak.
Később aztán egyszer azt mondta: ő más papban nem bízna, de látja, hogy én igazán Istent szolgálom, ezért megengedi, hogy a vár kis udvarán sétálgassak, sőt a bástya fokára is fölmehetek.Kiengedne az erdőbe is;tudja,ha megígérném, vissza is térnék, de félt a farkasoktól. Tréfásan kacsintott, majd megkérdezte: barátnak szabad-e nevetni?
Mondtam: Francseszkó nemcsak a szegénységnek, hanem a vidámságnak is apostola volt. Ez tetszett neki. De ki volt ez a Francseszkó, kérdezte. Nagy csodálkozással hallgatta szentünk életének megrendítő történetét. Közben váratla
264 nu] megkérdezte: a rongyos ruha is az ő előírása-e? Mondtam, az enyémet Iván úr tépte meg. Másnap gyönyörű, fekete-fehér díszes palásttal akart meglepni.
– A feketét és fehéret tiltja a regula – magyaráztam meg.
– Hát milyet hozzak?
– Hamuszürkét.
Hozott egy hamuszürkét, igazi ferences csuhát, és ezt örömmel elfogadtam, mert a fűtetlen cellában igencsak fáztam éjszakánkint. Megkérdeztem: miseruhája van-e? Erre titoktartás ígérete mellett levitt a vár pincéjébe. Nemcsak egyházi ruhák voltak ott szép számmal, hanem drága művű kelyhek, szentségtartók, gyönggyel kirakott pásztorbotok, díszes kötésű misekönyvek is garmadával. Kérdezetlenül elfecsegte a várnagy, hogy miután Chák Péter úr kirabolta a veszprémi egyházmegyét, elűzve a püspököt és az oltár előtt felkoncolva négy kanonokot, Miklós úr, Iván öccse rátámadt a zsákmányt Pozsony felé szállító szekerekre, és egyet mindenestül elhozott ide."
9
Következik Hemericus atya Krónikájának befejező része: “... Éltem a várnagy engedelmével, és gyakorta sétálgattam a szűk várudvaron, a breviáriumot mormolva. Nagy mulasztásaim voltak, mert a sötét cellában többször elaludtam a Matutina idejét, hajnali három óra helyett éppen csak a reggeli Laudesre ébredtem föl. Eszembe jutott, hogy Francseszkót, amikor már nagyon gyenge volt, Verna-hegyi negyvennapos böjtje idején minden hajnalban egy holló ébresztette föl kopogtatásával. És azon az éjszakán egyszerre
265 csak én is kopogtatást hallottam a gerendafalon: az Ég valamiféle madarat küldött segítségül, hogy a hét zsolozsma egyikét se mulasszam el.
Olykor a lakótorony kis teraszára is fölkapaszkodtam, és lenéztem a völgybe. Kuszugh várát innen nem lehetett látni, csak észak felé volt kilátás, a Reüt felé vezető völgyre. Egy délután nagy lovas csapatot vettem észre, amely lassan távolodott fölfelé a havas mezőn. Gergő azonnal megmondta: az osztrák herceg vonul hazafelé seregével. Megkérdeztem: akkor most úgy-e hamarosan itt lesz Iván úr? Gergő megnyugtatott. A Henrikfiaknak sokfelé van birtokuk, váruk. Itt amit körös-körül látok, az mind az övék, de Pozsony, Suprun, Somogy megyékben is van sok falujuk, sőt AraJ és Csanád megyében is. Aztán sosem lehet tudni, Iván úr mikor békül ki a királlyal, mikor kezdi el újból a nádori tevékenykedést, mikor veszi át a tárnoki méltóságot, mikor megy Szlavóniába rendet csinálni, mert olykor ő a tót bán is. Néha bizony hónapokig vagy évekig nem látják.
Ekkor határoztam el, hogy családtörténet helyett a mamagam Krónikáját vetem papírra. Amennyire egészségem engedi. Az utóbbi hetekben ugyanis sokat gyöngélkedtem. Amikor erőm engedte, mindig kimentem a bástyára levegőzni, zsoltározni. Gyakran megjelent ott a várnagy egy kis beszélgetésre. Tavaszig annyira összebarátkoztunk, hogy egy napfényes, szép délelőttön meg mertem kérdezni: nem tudja-e, mi van odalenn, a kuszughi alsóvárban?
– Ördögöd van! – kiáltott föl erre a vitéz, majd szájára ütött. – Papnak ilyet még se kellene mondani.
Aztán azzal folytatta: jól eltaláltam, mikor kell ezt kérdezni, mert két katonája éppen tegnap végzett földerítést odalenn. Neki ugyanis résen kell lennie, nem készülnek-e
266 támadásra az Ö-Vár ellen a kuszughi osztrákok. Egyik katonája régi kuszughi ismerősével, Vendel gazdával találkozott, tőle érdekes dolgokat hallott.
Albert úr úgy viselkedik, mint aki örökre Kuszughon akar maradni. Nem rossz ember, de nagyon keményen hajszol munkára mindenkit. Akinek munkájával Albert úr elégedetlen, azt azzal rémítgeti, hogy kikergeti a várból. S mivel a kuszughiak Iván úrtól még jobban félnek, inkább dolgoznak inuk szakadtáig.
Sóhajtottam. Milyen különös, hogy idegen javára könnyebb munkába hajszolni a lustákat, mint saját érdekükben.
A várnagy azzal folytatta, hogy Albert úr Emmer stíriai faluból ácsokat, kőműveseket hozatott, és állítólag asztalosok és posztókészítők is jönnek. Az új városfalat kétszer olyan vastagra és magasra építik, mint a régi volt.
– És a templom? – kérdeztem.
– Albert úr azt mondja, hogy ráér még az Isten. Meg papjuk sincs. Bursra sem járhatnak a kuszughiak, mert a ciszter páterek nagyon félnek az osztrák megszállóktól, és senkinek sem nyitják ki a várfal kapuját.
– Szegények! Ennyi ember pap nélkül, vigasz nélkül, szentségek nélkül – csóváltam fejemet.
– No hiszen, segítenek magukon, hajaj! – A várnagy elnevette magát. – Képzeld, az öreg Vendel például elővett tarisznyájából egy darab kenyeret, megáldotta, hogy ,,hókusz-pókusz", az égnek emelte, és megette. Aztán kijelentette, hogy most már őbenne van a Jézus Krisztus.
– Konszekrált – állapítottam meg. – De hát ehhez nincs joga, és nincs hatalma.
Heteken át sokszor elmélkedtem Vendel gazda eljárásáról. Itáliában tudtommal még egyetlen laikus sem bátorodott
267 fel soha ilyen szentségtörésre. De hát... ha a papság nem teljesíti, és nem teljesítheti feladatát, akkor a feladat elenyészik vagy módosul.
Lehet, csak azért vagyok ilyen elnéző, mert erőm fogytán. Rövid jobbulás után megint gyakran gyötör erős gyomorgörcs; ilyenkor kiegyenesedni sem tudok. Máskor meg kezem-lábam megmerevedik; ülni, de még tollat fogni sem vagyok képes. Halálom közeledik? Éjszakai virrasztásaimon gyakran imádkozom, vajha tüntetne ki az Ég kegyelme, mint Nagy Rendalapítónkat, Krisztus öt sebének stigmáival"...
10.
Ezzel a mondattal végződik Hemericus fráter börtönben írt Krónikájának utolsó bekezdése.
268 V111. Béke és fölemelkedés i.
Azon a vég2etes októberi délelőttön, a Vár átadásának napján, messze járt már katonáival a Ragadozó Farkas, de Kuszugh megmenekült lakói még nem mertek előjönni az erdő távolabbi, bozótos zugaiból, ahová a várispán kivégzése és a pap megkötözése közben menekültek.
A fiatal Ergye bátorodott föl leghamarabb, s kezdte szólongatni a váralja népét. Franci is előbotorkált, és ő találta meg a mély gödörben lapuló Bonardus frátert, akinek kövér teste szinte mulatságosán remegett a rémülettől és a hidegtől. Az Angyali Doktor párizsi tanítványa, aki az erdőnek beillő bursi monostor kapusfülkéjének biztonságából nézte a világot, és csak társalgásokból szerzett tudomást az élet és az életet irányító urak cselvetéseiről, nem sejtette, miféle ,,kaland"-ba keveredhetik a gyerekekről szóló híradás továbbításával.
Nagy nehezen lelket öntöttek a derék fráterba, hiszen fontos feladat várt őreá: neki kellett a gyermekek rejtekhelyéhez elvezetnie a szabadító csapatot. Az akció most már nagyon sürgőssé vált, mert meg kell előzniük Iván bosszújának végrehajtását. Amellett nem volt lovuk, gyalog mentek, míg Iván úr tömérdek lovassal rendelkezett.
Edmont hadnagy végképpen eltűnt, így az ifjabb Ergye
269 és Bord vezetésével indultak el húszan Burs felé. Két osztrák katona kísérte őket. Franci és néhány társa velük ment a váraljáig, hogy megnézzék a leégett házakat. A fráterek lakópajtáját teljesen megsemmisítették a lángok, a templomból pedig nem maradt egyéb, csak a szentély alacsony, kör alakú kőalapzata, amelyet üszkös gerendák tömkelege borított. De a lakóházaknak még ennyi nyomuk sem volt, hiszen nem volt kőalapzatuk. A szalma- és nádtetőket kormos foszlányok alakjában széthordta a szél; fekete, sáros pernye borított el minden talpalatnyi helyet.
A lesújtó látványtól elszomorodva topogott Franci a keserves pusztaságban, aztán a tornyokkal bástyázott várfalra esett tekintete. Azon az erős ostromgépek innen csak karcolásnak, horpadásnak látszó sebeket tudtak ütni. És ebben a pillanatban a köcsögkészítő meghallotta Hemericus atya rekedtes, szemrehányó hangját:
“Látod, ha az első naptól kezdve komolyan vesszük a falépítést, ha a kőrészek között nem tátunganak ruzserések, és nem gyulladnak ki sorra a szalma háztetők, akkor erős váratok lett volna a ti városotok, és nem szenvedtetek volna ti sem nagyobb kárt, mint a Vár maga."
Franci behunyta szemét, és hangosan felsóhajtott:
– Atya, hol vagy?
Mélységes csönd volt, csak a szél zizegtette a földet borító, elszenesedett törmelék nádszálakat.
– Szóltál, Franci? – kérdezte öreg Ergye, aki tőle nem messze búslakodott.
A köcsögkészítő megrezzent, de nem válaszolt, mert a cincogó szélben megint az Atya hangját hallotta:
“Ez a te hazád, ez a Kuszugh, és amikor visszatérek hozzátok, ez lesz az én hazám is. Ha végre belátod, hogy kár
270 volt annyit tusakodnotok ellenem, akkor ne várj rám, fogd meg már most helyettem a munka szekerének rúdját, mozdítsd meg, és tegyétek azt, amire oly gyakran buzdítottalak benneteket."
2.
A gyermekmentő csapat igen lassan haladt Burs felé. Vezetője, Bonardus öreg volt és fáradt. De még alkonyat előtt a fészer közelébe értek. Bord ment kémszemlére, s miután megállapította, hogy a gyerekek együtt vannak, s mindössze öt őrt látott, rövid pihenő után végrehajtották a támadást.
A csapat egy része az ő vezetésével megkerülte a faépületet, és kellő távolságban zajt csapott. Az őrök lándzsát fogtak, és arra indultak. Ekkor Ergye csapata megrohamozta a pajtát. Két őrt találtak ott, megkötözték őket, majd a másik csoport segítségére siettek. Komoly harc nélkül fogták el azt a három pribéket is.
Az öt megkötözött őrt a pajtában hagyták, és fárasztó éjszakai gyalogmenetben azonnal visszatértek Kuszughra. Hajnalban érkeztek meg a Vár udvarára. Az ott virrasztó meggyötört szülők boldogan ölelték magukhoz éhes és didergő gyermekeiket. Egy sem hiányzott közülük. A Vár udvarán égő tüzek körül hamarosan elaludtak a fáradt gyerekek, miután valami kis harapnivalót kaptak, és pokrócokba burkolták őket.
Másnap hajnalban Franci és ifjú Ergye munkára szólították a váralja népét. Albert várnagy is ott volt a parancskiadásnál. A legmerészebbek kimentek a földekre és az erdőbe, hogy fát hozzanak, és hogy ehető bogyókat, gyöke
271 reket keressenek, meg csapdákat állítsanak az erdő vadjainak. Két bátor csoport a téglabányánál állt munkába. Ameddig a fagy nem teszi lehetetlenné a munkát, téglákat formálnak az agyagból, szépen és hosszan kirakják a mezőn; így kiszáradnak valamennyire, amíg tavasszal az égetést megkezdhetik. Két őr figyelt a toronyból, nem közelednek-e Iván katonái.
A lakosság zöme először hozzálátott a várárok mecitisztításához. A nagyobb gyerekek az elhamvadt váralján szedték össze mindazt, aminek még hasznát lehet venni.
Szűkös télnek néznek elébe, de valahogyan csak kihúzzák tavaszig. Albert úr megígérte, hogy elhozat Emmerbergröl néhány áttelepülni kész családot, kőművesekkel, ácsokkal, cserépfedőkkel, hogy segítsék az építést.
Az osztrák herceg hada még karácsony előtt hazavonult, miután Szent Videt, Borostyánkőt nem tudta bevenni. Albert lovag a kuszughi helyőrség egy részét hazabocsátotta, de Emmerbcrgből, ősi várából újabb csapatokat rendelt magához.
Ácsokkal, kőművesekkel együtt érkeztek a páncélos lovas katonák – egyszerre megint nagyon szűk lett az udvar; mihelyt kitavaszodott, teljes erővel hozzáláttak a városfal és a külső házak építéséhez. Most már téglából készük az egész fal, magasabbra és vastagabbra, mint az ostrom előtt volt, sűrűn megrakva őrtornyokkal.
Emmer faluból egy molnár is érkezett, az veszi majd gondozásába a meggyilkolt Vejmo család erdőszéli házát és félbemaradt vízduzzasztóját. Ö ért a városárok szintezéséhez is; biztosra ígérte, hogyha kiássák a kellő mélységre, és elkészül az alsó zsilip is, akkor egykettőre úgy feltölti vízzel a külső falakat övező árkot, hogy senki idegen nem juthat be többé Kuszugh városába. 3
Albert von Emmerberg magas, szikár, szőke germán volt. Kissé rekedt hangon adta ki nyers parancsait. Modorának élesen ellentmondott világos szemöldöke és szelíd kék szeme. De ő maga gyakran hangoztatta: ne higgyenek a szemének, mert akármilyen kék is, azért egyből felakasztatja azt, aki Ivánnal cimborái.
Franci már háromszor találkozott, és igen jól elbeszélgetett vele, gyatra német tudása ellenére; a harmadik alkalommal, egy nappal az új katonák és új telepesek megérkezése után, az az érzése támadt, hogy a várnagy valamit titkol előle. És csakugyan, rövid beszélgetés után, a várnagyi házban, Albert úr hamiskás mosollyal megkérdezte tőle:
– Te Franci vagy, a köcsögkészítő?
– Én – hajolt meg a kérdezett.
– És te vagy a vezére a váralja népének?
– Vezére? Nem – szerénykedett Franci. – Csak... csak...
– Na ja, csak csöndesen parancsolgatsz, és ők szót fogadnak. Nagy dolog ez, barátom; ordítás nélkül fegyelmet tartani.
Franci hallgatott, a várnagy folytatta:
– Szóval tőled örökölte ezt Kocda?
Franci egy pillanatig azt hitte, nem jól hall. De mindenképpen Kozdának kellett értenie a németesen Kocdának ejtett nevet. Mielőtt azonban eszébe jutott volna, mit is lehet mondania egy stíriai úr előtt eltűnt fiáról, kinyílt az ajtó, belépett egy zömök férfi, feszesen megállt, majd levette az arca jó részét eltakaró sisakját.
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– Kozda! Fiam? – kiáltott fel a köcsögkészítő.
– Én vagyok, apám!
– Na csak öleljétek meg egymást – szólt a várnagy. Leült és combjait csapkodva nevetett.
Pár szóval tisztázták, hány éve is, hogy Kozda öccsével és még nyolc kuszughi várkatonával ellovagolt Ágfalvára s onnan Stíriába, beütésre. Bizony annak tizenhét-tizennyolc éve! Gergely? Elesett az első csetepaténál; nyílvessző &pound;úródott nyakába, sokat szenvedett, nem tudtak rajta segíteni. Bekerítették, elfogták őket, Gergely ott szenvedett ki szemük láttára, ők meg lelkileg elkészültek arra, hogy felhúzzák őket egy fára. Kozdának azonban harmadmagával sikerült megszöknie a kivégzés elől. Hetekig bujdostak az erdőben; irányt tévesztettek, mind beljebb kerültek a németek lakta országban.
A köcsögkészítő nem is tudta, mit csodáljon inkább: hogy mi minden történt elsőszülött és egyetlen fiával, vagy hogy milyen ékesszólóan tudja előadni az eseményeket. Mert noha csaknem húsz éve élt idegenek között, s ezalatt csak ritkán volt alkalma anyanyelvén beszélnie, mégis olyan jóízűen és színesen számolt be élete folyásáról, akár egy igric az előidők hőseiről.
Kozda tehát az erdőben bujdosott két társával. Egy este, amikor éppen éjszakai búvóhelyet kerestek, nagy világosságot láttak. Arra lópóztak, és meglátták, hogy vérvörös lánggal ég egy kastély felső része; körülötte fejvesztetten rohangáltak az emberek, miközben senki sem foglalkozott oltással vagy mentéssel. A három kuszughi szökött katonával sem törődött senki, így egészen közel mehettek. Kozda ekkor észrevette, hogy a felső emelet egyik ablakából két, irtózatosan sikoltozó gyermek integet a sűrűn gomolygó füstből.
274 Az ablak alatt fejüket vesztett nők és férfiak kiabáltak: “Létrát! Létrát! Hozzatok hamar létrát!" De senki sem csinált semmit. Talán nem volt létrájuk?
Kozda nem habozott, pár szóval megbeszélte tervét társaival, majd odafutottak az ablak alá és végrehajtották azt a műveletet, amellyel alacsonyabb várfalon szoktak áthatolni. Kozda egyik társa, Borza a fal tövébe állt, másik társa, Péter összekulcsolt két tenyerébe lépve a vállára hágott, azután Kozda következett, aki a legkönnyebb volt közöttük. Tenyérből vállra, vállról tenyérbe emelkedve éppen elérte a füstölgő ablak alsó keretét. Bal kézzel megkapaszkodott benne, jobbal kiemelte az egyik gyermeket, karjánál fogva lassan leeresztette Borza válláig, s mire onnan a bátorságra kapott helybeliek elvitték, Kozda már a második, nagyobbik gyermeket is lebocsátotta, hasonló módon, majd o maga ugrott le; igazán az utolsó pillanatban, mert az ablak deszkája éppen lángot fogott és a tűz kifelé csapott, úgyhogy lepörkölte a magyar legény jobb szemöldökét és meggyújtotta zekéje ujját.
Kozda egyetlen ugrással, lángcsóvaként ért földet, elvágódott. Péter nyomban rávetette magát az égő ruhaujjra, így a láng elaludt. A bátor életmentő könnyű égési sebet szenvedett, míg megmentettjei éppen csak kissé clkábultak a füsttől. Zsírt hoztak, bekenték a sebeket, és tovább folyt nz oltás, pontosabban az összevissza szaladgálás és kiabálás.'
Ekkor hatalmas felhőszakadás zúdult le, mintha dézsából öntötték volna a vizet; az égő kastélyrész tüze szinte percek alatt elaludt, még a füst is csak rövid ideig tekergeti az üszkös romok fölött, azután nem maradt egyéb, mint a fojtó, kesernyés égési bűz. A kislányokat – mert két kislányt
275 mentettek ki a lángokból – hamar elvitték, hogy ágyba fektessék, ápolják; a három legényt pedig, hiába szabadkoztak, és próbáltak odébbállni, szinte ünnepélyesen bekísérték a belső várudvarra, hogy megvendégeljék és kikérdezzék.
Kozda és társai ettől az utóbbitól nagyon tartottak. Félelmük nem volt alaptalan; a vallatok egykettőre megsejtették, hogy nem egyszerű vándorló legényekkel van dolguk, hanem legalábbis – magyaros szóval – szegénylegényekkel; bár mind a hárman beszéltek németül, mégis megérzett rajtuk az idegen; hamarosan gyökeret vert a vállalókban a gyanú, hogy Stíriát dúló “vad magyarok" kerültek kezükre.
Mindazonáltal – nyilván még a tűz rémületének hatása alatt – egyelőre eléggé emberséges megoldást választottak: jóllakatták az életmentőket, leitatták, s amikor már láthatóan gyengén álltak a lábukon, betámogatták őket egy kamrába; ott ledűlhettek a szalmára, és nyomban elaludtak, nem törődve azzal, hogy a meggondolatlan életmentésnek rájuk nézve miféle, igen kellemetlen következményei lehetnek.
A vár ura nem volt otthon, csak másnap érkezett haza, s értesült a történtekről. A három magyar legényt elébe vezették. A várúr nem volt más, mint az alig huszonhárom éves Albert lovag, aki azonban már öt évvel ezelőtt Emmerberg várának és környékének nagyhatalmú ura lett. Az egyik megmentett az ő kislánya, Traute volt, a másik a gyermeklány játszópajtása, a tízéves Keti, a kulcsárnő leánya.
A kézre került három vad magyarnak Emmerberg várában semmi baja sem történt. Az ifjú lovag és felesége igaz hálát éreztek gyermekük bátor megmentői iránt, a kemény
276 kötésű legényeknek rövid tanakodás után fölajánlották, hogy lépjenek be a vár őrségébe. Ha jól viselik magukat, szabad stíriai várkatonákká lesznek. Péter és Borza tizenöt évig katonáskodtak a várban, most favágók és sokgyerekes családapák Emmerben.
Az ifjú várúr Kozdát különlegesen értelmes fickónak találta. A várkáplánnal még írni-olvasni is megtaníttatta (ő maga nem tudott). A magyar fiú a hadi tudományban is számos jelét adta eszességének. Megtanulta például a számszeríjkészítés bonyolult mesterségét. Ö oktatta lovaglásra az emmerbergi várkatonaságot, később nyilazásra is, s lassankint amolyan fac-totummá lett, a lovag jobbkezévé. Amikor Albert elment a Kuszugh ellen indított hadjáratára, őrá bízta Emmerberg várát. És miután az osztrák herceg egy elfoglalt magyarhoni várral ajándékozta meg Albert lovagot, ő mit sem talált természetesebbnek, mint hogy magyarul is beszélő, megbízható hadsegédét tegye meg kuszughi helyettesévé.
Mindezek tisztázása után végre sor kerülhetett családi dolgokra. Apa és fia majdnem egyszerre mondta ki Erzsók nevét.
– Sokáig sírt utánad, aztán férjhez ment – közölte Franci.
– Kihez?
– Bordhoz.
– Ahhoz a bősz fenegyerekhez?
– Nem fogsz ráismerni. Piroska addig szidta, amíg végül az ujja köré csavarta. Szelíd, szorgalmas ember lett belőle. Talán túl szelíd. Legalább... ameddig goromba volt, mindig tudtam, mit akar. De most jól gazdálkodik, és verekedő hajlamának maradékát kiadta az ostromban, a te bajtársaid bőrére.
277 Nevettek.
– Szóval minden rendben?
– No nem. Piroska nem tudott belenyugodni, hogy te elmentél; félek, hogy sohasem fogja megbocsátani. Bord meg lehozhatja neki a csillagokat, akkor is elégedetlen vele. Pedig van Piroskának egy édes, szép unokája is.
– Én két unokát hozok édesapámnak. Keti az anyjuk, akit kimentettem a tűzből. Szóval Bord nem lesz ellenségem?
– Hacsak te nem haragszol rá. Mert hogy Erzsóknál ő győzött le téged.
Ezen megint jót nevettek.
Albert lovag közbeszólt, hogy valami fontosat kell közölnie. Hosszan magyarázta: szerinte a mai helyzet nem tarthat örökké, valahogyan egyszer megkötik a békét, s ha abban egyesült erővel letörik a Henrikfiak hatalmát, akkorreméli – Kuszugh végleg az övé marad. Ebben az esetben ő hazamegy Emmerbergre, mint fő székhelyére s itt “Kocda" fog parancsolni az ő nevében.
Franci és Kozda az illendőségről megfeledkezve majdhogynem a nyakába borult a lovagnak.
– Hanem te töpfer – hárította el a hálálkodást kissé kelletlenül Albert úr –, hiába tagadod, te is parancsoló ember vagy, és ezért rád is nagy munka vár. Sokkal gyorsabban kell építeni a városfalat, mert anélkül nem megyünk semmire.
A köcsögkészítő elmosolyodott. Mondta ezt neki már más is, nemcsak német, hanem olasz is, és most már éppen azon volt, hogy az utóbbinak megfogadja a szavát. Ezért csak helyeslőén bólogatott.
– Na ja, hogy mást ne mondjak – folytatta Albert úr –,
278 mióta nem ettünk tehénhúst? Miért nincs? Na ja, háború volt. De azóta? Itt mindenfelé olyan népek laknak, akik nem nevelnek marhát, hanem ellopják a másét. Stíriában is így volt sokáig, de aztán megépítettük a városfalakat, és most már nem lehet éjjel csak úgy, ukmukfukk elhajtani a csordát. Na ja, ha meglesz a fal, hozatok Stíriából szarvasmarhát meg juhot, és meglátjátok, milyen jó világ lesz itt! Ez a heves derűlátás némi óvatosságra késztette az öreg ,,töpfer"-t. Halkan megjegyezte:
– Hanem Iván úr nem az az ember, aki könnyen belenyugszik a változásokba.
– Ne félj, öreg – mondta fölényesen a várúr. – Ivánt már összetörte a herceg.
4
Az öreg Franci szorongott egy kicsit, miképpen fogadja majd a váralja népe azt a hírt, hogy Albert lovag az ő fiát, a közülük való, jobbágyivadék Kozdát akarja megtenni helyettesének és majdnem hogy teljes hatalmú utódának. Hiszen ha például Kozda gyerekkorában azt álmodja, hogy várúr lett, és ezt el meri mesélni, pajtásai alighanem alaposan elpüfölik, a felnőttek pedig ujjal mutogatnak a köcsögkészítő fiára, aki – ha csak álmában is – fennhéjázóan fölébük akar kerekedni.
De Franci és fia most rájöttek, milyen sok derék ember lakik Kuszughon, milyen értelmes józanságra nevelte őket a történelmi események száz veszedelemmel járó és ezer megfontolást kívánó forgataga. A jámbor földmívesek és a szerény fél-iparosok szinte természetesnek találták, hogy
279 akik meg tudtak maradni ott, ahonnan kotródni kellett a Wolfer nemzetség kiskirályainak, azok közül persze hogy támad olyan fiú, aki alkalmas a vár – pontosabban: az ő Váruk – kormányzására. Forma szerint ugyan az osztrák herceg és annak Albert lovagja még az úr a váralján és a várban, de most már kezdték elhinni, hogy Hemericus igazat jósolt annyi éven át: eljöhet az a pillanat, amikor az ember saját maga urává lehet saját hazájában.
A váralja öregebbjei, akik suttyó kora óta ismerték Kozdát, most derűs örömmel üdvözölték, amikor mint helyettes várispán jelent meg. Piroska ellenben, akihez elsőnek ment el, ököllel hátba vágta, s ha az ütés nem is volt erős, a kísérő szavakban méreg csípett:
– No te! Te aztán megcsináltad a magadét! De mit ér az egész, ha Erzsókot elvesztetted. Mi?
Erzsók olyan egyenrangú biztonsággal üdvözölte hajdani mátkáját, ahogyan rég látott játszótársat köszöntünk felnőtt korban.
– Nézd meg a lányunkat – hívta be a házba.
– Nekem is van lányom – büszkélkedett Kozda. – Meg egy fiarn is. Stíriában, Emmerberg várában.
– Két gyerek! – kiáltott fel Piroska. – Hallod, Bord, Kozdának már kettő van!
Bord előjött a ház mögül. A hajdani délceg falurosszát, aki az ostromra következő békés életben gyors hízásnak indult, csakugyan nehéz volt fölismerni a lomha mozgású, sunyi tekintetű parasztban. De nagy szeretettel fogadta, megölelte Kozdát:
– Jól hallom, kettő? Mennyi idősek?... Hát akkor a télen ezek hárman már együtt sikongázhatnak.
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– Neked persze csak a játékon van az eszed – zsörtölődött vejével Piroska.
Bord oldalt hajtotta fejét, Erzsókra nézett, nem felelt. Öreg Vendel kocogva érkezett a szőlőhegyből. Zihálva kiabált már messziről:
– Hát megjöttél, Kozda? Ugye nem ismersz rá itt semmire?
Voltak, akik irigykedve tapogatták Kozda drága ruháját, fényes fegyvereit. De különösen lovát, mert ha ennivalójuk
– szűkösen – volt is már, lovuk még jó sokáig nem lesz. Tódor elismerően mondta:
– Különb legény vagy te Iván úrnál is meg egész pereputtyánál!
– Meghiszem azt – helyeselt ifjú Ergye, a mostani bíró.
– Hiszen közülünk való, nem idegen lovag! – Megpaskolta a szép pej paripa nyakát. – Táltos ló! – bólintott elismerően.
Franci egy kicsit zavartan hátralépett:
– Nem, nem. Táltos ló... az valami egészen más... – mormogta.
Kozda felkacagott:
– Hát ti még hisztek táltosban? Emlékszem, gyerekkoromban engem is rémisztgettek vele. De ma már! Nem boszorkányok uralkodnak a földön, hanem bátor és erős férfiak!
– No lám – mondta Piroska, kicsit keserűen.
– Ügy legyen, ámen – suttogta öreg Franci, és loppal keresztet vetett.
– De azt mondjad – rángatta Kozda könyökét Vendel –, igaz-e, hogy a tiétek lett a vár? Tied és Francié?
Franci ismét előlépett, elvörösödött arccal, ő felelt:
281 
– Nem a miénk! Hogyan is képzeled! A tiétek!
– Ezt hogy érted? – ráncolta homlokát Vendel.
– Hát... mindenkié... lesz.
– Hiszen akkor a tiétek is! – kiáltotta Vendel, és nagyot csapott Franci vállára.
Egész sereg ember gyűlt már össze. Egymást bökdösték, ráncigálták: mi ez? mit beszélnek? kié? micsoda?
A köcsögkészítő háromszor elismételte, mit mondott Albert úr. Hogyha ő majd elmegy, helyette Kozda lesz itt az úr. Helytartó. És ez már majdnem az, amit Hemericus atya. jósolt: hogy elérkezik az idő, amikor a Váralja lesz a Vár ura.
– Persze csak addig – szólt bele éles hangon Piroska –, ameddig Albert úr vagy Iván úr vissza nem tér.
– Majd vigyázunk – jegyezte meg halkan Franci. De az asszony kiabálni kezdett:
– Vigyázunk. Hej férfiak! Ti férfiak! Hát nem látjátok, hogy Albert úr csak szédít benneteket!? Egy asszonynak kell észrevenni: azt akarja, hogy gyorsabban építsétek az ő várát. Ezért hiteti el veletek, hogy a magatokét építitek. Te meg Franci, a híres nagy eszeddel, mindent elhiszel s hajszolod a népet. Sose higgyél a németnek!
– Különösen, ha nagyúr – tette hozzá Tódor.
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Iván úr nem mutatkozott. Iván úr valóban nehéz helyzetben volt. Alig maradt katonája; nemcsak őt, Miklós öccsét is megverték; s a gazdag veszprémi püspökség nem volt már a családé. Iván úr most Szlavóniában akart új hadsereget
282 szervezni, oda küldte hadnagyait azzal, hogy később ő maga is odamegy.
Egyelőre Szent Viden, megmaradt legerősebb várában szállt meg. Meredek hegylánc oldalából szinte függőlegesen felszökkenő sziklák tetején épültek a magas várfalak, amelyeket Albrecht jól fölszerelt csapatai is hiába ostromoltak. A római időkből származó hatalmas pince tele volt fegyverrel, élelemmel, itt kis létszámú őrség is kiállhatott akármilyen hosszú ostromot.
De egyelőre semmi jele sem volt annak, hogy az osztrák herceg harmadszor is be akarna törni a határon. Iván még várt, terveket szövögetett.
Egy napon váratlan követ érkezett Szent Vidre. Walter comes, Ladomér esztergomi érsek hűbérese. Ladomér mindeddig a Chákok szövetségese, Iván legádázabb ellensége. A küldöttek síkföldi lovai nem tudtak felmenni a várkapuhoz vezető vízmosáson, úgyhogy Walter és kísérete gyalog volt kénytelen felkúszni a várhoz.
Iván a tágas lovagteremben fogadta a követet, aki élőszóval tolmácsolta az érsek üzenetét: tegyenek félre most minden haragot, itt az ideje, hogy az ország nagyjai összefogjanak László király ellen. A király már semmit sem tart tiszteletben, legutóbb fegyveres csapattal támadta meg a Nyulak szigetén levő apácakolostort, levágta az őröket, halomra gyilkolta az apácákat, s lova nyergébe emelve megszöktette testvérnénjét, Erzsébet apácát, s elküldte feleségnek a szerb királyhoz.
Iván gúnyosan közbevágott:
– Ejnye, hát ilyen közel álltak az érsek úr szívéhez a legyilkolt apácák?
283 Walter lovag úgy tett, mintha nem értette volna meg a gonosz célzást.
– Ez csak mellékes tette a királynak – magyarázta. – Az érsek úr élete sincs biztonságban. Amikor legutóbb János kalocsai érsekkel egyetemben figyelmeztette Lászlót, hogy királyhoz méltatlan tetteit nem nézheti többé vakon, László ezt üzente vissza: “Engem a csuhások ne tanítsanak semmire! Majd kiszúratom a szemüket, és akkor aztán csakugyan vakon nézhetik, mit teszek!"
Iván úr erőltetetten nevetett.
– Ha valaki – mondta azután –, hát én tudom, milyen eszközöket használ László király. Egy idegen fejedelemmel szövetkezett és ellenem!
– Éppen ezen okulva – emelte föl hangját Walter comes – Ladomér érsek arra kér, hogy felejtsd el sérelmeidet, és jöjj seregeddel a Felső Tiszához. Ott lesznek a Chákok és az Abák is, számos püspök is. Nemcsak tanácskozás lesz ott; elérkezett a cselekvés ideje.
– Nagyon megtisztel a hívás – bólogatott Iván. – De vajon kinek az oldalán áll a pápa?
– Ladomér úr levélben kért terveire jóváhagyást őszentségétől. Megírta neki, hogy László király immár nyíltan elveti a keresztény vallást, tatárokkal él együtt, utálatos vétkekben fetreng...
– És visszaköveteli a püspököktől az egyházi birtokokat, ez a legfőbb panasz – egészítette ki a közlést Iván, jelezve, hogy máshonnan már megtudta, mi volt még az érsek levelében. – De... akárhogyan is... gondolkoznom kell. Kérlek, légy a vendégem holnapig.
Erdei vadászatot, fényes lakomát rendezett Iván a követ tiszteletére, s másnap közölte válaszát: köszöni a hívást,
284 egyetért az érsekkel, elmegy a Tiszához, de nem indulhat azonnal, mert a nyugati határról most nem vonhat el csapatokat, ezért előbb Szlavóniából kér erősítést.
Nem sietett az indulással, mert félt, hogy tőrbe csalják. Tájékozódni akart. De amikor harmadnap Boszniából hírt kapott, hogy Velencei Endre partra szállt Dalmáciában, és a dalmát főurak kikiáltották őt királynak – kis csapatával azonnal Dalmáciába indult, Endréhez. Az volt az elképzelése, hogy Endrével és dalmát seregével együtt Budára megy, s ott várja meg, amíg az érsek serege elbánik a király kunjaival.
De mindennel elkésett. Endrének nem volt serege, és egy Arnold nevű főúr, akihez vendégként ment, foglyává tette, majd Velencének és Albrecht hercegnek egyszerre ajánlotta fel a magyar trónkövetelő kiadását illő váltságdíjért. Albrecht kínált többet, Árpádházi Endrét Bécsbe kísérték mint az osztrák herceg “vendégét".
Iván ott állott Boszniában, egyedül, jelentéktelen kis csapatával. Habozott, elinduljon-e mégis az érsekhez, amikor hírt kapott a Tiszától, s abból megtudta, hogy onnan is elkésett. A király a Tisza bal partján táborozott kunjaival, s miután a túlsó parton felvonult Chák és a két érsek serege, László királyt alattomban meggyilkolta három kun mulató pajtása: Árboc, Törtei és Kemencse.
Sohasem derült ki, hogy miért, kinek a felbujtására történt. Misze nádor azonnal kivégeztetett mindenkit, aki csak tudhatott valamit a királygyilkosságról.
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Ladomér érseket sem érdekelték a gyilkosság részletei. Fontosabb dolga volt.
Árpád házának már csak egyetlen férfisarja élt, őt kellett mielőbb megkoronázni, ha nem akarják, hogy az ország az Árpád-házi feleségük révén a magyar trónt maguknak követelő idegen hercegek prédája legyen. Az utolsó Árpádherceg, II. Endre legkisebb fiának, Istvánnak fia, Velencei Endre Bécsben élt mint az osztrák herceg úgynevezett vendége. Nem volt szabad addig várni, amíg Albrecht herceg megtudja, hogy vendégére szállt a magyar korona.
Az érsek két megbízható szerzetest azonnal Bécsbe küldött; azok ki is szöktették Endrét a falon, dereglyére ültették, és Budára vitték. Ott már mint királyt fogadták, lóháton Fehérvárra kísérték, és ünnepélyesen megkoronázták.
Ivánt újabb kudarc érte. Egykor, az országban elsőnek, ő tört lándzsát Endre királysága mellett, még akkor, amikor Ladomér – tekintélyes birtokok ellenében – lelkesen támogatta Kun Lászlót. S most az ő kezében van III. Endre király, őt illeti hálája. Ivánnak nem volt veszteni való ideje, csapata élén Fehérvárra sietett, az új király rendelkezésére bocsátotta magát. És sürgősen figyelmeztette III. Endrét: koronázási esküje értelmében nem szabad tűrnie, hogy Albrecht megszállva tartsa a nyugati várakat, amelyeket László bűnös segítségével vett el az ő családjától.
Ment is a követség Bécsbe, és kérte vissza a várakat, Pozsonyt, Kuszughot, Körmendet, Német-Üjvárt és a többit. “Nem adom" – felelt a herceg. “Akkor elvesszük erővel" – fenyegetőzött a követ. Albrecht hetykén azt felelte: áll elébe, jártak már nála magyar hadak, ő nem ijed meg!
286 Kuszughon minderről senki sem tudott. Burs monostorral, amelynek talán voltak értesülései, ez idő szerint nem érintkeztek. Hónapok múltak el, s egyetlen utas, egyetlen kereskedő sem vetődött el a környékre, ami nem volt csoda, mert Iván és Albrecht váltakozó rablóhadjáratai következtében ezen a vidéken még rosszabb volt a közbiztonság, mint az ország más részein.
Híre járt, hogy Rohonc környékén összecsaptak magyar és osztrák csapatok. Emiatt aztán a kuszughiak még nagyobb buzgalommal dolgoztak a városfalon, mert most már egyre bensőségesebben óhajtották, hogy végre biztonságban legyenek.
A váralja képzeletét másfajta esemény gyújtotta lángra ezekben a napokban. Szekér érkezett Emmerből. Két ökör húzta, két lovas kísérte, és a saroglyához kötve három tehén cammogott be az Ausztriai kapun. Mire a karaván megállt a belső udvaron, ott bámult már a fél település. Toronybeli házából nagy ugrásokkal előrohant Kozda, egyenesen a szekér végéhez szökkent, és vidám kiáltozással ölben kiemelte a ponyva alól előbb feleségét, aztán két gyermekét. Emmeri Keti túljutott már harmincon, de még mindig igen jóképű dundi menyecske volt. Fehér főkötője alól vaskos szőke hajfonatok buggyantak elő, és bekeretezték húsos piros arcát; világoskék szeme vidáman csillogott.
Öregesen loholva érkezett Franci, és kitárt karjaiba kapta előbb két unokáját, aztán menyét.
Közel s távol állók megbámulták Kozda stíriai feleségének ruháit. Bő palástköpenyt, galléros felsőrészt viselt az asszonyka, ráncokba omló szoknyát és nagyon díszes fó'kö
287 tőt. Kozda már Emmerben is nagy úr lehetett, gondolták, mert ezek a ruhák – a kuszughiak megítélése szerintelőkelő úrnőre vallottak. Közben két hatalmas ládát emeltek le a szekérről. Ki tudja, azokban talán még több ruha van!
A fegyveres kísérők Albert úrhoz mentek jelentkezni, négy kuszughi katona cipelte föl a házba a nehéz ládákat. Mögöttük Kozda vezette Ketit, jobbjával ölelve; bal karjába a két, ugyancsak csinosan öltözött gyerek csimpaszkodott.
Amikor eltűntek a lépcső fordulójában, Franci körülnézett, családját kereste. Piroska, lánya és veje a belső kapu lapos boltíveinek homályában állottak, és Franci hívogató intéseire sem mozdultak. A köcsögös végül odament:
– Miért nem jöttök a rokont köszönten!? – kérdezte.
– Mama azt mondja, előbb ő jöjjön hozzánk – felelt Erzsók. – Én mennék...
– Itt maradsz! – toppantott Piroska. – Amiért gróf kisasszonynak öltözött, nekünk nem kell megalázkodnunk.
– De Piroskám, nem mesélte-e Kozda, hogy az emmeri várban másként öltözködnek, mint nálunk. Mert ott...
– Persze, te rögtön őt véded. Dörgölőzöl hozzá, akár Albert úrhoz is. Míg csak ki nem löknek. A te fiadnak nem volt jó egyetlen kuszughi lány sem, neki külföldről kellett feleséget hozni, akár egy királyfinak.
– De hiszen ott élt, majdnem húsz évig.
– Te mindenre tudsz kifogást. De mondd meg, Bord hogyan menjen oda közéjük, amikor az ő felesége szerény ruhában jár, mert itt úgy való, és mert a hivalkodást Isten is bünteti. Meglátod, nem lesz ennek jó vége.
Piroskából áradt a perlekedő szó, Franci egyre csügged tebben hallgatta, közben többször Bordra nézett, és elszomorodva állapította meg, hogy az meg igenlően bólogat anyósának, amitől az asszony csak még jobban felhergelődik. Persze, máskor meg Bordót szapulja Piroska, s a vő most örül, hogy ez egyszer nem őt mosdatják... Franci végül szó nélkül megfordult, és fölment a toronyházba, fiához.
A sokaság egy része eloszlott, másik része kedvtelve tapogatta, simogatta az apró termetű három barna tehénkét. De ott volt már Ergye is, és miután beszélt Albert úrral, intézkedett az állatok elhelyezéséről.
A három tehénnek és a két ökörnek egy nap leforgása alatt istállót eszkábáltak össze a váralján. Másnap a marhákat fegyveres katona kísérte a sarjadó legelőre. Hamarosan minden gyereknek jut egy kupa tej! reménykedtek. Öreg Ergye erősen fenekedett, hogy elmegy, és szerez egy bikát. Ez majdnem legendás vállalkozásnak látszott, mert a sok háború és polgárháború az egész országban annyira kipusztította az állatokat, hogy a parasztok magukat fogták be, s a taligát keserű gúnnyal Laci király kordájának csúfolták.
De Ergyének nem kellett útra kelnie. Egy napon a falat építőkhöz oldalgott egy pásztorféle ember, s puhatolózott, befogadnák-e őt a falak közé s barmait a fegyverrel őrzött csordába? Hogy honnan vannak barmai? Bizony, messziről jöttek, mindig erdőn át, többnyire csak éjszaka, mert a fegyvertelen ember manapság sehol sincs biztonságban.
Kihívták a falhoz Kozdát. A köcsögösfi “lovag"-nak a pásztor bevallotta, hogy nem kevesebb mint nyolc tehene van s egy bikája is... Mire a tekintélyes állatállomány a városkapuhoz ért, már épült az újabb tehénistálló. A pásztor és családja – apja, felesége és két gyereke, menyeegyelőre az istálló falához tákolt fészerrel is beérte.
289 A hónapok során a gyerekek elhordtak minden szétesett romot és hulladékot; az egykori váralján a két rögtönzött istállón kívül állott már néhány vályogház is. És ott volt a pompás kőút, amelyet még Hemericus építtetett. Nem volt fölösleges munka, mert szilárd volta a hirtelen olvadásban nagy könnyebbséget biztosított az építéshez anyagot szállítóknak.
Kozda sűrűn hangoztatta – s apja, Franci volt a visszhangja –, hogy ilyen szép út mellé nem lehet csúf viskókat építeni. Gyakran mesélte, milyen nagyszerű városokat látott ő Stíriában. A falon belül sorban egymás mellett állnak a házak, fakeretbe rakott téglaépületek, egyforma ablakokkal, közöttük emeletes meg hosszú ereszű házak. A zsindelyről lefolyó esővizet ott hordóba gyűjtik, a kapu elé virágot ültetnek, de körülveszik sövénnyel, nehogy a tyúkok és a disznók kikaparják. Hamarosan disznók és tyúkok is lettek Kuszughon; a közeli falvakból szerezték, olyanoktól, akiknek szükségük volt a jó öreg Franci köcsögjére, s. vén Ergye piszkavasára meg Bodor kenderből font kötelére.
Franci kis égetőkemencéje majdnem sértetlenül vészelte át az ostromot. S mivelhogy egyetlen gyermeke – mint ő mondogatta – áttért a lovagi mesterségre, ifjabb Ergye egyik fiát vette maga mellé. A gyerek egyelőre csak a korongot forgatta, szabad ég alatt, de közben elméleti oktatást kapott; Franci tudta, mi illik a neveléshez, időnkint meg is legyintette a figyelmetlen tanítványt.
Benge, a kötélverő legénnyé serdült fia, aki annak idején a táltossal egészen közelről megismerkedett, saját esze után faricskálni kezdett, s jól használható létrákat, sámlikat, háromlábú asztalokat készített.
A városfal nagyjából elkészült. Egyelőre másfél öl magas
290 volt, de kétszeresen vastag, és úgy csinálták, hogy bármikor magasítani lehessen. A kapukat kiszélesítették, előttük az árok fölé két igazi hidat építettek, amelyen szekérrel is át lehetett volna hajtani, ha valakinek is lett volna szekere. De az egyelőre még szerény marhaállomány naponta ki-be sétált a hídon.
Az első igazi ház Franci számára épült, gerendás téglaház volt, tornáccal, cseréptetővel, mert addigra a tulajdonosnak mellékesen sikerült kellő számú umbriai cserepet mintáznia és kiégetnie.
A ház építésében nagy része volt az emmeri Joákhimnak, aki hattagú családjával Albert lovag hívására érkezett ide, kétkerekű taligán, hat juhhal. Tanult ács volt, és olyan éles szekercékkel dolgozott, amilyeneket még senki sem látott. Joákhim javaslatára, amikor Franci házának fala teljes magasságában elkészült, a tetőszerkezet fölrakása előtt ünnepélyt rendeztek. Joákhim “gleichi"-nek nevezte a szertartást, amely abból állt, hogy feleségének, Fridának erre az alkalomra készített söréből mindenki annyit ihatott, amennyit csak akart.
Az italozás közben Franci egyszer ezt, másszor azt vonta félre, hogy elárulja neki merész tervét. A köcsögkészítő azt találta ki, hogy a ház téglafalára, közvetlenül a tető alatt, habarccsal fölragaszt hat tarka tányért, dísznek. Hadd lássa messziről minden ember, hogy ebben a házban az agyagedények mestere él és alkot.
A terv kivételesen a mostanában minden újat ellenző Piroskának is tetszett, mert úgy érezte, hogy a tányérdíszes ház kiegyenlíti menyének díszes ruhái adta tekintélyét.
Albert lovag is részt vett az ünnepségen. Fölkapaszkodott
291 a fal tetejére, ott itta ki a sörét, aztán elhajította az üres kupát, és nagyot rikkantott:
– Nagyra nőjél, Güns!
Többen kijavították, hogy nem Güns, hanem Kuszugh. Günsnek a folyót hívják. De hát nem a név a fontos.
Mihelyt Franci háza végleg elkészül, az övével szemközt, keskeny utcát és abban vízlefolyónak helyet hagyva, megkezdik Ergye házának építését.
És mintha valami ügyes építőmester irányítaná a nagy történések munkarendjét, a “gleichni"-re következő harmadik nap alkonyatán kürt szólt az északi torony őrhelyén, s az oda fölsiető Albert lovag örömmel állapította meg, hogy ezúttal nem ellenség közeledik a reüti völgyből, hanemkereskedő.
Két vaskos kerekű födeles szekeret vontattak nagyhúsú lovak, négy szálas ember baktatott mellettük, s egyenesen az Ausztriai kapu elé döcögtek. Maga Albert úr ment ki a hídon, négy katonájával. Gondosan megvizsgálták a szekerek belsejét, nem bújnak-e bennük fegyveres katonák, s a szemle eredményeként a lovag megadta az engedélyt, hogy az érkezettek beljebb kerülhetnek. Beszállóház még nem volt, de a kapu boltozata alatt, ha szűkösen is, elfért egymás mellett a két szekér. A lovakat a falba épített karikákhoz kötötték. Késő este lett. Megegyeztek, hogy a kereskedők reggel kirakják a portékájukat, s mindenki nyugovóra tért.
Nagy napra virradtak Kuszugh lakói. Áru és hír érkezett
292 a nagyvilágból. A négy kereskedő Regensburgból indult, és Esztergomba készült, mert az hallották, hogy az érseki városnak teljes vásári jogot adott az új király. Üj király? Igen, Andreas a neve, és éppen most háborúba indult Ausztria ellen. Pozsonyban figyelmeztették a kereskedőket, ne menjenek kelet felé a Duna mentén, mert ott Andreas király óriási sereggel vonul Bécs ellen. Ezért aztán ők déli irányba fordultak, “toronyiránt" Zágrábba igyekeznek, s meglepetéssel födözték fel, hogy itt a völgy szájában ismeretlen, új város épül.
A regensburgiak portékáját megbámulta az épülő város apraja-nagyja. Voltak finom kelméik, drága bőrruháik, puha cipellőik. Sót is hoztak és még néhány porfélét, fűszereket, amelyeknek a kuszughiak nem is tudták rendeltetését. Tűt és fonalat is lehetett tőlük vásárolni, s ezek bizony már jó ideje nagyon hiányzottak. Igen tetszettek a szép formájú regensburgi kések és egyéb vasszerszámok, az ügyes ajtózáró szerkezetek, sarokvasak.
S mit kaphattak cserébe a vándorkereskedők? Nyúlbőrt, fából faragott szerszámokat, szarvasagancsot, lenből font kötelet, köcsögöt. Franci edényeinek mintája nagyon tetszett a kereskedőknek, de a korsók csücsörödő, keskeny szájával sehogyan nem voltak kibékülve. Hiába magyarázta nekik a kuszughi köcsögök mestere, hogy ez a “plucer" csodálatosan nagyszerű alkotmány, mert a legnagyobb melegben is hűvösen tartja a vizet, s a keskeny nyakára fúrt lyuk folytán igen kényelmesen lehet inni belőle. A regensburgiak azt mondták, csináljon a mester széles szájú, csőrös kancsót, abból akár ötvenet is megvesznek, amikor majd visszafelé jönnek Zágrábból. Akkor vásárolnak a megkóstolt kuszughi borokból is. Zágrábból úgyis üres hordókat
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Franci nem engedett a kancsó szájának kérdésében, de nem tágított a vásárosok mellől sem, ottmaradt késő délután is, amikor a vándorok tüzet gyújtottak a kapuszín előtt, s hatalmas vas kondérban – amelyhez fogható nagyságút Kuszughon még senki sem látott – főzni kezdték estéli levesüket. Egyszer régen, fiatal korában látott már Franci kereskedőket, akik kétkerekű kordéjukat a váraljától nem messze, a Güns túlsó partján tolták, de megállni nem voltak hajlandók, mert azt mondták, nagyon sietnek, hogy estélig biztonságos helyre érjenek.
A köcsögkészítő, akinek ifjúkorából voltak emlékei arról, milyen veszedelmekkel és nélkülözésekkel jár az országban való vándorlás, azóta gyakran törte a fejét, miféle emberek lehetnek azok, akik parlagon hagyják földjüket, annak biztos termőerejét, búcsút mondanak a hidegtől-esőtől mégiscsak védő kunyhónak, s vállalják a vándorélet bi/onytalanságát. Vajon miért és miképpen teszik? És most, hogy szíves szóval a tűz mellé tessékelték, sőt a fűszeres báránylevesből is megkínálták, rövid belső tusakodás után megkérdezte a mellette kuporgó kereskedőtől: mi kényszerítette erre a kockázatos és bizonytalan, bujdosó életre?
A kereskedő, a Regensburgból jött Michel, hosszan bámult a tűzbe, mígnem így felelt:
– Hát hogy egy szóval mondjam meg: a szabadság.
– A szabadság? – csodálkozott Franci. – Hát a ti életetek nem örökös félelem? Hiszen... már ne haragudj, ha ezt mondom, biztosan félnetek kell valamitől, hogy állandó bujdosásra adjátok fejeteket?
Michel nagyot nevetett, azután társaihoz fordult:
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– Hallottátok, mit mond ez a paraszt? Hogy minekünk bújni kell. Holott ők azok, akik elbújnak, ide a falak közé, ahol olyan könnyű megfogni őket, mint a poloskát a gatyában.
A többiek is hahotáztak. Franci csak azért nem sértődött meg, mert eszébe jutott: nem is olyan régen ők érveltek Hemericus ellenében azzal, hogy kalitkába zárják magukat, s persze hogy megfogta őket az osztrák.
Végül az a kereskedő, aki a legidősebbnek látszott – bár ő is jó erőben lévő, alig negyvenes fickó volt – beszélni kezdett:
– Ide hallgass, te ember. Azt kérdezed, hogyan lettem kereskedő? Hát én nagyon bűnös ifjú voltam, de a papunk szavára meg akartam térni, és elhatároztam, hogy elzarándokolok Itáliába, úgy, mint Tannhäuser, a híres thüringiai lovag, aki Vénusszal hált. Azt hallottam, az Alpokon túl mindig olyan meleg az időjárás, hogy még az elszáradt vándorbot is leveleket hajt. Hát nem volt éppen nagyon meleg, sokat esett az eső, a botom se zöldült ki. Más dolog történt.
Miután elhagytuk Ravennát – folytatta –, hosszú ideig a tenger homokos partján haladtunk. Én messzire lemaradtam, mert fájt a lábam. Le is ültem pihenni, és akkor egyszerre csak mindenféle holmit láttam meg a homokban. Tudod, olyan finom az a tengeri homok, hogy el se lehet képzelni. A nagyvilág tele van ilyen elképzelhetetlen látnivalókkal.
Mondom, mindenféle izé hevert ott a homokban. Ma már tudom, elsüllyedt hajóról vetette ki a hullám a partra. Volt ott nyaklánc, faládika, vékony cserépdarab, tarka kagyló, gyűrű, faragott bot, kicifrázott csont, ki tudna mindent felsorolni. Sokáig szedegettem, nézegettem. Este lett,
295 mire egyedül beértem egy városkába. Zarándoktársaimat nem leltem sehol. Szállást kértem, hát a faragott botért adtak hálóhelyet meg vacsorát is, a ládikóért meg ezüstpénzt kínált egy illető. Elfogadtam.
Nem kerestem tovább zarándoktársaimat, hanem hazafelé indultam a parton. Gyűjtögettem és árultam a tenger kincsét. Közben rájöttem, milyen furcsa ez a világ: egyik helyen a só hiányzik, másik helyen meg a fonál. Van vidék, ahol finom fa- meg agyagedényt csinálnak, máshol meg vaslábos sincs. Nem bíztam magamat többé a véletlenre, hogy hol mit találok, hanem hordani kezdtem az árut, mindenhová azt, amit kívántak, Lett pénzem rengeteg. Olyan sok, hogy már egyedül nem is mertem vándorolni; többen összeálltunk, és most együtt járjuk a világot. Messzire megyünk, messziről jövünk, sokat látunk, sok mindent adunk és veszünk.
– Rablóktól és lovagoktól nem féltek? – csodálkozott Franci.
– Egykor féltünk, de ma már nem. Amerre mi járunk, nehezen várnak minket a rablók és a lovagok is, mert elhozzuk nekik, amiben szükséget látnak. Különösen a várbeli asszonyok örülnek nekünk. Kelmét és ékszert, lábbelit és szatyort, csecsebecsét és konyhaszert, fűszert és lisztet kaphatnak tőlünk. Aztán még valamit... – A kereskedő összenevetett társaival, majd folytatta. – Tudod, amikor a férfiak elmennek csatázni, és vigasztaló nélkül hagyják várukban az asszonynépet, akkor különösen jól fogadnak bennünket. Becéznek mindenféle furcsa néven, poroslábúnak meg ki-tudja-honnan-jöttnek, de csak azért, mert örülnek, ha jövünk, és szeretnek bennünket.
A köcsögkészítő röstelkedett a kétértelmű beszéd miatt.
296 És ait gondolta: messziről jött emberek nagyokat mondanak; becsapják, szédítik a magafajta együgyűeket. Ő sohasem tudná elszánni magát ilyen életre, ha százszor is az lenne az igazi szabadság. Más érdekelte őt, és nyomban meg is kérdezte:
– Hát olyan gazdagok azok a varas városok, hogy az embereknek mindig van pénzük vagy cseretárgyuk?
A regensburgiak megint nevettek. Michel meg Heinrich fölváltva válaszolt, egymás szájából kapkodva a szót. Hogy bizony, mialatt az asszonyok otthon várják a férjüket, azok a hadjáratokban alaposan megszedik magukat. Hordják haza a sok holmit, aranyat és ezüstöt, drágakövet és keleti fűszert is. Mindig van mivel cserélni, mert jól eldugják, amijük van, s nem találják meg az idegen rablók, akik esetleg betörnek a várba.
– És... és... amikor a férfiak nincsenek otthon, ti is raboltok?
– Csak csókot – röhögött Heinrich. – Mást soha. Vannak kereskedők, akik többre becsülik az aranyat, de mi beérjük azzal, amit szép szóra adnak. A vándorlás öröme ingyen van. Meg a szabadság is.
A köcsögkészítő fejét rázta:
– Én ezt a mi szabadságunkat többre tartom. Albert lovag megvéd minket.
– Kinek a lovag, kinek a lovagné – vágott vissza Heinrich.
Fölényesen mosolygott a német vándorkereskedő, de a köcsögkészítő magyar paraszt is, mindegyik a maga igazának boldog tudatában. Hallgattak. Franci szemügyre vette a vásárosok szekerét, s megjegyezte, ilyen nagyot még nem látott.
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– Hja, nem minden kereskedőnek van ilyen – fogta el a büszkeség Michelt. – A legtöbb kereskedő lóháton utazik, és puttonyban viszi a portékát, de mi németek már régóta kordéval járunk. És nekünk is lesz hamarosan oláh szekerünk. Nem is hallottál róla? Hát az olyan nagy, hogy csak tizenöt-húsz ló tudja elvontatni az olyan országban, amilyen a tiétek, ahol még utak sincsenek. Látnád csak, müvének az utak az Alpoktól délre! Három rétegből épülnek. Alul nagy kőlapok, azon zúzalék és homok, legfölül az igazi burkolat. Ott nem süllyed sárba, ott könnyen gurul a kerék.
Francit bántotta a lenéző hang.
– Ami azt illeti – jegyezte meg –, reggel majd nézzétek meg, milyen kőutak vannak itt a mi városunkban. Bizony!
– Megnézzük.
Franci sértődötten föltápászkodott, és elbúcsúzott. Hazafelé menet egyre csak arra gondolt: nem kellene neki semmi pénzért, semmi látványosságért ez a kóbor élet. Itt van az ő szabadsága, Kuszugh maga építette tálain belül.
Sötétedett, mire hazaért. Piroska nagy dohogással fogadta, hogy már rég fel kellett volna rakni az ablaktáblákat. Franci, még mindig megrendültén a hallottaktól, leült a lócára, és – inkább mintha csak önmagának ismételné meg, hogy el ne felejtse – elősorolta, mit beszéltek a kereskedők.
A család köréje gyűlt; tátott szájjal hallgatták a németek különös életéről, gazdagságáról, az idegen országok furcsaságairól szóló beszámolót.
– És mi meg itt így élünk! – tört ki ismételen Piroska. – Látástól vakulásig a téglát hordjuk, rakjuk. Miért? Mások meg ezalatt cifráikodnak, várúrnőt játszanak.
Ez célzás volt Ketire.
298 
– Dolgozik ő is eleget – védte Franci a menyét.
– Vajon afféle vándorló kereskedőktől vette ő is a sok szép holmiját? – töprengett Erzsók. – Mi miért nem vettünk semmit?
– Én beállók ezekhez – tört ki Bord váratlanul. – Jó lesz, Erzsók?
– Bolond vagy!? – förmedt rá Franci.
– Bolond vagyok – heveskedett Bord –, de azért, mert itt élek, ebben a büdös rókalyukban és csak kaparom a földet... mint egy róka... mint egy róka...
– Nekünk hiába voltak itt a vásárosok, mit tudtunk venni? – méltatlankodott Piroska.
– Nekem is hiába voltak itt – mondta sírós hangon Erzsók. – Mert ugyan hogyan vásárolhatnánk tőlük finom kelmét meg puha bőrt? Csak túrjuk a földet, és hordjuk a koszos habarcsot.
Franci előtt elsötétedett a világ. Kétségbeesetten állt föl:
– De hát éppen ti nem értenétek, ti, az én családom, hogy mi az értelme a mi munkánknak? A városfal... egyrészt megvéd minket, másrészt idecsábítja a kereskedőket, akik elhozzák nekünk a világ minden portékáját! A városfal...
– Albert úr fala – vágott közbe konokul Piroska. – Egy napon itt terem Iván úr, és attól kezdve...
– Minden a miénk lesz! – kiáltott Franci. – A miénk? Ez a miénk, ni! – mutatta Piroska kisujja hegyét. – Vagy legföljebb Kozdáé.
– És ő nem a miénk?
– Hát... most még... talán. De ha várúr lesz, ő is úr lesz. S a közülünk való úr rosszabb az idegenből jött lovagnál is.
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– Én beállók kereskedőnek – jelentette ki Bord. Erzsók hangosan sírni kezdett.
– Ne bőgj! – rázta meg a vállát Bord. – Nem először beszélünk erről! Igaza van Eleknek, meg kell szökni!
– Elek! Aha, Elek – mondta haragosan Franci. Mostanában Elek tetszelgett abban a szerepben, amely hajdan Bordé volt. Ö piszkálta föl a többi fiatal legényt a munka rendje ellen, ő szervezte az ostoba kamasztréfákat. Nagyhangú volt és kellemetlen. De Bordót nagyon tisztelte, és Bordnak tetszett a hódolat, amellyel a mostani fiatalok az egykori falurosszát körülvették. A hajdan nagyhangú és kellemetlen Bord most szelíd volt és – Franci megérzése szerint – alattomos. Ezúttal először beszélt nyíltan terveiről.
– Igenis, Elekkel el fogunk menni a tengerhez. Gyűjteni fogunk és kereskedni, mint a németek. Meglásd, Erzsók, micsoda ruhákat, gyűrűket, karkötőket, láncokat hozok én neked!
– Igaza van! – kiáltott fel Piroska.
– No hogy ezt is megértem – jegyezte meg éles gúnnyal Franci. – Hogy igazat adsz lányod férjének. Kár, hogy éppen akkor, amikor egyáltalában nincs igaza.
– Nincs? Miért nincs? Mert te mondod? – kardoskodott Piroska.
– Nemcsak én mondom, Hemericus is mondta...
– Akkor bezzeg ellene voltál!
– És megmondja Kozda is...
– Helyben vagyunk! Kozda! A te fiad. A lovag!
– És még sokan vagyunk itt egyszerű öregek, akik értjük, hogy mi a dolgunk, és tudjuk, mi a hűség. Egymáshoz. Mi tudjuk, mi öregek, mivel tartozunk nektek, fiataloknak,
300 és hogy mivel tartoztok nekünk öregeknek, ti fiatalok. De hiszen pár éve, Bord, te is a falon küzdöttél, a legkülönb harcos voltál. Most elment az eszed? Egy ruháért, karkötőért itthagyni mindent? Együtt kell élnünk, dolgoznunk, és olyan keményen össze kell tartanunk, ahogyan ez a fal védi a mi Kuszughunkat.
Az öreg lélegzete elfogyott a nagy kitörésben. Zihálva mondta az utolsó szavakat, aztán köhögni kezdett.
– No még megfulladsz – szólt Piroska enyhébben, szemrehányóan, némi gúnnyal; és jó néhányszor hátba verte urát.
Bord pár lépést hátrált, ökölbe szorított kézzel megállt, és azt mondta, inkább magában, de azért hallhatóan:
– De én elmegyek.
Többet nem szóltak ezen az estén. Már vaksötét lett. Becsukták az ablaktáblát, bezárták az ólakat, belül pántot fordítottak az ajtóra, aztán Piroska hangosan imádkozni kezdett.
Harmadnap délelőtt a két szekér végiggördült a leendő város kövesútján, átkelt a Déli kapun és újonnan épült hídján, majd hamarosan eltűnt az erdőben, Sárvár irányában. A kuszughiak pedig utánuk bámulva nem azt latolgatták, hogy jó vásárt csináltak-e, hanem örvendeztek kevéske új holmijuknak és a vásárosok ígéretének, hogy máskor is eljönnek.
Az erdő szélén két férfi toppant a vásárosok elé. Azok rögtön felkapták fejszéjüket, de aztán le is eresztették.
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– Jóbarátok vagyunk – mondták. – Békés kuszughiak. Bord és Elek voltak. Bord hajnalban elsőnek kelt, és az esti beszélgetéstől még mindig izgatottan egyenesen Elekért ment. Már világos volt, kimehettek a kapun. Bord útközben előadta tervét: lessék meg az erdőben a kereskedőket, és menjenek el velük együtt. Elek azonnal igent mondott. Ö is ott csellengett tegnap a kereskedők körül, fülelt a beszédekre, és különösen az ragadta meg fiatal képzeletét, amit a regensburgiak a várúrnők szívélyes szokásairól mondottak. S rögtön meg is jegyezte Bordnak: milyen más lenne, ha nem kellene mindig Erzsók szoknyáján ülnie, méghozzá mindig Piroska felügyelete alatt. Hát igen, a kereskedők igazat mondtak, az ő életük, az igazán szabadság. Elhatározták, hogy az erdő szélén beállnak a karavánba, és addig is egymást biztatták a rájuk váró gyönyörű élmények színes elképzeléseivel.
– Mit akartok? Sietünk! – mondta türelmetlenül a karaván vezetője.
A közlésre, hogy velük akarnak tartani, zordul rázta a fejét. Ők nem rabolnak embert! Hogy önként jönnének? Ki hiszi el? És különben is: van-e pénzük? Nincs. Legalább lovuk és szekerük van-e?
– Volt sok lovam – sóhajtott Bord –, de elvették a háborúban.
– Voltra nem ad a kereskedő – mondta szárazon Heinrich. És magyarázta tovább: nem is tudnák őket használni.
A mesterséghez érteni kell: tudni kell mindennek az értékét. Testi erő is kell; Bord még megtenné valahogyan, de Elek nagyon nyápic.
– Eleget beszéltünk, béke veletek – szólt türelmetlenül a vezető, és elindította az első szekeret.
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– Majd ha visszajövünk, megint beszélünk – vigasztalta őket Heinrich, indulóban.
– De csak ha addigra szereztek sok pénzt, lovat, szekeret – kiabált vissza a vezető.
Fejszéjét vállára vetette és a menet élére sietett.
Bord és Elek még állt darab ideig, megsemmisülten, majd leroskadtak egy kidőlt fatörzsre, szótlanul lógatták fejüket. Végül Elek fölugrott:
– Én pedig nem maradok itt!
– Ha egyszer nem vállalnak minket – mondta csüggedten a gyorsan kijózanodott Bord.
– Miért zargattál föl, ha ilyen könnyen lemondasz! – mérgeskedett Elek.
Az az igazság, hogy Bord, a hajdani merész kalandor, a házaséletben már nagyon elkényelmesedett. Házban aludni, puha szalmán, hű feleség mellett – ez talán unalmasabb, mint a világot járni, de biztonságosabb. Most egyszerre rájött: az öreg Francinak igaza van. Milyen jó, hogy a józan kereskedők olyan alaposan lehűtötték vágyát. De szegyeiké magát Elek előtt. Halkan így mentegetőzött:
– Igazuk van. Jobban elő kell készülni az... ilyesmire.
Elek lázadása sokkal mélyebbről jött. Ebben döntő része volt testi gyöngeségének, mert azt kicsiny kora óta mindig csak vakmerő terveivel tudta elfeledtetni.
– Mit nevezel ilyesminek? – kérdezte megvetően.
– Hát... hogy... kiszabadulni.
– Induljunk el ketten! – erősködött Elek.
– Nem akarok kolduló barátként csavarogni – tiltakozott Bord.
– Én is szívesebben lennék herceg!
– Látod, Kozda jól megcsinálta!
303 Elek gyűlölettel rugdalta a földet:
– Csak az ő nevét ne hallanám! És főként ne látnám! Azért is el akarok menni. Nem bírom a gőgjét. De eljön még az én időm is!
– Hogyan?
– Nem tudom. De akármit inkább, mint itt a földet túrni. A következő alkalmat meg kell ragadni, ha már ezt elszalasztottuk.
Elek ökölbe szorította jobb kezét, mintha máris megragadta volna a nagy alkalmat.
10.
A kereskedők megjelenésének tényénél is nagyobb hatást tett talán a lakosságra az az elbeszélésük, hogy Pozsonytól Kuszughig vezető útjukon nem találkoztak se lovaggal, se rablóval, vagyis messze földön békességes állapotot találtak.
Ennek igen egyszerű magyarázata volt az, hogy Iván úr összes csapatával a király táborába ment, hiszen ő lett a fővezér. Rabolgató, csipdeső martalócai mind vele mentek.
Gonosz Salamont kivéve. Ennek a Gonosz Salamonnak igazi nevét senki sem ismerte, csak azt tudta mindenki, hogy Iván úr szolgálatában áll, és ő hajtja végre az olyan gaztetteket, amelyeket a kegyetlenségét különben egyáltalában nem szégyellő főúr nem akar saját nevével kapcsolatba hozatni.
Gonosz Salamon – kevéssel a kereskedők távozása után – rajtaütött Bősök falván. A lakosságot beterelte a templomba, aztán rájuk gyújtotta, majd a lakótorony otthon ta
304 Iáit valamennyi lakóját – Andorás urat, nejét, gyermekeiket és cselédségüket – kardélre hányta. Végül kifosztotta a házakat, magtárakat.
Mindezt egy Kuszughra menekült lovásztól tudták meg. Senki sem kételkedett, hogy Salamon állt bosszút Iván úr helyett, amiért bosoki Andorás úr nem segítette meg Albrecht herceg ellenében. És a lovász szerint most a czáki torony kerül sorra, amelynek gazdája Istefán úr, a meggyilkolt Andorás közeli rokona.
Kozda – Albert úr engedelmével – még az éjjel ellovagolt Bősök felé húsz válogatott katonával. Az erdő szélén megvárták a hajnalt. Szerencsésen nyomába akadtak Salamon tizenkét tagú rablócsapatának, amikor lovaikat hátrahagyva éppen körülkerítették Istefán úr házát és majorságát. A lovakat megfogták, és biztonságos helyre vitték, azután három irányból nekimentek a zsiványoknak, amikor már éppen beszögezték a lakótorony kapuját, és csóvát vetettek a tetőre.
A kuszughi csapat túlerőben volt, a harc nem tartott, csak percekig. Négy banditát levágtak, nyolcat sebesülten foglyul ejtettek. Diadallal tértek vissza Kuszughra, s nagy áldomást csaptak. Albert úr is nagyon örült a neki jutott lovaknak.
Maga Gonosz Salamon ugyan kereket oldott, de cinkosai nélkül jó ideig képtelen lesz újabb támadásra.
305 IX. Háború, győzelem, szabadság i.
Habsburg Albrecht osztrák herceg az utolsó percig nem hitte el, hogy Endre király hadat vezethet ellene. Ismerte a magyar viszonyokat, a belső háborút állandó tényezőnek vélte, s nyugodtan ült Bécsben, László királlyal szövetségben Iván ellen aratott győzelme babérain. Endrére különben haragudott. Nemcsak “szökése" miatt. Az Árpád-fi herceg bécsi tartózkodása – ha úgy tetszik, vendégeskedése – idején nemegyszer kifejtette Albrechtnek, hogy Árpád nemzetsége sokkal régibb és előkelőbb, mint a Habsburgoké, és fülébe jutott, hogy Endre – akár csak annak idején Otakár cseh király – háta mögött “ismeretlen koldustarisznyának" címezi az ő családját.
Mikor aztán híre jött, hogy az új magyar király nyolcvanezer főnyi hadsereggel közeledik a Lajtához, és hogy a seregben Henrikfia Iván, a Ragadozó Farkas vezérsége alatt ott van minden számottevő főpap és főúr, Albrecht kapkodni kezdett. Segítségül hívta csatlósait, akikkel Kuszugh és Magyar-Óvár falai alatt olyan jól megértették egymást, de azok éppen olyan könnyelműen gondolkoztak, mint ő, és nem siettek. Háromezer katonája volt az osztrák hercegnek. Mit tehetett egyebet, bezárkózott velük Bécs erős falai közé.
A magyar sereg elfoglalta Németújhelyt, azután dúlva,
306 égetve Bécs alá vonult, körülzárta a várost, de ostromot nem indított. Ivánnak és Miklós öccsének martalócai pusztítani kezdték a főváros környékét. Messze vidéket benyargaltak, “begyűjtötték" a termést, elhajtották a marhákat, összeszedtek minden mozdíthatót, fölgyújtották a templomokat, kastélyokat, falvakat.
Albrecht és hívei Bécs falairól tehetetlenül nézték, mint lángol, füstölög körülöttük az egész ország. A herceg még egyre várta a segítséget, és reményét vesztetten csak akkor kért békét, amikor hírét vette egyetlen és utolsó támogatója, atyja halálának.
A magyar táborban Pál pécsi püspök ellene volt a békének. Tiltakozott Henrikfia Iván is:
– Mennyi kárt tett az osztrák herceg az én birtokomban! S beült a váraimba! Hiába kértem, nem kötött békét. Most elégtételt veszünk.
De a többi püspök a béke mellett volt, és meggyőzték a királyt: Iván már eleget zsákmányolt, kegyetlenkedett, különben is rövid idő alatt úgy elpusztította Alsó-Ausztriát, hogy hamarosan nem lesz mit ennie a magyar seregnek. Ladomér és János érsekek kíséret nélkül elnyargaltak Bécs közelébe, és egy wilhelmita szerzetessel kihívatták a várból Bernhardt passaui és Leopold seccaui püspököt.
– Meddig akarja még a herceg – kérdezték tőlük –, hogy országát tűzzel-vassal dúlják? Mint keresztény egyházfejedelmeknek, kötelességünk, hogy véget vessünk az ártatlanok legyilkolásának.
– Ti kezdtetek, ti magyarok – felelt a passaui püspök.
– A magyar király, úgy, miként ősei, koronázásakor esküt tett, hogy visszaszerzi az országnak, ami terület idegen kézre jutott. A magyar várakat tehát vissza kell adni.
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– Visszaadjuk, ha a költségeket megkapjuk – alkudoztak a német püspökök. – A hadjárat belekerült vagy negyvenezer márkába.
– Hát a mi hadjáratunk? Ez a nagy sereg?! Orosz, porosz, kun, mennyibe került? Azt a zsák ezüstöt száz öszvér se vinné el. Ha nem adjátok a várakat, azonkívül Hainburgot, Bruckot, Himberget Neustadtot és még Stahremberget is, nem lehet megszüntetni a háborút.
A német főpapok megvitték a föltételeket a hercegnek. Később a két magyar érsek bement Bécsbe, velük együtt négy világi úr, páncél nélkül, fényes ruhában, “hadd bámulják meg őket a bécsi asszonyok". Üdvözölték a német küldötteket; aki a magyarok közül nem tudott se németül, se latinul – jegyezte föl a bécsi krónikás –, az csak meghajtotta magát.
Iván azt javasolta Endre királynak, hogy a béketárgyalás nyomatékául küldjenek ezalatt egy csapatot Bécs alá, hadd égessenek, hogy “akik Albrecht körül vannak, érezzék a füstjét".
De Bécsben éneikül a nyomaték nélkül is megkötötték a fegyverszünetet, s a magyar sereg visszavonult, “mint vihartól korbácsolt tenger hullámai".
A béketárgyalást Hainburgban folytatták. Ulrich von Kappel úr és Leopold seccaui püspök vezetésével huszonöt egyházi és világi úrból állott a bécsi delegáció. A magyarokat harminckét fő képviselte, János kalocsai érsek és Hermann pannonhalmi apát voltak a szószólóik. Augusztus 26-án megkötötték a békét. Eszerint Albrecht visszaadja a megszállva tartott magyar várakat; Nagyszombatot, Kaboldot, Németújvárt teljes épségben, a többit lerombolva.
János kalocsai érsek szívesen beleegyezett a Henrikfiak
308 várainak lerontásába. Igazat adott a seccaui püspöknek: “Gonosz nép lakik ott; nappal rabol, éjjel lop." Megállapodtak abban is, hogy a foglyokat kicserélik, s hogy nem büntethetők azok a magyarok, akik az osztrák megszállás idején meghódoltak Albrechtnek. S végül Endre – aki nemhiába jött Velencéből, tisztában volt a kereskedelem fontosságával – belevétette a szerződésbe azt is, hogy a Magyarhonba szállított árukat Bécsben nem szabad törvénytelenül megvámolni.
2.
A két uralkodó elégedett volt, csatlósaik között azonban sok volt az elégedetlen. Azok az osztrák urak például, akiknek Albrecht ajándékba adta a Henrikfiak egykori várait, fel voltak bőszülve. Mennyi katonát áldoztak a várak bevételéért, mennyi munkát és anyagot helyreállításukra! És most hagyják ott? Adják vissza? Rontsák le? Menjenek haza?
– Soha! – harsogta Berthold von Emmerberg, az egykori Güssing, most Német-Űjvár új ura, a kuszughi Albert lovag testvérbátyja.
A két emmerbergi testvér a pozsonyi béketárgyaláson összebarátkozott a magyar főurakkal, és Iván úr négyszemközt is beszélt Albert lovaggal. A Wolfer család feje Kuszughot illetően különbékét ajánlott. Eszerint a két uralkodó megállapodását, hogy Kuszughot és az Ó-Várt le kell rombolni, ők “elfelejtik" végrehajtani. Kitartanak a helyükön: Iván megmarad az Ó-Várban. Kuszugh legyen Albert lovagé. Ha akármelyik uralkodó jönne, hogy elfoglalja és lerontássá va
309 lamelyik várat, kölcsönösen megsegítik egymást. Ostromtól egyelőre nem kell tartaniok – érvelt Iván –, mert ő biztosan tudja: a két fejedelem most együtt a Rajnához indul, hogy Nassaui Adolf ellenében megszerezzék a német királyi trónt az elhunyt Rudolf király fiának, Habsburgi Albrechtnek.
A hosszú távollét után Hamburgból hazatért Albert lovag a bécsi csatározásokról, a pozsonyi békéről, Iván javaslatáról és a rajnai hadjáratról mindent elmondott helyettesének.
Kozda megkérdezte: – És Iván úr? Ö is elmegy a Rajnához?
– Nem. Ö visszatért az Ó-Várba.
– És biztos, hogy a két uralkodó elmegy a Rajnához? – Talán biztos; kérdés, hogy mikor tudnak indulni?
– És Iván úr hol van?
– Együtt jöttünk – magyarázta Albert. – Nagyon jól összebarátkoztunk. Kemény vitéz ez az Iván, de szórakoztató ember. Elhatároztuk, hogy mint jó szomszédok együtt fogunk vadászgatni.
Kozda nagyon furcsa képet vághatott, mert Albert úr majdnem ijedten kérdezte meg:
– Mi az? Mi bajod?
– Csak csodálkozom.
– Miért?
– Hát... én nem mennék Iván úrral vadászni.
– Miért nem?
– Már kicsi gyerekkoromban sokat hallottam a Wolferekről. Nevelőanyám mesélt a rémtetteikről. Hogy nemhiába Farkas a nevük. A farkassal nem lehet szövetséget kötni, az még a jámbor Hemericus fráternak sem sikerült.
310 Amiért Iván úr megígérte a két királynak, hogy megsegíti őket, attól akár azonnal megtámadhatja valamelyiket. És azt sem tudom, meddig fog Iván úr békességben ülni az ó-vári fészekben? Nem galamb ő, hanem sas. Fél óra aiatt bármikor itt teremhet!
– Ezt a várat nem tudja elfoglalni – rázta fejét Albert.
– De portyázói itt fognak leselkedni; nem tudunk kimenni a földekre, nem jutnak el hozzánk a kereskedők, nem tudunk üzenni segítségért.
Albert úr összeráncolt homlokkal hallgatott. Csakugyan könnyelmű volt? Egyszerre félni kezdett Ivántól. És most már ő folytatta a veszélyek felsorolását:
– Vagy vadászás közben szépen foglyul ejt engem, és aztán annyi váltságdíjat kér értem, hogy egész családom tönkremegy. Azt mondják, a magyar urak...
– Más urak is; odaát hallottam... – nevetett Kozda.
– Hej – sóhajtott Albert – Kozda, te tudod, hogy micsoda gyönyörű erdőim vannak Stíriában, Emmer mellett, s mennyi szarvas ugrándozik bennük! Emlékszel? Tulajdonképpen minek is kell nekem ez a Kuszugh? Csak gondom van vele!
“Senki sem tartóztat" – gondolta magában Kozda.
– Mit szándékozik tehát tenni? – kérdezte meg. Albert lovag habozva, bizonytalanul azt mondta: beszélni fog Ivánnal, megpróbálja őszinte szóra bírni.
Kozda azt mondta, hogy az nehezen fog menni, mármint Ivánnak az őszinteség. Magában azt gondolta: Albert úr sem beszél őszintén.
A várúr másnap két katonáját titokban felküldte az Ó-Várba, hogy hívják meg Iván urat vaddisznó pecsenyére. Sok-sok idő múltán tért vissza a két német. Jelentették, hogy az Ó-Várnak a közelébe sem mehettek. Hiába mondták, hogy Albert úr küldöttei, az őrség előbb csak durvaságokat kiabált nekik, aztán rájuk nyilazott. Szerencsére nem találtak.
Kozda a küldöttektől tudta meg, hogyan jártak odafönn. S mivel Albert úr hallgatott kudarcáról, hadnagya gyanút fogott, hogy a várúrnak valami titkolnivalója van. Elmondta ezt apjának. Az öreg Franci, amióta Albert lovag vezéri egyéniségnek nevezte, kezdte úgy érezni, hogy az idegen lovag helyesen ítélt. Verekedni ő már öreg, azt ráhagyja fiára, de a vezérséghez ész kell és sok tapasztalat. Némi töprengés után azt felelte fiának: Albert úr szerinte rosszban sántikál, egyezkedni akar Ivánnal; márpedig ha a farkas meg a róka egyezkedik, annak a nyúl adja meg az árát.
– Mit tegyünk tehát? – kérdezte Kozda türelmetlenül.
– Elsősorban ne legyünk türelmetlenek – feddte meg Franci a fiát. – Másodsorban ijesztegessük a várurat.
– Ijesztegessük?
– Hogy elmenjen a kedve tőlünk. Miközben elvesszük a kedvét Kuszugh birtoklásától, megtudhatjuk azt is, mikor mit akar tenni. És akkor idejében...
– Nem olyan egyszerű ez – sóhajtott Kozda.
– Semmi sem egyszerű, édes fiam. De hát... te vagy a vezér, a katona, és én csak tanácsot adhatok. Ki kellene kémlelni, mi van odafönn az Ó-Várban. De a mi emberünk legyen a kém, és azt jelentse a lovagnak, ami nekünk jó.
– Hogyan érted, hogy a mi emberünk? És hogy nekünk jó?
– Hát hogy ne a lovaghoz húzzon. És mondja, hogy Iván nagy erővel elvenni készül Kuszughot.
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– Értem. És ki lehetne a kém?
– Öreg Ergyénél ravaszabb róka nincsen falaink között. Csak az a kérdés, mivel veszed rá a lovagot, hogy őt küldje. Hiszen azt sem szabad tudnod, hogy mit fecsegett neked az ő két németje. Igaz?
– Igaz.
Kozda azt találta ki, hogy megkérte Albert lovagot: beszéljen Iván úrral, ha már jóba vannak, hogy engedje szabadon Kuszugh papját, Hemericust, akit évek óta fogva tart.
Albert azt felelte: jobb,ha ezt maga a nép kívánja Ivántól.
– De a népet nem eresztik az Ó-Vár közelébe. Albert úr bevallotta, hogy az ő küldötteire is nyilaztak.
– Öreg embert kell küldeni, azt talán nem bántjákvélte Kozda.
– Lehet.
Öreg Ergye természetesen vállalkozott a földerítésre. Hatalmas tarisznyával azonnal elindult az Ó-Vár alatt elterülő rengetegbe. Gombázott meg málnát szedett. Leült az erdőben olyan helyre, ahonnan szemmel tarthatta a várkapuhoz vezető csapást, de őt a várból nem láthatták. Falatozott, várakozott. Amikor alkonyodott, a közelben talált barlangféle mélyedésben lefeküdt aludni, miután fenyőágakkal eltorlaszolta hálóhelyének bejáratát.
Hajnaltól kezdve ismét figyelt. Már megint alkonyodott, amikor végre lépéseket hallott. Ismerős ó-vári katona közeledett, Tódor váraljai szőlősgazda fia. Érgye úgy tett, mintha gombát keresne, és véletlenül botlott volna Damába, Tódor fiába. De a katona ugyancsak csodálkozott, hogyan merészkedett ide öreg Ergye az Ó-Vár közelébe?
Ergye úgy tett, mintha megrémült volna. Ejnye, hát így elkeveredett gombázás közben? Vénségére majd még eltéved az erdőben!
Dama a kitett csapdákat jött ellenőrizni, s egy darabig elkísérte az öreget. S amikor az megjegyezte, hogy bármilyen közel tévedt is a várhoz, semmi neszt sem hallott, Dama elárulta neki: már csak pár napig lesz itt Iván úr, nagy rakodás folyik, elviszi magával a kincstárt, valamelyik tótországi várába teszi át székhelyét, mert itt a király akar a várakba beülni. És megkérdezte Dama, hogy a kuszughiak osztrák gazdája nem készül-e elmenni?
– Lehet, hogy készül; velem nem közölte – nevetett Ergye. – Nektek nincs szándékotokban elkergetni őt?
– Nem hiszem. Mondtam, hogy másfelé készülünk. Délre.
– Mikor?
– Mondják, hogy csak gyorsfolyót várunk, aztán indulunk.
– Veletek megy a papunk is?
– Kicsoda?
– Hemericus atya.
– Rég meghalt.
– Isten nyugosztalja. – Öreg Ergye keresztet vetett. – Derék ember volt. Megölték?
– Láz vitte el. Odafönn nyugszik egy öreg tölgy alatt. Gergő várnagy szentelte be.
– A nagyhasú?
– Azóta ő is elhalálozott.
Dama visszafordult, Ergye meg szaporán szedte a lábát, hogy megvigye a szerzett híreket. Toronyiránt ment, átvágott a legmeredekebb lejtőkön, s amikor megint egyszermár a völgy fenekén – keresztezte az ösvényt, lópaták kopogása állította meg. Egy fa mögé akart bújni, de már ké
314 son, a fegyveres lovas észrevette, rákiáltott horvát nyelven, hogy ne mozduljon. Ergye reszketve megállt. Pár szót tudott horvátul; a katona elég barátságosan közölte, hogy Ivú;&lt; t:r várát keresi. üreg Ergye agya gyorsabban járt, mint a lába. Iván &lt;<SUP>r </SUP>biztosan ezt a lovast várja. Ez a lovas nem lovag úr, c?aü egyszerű katona, alighanem gyorsfolyó, vagyis futa.,. bizonyosan fontos üzenetet hoz a nagyúrnak. Az pedig jó lenne, ha Kozda megtudná, hogy mit üzennek az Ö-Várba!
– Kuszugh? Grad? – kérdezte Ergye.
– Da – felelt a lovas.
Ergye az erdő széle felé irányította az idegent, ahonnan látni lehetett a vár tornyait. Az ott Kuszugh – magyarázta. A lovas, aki magyarul is tudott valamelyest, azt mondta: vezesse oda, menjen előtte.
Egyenesen a Déli kapuhoz kocogtak. Az őr tudni akarta, ki légyen az idegen? Ergye közölte, hogy ő ide hívja a hadnagyot, addig vigyázzon a jövevényre. Ne beszélgessen vele, mert hátha kémkedni jött.
Kozda nyomban felfogta a nagy lehetőséget. Albert úr meg valósággal oda volt az “öreg parasztkovács" agyafúrt eljárásától, hogy elfogta a horvát futárt, akitől biztosan megtudnak valamit Iván szándékairól.
A lovag azt mondta: most nagyszerű játék következik. Kozda lesz Iván, trónszéken ülve fogadja a horvát futárt, és szedjen ki belőle mindent, amit csak lehet. Ö pedig, mivel se magyarul, se horvátul nem beszél, mint hadnagy fog állni Kozda háta mögött a kihallgatásnál. Ergye és Franci is legyenek jelen, ők lesznek az udvaroncok és tolmácsok.
Jól ment minden. Bár – mint hamarosan kiderült – a nagy ceremóniára nem volt semmi szükség.
315 A horvát katona mély tisztelettel köszöntötte a nagyurat, és átadta neki a rábízott pergameneket: Petrus püspök levelét, amely Rómából érkezett Varasdra, s onnan továbbították Kuszughra, továbbá Mária királynénak Irenaeus préposttal íratott parancsát.
Kozda nagyúri módon megvendégelte a futárt, borába altatót kevertetett, hogy darab ideig teljes békessége legyen tőle, ameddig a levelet megfejtik. Olvasni ugyanis tudott Kozda, de latinul nem értett.
– Most kellene Hemericus – sóhajtott apja, Franci.
– Meghalt szegény – közölte Ergye.
– Meghalt? Hallgattak. Gyászolták.
– Derék ember volt. ö vajon mit tenne most? – tűnődött Franci.
– Neki nem kellett volna törnie a fejét, mert bizonyára tudott latinul – mondta Kozda. – De a szellemét hiába várjuk. Nem volt táltos.
– Táltos pap volt. Más isten küldte, más névvel. De benne volt a természet. És mindig tudta, mit kell tenni.
– Jó, jó – morgott Kozda –, de a levelet nem tudja elolvasni.
Albert lovag vágta ketté a gordiusi csomót. Ö ugyan nem tud olvasni, de ért latinul. S majd lefordítja a Kozda által kibetűzött szavakat. Azonnal munkához láttak.
A levél első része egy okiratot ismertetett, amelyet Petrus püspök készített Sánta Károly szicíliai király feleségének, Mária kiráíyasszonynak nevében, Aix-en-Provence-ban, francia földön, a rómaiak hajdani Aquae Sextiae-jében. “Mária királyasszony, a sors kifürkészhetetlen akaratából fiatalon elhunyt IV. László magyar király nővére szomorú
316 szívvel közli, hogy fivérének, László királynak halála óta Magyarországon minden kéz zsákmányolásra, rablásra, pusztításra emelkedik, miről is hívei őt, V. István király lányát, a magyar korona egyedül jogos várományosát értesítették. Ő gondoskodni akar az országról, ezért úgy rendelkezik, hogy a királyság öröklés, szokás, választás vagy akár másvalamely mód alapján szálljon elsőszülött fiára, a Martell jelzővel nevezett Károly salernói hercegre, aki egyébként már az 1290. évben a pápai követ által megkoronáztatott. Midőn tehát Károlyt, fiát, a hívek tanácsából Magyarország királyává választja, az országot neki és törvényes utódainak adja, kizárólag bőkezűségből, különös jóságból és anyai hajlamból."
A másik iratban Irenaeus prépost, a római Kúria írnoka mindezt kiegészítette azzal, hogy Spalato, Nona és Trau, nemkülönben még számos kisebb dalmáciai város meghódolt Károly király előtt. Az ausztriai herceggel pedig megegyeztek, hogy nem támogatja a magyar trónt jogtalanul követelő Velencei Endre herceget, annál kevésbé, mert Habsburg Rudolf leányát, Constanziát, Endre herceg egykori menyasszonyát Károly herceg vette hitvesül.
Miután nem csekély nehézségek közepette idáig jutottak az írásokban, megbeszélték, hogy Aix-en-Provence-ban, úgy látszik, nem ismerik a való helyzetet. Endre herceget ugyanis a magyar szent koronával királlyá avatták, jóval előbb, mint (Martell) Károlyt királlyá kente a pápa Nápolyban.
A tulajdonképpeni levél ez után következett. Ebben Irenaeus prépost közli, hogy Károly magyar király Henrikfia Ivánt, Güssing és Heunburg grófját kinevezi Suprun és Vas vármegye főispánjává, és kötelességévé teszi, hogy seregé
317 vei azonnal induljon Szlavóniába, onnan urát, Károly királyt vezesse föl Budára, a bitorló Endre herceget elűzendő.
– Fiát ezt nern ártott megtudni – bólintott Franci elismerően barátja, öreg Ergye felé.
– Na ja bizony, nem ártott – bólogatott Albert lovag is, akinek most egyszerre nagyon jó kedve lett. Azonnal visszafoglalta a trónszéket a “bitorló" Kozdától. – Nagyon nern ártott. Mert ha így áll a dolog, akkor Magyarhonban megint polgárháború lesz, Iván meg Chák között, az új király meg a régi király mellett vagy ellen, össze és vissza. Püfölik majd egymást megint. Akkor én itt maradok, akkor én tovább birtokolom Albrecht herceg nevében Kuszughot. – És ezzel mintegy jelképesen még jobban befészkelte magát a karosszékbe.
A három kuszughi szája íze nagyon megkeseredett. Erre a fordulatra nem számítottak. Ergye kémútja bizony nem az ő hasznukat mozdította elő. És azt gondolták, egészen egyformán, mind a hárman egyszerre: a fene egye meg, ennek a stájer lovagnak is van esze.
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Kozda elkísérte a két öreget a felvonóhídig. Franci mélyen, neheztelően hallgatott, csak ott szólalt meg:
– Hanem te, Kozda fiam, az Atyát nem lehet elintézni azzal, hogy most már mindegy, úgysem tudja megfejteni a levelet. Ez hálátlanság. – Nagyon szigorú, dorgáló hangon mondta.
A fiú mentegetőzött:
– Csak úgy mondtam. Nem gondoltam igazán.
518 
– Annál nagyobb hiba volt – csóválta fejét a köcsögkészítő. – Te nem voltál itt, te nem tudod, ki volt ő nekünk, mit tett ő értünk.
– Nem tudom – vallotta be halkan Kozda.
– Ha a döntő pillanatban ő nem találja ki, hogy mit kell tennünk, és nem győz meg bennünket, ellenkezőket, igaz, Ergye, hogy merjük azt cselekedni, amit ő tanácsolt, bármilyen veszélyes is, akkor ki tudja, élne-e ma egy is közülünk<SUP>: </SUP>Mert az osztrák herceg meg a lovagjai, közöttük ez a te drágalátos Alberted, gondolkodás nélkül kardélre hánytak vo! – na bennünket, asszonyostul, gyerekestül.
– Ez bizony így igaz – szögezte le Ergye.
– És akárhogy vesszük, forgatjuk, Hemericust a mi tettünk miatt kötöztette meg, vitette el a Ragadozó Farkas. Azt kell mondani, helyettünk lakok S akárhogyan halt meg, az életét áldozta érettünk.
– Nagyon igazad van, öreg '^.-í-nm – helyeselt Ergye.
– Tudjátok mit – jutott szí hoz Kozda –, szép nagy követ állítunk a sírdombja fölé. Vagy... vagy... hozzuk be tetemeit ide a Várba, és itt temessük el újra, ünnepélyesen.
– Nem ismerted te az Atyát. Tiltakozna ő ellene, az ilyen megkülönböztetés ellen. Nem volt jó pap, legalábbis a többi pap nem ismerte el annak, de alázatot és szerénységet mindenki tanulhatott tőle.
– Hát mit tegyünk az emiékér?? – kérdezte Ergye. – Olyat, ami méltó hozzá r Mint s.<SUP>7</SUP>aba iítónkhoz.
– Szabadok éppen nem vagyunk még – vakarta Franci gyér üstökét – de... de... A legméltóbb az lenne, ha befcjeznűk az ő munkáját, igazán szabaddá tennők Kuszughot.
– Icaz, de hogyan? – tette föl a kérdést Kozda. – Apámnak igaza volt, Iván és Albert, a két veszekedő között talán
319 mi nyerhettünk volna, mi harmadikok. De most Albert itt marad, és ő sokkal erősebb, mint ti vagytok... mint mi vagyunk.
– Mondok valamit – szólt Ergye. – Foglaljuk el a gazdátlan Ó-Várt, azzal erősebbek leszünk. Nekünk is lesz várunk.
– Nem sokat ér – vont vállat Kozda. – Kuszugh szabadsága nem az Ó-Várban van.
– Hanem? – kérdezte Ergye. – Hol van?
A köcsögkészítő szembefordult fiával, ünnepélyesen megragadta két felsőkarját, megszorította:
– A szabadságunk itt van, édes fiam, a te két izmos karodban. Meg a többi fiataléban. Mi elkezdtük a munkát, nektek kell befejezni. Jól vigyázzunk, jól vigyázzatok. A lehetőség, érzem, itt bujkál valahol, a kellő pillanatban meg kell ragadni. Úgy, ahogyan Hemericus hirdette. És amit ma tapasztaltunk, hogy Albert úr, ha nincs veszély, mégis marad, az megint nagy tanulság nekünk. Mert drága barátaim, láthatjátok szemetekkel, akár magyarhoni az úr, akár stíriai, elsősorban mégiscsak úr. A magunk dolgát kizárólag mi magunk tudjuk előrevinni.
Kezet fogtak. A két öreg szemében könnyek csillogtak.
Iván úr nem rostokolt sokáig a szűk felső várban. Mivel a (Kuszughon elkapott) pápai hírnök egyre késett, elindult magától, összes katonájával és mindazzal az értékkel, amit még biztonságba akart helyezni. Ment egyenesen Szlavóniába, társakat keresni III. Endre ellen, aki csúfosan kiját
320 szotta, mert igénybe vette őt és haderejét az osztrák herceg ellen, de a békében nem védte meg az ő érdekeit, nyugati várait.
Üjlaki Ugrinhoz ment, a másik sértődötthöz, aki – jól sejtette – fölvette már a kapcsolatot a nápolyi udvarral. Megjött hozzá a válasz: Mária királyné kérésére a pápa János jesii püspököt küldi a magyar lázadókhoz követ minőségében.
A püspök hamarosan meg is érkezett, Dalmáciában és Horvátországban városról városra járt, s mindenhol elmagyarázta: Endre bitorolja a magyar királyságot, Magyarország kezdettől fogva a római szentszék alá tartozik. A pápa nevében megtiltotta, hogy a püspökök Endrének engedelmeskedjenek, hogy elismerjék, hogy tűrjék “terjeszkedését", mert bitorló és nem király.
Mire Ugrinnal és Ivánnal találkozott János püspök, már alaposan meggyöngítette a törvényes király tekintélyét. János püspök büszkén jelentette Rómának: Henrikfia Iván megígérte neki, hogy csak azt ismeri el magyar királynak, akit a pápa őkegyelmessége jelöl ki. A püspök, aki úgy látszik, nem ismerte a Henrikfiak megbízhatatlanságát, jelentésében azt a véleményét fejezte ki, hogy Iván úr lesz a nápolyi család legmegbízhatóbb támasza, mert sértődöttségében Endre ellen “dühöng és vonít, mint a sebesült vadkan vagy kutya".
Nemsokára futár érkezett Nápolyból is. Mária királyné levelében újból felhatalmazta kedves hívét, Henrikfia Ivánt, hogy indítson háborút Endre, az ország bitorlója és cinkostársai ellen, támadja meg őket, pusztítsa el javaikat; emiatt semmi üldözéstől vagy büntetéstől ne féljen. S végül örökös
321 joggal újból neki ajándékozta Suprun és Vas megyét, a francia hűbérúri jog fogalmai szerint.
Subics bán ugyanekkor fél Horvátországot kapta Mária királynétól, Halomföldétől Modrusig, beleértve az adriai szigeteket is. A királyné levele így végződött: “Miután a kegyetlen sors László testvéremet már több éve törvényes maradék nélkül kiragadta az élők közül, minden összevissza zavarodott, mindenütt csak rablás, fosztogatás, kártétel járja, nem a jog, hanem az erőszak uralkodik. De férjem, Károly király beleegyezésével lemondok a magyar koronáról fiam, a salernói herceg javára, aki már föl is vette címerébe a francia liliomok mellé a magyar ezüst-vörös pólyákat, sőt prémes ruhát is csináltatott magának Aix-ben, s mielőtt ő maga elindulna a trón elfoglalására, követeiként egy püspököt, egy templomos vitézt és egy jogi professzort fog küldeni Iván és társai megsegítésére. Rajtuk kívül István szerb király is támogatni fogja híveit."
Iván persze jobban szerette volna, ha ígéretek és követek helyett katonát és pénzt küldenek Nápolyból. így, mivel még nem érezte magát elég erősnek, hogy Buda ellen vonuljon, öccseivel, Miklóssal és Henrikkel együtt berontott a zágrábi püspökség területére, és ott iszonyú dúlást végzett.
Mire a távollévő püspök hazatért, már csak üszkös romokat talált. Levélben értesítette főpap társait, mi történt. “Vaska nevű birtokomon Henrik bán fiai és csatlósaik szörnyű prédálást tettek. Földjeinket úgy elpusztították, hogy nemcsak az ott lakók mindenét elrabolták, hanem a dúlás miatt ember is alig maradt. A házakból kiüldözött öt asszony megfagyott. Az apróbb marhát, juhokat és kecskéket, amelyeket a nagy hideg miatt elhajtani nem tudtak, megnyúzták az irhájukért. Emberi életre alig maradt lehetőség.
322 Iván bán bitorolja Berzence vármegyét, melyet még László király adományozott nekünk, beszedi a tizedeket, tisztjeinket fogságba veti. S egy Wrycz nevű lator és útonálló addig kínoztatta őket, amíg utolsó fillérüket is ki nem csikarta. Mindezért Verőczén március 25-én, Nagyszombat napján Iván bánt, Miklós bánt, Henrik ispánt és követőiket nyilvánosan kiközösítettük."
De a kiközösítés nem rettentette meg azokat, akik a rablásban hatalmuk gyarapításának lehetőségét keresték. Iván, fia és öccsei most észak felé haladva pusztították a Duna mentében a királyhoz hű magyarok birtokait. Elfogták Ugront, akit a király Zárába küldött Velencéből érkező édesanyja, Tomasina fogadására.
III. Endre sereggel indult a Dunántúlra. A lázadók visszavonultak, Endre ütközet nélkül jutott el Zágrábig. A szlavóniai bán csatlakozott hozzá, és kiszabadították a lázadók fogságából Ugront. Végül Iván és családja meghódolt a király előtt.
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Kozda. fiatal volt és hevülékeny. Okos, de hiú. Gyorsan beleélte magát abba, hogy Albert úr elmegy, s ő lesz itt Kuszughon a mindenható helytartó kapitány. Hogy Albert úr ilyen könnyen megváltoztatta elhatározását, az lenézést keltett benne. Különösen azért, mert gyávaságnak tartotta: gazdája elszaladna, ha Iván itt maradna, de bezzeg nem mozdul, amíg senkitől sem kell tartania. Albert úr olcsón akarja a hatalmat. A birtokot!
Apja könnyes fogadkozása Hemericus emlékét illetően
323 valahogyan egy kicsit megmosolyogtatta a hetyke katonát. Nem szavak kellenek ide, hanem tettek. Bátor és kemény tettek! Csak hát éppen mit kellene tenni?
A stíriai lovag leovasta Kozda arcáról, hogy újabban valami nagyon nem tetszik neki, méghozzá alighanem az ő személyével kapcsolatban. Gondolkozott és kisütötte: az a baj, hogy helyettes ispánja jobban szereti kuszughi földijeit, mint emmeri fölöttesét. Kozda adott esetben talán hajlamos lenne “paktálni" a kuszughi öregekkel. Ezek az öregek agyafúrt emberek lehetnek, mert lám Iván titkos postáját milyen ügyesen megszerezték.
Albert von Emmerberg nem fog bízni többé a kuszughi polgárokban. S mielőtt ismét elmegy, akár csak kis időre is, mondjuk szarvasbőgésre Emmerbe, Kozda fölé fog tenni valakit, akire jobban rábízhatja Kuszughot.
Tágas toronyszobája ablakrésénél állt a lovag, és lenézett az épülő városra. Meg kell hagyni, sokat építettek. Nem is hitte volna, hogy ez az ázsiai nép ilyesmire képes. Igaz, ő adott nekik segítséget... Valami furcsa dolog lehet itt... hol is?... a levegőben. Amikor a herceg annak idején fölajánlotta a régi német telepeseknek, hogy hazavezeti őket Tirolba, egyetlenegy sem akart elmenni. És lám, Joákhim ács, akit nemrég ő hívott ide Emmerből segíteni, az is mennyit hálálkodik neki, amiért idehozta, s azt mondta: olyan jól érzi magát, hogy talán akkor se hagyná el Kuszughot, ha bottal kergetnék... Mit is szeretnek itt annyira az emberek? Hegy, völgy, patak máshol is van, szebb is van, az időjárás elég zord, hosszú a tél és hűvös a nyár, savanyú a szőlő... Hát mit szeretnek itt úgy az emberek?
Nézte az épülő várost. Keletre nagy félkörben húzódott a kőből és téglából rakott új városfal, fehér habarcstól ékes,
324 szép piros védőmű, derekán ugyanolyan fagalériával, mint amilyenről a belső várat védik a katonák. A Déli kapu kissé vaskos kockája zárta le a látóhatárt, de érezni kellett, ott még följebb a Zwinger bástya áll őrt. A keleti gyalogos kijárónál kerek tornyocska vigyázott az ott kiszélesült árokra, amelybe bal felől ömlött a Güns vize. Följebb a duzzasztó, amely nemcsak az árok vizét szabályozza, hanem a szemközt újonnan épülő malom kerekének is hajtóerőt szolgáltat. S aztán bal felé lassan emelkedik a fal, egészen a belső vár sarkán létesült Ausztriai kapu széles hídjáig, amely már annyira közel van ide, az északi toronyhoz, hogy látni az épülő, még tetőtlen kapuboltozat két oldalfalában a kerek bemélyedéseket, ahová majdan – ha lesz kivel s mivel – a védőszentek bálványszobrait helyeztetik el.
A belső oldalon már áll az ideiglenes beszállóház; egyelőre csak nyolc faoszlopon nyugvó nádtető. (Ha tudná Henrikfia Miklós bán, hogy az ő ausztriai zsákmányából csípték le a nyolc, szépen faragott, pácolt oszlopot!) A beszállótól szépen kövezett út a belső vár felvonóhídjáig, azzal szemközt három “igazi" ház, favázas téglaépületek; hegyben végződő tetejük oldalán külön ajtó a széna berakására. (Ezt az Emmerből jött Joákhim ács agyalta így ki.)
Ahol valamikor – mondják – a templom állott, ott most kaviccsal ledöngölt térség, s egy-két pocsolya, mert a szintezés nem sikerült valami fényesen. A térségen túl egyszerűbb, kisebb házak tucatjai, vályogból, szalma- vagy fazsindely tetővel. Egyformára faragott, hegyes lécek alkotnak kerítést a ház és a hátul hozzá csatlakozó istálló között...
Közvetlenül a felvonóhíd előtt is két vadonatúj építmény. Az egyik a hosszú, alacsony lóistálló, amelyben vagy két
32) tucat paripa ropogtatja a zabot – mert van már ló is, zab is. A másik építmény csak agyaggal tapasztott vesszőfonadék, amolyan karám, a várúr hozatta és szerezte marhák istállója.
Van itt gyarapodás! Csak béke legyen darab ideig, hogy felkészülhessen új szerzésekre.
Addig csak hadd dolgozzanak a pórok, vagy mint most már ők nevezik magukat: a polgárok.
6.
Franci és öreg Ergye sokat beszéltek arról, hogy pillanatnyilag ugyan elég jól megvannak Albert úrral, hosszú időre azonban mégsem kívánják, hogy a Wolferek után megint idegen urak, ezúttal Emmerbergek parancsoljanak Kuszughon, még ha a közülük való Kozda útján is. A osztrák herceg magyarhoni hűbéresei pedig nagyon berendezkedtek a környéken. Albert úré Kuszugh, Berthold úré Német-Üjvár, továbbá Kabold is, a Stubenbergeké Rohonc és Szalonak satöbbi satöbbi. De mi lesz, ha minden várakozás ellenére Albert úr mégis búcsút mond Kuszughnak, ám előbb leromboltatja a város- és várfalakat, s ezzel mindnyájukat odaveti a Henrikfiak könnyű zsákmányául!?
... Elmúlt jó néhány hét, s ekkor néhány napra megint a vásárosok megjelenése szakította meg a település mindennapi gondjait. A regensburgiak állták szavukat: hordókkal jöttek, és bort vásároltak, vasszerszámokkal fizettek. Albert úr dísztárgyakat vett tőlük, és marhákat adott nekik. Francitól tíz köcsögöt vettek át, cserébe különleges itáliai ónfestéket kínáltak. Majd meglátja, milyen máz lesz abból!
326 Elek egész nap ott settenkedett a kereskedők körül, de mert nem volt se lova, se szekere, nem merte újból szóba hozni egyszer már elutasított ajánlkozását. Bord ezen a napon nem mutatkozott. Eleket is kerülte. Rossz volt a lelkiismerete “hűtlensége" miatt.
A kereskedők örültek a jó hírnek, hogy Bécs felé már szabad az út. ígérték, hogy jövőre is eljönnek. Azt mondták: legszívesebben marháért cserélnének árut. Mielőtt továbbfuvaroztak, nagyon megdicsérték a beszállóházat. Ha nem is olyan szép, mint a regensburgi, de megteszi az úttól fáradt kereskedőknek.
Megint csöndes hétköznapok következtek.
Franci és Ergye, a két öreg apránként maga köré gyűjtötte az “értelmesebb" régi embereket, s magyarázták nekik: nem kellene Albert úrra bízni, hogy elmegy-e, marad-e, s ha elmegy, nyakukra ül-e Iván úr vagy annak Gergely fia, aki időközben szintén jeles rablólovaggá növekedett.
Boloc véleménye az volt: várni kell, majd csak idejön a király, és rendet csinál.
– Hiszen azt várhatod – morgott Franci. – Magunknak kell cselekedni.
– Egyszer már elkezdtünk cselekedni – fakadt ki öreg Ergye –, kikémleltem az Ó-Várat, elfogtam a gyorsfolyót, aztán mi lett belőle? Az, hogy Albert úr jobbnak látta maradni.
– Ez balszerencse volt – ismerte el Franci. – De azért a dolgot nem kell abbahagyni. Valami újat kell kitalálni. Hemericus nem megmondta-e: segíts magadon, az isten is megsegít.
Boloc közbeszólt:
– Nem te hirdetted-e, hogy nem kell adni a papra?
327 Franci elismerte, hogy beszélt ő úgy is. De az régen volt, akkor más világ volt, akkor sok minden még nem volt. S miért ellenkezett ő az Atyával?...
– Ha nem ellenkeztél volna vele – szólt közbe Vendéi –, az Atya unta volna magát, és talán nem épült volna semmi. Igaz?
Franci komoran azt mondta: itt nincs helye tréfának. Derék ember volt az Atya, hála illeti, de ő csak úgy a levegőbe beszélt; a fal építéséért mennyországot ígért, holott olyat a földön még az Úr Jézus sem helyezett kilátásba senkinek.
– Én azonban – folytatta a köcsögös – időközben sok mindent megtudtam a világ változásairól. A minap elment vásárosok világosítottak föl. Elmondták, hogy Endre király bátor ellenállásukért igencsak megjutalmazta a zágrábi és a supruni polgárokat. Az ott letelepedők pedig ezentúl különleges szabadságokat élveznek, ugyanúgy, mint Fehérvár királyi város lakói. Minden évben szabadon ők maguk választják elöljárójukat és esküdtjeiket. A város lakóinak ügyeiben azok bíráskodnak, és nem az úri székek. Szőlejük után nem adóznak sem akót, sem csöbröt. Aki Suprunba megy vásározni, az nem fizet vámot. Aki oda akar települni, azt a földesura nem tarthatja vissza. A külvárosban megtelepedhetnek a zsidók is. Aki nem teljesíti kötelességeit a város iránt, azt a tanács kiűzheti a falak közül.
– Ez köllene nekünk is – mondta ifjú Ergye.
– Kozda meg te biztosan megéritek – bólintott Franci. – De tudjátok meg, én sokat gondolkoztam ezeken a dolgokon, mialatt a köcsögöket formáltam. Hallgattam. Azt mondhatnám, a gondolataimat belekorongoltam az edényekbe, s ott is maradtak elrejtve. Hemericus atya az álmok
328 világában élt. Azt szerette volna, hogy itt is úgy legyen, mint az itáliai városokban, amelyek már ezer év óta városok. Meg aztán... egyszer például elmagyarázta, hogy Itáliában, amikor megvolt a városfal, akkor a földesúr vagy lemondott különleges jogairól, és vállalta a többiek életmódját, vagy elköltözött a városból. Ez nálunk akkor elképzelhetetlen volt. Igaz? Iván úr szóba sem állt volna velünk, legföljebb a hóhérját küldte volna hozzánk. Albert úr se különb nála.
– Hát akkor nem mindegy neked, hogy a két lovag közül melyik ütteti le a fejedet? – kérdezte Boloc, aki a legemésztőbb gondok között is szívesen tréfált.
Franci ezúttal beérte egy dorgáló pillantással. Aztán így folytatta:
– Iván úr elmegy, Albert úr marad. De Iván úr visszajön, s Albert úr akkor esetleg elszalad. Korábban arra gondoltam, hogy amikor az egyik elment, de a másik még nem érkezett meg, akkor kellene nekünk birtokba venni a várost. Csakhogy előfordulhat, hogy Albert úr leromboltatja a védőműveket, és mi csak fal és bástya nélküli várost tudunk elfoglalni. Akkor pedig nem tehetünk mást, mint hogy térdet hajtunk Iván úr előtt.
– Bizony, nem tehetünk mást – sóhajtott Vendel.
– Bizony, tehetünk mást is! – mondta nagy nyomatékkal Franci. – Fallal és várral együtt birtokba kell vennünk a várost.
– És mi lesz Albert úrral? – kérdezte Kozda.
– Albert urat is elfogjuk – mondta ki Franci a döntő szót. Megdöbbent csönd következett.
– No figyeljetek – folytatta a köcsögkészítő, lehalkított hangon. – Kozda fiam, hány olyan katonája van az őrség
329 nek, aki kenyértörés esetén inkább tart veled, mint osztrák gazdájával?
– Még sose gondolkoztam ezen – mondta habozva Kozda. – De föltételezem: a magyarok mind és a németek közül is néhány.
– No látjátok – mondta Franci. – Kozda körülnéz és megmondja pontosan.
– No de fegyver is kell! – óvatoskodott Kozda.
– Roppant egyszerű. Mihelyt elmegy az Ó-Várból Iván úr, elfoglaljuk a várat, így megszerezzük az ottani fegyvereket, aztán magunk mellé állítjuk az elfogott zsoldosokat.
– És ezt ki csinálja meg? – kérdezte Kozda kételkedőén.
– Ergye és serege – szólt Franci.
– Ergye serege? – csodálkozott Kozda. – Ergyének serege van?
– Még nincs, de lesz – jelentette ki szilárdan Ergye, és kihúzta magát, mintha szemlét tartana serege fölött.
– És te, fiam? – fordult szigorúan fiához Franci. A hadnagy láthatóan röstellte határozatlanságát.
– Hát... én beszélhetek éppen az emberekkel. . de persze lassan és óvatosan... mert ha Albert úr megtudja...
– Hát ne tudja meg – mondta egyszerűen Franci.
7.
Öreg Ergye seregét ugyancsak megbámulta volna Iván úr is, Albert úr is – ha láthatták volna. Ergye hadinépe azonban – zsákokkal, fejszékkel, botokkal fölszerelve – egyenkint szivárgott ki a városkapun, föltűnés nélkül, s aztán mind a kilenc tagja a Szent Józsefről elnevezett forrás pa
33&deg; gonyában találkozott. Kilenc száradt vénember voltak, de igencsak fogadkoztak, hogy ők ez egyszer megmutatják a fiataloknak, mire képesek az öregek, ha nekidurálják magukat.
Amellett vannak dolgok, amelyekre csak ők képesek, mert ők gyanút nem keltve járhatnak-kelhetnek az erdőben, hiszen gallyat gyűjtenek, gombát és gyümölcsöt szednek. Eközben először ki kell deríteni, elment-e már Iván úr, kit hagyott az Ó-Várban, lehet-e azzal okosan beszélni – adta elő a tervet Ergye. Megszervezték egymás között a híradószolgálatot, miről miféle állathangokkal tudósítják egymást.
Először csapdát kerestek az erdőben, melyet föltehetően az ó-várbeliek állítottak, s hamarosan találtak is. Ergye ott lesbe állt. Másnap jött egy katona, s amikor javában szitkozódott, hogy a csapda megint üres, Ergye előbukkant. Földiszederrel kínálta meg a katonát, beszélgetni kezdett vele. Nagyon ügyesen kivette belőle, hogy Iván úr elment, csak hat katonát hagyott hátra, nincs is mit nagyon őrizni, mindent elvittek valahová délre, s különben is a várat hamarosan le kell rombolni. Az itt maradtak legszívesebben elmennének más várúrhoz, olyanhoz, aki nem hagyja magára hadinépét kísérteteknek való erdőben.
Ergye eleget tudott már. Elköszönt. Kakukkszóra összegyűlt a vének serege. Kiértékelték a hallottakat, elhatározták, hogy csellel elfoglalják a várat. Megbeszélték a taktikát.
Boloc beöltözött táltosnak, és elindult az erőd hídja felé. Bőrsapkájából agancsok álltak ki, bozontos szakáilát úgy fölborzolta, hogy a szőrzetből szeme sem látszott. Ócska rongyokból összetákolt köpenyt kanyarított a nyakába, hóna
331 alá fogta a regölő legények lófarkas dobját, bal kezébe vett egy legallyazott fenyőhusángot. Megállt a híddal szemközt, és búgatni kezdte a dobot. Félelmetes morgás zúgott a fák között.
A fatornyot körülfogó kőmellvéd fölött három fej jelent meg: – Ki vagy, és mit akarsz?
– A sötétség fejedelme küldött.
– Az égalkotó manó – suttogta rémülten az egyik katona. A másik tartotta magát.
– Eredj innen! – kiáltott le. – A várúr nem szereti a garaboncásokat.
– Nem vagyok garaboncás. Nektek meg nincs váruratok.
– Nincs-e?
– Fölmentem a világfára – rázta meg a suhángot Boloc –, és mindent láttam. Iván úr elment, és soha többé nem tér vissza. Tirátok pusztulás vár.
– Bolond vagy! Eredj innen hopp hírével! Boloc újra megbúgatta a lófarkas dobot:
– Én addig innen nem tágítok, míg tejet nem adtok nekem. S ha napkeletig nem jöttök elő, rátok hívom a föld alól a kígyókat, és boszorkányaimmal lerontatom váratokat.
Ezzel – jelezve, hogy nem alkuszik – lefeküdt egy zömök tölgyfa mögött a földre. Megint brummogtatni kezdte hangszerét, mind halkabban, s végül nagy horkantással fejezte be.
Közben a szemére fésült szakáll mögül jól látta, hogy két katona kijön a kapun, tanakodik. Később hallotta, hogy csikorog a híd lánca, végül koppan a kövön a palló fája. Ö csak feküdt mozdulatlanul. Még két katona jött elő, most már négyen szemlélték őt tisztes távolból.
– Honnan a fenéből vegyünk tejet? – kérdezte az egyik katona.
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– Pedig addig nem megy el...
– Ha Iván úr megjön, és itt találja, jaj nekünk.
– Hát mit tegyünk? Nyilat nem lőhetünk táltosba.
– Nem is fogná a vessző.
– Vagy lepattan róla, s bennünket öl meg.
– És ránk hozza a kígyókat meg a boszorkányokat. Boloc lehunyt szemmel figyelt. Távoli neszekre várt. Most kell társainak hangtalanul leereszkedniök az árokba, aztán fölmászni a túlsó oldal kövein, s elfoglalni a hidat.
Csak hallgatta a körülötte tanácstalanul állongó fegyvertelen katonák fecsegését. Hosszú-hosszú percek múltak el, amíg végre megcsikordult a lánc.
– Fölmegy a híd! Fölment! Magától! – kiáltoztak összevissza a katonák. – A boszorkányok!
Boloc kinyitotta szemét. Őrzői rohantak a felvonóhíd felé, de már későn, a kőmellvéd mögül sivító kórus szólalt meg:
– Táttos! Itt vagyunk! Boloc felült, nagyot ordított:
– Héééé! Ketemű pongyász! Ketemű!
– Táttos! Itt vagyunk! – visították a láthatatlan boszorkányok. – Adjál parancsot!
A várba szorult két katona ellenkezés nélkül megadta magát a nyolc boszorkánynak. Lefegyverezték, megkötözték és bezárták őket Iván úr lovagtermébe. Aztán nyilakkal, alabárdokkal fölfegyverkezve elfoglalták az őrhelyeket, és várakoztak. Volt bennük némi aggodalom, hogy mi lesz, ha váratlanul hazaérkezik Iván úr, válogatott lovas vitézeivel, de bíztak benne, hogy Kozda előbb itt lesz, és megszabadítja őket.
Boloc pedig azt mondta a megszeppent négy katonának:
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– Ha kedves az életetek, hallgattok a táttos beszédére. Lejöttök Kuszughra, és felajánljátok szolgálataitokat az ottani kapitánynak, aki közületek való szegény ember.
– Hiszen az nem is lenne rossz – mondta bizonytalanul az egyik katona.
Nem kellett sok rábeszélés. Ha nem tudtak vigyázni a várra, akkor okosabb, ha mielőbb odébbálnak. A várbeli két fogoly is helyeselte az “eltűnést".
Az Ó-Vár hat lefegyverzett katonája tehát a táltos Boloc vezetésével elindult Kuszugh-Üjvár felé, hogy megismerkedjék Kozdával. A nyolc öreg pedig berendezkedett az Ó-Várban, felhúzta a hidat, felfegyverezte magát, őrséget állított.
Egyszóval: nekik már volt váruk, megelőzték Kozdát.
Berthold látogatóba érkezett öccséhez, Alberthez. Jelezte, hogy hamarosan itt lesz a két Stubenberg is. Ulrich Rohoncról és Heinrich Szalonakról.
– Tanácskoznunk kell – mondta Német-Üjvár jelenlegi ura. – Együtt. Mert mindnyájunkat ugyanazon a helyen szorít a cipő.
A két Stubenberg is hamarosan megjött. Először megnézték a várat, aztán a városfalon is végigsétáltak. Nagyon csodálkoztak.
– Mondd, Albert, mi a fenének csinálod ezt? Hiszen...
– Nem én csinálom – mosolygott titokzatosan Albert. De a titkot mindjárt elárulta. – Miután a herceg nekem adta Kuszughot, nagyon romos állapotban, természetesen teljes
334 erővel hozzákezdtünk a helyreállításhoz. Eleinte nem nagyon akartak dolgozni, de én elnéző voltam, s aztán belejöttek. Annyira, hogy amikor a hainburgi béke folytán bizonytalanná vált helyzetünk, és értelmetlenné a lerombolásra ítélt vár erősítése, ők mint a megszállottak folytatták a munkát. Én pedig nem akadályoztam. Nagyon takaros városfalat csináltak.
A hórihorgas, vékony Ulrich úr nyihogva nevetett, mint a fűrész.
– Csak építik, építik, építik...
– Nem is sejtik, hogy a Ragadozó Farkasnak építenek aklot.
– Ivánnak? – csodálkozott Albert. – Hiszen tudjátok, én megegyeztem vele, hogy itt maradok, ő meg odafönn trónol a sasfészekben. S hamarosan elmegy.
– Hm – mondta rosszallóan Berthold. – Nem ismered te ezt az Ivánt! Elmegy, de miért? Éppen azért jöttünk, hogy...
– Na ja, gyertek hát tanácskozni – invitálta vendégeit Albert. – De előbb harapjunk egyet.
– Rossz hírek szállnak Horvátországból – kezdte Berthold, mihelyt kényelembe tették magukat. – A Wolferutódok megint felbolydították, le a tengerig, az egész birodalmat. A sok kis rablót igyekeznek összeszedni egyetlen hadseregbe, aztán ellenünk jönnek, és akkor jól nézünk ki itt mi, elhagyott stájerok.
A négy várúr hatalmas tálakkal megrakott asztalról falatozva beszélte meg a helyzetet. Sűrűn kortyolgatták a gamaji kéket, Kuszugh vörös borát, amelyet bizony jól lehetne értékesíteni, ha egyszer lecsendesednének ezek a fékezhetetlen magyarok, és nem lenne olyan kockázatos a szállítás.
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– Segítséget kellene kérni a hercegtől – vélte Albert.
– Ugyan! – Heinrich von Stubenberg legyintett. – Hát nem tudod? Endre király feleségül veszi Albrecht lányát, Ágnest.
– De hiszen Endre nős! Felesége, Fennina...
– Meghalt, csak egy leánygyermeket hagyott háttá. Ez az Ágnes pedig fegyelmezett Habsburg-lány; ez tudja, hogy neki nem szabad fiút szülni az utolsó Árpád örököséül, ilyképpen Endre halála után a Habsburgokra száll Magyarország.
– De Fennina lánya, Erzsébet...
– Nem számít. Már beöltöztették apácának, négyéves korában. Családi szokás. Nem tudom, mire jó.
– Hát ami azt illeti, Budán özvegy királynénak lenni sem éppen gyönyörűség.
– És a mi helyzetünk? – kérdezte epésen Berthold. – Az sem éppen gyönyörűség!
– Nézd – szólt Albert –, ha az egész ország úgyis hamarosan Albrecht hercegé lesz, akkor igazán érdemes itt kitartanunk. Na ja, itt a környéken még nagyon sok szabad föld van.
– De Endre király még jó sokáig élhet – vitázott Heinrich. – És hátha követelni fogja a béke végrehajtását? Ami a háborúban nem ment, azt eléri az oltár előtt.
– Nem szólván arról az esetről – folytatta Berthold –, hogy a Wolferek fittyet hánynak Habsburgi Ágnesnek is, vagy még az esküvő előtt felvonulnak ide, nagy sereggel, visszavenni a várakat. Ha aztán téged benne fognak gyönyörű váradban, akkor apáid-anyaid rámegy a váltságdíjra.
– Hát ti mit csináltok? – kérdezte Albert, elkeseredetten,
336 mert mindennek ellenére mégis nagyon szeretett volna Kuszughon maradni.
Berthold cinikusan megrántotta vállát:
– Ha jön Iván, mindent visszaadunk, kardcsapás nélkül, szabad elvonulás föltételével. Ez az én javaslatom. Én Német-Űjvárt nem tudom megvédeni. Neked könnyű, Albert, mert az ostoba kuszughiak erős várat csináltak. De ha te egyedül maradsz itt, nem sokáig tarthatod magadat. A herceg Ágnesért jegyajándékul megkapja Pozsonyt, amelyben különben is benne ül, mert ő sem ment ki, de a mi kedvünkért nem fog hadat viselni a vejével azért, ami úgyis a családjáé lesz.
– No fene, szépen ráfizetünk! – szitkozódott Heinrich. Elkomorodva hallgattak. Rágtak, ittak.
– Én azért bízom Tomasinában – szólalt meg Albert.
– Az kicsoda? – kérdezte egyszerre a két Stubenberg.
– Endre király édesanyja, Morosini velencei nagyúr leánya. Kardos asszony; okos, mint a párduc, és szívós, mint a tigris. Hírlik, hogy már partra szállt Zárában, lecsendesítette a lázadó városokat. Na ja, ha ő Budára jön, ő rendet csinál. Ő elbánik a Henrikfiakkal, s akkor békességünk lesz tőlük.
– Tőlük igen, de nem Tomasinától. Végül ellenünk jöntartott ki borúlátása mellett Berthold.
– Ellenünk aligha – védte kényelmes álláspontját Albert –, mert a Morosiniak nagy barátságban vannak a Habsburgokkal. Az ő pénzük nélkül a herceg nem tud hadba indulni a Nassauiak ellen, s akkor ki szerzi meg a német koronát?
– Eggyel több ok – magyarázta Heinrich –, hogy egy napon a herceg parancsot küldjön mindnyájunknak: hajtsuk
337 végre a békét, adjuk vissza a várakat, de mondjuk, ne Ivánnak, hanem Tomasina fiának, Endrének.
Nehéz dolog a politika. A négy várúr késő éjszakáig latolgatta az esélyeket, cáfolta egymás érveit, s vedelte a kuszughi bort, addig-addig, amíg úgy kellett őket fekvőhelyükre támogatni.
Másnap délelőtt hajtást rendeztek vaddisznóra, s igen elégedettek voltak a zsákmánnyal. A konyhán nagy sütés-főzés folyt az estéli vadászlakomára. A sürgős tennivalókról nem beszéltek, egy napra szüneteltették a fejtörést.
De a vacsorában nem volt teljes örömük. Kora alkonyatkor kürt szólt a toronyban. Kozdát leküldték a Déli kapuhoz, nézze meg, miféle lovasok érkeztek. Nagy volt a meglepetés, amikor Kozda jelentette, hogy ki kér békés bebocsátást: Omodéfia Gergely érkezett Kuszugh alá, négy fegyveres kísérővel. Omodé családja régi csatlósa a Wolfer nemzetségnek, Gergely pedig leghívebb híve és hadsegéde Ivánnak.
– Iván békét ajánl – találgatta reménykedőén Albert. – Meghosszabbítja csöndes szerződésünket.
De nem erről volt szó.
– Eljöttem Iván táborából – ezzel kezdte Omodéfia Gergely. Örvendezett, hogy egyszerre négy stájer várúrral beszélhet, mert szükség van mind a négyre. Mohón ivott; hajnal óta vágtában jött, csak Vasváron állt meg rövid időre. Kérte, hogy bocsássák be a kapun, és lássák el embereit is, aztán megszabadult páncéljától, és végre mesélni kezdett.
Azzal kezdte, hogy Iván gőgje már esztelenségbe csapott. Magára haragítja egész Magyarhont és a külföldet, sőt legkitartóbb bajtársai sem maradnak meg mellette. Iván ugyanis arra vetemedett, hogy elfogta a királyt.
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– Endrét? – szörnyülködtek a stájer urak.
– Endrét. Ivánicson őrizteti, állítólag igen szigorúan bánik vele.
Elmondta: Endre király Horvátországba indult anyja, Tomasina fogadására. Ivánicson Suprun és Mosón megye követei várták. Felvilágosítást kértek az uralkodótól arról a hírről, hogy Iván urat nevezte ki főispánjukká. Endre ezt annál könnyebben megcáfolhatta, mert ez nem igaz, Ivánnak a nápolyi Mária királyné adományozta a két vármegyét; de minő jogon? hiszen Endre a koronás király. Endre megerősítette a küldöttek előtt, hogy úgy, mint eddig, ezután is megtartja a supruniakat régi kiváltságaikban.
Iván ezalatt észrevétlenül csapatokat vont össze, bekerítette a várat, és foglyul ejtette a királyt, csekély kíséretének egy részével. Most nyilvánvalóan megzsarolja.
Ez a vakmerő csíny Iván hívei körében is nagy felháborodást keltett. Csak a két Pálfia, Nikoló és Andorás tart ki mellette, ők őrzik a királyt Ivánicson. Tivadar prépostnak sikerült elmenekülnie, s most fölveri az egész országot a király kiszabadításáért. Doroszló, Iván legbizalmasabb híve Omodé Gergellyel együtt haraggal elvonult Iván táborából. Doroszló a Szála folyó gázlójánál táborozik. A győri püspök csapatai is ott vannak már. Ö, Gergely, riasztotta a vasvári ispánt, az is összeszedi embereit, és küldi a Henrikfiák ellen. Tivadar prépost segítséget kért Bécsből is a Ragadozó Farkas elpusztítására. Doroszló úr kéri a stíriai urakat, egyesüljenek a magyarokkal, és vonuljanak ők is a Henrikfiak ellen, akik nagy seregükkel rabolva, gyújtogatva vonulnak Horvátországból észak felé, föltehetően nyugati váraiknak visszaszerzése végett. Mindnyájuknak közös
339 érdeke, hogy a nyughatatlan Wolfer-utódokat örökre elintézzék.
A kellemetlen hírektől megkeseredett a vacsora íze az urak szájában, így tehát még sűrűbben kellett búfelejtő borral locsolgatni a nehéz falatokat. Albert sajnálta elhagyni Kuszughot; legalább még az idei bortermésből szerette volna megmenteni a magáét. Berthold haza akart menni, ő veszni hagyná a Német-Üjvár megszerzésébe ölt munkát, pénzt, embert. A két Stubenberg ingadozott.
Végül Albert fölajánlotta, hogy tíz lovast küld Doroszló táborába, Kozda vezetésével. A két Stubenberg is megajánlott két-két fegyverest, erre Berthold úr hármat.
– Ezt is a veszteséghez csapom – mondta elkeseredetten.
Gergely úr lepihent, mert korán reggel indulni akart a segélycsapatokkal, a többiek még inni akartak egyet. ó.
Boloc és az ó-vári őrség hat lefegyverzett katonája éppen akkor érkezett meg a Déli kapu közelébe, amikor Gergely úr négy lovasával odanyargalt, és bebocsátást kért. A kaputól pár száz lépésnyire elbújtak egy akácligetben, várakoztak. Nem tudhatták, ki érkezett, milyen szándékkal, s jó-e az, ha meglátják őket.
A messziről érkezett lovag poros kísérői elég sokáig várakoztak a kapu előtt. Végül jött Kozda, és beengedte őket. Ekkor az ó-várbeliek előjöttek az akácosból. A Déli kapun kívül, attól nem messzire állott Vendel viskója, az öreg pár éve egyedül élt. Ott bújtak el; megvárták az alkonya
340 tot, és Boloc csak akkor ment be a kapun, hogy megkeresse Kozdát.
De Kozda most nem ért rá velük foglalkozni. Futárt küldött Rohoncra, Szakmákra és Újvárra, a segítség ügyében, mert saját kíséretéből a három úr senkit sem akart elengedni a csatába, idegen vezetéssel. Vasváron lesz a találkozó, onnan mennek a vasvári ispán vezetésével Doroszló táborába. A hajnali indulásig lovakat, fegyvereket készenlétbe helyezni – ez mind Kozda gondja volt.
Csak késő éjjel tudott bezörgetni apjához. Hosszú töprengés után kisütötték azt, hogy az ó-vári foglyokat nem lehet a falon kívül hagyni, mert hátha elszöknek. A falon belül azonban senki se lássa meg őket. Ami fegyvert még találnak odafönn, azt le kell hozni, és Vendel házában eldugni. Nem tudni még, mire kell, de mindenesetre legyen kéznél.
Hajnalban Kozda és kilenc lovasa elindult Vasvárra. Ott töltötték az éjszakát. A szalonakiak, rohonciak és újváriak még másnap sem érkeztek meg, csak Kozda kis csapata csatlakozott a vasvári ispán húsz lovasához és negyven gyalogosához. Este megérkeztek Szalabérre. A látóhatáron tüzek piroslottak. Az itt lakók azt mondták: a Henrikfiak pusztítanak. Doroszló a rezi várral szemben táborozott. Megbízható kémjelentései voltak, hogy a lázadók a Szála völgyében fölfelé igyekeznek, de csak száz-egynéhány katonájuk van, a többi szedett-vedett népség, akit csak a rablás érdekel.
Doroszló a völgy két oldalán rejtekhelyeken elosztotta a lovasokat, a gyalogosokat a hegyek megkerülésével a lázadók hátába küldte. Egyszerű csataterve az ellenség gyanútlansága folytán tökéletesen bevált. A folyó partján észak felé tartó menetet Doroszló lovasainak nagyobb fele ol
341 dalba támadta, szétszórta, a folyón át menekülőket a túlsó oldal lejtőiről Omodé vezetésével lezúduló kisebb lovascsapat könnyen elintézte. Akik hátráltak, egyenesen a királyhoz hű gyalogosok fegyvereibe szaladtak.
Kozda a győri préposttal együtt azt kapta feladatul, hogy a völgyet észak felé zárja el a Henrikfiak serege előtt. Amikor Doroszló oldaltámadása meglepte a vonuló hadat, az élcsapat előre vágtatott, és váratlanul belenyargalt Jácint prépost csapatába. A győrieket Kozda vágta ki szorongatott helyzetükből, az utolsó pillanatban. Magát a főpapot is hárman vették már körül, s ha Kozda nem csap közéjük, bizonyosan levágják.
Estére hírmondó sem maradt az ellenségből. Néhány foglyot is ejtettek; tőlük megtudták, hogy a Kokos néven ismert Henrikfia Miklós seregét verték meg. Maga a vezér úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Valószínűleg gyalogosan, a hegyeken keresztül talált egérutat Iván főseregéhez.
A győztesek Vasvárig együtt mentek, ott Doroszló hazabocsátottá a győri, kuszughi és egyéb segítőket.
10.
Amikor az elindulás után hatodnapra Kozda kilenc katonájával, akik közül öten kardtól és buzogánytól kisebb-nagyobb sebesülést szenvedtek, közeledett Kuszugh déli bejáratához, a kapu szuroköntő erkélyéről az ifjabb Ergye integetett neki sürgetően.
Kozda rövid távolléte alatt nagy dolgok történtek Kuszughon, sürgősen szükség volt őreá. Ergye a belső várba ve
342 zette Kozdát, egyenesen a nagy toronyszobába, ahol egykor Bulló és Ulrik, legutóbb pedig Albert úr parancsolt. Miután Kozda levetette páncélját, megtudta Ergyétől, hogy a torony a “tanács" döntése értelmében ezentúl az ő háza lesz. Albert úr ugyanis már nem parancsol, Albert úr megszökött.
Közben öreg Ergye, Franci és Boloc is megérkeztek, és szép sorjában mindent elmondtak az ámuló Kozdának.
Még nem járhatott ő messze a Vasvárra indult csapattal, amikor váratlan vendég érkezett a városba: Erzsébet asszony, Ulrik úr özvegye, fiával, Miklóskával, aki az ostrom óta tizenkét éves, erőteljes ifjúvá serdült. Erzsébet meggyilkolt férje kívánságának megfelelően Burs monostorban kért menedéket, de a klauzurába nem fogadhatták be, ellenben Burs községben adtak neki egy fél házat. Ott meghúzhatta magát fiával, feltűnés nélkül, amit ő is nagyon kívánt, és munkástestvér minőségben dolgozott a ciszterek kertészetében.
Előző este nagy jövés-menés támadt a kolostor körül, az egész falu fölfigyelt, és hamarosan elterjedt a hír, hogy Henrikfia Iván szállt meg az atyáknál, kisebb csapattal, de állítólag nagy sereg jön utána. Holnap már elkezdik a beszállásolást, igénybe veszik a falu házait is.
Erzsébet asszony nem akart férje gyilkosának a közelében lenni. Összecsomagolta a legszükségesebbeket, és hajnalban elindult fiával Kuszughra. Alig világosodott, már ott állt a kapu előtt, és bebocsátást kért. Albert úr nemcsak hogy megadta az engedélyt, hanem ő maga sietett a szerencsétlen özvegy fogadására. Tudta, hogy Ulrik úr a vár átadása miatt bűnhődött, sajnálta a jó szándékú várnagyot, és úgy érezte, kötelessége özvegyén segíteni.
Nagy tisztelettel köszöntötte, és megígérte, hogy mihelyt
343 elmennek vendégei, a belső várban biztosít számára szobát. Amikor azonban megtudta az özvegytől, hogy mi volt az oka mostani menekülésének, azonnal felhagyott mindenféle udvariaskodással, elnézést kért, magára hagyta a hölgyet, és sietett kizavarni az ágyból bátyját meg a két Stubenberget a félelmetes hírrel: Iván serege felvonulóban van, ő maga már megérkezett Bursra.
Azonnal kitalálták: most Kuszugh megszállása következik, utána Rohonc, Szalonak, Német-Űjvár, mert csak ezeket a várakat nem rontották le.
Berthold kijelentette: ő világosan lát, nem is szükséges, hogy a Wolferek haderejét illetően értesüléseket szerezzenek. Iván foglyul ejtette a királyt, erre a király hívei – természetesen! – mind átálltak hozzá; akkora serege van tehát, amekkorát akar, Cháktól sem kell tartania. Holnap király lehet, ha akar. Doroszló csapatát nyilvánvalóan máris megsemmisítette, a Dunántúlon többé senki sem tartóztathatja föl, azt teszi velük, amit akar. És 1289-ben látták, hogy Iván milyen kegyetlen gazságokra képes. Albrecht hercegre számítani – ismerik jól gyöngeségét – könnyelmű, dőre bizakodás lenne.
Mi tehát a teendő? Berthold urat nem érdekelte ellenvélemény: ő azonnal indul Stíriába, nem várja meg, amíg Szála felől elvágják az útját; máris vágtat Újvárra s onnan tovább. Reméli, még jókor.
Közben visszaérkezett Szalonakról és Rohoncról az üzenettel oda küldött kurír. A két ottani hadnagy – mintha összebeszéltek volna – azt az egyforma választ küldte, hogy a vár körül gyanús ólálkodókat észlelt, mintha ellenség akarná észrevétlenül körülfogni, aztán hirtelen rohammal elfoglalni a várat.
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– Iván előőrsei – állapították meg ijedten a Stubenbergek.
S mivel a hadnagyok kérték urukat, hogy jöjjenek haza, készüljenek a védelemre, a Stubenbergek megragadták az alkalmat, és nyergeitettek. Milyen szerencse, hogy a hadnagyok a veszélyre való tekintettel nem indítottak Vasvárra egyetlen katonát sem. Most minden emberre szükség lesz.
– És te mit csinálsz? – kérdezték meg utoljára Albertet, már a lovon ülve.
– Még nem tudom – felelte Kuszugh ura.
De már ő sem habozott sokáig. Miután Berthold elmegy, ő maga is felkészül a hazatérésre. Mindenesetre megfigyelőket küldött Burs felé, nehogy váratlan meglepetés érje. Berthold még megvárta az első földerítő jelentést. Ez úgy szólt, hogy Burs környékére újabb csapatok érkeztek.
Erre Berthold azonnal lóra szállt, és kíséretével együtt lóhalálában elvágtatott Újvár felé. Albert visszavonult házába, és törte a fejét, mitől tegye függővé végső elhatározását, és ha elmegy, mikor és hogyan bonyolítsa le az elvonulást. Mert szégyen a futás, de hasznos... Ha sokat késlekedik, Iván körülkeríti a várat, s akkor könnyen úgy végezheti, mint a szerencsétlen Ulrik várnagy.
Harmadnap este jelentették, hogy Iván több csapattal délnyugat felé távozott, de a sereg zöme még Burson van. Albert úgy vélte, itt az utolsó pillanat, amikor még kibújhat az egérfogóból. A következő hajnalon sorakoztatta embereit: indulás Stíriába. Kilenc lovast adott Kozdával, így csupán harminchét katonája maradt, tíz lóval, öt ökrös szekérrel. Mire az első napsugár megérintette az Ausztriai kapu tornyának egyszerű tetődíszeit, az előőrsök már jelentették: Reüt felé szabad az út.
345 A leeresztett belső hídon kigördült az első migroszvágen.
Albert von Emmerberg csak ekkor küldött Ergye bíróért. De az elöljáróval együtt sokan összesereglettek a hídon és a kövesúton zörgő szekerek és csattogó patkók zajára.
– Én egyelőre elmegyek – közölte kurtán a lovag. – Egyhamar nem láttok. Addig csináljatok, amit akartok.
Kozda felesége, az emmeri Keti ekkor rohant elő, nyomában két gyermekével. Megkapaszkodott Albert úr lovának nyergében, és sírva kérdezte:
– Hát velünk mi lesz? Minket itt hagytok? A lovag türelmetlenül paskolta lova nyakát:
– Mondd meg a férjednek, Kozdának, hogy amint megérkezik, embereivel együtt jöjjön utánam Emmerbergre. Szerezzen magának szekeret, ha titeket is hozni akar.
Keti sírva fakadt, a bizonytalanságtól meg a szívtelen beszédtől is.
– Különben – habozott von Emmerberg – ha nem bízol Kozda visszatérésében, te velem jöhetsz. Az egyik szekéren szorítanak neked helyet. Talán a lányodnak is. A fiú meg – tetőtől talpig végigmérte – gyalog is jöhet, elég erős. Hamarosan jó lesz katonának.
Keti végre erőt vett gyöngeségén:
– Kozdát nem hagyom el! – kiáltotta. Ekkor már ott állott Franci is. Idáig futott.
– Az én unokáimnak itt a helyük! – kiáltotta lihegve. – A férjem! Kozda! Hol van? – siránkozott az asszony.
– Mi lesz vele?
– Ö küldte a csatába – intett a fejével Albert úr felé Franci. – Öt kérdezd. De én biztosra mondom, hogy hazajön. És itt marad! Itt az ő helye, most különösen. És itt
346 van a te helyed is, Kuszughon, a gyerekeiddel együtt. Ti is kuszughiak vagytok!
A két gyerek nagyapjához ugrott, és jobbról-balról átfogta derekát.
– Mama, maradjunk a nagypapánál – hüppögték.
Keti már szegyeiké magát. Lassan eleresztette a nyerget, leejtette karját, és bizonytalan lépésekkel Franci felé indult.
– Persze hogy maradok, fater. Várok Kozdára... várok, persze... Ne haragudj, fater.
Albert megsarkantyúzta lovát. Közben már az utolsó szekér is kigördült az Ausztriai kapun. Hat lovas haladt a menet élén, négy lovassal a lovag zárta be a karavánt.
Nem intett, nem köszönt senkinek. Neki sem intett, neki sem köszönt senki. ii.
A három öreg – egymást váltogatva – éppen befejezte Albert úr dicstelen távozásának történetét, amikor fölvágódott az ajtó, és beviharzott Keti, a két gyerekkel.
– Hát itt van! Itt van! – kiáltotta az asszony. Szeme vörös volt a sírástól. – Mindenfelé keresünk! Ki hitte volna, hogy éppen itt vagy?
A két gyerek apja nyakába szökkent. Keti is oda furakodott, hol törleszkedhetne emberéhez.
– A te uradnak – szólt ünnepélyes komolyan Bolocmost itt a helye, és nem a felesége szoknyáján.
– Mi? Mi történt? – lihegett Keti.
– Csak annyi, édes gyerekem – Franci nevető szemével
347 Bolocra, aztán öreg Ergyére csippentett –, hogy időközben várispánné asszony lettél.
Keti nem értette meg a tréfás közlést. Rossz volt a lelkiismerete is. Néhány lépést hátrált, jobb tenyerét szája elé kapta, nagyot sikoltott.
– Mi baj? – lépett utána férje.
– Kozda! – tört ki Ketiből a zokogás. – Én... én... én... – A férje nyugtató simogatására összeszedte magát. – Albert úr azt akarja, hogy mi menjünk utána Emmerbergre. Azt mondta, hogy...
– És te mennél? – vágott közbe ingerülten Kozda. – Én veled akarok lenni! És... ugye te is itt akarsz maradni? Mert... mert akkor is itt maradok, ha nem leszek... ha te nem leszel várispán. Ha egy pillanatig haboztam is... a régi hazám miatt... de ez a két gyerek... éppen úgy, mint te... és a nagypapa... ezek igazi kuszughiak! Itt a helyük! Itt a helyük! És engem is befogadtok azért, úgy-e? – A vége megint sírásba bugyborékolt. Kozda szelíden az ajtó felé vezette feleségét:
– Nyugodj meg, Keti. Most... mostantól... Megállt, és visszafordulva a három öreghez szólt, várkapitányi szilárdsággal:
– Mostantól kezdve úgy kell élnünk, mintha bármelyik órában itt lehetne a Ragadozó Farkas.
12.
Az új várispán először is szemlét tartott. Elkísérte ifjú Érgye bíró és a tanács, amely valahogyan magától alakult meg: Franci, öreg Ergye és Boloc. Az első órában kilenc
348 katonája volt a várnak, arra is kevés, hogy éjjel-nappal a kapukat őrizzék. A sebesültek sem pihenhettek, így is csak éppen egy ember jutott minden fontos őrhelyre.
A Kuszughot Burstól elválasztó dombon magasodó sziklatömb tetejéről, ahonnan sok-sok évvel ezelőtt szegény Caesar először pillantotta meg az akkor még város nélküli várat, jól be lehetett látni a monostor egész környékét. Az egymást váltó őrszemek azonnal jelentették Iván seregének minden mozdulatát.
Bursról újabb és újabb csapatok indultak délkelet felé. A parasztból lett kuszughi polgárvezérek találgatták, mi lehet a céljuk. Előbb Üjvárt foglalják el, aztán Szalonak és Rohonc után következik Kuszugh? Vagy?
– Bármelyik órában itt lehet a Ragadozó Farkas – ismételgette makacsul Kozda. – Semmi elbizakodás!
A harcpróbált katonák száma gyorsan nőtt. Először volt Kozda kilenc embere, akik vele küzdöttek a szálai csatában. Önként jelentkeztek akkor valamennyien, most sem kellett biztatni őket, hogy tovább szolgálják hadnagyból kapitánnyá lett vezérüket. Az Ó-Váron foglyul ejtett zsoldosok, akiket Boloc vezetett föl, szintén felcsaptak kuszughi várkatonának. Mit is tehettek volna mást? Es ők sem bánták, hogy közülük való, vitézségéről immár híres tiszt parancsol nekik.
Itt voltak még azok a kuszughiak, akik már az 1289. évi ostromban is helytálltak a bástyákon. Bord vállalta, hogy összeszedi őket. Bord most megint arcot változtatott, elkapta őt a harci készülődés heve. Meg rájött, hogy “házi rabságából" könnyen kiszabadul, ha éjjel-nappal a várvédelem körül fáradozik.
Eleket elkerülte, Elek is kerülte őt. Az izgága fiatal
349 ember bandája csupa olyan legényből állt, akik a nagy ostrom idején Iván túszai voltak, fiatalok még most is.
Ujabb három harcos érkezett. Albert hazafelé vonuló seregétől megszökött három legény, akit a szíve Kuszughhoz kötött, és bebocsátást kért az Ausztriai kapunál. Ők is beálltak várkatonának.
Most már könnyebb volt ellátni az őrhelyeket, és arra is maradt ember, hogy a jelentkezőket a katonamesterségre oktassa.
Hajnaltól késő éjszakáig folyt a készülődés. Tizenöt éves fiúktól kezdve hetvenesekig mindenki nyilazást, dárdázást, baltázást gyakorolt. Ulrik fia, Miklóska különösen ügyesen dobott célba kővel. Naphosszat gyűjtötte a hozzá illő korúakkal a lapos, éles, mégis elég súlyos köveket, mert ilyenekkel lehet a legpontosabban célozni.
Asszonyok, lányok nyílvesszőt készítettek. Kozda a legügyesebbeket íj és számszeríj készítésére tanította. így múlt el megint egy hét, lázas készülődésben. Ellenség nem mutatkozott. A Burson hagyott csapatok mind elvonultak.
De egy napon a reüti völgyből öt lovas bukkant elő. A toronyban szólt a riadókürt, az idegenek lassítva közeledtek az Ausztriai kapuhoz, és ott megálltak. Ekkor már látszott, hogy a király katonái, mellükön az Árpádok pirosfehér sávjait viselték. Vezetőjük nyakában nagyszemű ezüstláncon az ország címere. A király futárja!
– Önagysága a magyar királytól üzenetet hoztunk Kozda úrnak – kiáltott föl a láncos pajzsú vezető a kapu erkélyére, ahol éppen Bord tartott őrséget. – Kozda úr itt van?
– Itt van.
– Suprun vármegye főispánja hívatja őt.
350 Kozda futva érkezett a belső várból. Az úr cím nem illette meg őt. Mesternek vagy vitéznek lehetett volna címezni...
– Én vagyok Kozda – ment ki az eltorlaszolt híd belső oldalára.
– A király nevében jöttünk. A várat ő sajátjának tekinti, de kérdezzük Albert várnagyot, bebocsátja-e az ő küldötteit. Addig is, amíg ő maga...
– Albert úr elment, itt most én vagyok a várnagy – szólt közbe Kozda.
– És kit vall urának a vár?
– A vár és a város senki mást, csak a magyar királyt! Kozda intésére utat nyitottak a királyi lovasoknak.
– Hol van a király úr? – kérdezte közben Kozda.
– Fehérváron. Kibontotta a zászlót az áruló Henrikfiak ellen, és ide készül.
– Tehát kiszabadult a fogságból?!
A futár és kísérete leszálltak a lóról, és lovukat vezetve követték Kozdát a belső várba. Ott felsorakoztak az alabárdos belső őrök és mögöttük a város apraja-nagyja, amely összefutott a rendkívüli esemény csodálására.
A herold szembeállt Kozdával, és harsány hangon beszélni kezdett:
– Magyarország nagyságos királya nevében köszöntöm Kozda urat. A felséges úrnak a győri káptalan beszámolójából tudomására jutott, hogy Kuszugh várában szolgáló Kozda vitéz érdemszerző szolgálatokat teljesített országunknak azáltal, hogy szétverte a rabló Gonosz Salamon bandáját, majd veszély hírére késedelem nélkül megjelent Doroszló úr szálai táborában, és kardját derekasan forgatva segített a hűtlen és lázadó Gergely fia Kokas Miklóst legyőzni, továbbá saját személyének veszélyeztetésével, övéi
351 vérének hullatásával megvédte Jácint prépostot. Mindezen jelentések Omodé úr supruni főispánunk által megeró'síttetvén, Kozda vitéz érdemeit föíjegyeztetni parancsoljuk, és miután megállapítjuk, hogy Pereszteg jószág adományozásának joga minket illet, figyelembe véve Kozda mester hűségét és érdemes szolgálatát, melyet személyünknek és országunknak tett, Pereszteget neki adományozzuk. Erről szóló, kettős királyi pecsétünkkel ellátott okiratunkat megküldjük Omodé úrnak, Suprun főispánjának, hogy hirdesse ki, azután adja át Kozdának, Pereszteg urának.
A herold elhallgatott. Néhány pillanatig náma csönd volt, mert a sokaságban talán senki sem tudta elég gyorsan felfogni a királyi közlés nagy jelentőségét. Elsőnek Franci eszmélkedett, benne bizonyára az apai büszkeség is siettette a helyzet fölismerését. Ünnepélyes lassúsággal odalépett fiához, megragadta kezét, és meg akarta csókolni.
A fiú riadtan elrántotta.
– Mit teszel, apám!? – kérdezte halkan. Hangosabban folytatta. – Ha most ezzel talán nemes úr lettem is, én elsősorban kuszughi polgár akarok maradni, mindenkivel egyenlő, olyan, mint akárki más, olyan, mint te, apám... nem, te nem vagy olyan, mint akárki, mert olyan nagyot, mint amilyet te tettél, én talán soha életemben nem fogok véghez vinni.
Aztán a heroldhoz fordult, a királyt illető tiszteletté!:
– Köszönöm, vitéz, a nagyságos király úr szép szavait. Ezután is igyekezni fogok megtenni kötelességemet. E lerontani rendelt várat én épségben megőrzőm a nagyságos király úr számára. Kérlek, kövessetek házamba, legyetek vendégeim. Lovaitokról gondoskodnak a várbeli szolgák.
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A királyi küldöttek derekasan megebédeltek, és sok pohárral felhajtottak Pereszteg új urának egészségére és Kuszughnak boldogulására. Majd megtekintették az erődítményeket, és meghallgatták a tanács öregjeinek beszámolóját hosszú építőmunkájukról, furfangos hadi eljárásaikról, és megszabadulásuk lelkesítő eseményeiről. A futár megígérte, hogy mindent pontosan jelenteni fog a főispánnak, kiegészítve azzal a kéréssel, hogy javasolja a király úrnak Kuszugh királyi várossá való nyilvánítását.
Másnap továbblovagoltak Körmend felé. Mialatt a hídon búcsúzkodtak, egy alak bukkant elő az erdő sűrűjéből, és sántikálva feléjük vánszorgott. Elébe mentek, a hídhoz támogatták a vérző fejű, tépett ingű, zúzott lábú embert, Poldit, a czáki Andorás úr pásztorát. Könnyeit hullatva mondotta el, milyen rémségek történtek náluk. Iván úr rajtaütött a lakótornyon, Andorás urat és családját a falhoz köttette, aztán a házat kirabolta, végül rájuk gyújtatta. Ott pusztultak valamennyien. Elhajtották az egész lakosságot, egyedül neki sikerült elmenekülnie; órákig lapult a sásban, s üldözői nyomát tévesztették.
– Merre ment tovább a rablósereg?
Poldi nem tudta biztosan – talán Szalonak felé? – ; kimerültén leroskadt a földre, ölben vitték be a fal mögé. Asszonyok vették ápolás alá. Iván pribékjei tették tönkre szegényt – futott szájrul szájra a hír. Fölidézték a rémségeket, amelyeket a Ragadozó Farkas szemük láttára cselekedtetett, s el tudták képzelni, mi várna rájuk, ha egyszer megint hatalmába kerülnének.
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– Ügy kell készülnünk – mondta jó hangosan Kozda –, mintha minden percben itt lehetnének.
– Itt lehetnek, ha átkelnek a hegyeken. Azt hiszem, hamarosan lesz alkalmatok megbizonyosodni váratok ellenálló képességéről – ezzel búcsúzott a király kurírja.
Miután a lovasok eltűntek az erdőben, Kozda és a tanács a belső vár felé indult.
Franci nagyokat sodorgatott az álla két oldalán lelógó bajuszán.
– Hát... – kezdte mérhetetlen büszkeséggel – megint valami, amiben igaza volt Hemericus atyának. A király elfogadja, ha valaki érte harcol, de hogy segítsen, ahhoz mindig messze van. Endre úrnak könnyű helyzet kínálkozott; Kozda vitézt Kozda úrrá tette, hogy egész biztosan számíthasson hűségére. Most Kozda révén a maga jogait biztosítja Kuszugh várára, noha a valóságos helyzet értelmében, a béke szabályai ellenére, az ő tudomása szerint, Albert von Emmerberg birtokolja.
Kozda közbeszólt:
– De a királyi felség bölcs előrelátását bizonyítja, hogy elébe lépett saját tudomásának. A kinevezés még ide sem ért, én már valóságos kapitány lettem.
Hátuk mögött a tömeg lassan oszladozott, ki-ki ment a dolgára. Elek elcsípte Bordót:
– Mit szólsz ehhez a szemtelenséghez? – fortyogott. – Maholnap királlyá teszi magát!
– Nem látod, milyen nagy a veszély? – kérdezte Bord.
– Ő csinálja a veszélyt, saját magának, meg nekünk is. Albert elment, jöjjön Iván. Nekünk meg békesség, jólét. Henrik alatt nem volt-e béke? S marhánk, amennyi kellett? De most... most megint háború, pusztulás.
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– Láttad azt a szerencsétlen pásztort? – kérdezte Bord.
– Biztosan szembeszállt velük.
Bord ökölbe szorította kezét, hallgatott. Elek megragadta karját:
– A barátom vagy még?
– Persze hogy az vagyok.
– Pusztítsanak el az alvilág kígyói, ha fecsegel?
– Pusztítsanak el.
– Iván urat sürgősen értesíteni kell – súgta Elek –, hogy jöjjön, és csináljon rendet Kuszughon. – Bord megdöbbenten hallgatott. Elek folytatta. – Mit gondolsz, Kozda miért lett hadnagy? Mert kiszolgálta Albert urat. Ha mi teszünk szolgálatot Iván úrnak, belőlünk is lesz ispán.
– Nem akarok Iván úr ispánja lenni! – kiáltotta Bord. Elek ijedten félrehúzta Bordót oda, ahol senki sem hallhatta őket:
– Vannak jó néhányan – suttogta –, akik velem tartanak. Bord, te is harcoltál az osztrák herceg ellen. Többen voltatok, mint most Kozda katonái, mégis föl kellett adni a várat. És most gyerekekkel akarják megvédeni?
– Nemcsak gyerekek lesznek a falon – mondta Bord az indulattól reszketve.
Elek tajtékozott:
– Hát ellenem vagy!? Ki bolondított meg? Biztosan az a vén köcsögös! Megmenthetjük magunkat, és a várost is. Csak értesíteni kell Iván urat, hogy siessen ide. Albert ciment, kevés az őrség és készületlen, ne várjon, amíg Kozda segítséget kap a királytól. Jössz velem?
– Nem megyek. És te se menj!
– Félsz?
Bord undorral tört ki:
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– A becsület erősebb a félelemnél. Kozda felesége német, mégis itt maradt. Én sem hagyom el a családomat!
... Ebben a pillanatban az északi toronyban kürtjébe fújt az őr.
– Riadó! – feszült meg Bord egy pillanatra. – Most a falon van a helyem!
Rohant az Ausztriai kaou felé.
14.
A kürt azért szólt, mert a várost körülfogó tisztás északi szélén négy lovas bukkant föl. Az Ausztriai kapu felé igyekeztek.
Bord parancsára az őrség eltorlaszolta a hidat, bezárta a kaput. Felajzott íjjal várták az érkezőket.
Azok megálltak a híd túlsó oldalán.
– Követségbe jöttünk Albert von Emmerberg lovaghoz – kiáltott föl a kaputoronyba a vezetőjük.
– Nincs itt – hangzott a kurta válasz.
– Akkor ki parancsol?
Az őr azt felelte, hogy hívatja a várnagyot.
Nem telt negyed órába, Kozda megérkezett, teljes fegyverzetben. Előbb valamennyi toronyban megfúvatta a riasztót.
– Kik vagytok? Mit akartok? – kérdezte Kozda.
– Henrikfia Iván küldöttei. Üzenetet hoztunk Albert úrhoz. Jöjjön Iván urunkhoz, és adja át neki a várat.
– A vár nem Albert űré – közölte Kozda. – Tudjuk. Iván úré.
– Nem az övé.
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– Te ki vagy?
– Kozda vagyok, Pereszteg ura, Kuszugh kapitánya. – Akkor hát nem is kell több beszéd! Nyittasd meg a kaput, eressz be bennünket. Mindjárt itt lesz Iván úr a fősereggel, eszedbe ne jusson őt megvárakoztatni.
– Mondom, a vár nem Iváné, a vár a miénk!
– Tiétek? Kik vagytok ti?
– Kuszughi polgárok!
– Polgároknak nincsen váruk!
– Van! Ez a vár a kuszughi polgároké.
– És ki a parancsolójuk?
– Én vagyok a várnagy, Endre király és a polgárok bizalmából.
– Kinyitod a kaput, vagy sem? – Nem!
– Akkor kinyitjuk erővel!
A csapat vezetője megfordította lovát, és három katonájával visszafelé vágtatott.
– Kezdődik! – kiáltotta Kozda az izgalomtól rekedt hangon. Átment a toronykapu másik oldalára.
A várfalon belül minden irányba íjas, lándzsás, fejszés csoportok vonultak. Ifjú Ergye a Zwinger felé sietett embereivel, az Ausztriai kapu alatt Bord legénysége sorakozott, öreg Ergye a Csigás bástya, Franci a Déli kapu felé vezette katonáit.
A gyerekek is helyükre szaladtak, a falak tövében összehordott kőrakásokhoz.
A két főkapu mögött asszonyok és lányok gyülekeztek. Előbb az Ausztriai, valamivel később a Déli kapunál kezdtek füstölögni a máglyák a szurkos és vizes kondérok alatt.
357 Erzsébet asszony, Ulrik özvegye közeledett az Ausztriai kapuhoz. Engedélyt kért, hogy fölmehessen a toronyba. Kozda intett, hogy jöhet. Együtt léptek ki a külső erkélyre.
Az erdőnek azon a pontján, ahol az előbb a négy küldönc eltűnt, most ismét lovasok bukkantak elő. Mihelyt kiértek a fák közül, párba álltak, és lépésben közeledtek. Hátuk mögött az erdő végtelen sorban ontotta a katonákat.
Mintegy ötven lovas léptetett az Ausztriai kapu felé, majd a menetkígyó balra kanyarodott a Csigás bástya felé, és második koszorúként kezdték körülfonni a városfalat körítő árkot. A lovasoktól oldalt gyalogosok futottak elő az erdőből. Vállukra vetett dárdával szaladtak; látszott, hogy pontosan kijelölt helyükre.
– Félelmetes – suttogta az özvegy.
Kozda Erzsébet felé fordult. Soha nem észlelt, bizsergő remegés feszült minden tagjában. Félelem? Nem, a bizonytalanság. Mi fog most következni? Mit tesz Iván? Tudni fogja-e ő, hogy mit kell válaszolnia? Cselekedni talán már könnyebb lesz.
Nézte az ellenség felvonulását. A kora nyári napfényben fényesen csillogott a mindent elborító zöld fenyőerdő. Balra föl a hol merészen emelkedő, hol lágyan nyergekbe hajló hegygerincig, jobbra a kis halmokban ellapuló fennsíkig. Előttük, észak felé a keskeny völgy az egyre magasodó hegységekbe hasított, ugyanezzel a tündöklő zölddel; a fenyőfák kifogyhatatlan seregének néma szálfái álltak őrt az öreg dalia Vár és az éppen csak talpra állott ifjú legényke város körül. Ölnyi dombot emelő hófúvások, özönvizes felhőszakadások, eszeveszetten tomboló orkánok után is a fenyőfák állnak és zöldek. Meghajolnak, de visszapattannak.
358 Milyen szép a fenyőfa, milyen sudár, milyen rugalmas, milyen formás, milyen fényes, milyen örökkévaló. S nagy tömegében: apró szálkák mintája, mint fészekben a fűszálak. Micsoda várat épít magának a pehelykönnyű kis madár! Milyen nagy fészek egy vár! Keménység és gyöngédség egyszerre vett erőt Kozdán, életében először vette észre az élet és a természet egységét. Először érezte, hogy szereti, amit lát. És félti.
... Az ellenség még egyre vonult.
Szekereik nincsenek, állapította meg magában Kozda. Az osztrák herceg sem tudta volna megtörni Kuszugh ellenállását a Bécs város küldötte százszekérnyi ostromgép nélkül.
A türelmetlen gyerekek egyenkint felszivárogtak a fal galériájára, és most egyszerre kiáltozni kezdtek. Öklüket rázták a felvonuló és az árok szélén felsorakozó katonák felé, szamárfület, nagyorrot mutattak nekik. Kozda leparancsolta őket.
Eközben a városfal tövéből kiugrott egy vézna alak, nekirohant az ároknak, s azon a helyen, ahol csak övig ért a víz, kezeit lengetve, kiáltozva rohant a túlsó part felé. Elek volt.
A legközelebbi őrök a torony felé kiáltottak: – Mit tegyünk? Lőjünk?
Kozda nem hallotta a kiáltásokat. Elképedten figyelte a menekülőt, aki közben átjutott az árkon, szárazra mászott, és maradék erejével az ellenséges lovasok felé futott. Áruló szökevény, ez rossz jel – gondolta Kozda.
Az ellenség élcsapata az eltorlaszolt hídhoz ért. A katonák leugrottak a lóról, és nekiláttak a gerendák kiemelésének.
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– Rajta – intett Kozda.
Nyílvesszők rajai röppentek ki a falról. A legelsők egyike eltalálta a torlaszon legelöl bajlódó katonát, s az jajgatva elterült a földön. Aztán egy ló hasába fúródott nyíl, mire az levetette lovasát. A harmadik találat ismét egy gyalogos torlaszbontót ért. Egyensúlyát vesztve belezuhant a vizesárokba, és iszonyú csapkodás, hörgés közt elmerült. Senki sem ment segítségére.
A katonák otthagyták a torlaszt és lovukat, gyalog futottak visszafelé, de újonnan érkező lovasok elzárták útjukat. Kavarodás támadt.
– íjászokat! Íjászokat! – kiabálták Iván tisztjei az erdő felé, ahonnan még újabb és újabb csapatok jöttek elő. Lassan körülzárták az egész falat.
A harci zaj elült, csak patkók csattogtak, kardok csörögtek, nyergek nyikorogtak.
Végül megjelent az erdő szélén egy kisebb lovascsapat, amely bíborpalástos, magas tollforgós vezérét fogta körül. Az Ausztriai kapuhoz ügettek, az ároktól nem messze megálltak. A várbeliek megismerték a vezérben Ivánt, ámbár ezüst sisakja csaknem egész arcát eltakarta.
Harsonás katona léptetett a torlaszhoz:
– Iván úr parancsára azonnal nyissátok meg a kapukat!
– Nem nyitjuk!
Kétszer megismételte a parancsot a herold. Másodszor már nem kapott választ.
A vezér intett. Háta mögül elővezették a megkötözött Eleket. Iván szólt hozzá. Elek fejével a kaputorony felé intve magyarázott valamit.
Eközben Erzsébet asszony tekintetével megkereste fiát,
360 és fölintette magához az erkélyre. Megmutatta neki a bíborpalástos vezért:
– Jól nézd meg apád gyilkosát! Ha felnősz, keresd meg őt, és bosszuld meg apádat!
Iván úr lassan a torlaszhoz léptetett. Csípőre tette kezét, fölkiáltott:
– Melyik az a Kozda?
– Én vagyok. Kozda úr, a király kapitánya.
– Gyere le hozzám, ha van merszed, állj ki velem egy szál kardra.
– Ne tedd – mondta odafönn halkan Erzsébet asszony. – Kérlek, ne tedd föl egy szál kardra mindnyájunk életét.
– Nincs szándékomban – felelt Kozda. Aztán lekiáltott. – Ez nem lovagi torna, ez...
– Gyáva ripők, szemét pór, aki nem áll ki! – üvöltötte Iván úr.
Dermedt csönd támadt. Mit válaszol Kozda a durva kihívásra? Iván híres bajvívó, lova és fegyvere mindenkiénél jobb, keze gyakorlottabb. Kozda lován nincs páncél. Nem azért építették a falat, hogy főúri játék kedvéért lemondjanak előnyéről, és elkockázzák városukat. Nem azért állt össze sok száz szegény ember dacos lázadásra, hogy egy rablóvezérrel istenítéletet játsszék.
– Királyi kapitánynak mondja magát, és nem mer kiállni! – ordítozott Iván. – Gyáva pondró! – Erőltetetten kacagott.
Vele röhögött kísérete, aztán a nevetés továbbhullámzott a tőlük távolabb álló katonákra.
– Lőjünk? – kérdezték Kozdát katonái, és felkapták íjukat.
– Nyíl nem fogja a páncélját – rázta fejét Kozda.
36: A torony lépcsőjén felrohant egy legény. Már futás közben lihegve jelentette:
– Franci mester üzeni, hogy a Déli kapunál nagyon sok az ellenség. Roham készül!
– Mi történt? – fordult oda Kozda.
És ekkor Ulrikfia Miklós, mielőtt megfoghatták volna, fél kézre támaszkodva felszökkent az erkély kőkorlátjára, az oldalán lógó zsákocskába nyúlt, és már el is hajította első lövedékét. Aztán a másodikat, harmadikat, a negyediket. Repülő fehér pontokon villant meg a napsugár, mígnem az egyik golyóbis célba ért, és szétloccsant Iván úr ezüst sisakján. Sárga kulimász öntötte el a villogó fejvédőt, lassan rezegve csúszott lefelé a ragadós massza. A megcsúfolt vezér vaskesztyűs kezével fejéhez kapott, mert a tojáslé eltömte a szem nyílását, és semmit sem látott. Erre fölcsapta a sisak rostélyát; abban a pillanatban a nyílvesszők tucatjai szisszentek csapata felé.
Iván fölkapta a nyereg oldalán lógó korbácsot, teljes erővel Elek fejére sújtott. Az áruló összerogyott, arcát elöntötte a vér. Iván elvágtatott vezérkarával.
– Fut már! Menekül a sárgafejű! – kiáltozták a falon a gyerekek.
– Sárgafejű! Tojásfejű!
Az árok túlsó oldalán az íjászok nyilazni kezdtek. A felnőtt várvédők leráncigálták a falról a jókedvű gyerekeket
A kacajt ádáz ordítás harsogta túl. Mialatt Iván az Ausztriai kapunál hetvenkedett, egyre több lovas húzódott a Déli kapu elé. Jeladásra nyeregből szálltak, vezetéklovakról hatalmas rőzsekötegeket bontottak le, s belehajigálták az árokba. Kampós végű létrákat ragadtak föl, és nekirohantak a víznek. Néhányan elbuktak, alámerültek, sokan átjutottak.
362 Mire Kozda a tartaléksereggel odaért, két létrát már nekitámasztottak a falnak, és fölfelé kapaszkodtak a támadók. Jól irányzott fejszecsapások sora eldöntötte a létrákat, a fal tövébe lezuhanó katonákra lezúdult az első vödör forró szurok.
De már újabb roham indult. Száz lépéssel odébb, ahol a legsekélyebb volt a víz, lovasok úsztattak át az árkon, aztán a fal tövébe állított lovak nyergéről próbáltak felugrani a falra. A védők fejszékkel csapkodtak a kapaszkodó ujjakra; néhány véres kézcsonk maradt a fal tetején, a harcosok odalenn jajgattak. Ide messzebbről kellett hozni a vizet és a szurkot, de végre megérkeztek az asszonyok. Vérfagyasztó üvöltés, megvadult lovak velőkig ható nyerítése iszonyatot és dühöt korbácsolt a lelkekre.
A betörési helytől kétoldalt íjászok hajoltak ki a falon, és lőni kezdték a fal tövében egymásba gabalyodott embert és állatot. Ordítva tombolt a halál a víz szélén, és csak akkor csöndesedett el, amikor a visszavert rohamok utolsó életben maradottjai is átértek a túlsó partra, s futottak, amerre láttak. A tisztás szélén lovasok állították meg, s szedték új rendbe őket.
Mialatt a futás és rendezés folyt, három bátor várbeli ifjú kötelet fogott, leugrott a falról, rákötötte a vízbe dobott rőzsecsomókra, s az árok tömedékét gyorsan fölhúzták a falra, majd utánuk a merész legényeket is.
Kozda végigsietett a falon. Biztatni, bátorítani akarta a védőket, de nem volt rá szükség. A siker, a győzelem föllelkesített mindenkit, komoly sebesülést senki sem szenve dett, égett és lobogott a harci kedv.
– Nyugalom, nyugalom – mondotta mosolyogva az is
365 pan. – Azt hitték, hetyke rajtaütéssel elintéznek minket. Az új támadásnál már ők fognak félni.
De újabb támadás egyelőre nem következett. Az ellenség tisztes távolban megállapodott. Sátrakat építettek, tüzeket gyújtottak. Gyorsan sötétedett.
Amikor Kozda visszatért a Déli kapuhoz, Franci süvegét lengetve fogadta:
– Győztünk! Győztünk! – kiáltozta mámorosán, és megölelte fiát.
– Azt hiszed? – kérdezte komoran a várnagy. – Azt hiszed, apám, a Ragadozó Farkas egy tojástól örökre elszalad?
– A szégyentől – vetette közbe Franci.
– Megmosatja a sisakját, és visszajön. Ostromgépeket hoz...
– Ha van neki.
Kozda kiadta parancsait, mekkora készültség maradjon a falon. Mindenki álljon készen, de mindenki pihenjen, mert hajnalban új támadás várható. Aztán a “vezérkar"-ral a belső vár felé indult.
A kapu tövében egy asszony útját állta:
– Maradt bőven szurokleves. Mit kezdjünk vele?
– Holnap fölmelegítve tálaljátok – felelt jobb kedvre derülten Kozda.
A toronyszobában leültek. Fáradtak voltak. Bort ittak.
– Odaát most készül a holnapi haditerv – mondta gondterhelten öreg Ergye.
– Én nem félek! – Franci most nagyon magabiztos volt.
– Tegyük el magunkat holnapra – nyújtózkodott Kozda. – Az első derengésnél legyünk a falon.
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Az első derengésre megmozdult Iván tábora is. Lebontották a sátrakat, és málháslovakra rakták. Mire a nap Burs felől felbukkant, már mozgásban volt a sereg. Folytatta útját dél felé.
A falra érkezők – öregek és fiatalok, férfiak és nőkujjongva nézték, mint nyeli magába az erdő az ellenséget.
– Ha volna harangunk, most meghúzhatnánk – jegyezte meg Ergye.
Piroska a közelükbe furakodott, és figyelmeztette őket:
– Ugye, most mindnyájan elmegyünk Bursra, hálaadó misére?
– És kérünk mindjárt papot Kuszugh számára – tette hozzá egy másik asszony.
Franci tagadóan intett: – Nem kell annyira sietni.
– Hogy mást ne mondjak – csatlakozott apja véleményéhez a várispán –, ellenség lapulhat az erdőben itt is, ott is, elkaphatja a kis csoportokat. Nem engedek senkit bajba rohanni.
– Jól beszélsz – helyeselt Boloc.
– Hát akkor hívjunk ide papot – indítványozta Piroska.
– Igen, igen – helyeselték az asszonyok.
– Azt már inkább – mondta öreg Ergye. – Talán azért is legyen papunk, hogy nevünkben levelet írjon a királynak., s beszámoljon neki győzelmünkről.
A helyeslés még hangosabb lett.
Kozda fejét rázta. Franci mondta ki az ő véleményét is:
– Nem az a legsürgősebb most nekünk, hogy misézzünk, testvérek. Aki az Úr testére vágyik, szentelje meg saját magának a kenyeret. Jó, legyen idővel pap is, templom is, úgy
365 való. De gondoljuk meg, miféle papot hívunk be ide. Mert ha mi a ciszterektől egy papot kérünk, ők hármat fognak küldeni. Az pedig nem ugyanaz az eset, mint Hemericus és két kis-testvére volt. Három ciszter együtt már idegen hatalom, valakinek az elővédje, szokásaink korholója, megszállás előkészítője, tized beszedője, borunk dézsmálója.
– De hát ki írja meg a levelet? – kérdezte öreg Ergye. – Hogyan kérünk segítséget? Örök időkig nem állhatunk mi magunk a bástyákon, ki fog akkor vetni és aratni, metszeni és szüretelni, köcsögöt és kötelet készíteni, vásárosokkal megegyezni?
– A király úrnak nem írunk levelet – szólt Kozda. – A mi levelünket pap írná, és a király udvarában pap olvasná el. Huncutság lehet abból, amit csak ők ketten értenek, no meg esetleg egy harmadik pap is, aki mind a kettőnek parancsol, s aki lehet a király híve, de lehet a római ellenségé is.
– Hát akkor? – kérdezték egyszerre hárman. Kozda megfelelt:
– Én azt mondom, hogy olvasni talán nem tud a kicály úr, de hallani biztosan hall. Bízzunk benne, meghallja ő tettünknek hírét, akármilyen gyönge is a mi szavunk, tőle akármilyen messze szól is az. De nemcsak az ő ellensége a miénk is, hanem a mi erőnk az ő ügye is, és ezért cselekedni fog. Most az a fő, hogy ne bízzuk el magunkat, és tartsunk ki keményen, a magunk erejével. Ügy éljünk, mintha minden szempillantásban ismét itt lehetne a Ragadozó Farkas.
– Lelkemből beszéltél, fiam – mondta büszkén Franci. Boloc és öreg Ergye is megadta magát.
A fiatal Ergye megveregette a várispán hátát:
– Jól megtanultad te ezt az ispán mesterséget, Kozda!
366 Ezzel véget ért a megbeszélés. Kuszugh nem volt még város, nem volt még tanácsa, de az első tanácsülést ekként megtartották.
Másnap a kuszughiak már kimerészkedtek a kapukon, a közelben elvégezhető legfontosabb munkákra. A falon kettős őrség figyelt minden irányba, hogy szükség esetén azonnal jelt adjanak a visszavonulásra.
De a kürt csak a harmadik nap délutánján szólalt meg. Reüt felől közeledett nagyobb lovascsapat. Királyi katonák voltak. Harsonaszóval jelezték békés szándékukat, s Kuszugh népe már messzire lelkesen integetett nekik. Hárman ellovagoltak az Ausztriai kapuhoz, és fölkiáltottak:
– Omodé úr, supruni főispán kér bebocsátást.
– Örömmel fogadjuk.
Omodé főispán, akit kürtök rivalgása és nagy sokaság buzgó éljenzése köszöntött a falak között, maga hozta el Kozda úrnak a kettős pecséttel ellátott adománylevelet és a kapitányi kinevezést. A Fehérvárról indult királyi sereg egy része Győrön át, a püspök csapataival megerősítve Suprun felé vette útját, míg a sereg zömét maga a király Veszprém felé vezette, hogy így elfogják Ivánt egész hadával. Omodé hírét vette, hogy Iván körülzárta Kuszughot, s megindult fölmentésére, a királyi sereg egy részével. Iván hírt kapott, hogy kétfelől jön a királyi sereg, és jobbnak tartotta hirtelen odébbállni. Ezért volt tehát a gyors elvonulás. Nem sikerült rajtaütéssel elfoglalni a várat – s most már harapófogó fenyegette a wolferi lázadókat.
A tanács büszkén számolt be a főispánnak a győzelmes harcról, aztán megmutatta a nagy fáradsággal, évtizedek munkájával létesített védőműveket, amelyek sértetlenül állták meg a minapi támadást. S végül előhozakodtak azzal:
367 támogassa őket a főispán úr a királynál, hogy Kuszugh is megkapja Suprun jogait és kiváltságait.
Omodé azt mondta: reméli, hamarosan találkozik a király őfelségével, és szószólója lesz a kuszughiak kívánságának, de ennek van egy szigorú föltétele: a várat és a városfalat még jobban meg kell erősíteni, hogy nemcsak lovasrohamnak, hanem módszeres ostromnak is ellent tudjon állni.
Mert – folytatta – a királynak nagy szüksége van most erős várakra. Szörnyű zendülés pusztít az országban, rablás folyik mindenfelé. Chák északon garázdálkodik, Huntpázmán az esztergomi érsek földjeit dúlja, Erdélyben rabló főurak fosztogatják egymást, a Duna mentén a Kázmérfiak csipkédnek, a Száván túl lázadás ütötte föl fejét. A király előbb a Dunántúlon, azután Erdélyben csinál rendet, végül Chák ellen fordul, mialatt katonalelkű édesanyja, Tomasina a déli lázadókkal számol le.
– A Dunántúl akkor marad biztonságban, ha erős várak fékezik a Henrikfiak rabló hajlamait. Nem lehet most pihenni. Barsa hadnagy itt marad tíz emberrel, és segít a védelmet tökéletesíteni. Ha minden méltó lesz a királyi jelzőre, akkor maga a király hozza el a királyi város Kuszughnak az oklevelet.
– És mi lesz benne? – merészkedett megkérdezni Franci.
– Ugyanaz, ami Fehérvár és Suprun polgárait illeti meg. A kuszughi polgárok is mentesek lesznek minden ajándékadástól, csak annyit kell fizessenek, amennyit akarnak és tudnak. Bírót szabadon választhatnak, esküdtekkel egyetemben. Bűnügyeikben azok ítélkeznek. Tizenkét esküdt közül hétnek kell egyetértenie, hogy az ítélet kötelező legyen. Ha a polgárok ellen a királynál tesznek panaszt, a vád ott
368 nem talál meghallgatásra. A polgároknak szabad költözködés! joguk lesz. Ha elmennek, pénzzé tehetik ingatlanukat, de az eladott szőlő után tizenkét dénárt fizetnek.
– S az adó? – kérdezte Franci.
– Minden kapécia gabona után tíz dénár. A bordézsmát mustban fizethetitek. A városban letelepedett nemeseknek nem lehet több joguk, mint a polgároknak. Vásárkor nem kell adót fizetni. A sertéstized megszűnik... Hát nagyjából ezekkel ajándékozza meg a király úr hű városait.
A kuszughi polgárok heves fejbólogatással, halk és tisztelettudó igenekkel köszönték a főispán úr szíves tájékoztatását, s ünnepelték minderre érdemes városuk leendő nagyságát. A főispán jónak látta, hogy kissé lehűtse lelkesedésüket:
– De még egyszer mondom, mindennek első föltétele, hogy Kuszugh falai komoly és megvívhatatlan erősségei legyenek a király úrnak. Nagy munka vár még rátok, kedves barátaim. Az árok például még nagyon sekély... – Látva az arcok elszontyolodását, megkeményítette hangját. – Bizony, a katonának legtöbbször elég, ha a bástyán vagy a csatatéren jól vitézkedik, de aki a király polgára, annak a csata után azonnal ásót, vésőt, kalapácsot kell ragadnia, hogy építse, erősítse, gazdagítsa hónát.
Franci fölállt, és süvegét gyűrögetve így beszélt:
– Megszívleljük a nagyságos főispán úr szavait, és persze hogy építeni fogjuk városunkat, a saját védelmünkre és a király úr jó szándékainak istápolására. Tudjuk, hogy a királyi írószolgák lassan dolgoznak, de türelemmel fogunk várni az okiratra. Népünk teljesíti a királyi föltételeket, mint ahogyan föltételek nélkül is, saját maga érdekében újjáépítette a várat. De tessék megengedni, hogy addig is,
369 amíg az okmány megérkezik, mi városnak erezhessük magunkat, és úgy viselkedjünk, mintha a király városa volnánk. Hiszen itt e falak közt a király ispánja a mi ispánunk, aki egyben a mi fiunk is.
A kuszughi polgárok élj ént kiáltottak.
370 Utószó
A főispán másnap továbblovagolt, a kuszughiak pedig fáradhatatlan buzgalommal még magasabbra és még vastagabbra rakták a falakat, oldalozó tornyokat építettek, árkot mélyítettek, kaput erősítettek. Dolgoztak reggeltől napestig, úgy, ahogyan Barsa hadnagy javasolta. És dolgoztak reggeltől napestig azután is, hogy Barsa hadnagy elment, sok-sok évszázadon át.
Endre királynak még sokáig háborúznia kellett belső ellenségeivel, azután a nápolyi király is ellene támadt. Endre király meghalt, mielőtt Kuszughot városává tette volna. De Kuszugh mégis megkapta, amit Omodé főispán ígért. Pontosan nem tudni, mikor, mert az okmány minden példánya későbbi ostromokban, tűzvészekben elpusztult. De Nagy Lajos, Zsigmond és Ulászló királyok megerősítő okirataiból tudjuk, hogy L Károly király legkésőbb 1328ban a királyi város rangjára emelte Kuszughot.
S a polgárok azóta, hatszázötven év óta szakadatlanul bizonyságát adják, hogy méltók voltak a magas rangra, s ezt nehéz időkben, nemegyszer számos tettel igazolták. Dicsőség hatszázötven év hőseinek, azoknak, akik a falon és a falon belül védelmezték és megvédtek a polgári egyenlőség, szabadság és igazság erényeit, s ilyen szellemben fenntartották, megőrizték a királyi várost sok-sok dicső évszázadon át, mind a mai napig. 
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