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1. 
 

Íj pattant az erdı félhomályában, idege néhány pillanatig 
muzsikálva rezgett még, nyila végigsüvített a bükkök 
zöld levelei között, s egy gyanútlan csókát ért. A madár 
hangtalan bukfencezett le a földre. Azt, aki a nyilat elrö-
pítette, nem lehetett látni, a lehullott csóka is eltőnt a szé-
les tisztás bozótjában, de vadászkutya nem loholt utána. 
Néhány pillanatig csönd ült az erdıre, aztán hirtelen egy 
kánya vijjogott méltatlankodva, figyelmeztette a 
szárnyasvilágot: idegen jár az ösvényen. Az intést a nyúl 
is megértette odakünn a tarlón, hátracsapta fülét, s esze-
veszett futásba kezdett, maga sem tudta, hová. 

Nyolc-tíz vadász kaptatott fölfelé a vízmosáson gya-
logosan, csontveretes íjakkal, finom hegyő nyílvesszık-
kel fölfegyverkezve; ruhájukról, fegyverükrıl látszott: 
nem közönséges emberek. Féltucatnyi szolga, vadász ci-
pelt utánuk lándzsákat, tıröket, hosszú, egyenes szúró-
szerszámokat, az egyik még súlyos bunkót is. Lovaik 
lenn legelésztek a patak partján, bocskoros, hosszú var-
kocsú hajtók ırizték ıket. Egyikük egy csapdát szedett 
szét, róka vergıdött benne. 

Az élen haladó úr haragosan ráncolta homlokát. 
– Ki merészel itt tudtom nélkül madarászni? – fordult 

hátra a fegyverhordozókhoz, de senki nem tudott vála-
szolni, sem a vadászok, sem a fegyveres szolgák. Idegen 
jár az erdıben. 



Az elöl haladó intett, a szolganép hátramaradt. Csak 
hárman folytatták tovább az utat a vízmosásban. Meg-
megcsúsztak a rövid szárú, leffentyős csizmák. Tegnap 
esı mosta tisztára az erdıt, a maradék víz itt-ott csillogott 
még; szép szál bükk tövében iszapos dagonya árulkodott 
vígan fürdızı vaddisznócsaládról. Nemrég dagaszthatták 
errefelé a sarat, szúrós szaguk itt kavargott még a levelek 
alatt. 

Halkan, csaknem nesztelen lépkedtek a vadászok. 
Ott, ahol a vízmosás véget ért, és laposabbá simult az út, 
háromfelé váltak. Egyikük jobbra húzódott, másikuk bal-
ra, jó nyíllövésnyire egymástól. Szarka csörögte világgá 
emberi veszedelem közeledtét, csak egy piros dolmányos 
fakopáncs vizsgálgatta tovább zavartalanul árva, vén fe-
nyı kukacos törzsét. Kakukk olvasott tízig, igen messzi-
rıl. Talán a vadászokat számlálta. 

Az élen csörtetı vadász hátrataszította kunforma, he-
gyes süvegét, kék volt a süveg karimája, vörösbársony a 
teteje; a vadász jobb kezében a vashegyő nyílvesszıt len-
gette, hogy tüstént az idegre csapja, ha ız, róka vagy ép-
pen óvatos borz sétál keresztül a szemközti tisztáson, és 
egy lágyan zizegı vastag tölgy mögé állt, hogy szemügy-
re vehesse a smaragdzöldben ragyogó erdei rétet. 

Nyár vége volt, alig kora ısz, makkok sem hullottak 
még a fáról, csak pókhálók lengtek ágtól ágig, szinte lát-
hatatlanul. A vadász idınként dühösen törölte le arcáról a 
ráragadt pókhálót, végül is a nyílvesszıvel szedte le a 
pókok szıtte finom sorompót, mielıtt a tölgy mögé lépett 
volna. Az ızek váltója itt húzódott a tisztáson, erre vo-
nulnak a forrás felıl, s itt állnak meg legelészni, jól tudta. 

De most nem ız legelészett a tisztáson, sem valamifé-
le egyéb állat. Egy gyerek szorgoskodott a mogyoróbok-
rok mellett, tizenkét-tizenhárom esztendıs forma, mezít-
lábas kölyök, födetlen fıtt; vászongatya, vászoning min-



den ruhája, ö lehetett az elıbbi nyilazó, hosszú íja ott ló-
gott az alsó ágon, elıtte néhány nyílvesszı hevert. Ámde 
nem ez kötötte le a vadász figyelmét, útjában nem ez állí-
totta meg. 

A gyerek sólymot gyakoroltatott. Idomtalan bırkesz-
tyőt csatolt bal öklére – maga varrhatta –, a kesztyős ke-
zében egy ülıfát fogott ráadásul, az ülıfán sólyom ült. A 
madár fejét apró fekete posztósapka takarta. Csendben 
várakozott a fiú, rebbenéstelen a madár. Aztán hirtelen 
leemelte a sólyom sapkáját, füttyentett egyet, a sólymot 
magasba lendítette. A madár felröppent – kerecsensó-
lyom volt –, nagyot került a fák koronája fölött, majd 
nyílegyenesen zuhant le a pázsitra. A holt csóka tetemére. 
A fiú odaszaladt, leemelte a mozdulatlan csókáról a reb-
benı szárnyú sólymot, ráhúzta a fekete sapkát, az ülıfára 
tette a madarat. 

A vadász egyre fortyogóbb dühvel nézte. De még 
nem lépett ki a fa mögül, várta, mi következik ezután. Jól 
sejtett. Gyanútlan ız dugta ki fejét a mogyoróbokrok kö-
zül, szél iránt mozgott, nem érezte meg az emberszagot, 
lassan közeledett. Fényes fekete orrát föl-fölemelte. Meg-
megállt, jóízőket hersentett a főbıl. 

A gyerek nyilván erre várt. Gyorsan rántotta le sóly-
ma sapkáját, röpítette föl a madarat. A sólyom kettıt kö-
rözött az ég mennyezete alatt, majd villanásnyi idı alatt 
csapott le az ızre. Ebben a pillanatban a vadász is magas-
ra emelte íját, pattant az ideg, a nyíl röpült, s mikor a só-
lyom lecsapott az ızre, a nyílvesszı is nyakon találta. Az 
ız hangtalan dılt el, ketten sebezték halálra. 

A gyerek rémülten meredt az égbıl pattintott nyíl-
vesszıre. A vadász most kilépett a tisztásra, lassan sétált 
rajta keresztül, s megállt az ız fölött, majd lehajolt, és 
tırével szíven szúrta az állatot, mert az még vergıdött. A 
gyerek mozdulatlan nézte, szája széle elfehéredett, s lát-



szott, nem tudja, megfusson-e, vagy pedig maradjon. De 
maradnia kellett sólyma miatt, nem akarta elveszíteni. 

A vadász most szólalt meg: 
– Szedd le róla azt a sólymot. 
A gyerek engedelmeskedett. Vigyázva fogta meg 

madarát, visszatette fejére a sapkát, a sólyom éles karma 
átfogta az ülıfát. Az ız nem mozgott többé. 

– Mi a neved? 
– Csete. 
– Kinek a fia vagy? 
– Az apámé. 
– Hogy hívják apádat? 
– Azt is Csetének. Félkező Csetének. 
– Kit szolgál apád? 
– A hadnagyot. 
– A hadnagy kit szolgál? 
– A várnagyot. 
– A várnagy kit szolgál? 
– A nagyurat, Máté urat. 
– Nem ismersz? 
A gyerek a fejét rázta: 
– Nem. 
– Én vagyok az uraság. És akár le is vágathatnám a 

kezed, felköttethetnélek erre a fára, százat csapathatnék 
rád, mert vadorzó vagy, lopós, tolvaj kölyök, hitvány eb. 
Bízom, apád kezét is tolvajságért vágták le. 

A gyerek bátran emelte föl tekintetét: 
– Nekünk az Inóc alatt szabad vadásznunk, le a 

Vágig. Az uraság apja, Péter úr engedte meg az én apám 
apjának. Bısnek. 

– Besenyı vagy? 
– Az. Apám csatában vesztette el fél kezét Újvárnál, 

nem tolvajságban. Apám becsületes ember és jó harcos. 
– Hogy kerültél át a Vágón? A besenyık odaát lak-



nak. 
– Csónakra kéredztem, kalmár hozott át. 
Az úr szokatlanul szelíd maradt, szórakoztatta a gye-

rek. Ma éppen jó napja volt, és ez a sólyom is szépen, 
engedelmesen röpült, önkéntelenül is gyönyörködött 
benne. Ritkán látott ilyen ügyesen idomított kerecsen-
sólymot. Szokva volt hozzá, hogy minden ember szemle-
sütve, ha pedig szolga, akkor félve-remegve áll elıtte, s 
ez a kölyök meg milyen bátran felel, látszik, hogy a sza-
bad besenyık falujából való. Azok nehezen ijednek meg 
a maguk árnyékától, azért is telepítették ıseiket ide, a 
Kis-Kárpátok meg a Fehér-Kárpátok szélébe, határırizı-
nek, gyepővédınek morvák, bajorok ellen. De mert az úr 
a maga képzelt jussát még szabad besenyıkkel, szabad 
székelyekkel, szabad kunokkal szemben is elszántan véd-
te, mérges tekintettel folytatta hát: 

– Vadásznotok azonban csak nyíllal, lándzsával sza-
bad, mondott idıben. Most pedig nincs mondott idı, mert 
mi vadászunk. Csapdával, léppel, tanított madárral meg 
soha! Tudod ezt te jól! 

A gyerek hallgatott. Fekete szemét nem sütötte le, 
csak nézte a nagyurat, Máté urat, akit mindenki csak ret-
tegve emlegetett, s aki oly messzi volt a maga magas vá-
rában a besenyık földhöz tapadt falujától, hogy mesz-
szibbnek tőnt, mint maga a mennyország, akirıl a keresz-
tény pap annyit mesél. 

– Te tanítottad be ezt a sólymot? 
– Én. 
Az erdıbıl most két fegyverhordozó szolga lépett ki. 

Nyomon követték az urat, nem tudták mire vélni ezt a 
hirtelen rájuk szakadt csendet. Az úr, a roppant hatalmú 
Máté úr a tisztás szélén egy hullott ız teteme fölött süldı, 
kósza parasztgyerekkel szólott. Ezen fölötte csodálkoztak 
a szolgák. Az úr intett nekik: 



– Vigyétek! – A mozdulatlan ızre mutatott, aztán a 
gyerekre: – Ezt is! 

A szolgák gyorsan s ügyesen kötözték össze az ız 
két-két lábát, rudat vontak a gúzs alatt keresztbe, vállukra 
emelték a zsákmányt, s váltott lépésekkel indultak meg, 
hogy ne inogjon a teher. Egyikük üstökön ragadta a gye-
reket: 

– Elıttem, te orzó! 
De az úr ennyit mondott még: 
– Ne bántsd. Dolgom lesz vele. Hozzátok odafönt 

elibém. Adjatok ennie, ha éhes, innia, ha ihas. Senki se 
üsse! Sólymodat pedig el ne bocsásd, szorosan tartsd! 

Elfordult. Még nem végzett a vadászattal, az alkonyt 
várta, amikor majd az ızek vonulni kezdenek. Két lán-
dzsást parancsolt maga mellé, mert disznók mély röffené-
seit hallotta a hajlat felıl, s két nyílhordozót is maga mel-
lé szólított, könnyő vadra, madárra, ha kedve támad. Oly 
puhán lépkedtek könnyő bocskoraikban, hogy talán még 
a fő sem hajlott meg talpuk alatt. A jobb felé vadászó 
másik úr most dugta ki fejét a fák közül, de nem lépett ki 
a tisztásra, a levegıeget figyelte. A fehér felhık alatt 
széttárt szárnyú ölyv körözött. Pattant az íj, s a madár 
mellett suhant el, az ölyv megrebbent, odébb szállt, de 
most a bal felıli vadász vette célba két növendék bükk 
közül, s az ı nyila talált is. A madár tompán puffant a 
földre; nem fog egerészni többé. 

Fáklyafénynél tért vissza a vadászó társaság. A lovak 
elıtt szolgák emelték magasra a szurkos világítót, a csa-
pat mögött is füstölt, lángolt a fáklya. Vígan voltak, most 
már zajonghattak, mindenki ejtett valamit, – csak Zsótér 
úr nem, a testırzık hadnagya, egy folyton izgı-mozgó, 
nyughatatlan vitéz. Valamiféle varázsló boszorkány ken-
hette meg bőbájos fızettél a nyilát, mert ma örökké célt 
tévesztett. Szégyellte is magát igen! 



Csete, a besenyı gyerek gyalog baktatott a szekerek 
mögött. Egy jámbor szolga végül megszánta, maga mellé 
intette a szekérre, az ız hőlı tetemén ültek. Éhes volt és 
riadt a gyerek, nem tudta, mi végre cipelik föl a messzi 
várba, mi lesz sorsa, ítélete. Kedves sólymát szedik-e el 
tıle, avagy tömlöcbe is zárják, fülét metszik le. Kora dél-
után szökött meg hazulról, hogy röppenthesse a sólymot. 
Meg sem állott a Vág partján, ahol a többi gyerek kerge-
tızött, játszott nyilasdit, ült meg szırén egy toporzékoló 
lovat. Egy csapatjuk a parthoz húzott tutajon lengett-
ringott – az árvai rengetegbıl úsztatják le a tutajokat a 
komáromi várhoz, hogy ott megcölöpöljék a hosszú szál 
fenyıkkel a falakat – de Csetét nem érdekelte sem a lan-
gyos folyó-fürdı, sem a nyilas játék, sem a ló; vitte tanult 
sólymát, nehogy az irigyek kiszedjék kezébıl. Sokáig 
csetlett-botlott zsombékon, tarlón, szénakazlak között, 
míglen az erdıbe nem ért. Ez az ız volt a sólyom elsı, 
igazi zsákmánya, addig csak halott galambokon, csirké-
ken tanult, s lám, rögtön az elsı igazinál közbelépett az 
ördög. Mert nyilván az ördög hívta a nagyurat az erdıbe, 
s így vált öröme ürömmé. 

A vadászok gyorsabban értek föl a várba, mint a sze-
keres szolgák az ejtett vadakkal s a gyalogszerrel bandu-
koló hajtók. Megéhezett úr is, szolga is. A lépcsık kari-
káiba betőzték a fáklyákat, az ebédelıpalota ablaktábláit 
behajtották, mert szellı indult a morvai hegyek felıl, sár-
ga fényő viaszgyertyákat nyomtak a gyertyatartók vas-
tüskéibe, feketén bodorodott a füstjük. Szurok-fáklyák, 
lágyan olvadó gyertyák, olajmécsesek nehéz szaga keve-
redett össze a mártásos húsok, az ánizs, a menta, szegfő-
szeg, tárkony ingerlı illatával. Máté úr le sem húzatta 
rövid szárú csizmáját, csak gyöngyös övét eresztette meg 
kissé, azonnal asztalhoz ült, s üzent át az asszonyházba: 
megérkezett. 



Mély fatálakban hordták föl a húst, Máté úr nyúlt elı-
ször belé, lepénykenyér közé fogott egy jókora szeletet, 
kést adatott magának, s addig meg sem szólalt, amíg nem 
végzett az elsı lenyisszantott falatokkal. A bor már ott 
állott az asztalon; pozsonyi lankákon termett tavalyi bor 
volt. Az asztal alatt dühödten marakodtak csontokon a 
kopók. 

Az úrnak most jutott eszébe a solymászó gyerek. 
– Hozzátok be! – parancsolta. 
 
 

2. 
 

A gyerek hunyorogva állott meg az ajtóban; két szolga 
tolta elıre. Ekkora fényt még nem látott, ekkora termet, 
ennyi fényes urat álmában sem. Tarka kárpitok borították 
a falakat, a kárpitokon virágok, szentek, várpaloták képét 
sejtette halaványan, a széles pádimentumkockákat is szö-
vettel terítették le, a lépések meghalkultak a vastag ne-
mezposztón. A falakon, ahol a kárpitok helyet hagytak, 
tarka festés látszott, fegyverek, pajzsok, csokorba szedett 
nyílvesszık, ezüstös vértek függtek díszítésül, az ablak-
mélyedések padkáin medvebırök, farkasirhák tették pu-
hává az ülést, néhány szék párducbırrel volt letakarva, a 
falak mentén hosszú, keskeny asztalokon edények, ku-
pák, borosvedrek, kések és kanalak sorakoztak egymás 
mellé, noha evıkését mindenki magánál hordta, vagy a 
mögötte álló szolgától vette el. Kanyargott a fáklyák s 
gyertyák füstje, megpróbált az ablakok fatáblái között 
világgá osonni. 

A nagyúr az asztalfın ült, végzett a vacsorával, kel-
lemesen érezte magát. Az úr lába elıtt, alacsony zsámo-
lyon széles arcú, egykedvő törpe üldögélt. Ezt az egyet 
ismerte Csete a megannyi úr és szolga közül, mert az úr 



kedves törpéje sokszor leballagott a vár magasából a vá-
rosba, katonák, kézmővesek, igáskocsisok közé, oda, ahol 
kedvére ihatott, s nem vártak tıle bolondságokat. 
Petykónak hívták, az uraság bolondja volt; tréfákat kellett 
kieszelnie, tréfákat eltőrnie, esze azonban annyi volt, 
hogyha nem lett volna ilyen kacska lábú törpe, akár a 
tanácsurak közé is beülhetett volna. Így azonban okos 
szavára ritkán hallgattak. 

A sarokban egy sípos fújdogált, igen halkan. 
Csete fejében minden kavargott. Trencsén várát csak 

alulról, a városból és a folyópartról látta eleddig; szabad 
bejárása a várba nem volt, még csak szolgalegénnyé, lo-
vásszá, hajtóvá sem fogadták. Egyszer megpálcázta a 
templom piacán egy udvari szolga, mert megriasztotta 
lovát: ennyi volt minden köze a várhoz. Most pedig hirte-
len beljebb került a kapukon, maga sem tudta, miként, 



egy elhullott ız árán, sólyma vesztén, az úr haragos pa-
rancsára. Zsongott körülötte az egész furcsa, különös vi-
lág. 

Amikor a vadászat után a nagy kapu elıtt leszállítot-
ták a szekérrıl, meredek kılépcsıkön kellett felfutnia; 
roppant falak, kerek bástyák, négyszeglető tornyok, siká-
torok, szorítók, ırfülkék, konyhák és hombárok között 
siettették egyre följebb; széles udvarokra istállók ajtajai 
nyíltak, lovak topogtak bennük, majd keskenyebb kapu 
után újabb szorító következett, újabb belsı udvarral, a 
kapumélyedésekben ırök ültek, figyelve a jövést-menést, 
mint a vámosok, s megtapogatták az ızet, a nyulat, a fá-
cánt, csettegtek is hozzá jóízően; egy lovászgyerek elsza-
badult lovát hajkurászta kétségbeesetten, a ló folyton 
megugrott elıle; kútkerék nyikorgott, ketten forgatták, 
hogy a vízzel telt súlyos bivalybırt felhúzhassák a szik-
lába vájt irdatlan mély kútból. A víz visszhangosan locs-
csant vissza-vissza. Kımedencékben esıvíz áporodott, 
kései szúnyogok röpködtek körülötte. Két kukta egy 
szarvasünıt nyúzott, magas vashorgon lógott az állat, 
mellette birkát nyuvasztott egy berendelt juhász. A kony-
hák nyársait, fazekait tőz világította még. 

Csete szájában összefutott a nyál. Éhes volt. Eddig 
ennie sem adtak, noha az úr nem ezt parancsolta. Izgal-
mában meg is szomjazott. Egy szolgálólánytól inni kért. 
Fából faragott csanakban nyújtottak neki vizet. 

A legszőkebb kapu után hirtelen tágas palotasor vi-
láglott eléje. A legbelsı palota ajtaja mellett tucatnyi he-
gyes süvegő, lándzsás ır álldogált. Messzirıl megérzett 
rajtuk, hogy udvari apródok, nem állnak szóba akárki 
fiával, különösen pedig egy efféle ide-oda lökdösött, top-
rongyos besenyı gyerekkel nem. Az egyik ır elfintorítot-
ta az orrát – a fiatal Csank gyerek volt –, s keresztbe tette 
lándzsáját az ajtó elıtt. A Csetét kísérı szolgaember ma-



gyarázott: 
– Az úr parancsából hoztam föl ezt a besenyı kölket. 

Ügyeljetek rá, szólíttatja majd. 
– Ezzel a kókadt sólyommal a karján? – csodálkozott 

Csank úrfi. 
– Ezzel fogták el, ezzel vadászott orvul. 
– Nemigen fogod megkóstolni a mennyei üdvösséget 

– vetette oda Csank úrfi –, hamarább pokolra kerülsz ma-
daraddal együtt, semmint megjutalmaznának! 

A sólyom, sötét sapkája alatt mit sem sejtve, békésen 
szunnyadt a fiú karján. A szolga jobban féltette a mada-
rat, mint a fiút – nemhiába, hogy vadász-szolga volt –, s 
észbe kapott. 

– Kalitkát hozok – mondta –, nehogy az úr haragjára 
végül elrepüljön a madár. 

Elrohant, s nemsokára cipelt is már egy ormótlan fa-
kalitkát, csevegı szajkót telepített ki belıle. Csete óvato-
san dugta a rácsok közé sólymát, aztán türelmes képpel 
csak álldogált tovább. Anyjára gondolt, aki aggódva vár-
hatja lenn a faluban, túl a Vágon, és kis húgára, akit 
estente neki kellett ringatnia, kötélre függesztett lepedı-
ben. 

Márványküszöbre ültették, senki sem szólt többet 
hozzá, bámulta az alkonyra hajló világot. Innen szólítot-
ták a nagyúr színe elé. 

Most ott állott tehát Csák úr elıtt, kezében a kalitká-
val. Minden szem rátekintett, feltámaszkodott Petykó is, 
a törpe. Közelebb döcögött a fiúhoz, két ujjával benyúlt a 
rács közé. 

– Kot-kot, egy sovány tyúk! – vigyorgott. 
– Megkap – szólt halkan a fiú –, megkap, vigyázz! 

Vág a csıre veszettként. 
Az úr pillantása egy ideig a fiún pihent. Már jóllakott, 

bort is ivott – nem volt borissza, mértékkel cselekedte –, 



béke szállta meg szívét, az asztali fények melegében kis-
sé elernyedt. 

– A te nevelésed az a sólyom? – kérdezte, és a mö-
götte várakozó étekfogónak nyújtotta át süvegét, mert 
eddig a fején tartotta, de a megannyi gyertya már kályha-
ként melegített az ebédelıteremben. 

– Az enyém. 
– Mióta röpteted? 
– Pünkösdi tüzes nyelvek ünnepe óta, ahogy a 

szkalkai barátok mondják. 
– Hol fogtad? 
– Az Inóc alatt a Nagysziklán. 
– Hol gyakoroltattad? 
– Az Inóc alatt, a Vág partján, erdıben, mezın. 
Máté úr kényelmesen dılt hátra, egy lába alatt hen-

tergı kopót rúgott félre. A besenyı gyerek értelmesen, 
nyílt arccal, bátran felelt. 

– Hogyan kezdted? 
Csak hallani akarta, holott pontosan tudta, hogyan 

idomítják a sólymot. Arra volt kíváncsi, miként magya-
rázza a fiú. 

– Két napig másztam a sziklaoldalt, amíg rá nem 
akadtam fészkére, mert tudtam, merre fészkel. Három 
napig vigyáztam, amíg ezt itt szárnyánál fogva el nem 
kaptam. Megvagdosott, itt a seb, de már tartottam akkor. 
Egérrel etettem. Nem lett szelídebb, s mert nem vigyáz-
tam, kiszabadult. De akkor már tudtam a fészkét. Vermet 
ástam a réten, belebújtam, szalmával födtem le, csak fél 
kezem maradt kinn egy tört szárnyú galambbal. Majdnem 
megfulladtam, nádszállal lélegzettem, végül a sólyom 
lejöve. Rácsapott, elemésztette a galambot, erısen meg-
fogtam, a sapkát hirtelen rá, s nem engedtem el többé. A 
láncát apám régi sólymáról kaptam. 

Elmondta. Néhányan nevettek, mások érdektelenül 



figyelték a fiút, csodálták Máté úr türelmes kedvét, hogy 
ennyi idıt szán egy szurtos kölyökre, holott solymásza, 
vadásza, hajtója mennyi van, egytıl egyig irigyelt, jeles 
ember. De Csák Máté úr soha semmit sem csinált ok nél-
kül, mert végül mindig megvilágosodott, merre céloz az 
elméje. 

Csend lett a teremben, mindenki az urat nézte. Máté 
úr bólintott.. 

– A sólyom nagyon ügyes volt – mondta –, és az 
inóci Nagy sziklán fogtad. Az Inóc az enyém. A sólyom 
is az enyém. 

A törpe felnevetett, s nyelvét nyújtva mutatott sza-
márfület a gyereknek. A besenyı fiú a gyertyák rıt fé-
nyében elsápadt, de vitézül állta a bántást, nem könnyezte 
el magát, csak meredt szembe a nagyúrral, minden rossz-
ra elkészülten, s loppal maga mögé tekintett, nem lép-e 
elı a hóhér. A vacsora utáni zaj elült, a tekintetek most 
mind a fiúra irányozódtak; valaki az asztal sarkán feldön-
tött egy serleg bort, a bor súlyos csöppekben hullott a 
földre, a kutyák nyalták föl. Az udvari káplán eddig a 
félhomályban táplálkozott, most felemelkedett, hogy job-
ban lásson. Egy ivócimbora visszanyomta. 

Máté úr féloldalt hajtotta fejét, megtörölte bajszát, 
rövid szakállát simogatta. Közönyös, csúfondáros tekinte-
tek sugara pásztázta végig a terem közepén álló mezítlá-
bas gyereket. Csak Máté úr lánya pillantott rá a gyerekek 
együttérzésével, de a kis úrnı gıgjével mégis: Erzsébet. 
Tízesztendısforma lányka volt, vagy még annyi sem, s 
azért hívatta be az asszonyházból a férfiak asztalához 
most az apja, hogy jövendett sólymát lássa. Dajkája kí-
sérte be a kislányt, mert Csákné úrasszony gyöngélkedıt 
jelentett, nem ült vacsorához, ennélfogva a palotai asszo-
nyok közül sem foglalt az asztalnál helyet senki. Az úr-
asszony nem óhajtotta ma este a zajos, ivós, örökké vitat-



kozó, az ország dolgában is csak veszekedni tudó férfitár-
saságot. Erzsébet az apja mellett állott, földig érı bár-
sonyszoknyáját gyönggyel rakott kötény födte, buggyos 
karingén élıtüremlett a hímzés, fején aprócska csipke-
sapka, amilyet inkább fiúk viselnek, mint lányok. Nézte a 
fekete szemő, fekete hajú, vászoninges besenyıt, de még 
inkább sólymát. 

Máté úr a lányához fordult, megsimogatta arcát. 
– Tetszik? – kérdezte. – Tetszik a madár? 
– Tetszik – Erzsébet inkább suttogta, mint mondta –, 

tetszik, igenis, uramatyám. 
Engedelmességre nevelték. 
A madarat alighanem bántotta a füst, megrezzentette 

szárnyát, tollai felborzolódtak. A fiú benyúlt a kalitkába, 
simogatón nyugtatgatta. 

– A sólyom a tiéd, Erzsébet – döntött Máté úr –, add 
oda neki, fiú! 

Csete elıbbre lépett, most higgyed le az ajka, most 
könnyezi el magát. Csák úr jeges érzéketlenséggel nézte 
– ha saját parasztja, már rég kidobatta volna, de ez bese-
nyı volt, szabad íjászok, gyepőırzık fia, vele kegyelme-
sebben kell bánnia –, hidegen szemlélte, s felmérte ma-
gában a kölyköt, mint ménesben a jól futó csikót szokás. 
Ez jó csikónak látszott, ez a bátor szavú besenyı kölyök. 

– Add oda! – parancsolta emeltebben, 
A gyerek magasra emelte a kalitkát, a madár újfent 

megrebbent benne, már alig tőrte a sapkát. A kesztyőt a 
fiú óvatosan vonta le öklérıl, a kalitkával együtt azt is 
átnyújtotta az asztal fölött a lánynak. Erzsébet már bocsá-
tott levegıégnek sólymot – lenn, a Vág menti mezın ta-
nították a solymászok, miként kell feldobni a madarat –, 
de az ormótlan kesztyő, ez az összevissza tákolt bırdarab 
megriasztotta. Neki aranyfonallal kivarrott, hosszú szárú 
vörös bırkesztyője volt, itáliai kereskedıktıl hatot vett az 



apja éppen tavaszelın. 
A kislány keze megállott a levegıben, a vaksipkás só-

lyom keservesen kapaszkodott a kalitka keresztfájába. 
Erzsébet tétován nyúlt a madár után. 

– Várj – szólt közbe hirtelen az apja –, várj. A kölyök 
is a tiéd, Erzsébet, a sólyommal együtt; ı lesz a solymá-
szod. Érted, te Csete nevő? A várban maradsz, idefönn. 
Mindenestül Csák Erzsébeté vagy. Csák Erzsébet paran-
csol neked ezentúl, sem apád, sem a besenyık hadnagya. 

Bogárfia Márton, a várnagy elnevette magát. 
– Gatyás apródunk még úgysem volt. 
– Megülöd a lovat? – folytatta Máté úr, nem ügyelve 

a csúfolódásra. 
– Nyeregben nıttem föl, uram. 
– Zekét, harisnyát, csizmát neki s az istállóból lovat, 

nem gyorsabbat, mint Erzsébet kisasszonyotoké, marokra 
is alacsonyabbat! 

– Ez jó döntés – ütögette széles torkú kupáját az asz-
talhoz Csank úr, az apród apja –, ez nagyon keresztényi 
döntés. 

Senki sem ügyelt szavára, még a pap sem. Ma este 
Csank úrnak nem sok érdeme volt az asztalnál, esthajna-
lon mellé lövött az ölyvnek ı is. 

Csete, a növendék besenyı, lassan lejjebb eresztette a 
kalitkát, s két ujjával megint megsimogatta madarát. Nem 
tudta, mi történt vele, csak állt zavarodottan. Hóhérja 
nem lesz, ez már bizonyos, de lány fog neki parancsolni 
ezentúl, apja s a besenyık hadnagya helyett. Nem tudta, 
szégyellnie kell-e magát, avagy örvendenie azon, hogy 
megmenekült orra-füle vesztétıl. Szeme sarkából most 
buggyant ki a könnycsepp. 

– Besenyı nem bıg – taszította oldalba a törpe. 
– Ennie adtatok-e? – kérdezte Máté úr enyhülten, 

mert örült, ha kedvét találhatta egyetlen lányának. – Ettél, 



gyerek? 
– Nem – szöppentette Csete –, nem adtak. 
Máté úr most mérgedt meg; asztalra csapott. 
– Mit parancsoltam pedig? 
Két szolga ragadta meg a besenyıt. Egyik a kalitkát 

próbálta kiszedni kezébıl, ám azt Csete markolta erıst, a 
másik meg már tolta kifelé a terembıl, le, a szolgák 
konyhája felé. Csete az ajtóban bátorságra kapott. Vissza-
fordult, és csengın kérdezte: 

– Anyámnak, apámnak pedig mit mondok? 
De az úr nem hallotta már ezt. Megsimogatta Erzsé-

bet gesztenyeszín haját, majd kegyelemben bocsátotta el 
a lányt. Máté úr helyett a szolga felelt Csetének: 

– Holnap lemégy anyádhoz, búcsúzol tıle, elmondod, 
milyen fene szerencse ért. Mutasd a sarkad, kölyök, nem 
vagy-e táltos? Az istállóban alszol. Ha táltos vagy, hol-
nap reggel a lovak beszélnek is. 

Ámde Csete mezítelen sarkán nem csattogott patkó, 
nyilván nem született táltosnak. A lovak is csak 
nyeherésztek a vályúk fölött, jóllaktak zabbal. Csetét a 
maguk nyelvén köszöntötték. A fiú zavart fejjel feküdt 
végig a szénán. 

 
 

3. 
 

A besenyık a Vág jobb partján laktak, a dús füvő legelık 
és az erdıs morva hegyek között. Még boldogult Imre 
király telepítette ide az elıdeiket, hogy a gyepőt ırözzék. 
A besenyıknek négy falujok volt ezeken a lejtıkön, a 
kunoknak három, a székelyeknek öt. Három telepüket a 
Fehér-Kárpátokon túl, az elıgyepőn is lehetett találni, 
immár morva földön, beleékelve idegenbe, de az ottani 
nép aligha tudott különbséget tenni kun, besenyı, székely 



között, elıttük a gyepő mindenféle népe magyar volt. 
Trencséntıl északra, ahol a hegyek a Vág völgye fölött 
szinte összeborulnak, szláv hegyilakók irtották az erdıt, 
legeltették az állatot, a bányavidéken szász bányászok 
fejtették az érces köveket. 

Amerre a szem ellát, a messzi hegyeken is túl, észak-
ra s keletre, délre s nyugatra, le a Dunáig, a Garam torko-
latáig, a Csallóközig s fel az égbe nyúló, fenyıvel borított 
Tátráig: mindenütt Csák Máté az úr, Csák Péternek, a 
nádornak fia. Árpáddal jött Szabolcs vezér üke. 

A besenyıket, kunokat, székelyeket is szolgálatába 
fogadta Máté úr; nem András urat, az Árpádok 
aranyágacskáját szolgálták aztán, hanem a mindenhatal-
mú Csák úr hőségére álltak, az ı országa gyepőjét 
ırzötték Pozsonytól Oroszlánkıig, föl Lednic váráig s 
onnan is följebb a Vág kanyarjáig, Budatinig. Vigyázták 
a jablonkai utat, a Vlára-szorost, tornyot építettek nehéz 
gerendákból a Jávoros tetején, hogy jobban ügyeljék a 
cseh Venceléket, ha magyar földre törni érkeznének Prá-
ga felıl. Tízes-húszas csatákban – csapatokban – járták 
végig lóháton az ösvényeket a gyepővédık naponta; fi-
gyelmüket semmi gyanús nem kerülhette el; a kunok, 
székelyek, besenyık ispánja kegyetlenül büntette a ha-
nyagokat, a netán megfutókat – ha ugyan akadt ilyen –, 
az ispánok viszont Máté úr haragjától tartottak erısen. 

Ezek a gyepőnépek még nem kedvelték a földnek tú-
rását; a szolganépre hagyták ezt a szerintük szégyenletes 
munkát, hiszen hasító ekéjük a nyílvesszı, a kard, a lán-
dzsa; hő állatuk a ló s a hosszú szırő agár. A papot, akit a 
király úr küldött hozzájuk, nem mindig tőrték meg; sok-
szor még ma is régi isteneknek áldoztak titkosan a messzi 
erdık tisztásán: roppant köveken bárányt és kutyát, oly-
kor lovat is. Táltosuk ott lakott a faluban, kerülte a ke-
resztény papot, győlölték egymást, de a keresztény pap 



sokszor jobban tudott ördögöt őzni, varázsigéket monda-
ni, mint maga a bőbájos táltos. 

Amikor Csetére ráhúzták a rövid, kék posztózekét, 
ledobatták vele vászongatyáját, hogy feszes darócharis-
nyával cserélje föl, s rövid szárú, kihajtós csizmát válasz-
tottak számára, alig hitt a szemének. Csizmát nem viselt 
eddig, bocskorban lovagolt, ha tél volt, nyaranta pedig 
mezítláb. Legtöbbször kengyel, nyereg nélkül ülte meg a 
lovat. Kengyeltelen tudott forogni is a ló hátán, s hogy 
még nehezebbé tegyék a gyerekek számára a forgást a 
besenyı apák, nyilazni, dárdát vetni is tanultak így. 

Most pedig nyerges lovat kapott. A díszes szerszám-
ról is rögtön meglátszott, hogy a lovat Máté úr legbelsıbb 
istállójából vezették elı, nem holmi pányvával elorzott, 
kötélre fogott zabolátlan csıdör volt. Vitézi kardot azon-
ban nem kötöttek Csete oldalára, lándzsát sem nyomtak 
kezébe, nyilazó készségét is elvették. 

A lovász nagyot csapott a ló tomporára: 
– Azt a parancsot kaptad, gyerek, jelentsd a falud 

hadnagyának, hogy urunk belsı szolgái közé állítottak, 
Erzsébet kisasszonyunkat kíséred. Hány nyíllövés innen a 
falud? 

– Sok – gondolkodott Csete –, sok. Nem tanultam 
számolni. Tíznél több. Tízszer tíz is talán. Túl a Vágon, 
az erdık alatt. 

Most a lovász vetett számot ezzel a rengeteg messzi-
séggel. Tőnıdött. 

– Sok. De délebédre megjöjj. Lovad neve Daru. Vi-
gyázz rá, kényes jószág. 

Újra csapott egyet a lóra, igen erısét, s fél szemmel 
vizsgálódva figyelte, mi következik ezután. Az követke-
zett, hogy a ló megugrott, felágaskodott, oldalt tiport, 
táncolt, s mindenképpen azon volt, hogy a gyereket oda-
nyomja a falhoz. Könnyőnek találta lovasát, lazának tar-



tását, hamar végezni akart a rajta ülıvel. De Csete térde 
erısen megszorította a ló oldalát, a szokatlan csizmához a 
kengyel is jobban tapadt, s úgy táncolt a fiú együtt a ló-
val, mintha ránövesztették volna. Tegnap, amikor Máté 
úr elé állították, megijedt, sıt félt is, noha nem mutatta, 
de ezen a lovon biztonságban érezte magát. Egy ideig 
engedte ágaskodni, toporzékolni, magát dobálni a lovat, 
aztán hirtelen meghúzta a szárat, szügyig vonta a ló állát. 
A paripa ajka már habzott., 

– Vigyázz a zablával, te! Kisebesedik a szája, kényes 
jószág ez, nem afféle parasztié! – rezzentett rá a lovász, 
de most már megbékélt, és kedvtelve figyelte a kölyköt, 
ez nem fog leesni a nyeregbıl, ez a gyerek bírja erıvel, 
tudománnyal. 

A Daru nevő kanca körülvágtázta az udvart, újfent 
oldalozott, hogy odanyomja lovasát a kapu falához, de a 
gyerek állta a harcot, meg sem mozdult a nyeregben, pe-
dig ilyen magas kápájú lovagi nyeregbe nem ültették még 
soha. 

Nem telt belé annyi idı, amennyi alatt a vénasszony-
ok tíz Miatyánkot mondanak, a Daru ló megszelídült. 
Békésen ügette körül az istállóudvart, talán maga is cso-
dálkozott, hogy ez a könnyő lovas milyen erıskező, 
mennyire ura neki. Izzadtan prüszkölt néhányat, megrázta 
a fejét, aztán hirtelen megállt. Még egy utolsót próbálko-
zott. Nekivetette patáit a földnek. Nem mozdult. 

– Jól van, Csete – a lovász már néven nevezte a fiút –
, értesz hozzá, látom. De nehogy üsd! 

– Nem ütöm, betöröm – szólt le Csete a nyeregbıl, s 
várt. 

Megnógatta a lovat, de az még mindig szoborként 
rögzıdött a földhöz csökönyösen. A lovász az istálló ajta-
jából figyelte. Csete lábán nem volt sarkantyú, szándéko-
san nem adtak rá. Hát csak álltak s vártak mind a hárman. 



Csete csettentett hármat, a ló a fülét sem hegyezte. A nap 
lassan kúszott föl az égre, most már mind több istállós 
szolga bukkant elı, lovászok, apródok, etetık, kukták 
mászkáltak a lépcsıkön. Csete azonban csak állt rendü-
letlen a megmakacsult lóval. 

– Melyitek bírja tovább türelemmel? – szólt a lovász. 
Csete ekkor leveles ágat tört le a feje fölött bólogató 

eperfáról, s óvatosan csiklandozta meg lova orrát. A ló 
megborzongott, dühös-hirtelenül ugrott meg. De ezt már 
értette Csete. A szárat a kapu felé rántotta, s még mielıtt 
Daru egyebet határozott volna, kirohantak a kapun. 
Enmagától lassúdott azonnal, a kanyargós, hosszú 
lovaslépcsık lejtettek. A ló vált óvatossá, nem Csete. A 
fiú kedveskedve, értın simogatta meg a ló nyakát, és a ló 
felnyerített. E pillanatban barátkoztak össze. 

A lovász a középsı kapuig futott utánuk lihegve. 
– Jól van – kiáltotta elégedetten –, jól van! Pedig azt 

véltem, ledob. A próba sikerült, megálltad. Ha vissza-
jössz, nem ezt a makrancost kapod. 

– Ez maradjon – szólt vissza harag nélkül Csete –, 
olyan ez már, mintha öröktön fogva rajta ültem volna. 

A harmadik kapun is átjutott az ırök mellett, túljutott 
a legszélsı sikátoron, a homokkal telehintett széles, lapos 
tornaudvaron – két szál törött kopja hevert az udvar sar-
kában, elızı este gyakoroltak itt –, végül elfogyott az 
ırség, és immár egymagában kocogott le a városba, apró, 
félrebillent kontyú, szalmatetıs házak között. Nyergesek, 
szíjjártók, kovácsok, pajzsverık, vargák utcájában veze-
tett az útja, a sebes patak a Vág felé futtában posztóvá-
nyoló kalló kerekét forgatta, a faverık súlyosan zuhantak 
a nedves gyapjúra. Valamelyik házban kenyeret sütöttek, 
illata végiglengett a piacig. Most kordult meg Csete 
gyomra, most ébredt arra, hogy megéhezett. A ló alapo-
san kifárasztotta, s reggeli öltözés közben még az eléje 



rakott túrós hajdinakását sem kapta be. 
Megállt a kenyérsütı kemence elıtt, s bekiáltott: 
– Adj, anyám, egy kis kenyeret! 
Nagyanya korú vénasszony bicegett elı. Friss lepényt 

tört neki, juhtúrót győrt belé. 
– Ihol, úrfi! – szólt föl hozzá tisztelettel. 
Csete lenyúlt a kenyérért, de a következı pillanatban 

megdobbant a szíve, amikor tudatára ébredt a szónak: 
úrfinak szólították! Loppal végigtekintett magán s a lo-
von; valóban úrfit, apródot, de legalábbis belsı, kamarás 
szolgagyereket formázott. Olyat, aki elıtt öregek is földig 
hajolnak, süveget emelnek. Most már nem bánta sólyma 
elvesztét s azt, hogy leányt kell szolgálnia. Jól fejébe 
nyomta hegyes süvegét, köszönte az ételt, s a Vág komp-
ja felé indult. A parti kavicson álldogáltak a kompra vá-
rakozók, de lovas csak ı volt. Erıs kompkötél feszült a 
két part között, magasan, hogy elférjen alatta a tutaj, ha 
ereszkedik a Vágon. A kötélbe két révész kapaszkodott a 
túlnani parton; nem is kellett ordítani értük, jöttek ma-
guktól, szkalkai barátokat hoztak odaátról, miseborért 
jöttek a vár pincegazdájához, aki titokban jó borral látta 
el ıket. A komp odaütıdött a parthoz, kikötött. Elsınek 
Csete léptette rá lovát, óvatosan húzta be; a ló annyira 
megjámborult az iménti hajszában, hogy alig riadt meg a 
deszkadobbanásra. Lassan, ütemes evezıcsapkodással 
értek túlsó partot. Két kun gyalogkatona ült a kompban, 
meg két kaszás legény s egy budai kalmár, aki Nagy-
szombatba szeretett volna másnapra eljutni; ı fizetett az 
útért egyedül. Csete erısen fogta lovát, nehogy váratlan 
izgalmában a Vágba ugorjon. 

A ló valóban alig várta, hogy kikaptathasson a túlsó 
partra; megrázta magát, megborzongott, ahogy bokája a 
sekély vizet érintette, de már engedelmesen lépkedett föl 
a szekérútra. 



Csete szíve erısebben dobogott, ahogy mind köze-
lebb érezte faluját. Tegnap csónakon szökött át, hogy 
sólymát az ismerıs sziklák alatt röppenthesse égnek, so-
káig kellett könyörögnie a molnárnak, amíg vele meg a 
kalmárral átevezett a folyón, nyulat ígért neki az útért, 
sólyomsújtotta nyulat. Most pedig se sólyom, se nyúl, a 
molnár azonban ott álldogált a parton. Lehet, hogy még 
mindig ıt várta a nyúllal. De a molnár nem ismerte meg 
most Csetét, a tegnapi mezítlábas, vászoninges besenyı 
kölket, csak hunyorgott reá a napzáporozta part homok-
ján; úgy tetszett, a lovas gyerek emlékeztette ıt valakire. 
Csete nem bírt magával, nyeregbe huppant, s cövekként 
merevedett meg a molnár elıtt. 

– Jó garatjárást – mondta, mert így köszöntötték a 
molnárokat – és jó vizet! 

A molnár ámulva felejtette rajta szemét. Ábrázata, 
ruhája, kötıje fehérlett a lisztportól, s mert meglepetésé-
ben nagyot rázott magán, szállt róla a rozsliszt finom fel-
hıként. 

– Az áldódat – kiáltotta –, kit öltél meg? 
– Nem kellett ehhez embert ölni, csak egy ızet – szólt 

le Csete a lóról –, a nyulat majd máskor hozom el. 
A molnár úgy bámult utána, mintha kísértetet látna, 

aki éjjelenként a Vág füzeseiben bolyong, és elvarázsolja 
a benne kétkedıket. Megvakarta fejét, s nem értette se-
hogy, bőbájolás történt-e itt, avagy a gyerek valóban 
tolvajlott valamit; mert nagy értık ezek a kunok, bese-
nyık a gyepőn, nemcsak nyílvetésben, lándzsadobásban, 
lószelídítésben jelesek, hanem, ha kell, az orzásban is 
egymással vetekednek ık. Kitıl orozhatta el ez a kölyök 
ezt a szép állatot, úri ruhát? Tüstént jelenteni is fogja a 
várkatonáknak, nyilván meg is jutalmazzák érte. 

Csete faluja a lejtıs domboldalon feküdött, ott, ahol a 
bükkel kevert tölgyesek futottak alá a völgybe, s olvadtak 



össze réttel, szántóval, füzes, égeres vízparttal, pohánka-
földekkel. İszi tarlók voltak már ezek, éhes varjak lepték 
el ıket. A hegyek magasra húzódó tisztásain juhok leg-
elésztek, s benn, az erdıben, amerre a cseres zöldellt, 
kondák híztak a makkon. Közös volt a konda, a juhnyáj, a 
ménes, a rét, de csak a ménesnek volt a csikósa kun vagy 
besenyı, a többi jószágot hegyi pásztorok ırzötték, a he-
gyi nép szántott is. Csetééknek azonban volt néhány 
méhkaptáruk is, amin mindenki fölötte csodálkozott. 

Egy sereg apró, szalmatetıs, félig földbe ásott faház-
ból állott a falu, a vályoggal tapasztott házak kör alakú 
teret vettek körül, ez a tér azonban akkora tágas volt, 
hogy nyilazást, dárdadobást, lóugratást lehetett rajta gya-
korolni. A házaktól kissé távolabb két nagy, erıs, díszes 
nemezsátor magasodott; bejárata elé lobogós lándzsát 
szúrtak, jeléül annak, hogy itt laknak a besenyık hadna-
gyai. Az egyik sátor hosszúkás négyszög alakú volt, a 
másik kerek. Volt külön asszonysátruk s gyereksátruk is, 
gazdagságuk bírta. Télen-nyáron ezekben laktak. A bese-
nyık ispánja azonban hol fenn lakozott Máté úr udvará-
ban, hol a gyepőn túl, ahol lakótornya volt. Ide csak ak-
kor jött, ha valami nagy igazságot kellett osztani. 

Egy harmadik, kisebb sátorban, szintén messzebb a 
többiektıl, a besenyık papja, a varázsló, a táltos húzta 
meg magát. Tudott ártó és jótékony szellemekhez folya-
modni, lidérccel társalogni, ráolvasni, füvekkel, füstölık-
kel gyógyítani, bájolni és rontani, s eddig még sikerült 
neki a keresztény papokat is előzetni a besenyık falujá-
tól, noha a barátok már háromszor kezdtek alapot ásni 
templomuknak. Titkon pedig már többen is megkeresz-
telkedtek, különösen az asszonynép, akiknek tetszett a 
szenvedı Mária, a Gyermek anyja. Az asszonyokat a 
szkalkai barátok áldoztatták; különös áldozás volt, mind-
össze egy vékony szál ostya kellett hozzá, azt is a papok 



adták. A táltosnak az áldozásnak ez a fajtája különösen 
nem volt ínyére, mert ı az áldozati bárányból, kecskébıl, 
tyúkból, csikóból mindenkor illı részt kapott. A harcosok 
sem voltak megelégedve a keresztény áldozással, bár 
füstje annak is volt, csengıje is, de inni nem lehetett hoz-
zá, pedig áldozás után az erjesztett lótej ringatta igazán 
kábulatba a besenyıket, kunokat. A táltos már kétszer 
elátkozta a papokat, barátokat, Szent Benedek remetéit, 
de a szó nem fogott rajtuk, sıt bele is híztak a bőbájba. 
Híven védte ıket a maguk Istene. Jézus-hitő papjuk csak 
a székelyeknek volt, de nekik kettı is, mert túlvilági üd-
vösséget ígértek s betegségük ellen foganatos gyógyírt. A 
kazároknak Mohamedjük volt, ahhoz erısen ragaszkod-
tak. 

A táltos sátorának még közelébe menni is tilos volt; 
rendszerint szellemekkel társalgott, akiket senki sem lát-
hatott, még a hadnagy sem. A táltosra egyedül az ispán 
haragudott, aki keresztény volt, s már sokszor el szerette 
volna kergetni a varázslót, de a harcosok nem engedték. 

A falu mögött széles négyszögben barnállott a ménes 
karámja, oda terelték be a lovakat estelente; a juhok, 
kecskék, tehenek egész éven át a szabadban kószáltak. A 
besenyık, kazárok nem ették a disznót, csak a kunok, s 
olykor a vaddisznót alig lehetett megkülönböztetni a ku-
nok, székelyek makkoltatott állataitól. 

Csete a tér közepére lovagolt, hadd csodálja a falu a 
lovát is, ıt is. Arca kipirult, dióbarna szeme izgatottan 
járt körül, hegyes süvegének sastollát lebegtette a morvai 
szél. Nyikó, a felsıvégi hadnagy fia elordította magát, ı 
vette elıször észre: 

– Csete! Megjött Csete! 
Innen is, onnan is elıfutottak az asszonyok, a gyere-

kek, a siheder fiúk és a süldı lányok. Zsivaj kerekedett, 
fölötte lármás. A tér közepén idegen paripán, idegen 



szerszámmal, idegen öltözetben ott feszített egy fiú, 
Csetéhez hasonlatos! 

– Csete! – csapta össze kezét Öröske, egy hosszú 
varkocsú, kedves arcú, apró lányka, akinek Csete tarka 
tollú madarakat szokott fogni, egyszer kék tollú, beszélı 
szajkót is kapott tıle. – Csete, megjöttél! 

A kiáltozásra most került elı Csete édesanyja. Fehér 
tollú kakast ejtett ki kezébıl, ezt hajkurászta már reggel 
óta, mert a táltos azt mondta, hogy csak fehér tollú kövér 
kakas hájából tudja megmondani, kicsoda varázsolta el 
Csetét. S lám, alighogy megmarkolászta a kakast – bár 
igen sajnálta –, Csete máris megjelent. Ilyen rettentı okos 
ember a táltos, a szkalkai barátok nyomába sem jöhetnek. 
Aztán csak bámult a fiára, a fényes lószerszámra, a tollas 
süvegre, a kék zekére, sárga csizmájára. Ez lenne az ı 
fia? Összecsapta kezét, felkiáltott: 

– Csete! Ki étetett meg? 
Mert ilyen varázslatot csak étetéssel őzhet boszor-

kány. 
Csete most mosolyodott el elıször tegnap óta: 
– Máté úr. 
– Szentséges egek – fohászkodott föl Csete anyja, 

mert így tanulta a remetétıl, de rögtön az ısök hitszavá-
val folytatta –, jó tengerteremtı segíts, ártó bögöly tá-
vozz, Máté urat mondod? 

– Azt. 
– Mióta étetı Máté úr? 
– Tegnap este óta. Beparancsolt a várba, udvari szol-

ga leszek, kisasszony belsı kamarás inasa, Erzsébet 
solymásza. 

– Szállj lóról – mordult el a faluhadnagy, Nyikó apja, 
mert a lármára ı is odaérkezett –, te a Félkező Csete fia 
vagy? 

– Azé – ugrott le Csete, s tisztelettudóan állt meg a 



falu hadnagya elıtt. 
– Ügyesen nyilazol, dárdát is derékul hajítasz már, a 

lovat is megülöd – mondta Nyikó hadnagy, mert ı jobban 
megértette Csetét, mint az óbégató asszonyok –, jó hasz-
nodat veszi Csák úr. Az ı lova ez? 

– Az övé. 
– Ki volt a szószólód – folytatta a kérdést gyanakod-

va a hadnagy, mert ı jól tudta, hogy Máté úr korántsem 
étetéssel fogad szolgálatába embert, de nemigen kedvelte, 
ha besenyık és várbeliek között nélküle kötıdnek alkuk, 
vagy törnek ki harcok –, ügyed ki pártfogolta? 

– Egy sólyom – felelte nagy meglepetésre Csete –, 
sólyom szólott értem. 

– Sólyom! – csapta össze kezét Nyikó nagyanyja, 
mert ı is elıtipegett –, egy sólyom! Emberi nyelven be-
szélt? 

– Ej, dehogy! – intette le Csete anyja az öregasszonyt, 
mert a fehér kakas szelleme hirtelen megvilágosította 
elméjét. – Csetének sólyma van, azt röpteti naphosszat. 

– Sólyom volt a közbenjáró – fejezte be türelmetlenül 
Csete; sok volt körülötte már az ember, nyüzsgött sereg-
nyi gyerek, s mind a ló szerszámát fogdosta, Csete csiz-
máját tapogatta –, a sólymom tetszett meg az úrnak. El-
vette a madaram, s engem is vele. 

– Nagy szerencse ért, magad is úrrá léssz! – irigyke-
dett Nyikó hadnagy, mert ı meg hiába kérlelte a várna-
gyot, válassza legényül a fiát; neki nem sikerült eddigelé, 
s lám, ez a kölyök vitézzé válik, sólyom varázsolta azzá. 

– Csak azt jöttem mondani apámnak-anyámnak, ne 
keressenek többet – mondta Csete. 

Lovát a házuk fölött bólogató hársfához kötötte, befu-
tott, kihozta a házból aprócska húgát, megdajkálta kissé; 
a gyerek elcsitult, bogárszeme bizalommal pillogott báty-
jára. 



– Apád künn van a ménesnél – folytatta az anyja. 
– Apámnak üzenem, a várban megtalál, nekem most 

mennem kell. Hogy mondják a szkalkai barátok? 
– Isten szeme kísérjen – szólt halkan Csete édesanyja, 

s míg elgyönyörködött fiában, vászonszoknyája sarkával 
gyorsan megtörölte szemét. 

Csete már markolta a nyerget, amikor Nyikó hadnagy 
mögött hirtelen felkiáltott a táltos, aki nappal enmagával 
társalgott, éjjelente a régmúlt apák varázslatát őzte. Soha 
nem nyugvó ellenfele a szkalkai atyáknak. 

– Várj! – parancsolta – így nem térhetsz vissza. Ve-
lem kell most tartanod! Add ide azt a kakast, asszony! 

Csete anyja már örvendett, hogy a varázskakast nem 
kell kiadnia kezébıl, megmarad neki. Bizonytalanul szó-
lalt meg: 

– De hiszen Csete szerencsésen érkezett, szerencsével 
megy is! 

– Azt te nem tudhatod – felelte szigorúan a varázsló, 
s le sem vette szemét a kövér kakasról, amely fölötte 
megtetszett neki –, madarat madárral, madarat madárért! 

Ezt senki sem értette, hiszen a táltosok szavát ritkán 
foghatja föl ésszel ember, a varázsszó a táltosok titka. 
Lám, a szkalkai atyák duruzsolását sem érteni meg, ami-
kor illatos füstölıvel varázsolnak elevent és holtat. és az 
égi szenteket emlegetik, akiket senki sem látott még. 

Csete ismerte a besenyık törvényét, engedelmesen 
követte a falu varázsló papját, vonta maga után a lovat. A 
táltos intett, mindenek hátramaradtak. A ló le-lehajolt 
volna egy harapásnyi főért, de a táltos nem engedett 
megállást, hóna alatt a tiltakozó kakassal, csak sietett elı-
re, hogy a tölgyfák sőrője végre elnyelje ıket. Az erdı 
egy sarkában kerek tisztás zöldellt, a tisztás szélén forrás 
bugyogott, apró érként futott le a malompatakba. A forrás 
mellett asztalnyi szürke szikla mohosodott, a szikla fölé 



vénséges tölgy borult. Az erdıben nem járt ember, nap-
közben híven kerülték ezt a tisztást. Madár is alig pitye-
gett már, ıszidı volt. Ide asszonyok, gyerekek soha nem 
léphettek be, csak harcosok, meglett férfiak, öregek. 

A táltos fején kerek, tornyos süveg sárgállott, köpe-
nye csaknem földig ért, nem mint a harcosoké, akik tér-
dig érı, elöl nyitott, rövid köpenyt viseltek, derekukon 
övvel összeszorított, feszes, posztóból készült lovaglóha-
risnyával. A sámán köpenye alatt kurta szoknya libegett. 
Hosszú szakállát három ágba fonta. A harcosok szakálla 
rövid volt, viszont ık hajukat szedték varkocsba, mint a 
kunok. A kunokat hosszú, lógó bajszukról lehetett meg-
ismerni, szakállat nem hordtak. A székelyek haja rövid 
volt, a szláv pásztoroké, szántó-vetı embereké pedig vál-
lukat verdeste. A magyarok kerek csontfésővel tőzték föl 
hajukat. Csak arcukra kellett tekinteni, bajusz, haj, sza-
káll már elárulta, ki íja-fia az ember, ha ruhájuk szabása 
nem is mindig különbözött egymástól. Ha azonban erıs 
nap sugara tőzött rájuk, vagy harcba indultak, nemcsak 
hajukat kenték be zsírral, hanem arcukat is valamennyien. 
Szívesen cseréltek köntöst, sarut a gyepővédık egymás-
sal, s tanulták el a másiknak viseletét, ötvösmintáit, 
szíjjártó remekét, az elıgyepőkön a morváktól is tanultak, 
vagy azok a gyepő katonáitól. Az asszonyok még szíve-
sebben öltözködtek a szomszédság divata szerint, különö-
sen, ha azt fényesebbnek, díszesebbnek tartották. Mégis a 
szkalkai bencés barátok feje volt a legfurcsább: ha kám-
zsájuk a nyakukba lógott, s templomon kívül lakoztak, és 
vándoroltak gyalogul, vagy ültek szekérre: kerek, borot-
vált koponyájukon csillant meg a nap. Varázskört nyírtak 
maguknak fejük tetején, éles késsel ki is borotválták, 
hogy a szellem meg ne ragadhassa ıket, pokolra ne kerül-
jenek – így magyarázta a sámán. 

– Itt állj meg! – parancsolta a sámán Csetének a for-



rás mellett. – A lovadat tartsd! 
Csete ma járt elıször a szent ligetben felnıtt ember-

rel. Olykor már el-elsettenkedett idáig egymagában vagy 
a többi gyerekkel, belesekedett a szellemek látogatta tisz-
tásra, egyszer nagy merészen vizet is merített süvegébe, 
de gyorsan megfutott, mert ha észreveszik, kegyetlenül 
elverik. Három napra sötétbe zárják, étlen-szomjan vár-
hatja, míg visszabővölik. 

A táltos most körbejárta Csetét, a lovat; három kört 
írt le, egyre tágasabbat, az utolsó körbe a sziklát s a for-
rást is belefoglalta. Magában mormolgatott, de a kövér 
fehér kakast ki nem engedte volna kezébıl. Erıs indával 
kötötte össze a kakas lábát, így helyezte a sziklára, el ne 
menekülhessen. Rézgombokkal kivert széles bırövén 
kés, nyílhegy, ivócsanak, csörgı, tőzcsiholó vas fityegett, 
kis tasakban kovakı s tapló s egy kéttenyérnyi kerek dob 
is, amelyrıl rókafark lógott. Hı vágya volt, hogy egyszer 
valamelyik kolostorból illatos külhoni tömjént szerez, 
ördögőzınek mégis az lenne legalkalmasabb, de senki 
sem vállalta a lopást, a kopasz fejő barátoktól pedig ı 
nem kérhetett. Varázsgyökere, gyógyító füve azonban 
mindig volt, az ördögőzést száraz lótrágyával kevert 
méntafővel végezte. Boszorkányembernek tartották, mert 
még állatoknak is kuruzsolt. 

Csete lova egykedvően topogott. Csete bámultan kö-
vette tekintetével a varázslót, amint az a széles körökbıl 
újra mind szőkebb körökre tért rá. Fél kezét égnek emel-
te, fél kezét földnek tartotta. Az utolsó kört gyors pergés-
sel járta végig, aztán hirtelen nagyot dobbantott, megtor-
pant. Három hosszú tollat húzott ki a kakasból, a kakas 
keservesen tiltakozott. 

A tollakat a sziklára helyezte, lenyomta kıvel, és tü-
zet csiholt. Száraz, kellemes illatú füvet tartott a tapló 
mellé, a jó szagú fő az izzó taplótól meggyulladt, a tőz 



átragadt a tollra, a toll lassan elparázslott, a sámán egy 
fuvintással elfújta a pernyét. Szünetlen dünnyögött ma-
gában, olykor énekelt is. Csete fülelt, de nem értette a 
bővös szavakat. A ló az égett tollszagra idegesen kapta 
fel a fejét. 

– Keletnek szállt – szólalt most meg a varázsló érthe-
tıen, besenyıül –, keletnek, amerre a nap kél, s ez jó jel. 
Szerencsével jársz, fiú! 

Egy pillanatra megpihent. Tőzcsiholó készségét a 
tokba tette gondosan, ujjait végigsimította fonott szakál-
lán, megfogta a középsı csimbókot, s ekképpen beszélt: 

– Az apák és apáik apáinak s az ı apáiknak törvénye 
szerint a jövendı harcosoknak itt kell összegyőlniük az 
elsı ıszi fuvallatkor, holdtölte idején, tudod. De te, 
Csete, elmégy, az urad szava hív, és ki tudja, jövı ıszi 
elsı holdtöltekor már merre jársz. Most kell megvizsgáz-
ni téged, most kell jövendıdbe látni, most kell, hogy 
értsd az apák szavát. Mert a várban a keresztény papok 
szava az úr, de a papoknál is nagyobb úr maga Máté, aki 
a királynál is erısebb. 

– Mi most Máté urat szolgáljuk, nem pedig a királyt 
~- mondta Csete halkan. 

– A király úr, aki Árpád vérébıl való volt, meghalt 
Máté úr gondja, hogy új és jó király legyen. Besenyı 
dolga meg a harc. Mi az ország gyepőjét védjük, erre ne-
veltettünk, ez a tisztünk. Aki király akar lenni, csak öl-
dösse egymást. 

Egy pillanatra megpihent. Parancsolóan szólt: 
– Keress kerek követ! 
Nem kellett keresni. Ott hevert egy csomó fényes, la-

pos, kerek kı a forrás szájánál. Csete felemelt egyet. 
– Leoldom a parittyám – folytatta a táltos –, ez va-

rázsparittya. Célozd meg a kıvel a fa tetejét. Célozz ma-
darat, lássam, mi erıd van. 



Csete belesimította a kerek követ a bırparittyába, jól 
értett hozzá, mint a nyeregben üléshez. Jól megforgatta, s 
fél szemét behunyva vett célba egy szarkát, amely gya-
nútlanul telepedett egy tölgyfa csúcsára, s onnan figyelte 
a vendégek érkezését. A kı suhant, a tarka tollú szarka 
lebillent a fáról. 

– Harcos leszel, biztos kező – jelentette ki a varázsló 
–, Máté úr öröme léssz. 

Éles késsel nyisszantott le egy fürtöt a fiú hajából. 
Tenyerébe szórta a fekete hajszálakat, nap felé tartotta: 

– Erıs leszel és bátor, igaz, de hirtelen kező. Nyel-
vedre vigyázz, elébb jár, mint az eszed. A várbeliek kö-
zött sok a hamis, Máté úr kegyetlen, könnyen büntet, és 
sohasem bánja meg. Óvakodj a hamisoktól. 

Elfújta az utolsó hajszálat. 
– Ülj a víz mellé, meríts egy tenyérrel, hintsd magad-

ra. 
Csete megtette. A hideg vízcsöppek végiggyöngyöz-

tek homlokán, akaratlan megborzongott. A fák között 
hővös szellı szökdösött. A nap aranypénzeket dobált a 
rétre. 

A táltos figyelte Csete mozdulatát, aztán így folytatta: 
– Lánytól, asszonytól óvd magad. Ami fehérnek lát-

szik, fekete, ami feketének, az fehér. Keresd, akiben bíz-
hatsz, s akiben nem bízol, vágd azonnal. Mindig igazat 
mondj, de ügyesen rejtsd a hamisságot. 

De ezt már Csete alig értette. Állt a bővös kör köze-
pében, még mindig nem lépett ki belıle. Soha még a falu 
varázslójával így, férfi módra, beszéde nem volt. Mindaz, 
ami tegnap óta történt vele, annyira különösnek tetszett, 
hogy néha úgy tőnt: álmodik. S majd ha felébred, ott ta-
lálja magát a Vág partján, a himbálózó molnárladik mel-
lett. 

A táltos visszafelé forogva végre feloldotta a bővös 



kört, magasra emelte dobját, hármat koppantott rajta, je-
léül annak, hogy bevégezte a jósolást, a varázslatot, a 
bőbájkodást. Csete elégedetlen volt, többet várt a varázs-
lótól, azt hitte, el is révül – de ezt fényes nappal a táltos 
nem tehette –, s azt remélte, hogy legalábbis ezüstdéná-
rok hullanak elébe, vagy alászáll egy fehér felhı, mint a 
templomban látta, és szárnyas angyalok lépnek le róla, 
sugárzó égi fényben. 

A táltosnak azonban legfıbb gondja most a kövér ka-
kas volt. Felemelte a kakast a kırıl, egyetlen mozdulattal 
csavarta ki a nyakát. A kakas nem is nyikkant, vére a kı-
re hullott. Még néhány farktollát tépte ki, süvege mellé 
tőzte. 

– Megsütöm – jelentette ki elégedetten –, s majd a 
sarkantyújából olvasom ki anyádnak a jövendıdet. Most 



pedig süveged forgóját vedd le, s add ide! 
Csete ijedten kapott a rézbe foglalt kék kıhöz: 
– Nem enyém. A várban tették a süvegemre, s mit 

vallanék, ha majd keresnék s nem találnák? 
– Mondd, hogy elvesztetted – nyúlt a táltos Csete sü-

vegéhez, s gyakorlott kézzel próbálta róla lebontani az 
ékkövet. 

Csete villámgyorsan pattant föl a lóra, megcsapkodta 
Daru lova tomporát egy mogyorófavesszıvel, s még mie-
lıtt a táltos utánakaphatott volna, már el is tőnt a tölgyek 
között. Félt a varázslótól, reszkette hatalmát, tisztelte bő-
vös erejét, de a követ igencsak sajnálta volna tıle. Ennyi 
szóért, ilyen csekély varázslatért elégnek tartotta anyja 
legszebb kakasát is. „Mindig igazat mondj!” – csengett 
fülébe a sámán utolsó szava, s lám, rögtön arra biztatta, 
hazudjon a várban, ügyesen rejtsen hamisságot. 

A szakállas táltos dühösen tekintett utána. A kölyök 
ügyesebb, mintsem sejtette volna. Ordított: 

– Lidércet nyomasztok hasadra, átkozott kölyke, te, 
besenyık utolja, te konok kun, te… te… te keresztény! 

Csete azonban vágtatott a lejtın lefelé. Anyja még 
várakozón álldogált a kunyhó elıtt, s hogy a fia megállt 
elıtte, felnyúlt hozzá, megsimogatta kezét, majd az anyai 
ujjak a ló nyakára csúsztak kedveskedın. Már nem bánta 
a kakast. 

– Vigyázz magadra, Csete, nagyon vigyázz! 
– Jól van, anyám – dünnyögte Csete, mert nem tudta, 

mit kell ilyenkor felelni –, vigyázok. És apám se féltsen. 
Lassan kocogott ki a faluból. Nem látszott már olyan 

hetykének, rátartinak, mint mikor érkezett. Tudta, hogy 
bármikor visszajöhet ide, anyai szeretet melege várja, 
mégis úgy tőnt, mintha örökre búcsúznék. Most szeretett 
volna a szkalkai barátokkal találkozni, hogy megkérdezze 
tılük: mit kell ilyenkor mondani; ık mi módon, milyen 



szavakkal varázsolnak emberré legényt, mi útravalót ad-
nak neki, ha messzi megy? 

A falu szélén vászoninges, varkocsos kislány állott. 
Látszott, ıt várta. 

– Csete! – szólt föl hozzá. 
Csak ámulta ezt az úrfivá változott Csetét, ezt a cifra 

lovast, ezt a sólyomvitte pajtást. 
– Öröske! – nevetett a fiú, és a süvegéhez nyúlt. – 

Öröske, fogd csak! 
Rézkarikás, fénylı kék kı hullott a kislány lába elé. 
 
 

4. 
 

A kisasszony, Csák Erzsébet elefántcsontból faragott 
nyeregben ült nıi módon, noha zsengébb korában, titok-
ban olykor férfi módra is tanították lovagolni. Ezüsttel 
hímezett veres bársonytakaró simult a ló hátára, a szer-
számon aranyos veretek csillogtak, Budán készítette ıket 
egy jeles olasz ötvösmester. A ló hollófekete volt, hom-
lokán fehér csillaggal, Csillag a neve is. A kék bársony-
köntös Erzsébet gyermeki bokáját is elfödte, karján visz-
sza-visszacsúszott a bı bársonyujj. Fél lába széles ken-
gyelben nyugodott. Tollas kalapját a kislány kétszer el-
vesztette már, mert a pázsitos folyóparton meg-
megeresztette a lovát. Mind a kétszer a városbíró fia, 
Detre ugrott le a maga lováról, hogy visszanyújtsa Csák 
Erzsébetnek a messze repült kalapot. 

Lehettek húszan. A menet élén Bogárfia Márton, 
Csák úr kedves embere, ötszáz várbeli lovas parancsolója 
haladt. A mai napon reá bízta Máté úr a kislányát; jómaga 
a cseh király követeit fogadta, az öregebbik Vencelét, 
akik ismét egyezkedni jöttek. Bogárfia Márton nemigen 
kedvelte ezeket a gyerekkirándulásokat, sok zajjal, feles-



leges lótás-futással, megannyi aggodalommal jártak. Ál-
landóan szemmel kellett tartania Erzsébetet, meg ne hajt-
sa Csillagot, el ne botoljék a ló, ág ne csapjon a gyerek 
szemébe, félre ne szálljon a gyakorló nyíl. Ha parasztot, 
jobbágyot ér ilyetén baj, miatta nem kár, derék várkatonát 
már sajnálni kell, de hogyha a városbíró fiát, Csankot, 
vagy – Isten még a gondolatától is mentsen – Erzsébetet 
érné valami bántás, az apák szörnyő haragra gerjednének. 
Ma Csákné úrasszony sem szállt alá a várból, külhoni 
kertész érkezett, azzal van beszédje; a kertész narancsfá-
kat hozott, hátha megfogannak. 

Leány az egész mezın csak egy, Erzsébet. Mind az 
egész kíséret: lovász, solymár, léprakó, vadász, nyílhor-
dó, étekfogó, gyerek és felnıtt, férfinemen van. Leghátul 
két kürtös lóg a lován esetlenül, ıket Bécs városából ho-
zatta tavaszkor Máté úr. Igen németesen, bágyadtan fúj-
ják a kürtöt, a magyari, friss riadókat még csak próbálgat-
ják; szégyellték, hogy ló hátán kell muzsikálniuk, nekik, 
toronymuzsikusoknak. 

Napos, nyár végi reggel van. Éjjel dús harmat szállt a 
völgyre, gyöngyei ott csillognak minden főszálon, az 
Inóc mögött mosolygós arccal emelkedı nap szomjasan 
issza föl valamennyit, de a lovak bokája még nedves. 
Nyáron nem sok esı hullott, a Vág apró homokzátonyok-
kal van tele, némelyik szinte sziget már, gyökeret vert 
rajta a gyom, apró főzcsemeték emelgetik bennük a fejü-
ket, lábolni lehet odáig. A víz szélén tehenek álldogálnak, 
egy kun pásztor csikókat hajt a vízbe. Félrebillent tetejő 
malom unatkozik az égerfák árnyékában, sebes sodrású 
patak partján. Nincs munkája, még a tavalyi árvíz döntöt-
te föl. 

Hogy a szellı kétszer is leröpítette már Erzsébet fejé-
rıl a tollas kalapot, a tollak ázottan kókadnak rajta, a lány 
le is tépi ıket, újakat tőz majd az ezüstboglár mögé, ha 



díszes tollú madarat nyilaznak, netán éppen fácánt. Az 
Inóc oldala mélyzöld még, de a szömörce égı szegély-
ként vöröslik az erdık alatt, kırislevél sárgul halaványan, 
s a gesztenyefa kopasz már. 

Bolondóc vára felé tartanak, nem a poros szekérúton, 
hanem a part menti réten. Alig egy ugrás Trencséntıl. A 
tömzsi, meredek sziklákon örökéletőnek tetszik a vár. A 
roppant terjedelmő építmény most éppen Máté úré, a 
szkalkai barátoktól vette el, azok a nyitrai püspöktıl kap-
ták. Máté úr nem állhatja a szentélető atyákat, amit csak 
lehet, irgalmatlanul elszed tılük. 

Négyen veszik körül Erzsébetet, négy nemesúrfi a 
várból, mögöttük apródok, az apródok között Csete, a 
besenyı. Amióta futásban, birkózásban sorra legyızte a 
vele egykorúakat, s lovát is elsıül futtatta versenyt a vár 
alatt, becsülete megnıtt, nem csúfolják többé besenyı 
ivadéknak, kunországi jöttmentnek, ki-ki, ahogy kedve 
tartotta, vagy éppen melyik fajtára orrolt. Ha néha bese-
nyınek emlegették is, bevették magyarnak. 

Félúton álltak meg. A nap rég átbukott az Inóc tete-
jén, sugaraival egy szürke bükköst koronázott, s éles 
fényt dobott Bolondóc szikláira, s mintha egy pillanatra a 
lakótorony tetején meg is pihent volna, hogy a fiatalok-
ban gyönyörködjék. 

Bogárfia Márton megálljt intett. 
– Ez jó hely – mondta –, két nyulat láttam a tarlón. 

Csete, állj elı! 
Csete kivált az apródok közül. Fél kézzel a kantárt 

fogta, fél kézzel az ülıfát, amelyen a sapkás sólyom 
szunnyadt. A sólyom finom lánc rabságában volt már; 
nem az otromba kesztyőbe kapaszkodott, amelyet Csete 
maga ütött össze. Nagyúr solymászának díszes kesztyő 
járt, piros hímmel kivarrt ızbır, könyékig érı. 

Odajárult Erzsébet elé, elırenyújtotta karját. A só-



lyom egykedvően ült a maga sötét világában, szárnya 
sem rebbent, nem látott semmit. Erzsébet is kinyújtotta 
kezét, a jobbot, Csank úrfi vigyázva húzta rá a vastag 
kesztyőt. 

– Kézre! – parancsolta a lány. 
Ez volt az elsı nap, hogy próbára óhajtotta a sólymot. 

Csete álló hete röptette már a madarat egymagában, ku-
darcot ne valljon, csúful ne járjon, ki ne nevessék. Erejét 
már megszenvedték, gyorsaságát túl nem szárnyalták, 
lovon való ügyességét felette dicsérték. Ha már búcsúz-
nia kell a sólyomtól, azt is siratlan tegye. 

Csete lecsatolta öklérıl a sólymot, óvatosan ültette át 
ülıfástul együtt a lány kesztyőjére. A sólyom megreb-
bent, idegen kezet érzett. De ez a kéz sem reszketett, tar-
tása biztos volt. 

– Mi szóval röpteted? – kérdezte a lány. 
– Öröske, szállj! 
– Öröske varázsszó? 
– Egy név. 
– Madár neve? 
– Meg egy lányé. 
A Csák lány összehúzta szemét, úgy tekintett a fiúra, 

gıgösen: 
– Az én nevem Erzsébet. Nem ismerek Öröskét. 
Csete nem felelt. Az utóbbi napokban jól megtanulta, 

mikor hallgasson, mikor úré a szó. Ha az úr csak egy kis-
lány is. Figyelte madarát. 

Erzsébet leoldotta a láncot a sólyomról, csendben ma-
radt. Nyulat vártak. Nem kellett sokáig várakozniuk, 
Bodó fia kiáltotta el magát: 

– A füzesben! 
A füzesbıl most ugrott elı egy riadt tapsifüles, két 

kopó kergette. 
Erzsébet lerántotta a sapkát a sólyomról, s már dobta 



is levegıbe a madarat. 
– Huss! – kiáltotta. Azért sem mondott Öröskét. 
A sólyom engedelmes tanítvány volt, magasra ívelt, 

egyetlen kört írt le, tudta, mi a dolga, már zuhant is a 
nyúlra. A nyúl nem bírt menekülni, a karmok beleka-
paszkodtak. Még futott a szerencsétlen néhány lépést, de 
a sólyom a csırét is belevájta, s a nyúl véresen, lankadtan 
terült el a füvön. Mind a húszan feléje vágtattak a mezın, 
látni akarták a sólyom munkáját. Tompán dobogtak a 
paták, a heverı nyúl elıtt egyként torpantak meg. Csete 
szó nélkül ugrott le, húzta a sapkát a sólyomra, a madár 
azon menten elengedte a zsákmányt, aztán újra a kis úrnı 
kezére került. 

– Még! – parancsolta. 
A sólyom nem volt válogatós. Következı röptetésé-

ben egy menekülı gébicset vágott le, majd egy gyanútlan 
szarkát, újabb nyúlra is ráengedték, de az jó elıre megor-
ronthatta a veszedelmet, hirtelen eltőnt a bozótban. 

– Nyíllal is jól bánsz? – kérdezte Erzsébet Csetétıl. – 
A sólyom jól röpül, jól betanítottad. De más neve lesz. A 
te neved kapja, Csetét. 

Csete arcát elöntötte a forróság, elpirult. A Csank fiú 
irigykedve vágta hátba: 

– Hallottad? Magadat röpíted ezentúl. 
– Nyíllal is tudsz? – kérdezte újfent a lány. 
Csete szótlanul nyúlt a nyerge mellé. Erre a sétára íjat 

is kapott, tizenkét vashegyő nyílvesszıvel, mint vala-
mennyi apród. Felvonta az íjat, s a nyíl hegyével körülcé-
lozta a levegıt. Madarat keresett az ég kékje alatt, majd a 
tarlón pillantott végig, nem ugrik-e megint nyúl valahon-
nan. De mintha megbabonázták volna a levegıeget, a 
tarlót, a fészkeket s a fákat, sehol egy madár, sehol egy 
nyúl. Még csak egy hitvány egér sem. 

Lenn, a folyó partján egy magános cseribarát bandu-



kolt. A nyitrai klastrom kolduló barátja lehetett, barna 
csuhája errıl árulkodott. Szamaras kordé nyikorgott mel-
lette, oly keservesen, hogy a kerék minden fordulata idáig 
hallatszott, pedig a barát jó messzire járt. Kövérkés, jóin-
dulatú fráter lehetett, kámzsáját fázósan húzta fejére. 
Nem is ügyelt a tarlón izgı-mozgó lovasokra, lassú bal-
lagtában morzsolgatta az olvasót. 

– Azt – nyújtotta ki kis kezét Erzsébet –, a kámzsája 
csücskét, azt találd el! 

Csete megfordult a nyeregben, jól felvonta az íjat, 
csak egy pillanatig célozta meg a barátot, s már suhant is 
a vesszı. A gyanútlan fráter akkor vette csak észre a ve-
szedelmet, amikor már kámzsája leffentyőjében rezgett a 
nyílvesszı. Ijedten kapott oda, s kiáltotta el magát: 

– Úrjézus, mi volt ez? 
Húsz torokból tört föl a nevetés; ki vékonyabb, ki 

vastagabb hangon vidámult a barát ijedelmén. A barát 
döbbenten rángatta a nyilat kámzsája csücskébıl, de az 
olyan jól átdöfte a posztót, hogy aligha kéredzhetett ki 
belıle. A lovashad akkor már melléje ért, körülvette, ne-
vette. 

– Megijedtél, barát? – hajolt föléje Csankfia Csank 
úrfi, mintha ı célozta volna meg ilyen ügyesen. – Kihez 
fohászkodtál, hogy-megmenekült a tar koponyád? 

– A szemem szúrhattátok volna ki – méltatlankodott a 
cseribarát, – nem Istentıl való, amit cselekedtek. Ki em-
berei vagytok? 

– A Csák Máté úréi – vágta ki dölyfösen Bodó apród 
–, tudod, nem szíveli a kolduló barátot. 

A fráter ijedten vetett keresztet erre a névre. Nagy 
nehezen sikerült kirángatnia a nyílvesszıt kámzsája 
csücskébıl, odadobta a lovasok elé, egyet húzott szama-
rára, és szótlanul nyikorgott tovább a kordéval. Bogárfia 
Márton azonban utána kiáltott: 



– Menj föl Bolondócra jó szavunkkal, a várnagy meg-
tölti a zsákod! 

– Dehogy megyek – dohogott a cseribarát –, hogy ott 
is megnyilazzatok! Veletek még kását sem egy tálból! 

A Detre fiú majd ledılt a lováról, úgy nevetett. Er-
zsébet mit sem szólt, csak nézte Csetét. De Csete csend-
ben maradt. Visszadugta a nyílvesszıt a helyére, újat vett 
elı, azt tette az idegre. Szemét jártatta körül vizsgálódva, 
várva parancsra, jó célra. 

Ez a cél most röppent föl. Rétisas volt, a tölgyek fö-
lött jelent meg, egy szállongó galambot figyelt. Csete 
fürgébb volt. Még mielıtt a sas lecsapott volna a mene-
külı galambra, Csete felemelte az íját, pattant a húr, és a 
sas bukdácsolva hullott alá a füzesbe. A kopóknak köny-
nyő dolguk volt; az egyik már cipelte is szájában a sast. 
Alig bírta vonszolni. Engedelmesen fektette le a lovasok 
elé. 

Csete leugrott a lóról. A sast nyakán érte a nyílvesz-
szı. Két hosszú szárnytollat tépett ki, s felnyújtotta a 
lánynak. 

– Fogadd el, kérlek – mondta. 
Erzsébet Bogárfia Mártonra nézett, aki ma apja he-

lyett apja. Bogárfia Márton bólintott: 
– Elfogadhatod. Megérdemli. 
– Gratia – mondta Erzsébet kurtán, mert udvarias be-

szédre, köszönetre latinul tanították. 
De amíg Csete ismét a többiek közé nem vegyült, ıt 

nézte mindig. 



 
 

5. 
 

Máté úr aranybrokáttal bevont magas támlájú karosszéke 
akár trónszéknek is beillett. A szék magasabb volt a te-
rem többi ülıalkalmatosságánál és a falak mellé helye-
zett, bırpárnákkal és prémmel takart padoknál. S mert 
magasabb volt, az úr puha zsámolyon nyugtatta lábát; ha 
leszállt a székrıl, látszott, hogy biceg. Tudta, hogy sánta 
nádornak mondják a háta mögött, de ezért nem haragu-
dott; gyermekkorában leesett a lóról, combcsontját törte, 
a javasasszonyok ügyetlenül forgatták helyre. Ha azon-
ban lovon ült, fél fejjel magasodott ki a többiek közül. 
Megjelenésére nézvést még akkor is tisztelték volna, ha 
nem ı a kiskirály, a Vág, a Tátra, a Fátra, a Csallóköz, a 
Mátyusföld ura. Péterfia Máté. A roppant hatalmú Csák, 
akit a maga népe tisztelt, remegve szeretett is, a püspökök 
félték, a Németújváriak győlölték. 

Ez a győlölség évszázados volt, jóformán nem is tud-
ni már, mikor kezdıdött, de hogy akkor lángolt föl újra, 
amikor Máté úr a hajdanvolt Kun László király parancsá-
ra kipörkölte az ádáz Németújvári grófokat Detrekı, Po-
zsony, Borostyánkı várából, azt Csák Máté krónikásai 
már jól feljegyezték. 

A Németújváriak ádáz haragot tápláltak László király 
ellen, és ha hatalmuk lett volna hozzá, a király hívét, 
Csákot a világ végére őzik. Kedvükre történt hát a király 
orvhalála, s rögtön behízelegték magukat az utód Endre 
királyhoz. Nem is volt ez nehéz, hiszen az ismeretség 
régi: Németújvári Gergely a királynak még 
szlavónországi vezér korában fıétekfogója volt. 

Endre bizodalmas hívének tekintette az egész csalá-
dot, ámde a csalfa s pénzéhes Németújváriak – akiket 



Güssingieknek meg Kıszegieknek is nevez Máté úr, ha 
dühös – ismét fordítottak egyet a köpönyegen, s kelepcé-
be csalták Endre királyt, lefogták. Nem is engedték sza-
badon, amíg váltságdíjat nem fizettettek vele. Még az 
ország három fıhivatalát is a Németújváriaknak kellett 
adnia; kibıl nádor lett, kibıl szlavón bán, kibıl meg or-
szág kincstárnoka. Zsíros hivatalokba ültek a Güssingiek, 
de mert már László király keserő szavai szerint is az or-
szágban minden rossznak taplói valának, alig szoktak 
bele a zsíros hivatalokba, csak előzték ıket megint. 
Nyugtalanságukban, bosszúszomjukban újfent pártot 
ütöttek Endre király felkent személye ellen, gyors kézzel 
foglalták vissza Detrekıt, Pozsonyt, Somogyvárt, s győj-
töttek sereget a koronás fı ellen. 

Endre király ekkor Csák Mátét hívta – aki hol nádor 
volt éppen, hol pedig nem, de mindig annak tartotta ma-
gát –, segéljen ı! Máté úr két kézzel küldte a fegyvert is, 
a hadinépet is, ha arról volt szó, hogy a Güssingieket meg 
lehet pörkölni. Így történt aztán, hogy az országnak eze-
ket a csalfa báróit megint csak előzték Pozsonyból, 
Detrekıbıl, Somogyból, a Balaton vizének kergetve a 
kıszegi vár lovasait. Egymást hajszolták az urak halálig, 
sıt még azon is túl. 

De hát elhunyt Endre király, Árpád vezér fájának 
utolsó aranyágacskája, s a dühödt kavargásban ha ki ba-
rátja volt Csáknak, ellenese az a Kıszegieknek. S mert a 
római pápa még életében meg akarta buktatni Endrét, s 
ebben híven segélték a Németújváriak, erısen fájlalta 
tehát Endre király vesztét Trencséni Csák Máté. 

Éppen errıl volt szó ma is. 
– A te fejedre kellett volna tenni István király koroná-

ját – súgta ebédnél az úr fülébe Bogárfia Márton. 
– Bolond a beszéd – legyintett Máté úr, de azért örült 

a hízelgésnek –, nem vagyok Árpád vére. 



– De Csák vagy. Elıd vezér ükunokája, Szabolcs 
származéka, magad is fejedelmi vér! 

Máté úr hátrahajolt a székben, köntösének ezüstszál-
lal kivarrott ujját a szék peremére fektette, halkan dobolt 
a karfán. Ez nála soha nem türelmetlenséget, hanem mély 
elmélkedést jelentett. Nyugodt szóra, kedvességre nevel-
ték, jó emberei iránt ritkán lobbant hirtelen haragra, ha 
pedig ellenféllel tárgyalt, beszéde éppenséggel halk ma-
radt, s ezzel még sima modorú fıpapot is sokszor megza-
vart. A bíboros is azt jelentette róla Rómának, hogy ke-
vésszer találkozott hasonló finom beszédő, pallérozott 
elméjő, udvarias nagyúrral. 

Pedig szigorú kézzel, nyers szóval tartották gyerekko-
rában, ritkán kényeztették, babusgatták a dadák. Három-
éves korában ültették nyeregbe, tízesztendıs sem volt, 
amikor nyíllövésben versenyzett, s dárdát törettek vele, 
buzogánnyal pajzsot kellett döngetnie eleven szolgán. 
Arra nevelték, hogy mindig ı gyızzön, hiszen ı a legkü-
lönb széles az országban, király után elsı; gazdagabb úr, 
mint maga a király. S ezt a gazdagságot mindig szaporítni 
kell! 

Hogy most kését visszanyújtotta a mögötte álló étek-
fogónak, és kurta szakálláról lepörgette a lepény morzsá-
it, újfent megrázta a fejét, ha jól is esett neki a várbeli 
urak hízelkedı szava. 

– Bolond beszéd, korona nélkül is király vagyok én. 
Majd Vencelt ültetjük a trónra, Árpád vére ı is. 

– Azt a kölyköt? – húzta el száját Bogárfia Márton. – 
Ha még az apja, az öreg Vencel kínálkozna magyar ki-
rálynak! De mire megy az ország egy gyerekkel, aki tíz-
esztendıs is alig! János uralkodjék helyette, a kalocsai 
érsek, aki megkoronázza? 

Máté úr elmosolyodott. 
– És vajon mit ígért az érseknek a vén cseh király, az 



apa? Úgy látszik, mégsem eleget, hiszen az érsek már 
Carobert felé kacsingat, ama nápolyi gyerek, Károly Ró-
bert felé. 

– Mert ott még több pénz van – folytatta a tőnıdést 
Bogárfia Márton –, nápolyi, firenzei bankárok aranya. 

– Bíborosságnál följebb nem viheti, pápává nem vá-
lasztják, Úristen trónjához oda nem ülhet végül, el is ker-
getnék az égi trónállók ezt az érseket – nevette el magát 
Máté úr, mert felvidámodott arra a gondolatra, mint gu-
rulna le a felhık közül a testes kalocsai érsek, tán még 
puffanna is. 

Ezt oly hangosan mondta, hogy az udvari káplán is 
meghallhatta még. Ijedten vetett keresztet: 

– Quod deus avertat! Isten tartsa távol tıled ezeket a 
könnyelmő, bőnös gondolatokat, uram! 

Hővösödött már, az ablakok olajos pergamenjén sár-
gásan szüremkedett be a fény. Két ablak volt csak telje-
sen bezárva, deszkatáblái megzörrentek a kárpáti szellı-
ben. A három középsı nagy ablakon ólomba foglalt üveg 
eresztette át a napsugárt. 

– A süvegem adjátok – parancsolta az úr, és a káp-
lánhoz fordult –, ne okvetetlenkedj, szent ember, a jó tré-
fa nem a bőnös gondolatok ágya. 

Feltette süvegét, s ez jel volt arra, hogy mindenek fel-
rakhatják fázós koponyájukra a kucsmát, süveget. A káp-
lán is homloka fölé rántotta a csúcsos hegyő kámzsát. 
Egy vékony agár ásítva tápászkodott föl. Az ásítás ragadt, 
a törpe is elunta magát. Elbóbiskolt, fején megcsörrentek 
a rézcsörgık. Ezt mindig viselnie kellett, hogy mindenki 
tudja a palotában, merre jár. 

– Az a hírhozó, akit jelentettetek, bejöhet – intett 
most az úr. 

Süvegét tiszteletteljesen markolva lépett be a hírhozó. 
Kardját az elıteremben kellett levetnie, nem illett köz-



embernek, ha kívülrıl jött, fegyveresen lépnie ez úr elé. 
Hogy azonban vitézi renden volt mégis, annak bizonysá-
gául kicsi, csontnyelő tır volt cifra övébe dugva. Vado-
natúj bırvért domborodott a mellén. Két lándzsás ajtónál-
ló kísérte. 

– Ki embere vagy hát? – fordult feléje Máté úr; 
egyébként jól tudta, hiszen jelentették neki a követ érke-
zését. 

– A Vörös Ábrahámé. 
Az úr arca felderült. A Vöröshajú Ábrahám egyike 

leghívebb embereinek, udvarbírája, némely külsı jószá-
gában tárnoka, derék kardforgató alvezére. 

– Abrahamus Ruffus – bólintott, mert kedvelt hívé-
nek megadta a latin név tisztességét is – Pozsonyból kül-
dött? Jer közelebb. 

A hírvivı elıbbre lépett, újra meghajolt. 
– Nem, uram, ı Moson felé indult, Pozsonyban he-

lyettest hagyott Utólagosan kéri engedelmed erre. Úgy 
látta jónak, ha Mosont és Vasvárt kémeli körül, mert 
Németújvári Henrikék megint a zavarosban halásznak, 
mind Henrik, mind Gergely nádorságra tör, s mint 
hallánk, a bajor Ottóval alkuszik. 

– A fiatal Vencel a magyar király, jó tudomásom sze-
rint – mondta nyugodtan az úr –, sem Ottó, sem a nápolyi 
herceg. Folytasd. 

– Vencelt apróllyák a Güssingi grófok, uram, mert-
hogy gyerek még – folytatta a hírhozó, akinek neve 
Ederics volt –, így üzeni az én uram. Vörös Ábrahám úr. 

– Meg aztán talán Ottó most többet ígér, az ı kenye-
rébıl a Németújvárí nagyobbat kanyaríthat – vélte Máté 
úr –, Vörös Ábrahám helyesen cselekszik, ha Moson tá-
ján kémeli a grófok praktikáit. Mit hoztál még, követ? 
Mert úgy tartom, hogy nem csupán ezt hírül adni jöttél! 

– A fontosabbat is engedd elmondanom, nagy uram! 



Vörös Ábrahám, az én uram, Gyır alatt elfogta a 
Güssingiek két emberét, akik Trencsénbe voltak jöven-
dık, téged ölni meg. 

– Gyilkos! – vágott az asztalra Bogárfia Márton. – No 
nézd a gazt! Tır a pecsétnyomója? 

Az asztal férfinépe elhalkult. 
Az asszonyok már nem voltak benn. Rögtön ebéd vé-

geztével adta meg Csákné nagyasszony a jelt a felemel-
kedésre; illın meghajtván magukat, visszavonultak az 
asszonyházba. Az ország dolgánál most sokkal jobban 
érdekelte ıket az a külhonból érkezett, kölcsönbe kapott 
ferrarai olasz lány, aki új virágmintákra tanította a palotás 
asszonyokat, csodálatos finom ujjai voltak a varráshoz, 
hímezéshez. 

A szokás az volt, hogyha Máté úr királyi ebédet adott, 
elıkelı urakat látott vendégül, ország dolgában volt ná-
dori tanácskozása, akkor Csákné nagyasszony ékköves, 
gyöngyös, csipkés díszben a fıasztalnál az ura mellett ült, 
hasonló trónszékben, mint maga a nádorispán. S ilyenkor 
a nagyasszony maga ügyelt a tálalás rendjére, csak szeme 
sarkából, tekintete finom rezzeneteivel igazgatta az étek-
fogókat, a tálakat emelgetı kamarásokat, a kenyéroszto-
gatókat, csupán a töltögetı szolgákat nem. A töltögetésre 
az apródok hadnagya ügyelt, az ı tisztök lévén, hogy ku-
pa, csöbör ne álljon üresen. 

A nagyasszony kellemes társalkodó volt, közeli 
szomszédaival nemcsak kerti virágokról, gyümölcsökrıl, 
fonóházbeli mulatságokról, vadászatról tudott beszélget-
ni, hanem az ország veszedelmeirıl is, a megannyi önje-
lölt királyról, kedvesen és okosan. Amikor azonban csak 
a palotai nép, az a kevés tíz-húsz ebédelt, vagy este hat 
óra tájban az estebédet ette, akkor az úrasszony legjobban 
a négyszögő ebédelıtábla ablak felıli sarkát kedvelte, 
oda telepedett a maga udvarló fejérnépével, komornáival; 



ahol nem restelltek nevetgélni, évelıdni, egymásra cson-
tokat hajigálni, mézes ujjaikat végigszopogatni, avagy 
akár szúrósan csipkelıdni is. Az élesnyelvőségben a 
komoróci várnagy felesége, Benigna asszony járt elöl, de 
mert csipkelıdése nem volt sem bántó, sem ártalmas, s 
rendszerint távollevıket szurkált meg nyilával – a többiek 
kedvelték. 

Az asztal férfinépe most mind a hírhozóra, Edericsre 
meredt. Ajtónállók, kamarások, szolgák, bortöltık, urak. 

Máté úr azonban nem mutatott megrendülést. Fél 
szemöldökét felvonta, mint akit mulattat a hír, nem pedig 
felháborít. 

– Nocsak – mondta –, orgyilkosok! És kik légyenek? 
– Régi haragosaid, uram. Azt mondják, hogy a Mor-

ván túl, Újvámál házukból őzted ki ıket, azok vállalkoz-
tak rá. Kicsavartuk belılök, bevallák. 

– S hol történnék mindez? 
– Ha táborba indulnál, ahol könnyen hozzád férnek, 

vagy vadászat idején, kívül a váron, szabadban. Fegyve-
res szolgaként elegyedtek volna testırzıid közé. 

– Errıl mint vélekedsz? – pillantott az asztal végére 
Máté úr, a testırzık hadnagya felé. 

Zsótér a fejét ingatta: 
– Jól tudod, uram, hét próbát áll ki, akit testırzıid 

közé fogadok: termetnek, erınek, kardnak, nyílnak, nye-
regnek, nélkülözésnek és hőségnek próbáját. Legyen 
harcban fürge, szomjúhozásban, éhezésben kitartó, bátor 
a harcban, s mindenekelıtt urához legyen hív. 

– Az embernek szeme van termet, erı, kard látására, 
még az éhezıt sem véti össze a jóllakottal, hőség látására 
azonban, elsıül ha szólasz valakivel, aligha! Nem lát-
hatsz koponyája mögé szeme bogarán túl, szava lehet 
hamis, ha tekintete mégoly megejtı, s ha mégúgyis mer-
néd bizodalmad vetni benne! 



Máté úrnak ma ingerkedni volt kedve; szerette a sza-
vak élével vívott csatát, emberek elméjének próbáját. 
Lesbıl villant rá Zsótérra, rezdületlen arccal, bensıjében 
vidámul mégis. Tudta, hogy Zsótérnak mindig helyén a 
karja, kardja, s élete feláldozásáig hő, kardja fürgeségét 
azonban nem követi esze villogása is. Nyögve gondolko-
dik, a szavak fonalát lassan főzi össze. 

– Én csak amondó vagyok – szólott végül –, hogy az 
én tudtom nélkül illetéktelen hozzád nem közelíthet, ava-
tatlan reád nem tekinthet. 

– Nagy szavak – legyintett Máté úr –, vajon tudod-e 
vadászatkor messzirıl meglesni az orvul nyilazni szándé-
kozót? Mondhatná bátran, hogy a pozsonyi ispán, vagy a 
kunok kíséretéhez tartozik. Netán besenyı, s véletlenül 
tévedt a vadászok közé, vagy éppen kondás. Holott álru-
hában érkezett, s embert ölni a szándéka. 

Zsótér hadnagy felelni akart. 
– De én nem félek – folytatta Máté úr, nem várva 

meg a hadnagy feleletét, s hangja megerısödött –, ırizık 
nélkül sem félek. Güssingi Henrik vagy Gergely orvjaitól 
sem félek. Senkitıl sem félek. Sem királytól, sem pápá-
tól. Senkitıl. 

– Istentıl? – szólalt meg bátortalanul a káplán. 
– Isten velem van, jól tudod. 
Kiegyenesedett a székben: 
– És én Istennel. 
A terem elcsöndesült. A vár olyan magasan állott a 

város fölött, hogy az alanti zaj, nyüzsgés – pedig ma 
Trencsénben vásár napja volt – hangyazsongásként is alig 
hallatszott föl. Az egyik alsóbb udvaron három tanuló 
kürtös próbálgatta szerszámját, sikongó, gyakorlatlan 
hangok hagyták el a trombitákat, egy sípos azonban, oda-
fönn a gyiloklesın, igen szépen fújta önmagának, lehal-
latszott a városba. Egy kalitkába zárt szajkó pedig utá-



nozni próbálta a sípot, idebenn, a teremben. 
– Én vagyok Istennel, én állok jót érte – ismételte 

meg Csák úr, de a papokra, Isten szolgáira gondolt. 
Keze csupán erısebben szorította meg a szék karfáját, 

egyébként meg sem mozdult. Ha a dölyf villámként siste-
reghetett volna, most végigsuhint az ebédelıtermen. A 
káplán csak magában merte suttogni: „ez Istennek káro-
molása!” – de hangosan szólani nem mert, lehajtotta a 
fejét, mintha szégyellné magát az égiek elıtt. 

– És vallottak az orvul gyilkosságra fogadottak? – 
folytatta Máté úr a kérdezısködést 

– Mondám – felelte Ederics –, kicsavartuk belılük 
tortúra magnával. Bevallák. 

– Kútba velök – ezt oly csendesen parancsolta az úr, 
mint mikor valaki legyet hessent el magától. 

– Már behajították. 
Mindenek fellélegzettek. Vidám zsibongás hulláma 

futott végig a termen. Csák úr a káplán felé fordult: 
– Átkozni tudsz? 
A káplán felemelkedett. Sápadt volt kissé, de nem le-

hetett tudni, bortól-e vagy a félelemtıl. 
– Csak a pápa átkozhat, uram. Vagy a pispek. A zsi-

nat. De Istennek utolsó szolgája, én nem! Nem is hallaná 
meg szavam az Úr. A Güssingi urakon már az átok sem 
fog; nem lenne átkomnak foganatja. 

Csák Máté most mosolyodott el. A pap ügyesen be-
szél, tetszett neki. Ez a pap érdemes lenne arra, hogy szó-
szólónak menessze valamely kisebb követségbe. De az 
átkot mégis el kell mondani, ha már ekképp döntött. A 
szándék nem maradhat uratlan. Azonkívül pedig nem is 
Istent illeti az átokmondás joga, hanem az ördögöt. Az 
ördöggel pedig másnak kell beszélni. A törpe elıugrott. 
Sapkája megcsördült. 

– Én elmondom az ártó szavakat! – ajánlkozott, s már 



vette is a lélegzetet, hogy elkezdje. 
– Nem bolondnak való – intette le az úr –, most nincs 

helye tréfának. 
Körülnézett. 
– A táltos hol van? A boszorkaember? 
Zsótér intett. Elég volt szeme villanása is, két ajtónál-

ló apród ugrott ki az elıterembe. Végigrohantak néhány 
kicsi szobán, a zegzugos folyosón, kivágódtak a széles 
elsı ajtón, le a lépcsın, újra ajtón, a testırzık szobáján, a 
lándzsások között ki a másik kapun is, le a belsı udvarba, 
az alsó ciszternáig. A várbeli táltost az istállóban találták, 
egy szürke mént szelídítgetett suttogva. Mindenki tudta 
róla, hogy táltosember – boszorkányfoggal született, négy 
ujja s farkasfoga volt –, a székelyek falujából került a 
várba, mert igen értett lovakhoz, birkákhoz, tehenekhez, 
vemhes disznókhoz, tört szárnyú madarakhoz, veszett 
kutyákhoz, kificamodott bokákhoz, nyílhegy kihúzásá-
hoz, gyógyfüvek kotyvasztásához. Boszorkányasszonynál 
százszor jobban. Beszélt az állatokhoz, s azok titokban 
visszaszóltak neki. Éjfélkor néha elkukorékolta magát; ha 
úgy telt a kedve, szakajtóban zsugorodott össze, s az Inóc 
tetejére röpült benne, hogy asszonyboszorkányok éjféli 
miséjén legyen ministráns. Tán nem is kellett kovával, 
taplóval csiholnia tüzet, ha mihez hozzányúlt, lángot ve-
tett az. 

Tudományát pedig ártásra soha nem használta. Hasz-
nálni vele inkább tudott. A legdühödtebb égiháború is 
rögtön elcsendesedett, amikor a jégesı alá élével rakta ki 
a fejszét, hogy elvágják rajta lábukat a szélördögök, de 
állított már el egyetlen szavával is vihart a szulyói sziklák 
között – három szélördög a varázsszóra megtorpant, az-
óta is kıvé meredten vigyáz a manini út mentén –, és in-
dított a táltos jótékony esıt a ledniciek könyörgésére, 
amikor tízhetes szárazság aszóvá szikkasztotta a völgyet, 



és a pap imádsága nem használt. Egyszer azonban, ami-
kor megharagították a dubnici favágók, olyan vihart tá-
masztott, hogy a fél erdıt kicsavarta tövestül. A várban 
hőséges szolgaként lakozott, még kehes lovat is jobban 
tudott gyógyítani, mint maga az elsı kovács. 

A két apród lelassította futását, illı csendben lépett be 
az istállóba, s tisztelettel szólt; a boszorkaembert titokban 
mindenki félte. 

– A nagyúr hívat, jer velünk a palotába. 
– Az úr? – csodálkozott a táltos, akinek neve Rengı 

volt. – Az úr? Mit vétettem neki? 
– Nem vétséged miatt. Jóra hivatnak. A füstölıd is 

hozd. 
A boszorkaember meghökkent. A füstölıt csak egy-

szer rendelte föl az úr, amikor a kis Erzsébet beteg volt, s 
hiába volt a papi imádság, pedig még a nyitrai gvárdián is 
eljött. Akkor füstölte körül ı a lánykát, s itatta meg fıze-
tekkel, s a Csák lány meggyógyult. Máté úr ezt nem felej-
tette el neki. 

– Az ártó füstölıd kívánja! 
– Kinek kell ártanom? – A táltos még mindig nem 

mozdult. 
– Csákék ellenségeinek. 
Fele se tréfa. Az úr roppant haragos lehet, ha már ıt 

rendeli föl ártó füvekkel, holott, ha kérni akar valamit 
Istentıl, akkor nem ı közvetít, újfent csak papokkal zso-
lozsmáztat, oltárkép elıtt. 

– Tüstént – mondta engedelmesen, de azért nem sie-
tett. 

Egyedül lakott ı is, mint a besenyık táltosa, az istál-
lók mögött, kicsi kamrában. Oda lépett be, hogy magára 
öltse azt a földig érı, zöld és sárga fonállal kivarrott fehér 
köpenyt, amelyben olykor titkosan áldozni szokott fenn 
az inóci kınél, ha feljön a csillag. A köpeny alja csirke, 



juh, kutya vérétıl volt foltos, ezeket áldozta, ha fiatal há-
zasok gyermekáldásért könyörögtek, legény óhajtott meg 
szép leányt, leánynak tetszett meg legény, vadász indult 
ızlesre, vagy hosszú, veszedelmes útra a vitéz. 

A táltos süvegtelen haladt, nehogy mindenek rábá-
muljanak, s ezzel eloszlassák a készülı rontást; vállig érı 
haja erısen fehéredett már, köpenye alatt cipelte a rézfüs-
tölıt a sennyedék füvekkel. 

Ismét lépcsık, kapuk, ajtók, szorítók, gyiloklesı 
deszkafolyosók, kamarák és termek következtek. Meg-
hidegedett az idı, a tornyok körül énekelt a szél. Egy-egy 
fordulónál a Vágót is lehetett látni, vize játékosan csillo-
gott, mozdulatlannak tetszı tükörén tutajok úsztak lefelé. 

A három ember egyre csöndesebbé vált, ahogy fölfelé 
tiport a lépcsıkön, mintha titkos ünnepre készült volna. A 
két apród elırebocsátotta a táltost, szinte védı pajzsként 
tartotta maga elé. Az ajtónállók gyorsan ugrottak félre az 
útból. A táltos idefönn már megfontolt, elıkelı lassúság-
gal sétált, amint azt egyszer az érsektıl látta, amikor az 
érsek békítı követként érkezett a trencséni várba. De az 
érseket tucatnyi jóltáplált pap-szolga, díszes lovag, ének-
lı kanonok vette körül, nem pedig két vékony apród kí-
sérte. 

A táltos megállott a nyitott, faragott kıkerető nagyaj-
tóban. A kıkeretre pufók képő angyalokat, növényi indá-
kat, virágokat faragtak. A táltos már ismerte ezt a termet, 
több ízben járt itt. De az úr elıtt mindig csak akkor tá-
madt becsülete, amikor gyógyítani, ráolvasni, füstölni 
hívták végsı veszedelemben. Egyébként az úr figyelemre 
is alig méltatta. 

A kettétárt fatáblákat ráhajtották az ablaknyílásokra, 
odabenn sárgás-zöldes félhomály terjengett. Mécset sem 
lobbantottak még. A táltos Csák elé lépett. Meghajolt. 
Hallgatott. Várt. 



– Hívattalak – kezdte az úr –, dolgod van. Elıször a 
sárkányt mondd! 

A táltos tudta már, mirıl kell szólania. A nagyúr 
többször is elmondatta magának, szerette hallani. Lassan 
kezdte: 

– Az ükapák ükapáinak idejében, mielıtt még a te 
ıseidnek ısei ebbe az országba jöttek volna, lakozott itt 
három sárkány. Az egyik odaát Bánban, a másik itt, a vár 
kútjában, a harmadik Beszterce alatt, A báni sárkány ma 
is él, keresztények karácsonyának éjfelén hátával emelge-
ti a templomot. A kútban lakozónak csak a feje látszott ki 
a kútból, teste a város alatt hevert, farka a Vágba lógott. 
Ez már nem él, agyonnyomta a várad. A harmadik sár-
kány feje Vágbesztercét tartja, farka Radosnáig nyúlik. 
Ez olykor rekkenı nyarat, máskor jégesıt hoz. Bátor 
Opos egyszer megpróbálta legyızni, Salamon királynak 
amaz udvari embere, de nem bírt vele ı sem, holott az 
Ecsedi-láp sárkányának mind a hét fejét ı metszette le. A 
te sárkányod vigyáz rád, uram; ez a Csákok sárkánya, 
amelyet zászlódra rajzolsz. Ameddig békén hagyod, ad-
dig éltek és uralkodtok. Ha Radosnát megbillenti, a falut 
mindig új kézbe kell adnod. 

A táltos a maga javára beszélt. Régóta fájt már a foga 
egy falura, szolgáló jobbágyokra, és Radosnát szemelte ki 
magának az Inóc alatt. De az úr siketségre vette a szót. 
Ellenben kérdezte: 

– Ki fenyegeti a sárkány nyugalmát? 
A táltos – nemhiába volt táltos – a várbeli szóbeszéd-

re mindig jól odafigyelt, a szavakból olvasni tudott, s úgy 
kötötte csokorba ıket, hogy a maga hasznát is lássa, az úr 
kedvét is töltse belıle: 

– Carobert, uram, a nápolyi herceg, aki király akar 
lenni. 

Károly Róbert nevének hallatára Máté úr megrázta a 



fejét. Elırehajolt: 
– És ezt te elhiszed, Rengı? 
– Hiszem, uram – felelt szilárdul a táltos –, hiszem 

én. Sárkányok voltak, vannak, lesznek is. Az ott Radosna 
alatt a te védelmezıd. Radosna csak hív emberedé lehet; 
a hőtelennek vérét veszi. Tıle kaptad a hatalmad. 

Szeretett volna enmagára mutatni, de félt az úr harag-
jától. Az ilyen célzásokat Csák Máté nem szerette. 

Némelyek azonban a sárkány hírére megborzongtak. 
Csete az apródok között leghátul állott, a besenyık va-
rázslójára gondolt, aki szintén mindig ilyen mesékkel 
tartotta a falut. Megreszketett. 

Máté úr csak a mesét és a jóslatot szerette hallani; jól 
tudta, hogy ısei Csákvárt, túl a Dunán nem sárkánytól 
szerezték, hanem Árpádtól, apja sem örökbe kapta 
Trencsént, hanem ı maga szerezte meg. Ámbár a sárkány 
felıl mégsem volt egészen hitetlen… 

– De most nem a sárkányért hívattalak – folytatta –, 
átkot kell mondanod, amely fogan. Olyan nehéz átkot, 
hogy bárhol éljen vagy haljon minden Németújvári, soha 
nyugta ne legyen. 

A káplán keresztet vetett: 
– Uram, engedj távoznom, ez istentelen dolog. 
– Maradsz. 
– A te parancsolatodra, uram – bólintott a táltos –, tu-

dok átkozni, ördögöt idézni. 
– Mondd. 
Az ajtónállók lábhoz tették a lándzsát, az étekfogók, 

italtöltögetık moccanni sem mertek. Az úr elıtt kis cink-
pohár állott, abban is csak kevés bor. Félretolta. 

A táltos hátravetette vállán a köpenyt, a füstölıt 
emelte föl. Száraz füvek illatoztak a füstölıben, kakukk-
fő, sennyedékfő, varjúháj, gilicetövis, bagolycsır, nyírfa-
levél, borókamag. Maga csiholt tüzet, mert csak táltos 



gyújtotta tőz füstjével érvényes az átok. Hosszan, körül-
ményesen csiholt, nem sietett, ilyenkor minden figyelem 
ıreá sugárzott. A tüzes taplóhoz hosszú nádszálat tartott, 
a nádszállal szította lángra a szagos füveket. A füvek pa-
rázslottak, lobogtak, édes-keserő füstöt árasztottak. Né-
hányan restelkedve köhintették el magukat. 

A füst lassan borította be a sámánt s vele együtt az 
asztal körül ülıket. Egyre újabb füveket rakott a rézfüstö-
lıre, végül szárított lótrágyát, csipetnyit. Csípıs szag ka-
vargott a teremben; arra gondoltak, a tömjén ennél sokkal 
illatosabb. Viszont azzal az ördögöt őzni szokták, nem 
pedig hívják, segélyül. 

A táltos érthetetlen szavakat mormolt-dünnyögött, 
majd mind hangosabban idézte a szellemeket, aztán hirte-
len élesen csattant föl: 

– Ahol jársz, ahol kelsz, eszel, iszol, alszol, ölelkezel, 
győlölsz, harcolsz vagy gyávulsz, ahol vagy, és ahol nem 
vagy, minden Németújvári, Güssingi gróf: pihenésed ne 
legyen, nyugtot ne lelj, életed kard kurtítsa, várad tőz 
eméssze, erdıd vihar tépje, szántód jég árassza. Ördöggel 
cimborálók, valahányan vagytok! 

Csák úrnak azonban ez még nem volt elég: 
– Tedd hozzá, hogy Gergely. 
A táltos engedelmesen mondott nevet is: 
– Gergely. Güssingi Gergely. 
– Iván. 
– Güssingi Iván. 
– Henrik. 
– Güssingi Henrik. 
– Henriket még egyszer mondd, ez akart megöletni. 
– Güssingi Henrik, átkozott légy harmadíziglen! 
A táltos szava hangosan, tisztán, fiatalosan csengett, 

noha azt rebesgették róla, hogy vénebb, mint az inóci 
Nagyszikla. 



A táltos alakja ködként gomolygott, alig látszott az 
erjesztett füstben. Háromszor pördült meg önmaga körül 
jobbra, háromszor balra, aztán mintha farkas üvöltött 
volna odafönn az Öreg-Fátrában, metszıen kiáltott: 

– Uuuuuuu! – s észvesztı sebesen kezdett el forogni. 
Elrévült, saját füstjétıl bódult meg, már se látott, se 

hallott. Maga az úr is megborzongott. A táltos kiáltása a 
velıket hasogatta, a kiáltás elhallatszott talán a Lajtán túl 
is, a Kıszegiek országába. A táltos csak forgott. 

– Elég! – tette kezét szeméhez a káplán. – Szent Pál, 
aki Saulból lettél, vedd el fejünk felıl e rontást. 

Lehunyta a szemét. 
A füst lassan oszlott szét. Elıször csak a táltos lobogó 

köpenye látszott, majd lengı haja, amelyrıl a süveg is 
leröpült, aztán megsápadt izzadt arca. Már csak aprókat 
himbált a rézfüstölı, a lábdobogás elhalkult. A táltos a 
földre hullott, mint egy rongycsomó. Ocsúdott révületé-
bıl. 

A csend csend maradt változatlanul, senki sem törte 
meg. 

Ahogy Rengı táltos a szemét nyitogatta, kábultan pil-
logva meredt Csák úrra. Az hidegen vissza reá. A táltos 
ajka rángott. Lebegve-lengve ébredezett, nehezen eszmél-
te az urat s a körülötte ülıket. Az úr szúrós, átható pillan-
tással figyelte a táltost. Alig ártott szemének a füst, elhes-
segette magától, amit a többiek nem mertek megtenni. 
Figyelte az igaz révületet a táltoson, úgy vélte, nem csalt. 
Az átoknak fogannia kell. 

Végre hátradılt székében. 
– Jutalmad megkapod. Elmehetsz, boszorkány. 
A boltíves terem népe megmozdult, egyként sóhajtott 

föl, szabadulván a varázslat súlya alól. Testüket hideg 
borzongás járta át, némelyek úgy érezték, ördög szánkó-
zott végig hátukon. Elfordították fejüket Rengı táltosról, 



a boszorkaemberrıl. 
Amikor a táltos elıtt az ajtó újra megnyílt, csak a 

káplán halk hangja hallatszott, inkább sóhajos fohász, 
mint hang: 

– Apage satana, nol me tangere! Dominus vobiscum! 
Távozz sátán, hozzám ne érj. Az Úr legyen velünk! 

És háromszor vetett keresztet, mintha manicheus len-
ne. 

Jaj a Németújváriaknak! 
És jaj a többieknek is! 
Ezt már annak idején Ernye bán is jól tudta, aki Máté 

úr apjának, Péternek foglya lett abban a harcban, ame-
lyikben Béla, az öreg király és István, az ifjabbik király 
országra szólón összeakaszkodott egymással. Majd ké-
sıbb is tapasztalták az urak a Csákok erejét, amikor a 
pártoskodás hevében elıször csaptak egymásra a Csákok 
s a Németújváriak. Isaszegnél gyıztek ugyan Istvánék a 
Csákok segítségével, békét is kötöttek egymással a dü-
hödt ellenfelek, ámde hogy ebbıl igazi béke ki ne 
virágozhassék, gondoskodott mind a Csák, mind a 
Németújvári. 

Ettıl fogva folyton orronkodtak egymásra, hol az 
egyik, hol a másik királyt támogatván. A kölcsönös győ-
löletnek ezt az örökségét vették át a fiatalabb Csákok és 
az ifjabb Németújváriak. Ezt örökölte Máté úr is, a 
trencséni nagyúr. 

 
* * * 

 
Alacsony növéső, csendes szavú ember volt Fidelius pré-
post, a nagyszombati fıtemplom elöljárója, de nagyesző. 
Jól ismerte az urak egymás ellen való áskálódásait, ifjú 
pap korában néhány úri udvarban nótáriuskodott is. Ami-
kor végre kövér stallumra tett szert, az volt a gondja, 



hogy egyetlen nagyúr útjába se kerüljön, észre se vegyék 
személyét. Így aztán csak a ciszterci barátok perjelének 
magyarázgatta nyugodt estenden, bı vacsorák után: 

– Gyengék a jelölt királyok, Vencel, Károly Róbert, 
Ottó, erısek az urak, és a pispekek sem mindig követik 
Jézus Urunk békéltetı szavát. A pápa ıszentsége igen 
messze van. Lám, a rég boldogult Béla királyunk – hiába 
épített tatárnyi romokból új országot – saját édesfiával, 
Istvánnal sem bírt megküzdeni. Lászlót, az unokát, hun-
cut kun menyecskék fonták hálójukba, az Olaszból jött 
András meg egy polturát sem ért az urak szemében, akár-
hogy igyekezett is kedvüket keresni, ıket tisztességgel 
kormányozni. Az urak ott tördösték koronája ékköveit, 
ahol csak érték. Mindegyik a maga javát nézte, nem az 
országét, noha fennen hangoztatták, s mondják sőrőn ma 
is, hogy Szent István királyunk égi intése mutatja igazra 
útjokat. 

A perjel francia volt, új ember Magyarországban, en-
nélfogva csak hümmögött s figyelt, örült, ha a kuszaság-
ból kihámozhatott valami érthetıt. Fidelius prépost ilyen-
kor tovább magyarázta jóindulatúan, bár egymás latin 
beszédét nehezen értették meg: 

– Valahány urunk vagyon, mind egymás ellen áská-
lódik, győjt vagyont, párthíveket, dúlja a másikat, mond-
ván, hogy az ország érdekében cselekszi. De vajon ki 
hiszi el nekik? Én úgy vélem, hogy az ország érdekét a 
magukéval vétik össze, teszik pedig ezt fölötte szívesen. 
Pedig ebbıl a trencséni Máté úrból akár jó király is lehet-
ne, noha ı maga nem akarja fejére tenni a koronát. Okos, 
bátor, agyafúrt, kimívelt elme, erıszakos, ha kell, és si-
ma, mint a kígyó, ha a pápa ıszentsége követeivel szól. 
Színlelésben, árulásban azonban nem találtatik, mint a 
gézengúz Németújváriak; ami köpenyt magára ölt, nem 
forgatja folyton. 



Amikor így beszélt Fidelius prépost, óvatosan körül-
nézett, nem hallja-e meg illetéktelen ember ezeket a sza-
vakat, mert nem óhajtott ujjat húzni a nagy hatalmú Máté 
úrral, még így, a messziségbıl sem. Ekképp fejezte be: 

– Még a pápa ıszentsége bíboros követei is csak nagy 
tisztesség mutatásával közelednek hozzá, ha nem is min-
dig tisztelik, de félik személyét. Ha nagyon akarná, akár 
egymaga ültethetne trónra királyt, olyat, aki neki tetszik, 
s aki, szerinte, az ország javára tész. Nem tőr maga fölött 
embert, Istent is csak akkor, ha az külön neki nyújtja az 
áldást. Becsülendı virtusa azonban, hogy a maga embere-
it, híveit mindhalálig kegyeli. 

– Kik vannak eme Csákkal? 
– Elsıül Aba Omodé úr, amott kelet felıl, aki már 

hússzor volt nádorispán, ha nem többször! Aztán László 
úr idınként, az erdélyi vajda, aki a koronát elcsené Ottó-
tól, aztán Zách Felicián úr meg a Kacsics urak Nógrád-
ban, Hontban és a Lorándok Gömörben, Csekei Pál úr 
Nyitrában, a Sági urak, a honti Vörös Bede úr és néhány 
jeles fıpapok. Ezeknek hangját adja ı. Teheti, tizenhá-
rom vármegye ura, várainak száma több harmincnál, s ha 
akarja, akár kétezer derék fegyverest is egyszerre kiállít s 
küld messzi mezıre Szent Mihály napjáig. Mert mifelénk 
Szent Mihályig harcol a katona, s akkor hazamegy tava-
szig. Tisztes fejpénzt kapnak s javakat annyit, hogy még 
arcuk s hajuk kenésére is jut zsír és szalonna! 

A perjel a fejét csóválta. Ekkora gazdagságot! 
Fidelius prépost belepirult a lelkesedésbe. 

– Egymaga száz páncélost könnyen kiállít kisebb csa-
tára akár két hónap alatt is. 

– Mi az ára tifelétek páncélnak-lónak-nyeregnek? 
A perjel mosolygott. 
– Üresen, ha nincs benne ember, bizony megvan két-

ezer-négyszáz gíra ezüst is! De ember is kell bele, jó vi-



téz. 
A perjel illetlenül füttyentett: 
– Száz szekér búza, ha bivaly vontatja. 
– Vagy kétszáz – javította ki a prépost –, de ne féltsd 

Csák urat! Maga bányája, maga ménese, maga kovácsa 
van. 

A ciszterci fıbarát elégedetten dılt hátra. Ritka gaz-
dag országba vetette jó sorsa. Magában el is határozta, 
hogyha egyszer majd Isten és Máté úr kegyébıl szemé-
lyesen találkozhat a trencséni királlyal, illıen felajánlja 
neki a Franciából vele jött legkülönb építımesterét avagy 
kıfaragóját, hadd díszítse Ágost király hazájából érkezett 
jó míves is Máté úr valamely palotáját. Bízvást, egyikük 
sem fogja megbánni. 

 
 

6. 
 

Hogy a boszorkányember eltávozott, és kénköves füstöt 
sem hagyott maga után, ellenben úgy elátkozta a 
Németújváriakat, hogy a pápa sem különben az eretneke-
ket, s ezzel úgy vélték, hogy a cselszövıknek már be is 
fellegzett – a megkönnyebbülés vidám érzése lengte be a 
termet. 

– Mi Vencel mellett állunk – jelentette ki Máté úr –, 
az ı fejére tettük István koronáját. Sem az olasz, sem a 
bajor nem kell királyul. 

– A pápa ıszentsége Carobertet jelölte – jött meg 
nagy merészen a káplán szava, mert úgy érezte, hogy az 
egyházért ilyen boszorkánykodás láttán mégis ki kell áll-
nia bátran –, Mária királyné unokáját, az Anjou-herceget 
óhajtja ıszentsége. 

– Ez nem a te dolgod, káplán, szentekkel társalogj, ne 
üsd bele az orrod az ország fazekába. Károly Róbertet mi 



nem ismerjük el, még ha fejére tettek is valamiféle hamis 
koronát. Vencel a király, az ı üstökét fogjuk. 

– Selymes gyermeki haj még, könnyen markolhatod, 
uram – tette hozzá a maga garasát is Bogárfia Márton. 

– Mi végre jut az ország két taknyos ellenkirállyal? – 
legyintett Máté úr, majd a hírhozóra pillantott. – És veled 
mi legyen, Ederics? Lakassanak jól a hírhozók konyhá-
ján, holnap indulj vissza Mosonba. Mondd meg Vörös 
Ábrahámnak, hogy vettem izenetét, vigyázó figyelmét 
nem felejtem, köszönöm neki, hálám sem marad el. S 
mert jó fegyverforgatókra mindig szüksége van odalenn a 
déli gyepőnél, udvaromból néhány katonát, apródot véled 
együtt hozzá menesztek. Az apródok nála táborozván 
harcban ügyeskedjenek, fegyvert keményen forgassanak, 
tanulják meg a lovagi életet. Vegye hasznát nekik néhány 
hétig, amíg odajár. Jelölj ki egy kis zászló alá győjthetı 
csatát, te, Zsótér! Indítsd útnak, aki arra érdemes. A be-
senyı is menjen, Erzsébet szolgálata alól feloldom. 

Csete felrezzent. Váratlanul érte a szólítás. Az ajtót 
támasztotta ı is a többi lándzsás apróddal. Az apródok 
adta ırséget havonta váltották, most Csete tizede ırzötte 
a belsı házat. 

Csete megnyúlt, megizmosodott. Immár harmadik 
éve annak, hogy a belsı udvarba került. A megannyi hir-
telenszıke, gesztenyebarna, svábosan veres hajú és sötét-
szín fiú között ı volt a legfeketébb. Fényes fekete haja, 
okosan csillogó bogárszeme akaratlan is magára vonta a 
pillantást; bıre enyhén barnás volt, mint a kunoké, csak 
arccsontja nem állt el olyan hegyesen, mint az övék vagy 
a tatároké. Amit pedig Zsótér hadnagy különösen kedvelt 
benne: nem hetvenkedett, mint megannyi gıgös apródtár-
sa, nem volt olyan, mint az üres tömlı, amely csak híreli 
a bort, de benne ital semmi. Esze jól fogott – már nevét is 
le tudta írni, s ha nehezen is, de olvasni is megtanult –, 



lovon elsı volt, nyilazásban, futásban, dárdavetésben is 
elsık között. Erısen tanulta a kopját törni udvari tornán, 
bár nemegyszer vetették még ki a nyeregbıl. Szavában 
udvarias, viselkedésre szerény. Apor Omodé úr a nyáron 
erre jártában ıt is kiválasztá, hogy tizedmagával elkéri 
Csák úrtól, fölviszi magával Kassára, vagy éppen a sze-
pesi lándzsások közé ajánlja be, hogy azok között törjön 
hírnévben elıre. De Csák úr nem adta. Megkedvelte a 
besenyı fiút. 

Mégsem vált önhitté. Kapott kedveskedı nevet is: 
Holló Csetének hívták barátságból a fekete haja, sötét 
bıre miatt. Egyvalaki akadt mégis, aki olykor orra alá 
dugta besenyı voltát, Csankfia Csank úrfi; Csankot az 
elsı találkozás óta bosszantotta, hogy ennek a jöttment 
besenyınek minden oly könnyen sikerül, s még Erzsébet 
is kedvesen szólítja meg néha, holott a többi apródok feje 
fölött hidegen eltekint. Erzsébetnek jegyese is megjelenik 
néha a várban, Dezsı úr. Csetét is azzal tünteti ki Dezsı 
úr, hogy vele töri a kopját, vele tornázik. Igaz, hogy ed-
digelé Csetének még nem sikerült ıt kivetni a nyeregbıl, 
de Erzsébet elıtt nem is illenék. 

Ebben a pillanatban azonban erısen megzavarta 
Csetét Máté úr váratlan kegye. Mert az, hogy a nagyúr 
tizenketted magával leküldi kedvelt emberéhez, 
Abrahamus Ruffushoz a mosoni táborba igazi hadakozást 
tanulni, zsákmányt ejteni, valóban az úr különös jóindula-
tának tetszett. Ilyetén kegyességet csak ama fiatalok iránt 
nyilvánít, akikben megbízik, akikben hada jövendı veze-
tıit, roppant vagyonának ırzıit, szaporítóit, elleneinek 
elszánt dúlóit látja. 

Csank úrfi irigyen döfte oldalba a holló-besenyıt! 
– Rád lehelt a boszorkaember. Táltos léssz te is! 
Pedig tudhatta Csank, hogy Csete nem hagyja fizetet-

len az irigykedı sziszegést. Csendben, csaknem mozdu-



latlanul úgy nyomta rá dárdája tompa végő nyelét 
Csankfia Csank selyemszállal hímzett kecskebır topánjá-
ra, hogy az úrfi belekékült. Nyikkanni azonban nem mert. 
Az apródok zajongását a hadnagy odakinn pofonnal ju-
talmazza, csendben kellett maradniuk, ha az úr jelen volt. 
Csank úrfi dühödten kereste Csete lábát a maga dárdájá-
val, de Csete már halkan továbbhúzódott az ajtóból. 
Csank csak akkor békélt meg, amikor a hadnagy ıt is 
hozzáolvasta a menendı tizenkét legényekhez. 

– A híres-neves Vörösszakállú Ábrahám keze alá ke-
rültök – győjtötte maga elé Zsótér hadnagy a tizenkét 
legényeket, trencséni apródok elejét, s miközben kedvét 
telítve mustrálgatta, szíve mélyén sajnálta elveszíteni 
ıket, hacsak rövid idıre is. Használható fiúkká csepered-
tek, bajt, szégyent nem vallott velük. Ennélfogva rövid 
beszédét emígyen folytatta: 

– Ne hozzatok se az én fejemre, se Trencsénre, fıként 
pedig ne Máté urunkra szégyent. Hadba mentek: Lehet, 
hogy Carobert herceget kell kiőznötök az országból – ha 
a pápa engedi –, lehet, hogy a Güssingi grófokat fogjátok 
megpörkölni Kıszeg alatt. Tisztességgel viseljétek maga-
tokat, mint lovagok. Ha kit pedig ütni kell, kíméletlen 
tegyétek! 

Csete elméjén az suhant keresztül megint, amin már 
oly sokszor elmélkedett, de aminek végére soha nem ju-
tott: Trencsénben is kétféleképp beszélnek, akárcsak a 
besenyı táltos otthon. Ha Zsótér hadnagyot hallja, avagy 
Bogárfia Mártont, legfıképpen azonban Csák urat, akkor 
a hadi életbıl, verekedésbıl, haragból, hódításból, gyúj-
togatásból, pénznek rablásából, jószág elhajtásából, nyíl-
lal, bárddal, fejszével való békítgetésböl, falvak elorzásá-
ból, királyokkal, fıurakkal, egymással való viszályko-
dásból soha ki nem kerülnek. Mindenki küzd mindenki 
ellen. Ha pedig vasárnap a káplánt, avagy magát a pré-



postot hallja ájtatoskodni a várbeli nép elıtt, akkor az ı 
szavuk csupa kegyesség, szeretet, megbocsátás, kegye-
lemnek, malasztnak szünetlen osztogatása, angyalok éne-
ke, égi pásztorok tömjénszagú jövetele, harangszó. Máté 
úr ezt is, azt is meghallgatja, ebbe is, abba is beleszól. Ha 
a pap nem neki tetszıt prédikál, türelmetlenül beleszól a 
beszédbe, ráripakodik, a nyitrai püspöknek szakállát is 
megrángatta a múltkor mérgesen. Ám ezek az atyák sem 
mindig olyan jámborak, mint ahogy az oltár elıtt mutat-
koznak annak, s ahogyan híveiktıl kívánják, különösen, 
ha a király dolgáról vagy a maguk gazdagításáról van 
szó: csúnyán össze-összeugranak az angyalok nevében, 
egymást hevesen háborgatják. Végül is csak a szkalkai 
bencés remeték meg a nyitrai cseribarátok nem öltik sza-
vukat hamisság hímjével, ık, amiképp beszélnek, akképp 
gondolkodnak, de cselekednek is. 

Ki hallgat azonban az ilyen jámborokra? Csák úr 
aligha! Mert lám, a szkalkai atyákat már forgatja ki va-
gyonukból, pedig istenfélı, ájtatos, igaz atyák; állatot, 
embert gyógyítani, beteget vigasztalni, füvekbıl gyógy-
vizet fızni legjobban ık tudnak. S amíg ık harangszóval, 
kereplıvel hírlelik intı például a megfeszített Krisztust, 
addig a püspökök, prépostok egy tál lencséért, kövér le-
gelıért, fél faluért egymás vérét is szívesen ontják. 

De aztán nem sokat elmélkedett most Csete tovább – 
nem az ı dolga urak és papok esze járásán tőnıdni – az 
apródoknak sietniük kellett. Ederics tiszte, hogy Moson 
iránt vezesse ıket, Ederics pedig nem sokáig várakozha-
tott Máté úr feleletével. Örvendett Ederics, hogy ekkora 
kísérete támadt. Egymaga hajszolta lovát idáig, és útja 
még akkor sem tetszett biztonságosnak, ha Máté úr jól 
ırzött útjain haladt. 

Az alsó várudvaron sorakoztak a tizenkét apródok; 
négy lovas szolgalegény mögöttük vezeték lovakhoz, 



fölös fegyverekhez, cipekedéshez. Embernek, állatnak 
elemózsiára ezen az úton nem volt szüksége: ahol megpi-
hennek, ott kötelessége ellátni ıket a falunak, a soltész-
nak (vagyis a bírának) vagy a várnagynak. Ha nem adja 
önként, elveszik erıvel. 

Zsótér hadnagy jólesıen legeltette tekintetét a tizen-
két legényen. Nem vall velük szégyent. Csank úrfi merev 
pillantásokkal igézte a hadnagyot, mintha bővölné. Re-
mélte, ı lesz a tizedes, a hadba vezetı. De Zsótér más-
képpen döntött. Végighurcolta tekintetét a tizenkét apró-
dokon, sorra megpihent valamennyin. Csank úrfi titokban 
három apró varázskört rajzolt ujjával a nyeregkápára, s 
beléjük keresztet is. De, úgy látszik, ezen a reggelen 
Zsótér hadnagy érzéketlen maradt minden bővölés iránt, 
mert rövid szemléje végeztével Csete felé bökött: 

– Holló Csete, te léssz a tizedes. Tizenegy apródért, 
négy szolgáért, húsz lóért s enmagadért felelsz. Ok nélkül 
ne kergess senkit, de ha kergetni akarnak, visszaüss. Ép-
ségben érkezz Vörös Ábrahám táborába emberrel, lóval, 
magaddal. 

Csete – hiába vették már lassanként emberszámba – 
elpirult. Barna besenyı képén a pír ugyan alig hagyott 
felhıt, s inkább csak érezte, semmint látható volt: bizony, 
a kellemes izgalom melege hevítette. Kihúzta magát a 
nyeregben, zavartan igazgatta a kápa mellé tőzött buzo-
gányt. Csank úrfi elsápadt, s ezt már jobban észre lehetett 
venni. 

– Nézd a besenyıjét, mivel érdemelte? – dünnyögte 
az orra alatt. S mert heves, méltatlankodó vért örökölt 
apjától, Miklósfia Csanktól, nem állta szó nélkül: – Hát 
én? 

– Hát te? – csodálkozott a hadnagy, amiért egy apród 
az ı parancsa ellenére közbe mer kotyogni. – Hát te? Le-
hetsz még te is tizedes, ha ügyesen ügyekszöl. Tudom én, 



mit s miért rendelek. Csetét próbálom ezzel, néki enge-
delmeskedjetek, ı a hadbavezetı. 

A szó keményen hangzott, nem volt ajánlatos 
Zsótérral szembeszállni, különösen azért, hogy Holló 
Csete jeles voltát sem vitatta senki. Ámde ezzel a rendel-
kezéssel a hadnagy Csank úrfi apján, Miklósfia Csankon 
is ütni akart egyet. Nemigen állták egymást a sellyei is-
pánnal. 

Az apródok hamar lejutottak az útra. Harmatos főben 
gázoltak. A nap alig tudott kibújni a sőrő reggeli párából, 
amely híg tejként feküdt végig a Vág-parton, Egymás 
mögött haladtak, sorban, mint a libák tarlóra menet. 
Ederics, a követ elöl poroszkált meghajszolt lován, így 
kívánta ezt az illendıség és Ederics méltósága, a szolgák 
hátul gyalogoltak, a vezeték lovakat egymás mögé kötöt-
ték. A menet ennélfogva lassan haladt. Az apródok vígan 
voltak, a szolgák annál keserőbben, ıket a parancs csa-
ládjuk mellıl szólította el, s ki tudja, mikor vergıdnek 
vissza a messzi táborból. Négyfelé szakítottak egy kerek 
rozslepényt, azt rágcsálták útközben. 

Vágtató lovas, kétszeri váltással akár egy nap alatt le-
nyargalhat Pozsonyba, ha sürgıs a dolga, az ı útjuk 
azonban nem volt sietıs. Nagyszombatban tartották a 
második esti pihenıt, s csak a harmadik alkonyaton ér-
keztek Pozsonyba. A város falán belül Csák Máténak is 
volt kıháza, széles udvarral, fönn, a várban a királyi is-
pán lakozott. 

– Csák Máté lovagjai vagyunk – állt meg a rézková-
csok utcájában Csank úrfi, amikor a nyitott városkapun, 
portól lépetten, végre a városfalon belülre kerültek 
Mátyusföld urának emberei –, hány pénz az a sarkantyú? 

A rézkovács mőhelyének széles ablakába tette ki 
fénylı áruit, és Csank úrfinak azonnal megtetszett egy 
nagy tarajú rézsarkantyú. Lehetetlen volt ezt a munkát 



meg nem bámulni. 
– Öt dénár, kisuram – emelkedett föl a rézkovács a fi-

atal urak láttán –, öt dénár, egy polturával sem kevesebb. 
– A tállal meg a kupával együtt? – piszkált lándzsája 

hegyével Csank úrfi az árus holmijai közé, s ügyesen ka-
pott fel egy virágmintás kis kupát. 

Meg is forgatta fennen a lándzsa végén, szikrázott az 
edény az alkonyi napban. 

– Nem, kisúr – a rézmőves ijedten kapott a kupa után, 
de aligha érhette volna el, mert Csank úrfi a nyeregbıl is 
magasra tartotta –, csak a sarkantyú ára ez. A tálam tíz 
dénár, az ivóedény újra tíz. 

A rézmőves már rosszat sejtett, nem elıször volt dol-



ga ilyen hetyke, magabiztos ifjakkal, akiknek keze, lova 
gyors, de pénzük folyása lassú. 

– Rabló vagy te – hajolt le Csank ügyesen a tálért, s 
még mielıtt a rézmőves a tál után is utánanyúlhatott vol-
na, már Csank kezében fénylett a tál is, a sarkantyú is, 
lándzsája hegyén meg megcsördült a kicsi rézkupa. – 
Rablóval nem alkudozom – folytatta. 

– De kisuram! Tisztes árát szabtam, Bécsben is eny-
nyiért adom – kapkodott a rézmőves a holmijai után –, 
fizess, vagy add vissza tüstént. 

– Még parancsolsz is? – húzta keskenyre ajkát Csank 
úrfi, mint az apjától látta a galántai vásáron. – Még pa-
rancsolsz is nekem, Csák Máté apródjának? Itt az öt dé-
národ. 

Négyet vetett a rézmőves elé az utca porába, s már 
rúgtatott is el. Oly gyorsan pergett le mindez, hogy a töb-
biek, sőrő nézelıdéseik közben még csak most értek a 
rézmőves ablakához, s meglepetten nézték a hirtelen vá-
sárt. Néhányan elnevették magukat, tetszett nekik Csank 
szemfülessége, varázslatos alkuja. Már-már maguk is 
megpróbálták volna a gyors sarkantyúszerzést, de a réz-
mőves kárvallottan jajdult föl: 

– Törvényszolgák! Poroszlók! Kirabolnak, halljátok? 
A közelbıl két fürge törvényszolga rohant elı, akik 

éppen az utca szők bejáratát támogatták, a közeli piac 
árusai pedig – rézkovácsok, gyertyamártók, szíjjártok, 
kötélverık, cserepesek, vargák – gyorsan dobtak ponyvá-
kat árujokra, még mielıtt Csák Máté apródjainak további 
dézsmaszedésre szottyanna kedvük. A törvényszolgák 
hosszú botokkal hadonásztak, az árusok egyetértıen kia-
báltak, a bámész piaci nép viszont tisztes távolban ma-
radt, csak két kutya marakodott tovább az utca szemetére 
dobott koncon, az emberi lármával mit sem törıdve. 

– Mi történik itt? – állt meg Csank elıtt a 



pristaldusok tizedese. – Ki rabolt meg, kovács? 
– Ihol, a kisúr! – mutatott Csankra a rézmőves, és 

szeme sarkából dühében, tehetetlenségében kibuggyant 
egy könnycsepp. 

– Még zokogsz is – derült az úrfi –, asszony vagy te, 
nem ember. 

Csete eddig hallgatott. Most megszólalt ı is: 
– Add vissza neki, vagy fizess. 
– Fizettem – mutatott a szétszaladt dénárokra Csank. 
– Négy dénárt tizenöt helyett! – jajdult föl a rézmő-

ves. 
Csete nem emelte föl a hangját: 
– Add vissza neki, vagy fizess tisztességgel. 
– Ez nem a te alkud – emelte még magasabbra a kis 

kupát lándzsája hegyén Csank –, nincs beleszólásod. 
– Mindenbe van beleszólásom. Zsótér hadnagy meg-

hagyta, tisztességgel járjunk, ne útonállók módján. Én 
vagyok felelıs véretekért, virtustokért is. 

– Nem adom – Csank úrfi arcán megint megvillant az 
a dac, amelyet Csete olyan jól ismert már –, nem adom. 

– Dobd vissza neki, vagy fizess! – parancsolta most a 
fıpristaldus is; bátorságra kapott, amikor észrevette, hogy 
az ifjú lovagok között nincs egyetértés –, különben a vá-
ros bírája elé állítalak. 

– A pozsonyi bíró nekem nem parancsol. Fizettem 
tisztességgel, amennyit megérdemel. Ha pedig valaki en-
gem rablónak nevez, ütök és szúrok. Keserő fizetség 
lészen. 

Csete közelebb irányította lovát Csank úrfiéhoz. Tér-
dével jól megszorította lova oldalát, meg ne ugorjon, s 
akkor mind a két kezével Csank zsákmánya után nyúlt. 
Teljes erejével feszítette ki Csank tenyerébıl a sarkan-
tyút, a tálat. Megbillentette a lándzsát, a rézkupa is leesett 
a földre. Szétgurult minden. A rézkovács egy nyúl fürge-



ségével ugrott utána, szedte föl a porból holmijait, magá-
hoz ölelte, s azonmód eltőnt a boltjában. 

– Fizettem! – ordította Csank úrfi, s kiszabadította 
kezét Csete szorításából, lándzsája hegyével a rézkovács 
után bökött. – Fizettem! Mindenki látta! Ott a pénz a por-
ban. Ezt megkeserülöd, te besenyı. 

Kirántotta buzogányát a nyeregkápa mellıl, emelte 
föl, s már sújtott is vele Csete felé, de Csete visszaugrasz-
totta lovát, s az ı kezében is meglódult a buzogány. 
Hosszú, vékony nyele volt Csete fegyverének, egyetlen 
mozdulattal verte földre Csank buzogányát. A buzogány 
nagyot koppant a kövön. 

Mindenki a földre hullott buzogányra meredt, apród 
és kalmár, szájtátó piaci nép s poroszló. A buzogány 
vészjóslóan hallgatott; ha beszélhetett volna, nem sok jót 
ígér Csetének. Sejtésként mindnyájan érezték. Csank úrfi 
szólni is elfelejtett, annyira meglepıdött, amikor a buzo-
gány kiröpült a kezébıl. Nem hitt a szemének, azt várta, 
hogy a buzogány magától kólintja fıbe Csetét, a rézková-
csot, a pristaldust, vagyis a poroszlót, az egész piacot, 
majd visszapattan a kezébe. Olyan súlyosnak tőnt ott lenn 
a lovak lába alatt Csank buzogánya, mintha két kézre fo-
gandó kapudöngetı vaskalapács lenne. Csete az elsı pil-
lanatban már majdnem azt parancsolta Csanknak, ugorjon 
le, vegye föl, aztán mégsem akarta tovább feszíteni a 
húrt, meggondolta a parancsot. 

– Vegyétek föl – fordult a szolgákhoz –, adjátok oda 
neki. 

– Ezt? – húzta el Csank a szája szélét. – Nem kell 
többé. Hitvány fegyver, hogy egy ütésre elhagyott. Nem 
enyém. Újat szerzek én. 

Dühösen mérte végig Csetét. Csete vállat vont. A 
szolga habozva szúrta öve mellé a rossz viselkedéső bu-
zogányt, ha a fiatalúrnak eszébe jutna mégis fegyvere, 



kéznél legyen rögtön. 
– Rézkovács – folytatta Csete rendületlenül –, a sar-

kantyút pedig add vissza neki, azt megfizette. 
– Négy dénárral, kisuram, holott öt az ára – a rézmő-

ves odatartotta a fénylı sarkantyúkat Csanknak –, az ötö-
diket elengedem, ennyit úgyis lealkudott volna. 

– Nem kell a sarkantyúd! – rúgta félre a rézmőves 
kezét Csank a kengyel mellıl. – A pénzt is tartsd meg 
magadnak. 

– Veszett fejsze nyelét legalább – vigyorodott el a fı-
poroszló, mert látta, hogy itt mindenképpen Csank a 
vesztes –, legalább azt mentsd meg! 

Csankból kitört a visszafojtott düh. Már nem uralko-
dott magán; elégtételt kell vennie a szégyenért, a bántá-
sért. Bokája mellıl, bırtartójából kirántotta a lándzsát, s 
teljes erejébıl a fıporoszló felé szúrt. Azt vállán érte a 
döfés. Ha nincs rajta vastag bırmellénye, a lándzsa hegye 
lapockáján jön ki. Így azonban csak nagyot lökött rajta, 
úgyhogy a fıpristaldus a földre zuhant, s vére apró erecs-
kében serkent ki a nyakán. Rögtön feltápászkodott, elej-
tett husángját felkapta a földrıl, s ha az okosabbak meg 
nem szorítják, leveri, lováról Csák Máté apródját. 

– Csankfia Csank! – ordította Csete. – Tedd vissza a 
fegyvert! Nem harc helye a pozsonyi piac! 

– Megtanítom azt a bestét, mindenkit megtanítok, az 
egész világot megtanítom, hogyan kell bánni egy igaz 
lovaggal – üvöltötte Csank. 

Három utca s a fél piac népe ott hemzsegett már a vi-
tatkozók körül. A poroszlók hátrább húzódtak, a fı-
poroszló még mindig szitkozódott, próbálta kiszabadítani 
magát a kalmárok szorításából. Erıs kézzel fogták, ne-
hogy újra nekitámadhasson Csák Máté katonájának. 
Csank még mindig fennen rázta a lándzsát. 

– Mi ez a lárma? – szólalt meg most mögöttük egy 



mély hang. 
A tömeg utat nyitott. Három férfi állott elıttük. Gya-

logszerrel érkeztek, de látszott rajtuk, nem közönséges 
pozsonyi polgárok, hanem nemesemberek, kardosak, te-
kintélyes urak. 

– Mi lármát okoztok, legények? – kérdezte újfent a 
középsı úr. 

– Ezek a hitvány kalmárok, útszéli parasztok igaz lo-
vagra támadtak! – kiáltotta Csank úrfi, mert a kérdés 
olyan szigorú volt, hogy nem lehetett reá olcsó legyintés-
sel felelni. Csank hangja meg-megcsikordult, mint aki 
csak sejteti ezzel a kamaszhanggal a leendı férfit. 

– Lovag még nemigen lehetsz – mosolyodott el a 
kardos úr –, ha ugyan formázol is hozzá. Minı hadból 
kerültetek ide? 

– Csák Máté úr apródjai vagyunk, Trencsénbıl jöt-
tünk – felelte Csete békítı hangon, nehogy a felhevült 
Csank még a kardos uraknak is nekirontson –, Pozsony-
ban van szállásunk. Kissé összemérgeskedénk a rézko-
váccsal. 

Az idegen úr elıtt vállalta Csank úrfi bőnét is. 
– Csák Máté apródjai – nyugtázta a bajszos, 

szakálltalan úr –, netán kísérete vagytok? 
– Táborba indulunk – folytatta Csete –, itt csak pihe-

nınk vagyon. 
– Táborba? – csodálkozott a másik –, kinek táborába, 

kinek ellenébe? 
– A Vörös Ábrahám úréba. 
– Nocsak – pillantott mellette álló társára a nagy kar-

dos úr –, aztán merre, meddig. Jóllehet Kıszegnek. 
Csete azonban nem felelt többet. Zsótér hadnagy uta-

sításában nem volt benne, hogy Pozsony utcáin minden-
féle idegennek tegyen útjáról jelentést. Intett a többiek-
nek, s megindultak szállásuk felé. Ezt a szállást jobbadán 



mindenki ismerte, nem elıször hajtották le fejüket pozso-
nyi födél alatt. 

– Merre, meddig! Kérdezem! – makacskodott az ide-
gen úr, most már erıteljesebben. 

– Ez a magunk dolga – felelte Csete – meg a Vörös 
Ábrahám úré. 

Csankfia Csank ábrázatát még mindig keserítette a 
düh. Mindig csak Csete a vezér, mindig ıt kérdik, hozzá 
szólanak idegenek is, holott az ı apja az igazán elıkelı 
ember! Dühösen kotnyeleskedett bele, odavetvén: 

– Mosonba, a Németújváriak ellen. 
– Elhallgass! – riadt rá Csete. – Senki orrára nem kö-

töd! 
– Én is szólhatok, nem titok ez! – vágott vissza 

Csank. 
– Tizenkét ilyen deli legény! Jó utat Vörös Ábrahám-

hoz és még onnan is tovább – bólintott a bajszos, de nem 
érzıdött ki hangjából, dicséretnek, elismerésnek hangzik-
e ez, avagy csúfolódás rejlik benne. 

A tömeg már szétoszlott. A kerek kápolna mellett, a 
Krisztus-szobor alatt vak koldus énekelt hosszan, keser-
vesen tatár fogságról, a magyarok vitéz eleirıl, körüláll-
ták, azt hallgatták néhányan. Pecér vonult a piacon ke-
resztül fél tucat agárral, s úgy fenntartotta orrát pecér is, 
agár is, mintha a király ıfelsége vadásza lenne, szarvasra 
indulna királyi ebekkel, holott csak Wolfgang szenátor 
pecérje volt. A koncon marakodó két kutya most az aga-
rakat ugatta, ezek észre sem vették a mocskos marakodó-
kat 

A három úrféle nem is szólt egymáshoz, amíg el nem 
hagyta a piacot. A kézmővesek behajtogatták boltjaik 
deszkatábláit, visszavonultak családi körbe, a kalmárok, 
gyümölcsárusok, mézsörmérık összeszedték holmijaikat, 
szamaras taligán, lovas kordén, gyalogszerrel, hátukra 



vetett batyuval, kosárral, hordóval hazafelé ballagtak, 
nem maradt utánuk, csak szemét, hulladék, rothadt alma, 
csirkecsont, rongydarab. De ezeket majd csak Mária 
szent nevének napján fogják elseperni; a tanács ekkorra 
rendelte. Pozsony tiszta város. Évente négyszer is söprik 
utcáit. A felkavart por ilyenkor égig száll. Ha azonban a 
piaci ıröknek szerencséjük van, zápor kerekedik, min-
dent bemos a Dunába; nem kell söpörni sem. 

Csak a vargák utcájánál állt meg néhány szóra a há-
rom úr. Az egyik a város jegyzıje volt, Mihály úr, a 
szentgyörgyi Dancs fia, külországokat megjárt férfiú, aki 
nemcsak latinul, hanem még görögül is tudott, a másik a 
pozsonyi ispán egyik hadnagya. Galamb, a harmadik pe-
dig városi szenátor. Keled. A bajor Ottó pártján állottak, 
hol titkon, hol nyíltan érette szövetkeztek, mivel úgy re-
mélték, hogy mind nekik, mind a városnak legtöbb ked-
vezés a német napból sugárzik feléjük. Csákkal, aki közel 
volt, s roppant hatalmával fenyegetın ült a városra is, 
nyíltan szembeszállni, vele ujjat húzni nem volt ajánlatos. 
Ottónak mégis volt pártja Pozsonyban. S ha Csák Máté 
Vencelt, akkor a Németújváriak Ottót vagy Carobertet. A 
Németújváriak gondolkodását nehéz volt kiismerni. A 
három úr, mielıtt nyugovóra tért volna, most is ezen tő-
nıdött. A szenátor fiának keresztapja Németújvári Ger-
gely volt; szerette másokkal elhitetni, hogy szoros koma-
ságot tart vele. A döntést is ı mondta ki most: 

– Futárt küldetek Gergely úrhoz Kıszegre, hogy 
Csákék újra ellene indulnak. Vörös Ábrahám félelmes 
vezér. Vagytok-e ez ellen? 

– Nem – rázta a fejét Galamb (csak a neve volt Ga-
lamb, természete héja) –, nem vagyunk ellene. Meneszd 
csak a futárt, Csákék soha nem nyugszanak. 

Esti harangszó kondult. Alkonyodott. A szők utcák 
nyitott ablakaiban sárgás fények lobbantak, némely 



kézmíves még nagy kopácsolással, kalapálással, zörgés-
sel most is dolgozott, inasok mentek kútra vízért, és csin-
talankodtak a szolgálólányokkal, a szılıkbıl most tértek 
haza a kapások, az öregebbek kiültek a ház elé, éles nyel-
vő mesternek hangja túlszállt az udvarokon, egy ivóból 
részeg szekeresek danája hangzott, odafönn a vár komor 
sötétségbe burkolózott, csak a kapuk alatt villant fény, az 
ırség járta körül lámpással a falakat, kukkantott a kapok 
alá, aztán bedördítették a vár négy kapuját. Kinn, a város 
szélén a városkapuk is becsukódtak. Aki kint felejtette 
magát, az éjszakára kinn is maradt. Két ivóban azonban, 
a falakon kívül, még harangszó után is énekeltek. 

 
 

Ederics, a futár a szállásház ajtajában várakozott. Elıresi-
etett, nem érdekelte az apródok gyermeteg viaskodása a 
rézmőves kalmárral. Inkább valamely kocsma felé indult 
volna, torka úgy kiszikkadt a felhınyi portól, mint az 
esıtlen gyalogút hatnapi kánikula után. 

– Üzenet érkezett – közölte –, minden fegyverfogható 
ember nyargalvást induljon Mosonba. Holnap tehát ismét 
nyeregben ülünk. A Güssingiek átcsaptak a Lajtán, a Rá-
ba völgyét dúlják, fel a Szigetközig. 

Holló Csete ugrott le elsınek a nyeregbıl. Követte a 
többi. A szolgák a lovak csutakolásához fogtak. Csupán 
Csankfia Csank maradt ülve a nyeregben. 

– Én pedig nem – mondta dacosan –, nem addig, 
amíg meg nem vívunk. Megszégyenültem, lemosom. 

Csete állta a nézést. 
– Hogyan véled? 
– Kopját törünk. Kettınknek szők ez a ház. 
– Fáradt lóval tornát, méghozzá ezen az udvaron? 

Nincs homokja, se füve; köves. Nem sajnálod a lovad? 
– Hitvány és gyáva vagy. Mondom. 



Ezt már kiáltotta, s hangja ismét megcsikordult dühé-
ben. Az udvarban, apró kamrákban, istállók mellett Csák 
úr néhány szolgacsaládja lakott, mindig készen állva az 
úr és kísérete jövetelére, mert bármerre vonult Máté az 
országban, legjobban szerette, ha maga házában, maga 
várában lakozik, maga szolgaszemélyzete forgolódott 
körülötte. Jobban kedvelte a vendéget, mint hogy ı le-
gyen vendég. Csank kiáltására elıkerültek a szolgák, ki 
az istállóból, ki a konyha mélyérıl. A szemétdombon 
három disznó túrt. 

Csete eddig türtıztette magát, csak bensıjében forrt-
habzott a méreg; de most már ı is kiáltott: 

– Én, gyáva? Te mondod? Törnék veled kopját, de 
csak füves mezın; nem, ahol kopja helyett ló lába törik. 
Hajítsunk dárdát, nyilazzunk, lássuk, ki a többet érı! 

Csankfia Csank felelet nélkül huppant le lováról. 
Ezen az udvaron, rossz kövein nem a kopja törne, hanem 
lova bokája, ezt dohogva belátta. Lovát elvezették, ı ma-
ga az udvar közepén maradt. 

– Dárdát! – parancsolta. 
A szolgák tudták, ilyenkor mi a teendı. 
Három-három hegyes végő, vékony nyelő dárdával 

rohantak elı a fegyverszínbıl. Egyforma hosszú volt 
mind a hat, súlyra is csaknem. Csete volt a kihívott, ı 
választhatott. Nem sokat tétovázott, találomra vett ki a 
szolga kezébıl hármat. Lefektette maga mellé a földre. 
Csankfia Csank csakúgy. 

– Bírót! – rendelkezett s körültekintett. – Detre, te! 
Detrének tetszett a felszólítás. Mögéjük állott, a többi 

félkörben fogta körül ıket, noha éhes volt már mind, de 
ez jobb mulatságnak ígérkezett. Ederics sem indult ivó-
ház látogatására, maradt. 

– Csete az elsı! – szólt Detre. 
Csete felemelte a dárdát, s megcélozta vele a szem-



közti vastag deszkapalánkot. Nem elıször szenvedte már 
ez a palánk a dárdák hegyét. Célzott, jól hátrafeszítve 
testét, s vetette a dárdát. A palánk közepére valaki ko-
rommal és birkavérrel három kört festett. Frissek voltak 
még a körök, nemrég gyakoroltak itt Máté úr katonái, s 
keltek versenyre a város lándzsásaival. A kör közepébe 
kellett beletalálni. Csete dárdája belevágódott a palánkba, 
kissé melléje a középsı körnek. Csank úrfié jobban talált. 
Most hátráltak öt lépést, a második dobással Csete járt 
jobban, újabb öt lépés bátrával pedig a két elhajított dárda 
pontosan egymás hegyét súrolta a palánkon. A nézık ne-
vettek, ki Csetének szurkolt, ki meg a másiknak. Detre a 
palánkhoz sétált lassan, szerepe fontosságában – élvezte 
bírói mivoltát –, s arasszal méricskélte a dárdák hegyét. 

– Egyképpen jó – állapította meg. 
Csank dühösen rángatta ki a maga szúrószerszámait a 

deszkából. Nem jártak különbül a nyílvesszıvel sem, 
mert Ederics három nyíllövést ajánlott. Azokat is a pa-
lánkba lıtték. Csetéé csupán hajszállal volt pontosabban 
középbe találó. 

– Mindketten nyertetek – döntött Detre. 
Nem tartotta ajánlatosnak, hogy akár az egyiket, akár 

a másikat magára haragítsa. 
Csank néhány pillanatig a palánkban remegı nyíl-

vesszıket bámulta, sehogy sem tudta elhinni, hogy verse-
nyükben nem lett sem gyızı, sem legyızött. A következı 
percben azonban úgy kapta derékon Csetét, orvul s dühö-
sen, hogy Csete egyszeriben a palánk tövében zöldellı 
keskeny pázsiton találta magát. 

– Hát akkor birkózzunk – lihegte Csank, s belehara-
pott Csete füle cimpájába. Csete felüvöltött, s két erıs 
markával Csank nyakát ragadta meg. 

Neki-nekizuhantak a palánknak, ide-oda imbolyogtak 
a dühödt birkózásban. Már a süvegüket rugdosták, Csank 



sarujáról leszakadt a szíj, egymás hajába kapaszkodtak, 
majd egyensúlyukat vesztve gurultak el a porban. Hang-
talan dühvel forgatták egymást, képük kivörösödött, li-
hegtek. Detre még most is bírónak vélte magát, fontos-
kodva rohangált a két megdühödött körül, de azok már se 
láttak, se hallottak; úgy tetszett, életükért, jövendı bol-
dogságukért küzdenek. 

– Megvagy! – Csete sóhajtotta inkább, mint kiáltotta, 
amikor végre úgy teremtette földhöz Csankfia Csankot, 
hogy az ott maradt mozdulatlanul. Teljes testével dılt rá, 
lefogta Csank karját. Az ellenfél azonban addig erılkö-
dött, amíg jobbját ki nem szabadította, és zihálva kereste 
tırét. Rézmarkolatú tırét piros bırtokban a derekán visel-
te, a bırtokot ellepte a por a haragos hempergızésben. A 
tırt szerette volna kiráncigálni orvul, hogy döfjön. Sike-
rült is, és már emelte a nagyapjától öröklött tırt, hogy 
Csete bordáit keresse hegyével, amikor Detre észrevette, 
felkiáltott, s kapott Csank keze után: 

– Csete, vigyázz! Csank, félre a tırrel! 
Csete ekkor vette észre a bajt. Két kézzel feküdt neki 

Csank jobbjának, összeszorított szájjal, hangtalan csavar-
ta ki Csankfia Csank markából az éles stájer pengét. 

– Gyilkolni akarsz? – lihegte Csank fülébe. – Ez nem 
volt benne a kopjatörésben! 

Messzire dobta a tırt, Detre futott utána, s emelte föl 
az udvar porából. 

Csank ott maradt, elnyúlva a földön. Kétszer szégye-
nítették meg ma. Fel sem tápászkodott, az eget bámulta 
kerekre tágult, lélektelen tekintettel, mint aki a szenteket 
hívja segítségül, torolják meg a bántást, üssék helyre a 
csorbát. Ajka néma maradt. Nagyot nyelt kettıt, ádám-
csutkája dülledten járt le-föl. Ederics, a hírvivı legyintett, 
most már indult esti ivócimborákat keresni. Az apródok 
egy ideig még nézték a szótalanul fekvı Csankot, volt, 



aki sajnálta, volt, aki örvendte kárát; ritkán esett ekkora 
verekedés, zajlott le ily komoly játszma Máté úr apródhá-
zában. De hát így edzıdik komoly harcra a lovag. 

– Kelj fel – szólott végül Csete –, felejtsük el. 
Csank nagy nehezen feltápászkodott, de mint aki ne-

héz kábulatból ébred a való, keserves világra. Bicegett, 
válla sajgott, a tırrel való viaskodásban pedig nem Csete 
vére csorrant, hanem az ı tenyerét sebzette föl a hangta-
lan küzdelem. A porba pöttyenı vércsöppre bámult, s ezt 
mondta: 

– Apámnak ne szóljatok. Fölötte szégyellene. Már-
mint azt, hogy fia került verekedésben alulra, nem pedig 
a piaci szóváltást a rézkováccsal. Azt dicsérte volna. 

Csete eléje lépett: 
– Elfelejtjük? 
Csank úrfi megállt. Fél hüvelykkel ha magasabb volt 

Cseténél. Szıke haja csapzottan, porosan hullott vállára. 
Ha fráter Hilarius, aki már hónapok óta festegette tele 
szentekkel, angyalokkal, apostolokkal, királyokkal a vár-
kápolna falát, meglátja ezt a két kipirult arcú, harcias le-
gényt, bízvást arkangyalnak fösti le, még a lángpallost is 
könnyő volt odaképzelni kezükbe. Megakadt volna szeme 
bármely udvari kisasszonynak, belsı komornának is e két 
harcias, egymást dühös kakasként kerülgetı legényen. 

Csakhogy a Csete haragja rendszerint olyan volt, 
mint a könnyő falevél; az elsı szellıre elröppent. A 
Csanké vastuskó, amelyet nehezen lehet odébb görgetni. 

Csank megállt, tekintete úgy szúrta át Csetét, mint az 
elıbb dárdája a palánkot. 

– Nem – mondta kurtán –, nem felejtjük. 
Bement a házba, rávágta magát a zsúp ágyszalmára, 

másnap hajnalig föl sem kelt róla. 
 
 



7. 
 

Vörös Ábrahámot nemhiába nevezték Vörösnek, haja, 
szakálla, bajsza meleg aranyszín volt. Csillogott, ha a nap 
rásütött, kopott rıtnek látszott, ha verte az esı. Dús haját 
alig tudta süveg alá győrni, szakállát, ha nem nyírta vol-
na, végigfektethette volna a páncélingen. De mivel egy-
szer szakállánál fogva ráncigálták ki a sátrából az érsek 
emberei, sürgısen rövidre nyíratta ékességét. Hálából 
szakállánál fogva akasztatta föl az érsek hadnagyát, mert 
harcviselésben igen tanulékony volt, amellett jó tanító-
mester is. 

Így aztán a tanítómester szigorú tekintetével mérte föl 
a tizenkét apródokat. Tizenharmadikul Ederics, a hírvivı-
hírhozó sorakozott melléjük. Vörös Ábrahám, ha írni-
olvasni alig, de számolni jól tudott – s ez különösen 
zsákmányosztás évadján nélkülözhetetlen tudomány – 
gyors pillantással adta össze a jelenlevıket. 

– Tizenhárom, szerencsés szám! – bólintott elégedet-
ten, mert rossz száma a hetes volt. – Megjártad az utat, 
Ederics? 

– Meg, uram, baj nélkül. Csák úr tudomásul vevé a 
híradásod, jóvá is hagyá, amit vagy teendı. A 
Güssingieknek hát sohase hagyj békét mostantól fogva – 
üzente –, pusztítsd ıket. Meg is átkoztatta a fajtájukat a 
trencséni boszorkányemberrel. 

– Már eleve fogott rajtuk. Vasvár alatt két falut éget-
tem föl, elhajtattam embert, ökröt, lovat – helyeselte az 
átkot Vörös Ábrahám, különösen azért, hogy számolgat-
ván a harci siker idejét, az éppen az átokmondás napjára 
esett. 

Az apródok felé fordult: 
– Ki a vezetıtök? – kérdezte, de ingyen volt kérdez-

nie, tekintete máris a besenyın pihent meg. – Te? 



– Én, uram, eddig. Kezed alá adott nagyurunk. 
– Neved? 
– Csete. Holló a ragadványnevem. 
– No lám, már ilyet is szereztél. Netán már másik 

hollónak ki is vájtad szemét? 
Csankfia Csank megbillent álltában. Ez a 

Vörösszakállú Ábrahám nyilván léleklátó, hogy ezt is 
tudja. Vagy már hírül hozták neki. De Ábrahám úr csak 
ingerkedett, szólván: 

– Mitıl vagy holló? 
– Hajamtól – kapta le Csete a süveget a fejérıl. 
– Sisakot is elbír? 
– Valamennyiünké. 
Ez tetszett Vörös Ábrahámnak. 
– Kunnak születtél, avagy székelynek? 
– Besenyınek. 
– Egyre megy. Ismerlek benneteket. Az úr belsı ka-

marás apródjai vagytok? 
– Testırzı apródoknak tanultunk. 
– Hát itt tovább tanulhattok. Jó helyre küldött benne-

teket Csák úr nevelıbe. Csak vezeték lovakat kár volt 
hoznotok – tette hozzá Vörös Ábrahám önérzetesen –, 
szerzünk azt magunk is. Közelemben maradtok. S he-
lyedbe ki lépjen, ha netán baj történne veled? 

Csete rezzenetlen mutatott Csankra: 
– Ez. Csankfia Csank. 
Vörös Ábrahám a tejképő, szıke Csankon pihentette 

most meg tekintetét. 
– Apád hadakban volt társam – elnevette magát –, 

egyszer csúf visszakozásban is. A kék foltot a szemed 
alatt hol szerezted, Csankfia Csank? 

Csank elpirult: 
– Tegnap játszottunk verekedıst. 
– Kivel? 



Csank nem bírta dühét leplezni. Megvetıen vágta 
oda: 

– Ezzel. A besenyıvel. 
– Úgy látom, máris értitek – derült föl Vörös Ábra-

hám –, de majd kaptok dolgot, ne egymáson próbáljátok 
az erıt. Bodon! 

Egyik hadnagyáért kiáltott, Bodonért. Bodon nehezen 
került elı, mert emberei bárányt sütöttek nyárson, annak 
forgatásában gyönyörködött. Zömök, széles vállú, örökké 
csapzott hajú, jó vitéz volt, férfikora delén, harmincas is 
megvolt már. Bal keze két középsı ujja hiányzott, bice-
gett is kissé, tar fején patkónyom forradása fehérlett. 

– Bodon – szólott Vörös Ábrahám –, ihol Csák Máté 
urunk belsı apródjai. Kezedre bízom ıket, ıszi takaródó-
ig tanulóban vannak. Gondolj velük híven. 

Bodon felmérte a tizenkettıket szakértı szemmel, 
mint a lovakat vagy a vadász a kopóit. Jóformájú tizen-
kettı volt, egyik cingárabb, másik vastagabb, ennek erı-
sen ütközött már bajsza, annak még alig serkedezett. 
Hogy a lovat derékul megülik, azt látta érkezésükkor, 
hogy harcban minık, itt megítélni nem lehet. Finom vár-
beli úrfiaknak látszottak, semmint zord kardforgatóknak. 

– Úgy gondolom, Máté úr nem küld anyámasszony 
katonáit, sem gyenge virágszálakat – fejezte be a szemlét 
–, holnap próbát állótok. Valós csatában forogtatok-e 
már? 

– Kétszer – felelte Csete –, egyszer Morvában Otto-
kár maradékival, egyszer a Zobor alatt, János pispek em-
bereivel. 

– Futottatok vagy futtattatok? 
– A morva gyepőn mi kergettünk, Nyitrában ık. So-

kan voltak pispekék, ugyan hányták a nyilat! 
Vörös Ábrahám elbocsátotta az apródokat, s újra a 

hírhozót vette elı. Edericsnek holnap alighanem vissza 



kell térnie Pozsonyba, s onnan Trencsénbe lesz menendı. 
Megforrósodtak a kardok, a Güssingi urak nyugtalankod-
nak. Máté úr jól tenné, ha nem tizenkét kamarás úrfit 
küldene, hanem erısb csatát is; legalább két-háromszáz 
embert, közötte ötven páncélos vitézt, nehéz kardokkal, 
vérttel, sisakkal, mert a Güssingiek Stíriában újra szer-
számoztak, stájer és karantán lovagjaik vannak. 

Tekintélyes had volt a Vörös Ábrahámé, lehetett hat-
száz ember is, ha nem több. Kétszáz lovas benne, a többi 
gyalog. A gyalogokat jobbadán szekereken cipelték. 
Amióta azonban a tatárok boldogult emlékő Béla királyt 
Muhinál a szekérvárba nyomták, Máté úr vezérei szekér-
várat nemigen alkottak. Efféle erısségre mostanában nem 
is volt szükség, a hadak – a Németújvári grófoké és Csák 
Máté seregei – inkább csak bosszantgatták egymást, bele-
belenyírtak a másik vásznába, falvakat pusztítottak, élést 
gyújtogattak, állatokat hajtottak el az ellenfél országából, 
nem kímélvén a templomokat sem, ott találódván arany-
ezüstmarha fıképp. 

Zsákmányszerzés volt a fı cél, a másiknak pusztítása 
a gyönyörőség. Isten és a király nevében cselekedtek – ez 
volt a címer, ekképpen hírlelték –, de sem Isten, sem ki-
rály nem kívánta ezt. Kívánta saját dölyfük, úrhatnámsá-
guk, zsebük. Dicsıségnek vallották, családi dicsıségnek 
– de csak a hatalom és a gazdagodás hiú vágya bújt meg 
a dicsıség festett szárnyai alatt. 

Moson falai alatt nyüzsgött Vörös Ábrahám serege. A 
vár éppen Csák Mátét uralta, noha a királyé lett volna ez 
is, akárcsak Óvár, Máté úr a nádorság jogán ült bele, s ez 
kiváltképp bosszantotta a Németújváriakat. İk is a király 
jószágát látták Mosonban, csakhogy a másik királyét. 
Minden igyekezettel arra törekedtek hát, hogy övék le-
gyen Moson. 

A sok Csák-ember alig fért el a falak között, a mezın 



táboroztak, Lajta partján lakoztak. Mindent fölettek, fölit-
tak, amit csak elvehettek, megehettek, megihattak. Felás-
ták a vermeket, amelyekbe a parasztok a gabonát rejtet-
ték, ráengedték a friss legelıre a lovakat, egy-egy kecs-
két, tehenet, juhot mindig elhajtottak, tyúkot-libát letol-
laztak, öt-hat birgét bundájától megfosztottak éhségüket 
elverendı. Ha a paraszt tiltakozott, könnyedén a fára húz-
ták. Hiszen nem a Csák Máté birtokán állottak, hanem 
hol a királyén, hol a veszprémi püspökén, hol a 
Németújváriakén. Az almát, körtét, diót félig éretten ver-
ték le. 

Csak a kézmívesek örültek a dúló hadak járásának: 
varga, szabó, fegyverkovács, kötélgyártó, sütıasszony jól 
meg tudott alkudni a katonákkal. Ha, ki erkölcsös lány 
volt: bújtatták, ámde mindenütt akadt egy-egy kikapós 
menyecske, hamisvérő lány, aki még táncba is elment a 
katonákkal. Ezeket a pap nem gyızte kiprédikálni, s ha a 
sereg elvonult, a falu utánuk seprőzte a laza erkölcső fe-
hérnépet is. Még az volt a legkisebb büntetés, ha csak 
kalodába szorította, vagy pellengérre állította a templom 
elıtt ıket. 

Szők szállás jutott a tizenkét apródnak, a városfalon 
belül kapták. Leheveredtek a földre terített szalmán, el-
nyomta valamennyit az álom. Most már Bodon keze alá 
tartoztak. Mivel nem Csete volt a vezér, Csank is meg-
nyugodott. Mindazáltal ezután sem szólott Csetéhez, lát-
szatra sem békélt. Apja duzzogó természetét örökölte. 

Hővös éjszaka palástja borult rájuk. A város napszáll-
ta után nyugodni tért, néhány kései mécses, gyertya lobo-
gott még az apró ablakok becsukott táblái mögött, kisző-
rıdött a fény, majd az is elhamvadt. Mire az ırség esti 
nyolcat kiáltott, mindenek nyugodtak, csak a lovak do-
bogtak szünetlenül, s emitt-amott felhörkent egy disznó. 
De az se sok. Rejteni kellett. A kutyák szünetlenül társal-



kodtak egymással, vonításuk nem szőnt egész éjjel, ık 
voltak a vigyázók s híradók. A láthatár alatt szalmakazlak 
égtek, a Németújváriak emberei gyújtogattak változatos-
ság okából. 

Csetének furcsa volt már ez a korai nyugvás, elszo-
kott tıle. Fent, Trencsénben ilyenkor még javában pillog-
tak a gyertyák, füstölögtek a fáklyák, gyantaszag terjen-
gett a lépcsıfordulókon, a jövés-menés nem szőnt. Málé 
úr kedvelte az estebéd utáni társalgást, s ha maga sok bor-
ral nem is élt, tágra engedte az asztali csikók zaboláját. 
Nemcsak Petykó bolondozott, hanem sokszor kopogtatott 
a kapukon messze földrıl érkezett joculator, tréfacsináló; 
volt, aki lángot is tudott nyelni, hatszoros bukfencet vet-
ni, majomként szökdösni; hírét elıreküldte szép hangú 
énekes, aki behízelgın dalolt asszonyok-lányok gyönyö-
rőségére szerelemrıl, virágról, tavaszról, kék égrıl, férfi-
ak örömére pedig régi magyarok dicsıségérıl, életrıl, 
halálról. Néha nagyon messzirıl küldték ıket más urak. 
Itáliából lanttal, karantán és stájer földrıl citerával, kürt-
tel, s nemcsak vándorénekesek, hanem olykor igazi lova-
gok is. Ezek hetekig lebzseltek a várban vendégként. Má-
té úr jóltartotta ıket, ruhával, cifra süveggel, gyöngyös 
övvel, győrővel, pénzzel ajándékozta meg. 

Volt, aki soványan jött, mint a kivert eb, s dagadtan 
gurult tovább Prágába vagy Krakkóba, mint a hizlalt kap-
pan. Volt, akit kidobtak, mert énekelni sem tudott, csenı 
volt, tolvaj és verekedı. Egynek a fülét vágatta le az úr, 
ez pletykálkodott, s a konyhalányokat meg az udvarló 
kisasszonyokat csábítgatta andalító szóval. De egy szép 
muzsikájú fiatal dalnoknak fél falut ajándékozott odalenn 
a Csallóközben, mint a királyok. 

Olykor az írószobából rendelte be a vár írástudóját, 
aki a leveleket írta és a krónikát jegyezte – Budán és 
Krakkóban tanult –, s az ı felolvasását hallgatta Máté úr. 



Az ısökrıl. Árpád vezérrıl, Szabolcsról, Lehelrıl, Bo-
tondról olvasott. Latinul mondta. 

Csete azokat az estéket szerette, amikor az ajtó mel-
lett állva ırt, az ifjak is elandalodtak az énekmondó da-
lán, hallgatták a citerák, sípok muzsikáját, nevettek na-
gyokat a joculatorok bolondságain. Máté úr ilyenkor 
pénzt vetett közéjük, azon marakodtak. Néha az udvarló 
kisasszonyok, a komornák is énekeltek a nagyasszony 
mulattatására, ha magasra emelkedett a jókedv. Ilyenkor 
Erzsébet is dalolt a maga finom hangján, bécsi mester 
tanította rá. Máté úr nagyon szerette hallgatni lánya éne-
két, a fiatal Dezsı úr pedig – akirıl egyre bizonyosabban 
hírlett, hogy ı lesz Erzsébet jegyese – a templomos lova-
gok áhítatával függesztette tekintetét Csák Erzsébetre. 
Erzsébet valóban szép volt, s olykor kedves is, ha a sze-
szély ördöge éppen nem kerülgette. Az apródok verse-
nyeztek jó szaváért, mosolyáért. Ritkán osztogatta. Kirá-
lyi magasságban lebegett. De Csete apródi szolgálatairól 
nem mondott le soha. Ha szólt Csetéhez, szava kérésnek 
tetszett ugyan, de mindig parancs volt. Csete megmaradt 
belsı kamarásának, ifjú testırének. 

A vadászatokat is kedvelte Csete, amikor Erzsébet 
mögött haladt, íját vonta föl, vagy nagyurak fegyverét 
cipelték, s a pecéreket parancsolták a kutyákkal hol a haj-
tásba, hol pihenıre, s egy-egy sebzett vadért napestig el-
bolyongtak. Máté úr sőrőn hívott külhoni vendégeket a 
vadászatokra, lengyel, cseh, bajor, stájer, szász urakat; 
néha megérkezett Omodé úr is Zemplénbıl vagy Kopasz 
Borsa Szatmárból, és tanácskozások pihenıjében akár 
Oroszlánkıig is elcserkésztek az úttalan erdıségben. Leg-
többször Bogárfia Márton volt a vadászatok rendezıje. 
Ha ı igazította a vadhajtást, a zsákmány bıséges lett. 

… Ez kavargott Csete elméjében most, a mosoni vár 
zizegı szalmáján. Hadba küldték tehát, férfimunkára. A 



szomszédságban nem szerelmi dalnok duruzsol, legfel-
jebb valami részeg vérteskatona óbégat, a joculatorok 
sem vetik a hatos bukfencet, mindössze néhány szekér-
hajtó állt össze birkózni, s csapkodja a kemény földhöz 
egymást. Serényen munkálkodót egy fél tucatot, ha látott: 
a tábor két kıhajítójának kötelét cserélték, a feszítırudat 
igazgatták. Délután négy szekér gömbölyőre faragott kö-
vet hoztak a komáromi szekeresek. Süttı fölött faragták a 
kıgolyókat, a márványhegyen. Vörös Ábrahám aligha-
nem ostromra készül. Ehhez kért ma engedélyt sürgısen 
Máté úrtól. Edericsnek emiatt nem volt pihenıje, 
Trencsénbe kellett vágtatnia s onnan vissza üstöllést, 
hogy az engedelmet meghozza. És küldjön a nagyúr ka-
tonát is, legalább százat, de nem ilyen tejfelesszájú apró-
dot, hanem igazit. Jó aspektusok vannak a Güssingiek 
megtámadására. Ki kell használni. 

Mély csönd telepedett Mosonra s a nagyvilágra, a 
messzi kazaltőz is elhamvadt lassan. Csak a kutyák voní-
tottak szüntelen, egymástól vették át a szót. 

Csankfia Csank a sötétbe meredt. Szemére nem jött 
álom. Hogy a sebhelyes Bodon hadnagy lett a parancso-
lójuk, nem teljesen nyugtatta meg; ezen rágódott most. 
Az apródok elseje mégis a besenyı marad, ha csapatokra 
oszlanak. Még a zsákmányt is Csete osztja szét, ha ık 
külön szereznek valamit, ez a szokás. Forgolódott a 
szalmán. Sejtette, hogy Csete sem alszik. 

– Egyszer mégis megszúrlak, lóról vettetlek – súgta át 
neki a túlsó sarokba. 

– Ott leszek – súgta vissza Csete. 
Csodáinak csodájára Detre sem nyugodott még, de ı 

más okból maradt ébren, lábát törte föl a rövid csizma 
kérge; lábát sajgatta, ápolta, simogatta. 

– Ne bomoljatok – szólt közbe harmadikul. 
Virradatkor meghirdették a friss napot a kakasok. 



Moson felébredt. Vigyázni kellett éjjel-nappal, nem érez-
ték magukat a vasvári rajtaütés óta biztonságban. A 
Németújváriak minden órában visszacsaphattak. 

Ederics harmadnap érkezett vissza a válasszal, két ló 
dılt ki alóla. Ötven embert küld az úr – jelentette, s hozta 
az engedelmet: Kıszegen kell megbosszantani a 
Németújváriakat. Több lándzsást-íjászt ötvennél nem 
küld, mert Ottóék ismét nyugtalankodnak, az öreg Vencel 
pedig haza akarja vinni a fiát, a királyt, Prágába. Félti a 
gyermekét. Kétfelé kell vigyázni. 

– Kıszeget ostromoljam? – vakarta a fejét Vörös Áb-
rahám. – Kemény dió az nekünk. Féltoronyt, a Fertı part-
ján, azt hamarább megtámadhatnók; lenne az a próba! 
Két silány kıhajítóval, ilyen kevés emberrel Kıszegre rá 
nem mehetünk, küldött volna Máté úr elegendı embert. 
Féltorony is nehéz lesz. 

Bodont, Járdánt, többi hadnagyait hívatta maga elé 
azonnal. 

– Járdán – parancsolta –, te velem jössz, Köpcsényig 
megyünk föl a Duna mellett a két kıhajítóval. A 
Németújváriak fürkészıi majd azt vélik, Morvába tar-
tunk. Köpcsénynél fordulunk délnek, s lepjük meg 
Féltoronyt. Bodon, te meg százzal a Hanság felé indulsz, 
a Fertınél bukkansz föl, kijıve a mocsárból. Kétfelıl ha-
rapunk beléjük. Azt a tizenkét zsenge harcost melléd 
adom. Valami hasznukat csak veszed. 

 
 

8. 
 

A láppal, mocsárral alig bírt megküzdeni a száz. Noha 
nem sok esı hullott ez idén, szokatlanul száraz volt a 
Hanság, és a Fertı zsombékos partjait jó vezetıvel, víz-
befúlás nélkül lehetett taposni, mégis óvatosan haladtak. 



Csetéék soha ennyi vizet, mocsarat, lápot, nádat nem lát-
tak együtt, még Gyırött sem, holott arrafelé ugyancsak 
meggyőlik a mindenféle folyó. Odafönn a nyitrai, 
trencséni, liptói hegyekben kiadós záporok hullanak 
ugyan, az olvadt havat roppant zúgással, háborgással ra-
gadja magával a Vág, s ahol a Vág vize ellanyhul, árvi-
zek is támadnak tavaszidıben vagy nyár közepén, de ha-
mar levonul az áradat ismét, s templomi pompával zöldül 
ki a virágos smaragd-rét. Ez a lápvilág azonban folyvást 
ismeretlen veszélyeket rejtett, minden oldaláról, minden 
lépésnél fenyegette az életet. 

Lovat keveset hoztak, azt is gyalogosan húzták ma-
guk után a keskeny, kıkeményre taposott nádi ösvénye-
ken. Riadva, nyihogva taposta a ló az ingovány partját, 
óvatosabban, okosabban lépkedett, mint maga az ember. 
Páncélt sem ölthettek a harcosok, mert a súlyos vasruha 
kész halállal fenyeget minden fordulónál. Csíkászok, pá-
kászok vezették a sereget; fenyegetéssel szerezték a tavi 
kalauzokat, némelyiket ketten-hárman is közrevették, 
meg ne szökhessenek, rossz irányba ne mutassanak. He-
lyenként kiszélesedett az út, még porzott is, ha kicsi ha-
lászfalu határát érték. Bántatlanul húzódtak az apró fal-
vak a nádi világ mélyébe, félig még pogányul, a külvilág-
ról emberemlékezet óta semmit sem tudva. Templomuk 
nem volt; István király parancsát, hogy vasárnap temp-
lomba menjen az ember, itt vajmi nehezen lehetett volna 
megtartani. Valamely magasabb zsombék tetejérıl úgy 
tetszett a messzi Lébény vagy a csornai barátok tornyá-
nak hegye, mint egy földöntúli világ üzenete, égbe szúrt 
mozdulatlan varázstő. 

Csak a Csallóközbıl érkezett legények érezték itthon 
magukat, mintha szülıföldjükön jártak volna, az Öreg-
Duna és a Vág-Duna közti gázlókon. 

– Kukkók vagyunk, az a nevünk – magyarázta egy 



förgepatonyi lándzsás. 
Déli pihenıkor, zöldellı, dús rét vizes partján, amikor 

úgy látszott, a rét maga is inog, mozgó sziget lett a mér-
hetetlen vizeken, két kukkó váratlanul tőnt el, csak ledo-
bott göncük mutatta, hol merültek vízbe. Pár pillanat 
múlva mély hang szállt a víz fölött, mintha ungó béka 
szólna: 

– Ku-ukk! Ku-ukk! 
Öblös hang volt, visszhangos; hol innen, hol onnan. 

A kalauzul kiparancsolt pákászok ismerték egyedül a 
hangot és a szokást. Két mozgó nádszálra mutattak: 

– Ott! 
A tiszta vízbıl két fej emelkedett ki, két csallóközi 

kobak, a lándzsásoké. Hosszú nádszálat tartottak kezük-
ben, ha alámerültek, azon szívták a levegıt. Langyos víz-
ben így akár órákig is elüldögélhettek, ha közben nem 
tapadt testükre nadály. Kezükben rémülten vergıdött két 
vadkacsa, a víz alatt ügyesen elkapták. Kacsázni voltak a 
förgepatonyi legények. 

– A nagyapák is így bújtak a nádba a tatár elıl – ug-
rottak ki a partra, s csavarták ki a kacsa nyakát; aztán már 
rángatták is magukra sebesen a ruhát, a szúnyogok indul-
tak ellenük riasztó támadásra, – ezért vagyunk kukkók. 

A nád közül szárcsák, bíbicek, gémek, vadrécék röp-
pentek föl, vízicsirke pityegett. Fehér kócsag szállt a le-
vegıbe ünnepélyesen, mintha apró fehér felhı libbent 
volna. Némelyek már-már kaptak nyílvesszejük után, de 
aztán visszatették a tokba, mert parancsuk szigorú volt: 
fölöslegesen nyilat fölrepíteni nem szabad. Takarékos-
kodni kell. Hal legyen a zsákmány most, nem madár. 

Négy-öt nádi ösvényen húzódtak egymás mellett s 
egymás nyomában a vitézek, csak a nád hajladozásából, 
az itt-ott felszálló füstbıl lehetett észrevenni, merre mo-
zog a láthatatlan sereg. 



Sebes lovakkal egy nap alatt Féltorony alá érhetné-
nek, de így, kerülgetve az ingoványt, két-három napba is 
belekerül, míg közelébe nem jutnak, észrevétlenül. És 
hátha máris jelentették titkon lesı nádi emberek Kıszegre 
vagy Nagymartonba a csáki katonák közeledtét? 

Bodon hadnagy a középsı csapáson haladt a maga 
embereivel, ott, ahol a legszélesebb s legkeményebb volt 
a nádi rengeteg útja. Így is minden pillanatban újabb ve-
szedelmek útvesztıjébe kerültek; az ingovány csalékony 
volt, hívogatóan ravasz, félelmetes. Egy vezeték lovuk 
már be is fulladt, lassan, kétségbeesett, panaszos nyiho-
gással süllyedt a mocsárba. Gyorsan el kellett vágni hú-
zókötelét, különben az ember is belevész a sima rétnek 
tőnı láptengerbe. 

Nem bajlódhattak tovább a lovakkal, rétet kerestek, 
mozdulatlan alapon fekvı, szilárd legelıt. Néhány elár-
vult pákászkunyhó szürkéllett a rét szélén, égerfából tá-
kolták össze ıket valaha, tetejüket náddal födték, színük-
kel beleolvadtak a nádi világba. Ezek közelébe béklyóz-
ták ki a lovakat, el ne csellengjenek útjuktudatlan. Mada-
rak folytonos rebbenése, riadalma jelezte a gyalogszerrel 
haladók útját. Az ingoványországhoz értı ember messzi-
rıl is láthatta, mily tömegnyi ember bújt el a nádasban, 
keres gázlót, járható utat. Megpihenni csak sással kevert 
kisebb tisztásokon lehetett, az ügyes csallóköziek gyorsan 
teremtettek födelet a suhogó nádból. 

Másnap hajnalban, amikor a tompa kékesszürkébıl 
még alig bontakozott ki a nádas országnyi zöldje-barnája, 
Bodon hadnagy kettéosztotta hadinépét. Egyik fele a lá-
pos szigeten maradt, a lovak közelében, a másik nyomult 
elıre. Sebzettek voltak már minden harc nélkül is, az éles 
szélő nád, a hegyes torzsa vágta-szelte-szúrta ıket, vérez-
tek. A temetvényi csapat még ébredéskor is rossz álomtól 
reszketett, lidércfényeket láttak ide-oda szökdösni éjjel, 



szüntelen dobálták magukra a keresztet, kérték az Urat, 
hárítsa el fejük felıl a lidérces veszedelmet. Volt, aki már 
a vasorrú bábát s az ördögöt is látta. A félfülő Kosár be-
szélt is egyikükkel. A lidércek erısen haragudtak az okta-
lan zavarásért. 

Az apródoknak különösen szokatlannak tetszett ez az 
út, különösen, mert nem emberek veszélyeztették életü-
ket, hanem az ingovány, a hullámzó láp, az éles nád, a 
kígyó, a pióca, az útvesztı. Ennek ellenére vígan tőrték a 
bajokat; hol a temetvényieket ijesztgették újabb lidércek-
kel, hol a förgepatonyiak pákásztudását firtatgatták. Detre 
tegnap azt találta ki, hogy indakötéllel főzi össze a sort, 
így soha nem veszthetik el egymást, és ha egyikük netán 
félrelép, rögtön megránthatja a kötelet. Ez szerencséjük is 
volt, mert Böngér kétszer csúszott az ösvény mellé. 

Az apró pihenıtisztáson Bodon maga elé szólította 
ıket: 

– Bátrak vagytok? Nem féltek a próbától? Most bebi-
zonyíthatjátok, mennyit érık vagytok. 

Egyként igeneltek. 
– Nem félünk – adott hangot Csete –, mit vagyunk te-

endık? 
– Nem asztali ırség ez – folytatta Bodon –, meleg 

kemence mellett, sem udvari vadászat, sem kisasszonyok 
szerelmetes duruzsolása, látjátok. 

Figyelte a tejfelesszájúakat, mennyi terhet róhat rá-
juk, lesz-e igaz virtusuk hozzá. 

– Fürgéknek kell lennetek, szemfüleseknek, gyors-
nak, bátornak, értelmetekben bízom. Kémelnetek kell. Te 
Csank, végy magad mellé öt társat, elıttünk haladtok há-
rom-négy nyíllövésre, vagy még elıbbre. Szemetek foly-
ton az ösvényen, elıttetek senki híretek nélkül nem ha-
ladhat, hogy jelentést tegyen Féltoronyban, egyetlen ha-
lász, egyetlen pákász, de még kutya sem! Jól megértettél? 



Csete, te pedig a másik öttel nyílt vízen ladikba ülsz, 
hatan belefértek. Halkan evezve vízen haladtok, gázló 
utat, sikátort keresve. Senkiben nem bízom, hacsak ma-
gunkban nem. Félıs, elveszejtenek, ha nem ügyelünk 
magunkra! Nem ismerjük a nádast. Kieveztek addig, 
amíg Féltoronyt nem látjátok, és örökké azt tartod szem-
mel, nem mozog-e ellenség a nádban. Ha a nap kétdárdá-
nyit ment elıre, és mindenütt csönd van, embert nem lát-
tok, hármul füttyögsz, élésen. Te is, Csankfia Csank, 
hármul, de kétszer. 

– Most válhatnék sólyommá! – fohászkodott föl 
Csete, de büszkeség töltötte el, hogy ilyen parancsot ka-
pott. Várta már. 

Csank nemkülönben. Elsı nap végre, hogy nem 
másodikul vetik Csete mögé. 

A szürkeség régen halavány kékbe olvadt már, rózsa-
színbe késıbb. A nádasok mögött, valahonnan a messzi 
Vértesek felıl vagy a Bakony tetején – maguk sem tud-
ták, merre járnak – felbukkant a nap kerek, tüzes arculata. 
Lassúdadan kezdıdı, majd váratlan hévvel felcsapódó 
zsibongás, csivitelés, cserregés, füttyögés, bugás, suso-
gás, kárálás verte föl a hajnali nádast, emitt béka ungott 
bölcsen, amott brekegett egy másik család. Szitakötık 
kék szárnya libbent, szúnyogok támadtak ezredként. Ha 
emberi láb közeledett, a békák versenyt vágták magukat a 
vízbe. Csibor villázott a tavi tükrön. Némely halászó 
kedvő harcos már kora reggel döfködi a vizet a lándzsája 
hegyével, szigonyként, olykor fel is kap rá halat vagy 
csíkot. A förgepatonyiak értik különösen. Gólya szállong 
a magasban, kígyászik. A nádi élet zajában elvész az em-
ber hangja, pedig van itt most ember elegendı! 

Csankék magukhoz veszik az íjat, a fejenként hu-
szonnégy nyílvesszıt a bırtokban, vállukra dobják, s elı-
rehajolva, meztelen karddal a kézben tőnnek el a nádas 



tömkelegében. A lápi ingovány egy darabon véget ér, az 
ösvény égeres, tölgyes, füzes erdıbe vezet emitt, amott 
pedig Csete csatája a pákászok otthagyott, kivájt bödön-
hajójába telepszik. 

Ha a Vágon vagy a Morva kiöntéseiben nem tanultak 
volna evezni, most csak ide-oda forgott volna velük a 
kunkori orrú, öblös bödönhajó, hiszen még vízáramlás 
sem sodorhatta tova. Rúddal tolták, csáklyával húzták, 
lapáttal segítették. Menni kellett. 

– Ha ugyan már eddig is észre nem vettek – elmélke-
dett Csete, s mélyen hajolt le, hogy egy belógó főzfaág ki 
ne üsse a szemét. 

Nesztelenül igyekeztek. A víz tükre helyenként kiszé-
lesedett, majd ismét összezárult, sikátorrá szőkült. A nap 
állása szerint haladtak nyugat felé. A sugárzó égi gömb 
lassan ívelt kelet felıl délnek. Csete attól tartott, hogy a 
madarak riadt röptébıl elıbb-utóbb észreveszik a hadat. 

Szemben velük, talán a nádas elején, valóban most 
rebbent föl egy madárfalka. Ijedt cséréléssel, suhogással 
riasztották egymást. Késıbb valamivel közelebb újabb 
madárcsapat röppent. Bíbicek, darvak, gémek, szárcsák 
menekültek. 

– Valaki közeledik, valakik jönnek – állította meg 
Csete a hajót. Mind a hat legény arca az ég felé meredt; a 
madarak röptének irányát figyelték. Detre felvonta az íját, 
cél után kutatott. 

– Maradhass – tolta félre a nyílvesszıt Csete –, emitt 
egy ösvény, ketten ugrunk rá, osonunk elıre. Ti, többiek, 
a csónakot húzzátok biztos védelembe a nád mögé. Ne 
mozduljatok. 

Kilépett a keskeny ösvényre, íját a hajóban hagyta, ha 
vízbe kell ugrania, megereszkednék a húr. 

– Te kormányozod a hajót, Detre, de nehogy balgán 
támadjatok. Lessétek a nádat, hátha féltoronyi vagy 



fejéregyházi kémelık. Böngér, te jösz velem. Háromszor 
brekkenünk békaként, ha veszedelmet orrontunk. 

A vékony Böngér – székely fiú – ugrott Csete mellé. 
Csete három nádbugát tört le, s egy nádirigó fészkét 
emelte ki az ágak közül, az ösvény szélére dobta, mintha 
magától sodorta volna oda a szél. 

– Ez a jel az emlékeztetı, ha netán eltévednénk – ma-
gyarázta, mert így tanulta ezt az apáktól kicsi korában, 
amikor lekalandoztak a Duna morotvás partjára, s ıt is 
magukkal vitték. 

Most látta derék hasznát annak, amire nagybátyja, a 
tar fejő Kalacs tanította. 

Rövid szárú csizmájuk pilleként érintette a földet, fi-
gyelmesen elırehajolva osontak. Meg-megálltak, ki-
kilestek a nád közül. Ketten voltak most az egész nádi-
világgal szemben, minden lépés újabb veszedelmet jelen-
tett. Olykor bokáig süllyedtek a lápi ösvénybe. 

Valahol, ott elöl, száz vagy kétszáz lépésre is tılük, 
most úgy hajladozott a nád, mintha ember közeledne 
benne. Új rebbenés követte, két szürkegém szállt föl 
fészkérıl. Úgy tőnt, hogy az ösvény teljes hosszában 
megingott, hullámos rezdülés futott végig rajta. Aztán 
nyíl röppent, hallani lehetett suhanását, s egy barnás tollú 
szárcsa zuhant a vízbe. Kutya csaholása nem hallatszott 
azonban. 

Csete megállt. 
– Nem közülünk való – súgta, s egy pillanatig této-

vázva forgolódott maga körül, mint az eb, amikor vackot 
keres. De fölös gondolkodásra nem volt idı, akárki köze-
ledik, nem tanácsos találkozni vele. Tırét kapta elı, 
gyorsan metszett le két hosszú, belül üres nádszálat, szá-
jába vette, s hangtalan bukott vele víz alá. Böngér ugyan-
ezt cselekedte. Kuporogtak a vízben, itt csak nyakig ért, 
alja iszapos volt. Az iszap felkeveredett. Néhány béka 



ijedten ugrott versenyt velük. Böngér mélyebbre került, 
ijedten rúgott néhányat, de a nádat erısen tartotta fogai 
között, lélegzetet vett. Kétségbeesetten kapott a nádtor-
zsákhoz, halak menekültek mellıle, sima testük csiklan-
dozta a nyakát. Vízisikló úszott keresztül. Végre Böngér 
egy bedılt fa törzsére kucorodott. Csete messzebbre lá-
balt, figyelt. Az ösvény tovább hajladozott, valaki neszte-
len közeledett, gyanútlanul. 

Az ösvényt szegélyzı nád kettévált, s idegen ember 
jelent meg a kanyarodóban. Mögötte még egy. Majd egy 
harmadik. Kezükben hanyagul lóbálták az íjat; övükbe 
kard volt tőzve, lábukon bocskor, fejükön bırsisak. Hogy 
harcosok, ez rögtön látható volt. Idegen katonák. 

Nyilván féltoronyiak. Talán kémelni jöttek, de lehet, 
hogy csak az éhség hajtotta ıket kacsahús, bíbictojás után 
a nádasba. 

Csete a nád között háromszor, hosszan, mélyen utá-
nozta a békák hangját: 

– Uung… uung… uung… 
Kis idı múlva távolabbról, Detréék felıl érkezett az 

értı válasz: 
– Uung… uung… uung… 
Majd hirtelen az ellenkezı oldalról is, ahonnan senki 

nem várta: 
– Uung… uung… uung… 
A három idegen azonban minderre ügyet sem vetett, 

nem tőnt fel nekik a háromszoros békaének, csak mentek 
elıre, lassan tapogatva a lépést, ingadozva a hajladozó, 
zsombékos úton. Egyikük markában három vadréce ló-
gott. Nem messzi újra felhangzott a háromszoros uungás, 
mintha éhes békák jelezték volna a delet: uung… uung… 
uung… 

Csete arra gondolt, talán Csankék csapata ült teljes 
létszámmal bele a vízbe. Lehet, hogy az ı útjukon is vo-



nulnak féltoronyi kémelık, és Csankék ekképp jelzik az 
ellenséget. Jelzett tehát Csete újólag hármat. A három 
idegen nem sietett. Mintha egyiküknek végül mégis fel-
tőnt volna a szabályos békaének, belefülelt a nádi leve-
gıbe. Rétisas körözött a magasban, figyelt. 

Visszafojtott, fülledt csend támadt, a békaénekek ab-
bamaradtak, csak a három idegen harcos tocsogott tovább 
az ösvényen, vigyázva rakosgatta lábát. 

Ebben a pillanatban követték el Detréék a vigyázat-
lanságot. Az egyik fegyelmezetlen apród – az örökké 
izgı-mozgó Keszı – nem bírt már magával, s mert nem 
állott mellette Csete, aki fegyelmezze, megirányzott egy 
szép tollú fehér kócsagot. A madár nyugtalanul keringett 
fészke fölött, szeretett volna leszállni rá. Keszı megcé-
lozta – a tollra áhítozott –, a nyílvesszı a kócsag szárnyát 
törte el. A madár fél szárnnyal billegett fenn a levegıben, 
megpróbált menekülni, de a szeles Keszı, tilalom ellené-
re, még egy nyílvesszıt küldött utána. Keszı ügyesen 
célzott, a kócsag nem menekülhetett. Kettıt bukdácsolt, s 
úgy zuhant le, mint egy kı, egyenesen az elöl ballagó 
idegen harcos lába elé. 

Az döbbenten torpant meg. A madár vére végigfolyt 
fehér tollain, testébıl két nyíl meredt ki. Nem lehetett 
kétséges senki elıtt: vadászok járnak erre, vagy katonák. 
Halászok semmi esetre sem. A három idegen azt csele-
kedte, amit ilyenkor tenni kell, háromfelé ugrott, legug-
golt, felemelte íját, s belecélzott a napsütötte, zöld sem-
mibe, a nádas közé. A hátramaradt apródok felıl most 
halk, de azért hallható, rövid diadalkiáltás tört elı; Keszı 
továbbra sem uralkodott magán, ı üvöltött föl. Ujjongott 
volna még tovább is, ha Detre be nem tapasztja a száját. 
A bödönhajó csaknem felborult velük. 

Keszı a kócsag után akart valamiképpen rohanni, az 
evezı után kapott. A három idegen vezetıje felemelke-



dett, és futvást igyekezett a hang felé. Lába alatt ugyan 
ingott-rengett a talaj, de nem törıdött vele, biztosat akart 
tudni. Kettéválasztotta a nád függönyét, s egyszerre ott 
állott a négy apród csónakjával szemben. Mind a két csa-
pat megrettent; egymásra meredtek. 

– Kik vagytok? – emelte fel íját az idegenek vezetıje. 
– A tó a Németújvári uraké, tilos idegennek halászni, 
madarászni benne. Ki fiai vagytok? 

Detre nem felelt. Felemelte íját ı is, megcélozta az 
elül állót, s célba fogták a három idegent az apródok 
mind. Hét nyílvesszı irányult egymásra, de még nem pat-
tant el. 

– Ne közeledj! – kiáltott Detre is. – Kinek embere 
vagy? Honnan jöttél? Merre mégy? 

Egyikük sem nevezte meg magát. Csak a nád suso-
gott, s nyugtalan fészeklakók csirrentettek gondtalanul. 
Csobbant a víz is, egy csuka feldobta magát. 

És akkor hirtelen zuhant az áldás a három gyanútlan-
ra. Mert Csete meg Böngér ezalatt kimászott a vízbıl, s a 
három idegen után osont. Puszta kardjuk volt velük, de 
Csete övében amaz alkalmatos, hosszú nyelő buzogány 
is. Már sújtott vele a hátul guggolóra – az idegenek le-
guggoltak, hogy minél kisebb célt mutassanak –, akkora 
erıvel pedig, hogy az csak fordult a vízbe minden sóha-
jos jajszó nélkül. Észrevette ezt a két elöl figyelı, fordult 
gyorsan hátra, de az egyiknek nyakában Csete lógott már, 
a másik hátán Böngér. A többi apród is a bödön aljára 
dobta az íjat, sebesen evezett kifelé, segítséget hozandó. 
Csak a birkózók zihálása hallatszott, azon küzdöttek, 
hogy vízbe vessék egymást. Csete embere fölötte izmos 
volt, úgy pörgött a besenyıvel, mint a vaddisznó a fülét 
kapkodó kutyával. Csete nem hagyta magát. Böngér két-
szer csúszott már a vízbe, hasmánt kapaszkodott ellenfele 
lábába. Az nagyokat rúgott belé, elejtett kardját kereste. 



Talán bele is zuhant volna végképp Böngér a vízbe, 
csúful iszapba veszvén, ekkorra azonban már a többi 
négy is kitolta, nyomta, húzta a bödönt a szilárd ösvény 
partjára, s egymás után ugrottak ki, a két idegent mar-
kukkal fogdosván. Hatan mégiscsak legyőrték a kétség-
beesetten védekezıket. Indát téptek le a fáról, kötéllé so-
dorták, s alig telt bele egy tőzcsiholásnyi idı, a két isme-
retlen már ott nyúlt el az ösvényen. 

– Valaki fusson a mieinkért! – rendelkezett Csete. 
Keszı vállalta; sietett eltőnni a többiek szeme elıl. 

Még mielıtt baját kellıképpen ellátta volna Csete, nyaka 
közé szedte lábát, lódult Bodon hadnagyért. Bodonék a 
réten heverésztek, récéket forgattak nyárson nádparázs 
fölött, s várták a hármas füttyentést, de hiába füleltek, 
hang nem érkezett. A fülön fogott féltoronyiak dühös 
méltatlankodását felfogta a tömött náderdı. Csodálkozva 



pillantottak hát a sötét ösvényen feléjük futó Keszıre. Az 
már messzirıl kiabált: 

– Fogoly! Foglyot ejtettünk! 
Bodon felugrott, tíz embert szólított maga mögé, 

szinte lépedetlen suhantak a keskeny ösvényen. S már ott 
is álltak a két megkötözött fölött. 

– A harmadik a vízben maradt – jelentette Csete. 
– És Csankék? – pillantott körül Bodon, mintha nem 

tudta volna, hogy azokat más úton bocsátotta tova. Most 
azonban azokat is itt kereste. 

– Mintha ıket is hallottam volna – felelte Csete –, ta-
lán feléjük is járt féltoronyi kémelı. 

Bodon fürgén intézkedett. Harci erénye volt, hogy 
minél nagyobb veszedelem mutatkozott, annál könnyeb-
ben találta föl magát; bajban lett erıs. Feltámogattatta a 
két foglyot, lábuk kötelét meglazíttatta, s útnak lódította 
ıket a rét felé. 

– Megkeserülitek még – dühöngött az egyik –, Ger-
gely urunk kivájja a szemed. 

– Melyik Gergely urad? – döfködte meg a foglyot 
Bodon hadnagy dárdája visszájával. 

– A Németújvári! – vetette oda dacosan. 
– Kıszegen lakoztok? 
– Erre nem felelünk. 
– Kismartonban? 
– Mi közöd hozzá. 
– Avagy éppen Fél toronyban? 
A fogoly egy pillanatig habozott, aztán szótlanul erre 

is csak rázta a fejét. A süvegét elvesztette a birkózásban. 
– Jó – felelte nyugodtan Bodon, s a hamvadó parázs-

ból hosszú botot halászott ki, egyik végén még égıt. 
– A topánját! – parancsolta. 
Igyekvı kezek oldották le sietve a fogoly bocskorát. 

A fogoly összeszorította a száját, aztán ordítva nyitotta 



ki, amikor Bodon hadnagy a talpához nyomta az izzó vé-
gő botot. 

– Ne kínozz! – üvöltötte kétségbeesetten. 
– Nem kínozlak, miért kínoználak – nyugtatgatta a 

hadnagy –, csak azt mondd meg, hol lakoztok? 
– Nem felelek, mondtam. 
– A másiknak is oldjátok topánját. 
Az a szerencsétlen már elıre jajgatott. 
– Ne nyúljatok hozzám – sikongta vergıdve –, kis-

martoniak vagyunk. Féltoronyba küldtek. 
– Gyáva szent! – köpött ki a bátrabbik fogoly. – Az 

ilyen még játékkardot sem érdemel. Árulkodó macska. 
Urat, teremtıt, ördögöt átkozva rángatta a talpát, mert 

Bodon megint odapörkölt neki, szívesebben beszéljen, s 
hogy egyik se panaszkodjék, a másiknak is megbökdöste 
a meztelen talpát. De ez szolgálatkészen felelt is: 

– Féltoronyból küldtek kémelni a nádba. 
– Miért lıttetek madarat? 
– Éheztünk. Csák Máté emberei mindent felégettek 

már a határban. 
– Vagytok többen is? 
– Egy csata velünk, tíz nyíllövésre nyugatnak. 
– Máté úr hadából mit látott Féltorony? 
– Kıhajító gépet, kettıt. Lovasokat. Szekereket. 
– Vártatok bennünket? 
– Pozsonyból hírlelték. 
Bodon egy pillanatra megállt a vallatásban, botja vé-

ge is elhamvadt. Szinte csak maga elé mormolta, elgon-
dolkozva: 

– Valaki beárult, valaki jelezett. Pozsonyban az ilyen 
könnyen megtörténik, a Güssingieknek sok az emberük 
ott. Te, Csete, senkinek nem járt el a szája, amikor ott 
pihentetek? Gyerekek, vénasszonyok könnyen beszélnek. 

Csete agyában a három pozsonyi úrféle alakja világo-



sodott meg. Hacsak azok nem voltak! Csank szólta el 
azok elıtt magát. De Csete ennyit mondott: 

– Három úrféle faggatott, amikor egy rézmővessel 
volt összeszólalkozásunk. Csendben maradtunk. 

Nem adta ki Csankot. 
A hadnagynak azonban megnyugtatásként hangzott 

az is, hogy Vörös Ábrahámok már megérkeztek 
Féltorony alá. De még valamire kíváncsi volt. Újra a fog-
lyokhoz fordult: 

– Innenfelıl nem vártok támadást? 
– Nem. 
Bodon hadnagy nem titkolta vidámságát. Sikerült hát 

észrevétlen a féltoronyiak hátába kerülni a nádban. A 
bátrabbik fogoly felé fordult: 

– Kár volt hetvenkedned. Van, aki ingyen beszél. 
– Mind megkeserülitek! – ismételte az. 
Bodon mindent tudott már, de egyet még odapörkölt 

a fogoly talpára. Kicsordult a könny Gergely úr katonájá-
nak szemébıl, megpróbálta elrántani talpát, de nem jajga-
tott. Győlölet, dac sugara lövellt a tekintetébıl. 

– Öntsétek le vízzel, ültessétek a vízpartra – fejezte 
be Bodon a vallatást. 

Nem volt bosszúálló. Ha már pontosan megtudta, 
amire kíváncsi volt, nem vallatott tovább. Ha mégúgy 
átkozódtak is a vallatottak, nem kínozta ıket. A megpör-
költ fogoly azonban nem tudott feltápászkodni, még a 
selymes főszálak is égették sebes talpát. Detre öntötte le 
két kupa hős vízzel, de az sem használt. 

Az ösvény túlsó végén Csank jelent meg most, a ma-
ga öt társával. Csurgott róluk a víz, nyilván a tóba mene-
kültek ık is. Ketten véreztek, Csank füle ökölnyire da-
gadt, az egyik apródot támogatni kellett, nehezen lépege-
tett, fél karja ernyedten lógott. Maguk elıtt lökdöstek egy 
embert ık is. 



– Egy a földön maradt, egy meg elfutott – jelentette 
Csank –, ezt behoztuk, nem vall. 

– Kár volt futni hagyni – ráncolta bosszúsan homlo-
kát Bodon –, a futóra mindig rajtavesztünk. Csete behoz-
ta mind a kettıt. 

Csank elsápadt, de nem nézett Csetére. Azt hitte pe-
dig, dicséretet kap. Megkísérelte menteni magát: 

– De a harmadik ott maradt. 
– Ezeké is, náluk is akadt harmadik. Aki visszajuthat, 

az jelent is. Felveri a nádat Féltoronyig, meghírleli jöt-
tünk. 

Az új fogoly dacosan meredt maga elé, egy szót sem 
mondott, nem dühöngött, nem kérlelt. 

– Te is Gergelyék embere vagy? – fordult feléje 
Bodon. 

Nem válaszolt. Négyen markolták, el ne szabaduljon. 
– Újra kérdezem – emelte fel hangját Bodon –, felelj. 
Nem mozdult. Sem nyelve, sem teste. 
– Vessétek le ennek is a topánját, hozzátok azt a 

pörkölıfát. Úgyis mindent tudunk már, nézd! 
A hadnagy a vörösre égetett talpúra mutatott: 
– Ez már szót értett velünk. 
A beszédesebb fogoly megszólalt magától, felpillan-

tott ültébıl az újonnan jöttre. 
– Beszélhetsz – biztatta –, ezek a talpad tőzzel simo-

gatják. 
– Vagy füled vágjuk le – biztatta Bodon. 
– Ha pedig úgyis mindent tudtok, minek beszéljek? – 

vont vállat az új fogoly. – Utánatok kémeltünk, éltek-é a 
nádban. 

– Hát élünk? – csattant föl diadalmasan Bodon. 
– Hát éltek, de lehet, hogy nem lesztek. Most pedig 

bocsássatok szabadon, mondom, mit sem vétettünk elle-
netek. 



– Még mit nem – nevette el magát a hadnagy –, hogy 
ránk szabadítsátok a többit? Hacsak hozzánk nem álltok. 
Mert látjátok, nekünk van mit ennünk. 

A rét ölén tucatnyi nyárson forgott és illatozott a kéz-
zel elkapott réce, lúd, szárcsa, szigonnyal kiemelt csuka, 
ponty. Szétszórt csontok jelezték, hogy Bodon vitézei 
nemigen kedvelik az éhkoppot. Még boruk is akadt. Az új 
fogoly gyomra megkordult. 

– Két napja nem ettem, adjatok valamit – mondta. 
Bodon hadnagy az egyik nyárs mellé telepedett, a 

földbe tőzött nyárs végén melegpirosra sült réce illato-
zott. Kedvtelve tapogatta meg, kését vonta elı, kettészel-
te a récét. Elmélyülten ropogtatta, egy ideig minden fi-
gyelme a récén volt. Az elsı comb után ennyit mondott: 

– Fogj magadnak. 
– Megkötött kézzel? 
– Úgy – nevetett a hadnagy. 
– Megver benneteket az Isten – szólalt meg a földön 

heverı. 
– No jó – folytatta Bodon a másik combot –, hát há-

nyan is vagytok a féltoronyi falak mögött? 
– Ne tudd – kiáltott nyögve Csete foglya –, ne tudd! 
Bodon hadnagy felemelt egy parázsló botot; meglen-

gette a levegıben, a bot vége hosszú, tüzes csíkot írt le. 
Olyan volt ez, mintha a hadnagy bővölne. Szavakat bő-
völne elı. És a szavak meg is jöttek: 

– Nyolcvanan, százan, jó fegyverfoghatók. 
– Csak? – biggyesztette le az ajkát a hadnagy. 
– Meg a várbeli nép, a bennlevı. 
– Csak? – emelte föl ismét a botot a hadnagy. 
– És ugyanannyit várunk Kıszegrıl – főzte hozzá si-

etve a vallomást tévı. 
– Mikor? 
– Ne tudd! – üvöltött föl ismét a földön heverı. 



Hosszú, megtermett ember volt, dicsıségére vált 
Csetééknek, hogy le tudták verni. 

– Te valamiféle vezetı lennél? – lépett melléje 
Bodon. – Úgy üvöltesz, mint aki parancsol. Nem ismer-
lek még, pedig az almodból elég sok ebbel találkoztam 
már. Elsı ember vagy? 

– Az – vágta oda haraggal –, ha tudni akarod, hát az. 
– Megmondanád a nevedet, ha meg nem sértenélek? 
– Patony. 
– Patony? – ámult el Bodon, s felderült az arca – hát 

ismerlek én, csak a nevedet nem tudtam. Híres vitéz vagy 
te, Ottót is szolgáltad. Szamolány alatt ütköztünk meg 
veled. Lám, most mégis kezünkbe kerültél, Patony had-
nagy. 

– A kerék egyszer föl, egyszer le. Te is juthatsz még 
erre a sorsra. 

Bodon hadnagy Csetére pillantott, aki eddig csak 
hallgatott. Egy szárcsacombot tört le Csetének: 

– Ez jó fogás volt, Holló Csete, te besenyı. Hiszem, 
megjutalmaz az úr. 

– Ha életben hagyjuk – vetette oda Patony. 
– Sajnálom, hogy a talpad pörköltem – folytatta 

Bodon, ügyet sem vetve Patony mérgére –, különbet ér-
demelnél. 

– Én, tıled? 
– Foghattunk volna egymásra kardot is. 
– Kiállok veled, égett talpammal is. 
– Nyughass csak. De mondd, nem akarsz Csák Máté-

hoz állni? Hiszen már a bajor herceget is szolgáltad. 
– És a freisingi apáturat is – szakította meg Bodont a 

fogoly hadnagy –, de Csákhoz nem állok. 
Bodon nem is ajánlgatta tovább saját urát, a győlölet 

a Güssingiek és a Csákok között oly mérhetetlenül nagy 
volt, hogy egész népükre, családtagjaik családjaira, vezé-



reikre, alvezéreikre, zsoldosaikra is kiterjedt. Csak a job-
bágyoknak, parasztoknak, pásztoroknak nem volt bele-
szólásuk uraik háborúskodásába. Bodon elkészült a szár-
csával, felállott, s hogy keresztényi lelkületét mutassa, a 
három fogolynak adatott egy-egy sült potykát. Patonynak 
szárcsamellet is. 

– Indulunk – rendelkezett –, alkonyatig nem rosto-
kolhatunk itt. Sietnünk kell. Mit is vallottál te, ott, mikor 
indulnak azok a százan? 

Patony már közbe sem szólt; látta, embere minden-
képpen vallani fog, még mindig nem kedvelte meg talpa 
égetését. 

– Jóllehet már el is indultak s közelednek. 
– Merrılfelıl? 
– Kismartonnak, Fejéregyházának, s úgy Féltorony-

ba. Nyugat felıl kerülik meg a Fertıt, Sopronba bé se 
mennek. 

– Helyes – bólintott Bodon –, oldjátok föl Csank fog-
lyát, a talpa még ép. Te vezetsz, ember. 

. – Én? – simogatta meg kötéltıl zsibbadt lábát a fo-
goly. 

– Te, elöl. Okosan haladj, ne csapj fölösleges lármát, 
ne verd föl a nádat, mert rajtad a kés. Vezess, amerrıl 
jöttél. 

– Az ingoványba vezesd ıket – szólalt meg megint 
Patony, s talán nem is adott volna ilyen tanácsot, ha nem 
szurkálgatták volna meg tüzes bottal a talpát. Vízbe foj-
totta volna most Csák minden emberét. 

Bodon hadnagy ezt a dühöt sem méltatta haragos vá-
laszra, tudta, hogy hasonló esetben ı is ugyanígy csele-
kednék. Ismerték egymás gondolkodását ismeretlenül is. 
Csak ennyit mondott: 

– Elhallgass, mert megkötözve itt hagylak, és farka-
sok martalékává léssz. Kettıtöket tízen fognak ırözni, 



fogjátok közre ıket, szemetek fényénél is jobban vigyáz-
zatok rájuk. Patonyt Máté úrnak ajándékozzuk, felvisszük 
Trencsénbe, hadd lássa, milyen virágok teremnek a 
Güssingi urak rétjén. Te pedig, harmadik, legelöl törsz 
utat. 

Csankot szólította elı: 
– Csank, a járást te is ismered, foglyodat is. Követed 

ıt. Szökni próbál: leszúrod. Ezt már futni ne engedd. A 
lovak is kövessenek. 

Csank úgy érezte, a hadnagy gúnyolódik vele, amiért 
kiengedett a kezébıl egyet. Keservesen sóhajtott fel, fél 
füle még mindig sajgott, egyik társa alig bírta emelni kar-
ját, csuromvíz volt, aligha szárad meg gyenge tábortü-
zeknél. Ha a hadnagy látta volna, mily fáradsággal tudták 
idevonszolni ezt az egyet is, hányszor buktak vízbe, szé-
dültek meg ütéstıl, mint pörögtek a keskeny ösvényen, s 
elaléltak már-már: akkor a hadnagy bizton nem hegyezi 
ki a szót. Csoda-e, ha az egyik mégis elinalt? Közben 
mégis örvendett magában, hogy elsı vállalkozása sike-
rült, kudarcba nem fulladt, s ı szégyenben nem maradt 
Csete mögött. Néma, hallgatag dühének nyilai azért zápo-
roztak Csete felé, mert megint csak a besenyı kerekedett 
felül. Különb foglyot hozott, méghozzá kettıt; Legszíve-
sebben vízbe mártogatta volna Csetét, mint ezt a foglyot 
itt, aki éppoly csatakosan, elıtte ballagott. 

Meztelen kardját a fogoly hátának tartotta, készen ar-
ra, hogy azonnal döf, ha gyanús mozdulatot tesz, vagy 
kiáltozni kezd. A fogoly pedig bizonytalankodott az út-
ban, a zsombékok között maga is félt, mindössze kétszer 
járt erre életében. 

Kanyargós, hosszú libasorban vonultak, nesztelen, 
csak néha loccsant talpuk alatt a mocsárvíz, vagy rebbent 
föl a vízimadár. A láp hintázott velük. 

A nap forrón tőzött, sötét árnyék takarta ıket. Szú-



nyogok indultak támadásra, sok harcos lábára piócák 
akaszkodtak, s ha tépték ıket, helyük fájdalmasan vér-
zett. Már-már attól tartottak, sohasem lesz a 
nádországnak vége, ítéletnapig benne keringenek. Egy-
szerre azonban váratlan fény csapta meg az elsınek tapo-
sókat. Kikerültek a nádból. A fogoly megállt engedelme-
sen. 

– Az ott Féltorony – mutatta –, ez már itt legelı. Az 
út innen szélesebb, szárazabb, járhatóbb. 

 
 

9. 
 

A távolban marhacsorda legelészett. Néhány pásztor-
kunyhó szomorkodott az irdatlan nagy réten, az ég meze-
jén jól táplált, fehér bárányfelhık vonultak. 

A csapat gyorsan visszahúzódott a fák alá. Csank 
még mindig engedelmesen nyomta kardja hegyét a fogoly 
hátának, de az mit sem törıdött vele, a főbe heveredett. 

– Nem szököm meg – mondta –, tedd le azt a kardot, 
gyerek, inkább ennem adjatok. 

Csank azonban nem hitt neki. Társaival győrőként 
vette körül a foglyot, gondosan ügyelt rá. Ennie azonban 
nem adhatott, maga is éhes volt 

Bodon három fürge fiatalt ugrasztott föl a legnagyobb 
tölgy legfelsı ágára, tekintsenek körül, veri-e föl a port a 
kismartoni segítség? De olyan csöndesnek, békésnek tőnt 
a messzi táj, a kékesszürkén tükrözı Fertı-tó, a nádi ke-
ret, a zsombékok világa, mintha rosszindulatú ember nem 
is lakozna benne. Még csak halászok sem mutatkoztak a 
vizek partján. 

– Engedj, uram elıremennem kémelınek – kérte a 
hadnagyot Csete ismét. 

– És engem – ugrott eléje Csank, mert újfent feléb-



redt szívében a bántalom, s unta már kardját tartani fog-
lya fölött. 

– Csak egyıtök indul, tapasztaltabb öreggel – határo-
zott Bodon –, Csete, te mégy. 

Csankot oly harag foga rágta, hogy csak egyetlen 
rossz szót szóljon a fogoly, menten beledöfi a kardot. De 
a fogoly hallgatott. Oly éhes volt már, hogy mozogni sem 
bírt. 

Csete egy nagy bajszú íjásszal eltőnt a magas főben. 
Vigyázva haladtak elıre, szerették volna látni, merre ke-
rüljenek, a féltoronyiak segítsége vajon felbukkan-e már 
a kismartoni úton? 

– Vajha megtalálnánk Ábrahám úrék táborát – re-
ménykedett Csete, és gondolatban a táltost idézte, három-
szor írt bővös kört a levegıbe, hátha ez segít. 

A nagy bajszú íjász észrevette. Tudta ı is, mirıl van 
szó. 

– Bővölöd ıket? – kérdezte. 
– Vége – engedte le az ujját Csete dühösen –, már 

kimondtad. Ha kimondják, nem sikerül. 
– Ökör vagyok – ismerte be a nagy bajszú –, tudhat-

tam volna. Igazad van. Mindig elıbb jár a nyelvem. Most 
mit tegyünk? 

– Semmit. Most már csak magunkban bízhatunk, pe-
dig nagyon jó táltoshoz folyamodtam. 

A nagy bajszú aprókat pökött a négy világtáj felé. 
– Talán ez segít – fohászkodott reménykedve –, men-

jünk. 
De most már kétségessé vált útjuk sikere. Kibeszél-

ték. 
Nagy ívben kerültek nyugatnak, rejtızve cserjék, 

bokrok, hajló főzek, fénylı levelő égerek, nádak árnyé-
kában. És íme, talán a varázslat mégis használt, mert a 
távolban port vert föl a szél, sőrő fehér port. Az ilyetén 



porfelleg okozója azonban birkanyáj, ménes vagy marha-
csorda is lehet. Csete gyorsan kapaszkodott föl egy sok-
ágú mocsári tölgyre, csaknem letört alatta az utolsó gally. 
Lengett a vékony ágon, akár egy zsákmányra lesı kar-
valy, a szeme is hozzá hasonlatosan járt körbe. Nem kel-
lett sokáig meresztenie a szemét, amikor meglátta, hogy a 
tó északi partját kerülgetve nagyobb csapat vonult 
Féltorony felé. Lándzsáik ki-kiemelkedtek a 
nádországból; gyalogszerrel mentek, kissé fáradtak lehet-
tek már. Nyolcvanat-százat olvasott össze sebtiben Csete, 
lovas alig kéttucatnyi, mögöttük néhány ökröktıl vonta-
tott szekér. 

– Jönnek! – röpült le Csete a fáról, s rohant vissza 
Bodonék rejtekhelye felé. Az íjász alig bírta követni, nem 
volt hozzászokva ilyen fiatalos vágtatáshoz. 

– Jönnek! – esett be Csete Bodonék közé. – Elvághat-
juk az útjukat, ha ık! 

A pihenı tábor felbolydult. Akinek lova volt, lóra ka-
pott, aki gyalogszerrel járt, a lovasok után rohant. A rét 
puha füvén vágtattak, por sem jelezte nyomukat. Csete 
iramlott elöl, türelmetlenségében alig bírta fékezni magát; 
úgy vélte, jól kiszámította, hol keresztezhetik a gyanútla-
nul vonulók útját. A nap alig egy araszt mozdult el még 
csak az égen, amikor már lassítaniok kellett, nehogy idı 
elıtt vegyék észre ıket. Bodon azonban még az ilyen 
eszeveszett sietésben sem vesztette el eszét. A távolban 
legelı tehéncsordára mutatott. 

– Azt majd behajtjátok – rendelkezett –, ha az embe-
rekkel végeztünk. A csorda a miénk. Ostorozzátok hátra, 
pásztorával együtt. 

Aztán már nem is maradt sok idejük a jövı felıl tő-
nıdni, a nap sem állt meg kedvükért az égen, hogy sokáig 
világítson, az utolsó három-négy nyíllövésnyi távolságot 
a nyílt réten rohanták végig, nem volt minek védelmében 



rejtızniük. 
– Huj, rá! Rá! – robbantak a kismartoniakra, oly vá-

ratlanul, hogy azok a pajzsot is alig kaphatták maguk elé. 
Vágták ıket Bodonék, elıször kétszeres nyílzáport 
eresztve rájuk, majd közel kerülve ember ember ellen, 
lándzsával, karddal, buzogánnyal, szekercével, kinek mi-
lyen fegyvere volt. A kismartoniak vezetıje, egy szürke 
paripán ülı sisakos, vértes lovag körülvágtatta a harcoló-
kat, s ordított: 

– Kik vagytok, hogy mertek ránk esni? 
Bodon visszakiáltott: 
– Csák Máté hada vagyunk, benneteket ki fizet? 
– Hát altkor szégyelld magad, orvul támadó beste lel-

ke uradnak! Mi a Kıszegi Gergely úréi vagyunk! 
Németújváriak! 

A csata rövid volt, heves és fölötte lármás, roppant 
riogatásokkal is ijesztették egymást, ez hozzátartozott az 
ellenség megfutamításához. Bodon úgy bömbölt, mint a 
bölömbika a nádban. Az apródok a vezért fogták körül, 
de az ügyesen kivágta magát, s látta Csákék roppant el-
szántságát, nagy erejét, visszafordulót parancsolt, s lova-
saival közrevévén a gyalogosokat, menekült a közeli ná-
das közé. Hogy a nádi világból ily váratlanul elibük pat-
tannak Csákék, erre nem számított, s mivel a féltoronyi 
kémelıket Bodonék fogva tartották, nem is akadt, aki 
jelentette volna közeledtüket. A féltoronyiak aligha sej-
tették, hogy a közelükben máris egymásnak esnek az el-
lenfelek. 

A kismartoniak néhány embert vesztettek, néhányuk 
sántítva, sebzetten futott, de hullott egy fél tucat Csákék 
közül is: azok most egymást kötözgették a rét szélén. 
Bodon nem üldöztette az ellenfelet, nem volt ajánlatos a 
nádba bemenni, könnyen ottveszhettek volna az ingo-
ványban, azért csak ordítoztak Gergely úr katonái után, s 



megpihentek a rét szélén, örömük mégis kiváltképp nagy 
volt, mert a két ökrös szekér, tele eleséggel, abrakkal a 
kezükbe jutott. Ki sem pihenték magukat, már lakmároz-
tak is. 

Bodon ırséget állított, hosszú félívben kerítette körül 
a megfutottakat, ha ismét elıtörnének, azonnal elkaphas-
sák ıket. Azok alaposan elrejtıztek a nádban, messzirıl 
figyelték, merre mozdulnak Bodonék. 

De Bodonék nem mozdultak. Ami feladatuk volt: a 
felmentıket elvágni Féltoronytól, körülzárni ıket a láp-
ban, az sokkal jobban ütött ki, semmint remélték. Letele-
pedtek hát a fák alá, a sebesültek a pásztorkunyhóba ültek 
be, s vártak. Bodon változtatott iménti tervén, s a tehén-
csordát nem hajtatta el, legelésszen az csak most békésen 
a féltoronyi határban; a csorda gyors terelését azonnal 
észrevették volna a figyelıtoronyból. Ha valaki ebben az 
órában messzirıl nézi a Fertı partját, a legelıt, a sötét-
zöld, hajladozó nádat, a marhacsordát, észre sem veszi, 
hogy az elıbb rövid, parázs, dühös, hangos csetepaté dúlt 
a réten, egymást kergette a Németújváriak és a Csákok 
csapata, s végül még zsákmány is került. Igaz, hogy sem 
arany, sem ezüst, csak embernek-állatnak eleség, de az 
ebben a pillanatban volt olyan fontos, mint valamiféle 
kösöntyő vagy ékköves boglár. A néhány elhullott ellen-
séges harcost azonban ügyesen fosztották meg fegyveré-
tıl, sisakjától, ruhájától, akit leütöttek. Az egyik ezüstö-
sen csillogó páncélingen és szépmívő arab kardon össze 
is rugaszkodott két íjász – akiknek semmi közük nem volt 
egyébként ehhez a zsákmányhoz –, Bodon hadnagy 
azonban egykettıre szétverte ıket ököllel. 

– A két apród kapja jutalmul – rendelkezett –, a kar-
dot Holló Csete kapja, az inget Csankfia Csank. Ma vet-
tek részt elıször igazi harcban, s nem is maradtak utol-
sók. 



– Grácia – vette át Csete a külhoni kardot, mert hirte-
len, és nem is tudta, miért, Csák Erzsébet szava jutott 
eszébe. Erzsébet is így köszönte meg, ha kedves ajándé-
kot kapott. 

Csank azonban úgy érezte, megrövidítették. A kardot 
áhította volna, az elefántcsont markolatút, s megint csak 
Csete ütötte el a zsákmánytól. Mit csináljon egy páncél-
inggel, amely rá se megy? Apró katonát ütöttek le érte. 

Bodon mély gödröt kerestetett, iszapos fenekőt, meg-
semmisítıt, abba hurcoltatta bele az elesetteket, földet 
magasra hányatott rájuk. Külön temettette az ellenséget, 
külön a jó barátot. A maga holtjainak fegyverét is meg-
hagyta, a másvilágon szükségük lesz még rájuk, az ellen-
ségének semmit, holtuk után ık lesznek a szolgák. Az 
apák, ükapák szokása szerint egy-egy marék búzát is 
szóratott a sírba a zsákmányból, és mert igen sajnálta 
kedves emberei vesztét, három sült récét s egy nagy ke-
nyérlepényt is mellükre helyeztetett, legyen mit enniük a 
túlvilági kalandozásokban; ne mondják, hogy a jó Bodon 
hadnagyuk még ezt is sajnálta tılük. Szemükre azonban 
nem tétetett egy fél dénárt sem, mert egyiküknél sem 
volt. A dénárokat a féltoronyi ostrom reménye csillogtat-
ta meg elıttük. Ha pap lett volna a közelben, Bodon még 
örök álomba is énekelteti vala ıket, a hadnagy azonban 
még egy valamirevaló gyermeki imára sem emlékezett. 

Most egyébként is minden gondja az volt, miként 
találkozhassék észrevétlenül Vörös Ábrahámmal. Ábra-
hámék már nyilván a féltoronyi palánkokat kerülgetik, 
talán körül is zárták a várat, s hajigálják a süttıi kı-
gombócokkal. A tervet mindenesetre ekképp kovácsolták 
össze Mosonban; Ábrahám úr pedig nem az az ember, aki 
tőzzel-vassal keresztül ne vinné szándékát, ha egyszer 
embere és fegyvere van hozzá, s kiváltképp, ha nagyon 
haragszik. Márpedig ı a Németújvári grófokra mindig 



haragszik. 
 
 

10. 
 
Alkonyodott. 
Mintha valami égi parancs szólította volna elı, min-

denünnen, falevelek könyöke alól, nádi világból, a mo-
csár vizébıl, minden egyes főszálról s békalencseszemrıl 
milliói s milliói kerekedtek föl a szúnyogoknak, elszánt 
rohamra indulva ember s állat ellen. Dobálta magát ló és 
ökör, íjász és pásztor. A fák takarásában kanyargott a 
trágyatőz hárító füstfellege; apró parázsfészkeket raktak 
tızegbıl, sok kicsit, szétszórva, mégis átkozódva vakaró-
zott a tábor. A békák – megannyi áhítatos kántor – est-
hajnali búcsúnótára zendítettek, a madarak lassan elcsen-
desedtek. Féltorony, Fejéregyháza irányában fellobbant 
néhány magasra szökı láng, házak, szalmakazlak, nádte-
tık éghettek. Ott már gyújtogattak, tüzes nyilat röppentve 
szerteszét. 

A közelben – öt-hat nyíllövésnyi távolságban – kicsi 
falu lapult meg, ablakaiban egyetlen mécs sem világított, 
az alkonyi fény néhány asszonyszemélyre hullott, azok a 
ház körül tettek-vettek; kakaskukorékolás jelezte, hogy 
emberek élnek ott. Az alkonyi szél igen messzire vitte a 
hangot. Férfiak nem mutatkoztak még a határban sem, 
ıket bizonnyal hadba rendelték már. Az asszonyszemé-
lyeket, gyerekeket is csak sejteni lehetett. Nyilván észre 
sem vették, hogy a nádas szélén két csata ember egymás-
nak esett, s ha észrevették is, közelükbe jönni sem mer-
nek. Jobb az ilyet meg nem látni, s csak védeni azt, ami 
az övék. Az egyik harcos, aki ismerıs volt errefelé, azt 
találgatta, nem Gálos falu-e ez, valahai királyi jobbágyok 
faluja, amelyre rég rátelepedtek már a Németújvári gró-



fok. 
A nap vörösen forgó gömbje lassan szállt a nádas 

mögé, mintha fürdeni akart volna, sugarait utolsó nyílzá-
porként szórta szerte, aztán lesüllyedt, hogy hajnalban 
majd a Bakonyerdı mögött ébredjen föl ismét. Elszürkült 
a táj, de nyugat felıl az alkonyi piros csík még hosszan 
rajta feküdt az égen. Holnap szél kerekedik. 

Néhány harcos indult óvatosan a falu felé, hátha lel-
nének ırizetlen kecskét, ludat, bárányt, malacot, sütniva-
lót. Szerencséjük volt, mert mire a szúnyogok abbahagy-
ták harci rohamukat, egy sánta kecskét vonszoltak ma-
gukkal, leszúrták, s már nyúzták is. 

A hadnagy maga elé szólította Csetét és Csankot. 
– Ma megmutattátok, nem vagytok elkényeztetett 

kamaráslegénykék, hanem férfiak. Még éjfél elıtt errıl 
ismét bizonyságot tesztek. Ti vagytok a legfürgébbek, s 
hiszem, legokosabbak is. Úgy látom, hogy eszetekkel is 
csatáztok, nemcsak karotokkal. Megkerülitek ezt a falut, 
és törve vagy hajolva, de megkeresitek Ábrahám urunkat 
odafönn Féltorony alatt. Jelentitek érkezésünk, a kismar-
toni felmentıket a nádba zártuk, mitévık legyünk holnap. 
Hajnali kakasszóra visszatérjetek. Négyen indultok, két 
öreget adok mellétek, netán mégis megriadnátok a sötét-
tıl, és lidérccel viaskodnátok. 

Szokása ellenére igen hosszan beszélt. Bele is fáradt. 
Nagyot fújt végezetül, és a két öreg sellyei harcost hívatta 
magához. 

– Nem riadunk meg semmitıl, senkitıl – felelte 
Csank komoran –, de együtt kell-é haladnunk? 

A hadnagy mit sem tudott a két vetélkedı folytonos 
ingerültségérıl, egymást bosszantgatásáról, de nem is 
érdekelte különben. És ha tudta volna, annál inkább 
együtt meneszti ıket, mert az ilyetén vetélkedés csak 
hasznára van mind a harcnak, mind a nyugovásnak. 



– Szorosan egymás mellett, mintha lánccal lennétek 
egybefőzve! – tette hozzá. 

Csete nem vitatkozott. Engedelmesen hajtotta meg fe-
jét: 

– Úgy lesz, uram. Indulunk, jelölj mellénk kettıt. 
A sellyeiek, szerediek, galántaiak azért voltak Bodon 

hadnagy kedveltjei, mert a Vág partján és a Duna kiönté-
sei között jól kitanulják a nesztelen osonást, rajtaütésre 
igen alkalmas emberek. A két sellyei is tapasztalt kémelı 
volt. Összenéztek mind a négyen, s már tőntek is el a 
szittyós-kákás magas főben. 

A hold takarékosan világított, lámpásának alig felét 
lengette feléjük, olykor el-eltőnt a gyér fellegek mögött. 
Gyorsan, óvatosan kellett haladniuk, nagy ívben kerülték 
meg Gálost, a hív házırzı kutyák mégis megorrontották 
ıket, egymást értesítették vad vonítással a gyanús sza-
gokról. A rét itt-ott megringott alattuk. A csendben kérı-
dzı rideg csordához nem mertek közeledni; a pásztorok 
sem bújtak elı a kunyhóból. Ismerték a kutyák beszédét; 
másképp jeleznek embert, másképp farkast, másképp 
ugatják a holdat. A nádi farkas csak télen veszélyes. 

Egymás nyomában haladt a négy, szótlanul. A távol-
ban fénylı kazaltőz vezette ıket, mintha jelzıbetőket íra-
tott volna az égre Vörös Ábrahám, hogy izenjen jó had-
nagyának, Bodonnak. Marhacsapáson kanyarogtak, ingo-
ványokat kellett kikerülniük; egy ízben nyárfaerdıbe ju-
tottak, váratlanul apró halászfalu széle bukkant elibük, 
csaknem belebonyolódtak a száradó hálókba. De a tőz 
fénye folyvást biztos irányzó maradt, északnak mutatott. 

A hold már az ég közepén bolyongott, hol felfénye-
sedve, hol apró felhıkbe takarózva – csak esıt ne hozzon 
még, könyörgött az egyik sellyei –, a két apród pedig 
csökönyösen zárta össze ajkát, szót nem váltott egymás-
sal. A hadnagy parancsa meg az éjszaka ezernyi titkos 



veszedelme láncolta most ıket egymáshoz. Kardjukat 
markolták, fejüket nyomta a sisak, testüket a sodrott pán-
céling – a hadnagy így rendelte ezt ruházatukul, ez védje 
meg ıket a hirtelen rajtaütéstıl –, elszántan mentek, men-
tek… 

A lobogó lángok lassanként elhamvadtak ugyan, ek-
korra azonban már a felgyújtott házak közelében jártak. 
A szikrázva röppenı nádszálaknak már recsegı hangja is 
hallatszott, a szalmakazal parázslón hamvadt, a házfedél 
ropogott. A lassú éjszakai szél meleget fújt feléjük. Igye-
keztek kikerülni a fényt. Apró falu házai égtek, emberi 
lárma, futkosás, jajszó, kutyaugatás nélkül, kísértetiesen. 

A távolság megtévesztı volt. Hamarább odaértek, 
semmint számították. Árnyékuk a rétre vetıdött, a fák 
között a négy ember szellemként suhant. 

Két ırizı toppant eléjük a sötétbıl: 
– Kik vagytok? 
De a négy nem ijedt meg. 
– Ti pedig kicsodák? – ugrottak a két ır mellé, s kar-

dot emeltek. 
Egymást fogták, egyik sem vallott. Szerencse, hogy 

egy kazal lassan hamvadó fénye Csetére vetıdött. Az ır 
felismerte, Trencsénben már látta néhányszor: 

– Te a Máté úr apródja vagy! 
– Én – felelte Csete, de még mindig bizonytalanko-

dott, hiszen nem lehetett tudni, valamelyik Csák-katona 
nem állt-e közben a Németújváriak szolgálatába –, és ti 
vajon? 

– Jó helyen jártok – nyugtatta meg az érkezıket az ır 
–, Ábrahám úr tábora ez. Jertek sietve, bizonnyal nem ok 
nélkül bolyongtok itt. Féltorony határában jártok. 

Csete fellélegzett. Útjuk eleddig jól sikerült, a 
féltoronyi falak alatt vannak. Izzadva hámozta le fejérıl a 
nehéz sisakot, amely még nyakát is befödte. A győrős 



páncélinget leszedni azonban már nem volt olyan köny-
nyed munka, melegítette, szorította nagyon. Cipelnie kel-
lett tovább magán. Visszasóhajtotta jó Daru lovát. 

Az ır sokáig kanyargott velük ide-oda. Messzire tá-
voztak a hamvadó tőztıl, a Vörösszakállú Ábrahám ala-
pos távolságban ütötte föl táborát. Mélysötét éjszakai le-
pel alatt egymást taposták, útjuktudatlan. Mikor már-már 
azt hitték, a keresgélésnek sohasem lesz vége, a párás, 
füzes patakparton hirtelen bukkantak föl Ábrahám úr sát-
ra elıtt. Hatemberes sátor volt. 

Ábrahám úr két ırzıvel szunnyadt a sátorban, s mi-
kor költögetni kezdték, oly riadtan ugrott föl, kapott 
fegyverhez, mint akit álmában ellenség lep meg. 
Beletellett egy fél-Miatyánknyi idı, míg összeszedte ma-
gát. A sátor ajtaja elıtt csiholt fényt egy ırkatona, serce-
gı gyantadarabot tartott képük elé Vörös Ábrahám, s így 
látta meg, kik verték föl álma mély vermébıl. Ámde, 
amikor felismerte a két apródokat, még szakálla 
gömbörödésén is elégedettség ömlött végig. A kört a 
Németújváriak féltoronyi palánkja körül sikerült hát be-
zárni. 

– Gyorsan mondjátok! 
Röviden szóltak, Ábrahám úr mindent megértett, nem 

kellett sokat magyarázniuk. Vörös Ábraháméknak boruk 
is volt, friss kenyérlepényük, sült birkahúsuk. A bort a 
feltört pincékben találták, a birkát is itt vágták, nem 
Mosontól taposta a füvet idáig. 

– Mintha sohasem ettetek, ittatok volna – állapította 
meg Vörös Ábrahám, mert ı nemigen kedvelte sem a 
szomjúhozást, sem a koplalást, és az volt a dicséretes 
benne, hogy mások éhezését sem szívesen nézte. Olykor 
még foglyait is jóllakatta. 

Az ételt-italt gyorsan kapták be, hogy még hajnali de-
rengés elıtt visszatérhessenek. Ábrahám úr üzenete pedig 



akképp szólt, hogy Bodon hadnagy gyalogjainak felével 
tartsa vissza a kismartoniakat, ha kitörni készülnének a 
nádból, másik felét gyors lépésekkel, lovasait vágtában 
menessze a palánk alá. Felpörkölik Féltoronyt, még mie-
lıtt a Güssingiek újabb felmentıket küldenének. Aztán 
mire a Németújváriak fıcsapata megérkezik, Csák 
Mátééknak már csak hőlt helyük maradjon. 

A két sellyei íjász még visszafelé haladtában is lelke-
sen faragta a húst a birkalapockáról. Sisakjában Csank 
cipelte a bort, hogy meg-megállva nagyokat húzzanak 
belıle. Mire hazaértek, a két sellyei íjásznak erısen ke-
resztben állott a szeme, de a két apródok pillája rebegé-
sén is meglátszott, hogy nemcsak az ébredı nap ereje 
taszigálta ıket, hanem igazgatta bokájukat a bor is. 

A gyalogokat kétfelé osztotta hát a hadnagy. Parancsa 
az lett, hogy míg izenetet nem küld, egyik felük a nádat 
ırözze, s benne a kismartoniakat – ha azok ugyan már 
végképpen vissza nem fordultak azóta, mert neszük sem 
érkezik a nádból – valahányszor kitörni próbálnak, ves-
sék vissza ıket az ingoványba könyörtelen. A csapat na-
gyobbik fele rohanvást indult a féltoronyi falak alá. A-
lovasok a réten végre kedvükre lepték meg a gulyát, 
pásztorostul hajtották maguk elıtt a tehenet, borjút, bikát. 
Az állatok eszeveszetten vágtattak, némelyek kitörtek a 
hajtásból, szóródtak szanaszét, legelın, nádak között. Két 
tinó egymást taszigálva, bıgve süllyedt az ingoványba, a 
hajcihıt a kutyák szorgalmas ugatása kísérte. Nekik tet-
szett a hajtás legjobban, kedvükre dolgozhattak, terelhet-
tek, csimpaszkodhattak. Az egyik Csák-lovas ostort kerí-
tett, tanult hajtó volt, körülvágtatta a nekiszabadult csor-
dát, összeterelte, hajtotta maga elıtt. A kutyák dühödt 
szorgalommal követték. 

Hideg, csípıs hajnal volt, de senki sem didergett 
most. Magához tért a nádi rengeteg, égnek szállt a por, a 



lovon vágtatók hujongtak, egyikük tüzes kócot lıtt a szé-
naszárítóba, lobbant a láng, futván futottak a gyalogem-
berek, hogy le ne maradjanak a csordától, izzadtan, poro-
san, kormosan ordított az egész tópart. Még a sántikálók 
sem mertek lemaradni, bicegve, küszködve követték 
nyomon a többit. 

Negyedannyi idı alatt értek Ábrahám úr táborába, 
mint Csetéék éjjel. Dübörgı marhacsorda, menekülı 
pásztor, csaholó terelıkutya, habzó szájú ló, karddal-
pajzzsal zörgı, rohanó, sántikáló, zsákmányra éhes, ösz-
szekavarodott tömeg zuhant közéjük. 

Bodon hadnagy népe megérkezett. 
Csak Csete meg Csank nem szólott egymáshoz egész 

éjjelen. 
 
 

11. 
 

Vörös Ábrahám nem sokat teketóriázott. Így is három 
teljes napra volt szüksége ahhoz, hogy idáig elvergıdjön 
Mosonból, s körülzárja a féltoronyi palánkot. Még mie-
lıtt tehát a Németújváriak tetemesebb felmentı csapattal 
Borostyánkırıl ideérkezhetnének, be is kell vennie, ki is 
kell fosztania a városkát s a váracskát, hogy visszaadja 
Gergelynek a szomolányi kölcsönt. Bodon hadnagyot 
Ábrahám úr dicsérni el nem mulasztotta, amiért ily ügye-
sen verte át magát a Hanság meg a Fertı nádasain, s vág-
ta el a segítı csapat útját. 

– Végbevittétek, Bodon, jutalmatok nem marad el. 
– Azok a fiatal gyerkıcök is helytálltak, akiket Máté 

urunk küldött Trencsénbıl tanítványul – mondta Bodon –
, fürgén, okosan, urunkhoz híven szolgáltaké 

Bodon hadnagy igazságos ember volt, azonfelül jól 
tudta, hogy aki az embereit dicséri, dicséri az egyben sa-



ját magát is. 
– Behoztad mind a tizenkettıt? 
Attól tartott Vörös Ábrahám, hogy elıbb-utóbb el 

kell velük számolnia az úrnak. 
– Kettı sántult meg a nádban – vallotta a hadnagy –, 

egy lóról zuhant, egyet csordatehén taposott bokán, egy-
nek karját nyilazták meg, de mindegyik elevenen maradt. 

– Ami felette kívánatos is – jegyezte meg Vörös Áb-
rahám –, de hát harcot tanulni küldték ıket, anyjuk szok-
nyája megé nem dughatjuk egyıjüket sem. 

Vörös Ábrahámnak az apródok sorsánál azonban 
most sokkal jelesebb gondja volt. A kıhajító szerszám-
mal foglalkozó embereket parancsolta sürgısen magához. 
Azok már pitymallatkor felállították, rugós kötéllel meg 
is feszítették a két gépet, három nyíllövésre a kaputól, 
biztonságban, hogy adott parancsra készen legyenek, s 
elıretolhassák a kıvetıket. A kıgolyókat egymásra hal-
mozták, ámde készítettek éles, hegyes, szögletes kıdara-
bokat is, tíz szekér cipelte ıket. 

Az egész Féltoronyt körülfogta már Vörös Ábrahám. 
Odabenn, a falak mögött pedig oly csönd volt az úr, 

oly mély hallgatás, mintha mindenek békésen szunnyad-
tak volna, s gyermeteg álmukban nem is sejtenék, hogy 
Csák Máté hada sereglett köréjük. Lélegzet-visszafojtó 
némaság a tájon; a feszültség ennek ellenére szinte pat-
tant már. A gyiloklesı folyosókon felvont íjakkal, elıre-
vetett bal lábbal, könyöküket a gerendának támasztva 
vártak jeladásra a nyilazók, az ablakok alá idomtalan, 
öreg köveket készítettek, olvasztották a szurkot, forralták 
a vizet. Egy kovács a csáklya vasát szögezte új rúdhoz, a 
városkaput erıs, vastag lánccal is reteszelték, a hidat fel-
húzták. Bı, iszapos víz terjengett a vizesárokban, látha-
tatlanul bújtak meg fenekén a kihegyezett karók. Vizes 
bırök hevertek szerteszét, vödrökben, dézsákban állott a 



víz. A városka kútjai alig bírták. Az asszonyok azonban 
sírtak, s érezték az ijedelmet az apróságok is, reszketve 
nyöszörögtek. 

Mindez nem hallatszott keresztül a falakon. 
A bástyák egy részét kıbıl emeltette még boldogult 

Béla király s fia, István, a késıbb leomlottak helyébe 
Németújvári Miklós fonatott vesszıbıl újakat, agyaggal, 
homokkal, messzirıl hozatott lajtai kövekkel tömette ki. 
Ezeknek a földbástyáknak ablakuk sem volt, zömök 
tömbként emelkedtek a falak fölé. 

Ezt a kis várat úgy körülzárta Vörös Ábrahám, hogy 
talán a legkiéhezettebb egér sem tudott volna keresztül-
bújni hasadékai között. Á gyiloklesık tetején, a toronyab-
lakban egyetlen várbeli sem mutatkozott. Ábrahám úr 
elıretolatta a két kıhajító gépet, tüzeket rakatott, hogyha 
gyújtó nyilakat lövet, a gyantás, olajos kócot legyen mi-
ben lángra lobbantani. Kémelıket futtatott szanaszét, 
némelyeket magas jegenyékre is felküldött, hogyha 
Gergelyék csapata érkezne, idejében felkészülhessen ro-
hamukra. S miután mindent megfontoltan elıkészített, 
így parancsolt: 

– A kiáltót küldjétek elém! 
A kiáltót Raposának hívták, tizedes volt a csallóközi-

ek csapatában, oly döbbenetes hanggal, mint tíz bölömbi-
káé. Szigonyvetıként került ide Somorja mellıl, s noha a 
halászok, pákászok, csíkászok bölcsıjüktıl kezdve mind-
halálukig csendes szavú emberek, ezt a Raposát olyan bı 
torokkal áldotta meg Gábriel arkangyal, az égiek kürtöse, 
hogy Jerikó falai az ı puszta kiáltására is leomlottak vol-
na, s az sem lehetetlen, hogy végítéletkor elıbb támaszt-
ják föl egy pillanattal Raposát, s ı kiáltja meg a végítéle-
tet, harsona helyett. 

– Raposa, kiáltsd meg a falakat! 
Két tülkös állott Raposa mellé, cifrán faragott tehén-



szarv tülküket a falak felé fordítva fújták meg; tutultak, 
búgtak a kürtök. Elcsendesedvén, Raposa állott közéjük, 
és bikahangján bıdült meg: 

– Halljátok, ti féltoronyiak! Emberek és asszonyok, 
fegyveresek és fegyvertelenek, buta birkák és gyáva ku-
tyák! Adjátok meg magatokat! De tüstént nyissátok ki a 
kaput, még mielıtt be nem törjük mi, s fel nem pörkölünk 
benneteket! Az én uram, Vörös Ábrahám és az ı ura, 
Csák Máté s annak az ura, a király parancsa ez. Azonnal 
nyissátok ki a kaput jószerivel, bocsássatok bé bennün-
ket, különben írmagul sem maradtok. Megmondtam. 

Néhány pillanatra elhallgatott, várta a választ. 
– Hármul kiáltok! Adjátok meg magatokat! 
Semmi felelet. 
– Hármul kiáltok, adjátok meg magatokat, gyáva nép-

ség! 
Ez a mély hallgatás beszédesebb volt, mintha a 

féltoronyi kapitány, a bentiek vezetıje, kiáll a falra, s le-
köpi Raposát. 

– Hármul kiáltottam. Nincs tovább! 
A felelet megjött. Két tucat nyílvesszı suhant el a ki-

áltó feje fölött, a messzebb várakozók felé, s nyilván 
odabenn is akadt hajítógépjük, mert súlyos, vaskos kı 
röpült Vörös Ábrahám elé. Jól céloztak. Két ostromló 
katona feljajdult, azokat már eltalálták. Egyikük elterült a 
földön, a másikat könnyebben érte lábán, s dühösen rán-
totta ki magából a nyílvesszıt. 

Vörös Ábrahám intett. A két hajítógép egyszerre vág-
ta a súlyos kıgolyót a kapu elé felhúzott híd aljának. A 
fahíd megdöndült, állta a dobást. Tucatnyi kıvel verette 
még a kapuhidat Ábrahám, majd irányt változtatott, a 
falakat s a fonott bástyákat kezdték törni. Tüzes nyilak 
röppentek a falakon keresztül, a gyiloklesıkrıl pedig az 
ostromlókat lıtték. A kinti táborban kigyulladt egy sátor, 



odabenn néhány nádtetı. Fekete füst kanyargott a falak 
fölött. A védık nedves bıröket, vizes posztódarabokat 
dobáltak az alacsony házak tetejére, vízzel locsolták égett 
portájukat. A kıgolyók összevissza hullottak a vár piacá-
ra, tetıkre, falakra; egy helyütt a gyengébb fal már le is 
omlott. Az ostromlók nagy sebesen létrát támasztottak a 
roskatag falnak, s tolultak föl egymás nyomában. A fal 
tetején rudakkal, csáklyákkal lökdöstek, tolták el a létrát. 
Késıbb már féltucatnyi létrán másztak fölfelé. Egy-egy 
létra lassan el is vált a faltól, ha nem tudták idejében oda-
kampózni, ide-oda lengett, hátrazuhant, s vele együtt az 
ostromlók is, bele a pocsolyába. Mások rızsét, földet 
hánytak az árokba, hogy gázlót rögtönözhessenek. Ponto-
san tudta mindenki a maga feladatát, csak a hadnagyok 
szaladgáltak föl s alá, hogy igazítsák az íjászokat, kıhají-
tókat, lándzsával létrára kapaszkodókat, ároktömıket, 
tőzcsiholókat. 

A legdühödtebb lárma, csattogás, füstvetés között el-
következett az, amire Vörös Ábrahám csak álmában mert 
gondolni, s ami egy kıhajító katona életében egyszer, ha 
sikerül: a kapunak irányzott masina úgy eltalálta a páros 
hídfelvonó láncot, hogy az egyik lánc elszakadt, s a meg-
megújuló döngetésre a súlyos híd visszazuhant fapillérje-
ire. Hiába árasztották el nyílvesszıkkel odaföntrıl a hídra 
tolongókat, az ostromlók fejük fölé tartva a pajzsot, hosz-
szú gerendákkal addig döngették, taszigálták a tölgyfa 
kaput, amíg a kapu nagy robajjal, porral, füsttel be nem 
dılt. S amikor a nap az ég legtetejébe gurult föl, s az ár-
nyék legrövidebb lett, Vörös Ábrahámék égig ható ordí-
tással tódultak be a kapun. 

A csata odabenn, a szők utcákban, a kerek kis piacon, 
falak tetején, gyiloklesı folyosókon most már még el-
szántabban dühöngött; ember ember ellen támadott. A 
bentieknek nem volt már mit veszteniük, a kintiek min-



dent megnyerhettek. Lándzsa, kard, fokos, husáng, lánc 
került elı, lesbıl nyilaztak, kıvel dobálták a be-
nyomulókat a lassan hátrálók. Égtek a házak, az állatok 
riadtan dobogtak, kiszabadulván a harcosok közé keve-
redtek, lovak éles nyihogással rohantak föl s alá, gyere-
kek sírtak keservesen, nem tudták, mi történik velük. 

Vörös Ábrahám emberei már zsákmányoltak, szedtek 
össze mindent, amit láttak, holott a várat még be sem vet-
ték. A várvédık mind hátrább szorultak, kétségbeesetten 
forgatták a pallost, a láncos buzogányt, a cséphadarókat. 
Sokan az ostromlók közül a templom ajtaját törték be, 
szentkép keretébıl tördösték a drágaköveket, akinek 
iszákja volt, serleget, tálat, ivóedényt, tányért, keresztet, 
perselypénzt nyomkodott bele, némelyik megcsúszott a 
zsákmányszerzés révületében, elejtette, a másik emelte 
föl helyette, s gyömöszölte a maga iszákjába, észre sem 
véve, hogy föléje támadó emelkedik, az vágja fıbe. Má-
sok lovat kötöttek el, menekülıt szúrtak le; kavargott, 
zihált, kergetızött, üldözött és menekült katona, paraszt, 
ember és asszony, gyerek és jószág. 

Csetééket a csata kezdetén félreállította Vörös Ábra-
hám; csak nyilazniok volt szabad és a kıhajítók mellett 
foglalatoskodniok. Hogy ezt is kitanulják – hozta föl 
okul. A közelharctól elparancsolta ıket. Csank, Böngér, 
Detre s még kettı nem bírt azonban magával, átgázoltak 
ık is a kidöntött kapun, s bent keveredtek harcba. Aztán 
Csete is berohant a többiek után. 

Vérzı várbeli katona emelte feléje kardját, sújtott. 
Csete a pajzsát tartotta maga elé, és oldalról szúrt véde-
kezésül. A várbeli elterült a földön, majd sebesülten, ülve 
vonszolta magát félre az útból. Csete egy pillanatra meg-
pihent, leeresztette kardját. Úgy tetszett, a várbeli védı 
mond valamit. Ismerıs nyelven szólt, besenyıül. 

– Besenyı vagy? – csodálkozott Csete; a többiek már 



messze rohantak. 
– Az – mondta halkan a védı –, azok vagyunk, Csete 

a pajzsát is leeresztette. Rábámult a védıre. 
– Nem tudtam – szólt halkan. 
Ismeretlen erı, amirıl nem tudott volna számot adni 

magának, fogta le a kezét, hogy tovább ne sújtson a kato-
nára. Nem elıször verekedett már, csetepatékban is részt 
vett morva földön, ha ilyen ádáz ostromban még nem is, 
szokva volt üldözéshez és meneküléshez, jajgatáshoz és 
sebek látásához, maga is kapott sebet már. Harcra nevel-
ték. Az emberiességet, szeretetet, megbocsátást, könyörü-
letet csak a papok prédikálták és egy jámbor, bölcs írás-
tudó odafönn a vár kancelláriájában, ha néha körülülték, s 
ı távoli világokról, írásokról, versekrıl oktatott; de az 
ilyen emberiességnek a harcban aligha lehetett hasznát 
venni. 

Most azonban, hogy ez az ember olyan szóval fordult 
feléje, amilyenen apja-anyja illette, besenyın, hirtelen a 
messzi Vág-part meg a többi besenyı, Uz nagybátyja, 
Bündü nénje, kis húga jutott eszébe, még a táltos is a ma-
ga csörgıs botjával. Azt hitte, besenyıbıl nincs is több, 
csak amennyit ı látott a gyepőelvén, és íme, az ellenség 
táborában is talál maga közül valókat. Lehet, még rokon 
is! 

– Sokan vagytok? – kérdezte nyugtalanul, mert ro-
hantak, ordítottak, átkozódtak mellette, körülötte, és ıt is 
sodorták volna már tova. 

– Itt majdnem mindenki besenyı, Németújvári Ger-
gely fogadott föl. Ölj meg, mert gyengén vagyok, vagy 
innom adj, ha besenyı vagy! 

Csete körülpillantott; üldözöttek s üldözık már elro-
hantak mellette, a lárma a templom táján csapott föl, va-
laki felordított, hogy elhullott a várnagy, némelyek kö-
nyörületért kiáltoztak, ropogott a nádtetı, egy asszony 



rohant a csecsemıjével, kergették. Némely földön fekvı-
rıl a ruhát, csizmát, az övet tépték. 

Csete nem látott kutat, az esıvizes hordók üresen tá-
togtak, ami víz volt bennük, a tőzre locsolták már. Talán 
a szenteltvíz a templomban – ötlött az eszébe –, de a 
templom körül még parázslott a csata, a pap valahová a 
kriptába menekült az oltári ereklyével, ıt keresték. – A 
bor! – kiáltotta Csete az elalélt besenyınek, s vágtatott 
kifelé a táborba. A tábor üresen maradt, még a kıhajítók 
is otthagyták a gépet, le ne maradjanak a zsákmányról, 
csak a lovak nyugtalankodtak a réten, s néhány kiszaba-
dult kutya szaglászott ennivaló után. A boros edények ott 
álltak sorban Vörös Ábrahám sátra elıtt, kis kupát töltött 
meg Csete borral, és rohant vissza a sebesült besenyıhöz. 

De nem jutott el hozzá. Csank keresztezte útját. 
Csank másodmagával őzött egy menekülı harmadikat. 
Egy pillanatra megtorpant, a boros edényre pillantott, s 
csodák csodájára meg is szólalt, de csak hogy gúnyolód-
hasson: 

– Tüzet oltasz? 
– Sebesült szomját. 
– Ki légyen? 
– Nem közülünk való – Csete hangja haragosan csat-

tant, mert úgy érezte, vallatják –, várbeli ember. Besenyı. 
Azért is odavágta. 
Csank elképedt. Szeme fölfénylett, mint az égi tőz, s 

már loccsant is a bor a földre. Kiütötte kezébıl. 
– Gyáva! – kiáltotta Csank, mint aki végre szabadon 

eresztheti felgyülemlett haragos indulatát. – Gyáva! Áru-
ló! Ahelyett, hogy elırerohannál, hátraszaladgálsz, ellen-
séget itatsz. Güssingiekkel cimboráló eb! 

– Én? – ordította Csete, s kardja visszájával úgy vágta 
mellbe Csankot, hogy az megingott. Megpróbálta átölel-
ni, hogy földhöz teremtse, de páncéling volt 



mindkettejükön, abban egymást átkarolni, dulakodni nem 
lehetett. Csupán azt tehette, hogy elgáncsolja Csankot, 
lökje hanyatt hirtelen. Csank végigzuhant az iszamós, 
kormos földön. Megpróbált felugrani, nem tehette. Csete 
rajta feküdt. Ráemelte a buzogányát, 

– Én áruló? Eb? – lihegte. 
– Gyáva, ha százszor mondom is – zihálta arcába 

Csank. 
A besenyı bordáinak ketrecébıl kiszabadult a régtıl 

visszafojtott düh, s a gyanúsítás úgy felháborította, hogy 
csak egy gondolata volt, elnémítani ezt az irigy okvetet-
lenkedıt, ezt a folyton bajkeverıt, ezt az önhitt ispánfit. 
A kardért hemperegtek, Csank a kard után kapkodott, ki 
akarta venni Csete kezébıl, de nem tudta. Beleharapott 
Csete kezébe, a kard kiesett a besenyı ujjai közül, buzo-
gánya is kihullott az övébıl. De még mindig Csank mel-
lén térdelt: 

– Én gyáva eb? Marakodó, örökkön békétlenkedı 
farkas, te! 

Ki tudja, mire végzik, egyikük bizton a földön marad, 
ha nem érkezik oda futvást Detre és a székelyek közül 
való apródtárs, Söjtör. Söjtör egy elefántcsonttal kirakott 
számszeríjat cipelt, valamelyik elalélt várbeli fıembertıl 
szedte el, s most erısen örvendett, mert ilyen fegyvere 
nem volt még. A számszeríj csontvégével csapott Csete 
öklére, de jutott az ütésbıl Csanknak is. A verekedıkön 
egyik sem csodálkozott, nem titok az apródok kamarájá-
ban Csete és Csank ellentéte, Csank szüntelenül fenekedı 
haragja. De hogy éppen itt törik el haragjuk vesszeje, s itt 
dulakodnak egymással, amikor ellenséggel is tehetik, ez 
felette felháborította a többit. 

– Bocsássátok el egymást! – emelte fel újfent a szám-
szeríjat Söjtör. – Mi dolog, egymásnak esni, amikor még 
nincs ki a várbeli ırség! 



Hangtalanul, üggyel-bajjal tápászkodtak föl, de sze-
mük villáma tovább csapkodta egymást. Attól tarthattak 
Söjtörék, hogy ezek ismét csak összerúgnak. Már ekkor 
Böngér is odaért, végül futva került elı Bodon, a had-
nagy. Éppen a maradék várbelieket kergették; nem sok 
idejük volt a békítgetésre. A hadnagy villanásnyi idı alatt 
mérte fel a két haragost, szakértı volt abban, miként ma-
rakodik két katona egy koncért. Azt hitte, ezek is zsák-
mányon osztoznak. 

– Melyitek tette rá elıbb a kezét? – kérdezte. 
– Egyikük sem – felelte Detre –, nem koncért mara-

kodnak. Gyávának, ebnek illetik egymást. 
– Kölykök! – sistergett a hadnagy. – A bajvívást in-

tézzétek el otthon, párnákkal. Itt az ellenség, azt nyomjá-
tok. 

Nagyot penderített Csankon: 
– A torony felé loholj, ott a dolgod! 
Csetén is: 
– A piacra fuss, ahol Ábrahám úr verekszik! 
De mire Csank a vártorony alá, Csete a piacra ért, a 

csatának vége volt. A várost elfoglalták, szélsebesen 
győjtötték a zsákmányt, hordták szekérre, csatolták ló 
hátára, főzték össze a rabokat, hiszen Németújvári Ger-
gely már nyomukban van, s kétszeresen siet, ha hírül kap-
ja Féltorony pusztulását. Akkor pedig éppen úgy nem 
irgalmaz Csák Máté embereinek, mint ık most a 
Németújváriakénak. Kihajtották az istállós marhákat, a 
lovakat egymáshoz kötötték, a süldıket leszúrták, a 
baromfiak nyárson forogtak. A pincéket feltörték. Ké-
sıbb már nótáztak is, ki magyarul, ki szlovákul, ki len-
gyel nyelven. 

Csete újra szerzett egy csupornyi bort, elindult, hogy 
megkeresse a sebesült várbeli besenyıt. De az már nem 
élt. A falnak dılve ültében szállt a táltosok jósolta zöld 



füves mezıkre, ahol minden besenyınek tíz felesége, 
száz rabszolgája van, ahol azt a paripát választja a föl-alá 
rohanó ezüstszırő ménesbıl, amelyiket akarja, és soha 
nem éhezik. Még az aranyból font pányvát is égi bővölık 
vetik a ló nyakába, kardja magától szórja a villámot. 

A túlvilágra költözött besenyı mellett aprócska, 
szoknyás gyerek sírdogált. Maszatos kezével dörzsölte 
könnyeit, tehetetlenül bámészkodott, olykor meg-
megrázta az embert. De az nem felelt. A gyerek riadtan 
pillogott a mozdulatlan, félrebillent fejő emberre, akinek 
lábáról már lehúzták a kurta szárú csizmát, kezébıl ki-
emelték a fegyvert, sıt az ingét összefogó boglárt is le-
metszette már valaki. Inge szétnyílott, kilátszott alóla a 
láncon függı kis bırtasak, a varázstasak, amilyet kunok, 
székelyek, besenyık s titokban az öreg magyarok is hord-
tak, s ami minden veszedelem, ragály, vízbefúlás, 
tőzbenégés, mérgezés, szemmel rontás ellen megvéd. 
Persze, nem mindegyik, csak az, amit a falu bőbájosa 
három holdtöltekor egymás után háromszor merít meg a 
kenderáztatóban, és forgat sebesen parázs fölött. Ezt a 
tasakot azonban nyilván nem jól áztatta, és ügyetlenül 
forgatta meg, talán a kakas is rákukorékolt, mert mit sem 
használt gazdájának; gazdája kard által mégis elholt. 

A gyerek három-négyéves kisfiú volt; sötétbarna haja 
vállára hullott, szeme bogara éppúgy sötétlett, mint a 
Csetéé, meztélláb álldogált, s az ı nyakában is aprócska 
bővölıszer lógott, vékony rézláncon. Újra megrázta a 
holt vitézt. De az nem kelt föl többé. A gyerek mellett 
hosszú szırő, izgatott kis fekete kutya ült, nyüszített. 
Ijedt volt és borzas; az arra rohanók többször oldalba rúg-
ták már, de nem tágított a gyerek mellıl. A kezét nyalta. 

Csete maga ivott néhány kortyot a borból, és tehetet-
lenül bámult az idegen vitézre. Ezt nem ébreszti föl többé 
sem víz, sem bor, sem varázslat. Fordult volna meg, hogy 



a többiek után menjen, s valami zsákmány után nézzen; 
ne gúnyolják végül, hogy a féltoronyi ostromból neki 
nem jutott semmi, még csak egy csikót vagy árva nyíl-
vesszıt sem hozott, amikor a gyerek újra elsírta magát. 
Nem tudta megérteni, miért nem szól hozzá a hallgatag 
ember, aki csak ül mellette, nem mozdul. 

Csete besenyıül szólt hozzá: 
– Az apád? 
A gyerek felpillogott rá. Nem felelt. 
– Az apád? – kérdezte újból Csete, és a boros csuprot 

a gyerek szája elé tartotta. A gyerek engedelmesen kor-
tyolt néhányat – nyilván megszomjazott az ijedelemtıl, a 
sírástól –, aztán elfintorította az orrát. Nem szokott még a 
borhoz. 

– Alszik – felelt végre a gyerek, besenyı szóval. 
– Az apád? – kérdezte harmadszor is Csete, s kilocs-

csantotta a maradék bort. De mert a gyerek még mindig 
nem felelt, könnyebbet kérdezett: 

– Mi a neved? 
A gyerek ezt meg tudta mondani: 
– Illés. 
Kicsit selypített. Csete elcsodálkozott: 
– De keresztény neved van! Anyád keresztény? 
De a gyerek erre megint nem válaszolt, nem tudta. 

Csak pityergett, apró kezével rángatta a holt vitézt, tapo-
gatta arcát. 

– Hogy hívják apádat? 
– Illés. 
A kutya fel-felvakkantott, nedves orrával meg-

megböködte a mozdulatlan vitéz kezét, mintha ı is biztat-
ta volna, keljen föl. Csete nem bírt tovább lépni, mintha 
valami földhöz ragasztotta volna lábát. Csak nézte a kis 
és nagy Illést; körötte még mindig szaladgált, kiáltozott, 
egymást biztatta a gyıztes had, Vörös Ábrahám serege. 



Csete nem tudta, mit kell ilyenkor mondani, s hogy egy-
általán, kell-e mondani valamit. Végre így szólott: 

– Apád sokáig fog pihenni még, engedd pihenni. 
Anyádat sem találod? 

– Alszik – szöpögte Illés –, otthon alszik. 
– No, te anyátlan-apátlan! 
– Csete – ordított most Söjtör egy szők utca mélyibıl 

–, Ábrahám urunk elibe! A torony alá! 
Csete – maga sem értette, miért s hogy – megsimo-

gatta a gyerek fejét, ökle még most is vérzett Csank foga-
itól, s most vette észre, homlokán is szivárog a seb, a kar-
ja is sajog, dárda végével sújtották. Elindult, hogy meg-
keresse Ábrahám urat. Talán megint Csank a vádolója. 

A gyerek, a kis Illés, szájába dugta hüvelykujját, szo-
pott. Lompos, sáros kis szoknyája a bokáig lógott, a korc, 
amellyel a vásznat derekához szorították, rég elszakadt. 
Csetét arra a kis angyalra emlékeztette, akit föstve látott a 
kápolnában. Csak az angyal égi fényben sugárzott, és 
neki szárnya volt 

Csete a holt besenyıre, a nagy Illésre nézett. S akkor 
odaszólt a kis Illésnek: 

– Jössz velem. Illés. 
– Alszik – ismételte makacsul a gyerek. 
Csete kézen fogta a kicsi besenyıt, az engedelmesen 

kapaszkodott Csete kezébe – így ragadta meg egyszer az 
ı kezét is egy pásztorgyerek a Vágban, amikor a sodrás-
ból kimentette –, s útnak indultak ketten. 

– Várj csak még – gondolt egyet Csete, kihúzta az 
egyetlen megmaradt fegyvert a holt vitéz övébıl, a fanye-
lő, rövid, éles tırt, s leemelte a nagy Illés nyakáról a bő-
vös tasakot. A tırt a maga övébe dugta, a bővös varázs-
szert a gyerek nyakára illesztette. Derekáig lógott. 

A kutya – bár nem hívta senki – félve, vissza-
visszanézve, hőségesen utánuk ballagott. Orrával hol a 



gyereket taszigálta, hol Csete kezét. 
– A te kutyád? 
– Enyém – pöszögte a gyerek – Bondor. 
Ezt is tudta. 
A Vörösszakállú Ábrahám zekéjét megtépte a harc, 

kardja eltört, egy nyíl vállát sebezte meg, oldalba is 
nyomták, ennek ellenére vidám volt és elégedett. Szünet-
len osztogatta parancsait, ıröket állíttatott a félig rommá 
vált váracska körül, a zsákmányt győjtette egy csomóba – 
holnap osztatja szét –, a lovakat s egyéb lábas jószágokat 
a rétre küldette, foglyokat indíttatott útnak Moson felé – 
Máté úr kapja a javát –, a templomi kincseket zsákokba 
gyömöszöltette, feddett, dicsért, hadnagyai, tizedesei ide-
oda futkostak. 

A lakótorony nem a városka közepén állott, hanem az 
északi falhoz közel, azt külön kellett megostromolni, 
hogy a várnagyot családostul kipörköljék belıle. Kocka-
kövekbıl épült, sima, négyszögletes épület volt, négy 
emeletén szabálytalanul elhelyezett apró ablakokkal, sá-
tor alakú zsindelytetıvel. Felhajtható ajtaja az elsı emelet 
magasságában épült, a csapóajtó most lelógott a semmi-
be. Létrán lehetett feljutni az ilyen kapuhoz, az ostromlók 
még az ablakoknak is létrát támasztottak. 

A tetı még égett, tüzes nyílvesszık gyújtották föl, ab-
lakai alól még most is folydogált a fekete szurok, lassan 
keresett magának utat lefelé. Három megégett ostromló 
katona hevert alatta, volt, akit forró vízzel öntöttek le, 
végül a fazekat is utána dobták. A túlvilági élet békéjében 
feküdtek egymás mellett ostromlók és ostromlottak. 

A várnagy hátrakötött kézzel, kissé szédülten állott 
Vörös Ábrahám úr elıtt, dühösen, elkeseredetten. Leütöt-
ték. Sebös László volt a neve, mert arcát, testét teleszórta 
az idı sebhellyel. Életének útja Ábrahám úréval már több 
ízben keresztezte egymást. Vörös Ábrahám most tőnıdött 



– noha ez szokása ellenére történt, mivel olykor túl gyor-
san is határozott –, habozott, mitévı legyen. Sebös László 
egyszer véletlenül, egy ízben pedig szándékkal eresztette 
ki szorításából, Kıszeg mellett és Lánzsér vára alatt. A 
szándékos elbocsátás ugyan szépen felszerszámozott, jó 
pej lovába került Ábrahám úrnak, de bármint történt is, 
nem esett foglyul, megszabadult. S most úgy hozta végre 
a sor, hogy Sebös László esett az ı kezébe. Sebös sehogy 
sem akarta megadni magát, hárman is fogdosták, míg 
végre Ábrahám úr elé taszigálhatták. Kegyetlen-nehezen 
engedte magát, elkeseredetten védekezett. Végül a torony 
legfelsı emeletén kapták el, onnan hurcolták le. 

– Megölhetsz – mondta komoran Ábrahámnak –, ti, 



Csáki ebek kegyetlenek vagytok. 
– És ti. Németújvári csikaszok talán szelíd bárány-

kák? Ki ólálkodott a múltkor is Köpcsény körül, hajtotta 
el a jószágot, gyújtotta föl az asztagokat? 

– Feleletül a ruszti rajtaütésért. 
– Az csak a szınyi sétátokért volt. 
– Mert Lébényt kifosztottátok. 
– Vasvár után. 
Hát így valóban nehezen érnek a végére; örökké hát-

rább tudnak menni az idıben egy kirándulással. Fıembe-
rek között vidám tréfálkozás ez, oda se neki. 

– Felakasztassalak, vagy nyakadat vágassam? – kér-
dezte derősen Ábrahám úr, mert már elhatározta, mit lesz 
teendı. 

– Kezedben vagyok. 
– Csakhogy én derék keresztény ember vagyok – 

folytatta Ábrahám úr, s elégedett pillantást vetett két em-
berére, aki a templomi zászlókat is cipelte már, a hátrakö-
tött kező pappal együtt –, látod, az egyház kincseit is ır-
zöm. Szabadulást ígérek neked. Itt már semmi keresniva-
lód, váradat könnyőszerrel feladtad, Németújvári Ger-
gely, átkozott gazdád a fejedet véteti. Állj közénk, Csák 
urunk befogad, hitemre mondom, szereti az ilyen jó vi-
tézt. 

– A te hited… – Sebös László megpróbált összekötö-
zött csuklóval is legyinteni – a te hited eb hite. 

Csodálatosképpen Vörös Ábrahám nem sértıdött 
meg; ı is vágott oda hasonlókat Sebös Lászlónak a 
lánzséri fogság alatt. Igazságos ember volt, most csak 
visszakapta, amit akkor adott, ennyit igazán megengedhe-
tett Sebös Lászlónak. 

– Trencsénbe vitetlek, jó dolgod lészen. 
– Nem – rázta a fejét Sebös László –, nem hiszünk 

nektek. Nem kérek Mátétok jó dolgából. 



– Jól van – mondta ki a döntést Vörös Ábrahám –, 
nem nyakaztatlak le, jó lovamért szabadon engedtél. De 
mert kegyességre tanítottak, elveszni nem hagylak. Éle-
ted megmarad, Máté urunk elibe vitetlek, ı határoz majd 
fölötted. Gyerekeddel együtt, asszonyostul. Rab leszel-e, 
vagy szabadon enged, határozzon ı. 

Sebös László képe még jobban elborult: 
– Sem a feleségem, sem a gyerekem nem harcolt el-

lened. Ártatlanok ık a mi verekedésünkben, mi dolgod 
velük? Engedd szabadon ıket, hadd mehessenek Boros-
tyánkıre. 

– Jó zálogok ık, te Sebös László, dehogy bocsátom ki 
családod. Jönnek velünk ık is. 

– Gazember vagy, Vörös Ábrahám. 
– Csak tıletek tanulunk. 
Titokban mégis fellélegzett Sebös László. Ezúttal 

megmenekült, s minden halasztott perc: jutalom, új élet, 
netán menekvés. A kerék küllıje le-föl forog, csak a re-
ményt nem szabad elveszíteni soha. 

Vörös Ábrahám elfordult, intett, vigyék Sebös Lász-
lót a lovasokhoz, asszonyát, gyerekét szekérre ültessék, 
oltalmazója vagy veszejtıje legyen odafönn majd 
Trencséni Csák Máté. 

Csete várakozott elıtte. Csete mellett egy maszatos, 
rongyos, aprócska gyerek álldogált, a gyerek lábánál fe-
kete kutya. Különös társaság volt. 

– Hívattalak, apródok vezetıje – tekintett rá Ábrahám 
úr –, te is vérzel, látom. Hallám, jól viseltétek magatokat, 
emberül küzdöttetek, de azt is hallám, hogy egyik társad-
dal nyomkodtátok egymást. Mi végre történik az ilyen, 
amikor más a dolog? 

– Összeveszénk – vágta föl Csete a fejét. 
– Birkózni, verekedni, bajt vívni tornaudvaron szo-

kás, nem pedig tőz közepett, dúlásban. Bármiképp nem 



szenvedhetitek is egymást, ilyenkor az ellenség iránt le-
gyen ügyeléstek! 

– Csankfia Csank nem állhat engem. 
– Adtad okát? 
– Jószántommal nem. 
– Megtiltom, hogy ungorkodjatok egymásra. Amíg 

hadban járunk, az én szavam a parancs, a tiltó is, a 
noszító is. Helyettem a hadnagyé. A Güssingi urakat pü-
följétek, ne egymást, értetted, te besenyı? Azt a másik 
hepciáskodót is állítsátok elém. 

Vörös Ábrahám szeretett rendet tartani a maga csatá-
jában, különösen, ha ellenfél földjén álltak; nem tőrt ren-
detlenséget; meg aztán az apródok most tanulóban van-
nak nála, úgy érezte magát, mint egy magister a nádpál-
cával, vagy remekmíves mester, durcás inasai között. 

Csankot Böngér taszigálta elıre; a külsı kapunál ta-
lálta meg, zsákmányolt ló nyergébıl húzta le. 

– Hallottad, mit mondtam – rivallt rá is Ábrahám úr –
, a nagyúr kamarásainak csecsemıpöreivel idım nem 
vesztegetem! Eleddig mi baj sem volt veletek, dicséret 
illet, virtusotokat szántszándékkal ne rontsátok hazafelé 
menet sem! 

A zőrzavarban, sok gondjában-örömében csak most 
vette észre a Csete mellett álló gyereket: 

– Ez meg? 
– Apátlan-anyátlan; apja ennen kezemtıl holt. 
Ábrahám úr rácsodálkozott a gyerekre, aztán Csetére. 
– Mit tészel vele? Csak nem gyónni mégy, bőnbocsá-

natért? – vonta föl szemöldökét; szemöldöke is vörösesbe 
játszott, akár a szakálla. 

Nem lehetett tudni, hogy a maga módján most vé-
kony szája szélével elmosolyodott-e, avagy az a kis ránc 
a szigorúság vonása volt-e arcán. Nem elsıül történt, 
hogy valaki, felnıtt harcos, maga is apa, kicsi kölyköt 



fogott kézen valahol, mentett ki a veszedelembıl, cipelt 
magával haza, s otthon nevelt föl szülıi szánalomból; de 
palotai kamarás apród, enmagában is fiatal – méghozzá 
ebbıl az indulatos besenyıfajtából való – még soha. Úgy 
tetszett pedig, hogy a maszatos kölyök szinte Csete lábá-
hoz tapadt, benne érzi védelmezıjét, apja helyett új apját. 
A kutya pedig úgy szorult a gyerekhez, mintha mézgával 
ragasztották volna hozzá. Vörös Ábrahám – akit Nagy-
szombatban bencés atyák is neveltek, s aki valamennyire 
írni-olvasni, Stíriából a pannon földig kalandozó dalno-
kokkal elmésen társalogni is tudott – a harci lármák idın-
kénti elültével, szenci udvarházának békés pihenıjében 
maga is elszelídült. Fiút nem adott néki az ég; két kislá-
nya volt, s ha imádkozott, fiúért imádkozott; ami kincset, 
jószágot győjtött, két lányáért tette. Olykor neki is meg-
megesett a szíve elhagyott, szülétlen porontyokon, akik a 
felperzselt falvak utcáin árván bolyongtak, s vagy éhen 
pusztultak, vagy farkas marta ıket; ha éppen csuda sze-
rencséjük akadt, szomszéd emelte magához, maga is 
nyomorult ember. Mi lesz az ilyenekbıl – ki tudná. Talán 
angyal. Vagy rabló. Földönfutó. Derék vitéz. Püspök, az 
nem. 

A hosszú, vékony Vörös Ábrahám teljes teste magas-
ságából nézett le a pendelyes kis emberkére. Az ember 
gyızött Vörös Ábrahámban, megszánta. Várta, mit felel 
Csete. Ezt felelte: 

– Ez hozzám bízik, uram, el nem pusztíthatom. És el-
pusztul, ha hagyom. Engedd, hogy magammal vigyem. 
Zugot találok neki anyámnál. A nevét is tudja, a neve 
Illés. Besenyıfajta, mint én. 

– Pap keresztelhette, ha Illés – állapította meg Ábra-
hám úr, s mert sietnie kellett, sokan vártak körötte pa-
rancsra, beleegyezett –, hozhatod. Furcsa zsákmányod 
van. Szolgád lesz, ha felnı. 



Csank nem tudta megállni, hogy el ne nevesse magát. 
Amikor kifelé tartottak a rommá omlott kapun, mégis-
csak odaszólt a többieknek: 

– Enyim a nyergelt ló, ezé a pendelyes gyerek. 
Mondhatom, gazdag egy szerzés! 

– Elhallgass – szólt rá Detre –, Ábrahám úrral húzasz 
ujjat, meglásd! 

De Csete meg sem hallotta, mint őzi a csúfot belıle 
Csank. Kézen fogta a gyereket, a rétre vezette, a szekerek 
közé. Feltette az egyikre, amelyen még hely akadt: 

– Ülj nyugton, maradj. Velem jösz, Illés. 
A kutyát is feldobta utána, Bondort. A gyerek átölelte 

a kutyát, végigterült a szénán, elaludt. Hüvelykujját ismét 
szájába vette, mint az ízes anyai emlıt. 

 
 

12. 
 

Nem is volt egyéb célja Vörös Ábrahámnak, mint hogy 
belemarjanak a Németújváriakba, megháborítsák birto-
kukat, elhajtsák az elhajtható jószágot Féltorony alól, 
foglyul ejtsék a foglyul ejthetıket, szekérre rakják az 
élést, visszaadják a visszaadott s visszaadandó kölcsönt. 
Hiszen a viszálykodásnak kezdetére senki sem emléke-
zett már, nyilván nem lészen vége sem. Aki rendet tudna 
teremteni, a király, az van három is, hol egymást váltva, 
hol egyszerre. Ennélfogva egy sem. A László néven 
megkoronázott ifjú cseh Vencelt hazavitte már az apja, az 
öregebbik Vencel; a bajor Ottó herceg az erdélyi vajda 
fogságában ül, a koronát is elszedte tıle a vajda, László; 
a fiatal Károly Róbertnek, a nápolyi hercegnek pártfogói 
pedig még csak győjtögetik a hadakat s a híveket Temes-
vár körül, Budáig még nem merészkedvén. Pénze azon-
ban neki van a legtöbb, s övé a pápa ıszentsége támoga-



tása is. 
A veszprémi püspök sóhaja keresztülszállt hegyen és 

völgyön: 
– Zavaros szegény Magyarországunk vize. 
Ennek a zavarosnak jól forgolódó halásza, Vörös Áb-

rahám, elégedetten vonult most hazafelé. Gyorsan hur-
colkodott ki a szétdúlt féltoronyi falak közül, a váracskát 
tartani úgysem tudta volna, Máté úr nem is óhajtotta, se-
gítséget sem küldött többet hozzá. Sokáig kalandozni 
elıvigyázatlanul a Güssingi urak tartományában amúgy 
sem tanácsos, elıbb-utóbb visszaütnek ık. A kémelık, 
akik Kıszegig, Sopronig, Fraknóig merészkedtek, sürgı-
sen futottak vissza, jelentvén, hogy erıs had közeledik az 
İrség felıl, újból felkerekedék Németújvári Gergely. 

Ezért szedette föl Vörös Ábrahám rohanvást a tábort, 
indította hazafelé seregét, hajtatta a jószágot, fogatta a 
kıhajító masinák elé a bivalyokat. A sebesülteket – ha 
még emberként értek valamit – szekérre dobatta, foglyo-
kat is győjtött vagy félszázat, erıs kező munkabírókat. 
Futvást igyekeztek, minél hamarabb elérjék Mosont, s 
onnan is gyorsan Pozsonyba, biztonságos falak közé. Lo-
vas futárt menesztett Ábrahám úr Trencsénbe a gyızelem 
hírével. Bizonyság okául a hírnök egy templomi zászlót 
kötött a dereka köré. Szent József volt ráfestve, csilla-
gokkal és a kék názáreti éggel. 

A szétdúlt városkában nem maradt semmi, csak a ki-
etlen pusztulás. Üszkös falak, síró asszonyok, bolyongó 
gyerekek, éhes kutyák. Gergely úr dühe felszáll az égig, 
ha meglátja Csákék keresztényi munkáját. Amíg csak 
vissza nem adja, ismét nem viszonozza a kölcsönt. 

Csete csatája a szekerek között lovagolt. Már nem ti-
zenketten voltak, egyıjük hiányzott, a túróci ispán elsı-
szülött fia, Ivánka. Pedig ı volt a legszelídebb mindıjük 
között, odafönt a trencséni várban is jobbadán dalnokokat 



hallgatott fegyverek forgatása helyett. Maga is énekelge-
tett néha a kisasszonyok gyönyörőségére, itáliai kobozzal 
kísérni is tudta dalszavát. S most, íme, örökre ott maradt 
a mezın. Vörös Ábrahám úr tisztességgel hantoltatta el 
egy tölgyes ligetben, imát mondatott fölötte; sírját megje-
lölte, jól az apródok emlékezetébe vésette, ha egyszer 
Ivánka édesanyja engedélyt kap Németújvári Gergelytıl 
sírlátogatni, ne tévelyegjen hiába. Két öccse s egy húga 
maradt Ivánkának, azok ott élnek még a mosóci udvar-
házban. Bizonyos azonban, hogy apjuk a soron következı 
második fiút is felküldi Trencsénbe. Sajnálták társai a 
vékonyka Ivánkát, ellenese nem volt, kár volt elholnia. 
Kard által pusztult el, Böngér bosszulta meg, a támadót ı 
vágta le. De ez már mit sem segített a túróci ispán elsı-
szülött fián. 

A súlyos szekerek meg-megsüppedtek a posványban. 
Széles talpú, tömött kereküket tölgyfából faragták a bog-
nárok, az ide-oda billegı vastag kerekek folyton fölszed-
ték a sarat, a kenetlen fatengelyek nyikorogtak-recsegtek. 

A szekér, amelyben Sebös László felesége és gyer-
meke ült, a menet közepe táján imbolygott. Sebös Lászlót 
magát viszont a menet elejére rendelte Vörös Ábrahám. 
Nem kötöztette nyereghez, noha ez volt a szokás, de 
Sebössel a régi találkozások jogán kivételt tett; ellenben 
tíz jó lovassal ıriztette, meg ne ugorjon. 

– Dicséretömképpen – rendelkezett Ábrahám úr – az 
apródok ügyeljék Sebös Lászlónét és a gyereket; becsü-
lettel, híven ırözzék. Kettı elöl, kettı hátul, jobbrul-
balrul három-három, Csete pedig mindenütt! 

Szorosan vették körül, testükkel védték a szekeret; ha 
kátyúból kellett kirángatni, maguk ugrottak lóról, ezt sem 
engedték másnak. A menet széthúzódott, a lovasok elöl 
gyorsabban haladtak, siettek a fontos fogollyal, hátul a 
hajítógépek annál lassabban döcögtek. A gyalogok meg-



megpihentek, nehéz volt a zsákmány, s ha valamely sze-
keret helyre kellett billenteni, nem történt minden hajcihı 
nélkül. Nem is egymás után mentek, mert a széles réten 
öt-hat sor is elfért egymás mellett, a legszélsı sor a haj-
tott jószágoké volt, azokkal kiváltképp sietni kellett. Né-
hány elrablott csinosabb fejérnépet is szekerekre ültettek, 
azok rémülten, sírván várták, mi lesz a sorsuk. 

Sebös Lászlóné hallgatagul ült a szekérben, ölében 
kisfiával. A gyerek alig lehetett idısebb a zsákmányolt 
Illésnél, olykor elsírta magát, nem tudta, hol van. Csete 
idınként elırenyargalt, hogy megkeresse a kis Illést. A 
gyerek két sebesült bolondóci lándzsás között ült, azok 
olykor egy-egy falat köleslepényt, út menti fáról szakasz-
tott szilvát, almát vetettek oda neki. Az eleven zsákmány 
el-elszunnyadt, szája szélén kicsordult a nyál. Otthonához 
csak a Bondor nevő fekete kutya kötötte. A kutyát a lán-
dzsások lezavarták a szekérrıl, de a kutya állhatatosan, 
hőségesen követte a gazdát, bármerre kergették, mindig 
visszatalált. 

Félszáz lovassal záratta a menetet Vörös Ábrahám, 
ezek kocogtak leghátul. 

Attól tartottak, hogy Németújvári Gergelyék hama-
rább tőnnek föl a látóhatáron, semmint ık Mosonba érné-
nek. A hadnagyok folyton nógatták az elnyúlt menetet. 

A baj végül a Lajta gázlójánál tört ki. Csakhogy nem 
Gergely úr csapata érte utol Vörös Ábrahámékat, hanem 
az egyik óvatlan pillanatban, a gázló elıtt összetorlódott 
szekér, gyalogkatona, lovas ember, hajítógép, fogoly s 
lábasjószág zőrzavarában Sebös László nagy lélekjelen-
léttel, fölötte ügyesen ugrott ki a sorból, s noha sarkan-
tyúja sem volt, úgy megrugdosta visszafordított lovát, 
hogy az felágaskodott, nagyot ugrott, s elnyúlt testtel 
vágtatott a réten Féltorony iránt. Ez lett a vége, amiért a 
kísérı hadnagy annyira bízott erejében, vigyázó szemfü-



lességében, hogy még csak kötıfékre sem fogta Sebös 
László lovát. Mire észbe kaptak, a várnagy már a távoli 
liget felé nyargalt, aztán egyszerre mintha a láp nyelte 
volna el a lovat s lovasát. Búcsút sem intett, diadalt sem 
kiáltott. 

Az ırizı hadnagy. Lél, hiába kergette huszadmagával 
Sebös Lászlót, s próbálta volna bekeríteni, még puszta 
nyomát sem üthette. Sebös László ismert errefelé minden 
ösvényt, utat, gázlót, ingoványt, nem volt nehéz mene-
külnie. S hogy minél hamarább megbosszulja a féltoronyi 
kudarcot, nem törıdött sem gyerekkel, sem asszonnyal, 
csak menekült eszeveszettül. Nem hitt Vörös Ábrahám-
nak. Más terve volt már, amit lován ülve csendben sütött 
ki. 

Az üldözık végképp elveszítették szemük elıl Sebös 
Lászlót, csak futkostak a tágas réten, a nádba be sem me-
részkedtek. Tehetetlenül fordultak vissza, tudván tudva, 
hogy megfizet nekik ezért Vörös Ábrahám úr. 

Mert Vörös Ábrahám mértéktelen dühre fakadt. 
Egyetlen valamirevaló foglyát, zálogát, a kezest engedték 
ki markukból világ csúfjára. Miként áll majd Csák úr elé 
Trencsénben, amikor pedig már meghírlelte neki Sebös 
érkeztét. 

– Megkeserülöd ezt még, te Sebös László – kiáltotta a 
puszta nádi világba Ábrahám úr –, kitolatom a gyereked 
szemit, szikláról vettetem le asszonyod. Karóba húzatom 
a hitvány ırizıket. 

Ezt lett volna legkönnyebb megtenni, mert Lél had-
nagyék nagy lassan, félve, káromkodva mégis visszaolda-
logtak. Karóba húzás helyett azonban egyelıre kizárta az 
ırizıket minden zsákmányból Vörös Ábrahám. Legalább 
több jut a vételeneknek. 

Csetét rendelte maga elé: 
– Úgy ırözd Sebös Lászlónét, te besenyı, mint a 



szemed fényét, noha veszett fejsze nyelét bízom már rá-
tok. Hiszem, hogy okosabbak vagytok, mint ezek a bam-
bák. Még ötven lándzsást mellétek a szekérhez, mert ez a 
Sebös képes visszaosonni akár éjnek évadján is, hogy 
csúfot őzzön belılünk. Nyakunkra hozza a többit. 

Csete hát el sem mert mozdulni a várnagyné mellıl, 
még a maga eleven zsákmányát sem tekinthette meg. Ek-
képp értek be sok üggyel-bajjal, félve-rémüldözve Vörös 
Ábrahám haragjától, de még jobban a Máté úrétól, 
Mosonba. Hatosával állatott ırt Csete Sebös Lászlóné 
alvóhelye mellett; maga Bodon hadnagy sem mozdult a 
küszöbrıl, de ı inkább Seböst várta titokban, hátha csa-
ládja után lopózik, és istenigazában egymásnak eshetnek. 
Elevenen akarta elkapni. De Sebös nem jött, hiába várták, 
annál okosabb volt. 

S jóllehet már nagyon áhították a nyugovást mind az 
emberek, mind a jószág, ismét csak fel kellett kerekedni-
ük, hogy Somorja alatt minél hamarább átkeljenek a Du-
nán. Ahány halászladik, pákászbödön, csónak, tutaj csak 
akadt, mind mozgásban volt; lovak úsztak prüsszögve a 
széles vízen, a szarvas jószág tódult bıgve a vízbe, csu-
pán a kıhajítók s a nehéz szekerek maradtak erıs ırizet 
alatt egyelıre Mosonban. 

– Hetek óta egyebet se látok, csak vizet – fakadt ki 
Bodon –, már rosszul leszek, ha csak a Duna nevét hal-
lom. Az egész Dunát odaadnám egy vödör borért. 

Pedig még keresztül kellett vergıdniük a Csallóköz 
nádasain, kiöntésein, morotváin, a Kis-Dunán, Feketeví-
zen, Gidrán, Dudvágon, Vágon, míg végül biztonságban 
érezhették magukat, fenn Szerednél, Gergelyék felıl. 

De aztán csak Csejtén pihentek meg méltó módon, 
igazán, hogy tisztességgel állhassanak a nagyúr elejbe. 

 
 



13. 
 

Máté úr széles lábzsámoly puha párnáján pihentette fájós 
lábát. Napok óta készült már a teplici hévvizekhez, ame-
lyekben valaha római hadvezér is áztatta fáradt tagjait – 
ezeresztendıs kıírás mesél a látogatásról a vár alatti kı-
sziklán –, de mégsem mozdult addig Trencsénbıl, amíg 
Vörös Ábrahám vállalkozásáról biztos híradást nem ka-
pott. Tegnap végre megérkezett a Vörösszakállú Ábra-
hám küldötte a jó hírrel s a féltoronyi templomzászlóval. 
A káplán addig udvarolt a szép zászló láttán a vár urának, 
és kérten kérte a nagyasszonyt is, amíg oda nem adták 
neki a gyızelmi jelvényt. A nagyasszony engedélyével 
vasárnap újra fogja szentelni a meggyalázott Józsefet. 
Máté úr azonban errıl hallani sem akar, mert még szent-
kép hírével sem engedi magas polcra emelni várában a 
Güssingi grófokat. Elıre fente már fogát Sebös Lászlóra, 
akinek érkeztét a hírnök szintén jelentette. 

Most hát itt dörzsölteti lábát Máté úr a kenıasszony-
nyal, s olykor döf egyet öregujjával a vénasszony felé, 
mert kegyetlen a zsába, amely kínozza. Nyirkos sátrak 
földjén, a zólyomi táborozáskor és odafönn a Rima mel-
lett szerezte ezt az áldást bicegı lábához. 

Kora délután van, a kinti napóra egy órát mutat – ti-
zenegy táján van mindig az elsı ebéd – a napfény élesen 
vág be a zöld ólomkarikás ablakon. Öten-hatan üldögél-
nek az asztal körül. Lednic várának hadnagyát, Gyurkót, 
elnyomta a buzgóság. Vencel zsoldosaira jött panaszol-
kodni, akik átlopóztak a jablonkai hágón, és elhajtották 
félszáz birkáját. Addig kóstolgatta a hadnagy az erıs 
szentgyörgyi bort, amíg lassanként le nem kókadt nehéz 
feje. Nagy orra elırebiggyedt, s ezt a tekintetes orrot 
Petykó szorgalmasan ingerelte egy pávatoll hegyével. 
Gyurkó nem ébredt föl, csak hatalmasakat prüsszentett 



álmában. A többiek ezen derültek, s vitatkoztak, mit ál-
modhat a lednici parancsoló. 

Ez volt az egyetlen vigasság a várakozás csöndjében 
s a nagyúr fájós szösszeneteiben. 

A toronyır most lekiáltott az elıkapuban álló kapu-
támogatóknak, mert reggel óta kettızött figyelemmel vi-
gyázta a nagyszombati utat: 

– Jönnek Vörös Ábrahámék! 
Száznyi jó lovassal közeledett Ábrahám úr, a lovasok 

öt-hat szekeret fogtak közre. Jóval mögöttük, el-
elmaradozva tılük, jelesebb foglyok csapata poroszkált. 
Zászlaja is volt a csapatnak, kék-piros színő, rajta sárga 
sárkány. Két kürtös feszített elöl. A szekereket is ló húz-
ta, nem bivaly, hogy fürgébben haladjanak. 

Elérték az elsı kaput. Ez szabályosan zárva volt, de 
hídját nem vonták föl, keresztülfeküdt a vizes árkon. A 
kürtös megfújta a bebocsátást kérıt. 

– Kik vagytok? – kiáltotta le az ır az ablakból, aho-
gyan ez illik. 

– Ábrahám úr emberei, Máté urunk seregébıl – szó-
lott harsányan a megkiáltó. 

A kapu azonban még nem nyílt meg, mert így kellett 
folytatni tovább: 

– Jóban jártok-é? Barátok vagytok-é? Hol lakoztok? 
– Igaz ügyben járunk, jó barátok vagyunk, várbeliek 

vagyunk, hát bébocsáss! 
A kapu-tizedes akkorát ordított, hogy meghallották 

odafönn a palotában is; nyilván elirigyelte a megkiáltó 
ember bölömbikahangját: 

– Nyissátok ki, ırök, béjönnek! 
A szalonnabırrel zsírozott tolózárak sem rozsdásak 

nem voltak, sem nem nyikorogtak – ez a várnagy gon-
dosságát dicsérte –, mégis nagyot csattantak, ahogy visz-
szarántották ıket; simán, szinte nesztelenül mozdult meg 



a vaspántokkal, ujjnyi szögekkel kivert vastag tölgyfa 
ajtó is, mert sarkaiban olajozva volt. Kiakasztó-horgát is 
minden ünnepnapon fényesíteni kellett, akár egy páncélt 
a torna elıtt. Rend uralkodott a várban, ha az udvarokon 
itt-ott kupacban állott is a konyhai hulladék, a félresöpört 
szemét olykor füstölgött is, kutyák túrták szét. 

Vörös Ábrahám elıtt zászlóvivı nyargalt, a zászlós 
mögött a két kürtös, utánuk hat fiatal gyetvai legény, 
páncéltalan, könnyő zekében, ezüstös mellvértben, kék-
piros süvegben, s így következett csak a Vörösszakállú 
Ábrahám úr. Máté úr parancsához híven vonultak ilyen 
díszesen; az ı követelése volt, hogy a gyızelembıl haza-
tért sereg ünnepélyesen jelenjék meg elıtte, ne pedig 
holmi szedett-vedett, kócos búcsújárók módján. Fénye-
sebb legyen a menet, mint akár a királyé Budán vagy 
Prága városában, a Carobertet nem is említve. Ábrahám 
úr ezúttal különösen ki akart tenni magáért, ha már sike-
rült elvesztenie a fı foglyot. Sebös Lászlót. 

Jól tudta azonban, hogy zokszó nélkül sehogy sem 
ússza meg. 

A többi lovasok Ábrahám urat követték. Két napig 
szedték magukat rendbe Csejtén. 

A legkönnyebb szekérben puha szénán, birkabır ta-
karón ült Sebös Lászlóné a kisfiával. A kocsi körül szo-
rosan a tizenegy apródok, messzi út porától tisztítottan. 

A középsı udvarban szálltak lóról, s várták a további 
rendelkezést. Itt lépett le Sebösné is a szekérrıl. Csete 
meg Detre segítette udvariasan, mintha maga a nagyasz-
szony lenne. A gyerek félve simult az anyjához, ijedten 
nyitotta kerekre szemét. Annyi minden történt vele az 
utóbbi napokban, hogy már sírni sem tudott. 

Sebös Lászlóné is tétova tekingetett körül. Félt. 
Járt ı már Bécs városában az apjával, Fraknón és Bo-

rostyánkın az urával, a menyegzıjüket Kıszegen tartot-



ták, látta Sopront és a stíriai városokat, ilyen fényes he-
lyen azonban aligha volt még. Bokrokkal szegélyezett, 
széles, lapos kövekkel kirakott feljáró, hangtalanul táruló 
kapuk, tiszta ruházatú, gondozott fegyverzető ırök, széles 
tornaudvar födött erkéllyel, ahonnan az urak és az asszo-
nyok-lányok nézik a bajvívókat, virágos kertecskék, 
csurgók, medence vízzel, márványcímerek, faragott fehér 
kövek, cifra vízköpık, kanyargós, félhomályos szorítók, 
amelyek minden sarkán dárdás ırség áll, ezüstös lószer-
számok a falakon, lovat itató fiatal lovászok, lóúsztatók 
az alsó udvaron, galambdúcok és ide-oda tőzött apró, szí-
nes lobogók, véget nem érı lépcsık, virágokkal, cifra 
mintákkal, emberfejekkel telefestett falak, hibátlan 
olajosvászon ablakok, zöld üvegek ólomfoglalatban, kö-
zönyös arcú alabárdosok, agarak, kopók, tarka madarak 
kalitkákban, kárpitok az elıteremben, szoba nagyságú 
faragott ládák, nyúzott borjú egy konyha elıtt, uraság 
konyhája, szolganép konyhája, mártásillat, sülthússzag, 
menta, szegfőszeg, alma, köleskása cseréphordóban, kó-
száló fekete macska, amely elıl egy hosszúszoknyás pa-
lotás kisasszony óvatosan kitér, útjuk ne keresztezıdjék, 
vékony sípszó, az ablakmélyedésben rövidke, vidám nıi 
sikoly, megkergetett kutya, félrevetett medvebır, paj-
zsok, fegyverek a falakon, csöbrök, kupák, cseréptálak, 
fatálak, óntálak, réztálak, ezüsttálak. Vág felıl felszökke-
nı fuvallat, amely hangosan csap be egy ablaktáblát, 
megforgó szélkakas a déli tornyon, piros sarus palota-
ırök, kancellista téntafoltosan, gyerekek, szakállas férfi-
ak, rohanó szolgálólány, fésővel kezében. 

Trencsénben van hát, uratlan, fogolyként. 
Máté úr elküldte a kenıasszonyt, lábából kiállt a fá-

jás. Hátravetette magát a medvebırös székben, s várta 
Vörös Ábrahámot Sebös Lászlóval, a féltoronyi várnagy-
gyal. 



Vörös Ábrahámot – Abrahamus Ruffust – három 
hadnagya kísérte. Az ajtók sorra nyíltak elıttük. Ábrahám 
úr jól ismerte a járást. Az ajtónálló engedelmet kért: 

– Vörös Ábrahám jıve. Bémehet-é? 
Az úr bólintott. 
A Vörösszakállú Ábrahám belépett. Karját összefonta 

mellén, mélyen meghajolt. Bokáig érı, kivarrott sárga 
gyapjúszövet köpenyben volt, a köpenyt ezüstözött öv 
szorította derekához. Rövid kecskebır csizmája kunkori-
an csúcsosodott ki elöl. Olyan kardot viselt oldalán, ame-
lyet most zsákmányolt Féltoronyban, de a szebbik kardot, 
a várnagyét, Sebös Lászlóét, mögötte emelte két kézzel 
az egyik gyetvai legény Ez a nagyurat illette a díszpajzs-
zsal együtt, amelyet Vörös Ábrahám a tőzbıl mentett ki, 
s amelyet most a másik díszes gyetvai legény emelt. A 
harmadik legény három lobogós lándzsát tartott kezében. 
A gyıztes csata hódoló jeleit. 

Máté úr kinyújtotta a kezét. Vörös Ábrahám elıbbre 
járult, kezet csókolt. Ekkor kiegyenesedett. 

– Megjövénk, uram – kezdte –, Féltorony hódolt elıt-
ted, megdúltuk a Güssingi urakat. Zsákmánnyal érkez-
tünk. 

– Üdvözöllek, Abrahamus Ruffus – felelte Máté úr –, 
a jó hírek megelıztek, igaz hívem voltál megint, köszö-
nöm neked. Sokakban csalatkoztunk már, benned még 
soha. A zsákmányt számba veszi a tárnok, a magatok ré-
szét illıen megkapjátok, akik vezettetek. Hányan marad-
tak ott? 

– Harmincketten, uram, és tizennégy ló. A harcosok 
közül a turóci ispán fia, Ivánka apródod. 

Máté úr kitekintett az ablakon, amerre az Öreg-Fátra 
messzi kékje sejlett. Arra van Turóc. 

– Sajnálom szegény gyereket, és sajnálom az apát. 
– Imát mondattam fölötte. A küldötted kamarásokban 



nem csalatkoztunk, jó vitézeid lesznek, uram, kezeske-
dem értük. 

– Ennek örülök. Ábrahám. És jeles foglyot hoztatok-
é? 

– Egy Patony nevő hadnagyot, a Fertı nádjában 
nyomták el az apródok. 

– Sebös László hol van? 
Ábrahám egy pillanatra megállt a folyékony válasz-

adásban. Máté úr pontosan a középre célzott. Ki kellett 
hát mondani bátran: 

– Megszökött, uram, a Lajta gázlójánál. 
Csák úr elképedt, erre nem számított. Tegnap óta ké-

szült jóízően arra, hogy a Németújváriak hív fıvitézét 
maga elé állíttatja, megforgatja, megkínoztatja, börtönbe 
vetteti, túszként ırizteti, hogy késıbb, ha netán a 
Güssingiek ütnék le egy fıvitézét, kicserélje érte. Az 
ügyes Sebös László s az ügyetlen ırség, ím, keresztül-
húzta minden számítását. 

– Engedtétek megszökni? – emelte föl a hangját. 
– A gázlónál összezsúfolódtunk, nagy kavarodás lett, 

mert attól tartottunk, hogy a Németújváriak máris nyo-
munkban vannak. Ezt használta ki az a beste lélek! 

Máté úr tehetetlenül bocsátotta le karját a székre, gú-
nyosan nézett szembe Ábrahámmal: 

– Kergettétek legalább? 
– Minden erınkkel. 
– Nyilván a legjobb lovat adtátok alá. 
– A maga lován ült bizony, uram. Hibásak voltunk, 

nem kötöttük rá, ı meg úgy ismeri a mocsárságot, mint a 
pap a misekönyvet. Egykettıre eltőnt benne. De lehet, 
hogy ott is veszett – tette hozzá Ábrahám úr vigasztalóan. 

– Mi hasznunk belıle. Nekünk eleven Németújvári 
kell, fıvitéz. Falut akartam neked adni. Vörös Ábrahám, 
Illava alatt. Hát majd csak akkor kapod meg, ha Sebös 



Lászlóval vagy a fejével térsz meg. 
Petykó felé intett, folytatta: 
– Ezt még ez is jobban elvégezte volna, hallod-e, 

Abrahamus Ruffus. Hányan nyüzsögtetek körülötte, akik 
elvesztettétek? 

Ábrahám úr halkan, megsemmisülten válaszolt: 
– Félszázan, vagy többen is. 
– És félszáz engedte futni az egyet! 
Ábrahám megpróbálkozott a veszett fejsze nyelével: 
– A feleségét, gyerekével együtt, azt elhozók. 
Csák Máté most már komolyan felhördült: 
– Helyette, mondod? Sokat érek asszonnyal, csecse-

mıvel. 
Erısen hallgatott mindenki a teremben; sajnálták Vö-

rös Ábrahámot, hogy így pórul járt, féltették is, mert a 
nagyúr indulatának ereje kiszámíthatatlan, s bánták azt is 
– fıképp enmaguk miatt –, hogy Máté úrnak rossz napja 
lesz, amit aztán ık sínylenek meg. A kancellista kioldal-
gott, sok körmölnivalóját hozta fel okul, a káplán sürgıs 
tennivalót talált egy holnapi keresztelı körül, Gyurkó, a 
lednici hadnagy a gyomrát fájtatta a sok bortól, valami 
árnika után ment. Máté úr gondolkodott. Egy fogoly asz-
szony a várban, egy fıvitéz gyereke! Mit kezdjen velük? 
Asszonyokkal nem harcol, sem csecsemıkkel, csak terhé-
re vannak. 

– Lássam ıket legalább – mondta Ábrahámnak. 
Ábrahám intett, Bodon hadnagy lefutott Sebös 

Lászlónéért. Máté úr pedig már döntött, nem érdemes 
miért várakoznia, a napokban elindul Teplicre, bosszúsá-
gát ott öblíti le. 

– Hány a fogoly? – kérdezte Ábrahámot. 
– Félszáz ember és négy fiatal fejércseléd. Munkára 

fogjuk, katonának állítsuk ıket? 
Csák Máténak erre is volt már döntése. Minden mun-



kára fogható kézre szüksége van. Csak addig a határig 
pusztított, ameddig ellenese jószágát irthatta; a maga va-
gyonát, jószágát felette kímélte; azt csak győjtötte, szapo-
rította minden eszközzel, minden erıvel. 

– Rajec fölött most irtatom az erdıt, falut építtetek, 
lehotát, hármat. A lehotákra vigyétek ıket. Válaszd ki az 
okosát soltésznek, falu bírájának. A kancellária adjon 
írást nekik, hogy szabadosok lesznek, tíz esztendeig 
semmi adójuk, robotjuk is kevés. 

Petykó felfigyelt, belekotnyeleskedett: 
– Soltészek falujához asszony is kell, uram. Adj ne-

kik azt is. 
Máté úr nem mosolyodott el. 
– Mi közöm ehhez, szerezzenek maguknak. Vagy 

csalják vissza a régit, ha tudják. 
– Némelyik talán örvend, hogy nem hurcolták vele az 

asszonyt is – elmélkedett tovább a törpe –, és elmegy 
akár Liptóig is, hogy különbet találjon. 

A törpe ugyan mindig a férfiakat pártolta, de szép 
fejérnép láttán vidámakat csettentett, rajtuk felejtette a 
szemét. Néha meg is legyintették szégyentelen bámész-
kodásáért. 

Az ajtót ismét megnyitották. Sebös Lászlóné lépett be 
tétován, kézen fogva gyermekét. Hat apród kísérte idáig. 

Máté úr érdeklıdve vetette pillantását Sebös László 
feleségére. Kedves arcú, mélyzöld szemő, szıke hajú asz-
szony volt, fiatal, szép léptő, az aggodalom és a keserves 
út, a bánat és az ijedtség azonban alaposan 
megsorvasztotta. Sápadtnak látszott és kialvatlannak. 
Megszakadozott köntösét igyekezett összetőzni, haját 
tisztességgel fonta be, a fonatok kétoldalt derekáig lóg-
tak, hajából a gyöngyös párta azonban hiányzott. Egyet-
len győrőjét hagyták meg, amit nem tudtak ujjáról lehúz-
ni. Lábán piros szattyánpapucs volt, alacsony sarkú. A 



gyereken rövid vászonszoknya, fiúgyerek, lánygyerek 
egyformát visel. 

De Sebös Lászlóné most már nem félt. Az elsı tétova 
tekintet után bátran állta a hatalmas úr szúró nézését; ed-
dig csak hírbıl ismerte, rettegte Trencsén vár urát, a ha-
talmas kiskirályt. 

Hallgatott. Köszöntı szót nem mondott, meg sem ha-
jolt. 

Máté úr törte meg a csendet. 
– Te vagy Sebös Lászlóné? 
– Én. 
– Az urad csúfra szökött meg. Itt hagyott. 
Máté úr hangjából egyként érzıdött harag is, gúny 
is. 
– Nem csúful szökött meg, hanem vitézül. Bár ma-

gam is vele tarthattam volna. De itt a gyerek. 
Egy pillanatig hallgatott, majd még hozzátette: 
– Úgy ıröztettél, mint templomi tolvajt vagy várad 

elrablóját. Pedig csak asszony vagyok. Mit tehetek én 
ellened, Csák úr? Vagy ez a gyerek itt. Latrok vagyunk? 
Krisztus urunkra és anyjára, Máriára mondom, nem ér-
demeltük meg. 

Máté úr a kifakadásra, panaszokra nem felelt. Ami 
dolog hidegen hagyta, válaszra sem méltatta azt. Szokása 
szerint az ujjával dobolt a szék karfáján. 

– Mit tegyek veled, Sebös Lászlóné? – kérdezte vé-
gül. – Asszonyokkal valóban nem harcolok, bajnak hoz-
tak ide. 

– Embereid nem ezt bizonyíták, láttad volna csak! – 
fakadt ki az asszony. – Kérdezd meg ıket, hány asszony 
és gyerek maradt vérében Féltorony alatt! 

– Csak visszaadtuk a kölcsönt Gergely uratoknak. 
Sebös Lászlóné most fogta kérıre a dolgot: 
– A gyermeket, kérlek, kíméld, Csák úr. Nagy hatal-



mú ember vagy, korona nélkül is király, aki egyképpen 
sújthat, és irgalmazhat is. A fiam nem vétett ellened. 

– Még véthet, ha felnı. 
– Nincs mitıl tartanod, kezedben vagyunk. 
A kisfiú pedig bámészan nézegette az ajtónállókat, az 

uraságokat, a törpét, a papagájt, a megrakott asztalt, a 
medvebırt, majd újra s újra az asztalt. Megrántotta anyja 
szoknyáját, elsírta magát. 

– Éhes – mondta Sebösné, és megsimogatta a gyerek 
fejét –, ha nekem már nem, legalább neki adjatok falnia. 

Az úr felemelkedett. Ilyenkor látszott meg, milyen 
magas termető, s ha nem bicegett, még magasabbnak tet-
szett. 

– Vezessétek utánam – mondta Csetének –, ti vagytok 
ırzıi? 

– Mi, uram. 
– Tovább is feleltek értük. 
Elöl haladt, nem sietısen. Az ápolgatás jót tett a fájós 

lábnak, könnyebben lépdelt. Az asszonyház felé tartott, 
az egy emelettel följebb volt. Az ajtó elıtt megállott. 

– Kopogjatok! 
Az ajtónálló hármat koppantott, erısen. 
– Urunk van itt! – kiáltotta keresztül a bezárt ajtón. 
Az ajtó megnyílt, s egy szolgáló kamaráslány mo-

solygott ki rajta; mindegyik mosolygott, ha katonát, ırál-
lót, apródot látott. Az úr elıtt azonban meghajolt, szélesre 
tárta a vasveretes ajtót: 

– Sietek asszonyomhoz, uram. 
Máté úr egyedül lépte át a küszöböt. 
A nagyasszony egy ablakmélyedésben ült, bezárt ab-

lak mellett, mert már hős szelek rázogatták a Fehér-
Kárpátok fenyıit, de a kemencékbe még nem főtöttek be. 
Éber gazdasszonya volt a palotának Csákné nagyasszony, 
szerfölött gondos sáfárja minden konyhának, belsı gaz-



daságnak. Ma a kulcsárnét számoltatta el a vajas, túrós 
bödönök, oldalszalonnák, a szuszékokban álló lisztnemő, 
a sárgakása, borsó, lencse, menta, keleti bors, szegfőszeg, 
tojás, tárkony s minden gyógyfüvek felıl. Különöskép-
pen a gyógyfüvek érdekelték, maga is tudott készíteni 
gyógyító fızeteket, áztatott ecetben liliomszirmot sebek-
re, gyúrt mézbıl s viaszból kenıcsöt fájdalomra, szagol-
tatott illatos füvet azzal, aki elalélt, csak a köpölyözést 
nem bírta látni, az udvari borbély véres munkáját. 

Zsinórral egybefőzött rovásos pálcák csörögtek a 
nagyasszony kezében, ez volt a kulcsárné számadása. 

Feltekintett ültébıl, felállott, s engedelmes asszony-
ként ment párja elejbe. 

– Parancsoljon velem az én uram – mondta jókedvő-
en. 

Helyet mutatott a farkasbırrel borított széles ládán, 
amely ruhásláda s egyben ülıpad is volt, s amely mögött 
vastag szınyeget akasztottak a falra, hogy nekidılni le-
hessen. A nagyasszony egy intéssel elküldte a kulcsárnét 
s a komornát. Máté úr lehuppant a ládára. 

– Ajándékot hoztam neked, Katalin, eleven ajándé-
kot, akivel, hitemre mondom, nem tudom, mitévı legyek. 
A Németújváriaktól került. 

Megállt a beszédben. Szokása volt, hogy egy-egy 
mondatát félbehagyta, és vizsgálódva tekintett annak ar-
cába, akivel beszélt. Még családja tagjaival is ezt csele-
kedte. 

– Ajándék a Güssingiektıl? – csodálkozott a nagyasz-
szony. – El nem képzelhetem, mi az. 

– A féltoronyi várnagy felesége, gyereke. Sebös 
Lászlóné. Vörös Ábrahámék fogták el s cipelték maguk-
kal idáig. A várnagyot magát persze szökni engedték – 
tette hozzá borúsan. 

– Én mit tegyek velık? 



– Túszul fogom ıket. Börtönbe nem vettetem, ott 
csak elpusztulna a kettı, s mit érnék holttetemekért való 
alkuvással. Kérlek, Katalin, fogadd házadba szolgálódul, 
komornádul, akár szövıasszonyul, vagy a konyhádba 
kuktaként, a kertben virágot ültessen. Mit tudom én. Le-
gyen szolgálód. 

– Uram parancsol – derült föl Katalin, mert ilyen 
ajándékra éppen nem számított –, köszönettel fogadom. 
Meglészen a többi között. Láthatnám? 

Az úr beszólíttatta a túszul fogadott asszonyt. Sebös 
Lászlóné megállt a küszöbön, s mert másik asszonyt lá-
tott, illıen meghajolt. Látszott, hogy jó nevelést kapott, 
nemesi házból született. 

Katalin vizsgálódva mérte végig, tetıtıl talpig meg-
nézte. Sápadt arcát Sebös Lászlóné Csáknéra emelte, el 
nem engedte fia kezét. Várta, amíg megszólítják. Sajnálni 
kellett. 

– A nevedet, ha tudnám, asszony – szólt Csákné, s 
maga mellé tette a rovásos pálcikákat. 

– Krisztina. 
– Fáradt lehetsz. 
– Az vagyok, asszonyom, hete hajtanak. Nem ön-

szántamból jövék. 
– Csák úr nekem adott. 
Sebös Lászlóné nem tudta, örvendjen-e, avagy búsla-

kodjék, mire végzi vele Csákné. Hogy szolgálólány le-
gyen, rab, másnak cselédje, arra sohasem gondolt otthoni 
gondtalan jó dolgában. A térde most remegett meg, attól 
tartott, elesik. Erıt vett magán, összeszorította a fogát. 
Hallgatott. 

– Nem mondasz semmit? 
Máté úr oly közömbösen tekintett rá, mintha levegıt 

nézett volna. Átadta a fogoly várnagynét Katalinnak, tö-
rıdjön most már vele ı. Sebös Lászlóné mégis megszó-



lalt: 
– Foglyod vagyok, úrasszony, szolgálód tehát. Ma-

gamért nem kérek kegyelmet, de ezt a kis ártatlant kí-
méld. Te is anya vagy. Semmit sem vétett még, olyan, 
mint a gyermek Jézus. 

Csákné a gyerekre pillantott: 
– Melletted marad, asszonyom. Te pedig nem szolgá-

lóm leszel; kérlek, légy nálam vendég. 
Sebösné meghajolt, kezet csókolt: 
– Köszönöm, nagyasszony. Nem leszek ellenséged. 
– Lakószobád megmutatja a kulcsárné. Fiad is Lász-

ló? 
– György. 
– Gondunk lesz rád s reá, Krisztina asszony. Gyónta-

tót is rendelek neked, ha az Úr békéjét áhítod. 
Piros almát nyújtott le a gyereknek, az ellenség fiá-

nak. A fiú bizonytalanul nyúlt a gyümölcs után, félve 
harapott bele. Csákné úrasszonynak híres gyümölcsös-
kertjei voltak, a legkülönb a biccsei vár kertjében virág-
zott. Virágoskertjeit pedig körülirigylendı, még 
Omodéné asszonyom is keresztülszekerezte fél Magyar-
országot. 

Máté úr végre körülhordozta tekintetét az egész asz-
szonyházon. Leányát kereste, mert azok voltak igazán 
kedves órái, amikor Erzsébetet tudta maga mellett. 

– Erzsébet? – kérdezte is azonnal. 
– Dezsıvel ménének foglyászni. – Új sólymot tanít 

be. Már visszatérıben lehetnek. 
Dezsırıl – a jövendıbelirıl – Máté úrnak az apródok 

jutottak eszébe, az a tizenkettı, akiket amaz ügyes bese-
nyı kölyökkel küldött harci próbára, s akik tizenegyen 
tértek meg. Vajon érdemesekké váltak-e arra, hogy kama-
rásokként, szolgálattevı legényekként a várban maradjon 
valamennyi? 



Nem szokta megbánni tetteit, visszavonni szavát, de 
úgy érezte, dicsérı szót Vörös Ábrahám mégis megérde-
mel, ha el is engedte a nevezetes foglyot, noha fıvitézt 
elfogni: ezt is parancsba kapta Ábrahám. Jó embereit nem 
szerette elveszíteni, inkább dúsan ajándékozta, hogy ki-
tartsanak mellette, ne álljanak idegen hőségre – gazda-
gabb adományért. A parasztokat, pásztorokat, erdöllı 
favágókat, kézmíveseket csak addig pusztította, kergette, 
fosztogatta, amíg idegen uraság jószágát hizlalták, amíg 
más úrnak szolgáltak. Mihelyst maga pártjára vonta ıket, 
azonmód tisztességgel bánt velük, termékeny földet, ir-
tandó erdıt adott nekik, falut építtetett, még templomot is 
emeltetett – megajándékozva a templomot kegyúrként 
idegen oltárokról rablott kincsekkel. De az Úristentıl is 
azt kívánta, csak az ı hatalmát növelje, csak ıt hallgassa 
meg, a szentek csak neki szolgáljanak, a pap csak ıérte 
imádkozzék. 

A nép, fenn a hegyekben, atyuskájának nevezte, ap-
jának, jótevıjének tartotta. A maga jobbágyainak az is 
volt. Mátyus. 

Elköszönt hát Máté úr az asszonynéptıl, Katalin ke-
zére bízva Sebös Lászlónét – amíg Sebös László meg 
nem bosszantja –, s visszatért a maga palotaházába. Vö-
rös Ábrahámék türelmesen várakoztak. Ábrahám bosszús 
volt ugyan, ezt azonban ura elıtt nem mutatta. Felette 
mérgelıdött, hogy féltoronyi gyızelmét Máté úr csaknem 
semmibe vette, mert neki most csak Sebös László futása 
fájt. És ha Sebös hamarább elinalt volna Kıszeg felé 
minden pereputtyával, még mielıtt elkapja Féltoronyban? 
… 

Máté úr engedékeny hangulatban ült vissza a karos-
székébe. 

– Ábrahám – szólott ekképp –, megelégedésemre 
ütöttél rajt' azon a csürhén. A jutalom nem marad el, ha a 



falut csak akkor kapod is meg, amikor elibém állítod azt a 
sebıs képőt, vagy valaki hozzá hasonló kincses foglyot 
szerzel. Tied a zsákmány egész harmada, a másik harma-
dát osszad szét. 

Hogy a harmadik harmada az övé, mi sem volt termé-
szetesebb. 

Vörös Ábrahám szakállas ábrázatára visszatért az 
elégedettség fénye. Máté úr folytatta: 

– És akiket küldtem néked tanulóba, azokról mi mon-
dandód van? 

– Bıven érdemelnek jó szót, uram. Elöl jártak mind 
okosságban, mind bátorságban. Érdemes harcosokat hoz-
tam vissza bennök. 

– Nekik is jusson a szerzeménybıl. 
– Megkapták, ami ıket illeti, uram, nem rövidültek 

meg. Egyikük embert is hozott magával osztozáson kívül, 
zsákmányul. 

– Eleven embert? Rabot? 
– Háromesztendıset. 
– Melyik? 
– A Csete nevő besenyı, az a hollóhajú. 
– Csak nem apja lesz a gyereknek? 
– Szolgájának neveli – nevette el magát Ábrahám úr 

–, merthogy az is besenyıfajta; a féltoronyiak között sok 
volt a besenyı Gergely úr szolgálatában. 

Máté úr már másfelé fordult. Fontosabb dolga volt, 
semmint kamarás apródok zsákmányügyeivel töltse ide-
jét. 

Az erdélyi vajda követe érkezett a napokban, s a hírt, 
hogy László vajda elszedte Ottótól a koronát, a követ 
megerısítette. Ügyetlen király volt néhai Béla király 
unokájának férje, Ottó, mert alighogy kezébe kerítette a 
gyerek Venceltıl a koronát, útban Fejérvár felé már el is 
vesztette egy tavi mocsárban. Észrevétlen pottyant le a 



szekérrıl István király öröksége. Alig bírtak nyomára 
akadni végül is. Most meg a vajda nem akarja kiadni a 
kincset, mintha gyerekként játszana vele. Sokba fog még 
ez a korona kerülni az új királynak, talán még leányát is 
felkínálja feleségül neki a vajda! Károly Róbert egy he-
venyészve csinált koronával lett Esztergomban az ország 
ura, s így van az országnak koronás királya három is. De 
a csinált korona – hiába volt pártfogója az esztergomi 
érsek – nem az igazi, a zászlósurak fele el sem fogadja. 
Károly Róbertnek, Szent Lajos király unokájának kockái 
ugyancsak vakot mutatnak most, el is vonult Budáról 
nagy haraggal, erıst összeakasztván mérge horgát a budai 
polgárokkal, magával a bíróval is! 

Egy másik követ is várakozott a trencséni udvarban, 
Pozsonyba hívta a nagyurat fıúri győlésre. Ezenközben 
hírül hozák, hogy a sima szavú, mérhetetlen elméjő 
Gentilis bíboros, az új pápa követe is készül már Ma-
gyarországra a béke s a kiegyezés olajágával, Carobert 
király reményeinek jó ágyat vetendı. 

Mindezek között vajon el tud-e menni most a hévízi 
fürdıkre – tőnıdött Máté úr –, mert harmadik bajul már 
kétszer kérték engedélyét megyei üzenethozók, hogy ná-
dorként felkészíthessék országjáró útra. Fıbenjáró pö-
rökben kellett ítélkeznie Liptóban, Árvában, Zólyomban, 
urak, özvegyek, városok pırében. Végül megint ki kell 
majd jelölnie bajvívó, igazlátó harcosokat, akik a pöröket 
vérrel döntik el, hízelkedıket, egymással győlölködıket 
hallgatnia, mert vajon melyik királyhoz forduljanak pana-
szukkal? Igen, melyik király nevében ítélkezzék is? A 
zálogban tartott korona nevében? 

Ámbár ezeket a pörosztó, igazságot mérı utakat ked-
velte is. Hiszen végül mindig a bíró nyer a pörön, bármint 
dıljön is el: egyharmada a pörös jószágnak a bírót illeti. 
Nádori hada pedig ezalatt idegen uraság, idegen város 



kamráját éli föl. 
Kezébe temette arcát, így maradt néhány percig, 

mozdulatlanul. Senki sem merte zavarni. Végül a törpe 
simított végig a kézfején: 

– Én a te helyedben elıször mégis Teplicre mennék, 
fürdıbe, uram. Pihenve teszel szert jó gondolatokra – 
mondta csendesen. 

Mert tudott a törpe komolyan is szólni, ország ta-
nácsurának nagy bajában kicsiny, hasznos tanácsokat 
adni. 

Neki szabad volt. 
 
 

14. 
 

Miután megérkeztek, s a várbeliek elıtt illıen megmutat-
koztak, Csete engedélyt kért, hogy hazamehessen. Pihe-
nıt kapott valamennyi apród, szanaszét szaladt mind. 

Az eleven zsákmány, a kicsi Illés egy szénaszárító 
mélyén aludt, közel az istállókhoz. Csete a puha szénára 
fektette, pásztorszőrbe bugyolálta, úgy ápolta, mintha 
testvére lenne. Késıbb, hogy a gyerek felébredt, a szol-
gák konyhájába vitte, ennie adatott. A konyhalányok kéz-
rıl kézre adták, mint egy betlehemi gyermek Jézust, ne-
vetgéltek, ápolgatták, vidámodtak a kicsi Illés elevensé-
gén, dagadtra etették. Várbeli apród eddig még sohasem 
hozott aprócska rab gyereket semmiféle csetepatéból, apa 
helyett sem vállalt apaságot. 

Csete megnyergeltette a Darut – még mindig ez volt 
legkedvesebb lova, s most már szolgák gondozták, mert 
az idısebb apródoknak szolgákat is rendelt a várnagy – 
maga elé ültette a nyeregbe a kicsi Illést, és útnak indult 
hazafelé, hogy anyjának oltalmába, kis húga játszópajtá-
saként ajánlja a szerzést. Nem kellett alkudoznia révész-



szel, molnárral a parton; embernyi vitéz lett, a Csákok 
udvari népéhez tartozott. Szolgálatára készen futottak 
eléje, amikor kompért kiáltott. Detre kísérte le a partig. 

Friss kora ıszi szellı simogatta arcukat, a fecskék út-
ra keltek már, fenn, a gyepőn a szömörcék pirosodtak, a 
kıris megsárgult. Házuk elıtt állott meg Csete. A lovát a 
szilvafához kötötte. 

A szalmafedeles kicsi házból anyja szaladt ki. Szeme 
boldog sugarából érzett, mennyire örvend fia hazatérté-
nek, a vitézzé cseperedett legénynek. 

– Csete! – kiáltotta. 
Valahányszor viszontlátta fiát, ennyi volt az üdvözlet, 

de az egyetlen szóban egész világ anyai öröme rejtezett. 
Csete eléje tolta a kis Illést. 
– Hadban jártunk Vörös Ábrahám úrral, és ezt a 

zsákmányt emeltem ki a nádasból. 
– Ez kicsoda? 
– Fogoly – nevetett Csete –, eleven ellenség. Rab. 
A gyerek szoknyácskája még szurtosabb volt, mint 

mikor foglyul esett. Csete egy kopott rövid zekét kerített, 
azt borította a kis Illés vállára, a zeke leért a földig. Már 
sírni is elfelejtett, napok óta egyik kézbıl a másikba, 
egyik helyrıl a másikra, Csete karjából szekérre, szekér-
rıl istállóba, istállóból nyerges ló hátára dobálták. Pará-
nyi, tehetetlen útipoggyász volt, lassanként minden zőr-
zavaros köddé vált elıtte, vizeket, házakat, szekereket, 
lovakat, sok-sok embert s újra vizeket látott, örökké lár-
mát hallott, a nádból hegyek közé került, majd rengeteg 
lépcsın kellett egyre feljebb menni. Olykor, ha anyja 
eszébe jutott, felsírt. Éhes sohasem volt, folyton tömték. 
Csak a kutya, Bondor emlékeztette az otthonra. A kutya 
el nem hagyta, mintha benne talált volna védelmet, min-
dig megtalálta, körülszaglászta, körülugatta, arcát nyom-
kodta nedves orrával, párnául feküdt a gyerek kócos feje 



alá – a két árva rab összetartott. Daru ló is megszokta már 
a kutyát, le-lehajolt hozzá, ismerte a szagát, vigyázott, 
meg ne rúgja. Társává fogadta. 

Most is itt ugrált már a kutya a faluban, a gyerek kö-
rül, s Csete anyját ismergette. A többi kutyák megérezték 
az idegen szagot, messzirıl csaholták a lovast és az új 
kutyát. Bondor csak pár pillanatig lapult meg, aztán bát-
ran visszafelelt. Nyilván közölte érkezését, s hogy új la-
kos lesz ı is. 

Csete ezt mondta: 
– Azért hoztam, anyám, hogy gondját viseld. Apja 

harcban holt el, kezem között, anyja sem él. Ez a gyerek 
maradt meg a kutyájával. A gyerek neve Illés, a kutyának 
is van neve, Bondor. 

– Ezt hoztad a harcból? – nevetett Csete anyja, s leha-
jolt a gyerekhez, megtörölte orrát. – Mondd a neved ne-
kem is. 

– Illész – selypítette a gyerek, és anyát keresı ösz-
tönnel simult Csete anyjához. 

Az asszony átölelte a gyereket, magához húzta. Pici, 
védtelen test volt; Csete jutott eszébe, azt is így ajnározta 
aprócska korában. 

– Lehet vagy háromesztendıs – méregette –, lám, 
unokám született. Apád nagyot néz majd, ha elejbe fut. 
Felnı ez nálunk, Csetém, ne félj, mintha szülötted lenne. 

– Meg ezt hoztam anyámnak – folytatta Csete –, csak 
fél függı ugyan, a másik fele valahol ott maradt, de szép 
veres kárbunkuluskı ragyog benne. Ehol meg egy magá-
nos zöld kı, boglárból eshetett ki, gazdagé lehetett. 

Az anya a tenyerébe vette a fele fülönfüggıt. Vastag, 
súlyos aranykarika; aranylevelekkel ékes rubinija fonott 
láncocskán himbálózott. A zöld kı pedig körömnyi, csi-
szolt smaragd volt, ki tudja, melyik harcos veszthette el. 
Csete anyja sokáig elnézegette, tetszett neki a messzi 



földrıl hozott ajándék. Lám, a fia milyen kincses harcos 
máris. 

– Jó fiú vagy, Csete – köszönte meg –, van egy hosz-
szú láncom, arra akasztom, szívem fölött viselem, és rád 
gondolok. Ez a zöld kı pedig szerencsét hozó kı, úgy 
látom. Az a lány kapja majd egyszer, akit kiválasztasz. 

Megsimogatta Csete hollóhaját. De Csete még vala-
mit tartott a kezében: 

– Ez itt két varázstasak, az Illésé meg az apjáé. Az 
apának nem hozott szerencsét, tán a fiúnak igen. Füg-
geszd majd nyakába, ha tisztát adsz reá. Védje tovább is, 
ırizze a bajtól. Az apjáét meg jól eltedd, s ha a gyerek 
nagyra nı, azt is add neki majd. Nem öröklött mást. 

Ostort nyomott a gyerek apró kezébe, hogy játsszék. 
– Pattints! – biztatta. 
Az ostor bojtja csak lengett a levegıben, hangot nem 

adott. 
– Így! – Csete pattintott három hegyest. 
A gyerek nevetett, s néhány virág fejét kaszabolta le 

az ostorral. 
– Harcos lesz – vidámodott föl Csete. 
S hogy a gyerek sorsát így elintézte, körülnézett. A 

közeit s a messzit vizsgálta. Végre kimondta: 
– Öröskét nem látom. 
Csete anyja mosolygott: 
– Elbúvik, ha téged lát. 
– Nem vagyok ördög, sem kísértet! – csattant föl a 

fiú. 
– Nem azért. Szokás az ilyen. 
De többet nem mondott, Csete pedig nem értette. 
– Keresd meg – folytatta az anya –, nincs messze tı-

led. 
– Öröske! – kiáltotta Csete. – Öröske! Ne bujkálj, 

Öröske, hoztam valamit neked is. 



Csend felelt csak. 
– Öröske! 
Valami neszezett a szomszédban. Nesz és kuncogás. 
– Öröske! 
Arrafelé indult, amerrıl a neszezés hallatszott. Szé-

naboglya mögött villant meg egy fehér lenszoknya, kék s 
piros virággal varrott. Innen hallatszott a kuncogás. In-
cselkedı, boldog kuncogás. Csete futott arrafelé, a lány 
megugrott, de hogy, hogy nem, egyenesen Csete karjába. 
Egy pillanatra ott pihent meg, egymás szemébe nevettek, 
Öröske gyorsan kihúzta magát Csete összezárt karjából. 
Szégyenlısen simogatta szoknyáját, de szemét nem sütöt-
te a földre. 

– Megjövél – mondta. 
– Megjövék. Régen láttalak. 
Aztán megint hallgattak. Bondor már mellettük ker-

getızött Illéssel. Illés mindent feledve pattintgatta az os-
tort; pilledt ıszi pillét kergetett, amelyek hervatag levele-
ken kerestek végsı menedéket. Fél kezében kenyér. 

– Neked is hoztam valamit – kezdte Csete újra. 
– Győrő! Köves győrő! – lelkendezett a kislány, 

ahogy kezébe vette a kék köves ajándékot. Sorba illeszt-
gette ujjaira, de csak a hüvelykujjára volt jó. A nap felé 
tartotta, messze a szemétıl, rá is hunyorgott. Szeretett 
volna mondani valamit, hálálkodni, köszönni, de szép 
szavakra nem tanították, sem apja, sem anyja nem cifráz-
ta a szavakat. Megajándékozni legfeljebb a táltost szokta 
a falu, meg a papot, ha jön. A varázsló nem rebeg köszö-
nı szavakat, minden ajándékot úgy tüntet el köpenye fe-
neketlen zsebében, mint Máté úr adószedıje a jusst, 
amellyel a falu öregje-fiatalja örökké tartozik; a pap pe-
dig a messzi templomban, fönn Szkalkán vagy odaát 
Trencsénben legfeljebb ennyit mond: Deo gratias, ha tud 
latinul. A besenyı lányokat nem hízelgı szavakra, min-



denféle kedveskedésre tanítják – megtanulják ezt úgyis 
késıbb maguktól –, hanem otthoni munkára, libalegelte-
tésre, szövésre-fonásra, kásafızésre, lepénysütésre, ka-
pálnia, sarlóznia, gyereket ringatnia kell tudni. Szép sza-
vakat csak az a pár szolgálólány ismer, akit a várba ren-
deltek föl belsı szobák mellé, s akikkel ott fönn katonák 
cicáznak. 

Az Öröske arcára írott sugár volt a köszönet. Aztán, 
hogy mégis mondjon valami köszönetfélét, úgy szólott, 
ahogyan azt a szkalkai barátoktól hallotta Boldogasszony 
napján: 

– Deo gratias. Dominus vobiscum. 
Erre viszont Csete nem tudott mit felelni, mert soha-

sem ministrált még, zsolozsmára sem tanították. 
– Majd belenısz a győrőbe – ez volt a válasza. 
Öröske végre bátorságra kapott: 
– Testvért is hoztál. 
Ebbıl látszott, hogy szeme-füle lesett-hallott. Csete 

dicsekvın felelte: 
– Féltoronyban zsákmányoltam ıt, ha felnı, szolgám 

lesz. Vigyázz te is reá, mint a kistestvéredre. A húgom 
játszópajtása lesz. 

Ennek a kis húgnak elviselt szoknyáját, pendelyét ke-
reste most össze Csete anyja, hogy Illésre húzza, meg-
szabadítsa szakadt, elviselt gönceitıl. Meg is találta a 
láda alján, és Illésre adta, nyakába illesztette a varázs-
zacskót is, ırizze híven a gyereket a benne lakozó erı. 
Ott futkosott már Csete húga is Illéssel, testvérül fogad-
ták egymást. Aki csak hátukat látta, aligha mondta volna 
meg, melyik a fiú, melyik a lány, még varkocsuk is egy-
formán sötétszín, egyforma hosszú volt. 

Öröske most megtalálta a köszönı szót: 
– Te is vigyázz magadra, Csete. 
És sokáig bámult még a fiú után, amíg Csetét el nem 



nyelte a parti füzes. A fiú a réten megeresztette a kantárt, 
vágtára serkentette lovát, s amit ritkán cselekedett, ha 
egyedül maradt; magasra emelt jobbjával varázsköröket 
írt a levegıbe, és nagyokat kurjantott hozzá. 

 
 

15. 
 

Patony hadnagy a kıfalnak támaszkodott. Félig ült, félig 
állott. Nem kínozták meg nagyon odalenn, de azért sem 
ülni, sem daliásan lépkedni nem bírt. Vitézül viselte a 
háromnapos testi meggyötörtetést, még csak föl sem 
szisszent, s csak néha káromolta Csák urat. Végezetül – 
különös kegyképpen – fölengedték a szabad levegıre, és 
most a gyér ıszi nap iránt tartotta megviselt ábrázatát. 
Minden testében fájt, sajgott, égett. A bosszúvágy is égın 
lobogott benne, úgy vélte azonban, jobb, ha ennek most 
mi hangot sem ad. Szökni szeretett volna mindenáron, 
akár Sebös László, de egész úton erısen ırizték, s most 
már aligha lehet reménye arra, hogy ebbıl a várból, égig 
érı erıs falak közül menekülhessen ki. Erıs ırizető vár 
ez, vaj' hol akadna itt segítıtársa, aki a falakon emelje át, 
vagy titkos folyosót mutasson neki. Csak legalább egy 
ásója lenne! 

A kínzók megkérdezték tıle néhányszor e három nap 
alatt: 

– Hej, te Patony, nem választanád-e Csákékat uradul? 
Bizony, nem járnál rosszul. Ilyen jó vitéz, amilyen te 
vagy. 

Patony csak a fejét rázta. 
– Két lovat, szolgát, új vértet kapnál, s ha Carobertet 

legyızni segíted, falut is Gömörben. 
A harmadik unszolásra azonban – esze sugallatára – 

olyasfélét válaszolt, hogy meggondolja, s nem lehetetlen. 



De nem szívesen gondolta volna meg: Borostyánkı várá-
ban lakott győrős arája, egy stájer leányzó, Adegunda. 
Fegyverkovács lánya volt, tetszetıs, fiatal, az apja jómó-
dú ember. Hozzá vágyott vissza teljes szívével, 
Adegundához. A jámbor magaviseletet hát csak színlelte 
Patony. S most, hogy az ıszi nap simogató sugaránál pi-
hente az utolsó napok fáradalmait, a kínzatást, megszé-
gyenülést, mindegyre azon gyötrıdött, miként szabadul-
hatna innen, s mekkora vargabetővel kerülne le a Duná-
hoz, hogy a Dunántúlra vergıdjön át. Onnan már köny-
nyen hazatalál. 

Kínjában, a maga szórakoztatására dúdolgatott. Elér-
hetetlen messzeségben volt tıle Adegunda, nótát gondolt 
össze neki: 

 
– Verágom, verágom, szép leány verágom, 
Ezüstös holdvelág, fénylı napsugárom. 
Szél volna a lovam, reá felpattannék –  

 
Itt megállt, tőnıdött, a dallamot tudta volna folytatni, 

a verset nem. Nem talált jó rímet. Újra kezdte: 
 

– Szél volna a lovam, reá felpattannék… 
 
Nem ment. Ilyen rabságban gyötrelmes fáradság ver-

set kitalálni. Néha pedig olyan szépeket tudott mondani a 
lánynak, amikor a lány anyja megengedte, hogy a ko-
vácsmőhely udvarán üldögéljenek, hogy a szép 
Adegunda belepirult. A lány jó illatú közelsége kellene 
ahhoz, hogy a vers végét is kitalálja, pedig itt is illatoz-
nak olyan ıszi virágok, mint Adegundáék kertjében, a 
galambok itt is éppúgy le-leszállnak elejtett szemeket 
csipegetni, mint a fegyverkovácsok udvarán. A felhık is 
éppúgy úsznak az égen, a nap is éppúgy süt. 



Éppúgy? Nem, ott sokkal szebben. 
– Szél volna a lovam, reá felpattannék – próbálkozott 

a nótával harmadszor is, aztán megunta, s gyorsan befe-
jezte: – Adegunda galambom. 

Ez viszont nem illett a hosszú dallamra, amelyet még 
ott hallott, a borostyánkıi várban; egy bolygó olasz dalos 
énekelte. Adegunda verse befejezetlen maradt, de ha egy-
szer kijut innen, így is elmondja neki, s bizony, fog a 
lánynak tetszeni – ha ugyan addig más legény nem kör-
nyékezi meg. 

Nagyot sóhajtott. Tehetetlen volt. 
Nyúlánk, jó öltözető kamarásfiú-féle ballagott keresz-

tül most az udvaron. Ismerıs. Azok közé tartozik – nézett 
erısen a szeme közé –, akikkel a Fertı nádasában akadt 
össze. Elfogta a keserő düh. Legszívesebben nekirontott 
volna, hogy ellássa ennek a hetyke képő kölyöknek a ba-
ját, amiért idekerült, de a legény megelızte. 

– Patony! Nézd csak, te vagy, Patony hadnagy? 
– Én lennék, beste lelke, most aztán örülsz, hogy itt 

látsz? 
Az apród nem hörkent föl. Joga lett volna poroszló-

kért kiáltani, vagy akár enkezével is sújtani a sértés miatt, 
de nem tette. Megállt elıtte, hátratette kezét, annak jeléül, 
hogy nem fog ütni. Két sarkán lógott ide-oda. 

– Miért ne örvendenék? – kérdezte, s hetykeség érzett 
a hangján – jobb, ha te ülsz itt, mintha én támasztanám a 
falat Lánzséron vagy Borostyánkın. 

– Ismered Borostyánkıt? – villant föl Patony féltéke-
nyen, noha semmi sem árulta el, hogy ez a legény valaha 
is járt volna a Németújváriak birodalmában. 

– Majd megismerem, ha azt is felpörköljük – nevetett 
az apród. 

– Nagyon hetyke legény vagy – nyögött Patony, mert 
tagjai elzsibbadtak, s testét fordítania kellett – adod még 



alább is, ha majd te is éhezel-szomjazol Szalónakon. 
– Szalónakra viszitek a foglyaitokat? 
– Oda. 
– Szomjas vagy? 
– Innom adhatnál. 
Csank – mert ı volt – egyet fordult, bort kerített fa-

bögrébe, hozta, kínálta Patonynak. Patony a bögre után 
nyúlt, de keze félúton megállott. 

– Megmérgezted legalább? – kérdezte gúnyosan. 
– Nem vagyok boszorkány, hallod-e! Megihatod, ne 

félj, nem fıztem bele nadragulyát. 
– Nem félek – felelte a hadnagy lenézıen –, tılem 

akár méreg is lehet, az életem úgysem ér valami sokat. Itt 
fogok elveszni kezetek között, hát inkább megiszom. 

Egy huzomra itta ki az egészet, ízlett neki erısen. A 
modori dombokon termett ez a bor, papok fölötte szíve-
sen miséztek vele. 

– No, ugye, nem haltál bele? 
– Borostyánkın meghálálom – nyújtotta vissza a bög-

rét. 
– Olyan biztos vagy benne, hogy te kiszabadulsz, én 

meg odajutok? – nevetett Csank. 
Patonyban incselkedett a bor ördöge: 
– Olyan. 
Csank kerekre nyitotta a szemét, s leült Patonnyal 

szemben egy faragott kıre. A maradék borcsöppeket szó-
rakozottan a földre hullajtotta. 

– Nocsak – mondta. 
Patony fürge esző, ügyes ember volt, nemhiába, hogy 

kémelıbe is sokszor küldték ıt, idegen emberek nyelvén 
jól tudott beszélni, virágos szavaival nyerte meg magának 
Adegunda szívét is. „Te aztán ugyan jól értesz ahhoz, 
hogy mások gondolataiban olvass!” – mondogatta olykor 
Adegunda neki szégyenlısen. Maga is észrevette, hogy 



sima szavakkal ravaszul ki tudja fürkészni mások titkait, 
mások elméje fényétıl maga világosodik meg. Most 
nyomorult rab volta ellenére is megfeszítette minden ere-
jét, sietıs forgásra késztette agya kerekeit, hogy ezt a fe-
léje hajló udvari embert ki ne engedje keze közül. Leg-
alább addig maga mellett tartsa, amíg vissza nem rugdos-
sák a tömlöcbe. Nagyot került tehát a beszédben, s ott 
kezdte, ahol – vélte – tetszést érdemel ki. 

– Emberül harcoltatok – mondta elismerıen, anélkül, 
hogy szava hízelkedıen csengett volna –, jól végeztétek 
dolgotok. Ügyesek voltatok, legények, szemfülesek, bát-
rak, erısek, mindent bírók. Büszke lehet rátok uratok. 

Csank zavartan figyelte a kövön felszáradó 
borcsöppeket. Ellenségtıl még nem kapott dicséretet. 
Úgy érezte, hogy az elismerés neki szól, egyedül neki. 
Patony folytatta: 

– Voltál már harcban máskor is? 
– A gyepőn túl, morvákkal, de az játék volt. 
– Jeles hadnagy léssz nemsokára – ütötte a vasat to-

vább Patony. 
– De te sem vagy utolsó – ismerte el Csank –, erıset, 

okosat gyıztünk le benned. 
Többes számban mondta, holott most tudta volna is-

tenigazában megszorongatni Csete torkát, amiért ı nyom-
ta el Patonyt. Ez a fogoly hadnagy tulajdonképpen a 
Csetéé lenne. Most, utólag, még elbánik vele. Visszaszedi 
Csetétıl. 

Patony más oldalról támadott, a kényesebb felıl: 
– Méltó jutalmatokat megkaptátok vajon? Értem és a 

többiekért? Féltoronyért és a nagy gulyáért? 
Csank elfintorította az orrát. Patony ezt is jól látta. 
– Még arra várhatunk. Baj történt. 
Patony nem adott föl több kérdést. Kérdés helyett fel-

húzta a szemöldökét – bal szemöldöke fájt erısen, friss 



seb húzódott végig a szeme fölött –, s csak arcának be-
szédes mozdulatával jelezte, hogy várja a további vallo-
mást. Csank felelt is, magától: 

– Elvesztettük Sebös Lászlót. 
– Netán igen? – csodálkozott Patony. Úgy tett, mint-

ha sejtése sem lett volna Sebös szökésérıl, pedig nagyon 
is jól tudta, hallotta, mint üldözték a féltoronyi várnagyot, 
az mint tőnt el a nádasban, s maradt Vörös Ábrahám ke-
zében csupán az asszony meg a gyerek. 

– Megszökött a gázlónál. 
– Mindig ki tudja vágni magát a bajból. Gondolom, 

dicséretet is kaptatok érte. 
– Vörös Ábrahámtól falut tagadott meg Máté urunk. 
– Falut kapott volna, ha meghozza foglyul? 
– Azt. 
Patony hadnagy egy követ piszkált megnyőtt csizmá-

ja orrával. Várt egy ideig, s csak úgy odavetette: 
– Aki elfogná, megkapná a falut, ha fiatal, ha vén? 
– Meg az! – Csank felsóhajtott: – Hej, ha én tehet-

ném! 
Patony tovább rugdosta a követ, most egy főszálat té-

pegetett. Úgy tett, mintha oda sem figyelve, szórakozot-
tan rágná: 

– Még megteheted. Sebös László nincs is olyan mesz-
sze. 

Csank felkapta a fejét: 
– Honnan tudod te? 
– Ismerem a természetét. Cselekedte így máskor is. 

Biztosra vélem, asszonya, gyereke után lopakszik. Ha 
hiszed, ha nem, de ne legyen Patony a nevem, ha nem itt 
ólálkodik a közelben, s nem nyugszik, amíg ki nem sza-
badítja az asszonyt. 

Patony ismét szünetet tartott, hogy Csank kerekei 
munkálkodhassanak, s csak azután folytatta, mikor már 



minden főszálat széttépdesett maga mellett: 
– Valamely ügyes ember el is kaphatná. Vagy kettı. 
Csank úgy bámult rá, mintha az egekbıl alászálló 

Gábriel fúvott volna fülébe égi harsonával, hogy agya a 
hangok által világosodjék meg. 

Kettı? Nem, sem Csetét, sem Detrét, sem a többieket 
nem hívja, majd ı egyedül. De hát szállj el kísértı – 
mondaná a káplán –, miképp tudna ı egymaga Sebös 
László nyomába érni, hogyan találná meg ebben a király-
ságban, tőt a szalmakazalban, s ha föllelné, miként ütné 
le, kötözné meg, s cipelné föl a várba, hogy mindenek 
elsápadjanak. Pedig hogy ünnepelnék! Mint hullana lába 
elé dicsıség, falu, arany, szolganép, s mint sápadna el a 
többi kamarás apród a hírre! 

Patony nem folytatta, csak a fiú szeme rebbenését fi-
gyelte erıst. Bárha nem sokáig, mert jöttek érte az örök, s 
taszigálták le pincének mélyire. De még hátrafordult, 
hogy mindenki hallja: 

– Ejts értem egy jó szót, fiú, uraidnál! Hátha meg-
gondolom, és Csák úr hőségére állok. 

 
 

Csank csak harmadnap látta viszont Patony hadnagyot. 
Pedig szüntelen kereste, de a hadnagyot nem ültették ki 
többé, ha nem kínozták is tovább. Kegyet Patony mind-
össze annyit kapott, hogy világos tömlöcablak mellett 
sínylıdhetett, nem vaksötétben, vizes pince mélyiben. 
Vizet, fıtt köleskását nyújtottak be neki, meg kenyeret 
idınként. Alig vette észre a napok múlását. Nem szólt 
hozzá senki, ekképp puhították. 

Csank nem szerette volna, hogy bárkinek is feltőnjék 
a csellengık közül, amikor egy ırálló kamarás apród egy 
fogoly hadnagyot keres, addig kutatott azonban, míg 
harmadnapjára mégis megtalálta a vastag rácsú ablakot. 



Nyirkos, félhomályos lépcsın lépdelt le hozzá. Lehajolt, 
súgva kérdezte: 

– Itt vagy, Patony? 
Patony úgy csúszott az ablakhoz, mintha varázskapu 

nyílt volna meg elıtte. 
– Itt vagyok, fiú! Te vagy az? 
– Én, akit már ösmersz. Azt mondtad minap, urunk 

hőségére állnál. 
– Mondtam. 
– Nem hiszik, bizonyítanod kell. 
Patony már tudta, ez a fiú nyitja meg elıtte az ajtót, 

óvatosan kerítette be Csankot: 
– Mivel bizonyítanám? 
– Fogjuk el azt a Seböst. 
– Nincs olyan hosszú kezem, hogy innen markolhat-

nám meg, egymagadban pedig nem eredhetsz utána. Csak 
én tudom, egyedül én, Patony hadnagy, hogy Sebös Lász-
ló merre jár, ha loppal jár. 

– Segítek neked – Csank torka már-már kiszáradt az 
izgalomtól –, segítek, Patony. Együtt keressük meg. Sen-
ki más, mi ketten. 

Patony azonban úgy tett, mintha erısen fontolgatná 
magában a jövıt, sokáig nem felelt. Csank nagyokat 
nyelt, végül türelmetlenül ismételte meg: 

– Senki más, mi ketten. 
Attól tartott, elıbb-utóbb megjelennek a porkolábok, 

s kérdıre vonják, mit keres itt. Patony még mindig késett 
a válasszal. Csank dühösen hajolt még közelebb, befújta 
szinte az ablakon türelmetlenségét: 

– Hát? 
Patony végre megszólalt: 
– Aztán hogy jutok ki innen, mit gondolsz! A vár-

nagy maga nyit ajtót, és köszön? 
– Ej de, nem! Loppal indulunk mi is. Azt hallottam, 



holnap ismét napvilágra hoznak, hogy ezzel is puhítsa-
nak, megkínálják neked a levegıt. Megtalállak ugyanott. 
Lovat is szerzek. Ügyes légy! 

Patony felbosszankodott: 
– Engem ne félts, hallod! Légy te még ügyesebb. A 

magam dolgát bízd csak rám. 
Északnyugati szél fúvott, a Fehér-Kárpátok felıl kis-

sé gorombán kezdte simogatni már a völgyet. Az ısz erıs 
hírnöke volt, olykor szürkésfekete felhıket bodorított 
maga elıtt, máskor meg-megvillant az ég kék palástja is. 
A Madaras-hegy fenyvese, bükköse zúgott, a megannyi 
zajgó, rohanó, köveken ugráló patak úgy sietett, mintha 
fagyhaláluk elıl menekülnének a Vágba. Vidámsárga, 
mélybarna, aranyszín köntöst váltott az erdı, csak a fe-
nyık zöldje lett sötétebb. Apró falvak keresték szorongva 
az erdı védelmét. Valahol fent, a Beszkidekben és az 
árvai hegyekben megindultak már az esık, a Vág zavaro-
san hömpölygött, s terült mind szélesebben a partokra. A 
szekerek nyikorogva, a rossz utakon nagyokat zökkenve 
szállították az élést a hombárokba, a zabot, a rozsot, ár-
pát, kölest, borsót. Vágvár füves lejtıjén kigyulladt egy 
juhhodály, zsendicefızés közben vetett lobbot, ügyetlen 
juhászok keze munkája volt. A juhok ijedten rohantak 
százfelé, a pásztorok kárvallottan jajongtak. Bivalyok 
vontattak csúszó fatalpakon súlyos köveket, Szulyó várá-
nak új falát rakták a jobbágyok keserves robotban. A vár 
úgy hozzáolvadt a csipkés sziklákhoz, mintha maga is 
szikla lenne. A legnagyobb s legmeredekebb szikla olda-
lából olyan hideg forrásvíz fakadt, hogy aki itta, elállott a 
lélegzete. Vályú fogta fel a patakká dagadó forrást, tehe-
neket hajtottak itatásra oda. A manini sziklák szők gádo-
rában útonállókat kapott el a portyázó hadnagy – ırzetlen 
bivalyokat hajtottak maguk elıtt –, és rögtön föl is 
függesztette ıket egy széles koronájú tölgyre. Máté úr 



ítélete sem kellett hozzá. 
… Patony megborzongott, amikor a széljárta udvar 

kıfalához odaültették. Hogy a hidegben hősöljön – a vár-
nagy parancsa volt. De Patony nem tiltakozott, meg-
békéltnek, megnyugodottnak tetszett, csak szemét jártatta 
nyugtalanul körbe. 

Csank kora délután bukkant elı, amikor ebéd után 
mindenek pihennek, szunnyadnak, s még az istállókban is 
mélyebb a csönd, mint egyébként. Hulladoztak már az 
ıszi legyek, nem kínozták az állatot. A hővös szellı elıl 
az ırök is kapuk alá húzódtak, a kemencékben fellobbant 
a rızsetőz. 

Az alsó udvar néptelen volt. Csank nehéz terhet ci-
pelt: magának is, Patonynak is egy-egy sisakot, mellvér-
tet, pajzsot. Alig bírta összefogni valamennyit, meg-



meglódult alattuk. 
Szerencse volt, hogy Patonyra nem zártak bilincset. 

Fırab volt, s remélték megjuhászodását, kedvét, hogy 
Máté úr hőségére áll; ezzel tisztelték meg. A kaput úgy-
sem tudja átlépni. 

– Öltsd futvást magadra – súgta Csank –, mintha tor-
nára mennénk. 

Patonynak nem kellett semmit sem magyarázni. A 
tornasisakot fejére rántotta, a rostélyt lehúzta félig, a 
mellvértet Csank csak lázán szíjazta rá – a gyors fegyver-
beugrást Patony jól ismerte, az apródok hetente gyakorol-
ták –, és már rohantak is lefelé a meredek lépcsıkön, szo-
rítók között, ırállók mellett, szők kapukon, széles ajtók 
közén. A várbeliek ügyet sem vetettek rájuk. Hogy jól 
láthassák, és sisakját senki föl ne taszítsa, szabad fıvel 
haladt, a mellette sietı lovagra alig ügyeltek. Naponta 
láttak bajvívó tornára indulni várbeli vitézt, apródot, ka-
tonát, vendéget, némelyik már haladtában magára dobálta 
vértjét, sisakját, ha a teljes páncélt csak a tornaudvaron 
öltötték is föl. Szokás volt csupán könnyő mellvértben 
játszani, s ilyenkor csak a sisakot tették föl. 

Patony lába ugyan sajgott, a hetes tespedéstıl úgy 
érezte, hogy mindene csikorog, megrozsdásodott, kezét is 
nehezen emelte, de összeszedte magát, észre ne vegyék, 
hogy egy összevert, sántikáló fogoly menekül ki a várból. 

Az utolsó kapun is szerencsésen túljutottak. Patony 
szeretett volna egy pillanatra megállni, fellélegezni, gú-
nyosan inteni búcsút Csák úrnak, Trencsénnek, de Csank 
siettette. Csank a torkában érezte szívét, úgy zakatolt, 
mint a podrágyi malom árvíznek évadján, s minél távo-
labb jutottak a kapuktól, annál inkább tudta, milyen ve-
szedelmes kalandra vállalkozott. Ha nem kapják el Sebös 
Lászlót, akár vissza se jöjjön, fogolyszöktetınek, áruló-
nak hirdetik, fejét nyesik azonmód. A széles réten baktat-



tak már, ahol tíz-húsz lovas egyszerre ronthat egymásnak 
kopjatörésre. 

A két nyergelt ló egy görbe szilvafa mellett legelé-
szett, Csank egy parasztgyerek ırizetére bízta. Ezeket 
sem volt különösen nehéz feladat lehozni a várból; az 
istállókba bármely kamarás apród bemehetett; ha nem 
volt szolgálatban, lovát felnyergelhette, sıt szívességbıl 
egymásnak nyergeltek, amikor lementek a tornarétre ug-
ratni, dárdadobást gyakorolni, íjat feszíteni célnak. Fel 
sem tőnt tehát, hogy az egyik kamarás apród lovat nyer-
gel, s kimegy vele a várból. Csank mindenesetre volt any-
nyira óvatos, hogy elıször az egyikkel vonult ki, és csak 
jóval késıbb a másikkal, amikor már váltott a tízórás ır-
ség. 

Eloldották a lovakat, nyeregbe ugrottak. 
– És most? – kérdezte Csank, mert eddig fürgén 

munkálkodott a kimenetelen, ebben a pillanatban azon-
ban elfogta a tanácstalanság. Csupán Patonyban remény-
kedhetett. Vadászkutya indulhat ilyen izgalommal be a 
sőrőbe, az ejtendı vad után. Csak még a nyomot nem 
ismeri. 

– Sebös László után – somolygott kajánul Patony, s 
mert sarkantyút Csank nem hozott, kopott csizmája sar-
kával csiklandozta meg lova oldalát –, hogy is hívnak, 
apród? Neved még nem tudom. 

– Csanknak. Csankfia Csank a nevem – tette hozzá 
büszkén. 

– Ember leszel, Csankfia Csank. 
Felnézett a napra. A legkurtább árnyék nemrég mú-

lott el, a nap állása még csaknem delet mutatott. Arrafelé 
folyik hát a Duna, feléje fut a Vág is, abban az irányban 
kell haladnia, hatalmas vargabetővel. Kelet felé, a látóha-
tárig, s tán még azon is túl, ki tudja meddig, hosszan 
nyúlott el az erdıség. Közelebb az Inóc, messzebb az 



Öreg-Fátra. A nyílt Vág mellett nemigen haladhatnak, 
bárki azonnal hírt viszen felılük. Az erdıségben pedig 
bolyongani igen körülményes, úgy belévesznek végül, 
hogy ítéletnapig sem kerülnek ki belıle, ha nem ismerik a 
járást. Valahol a völgy pereme s az erdıség széle között 
kellene haladniuk. Az a legbiztosabb. 

– Ismered a völgyi utat, Csankfia Csank? 
– Tenyeremnél jobban. 
– Ha Pozsony felé igyekeznénk, merre tartanánk? 
– A Vág mellett Szeredig, onnan délnyugotnak. 
– Ha Komáromnak? 
– Szeredtıl délkeletnek, mindig a Vág mentén. 
– Az a Mátyusfölde? 
– Az. 
Patony már tudta, hogy ezt a tájat kell valamiképpen 

megkerülnie, ha ki akar jutni Csák Máté országából. De 
tudta azt is, hogy Máté és a nyitrai püspök egymásnak 
ádáz ellensége, nem volt ez titok még Fraknó várában 
vagy Kıszegen sem. Nyitrára kellene hát átvergıdnie a 
hegyeken, és püspökék segítségével át a Dunán. Remélte, 
hogy adja a püspök a tanácsot szívesen, tán a pénzt is. 

– Nyitrára hogyan visz az út? 
– Galgócnál térni el keletnek. 
Csank nem értette, miért faggatja Patony olyan vá-

rosok felıl, ahol Sebös László éppen nem lehet. Hiszen 
azt mondta Patony, hogy a féltoronyi várnagy itt bujkál a 
közelben, csak torkon kell ragadni. Éppen azért rögtön 
meg is kérdezte: 

– Sebös Lászlót hát merre találjuk? 
Patony elnevette magát: 
– Azt bizony magam is szeretném tudni, fiú! 
Csank rábámult. Nem ebben állapodtak meg. Rossz 

sejtés ébredezett benne, de mit sem szólt; ha már vállal-
kozott a fogoly mentésére, s bizodalmát benne vetette, 



akkor rá kell hagynia a vezetést, ı a bölcsebb, tapasztal-
tabb katona, a ravasz kémelı. Az is lehet, hogy jól ismeri 
Sebös László rejtızı helyét, csak nem árulja el neki. Pe-
dig benne megbízhatna! 

A hadnagy gyomra kordult meg azonban társalgás he-
lyett. Kegyetlenül éhezett, napok óta csak poshadt vízen, 
száraz kenyéren, köleskásán tartották. És a nagy nekiké-
szülésben éppen ennivalót felejtett el Csank a tarisznyába 
tenni. Izgalmában ı sem evett, s éhségében most ı is 
majd leszédült a lóról. 

Hát csak poroszkáltak az egyre hővösödı délutánon, 
futó fellegek alatt, az orruk után, ki tudja, merre, ki tudja, 
meddig. Olykor szilvát szakasztottak, vagy hullott almá-
ért ugrottak le a nyeregbıl. 

Patony felette átkozta Csák Máté király szép orszá-
gát. 

 
 

16. 
 

Zsótér hadnagy szokás szerint számba vette a palotás ap-
ródokat. Negyvennyolc volt a számuk, ha mindenünnen – 
Csejtérıl, Bolondócról, Oroszlánkırıl, Biccsérıl, 
Vágvárról, Lednicrıl, Lietaváról – egybesereglettek. 
Minden jelesebb várban csellengett belılük néhány, fel-
készülve várakoztak Máté úrra, ha éppen odaérkeznék, 
szolgálattevı kamarásai mindenütt legyenek. Idınként 
váltogatták ıket, mert a csejteiek meg a vágváriak – aho-
vá ritkán vetıdött az úr – annyira elkényelmesedtek, hogy 
már tornára is alig volt kedvük. 

Trencsénbe most azért gyülekeztek, mert Máté napja 
közeledett, s ilyenkor az úr megtekintette várbeli katoná-
it, a palotás ırséget, az íjászokat, lándzsásokat, páncélos 
fegyvereseit, felvonultak elıtte a solymászok, vadászok, 



a kıhajító gépeknél foglalatoskodók és a számos csatában 
hadviseltek. A solymászok, vadászok erdei vaddal ked-
veskedtek, a halászok lementek a Dunáig is, és roppant 
lajtokban szekereztették föl az embernyi harcsákat, a ten-
ger felıl idáig felúszó vizákat, a tükörpontyokat, szálkát-
lan kecsegéket. 

Nem mindig tartották a Máté-napot Trencsénben. 
Volt, hogy Komáromban sereglettek össze, volt, hogy 
Lietaván vagy Turócban, amióta azonban udvartartásának 
fénye-neve királyokét múlja felül, és saját bányáiban fej-
tett ércbıl saját pénzverıjén ütött saját ezüsttel is fizeti a 
hópénzt, a seregek ünnepi szemléjét legszívesebben 
Trencsén vára alatt tartja. Egy hétig áll a lakomás vigas-
ság. 

Zsótér hadnagy a seregek próbáján háromszor is ösz-
szeszámolta a gondjaira bízott ifjakat, de sehogy sem jött 
ki a negyvennyolc, pedig még a hasfájósakat is berendel-
te, és a turóci ispán is elküldte a féltoronyi csatában ki-
múlt elsıszülött fia helyett másodszülöttjét, Pétert. Akár-
hogy olvasta-számolta, mindig csak negyvenhét volt a 
számuk. Nyolcszor hatosával állította fel a kamarás apró-
dokat a folyóparti mezın, kétszer hat adott ki egy tizedal-
ját. 

– Melyitek hiányzik? – kiáltotta újfent, készen arra, 
hogy menten fültövön csapja azt, aki még most is késve 
rángatja csizmáját, futtában nyomkodja fejébe a hódpré-
mes süveget. 

– Csank hiányzik – ámult el Söjtör, a balszélsı. Ezen 
kiváltképp csodálkoztak, mert gyülekezıkor rendszerint 
Csank az elsı. Kürtszó alig rivall, rohan ı már, sıt gyötri 
a többit, ha késik. 

– Keressétek! – parancsolta Zsótér. 
Rohant a tizedalja föl a hálóterembe, el az istállóba, 

Söjtör még az asszonyházba is bekopogtatott kaján kép-



pel, színlelt illendıséggel, mivelhogy Csankot újabban 
gyakorta látták ólálkodni a lebzses szoknyák körül. De 
sem a komornak, sem a palotáslányok, de még a konyhai 
szolgálók sem voltak megmondhatói, merre kerengélhet 
az úrfi. 

Detre találgatta: 
– Két napja, ha láttam. Talán paranccsal küldték el? 
– Senki sem kapott meghagyást kapun kilépésre az úr 

ünnepe elıtt – dörrent rá Zsótér. 
A zászlós, játékos ünnepség, az apródok vizitációja 

tehát Csank nélkül folyt le, kopjatörésben sem vett részt, 
noha szívesen vívott bajt, bort sem töltögetett a fıasztal-
nál a nagy eszem-iszomban, holott ez is tiszte volt, a lá-
nyokkal sem cicázott, pedig ez is kedves mulatsága. Máté 
úr észre sem vette, ha a várnép egy-egy jelentéktelenebb-
je hiányzik, most meg éppenséggel különb volt a gondja, 
a pápa ıszentsége követét várta. A követ Károly Róbert 
érdekében érkezik szólásra, béke hírével küldik. 

Zsótér fel nem foghatta, hová tőnt el Csank. Titkon 
felkereste a várbeli táltost, Rengıt, olvassa ki füvekbıl, 
lópatanyomokból, felhık járásából, égett libatollból 
Csank eltőnésének okát, rejtekezése helyét, a fiú sorsát, 
de sem a táltos, sem a káplán nem tudta megmondani, él-
e Csank, vagy holt, s ha él, merre tőnt el, ha holt, kinek 
kezétıl hullott el. A káplán még a Jelenések Könyvét is 
fellapozta a sekrestyében, alig bírta a terjedelmes Bibliát 
forgatni az állványon. Behunyt szemmel bökött rá a tex-
tusra, hogy ahol ujja megállapodik, az legyen az útmutató 
jel. De a Jelenések Könyve sem árulkodott Csank felıl, a 
káplán rossz helyre bökött. 

Az ünnepségeknek azonban harmadik nap vége lett, 
mert közben megérkezett a pápai követ, s ez másféle ün-
nepélyességet kívánt. Trencsénben már alig fért ember s 
állat; a követ kísérete Bolondócra vonult át. A forró so-



kadalomban vajon akad-e, aki észreveszi egy kamarás 
apród eltőntét? Csak Zsótér nem békélt meg a titokkal, 
elıbb-utóbb mégis számot kell majd adnia felıle. Lova-
sokat, küldöncöket menesztett a közeli környékre, hátha 
megtalálják, de mindegyik Csank híre tudatlan tért vissza 
a kutatásból. 

Harmadnap merték bevallani a porkolábok, hogy 
Patony sincs a helyén, eltőnt az is, föld nyelte el, vagy 
szellemek emelték a felhık közé. A porkolábok azért 
hallgattak bölcsen eleddig, mert azt remélték, hogy az 
ünnepségek vigalmában úr és szolga feledi a foglyot. 
Annyira feledi, hogy végül már nem is keresi. Szeren-
csétlenségükre éppen magának a hatalmas úrnak jutott 
eszébe a féltoronyi fogoly. Látni akarta, maga elé óhajtot-
ta idézni Patonyt, hogy töredelmesen valljon a 
Németújvári urak gonoszságai felıl – ha ugyan Patony 
hadnagy vállalta volna az ilyetén árulkodást –, déli bor-
töltögetéskor kívánt dicsekedni vele. Így aztán olyan ré-
mült futkosás kezdıdött Patonyért, mintha magát az esz-
tergomi érseket kellett volna tüzes kemencébıl kimente-
niük. Patony aligha érdemelte meg pedig ezt a nagy 
tővétevést. Átállni idegen hőségre nem volt hajlandó, 
vallomása mit sem ért, legfeljebb cserére lehetett tarto-
gatni, mint egy keshedt harci lovat. 

Máté úr nem gurult dühbe, nem lángolt, nem verte az 
asztalt. Amikor nagy veszedelmek, kártevések, vesztesé-
gek hírére ily mérhetetlenül nyugodt maradt, éppen az 
jelentette a legrosszabbat a népnek. 

– Bilincsbe a két ügyelı porkolábbal – rendelkezett 
igen csendesen, fel sem emelte szavát –, s ha Patonyt 
vissza nem szerzitek, karóba rántsátok ıket. Aki a kapu-
kon ırálló volt, azt is. 

Aztán, mint mikor egy piciny fuvallat a fák között 
végiglehel, majd egyre erısödvén leveleket sodor, ágakat 



recsegtet, port kavar föl, hullámokat torlaszt, fellegeket 
üldöz, úgy indult meg a suttogás szele, késıbb a találga-
tásé, majd a vélt bizonyosságé: valaki látta a múlt napok-
ban Csankot Patonnyal szóba állani, halkan beszélgettek, 
senki sem ügyelt rájuk, azt is hihették, Csankot rendelték 
a fogoly ırzıjének. Valaki más a tömlöclépcsı felé látta 
menendınek Csankot, az egyik ırálló, amint kipillantott 
volna az ablakon, sisakkal karján, gyakorló páncéllal 
mellén, Csanknak vélt egy kamarás apródot, a másik ır-
álló már kettızöttnek látta: valakivel tornára indult az 
alsó tornaudvarra a palotáslegény. 

Tucatnyi kéz dobálta a kockákat találomra, a kockák 
végül így sorjáztak nyerıre: Patony meg Csank együtt 
szökött. De hogy melyikük volt a rábeszélı, s melyik az 
engedelmes követı, azaz melyik szöktette meg a másikat, 
arra már sem a táltos, sem a Jelenések Könyve nem tudott 
felelni. Az okát is csak találgatni merték: kincset keres-
nek-é, a Güssingiekhez szöknek-é, csetepatéba mentek-é? 
Talán rossz álom lidérce jelent meg nekik, az csábította el 
ıket. 

– Vagy egy szép lány – találgatta Detre. 
De szép leányzó most éppen nem hiányzott a várból. 
A turóci ispán másodszülött fia, Péter, aki mindössze 

egyhetes apródként ismergette a várbeli életet, s füle zú-
gott mindattól, amit hallott-látott, fejében zavarosan za-
katolt a megannyi szóbeszéd, pletyka, igaz szó, mese, 
öröm, bosszúság – amikor engedélyt kapott a szólásra, 
maga is elmondta, mire gondol: 

– Netán Sebös Lászlóért indultak. 
Zsótér meghökkent. Megrángatta ennen bajszát – mu-

tatójául mélységes tőnıdésének –, s csak sokára szólalt 
meg: 

– Hallod, kölyök, ez nem is lehetetlen. Lehet, hogy te 
találtad fejin a szöget. 



Végül Máté úrnak újra kellett jelenteni a kettıs szö-
kést, Csankot Patonnyal együtt. Máté úrnak éppen nem 
volt rossz kedve; a vitában tegnap nem tudták meggyızni 
ugyan egymást a pápai követtel, de úgy látszott, mégis 
Csák lesz az erısebb, a Máté-párt kerekedik felül. Azon-
kívül jó álma volt éjjel, s az álomfejtı – aki ébredéskor 
álmaira ad magyarázatot – csupa jót mondott. Ennélfogva 
szelíden csak ezt rendelte: 

– Tüstént menesszetek utánuk néhány lovast. Lehet, 
hogy annak a turóci gyereknek több esze van, mint 
valamennyieteknek. Ha valóban Sebös Lászlóért indul-
tak, hozzátok be azt is. Ég alul, föld felül, bárhonnan. 
Bodon vezesse ıket, annak már tapasztalata van Sebösék 
körül. 

Bodon hadnagy nem nagyon örvendett a parancsnak. 
Alighogy megtért a féltoronyi ostromból, s pihenne ki-
csinyég, és menne majd ı is az úrral meleg vízben füröd-
ni Teplicre, most újra indulnia kell, ki tudja, hová-merre-
meddig! Amúgy is ısz lesz nemsokára, ilyenkor minden 
tisztességes katona hazatér a melegre, hogy tavaszig a 
kemence mellett vagy asszonyok szoknyáján üljön. De 
ezt csak magának morogta, az úr parancsával nem lehe-
tett szembeszállni. Sarkával mindenesetre háromszor 
megrúgta a küszöböt, s hátra sem fordult, hogy szeren-
csével járjon. 

Huszonnégy embert rendelt magához, hat apródot 
közte. 

Dúsan harmatos volt még a rét füve – elıbb-utóbb le-
száll már a dér is –, amikor útnak indultak. Se zabot ló-
nak, se elemózsiát embernek nem vétetett, Csák úr kato-
náinak ilyenre a Csák-királyságon belül szüksége nincs, 
mert csak zörgetni kell jobbágyportán, városkapun, vár-
kapun – azonnal megnyílik a kapu-ajtó, ha olykor keser-
vesen is. Huszonöt éhes-ihas katonának, meg ugyanannyi 



lónak senki sem örül. 
A városkapun túl, lenn a folyónál, ahol a Vág sárga 

homokja zöld rétté szelídül, Bodon megállott. A révnél 
megvakarta a fejét, keresztúton voltak. Fölfelé Biccsének, 
Budatinnak viszen az út, Zsolnát éri s utána Lengyelt. 
Délnek pedig Nagyszombatba, Pozsonyba jut el az em-
ber. A révész nem látta sem Csankot, sem társát, annyi 
vált bizonyossá mindössze, hogy a Vágon itt nem mentek 
át. De hát úsztatni lehet bármelyik gázlónál, a folyó még 
annyira nem dagadt meg. Aki pedig szökik, nem komppal 
viteti át magát fényes nappal, világ láttára. 

Sebös László, ha vagy, merre jársz! 
Avagy mégsem Sebös után vetették magukat, hanem 

Kismartonig meg sem állnak. Lehet, hogy a Güssingiek 
portyázóinak vették titkon hírét, s Csank, hogy meg-
csúfoltatása csorbáját helyreüsse, náluk keresi a vitézi 
hírnevet. 

Hej, te Patony! Hej, te Sebös László! 
Jóllehet János püspökhöz indultak Nyitrára. Ellenfele 

a püspök a Csákoknak, örül, ha orruk alá dörgölheti a 
bosszúság tormáját. Könnyen ad menedéket a Csáktól 
menekülınek. 

Ha ugyan menekülnek. 
– Szent Jebuzeus – fohászkodott Bodon –, segíts! Ör-

dögök barboncása, súgd meg! 
A hadnagy mind a két úrral, az égivel is, a pokolbeli-

vel is barátságot tartott, inkább két segítı legyen, mint 
egy se. 

– Merre most? – kérdezte lovától, mintha a bugyuta 
ló ezt eldönthette volna. 

Csete léptetett melléje: 
– Engedd, uram, hogy szóljak. Való, hogy magam 

sem tudom, merre, s csak sejtésem viszen. De hadd le-
gyek segítségedre, ha elfogadod. 



– Eszed van, Csete, ezt már tudom. Te mit javallanál? 
Csete keserveset sóhajtott. Jól ismerte Csankot, az ap-

ródok az évek során úgy megtanultak olvasni egymásban, 
hogy édesanyjuk sem különbül. Éppen azért – bármeny-
nyit marakodtak is egymással játékos ebek módján – 
Csete mégsem tételezte föl Csankról, hogy urát, hív cim-
boráit árulja el s pénzért, bosszúvágyból, ajándékért szö-
kik meg. De mindétig számot kell vetniük Csank indula-
tosságával, hiúságával, dicsıség után való örök vágyako-
zásával, kalandos kedvével. Kétség nem fér hozzá, 
Patony szédítette el, az az ügyes, fortélyos, tapasztalt 
Németújvári-ember, akit azzal akartak Máté úr hőségére 
vonni, hogy jól megkínozták. Mit ígérhetett vajon Patony 
hadnagy Csanknak? Kincset? Dicsıséget? Szép lányt? 
Hátha valóban annak a turóci ispánfiúnak van igaza, és 
Sebös László fejét kínálta, hírnévvel, faluval kecsegtette 
ıt az a minden hájjal megkent Patony. S majd az út vé-
geztével tırbe csalja, mocsárba fullasztja, mert már nincs 
szüksége rá. 

Gyorsan villant mindez keresztül Csete elméjén. Saj-
nálta ugyan Csankot, amiért könnyen hitt Patonynak, de 
kárán is örvendezett, mert megint forró fejjel cselekedett, 
így jár az, aki az ellenségben bízik, és a dicsıség tarka 
lepkéjét kergeti egymagában, társak nélkül, idegen em-
berrel. 

– Uram – szólt tehát Bodonhoz –, egy fél napot in-
gyen ırletésre kell szánnunk, mag nélkül járatjuk a gara-
tot, de hidd el, ez szükséges. Oszd négy részre csapatod, 
indítsd a világ négy tája felé. Keressenek nyomot, min-
den utast, révészt, ırállót, pásztort, parasztot megfaggat-
ván felılük. 

– Magam is ezzel kezdtem volna – helyeselt Bodon. 
Maga köré parancsolta csapatát: 
– Két lovas felıl kérdjetek. Egyikük Máté urunk ka-



marás apródja, Csankfia Csank, akit ismertek is. Tejképő, 
serkedı bajszú, könnyen felhörkenı, jó lovas, a másik a 
szökött féltoronyi Patony hadnagy, kinek termete magas, 
homloka sebhelyes, barna képő, bal keze két ujja hiány-
zik, sörteszakállú, csüngı bajszú, hegyes orrú, okos be-
szédő. Tornasisakja mindkettınek vagyon, fegyverük 
kevés, pénzük alig, s gondolom, folyvást éhesek, a had-
nagy ivós is. Aki ezek után elszalasztja ıket, vissza se 
térjen, jobban teszi, ha remetének áll be. 

Ámde a tizedeseket sem ejtették fejük lágyára, 
– És ha ellenkezı irányba küldesz bennünket, kimen-

jünk a világból? 
– Szent Christophorus segítségével onnan is visszata-

láltok. Esthajnalra Bolondócvár alá jöjjetek mind valahá-
nyan. 

Négyfelé osztódtak. Az elsı csata északnak tartott, 
Illavának, Dubnicnak. Tizedese olyan leleményes volt, 
hogy még a Vágon is átgázoltatott két lovast, ügessenek 
föl a Vláráig, s ott a hágón érdeklıdjenek, nem szöktek-e 
át Patonyék Morvába; a másik csapat Bogoszló felé vá-
gott le, nyugatnak; a harmadik meg Bajmóc iránt keres-
gélt, keletnek. A negyediknek feladata az volt, hogy dél-
nek fordulva, a völgyet pásztázza végig. Ezekhez csatla-
kozott Csete is, Detrével meg a többiekkel. 

– Mondom neked, te besenyı – elmélkedett Bodon, 
mert ı is ezt az utat választotta – nem szaladnak be ezek 
a legnagyobb veszedelembe, neki Pozsonynak vagy a 
Csallóköznek, hanem Nyitrába mennek bé, ahol a mérges 
pispeknél védelmet találnak. Onnan aztán majd csak 
meglelik az utat, netalán Sebös Lászlót is. 

A szerencse alighanem elibük terítette máris palástja 
szegélyét, mert alig haladtak tíz-tizenkét nyíllövésnyit, 
egy teheneit itató csordás emlékezett két poroszkáló lovas 
emberre. 



– Három nappal ezelıtt láttam két ilyenforma vitézt, 
uram, igen ügettek, mint akit kergetnek – vallotta a pász-
tor. 

Mint mikor ısznek évadján a fonóban felfut a rokka 
kerekére a fonál, úgy tekeredett szép karikába az ı útjuk 
fonala is Patonyék nyomán. Helyenként ugyan meg-
megszakadt, mint a figyelmetlen, cserfes lány keze mun-
kája, máskor kettı-három is egymásba gubancolódott, 
mintha vénasszonyok fonták volna; hol összekötözték, 
hol szétválasztották, ám nem lehetett kétséges, hogy 
Patony meg Csank az a két lovas ember, aki sietve sza-
kadt el Brunóc fölött a Vágtól, s tört át az Inóc legsőrőbb-
jén. 

Ebben a rengetegben fel-felüvölt a farkas, töri a mál-
nás bozótot az Öreg-Fátrából átránduló medve, szarva-
sok, ızek járnak patakra nemzedékek óta szabályozott 
rendben, olykor bölény tör elı a sőrőbıl, megannyi borz 
ırzi féltékenyen palotáját, vadmacska szeme villog zöl-
den a fák között, hiúz ugrik a nyúlra, dürrög a nyírfajd 
tavaszidıben, s télen, amikor végtelen a hó, egerészı ró-
ka nyomát is követni tudja a vadász, mert a téli rókamál a 
valódi! 

Hosszú, éles hegyhát az Inóc, a Vág és a Nyitra kö-
zött, keletén a Fátra, nyugatán a Fehér-Kárpátok, felnyú-
lik Trenesénig és le Galgócig. Bükkjei árnyékában, töl-
gyesében alig jár ember, legfeljebb néhány remete húzó-
dik meg apró kápolnák mellett, s egy-egy ırtorony emel-
kedik a fák fölé. Némely kápolnához búcsúra jár a nép, 
mert csodatevı forrás buzog alatta, némely sziklákon 
nemrég még lovat, bárányt, kecskét áldoztak is. A tisztá-
sokon juhok legelésznek, a pásztorok nemcsak tolvajjal, 
orozóval küzdenek meg, hanem farkassal, medvével, hi-
úzzal is, olykor a medve gyız, és a pásztor soha többé 
nem jön le a hegyekrıl. 



Máté úr igen kedveli az Inóc rengetegét, vadászatot 
sokat rendeztet itt, nem egy farkast, medvét, ızet, szar-
vast ejtett ı már el errefelé. Erzsébet is itt tanult nagyvad-
ra vadászni, rókát kopókkal hajtani, nyúlra agarászni, 
ebben az erdıben s alant a végtelenbe nyúló mezıkön. 
Ilyenkor hajtók kurjongatása, kutyacsaholás veri föl a 
nyugalmas tájat. 

A parasztok a rengeteg erdı peremén irtják a bükköt, 
csert, fenyıt, égetik a tuskókat, s szórják hamuját trágya-
ként az irtásra, hogy termékeny szántóföld legyen. Te-
hénnel, ökörrel, emberrel húzatják az ekét. Zabot, árpát, 
rozsot, borsót, lencsét, kölest vetnek el. Csák úr a püspök 
meg az érsek lerohant falvainak népét telepítette át ide, s 
adott nekik írásban kedvezést, váltak szabadosokká. Ha 
az úr erre vonul vadászó társaságával, a nép földre borul-
tan köszönti, s bírája, a soltész kézcsókkal fogadván ıt, 
atyjának szólítja, feledvén, hogy szülıfalujokból mily 
messzire kergette ıket. Az unokák majd nem is emlékez-
nek az atyák szenvedéseire, jóságos atyjuknak tisztelik 
emlékében Csákot. 

Öt-hat falunak egy-egy templomot építtet kıbıl, ha-
rangot öntet nekik a szászokkal Lıcsén, akik a harang-
öntéshez igen értenek. Amelyik templom fából épült, azt 
tovább is lehet tolni, amikor a falu jobb irtásra költözik. 
Ha a falu netán leég, az úr újra építteti. Az úr messze van 
és jó, csak nem oly hatalmas, mint a templomi istenség. 
A hadnagyok, udvarbírák közelebb, azok kegyetleneb-
bek, több robotra parancsolják ıket, mint amennyit mond 
az írás. Máté úr soktucatnyi falut orozott el már a püspök-
tıl, érsektıl, a podmanini Márktól, a szucsányi 
Bogomértıl, s tette a maga birtokává. Nevelt fiataljaiból 
katonát, solymászt, vadászt, pecért, az ügyesebbjébıl ko-
vácsot, szekérgyártót, nyergest, molnárt. A kardkovácsok 
németek, a kıfaragók olaszok, a takácsok szlovákok, a 



halászok, csizmakészítık, tímárok, szőrszabók magyarok. 
A falrakókat Komáromból hozatja, az ácsokat Sellyérıl, a 
szegeket Selmecen gyártják. A kalmárokat szívesen látja, 
bárhonnan érkezzenek is, Bécsbıl vagy Prágából, Krak-
kóból vagy Budáról, Lıcsérıl, Kassáról. Olykor még Ko-
lozsvárról is elvetıdnek ide jeles ötvösök és szoboröntık. 
Mindenki kedves itt, aki megfizeti a vámot. 

A radosnai faluszélen egy ilyen késmárki kalmárféle 
volt az utolsó, aki még emlékezett a két lovas emberre. 
Gyolcsos szekéren kocogott a szepesi takács a fiával 
együtt, s nemhiába tartott az egyedülléttıl, útonállóktól, 
önkéntes vámolóktól, mert tegnapelıtt éppen két olyan-
forma lovas ember toppant eléjük, mint amilyeneket a 
derék lovagok, lám, éppen keresnek most. S bár ne látták 
volna ıket! Az idısebbik fakatona hetykén alkudozott a 
gyolcsra, de sokallta az árat, s fizetés nélkül ragadta ki a 
késmárki kalmár kezébıl a finom vásznat, a fiatalabbik 
vitéz csak a nagy darab kenyeret és szalonnát vitte el, 
amit éppen az út szélén ülve eszegetett a kalmár fia. Fu-
tottak utánuk, tolvajt kiáltottak, de azok majdnem kard-
lappal fizettek nekik, a lármát senki sem hallotta meg, s 
ha hallotta is, jobbnak látta bújni. 

A kalmár nagy haragjában s elkeseredésében kétszer 
is megmutatta, melyik úton tőnt el a két éhes lovas. 

– A gyolcsot Patony szerezte meg – vélte Csete –, a 
szalonnát Csank, mert Csank, ha örökké éhes is, nem lo-
pós. 

Az út a patak-molnár szerint Hinorányba vezetett. 
Bodon úgy döntött, hogy nem fordul vissza Bolondóc 

alá, olyannyira biztosnak tetszett, hogy a két szökevény 
Nyitra felé próbál egérutat nyerni, ahogy elıre gondolták 
is. Más szökıútjuk ebben az irányban aligha lehetett. 
Bodon a radosnai erdı alatt rögtön le is táborozott, s 
üzent föl Bolondócra, gyors ügetésben jöjjön ide a többi 



portyázó mind. Radosnán újra csak négyfelé kell majd 
osztania a huszonnégyet. Így lesz ez már, valameddig 
rajta nem ütnek Patonyékon. 

Csete azonban az esthajnalba boruló erdı alatt, ami-
kor már pattogott a tőz, és lıtt nyulakat sütögettek nyár-
son, Bodon elé állott: 

– Uram, engedd meg, hogy elıırsül kéreddzünk 
Detrével, félnapi járásra mindıtök elıtt. Hitem, hogy így 
könnyebben megleljük ıket. Ekkora csatát a pispek or-
szágában nagy hír elız meg, ha mégoly vigyázva hala-
dunk is. Emlékezz csak, a Fertı vizében még a nád is 
felılünk susogott, madár vitte hírünk! Ketten jobban 
nyomra jutunk, bízom ebben. 

Bodon a bajsza végét rágta. Habozásának ez volt a 
mutatója: 

– Nem lesz az jó, te Csete gyerek! Elvesztek nékem, 
elnyel benneteket a sőrő, megesz a farkas, lenyilaznak 
pispekék. 

Detre fogta dolgukat kérıre: 
– Van eszünk magunkhoz való, hidd el, uram, mi el 

nem kallódunk. Kémelıként jobb hasznunkat veszed. 
– Mi a plánumod, Csete? 
– Bemenni Nyitrába, nem kerülgetni semmit. 
– Van jó dolgod! Farkas torkába egyenest. 
– Nem ösmernek ott, a sokadalomban elveszünk. 

Most lesz a Mihály-napi búcsú, három napig ülik 
pispekék, ha nem éppen egy hétig! A sánta eb is részeg 
ilyenkor, égetnek ott tán még bődi boszorkát is. 

Bodon kezdett hajolni a szóra. Szerette a bort, maga 
is legszívesebben azonnal a búcsúba rohant volna miatta, 
mert annyit Csák Máté minden katonája tudott, hogy a 
nyitrai püspöknek tán még jobb borai vannak, mint az 
érseknek, s ha netán nem olyan jó, a püspök akkor is kö-
zelebb van. A Zobor-hegy oldalán termesztik Szent Be-



nedek szerzetesei. Azok pedig fölötte okos, szorgalmas, a 
világ minden dolgához értı tudós emberek. Lehet, hogy a 
zobori bor híre derítette kedvre, lehet, hogy hitt Csetéék 
ügyességében, végül is így felelt: 

– Reggelre megálmodom, mehettek-é. 
De nem az álom segítette Csetééket Nyitrába menni, 

hanem az, hogy a világ négy tája felé szóródott csapatot 
még másnapra kelve sem bírták összeszedni. Voltak, akik 
felkalandoztak a morva gyepükig, voltak, akik 
Szomolány kapui alá merészkedtek, néhány még a zsol-
nai piacra is ellátogatott, holott azt a podmanini Márkék 
igencsak markukban tartották. Bodon rekedtre ordította 
magát dühében, mert mindössze tíz íjásza jött meg, azok 
közül is kettınek le volt sántulva a lova, kettıt meg a 
dubniciak vertek el, mert kémelés helyett a menyecskék 
körül legyeskedtek. 

– Bemehettek Nyitrába szaglászni – döntött Bodon, 
anélkül, hogy efelıl végre is különös álmot látott volna –, 
de nekem épségben térjetek meg, különben fejeteket ve-
szem. Csankot, Patonyt pedig megtaláljátok! 

De ezt már alig hallották Csetéék. A kisebbik elemó-
zsiás tarisznyát nyakukba kerítették, mert az egész vállal-
kozásból az volt a legkeservesebb, hogy gyalog kell in-
dulniuk. Két jó ruhájú idegen lovas vajmi hamar feltőnt 
volna a sokadalomban, s nem is tudták volna hová beköt-
ni észrevétlenül a lovakat. És már fordultak is be völgyi 
ösvényen, mindössze azt kérték Bodontól, nyomna ke-
zükbe néhány dénárt, mert búcsúba menni pénz nélkül 
olyan, mint keresztelıbe indulni csecsemı nélkül. A had-
nagy keserves arccal olvasott kezükbe négy dénárt, bol-
dogult emlékő Kun László király képével. Legszíveseb-
ben azt a tanácsot adta volna, támadjanak meg valami 
módosabb kalmárt, vele beszéljenek pénz dolgában, ne 
egy szegény hadnaggyal. 



Könnyő bocskort kötöttek a csizma helyett, ledobták 
a mellvértet, otthagyták az íjat. Az elemózsiás tarisznyá-
val, nyeles fabögrével, rövid tırükkel félig zarándok, fé-
lig katona formájuk lett. 

– Búcsúsokhoz vagy kalmárokhoz csatlakozzatok – 
adta a tanácsot Bodon –, könnyőszerrel juttok be velük a 
városba. Félútig két lovas embert küldök elibétek, majd 
mi is utánatok indulunk, ha egybegyőltek már a szerte-
szóródott emberek. Szerencsével járjatok. 

A két kamarás apród hangtalan gázolta a füvet. A 
költözı madarak már messzi világokon túl repültek másik 
hazájuk felé, az itthon maradtak, a varjak, verebek a 
learatott árpatáblákon mezgereltek, elhullott kölesszeme-
ket szedegettek föl. Estig a két apród alig találkozott élı-
lénnyel, csupán egy-egy erdılakó ız, nyúl, róka futott el 
elıttük, a vízmosás felıl vaddisznók csörtetését hallották, 
elégedetten makkoltak a vén bükkök alatt. Az odvas fák 
oldalában fiatal mókusok rohangáltak föl s le, nagy bána-
tára Detrének, aki éppen most szeretett volna magának 
meleg mókusbundát lıni. Pilledt bogarak vánszorogtak az 
ösvényen, kései méhek próbálták még begyőjteni a ment-
hetıt. 

Alkonyat szálltával akadtak pásztorszállásra. Ledıl-
tek a szalmára, a juhok szürkületkor jöttek le a hegyhát-
ról. A juhász nem is nagyon lepıdött meg, amikor a két 
úrfélét a tanyáján látta; búcsúsoknak mondták magukat, s 
tejet kértek, de a juhász köleslepénnyel is jóltartotta ıket, 
a felesége hozta elızı nap a faluból. Fizetség fejében azt 
kérte, imádkozzanak érte Szent Mihály napján a nyitrai 
nagytemplomban, mert ı is Mihály. Detre a szent éneke-
ket is hozzáígérte, csak még sajtot is kapjon a juhásztól. 
A juhász a püspök jószágát ırözte; János püspök földjén 
voltak hát. Hogy ık viszont Csák legényei, errıl itt hall-
gatni illett, mert Máté úr embereinek vajmi rossz hírük 



volt a püspök országában. A termetes juhász kezében 
olyan ügyesen forgott a hosszú nyelő fejsze, hogy futtá-
ban tudta vele eltalálni a nyulat. 

Hol permetezett az esı, hol felszakadoztak a felhık a 
Tribecs fölött, amikor a kürti patak keskeny, iszamós 
völgyében a Zobor alá értek, s feltőnt elıttük Nyitra vára, 
az István-templom tornya, a súlyos falak között barnálló 
várkapu. Búcsúsokkal lépegettek együtt, észrevétlenül 
keveredtek a tapolcsányi s maróti, a gimesi és verebélyi, 
a bajmóci és rudnói nép közé, emitt magyar, amott szlo-
vák szó hangzott, az ércbányák felıl szász bányászok 
érkeztek papjukkal, énekszóval és zászlókkal. Betegeket 
hoztak nagyokat zökkenı, szalmával bélelt szekereken, 
némely uraság lovon zarándokolt, asszonynépét gyalog-
hintón cipelték varkocsos, darócruhás parasztok. Még 
cipekedés közben is énekeltek. Csete éles szeme néhány 
besenyı s kun táltost is észrevett; ki tudja, miért mászták 
meg a hegyeket, s kerültek föl a Csallóközbıl meg a gye-
pő túlsó oldaláról a nyitrai búcsúra? Keresztet nem vetet-
tek, a szent énekeket nem tudták, de eljöttek, hogy a nagy 
ellenfelet. Krisztust a keresztfán közelrıl láthassák, és 
festett képen ismerhessék meg a trombitás Mihály arkan-
gyalt, aki a hívıknek a végítéletet hirdeti. 

A város falai elıtt feltőntek a püspök katonái is. A 
rendre ügyeltek, de szívesen megvámolgatták a búcsúso-
kat s a kalmárokat a kapuknál, még mielıtt az igazi vá-
mosok elıtt teregethetnék ki árujokat a messzi földrıl jött 
búcsús kalmárok, a gyertyaöntık, rézmívesek, kanalasok, 
cserepesek, íjgyártók, szíjgyártók, sajtosok, gyolcsosok, 
süvegesek, vargák, kötélverık, olajverık, almaárusok, 
lepénysütık, hússisteregtetık és mezítlábas, tonzúrás ba-
rátok, akik kis agyagkorsókban szentkúti csodavizet árul-
tak. 

Aki tehette, viaszgyertyát vásárolt. Egymás lángján 



gyújtották meg, s énekelve vonultak a templom elé. 
Ahogy alászállt az alkony, rıt fényben lobogott a váralja, 
a búcsúsok a nyirkos rétre telepedtek, aki tudott, sátrat 
hevenyészett, emitt húst sütöttek, amott bort mértek – 
csak a püspökét –, az áhítatos ének boríző dallamokkal 
keveredett, a gimesiek összecsaptak a csitáriakkal, régi 
elszámolásukat intézték újból, a püspök lándzsásai terem-
tettek gyors és dühös rendet; a táltosok titokban varázsol-
tak s jövendıt mondtak, mert hittek a népek bennök is; 
egy sátor kigyulladt, lobogott a mellette álló fészer, riad-
tan s öblös kiáltozások között csöbrökkel-kupákkal hord-
ták rá a Nyitra vizét; a borivókat joculatorok mulattatták, 
csörgıs botokkal ugrálták körül az éneklıket, apró gye-
rekek sírtak keservesen az álmatlanságtól, valaki tolvajt 
kiáltott, a tolvaj megfutott, a lándzsások ártatlant püföl-
tek, pihenı lovak nyerítettek, kutyák marakodtak koncon 
– s ekkor megszólalt az esti harangszó. 

Térdre borult a nép, óvatosságból még a táltos is. A 
zobori templom felıl zsolozsma buzgó hangjai szőrıdtek 
át a ritkás levegın, a barátok hangja az egeket ostromol-
ta; feleletül a várbeli István-templomban és a püspök ká-
polnájában is felzendült az ének, a búcsúsok benn a 
templomokban és a réteken és a falak alatt és az utcán és 
a piacon kiáltottak Krisztushoz és Szent Mihályhoz, ki-ki 
a maga nyelvén, papjával vagy papja nélkül; végül min-
denek éjjeli körmenetre szedelızködtek. 

A körmenetes búcsú három napig tartott, a vásár ke-
rek egy hétig. Hullott a pénz a perselyekbe, a kalmárok 
zsebébe, a bormérık szelencéjébe mindazoktól, akiknek 
pénzük volt. A hegyrıl jött népek egy-egy kerek sajtot 
helyeztek áldozatul az angyal oltára elé, almával ajándé-
kozták meg, faragott kanalat, kölessel telt agyagedényt, 
mókusprémet, kendervásznat, s aki mást nem tudott, vi-
rágos ágat tett a lépcsıkre. A kalmárok is elfogadtak árut 



pénz helyett, ha nem volt más, aztán ık is továbbadták. 
De a mosóci uraság, a temetvényi várnagy, a maróti ispán 
kezében arany is csörrent. Néhány úr a püspök vendége 
volt, másokat a prépost vagy a gvárdián hívott. Volt, aki-
nek csak a jászol jutott, mint a betlehemi kis Jézusnak – 
de a háromkirályokat nem látta. 

Csete a gimesi zarándokok közé keveredett, Detre a 
lévai jobbágyokhoz húzódott, egymást szem elıl nem 
tévesztve azonban. Bodon dénárjainak jó hasznát látták 
most; Csete féldénáron annyi bort kapott egy titkon mérı 
zobor-hegyi kapástól, hogy mire véget ért az esti körme-
net, a gimesiek már a gerencsérieket is halálra keresték 
igazságosztás okából. Csete lobogó fáklyák, sárgán vilá-
gító gyertyák, pislogó mécsesek halavány fényében járta 
a búcsúsok utcáit, sátorok között osont végig, megállt a 
templomajtókban, üldögélt lépcsık sarkán, bámészkodott 
a püspök háza elıtt, bekukkantott udvarokba, s befutotta 
a Nyitra partját, hogy végre, amikor ismét összefutott 
Detrével a zobori kapás bormérı sátra elıtt, búsongva 
nézzenek egymásra, és szótlanul vallják be: csalódtak, 
sehol, semmi híre a két megszököttnek. Lehetetlennek 
tőnik pedig, hogy Csank ekkora sokadalomban ne buk-
kanna föl, az ı folyton izgı-mozgó természetével, hiszen 
annyira kedveli a sokadalmakat, s nyilván éhes is. S ha 
tovább akarnak szökni Patonnyal, itt a legjobb alkalom, 
idegen falvak népéhez hozzásodródni, velük menni to-
vább ünnep végeztével. 

Szent Mihály szép reggelére felfénylett a nap, mintha 
egy utolsó, vakító lobbanással búcsúzna a kései nyártól, s 
köszöntené az igaz ıszt, az októbert. Csete a 
kosztolányiak mellé telepedett, s egy nyúlcombot rág-
csált, reménytelenül. Szégyellte magát, Detre helyett is 
restelkedett. Látta már Bodon csúfondáros arcát, amint 
majd elıbukkan az Inóc sőrőjébıl, s meggondolatlanságát 



veti szemére, visszakövetelvén a dénárokat is. 
– Nem ministránsként akar szolgálni Csank a pispek 

udvarában, te, hanem harci dicsıséget keres – fogja majd 
mondani a hadnagy –, bizony, elhamarkodtad, fiú. Add 
vissza a dénárt. 

És a maga bajsza helyett majd az ı hollóhaját rángat-
ja meg, feledvén, hogy maga Bodon hadnagy is a nyitrai 
találkozásba vetette minden reményét. De ki legyen a 
bőnbak, ha nem egy szegény kamarás apródja az úrnak. 

Vesztettek. 
Ült hát Csete borongva a nyúlcombja és a savanyú lı-

re mellett, amikor a szeme úgy lobbant meg, mint sóly-
máé az inóci sziklán, ha menekülı vadgalambot lát. 

De ez nem galamb volt. 
Szent Mihály arkangyalra, aki van! 
Egy ismerıs. 
 
 

17. 
 

Sebös László vágtatott. Egy letört somvesszıvel csapkod-
ta lovát, zihált a ló, zihált lovasa. Hátra-hátrapillantott, 
látta, üldözik, s tudta, ha ismét elkapják, már nem ke-
gyelmeznek neki, halálnak halálával hal, asszonya, gyer-
meke nemkülönben. Csak a remény éltette, hogy valami-
képpen megmenekül, s akkor – ha még élnek – kiszaba-
dítja vagy kiszabadíttatja asszonyát is a gyerekkel. Ebben 
a pillanatban azonban egyedül a gyors futásba vetette 
minden reményét, s azon iparkodott, hogy minél elıbb 
vegyen egérutat, tőnhessen el a füzesben. Ott már jól is-
meri a nádi világot, nem találják meg. 

Lova híven szökellt, ahogy hol erre, hol arra fordítot-
ta a fejét, mert tudta, merre a gázló, merre az ingovány, 
merre a szilárd út. Az üldözık lassan elmaradoztak, fe-



nyegetésük, ordítozásuk egy ideig még kísérte, aztán el-
nyelte a lármát is a nád. 

Egyszer csak egyedül maradt Sebös László. 
Lovát ügetésre, majd lépésre fogta, gyanakodva lesett 

mindenfelé, nem bukkan-e föl orvul mégis egy Csák-
ember, s rántja le pányvával a lóról, mert a vasvértőeket 
ezzel a könnyő móddal szokták a pusztaiak legügyeseb-
ben lehengeríteni a nyeregbıl. De a kurjantások, fenyege-
tızések elhalkultak, csak a békák ugrostak elıtte szapo-
rán fejest a mocsárba, s a madarak a soknapos riogatástól 
zavarva, a legkisebb neszre is rémült suhogással mene-
kültek ezerfelé. 

Sebös László Féltorony felé fordította lovát. Ott pe-
dig csak hamu, üszök, síró asszony, elárvult gyerek, tehe-
tetlen sebesült fogadta, a le nem szúrt disznók szabadon 
kószáltak, eleséget kerestek, ebek kaparták a szemetet, 
temetetlen holtakat látott. A templom tornya bedılt, ha-
rangja repedten hevert a földön, a várkapu csak kıhalom 
már. 

Sebös László várnagy hosszú, keserves átokra fakadt, 
ahogy hamvába omlott háza elıtt megállt, s az asszonyta-
lan, gyermektelen otthon pusztulását látta. Nem maradt 
abban semmi bántatlan, semmi ép, hacsak a gyerek sípja, 
az asszony hasadt rokkája, néhány cserépedény, fakanál, 
kifosztott menyasszonyi láda nem. Emitt egy fél pár saru, 
amott egy törött dárdanyél. 

Ez lett az otthonából. 
Csudák csudájára három eleven, ép ember került elı a 

romok közül. Kinn lapultak meg a viharjáráskor a szérők 
között, s most ık is a romok között bolyongtak, mint a 
kísértetek szellemek órájában. Ló azonban csak egy akadt 
a faluban, azért hagyták itt, mert sánta volt. 

Nincs mit keresnie Féltoronyban többé Sebös László-
nak. Ha sebtiben felépítenék, Csák újra csak ráküldené 



Vörös Ábrahámot. Látni sem akarta többet a házát, a vá-
rát, nem az övé már, hanem az enyészeté. 

Felemelte a gyereksípot a megszenvedett földrıl, s 
egy tépett gyöngyös fıkötıt, amely nem kellett a zsák-
mányolónak. Iszákjába tette. Ennyi maradt emlékül gye-
rektıl, asszonytól. 

Kismartonnak indult, urát, Gergelyt keresni meg. 
Egyedül poroszkált megint. A kövér réteken nem le-

gelt marha, a maradékot sietve hajtották el biztonságo-
sabb vidékre, úgy tetszett, az apró halászfaluk még most 
is rémülten lapulnak a nádas peremén, attól tartva, hogy 
Csákék minden órában újra visszajöhetnek, s tovább foly-
tatják a dúlást, a védelem pedig egyre késik, messze van. 
A tágas mezın nem volt más élılény, csak egy-egy lesel-
kedı nyúl, sebesen futó túzok, menekülı ürge. Az ember 
eltőnt. 

El? 
Nem. Az ingovány száraz peremén hosszú, lassú me-

net közeledett, mintha most mászott volna ki a nádi vi-
lágból. Jól számoló szem nézhette kétszáznak-három-
száznak is. Fegyveresek voltak, katonák, lándzsások, íjá-
szok. 

Sebös László megnyomta lova véknyát, vágtatva ért 
hozzájuk. Tudta már, kik ezek, de azért kiáltva megkér-
dezte; 

– Kik vagytok? 
Egy tizedesféle ment elöl. Megállt. 
– Kismartoniak, lánzséríak, lakompakiak. 
– Kinek a katonái? 
– A Gergely úréi. 
– Merre mentek? 
A tizedes habozott. 
– Féltorony felé. 
Sebös László nem is átkozódott, kezét sem rázta. 



– Ki vezet? 
– Konrád úr. 
– A Fületlen Konrád, a stíriai? – most mégis nagyot 

kiáltott Sebös László, s megismételte, de oly hangosan, 
hogy elhallatszott talán Stíriáig is. – A stíriai Konrád! 
Konrád, jer elı! 

Fületlen Konrád a csapat közepe táján lovagolt, Fü-
letlennek azért nevezték, mert mindkét fülét lemetszették 
a bajorok egy Penk nevő falu mellett, s azóta nyakba lógó 
hosszú hajat eresztett; a Németújváriak stíriai csapatának 
volt valamikor a kapitánya. Az ordításra elıbbre lovagolt. 
Döbbenten állt meg Sebös Lászlóval szemben. 

– Hát te? – kérdezte, mintha nem tudta volna. 
– Te egek elrablója, ördögök zsákjából kimászott hit-

vány zsoldos, te – kiáltott rá Sebös László, s kis híja, fog 
valami husángot, leüti –, most kell elıkerülnöd a nád-
ból?! Így küldött téged felmentınek Gergely úr? Most 
csatangolsz erre, amikor már minden elveszett? 

– Visszanyomtak a nádba Vörös Ábrahámék! 
– Nem is Vörös Ábrahámék, te dagadt hasú, hanem 

csak egy hadnagya meg néhány apródja Csáknak. Köny-
nyebb volt, ugye, a nádban bujdokolni, s nézni, hogy 
pörkölik föl Féltoronyt, semmint bekeríteni ıket, és fel-
menteni a várat. Ezt megkeserülöd. Fületlen Konrád. 

Konrád kapitány nem ismert nagyobb sértést, mint 
hogy gúnynevén nevezzék, különösen ennyi ember ép 
füle hallatára. Felemelte a kardját, s úgy lovagolt köze-
lebb a fegyvertelen Seböshöz. 

– Még egy szót, és keresztülszúrlak! 
Szeme állásán látszott, hogy nem azért vezette csapa-

tát ily meggondoltan, mert már úgysem tartotta érdemes-
nek az üldözést, hanem fıképp azért, mert Ruszton teli 
hordókra talált, s azok fenekére nézett szorgalmasan a 
csapat. 



Bizonytalanul ült lován, megingott. 
Sebös Lászlót elkapta a mérhetetlen düh, az elkesere-

dés. Nyilván visszaverik Vörös Ábrahámot, s nem omlik 
össze Féltorony, nem áll itt kifosztva, megverve, asz-
szonytalan, gyermektelen, világ szégyenére, ha ez a fület-
len nem tölti idejét eszem-iszommal, nem búvik a nádba, 
hanem vágton vágtatva igyekszik felmenteni ıt. Kikapta 
a mellette álló lakompaki katona kezébıl a lándzsát, s 
úgy kiütötte Fületlen Konrád kezébıl a hosszú, egyenes 
kardot, hogy a fegyver a hatodik sor elé zuhant, meg is 
szúrt egy vigyázatlan katonát. Fületlen Konrád ámultan 
meredt Sebösre s aztán a kardjára. Sietve nyújtották visz-
sza neki, de ez már nem használt. Sebös szorosan mellé 
állt, s zekéje gallérján ragadta Fületlen Konrádot. 

– Kirázlak a bırödbıl is, gyalázat lelke, te, gyávaság 
hordója! Az egy szál Patonyod is elkapták, aki valamit 
érı volt köztetek, beküldöd a nádba, te meg részegre 
iszod magad? Elém ne kerülj többet az úrnál, mert nem 
állok jót magamért. 

Senki sem mert közbeszólni. Még akkor sem, amikor 
Sebös felmérte Fületlen Konrád jó pihent lovát, s a maga 
fáradt jószágára nézett. 

– Szállj lóról, beste! 
Lerángatta a Fületlent a lováról, ledobálta nyergébıl 

Konrád kapitány holmiját, a magáét akasztotta helyébe, a 
gyerek sípjával s a felesége fıkötıjével, aztán felugrott 
Konrád pihent lovára, a magáét hagyta ott. 

Mire Fületlen Konrád észbe kapott volna, Sebös 
László a pihent lovon már végighúzott a lagymatag zsol-
dosok sora mellett, s odakiáltott egy hátul ballagó isme-
rıs lánzséri embernek: 

– Forduljatok vissza, részeg hordók, mi szükség sincs 
rátok! Forduljatok azonnal! Vége Féltoronynak! 

Fületlen Konrád most kapott észbe. Sebös fáradt lova 



semmivel sem törıdve, a kövér füvet kezdte harapdosni, 
de zablája nehezen engedte. Nyihogott. Konrád a régi 
hangját kereste, amit, úgy látszik. Sebös Lászlóval szem-
ben éppen elvesztett. Kiállt az ösvény szélére, úgy ordí-
tott Sebös László után: 

– Te lótolvaj, te! Találkozunk még Gergely úrnál, te 
méregzsák, te… te… te Sebös! 

De ez nem volt sértés. Sebhelyes ábrázatára Sebös 
László sokkal büszkébb volt, mint füle hiányára a stíriai 
Konrád. 

– Vezesd vissza az embereket! – szólította elı Fület-
len Konrád a lakompakiak hadnagyát. 

Nem találkozott többet Sebös Lászlóval Gergely úr-
nál, se most, se késıbb. Jobbnak látta vissza se menni. 

Nagy kerülıvel kell hazatérni egy jó lovagnak 
Stíriába, hogy ne találkozzék Güssingiek fegyveresével. 
De Fületlen Konrád mégis hazafelé fordította lova fejét, s 
meg sem állt Riegersburgig. 

Ott már nem vonhatta kérdıre sem Németújvári Ger-
gely, sem Sebös László. 

Fraknó várában találta meg Sebös László 
Németújvári Gergelyt. Gergely úr a fraknói grófnál, Im-
rénél vendégeskedett. Azon piszkosan, győrötten, fárad-
tan jelentette be magát Sebös. 

Gergely úrnak sehogy sem volt kedvére a látvány, kü-
lönösen azért, mert hetek óta igyekezett rábírni a grófot, 
szövetkeznének végre erıteljesen Csák Máté meg az 
Omodék ellen. Közös erıvel könnyen legyızik a 
trencséni kiskirályt, s ültethetik trónra a sokpénző nápolyi 
herceget. A három Németújvári testvér hadierejét, jó ka-
tonaságát nem kellett fölemlegetnie, jól ismerték ezt az 
erıt a rokon Fraknóiak, Gergely úr legfeljebb veretlensé-
gét, serege jó hírét vethette még mérlegbe. És íme, fen-
nen való dicsekvésének cáfolatául lép be éppen most a 



maga eleven valóságában Sebös László, a sokat emlege-
tett nevezetes kapitány, jó vitéz. Szavai hitelét érezte ve-
szélyben Németújvári Gergely, amikor a bicegve lépkedı 
Sebös László jelentette híven Féltorony pusztulását. Vö-
rös Ábrahámék bosszúját a szomolányi rajtaütésért. 

– Híreim mások, sokkal kedvezıbbek voltak – mond-
ta a Güssingi Gergely szigorúan, mintha a hírvivık lettek 
volna okai a féltoronyi vesztésnek –, elindítottam a stájer 
Konrádot felmentıkkel. 

– Felmentıid, uram, Ruszton itták le magukat, annyi 
bort töltöttek magukba, amennyivel a féltoronyi tüzet 
elolthatták volna – felelte keserően Sebös László –, böl-
csen kivárták Ruszton, amíg mindened odavész. 

Gergely úr fékezte magát. Vendégségben volt, ta-
nácskozásra jött, az ország dolgát vitatták, a maga ügyei-
vel nem óhajtotta bosszantani Fraknói Imrét. Látta azon-
ban Imre gróf gúnyos mosolyát, s ez a mosoly annyira 
beszédes volt, hogy mindennél többet árult el neki. Na-
gyon hővösen csak ennyit mondott: 

– Téged kárpótollak, Sebös László, vesztes nem ma-
radsz. Te léssz a szalónaki kapitány, azt a Fületlen Kon-
rádot pedig bilincsbe veretem. 

– A kapitányságot köszönöm, uram, de feleségemért 
és gyerekemért ez nem jó kárpótlás, azokat talán már el is 
veszejtette a trencséni Csák. Fületlen Konrád felıl pedig 
ne aggódj, megszökött. Vagy Pittenbe ment Frigyes her-
ceghez, vagy valahová vissza stájer hazájába. Nem látod 
azt te többé! 

– Avagy Csákhoz állott – eresztett meg egy újabb 
félmosolyt Fraknói Imre, merthogy nem állhatta a 
Németújváriak gıgjét, s jobban szerette volna, ha Csák a 
szomszédja; két rossz közül az tán kevésbé ártalmas. 

Gergelybıl most mégis kitört a düh. Felpörkölték, ki-
rabolták Féltoronyt, végigdúlták a Hanságot, földönfutó-



vá tették Sebös Lászlót, csúffá vált a felmentı sereg, s 
ráadásul még királyválasztó terve is füstbe megy. Felug-
rott, kardjával döngette meg az asztalt, pedig nem volt 
szokása, mindig tudta fegyelmezni magát. 

– Anyagyilkosok! – kiáltotta, mert számára ez volt a 
legnagyobb bőn; a hiú, hatalomvágyó, lelkiismeret-
furdalás nélkül cselekvı Gergely fiúi áhítattal szerette az 
édesanyját. – Anyagyilkosok, sakálok! Még ez is! Hát 
nincs jó emberem már? Téged, Sebös, téged is elvesztet-
telek? 

– Nem, uram – rázta fejét Sebös László –, de engedj 
leülnöm, nagyon fáradt vagyok, éhes és szomjas. Adass 
ennem elıbb. 

Fraknói Imre tapsolt. Vendégszeretı ember volt, res-
tellte, hogy errıl megfeledkezett. A szolgák mihamar 
hozták a fácánhúst, ızcombot, a mézeslepényt, a bort. A 
bort hárman itták már. Sebös László úgy evett, mint aki 
soha nem látott még ételt, s egy életen át éhezett, szomja-
zott. Eltartott egy ideig, mire visszadugta agancsnyelő 
kését a csizmaszárba, s hörpintett még egy csupor Rozá-
lia-bort. De a világot ezután sem látta rózsásnak, nem vált 
semmi derőssé körülötte. Arra gondolt, ad-e valaki enni a 
fiának, feleségének – ha ugyan megvannak még. 

– Uram – mondta, mintha az ızcomb és a 
mézeslepény mozgatta volna meg a használható tervek 
kerekét az agyában –, uram, én nem indulok most 
Lánzsérba, nem vállalom a kapitányságot, és nem szolgá-
lok neked tovább mindaddig, amíg elı nem találom az 
asszonyt meg a gyereket, ha elevenen, ha holtan. Nincs 
nyugtom addig. Látnom kell ıket, vagy kiszabadítanom. 

– Nehéz vállalásod lészen – mondta a bortól meg-
békéltebben Gergely úr. – Mi módon vergıdsz el 
Trencsénbe, s ha odajutsz, Trencsénben találod-é ıket, 
avagy valamely más tömlöcében Máténak?! Kazalban 



keresel nyílvéget. Maradhass. Követet küldünk, kiválta-
tom ıket. 

– Kiválthatnád netán? – kérdezte jó szívvel Imre úr. 
– Hacsak el nem kapom Csák valamely fıemberét, 

nincs kezesem most. 
– Jól mondod, uram – szólott Sebös László –, kazal-

ban keresek nyílvéget, de meglelem. 
– És ha ott kapnak el téged is? Egy jó emberemmel 

megint kevesebb. 
– Mit érek embernek addig, amíg ıket egyben nem 

látom. Esküszöm nektek, ha nem élık már, egyedül pör-
kölöm fel Trencsént! 

– És ha megmaradtak? 
– Akkor meghálálom. Bocsáss el, uram, Istennek ne-

vében. 
Gergely úr vállat vont. Ismerte emberét, tudta, milyen 

elszánt. Ha nem bocsátaná, akkor is megszökik, fejébe 
vette. Jobb hát, ha engedi útján. 

– Pihenj, kérj jó lovat, ruhád pedig varrasd meg a 
köntösvarróval, mert fölöttébb megszakadt – mondta. 

– Jó ruhát adatok rád. Sebös László, lovat is tılem 
kapsz, ennyit megérdemlesz – vette át a szót Fraknói Im-
re, és magasra emelte a kis csöbröt – ha esetleg nem lát-
nánk többé, vezéreljen Szent Christophorus, aki a kis Jé-
zust vállán vitte a vízen. És Nyitrában menj János 
pispekhez elıbb. Nagy ellenfelei egymásnak Mátéval, 
hátha igaz tanácsot ád követendı utad felıl. 

– Fejem teszem, hogy egy hét múlva ott vagyok. 
Már nem ittak többet. Gergely úr újra elkezdte ki-

rályválasztó alkudozását. Fraknói Imre kemény dió volt, 
kulacsa pedig kettı. 

De Németújvári Gergelynek három. 
 
 



Sebös László a prépost nyitott ablakából a búcsúsok ka-
vargását nézegette. Egy álló napig pihente a hosszú, ne-
héz utat. Szélszárnyú madárnak is becsületére vált volna 
idetalálni, Nyitrára röppenni, pedig a madár felhık között 
jár, tiszta levegıég kékje alatt, nem nádasokon, Dunán, 
ingoványon, puszta réteken, főzeseken, tölgyerdıkön át, 
várak tövében, jobbágyfalvak határában, irtásokon, tarló-
kon keresztül, remetékkel váltva szót, vendégszeretı 
klastromok ajtaján kopogtatva, kalmárok szekerei mellett 
ügetve, haragvó juhászokkal békélve, búcsúsok elıéneke-
sétıl tudakolva az utat. Egyszer csaknem Galgócnak 
ment, máskor véletlenül Komáromnak fordult, de, ahogy 
ígérte, egy hét múlva Nyitra kapujánál állott. Bekéredz-
kednie nem kellett, búcsú napjaira, vásár hetére kitárta 
kapuit a város; perselyezı sekrestyésnek, kalmárnak, 
bormérınek, kolduló barátnak, halásznak, madarásznak, 
sajtos juhásznak, énekes koldusnak, püspöknek, gvárdi-
ánnak, szenteknek és boldogoknak hozta a pénzt. 

Sebös László a világban, nagyurak között nevelkedett 
ember volt, nem holmi pallérozatlan, a szép szót is alig 
értı szegény, kóbor lovag. Megfordult a bécsi Frigyes 
herceg udvarában, Henrik úr kíséretében Rómában is járt, 
egyszer a stájer ırgróf vendége volt, Pozsonyban két éve 
hetekig mulatozott, feleségét is nemesi házból vette. Is-
merte az urak szokásait, még latinul is jól értett, sıt nevét 
is le tudta írni, olvasni is tanították, bár erre nem volt 
szüksége, mert felolvasó kancellistája is volt. 

Ennélfogva nem habozott, mitévı legyen, amikor 
Nyitrára érkezett. Nem az egyszerő búcsúsok közé keve-
redett, a kántáló jámbor nép kedvét sem kereste, hanem 
lovagok módján rögtın egy udvari káplán után tudakozó-
dott. És bármennyire sok dolguk volt is búcsú napjaiban a 
káplánoknak, Sebös László határozott tekintetét, paran-
csoló tartását látva, meg sem állott vele a káplán Ágoston 



prépost úr ajtajáig. A prépost ajtajáig is csak azért, mert 
maga János püspök ezekben a napokban egyképpen kel-
lett, hogy törıdjék Istennel és emberekkel; szívében az 
öröm, hogy ennyi áhítatoskodót lát, házában a nyüzsgés, 
mert szerfölött sok vendége érkezett. Megjött a köszvé-
nyére panaszkodó esztergomi prépost, a gyıri bencések 
jókedvő apátura, a nagyszombati fıkáplán, titokban még 
a szkalkai perjel is, noha joggal tarthatott attól, hogyha 
Máté úr értesül a nyitrai vargabetőjérıl, árulásnak veszi, 
hideg karcerbe csukatja. De érkeztek a városba nemcsak 
egyházi fıurak, hanem más nemesurak is, fegyveresen 
vagy jámbor zarándokként, legtöbben azért, hogy egy-
mással találkozva meghányják-vessék mind az ország, 
mind a maguk jószágainak sorsát, akár győlést is tartsa-
nak hirtelenében. 

Sebös László ennélfogva fel sem tőnt a megannyi 
idegen között, különösen, hogy szolganép sem kísérte. 
Elıkelı vándor lovagnak tetszett, aki Szent Mihály jóin-
dulatához fohászkodik most, ajándékot hozott neki foga-
dalomból. 

Itt ült hát Ágoston prépost hővös, vastag falú szobá-
jában – a prépost még nem rakatta meg a kemencét, kí-
nozta magát –, és vallott Sebös László. Egyenes szóval, 
kertelés nélkül, mintha gyónna. 

– Atyám – mondta –, szöktön szöktem a Csákok 
markából, felpörkölték a kezemre bízott várat, 
Németújvári Gergely örökét. Családom elhurcolták, ve-
lük életem javát is, földönfutóvá tettek. Én nem tudom, 
merre keressem ıket, hová cipelték. Netán Trencsénben 
vagy Biccsén, Oroszlánkın, avagy Bolondócon, hol 
ırözteti ıt az a Csák. Avagy már a túlvilágon, jóllehet. 
Azért jöttem, hogy megtalálván, kiszabadítsam ıket. 

– Mit tehetek érted, fiam? – csodálkozott a prépost. – 
Nem vagyok Máténak sem ırzıje, sem káplánja, sem 



udvari embere. Tudván tudod, mennyire győlöl bennün-
ket az az ember. Lehet, úgy kerül sora, hogy kiátkozza ıt 
az egyház. János pispek is kihirdeti majd pápa ıszentsége 
átkát Máté romlott dolgai miatt, és akkor jaj nekünk! Is-
ten legyen irgalmas nekünk akkor! Mit tehetek én? 

– Éppen ez, a győlölet, a harag vezetett ide – tette a 
gyalult fenyıfa asztalra Sebös László az öklét –, kölcsö-
nös haragotok. 

– Bennem nincs győlölet, én senkire sem haragszom 
– válaszolta szelíden a prépost. 

– Mert te szent vagy, atyám, és sokan vagytok még 
szentek. De nem kétlem, hogy János pispek ember. Em-
ber is. Ha jámbor ember is. Az egyház jószágát, Isten 
tulajdonát neki emberként védenie kell. Védeni minden-
áron, minden gonosz ellen. 

– Isten tulajdona csak a lélek, fiam, nem a földi va-
gyon, sokszor feleditek ezt – vetette közbe megint a pré-
post –, ne várd, hogy kardot emeljek akár egy egérre is. 

– De az a Csák mindannyiotok életét fenyegeti, 
atyám! Szövetségesként jövök. Fogadjatok föl, adjatok 
embert, indulok ellene. Be kell jutnom hozzá. 

– Szellı akarja megállítani a tenger hullámát. 
Sebös László felállott, megrázta a fejét, de nem illett 

mutatnia, mennyire türelmetlen, mennyire emészti már a 
harag. Ez a szent élető, jámbor ember, aki akár az orosz-
lán torkába is szívesen dugná a fejét, másokért áldozván 
föl magát, nem érti meg ıt. Kibámult Sebös László az 
ablakon, lenézett a kavargó búcsúsokra, de csak nézte 
tompa aggyal, nem pedig látta is ıket. Mint a felhıgomo-
lyag, úsztak el szeme elıtt. Visszafordult: 

– Atyám, prépost úr, mindössze arra kérlek, eszkö-
zöld ki nekem, hogy János pispek lába elé térdelhessek, 
beszéljek vele, hiszem, megértjük egymást. Szövetséges-
ként jöttem, segítségetek kérem, hogy én is segéljek. 



– Isten a szövetségesünk, szószólónk Krisztus – állt 
föl a prépost, és most már ı is megcsökönyösödött. Ez a 
Kıszegiektıl szalasztott katona megzavarja áhítatát, fel-
kavarja lelkét, egymaga akar puszta kézzel nekirontani 
Máténak. Csáknak, aki erısebb a három királynál, s aki 
olyan hatalmas úr, hogy ujja hegyével pattantja szét ıket, 
ha akarja, akár a bolhát. A püspök is nagy úr, igaz, lelkek 
és földi jószágok ura. De János püspök is nekiveti hátát 
az esztergomi érseknek, az egri püspöknek, Carobert töb-
bi hívének, ha szentelt trónusán akar maradni. Ez a hirte-
len haragú kapitányféle akarja odadobni a kesztyőt Máté-
nak? A nyitrai püspök hadával? Hol itt a had? Jámbor 
búcsúsok énekelnek. 

De nehogy ez a mindenre elszánt, fizetett fıkatona 
azzal vádolja, hogy nem is segítette ıt apának maradni – 
a Szőzanya és a Gyermek nevében –, meg fogja hát aján-
lani a püspöknek a találkozást. 

Mindezt végiggondolta, s csak a végsı szót mondta ki 
hangosan: 

– Búcsú ünnepei után. 
Sebös László megértette: 
– Köszönöm, prépost atyám. 
A prépost győrős ujját nyújtotta. Sebös letérdepelt, 

megcsókolta a győrőt. 
– Várj itt – emelkedett föl Ágoston prépost –, nekem 

dolgom van, de vendégemnek tekintelek Szent 
Christophorus nevében, akinek oltalmával jöttél. Éhes 
vagy, megosztom asztalom veled, ma több kerül az asz-
talra, mint egyébként. 

Kiment. 
Sebös László újfent az ablakhoz állott, s az éneklıket, 

térdeplıket, gyertyavivıket és civódókat nézte. Gomoly-
gott elıtte a nép, a sok kis utca, a levelét hullató hárs, az 
árpaszemekért alászálló megannyi galamb, siránkozó 



koldus, csökönyös szamár, a papucsra alkudozó asszony, 
az elvesztett gyerek. 

S mint mikor a széltıl zilált köd egy váratlan pilla-
natban szakadozni kezd, és a fellegek mögül hegyek, há-
zak, emberek, állatok rajzolódnak elı. Sebös László elıtt 
is ekképpen kezdett szilárd alakot ölteni a tér, a búcsús 
kavargás, és így bontakoztak ki az arcok, aztán alakult ki 
a sok arc közül egy. Egyetlenegy. 

Teremtı Úristen, Szent Jeromos, Christophorus, 
Uram Jézus, segíts! 

Avagy a táltos varázslata ez? 
Újra lepillantott a térre, kihajolt az ablakon. 
– Patony! – ordította. – Patoooony! 
Nem hitt a szemének. Megdörzsölte pilláit: nem lát-e 

rosszul, nem ködkép-e? Melyik szentet hívja segítségül? 
– Patony! – harsogta még erısebben, hogy hangja, 

akár egy megkiáltóé, túlviharozza a lármát. 
Szerette volna, ha karja oly hosszúra nyúlik, hogy le-

érjen Patonyig. Mert biztosan Patony, egész bizonyosan 
Patony, minden szentekre és boldogokra, akik vannak s 
akik nincsenek, ez Patony, de hogy került ide? Szerette 
volna az ablakból ragadni fültövön Patony hadnagyot, 
mint mikor a fuldokló nyújtja ki kezét a mentıfa után, s 
újra kiáltott: 

– Patony! 
Mert minden bizonnyal ı, nem tévedhet, Patony arcát 

nem lehet összetéveszteni máséval. 
Felragadta süvegét – amelyet tisztelete jeléül földre 

dobott a prépost elıtt – rohant kifelé. Egy papi szolga 
ballagott szemben vele megrakott tállal, egy másik mö-
götte bort hozott füles edényben. Félrelökte ıket, futott, 
mint az eszét vesztett. Azok csak meredtek utána, nem 
értették, miért rohan, amikor ebédre hívták. 

– Patony! – ordította az ajtóban. 



Mindenki ordibált, énekelt, kiáltozott, mintha kı 
nyomása alól szabadultak volna fel a búcsúsok, mintha 
minden bánatukat, szenvedésüket, bőnüket már elvetették 
volna, s most új élet öröme nyílik meg elıttük, fel sem 
tőnt hát, hogy egy fıkatonaféle rohan le a kápolna mellett 
a menedékes úton a városba, a folyó felé. 

– Patoooony! 
De Patony eltőnt, mintha ködbıl faragott álom lett 

volna. 



18. 
 

Csete, hogy jobban megbizonyosodjék, szemét is össze-
hunyorította, mint mikor messzire céloz a nyíllal, majd 
felállt, és lassan közelített Csank felé. Mert Csank tőnt föl 
a sokadalomban. Mézeslepényt rágcsált szórakozottan, s 
az utca szélére húzódott, hogy helyet adjon egy énekes 
menetnek. A pap elıtt letérdelt. Egyedül volt. 

Mégis igaza volt hát! Bodon sem fogja csúfolni. 
Vissza se kéri a két dénárt. 

Csete hirtelen nem tudta, mit tegyen. Detrét keresse-e 
meg, avagy Csankot ne veszítse el többé szeme elıl. Ha 
megint Detre után fut, Csank esik ki a markából. 

Mégiscsak Csank volt a fontosabb. Egyre újabb bú-
csúsok áradtak feléjük. Most a verebélyiek közeledtek, 
velük a tajnaiak. Éjfél óta pihenı nélkül jöttek, három 
beteget is hoztak magukkal, akiken már se pap, se javas-
asszony nem segített. Az egyik beteg – nyilván szent fo-
gadalomból – gyalog vánszorgott, s a tajnaiaknak meg-
meg kellett állniuk miatta. Ezek mögé bújt Csete, hogy 
jobban lássa Csankot, és hátha valahol Patony is feltőnik 
mellette, mert már teljes bizonyossággal tudta, Patony 
sem kerülte el Nyitrát. Fölállt egy kıre, hogy a tömeg 
feje fölött tekinthessen szét, és Detrét is felfedezhesse 
végre. Éppen most kellett eltőnnie Detrének is! 

Csank szájából kiesett a lepény. Most vette észre 
Csetét. A következı pillanatban lesunyta fejét, s azon 
volt, hogy eltőnjön, észrevétlen olvadjon bele a tömegbe. 
Csete minden figyelmével Csankra meredt. Most már 
mindegy, észrevették egymást, intett neki, várja meg, 
amíg átvergıdik a tajnaiak során. 

Csank azonban – mint aki meggondolta a szökést – 
nyugodtan fölemelte a földrıl a poros lepényt, lefújta róla 
a port, s elmosolyodott. 



Csete nyakát egy kar ölelte át. Valaki hátulról húzta 
magához. Erısen fogta, iszonyú erısen, s oly váratlanul 
támadott, hogy Csete nem védekezett, hátra sem bírt for-
dulni, fuldoklott, szava nem jött. 

– Kémelsz utánunk, kölyök? – súgták a fülébe. Csete 
megpróbált ordítani, hátranézni, a vasmarok azonban 
egyre jobban szorította gégéjét. A verebélyiek, a tajnaiak 
elvonultak, már a rudnóiak következtek. A két falu között 
Csank fúrta keresztül magát, és szorosan Csete mellé állt. 
Távolról úgy tőnt, mintha két búcsús ölelkezne az Úr ne-
vében, örömcsókot váltana egymással, a harmadik áldja. 

Csete megpróbált kiszabadulni a szorításból, de már 
ketten fogták. 

– Ha engedetlenkedsz, benned a tıröm – suttogta va-
laki mögötte –, jámborul haladj elıttem, mint egy imád-
kozó. 

Végre a támadó felé bírta fordítani a fejét Csete. Va-
lóban Patony volt. 

Csete nem ijedt meg. Egy pillanatra felszabadította 
torkát, elordította magát: 

– Detre! 
Újra megmarkolták. Patony megbökte a hátát a tır 

hegyével. 
– Leszúrlak, ha nem vagy békével! – súgta. 
– Detre is itt van? – kérdezte Csank, mint aki ır-

vend, hogy két legyet üt egyszerre. – Nem kell a 
segítségtek, hiába szaglásztatok utánam. Magunk is elin-
tézzük. 

Csete szerette volna megkérdezni, kicsoda légyen, 
akit Csank elintéz, de Patony híresen erıs ember volt, 
mintha vasbilincsbe szorította volna ıt. Nem szólhatott. 
Megpróbált rúgni. Patony tıre most már érezhetıen szúr-
ta zekéjét. Ha a tömegben valaki látja ıket, tisztelettel ki 
is tér elılük, mintha két ájtatos zarándok egy botorkáló, 



bicegı beteget fogott volna közre. Némely búcsúsok ke-
resztet is vetettek, áldást mormogtak, látván a segítségre 
szorulót, a nyilván szentkúti vízben bízót. 

Ám az is könnyen lehetett, hogy nem beteget támo-
gattak, hanem búcsús részeget fogtak közre Alamizsnás 
Szent János nevében, részeget, akit fektetni kell, hogy 
kialudja mámorát. 

Egy fészerben fektették le. A fészer mögött két ló 
hersegtette a friss füvet. Már nagy körben legeltek le ma-
guk körül mindent, éhesen feszítették a kötelet, hogy dú-
sabb táplálékhoz jussanak. A fészer földjén, szalmáján 
látszott, hogy búcsúsok pihenték itt ki az éjszakai fára-
dalmat, szerteszórták a csontokat, az almacsutkát, a szil-
vamagot, itt hagyták eldobott rongyaikat, de még betege-
iket is magukkal cipelték. Patony a letaposott szalmára 
dobta Csetét, kezét-lábát összekötözte, aztán rongyot du-
gott a szájába. Látszott, igen mérges volt. 

– Utánunk szaglásztál, Csákfi Csák, te! Hol vannak a 
többiek? A többi kopók? Mióta követtek? 

Csete nem tudott szólni, csak fejével intett: úgy van. 
– Kémel a besenyıfajzat – tette hozzá Csank, s egy 

elhullott almát emelt föl, mert még mindig éhes volt. 
Patony ügyesen benyúlt Csete övébe. Másfél dénárt 

talált. Megpörgette a levegıben a két pénzt. 
– Ennünk adsz – mondta derősen –, köszönjük, Csák! 
Csete nagy nehezen kiköpte a rongyot, Patony nem 

dugta vissza. Harag nélkül, hideg kíváncsisággal figyelte 
Csetét, mint aki bogárral játszik az úton, s minden pilla-
natban eltaposhatja. 

– Nem vagyok Csák – mondta Csete –, de éppúgy 
Máté urat szolgálom, mint ez itt, s akkor ez is Csák. Mi 
végre támadtatok meg? 

– Mert kémelsz, s nyilván bennünket akarsz vissza-
orozni – felelte Csank –, de a próbát egyedül is megál-



lom. 
– Miféle próbát? – mozdult meg Csete haragosan a 

szalmán, mert összekötözve igen kényelmetlen volt a ha-
nyatt fekvés. 

Csank büszkén vágta ki: 
– Seböst. 
– Miféle Seböst? 
– Sebös Lászlót, akit elkapni indultunk. 
Csete felkiáltott: 
– Mégis igaza volt hát a turóci ispán fiának! 
Ezt Csank nem értette; izgatottan kérdezte: 
– Mit mondott a turóci ispán fia? 
– Nincs ehhez közöd, Csank. Te akarod elkapni 

Sebös Lászlót? Hát erre jár? Ezért jövel? Patonnyal aka-
rod elkapni, cimborájával? Hiszen Patony szökevény, 
vele szöktél! 

– Elhallgass, mert megint megtömlek – förmedt rá a 
hadnagy. 

– Miféle játék ez? – méltatlankodott Csete. – Sebös 
Lászlót én is elkapnám, de ti másban sántikáltok. 

– Itt rothadsz meg – bökte ki Csank, hogy végre maga 
alatt, legyızve láthatja Csetét –, Sebös László az enyém 
lesz. 

– És hol lelitek meg? Pispek udvarában? Búcsúsok 
között? 

– Az a mi dolgunk – vetette oda Csank, de Csete már 
nem tudta folytatni a szót, Patony megint ronggyal tömte 
be a száját, unta a sok fölösleges beszédet. 

Elmentek. Csete csak nyögött utánuk, kiáltani sem 
tudott, oly erısen gúzsba kötötték. De azt hallotta még, 
hogy eloldják a lovakat, jeléül annak, hogy vissza sem 
térnek, a búcsúsok irgalmára bízva ıt. 

Csank nem bírta megállni, hogy vissza ne szóljon: 
– Jó pihenést, besenyı, hollóhajú, estére megtekin-



tünk, türelemmel várj ránk. 
Csete ide-oda dobta magát. Megpróbált egy éles szélő 

deszkához, kiálló szöghöz férkızni, hogy azon reszelje el 
kötelét, de sehogy sem jutott hozzá. Alaposan megszorí-
tották. 

 
 

Sebös László hol a búcsúsok mellett, hol velük ellenesen 
futott, pihenı ájtatoskodókat, éneklı koldusokat, síró 
gyerekeket ugrott keresztül, vásárra kirakott cseréptálat 
rúgott szét, egy rimaszombati cserepes el is kapta zekéje 
szélét, de nem ragadhatta meg. Sebös László futtában 
rázta le magáról a jámbort. 

– Patony! – kiáltotta folyton. 
A nyitrai váralja nem nagy hely. Szők utcák kusza 

tömkelege, a kézmíveseknek külön-külön utcája nincs is, 
mert egy-egy utcában öt-hatféle iparos mőhelye elfér, a 
kötélverı a teknıvájó mellett lakik, a bognár a vargával 
szomszédos. Kergetett kutya félharangozásnyi idı alatt 
befutja az egész Nyitra-partot. Ha valaki nagyot rikkant, 
keresztülhallszik még a falakon is. 

Patony, amint lovát húzva Csankkal sietett elfelé, 
hogy minél hamarább kijusson a városból – mert ha Csete 
itt kószál, annak oka van, s nyilván a közelben ólálkodhat 
a többi is –, Patony, igen, felfigyelt a nevére. Mintha va-
laki szüntelen kiáltotta volna: 

– Patooony! Állj meg! 
Az ismeretlen illetı derékul futhatott, mert a hang 

egyre közeledett. 
– Patony! Féltoronyi Patony! 
– Valaki keres – mondta futtában Patony –, barát-e 

vagy ellenség, nem tudom. Jó lesz vigyázni! 
– Patony! Patony hadnagy! 
A tímárok során, az áztató cseres hordók mellett fu-



tottak egymásba, nem tudták kikerülni a cserlészagú hor-
dókat. Csaknem belezuhantak Kalácska hordójába, aki az 
utca végén áztatta a marhabırt. 

– Patony, hát miért nem állsz meg? 
– Sebös László! – hıkölt hátra a féltoronyi Patony, s 

azt se tudta, örvendjen-e, avagy még gyorsabban mene-
küljön, mert ha a szárnyas békaember ugrik hirtelen eléje, 
akkor sem érte volna .váratlanabbul a találkozás. – Sebös 
László uram, mi szél röpített erre? Mindenkire gondoltam 
volna, csak rád nem. 

– Csakhogy megvagy, Patony – lihegte Sebös László, 
és félrebillent süvegét nyomkodta vissza fejére –, egész 
létániát énekeltem már utánad. A prépost ablakából látta-
lak meg. Megszöktél Csáktól? 

– Meg, uram, jószerivel. Haza vagyok indulóban. 
Csank most érkezett melléjük, a lova engedetlenke-

dett, vonszolni, biztatni kellett. Elsı pillanatban föl sem 
tudta fogni, milyen szerencsét vetett eléje a sors. Vaj' ki 
ez a fıembernek látszó vitéz, akivel Patony oly tisztelet-
tel beszél? Ámde nem kellett sokáig erıltetnie agyát, a 
fıember arca ismerısnek tőnt, s azt hitte, mindjárt rásza-
kad az ég, amikor ráébredt, milyen csoda érte. Sebös 
László áll elıtte, maga Sebös László, teljes testében, a 
féltoronyi várnagy, akiért készen voltak tővé tenni fél 
Magyarországot, tán még Stíriát is. Mégiscsak jól imád-
kozott a búcsún, fogott a ráolvasás is, legfıképpen pedig 
Patony hadnagynak a napnál fényesebben igaza lett. 

Sebös éppen ezt mondta Patonynak: 
– Visszafordulsz velem, Patony. Szent Mihály vezé-

relt ide mindkettınket. Hátha még azt is megmondanád 
nekem, tudsz-e valamit az én asszonyomról, az én gyere-
kemrıl? 

– Trencsénben vannak, uram. 
Sebös László egy pillanatra elhalkult, újra megnyom-



kodta süvegét, és az arkangyalhoz fohászkodott, mielıtt 
tovább kérdezısködött volna: 

– Élve? 
– Élnek, uram, mi ártalmuk sincsen. Csank, ugye, te 

mondtad? 
Csank most jutott szóhoz. Még mindig nem értette, 

miért nem kapják le tüstént lábáról Seböst, ha már ide 
vezérelte eléjük Szent Mihály. Felelt: 

– Csákné asszonyom palotaházába lakoznak, épség-
ben. 

Sebös László még mindig nem hitte: 
– Megkímélte ıket az a Csák? 
– Asszonyokkal nincs kedve harcolni, mondotta. Mi-

attad van bosszúsága, amiért megszöktél. 
Csank bővölı szemekkel tekintett Patonyra. Meddig 

várjanak még? Döntött. Sietni kell, nincs egy pillanatnyi 
fölösleges idejük sem, mert ha Csete erre bóklászik, ı 
nyeri meg Seböst. Parancsolón szólt oda Sebös László-
nak: 

– Most jövel velünk, uram! 
Sebös. László eddig figyelemre alig méltatta a le-

gényt, azt hitte, valamiféle lovászt szerzett Patony az 
úton. A fıember magasából pillantott le az apródra: 

– Mit mondasz? 
– Jövel velünk Trencsénbe, foglyunk vagy. 
Sebös László azt hitte, ez a fiú megzavarodott; az 

öröm, hogy vele találkozhattak, elvette az eszét. 
– Mi ütött beléd, kölyök? 
Csank arcára azonban kiült a harag pirossága, szívét 

megszilajította a rettenthetetlen szándék. Kirántotta övé-
bıl rövid nyelő kis buzogányát. Sebös háta mögé ugrott. 
Búcsús sokadalomban – éppen a gútaíak közelében áll-
tak, akik híres verekedık – ilyet észre sem vesznek. Oda-
kiáltott buzgón Patonynak: 



– Üssük? 
– Ütöd az öregapádat – perdült hátra Sebös László, s 

elkapta Csank csuklóját, mert ebben a pillanatban már el 
is értette az apród szándékát, s úgy vágta tarkón, hogy a 
fiú elalélt. Az út szélére vonszolta. Méltatlankodva for-
dult Patony felé: 

– Mondd, te Patony, hitedre mondd és valld, mi volt 
ez? Engem kerestetek halálra? 

Patony egyáltalában nem látszott sem ijedtnek, sem 
zavartnak. Elnevette magát: 

– Csak ez tette tővé érted a világot, uram, ez a kö-
lyök. Ez, ha nem tudnád, Máté úr kamarás apródja oda-
fönn Trencsénben. Ama csellel, hogy téged elıtalállak, 
bárhol élsz vagy holsz, vállalkozott rá, hogy engem a 
tömlöcbıl kihoz. Igen, rabul fogtak ott, uram. Ez a legény 
meg azt vette fejébe, hogy kedveskedik veled Máténak. 
Álló hete fölös gondom már ı. Most legalább végeztél 
vele meg az én bajommal is. Mitévık legyünk azonban? 

Sebös László lepillantott a földön heverı kamarásra: 
– Még egyet ütök, s nem él. 
– Kár lenne érte, igen ügyekvı gyerek, csak szeles 

még kissé. Elvihetnık magunkkal Borostyánkıre, hasznát 
vehetné Gergely úr. Hiszem, hogy szökött volta miatt 
Trencsénben csak nagy baja támadna, vissza se merne 
menni. Miattam halálra keresik, téged meg vajmi nehezen 
tud ura elé cepelni. 

– Márpedig magammal nem viszem, csak nyőg az 
ilyen. 

– Akkor meg tudok neki alkalmatos szállást – fejezte 
be Patony, s ezzel el is intézték Csank sorsát. 

Közrekapták a bódult Csankot, s mintha ı is részeg 
lenne, akár az elıbb Csete, ama szérő felé támogatták, 
ahol már a besenyı is feküdött. Csete mellé dobták a 
szalmára, kezét-lábát neki is gondosan összekötözték, 



aztán sorsára hagyták. 
Csete óvatosan nyitotta ki a szemét ezenközben, de 

nem hitt neki, akárhogy is meresztgette. Felsandított a 
mozgó alakokra. Mihály arkangyal, segíts, ez a Patony 
megkétszerezıdött! A másik fele – jól látja-e vajon, 
avagy a bódulat már el is vette az eszét – mintha Sebös 
lenne, ama Sebös László, aki a féltoronyi várnagy. Ezek 
mind Nyitrán jöttek össze? Összeszorította fogát, biztatta 
enmagát, nehogy felsikítson, s gyorsan visszahunyta a 
szemét. 

Dél elmúlt, mire Csank nagy nehezen magához tért. 
Kókadtan tekingetett körül, nem tudta, hol van, miként 
került ide. Meg sem tudott mozdulni. Tarkója még min-
dig fájt, mintha valaki gúzsba kötötte volna testét. Csete 
fordult egyet mellette, nagy ámulatára. Csank nem ismert 
rá a szérőre. Csete nagy erıfeszítéssel fölemelkedett, kö-
högve-prüszkölve kiköpte végre a rongyot a szájából, s 
odapillantott a mellette heverı apródtársra. Nem tudta 
megállni, hogy hangosan el ne nevesse magát. Hosszan, 
sokáig, szívbıl nevetett, feledve baját. 

– Hát te is, Csank úrfi, idejutottál? 
Csank lassan ocsúdott. Nyitogatta szemét, egy kis 

vércsík száradt a feje bırén. Fekve pillantott át szomszéd-
jára, Csetére, aki csak nevetett. 

– A rúd rád is járt – mondta Csete –, lám-é, egyforma 
sorsra jutottunk. 

Az árva fészerben még mindig csak maguk voltak, a 
búcsúsok szent dolgokkal foglalatoskodtak, senki sem 
nézett feléjük. Csank végre teljesen felébredt, dühösen 
rázta magát, szabadulni szeretett volna a gúzstól, de 
Patony hadnagy sokféle harci cselekedet mellett a kötél-
hez, gúzshoz, béklyóhoz is fölötte értett; akit egyszer 
megkötözött, nehezen oldta. Csete lassan odatornászta 
magát Csank mellé. Sebös László csak a buzogányt kapta 



ki Csank kezébıl, a kicsi tırét el sem szedte. Sokáig kín-
lódott, forgott Csete, amíg fogával ki nem húzta Csank 
övébıl a csontnyelő tırt. Visszakúszott egy puha deszká-
ig, a tır nyelét szájába fogta, hegyét a deszkának szúrta, s 
nyiszálta türelmesen csuklója kötelét, amíg egyszer csak 
el nem pattant a szorító, nehéz bog. Felszabadultan dör-
zsölgette csuklóját, csaknem elholt már benne a vér. Bo-
kája kötését, a derekához szorító gúzst egyetlen rántással 
metszette el már. Végre feltápászkodott. Zsibbadt a lába 
is. Fél lábon táncolt, mint az ittas komédiázok a vásáron. 
Lassanként indul meg ereiben a jótékony, viszketı bi-
zsergés. Leült Csank mellé, s nézte. 

– Látod – mondta derősen, és egy szalmaszállal pisz-
kálta meg Csankfia Csank orrát –, a kerék egyszer föl, 
egyszer le. A te kereked éppen aláfordult, hát csak nyu-
godj bele. Mostan azonban maradj nyugton, nekem még 
tennivalóm akadt. Detrét kell megkeresnem; ha nem tud-
nád, ketten vagyunk. Mögöttünk pedig Bodon hadnagy 
ügyel. Nem veszénk el hát. 

Csank dühösen rúgott egyet feléje a szalmán két láb-
bal, mert Csete megelégedésére Patony hadnagy remek 
munkát végzett a gúzsbakötéssel. Nem szabadulhatott. 
Egy szót sem szólt Sebös László felıl, csak szeme vil-
lámlott. A fészer nyílása mellett most tőnt föl néhány lel-
kes búcsújáró, még mindig énekeltek. Csete gyorsan be-
tömte Csank száját a ronggyal. A rongy már ismerte az 
utat, engedelmesen simult Csank fogai közé. Csank úgy 
dobálta magát, mint az eszelıs. 

– Hová valók vagytok, jámbor búcsúsok? – kérdezte 
Csete. 

Az elıéneklı engedelmesen felelt: 
– Kamocsaiak. 
– Nohát, a kamocsaiak bátor emberek, volt dolgom 

velük, jól tudom. Nem félnek a maguk árnyékától. Hát 



ide figyeljetek, ti jámbor kamocsaiak, akiknél odalenn a 
csallóközi nádban csak a gútaiak és a szímıiek a még 
jámborabbak, erre a legényre itt erısen vigyázzatok, ne-
hogy feloldjátok, vagy kivegyétek szájából a bővös ken-
dıt. Ez eszelıs ember, az ördög bújt belé. Egy rudnói 
boszorkányember verte szemmel, s majd fog jönni a pap, 
tömjénnel őzi ki belıle az ördögöt. Rajta van az óra. 

A kamocsaiaknak tetszett, hogy ez az ismeretlen fia-
tal legény jámboroknak nevezi ıket, mert éppen nem vol-
tak azok, s tılük legfeljebb a szímıiek vagy a gútaiak 
kése-nyila röppent hamarább; most, minden rettenthetet-
len bátorságuk ellenére is tisztelettel húzódtak hátra az 
ördögtıl megszállt, habzó szájú másik fiatal ember mel-
lıl. Akármilyen gyorsan forgott is az öklük, nem szeret-
tek az ördöggel elevenen találkozni. Némely buzgó öreg-
asszony vetette a keresztet. Csank nem bírt megszólalni, 
csak hánykolódott s prüsszögött. 

– Hagyjátok fölötte az ördögöt elmúlni, ne nyúljatok 
hozzá. 

Az elıénekes sokallta az ırzést. 
– Agyonüssük? – kérdezte. 
– Ezt nem tudnád meggyónni – felelte Csete –, nem 

oldozna föl a pap. Búcsú van. Csak hagyjátok, az ördög 
kimegy belıle. 

A kamocsaiak átültek a túlsó sarokba, onnan mére-
gették gyanakodva a rossztól megszállt legényt. Némely 
fiatal lány félve vetett feléje egy-egy pillantást, milyen 
fiatal és jóképő, s máris az ördög jelölte ki. Kár szegé-
nyért. 

Csank így menekült meg. 



19. 
 

De most aztán Detrét mihamarább elı! Csete nem is vélte 
rosszul, a lepénysütık, almasütık, mézes diót mérık felé 
rohant, amerrıl orrizgató, finom illatok lengedeztek. 
Detre már a második dénárját helyezgette el, s mert ke-
gyességben nem akart a búcsúsok mögött maradni, egy-
egy lepénydarabot, sült madárszárnyat a koldusoknak is 
vetett, csontokat a kutyáknak. A kockavetıket figyelget-
te. 

– Detre – rántotta el a kockázók mellıl apródtársát 
Csete –, te itt degeszre tömöd a hasad, én pedig kínokra 
feszíttetem! Most nincs ideje dénárodat kockára dobni, 
rohanvást jöjj velem. 

Detre dőlt szemmel nyelte le a torkára akadt alma-
csutkát: 

– Tatár kerget-é? 
– Megleltem Csankot is, Patonyt is, Sebös Lászlót is. 
Detre nem fogta föl ésszel, bár agyának kerekei 

egyébként olajozottan forogtak. Félmesszely méhsör is 
dolgozott már a kerekek között, gyanakodva pillantott 
Csetére: 

– Megitattak a búcsúsok, te Csete! Lidércet láttál. 
– Minden szentekre és a nyitrai Mihályra mondom, 

aki van, hogy igazat beszélek. Mind a hármójukat megle-
lem. Fogságukból szöktem, ím lásd a kezem. 

Csete csuklója valóban nem hazudott, vörös csík je-
lezte a kötelet, csizmája finom bırét is reszelıssé hor-
zsolta a béklyó. Detre ijedten nyomta fejébe a csáléra álló 
süveget, elsı mozdulatával a tırét rántotta ki. 

– Hol vannak? 
Csete futtában mondta el, mi történt. 
– Egyetlenegyet tehetünk mindössze, ami okos. Vág-

tatunk vissza Radosna alá, hogy útban találjuk 



Bodonékat. Nyilván nem lehetnek messze, utánunk jöt-
tek. 

Detre kissé nehezen loholt, mert egy dénárból alapo-
san megtöltötte gyomrát, de aztán mindjobban nekibuz-
dult, végül csikóként vágtatott. 

– Lovat kellene elkötni – javallta Csete –, lovat, bár-
honnan! 

Lovak pedig voltak. Ott legelésztek a réten, magáno-
san vagy párjával, az ökrök, kecskék, szamarak között. 
Nyergeletlen valamennyi, kifogták ıket a betegeket hozó 
szekerekbıl. Némelyiknek még hámja is földön lógott, 
úgy vonszolta maga után, amikor kövérebb füvet keresett, 
vagy húzogatta a szekér kasából a szénát. 

Egyetlen futó pillantással mérték föl, a rét melyik 
sarkában ırzik az állatokat legkevésbé. Két formásabb 
csikót néztek ki, béklyóitól hamar megszabadították. Le-
dobták róluk a hámot, hátukra ugrottak, és sarkantyútlan 
biztatták meg a két szürkét. Csete gyerekkorában mindig 
így ülte meg a lovat. A kárvallott ırizı felijedt, ordított, 
rohant utánuk egy hosszú husánggal, de akkor már el-
nyelte ıket a zobori barátok szıleje. 

Most dicsérte Csete a hadnagy elırelátását, nagy 
eszét, amiért a találkozó helyét megbeszélte velük, s tud-
ták, hogy a kürti patakvölgy szádjánál lelik meg a két 
elıreküldött lovast. A két elıırs valóban ott várakozott 
egy nyírfaligetben, és vágyva tekingetett Nyitra tornyaira, 
hátha búcsúnap elıtt ık is megmeríthetnék a nyitrai pia-
con csanakjukat a boros csöbrökben. Kerekre vidámodott 
a képük, amikor a két apród, szırin ülve a lovat, elibük 
vágtatott. Éppen csak azt nem tudták, menekülnek-e az 
apródok a püspök lándzsásai elıl, avagy jó hírrel érkez-
nek. 

– Jó a hírünk – lihegte Csete –, futtassatok a had-
nagyért, jöjjön valamennyi. 



Elıkészítette ezt a hadnagy, mind közelítésre, mind 
távolodásra, értette a dolgát! A radosnai út végén álldo-
gált, a savanyúvizes forrás mellett, hogyha indulni kell, 
egyetlen pillanatot se késlekedjenek. Csete türelmetlenül 
várta ıket a nyírfák alatt. Felugrott ı is, Detre is a maga 
lovára, dobták vezetékre a két elorzott kancát. 

– Jó volt a számítás – jelentette Csete –, megtaláltam 
ıket, mind Csankot, mind Patonyt. És ott a harmadik is. 

– Melyik harmadik? 
– Sebös. Sebös László, a féltoronyi. 
Bodon hadnagy rábámult: 
– Káprázik a szemed, gyerek, vagy a pispek tömjénje 

füstölte tele a fejed. 
– Nem az enyémet! Vakuljak meg, ha nem ıt láttam, 

mikor Csankot mellém zuhintották. 
– Az ördög ért téged. Csankkal dobálóztak? 
– Nincs most idı rá, uram, hogy mindent elmondjak. 

Javallom neked, siessünk, tán még elkapjuk mind a ket-
tıt. Harmadikul Csankot, akin rajta van az óra. 

Nevetett. Már ezt igazán csak ı érti. Bodon nem fag-
gatta tovább. Ez a Csete vagy eszelıssé vált, vagy meg-
nyeri Nyitrát. 

Most egyéb sem hallatszott, csak a lovak patájának 
tompa dobbanása a puha füvön, recsegése az éles kavi-
cson, bısz ropogása a szikkadt mezei útón. Szállt a por, 
fröccsent a patakvíz, szótlanul vágtattak be, egyenesen 
Nyitrába a búcsúsok közé zavart keltınek, hogy lélegze-
tet se engedjenek a jámbor lelkeknek, ott lepjék az ellen-
felet, ahol érik. Jól tudták, hogy Máté úr sose bánja, ha 
akár a püspököt, akár az érseket vagy a podmanini urakat, 
de legkiváltképp a Németújváriakat rohamozzák meg 
valahol. 

Fergeteges támadás volt ez a nyitrai, ekkora kis csa-
pat nem is cselekedhetik másként; mire a püspök íjászai, 



lándzsásai észbe kapnak, nekik már árkon-bokron túl kell 
lenniük megint. Mindazzal együtt persze, amit vágtában 
fel tudnak kapni magukhoz a nyeregbe. Vagy a nyereg-
táskába. 

– A tatár! – ordította el magát egy gyanútlan fazekas, 
akinek edényeibe Bodon hadnagy lova úgy taposott bele, 
hogy ezerfelé pattant a sok tál meg fazék. 

– A tatár! – jajongott egy gyertyamártó is, akinek 
hosszú zsinórra főzött sárga viaszgyertyáit az egyik Csák-
lovas egyszerre kapta föl, s főzte vállára, mint egy óriási 
rózsafüzért. 

– A tatár! – szórták magukra a vénasszonyok a ke-
resztet, s futottak a lányok, menyecskék. 

Bodon hadnagy a piac közepén hıköltette meg csapa-
tát. 

– Hát, ha tatár, akkor legyen a tatár! – kiáltotta, és ki-
eresztette a hangját. – Sebös László, Sebös László, hej, 
féltoronyi várnagy, hallod-é a hangom? 

Neki is volt akkora hangja, mint a megkiáltó ember-
nek vagy a hansági bölömbikának, túlszárnyalt minden 
riadalmat, versenyre kelt még a harangszóval, toronysí-
posok lármájával is. Egy pillanatra csend támadt, búcsú-
sok, énekelık, koldusok s ingyen rikoltozók megdermed-
tek. 

– Sebös László, hallod-é? Bármerre rejtızöl, bújj elı, 
különben hitvány gyávának mondalak ezer ember elıtt. 
És te is mutasd a képed, Patony! 

Odafönn, a püspöki várban még mit sem sejtettek, a 
kiáltás nem hallatszott el odáig, csupán egy jámbor sely-
lyei barát igyekezett keresztülfúrni magát a tömegen, 
hogy félreveresse a harangokat, vagy legalábbis becsu-
kathassa a várkaput az idegen csapat orra elıtt. 

– Gyáva vagy. Sebös László, hitvány nyúlnál is resz-
ketısebb – ordította Bodon bikahangján –, fogadom, 



megtalállak! Ország-világ elıtt megkiáltom gyávaságod. 
Egérlyukba búvó Németújvári törpe! Vénasszony! Cse-
csemı! 

Ennyi sértést, ha egy igaz harcos hall magáról, nem 
lehet lenyelni. A vásáros nép mozogni kezdett, ébredezett 
elsı rémültségébıl; vette észre, hogy a Csák-tatárok ro-
hamának nem elsıbbed rablás a célja. Hanem azért kal-
márok, kézmívesek villámkézzel takarítottak elfelé min-
den mozgathatót. Mégsem olyan hirtelenül azonban, 
hogy a gyors szemjárású csapat ezt-azt fel ne emeljen, 
nyeregre ne fektessen, szákba ne gyömöszöljön. Értették 
a módját. Gyorsan és pontosan dolgoztak, nem elıször 
cselekedték, és nem is utoljára. 

De Sebös László még mindig hallgatott. 
– Patony! – üvöltötte Bodon – te másik vénasszony, 

te cefrében is utolsó! Bújj elı, mutasd azt a bornyúképe-
det! 

Valahol már biztosan fortyogott a két vérig sértett 
Németújvári-vitéz. De a sértés még mindig nem volt elég. 

– No, amilyen gazdád van, olyanná levél te magad is, 
sebtelen Sebös! Csak írattad arcodra a sebeket. Te, 
anyádasszony katonája, a feleségeddel vaj mi lesz oda-
fönn Trencsénben? A gyereked érted kiált. Ha ugyan ki-
ált. 

Ez talált. 
Tovább már nem tudta állni. A tömeg kettélódult, va-

laki szétlökte a riadt szájtátókat, az árujukat testükkel 
védıket. 

– Itt vagyok hát, te híres! Most beszélj. Mi nevet vi-
selsz, ha nem szégyelled kimondani, nagyszájú! 

Sebös állott kettévetett lábbal, feldúltan, egy szál 
karddal kezében a poros piac közepén. Dühtıl kékült az 
arca. Mellette Patony, szakadtan, megviselten. Egymás-
nak vetették hátukat. 



A huszonkét Csák-lovas parancs nélkül zárta körül a 
két embert, de kezét sem emelte rájuk, parancsra várt 
mind. 

– Nekem Bodon a tisztességes nevem – halkította bi-
kahangját Bodon hadnagy. 

– Akinek így locsog a malma, nem férfi ott a molnár, 
csak vénasszony. Üres garattal jár. 

A szájtátóknak az volt az érzésük, ezek kedvtelve mé-
regetik egymást, nem is haragszanak valami nagyon. In-
gerkednek. Játszanak. Élvezik a tornát. 

Csete odaugratott hadnagya mellé: 
– Engedd, hogy én, uram! 
A parasztok, kalmárok, vargák, kötélverık, búcsúsok, 

juhászok, koldusok, papok aligha tudták, hanem ezek a 
katonák aztán annál pontosabban, mirıl esik itt szó, ho-
gyan kell szabályosan végigjátszani azt, amit ki sem 
mondtak. Való, hogy a játék vérre megy, valaki a földön 
marad, vagy a másiknak lesz foglyává, de mégiscsak já-
ték ez, nem komoly háborúság. Huszonöt ember kettı 
ellen igaztalanul sok! Huszonöt lovas két gyalogembert 
könnyen miszlikbe vág, hol marad azonban a lovagi tisz-
tesség? 

Csák Máté udvarában is jól ismerték a lovagság sza-
bályait, amely más volt békében a tornaudvaron, s más a 
komoly harcban. Királyi udvar a Csáké, különb, akár az 
Ottóé volt Budán vagy mint a Károly Róberté odalenn 
Temesvárt. A nyitrai percek itt a béke percei, más szabá-
lyok szerint küzd a lovag, mint a féltoronyi dúláson. A 
nyitrai piacot ki lehet rabolni, a püspök dárdásainak ártó 
szándékkal neki lehet rohanni, de amikor két igaz lovag 
bajvívásáról van szó – ha már kihívták egymást minden-
féle megkiáltásokkal –, akkor sem a szabályokat, sem a 
lovagi rendet nem csúfolhatja meg sem kihívó, sem elfo-
gadó. Maga Csák Máté is szégyellte volna, ha vitézei úgy 



viselkednek a tornaudvaron, mint a fejszés juhászok oda-
fönn az Öreg-Fátrában, amikor csikasz támadja meg ıket, 
és ütni-vágni kell. 

– Engedd, uram, hogy én! – ismételte meg Csete. 
Bodon egy félpillantást vetett Csetére. Maga sem tud-

ta, miért kedveli ı is ezt a talpraesett besenyı fiút, de úgy 
találta, nem esik csorba ennen becsületén, s csak hírét-
nevét emeli neki is, ha a bajvívó kardot elıször neveltje 
kezébe teszi. Ha mégis baj kerekedik, még mindig ott áll 
mellette ı. 

Csete izgatott arcára nézett és mosolygott. Sietniük 
kellett, mert tudta, hogy a harangokat a várban már félre-
verhetik, s a püspök dárdásai rájuk zúdulnak. Akkor pe-
dig elveszíti mind Seböst, mind Patonyt, s elvesznek ık 
maguk is. 

– Megengedem – bólintott, s odaszólt Sebös László-
nak –, lovatok van-é, vagy adjunk? 

Sebös László szótlanul mutatott két lovukra, amelyek 
kantárját egy fölötte megtiszteltnek látszó mezítlábas 
gyerek tartotta. Nyeregbe ugrottak Patonnyal, és szó nél-
kül állottak be középre. Ha elfogadta a kihívást, nem fut-
hat meg. A csákiak körülfogták ıket, de nem anélkül, 
hogy – ha már beszabadultak a búcsúba – egy-egy csöbör 
bort fel ne hajtsanak, faragott bögrét, mázas tányért, 
mézeslepényt, lévai libafertályt, rezes övet, hímzett to-
pánt, zsinóros gyöngyöket, húsfaragó kést, cifra fakanalat 
magukhoz ne édesítsenek, s egy-egy csinosabb lány arcát 
meg ne csipkedjék. Azok, a szégyentelenek, még nevet-
tek is. 

Amily meglepetéssel érkeztek, úgy tőntek el is. Mire 
a barát felrohant a hírrel a várba, s a harangozó félreverte 
az öregharangot, Csákék már rég kirepültek a kapun. A 
kapuırség akkor kapott észbe, amikor az utolsó Máté-
katona térden találta lova patkójával az egyik dárdást, s 



nevetve intett vissza egy elorzott kendıvel. De hogy az 
ırség mégis jó munkát végezzen, orrot ne kapjon, nagy 
erıvel bedördítette a kaput, hátha még benn foghatnak 
egy csellengı Csák-ellenséget. A vastag tölgyfa 
keresztrudat dühödten taszították a fali lyukba, méghozzá 
olyan erısen sikerült betaszítani mind a tolórudat, mind 
magát a kaput, hogy mire a várbeli katonák odaértek, ki 
sem bírták nyitni többé. Ott kavarogtak, tömörültek, for-
golódtak s átkozódtak búcsú szent ünnepén az üldözık s 
az ırök – éppen a kovácsok álltak ırséget, azért tartott ki 
oly szilárdul a kapu –, végül úgy odaszorultak mindnyá-
jan a falakhoz, hogy se té, se tova. Enmaguk foglyaivá 
váltak. Mire a reteszt két markos legény kiráncigálta a 
falból, s úgy visszahátráltak, hogy ki lehetett tılük nyitni 
a kaput, Csák Máté lovasainak rég nyomuk veszett, 
messzi-messzi porzottak a Zobor alatt valahol. 

Hogy zokszó ne érje az ırséget, egy ideig még ker-
gették a levegıt, lándzsáikkal beszurkáltak a bokrok, 
szalmakazlak közé, ordítoztak a vakvilágba, Bodonék 
azonban már sem égen, sem földön nem voltak láthatók. 
Elnyelte ıket a felhı. Az ırség fejének nem is volt nagy 
kedve tovább kergetni ıket, vélte, hogy mindez csak ke-
lepce, s valahol a bokrok között lesekszenek rájuk. 

Visszasétáltak hát folytatni az ünnepeket, a kapukhoz 
odarendelték még a bocskorkészítıket is. Ingyen volt már 
ez, csak a kárvallottak jajongtak. De nem akadt senki, aki 
kárukat megfizette volna. 

Bodonék gyors iramban vágtattak a kürti mezıre. 
Szoros négyszögben zárták körül a két szököttet, eszükbe 
ne jusson végül is elinalni. Csete nem tagadhatta, hogy a 
szíve most mégis erısebben dobog. És ebben a pillanat-
ban jutott eszébe: 

– Csankot meg ott felejtettük! 
Talán még most is vetik fölötte, az ördög üldözte 



eszelıs fölött a keresztet a jámborok. Ha ugyan addig a 
kamocsaiak össze nem csatáztak már a szímıiekkel. 

Bodon azonban nem bánkódott Csank miatt. 
– Akit ennyire orránál fogva lehet vezetni, lássa maga 

kárát. Visszatalál, ha akar. 
A tornamezıt az apródok jelölték ki gyorsan, ponto-

san. A völgynek erdı alatti szegélyén széles rét zöldellt, 
sík volt, szilárd talajú. 

– Sisakot Sebös Lászlónak – rendelkezett Bodon. 
Sebös László kiügetett a rét közepére, s körülnézett, 

az ellenfelet várta. Csete jelent meg szemben vele, a rét 
alsó sarkában. Sebös László rámeredt, mint aki nem hisz 
a szemének. 

– Ez a gyerek? – kiáltotta. – Nem ez volt a kihívó! 
– Nem név hívott ki, hanem ember. 
– Ez nem ember, hanem gyerek! Ne szégyenítsetek 

még ezzel is! 
Csete arca meg se rezdült, de barna bıre alatt megje-

lent egy kis pirosság. Hangtalan állta Sebös László szidá-
sát. 

– Az ellenfelet nem te választod ki. Sebös László. Ha 
gyerek kardjától menekülsz meg, csak az életed köszön-
heted neki. Ha pedig legyız, nem maradsz szégyenben. 
Jó vitéz ez. 

– Nem fog legyızni. Világ csúfjára verekszem gye-
rekkel, hogy ezt is meg kellett érnem! De ha ti holtat 
akartok! 

Kiköpött. 
– Sisakot! – parancsolta. 
Hármat is felpróbált, míg végre az egyik a fejére il-

lett. Torzonborz volt már Sebös László, nem sokat gon-
dolt magával az utóbbi napokban. Alig bírta haját, szakál-
lát begyőrni a sisak alá. Vértje, pajzsa a magáé volt. Ösz-
szemérték a dárdákat, egyforma vastag, egyforma hosszú 



legyen, mindkettınek vége tompa. Igazi tornakopja nem 
akadt a közelben. Ha törne a dárda, még hármat fektettek 
a főre. 

– Csete – szólott most Bodon –, nem gondoltad meg? 
Ez a Sebös László híres, nagy vitéz. 

– Nem – felelte halkan Csete, de hangja elfogódott 
volt –, nem gondoltam meg. 

– Ez a próbád, fiú. Most megmutathatod. 
– Egyszer igazában el kell kezdeni – mondta Csete –, 

az úr ne csalódjon bennem. 
Bodon két-két igazlátót jelölt ki, ezek a gyep szélén 

középtájt álltak föl. Sietniük kellett az összecsapással, 
nem tudhatták, nem zavarják-e meg ıket püspökék. Így 
aztán nem is kiáltottak hármul békéltetıt, ahogy ez szo-
kás, a neveket sem ismételték meg, a feltételek is csak 
ekként hangzottak: 

– Üsd! 
A Csák-csapat körbeállta a mezıt. Sebös László 

egyik igazlátója maga Bodon volt, a másik Patony. 
A két bajvívó hátrált a lovával, ameddig a tér enged-

te, az egyik a patakig, a másik egy főzfáig. Leeresztették 
a rostélyt, felemelték a dárdát. 

– Rajta! – üvöltötte bikahangján Bodon. 
Fergeteggel rohantak egymásnak, ügyesen hajolva el 

a lándzsa elıl. Csete szívében hirtelen szőnt meg az izga-
lom, összeszorította a sisak alatt az ajkát, már csak az 
összecsapásra ügyelt, hírére, dicsıségére, életére vagy 
ittvesztére. Kiszállt lelkébıl a félelem. Szerette volna 
Patony erejét kölcsönözni, és Sebös László ügyességét 
tudni magáénak. 

Az elsı nekifutásban csak Csete csupasz pajzsa csat-
tant, egyik harcos sem érte el a másikat. A második ro-
hamban eltört Csete dárdája, újat kért. Helyet cseréltek. 

Néhány percenetig pihentek maguk is, a lovak is. De 



Bodon siettette ıket: 
– Rajta! 
A harmadik rohamban Sebös megbillent, Csete dár-

dája csaknem letaszította a nyeregbıl. Páncél nem volt 
rajtuk, csak erıs mellvért. 

„Fáradt a híres vitéz – állapította meg magában 
Bodon –, nincs kipihenve. Ez a szerencséje Csetének.” 

Az is volt. Negyedszer rúgtattak egymásnak, már 
Sebös László is dárdát cserélt, amikor Sebös László lová-
nak lába megbotlott egy kıben. Csete ezt a pillanatot 
használta ki, s minden erejét összeszedte, hogy mellen 
taszítsa Seböst. Sebös László – enmaga nagy csodálkozá-
sára – lebillent. Elzuhant, néhány pillanatig fekve is ma-
radt. Kóválygó fejjel, dühösen tápászkodott föl. 

– Érvényes? – kérdezte az igazlátóktól. 
– Érvényes, de ha még egy darabban vagy, újra kezd-

heted. 
– Egy ilyen kölyök! – dohogott Sebös. 
Csetének ez nem tetszett. Az igazlátók már annyira 

igazul viselkedtek, hogy Bodon lassan-lassan már sajátja 
ellen dönt. De mit sem szólt. Elıször viaskodott életre-
halálra, nem volt joga igazát vitatni. 

Újra nekilódultak. Sebös, a híres és rettenthetetlen 
Sebös László szemmel láthatóan fáradt volt. De harcolnia 
kellett, mert ha játék volt is, elevenre ment. A következı 
rohamban Csete billent meg. Leesett ugyan, de azonnal 
visszaugrott a nyeregbe. Bodon elámult. 

– Ez igen – füttyentette önkéntelenül, noha az igazlá-
tónak nem szabad biztatnia egyik küzdıt sem. A nézık 
sem kurjanthattak közbe, bár nagy kedvük lett volna hoz-
zá. 

Hatszor lehetett egymásnak rontani. Most már min-
den erejüket megfeszítették. A lovak ágaskodtak, nyihog-
tak, keringtek, két lábra állták, megrémültek maguk is, 



mintha ık is bajvívók lettek volna. A két lovag teste szin-
te egybenıtt a lóval. Lovasnak is remek volt mind a ket-
tı. Csak Sebös sokkal fáradtabb. 

Az igazlátók s a nézık szeme alig bírta már követni a 
vágtatást, a pörgést, a dárdák villanását, a rohamokat. 
Koppantak a pajzsok, döndültek a vértek. 

Csete agyában végigvillant egy gondolat – ki tudná 
megfejteni, hogy bajvívók harcának legkönyörtelenebb 
pillanatában miért éppen roppant távoli dolgok jutnak a 
harcosok eszébe –, vajon mit szólna Csák Erzsébet, ha 
most látná ıt, vagy éppen Öröske. Hirtelen Öröske ba-
rackvirágszín arca tőnt föl elıtte, mintha tündér szállott 
volna el a réten, vagy varázslat legyintette volna meg. De 
a következı pillanatban eltőnt Öröske és el a gıgös Csák 
Erzsébet is. Csak Sebös László kölcsön sisakját, vértjét, 
megkopott pajzsát látta, s nekirohanván úgy billentette ki 
Seböst a nyeregbıl, hogy nem tudott az felkelni többé. 
Lába beleakadt a kengyelbe, a ló egy ideig magával von-
szolta, aztán engedelmesen megállt. Sebös Lászlót elalél-
tan hámozták ki a kengyelbıl. Feltaszították sisakját, feje 
félrebillent. Vizet hoztak a patakból, arcon loccsantották. 
Nehezen nyitotta fel a szemét. Támolyogva állt föl, kese-
rő haraggal 

– Nem értünk végére, gyerek – mondta –, kardra ve-
lem! 

Joga volt. Akit nyeregbıl vetettek, s még bírta, az 
kardra, buzogányra hívhatta a gyızıt. Bodon odalépett 
Csetéhez: 

– Bírod még, vagy föladod? 
– Bírom – bólintott Csete, noha úgy érezte, menten 

összeesik ı is. Sebös László dárdája alaposan megdön-
gette már. 

Sisaktalan csaptak egymásnak, éles, egyenes karddal. 
Csetében azonban több volt a fiatal, eleven erı. A jövıjé-



ért harcolt. A hírnevéért. A többi apródok becsületéért, 
mind a negyvennyolcért. Két kézre fogta a kardját, rohant 
Sebösnek. Sebös László hátrált, visszalépett, s felemelte 
fegyvertelen bal karját. 

– Így nem – tiltakozott, mert ı aztán igazán jól ismer-
te a szabályt. 

Bodon közbefektette a maga kardját. 
– Igaza van Sebösnek – helyeselt –, ne heveskedj, 

Csete, jobbodba fogd a kardod. 
Csete azt hitte, nem is bírja karját emelni többé, el-

ömlik egészben, vége van. Aztán mégis összeszorította 
fogát, minden maradék erejét a kard markolatába győjtöt-
te össze, úgy érezte, most ı az égi villám, Csák Máté 
ítélıbírája. Mintha a felhıkbıl érkezett volna a hang, bú-
csúsok énekeként: 

– Holló Csete, ne hagyd magad, besenyı vagy! 
Egy vitéz kiáltott ki a sorból, már nem bírta szó s biz-

tatás nélkül megállni. 
Behunyta a szemét, sújtott. A két kard csattanva szik-

rázott. Újra sújtott. Még egy szikra. Meg újra. Valami 
puhát ért, s valaki felkiáltott. Már nem látott semmit, új-
fent emelte a kardját. De akkor hirtelen visszacsapták: 

– Ne csépelj, te. Földön van már. 
Ott feküdt elıtte Sebös László, a gyızhetetlen. Hom-

loka felhasadt, karja vérzett, újból elalélt Vízért szalad-
tak, az egyik apród friss vásznat hasított – a búcsúban 
emelt el egy véget a szepesi gyolcsosoktól, milyen sze-
rencse –, kötözték a halovány Seböst, bort öntöttek szájá-
ba, Sebös feje félrebillent, motyogott öntudatlan. Újabb 
sebet kapott hát Sebös a megannyi sebhez. 

Bodon odalépett Csetéhez. Vállára tette a kezét. Csete 
csaknem elvesztette egyensúlyát már, azt hitte, rögtön 
elhagyja minden ereje. Vállából csöpögött a vér. 

– Gyıztél, Holló Csete, besenyı. Megnyerted! 



Saroglyát eszkábáltak hirtelenében néhány növendék 
fából, arra fektették Sebös Lászlót. Sietniük kellett min-
denképpen. Néhány lovas tőnt föl a túlsó dombtetın. 
Megállottak, ıket figyelték. Tízen lehettek, nem jöttek 
közelebb. 

– Nem a püspökék – vette szemügyre ıket az egyik 
lándzsás, aki ismerıs volt errefelé –, ezek a podmanini 
Márk emberei, rosszabbak még a nyitraiaknál is. 

Valamennyien a podmanini Márk lovasait figyelték, 
mert Márk úrnak nem a legjobb híre volt a vidéken. Jeles 
halásza ı a zavaros víznek. 

Távolodó patadobogás verte föl a mezı csendjét. Ro-
pogtak szinte a földet döngetı paták. 

Patony menekült. 
Amíg a podmanini Márk embereire ügyeltek, és 

Sebössel foglalatoskodtak, Patony egyre kijjebb hátráltat-
ta lovát, s mikor úgy látta, elérkezett az ı pillanata is, 
megfordult, s ráhajolva lova nyakára, szélnél sebesebben 
vágtatott vissza Nyitra iránt. Néhány forrófejő legény 
már-már utánaeredt, de Bodon visszaintette. Nem ajánla-
tos belerohanni az oroszlán torkába, hátha csapdát állítot-
tak a nyitraiak. 

– Istennek szomorú bivalyai, mi – dicsérte enmagát s 
a többieket Bodon –, kezünkben volt másodszor is, de 
másodszor is megfutott. Vajh találkozunk-e még harmad-
szor vele? 

 
 

20. 
 

– Hát lássuk – mondta Máté úr, és kényelmesen hajolt 
hátra a székében, amelynek mindössze egy széles bırsza-
lag volt a támlája. De aki akarta, akár trónusnak is látta. 

Sebös László nem engedte, hogy valamiféle jobb ru-



hát húzzanak rá, pedig Márton várnagy mindenképpen 
erıszakolta volna; ekkora király elé, mint Csák Máté, 
ország nádora, nem illik megszaggatottan járulni. Bor-
bélyt sem engedett magához Sebös, aki bozontos haját, 
kusza szakállát hozná rendbe erıs fésővel, kardot azon-
ban övezni akart magára, ezt pedig a várnagy tiltotta meg. 

– Ha pedig fogoly vagyok, akkor rút fogoly képében 
állok uratok elé – mondotta ekkor Sebös László, 
féltoronyi várnagy és kapitány. 

Az ajtónálló tapsolt, az ezüstveretes, kerek ívő ajtó 
megnyílt. 

Így lépett be Sebös László a kisebbik fogadóterembe, 
amelynek falát szentek és királyok festett képei ékesítet-
ték. Jobbról István király ült oroszlános trónusán, hosszú 
palástban, az ország almájával kezében, balról a Csákok 
ıse, Szabolcs nézett szembe Istvánnal maga is trónuson 
ülve, sassal feje fölött, sárkány a lába alatt. Máté úr tró-
nusa mögött Máté apostolt fogta közre két angyal, égi 
harsonával. Az apostol erısen hasonlított Trencsén urára. 

Ebben a kisebbik teremben csak a trónusféle s néhány 
támlátlan szék volt a bútor, a szék is csupán a fıbb papi 
embereknek. A világi urak itt csak állhattak. Máté úr a 
boldogult Béla királyról vette a példát, ı is úgy tanította 
rendre az engedetlen, hatalmaskodó urakat, hogy elsze-
dette alóluk a széket. 

Sebös László megállott Máté úr elıtt. Nem hajolt 
meg. Egyenes fıvel nézett szembe a nagyúrral, a 
trencséni királlyal. 

– Te vagy az a Sebös László – ezt nem kérdezte 
Csák, hanem kijelentette. 

– Én. 
– Aki megszöktél, s most mégis ide kerültél. 
– Jól tudod, hogy asszonyom és a gyermekem sorsa 

bánt, különben most nem állnék elıtted, uram. 



– Csókolj kezet, hajolj meg – súgta fülébe a kamarás. 
– Nem – felelte Sebös László hallhatóan. 
Máté úr ügyet sem vetett a suttogásra. Nem kívánta, 

hogy a Németújváriak egyik fıembere kézcsókra térdel-
jen le elıtte a várnagy buzgóságából. Foglya, nem pedig 
alattvalója Sebös. De ennyit mégis odavágott: 

– Büszke ember vagy. Sebös László. Ti, 
Németújváriak úgy fennhordjátok a fejeteket, mintha ész 
lenne benne, pedig csak üres tök. 

– Feje válogatja, uram. Nem felelhetek meg neked il-
lı szavakkal, mert kezedben vagyok. 

– Felelj csak bátran, örökké belém martok gaz urai-
tokkal. Ha Vencelt segítem, Vencel ellen vagytok, ha 
Ottó fejére akarom tenni a koronát, Carobert nevét kiált-
játok az egekig. Aki többet ígér, arra sandíttok. 

– Árpád vérébıl választunk, uram. Károly Róbert 
herceg is Árpádnak vére. És nemcsak azért lesz király, 
mivel pénze van, s a pápa is támogatja, hanem ı a legal-
kalmasabb. Hidd el nekem, uram. Pedig én csak igen-
igen kicsi küllı vagyok az ország kerekében. 

– Mondanád ezt Carobertrıl akkor is, ha Csák embere 
lennél? 

– Mondanám akkor is. 
Döbbenve néztek Sebös Lászlóra a kamarások, ajtón-

állók, Vörös Ábrahám, Bogárfia Márton, a hívek vala-
mennyien, akik Sebös László nézésére jöttek. Azt várták, 
hogy Máté úr szigorú ítéletre ad parancsot. De nem adott. 
Sokkal okosabb volt Máté úr annál, s jobban ismerte az 
embereket, mint akárhány gyóntató pap. Ez pedig most 
valamiféle gyóntatásnak tetszett. 

Csend ült a kisteremre, oly némaság egy percig, hogy 
ha a falon ülı István király festett palástja szegélyét titkos 
szellı lebbenti meg, talán még azt is hallani lehetett vol-
na. Máté úr, szokása szerint félszemét behunyva figyelte 



a szemben álló embert. A Németújváriak hívét. 
– Mondd, te Sebös László, aki jó vitéz vagy, nem 

lennél Csáki-ember? 
A jelenlevık most egymásra néztek. Ezt a kérdést 

senki sem várta. Máté úr esze egy lépéssel mindig elıbb-
re jár a többiekénél, holott a trencséni udvar nemigen 
szőkölködik okos elmék nélkül. 

De Sebös László agya kerekei is feszített erıvel fo-
rogtak. Egy hete érkezett Trencsénbe, erısen zárva tartot-
ták, senkivel sem beszélhetett az egy ırén kívül. Kipihen-
te magát, ennie, innia bıven adtak, sebei is gyógyulóban 
már. Nem tudta, mi fog történni vele, az ır a kérdéseire 
nem felelt. Ha Csák Máté most kérdezett tıle valamit, ı 
is kérdez: 

– Ezt miért kérded, uram? 
– Te nem kérdezhetsz! – fortyant fel királyi gıgjében 

Máté úr. – Csak felelhetsz, Sebös, igen vagy nem! 
Sebös László pontosan tudta, most dıl el sorsa. Maga 

sem hitte volna, hogy ily békésen fogadják, pihenhet, 
enni-inni kap; attól tartott, elveszejtik menten. De múltak 
a napok, s lám, még mindig él. A kardot azonban most 
élére állították, határoznia kell. De még megpróbált egér-
utat nyerni: 

– Engedd meggondolnom, uram. 
Úgy hangzott ez, mint máris egy negyedlépés Csák 

Máté felé. Az úr azonban nemigen hitt az ellenségnek, 
különösen, ha megszorultan, kiszolgáltatottan állott elıt-
te. Szerette volna hívévé szegıdtetni ezt a jeles fıembert. 
Nemcsak maga nyert volna vele, hanem a Németújváriak 
orrára újabb fricskát pattinthatott volna. Úgy vélte mégis, 
egyelıre jobb, ha nem feszíti tovább a hitszegés húrját. 
Nem elsıül történt, hogy valakit magához édesgetett, 
maga pártjára vont a túlsó táborból. Ha szép szóval, ha 
erıszakkal, ha adománnyal, de megtette, ha tehette. 



A másik húrt vette elı, az érzékenyebbet. 
Tapsolt. 
Tudták már, minek a jeladása ez. Újra megnyitották 

az ajtót. 
– Fordulj meg. Sebös! 
Sebös Lászlóné állott az ajtóban a gyerekkel. Reme-

gett. Nem a félelemtıl reszketett, hiszen Katalin asszony 
házában úgy tartották, mint kamaráshölgyet, udvari ko-
mornát, kedvelték, jól bántak vele; nem a félelemtıl re-
megett hát, hanem mert erre a találkozásra nem számított, 
ura foglyul ejtését elıtte is titkolták, ez Máté úrnak szigo-
rú parancsa volt. 

Csak állott dermedten, megkövülten Sebös Lászlóné, 
se nem sírt, se nem nevetett; az urát nézte, egy újabb seb-
hellyel homlokán, megviselten, pinceszínően. A gyerek 
rohant apjához, fogta át csizmáját, ı sírta el magát. Sebös 
László lehajolt a gyerekhez, felemelte, magához szorítot-
ta. Végül Csákhoz fordult: 

– Megengeded, uram? 
Nem is várt feleletet. Odalépett a feleségéhez, ölelte 

át, s ha nem restellte volna, kipottyan szemébıl egy 
könnycsepp. De tudta: figyelik, s most minden szó, tett, 
mozdulat, még a puszta gondolat is ellene éppúgy lehet, 
mint mellette is. Nem szabad elérzékenyülnie, az a köny-
nyő meghódolást jelentené. Bensıjében háborgott a düh, 
hogy földönfutóvá tették, de megszólalt a hála is, hiszen 
gyerekét-asszonyát kegyetlen rabságba vethették, el-
emészthették volna, mint annyi sok másét. 

S lám, most még mindhárman élnek. 
Máté úr el sem mosolyodott. Indulatait ı is tudta tit-

kolni, az elérzékenyedés nem volt szokása. Várta, amíg 
azok ott hárman megbékélnek vele s a világgal. Végre 
megszólalt: 

– Jól figyelmedbe vedd, Sebös László, hogy megkí-



méltük ıket. Sorsukat az úrasszony kezébe tettem le, s 
mint látod, kegyelmes kezekbe kerültek. Ezt ne feledd. 
Sebös László. 

Elhallgatott. De tudták, még nem végzett. Szerette 
rövid hallgatásokkal hegyezni az idıt: 

– Hát csak gondold meg. Sebös László, ahogy kérted. 
Lednic várának kapitánya beteg. Ott megtalálnád méltó 
helyed. Itt pedig, most, Trencsénben a falak között sza-
bad vagy, nem rabul tartunk. Becsületre maradsz, de a 
kapukat át nem lépheted. 

Még egy pillanatig várt, s úgy tette hozzá: 
– Míg meg nem gondolod. 
Ezekben a szavakban azonban már ott rejlett a fenye-

getés is. 
– Köszönöm, uram, köszönjük mindhárman – szólott 

Sebös László, s mélyen meghajtotta a fejét. 
A veretes ajtó ismét megnyílt. Sebös Lászlóékat az 

apród vezette ki. 
– És most azt a besenyı gyereket! – emelte fel kezét 

az úr. 
Csetére vadonatúj ruhát húztak. Szők fehér harisnyá-

ja, rövid kék zekéje, cipıje orra hegyes és hosszú, öve 
ezüsttel fonott, benne kicsiny tır, fegyvere más semmi. 
Kócsagtollas zöld sapkája kezében. Az illemet jól tudta ı 
már. Az úr elé járult, térdet hajtott, kezet csókolt, aztán 
felállva három lépést tett hátra. 

– Jól van, Holló Csete, mert hallom, Hollónak hív-
nak. Az egész udvar elıtt és mindenki elıtt, aki hallja 
vagy nem hallja, de tudván kell, hogy tudja, dicséretet 
mondok neked Sebösért. 

Szünetet tartott ismét. Tekintetét körülhordozta a te-
remben állók arcán, tudott olvasni bennök. 

– A puszta dicséret olyan, mint a kert virága gyü-
mölcs nélkül. Gyönyörködni ugyan lehet benne, de éltetni 



nem éltet. Falut kapsz, Holló Csete, besenyık ivadéka, 
tartom szavam. Falut, amiképp ígértem annak, aki elfogja 
Sebös Lászlót, a Németújváriak kapitányát. Te le is gyız-
ted, holott Seböshöz gyermek vagy még. Tied Radosna, 
ötven jobbággyal. 

Csete elsápadt, azt hitte, menten összeesik. Máté úr 
folytatta: 

– A sárkány is alatta. Jól vigyázz, a radosnai sárkány 
rögtön megmozdul, ha hőtlenné válik valaki Radosnához 
és urához! Ezt vésd figyelmedbe. Megmozdul és elpusz-
tít. És mert a kürti rét, amelyen megvívtál, még János 
pispeké – amíg el nem veszed tıle –, háromszor akkorát 
hasíttass ki a bolondóci rétbıl. Detre társad pedig az ap-
ródok hadnagya ezentúl. Ha igazul viseli magát, ı is 
adományt kap. Bodon! 

Bodon hadnagy lépett elı. 
– Te az egész udvari ırség parancsnoka léssz. 
Úgy illett, hogy Bodon is mélyen meghajolva, kezet 

csókoljon az úrnak. Nyögve tudta csak megtenni, derekát 
a nyitrai csetepaté óta még most is alig bírta hajlítani. S 
már tudta, hogy elsı útjául a podmanini Márk embereire 
kell ráijesztenie. 

Hogy nincs pihenıje az embernek még ısz évadján 
sem! 

 
 

21. 
 

Csank nagy nehezen elnyugodott a szalmán. Egy ideig 
még hánykolódott, s a szímıiek újra s újra vetették a ke-
resztet fölötte, végül papot is hoztak, aki tömjénes füstö-
lıvel igyekezett kiőzni belıle az ördögöt. Egy kegyes és 
fölöttébb csinos leányzó azonban – aki a galgóciakkal 
jött, hogy derék vılegényt imádkozzon magának –, bizo-



nyos Zsofka, mégis megszánta, és kiráncigálta Csank 
szájából a rongyot. Mihelyst szája rekesze megnyílott, 
Csank azonnal szórta tüzes átkait, parázslott tılük a leve-
gı. Úgy szidta a világot, Patonyt, Csetét, a búcsúsokat, a 
tömjénnel füstölıket, a verekedıket és az áhítatoskodó-
kat, hogy a tiszteletre méltó kamocsai búcsúsok azonnal 
vissza akarták szájába nyomni a rongyot, csak a leányzó 
parancsolta el tılük az istentelen szándékot, mert megtet-
szett neki az ifjú lovag. 

– Az ördög beszél belıle, istenfélı fül nem hallgat-
hatja, még mindig rajta van az óra – tiltakozott egy fél-
vállú rudnói alamizsnás ijedten. 

– Be ne tömd a szám még egyszer, mert kettérepeszt-
lek, te ájtatos bugyor, te – ordított Csank –, inkább mesd 
föl a kötelet! Nem látod, hogy nem vagyok félesző? El-
lenség kötözött meg. 

Végül mégis a sellyei kolostor fürge és jószándékú 
páterjének kellett jönnie, hogy feloldja kötélbörtönébıl 
Csankot, és megbékéltesse vele a többi jámbort. 

Csank nem restellte, enni kért. A galgóci Zsofka le-
ányzó tüsténkedett körülötte, tömte kaláccsal, 
mézeslepénnyel, hízott kacsa két combját lopta el neki 
egy megjámborult kovácsmester iszákjából, borért futott, 
bár csak lıre volt. Csank folyvást evett-ivott, szeme dül-
ledt belé, s hálából maga mellé ültette a leányzót. Kedvé-
re ugyan nem cicázhatott vele, mert a galgóciak féltéke-
nyen ırözték; egy hímzett zekéjő legény – aki azt szerette 
volna, hogy a leányzó ıt foglalja vágyai imájába – hosszú 
nyelő baltáját nem csekély ügyességgel s fölötte jelentı-
ségteljesen forgatta vaskos ujjai között. Csanknak nem 
volt kedve újra birokra kelni, még egy egész sült kacsa 
miatt sem. 

Köszönetül megcsipkedte a leányzó orcáját, kedves 
szavakat, ígéreteket súgott a fülébe. A lány a vargák sorá-



ig kísérte, aztán, mert az úrnak látszó fiatal legény egyre 
kevesebbet szólt hozzá, végül csak pár kurta szóval vett 
tıle búcsút, s azt sem mondta, hogy elkíséri Galgócig, 
lehorgasztott fıvel ballagott vissza a többiek közé, erıst 
fogadván csalódott szívében, hogy holmi lovagi arculatú 
legénnyel mit sem törıdik ezentúl. 

Csank bicegett, a kötelek erısen megszorították, s 
bármennyit evett-ivott is, ırökké azt képzelte, kóccal van 
kitömve a szája, a kóc leér a gyomráig. Újra megszomja-
zott erre a gondolatra. De pénze nem volt, hogy valami 
bort vegyen, ami igen jó orvosság a kóccal tömés ellen. 
Fehér vászonban gyászoló vénebb menyecske fejt az utca 
szélén kecskét. Tıle kért Csank egy kortynyi tejet, hogy 
előzze a kóc emlékét. 

Aztán megint csak ballagott tovább. Fájt a feje, szé-
dült. Senkit sem ismert, mégis attól tartott, elıbb-utóbb 
rájön valaki, hogy Csák-ember osont be az ı képében 
Nyitrára, elkapják, megverik, tömlöc mélyére vetik, soha 
meg nem szabadul János püspök városából. 

Most akár Holló Csetét is elviselné társul. 
Hazafelé igyekvı búcsúsokat keresett, hogy közéjük 

keveredve észrevétlen kerüljön ki a kapun, mert látta, 
hogy a kapukat most hármas ırség védi. Nem tudta, miért 
e félelem, fekvıhelyéig a harci lárma nem jutott el. A 
tajnaiak indultak hazafelé elsınek – papjuk óvatosságból 
indította el máris ıket, össze ne verekedjenek a 
verebélyiekkel, mert három mezsgye földért volt egymás-
sal pörük –, a Zsitva völgyének irányzották útjuk. Csank 
a legközépre furakodott. Senki sem ügyelt rá; a búcsúsok 
nem a szent emlékekrıl s az áhítatról társalogtak, hanem 
még mindig a csákiak rohamát csodálták. Csank elıször 
csak félfüllel ügyelt rájuk, majd egyre inkább odahallga-
tott. Kérdezısködni nem akart, de nem is volt rá szükség, 
a zászlóhordozó meg-megállt, s lelkesen szúrta le a fehér 



liliomokkal ékes piros zászlót a puha földbe, és rekedt 
hangon játszotta meg a bajvívás bevezetıjét, de a sok 
énekléstıl már nem maradt akkora hangja, mint 
Bodonnak. Ha valaki nem tudta volna, hogy ezek itt jám-
bor búcsúsok, okkal vélhette volna, a liliomos zászló alatt 
Anjou-pártiak fogadkoznak harcra Máté úr ellen. Csank 
egyhamar megtudta, mi történt a piacon, amíg ı ronggyal 
a szájában tehetetlenül feküdött, s az ördögöt őzték ki 
belıle tömjénnel. Csak azt sajnálták a tajnaiak, hogy nem 
láthatták a bajvívás végét, az lett volna a legérdekesebb. 

Csank alig várta, hogy messzire jussanak a kaputól. A 
zobori szılık alatt észrevétlen vált ki a sorból, s balra 
fordult, a messzi Vág felé, immár egyedül. Idınként apró 
csoportok mellett sietett el – lassan, énekelve, meg-
megpihenve vonultak, s az egyik csapat a csodatevı 
Szent Mihályt dicsérte –, a nap már túlhajlott az ég delén, 
de Csank csak ment, ment, maga sem tudta, merre. Gon-
dolni sem mert rá, de mégis, lám, úgy hozza a sor, hogy 
szégyenszemre Sebös László nélkül fog beállítani a vár-
ba. Ráadásul még Patonyt is elvesztette a titkos összees-
küvésben. 

Árva malom kattogott a Bobrova-patakon. A sebes 
víz lassú malomkereket hajtott. A malomban rozsot ıröl-
tek éppen, finom lisztfelleg szállongott a malom fölött. A 
patak igen szorgalmas volt, mert nemcsak malom kerekét 
akasztották rá, hanem egy kallóét is. A kalló kalapácsai 
ütemes zuhogással verték nemezzé a vizes gyapjút. A 
malom fölé almafa borult, még piroslottak ágain a kései 
gyümölcsök. Érett szilvák pottyantak egy elégedett koca-
disznó elé a földre. Legszélesebb koronája a diófának 
volt; ennek törzséhez kötöttek hosszú szárral három lo-
vat. Kettı nyerges volt, egy meg csak vezeték. 

Csank körülólálkodta a lovakat. Ha valamelyik nyer-
gest el tudná kötni – reménykedett –, legalább nem lovat-



lan érkeznék vissza a várba; kevesebb veszedelem tor-
nyosulna föléje. Mezei lókötésben azonban még nem volt 
járatos, erre a várban nem nevelték. Bogozni próbálta az 
egyik szürke kötelét, az látszott a legszebb kiállásúnak. A 
paripa nem is törıdött vele, legelt. 

– Te pedig mitévı lennél? – szólt rá valaki, aki most 
lépett ki a molnár ajtaján. 

Csankban a lélegzet is megállt. Az elsı pillanatban a 
torkához kapott, megint ott érezte a rongyot, már a visz-
szaemlékezésre is csaknem fuldoklott. Aztán feltalálta 
magát: 

– Téged kereslek, Patony. 
Mert ı volt, Patony, aki itt pihente ki legújabb szöké-

sét, a malom kellemes melegében, nagy ibrik zsendice 
mellett, gızölgı túrós kása fölött. A molnárné ügyeskedte 
neki szép szóért s egy tarka szalagért, amit a nyitrai pia-
con csent el Patony a zsolnaiaktól. 

Szemben álltak hát megint egymással. Patony egy 
dühös vadmacska tekintetével vette szemügyre Csankot, s 
pillogott Csank háta mögé is, nem követik-e a fiút a 
Csák-legények. Annyi minden történt vele a mai moz-
galmas napon, hogy azt sem csodálta volna, ha Máté úr 
vagy János püspök személyesen jelenik meg elıtte, égi 
küldöttként lebegve a malom fölött. Megnyugodva látta, 
hogy a fiú egyedül van, ha kissé megviselten is. 

– Hogy kerülsz ide, fiú? – kérdezte hetykén. 
– Még kérded, Patony? Nem elég, hogy elcsaltál, rá-

szedtél, világ csúfjává tettél! Az ördögök szabadítottak 
ki, akik elvisznek téged is. 

– Máté ördögei? – nevetett Patony. – Elkéstek. Ím, lá-
tod mindkét szemeddel, itt vagyok. És indulok hazafelé, 
Kıszegnek. Amiképp te is Trencsénnek, látom. 

– Rászedtél, Patony hadnagy – ismételte csökönyösen 
Csankfia Csank –, nem így szólt az alku. 



– Mindenki úgy menti bırét, ahogy legjobban teheti – 
vont vállat Patony –, hitemre, nem fognak Trencsénben 
dicsérni sem téged, sem engem. A dicséret azt a másikat 
illeti. 

– Melyik másikat? 
– Azt a Csete nevőt. 
Csank nem felelt. Torkát fojtogatta a sírás, ha nem 

szégyellte volna, elzokogja magát. De csak nyomta vissza 
a könnyeket, és hangtalanul bámult Patonyra. Patony 
megszánta; jóindulatúan folytatta: 

– Mégiscsak neked köszönhetem, hogy megszabadul-
tam keserő fogságomból. Ki tudja, mire végzem, ha te 
nem segítesz. De hosszú még az út Kıszegig vagy Boros-
tyánkıig, Seböst meg elkapták, az a besenyı kölyök verte 
le. Nem verhette volna, ha Sebös Lászlónak nincs ki a hét 
napja. Fáradt sast veréb is meggyız. 

Csank nem szólt közbe, hallgatott. Nem sejtette, hová 
akar kilyukadni ez a hamis zúzájú Németújvári hadnagy. 
Úgy elfogta a szomorúság, hogy ha ez a patak Duna vol-
na, talán belé is vetné magát. 

– Mondom, fiú, eleddig neked köszönhetem épségben 
maradásom. Továbbad már magam mentıje maradok. De 
hogy vehesd köszönetem, ajándékozok neked valamit. 
Hálásak lesznek érte Trencsénben, nem húznak zsinórt 
orrod cimpájába. 

– Az mi légyen? – kérdezte még mindig törötten 
Csank. 

– Jer velem a malom mögé. 
A malomkert zöld pázsitján, száraz pöszmétebokrok 

alatt egy harcosféle feküdött. Elaléltan hevert, alaposan 
leütötték, de élt, horkantva, szuszogva vonta a levegıt. 
Idegen katona volt, ismeretlen, se a Máté úré, se János 
püspöké, látszott öltözetén. 

– Ez az – mutatott rá Patony –, neked adom. 



– Ki ez, és mit tegyek vele? – csodálkozott Csank, 
mert különb ajándékra számított. 

– Ez a podmanini Márk embere. Kémelıben járt utá-
natok, Csákok után, benneteket akart harmincadmagával 
bekeríteni. Nagy bajára belém akadtak. Ketten voltak ık, 
egyikük megfutott, a másikat ide fektettem. Ez a tizede-
sük, így tudja a molnár. 

A molnár is ott állt már mellettük, lisztesen, meg-
szeppenve: 

– Vigyétek gyorsan, mert felgyújtják a malmom, ha 
itt találják, holott a malom nem is a Csáké, hanem a 
pispeké. Tegyétek akárhová, csak itt ne találják. Holton 
halok különben. 

– A tiéd, Csank, viheted – ismételte konokul Patony. 
– Hová vonszoljam – Csank torka engedett a síró szo-

rításból –, ez nem ajándék, hallod, hanem veszedelem. 
Eleven veszedelem, ha félholt is. 

– Nem – folytatta Patony komolyan – nem, fiú, jól 
jársz véle, én mondom neked, Patony. Még meg is kö-
szönik. Nekem három a lovam már, az egyik ezé itt, tıle 
vettem el, az a szürke, amit már bogozgattál. Három lóval 
hazafelé, annyi zsombékon, vízen keresztül mit sem 
kezdhetek. Az egyik a tiéd marad. Rákötözzük a 
podmanini Márk emberét, hazacipeled. Ha Patony had-
naggyal nem is tudsz kedveskedni a várbelieknek, ha 
Seböst nem is te kaptad el, egy podmanini fogolynak is 
megörvend a várnagy. Fenik fogukat egymásra, öt álló 
éve. Vidd csak, fiú, tiéd a ló, az ember. 

– Siessetek – noszogatta hívatlan vendégeit a molnár 
–, nyakunkon Márkék, s ha nem iszkoltok, nem maradtok 
egyben! 

Patony, széles vállával akár eleven bornyút is meg-
emelgetett, nem ilyen ványadt, zsákmányra éhes harcost. 
Egymaga dobta rá a nyeregre a vitézt. Keresztbe fektette 



a ló hátán, hasmánt. Balról feje, jobbról lába lógott le 
Márk úr katonájának. Rá is kötötte a ló hátára, hogyha 
magához tér, se meg ne futhasson, se ne verekedhessen. 
Elégedetten szemlélte munkáját. 

– Csizmája az enyém – mondta a szemle után, és 
ügyesen fosztotta meg térdig érı csizmájától a leütött 
harcost –, a tıre is az enyém, a buzogánya is. A kardja a 
tiéd, Csank. 

– Nincs hozzá jogom – felelte önérzetesen Csank –, 
te végeztél vele, tiéd a zsákmány. 

– Vedd csak – intett Patony kegyesen –, ez a te mun-
kád és a te vesztésed díja. Molnár, tiéd pedig a süvege. 

– Nekem ne hagyjatok itt semmit! – tiltakozott ijed-
ten a molnár –, ha megtalálják nálam a süveget, hitemre 
mondom, nem irgalmaznak nekem sem. Azt is letaga-
dom, hogy erre jártatok. Vinne az ördög benneteket már! 

Patony felugrott a lovára, kötıfékjén ragadta a veze-
ték lovat. 

– Isten veled, molnár, köszönöm, molnárné! Szent 
Mihály ırözzön, Csank. Engem pedig ne feledj el, lehet, 
hogy még találkozunk. Ahogy Máté uradat ismerem, küld 
ı még benneteket Kismarton felé. Avagy mi látogatunk 
meg benneteket Mátyus úr földjén. 

Elvágtatott. Nyolc pata pora fellegzett a szekérúton. 
– Most pedig te is hordd el magad, siess, ne is lássa-

lak – unszolta Csankot a molnár. 
Csank nagyot sóhajtott. Keserően pillantott akaratlan 

foglyára, akit úgy fültövön talált Patony, hogy még most 
sem tért magához, aztán – mást nem tehetett, s mert re-
mélte, hogy mégsem fogja környékezni nagyobb vesze-
delem, ha egy podmanini harcossal állít be az udvarba – 
megcibálta a kantárt, s a ló mellett gyalogul útnak indult. 

De azért kissé szégyellte is magát. Idegen babérral 
kell dicsekednie, ha az életét meg akarja menteni. Csak 



ez a podmanini ember maradjon életben, amíg valamely 
Csák-udvarba nem ér. A vitéz zsákként feküdt a lovon, 
mi jelét sem mutatta annak, hogy ébredezik. 

Tudta, hogyha északnak halad a patak mentén, elıbb-
utóbb Tapolcsányba ér, és ott már segítséget kaphat. Csak 
addig ne ébredjen fel a csizmátlan, fegyvertelen ember, 
amíg meg nem áll vele a tapolcsányi falaknál, azon 
imádkozott. A ló unta a szokatlan terhet, meg-megrázta 
magát, olykor megállt, mint egy csökönyös szamár, nem 
volt hajlandó botorkálni a hátán lógó zsákkal fölfelé, a 
patak mind szőkebb, mind kövesebb partján. 

Korán esteledett, sietni kellett. Csank lábát törték a 
kövek, egyre jobban sántított, a ló is tétova botorkált, a 
félholt vitéz pedig a nagy rázásra váratlanul megmozdult 
fektében. Kinyitotta szemét, köveket látott, fejjel lógott 
lefelé, el nem tudta képzelni, hol van, mi történt vele. De 
még annyira bódult volt, hogy szólani nem bírt. Hasát 
nyomta a nyereg. Kezét összekötözték, lába is béklyóba 
csüngött alá. A ló minden lépésnél dobott rajta egyet. 
Tehettek három nyíllövésnyit, mire a podmanini katona 
annyira magához tért, hogy oszladoztak már fejében a 
ködök, világosabban tudott eszmélkedni. Azzal végezte 
az imént – ez jutott eszébe –, hogy valakinek nekirohant, 
s az a valaki nyilván leütötte. De most hol van? Össze-
szedte minden erejét, s ahogy egy podmanini ember has-
mánt fekve csak beszélni tud, nyögött egy keserveset: 

– Te! – lihentette. 
Csank megállt, s vele együtt a ló. 
– Ki vagy te, és hová cipelsz? – nyitogatta szája reke-

szét a megkötözött podmanini ember. – Eressz le innen. 
Csank megtörölte homlokát. Izzadt. Nem félt, de iz-

zadt. 
– Még nem tehetem – felelte –, majd Tapolcsányban. 
– A pispek embere vagy, netán a Csáké? Rabló kezé-



be jutottam, vagy más istentelenébe? Engedj leszállnom, 
meghalok! 

– Majd Tapolcsányban. 
– Tapolcsányba nem megyek, az a Csák birtoka. Nem 

bírom így, te ördögfajzat. Nem is látlak! Legalább a ké-
pedet mutasd, hadd lássam, kit karmoljak meg. Úgy 
csüngök itt, mint a döglött varjú a fán. Ölj meg gyorsan, 
ne kínozz! Innom adj! Fejen vertél. 

Ilyeneket mondott Márk úr embere, de nem egyfoly-
tában, hanem szakadozottan, nyögve nagyokat. 

– Nem én ütöttelek le – felelte Csank, s hogy még 
rosszabb emléket ébresszen a podmanini katonában, amin 
aztán az még jobban törheti a fejét, odavágta: – A 
Németújváriak ütöttek le. 

De Márk embere ezt nem tudta felfogni. Eszméletétıl 
a Güssingi grófok igen távol estek, a podmanini Márk 
népe a közeli völgyekben, erdıségben kereste ellenfeleit, 
a Németújváriakról nem is hallott. Csank azonban, hogy 
a bódult katona majd egyszer, tisztultabb agyába is jól 
belevéshesse, megismételte: 

– Érted, te ember? A Németújváriak vertek félholtra. 
Ennyivel igazán tartozott Patonynak. 
A vitéz azonban ismét elkókadt, se teste, se lelke nem 

kívánta a hasmánt lovaglást. Füle zúgott, nem értett a 
Csank szavaiból semmit. A ló ütemes lépései, amint a 
köveken, kavicsokon csikorogva taposott, úgy érték az 
agyát, mint megannyi késdöfés. 

A patak forrásához jutottak, de sehol egy tanya, egy 
ember vagy éppen Tapolcsány a maga falaival. Besötéte-
dett, az esti erdı neszezni kezdett. A szellı elállott, de 
benn, a sőrőben megröffent a vaddisznó, a tölgyfa odvá-
ban ébredezett a bagoly, lenn, a vadváltón halk suhogás-
sal ızek vonultak inni a patakhoz. Hideg volt. 

Fázott Csank, és fázott a fogoly. A ló is megborzon-



gott. Még egy fél takarójuk sem volt. 
Egy apró tisztáson megállt. Már csak halavány kör-

vonalakat látott, aztán azok is eggyéolvadtak. Elıször 
elszürkült minden, majd rohamost feketére váltott. 

Csank nagy nehezen lehúzgálta a podmanini Márk 
kémelı tizedesét a hasmánt lovaglásból, főre hengerítette, 
száraz leveleket kotort alá. A tizedes ismét felnyitotta 
szemét: 

– Adj innom, te hóhér. 
Ezt kapott. Csank maga is ivott, nyerge mellett füg-

gött a fapohár. A nyeregtarisznyát szerencsére Patony 
ottfelejtette, reggel sütött friss rozslepényt talált benne 
Csank és porhanyósra sült szarvashúst. A podmaniniak 
jól ellátták magukat az útra. Csank kétfelé osztotta az 
ételt, a foglya szájába dugta a ráesı falatokat. 

– Oldj föl – nyögte megint a Márk-ember. 
– Maradhass – csitította Csank, mért szeme világánál 

is jobban ırizte foglyát; nélküle nem térhetett haza. 
Tüzet csiholt nagy nehezen, mert tőzcsiholó készség 

is rejtezett a tarisznyában. Száraz ágakat hordott össze, 
füstölt, lángolt, ropogott az ág. A tőz mellé gurította fog-
lyát, maga is szorosan melléje telepedett. Le nem vette 
szemét róla egész éjjel, pedig majd összeesett már. A tü-
zet rakta folyton, ezzel őzte álmát. A podmanini ember 
nem könyörgött többet, látta, úgyis hasztalan. Aludni 
azonban ı sem tudott, feje fájt, sajgott minden tagja, sor-
sa iránt erısen aggódott. 

Hajnaltájt gyanútlan rızseszedık léptek ki a tisztásra, 
azonban úgy megrémültek a két kókadtat látván, hogy 
visszamenekültek az erdıbe. Csank utánuk ordított: 

– Jertek vissza, bolondok, segítsetek! Messze van 
még Tapolcsány? 

A két rızseszedı elımerészkedett. Gyanakodva né-
zegették a hamvadó tőz mellett fekvı összekötözött em-



bert. Egyikük végre megszólalt: 
– Kik vagytok ti, mit kerestek itt? 
– Messze van még Tapolcsány? – türelmetlenkedett 

Csank. 
– Messze? – csodálkozott a rızseszedı ember – 

messze? Két kıhajításnyira mindössze. 
Csank felhördült. A tapolcsányiakra haragudott meg, 

nem önmagára: 
– Hát fél az a tapolcsányi hadnagy, hogy olyan 

csendben ül? Én meg itt didergek a kapujában ezzel az 
emberrel. 

A parancsot osztó Csák-ember lépett elı benne: 
– Mit álltok itt bámészan? Nem láttatok még fogoly 

ellenséget? Rohanjatok be a hadnagyhoz, ahogy csak bír-
tok, úgy fussatok s jelentsétek, hogy Csák Máté urunk 
kamarás apródja várja ıket egy podmanini fogollyal. 
Tüstént jöjjenek! 

A foglyához szólt: 
– Most már nyughass, ember, mindjárt feloldunk. 
De bizony a podmanini Márk emberét saroglyára kel-

lett ültetni, jártányi ereje sem maradt. Ültön cipelték be 
Tapolcsányba, jajgatott, prüszkölt, köhögött, szomjazott, 
éhezett, és erısen fogadta, hogy soha Csákfiak közelébe 
nem kerül. 

– Németújváriakat mondj, vagy Güssingieket – ma-
gyarázta Csank. 

De magyarázhatta neki. Hátára feküdt a nyoszolyán 
is, a hasa kegyetlenül fájt. 

Álló hétig pihent, amíg emberként tudott lábára lépni. 
Csak akkor indultak tovább. 
 
 

Detre az ırálló apródokat osztotta be éppen. Új csizmája 
vidáman csikorgott, vörös kordovánból szabta neki a vár-



beli csizmakészítı, bojtot is függesztett rá sárga selyem-
bıl. Úgy járt-kelt, mintha ı maga lenne a várnagy. Hat 
apródot rendelt ajtónállónak, hármat-hármat étekfogónak 
s töltögetınek. Ma rajtuk volt a sor. Hat új apródot is ka-
pott nevelıbe – most már ı is taníthatott. 

Aztán, mert úgy vélte, hogy mindenrıl tudnia kell az 
apródok parancsolójának, ami a várban történik, lefelé 
sétált a fılépcsın, a kút mellett a kapuhoz. Négy lándzsás 
támasztotta a kaput. Zizegett az ısz, a fák megpirosodtak, 
a rétek barnán futottak a láthatatlan messzi erdık s az ég 
kékje alá. Varjak szállongtak a tarlók fölött éhesen. 

– Odafönn a Beszkidekben zivataros esı volt, csak-
nem nyári zápor – magyarázta az egyik ır –, várhatjuk az 
áradást. Haza vagyok menendı szülémhez, nehogy a víz 
elsodorja addig a podrágyi kompot. 

Detre is feltekintett a fellegekre. A fellegek azonban 
halavány aranyszín napot éppúgy ígértek, mint hideg, 
szürke esıt. 

A városból felvezetı, kígyózó, meredek úton három 
gyalogember tőnt föl s egy szürke ló, lovassal. Látszott 
idefentrıl, hogy a legalsó kapunál megálltak, alighanem 
bemondták nevüket, hogy újra nekivágjanak a gránitkö-
vekkel kirakott, hárssal, szillel, kırissel szegélyezett sok-
fordulós útnak. Lassan közeledtek. Detre a kaputorony 
ablakában könyökölt, figyelte a lassú érkezıket. Kedvelte 
ezt a helyet. 

A lovon ülı ember igen ismerısnek tetszett. Detre 
jobban kihajolt, hogy az ırállóval váltott szavakat is hall-
ja. 

Szent Mihály az égben! Ez Csank, ı ül a lovon! 
Az ırálló lándzsások egyike kötelességéhez híven ki-

áltotta. Ezt minden kapunál meg kellett tenni: 
– Állj! Kik vagytok? 
A lovon ülı visszakiáltott: 



– Csankfia Csank, az úr kamarás apródja egy 
podmanini fogoly tizedessel s két fı tapolcsányi kísérı-
vel. 

A négy lándzsás a kapu két sarkába ugrott, leeresztet-
te fegyverét: 

– Ráléphettek. 
Mármint a leeresztett felvonóhídra. 
Detre leszaladt a kaputorony lépcsején a szorítóhoz. 

A felvonóhíd deszkáján most dübögött be a szürke ló, 
lovasával, Csankfia Csankkal, mögötte a podmanini 
Márk tétova tizedese meg a két tapolcsányi ırizı. 

– Csank! – kiáltotta Detre örömmel, és Csank elé ug-
rott: – megjöttél végre? 

– Meg, láthatod – felelte Csank, s hangjából kicsiny 
fennhéjázás érzett. 

Erıszakolt fennhéjázás volt bizony, bárki észrevehet-
te, aki a hanglejtést figyelte. Csak azért emelte ily magas-
ra a hangját a megtért kamarás apród, hogy zavarát lep-
lezze, szégyenét titkolja, késését magyarázza. 

– Ez pedig? – mutatott Detre a Márk tizedesére. 
– Egy podmanini zsoldos, Márk tizedese. 
– Hol szerezted? 
Csank nyelt egyet. Attól tartott, hogy Márk zsoldosa 

mérgében rögtön kiböki. De az nem mert mérges lenni, 
lecsüggesztette busa fejét, rosszat orrontott. 

– Radosna mellett – felelte Csank. 
– Radosna mellett? – örvendezett Detre; – Csetének 

hoztad? 
Csank elvörösödött dühében. Még be sem lép a ka-

pun, máris Csete! Hát sohase hagyják békén ezzel a be-
senyıvel? 

– Miért hoztam volna éppen Csetének? 
– Mert éppen Csete kapta meg Radosnát az úrtól. 
Csank most már igazán kapkodott lélegzet után. 



– És miért kapta éppen ı? 
– Mert röptében kapta el Seböst – rikkantotta Detre, s 

egyet pördült a levegıben, sólyom röptét utánozta, amint 
galambra zuhan rá –, röptében, azt a híres Sebös Lászlót! 

Csank halkan folytatta a kérdést: 
– Ezért kapta? 
– Ezért. 
– És hol van az a Sebös? 
– Fenn, az úrnál, ı kapja Lednicet. 
Csank sóhajtott. Lóról szállt, megpöccentette foglyát, 

az megindult fölfelé a rengeteg lépcsık, folyosók, sikáto-
rok útvesztıjében, már tudta, sorsa a tömlöc. Hacsak új 
hőségre nem áll. 

Odafenn, az apródok termében Csank végigvágta 
magát a szalmanyoszolyán. Arccal fal felé fordult, össze-
szorította fogát, s most végre amúgy istenigazában szeret-
te volna elordítani, elzokogni magát. Mindenek rászed-
ték, megelızték, becsapták, orránál fogva vezették, el-
nyertek elıle minden elnyerhetıt. 

Csete lépett be a szobába, hallván, hogy Csank meg-
érkezett. 

Odalépett Csankhoz. Megérintette vállát, békésen, jó-
indulatúan, tíz ember fönségének magasából. 

– Ne búsulj, Csank – mondta, s hangja igazul csengett 
–, sikerül még neked is. 

Csank fölpillantott. Csete tekintetébıl szeretet, barát-
ság sugárzott. Leült Csank mellé: 

– Hallom, te is elkaptál egy podmanini embert. 
Csank mélyet lélegzett. Halkan felelt: 
– Patony küldi nektek, ı ütötte le. 



22. 
 

A menet igen hosszú. Nem látszik eleje, nem látszik vé-
ge. 

Valahol elöl, Sztrecsnó táján lándzsás éllovasok 
ügetnek, kerek százan, Bodon vezeti ıket, kivont kardo-
sán. Mind a száznak lándzsája hegyén apró zászlócskák, 
kék, piros, zöld, sárga zászlók lengenek, mint tavaszkor a 
réti virágok. Tavasz is van, május, virágok pompájának 
ideje és az illatoké. A rétek maguk is hímes szınyegek, 
az erdık szellıtıl terhesek, óriás smaragdok. 

A lovasokat gyalogok követik, íjászok, vadászok, 
várkatonák. Majd solymászok piros takaros lovon. Vág-
parti halászok, vállukon hálóval. 

Újfent lovasok, ötvenen, páncélban. 
Szekerek, küllısek és tömött kerekőek, bivalyoktól 

vontatottak, ládákat vivık. A ládákban ruhák és ruhák, 
selyembıl, gyolcsból, bársonyból, damasztból, fıkötık, 
ékszerek, kösöntyők, boglárok, függık, láncok, hajékek, 
nyakékek, kárpitok, szınyegek, edények s újra edények, 
ónból, ezüstbıl, fából, rézbıl. Aranyedény is van, azt 
külön ırség négyszöge zárja. 

Ismét száznyi gyalog. 
Hordók, tele borral. A falvakban ezeket csapra verik. 

Igyon a paraszt is. 
Parasztok fehér vászonban, szürke darócban, bocsko-

rosan és mezítláb. Lányok, menyecskék. 
Énekszó. Virágkoszorúk. Hosszú, csörgıs botok, 

amelyeket folyton földhöz vernek, hogy messzire hallják. 
A biccsei pap két káplánjával, szekéren. 
A liptói prépost, lovon, ministránsaival. 
A menet vége Hricsónál, ott, ahol a kıvé vált barát 

századok óta tükrözi magát a Vágban. Az elıtte elhaladó 
háromszor vet keresztet, meg ne átkozza holtában is a 



kıbarát. 
Máté maga, a nagyúr, nincs a menetben, Trencsénbıl 

nem mozdult el. Ki tudja vajon, hogy lánya boldogságá-
nak e napjaiban mit hoz majd számukra is a jövı? Csák 
Máté hasonlatos most az oroszlánhoz, aki gyanakodva 
barlangjába vonult. Még nem sebezték meg, de tudja, 
hogy a harc közötte s a fiatal, gyızedelmes Károly Ró-
bert között elıbb-utóbb kitör, mert már a király elég erıs 
ahhoz, hogy dőlıre vigye kettejük ügyét. A három kirá-
lyok vetélkedésében végül is ı maradt a porondon. Har-
madszor is megkoronázták, s most már valódi király, 
mert István király koronáját tették fejére, az igazit. Az 
erdélyi vajda mégis kiadta a koronát, nem tarthatta magá-
nál örökig. 

Károly Róbert erıs, bátor, okos. Egyenként számol le 
ellenfeleivel, hogy erıs országot építsen a zilált, szétesett 
részekbıl. De Máté úr is erıs és bátor, s akár lemondatják 
a nádorságról, akár nem, nádornak tartja magát, sıt, tár-
nokmesterséget is kapott, ahogy a bíboros megígérte ne-
ki. Nem bátorságának bizonyítéka-e, hogy alig néhány 
emberével merészkedett el Visegrád alá, hogy a klast-
romban a békesség feltételeirıl tárgyaljon, minden pilla-
natban attól tarthatva, hogy elfogják, s a király elé cipe-
lik, fejét vétetni? 

És most mégis duzzog Csák Máté, nem felejti el a ki-
rály üzenetét, hogy végül mindenütt ı kerekedik felül, 
Carobert, hiába dacol vele a trencséni kiskirály. 

Ámde a király óvakodik attól, hogy nyíltan támadja 
meg Csákot. Itt is, ott is bele-belenyír birtokába, a 
Mátyusföld peremét szaggatja, mint a folyó a laza partot, 
mert Trencsén sokkal erısebb, semmint azt a király dúlni 
tudná. Van ideje várni, fiatal még. 

Okosabb Anjou annál Károly Róbert, mint hogy fejjel 
rohanjon a falnak, azaz Máté úr bástyáinak. Inkább tehát 



Máté úr barátait, szövetségeseit nyirbálja; most éppen a 
haragos Aba Omodé ellen készül, odafönn, Kassánál. A 
szepesi lándzsásokat is megnyerte magának szövetsége-
sekül, bízik bennük a király. Máté úr pedig hallgatott a 
segélyt kérı Omodé úrra, szerelteti már lovasait – ezer-
hétszázat küld, csupa válogatott vitézt –, hogy a kassai 
mezıkın, lehet, hogy Rozgony táján, összeütközzék a 
királlyal. 

És ha mégis Károly Róbert gyızne Kassánál? 
Akkor sem mer rámenni Trencsénre! Áll Trencsén, 

mint a kıszikla, valameddig a Mátyusföld ura él! 
Így aztán a menet, amely Csák Erzsébetet kíséri új 

otthonába, apa-anya nélkül vonul a sziklás fenyırengete-
gek felé. 

A menet közepe táján szíjas rugókon hintázik két vi-
rágos, cifra bırpárnás szekér. Hat-hat ló húzza. Az 
egyikben Csák Erzsébet ül, az ifjú feleség, a másikban 
Dezsı úr, a férj. Trencsénben ülték a lagzit két álló hétig. 

Komornák, szolgák, szolgálók, inasok, fullajtárok, ki 
kocsin, ki lovon, ki csak gyalogszerrel a porban. Két bo-
lond tréfacsináló Bolondóc várából és Temetvénybıl. 

Álló hete nem hullott esı, az út repedtre száradt, a 
por Trencséntıl Kralovánig napokig sőrő fellegekben 
úszik utánuk. 

Az illı kíséretet Máté úr adta Trencsénben, ık 
Kralovánig viszik a fiatalasszonyt. Ahol pedig az Árva 
beleömlik a Vágba, ott Dezsı úr hadinépe váltja föl ıket. 
Csak az apródok mennek föl az égig érı sziklára épült 
Árva váráig és a belsı testırség. Erzsébet azt kérte, új 
otthonáig kísérjék ıket apja belsı emberei. 

De ezek már nem a régi apródok. 
A hajdani negyvennyolcból, Bodon tizenkettıjébıl 

már a fele szerteszéledt; ki elhullott a csetepatékban, 
hosszú háborúskodásban, a nyitrai dúlásban, veszprémi 



kalandban. Kıszeg alatt, vagy Kassánál; kibıl hadnagy 
lett, kibıl palotás tiszt, ispán s egyéb fıember, vagy Máté 
úr valamely várában parancsoló várnagy. Már a turóci 
ispán másodszülöttje is elbúcsúzott apródi voltától, a 
harmadik fiú lépett helyébe. 

Csete a várbeli lándzsások, íjászok, solymászok, va-
dászok parancsolója, de már ı sem sokáig. Balog várát 
kapja meg az úrtól odaát Gömörben. Közel Kassához, a 
szepesi szászokhoz, fontos vár ez mostan, Pelsıcön ı lesz 
a gömöri ispán. 

Most még ott lovagol Erzsébet kocsija mellett, az ifjú 
úrasszony jobb oldalán. Erzsébet maga óhajtotta így, soha 
nem feledvén legkülönb sólymát s idomítóját, azt a fekete 
hajú besenyı fiút, akit egyszer neki adott az apja, aki az-
tán elkapta Seböst. Hányszor felejtette Erzsébet azóta is a 
hollóhajún a szemét. De sohasem szólott errıl, egyetlen 
intéssel tetszését el nem árulta királylányi gıgjében. 
Most, hogy asszony már, szép ajka szegélyén megbúvó 
apró incselkedéssel pillant föl idınként a mellette lovagló 
besenyıre. 

De Csete nem akar tudni errıl. 
Csank nincs a menetben. A múlt hónapban sebesült 

meg ismét odalenn Pozsonynál, mert valami titkos düh 
férge emészti a Németújváriak ellen, s ha engedelmet kap 
rá, folyton a Dunánál kószál harminc emberével. Mond-
ják, hogy Patonyt keresi, azzal lenne csatás találkozása. 
De Patony azóta sem került elı. Detre azt mondja, a stíri-
ai herceg udvarában látta, amikor egyszer követként 
küldte oda Máté úr. Patony elhízott, aligha ül egy bajví-
vás öröme miatt lóra. 

Csete mögött kerek képő legényke zötyögteti magát a 
nyeregben, a legifjabb apród. A neve Illés, talált gyermek 
ı, Csete zsákmánya egy régi csatából. Mintha apa s fiú 
lenne, ragaszkodnak egymáshoz. Ha Csete lesz a balogi 



kapitány, Illés sem marad apródnak Trencsénben, az úr 
megengedte. 

A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik kocsiban ülnek a 
komornák, palotáslányok, udvari kisasszonyok, szolgáló 
leányzók. Vidám lármájuk akkora, hogy keresztülzúgja 
még a sztrecsnói Átkozott Sziklát is, énekelnek s nevet-
gélnek; mint a tavaszi érkezı fecskék, csivitelnek. 

Csete kissé hátramarad Zsolnánál, behajol az egyik 
kocsiba, fellebbenti bırtetejét. 

– Öröske – mondja –, Öröske, ne erıltesd a torkod. 
Még sokszor akarom hallani a hangod, készítsd a magad 
lagzijára. Jövıre téged is viszlek Balogra. 
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