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Öröktől fogva

 „Magyarország és Lengyelország két ősi tölgyfa, mindegyikük külön és önálló törzzsel, de gyökerei szélesen szétterülnek és összefonódnak a föld felszíne alatt, és láthatatlanul összekapcsolódnak egymással. Innen van léte és frissessége az egyiknek, valamint élete és egészsége a másiknak.”
Stanislaw Worcell


Előszó
Kisgyermek voltam, amikor egy magyar-lengyel labdarúgó mérkőzésen meghallottam az ellenfél himnuszát. Katonazenekar játszotta és a közönség kisebb része átszellemülve énekelte az általam nem értett szöveget. Megkönnyeztem. Pontosan úgy, mint az „Isten, áldd meg a magyart”. Amikor anyámat kérdeztem, miért a torokszorító érzés, azt válaszolta, mert félig lengyel vagy, fiam.
Ez a hit és érzés máig bennem él, és évtizedek óta érleli a gondolatot, hogy a képzelet segítségével és olykor a dokumentumok bizonyító erejével végigjárjam a múló századokat, és meséljek e kettős kötődés történetéről Novalis mester szellemében, aki úgy vélekedett, hogy „igaz történelem csak az lehet, amely meseként is értelmezhető”.
Valóban mesét írok tehát, családregényt, amely a középkorban indul, a X. század táján. Alakjai, akkori őseim hétköznapi emberek, akik néha különleges tulajdonságokkal megáldva kiemelkednek a sokadalomból, ám máskor csupán egyek a sok millió közül. Mindannyian megszenvedik a történelem viharait, melyek sorsukat és jellemüket alakítják. Valami mitikus okból századról századra kapcsolatba kerülnek egy másik néppel, a magyarral. Közös életük, egymásért vagy nagy ritkán egymással folytatott küzdelmük többé válik egyszerű kapcsolatnál.
A mese az egyik Lech fejedelmet megmentő szabad parasztemberrel, Irdaval indul, aki az egykori Pomezania területén, a Noteć folyó partján telepedik meg. Utódai közül Skala, fejedelmi követeként a vengerekhez utazik, hogy megalapozza a lengyel–magyar szövetségét, amit vele tartó nővére, Tarnina házassága nyomatékosít. Az ifjú polán vitéz részt vesz a sorsdöntő Pozsonyi csatában, ahol méltón képviseli népe-nemzetsége hősiességét. Tarnina és a magyar Etele vezér szerelméből gyermek születik. Irnek, aki épp annyira polán, mint venger, lengyel és magyar.

I. könyv 
Lengyelhon ősi földjén

A polánok világa
A nap szép komótosan emelkedett a látóhatár fölé. Kezdetben csak a hegyek csúcsait látta, majd amint feljebb lépdelt az égi létrán, felsejlett előtte a széles tóvilág. A fodrozódó vízben megpillantotta saját, kissé veres képmását. Milyen vén vagyok s mily kövér! – állapította meg némi önsajnálattal, s legott elhatározta, ha magasabbra ér, már nem néz bele a víztükörbe. Végtére is olyan, amilyen, szép vagy csúnya, mindegy is, hiszen nem az arca szépsége a fontos, hanem amit sugároz, maga a fény és a meleg. És azt más istenségtől nem kaphatja meg senki. Fénye nélkül meg mi is volna ott alant? Bizony semmi, csak a nagy hideg feketeség. Amint tovább haladt örök körjáratán, megpillantotta a dombvidéket, ahol az éjszaka sötétje még ott lapult a fák alatt, a bokrok mélyén jó barátaival, a hajnali köddel és párával. Szívósak vagytok ugyan, de megest elűzlek benneteket, mondta magában és varázspálcájával végigsimította az erdőt, fújt egy kis meleget s máris elillant a párás szürkeség. Szerette ezt a pillanatot, mert ilyenkor a nagy csendből szinte varázsütésre hangok törtek elő, felcsendült az énekes madarak kórusa, amely őt köszöntötte. A vadbivalyok felnéztek rá s el-elbődülve kívántak jó reggelt. Elnézte volna még kis időt az ébredő világot, amint az álmot kidörzsöli szemeiből, de nem volt ráérő ideje. Már régen elhatározta, hogy egy alkalommal szóbahozza ezt a nagy sietséget a legnagyobb istenségnek, s kérim, jusson több ideje az alant fekvő világra, hiszen az ott lakók megérdemlik a törődést.
De míg erre gondolt, máris a Noteć folyó fölé érkezett, amely széles és lapos medrében békés-ráérősen folydogált a tenger felé. Mivel szívének igen kedves volt e hely, hát egy szempillantásnyira megállt. Hadd látom, mit tesznek az én nagy tisztelőim, az emberek, ahogy magukat nevezik – gondolta s kedvét lelte, hogy azok megelőzték őt e korai órán. Lám-lám, míg én a csillagokból szőtt paplanomban aludtam, ők már áldoztak nekem, s így kéréseikre süketek voltak a füleim. Igaz, nyugtatta magát, amúgy sem gyakran terjesztenek elő valami kérést a segedelemre, inkább csak hálás szívvel köszönik, hogy fényessé teszem nekik a világot, s nem neheztelek rájuk, hogy különös szerszámaikkal felsértik a teremtett mezőket, hogy kidöntik a büszke fákat, s otthonokat építenek belőlük. Elmosolyodott magában, hiszen hogyan is neheztelne, hiszen azok a szorgos emberi lények azt eszik, amit a földben termesztenek, s az istenségek azért is teremtettek földet, fát, vizeket. Ezért hát jó látni a szorgos embereket, akik eszesek is, mert nemcsak elértették az istenség akaratát, hanem képesek is a maguk képére formálni a földet. Tovahaladtában még azon is eltűnődött kissé, mennyit fejlődtek azok ott lent az idő folyamán. Minap – a Napnak lassan múlt az idő, talán el is feledte már, hány millió év tűnt számára egyetlen szempillantásnak – még a földbe vájtak maguknak menedéket, s az erdőt- mezőt járva gyűjtögették össze, amit a természet adott, ma meg már épített falak közt térnek nyugovóra, ha már vetettek és arattak. Talán nincs is már szükség arra, hogy Ő, a Nap elűzze a felhőket, hogy lecsillapítsa a villámokat – gondolta, aztán tovább sietett, hiszen várta őt hosszú útján a gyümölcsérlelő délidő, s a végtelen távolban az ágy, ahol nap-nap után pihenni tér. De elébb leintett még a réteknek, mezőknek s az erdőknek is, hogy tavasz lévén, ideje már zöld ünnepi ruhába öltözködni. Az itt-ott magasodó örökzöld fenyők irigykedve látták, hogy versenyre kel velük a sarjadó fű, s a domboldalakon a bokrok láncolata meg a szomszédos tölgyes is. De örültek is, hogy immár levethették hópaplanjukat, s felmutathatták megannyi tobozukat, melyekben ott lapultak már a holnap erdőségei. Az égen járó fenség arra gondolt, milyen szívesen elmagyarázná a fenyveseknek, hogy parányi kis magvaikkal ne apáikat kövessék, hanem inkább a tölgyek szavára hallgassanak, növeljenek inkább szélesen terpeszkedő gyökereket, mert akkor rá se hederítenének a nagy szelekre, melyek a földre döntik addig oly büszke apjukat, ki egyetlen gyökerével szívja ki a föld erejét. A Napistent büszkeség töltötte el, hogy bár nagy messzeségből szemléli az élet folyását, mégis átlátja a teremtés hibáit, sőt még azt is tudja, mit kellene tennie azoknak, akik benépesítik a földet, ha helyettük tenni képtelen is. Szerencsém, gondolta, hogy bár a végtelen időben utazom, s egy személyben vagyok felelős a világ dolgaiért, azért megoszthatom munkámat más istenségekkel. Mondják is gyakran, törődj te csak azzal, mi mivel függ össze, hogyan épülnek egymásra az élet dolgai, a működés rendje, a többit majd mi elvégezzük. Te csak adj meleget és fényességet, a csillagokat majd mi az égre vezényeljük. Elégedetten haladt tovább hát útján, mígnem eszébe ötlött, mennyi is a hasonlatosság az emberek és az ő alattvaló istenei között. Mert hiába lakoznak azok a magasságban, azért csak megkísérti őket a féltékenység. Ha valamelyikük megbízást kap, az fölöttébb örül s büszke lesz, mások meg rögtön fennhangon kérdik, miért éppen ő? Mért nem én? De hát, ki van hiba nélkül? – tette fel a kérdést önmagának. Csak választ nem adott, inkább visszatekintett egy pillanatra a Noteć vidéke felé, de fényes palástja már nem ért el odáig. A mögötte örökösen lopakodó szürkeség lassan beborította a tájat.
A polánok faluját Északról dombok határolták, Délről meg a Noteć folyó. Kelet s Nyugat összeért a nagyapák korában a dombokkal s a folyóparttal. Csak egy iramlásnyi kis föveny volt itt, ahol az erdei állatok sütkéreztek, miután szomjukat oltották a vízből. Ma meg már sok-sok nyíllövésnyire mindkét oldalon a mező az úr. Pontosabban az ember, aki elorozta a természettől a döntés jogát, mi célt szolgáljon ez a teremtett vidék. És az ember úgy döntött, hogy itt a maga erejéből a maga kedvére akar élni. A hatalmas tölgyeket kivágni s elhúzni a helyükről, felvagdalni rönknek, szálfának, nagy üggyel-bajjal deszkává soványítani, a mélybe nyúló gyökerekkel bajmolódni, kiszaggatni ezer karjukat, amelyekkel az anyaföldbe kapaszkodtak. Embert próbáló munka volt, de megérte. A Noteć partjáról letekintve a lanka végiben ott állt egy békés falu, amely jó helyet adott az embereknek, akik nem szerettek magukban lenni e kies világban, inkább szerették, ha izzadságuk eredményét szót szólva egymással, közösségben ünnepelhetik. Jól tudták, egy erőnél többet ér sokak ereje, mert a természet erőivel mérkőzni nagy merészség.
Róg háromszáznál is több munkaképes férfiembert számlált. Az idősek, minden háznál akadt belőlük kettő-három, a kemény munkában már nem vettek részt. Megbecsülés övezte őket és tisztelet, hiszen a tegnapot kötötték össze a holnappal. Az ebédnél tisztük volt fennhangon éltetni a legfőbb istenséget, Swiatowidot és kérni Svarog jóindulatát, aki a tűz és a törvény istene volt. Jutott azért néhány jó szó Triglavnak, a háromfejű istenségnek is, ki jobbra, balra, meg előre a jövendőbe is pontosan s messze lát, ám ami a háta megett történik, az bizony ismeretlen marad számára. Hiába kérlelik, ugyan mondja el a régebben történteket, hogy okuljanak belőle az emberek, nem teheti. Nem ám, hiszen csak három feje s hat szeme van. Hátrafelé egy sem lát. Marad csak az ember emlékezete, amely egy idő után úgy elszáll, mint a kémény füstje, ha fú a szél.
A parasztok a szántó szélében álltak. Beljebb nem mehettek, mert az olvadozó hó s hozzá a tartós eső feláztatta a földet. Tudták jól, ilyen tájt nincs mit tenni a vetésben. Legfeljebb csak nézni, hogyan szökken szárba a gabona, s tervezni, mennyi időre lesz majd elegendő a termés. Meg a kertet csodálni, mikor a nap melege ünnepi ruhába öltözteti a gyümölcsfákat, s a virágok napkeltekor kitárják nektárral telt szirmaikat a döngő méhek előtt. Akkor már tudja az ember, hogy lesz édes gyümölcs elegendő. Főként őszibarack, amely jó nagyra nőtt, fehér, édes húsa volt, s bizony a gyermekeket nem ártott távol tartani a fáktól, mert azok nem a szemükkel vizslatták, érik-e már, hanem folyton nyomkodták a gyümölcsöt, megpuhult-e.
A falutól úgy három nyíllövés távolban a dombok déli oldalán a szőlő is nekiveselkedett. Indái szanaszét futottak, egymásba gabalyodva törtek a magasba. Volt gazda, aki úgy hagyta, hadd hajtson természete szerint, de néhányan még a csípős hidegben gátat szabtak neki. Karózták, szépen elosztották az indákat, levágták a szükségtelen hajtásokat s a gyerekeknek is megtanították, mit lehet tenni a bőséges termés érdekében. Mert az bizony fontos volt, hiszen a szeptember-októberre megérett szemekből kitaposott léből karcos nedű lett, amolyan jó kedvet hozó itóka a mértéket ismerőknek, bátorságot hozó a gyávábbaknak, a szótlanoknak meg nyelvet megoldó. És ne tagadjuk, kedvcsináló is volt a férfiembereknek az asszonyok iránt. Azok mondották is egymásnak pironkodva, bor-csinálta gyerek az, ki május-júniusban született. Volt belőlük szép számmal. De jó is, hogy ez idő tájt látták meg a napvilágot, mert a kerekedő s nehezedő hassal bizony nem volt könnyű a munka a mezőn s a ház körül. Télidőben csak kevesebb volt a munka, s az is inkább a férfiakra hárult. A háztartással már csak elbírtak valahogy. Tudták jól, hogy ez amolyan kegyelmi állapot, mert ha világra jöttek a gyermekek, úgy feladataik még számosabbak lettek. Mondta is egyikük: a legkönnyebb a hasamban hordani a kicsinyke gyermeket, de ha kibújt és egyre súlyosbodik, akkor a hátamra veszem és úgy hordozom tovább egész éltemen át. Mert ilyen az asszonyi sors.
Ceb felnézett az égre. Tisztelettel köszöntötte Swiatowid napistent, a mindenség urát, hogy újra eljött. Meg is tett érte mindent, hiszen a törvény szerint esténként, amikor a fény elhalványult, s az égbolton a Nap csillagokból szőtt takaró alá bújt, tüzet gyújtott neki az áldozati helyen, s maroknyi gabonát, húst a tűzre vetve gondoskodott róla, ne maradjon éhen a mindenség ura. És lám, itt a hála, hiszen felkel álmából, újult erővel hozza a jó időt, hogy az emberek végre befejezhessék a nagy művet! Éppen fagerendákkal megtámasztott földsáncot építettek ugyanis Róg – így nevezték el településüket – köré, hogy biztonságban tudják magukat embertől, állattól. Az ácsok már elkészültek a munkával. A tartóoszlopokat jó mélyre ásták, körülötte a földet alaposan megdöngölték, szikladarabokkal ékelték a jó tartás végett. Az áthidalók is helyükre kerültek, így a majd két ember magasnyi fapalánk immár körül ölelte a neki szánt teret, benne a három nagy nemzetség házaival, meg a gyülekező épülettel. A kisebb parasztcsaládok házai a falakon kívül, mégis látótávolságban helyezkedtek el, nem messze a Noteć partjától. A földsáncot mindenünnen látták, és sáncon vigyázók is figyelemmel voltak a kint lakókra. Veszély közeledtével csak egy jel kellett s a kintiek máris a védőfalakon belül lehettek. Mindannyian tudták, egymás nélkül semmit sem érnek.
Bár kora reggel volt, a polánok már a dombok alján nagy kapákkal termelték ki a sziklás földet, amelyet kordékra rakták, s ökrökkel húzatva ingajáratban vitték a fapalánk elé s mögé, hogy tartós és erős legyen az erődítmény. Ceb rövid, pattogó szavakkal irányított. Olykor maga ragadta meg a nagyobb cölöpöt, melyet hárman sem bírtak egyenesben tartani. Erős ember volt, ha nem is szálfa termetű. Valahonnét tudta, hogyan is kell úgy irányítani az irdatlan gerendát, hogy az kis mozdulatoknak is engedelmeskedjen. Nagy nyögések helyett könnyedén helyére görgetni, kötéllel és kis kerékkel magasba emelni sokkal egyszerűbb – mondta gyakran. Haladt is a munka sebesen. Közös volt az elhatározás, hogy mire megint elnyugszik a Nap, minden készen legyen. Időnként, kicsit szusszanva a házak felé pillantottak. Készül az étel! – járta át őket a tapasztalat, mikor is a házak tetejéből előkúszó füstöt látták. Az asszonynépség odabent serénykedett az estebéden.
Az étkezések során elsőként az istenségnek szóló köszönetnek volt ideje, majd a nagy közös tálból elsőnek a vének vettek, aztán az emberek, s végezetül az asszonyok. A gyermekeknek az anyjuk mérte ki részüket, s neki jutott feladatként, hogy nógassa is őket, hisz az asztalnál ülő gyermekek nem mindig az evéssel foglalatoskodtak. A polán portákon szerették a gyermekeket, de azért nagy becsben nem sokan tartották őket. Mert hát négyet, ötöt vagy éppen nem ritkán tízet adott az isten, ha úgy akarta, s el is vett belőlük, mikor úgy tartotta jónak. Ám akik megmaradtak, lettek volt fiúk vagy leányok, már négy-öt évesen hasznot hajtottak. Elsőként is az anyjuk szoknyája mellett hajladozva, aztán az apjuk körül lábatlankodva tanultak meg tenni magukért és a családjukért. Biza hamar rájöttek, az istenség még soha sem szórt ételt az égből. Ha nem teszel, nem eszel – szólt a bölcselet, melyet mindenki a saját kárán az agyába vésett.
A kisdedek és a csöppségek nevelése az asszonyok feladata volt. A leánygyermek meg is maradt a szoknyája mellett, amíg a szülői házban élt. Ám a fiúgyermekek sorsa másként alakult, hiszen a beavatási szertartás után, amikor is apjuk vagy éppen maga a herceg először nyírta le a hajukat, már mindenben az apjuk rendelkezett. A gyermekek nevelésében persze jutott szerep a falu idős embereinek is. Velük lehetett beszélgetni, kérdezni, s még játszani is. Az apróságoknak bejárásuk volt a falu minden házába, ahol szívesen látták őket, éhüket elvették, s ha kellett, egyszerű fekhely is jutott, olyan, amilyen mindenkinek szolgált. Egy gyékény vagy háncsfonat, meg állatbőr. Iskola volt ez, a tapasztalás időszaka. Hamar megértették, hol a helyük e különös rendszerében, melynek részei. Lábatlankodásuk eredményeként megtanulták, hogyan kell bánni a szerszámokkal és a fegyverekkel. Végtére is az élet volt tanítómesterük, hiszen abban az időben az iskolának még híre-hamva sem volt.
*
Róg emlékezete nem nyúlt túl messzire az időben. A négy vagy öt évtizedet számlálók, akik már a vének táborába tartoztak akkoriban, úgy mondták, falujuk alig két-három emberöltő előtt született meg. Addig elszórtan éltek a környékbeli családok, s gyakran heteken át nem köszönt rájuk senki a törzsből. Fertály évente a nemzetségfő emberei körbevágtattak s tanácskozásra szólították a férfiakat, hogy szóljanak közös dolgaikról. Így aztán mindannyian tudták, milyen veszélyekkel jár, amikor egyedül kell szembeszállni az elemekkel vagy éppen az aljas szándékokkal arra járó idegenekkel. Mert bizony emberemlékezet óta tűntek fel haramiák, akik a legváratlanabb időben érkezve nem kíméltek sem embert, sem terményt. Erőszakoskodtak, öltek, asszonyt becstelenítettek és gyermeket raboltak. Gyorsak voltak, s mivel hírmondót is alig hagytak, gondtalanul folytathatták gyalázatos portyájukat. Aztán itt voltak még a nagy szász betörések, amikor a nyughatatlan szomszéd haddal csörtetett végig a mezőségen, s vittek ők is, amit csak találtak. Főként embert, mert kellett a dolgos kéz a földeken, az állatokkal törődés tudománya és a ház körüli szolgálat, amiben a polánok mindig is a legjobbak voltak. Különbek, mint a frank vagy latin vidékről elrabolt más törzsek fiai, lányai. Az asszonyaikra meg különösen vágytak, mert sajátjaiknál szebb küllemük elgyönyörködtette a szászfikat, akik különben sem voltak jó barátságban a földdel, mert jobban kedvelték a gulyákat és a méneseket hajtani, meg főként fegyverekkel kérkedni. Tehették is, hiszen az igazi munkát elvégezte a más vidékekről elhajtott népség, a rabszolgák.
Mikoron egy alkalommal együtt volt a polán törzs több nemzetsége, a polánok fejedelme, akit Humbert-nek neveztek, az áldozat bemutatása után így szólt az egybegyűltekhez: Jó atyámfiai, jámbor polánok! Hogy Napistenünk, Swiatowid megáld-e vagy éppen büntet bennünket, azt csak a fennen járó dönti el, hiszen látja, mit teszünk, hogyan forgatjuk az idő kerekét. Rosszul nem állhatunk színe előtt, hiszen meleget ád s fényt, hogy éljünk, hogy ehessünk, ihassunk. Ezért áldjuk őt mindenkoron. De látom olykor az arcán a gondot, midőn lenéz portáinkra, és szinte hallom is szavát. Azt kérdi tőlem, meddig tűritek még, hogy míg ti vettek magot a földbe, ám a kalászt más aratja le? Meddig hagyjátok jámborul, hogy leánykáitokat, asszonyaitokat latrok maguk alá hajtsák s szép lovaitokra mások üljenek? Miért engeditek, hogy mézsörötöket kéretlen azok vedelik, akiket meg sem hívtok asztalotokhoz? És miért csak magatokban fortyogtok, s fogadtok bosszút, amit soha be sem váltotok? Gyávák vagytok tán vagy csak bolondok, ti, polánok? – mondta Humbert fennhangon. Aztán az emberekre szegezett tekintetét a nap felé fordította, kinyújtotta feléje két karját és így kiáltott: Ó, áldott Swiatowid, mi nem vagyunk méltóak fényedre, ezért sütjük le szemünket s hallgatjuk el válaszunkat. Mert szégyen nekünk kimondani, hogy igen, mi gyáva polánnak születtünk!
Az emberek, akik eddig szemlesütve hallgattak e szavakat hallván varázsütésre felkapták a fejüket, s nagy hunyorgásokkal ugyan, de maguk is felnéztek a napra. Arcukon ott volt a tagadás, de némák maradtak. Aztán nagy hirtelen a szótlanságáról közismert Irda, ki egykori nevezetes ősétől nyerte nevét, és később igazságos Irdának (sprawiedliwy) neveztek, szerényen, de határozott hangon így szólt:
– Az én válaszom, hogy nem tűröm tovább! Nem és ezerszer is nem! Mert ugyan ott fent van mindenek ura, de helyettünk nem tesz ő semmit, és nem is ítélkezik felettünk. Mert látta-e már közülünk valaki, hogy midőn rabolták javait, ölték jószágát, a napisten lesújt a bűnösre és a nap sugara helyett villámot sújt a latorra? Nem, ilyet nem látott még senki sem. Bizony mondom nektek, gyávaság, ha az erőt mindiglen tőle várjuk. Mert az erő bennünk van, és ha összekapaszkodunk, megsokszorozzuk azt. Emlékezzetek csak az ellenünk törőkre. Egyedül jönnek-e vagy csapatostul törnek ránk?
– Csapatban, az bizonyos! – mordult fel egy pillanatra a tömeg.
– És hogyan állunk mi ellen, emberek? – tette fel szinte csak magának a kérdést Irda, de a tömeg válaszolt helyette is:
– Enmagunk! Meg a mi asszonyunk meg a fiaink. Mind a maguk erejével.
– Na, hiszen! Rettegő asszonyok és néhány éves kardforgatók! Ez ám a mi virtusunk. De mondjátok, emberek, hol van a bajban a rokon, meg a többi polán, a kardot ragadó, a fejszéhez kapó, a kapával lesújtó? Hát valahol a távolban. A maga dolgába merülve és megadással várva, mikor sújt le rá is a végzet.
A tömegben ekkor mozgolódni kezdtek az emberek s egyikük fennen szólt: – Te, Irda! Okos ember vagy, de amit elmondtál, tudjuk azt mi is. Inkább arról beszélj, mit tegyünk! Mert Swiatowidunkat káromolni egyszerű dolog!
– Atyáink s anyáink jogán vér szerint mi együvé tartozunk. Mi, akik itt élünk, s azok is, akik messzebb vidéken élnek, és akik velünk egy nyelven szólnak, még ha más törzs tagjai is. Mégis pont úgy cselekszenek, mint a szász hordák! Ellenünkre törnek, s elkívánják, amink van. Mi meg, hogy méltó választ adjunk, megbosszuljuk tettüket. És közben a szászok meg örömmel várják, vérezzük csak ki egymást, nekik annál könnyebb a dolguk. Így megy ez, mióta az időt számláljuk. Csoda-e, hogy amit vetünk, azt a szászok arattatják le velünk, maguknak. Ha igaz, hogy mi testvérek vagyunk, s jó testvérekként összekapaszkodunk, ha te meg én, s itt mindannyian egyet akarunk, s nem csak a magunk védelmére gondolunk, de egymáséra is, akkor célt érünk. Mert egy kard vagy fejsze kevés a harcban, de ha vállat vállnak vetve forgatjuk a fegyvereket, csak elretten az ellenség. Tegyünk úgy, mint a liánok, melyek elsőbben is a fákba s aztán egymásba kapaszkodnak, s onnan erőnek erejével sem lehet lefejteni őket – mondta. Aztán csend lett, az emberek maguk elé bámultak. Értették, amit hallottak, s nekik is eszükben volt, hogy a szél elé álló egyetlen fa hamar elhajol, majd vihartól szaggatván kidől, míg az erdőben egymás mellett állók kifognak a még oly erős szeleken is. A gróf végig ott állt az emberek között, s mikor elhallgattak, felemelte a kezét és csak annyit szólt: Tegyük meg, amit az ősök sugallnak, mert az istenségek nekünk, Lech ősünk sarjainak jobb sorsot rendeltek! 
Aztán magához intette Irdát, és hosszan beszélgettek arról, ami vár reájuk a holnapokon.
A következő évek Irdát igazolták. A kemény telek alatt sok tíz napokig a puszta létért küzdöttek az emberek, s az öregek, akikre rátört valami nyavalya, megfagytak, mire kitavaszodott. Sorra jöttek a polánok, költöznének ide közel a folyóhoz. Hiszen van itt föld elegendő, meg erdő, és folyó tele hallal. Igazi éden ez! – mondták, s nézegették, hol a legalkalmasabb a holnapi hajléknak. Irda, ha már a sors vagy ki tudja, tán az istenségek, amolyan szószólónak rendelték, hát állt a kihívás elébe. Kis idő múltán azon kapta magát, hogy a nemzetsége főnöke lett, amolyan kenéz. Ráérzett, mikor kell erőnek erejével véghezvinni valamit, s mikor jó a simogatás, a szép szó, hogy az elégedetlenséget a béke váltsa fel. Mire megvénült, már vagy ötven család élte életét a Noteć partján. Ha sikert arattak, öröm töltötte el, ha pedig összefogva sem voltak képesek ellenállni a reájuk törőknek, leginkább magára haragudott, vagy éppen véreit kárhoztatta, hogy még mindig nincsenek elegen. Fiainak meghagyta, ne nyugodjanak addig, amíg legalább négyszer száz polán család nem tartja sajátjának e vidéket, és amíg nem építenek erődítményt, hogy biztonságban legyenek. Igazságos Irda fiai ígéretet tettek, és szavukhoz tartván magukat, apjuk rendelése szerint cselekedtek nemzedékeken át. Későbbi sarjuk, Ceb s majd annak fia, Worek kapták a sorstól, hogy beteljesítsék, amit Irda örökül hagyott rájuk.
*
Szinte észrevétlen követte egymást száz meg száz év a polán családok életében. Falvaik szépen növekedtek, az emberek megtanulták, hogyan teremthetnek maguknak élhető életet. A ház, amelyet még jóval korábban Ceb nagyapja épített, egy lanka tetején állt. Akkoriban csak egyike volt a falu apró kis lakjainak, melyek félig a földben kerestek menedéket a síkságon átviharzó szelek és a tél keserves hideg elől. Ahogy nőtt a család, úgy szépült s emelkedett a ház, melyhez végül vagy száz nagy tölgy adta oda törzsét, hogy meleg s tágas otthon legyen. A nemzetség és a falu első emberének járt is ilyen otthon.
Cebet egy napon a polánok fejedelme magához kérette. A régebbi időkben eleik sok időt töltöttek együtt, midőn nemzetségeiknek az új szálláshelyeket keresték, s közben kardjukat is forgatták serényen. – Figyelmezz rám Ceb! Azért kívánok szólni veled, mert te apáink útján jársz, harcban szerzett nemesként őre vagy annak, amit az égbolt alatt megteremtettek. Minden erény birtokában vagy, a harc elől soha meg nem hátrálsz. Szívedben a bátorság, fejedben a józan ész honol. Nem csoda hát, ha nemzetséged és a falu tisztel, s mindenkor elfogadja, amit mondasz nékik. Rossz szót felőled még nem hallottam. Igaz – és hunyorított egyet egy félmosoly kíséretében –, ha valaki rossz szót szólt volna előttem, hát megcsaptam volna! De félre a tréfával! Te eleddig is nemzetséged és Róg első embere voltál az emberek akaratából. Tetteid adtak néked rangot. Nos, úgy határoztam, hogy e perctől megerősítem rangodat, és új földet is rendelek a mellé, amit eddig a tieiddel megműveltél. Mától ez a birtokod, mellyel szabadon rendelkezel, és amit tőled és utódaidtól semmi jogcímen ember el nem vehet. Egyben rád bízom a Róg-vidék földjeit, hogy belőlük az ott élőknek annyit adj, amennyit jónak ítélsz, arra figyelmezve, hogy elegendő legyen ellátni családjaikat, és szerény adót fizetni is képesek legyenek. Jelöld ki nevemben jól láthatóan a földek határait, hogy mindenki tudja, hol vethet, arathat! Házuk körül kertjük örök tulajdonuk legyen, de az új földet ne örökbe kapják, hanem csupán művelésre, hisz nem mind egyenlő értékű. Van közte jó kövér, de akad gyenge is. Akinek ez utóbbi jut, az mindenkor elégedetlenségében lázad, és másokat is arra buzdít. Forgasd hát a földeket, hogy az irigység ne kapjon teret és a bő termésben mind bízhassanak! Tudasd velük, hogy a földdel két kötelesség is jár! Egyfelől a művelés parancsa. Aki kényelemből vagy gondatlanságból parlagon hagyja, s a jó mag helyébe a gyom ver tanyát, attól vedd el. Másfelől a hadrafogás kötelessége. A földet kapó családok minden tizenötödik évét betöltő férfi tagja köteles kardot ragadni, ha faluját vagy nemzetségeinket vész fenyegeti. Úgy rendelkezem, hogy a kardforgatók, akiket falvaidból kiállítani vagy köteles, hívó szavamra gyűljenek össze. Aki parancsaidnak s így az enyémnek ellenszegül, büntesd azokat keményen! Mert mától te magad vagy a törvény Róg vidékén. Mivel pedig egyszerre csak egy helyen lehetsz, minden faluban rád száll a jog megbízni a legjelesebb polánt, legyen az nemesember vagy földművelő szabad paraszt, hogy falujában rendet tartson, s mit rendelkezel, azt betartsa és betartassa. Üljetek hát törvényt minden holdtöltekor, ahol hallgassanak meg téged figyelemmel, ám te is adj szót nékik, hogy gondjaikról szóljanak! Aztán minden második holdtöltekor külön hívás nélkül hozzám gyere, hogy szavaidat hallva és megfogadva jó irányba tereljem nemzetségeink szekerét. Így rendelkezem, Ceb kapitány! Mert mától kapitányi rangra emellek. E rang csak téged illet. Gyermekeid eszükbe ne vegyék, hogy ők immár ily rangba születnek. Mert rangod nem száll rájuk, így azok a te pálcáddal nem ékesíthetik magukat. Majd, ha kapitányi rangra jutni vágynak, tesznek érte, miként te és dicső őseid, családom és nemzetségeink érdekében. Légy bizalommal, kapitány, ha ezt megteszik, időnek múlásával a helyedbe lépve maguk is méltó rangra jutnak! – Ezzel kivett az övéből egy kis ezüst fejű botot, amolyan kis buzogányfélét, s által nyújtotta Cebnek. – Íme, kapitányi jelvényed!
A fejedelem akkoriban a harmincas évei körül járt. Büszke tartású, egyenes derekú ember volt, kinek hosszúra hagyott szőke hajába már beköltözött az ősz. Aki csak látta, amint szürke paripája hátán végigüget a falvakon, az úgy vélte, mint a sokat megélt öregek, hogy bizony szakasztott olyan, mint a kegyes emlékezetű Lech nagyfejedelem, a lehita birodalom feje. Az is közszájon forgott köztük, hogy Ceb őse egy alkalommal megmentette a nagyúr életét.
Ceb kapitány először fiának mesélte a hajdan megesett történetet, majd unokái hallhatták vagy százszor is. A mese persze mindig változott, színesedett, élénk kanyarokat vett, mert a gyerekek nagyon is szerették az új meg új izgalmakat. De ezért gyakran megesett, hogy figyelmeztették a mesélőt: nem úgy volt az, hanem amúgy! – s mondták is a más változatot. Ceb somolygott egyet ilyenkor, aztán csak tovább fonta a mese fonalát. A kezdés azonban mindig egyforma volt és maradt is, amíg csak mesélő ember maradt a nemzetségben:
– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer, egy hatalmas fejedelem, akit népe Pann néven tisztelt, és ki igen sok törzs fölött uralkodott. Volt pedig annak három szép szál legény fia, kik mind egy-egy törzsnek fejei voltak. Egyszer aztán a fejedelem egyenként magához hívta gyermekeit, és elbeszélgetett velük a holnap dolgairól. Mindegyiknek azt tanácsolta, hogy bár szeretik, ahol most lakoznak, de a barbár népek miatt, akik mindig rosszban sántikálnak, s a máséra fájt a foguk, nem ártana innen továbbállni. Ezért a három testvér, Lech, Rusz és Cseh leült a családi asztal mellé meghányni-vetni a dolgot. Lech, a legidősebb, aki nyílt beszédű s derűs kedélyű volt, szólásra emelkedett, s miután illedelmesen köszöntötte testvéreit, így szólt:
– Jó fivéreim! Mind, ahányan vagyunk, tudjuk immár, s nemcsak apánktól, hogy sokasodván kevés nékünk e táj. Ideje immár új vidéket találnunk, ahol a föld ugyancsak jól terem, s a mezők kövér füvet növesztenek, a gyümölcsfák meg gazdag ajándékot adnak minden évben. Mivel minap betakarítottuk a termést, éppenséggel nekivághatnánk az útnak. Igavonó barmaink jó erőben, szekereink erősek, és vitézeink készek, hogy gyermekeinket és asszonyainkat megvédelmezzék. Ugyan mi tarthat vissza bennünket? De tudnotok kell, hogy hosszú az út előttünk, mert széles határban, merre átvágunk, régi népek laknak, s bizonnyal nem szívesen adnák át nekünk, amijük van. De ott, távolban, sok hétre vagy tán hónapra innen, várnak bennünket régi testvéreink, akik azon a tájon már emberemlékezet óta élnek.
Midőn befejezte, fejedelmi testvére, Cseh állt fel, aki harmadik fiúként született a fejedelmi családba, és igen szemtelen gyermek volt, tekintélyt nem tisztelő, miért is sok feddést kapott apjuktól az idők során. Amint felserdült, folyton azon viaskodott testvérbátyaival, hogy ki az úr a háznál. Azok nagyobbak és testben erősebbek lévén hamar lehűtötték a kedélyét, így aztán inkább hangerőben, de főként csalafintaságban igyekezett élen járni. Most sem várta ki a sorát, hanem belevágott:
– Ha apánk parancsa ez, hát megyünk. De kell-e mennünk, kérdem tőletek, jó fivéreim. Ha eddig megvédtük, mit nekünk jelöltek az égiek, ugyan miért ne tennék ezt holnap is? Eddig a fegyverek szóltak, jöjjenek most a szavak! Csak elboldogulunk velük, ha szépen forgatjuk a szót! A végén mi lennénk, akik maradnak, s ők meg azok, akik szépen továbbmennek. Amúgy is amolyan mehetnékes népek ezek, kik napkeletről jöttek, s meg nem állanak odáig, ahol nyugodik a nap! Persze, tudjuk, nem a mi Swiatowidunk érdekli őket. Egy fenét! Sokkal inkább a zsákmány. Ezek olyan buták, hogy bizonnyal azt remélik, a lebukó nap valóban színarannyal borítja be a tájat ott napnyugaton, s ha odaérnek, egyszerűen összeszedik a rengeteg aranyat. Ezért törekednek oly eszelősen napnyugatnak! Majd én, ha találkozom velük, elmesélem nekik, mennyi aranyat hord oda a nap, és akik ott lakoznak, már oly lusták, hogy le sem hajolnak érte! Ezt hallván úgy itt hagynak bennünket, hogy emlékük sem marad! Amikor majd odaérnek, és kiderül, nincs ott arany egy szem sem, és a népek sem oly jámborak, akkor már késő visszatérni és bennünket szavunkon fogni.
A fivérek csak hallgatták Cseh szóáradatát, s töprengtek is rajta egy villanásnyi ideig, vajon mi élesebb, a kard vagy a szó, aztán morgolódva így szóltak: Ugyan, hagyd már! Eddig sem mentél oda hozzájuk követként, mert a bátorság nem kenyered. – Hogy az igazság elhangzott, hát Cseh arcán a kiábrándulás jelei tűntek elő, aztán lemondóan legyintve szólt: Jó, hát, válasszuk akkor a kis fáradság helyett a nagyot, s tegyünk apánk szavai szerint! Elöl menjél törzseddel te, Lech, aztán én léptetnék népemmel, míg a végén Rusz, te következnél. Elöl s hátul jó éles fegyver, középen meg a szó. Így nem lesz gond, hogy megtaláljuk azt a helyet, melyről apánk úgy véli, ott az igazi hazánk.
Rusz, a másodszülött, aki igen nagyratörő volt, soha sem szerette a csűrés-csavarást, ezért türelmetlenül hallgatta öccse szavait, majd felpattant. – Na, persze, két oldalt erős kar, közte meg Cseh szája! Minek itt hímezni-hámozni, az én törzsem útnak ered veled, Lech testvérem! Ha te, Cseh, a szádat jártatnád azokkal, akiket meg nem értesz, és ők se téged, hát várd meg a keletről érkezőket és a frankokat! De hogy törzsem harcosai helyetted meg nem mozdítják kardjukat, azt én mondom neked! Mert nekik én parancsolok. Lóg a ti oldalatokon is éles szerszám, hát ne a nyelvetekre támaszkodjatok, hanem arra, s kapjátok elő, ha kell. De már most mondom, az én nemzetségeim saját földet akarnak, s nem a közösön osztozást, mint itt e tájon apánk parancsára. Kémeim már bejárták az utat a nagy hegyekig, s tudom, utam egyszer napkeletnek fordul – mondta célratörő határozottsággal Rusz. Lech csak bólintott. Ő is tudta már, merre tart majd népével, s ha nem is kérkedett fegyverei erejével, bízott benne, hogy útján ember fia meg nem állíthatja. Cseh toporgott még kicsit, mert bátyja szavai elevenébe vágtak, de aztán ógva-mógva ment ő is a dolgára.
A rengeteg ember hamarosan útnak eredt. Egyenesen északra tartottak, a hegykoszorú felé. A sereg élén íjjal, kelevézzel, bivalybőr borítású kerek pajzzsal felfegyverkezve vadprémekbe öltözött vitézek lovagoltak. Kurta vaskardjuk övükbe tűzve csillogott. Ponyvával borított ökrös fogatok szállították utánuk a fehérnépet, a gyerekeket és öregeket, no meg a háztartás kellékeit s az élelmet. Ezek mögött a málhás lovak, a marhacsordák, a birkanyájak poroszkáltak. A menetet két oldalról és a végén is gyalogos íjászok és lándzsások védték. Így vonultak nap nap után, mint a sereglő hangyák, melyek minden akadályon átrágják magukat. Átvágtak az ember nem járta vadonokon, gázlót kerítve iramló folyókon. Mentek rekkenő nap alatt és aztán téli hóförgetegben. Mikor újra rájuk köszöntött langyos esőkkel a tavasz, bizony egyre többen mondogatták soraikban, hogy maradni kellett volna, nem menni itt a vakvilágba. Éppen akkor, úgy déltájban eljutottak egy folyóhoz, melynek ezüstös szalagja a magas fák között jobbról-balról átcsillanó tavacskákat fűzött egyetlen láncolatba. Az erdő mind ritkásabbá vált, s végül oly hirtelen ért véget, mintha fejszével vágták volna el. Tágas, szép völgyet láttak akkor a vándorok, meg a messzeségben szép, ligetes mezőt, lankás dombvidéket. Bizony szebbet annál, amilyet által hagytak. És ekkor, láss csudát, egy, hófehér tollú, hatalmas termetű sas vágott fel az égre. Kört írt le a dombtetőn álló magányos tölgy fölött, s aztán szárnyait kiterjesztve leszállt a fa ormára, ahol fiókái vidám rikoltozással üdvözölték. Rusz megsarkantyúzta a lovát, és az íjához kapott. Ám Lech szelíden megfogta a kantárszárát.
– Várj csak, testvérem! Lásd, maga a legfőbb istenség, a villámok ura, a világlátó Swiatowid küldött nékünk jelet e madár képében. Menjünk közelebb ama nagy fához! 
Ezzel a vezérek lassú ügetéssel és nagy várakozással megindultak a tisztás felé. Amint elmaradtak az erdő fái, egyre jobban látták a hatalmas tölgy törzsét s az ágak felséges koronáját. Aztán szemükbe tűnt három tölgycsemete s egy négyszögletes, faragott kőoszlop. Lech azonmód leszállott nyergéből, hogy szemügyre vegye a mohával borított oszlopot. Bizony lúdbőrös lett azonnal, midőn megpillantotta az oszlop négy gránitarcát, amely a négy égtáj felé tekintett. Tudta jól, Swiatowid istenségnek, a világ urának állította e szobrot valaki. Amint kezével intett fivéreinek, hogy azok is tisztelegjenek az istenség előtt, a tölgyfa törzsén megnyílt egy parányi ajtó, s azon egy vénségesen vén, inas aggastyán lépett elő. Ősz tincsei a vállát verdesték, szakálla szétterült a mellén. Jobbjában hosszú, göcsörtös botot tartott, bal kezében meg egy nyaláb frissen szedett gyógyfüvet.
– Ki vagy te, öregapám? – kérdezte Lech lováról leszállva, illő tisztelettel.
– Zorian vagyok, Swiatowid táltosa. Hála néked, fejedelem, hogy megálltatok e szent helyen, s nem emeltetek fegyvert az istenség madarára. Nem kérdem, jövevények, kik vagytok, mert a fennen járók megsúgták nekem, hogy Lech fejedelem gyermekei felkeresik e szent pagonyt, mielőtt még lelkemet kilehelem. Örülök hát, hogy végre megérkeztetek testvéreitekhez, kiktől hajdan elszakadtatok, és elsőként én köszönthetlek benneteket, ifjú vezérek. Sajnos nem kérhetem, lépjetek be lakomba, mert a fa odva igencsak szűk magamnak is, hát még négyünknek. Telepedjetek le inkább itt Swiatowid szobra előtt! – Azzal belépett a faodúba, majd egy pillantás múlva egy mohos csuporral tért vissza.
– Ímhol, fejedelmek, csurgatott mézital! Ne vessétek meg, hisz nap nap után ebből áldozok Swiatowidnak. 
Hamarost megtöltött hát négy fakupát az aranyló itallal, majd az istenség szobra előtt meg a három tölgysuháng tövébe egy cseppet a földre löttyint belőle, és magasba emelt kézzel szólt:
– Lech, Rusz és Cseh fejedelmeknek egészségére vegyünk e csuprokból! Óvjon benneteket a bajoktól a nagy Swiatowid, s hozzon békét, egyezséget minden népeteknek! Éljetek soká és boldogan, mint ez a három fiatal tölgy, amelyeket mostantól a ti nevetekkel illetek naponta!
– Hurrá! – kiáltoztak a fejedelmek és a harcosok.
– Hurrá! Éljenek fejedelmeink meg Swiatowid három tölgyfája!
Ekkor Lech is felemelte a maga fakupáját, és fennhangon így kiáltott:
– Boldogság és béke e földnek és lakóinak, a testvéreinknek!
– Hurrá! Hurrá! Hurrá! – kiáltották háromszor a vitézek.
A fehér sas ezt hallván újra szárnyra kapott, majd lassú körözéssel lejjebb ereszkedett és éppen Lech fejedelem felett egy ágra telepedett. Akik messzebbről nézték, máig úgy emlékeznek, hogy a büszke madár a fejedelem vállára szállt. Zorian ekkor felállt, göcsörtös botját az ég felé emelte, s fennhangon így szólt:
– Látod, nagyságos fejedelem, Swiatowid Isten jelt küldött Neked! Szent madarával üzeni, mindörökké birtokolt hazádba tértél.
Lech az égre tekintett, ahol a felhőkön éppen akkor tört át a nap fénye. El is vakította kissé, de így szólt:
– Ezt a fehér sast én bizony népem címeréül veszem, s a tölgyfa mellett méltó szentélyt emelek Istenünknek. Fejedelmi váramat e vidéken építem fel, hiszen ennél jobb hely nincs a földön.
Lech vitézei ekkor újra háromszoros hurrát kiáltottak, kardjukat az ég felé emelték, majd hódolatuk jeléül a föld felé fordították. A sas ekkor felvijjogott. Rusz, a fejedelmi fivér azonban, összevonva sűrű szőke szemöldökét, rövid gondolkodás után így szólt:
– Szép ez a völgy, s messze a sík, ami látszik, de nemzetségemben oly sokan vagyunk, mint a homokszemek a tó partján, s ez a föld bizony nem tarthat el mindannyiunkat. Én ezért már holnap egész népemmel felkerekedek, s jobb felé tartok. Gyors lovasaim, akiket felderíteni küldtem már jóval ezelőtt, jelentették, arrafelé irdatlan nagy síkság terül el, melyen fehér kérgű fák adnak szép ligeteket, s a föld oly fekete és zsíros, hogy magok után kiált. Ott lesz népem új hazája, hol is szívesen látottak lesztek mindenkoron.
A napisten immár elűzte a fellegeket s kék égen ragyogott, mint kinek mosolyra derült az arca. Bizonyára várta, hogy alant az egy alomba tartozó emberek testvérekhez méltón döntsenek jövőjük felől. Rusz szavait meghallgatván akkor közös határozattal gyűlésbe hívták a nemzetségfőket, és ott egyetértésben végső döntést hoztak. Rusz bátyja javára lemond e vidékről, és békével tovább vándorol a tájra, melyről az imént beszélt. Lech és minden törzse s nemzetsége helyben marad, birtokolja e tájat, merre csak a fehér sas ellát, vagy meddig csak repülni képes. Cseh pedig összes népével napnyugat felé fordulva keresi békés hajlékát, de nem a messzeségben, hanem a közelben, hogy jó testvérként vállt vállnak vetve küzdhessenek, ha a sors úgy rendeli.
A tanácskozás végén a három testvér összeölelkezett, s biztosították egymást, hogy a testvéri szeretet örökké tart, és ennek okán egymásra fegyvert soha sem fognak. Fogadalmukhoz tanúnak hívták az összes istenséget. Mikor a fogadom szó elhangzott, nagy hirtelen mélyfekete felhők özönöltek az égre, és egy csapásra oly teljessé vált a sötétség, hogy az emberek egymást se látták. A halálos csendet a táltos éles kiáltása törte meg: Swiatowid, kegyelmes Istenünk! Ha igaz szavakat hallottál, ugyan miért sötétséget küldesz fölénk, s nem a remény sugarát? Te, aki ismered a múltat s látod a jövőt, világítsd meg az igaz embereket!
Ekkor a száguldó fellegek között rés támadt, és Swiatowid egy fénycsóvát küldött a földre. Egyenesen a hófehér sasra és Lech népére, kik a nagy fa körül álltak. Rusz és Cseh népére pedig továbbra is a sötétség borult.
Másnap reggel a csodás tisztáson Lech népe egyedül ébredt, de amint a nap emelkedett, úgy jöttek új és új emberek, akik szakasztott olyanok voltak, mint ők s magukat a föld művelőinek, polánoknak nevezték. Velük együtt immár azonnal munkához láttak, és a környező vadonban reggeltől napszálltáig csattogott a fejsze. A dombra, ahol a sas fészke volt, hatökrös fogatok hordták a hatalmas tölgyeket, a sudár, gyantaillatú fenyőket, a szálas, kemény bükkfákat. És mielőtt még az ősz aranyba s mély barnába vonta volna körös-körül a rengeteget, Gniezno, a fejedelmi vár ott állott már a legmagasabb dombtetőn. A fehér sas pedig, mintha megérezte volna, hogy a szorgos nép szent madaraként tiszteli, éveken át zavartalanul nevelgette fiókáit, míg szárnyra nem kaptak.
*
Ceb unokái és más gyermekek nagy figyelemmel hallgatták a mesét. Egyikük bátorságot merítve megszólalt: Mondd, apó, nekünk itt Rógban miért nincs fehér sasunk? Ide nem szállt el soha? Nekünk talán nem jár, csak a régieknek?
– Már, hogy ne járna, hisz nem vagyunk kevesebbek náluk, csak hát nincs annyi dicső fehér sas, amennyi testvérnemzetség él széles e vidéken! A mi sasunk itt van a szívünkben. De ne csüggedjetek, láttam én már egyszer ott a nagyerdőn is túl, az óriás tölgy tetején egy hatalmas fészket! Csak madár nem volt benne. Tán magának vadászott éppen akkoron, mert fiókái, télelő lévén, már kirepültek. Egyszer valamelyiküket erre veti a vadászösztön, s akkor megláthatjátok. De ha naponta szeretnétek látni, legyetek ügyesek, faragjatok egyet! – mondta Ceb.
Tarninának több se kellett, már turkált is a parázsban egy nagyobbacska tűzrágta vesszőt keresve, hiszen már tudta, a korommal a farönkre mindenfajta fekete ákom-bákom rajzolható. Worek kis töprengés után inkább nagyapjához lépett. – Drága pappa, van itt annyi szép tuskó, s te olyan szépen faragod meg, mikor kedved van hozzá. Hát nem lesz szebb a mi sasunk, ha éles késeddel és fejszéddel magad faragod ki nekünk, mint ha korommal egy kisded fára kapirgálunk szemet meg csőrt?
Nos, Ceb már tudta, ettől a feladattól el nem tántorodhat. Úgy is lett. Kis idő múltán a fehér sas beköltözött a házukba. Először a nagyszoba dísze lett, de túl nagy és súlyos lévén kiköltözött a ház elé. Jó helyet talált azon a kiszáradt fatörzsön, amelynek koronáját egy vihar döntötte az udvarra. Kitárt szárnyai már messziről feltűntek az arra járónak. A gyermekek pedig gyakran engedve a kísértésnek s nem engedelmeskedve a tiltásnak, igyekeztek felmászni hozzá a magasba, és megérinteni. Az a hír járta köztük, hogy aki eléri a csőrét, annak különös erőt ad a sas. Csak hát nem volt ez oly egyszerű feladat, hiszen egyenes volt a törzs, kapaszkodót alig nyújtott. Aki meg a fa kérgébe kapaszkodott, bizony pórul járt, mert a kéreg könnyen elvált a törzsről, s máris a földön találta magát az ember fia. Arról nem is beszélve, hogy a gyanta kimoshatatlan nyomott hagyott a ruhán s a tenyereken is. Próbálta volna valaki eztán letagadni, miben sántikált.
Amikor a sasról szó esett, Ceb rendre feltette a kérdést gyermeknek s felnőttnek egyaránt: –Tudjátok, miért olyan mindentudó Swiatowid, az égen járó istenség? Nos, mert onnan fentről mindent könnyebben meglát! S ti miért is szerettek felmenni a Noteć-parti hegyre, vagy megmászni a hatalmas tölgyeket? Hát, pont azért! Hogy messze lássatok. Az istenségek azért küldték eleinknek azt a szép hófehér sasmadarat, hogy az legyen a szemük, amely jól meglátja s kiválasztja a helyet, ahol szép és jó hazára lelnek a polán nemzetségek. A mi hófehér sasunkat az az istenség küldte nekünk. Mert választott népe vagyunk.
Volt, aki elgondolkodott a hallottakról, meghányta-vetette a dolgot, de igazat szólván a többség nem sokat törődött az egésszel. Mert inkább a ma volt a fontos, meg talán a holnap, amely tele volt bizonytalansággal. Hogy mi rejlik az idő mélyén, igazán csak keveseket érdekelt. Néhányan pedig farönköt kerestek s farigcsálni kezdték, hadd legyen nekik is saját sasuk.
Ceb sasmadara még több nemzedéken át óvta a falut a házuk előtt. Mindig akadt egy-egy fiúgyermek, aki felmászott hozzá, megmosta, és valami növény nedvével fehérre mázolta. Az idők során az ellenség többször is a falura rontott, s minden alkalommal megkísérelték ledönteni. Nyilak fúródtak a testébe, tűz égette, később meg lövedékek sértették. De a falu nem hagyta magára. Ha olykor elkeseredett harcok árán, akár embert is áldozva megvédték. Nem voltak hát pusztába kiáltottak a szavak a fehér sas és a polánok kapcsolatáról! Jelképpé lett a szívükben-lelkükben, ami összekötötte a tegnapot a holnappal.
*
Ceb maga is gyakorta gondolkodott a múlton. Önmagát vizsgálva kutatta, vajon mit hagytak rá elei. Tárgyakat biztosan nem, hiszen azok elenyésztek az idők során. Leginkább úgy vélte, az ő testében vannak ott elei, kikhez hasonló lehet az alkata. Jó lett volna tudni, vajon azok hogyan gondolkodtak, ha jött a vész, s mit tettek, amikor boldogok voltak. Vajh a véletlen irányította tetteiket, vagy megtervezték, amit tettek? Azt is megkérdezte önmagától, hogyan cselekedett volna őse, Irda helyében, akire megmentőként emlékezik az utókor.
Egy alkalommal, amikor békességben ült fiával, Worekkel a Noteć partján – milyen kevés olyan alkalom volt életükben, amikor semmit sem kellett tenniük! –, elmondta neki Irda történetét.
– Az úgy esett az ősi időben, hogy midőn Lech népe felfedezni indult hazája vidékeit, egy alkalommal igen megéhezve csöppnyi pihenőre vágyott. Annál is inkább, mert igen sokáig oly nagy és szúrós ködben lovagoltak, hogy szinte az orrukig sem láttak. Az erdős vidéket szellő se járta, mégis nyugtalanító, furcsa hangok keltek, mint ha szellemek lopakodnának a fák között, és suhogtatnák a leveleket, taposnák az avart. De bármennyire meresztették is a szemüket, senkit és semmit sem láttak. Az egyik vitéz ekkor fennhangon és kissé megrovóan Swiatowid istenhez szólt: – Óh kegyes istenség! Hát nem látod, hogy kedvelt néped fáradtan s éhen bolyong e szürkeségben? Ha már sokszor adtál nekünk fényt, hogy reméljünk, ugyan űzd már el e ködöt is! – A többiek jót derültek a kérésen, hiszen miért is érdekelné ezen apróság a magasságban lakozót. De ezúttal bizony tévedtek.
A fák között újfent hangok keltek, hasonlók a fújtatókéhoz, mikor erősen nyomkodják őket. Valahogy így lehetett, mert hirtelen megmozdult a levegő, és a szürkeség egy csapásra tovaillant, nyomot sem hagyott maga után.
Na, vidáman kiáltott fel a népség-katonaság, s arra gondolt, a szürkeség nem volt más, mint egymásba kapaszkodó rengeteg rossz boszorkány. Seregük éppen Swiatowid istenség seregével csatázhatott, s persze ebben a pillanatban vereséget szenvedve odavesztek mind egy szálig. Vidámságukat csak növelte, midőn körbetekintve szép, tágas tisztást láttak maguk előtt. Lech is, megörvendvén a szerencsének, azonnal parancsba adta, hogy e helyt egy-két órányit megpihennek. A vitézeket, mivel fogytán volt az élelmük, vadászatra küldte, a kísérő parasztokat pedig az erdő terméseinek összegyűjtésére biztatta. Mivel immár áldott békesség ült a tájra, azonnal szerte is futottak. Csak három szolgáló vitéze maradt a fejedelem mellett, akik a nap meleg sugarait élvezve leheveredtek köpenyükre. A lenge szellő simogatta a fejedelem és vitézei arcát. Észre sem vették, hogy valami ártó szellem settenkedik körülöttük, s gonosz varázslatot küld rájuk. Pedig bizony az történt! A szellem gyors álmot küldött rájuk, oly erőset, hogy kis gurnyadozás után ripsz-ropsz lábaik közé ejtették fejüket. Lech szemhéja is egyre nehezebbé vált, s gyorsan át is költözött az álmok világába.
Ceb őse, kit Irda névvel illettek, nem messze méretes gombára lelt az avarban. Már éppen azon volt, hogy kiszedje a földből, amikor a közelben megzörrent egy bokor, s mögüle hatalmas barnamedve lépett elő. Nem a gombászó Irdára figyelt, hanem a tisztásra, ahonnan az illatot hozta a gyenge szellő. Négy lábra ereszkedve neki is indult az alvók felé. Irda ijedtében szinte megfeledkezett a gombáról. Egyik énje azt súgta, lapuljon meg, hagyja útjára menni a fenevadat. Másik énje azonban mást parancsolt. Menj utána és mentsd meg a fejedelmet! – sugallta. Követte is legott a medvét, s a tisztás szélére érve jól látta, hogy a fejedelem és őrizői eldőlve alszanak, s az állat egyenesen feléjük tart. Nem is figyelt másra, csak az alvó fejedelemre. Aztán két lábra állt, tett néhány lépést, s máris készen állt, hogy lecsapjon. Ekkor termett ott Irda, és hosszú tőrét belevágta a meglepett fenevad bal oldalába. Pontosan ott, ahol a szíve lakozik. A medve iszonyatos hangon elbődült, s hatalmas mancsával Irdára sújtott. Lech felriadt álmából, s a mellette fekvő kardját ő is az állatba mélyesztette. Ebben a pillanatban az őriző vitézek szeméről is elszállt az álom, és ők is a medvére vetették magukat. A fenevad azonmód kilehelte a lelkét, és iszonyú teste a vérző Irdára zuhant. A vitézek Lechet kérdezgették, esett-e bántódása. Figyelemre sem méltatták az alélt hőst. A fejedelem szikrázó tekintettel megparancsolta, ugyan szedjék már le a fenevadat a szegény emberről. Amikor ez sikerült, a sebesült fölé hajolt és szólongatta. Irda csak homályosan látott s alig hallhatóan kérdezte: a fejedelem él? Majd újfent elalélt. – Már hogyne élnék! – szólt Lech, s magához ölelte az öntudatlan sebesültet, s látva állapotát, azonnal javasemberért szalajtott. A gyorsan terjedő hír hallatán mindenki a tisztásra rohant. – Nyugodjatok meg, atyámfiai! Isteneink úgy akarták, hogy sértetlen maradjak, s ezért ide küldték ezt az embert, ki itt vérében fekszik. Egy szál tőrével szállt szembe e fenevaddal. Ha ő nem lett volna ilyen bátor és önfeláldozó, most fejedelem nélkül folytathatnátok az utat!
Az emberek magukban mindannyian hálát adtak az isteneknek, s hurrá-kiáltásokkal éltették a megmentőt, akiről időközben az is kiderült, hogy Irdának hívják.
A nagy ijedelem után a fejedelem parancsára a szakácsok finom étkeket szolgáltak fel, s elhatározták, tábort vernek, itt töltik az éjszakát. Sátrakat állítottak hát, és a fejedelmi lak mellé egyet a hősnek is emeltek, aki bizony nagy lázban töltötte az éjszakát. A javasember jófajta kencékkel ellátta sebeit s főzetekkel itatta. A fejedelem küldöttei minden órán érdeklődtek, mi lesz a sorsa a vitéz parasztnak. A válasz sok jóval nem kecsegtetett, mert bizony Irda testét szörnyű sebek borították. Fejbőrét félig leszakította a medvei iszonytató csapása, és egyik szeme világa is kihunyt. Megél majd az istenadta, de sok öröme nem lesz, állította a javas, és még hozzáfűzte, ápoltjának bizony ettől fogva hasznát nem veszik a mezei munkában. Reggel aztán egy szekérre fektették, és a fejedelmi kísérettel együtt indították útnak. Lech többször is odaléptetett a sebesült szekeréhez, s amikor már szólni tudott vele, így köszöntötte: – Nagy hálával tartozom néked, Irda vitéz. Ha magadat ellátni nem lesz erőd, én gondoskodom rólad. Ezért úgy rendelem, hogy nemesemberként udvaromban maradj egész családoddal, amíg csak élsz. És ha már gondoskodni tudsz magadról, földet adok családodnak ott, ahol élni kívánsz, és négy szolgát is hozzá, hogy helyetted műveljék a földet. Maradsz hát örökre vagy mész saját utadra, udvarom nyitva áll előtted. De van egy feltételem. Elsőszülött fiadat nálam hagyod, hogy belőle dicső katonát faragjak a lechiták dicsőségére!
Irda hallotta, amit a nagyfejedelem mondott, de szóban válaszolni nem tudván, csak sértetlen maradt jobbját mozdította kissé a szíve felé. Lech, aki ugyan erős akaratú volt, de érzelmes is egyben, egy könnycseppet törölt ki szeme sarkából, s továbblovagolt. De még intett kamarásának, hogy jegyezze fel, s aztán legott teljesítse rendelkezését, miről az imént szólt.
Befejezve a történetet, egy ideig mind a ketten hallgatva nézték, mint csobog tova a folyó. Worek kis idő múlva megszólalt: Mit gondolsz, apám, én megtettem volna, amit ősünk gondolkodás nélkül megcselekedett? – Látod, fiam, magam is sokszor töprengtem ezen. Vagyok, voltam-e valaha olyan bátor, mint Irda? És vajon valóban bátorság kellett hozzá, hogy megtegye? – kérdezte Ceb szinte önmagától.
Worek úgy vélte, vannak pillanatok, amikor gondolkodás nélkül cselekszik az ember, s ha szerencséje van, jót tesz, ha meg nincs, akkor akár rosszat is tehet. Ám sem ezt, sem azt nem feledi soha. Igaz, mi sem feledhetjük Irda tettét. Mert mindig akad valami, ami eszünkbe juttatja, vagy éppen másokat emlékeztet rá. Bizton érzem, ha fejedelmünk ránk tekint, az egykori Irdát látja bennünk. És úgy érzem, lelke mélyén el is várja, hogy mi is éppen olyanok legyünk. Szerencsénk-e vagy sem, de előbb tartanak nagyra bennünket, mielőtt még bármi jeles dolgot cselekednénk. Látod, fiam, ezért nincs választásunk! Csak egyetlen utunk van, megfelelni önmagunknak, és a fejedelemnek. Ha nem így élnénk, csak a szégyen kísérne bennünket.
Worek felnézett az apjára, kezét a kezére tette. – Te már megfeleltél, Apám, és ha az égiek mást nem határoznak rólam, megfelelek én is megmentő Irdának. Mert tényleg nincs más út! – fűzte még hozzá csendes határozottan. Emberségükről többet ez életben már szólniuk sem kellett egymás előtt. Mert így rendeltetett.
*
Ceb erős faházában, melyről már szóltunk, második felesége, Jolka volt a gazda. Őt nem sokkal azután vette magához, hogy első asszonya, Helma hosszú vajúdás után világra hozta Woreket. A picinyke asszonyt három hét alatt elvitte valami rejtélyes kór, amely folyton ott tekergett a szülő nők ágya körül az egész környéken. Jolka pedig mindennapos állapotában a férjét vesztette el, aki a szász törzsekkel vívott gyakori csaták egyikéből nem tért meg. Kezdetben a szükség hozta össze Cebbel, aki nem volt valami szép ember. Termetes volt ugyan, ránézésre is erős, de mégis egy volt a sok száz férfi közül. Jolka ellenben igazi napleánya volt, sudár termetű, kesehajú, szembogarában apró kis arany cirmok világítottak arra, aki reá tekintett. Süldő lányként, ha kint a mezőn szorgoskodott, a körülállók gyakran elfeledték a munkát, s csak bámultak rá, amint hajladozott serényen. De hát ez régen volt, a lányból asszony lett, aztán meg özvegy. Ceb kéznél volt, a két gyermek is, akikről gondoskodni kellett. A törzs és a józan ész törvénye vezette őket a közös asztalhoz. Jolkának teje volt bőven, nem láttak szükséget a csecsemők, kik úgy kezdték életüket, mintha ikrekként látták volna meg a napvilágot. Már csak hatalmas termete miatt is Worek lett a falkagazda. Talán ennek okán nevezték tejtestvérét éppen Drobnynak, vagyis Aprónak. Egy bölcsőben feküdtek fejtől-lábtól, s a csecseken is rendben megosztoztak. Jobbról mindig Worek, balról meg Drobny, aki lassacskán s keveset szopott, mondhatni nyámmogott anyja emlőjén. Kisétkű leszel bogárkám, gondolta Jolka, olyan, mint az apád volt. Aztán kicserélte a kölyköket a karjában, hiszen Worek már percekkel korábban végzett, s most nagy erővel markolászta a mellét, jelezvén, kellene még. Worek pedig újfent nekilátott. Izzadt a homloka, amíg dolgozott a másik csecsen, nagyokat nyögött, s egész figyelmét csak ez kötötte le. Jolka lenézett a két fiúra, s boldognak érezte magát velük. Az első napok idegen érzése elmúlt, amikor Woreket tette tisztába, vagy amikor harsogó sírására ébredt, de aztán szépen bekúszott a tudatába, hogy két gyermeke van, azonos anyaöl illatúak, szeretetre vágyóak. Ő hát megadta nekik a szeretetet. És megadta azt Cebnek is. Kicsit nehezebben, mert mind a ketten kevés szóval éltek, s nem érezték szükségét, hogy örökké egymás mellett legyenek. Ám amikor az asztal és az ágy összehozta őket, megjött a mély szeretet is. Nem az ölelés volt a jel, hanem az egymásba fonódó tekintet. Ceb barna szeme sötétebb lett ilyenkor, Jolka halványkék szemében meg felragyogtak azok a kis aranyrögök. És lassan mindkettőjük elfeledte előző életét.
Ceb kapitánysága alatt szépen fejlődtek a rábízott falvak. Kezdetben még úgy gondolta, megnövekedett gazdaságával s mások gondjával egyszerre is elboldogul. Így is volt vagy három egymást váltó nyáron, ám a negyediken hirtelen borússá lett a világ. Nem a napisten gondolta meg magát s rendelt vastag takarót a föld és nap közé, hanem a rossz boszorkányok küldtek pusztítást a vidékre. Egy hajnalban erős kürt fújt riadót a környékbeli falvakban, s felelve rájuk Rógban is. A hangokból tudta mindenki, támadás érte a nemzetségeket. Elég volt csupán néhány pillanat, és maga köré gyűjtve fegyvereseit máris lóra pattant, majd lóhalálában száguldott arra, merről a kürt hangja szólt. Mikor vágtájukban egy kis emelkedőre értek, megpillantották a falut, amely segítséget kért. A házakat és a terménytárolókat vad lángok perzselték. A látvány még erősebb vágtára ösztökélte a kis csapatot. Hát még, midőn meghallották az asszonyi sikolyokat, meg az emberek dühödt ordítását, s persze a kardok, szablyák csattogását! Ceb embere szájához emelte kürtjét, hogy jelével új erőt adjon a védekezőknek, de a kapitány csendre intette.
– Halkan, te! Csendben, váratlanul csapunk le! – sziszegte, és száguldottak tovább. A harc időközben már a falu központja felé haladt, ahol idegen lovasok aprították a gyalogszerrel ellenállókat. Nagy a baj, de legalább tudjuk, kik a mieink s kik a támadók – gondolta Ceb. Kiegyenesedett a nyeregben, körbenézett, és vele átellenben, de még messzebb meglátta, ott is lovasok tűntek elő. Élükön fehér sassal díszített zászlót lengetett a szél. – A fejedelem emberei! – kiáltott fel örömmel. Ha lehet, még nagyobb lelkesültséggel, elnyújtott, hosszú sorban vágtattak a falu felé, mindig a füves részen haladva, hogy a patkók ne verjék fel a port. A meglepetés a gyors siker kulcsa! – jól tudták már harcosai, akiket az a vágy is űzött, hogy előbb érjenek a csatába, mint a fejedelem csapata.
Amint az első tanyákhoz értek, már mindenütt égett a tarló, lángoltak a kévék, amelyek a cséplésre vártak. Emberi hullákon, állati tetemeken ugrattak át, s a faluba érvén egyetlen hatalmas dárdaként vágódtak a hadakozók közé. Nem volt nehéz különbséget tenni övéik és az ellen között. A polán falu lakói közül néhány kardot, a többség meg gyűjtővillát s más mezei szerszámokat forgatva küzdött az életéért a hosszú kardokkal, pallosokkal vagdalkozó, bőrmellényes szász hordával. Ceb csapata valóban az utolsó percben érkezett. A támadók már biztos győzelmük tudatában szinte szórakoztak. Aki nem a gyilkolásban lelte örömét, az inkább be-betört a házakba, s vonszolt ki onnan mindent, amit ért. Közte asszonyokat, gyermekeket, öregeket. Annyira magabízók voltak, hogy észre sem vették, amint a semmiből rájuk rontott Ceb félszáz embere. Jobbra, balra sújtva estek a meglepett szászokra. Hamar fordult a hadi szerencse, s alig fél óra múltán halottan vagy sebesülten feküdt a földön vagy háromszor tíz támadó. A többiek pedig, ahogy csak tudtak, menekülésre fogták. Vezérük hiába fújatott gyülekezőt, a fegyveresek inkább a már megszerzett vagyonnal törődve iszkoltak a Noteć felé, ahonnan az éj leple alatt betörtek a polán vidékre. Volt közöttük nem egy, aki a nyereg elé fektetett gyermekkel, fiatal lánnyal, zsákba tömött rablott holmival vagy terménnyel, állattal oldott volna kereket. De az út akkor már lezáratott. Elöl s hátul a mezőn ott lengtek a fehér sasos zászlók, és rájuk meredt vagy száz felajzott íj. Fordulj! – kiáltozták s indultak vissza, tán másfelé egérutat nyerhetnek. Nyomukban kimért fegyelemmel nyomult a fejedelmi egység. Hírvivőjük tudatta, hogy Ceb kardosai immár a faluban aprítják az ott megszorult szászokat. – Bezárjuk a kelepcét! Előre! – kiáltott a fejedelem, majd kiadta a parancsot: Élve kellenek a latrok!
A szászok, kiknek arcára a győzelem és a harácsolás öröme helyett immár a félelem költözött, elszántak maradtak ugyan, de sejtették, innen élve nem menekülhetnek. Talán a Noteć felé, ahonnan jöttek, még nyitva az út – gondolta a parancsnokuk, aki pallosát emelve jelt adott. De amint pallosa megmozdult, váratlanul rájuk szakadtak saját menekülőik. Legtöbbjük már minden terhét ledobta, még fegyvereiktől is megszabadultak, hogy gyorsabban érjék el valahol a biztos révet. Nem sereg volt ez már, csak egyszerű csürhe, amely fejvesztve rohant ide-oda egészen addig, amíg belátták, innen nincs menekvés. A kör bezárult. Amerre csak néztek, mindenütt a sasos zászlók lengtek. Ceb lovasainak arcáról pedig láthatták, kegyelemre nem számíthatnak. A véres kardok rosszat sejttettek velük. A polánok izmai megfeszültek, s ugrott volna mindegyikük, hogy bosszút állva kaszabolja le a szászok maradékát, hiszen parancsnokaik még mindig gőgösen ülték meg lovaikat, s látszott rajtuk, önként meg nem adják magukat. Még Ceb agyát is elöntötte a düh, s közel állt hozzá, hogy embereinek rohamot vezényeljen. A fejedelem azonban csendet parancsolt, majd azok nyelvén szólt a latrok vezérhez:
– Közel a halálod órája, te szász haramia! Táncoltathatod a lovadat, lengetheted pallosodat, de innen élve ki nem kerülsz. Könnyű volt parasztjaink ellen törni, megölni védteleneket, aki csak kardotok elé került. De most csapdába kerültél. Láthatod, a tieid hullái úgy fekszenek, mint a kévébe kötött gabona. Ha parancsot adok, mire feleszméltek, már közöttük is feküsztök. Jobban jártok, ha ledobjátok fegyvereiteket és megadjátok magatokat kényünkre.
– Hallod-e, te ékes ruhában tetszelgő úr! Mutasd meg ellenem, hogy nemcsak előkelően tartod magad, s parancsokat osztogatsz madaras zászlód alatt, hanem a kardot is megmarkolod, ha az életed a tét! – válaszolta nagy gőgösen a szász parancsnok.
A fejedelem előre léptetett, az útjában álló szászok utat nyitottak neki, s mikor már vagy öt lónyi távolba ért, erősen a szász szemébe nézett, és halkan, de maró szavakkal szólt: – Csak nem gondolod, Te névtelen senki, hogy a fehér sas jegyében uralkodó fejedelemmel, velem kiállni vagy méltó? Hisz nem vagy te más, mint egy rablóhorda, egy farkasfalka vezető kanja. Nem kapod meg a tisztességet, hogy vezéri kard által veszejtsd el magad. Legszívesebben lefogatnálak saját embereiddel, rabszíjra fűznélek, s lovamhoz kötve vonszolnálak végig polán falvaimon, hogy mindenki lássa, miként végzik a hozzád hasonlók. Csak nem gondolod, hogy engedem neked a hősi halált? De elegendő büntetés lesz, hogy parasztjaim között dolgoztatlak a földeken görnyedve, hogy tudd, mi végett van az élet. Vagy akarod tán, hogy inkább levágjuk a füledet s egy-két ujjadat, aztán táblával a nyakadban visszaküldjünk a tieidhez? Lehet, ez lenne az igazi büntetés, hiszen a néped megvetésétől sújtva tengetnéd tovább az életedet. És mindenki úgy tekintene rád, amíg élsz, hogy te vagy az a parancsnok, akit a gyenge polánok a porba aláztak.
Miközben e szavakat mondta, mindvégig fürkészte a szász arcát, amelyen lassan a gőgöt a félelem vonásai váltották fel. Aztán újra megszólalt: – De tudom már, mi az igazi büntetés számodra! Megvívsz egy paraszttal, ahogy te nevezel bennünket. Ezek az emberek itt körben mind a földből élnek. Majd eldöntik maguk, ki vív meg veled. Ha nem állsz ki, elfogunk, s mint mondtam, vár rád nemzetséged megvetése.
Ekkor elfordította a lovát, mint aki nem tűr választ, s közben fennhangon kiáltott: – Ceb! A tiétek ez a nagyravágyó fattyú. Ha győz, eresszétek övéihez úgy, miként imént mondottam! Ha veszít, tegyetek vele, ahogy kívánjátok!
Ceb elértette a fejedelem rendelését, amely lehetővé tette ugyan a választást, hogy maga helyett valamely emberét jelölje a párviadalra, de erős volt benne a virtus, hogy paraszt kapitányként – végtére is nem volt más ő sem, hiszen még ruházata sem különbözött bármelyik emberétől – magának adja a dicsőséget. Ezért aztán kivont karddal a szász közelébe ugratott. A nap sugara megcsillant a kardon, melyet már öregapja s apja is forgatott, ha a szükség úgy hozta. Bizonyosan tudta, vesztesként ez a kard még nem járt meg ütközetet.
A szász, hogy immár szinte az orra előtt állt a kijelölt ellenfél, már nem hátrálhatott meg. A király szavai megalázták emberei előtt is, hiszen egyike volt ő a szászok vezéreinek, s mellette gazdag ember, akinek otthonában parasztok és szolgák hada leste kívánságait. Most meg itt, az ellenség földjén egy földet túró semmi emberrel kell szembenéznie, akár akarja, akár nem. Hát legyen! – gondolta, s már nem is ítélte kilátástalannak a sorsát. Sőt, hirtelen felötlött benne, hogy csak amolyan játék lesz ez, mert ugyan miért is értene úgy a fegyverhez ez a paraszt, mint ő, aki ezt tanulta, akinek mestersége a pallos, meg a cselvetés. Hirtelen Ceb szembe nézett, majd lesunyta fejét és tekintetét, miként a farkas tesz támadás előtt, majd lassan mozgatni kezdte a pallost, faroltatta kicsit a lovát, mint aki a megfelelő helyet keresi, hogy nekilendüljön. Ceb lova, mint a cövek, úgy állt egy helyben. Még csak bőre apró rezdüléseivel, rángásával sem jelezte, hogy tudja, sőt kívánja az összecsapást. Lovasa egyenes derékkal ült a lován, kardját bal kezében kissé előre tartotta. A szász ekkor tett egy hirtelen mozdulatot, amolyan támadásfélét, s felkapta szemét, hogy lássa a hatást. Nem volt mit látnia. Csak Ceb mozdulatlanságát. Mint egy szobor! – villant át az agyán, és gyomrában valami furcsa érzés kelt. Pillanat szünet után lovát ágaskodtatta, s újfent támadást színlelt. A válasz ismét a szobor mozdulatlansága. Így ment ez hosszan, míg az árnyékok kissé odébbnyúltak. Az emberek teljes némaságban figyeltek. Meg is feledkeztek saját bajukról vagy imént aratott győzelmükről. A falubeliek meg az őket ért kárt feledték e pillanatokban. Bezzeg Swiatowid istenség, aki egy pillanatra elpilledt, s így bizony nem lehetett tanúja annak a villámgyors mozdulatnak, amivel Ceb útjára indította kardját, amely kikerülte ellenfele pallosát és lecsapott a kezére, amely addig a fegyvert tartotta. Az éles gyilok nagy döndüléssel a porba hullott, s ezt tette a szász is, aki elvesztve egyensúlyát kipenderült nyergéből. Szinte fel sem fogta, mi történt, csak midőn a karjából gazdagon spriccelő vért látta, értette meg, hogy egyetlen csapással ért véget az általa még meg sem kezdett küzdelem.
A polán parasztkapitány, mintha mi sem történt volna, az égnek emelte győztes kardját, s a fejedelemhez fordult: – Nagyuram! Mit rendeltél, dicsőségedre megcselekedtem! Lám, nem különbek nálunknál e rabló szászok, mert egy paraszt, kinek csak kapitány a rangja, mégis felér a szászok vezérével. 
Szavait dörgő éljenzés fogadta, de ő csendre intett, s szólt embereinek, hogy lássák el a szász sebeit. Aztán újra az immár hozzá léptető fejedelemhez szólott: – Nagyuram! Én halálát nem kívánom e szásznak, holott jó, ha a rabló életével fizet. Mégis arra kérlek, szolgálatomért add őt rendelkezésemre. Úgy tennék, mint az mondottad volt, magammal viszem Rógba, s ha felgyógyul, munkára fogom. Jobban hasznát vesszük, mint ha elengedjük, s otthon már holnap újra ellenünk fenekedik. Vagy még inkább életét veszik, mert szégyent hozott rájuk.
– Legyen kívánságod szerint, kapitány! Aztán tanítsátok a nyelvünkre, ti meg igyekezzetek, hogy megértsétek az ő szavait! Hasznotokra lesz – válaszolt a fejedelem, majd azokhoz a falusiakhoz szólt, akik kárát látták a szász támadásnak.
– Jó atyámfiai! Nagy baj ért benneteket, s én osztozom a fájdalmatokban. Temessétek el halottaitokat, gyűjtsétek össze a megmaradt termést, javítsátok ki a házaitokat és soha ne feledjétek, ami történt! Mert megtörténhet újra, ha nem készültök fel a vészre, mint tettétek ezt az elmúlt időben. Félezren vagytok, de igaz katonát csak harmincat állítottatok a zászló alá. Háromszor annyit várok el tőletek, mert akkor erősen meggondolják az ellenetek fenekedők, hogy orvul rátok támadjanak. Egy sem maradt volna közületek, ha Ceb kapitány időben ide nem ér, és övéi életét veszélybe sodorván nem ment ki benneteket.
– Ceb! – fordult újfent kapitánya felé – azt parancsolom, hogy a falu állítson ki száz embert, aki tőled és embereidtől megtanulja a fegyver jó használatát s a harci fortélyt. Két holdtölte múltán magam szemlélem meg az új zászlóaljat. – Aztán lassan megléptette a lovát, s visszafordulva nyeregben határozott, de halk hangon szólt:
– Ceb kapitány! Méltó vagy a Lech nagyfejedelmet megmentő ősödhöz. Magadat emelted nemesi rangra, nem örökösként hullott reád.
A vágás, amelyet Ceb ejtett a szászon, majdnem leszakította annak bal kezét. Sebeit a javasember ellátta, majd az alélt, halottsápadt harcost két ló közé tett pányvára rakták és Rógba szállították. Szívós ember volt, annyi szent, hiszen mire a tél beállt, már mozgatta a karját, s a polánok nyelvén is hamar jártasságot szerzett. Egy ideig szigorú felügyelet alatt állt ugyan, de erre alig volt szükség, mert jól átlátta, mi történne vele, ha övéihez szökne bukott katonaként. Szökés helyett inkább szorgalommal részt vállalt a munkából, kivált az állatok felügyeletéből, mert a földön dolgozni nem volt a kenyere, s fél kézzel bizony nem is tűnt egyszerűnek. Ügyetlenségéről szóló történeteknek nem volt se szeri, se száma. De egy idő után bizalommal voltak iránta a helybeliek, sőt, többet is elért Konrad – mert ez volt a becsületes neve – a rógiak között, akik a munkát mindiglen becsülték, bárki fia végezte is.
*
Ceb és fia, Worek
Cebről az a hír járta, hogy nem tud mosolyogni. Míg mások valami kis történeten jót derültek, sőt harsány kacagásba törtek ki, addig Ceb figyelemmel meghallgatta a történetet, aztán legfeljebb egyetlen szóval megmondta a véleményét, majd továbbállt. A mások kárán örvendést megvetette, s bizony nem állt meg előtte senki, aki így akart jókedvet fakasztani. A háta mögött külön névvel is felruházták: Ceb, a Powazny, vagyis a Szigorú. De felesége, Jolka erősen tagadta, hogy mosolytalan lenne az ő embere. A legszebb mosolya neki van! – állította, ha szó került a férjéről, ám arról nem beszélt, milyen is az a bizonyos mosoly, amelyet mások nem ismerhetnek. Az asszony oly sokszor szerette volna megkérdezni Cebet, vajon első asszonyára, Helmára is így nézett-e? Nem volt féltékeny az urára, inkább csak valami örökös önváddal küszködött, hogy Helma rövid élete ellenére gyermekkel ajándékozta meg, míg ő erre képtelennek mutatkozott.
Worek hamar kiismerte apja tekintetét. Az asszony mellett ő volt a másik, aki képes volt mosolyt csalni apja szemébe. Mert ez volt Ceb mosolyának titka. Arca szinte soha sem változott, nem torzult, mint annyi emberé, ha méreg rágta. Ajkai sem konyultak le, ha bánat érte. Csak a szeme árulkodott, annak, aki ismerte. És a fia ismerte! Csak egymásra néztek, s tudták, melyikük mit érez. Worek öntudatlanul is követni akarta apját e téren is, de hamar rájött, azért az ő arca akarata ellenére is felderül vagy szomorúra formálódik, ha úgy adódik. Jóval később, apja halála után sokszor látta maga előtt a tekintetét, s mindig arra gondolt, abban tükröződött a mélységes szeretet, amelyet egymás iránt éreztek. Kettejük kapcsolata attól a pillanattól kezdve, hogy a javasember felemelte őt az ég felé, majd apja kezébe adta, különös erejű volt. Abból a tekintetből a szeretet és a bizalom sugárzott, meg a tudat, hogy fia sokra hivatott!
A polánok gyermekkora egyébként nem tartott hosszú ideig. Parasztgyermeknek vagy a kevés nemesfinak egyaránt a munka jutott, amit néhányan nyűgnek tartottak, s anyjuk szoknyájába bújva igyekeztek elkerülni, míg a többség kezdetben csak egyfajta játéknak gondolta, melyet ha elun az ember, akkor otthagyja. Worek még alig kapott lábra, máris kiskutyaként Ceb nyomába szegődött. Kezdetben csak nézte, mit csinál, aztán növekedvén a segítségére lett. Ceb szerint öt évesen már vetett vele, s a kertben kapált is mellette. Tudatosan tette, mert csak a gaz esett áldozatául, a fontos növény békén maradt a földben. De követte apját a falu műhelyeibe is, ahol csodálattal nézte, mit tesznek a mesteremberek. Leginkább a kovácstűz ragadta meg s a kalapácsok hangja, meg az izzó vas látványa. Amilyen közelről csak lehetett, nézte a munkát. Egy alkalommal, bár a kovács figyelmeztette rá, egy szikra a homlokára pattant, s megégette a bőrt. Jó mélyen, olyannyira, hogy egész életében homlokán viselte a tűz jelét. Felszisszent, inge ujjába törölte a kiserkedt vért, de nem sírt. Látszott rajta, nem kér sem a szidásból, sem a babusgatásból. Mire tíz tavasz is tovaröppent, már egyedül dolgozott a mezőn. Igyekezett mindent magába szívni, mit mások tudtak, és soha sem ódzkodott kérdezni. A felnőttek szívesen válaszoltak neki, s nem azért, mert az első ember fia volt. Önmagáért kedvelték, figyelmességéért és alázatos munkájáért. Kortársai ugyanakkor inkább különösnek, távolságot tartónak ítélték, mert a közös játékokban csak nagyritkán vett részt. Csak a lovas játékkal tett kivételt, azt ki nem hagyta soha. Pedig Worek nem tartozott az igazán jó lovasok közé, de azért biztonsággal ülte meg szőrén a négylábúakat. De a céltalan száguldozás, a magamutogatás idegen volt tőle. A fakardozást és a hozzá járuló harci játékokat már nagyon is kedvelte. Hogy játéknak tekintette-e, nem tudható, de sokan mondták róla, hogy ez neki inkább komolyan vehető feladat. Tán éppen ezért kétszer is meggondolták, hogy vívjanak vele. Pedig nem támadott, hanem rendre csak védekezett. Aztán, amikor észrevette, hogy a vele szemben álló figyelme egy pillanatra lankadt, azonnal lecsapott. Társai úgy érezték, hogy Worek a fejükbe lát, s előre tudja, mire gondolnak. Míg pajtásai figyelme ide-oda kalandozott játék vagy munka közben, addig az ő figyelme tartósnak bizonyult. Céltudatosságáról legendákat meséltek. Ennek tudható be, hogy amikor csapatokat alkotva játszottak, szinte verhetetlen volt a tábor, amelyet vezetett. Míg a többi csapatot – az egyik rendre szász sereg volt, a másik meg polán – általában a hév vitte előre, addig Worek „serege” megfontoltan tette dolgát, s ez rendre sikerre vezetett. Csoda-e, hogy mindenki az ő táborába kéredzkedett? Elvégre is nyerni sokkal jobb, mint veszteni!
Mire megérkezett a tizenötödik tavasz, már sok mindenhez értő gazdaként tartották számon, aki negyvenedik évéhez közeledő apja helyett is vállalja a paraszti munkát, így teremtve időt, hogy az meg a katonákkal foglalatoskodjon inkább. Ceb kapitány öregszik! – sutyorogták egymás között az emberek, amin felesleges csodálkozni, hiszen akkoriban a négyszer tíz év éltes kornak számított, a tizenöt meg már felnőttnek. Egyesek, akik szerették a pletykálkodást, egyenesen már arról sutyorogtak, hogy nincs messze az idő, amikor ez a Worek gyerek lesz a polán kapitány. Lehet, éppen a katonák adtak tápot e képzelgésnek, mert bizony Ceb jó ember volt ugyan, de a szép szavaknak, a lényeg kerülgetésének mesterségét nem ismerte. Ami a szívén, az a száján! – tudta mindenki, és hozzá is fűzte: parancsolásban nincs párja. Woreket sem szószátyárként tartották számon, de ő parancsolás helyett inkább kért. Azt viszont olyan módon, hogy nehéz volt nem teljesíteni a kérést. Majd belejövök a parancsnokságba is, ha kell, de van még idő – mondta, s egyáltalán nem számolt azzal, hogy egyszer ő fogja kezébe a kapitányi buzogányt, hiszen azt pontosan tudta, a rang nem örökölhető, ám kivívható. De amíg apja itt van közöttük, már a puszta gondolat is szégyen lenne. Inkább arra törekedett, hogy nagy közös tervüket, amely egész Róg számára a jobb és gazdagabb életet hozná, megvalósítsák. A tervbe senkit sem avattak be, mert úgy okoskodtak, jobb, ha az emberek az előkészületek helyett a megvalósítást látják. Mivel bíztak gondolataik helyességében, nem akarták, hogy az emberek egy része lelkesen helyeseljen, a többség meg azt keresse lázas igyekezettel, hogy miért is nem valósítható meg a terv.
*
Egy reggelen, amikor még alig párolgott el a harmat a mezőn, Worek nekilátott ifjonti álmának megvalósításához. Nem egy, de egyszerre négy ökröt fogott az eke elé, és azt jó mélyre nyomva megindult előre. Alig tett meg néhány rőfnyi utat, megfordult, s a nyom mellett újat kezdett, s nem is egyszer. A család többi tagja, kicsik és nagyok meg lapátot ragadtak, s kihányták a földet a jó széles barázdából. Lassacskán haladtak, izzadt ökör s ember egyaránt. Csak időnként néztek fel, s kémlelték, messze-e még a cél. Az emberek, akik szintén a földekre tartottak, vagy már ott érte őket a hajnal, csak ámulva nézték, miben mesterkedik apja és fia. Arra jártában Swiatowid isten is csodálkozott kissé a céltalannak tűnő barázdákon, de aztán jó magasból látva az irányt, felsejlett neki, mi is készül ott alant, nem messze a Notećtől. Jártában másutt látott már olyan apró folyócskákat, miket nem ő teremtett az idő kezdetén, hanem a sürgő-forgó emberek alkották meg saját vágyaik szerint. El is határozta, nap mint nap letekint erre a vidékre. Mellesleg így tettek a helybeliek is, de ők bezzeg még mindig nem tudták, mire a sok izzadság.
Az égi istenség gyanúja hamarosan valósággá vált, hiszen mire jó negyvenszer haladt át Rog felett, az ökrök eljutottak a lassan hömpölygő Notećhez. Már csak úgy 10 rőfnyi volt a partig, amely kicsinyég magasabban volt az ároknál. A férfiak egymás sarkára hágtak, hogy lássák, mi következik. Akkorra ugyanis már sejtették, itt bizony Worek és Ceb arra készülnek, hogy valami csellel meglopják a Notećet! Az egyik jó hangosan meg is kérdezte: – Te, Worek, szóltál az isteneknek, hogy mire készülsz? Aztán ha igen, mit szóltak hozzá? Worek csendes, de határozott hangon így válaszolt: – Szóltak néked, Wir, bármit is az Istenek, amikor ásóddal felsértetted a földet? Vagy amikor a fáról letépkeded a gyümölcsöt, vagy kivágod a fákat, amiket nem te ültettél, hogy meleged legyen télen? Pedig mindet az istenségek teremtették. De nem maguknak, hanem nekünk, embereknek itt, ahol élünk, nekünk polánoknak, másutt meg más nemzetségeknek, mert azt akarják, hogy éljünk, hogy benépesítsük a világot, s a magunk képére formáljuk. Nos, ezért lopom el maholnap, ahogy te mondád, a Noteć vizét. Mert nem én szolgálom a vizet, hanem a víz, a folyó szolgál bennünket.
Wir bámult egy sort, megforgatta az esze kerekeit, s lassan arra jutott, hogy bár a pontos célt nem ismeri, ennek a Cebnek és a fiának megint igaza van. Már csak egy kezdte furdalni az oldalát, ugyan miért is nem ő állt neki ennek? Csak annyival vigasztalódott, s ebben elég sokakban társra lelt, hogy veszélyes dolgok történnek, amelyekből akár valami nagy baj is lehet. Jobb ebből kimaradni!
Azért jó néhány férfi másként gondolkodva abbahagyta a szájtátást, s inkább szerszámot fogott, siettetvén a pillanatot, amikor az árok eléri a folyót. Egyszerre megszaporodtak a munkáskezek, de még így is néhány napba telt, amíg az árok vége karnyújtásnyira került a Notećhez. Ekkor Ceb, aki végig fia mellett dolgozott a nagy terv megvalósítása során, jó hangosan elkiáltotta magát: – Jó atyámfiai, most megállunk! Látjátok, a ház már lassan áll, de nincs kapuja! Láttatok már kapu nélküli házat, ahol a gazda és a vendég csak úgy, a falon által megy be? Na, a miénken is lesz kapu, de azt meg kell építeni, s nem itt álltunkban, hanem ott, a parton, ahol a víz a lábunkat mossa. A kaput a Notećre szereljük, hogy annyi vendéget eresszünk be rajta, amennyit akarunk, se többet, se kevesebbet. Fából lesz, hiszen annak bővében vagyunk. Ezért, aki segítségünkre kívánkozik, az jöjjön az erdőre jó igavonó barmokkal! 
Volt jelentkező bőven. Más veszély nem lévén akkoron, még a szolgálaton kívüli katonák is nagy lelkesen nekilódultak, de fegyvereiket csak magukon tartották. Az őrizők, bármennyire is akarták, el nem mozdulhattak őrhelyükről.
Sorra érkeztek a nagy tölgyfa gerendák, melyeket értő mesterek repesztettek szép egyforma pallókká. Aztán nekiláttak a kapufélfáknak, hogy jól vezessék a pallókat, majd ácsoltak jó mélyen fekvő, magas és erős kettős küszöböt, befogadásukra. Mások a szemöldökfával bíbelődtek, s rá hatalmas vas szemet illesztettek. A kovács, akire ezúttal nem lehetett panasz, hogy kevés szöget ver, ládaszámra hozta a hosszú, szívós szegeket meg az erős pántokat, egymásba illeszteni a pallókat.
Mire minden szükséges anyag az árok mentére került, a Napisten is végére járt aznapi küldetésének, és magával vitte a világosságot. Szavakkal üzenni ugyan nem tudott az alant sürgő-forgó embereknek, de azok megszokták már, hogy a sötétség beállta előtt illik hazatérni. A gyomruk is húzta őket persze, hiszen várt az estebéd, aztán meg néhány fáklya fényében a tisztás, ahol megköszönvén a napot isteneiknek áldoztak. Különösen ma, amikor beavatták őket nagy tervükbe. Titkon abban is reménykedtek, hogy Triglav három arcának egyikéről leolvashatják majd az égiek tetszését.
Másnap aztán ment tovább minden a maga rendje szerint. A Napisten szokása szerint hajnalhasadtakor nyújtózott egy nagyot, és nekilódult útjának. Nem is nagyon csodálkozott, hogy alant, a Noteć partjánál szorgos emberek megelőzték őt. El is mosolyodott, hogy a léptek és mozdulatok még tétovák voltak, inkább csak tapogatták az emberek a szerszámokat, hiszen a fény még csak lustán közeledett. Azért csattogtak már a szekercék, megdöndültek a szálfák, záporoztak a pörölycsapások, hogy a vízpart kavicsos ágyába egyre mélyebbre verődjenek a félfák. Worek felügyelte ott a munkát, de nemcsak szavakkal, hanem karjai erejével is. Tudta jól, ha a félfák nem süllyednek elég mélyre s nem állnak rendíthetetlenül, megtréfálja őket a víz ereje. Amint látta, hogy embernyi mélységbe verődtek a félfák, és melléjük nagy moréna köveket is döngöltek támaszul, megnyugodott. A másik oldalon jó kapitányként Ceb irányította a hatalmas termetű kovácsot. Le-lehajolt, hogy lássa, egymagasságúak-e a félfák. Mikor úgy volt, megálljt parancsolt, s megkezdődött a szemöldökfák felhelyezése. Ott sürgölődött akkorra már a falu apraja-nagyja, immár senki sem akart kimaradni a dicsőségből, meg a látványból, amint a Noteć majd elszalad, amerre akarják, a termőföldek felé. Még az asszonyok is oda siettek kis bámészkodásra, meg hogy csodálhassák urukat, milyen szorgalommal teszi a dolgát.
Amikor aztán a bámészkodók már azt hitték, minden elkészült, akkor érte őket az újabb meglepetés. Klin, a helybeli ács és kerékgyártó, aki eleddig a kordék kis fakerekeit készítette és javítgatta a faluban, most két jóval nagyobbat cipelt a kapuhoz. Az egyikre a küllők mellett mind a két oldalon egy-egy fogantyút szerelt, a másik meg amolyan kordékerék-félének tűnt. Mögötte a kötélfonásban jártas Wirów gyermekkar vastag hosszú kötelet vitt a vállán. Közben a pallók tetejére vasból került néhány nagy szemre hajazó jószág, hogy befogadja a kötelet. Worek és Klim ugyanis igencsak elmés szerkezetet képzeltek el a kapuhoz, amely az ember kedve szerint megemeli a pallókat, s utat enged a víznek, vagy éppen útját állja, ha arra van szükség.
Amikorra teljes díszében ott állott a furcsa kapu, Worek megindult az ökrökkel és a lapátos emberekkel. Előttük ott tornyosult a faszerkezet, amelytől nem is látták a Noteć víztükrét. Ceb irányításával a folyó felőli oldalon is akadt még munka. Néhány lapátos meg kapás ember megbontotta a partoldalt, s engedte, hogy a víz mosni kezdje a kaput. Hirtelen nagy csend lett. Az emberek féltek kicsinyég, hogy a víz majd kimutatja erejét, és félresöpri útjából a kaput. De nem történt semmi. A Noteć mosogatni kezdte a partra épült új akadályt, ismerkedett vele, egy-egy hullámát neki csapta, de kárt nem tett benne. Megértette, hogy immár ilyen szabályok közé szorult, s engedékenyen tovahaladt. Az egyik oldalon ott volt a víz, a másikon meg a kis meder, amelybe még jó néhány nagyobbacska kő került, s várta, hogy ellássa a Worek által megálmodott feladatát.
Worek és Klim befűzte a kötél egyik végét a vas szembe s jó erős csomókat kötött rá, majd a kisebbik kerék vájatába került a kötél, amely egészen a szárnyas kerékig ért. Abban is volt egy vas szem, amely türelemmel várta a kötél másik végét. Erős csomókkal rögzítve be is került az hamarosan. Ekkor még két izmos férfiember lépett oda melléjük, és lassú mozdulatokkal kezdték körbe forgatni a kereket. Csikorgott a fa, feszült a kötél, s lassan, nagyon lassan emelkedni kezdtek a pallók. S ebben a pillanatban picinyke vízcsík jelent meg az árok felőli oldalon, majd egyre nagyobb sugárban buzogni kezdett a víz, amely még kereste kicsit az utat, hiszen eddig nem ismerte, de aztán beletörődött, hogy új meder várja, és bátran nekilódult. Nagy kedve kerekedett, hogy gyorsan bejárja útját, de hamar megérezte, nem tehet kedve szerint, hiszen Worek rögzítette a kereket, s csak annyi vizet engedett, amennyi szép lassan folyta végig a csatornát. Az emberek ujjongtak s egymás vállát veregették, meg fennhangon éltették a mestereket. Kivált persze a kapitányukat, akinek szavára még a Noteć is hallgat. Woreknek is kijutott a dicsérő szavakból, hiszen ő meg egy patakkal ajándékozta meg a falut.
*
A Noteć igába hajtásának híre szertefutott a polán vidékeken, sőt a vándoroktól hírét vitték a poroszok, meg a wislanok is. Persze Ceb gyümölcsös kertjének és zöldségesének már a csatorna megépítése előtt is csodájára járt a falu, hiszen a hagyma, a cékla és a káposzta oly bőven ajándékozta meg a családot, hogy mások csak ámultak. Igaz, a legtöbb parasztcsalád leginkább az égiekre bízta a termés sorsát, s ha nem esett eső, csak szomorkodtak, midőn az addig ég felé néző levelek lassacskán maguk alá tekintve hanyatlottak a földre. Szaladtak olyankor vízért a Notećre, s hordták tömlőkben serényen, ám legtöbbször kár volt a fáradozásért. Most, hogy a Noteć egyszerűen a faluig, a kertekig szaladt, úgy gondolták, egy csapásra megoldódik minden. Később látták, bizony a víz nagyszerű dolog, ám aki nem tudja, mikor mennyi az áldás belőle s mennyi a növényt fullasztó mennyiség, az pórul járt. Eleinte igazán csak Ceb értett szót a vízzel, bizonnyal a vérében volt e tudás, hasonlóan ahhoz, hogy mikor kell hagyni a burjánzást, s mikor kell néhány tőtől megszabadulni a bő termés érdekében. Meg aztán tudta a mértékét annak is, hogy a bivalyok potyadékából mikor s mennyit szükséges beforgatni a földbe, hogy ne csenevész, de erős legyen a cékla, vagy éppen sok mosolygós gyümölcs teremjen a fákon. Mindenki valami titokra gyanakodott, s az egyik szomszéd így mesélte otthon: „Képzeljétek, beszélget a fáival! Talán az neki valami istenség, vagy mi.” No, volt is némi igaza, mert valóban halk hangon, amúgy magában beszélve gyakran szólt a fákhoz. Elmagyarázta nekik, miért avatkozik be életükbe, s olykor még bocsánatukat is kérte, ha nagyobb ágat metszett le róluk. De úgy gondolta, ezzel nem okozhat fájdalmat a fának, hiszen Swiatowid azért teremtette, hogy bő termést adva jóllakassa az embereket. És ennek bizony ára van.
Sutyorgás helyett azért egyre többen vették a bátorságot, hogy megkérdezzék a kapitányt: ugyan, mondd már, mitől terem nálad jobban a fa, mint nálam? – Mert ismerem a testét és a lelkét! Gondozom az egy szem lábát, megtisztítom, kezeit meg az ég felé fordítom, s kitárom őket, hadd áldják szabadon a Napistent. Mert ha az egyik kar eltakarja a másik elől a napot, akkor csenevész lesz, vékony, mint a pipád szára, az meg hasznot nem hajt. 
Megmutatta aztán, mit, hogyan varázsol az ágakkal. Aki figyelemmel követte, a következő évben annak hasznára vált. Ceb örült ilyenkor, mert úgy vélte, ha tudást adott neki a fennen járó istenség, azt azért adta, hogy másokkal megossza. Úgy van ez, gondolta, mint a közös vadászaton. A húsból nemcsak annak járt, aki elejtette a vadat, hanem annak is, aki becserkészte, meghajtotta. Hamar megtanulták már az idők során, hogy közösen többre mennek, mint egy szál magukban. És néhány tavasz és nyár után már sokan tudták, hogyan csináljanak áldást a vízből. Akkor még inkább áldották Worek nevét, hiszen más falvak, amelyek messze feküdtek a Notećtől, bizony változatlanul nagy küzdelmet folytattak a gyakori szárazsággal. Róg terményei ilyenkor nagyon is kelendőek voltak. Persze tudomást szereztek minderről a szászok is, akik már előre dörzsölték a tenyerüket, hogy végre gazdag falvakat is fosztogathatnak. Bizakodásukat ugyan erősen csökkentette, amikor kiderült, hogy bizony a gazdagodó Róg immár nagyobb katonaságot is megengedhet magának. Ezért nagy hirtelenjében elálltak a folytonos zaklatástól, helyette inkább lesajnálóan beszéltek a polánokról, akik ezúttal sem találtak ki semmi újat, csak azt másolgatják, amit az egykori rómaiak meg más frank népek századok óta kitaláltak.
A kereskedők, akik évente kétszer jelentek meg ezen a vidéken, ilyenkor bőséggel vásároltak. A terményekért, meg a helyi kétkezi mesterek termékeiért olyan dolgokkal fizettek, amilyenek e vidéken vagy nem termettek, vagy nem is ismerték őket, ám megkívánták. Persze leginkább az asszonynépséget célozták ezek a furcsa kinézetű és erősen mosdatlan emberek, kiknek szája csak úgy bűzlött a fokhagymától, mert kínáltak különböző pomádékat, ékszereket, és különösen a vászonnál is vékonyabb, fényes és sokszínű anyagot, a selymet. Mint mondották, nagyon messze keletről hozták magukkal, mert csak az ottani mesterek képesek előállítani. Való igaz, tényleg szépek lesznek tőle az asszonyok, állapította meg Worek, aki egy alkalommal hazavitt belőle nagyobbacska mennyiséget a feleségének, Zellának. Varrjon belőle valami szépet, amiben jól érzi magát.
A vándorkereskedőkkel nem volt egyszerű beszélni, mert rendre érthetetlen szavakat mondtak, ám szerencsére némelyik szó hajazott a szászok beszédére, így aztán bőséges mutogatással körítve csak megértették egymást. Worek megmutatta azt a zetont, amit még gyermekkorában fordított ki az eke, s melyet nagy becsben őrzött idáig. A kereskedő nagyot nézett, beleharapott, s aztán mutatta, mit adna érte. Nem is keveset, csodálkozott Worek, de nem árulta el meglepetését. Inkább a felől érdeklődött, ki lehet az a nagy széken ülő ember? A kereskedő valamilyen római császárról mesélt, aki lent, egészen messze, délen uralkodott egy hatalmas területen. Hogy mit jelent a császár szó, azt nem tisztázták, ám úgy tűnt, a polánok fejedelménél, vagy mint más vidékről eredők mondták, grófjánál nagyobb hatalmú lehetett – szűrte le magában Worek, aki a beszélgetés végére megtudta, mit is jelent a szó, hogy ár. Csak az nem fért még a fejébe, hogy mitől ér éppen annyit az ő zetonja.

A szász Konrád meséje
A Ceb által legyőzött, polán rabságba került Konrád érdekes ember volt. Úrként nemrég még hadat vezényelt, s parancsaira gonosz és kemény legények ugrottak, ám alig néhány hónap alatt szolgálatkésszé változott. Ebben nagy szerepet vállalt Helma, a kapitány felesége, aki egy porosz faluban látta meg a napvilágot, s gyermekként közöttük élt, amíg aztán a háborúskodás során a fehér sas nemzetségébe nem került. A szászok s a poroszok nyelve mutatott hasonlatosságot, ezért leggyakrabban ő közvetítette a Konrádnak szóló utasításokat. Kezdetben tartott ettől a vadembertől, de aztán kiderült, kiszakadva régi világából, nem is sokban különbözik a helybeliektől. Ha parancsoláshoz is szokott és úrként élt, azért nem esett nehezére teljesíteni, amit tőle kértek, és úgy élni, mint a parasztok. Ezért aztán lassacskán elfogadták a rógbeliek, hisz látták, nem kerüli a munkát, nem kell béklyót tenni a lábára, mert el nem hagyná a falut. Hogy is mehetett volna vissza az övéihez? Mivel jobb keze súlyosan sérült, kétkezi munkára nem használhatták, ám hamar kiderült, remek mesterember, aki jól ért a szerszámokhoz, s ha maga nem is forgathatja őket, de szakmai mesterfogásokat immár képes elmagyarázni. A rógi malom építésénél már egyenest megbecsülést vívott ki magának. Pontosabban elérte, hogy az emberek ne a legyőzött és megbüntetett ellenséget lássák benne, hanem maguk közé tartozónak elfogadják. És ne hallgassuk el, hogy Worek igazi felnövésében is erős szerepet vállalt. Nemcsak a szászok nyelvére tanította meg, hanem a szokásaikkal is megismertette, gondolkodásuk módjait is felfedte. Lassacskán az is kiderült róla, hogy nemcsak a fegyverek nyelvére tanították meg annak idején, de jómódú szülei azt sem sajnálták, hogy valami pap a világ dolgaival is megismertesse. Számtalan olyan dologról beszélt, amiről annak előtte Worek nem hallott. A kereskedőknél is jobban szólt például azokról a római népekről, amelyek képesek voltak magas házakat emelni, s megannyi csodát teremteni. Példának okáért írni és olvasni, így megörökíteni a világban történteket. Ő volt segítője a Noteć szolgálatba állításának, olyannyira, hogy még bele is karcolta a homokba azokat az alkatrészeket, melyek nélkül nem valósulhat meg a terv. Hogy barátság alakult-e ki közöttük, avagy csak olyan kölcsönös megbecsülés-féle, nem tudható. De Worek később sem tagadta, sokat köszönhet ennek a szásznak. Konrád pedig elsők között jövendölte meg, sok van az ifjú emberben, aki képes arra, hogy azt a sokat jól használja.
Konrádról kiderült az is, hogy bár otthonában nem nevelt gyermeket, sőt asszonya sem volt, különösen vonzódik a gyermekekhez. Bár harcbéli vereségét türelmetlenségének is köszönhette, a kicsikkel való kapcsolatát nem ez jellemezte. Igencsak röpke idő alatt jól megtanulva a polánok nyelvét még arra is vállalkozott, hogy rendszeresen meséljen a lurkóknak, akik addig úgy vélték, hogy Róg a világ közepe, s azon túl nincs is más semmi érdekes. Legfeljebb vad népek, különösen a frankok-germánok, akiknek a célja semmi más, mint mások falvainak elpusztítása. Persze csak olyan mesék juthattak eszébe, melyeket maga is hallgatott otthon, s melyek a szász családokban is szájról szájra jártak. Egy téli estén, amikor több gyermek is ott lebzselt, s odakint cudar idő járta, engedett a nógatásnak, és előállt kedvenc történetével, amely ugyan germán mese volt, de hát emberek voltak a szereplői, s ugye az ember azonos tulajdonságú, bárhol szülte is az anyja.
– Tudjátok-e – fogott bele Konrád –, hogy milyen állat a ló? – kérdezte a lurkókat, akik egymás szavába vágva válaszoltak.
– Aztán tudjátok-e, hogy mi a varázslat? – Na, erre a kérdésre már nem született válasz.
– Hát az a varázslat, ha például valami jó vagy éppen gonosz szellem, ahogy ti mondjátok, jó vagy gonosz boszorkány, int egyet, s a következő pillanatban ti megértenétek a madarak beszédét, vagy éppen emberi szavakat mondanának nektek a lovak. Ha noszogatnátok őket, hogy menjenek gyorsabban, úgy válaszolnának: dehogy megyünk! Fáradtak vagyunk, inkább trappoljunk az istállóba jó meleg almunkra! 
Erre aztán hatalmas kacagás tört ki, s minden gyerek igyekezett kitalálni, mit is mondanának a lovak. De Konrád nem hagyta őket ennél a témánál, s a kincsekre terelte szót. Hamar kiderült, hogy minden gyerek számára mást jelent a kincs, de szinte senkinek sem a gazdagságot. Mivel nem is tudták, mit jelent a gazdagság, ezért inkább valamilyen kedves és különleges tárgyat neveztek kincsnek.
– Nos, majd halljátok, hogy bizony jó dolog, ha kincsre találunk, de olykor csak kiderül, bárcsak ne akadt volna a kezünkbe! Hát most ilyen mese következik – mondta, s belevágott a réges-régen élt Siegfried királyfi történetébe:

Nem is nagyon távol a Noteć vidékétől folyik egy hatalmas folyó, a Rajna, melynek partján pusztító szörnyek éltek egykor, akik állandóan háborgatták az embereket. Sok vitéz tette próbára magát, hogy megöli őket, de mindenki pórul járt, s merészségéért az életével fizetett. Különösen a borzasztó méretű és bűzös sárkány irtotta a rá támadókat. Az emberek már arra is hajlandóak voltak, hogy kiegyezzenek vele, s a béke érdekében mindent megadjanak neki, amit csak kíván. De az bizony nem hajlott a szép szóra, hanem továbbra is irtotta, aki csak útjába került. Hanem akkoriban gyerekeskedett ott egy királyfi, akit Siegfriednek neveztek. Valamiért ő már pöttöm korában elhatározta, hőstetteket hajt végre, s dicső nevet szerez magának, mégpedig éppen a legyőzhetetlen sárkány megölésével. Tervét a felnőttek megmosolyogták, bár látták, hogy a gyermeket nagy erővel áldották meg az istenek. Gyermekszáj! – mondták, s inkább tanulásra ösztökélték, hiszen mégis csak ő a trón várományosa, s ehhez illik, hogy ne csak karban, de fejben is igen erős legyen.
Siegfried tanult is becsülettel. Elsőként kovácsmesterségre adta a fejét, s beállt inasnak. A mester, aki tudta, ki fia-borja, ezért parányi kalapácsot adott a kezébe, hogy azzal üsse a vasat. Az éppen kilenc éves gyermek ekkor így szólt: – Ha te elbírod a nagykalapácsot, hát én is megbirkózok vele, hiszen ezzel a kicsinnyel semmire sem megyek. Add csak a kezembe! – parancsolta. Mit tehetett mást a kovács, hát fogta az üllő melletti másik nagykalapácsot, amit ő is erőlködve emelt fel, s átadta. Csodák csodájára Siegfried könnyedén a magasba lendítette. De az igazi csoda csak ekkor következett. Erősen lecsapott az irdatlan szerszámmal az üllőre, amely hatalmas csattanással azonnal ketté is tört. Ámult a kovács, de aztán azon nyomban félni is kezdett. Jó lenne műhelyen kívül tudni a királyfit, gondolta, s mézes-mázos szavakkal így szólt hozzá: – Bizony neked már nincs is mit tanítanom, királyfi, hiszen vagy már olyan erős, mint én, és a vas is szépen engedelmeskedik a kezednek. Ezért hát jó lenne, ha iziben nekivágnál az erdőnek, és beállnál a szénégetőkhöz, akik nekem a faszenet adják a tűzhöz, meg a vasat, amiből a szerszámokat készítjük. Ha azt is megtanulod, gyermek létedre kész mester leszel, s hol van szerte a világban olyan király, aki nemcsak népét uralja, hanem a kovácsoknak is királya?
A királyfinak megtetszett a javaslat, hát fogta a tarisznyáját, s fütyörészve nekivágott az erdőnek. Amint beljebb haladt, egyre sűrűbbek lettek a fák és sötétebb a vidék. Éppen megkerülte az egyik hatalmas tölgyfát, amely az útjába került, amikor egyszer csak előtte termett a sárkány. Torkából tüzet okádott, és rettenetes hangon rákiáltott Siegfriedre: – Nem takarodsz mindjárt az utamból, te senkifia! Ez itt az én birodalmam! Neked csak a gyomromban van helyed! Éppen jó leszel ebédre – ordította, hogy beleremegtek a fák. Hogy még félelmetesebb legyen, hát egészen közel lépett, jól kitátotta száját. Aki most közületek arra gondol, hogy a királyfi megijedt, az biza tévedett. Mert az felkapott egy egész fatörzset a földről, és rettenetesen kupán csapta a sárkányt. Az csak állt meglepetten, mint aki kővé vált, s aztán dülöngélve, morgolódva s tüzet okádva bemenekült a barlangjába.
Az ifjú csöppet gondolkodott, hogy mitévő legyen. Bekukkantott a barlangba, de azonnal visszahőkölt, mert oly büdös volt és sötét, hogy bemenni nem tartotta jó ötletnek. Inkább gyorsan sok apró gallyból meg nagyobb ágakból máglyát hordott össze a barlang szájánál. Aztán tüzet csiholt – milyen jó, gondolta, hogy ezt megtanulta a kovácsnál! – s lángra lobbantotta. Na, lett is iszonyú meleg és gomolygó füst. A királyfi előkapott egy nagylevelű laput, és beterelte vele a barlangba. Kis idő múltán a sárkány már nem bírta szusszal, és elhatározta, történjen bármi, kimegy a levegőre. Hanem a tűz útját állta, s már pirította is a húsát. Iszonyatosan megijedt, mert tudta, itt a vég. Utolsó erejével átvonszolta magát a tűzön. Bizony a páncélja se bírta a lángokat, csak úgy folyt ki alóla a sárkányzsír. Aztán tett egy utolsó tétova lépést, és ott helyben összeesett, majd egyetlen hangos üvöltéssel kilehelte a lelkét.
Siegfried kárörvendve nézte a sárkány tetemét, majd kíváncsiságtól hajtva egyik ujját belemártotta a sárkányzsírba. Forró volt biza, fel is szisszent fájdalmában. Amíg fújta és rázogatta meg a fülcimpájával hűtögette, valami furcsát érzett. Amikor ránézett, hát mit látott? A zsír kemény páncélként beborította az ujját. Kopogtatta, fához ütötte, de semmit sem érzett. Még a késével is próbálta megvágni, de az kicsorbult a páncélon. Nahát, sérthetetlenné lett az ujjam! – gondolta, és már feküdt is bele a sárkányzsírba. Mindenütt alaposan bekente magát – hű, de büdös, gondolta –, hogy egész testét páncélba öltöztesse. Nem is telt bele csak néhány minutum, amikor kihűlt a zsír, már kopogott is rajta a páncél. – Na, most aztán jöhet bármi szörny teremtvény, egyik sem árthat nekem, kiáltotta bele az erdő csendjébe. Csak hát a nagy magakelletésben nem figyelt rá, hogy a közeli hársfa levele a vállára hullott. Oly könnyű volt, hogy ott is ragadt egy életre. Hej, ha tudta volna a királyfi, milyen gondot okoz majd ez a parányi levél, bizony leszedte volna! De nem tette. E helyett fogta magát és visszatért a kovácshoz, aki ámulatában szinte kővé vált. – Hallod-e, te áruló kovács! Ha már villámsebesen megöltem a sárkányt, most te következel, mert rútul megcsaltál. Ha nem akarsz a sárkány sorsára jutni, váltsd meg magad! – kiáltott rá mesterére. Na, az ijedtében szép szavakkal engesztelte, majd, hogy mentse az irháját, míves pajzsot és pompás lovat ajándékozott neki.
A királyfinak több se kellett, azonnal útnak is indult. Kis idő múltán egy hegy tövébe érve két törpével találkozott, akik éppen a porban fetrengve ütötték-verték és szidalmazták egymást. Igen meglepődtek, amint felnéztek az ékes-kényes paripára és a fejtől talpig páncélos királyfira. Azonnal szétváltak, és meghajolva tisztelték az érkezőt.
– Hát ti, kisemberek, min veszkődtök? – kérdezte Siegfried.
– Hogy mi kisemberek volnánk? Ne sértegess bennünket, nagyember. Mert mi mind a ketten királyok vagyunk! – válaszoltak pökhendien a törpék.
– Királyok vagy sem, mégis úgy bántok egymással, mint két rabszolga, akik egy falat kenyérért küzdenek életre-halálra. Már csak tudom, mert királyfi vagyok! – mondta büszkén Siegfried.
– Tudod, magasságos királyfi, valóban nagy a mi haragunk, mert amit apánk örökül ránk hagyott, az rengeteg kincs. Csak az a baj, hogy nem tudjuk igazságosan elosztani. Mert a testvérem mindig többet akar! – mondta az egyik törpekirály. Mire a másik azon nyomban rávágta:
– Hogy én akarok többet, nem inkább te? A kapzsi éppen te vagy, aki legszívesebben megölnél, hogy az egész Niebelung-kincs a tiéd legyen! – kiabálta magából kikelve.
– Méltatlan, hogy így üvöltöztök egymással, majd én igazságot teszek köztetek! De először is hadd látom, min civakodtok! – mondta a királyfi, aki hitte is meg nem is, hogy igazi kincsért marakodnak.
A két törpekirály kis vita után beleegyezett, hogy együtt mutatják meg a kincset, és az osztozásban döntőbírónak az ifjút kérik fel. Amíg a hegy gyomrába értek, azért még parázs vita zajlott, adjanak-e ajándékot a bíráskodás fejében. Addig-addig ordítoztak egymással, amíg arra jutottak, hogy Balmungot, a kardot adják, már csak azért is, mert azt ők ketten sem bírnák megmozdítani, elfelezni meg teljességgel lehetetlen.
Na, alapos meglepetés érte Siegfriedet, amint a folyosó végén egy hatalmas terembe értek, ami bizony telis-tele volt drágakövekkel és arannyal. És a nagy halom előtt ott feküdt a földön a hatalmas kard vagy inkább pallos, amelyet egyetlen halandó sem képes egy kezével felemelni, hát még megforgatni. A királyfi szíve szerint azonnal felkapta volna, de az esze azt diktálta, hogy legyőzhetetlenség ide vagy oda, várnia kell az osztozás végéig. Sietve kettéosztotta a rengeteg kincset, még arra is ügyelve, hogy méretre és darabra is azonos legyen a két halom. A törpekirályok türelmetlenül nézték a munkát, s azt hangos kiabálásokkal értékelték.
– Jaj, az csakis az enyém lehet!
– Én azt a kereket nagyon akarom!
– Apám azt nekem...
– Nem, nem csakis nekem ígérte! – rikoltozták, s már-már megint hajba kaptak.
Mikor aztán egy-egy igazán szép darabnál a királyfi megállt kis időre, hogy gyönyörködjék a mesteri munkában, na, akkor kánonba kiabálták: letenni, letenni, az a miénk! Oly nagy egységfrontot alkottak, hogy hirtelen tőrt kaptak elő az övükből, és nekitámadtak Siegfriednek, hogy ott helyben lekaszabolják. De hát a királyfit védte a páncél, így hiába is döfködték. Csak kacagott Siegfried, aztán elunta a dolgot, felkapta nagy hirtelen a Balmungot, mint a pihét, és azonmód lekaszabolta az ellene fenekedőket. Hanem akkor váratlanul előtoppant a törpék nagybátyja, Alberich törpekirály és két rettenetes kincsőrző óriás.
Az óriások eleinte elő se vették kardjukat, inkább csak eltaposni igyekeztek Siegfriedet, aki ügyesen kitért előlük. De aztán csak előkapták a kifent kardokat és sitty-sutty, máris záporoztak csapásaik. De hiába szúrtak, vágtak, bizony a páncélt nem sikerült áttörniük. Alberich hiába tüzelte őket, érezték, hogy nem nyerhetnek, ezért menekülésre fogták a dolgot. Ám jócskán elkéstek vele. A Balmung elérte őket, s iszonyú sebeket ejtve a másvilágra küldte őket. Így aztán csak a színarany trónon terpeszkedő Alberich maradt a küzdőtéren. Izmos kis ember volt, ruhája csak úgy csillogott a sok drágakőtől. Oldalán félrőfnyi kard fityegett. Felállt és vékonyka, sipítozós hangon rákiáltott a királyfira:
– Na, Siegfried, vagy hogyan is neveznek, ütött a végórád! Meglakolsz két óriásom haláláért! Őket legyőzted, de velem nem bírsz, annyi szent. Jobban jársz, ha mented az irhádat, amíg elő nem kapom hüvelyéből a kardomat, ami van olyan kemény, mint a tied. A sárkánypajzsban sem bízhatsz, az sem véd, meglásd!
– Sok a szó, te törpék királya! Hamarosan majd torkodra fagyasztja a szót a Balmung. Jobb, ha most vetsz még néhány pillantást a kincseidre! Mert aztán már soha sem látod őket – mondta a királyfi, s előkapván a Balmungot, megindult Alberich felé.
Hanem akkor nagy meglepetés érte. A törpekirály fejére tette a sisakot, s abban a szent pillanatban láthatatlanná vált. Volt, nincs, elillant. Siegfried csak forgott körbe-körbe, meresztette a szemét, de hiába. Hol innen, hol onnan zúgtak az ütések a páncéljára, oly gyorsan, hogy felemelni sem volt ideje a kardját. Nagy tanácstalanságában ekkor alig hallhatóan megszólalt a Balmung:
– Gazdám, nemes királyfi! Bízd rám a dolgot, mert az én szemem a láthatatlanon is átlát. Engedd, hogy magam irányítsam a csapásokat, s akkor győztes leszel.
Mit volt mit tenni, a királyfi azon mód szót is fogadott, s nem telt bele csak néhány pillanat, máris a kardvégen fityegett a láthatatlanná tevő sisak. Akkor aztán Alberichnek csak egy útja maradt, magát térdre vetni és mézes-mázos szavakkal könyörgőre fogni a dolgot.
– Győzhetetlen királyfi, te, aki nagy király leszel hamarost, könyörülj életemen. Fogadd megváltásként a kincseimet, csak hagyd meg életemet, s akkor a ködsisakot is neked adom!
– Hogy az enyém lehet? Máris az enyém, hiszen itt fityeg jó Balmungom hegyén. Ám jól van, törpék királya! Enyém a kincs, enyém a ködsisak és enyém az életed. Ráadásként a rangodat is elveszem! Így mától te törpekirály helyett a kincstárnokom leszel. Ha élni akarsz, úgy vigyázol a kincsre, mint a szemed világára. Ha csak egy is hiányzik belőle, amikor újra eljövök, annyi az életednek! – mondta a kevély Siegfried.
Alberich térdre vetette magát, és mindent megígért. Így aztán Siegfriedet immár nemcsak a sárkánypáncél meg a láthatatlanná tevő ködsisak védte, hanem a félelmetes kard is. Nem csoda hát, hogy hetedhét ország leghíresebb lovagja lett.

Mivel lassan esteledett, Konrád félbehagyta a történetet. A gyerekeket alaposan felizgatták a hallottak. Kivált a ködsisak. Mit nem adtak volna érte, hogy felvegyék, s e perctől kezdve mások tudta nélkül mindenütt ott lehessenek, ahol csak akarnak! Egyikük az áldozati szent ligetbe menne a sisakkal, ahol végre kilesné, mikor jönnek az istenségek, hogy elfogyasszák a nekik kitett étkeket. Már eddig úgy vélte, az istenségek helyett csak néhány vándor jár oda az éj leple alatt, és lakik jól mások főztjéből. A másik gyermeket, egy serdülő lánykát meg inkább a bokros liget sötét zuga érdekelné, ahova naplemente környékén járnak a nagyobb fiúk, mert az izgató szóbeszéd szerint ott bizony fura dolgok történnek.
– Hallod-e, Konrad! – szólította meg a szász mesemondót az egyik nagyobbacska fiú. – Te úgy gondolod, hogy valóban élnek ezek a sárkányok? Mert én egyet sem láttam soha, és senki sem itt Rógban.
– Hát mondtam én neked, hogy ez a Siegfried élt valaha, és valóban éltek sárkányok a régi időkben? Mese ez, nem más, amolyan történet a hősiességről, meg az emberek okosságáról és butaságáról. Arról, hogy bármilyen nagy is az ellenség, legyőzhető, ha jó a fegyverünk, és van elképzelésünk, hogyan is járjunk túl az eszén. Valahogy úgy, ahogy Ceb apó járt túl az enyémen.
– Mert a harcban előre kitalálta a gondolataidat?
– Bizony, az meglehet! Én nagyobb voltam, erősebb, a rangom is felette állt, meg a fegyverem is amolyan mindig győzedelmeskedő Balmung volt. Csakhogy kiderült, az nem sokat ér, ha vele szemben egy másik Balmungot szorít egy kéz. Ha valaki jó célra forgatja a kardok kardját, akkor érdemes rá, ám ha nem, akkor úgy jár, mint én.
– Akkor hát, szerinted, jó ember ez a királyfi?
– Ha vársz egy csöppet, majd meghallod, merre fordul Siegfried élete, s akkor megtudod, megérdemelte-e a csodás kardot és a ködsisakot.
Abban a reményben rebbentek szét a kis mesehallgatók, hogy hamarosan folytatódik a történet. Mindenkinek volt ötlete a folytatásra, találgatták, valaha is emberére talál a királyfi, jó vagy rossz emberek a törpék, már ha egyáltalán vannak ilyenek. Fura módon még Worek is töprengett a mesén, főként azért, mert Konrád elmondta, az ő nemzetségeinek még nagyon sok hasonló meséje van. Vajon nekünk polánoknak meg csak a Pannról és Lechről szóló történetünk van? Ha így van, az nagy kár, mert ellentétben a germán mesékkel, amelyekben szinte semmi sem igaz, a miénkben szóról-szóra minden az! Mert barnamedve van, sokan látják manapság is. De sárkányt ugyan ki látott életében? Még szerencse, hogy Ceb megélte unokái születését, mert így azok igaz történeteket is hallhatnak. Hősnek meg itt van saját apja.
Nem olyan sok idő telt el, amikor újra körülvették a szász Konrádot, aki éppen az asszonyoktól jött, ahol a gyolcskészítést tanulta, és jó kedvében, némi unszolásra tovább szőtte a királyfi élettörténetét:

– Siegfried elhatározta, hogy jó lován bejárja a világot. Jártában-keltében útjába akadt egy Regin nevű törpe, a helybéli mesterkovács, aki már régóta kereste Siegfriedet, mert éppen ő szerezheti vissza ellopott apai örökségét Fafnir sárkánytól. Regin tisztelettel köszöntötte a királyfit, majd azonnal nekilátott, hogy szolgálatába fogadja. Mondd, Regin, ha szolgálatodba állok, és megteszem, amit kérsz, ugyan mi a jutalmam? – kérdezte a királyfi. Regin azonnal rávágta: Ha az arany előkerül, olyan kardot kovácsolok neked, ami egyetlen suhintásra mindent kettéhasít. Még a vizet is, amelyet meghasít, s így száraz lábbal kelhetsz át a másik partra – mondta az öntelt kovács.
A királyfi kalandvágytól feltüzelve elvállalta a feladatot. – Na, hadd látom azt a sárkányt! – mondta, s azonmód nekiindultak. Hamarosan a nagy folyó partján fel is fedezték a sárkány lábnyomát, amely elvezette őket a barlangjához. Siegfried bekiáltott: – Hej, Fafnir, gyere ki izibe, mert szólnék veled! Hadd lássalak! – De válasz nem érkezett. Már-már indultak tovább, amikor hirtelen mennydörgésszerű hang bődült fel az öblös nyílásból, melybe akár egy parasztszekér is befért volna:
– Eltakarodj, vakarcs királyfi! Te csak ne mondd meg nekem, hogy mit tegyek! Ha meglátsz, majd inadba száll a bátorság. Tágulj innen, vagy megeszlek ebédre! – fűzte hozzá, aztán elhallgatott.
Na, több se kellett a sértődékeny ifjúnak, s elhatározta, megleckézteti a sárkányt. Kénköves barlangjába ugyan be nem megy, inkább a napvilágon vív meg vele. Mivel tudta, merre jár szomját oltani, ezért az ösvénybe mély árkot ásatott a törpékkel. Amikor készen voltak, gallyakkal ügyesen befedték a gödröt, és még földet is hordtak rá. Esteledvén a királyfi belebújt a lyukba s várt.
Amikor a hold sarlója megjelent és az erdő elcsendesedett, nagy recsegés-ropogás közepette meg is érkezett Fafnir, aki kis dalt dúdolt magában: „Az ember engedelmes, én meg győzedelmes”. Éppen befejezte az együgyű refrént, amikor az árok fölé ért. És akkor alulról Siegfried kétszer is belemártotta a gyomrába a Balmungot. A sárkány felbődült, lángot vetett álltában, aztán megrázkódott, hatalmas farkát úgy a földhöz verte, hogy beleremegett az erdő. Siegfried kiugrott az árokból, s meglepődve hallotta, hogy Fafnir emberi hangon szól hozzá:
– Ki fia-borja vagy, te elvetemült?
Siegfried már-már válaszolt, amikor eszébe jutott, ha megmondja a nevét, pórul jár. Mert úgy tartják, ha néven nevezi magát, akkor neki vége.
– Szép Szarvas a nevem – mondta csalfán, s még hozzáfűzte: Nincsen nekem sem anyám, sem apám.
Még alig fejezte be szavait, amikor a sárkány lassan térdre rogyott, ereje elhagyta, szájából láng helyett csak szürke füst tört elő, és alig hallhatóan rebegte:
– Te fényes szemű ifjú, hős Siegmund gyermeke, ki biztatott fel arra, hogy engem megölj? Inkább azt átkozom, mint téged. Mert tudd meg, a rám bízott kincs, a sok ragyogó arany nem dicsőséget hoz neked, sokkal inkább romlást. Mert ezt a kincset én örököltem, s nem az álnok törpe, kinek apja nem is király volt, csak egyszerű szegény kovács. Ha jót akarsz, hallgatsz rám, a haldoklóra, megfordítod lovadat, és mész minél messzebbre el innen, amíg teheted! A kincs romlást hoz rád! – lihegte utolsó erejével és csendben kilehelte a lelkét.
Na, ebben a szempillantásban ott termett Regin, és rákiáltott Siegfriedre: Ha most azonnal kivágod Fafnir szívét, megsütöd és megeszed, akkor nem teljesül be a jóslata! 
A királyfi hitte is meg nem is, amit Regin mondott, de azért csak megsüttette a törpével a sárkányszívet és jót falatozott belőle. A törpe még édes itókával is szolgált, hogy jobban csússzanak a falatok. Bizony fejébe is szállt Siegfriednek a nedű, s kezdte magát könnyűnek érezni. Ám a gyanú csak befészkelte magát az agyába. Mi van, ha Fafnir szólt igazat, nem pedig Regin? Akkor bizony valóban nagy veszélybe került! Alig jutott végére a gondolatnak, amikor látta, hogy a gonosz törpe előkapja a tőrét. Nagy hirtelen tiszta lett Siegfried feje, s már villant is a Balmung. Nyekk! – ennyit sem mondott Regin, s holtan terült el a földön. A többi törpe ijedtében ott helyben sóbálvánnyá vált. Siegfried igen megörült, hogy elejét vette a bajnak, csakhogy valami furcsát hallott. A közeli fán csicsergő rigók emberi nyelven kezdtek beszélni. Egyikük, a sárga, így szólt:
– Nézd csak, komám! Itt ül Siegfried, a hős, aki sárkányszívet falatozik. Az meg ott a gonosz Regin teste kétfelé vágva. Na, oda Fafnir összes kincse.
A másik, a sárga színű így felelt:
– Bizony, pórul járt itt mindenki. Fafnir elvesztette a kincsét, Regin pedig nem kapta meg. Már csak az a kérdés, Siegfried jól jár-e?
– Megkeserüli ez is, mert gyilkossá lett. Már látom is, amint hazug élete véget ér.
– Aztán azt is látod, hogy dicső csatában esik el, avagy úgy jár, mint áldozatai? És nem használ sem a Balmung, sem a láthatatlanná tevő sisak?
– Nagy szégyene lesz, meglásd, mert egy szolga azon a ponton döfi belé a tőrét, ahol egy parányi falevél hagyott foltot a bőrén.
Siegfried döbbenten hallgatta a madarakat, s szinte megfagyott ereiben a vér. Leült a még parázsló tűz mellé, fejét karjába temette, és befogta a fülét, ne is halljon semmi mást. Reménykedett benne, hogy az ital tesz őt csúffá, és nem is értette a madarak szavait. Feltápászkodott, a törpékkel szekerekre rakatta a töménytelen kincset, és elhajtatott vele kincstárnokához, Alberichhez. Aztán fogta magát, és megint útnak eredt. Ment, amerre vitte a végzete, ahogy a két rigó megjövendölte.

Worek a gyerekekkel együtt hallgatta a mesét, mikor vége lett, Konrádhoz fordult: – Furcsa meséid vannak, hallod-e? Nem is gyerekfüleknek valók, mert tele vannak gonoszsággal, bűnös emberekkel. Az nem lehet, hogy mindenki, aki csak él, rossz ember, kapzsi, és mások életére tör. Hacsak nem a tieidről szól ez a mese. Rólatok, a hódítókról, akik elveszik a másét, és akár egy disznóért is embert ölnek.
Konrád elkomorodott ezekre a szavakra, mert az utóbbi időben már senki sem vetette szemére elmúlt életét, s most éppen attól hallja, akit igazán megszeretett. Worek érezte, jó lenne valahogy elvenni szavai élét, ezért közelebb húzódott hozzá, kezével megérintette a térdét.
– Bántottalak, de nincs igazam, Konrád. Tudom én, tudom jól, hogy a mi fajtánk is támad rátok, nem is kevésszer. Fejedelmünk alig harminc éjjel ezelőtt két porosz falut is fölégetett. Hogy miért, nem tudom. Szóval nem azért aljas Siegfried, mert germán, hanem mert a kincsen kívül más sem érdekelte.
– Skala is ott volt a fejedelem seregében? – kérdezte Konrád.
– Nem, rógi katona egy sem – hangzott Worek válasza.

Worek gyermekei
Worek, amikor megpillantotta első gyermekét, érzett némi csalódást. A dézsából éppen kivett csecsemőről a szobát uraló félhomály ellenére rögtön kiderült, a várt fiú helyett bizony leánya született. Arányos, pöttöm kis teremtés volt, szokatlanul hosszú, egészen sötét hajjal, és a polánok között ritkaság számba menő barna bőrrel. Hát még amikor a csöppség kinyitotta a szemét, amely szinte kifénylett az arcocskájából! Mélykék volt, hasonlatos az érett kökényhez – ámult el Worek. A gyermek szépsége szinte szíven ütötte. Elég sok csecsemőt látott a faluban, de ilyen szépet még soha. E perctől elveszett a fontossága, fiút, avagy lányt tart a kezében. Maradt csak a büszkeség, hogy az istenek éppen neki adták ezt az ajándékot. Mert e perctől kezdve hitt benne, hogy fénylő kincs e gyermek, akit védeni fog, amíg csak él.
Jolka, aki Zella segítségére volt a születés során, odalépett Worekhez, s határozott mozdulattal kivette kezéből a gyermeket. – Nem téged illet, hanem az anyját, most és mindenkoron, mert hisz leányka ez! – mondta, és odavitte, ahova az vágyott, az anyai csecsre. A hirtelen beállott csendben a férfi, aki imént vált apává, szintén az ágyhoz ment, és lenézett kettejükre. Zella csukott szemmel feküdt, s szinte ösztönös mozdulattal, óvón átölelte gyermekét. Kimerítette a szülés és a körülötte szorgoskodó asszonyok, meg a javasember folytonos beszéde. Worek nem szólt, csak megsimogatta felesége arcát. Egészen bizonyosan érezte, hogy ezzel a kettőjük véréből való kis lénnyel valami különleges új kötelék jött létre közöttük. Egy immár látható szál, amely eltéphetetlen.
Az ifjú apa kifordult a házból, leült egy kőre, s tovább töprengett a kislányáról. Csak nem hagyta nyugodni a sötét haj, a barnás bőr, s azok a kicsit metszett szemek. Talán valamelyik eleje, az lehetett ilyen, még a régi hazában, amiről apja olyan szép történeteket mesél. Ideje már, hogy ő is megjegyezze őket, hiszen lesz még belőle is nagyapa, s bizony e szép dolgokat örökül kell hagyni a majdan következőknek. Nos, a töprengés közepette ki más telepedett melléje, mint az apja. Hallgattak egy ideig, aztán Worek hirtelen megszólalt: – Apám! Talán bolondnak nézel, de arra kérlek, mesélj nekem! Tudod, amikor lánykámra néztem, valahogy eszembe jutott az egyik meséd, amelyik arról az Udan nevű férfiről és a lányról, Bladyról szólt.
Ceb nem csodálkozott, inkább megsimogatta fia vállát, s így szólt:
– Értem én, persze, hogy értem! Amikor megszülettél s rád néztem, azt kerestem az arcodban, hogy látom-e benne magamat. De nem láttam. Hogyan is láttam volna, amikor önmagamat nem láttam csecsemőként, s hogy nézne ki, ha öreg arccal születne egy gyermek? De ahogy hosszasan néztelek, csak találtam bennünk valami közöset. Mert hát a gyerek feladata, hogy hasonlítson. Végtére is, mint most már te énrám.
Tudod, abban az időben nem mondta senki sem, hogy törzsünk és nemzetségünk neve polán. Apám is az apjától hallotta, hogy sok nemzetség élt akkoron ott a Pannon vidéken, s a legtöbbük nyelve egészen hasonlított a miénkhez. Ha értették is egymást, azért béke nem mindenkor honolt közöttünk, mert kapzsi az ember, meg sértődős, és erősen kívánja is a másét. Ám a nagy folyók által szabdalt szép vidék élhető volt, hiszen nem szikkasztotta a nap, s a hideg sem dermesztette annyira, hogy télidőn megfagyjon az ember. Ezért gondolták eleink, hogy ott lesz örökös maradásuk. Ezért követet menesztettek a fényes Bizánc császárához, annak jóindulatát s tanácsát kérve. Tőle nehéz szívvel tért meg a követ, mert amit hallott, az erősen nyomta a lelkét.
Hírt vett róla, hogy nagy had indult meg erőnek erejével a világ legtávolabbi végéről, és nyomában mindenütt vér áztatja a földeket. Jaj, sokszor is jaj azoknak, akik ellenük szegülnek. Menekülni vagy behódolni nekik, nincs más út. Mert karddal a magukat hunnak nevező förgeteget ugyan le nem győzheti senki! – mondta a követ.
A magasságos császár nem is tévedett nagyot, hiszen még alig múlt el a keresztények számítása szerint a 400. év, amikor megérkezett a veszedelem. Mintha a földből, vagy a mindent elnyelő ködből tűntek volna elő egy szempillantás alatt, apró száguldó lovakon irdatlan lovas tömeg áradt szét a nagy folyók közében. A hun lovak patkójától szinte rengett a föld napokon át. De nem össze-vissza vágtattak ide és tova, hanem rendezett seregek követték egymást, és egyik itt, a másik másutt pihent vagy telepedett meg. Nem vitáztak azok egymással, hanem rendet követtek. Mint akik tudják, honnan hova tartanak, és hol a céljuk. Nos, éppen ott volt, ahol eleink éppen lakoztak.
A mi fejedelmeink, hallgatva a császár tanácsára, nem fogtak fegyvert. Annak ellenére sem, hogy harcosaink ugyancsak jó hírt vívtak ki maguknak az évszázadok során. Így aztán falvaink népe sértetlen maradt. Csak az élet lett nehezebb, mert amit termett a jó zsíros föld, abban bizony osztozni kellett a hunokkal. Nagy volt az adó, hiszen rengeteg volt az éhes vitéz és a kiszolgáló nép. Számolatlan barmaik mindent lelegeltek, alig maradt a mieinknek némi fű, hogy éhüket elverjék és kerekre hízzanak. Egyszer aztán, nem sok idővel azt követően, hogy a hordák egész Pannoniát belakták és a napnyugta felé élő népeket mind egy szálig levágták, Udan személyében Attila nagykirály követet küldött Pannhoz. A nagy műveltségű fejdelem jártas volt a bizánci udvarban, és jól bírta a latinok nyelvét. Így aztán, midőn a hun vezér elébe járult, kezét felemelve, ave szóval köszöntötte, s szerette volna rögtön rangját is latinul említeni, ám mielőtt még ezt az akkori illem szerint megtehette volna, Udan udvariatlanul közbevágott, és váratlanul a mi nyelvünkön szólott: Przywitany uprzejmy monarcha! Légy üdvözölve, kegyes uralkodó! – mondta, miközben kissé fejet hajtott. Általános volt az udvar ámulata, hogy e barbár ember, ha különösen ejtve is a szavakat, bírja a nyelvünket. Pann, ki addig állva hallgatta a követet, lassan leült arra a díszes székre, melyet minden tanácskozáson használt, s a követet is hellyel kínálta magával szemben. Udan gyors mozdulattal ült az ácsolt támlás székre. Úgy, mint aki bármely pillanatban képes felugrani, ha a helyzet úgy hozza. Ezért a hátát sem szegezte a támlának, inkább kissé előredőlt. Jobbja közvetlenül kardja markolatánál, díszes övén nyugodott. Pann eligazította ruháját, majd emelt hangon így szólt:
– Legyen üdvözölve nagykirályod, kivel is osztozunk e szép vidéken, s kinek seregeit módunkban áll élelmezni. Szólj hát, mi végett vagyon látogatásod? – Udan kísérője, aki mintha csak árnyék lenne, szinte észrevétlen állott széke mögött, most előlépve kinyitott egy szépen faragott dobozt, majd átadta a követnek. – Engedd meg, a lechita nemzetségek dicső fejedelme, hogy általnyújtsam neked Attila ajándékát – mondta Udan, s intett emberének, tegye Pann elé a dobozt. Fejedelmünk óvatos mozdulattal vette ki az aranytárgyat, egy mesterien vert övcsatot. Hasonlót azokhoz, melyeket a hunok vezérei viseltek, rajta egy áldozatára éppen lecsapó madár domborművével. Fejedelmünk gondosan megszemlélve az ajándékot elértette annak üzenetét. Maga egy színezüst markolatú díszes tőrt vett fel asztaláról, s így szólt: – Köszönöm uralkodód ajándékát, mely bizonyára néped jelképét ábrázolja. Viszonzásul küldöm kegyes uralkodódnak ezt a színezüst markolatú tőrt, amely mint reméljük, soha sem találkozik majd ama sassal, amely az övcsaton látok. Mert az háborút jelentene, melyet mi itt bizton elkerülni vágyunk. – A követ meghajolt ültében, majd biztosította Pannt, hogy maga is a béke hírnöke, hiszen Attila nagykirálynak nincs gondja vele és népével, melyet atyai jóindulatába fogad, szállásaiból el nem űzi. Súlyos csend nehezedett e szavak hallatán a teremre. Ki ott volt, igencsak tudta, a hallgatás és a tűrés lehet a béke záloga. Ettől a perctől a föld, mit maguknak tudtak, immár nem az övék.
A csendet Pann fejedelem asszonya törte meg, kérve a vendéget, hogy tisztelje meg asztalukat közös étkezéssel, melynek során mindazt elébe tehetik, amit nemzetségeik vidéke a szorgos művelés által megterem. Ígérte egyben, hogy a követ kíséretét is méltón ellátják, mert tisztelik a hozzájuk jó szándékkal látogatókat. Hamarosan asztalhoz ültek hát, hol is jó sok ideig szép zeneszó és jó étkek mellett vígan voltak. Midőn a jó húsok megfogyatkoztak, és kis csend ülte meg az asztalt, Udan szóra emelkedett: – Attila, a világ ura lelkemre kötötte, hogy nevében elmondjam, asszonyoddal egyetemben elvár udvarába, ahova magam kísérlek. – Pann elsőként az ég felé emelte szemét, majd a követre szegezte tekintetét és méltósággal így válaszolt:
– Uralkodód jóindulatának tekintem, hogy nékem népe jelképével ékített ajándékot küldött, s még inkább, hogy udvarába vár. Hívását köszönettel fogadom, s bár te, követ úr, harcosoktól kísérve jöttél udvaromba, s oldaladon végig kardot viseltél, lásd, én fegyvertelen fogadtalak házamban. Így is kelek majd útra egy alkalmas időben úrasszonyommal s néhány szolgáló cselédemmel. – Felállt, s kezével intve jelezte, elérkezett a búcsú pillanata. Udan is felállt székéből, és kissé nyers hangon válaszolt: – Fejedelem! Az alkalmas idő elérkezett! Véled és asszonyoddal holnap napkeltekor útra kelünk. Attila nagykirály, a világ ura három nap múltával kíván látni, s hosszú az út. – Ezzel kissé meghajolt, majd mielőtt a fejedelem elhagyta volna a termet, gyors léptekkel övéihez távozott.
Hogyan esett az út, melyen Udan fegyveresei fogták körül a lovasokat, s miről esett szó Attila királynál, nem tudható, de a hunokkal aztán is békében éltek a nemzetségek. Igaz, munkájuk gyümölcsével hizlalták a hódítókat, de úgy vélték, jobb ma és holnap a kevés a semminél, az életüknél. Meg hát tanácskozásokat tartván kiderült, a férfinép többségében nem buzog a harci kedv. Ám voltak közöttük szép számmal, akik eddig is kardjukkal arattak babérokat, és nem esett jól pihentetni harcbéli tudásukat. Keresték a győzelem lehetőségét, s azt a hunoknál meg is találták. A távoli Kelet s immár a Nyugat megannyi harcias népe szolgálta az új hódítókat, s bizony szép számmal szláv harcosok is, kiknek nagyon is tetszett a sarcból s rablásból nekik jutó rész. Közülük nem egy járta be fent északon a Baltinak nevezett nagy víz környékét, ahol addig a harcias gótok éltek. Éppen a követségben Pannál járt Udan vezérletével a hun hadak levágták azok legjobbjait, s végképp elkergették őket. A csatákban edzett szláv nemzetségek katonái, midőn a hadjáratból megtértek, sok szépet meséltek azokról a tájakról, ahol az ott élő törzsekkel egykönnyen megérthették egymást, hiszen hamarosan kiderült, rokonok ők a javából, hiszen ők hozták létre a nagy lechita impériumot.
Udan a dicső hadjáratok közben hadi népével a Pann fejedelemhez közeli vidéken emelt szállást magának. Ő díszes jurtában lakott, amely nyáron a nagy melegben is hűs menedék volt, de télen is óvta lakóit a fagyoktól. Hatalmas gulyáik bőszen legelték a két nagy folyó közti zöld füvet, s dagadtra híztak. A vezérnek, aki többször is felkereste a fejedelmet, igen megtetszett a fejedelemasszony egyik szolgáló leánya. A Bladynak, vagyis Kesének nevezett lány 16 tavaszt élt meg addig, és jóravaló, magát igen büszkén tartó fehérnép volt. Tüzes tekintetével könnyen megbabonázta a férfiakat. Vadultak is érte, és mindent megtettek, hogy a közelébe kerülhessenek. Kesének sem volt ellenére a közeledés, de azt csak játéknak vette. Kis kergetőzést, néhány lopott simogatást meg-megengedett, de többre nem jutottak véle, mert a kis vadmacska csípett és harapott, ha bárki átlépte a határt. Hanem midőn Udant először megpillantotta, valami különleges érzés támadt benne. A sok pelyhes bajszú kislegény után egy igazi férfit látott, aki szinte vonzotta a szemet. Hát még amikor lovon ülve, nyargalva látta! Úgy érezte, valósággal összenőtt paripájával. Amikor meg, ha nagyritkán gyalog járt, derekát peckesen tartotta, fejét felszegte, s amolyan messze néző tekintettel lépkedett. Blady arra gondolt, talpai talán nem is érik a földet. Hangja mély volt, zengő és erőteljes. A lechita szavakat különösen ejtette, de mindig érthetően. Sötét szemei pedig úgy fénylettek ki az arcából, hogy nehéz volt szabadulni tekintetétől. Titokzatosság, erő és hatalom egyszerre sugárzott belőle, s ez megdobogtatta Kese szívét.
Az egyik este a fejedelmi asztalnál Kese szolgálta fel az italt. A terembe lépve tekintete összeakadt Udanéval. Csak egy villanás volt, de mégis szinte égette a lányt. Aztán, midőn egészen közel lépve bort akart tölteni a vezér kupájába, és megérezte a teste illatát, lenézett fekete hajfonatára, izmos kezére, alig tudta szavakkal kínálni a bort. A férfi hangját is alig hallotta meg: – Nie piję wina! – Nem iszom bort, mondta határozottan, s felnézett rá. Kese ezt a tekintetet soha életében el nem feledte.
Azon az éjjelen a hun megjelent Kese álmában. Sasként irdatlan magasságból vijjogva zuhant ágya felé, ő pedig repesve várta, hogy reácsapjon e fejedelmi madár, és csőrével marcangolni kezdje. Ám ágya fölött a madár egy pillanat alatt megállította zuhanását. Egyik szárnyával lágyan végigsimította az arcát, majd egész testét. A lány beleremegett az érintésbe. Aztán tétován felnyúlt a madárhoz, megérintette fején a tollat, amely puha volt, mint a legfinomabb kelme, aztán másik karját is kinyújtva átölelte. A sas ekkor magával ragadta őt, és hangtalan, lassú szárnycsapásokkal újra felemelkedett. Immár együtt repültek a mezők s a nagy folyó felett fel egészen az égig, ahonnan látni lehetett a távolabb égbe szökő hegyeket, melyek oly hűségesen óvták e tájat. Kese cseppet sem félt, míg szárnyaltak a magasban, hanem inkább biztonság és végtelen öröm öntötte el. Szabad lett, mint a madár.
Udan közeli szállásán elég ritkán tartózkodott hosszabb ideig, hiszen a hunok örökös hadjáratban lelték örömüket. Egy ízben azonban jó két hónapot kényszerből saját jurtájában töltött, mivel a gótokkal vívott újabb csatában kisebb sebesülést szenvedett. Bizonyára nem egészen a véletlen művének tekinthető, hogy az ápolásban Blady is szerepet kapott. Sőt, mi több, egyenesen főszerepet! Mert sebeinek ellátása mellett az étkek elkészítése és felszolgálása is feladatai közé tartozott. Így aztán hamar parancsokat kezdett osztogatni, s még a javasembert is elzavarta, mondván, van neki olyan főztje, amely nem a gyomornak kedves, hanem éppen a sebeknek. A vezér környezete eleinte furcsállotta a dolgot, mert parancsnokuk addig csak a hunok ételeit fogyasztotta, s a javason kívül mást közel nem engedett magához. Most meg mindent erre a kis szláv lányra bízott, ennek főztjét ette nagy boldogan. Lovainak és fegyvereinek ápolója, aki igen fontos szerepet játszott Udan életében, azért nem nagyon csodálkozott ízlésének változásán. Maga is meregette szemét a lányra, de tudta, ha valaki megkaphatja, az legkevésbé ő lesz. Sokkal inkább a vezér, akire nem volt mondható, hogy a nők bolondja. Sokan csodálkoztak is, hogy a harcokban elrabolt vagy hozzájuk önként csapódó lányokat sohasem kérte magához. Bezzeg most, Bladyt. A lovász-fegyvermesterből kikívánkozott, hogy a katonákkal megossza ezt a színeváltozást, de inkább hallgatott, mint a sír. Tudta jól, ha fecsegő bennfentesnek mutatkozik, olyan büntetést kap, hogy élte végéig megemlegeti. De beszélnie azért csak kellett, s ezért sutyorogva a lovakkal osztotta meg a történéseket. – Hej, táltosaim, hej, a gazdátok maholnap szívesebben lovagolna meg egy asszonyt, mint titeket, jó paripáim! – súgta a lovak fülébe, s mivel azok hallgatagok voltak, még erősebben is fogalmazhatott. – De tudjátok, még inkább azt szeretné, ha éppen ő lenne a ló, s rajta az a szép leány lovagolna oly gyakorisággal, mint ahogy benneteket ül meg a vezér!
Az egyik tikkasztóan meleg este a vezér Bladyt szólította. A lány tüstént megjelent a jurtában. – Vezér! Mi az a nagyon sürgető dolog, hogy nem tudod kivárni az estebédet? – kérdezte tettetett komolysággal. – Nagy melegem vagyon, mint ha a tűz égetne bévül – mondta a férfi, kinek valóban gyöngyözött a homloka, s a nagy takaró alatt is reszketősre fogta a dolgot. Blady magától értetődő természetességgel a homlokához nyúlt, rajta tartotta kis ideig a kezét, s aztán így szólt: – Lázad van, nagyúr! A sebeid üzennek általa, s azt kiabálják, hogy segítség! Hát akkor hadd nézzem őket! – mondta a lány, és se szó, se beszéd, kitakarta a férfit. A mellén lévő lándzsa ütötte meg a nyílvessző okozta seb a vállán és mellén rendben volt, hiszen ezeket Blady ellátta. Mástól van a láz, gondolta, s kis éllel a hangjában megkérdezte: – Aztán van-e még sebed, amit eltitkoltál előlem, nagyvezér? – Udan szabódott, hogy nincs, nincs, sehol, de azért a hangja ezúttal nem árult el túlzott magabiztosságot, inkább a takarót igyekezett feljebb húzni a melléhez. – Te takargatsz valamit, hősöm! – szólt a lány, és ellentmondást nem tűrően lerántotta a takarót. Na, volt része meglepetésben! A jól titkolt seb a férfi combján volt, egész közel az ágyékához. – Jókora kardvágás ez, hallod! – állapította meg Blady a csúnya seb láttán, ami eddig gyógyírt nem kapott. Aztán évődve csak hozzá fűzte: – Még jó, hogy nem kissé odébb kapott el a kard, mert akkor nem lenne, mivel vitézkedj az asszonyok között.
Udan gyereknek érezte magát, akit éppen az anyja korhol. De ilyen csúfság még életében nem történt vele, hogy egy fiatalka fehérnép csak úgy leteremti, s ő meg szégyenkezik, hiszen füllentésen kapták. Morgott valamit a bajsza alatt, s megint húzogatta a takarót, mert hát ott a combja táján olyan is volt, amit nem mutogat az ember még a javasnak sem. Hát még e lánynak! Oly vörös lett az arca, mintha még feljebb ment volna a láza. Blady gyors léptekkel kiment, majd rövidesen forró vízzel, frissen kifőzött rongyokkal és valami büdös főzettel jött vissza. Úgy, ahogy volt, kitakarta a beteget, s nekilátott a sebnek. A vezér nagyokat bődült, mert igen fájdalmas volt, amit a lány művelt. A lovász rontott be, tán ölik a vezért, de a lány egyetlen intéssel kiparancsolta. Egy cseppnyi kétséget sem hagyott, hogy ez a beteg az övé. Csak az övé, senki másé. Három nap után a láz alább hagyott, aztán jó hét múlva már erőre kapott a vezér, mert a kertben kapirgáló tyúkokból minden gyógyszernél jobb levest kapott ebédidőben. Bár volt ennél is erősebb gyógyír, mégpedig a lány keze, mert masszírozta is a sérült részeket. És mikor már igen felgyógyult a vezér, gyorsan lóra pattant, kilőtt néhány nyílvesszőt – igencsak kellett erő ehhez! A következő reggelen megkérte Kesét, nézne még utoljára a sebekre, mert hamarosan szolgálatba szólítja a világ ura. Blady gondosan átnézte a sebeket – már heg sem volt rajtuk –, s éppen szólt volna, hogy minden rendben, amikor Udan magához rántotta. Oly szorosan ölelte, hogy cseppnyi levegőt sem tudott venni. Arcuk pedig oly közelre került, hogy csak egymás szembogarát látták. Csak szívük dobogását hallották. – Igazából melyik is az én dobbanásom – kérdezte magától a lány, aztán hirtelen átvillant az agyán, hogy vajh miért is nem tiltakozik, sőt, miért lett egyszerre ilyen gyenge? De az önmagának adott válasz helyett, amikor végre lazult a férfi ölelése, csak annyit mondott: – Már azt hittem, soha nem teszed meg, te, bátrak bátra!
A tízegynehány nyarat számláló lány és a vagy harmincat megélt harcos egyszerre tanulták a szerelmet. Odaadással és folytonos vágyakozással. Blady szinte feloldódott a férfiban, aki ráébresztette, milyen érzés, amikor a lányból asszony lesz. Az emberek pedig megmutatták, milyen következménnyel számoljon, aki egyszerű cselédből úrasszonnyá erősödik. A nők, akiket az irigység vezérelt, úgy említették, mint a hun ágyasát, a férfiak, akiknek hiába fájt Kesére a foguk, egyszerűen kiközösítették. Nem tett ez immár semmit, mert a faluból Udan jurtájába költözött, s ott senki sem mert rá ferde szemmel nézni, tiszteletlenül szólni hozzá, vagy éppen beszélni róla. Aztán meg már akkoriban is úgy volt a csodákkal, hogy alig tartottak három napig. Udan továbbra is gyakran harcolt, mint mondta, leginkább a távoli Itáliában. Készült a nagy dicsőségre, hogy feladatul rótták neki a Világ Ura ifjú feleségét férjéhez vezetni. Addig már csak egy csatát vív, aztán jön a béke ideje. Blady az út előtti napon érezte, valami furcsa történt a testével. Régi étvágyának híre sem volt, olykor szédült, holott eddig erejének teljében volt. S mikor szerették egymást az állatbőrökön, még többet nyújtott a férfinak. Az egyik éjszaka megint álmodott. Gyermeket tart a kezében, s emeli a nap felé. A kettőjük gyermekét. Boldogan hajtotta fejét az alvó férfi mellére.
Udan és Blady gyermeke rendben megszületett. Blady a házban feküdt, karjában szép fiúgyermekével, ki olyan volt, mintha két más-más félből rakták volna össze, anyja s apja igaz elegyeként. Csak az apját nem ismerhette meg. Udan az utolsó nagy hadjáratból soha sem tért vissza. Mire felnőtt, már senki nem emlékezett rá, hogy ő a hunok fattya.
*
Worek elmosolyodott, s egy pillanatig sem bánta a gondolatot, hogy lánykája talán valami hun vért hordozhat ereiben, annak viszont felettébb örült, hogy oly szép és különleges. Erősen gondolkodóba esett, minek is nevezzék a csöppséget. És ekkor villant eszébe egy növény, amely finom, mélykék termést hoz, ha megérik. Ehhez hasonlít a gyermek szeme, szólítsuk hát Tarninanak, vagyis Kökénynek.
Kökény jó ideig nem igazán értette, miért is bámulják meg őt a felnőttek, s miért súgnak össze a háta mögött. Jó füle volt persze meghallani, mikor vele kapcsolatban a felnőttek lépten-nyomon azt mondták, különös szépség, de akkoriban nem értette még a két szó tartalmát sem. Megfigyelte ugyan saját árnyékát, de abban nem fedezett fel semmi érdekeset, legfeljebb annyit, hogy ő kisebb a többieknél. Aztán a Notećet fogta vallatóra, mikor a víztükörben magát szemlélte. De hát abban sem látott túl sokat. Arc, fej s váll, de volt az másoknak is. Legfeljebb a haja nem olyan világos, mint a többieké a faluban, fedezte fel. Anyját hiába kérdezte a szépség s különösség felől, ő csak morrintott valamit, vagy éppen csak annyit mondott: – Már hogyne lennél szép nekem, hiszen az anyád vagyok! Apja sem mondott semmit neki a szépségéről, de a különös szót azért elmagyarázta. Tudod, nekünk különös vagy, mert te vagy az első gyermekünk. Másoknak különös vagy, mert Ceb nagyapád a polánok kapitánya, akit mindenki tisztel. De a magad erejéből még nem vagy különös. Azzá lehetsz, de azért jobbnak kell lenni másoknál. És te ezt akarod? – kérdezte a lánykától, aki akkoriban még nem tudott választ adni apja kérdésére. De egyelőre csak az derült ki, hogy viselkedésében és jellemében szakasztott az apja. Mindig tudta, mikor mit kell tennie, s a szerint cselekedett. A többlet, amit nyújtott, az a vele született melegség volt. Anyja és testvérei is egybehangzóan állították, olyan, mint a jól megrakott kályha télidőben. Az első igazán különös tett akkor fűződött a nevéhez, amikor nagyapja arra lett figyelmes, hogy unokája alig öt tavaszt megélve a karámban a fakó kancát simogatja. Messziről figyelte kis ideig, s erőt vett magán, hogy ne menjen közel, mert a ló igencsak ideges, harapós állat volt. Senkit nem tűrt meg a közelében. A kis Kökény a következő pillanatban fellépett a karám egyik rúdjára, s máris a ló hátán termett. A paripa kissé felemelte a fejét, mint aki támaszt nyújt a felugráshoz. A lány akkor a nyakára hajtotta fejét, s beszélt hozzá valamit, aztán belekapaszkodott a sörényébe, s a paripa útnak indult. Először finom, lassú léptekkel járt, aztán egyre gyorsabb ügetésre fogta. Ceb úgy látta, hogy kisunokája szinte egybeolvad a lóval. Különös látvány volt a fakó színű hatalmas állat, s a hátán a hosszú fekete hajú lányka. Tettek még együtt néhány kört, aztán Kökény ügyesen a földre ereszkedett. A kese feléje fordította nagy fejét, kicsit megbökte az orrával, s láthatóan várta a simogatást, amit meg is kapott.
Ceb még Woreknek sem árulta el e hajnali esetet. Kettőjük titka maradt egészen addig, amíg egy alkalommal az apja felajánlotta Kökénynek, hogy menjenek együtt a karámhoz, mert ideje megtanulni lovagolni. – Menjünk, menjünk! – kiáltott fel örvendve a lányka. Mikor a lovakhoz értek, Worek derékon ragadta, hogy felülhessen az egyik lóra. – Mégiscsak az első alkalom – mondta, de Kökény elhárította a mozdulatot. – Első alkalom? – tette fel a kérdést a lány, hangjában csöppnyi pimaszsággal, majd folytatta: – Hol van már az első alkalom, édesapám! Kérdezd csak meg nagyapót! Majd ő elmondja, melyik volt az igazi első pillanat. – Worek elképedve hallotta lánykája állítását, hogy aztán szeme-szája tátva maradjon, amikor az nagy hirtelen felpattant a ló hátára, és szőrén ülve megugratta. Ceb, aki kissé messzebbről figyelte a jelenetet, jót derült a látottakon. Nem kis büszkeséggel arra gondolt, hogy ez a csöppség máris jobban üli meg a lovat, mint az apja.
Kökénynek sokáig nem volt saját lova, ám egy környékbeli rablótámadás alkalmával Worek befogott egy elkódorgott állatot. Sötét volt már, ezért meg se nagyon nézte az állagát. Csak másnap reggel kerekedett el a szeme, hiszen egy pompás pej mén állt a karámban, homlokán kör alakú fehér folttal. Swiatowid istenünk jegyét hordja magán, gondolta, és azonnal Kökénynek adta. A ló és a lány ettől kezdve elválaszthatatlanokká váltak. Hamarosan más falvakból is jöttek bámulni, hogyan áll fel a nyeregben, hogyan képes ügetésben földre pattanni, majd azzal a lendülettel lova hátán teremni. A nemzetségbeli fiúk cseppnyi irigységgel nézték, mert a lovak gondozásában teljesítették feladataikat, de ilyen mutatványra egyikük sem vállalkozott volna. Különös ez a Kökény, mondták. És milyen szép! – fűzték hozzá csendes vágyakozással.
A korabeli fiúk, ha már a lovakról szólunk, inkább a fakardokkal vívott lovas csetepatékat kedvelték, melyben megmutathatták, ki a legény a gáton. Szívesen látták maguk között a kapitány unokáját is, mert gondolták, erejükkel könnyedén legyőzik. Csakhogy az villámként tért ki minden csapás vagy döfés elől, hogy aztán a pillanatra egyensúlyukat vesztett fiúkat egyetlen mozdulattal a földre penderítse. Mentségként az ifjak arra fogták kudarcukat, ők bizony vigyáznak a lányra, s azért engedik győzni. Ám látva, hogy egyre nehezebben tűrik a kudarcot, már senki sem hitt nekik. Ez volt hát az első eset, amikor igazolódott Worek szava: Kökénynek magának kell különlegessé válnia. Az első lépést lova hátán tette meg kortársai között a különlegesség felé.
Később aztán már nemcsak a gyerekek suttogtak különlegességéről, szépségéről, hanem már a fiatal férfiak is nyíltan hangoztatták, nála szebb lány nincs széles e határban. Nőies alakja, válla és kebleinek formája elbűvölte a férfiakat, akik mindent megtettek, hogy közelébe lehessenek. Testvére, Skala – akiről majd szólunk – rendre szigorúan őrizte a nővérét, hiszen úgy gondolta, ez férfiúi kötelessége. Igaz, jól tudta, hogy a korabeli lányok közül ilyen korban többen asszonyokká lettek. Mégis, az ő nővéréhez mások illenek! – jelentette ki a szüleinek, akik egyet is értettek az állítással. Tény, hogy Kökény a kapitányi falvakban nem talált magához illő fiút. A korosabb férfiemberek már házasokként éltek, a fiúk meg valóban nem értek fel hozzá. Ceb apó második felesége, Halka egy időben abban bízott, hogy előző házasságából született fia, Dziemba jó társa lehetne. Idősebb, maga is remek lovas, jó kardforgató, s termete is Kökényhez való. A fiatalok, hiszen nagycsaládban éltek, sok időt töltöttek el együtt, de ennél több érzelemmel nem viseltettek egymás iránt.
*
Kicsit később történt, hogy a polán fejedelem magához kérte Woreket, aki akkorra már saját tetteivel kiérdemelte a kapitányi rangot, s lelkére kötötte, hozza magával elsőszülött leányát, Kökényt is. Lech fejedelem négy katonáját is eléjük küldte. Egyikük fennen lobogtatta a hercegi zászlót, lássa mindenki, hogy fontos a küldetés. Na, mire e nagy tisztesség? – gondolta a kapitány, de hamar napirendre tért az ügy fölött. Gnieznoba érve a fejedelem az ősi várban fogadta kapitányát, s több napon át jól tartotta. Meghányta-vetette vele a polánok dolgait, s kiadta parancsait, mit s hogyan kell majd intézni, hogy a várható veszedelmek hárítására elegendő harcos álljon rendelkezésre. Aztán így szólt Worekhez: – Keményszívű katonám, jó kapitányom! Nagy kérésem, amely atyai szívednek bizonnyal fájdalmas lesz, engedd, hogy lányod, aki a polánok egyik ékessége – fűzte hozzá – itt maradjon az udvaromban. Hadd tanulja meg mindazt, ami egy nemes kisasszonynak kijár. – A kapitány nagy hirtelen nem tudta, örüljön lánya felemelkedésének, vagy inkább elvesztén bánkódjon. Tudta ő, hogy az idők végeztéig amúgy sem tarthatná maga mellett, de hát mégiscsak vér a véréből, része életének. – Nagyuram – szólt aztán –, tudom én jól, hogy mi a világ rendje, s mit érdemel ez a lány, akinek a nemesség a vérében lakozik. Nem lehet gát az apai és anyai szeretet, hogy különb legyen másoknál, akár nálunk is. De az én szavam mellett az övét is bírnod kell, hiszen nem tulajdonom ő nekem, mint a földek, hanem a gyermekem. Ha bekéreted, szólsz vele, s ő hallgat szavadra, úgy Kökény, áldásommal, udvarodban marad.
A fejedelem szolgát menesztett Tarnináért, aki meg is jelent a vár nagytermében. Illendőn, de férfi módra köszöntötte az uralkodót, s egy szerető mosollyal apját, kitől karnyújtásnyira megállt. A fejedelem nem halogatta sokáig a dolgot, s egyenes beszéddel kérdezte, van-e kedve a nemes kisasszonynak Gnieznoban élni életét. A lány annak ellenére rezzenetlen arccal hallgatta az uralkodót, hogy eddigi életében még soha sem nevezték nemesnek és hozzá még kisasszonynak is. Eddigelé csak lány, lányka vagy csupán gyermek volt. Még inkább egyszerűen Tarnina. Arcára felfutott egy kis pír, de mélykék szemével egyenest a kérdező szemébe nézett. A fejedelem ekkor megérezte, igaz, a szóbeszéd. A lány különleges lény. Ezért csak úgy egyszerűen megkérdezte: Maradsz hát, avagy kapitány atyáddal megtérsz a tieidhez?
Szó mi szó, Worek különleges helyzetben érezte magát. Annyira szerette volna, ha kökényszemű lánya csak egyetlen mondatot szól: apámmal jöttem, fejedelem, és vele is távozom. De a szerető apai szív mégis mást diktált, mély fájdalommal, de egyben örömmel is. Ha Tarnina úgy válaszol: fejedelem, nagy tisztesség, amire kérsz, hogyan is mondhatnék nemet? Márpedig így esett. Az apa szemefénye a rógi házat a gnieznói udvarra cserélte. Csak megtörtént, hogy a leány különlegessé vált saját erejéből. Igaz, benne még sokáig erős harcot vívott a kétség, hiszen úgy érezte, nem is tett semmit azért, hogy kitűnjön a többiek közül. Ha nem Ceb vitéz a nagyapja és a nevezetes kapitány, Worek az apja, bizony meg nem adatik neki e nagy tisztesség, hogy udvari kisasszonnyá váljon. A nemesség szót is sokáig furcsállotta, hiszen a faluban soha sem érezte, mit jelent a családi mesében szereplő nemesi cím, amit valamikor nagyon régen egy őse kapott. Mert Rógban nem különbözött az ő családja azoktól, akiknek nem volt ilyen őse. Gondolta, most minden kiderül, hiszen urak, nemesek közé került, akik bizonyára mindenről többet tudnak, mint ő. A kétség ellenére is érezte, most jön az idő, amelynek során valóban felmutathatja, ki ő, és mi lakozik benne a csinos külső mélyén.
Az eltelt évek során Tarnina valóban Gniezno egyik ékköve lett. A fejedelem alig bánt vele másként, mint saját leányaival és aprócska fiával. Családja okán a megbecsülést egyébként mindenki természetesnek is vette. Közismertek voltak őseinek viselt dolgai, különös tekintettel Irda hősiessége, aki a honba vándorlás idején egyszerű parasztként, a fegyveres őrizőket megelőzve megmentette a hajdan volt fejedelem életét. Nos, ehhez járult hozzá a szépséges kisasszony kedvessége, nyílt mosolya és segítőkészsége. A fejedelemasszony mellett kapott feladatot, aki nem udvarhölgyként, de egyenesen rokonként kezelte. Szüksége is volt rá, hiszen a gyermekszülések megviselték, s bajai gyakran az ágyhoz kötötték. Tarnina számára nem volt újdonság a gyengélkedők ápolása és a gyermekek ellátása. Különösen a kis fejedelemfi szerette őt, szinte el sem mozdult mellőle, s folyton azért nyaggatta, hogy menjenek lovagolni. A kérés zömmel teljesült is, hiszen a kisasszonynak nem kellett kétszer mondani, hogy lóra pattanjon. A fiúcska jóval később, amikor apja halálát követően a polánok első embere lett, s az élete függött lovas tudásától, sokszor adott hálát annak a csillagszemű lánynak, aki mindenre megtanította a négylábúakkal kapcsolatban.
A kökényszemű lány, akinek otthon jószerint csak két ruhája volt, hamarosan hozzászokott, hogy az egyszerű viseletek mellett ünnepi alkalmakkor díszes ruhában járjon, s lovagláskor arra alkalmas öltözetben mutatkozzon. Az udvar nemes ifjai bizony észrevették színeváltozásait, és sorra tették neki a szépet, dicsérték s kérlelték, töltsön velük is időt, ne csak kötelességeinek és a lovaglásnak éljen. De ő mindig így felelt: várok valakire, és az a valaki még nem jött el. Ezt mondta egy alkalommal a fejedelemnek is, aki igen szerette volna, ha egy másik lechita törzs vezérének arája lenne. – Tudod, fejedelem, én úgy érzem, az a valaki már vár rám, de nem itt, a te udvarodban vagy más polán vidéken, hanem valahol a messzeségben. Tudom, viszontagságos lesz az út, ami hozzá visz, de az út végén teljessé válik az életem. De soha nem feledem, hol van Gniezdo, hol van a polánok fészke, hol vagy te, fejedelmi bátyám, szüleim és a testvérem. – Jól van, jól! Fejedelmed vagyok, de életeddel nem rendelkezhetem. De soha se feledd, a mi örömünk az, ha itt vagy köreinkben! – mondta a fejedelem és megölelte.
Az udvarban sok ember sürgött-forgott, köztük olyanok is, kik ismeretlen nyelveken beszéltek egymás között. Némelyek szava erősen hasonlatos volt a polánokéhoz, másoké meg annyira különbözött, hogy bizony egyetlen szavukat sem értette. Csodálta is a fejedelmet, hogy két másik nyelven is megértette magát. Gyermek- és ifjúkorában ugyanis rangrejtve bejárt sok más vidéket, sőt a nevezetes Bizáncban is eltöltött két évet. Lovászmesterét, kinek szájában furcsán formálódtak a polán hangok, onnan hozta magával. Edek kinézetre és szokásait illetően is különbözött mindenki mástól. Keleties, mosolytalan arcán érzelmek soha sem látszottak. Többen idegenkedtek is tőle, mivel jobban szerették, ha a másik ember tekintetéből, teste rezdüléseiből a szavak mögé láthattak, nem úgy mint Edek esetében. Korát is sokan becsülgették, ám ezzel is pórul jártak. Vonásai inkább idősnek mutatták, mozgása mégis a rugalmas fiatalságot sugallta. Becsületére vált, hogy nála jobban senki sem bánt a fejedelem lovaival. Ismert minden kórt, nyavalyát, amely megtámadta őket, és harcban szerzett sérüléseiket is hamar elmulasztotta olyan kencékkel, melyeket senki más nem ismert.
A lovásznak már az első nap feltűnt Tarnina és a lovak páratlan összhangja, és persze arcának elütő formája, szeme vágása. Úgy érezte, vonásaik hajaznak egymásra, ami nem lehet csak a véletlen műve. Többször támadt kedve megkérdezni, kik voltak az ősei, s mely vidéken éltek. Bizonyosság volt számára, hogy a lány az ő fajtája, ha maga nem is tud erről. Egy alkalommal szépen kifényesített egy nagy, lapos ezüst tálat, amelyben, ha belenéz valaki, igen jól látja magát. – Nézd csak, lányom! – fordult Tarninához. – Hajolj közelebb, s nézzük együtt, mit látunk a tálban. Magadat s engem. Arcunkat, szemünket – mondta. A lány a tányér fenekén még élesebben látta önmaga valóságát, meg a férfi képét. Edek ujjával a szemére mutatott, majd Tarnináéra. A lányban akkor tudatosult a hasonlatosság.
– Hogyan lehet ez? Tán a rokonom vagy? – kérdezte töprengve.
– Rokonom bizonnyal nem, de talán az idő messzeségében találkozott egyszer egy nő a te nemzetségedből, meg egy férfi az enyémből, akik kedvüket lelték egymásban – mondta Edek.
Tarnina ekkor a szláv Blady, vagyis Kese történetére gondolt, melyet apja gyermekkorában többször is elmesélt. Akkoriban nem értette, miért mesél apja oly szeretettel éppen arról a leányról. Talán tudott valamit, amit nem mondott el a mese után? Vagy nem is mesét mondott, hanem igaz történetet, amely igazolja az ő „különlegességét”? A gondolatok kergették egymást a fejében, amikor Edek nekikezdett saját történetének.
– Tudd meg, őseim Attila nagykirállyal a napkeleti pusztákról érkeztek a nagy hegyekkel övezett, két folyó által termékennyé tett vidékre. Nem véletlenül jöttek, hanem cél által vezérelve, mert úgy tudták, nekik jogos jussuk az a föld. Úgy beszélik, akkortájt a lechiták birodalma egészen odáig tartott, s igen szerették a vidéket. Őseim harcoltak a világ urának seregében, és sok dicső tett fűződött nevükhöz. Különösen egyikük vált híressé, aki a sok-sok győzelem után egy csatából súlyos sebbel tért meg jurtájába. Ápolója egy a népedből való lány lehetett, akit, ha jól emlékezem, Bladynak neveztek. Egymásba szerettek, és a lány gyermeket szült a világra, hogy aztán szerelmük gyümölcsét egyedül nevelje. Mert a vezér soha sem tért vissza egy újabb csatából. A hunok az asszonyt és gyermekét nem fogadták be maguk közé, mert a hunokat gyűlölték, s bizony azokat tán még jobban, akik összeálltak velük. Fogta gyermekét, és a közeli lápvidékre ment, ahol néhány hun család pákászással, halászással tengette életét. Úgy ismerték azok a lápvidéket, mint senki más. Bizony nem is próbált meg idegen oda bemenni, mert aki tudatlan arra tévedt, élve aligha jutott ki onnan. Amikor aztán a népek már elfeledték a hunok gyűlöletét, s látásból meg sem ismerték sajátos vonásaikat, ki-kimerészkedtek birodalmukból. De több egymást követő nemzedék is ott, a biztonságban látta meg a napvilágot. A hun ruházatot levetették, de a szokásokat és a nyelvet megőrizték. Így tanultam meg magam is népem szép nyelvét, amelynek zenéje oly annyira más, mint a tiétek. – És más népekkel, hogyan értettetek szót? – kérdezte Tarnina. – A gyermekekre mindig könnyen ragad a szó, ezért boldogultak ők a külvilágban. Aztán megházasodtak, s különböző törzsek lányai kerültek a családba. Közülük is nem egy a szerelem hun szavaival ismerkedett, s aztán annál is maradt, mert azt használta a szűkebb közösség. Sokadikként a nemzedékek sorában így kaptam én is a hunok nyelvét és vonásait. Egyszer aztán úgy esett, hogy egyik elődöm messze lovagolva ismeretlen népre akadt. Óvatost megközelítve őket hallja ám, hogy azok minden szavát érti. Mintha otthon lenne. Bátorságot gyűjtve közéjük lépett, s persze Attila nyelvén rájuk köszönt: – Adjon az Isten fejetekre áldást! – Na, azok alaposan megdöbbentek. Mert miként az öregek regölték korról-korra, eltelt vagy száz esztendő, mikor az avarok népe megérkezett Pannoniába. Mint mondták, azért jöttek, mert az ő sorsuk, hogy folytassák, mit az Isten ostora megkezdett. Vad nép volt, győzelemre született, De a hunoktól eltérőn értették, mit kíván a föld, és parasztjaik így évről-évre sok terményt arattak a földeken, és kertjeikben is bőven termett a gyümölcs. Másokat azonban környékükön meg nem tűrtek, ezért elűzték a magukat longobárdnak nevező törzseket, amelyek megtörten délre vonultak, ahol a rómaiak éltek. Az avarok harci kedve nem csitult, még Bizáncot is megtámadták. Arra járván földeket foglaltak, rabszolgákat ejtettek, nőket és kincseket raboltak bőséggel, de a várost bevenni nem sikerült. Bajszot kötöttek aztán a frankokkal is, kiknek ugyancsak fájt a foga Pannoniára meg a két folyó közére. És bár sok harcossal jöttek, s magukban igencsak bíztak, csak beletörött a bicskájuk a hun ivadékokba. Mint hírlik, gyalog oly gyorsan inaltak el onnan, mint ha lovon ült volna mindegyikük. A szláv népség kicsinnyel jobban járt, mert azok velük is a békességet keresték, mint Attila idején. Akik ismerték őket, máig emlegetik furcsa szokásukat: folyton keresték az ellenfelet, s ha éppen sokáig nem találták, akkor maguk között keresték tovább. Két kagánjuk, vagyis fejedelmük nem bírt a vérével, és egymás torkának esett. Belső harcaiknak híre gyorsan terjedt, s a frankoknak több se kellett, hogy újra nekivágjanak a szép Pannóniának. Az egymás öldöklésébe belefáradt kagánok hatalma és birodalma odalett. De falvaik megmaradtak, s aki nem hagyta ott a fogát a csatákban, az parasztként az eke szarvát ragadta meg, és élt tovább falvaikban, mint az én családom is. Megint számkivetettek lettünk, s újfent a lápvidék nyújtott védelmet, ahova a frankok is óvakodtak belépni. Nagy keserűségünkben a regösök szava vígasztalt, mert fennen hirdették, hogy nem is sokára jobbra fordul életünk. Mert az isten megsúgta nékik, úton van már egy testvéri nép, melyek oly híresek lesznek, mint Attila népe volt, s kik egyazon nyelven szólnak majd mivélünk. Őseik földjére jönnek, jogos jussukat kikérvén minden népektől, akik itt lakoznak, mert, amíg csak egy is él belőlük, ez a föld az övék marad. Vártunk hát, vártunk reménykedve. Ám egy éjszaka lángolni kezdett az egész lápvidék, s nekünk menekülnünk kellett. Bolgárok csaptak a vidékre, akik elfogtak menekültünkben, s rabszolgaként eladtak a bizánciaknak. Így találkoztam a polánok fejedelmével.
*
Tarnina és Edek egy szép kora tavaszi napon a fejedelmet kísérve kilovagoltak, hogy megfuttassák a lovakat. Mivel a nagyúr jó kedvre derült a kikelet illataitól, s igen vágyta már a lovaglást, hát beszédes kedvében volt. Egy szép csalitosnál megálltak, hagyták, hogy a lovak a friss fűből harapjanak s a kis vízfolyásból igyanak, így jutott idő, hogy a herceg emlékezzen a múltra.
– Jártamban-keltemben sok mindent hallottam népünk régmúltjáról – kezdett bele a történetbe. – Sokan úgy emlékeznek az akkor történtekre, hogy mi ezen a hatalmas földön éltünk mindenkoron. Törzseink uralták fent északon a szebbnél szebb tavak vidékét és a végeláthatatlan tenger partját, s keleten meg a russz földjeit. De otthon voltunk nyugat felé a frank népektől elválasztó vad Odera folyóig, meg alább lent délen a nagy hegyekig. Mert mind e vidékről tudhatta mindenki a világban, az a mi Lechita Impériumunk. Aztán, amikor apám akarata elvezetett a csodálatos Bizáncba, a gazdagság és a tudomány földjére, ámulva hallottam, hogy sok századokkal ezelőtt a lechiták arra is jártak, hogy a szépséges két folyó közé jussanak, meg át a hatalmas folyó nyugati partjára, melyet aztán Pann fejedelemről azóta is Pannoniának neveznek. Ám sokat nem időztek, mert kiűzte őket egy emberáradat. Így aztán arra mentek tovább, amerre megjövendölték. Észak felé, át a nagy hegyvonulaton, ahol hatalmas síkság várja törzseinket. Ez a föld, amelyet a magasságos isten nekünk és más rokon nemzetségeknek rendelt.
Amikor a császár udvarában megjelentem s elmondtam, hol s hogyan élünk, örömmel hallgattak. Új volt számukra, mit állítottam, hogy a lechita törzsek mindiglen ott éltek, ahol most is műveljük földjeinket. Jöttek hát nagy tudós utazók, akik Iránból, Khorezmből érkeztek és írásokat mutattak, amelyek azt bizonyítják, hogy a mi népünk, avagy annak egy része bizony keleten született, és egy volt a sok szkíta és szarmata nemzetség közül. Ők aztán északra vándoroltak és megalapították Lechita Birodalmukat.
Egyik nagy tudósuk, Menandros, aki tanítómesterem volt, azt mondogatta, rokonság köt össze bennünket a világhódító nagy vándor népek közül nem eggyel. Példának okáért azokkal, akik a Kárpátok által őrzött medencét uralják. Nevezik őket ugornak, onogurnak, szkítának meg hungarusnak, avagy magyarnak, vagyis Magor népének, miként önmagukról beszélnek. Büszkén hirdetik, hogy az avarok és előttük a hunok is, akik ott lakoztak korábban, a testvéreik. Így e dúsan termő medence az örökségük, melyre jussuk van az égiektől. Kereskedőink jól ismerik őket, mert mestereik szép ékszereket, díszes tárgyakat készítenek, melyekkel ruházatukat gazdagon ékesítik. Harcos nép, de tisztelik az idegent, s ok nélkül nem is bántják. Kinézetre szakasztott olyanok, mint korai eleik.
Hazatérve aztán Gnieznoba már csak néhány kereskedő mesélt ezt-azt róluk, de azok szavára nemigen ad az ember. Ám arról igaz híreket kaptam, hogy a hungarusok földjeit bizony erősen irigylik a nyugati frankok, pont oly hevességgel, miként törzseink vidékeit is szívesen magukénak tudnák.
A fejedelem, akit korai ősei nyomán Lechnek neveztek, s az idegen uralkodók hercegként emlegettek, lassan magához édesgette paripáját, s végezetül csak annyit mondott, bizony szívesen körbe tekintene abban a hegyek övezte vidéken, s szívesen megismerné a hungarusokat, legyenek azok rokonaink vagy sem. Végtére is most a Kárpátokon innen a lehiták, azon túl meg a hungarusok akarata szent. Egymás birtokára nem fáj a fogunk, hát érdekeink egy tőről fakadnak. – Talán érdemes lenne küldeni valakit oda, ha már én nem mehetek – dörmögte szinte csak az orra alá. De több hangos szó már nem esett azon a napon. Holott, amíg vígan ülték meg lovaikat, elhatározta, követséget meneszt hozzájuk. Valami azt súgta neki, fontos lesz ez a kapcsolat majd a következő nemzedékeknek. Ezért aztán kis idő múltával a hercegi tanácsban szóba hozta a követség dolgát. A kapitányok ugyan nem nagyon értették, mi végett ez a déli kapcsolat, s inkább a „némák”, a germán törzsek elleni harcot tartották fontosnak, meg úgy vélték, a többi egy vérből való törzsekkel lenne érdemes egyezségre jutni, hogy mindannyian, akik Lech nagyfejedelem véréből sarjadtak, immár egy néppé legyenek. Végül tán éppen Worek szava döntött, aki addigra a legtekintélyesebb kapitányok közé emelkedett. Amit a tanácsban elmondott, arról jó előre meg is egyeztek a fejedelemmel.
– Nemes fejedelem! Te is úgy véled, hogy annyira csekély az erőnk és az értelmünk, hogy az egyik utat vagy a másikat válasszuk? Bizton mondom, hogy nem! Mindannyian tudjuk, a „némák” ereje nagy, annál csak gyűlöletük s hódítani vágyásuk nagyobb. De egymással is rosszban vannak, s híreim arról szólnak, hogy hitükkel is erős gondjuk akadt, mert nyugatabbról erős hatalom új istenséget parancsol rájuk, mely ellen berzenkednek. Valóban itt az idő, hogy Lech nagyfejedelmünk szelleme összehozza nemzetségeinket. De a holnap érdekében fontos az is, hogy ott, a nagy folyók közé telepedett néppel szövetségre lépjünk, hiszen akkor két oldalról is szorongathatnánk a germán törzseket – mondta Worek, s véleménye döntően esett a latba. Közös határozatot hoztak, hogy a fejedelem magához kéreti a többi lechita uralkodót, s amint csak lehet, elindítja követét ahhoz az ismeretlen néphez, a hungaruszokhoz.

Skala, a Kőszikla
Worek fia, aki nővérét, Tarninát követve látta meg a napvilágot, a Róghoz közeli kőszikláról nyerte nevét. Rejtélyes egy szál, hatalmas kő volt az, hiszen szerte a folyó vidékén nem volt mása. Hogyan került oda s miként, nem tudta senki fia sem. A falubeliek a rossz szellemeket okolták, akik gonoszságból sok kisebb-nagyobb követ is a földbe rejtettek, hogy kicsorbuljon, törjön tőlük az eke, s megbicsakoljon az emberek bokája. A táltos másként vélekedett. Úgy mesélte az áldozati tűz mellett, hogy maga Swiatowid, a napistenség dobta le a hatalmas sziklát az idő kezdetén, hogy mindent felülmúló erejére emlékeztesse az embereket, és arra, hogy lám, az ő akaratán, ezen a kövön nem fog az idő. Worek akkoriban inkább a táltosnak hitt, és fiát megpillantva úgy érezte, hogy a gyerek ehhez a mozdíthatatlan, kemény sziklához lesz hasonlatos. Igaz, ami igaz, Skala hatalmas babaként látta meg a napvilágot. Oly nagy volt, hogy akár egy évesnek is nézhették volna, amikor előbújt anyja hasából. A javasasszony nagy ámulatára az is hamar kiderült, hogy alig három hónaposan már két foga is kinőtt, melyekkel ugyancsak fájdalmassá tette anyja számára a szopástatás idejét. Másként is fura kis kölyök volt. Sírni szinte senki sem hallhatta. Ha fájt a hasa, nyöszörgött kicsit, aztán ökölbe szorította a tenyerét s nagyokat csapott a levegőbe vagy a hasára szorította a kezeit. Zella jó ideig attól rettegett, hogy germant, vagyis a polánok nyelvén néma gyermeket hozott a napvilágra. Még jó, hogy azért hall rendesen! – mondta Worek, aki már csak a próba kedvéért is gyakran szólongatta fiát, aki ilyenkor azonnal a hang felé fordult, s kinyújtotta kezeit. De nem könyörgően, ahogy kisded korukban teszik a gyermekek, hogy ölbe vegyék őket, hanem csak úgy, jelzésképpen tudatta: hallak ám, apám! Skala különlegesen szürke, már-már rideg szemekkel nézte a világot. Akár farkasnak is szólíthatnánk! – mondták róla, akik szerint a sötétben, ha kis fény vetült rá, szinte világított a szeme. Bőre világos volt, haja kese, erős szálú, gyorsan növő. Zella hagyta, hogy hosszú maradjon, mert kedvét lelte benne, ha fésülhette. A csontfésű nyomán nagy szikrák pattantak ki a hajából, szinte megcsípték az anyja kezét. Nővére, Tarnina soha sem szalasztotta el ezt a fésülési szertartást. A fiú tűrte, hogy foglalkoznak vele, de látható örömöt nem okozott neki. Hagyta egy ideig, aztán felállt, s egy hang nélkül odébbállt. Úgy kétéves forma lehetett, amikor egy pillanat alatt megszólalt. – Anya, nem akarom! – mondta, s Zelma keze mozdulatlanná merevedett. – Te szóltál, kölyök? – kérdezte szinte riadtan. – Én! – hangzott a tömör válasz, s a nyomaték kedvéért Skala öklével magára mutatott. Egyszerűen, tényszerűen. Zella magához húzta, megölelte. Nem néma ez! – nyugtázta örömmel, de nem szólt az esetről senkinek egészen estebédig. Az asztalnál Skala helye Tarnina mellett volt, aki anyáskodva segített neki apró darabokra törni a lepényt, meg merni kicsit a levesből, a miesanyból. Most is tört egy darabot, s odanyújtotta öccsének, aki bal kezével megfogta a lepénydarabot, megnézte, majd jobb kezét is kinyújtva csendben, de határozottan megszólalt: – Még! – A pillanatnyi döbbent csendet hatalmas üdvrivalgás követte. – Hiszen ez beszél! – kiáltottak, s felugráltak, hogy megölelgessék Skalat. Csak Zella ült nyugodtan a helyén, mint nagy titkok korai tudója. Worek meg is kérdezte:
– Asszony! Nem is örvendesz, hogy nem néma ez a gyermek?
– Nekem szólt először még délelőtt – mondta s szeme sarkában mintha kis üveggyöngy ült volna.
Skala halvány mosollyal az arcán tűrte a nagy izgalmat és babusgatást. Nagyszülei megpróbálták szóra bírni, kérdezgették, kedveskedtek neki, buzdították, hallassa a hangját. Ám ő csak buzgón tömködte a szájába a lepényt. Mikor aztán tele lett a bendő, az asztalra csapta a kezét s így szólt: jó!
A fiúcska később sem lett szószátyár. Figyelmesen hallgatta környezetét, a beszélgetéseket és a nem túl gyakori veszekedéseket. Volt érzéke kivárni a pillanatot, amikor néhány tőmondatban elmondhatta véleményét. Élesen és okosan. Nem tért ki a viták elől, de a szószaporítást nem kedvelte, s ezért, ha látta, nem sikerül dűlőre jutni, inkább otthagyta az értetlenkedőket. Bizonyos volt benne, hogy az ő szavai beigazolódnak. A nála idősebbeknek megadta a köteles tiszteletet, de igazán csak egy ember véleményét fogadta el sérthetetlennek. Az apjáét. Őt mindig tisztelettel hallgatta, leste a tekintetét, mint aki a szavaknál is többet szeretne megtudni. Általában is mindent így vizsgált. Leginkább a faluközösségben élő rokonokat. A gyűjtött tapasztalatokat elraktározta magában, töprengett rajtuk, majd mikor egyedül volt az apjával, leginkább a gyakori mezei munka idején, akkor kérdezett. Egy ízben, lehetett vagy hat esztendős, a tavaszi szántás során az eke kő helyett valami fémdarabot fordított ki a földből. A fiú lehajolt érte, kezeivel gondosan megtisztította. – Mondd, apám! Mi ez a kerek valami? – Zetonnak, pénznek hívják, amellyel fizetnek az emberek, ha valamire szükségük van, de megcsinálni nem tudják – válaszolt az apja. – És az ember, aki ül rajta? Ő ki lehet? – kérdezősködött tovább a fiú.
Hogy valamilyen král, vagyis király, abban mind a ketten egyetértettek. Worek szerint nem akármilyen hatalmasság lehet, ha az érme egyik oldalán olyan magas széken ül, amilyet a polán fejedelem udvarában sem látott még senki. Míg a másik oldalon az arca látszik, fején koszorúval s körben betűkkel, amik számukra nem bírtak értelemmel. Worek a kereskedőkre gondolt, bizonyára elejthették vándorlásuk során, mondta. Az igazat megvallva, az ő kezében sem volt még „zeton”, hiszen amikor nagy ritkán keleti kereskedők járták a vidéket, inkább cseréltek valamit, mint zetonnal fizettek asszonyoknak való kelméért, egy-egy ékszerért, amivel díszíthették magukat, vagy éppen egy-egy jó fegyverért.
Skalat csak nem hagyta nyugodni a zeton ügye. Tovább tisztogatta, amíg csak minden részletét nem láthatta pontosan. Azon töprengett, milyen ügyes ember lehetett valami távoli tájon, aki képes volt megformálni az arcot, s még a ruha redőit is. Ha sokáig nézem, még a végén megelevenedik az a nagyúr – gondolta. De nem is lenne nagy baj, mert akkor kifaggatnám, hol élt, mit tett e nagy tisztességért. Még inkább megtudakolnám tőle, milyen szerszámmal lehetett arcképét és alakját ebbe a kemény fémbe belerajzolni. És ha még rajzolta volna, elmélkedett, de hát az ember szinte kiemelkedik a fémből. Milyen kár, hogy nincs e faluban senki, aki képes lenne zetont készíteni! És akkor akár Ceb apó képe is rajta lehetne, hiszen mégis ő az egyik polán kapitány, ami nem kis dolog. Végül aztán arra gondolt, hogy talán mégis egy istenség rejtette el a zetont éppen ott, ahol ők szántottak, mert üzenni akart vele valamit. Valamit a múltról meg más vidékekről, amelyeket még nem ismer. Még nem! – mondta magában s hozzá is fűzte, hogy nem sokáig lesz ez így, mert ő bizony megismeri azokat. Ezért hát folytatta a kérdezősködést:
– Mondd, apám! Előttünk sokan éltek már e földön, itt Gnezno környékén?
– Sokan ám, az én apám, meg az ő apja, s még ki tudja, hány apa meg anya.
– És ők hol vannak most? Elköltöztek?
– Napisten Swiatowid magához hívta őket.
– És ők engedelmesen mentek fel a rajba (mennyországba), olyan messzire? Mikor már annyira fáradtak voltak, hogy mindig csak feküdtek?
– Nem úgy, te gyerek! Nem lábon mentek hozzá, hisz a lábuk, testük, fejük itt maradt. A szellemük ment fel, az szabadon szállhat a magasba.
– De mi lett a lábukkal meg a fejükkel? Én sose láttam, sehol sem láttam a régi apák lábait, fejét? Nem értem hát, akkor hol lehetnek?
Worek kis töprengés után válaszolt. Tudta, hogy Skala, ha nem tőle, hát előbb-utóbb valakitől választ kap a kérdésre, amikor majd találkozik az emberi elmúlással. Mégis nehezen szánta rá magát a válaszra, mert maga is csak elmélkedett róla, igazándiból mi is lesz azokkal, akik távoznak az élők sorából? Vajon minden véget ér, amikor elemészti a testet a tűz, s az égő fa pusztán a melegét s a fekete pernyét küldi fel a magasba? Vagy valami más is felszáll egészen a rajig, vagyis az égig, ahová a meleg már nem jut fel? Netán a megmaradt hamuban rejtőzik az ember, aki így jut vissza a földanya méhébe? Ő sem volt bizonyos a válaszában, de kis idő múlva így szólt:
– Ceb nagyapád apját sem én, sem te nem ismertük, hisz régóta nincs már velünk. Amikor a javasember már nem tudott segíteni rajta, s elszállt belőle a szellem, sápadt lett és mozdulatlan. Erős gyolcsba takarták. Kint a Noteć partján nagy tüzet raktak, s őt rávetették. Így küldték fel az istenségekhez. Mert tudod, fiam, az ember élete véges. Senki sem tudója, ki meddig van itt velünk, ahol nappal árnyéka van az embernek.
– Téged is megégetünk majd, amikor mozdulatlan és sápadt leszel, s nem szólsz már semmit? – Bizony, így lesz. Mindenkivel így történik, mert a holtak nem járhatnak az emberek között.
– De én nem akarom, hogy így legyen! Téged nem engedlek el! A javasember meggyógyít, és mindig velünk leszel.
– Jól van, fiam! Legyen úgy! Hiszen a fejetekben, a lelketekben mindig is veletek leszek, bármilyen tűz is emészt el, ha eljő az ideje.
Megint csönd ereszkedett rájuk. Most Skala töprengett azon, hogyan is lesz az idő, amikor a valóságban nem érintheti meg a nagyapót, apját, testvérét, vagy az anyját. Amikor már csak gondolhat rájuk, de testük nem ad majd meleget, ha megölelik, szemükből nem árad majd a szeretet fénye. Még jó, hogy felettébb törte a kezét az eke szarva, s így a könnycseppeket e fájdalommal magyarázhatta magának. Worek megveregette a vállát. – Gyere át a másik oldalra, fiam! Hadd kopjon a bőr a másik tenyereden!
*
Skala kemény ember lett. Méltó a nevéhez. Hatalmas termete ellenére nemcsak erejével, de eszével is megbecsülést szerzett szerte a polán törzsek között. Már tizennégy évesen megérttette magát a germánok nyelvén is, mert addig nyaggatta Helmát, aki egy keleten élő prusz törzsben látta meg a napvilágot, amíg a fontos szavakat meg nem tanulta tőle. De az igazi tudást, a beszélgetés képességét a germanokkal, „némákkal”, Konradnak köszönhette. A Ceb nagyapa által legyőzött és a Rógban fogságba került szász harcos nagyon jól értett hozzá, hogyan tanítsa meg saját nyelvét a fiatal gyerekkel. Egy-két év alatt már olyan tudásra tett szert, hogy könnyedén megérttette magát az új foglyokkal, akik vele, a gyerekemberrel szívesebben szóltak, mint a felnőttekkel, akikre gyűlölettel néztek, s addig meg sem szólaltak, amíg azok ott voltak.
Az ifjú ember híre hamarosan eljutott a fejedelmi udvarba, amiben nagy szerepet játszott nővére, aki mindig igazi lelkesedéssel számolt be öccse különleges képességéről. Éppen 886-ot írtak akkoriban, amikor Lech fejedelem ismét magához kérte Woreket, adná második gyermekét is védőszárnya alá. Az apa mellét dagasztotta a dicsőség, s igent mondott a kérésre. Így Skala, még be sem töltve tizenötödik évét, a fejedelmi udvarban találta magát. Nem várt sokáig, hogy necsak nézelődjön s tanulja az ottani szokásokat, hanem hasznossá tegye magát. A fejedelemnél ugyanis egy szász nagyúr járt követségben, hogy fegyverek nélkül tisztázzák nézeteltéréseiket, melyeket akkoriban nem annyira a polánok okozták, annál inkább a bőrükbe nem férő szászok. Azoknak ugyanis hosszú idők óta fájt a foguk az Elba-menti vidékre, ahol mind a két parton a polánokkal rokon törzsek éltek, s művelték a gazdagon termő földeket. Bátrak voltak ugyan a földműves nemzetségek, de a vérszomjas szászok csak elűzték őket, s lám, az utolsó években megint egyre többször csaptak le falvaikra. Igaz, kevés haszonnal jártak próbálkozásaik, mert a fejedelem kapitányai már nem galamblelkűek voltak, s a katonák is megtanulták a harci mesterséget. De jobb békében élni, mint a halál árnyékában! – tudta ezt polán és szász egyaránt. Meg azt is, hogy a háborúskodás sok pénzbe kerül, s értékes emberéletekbe meg javakba. Dolgos kézből soha sem elég, adjunk nekik inkább ásót meg kapát, nagyobb annak a haszna, vélekedtek mind a két oldalon. Persze Lech fejedelem annyira nem bízott a szászokban, s eszébe sem jutott, hogy derék katonáit a földekre küldje dolgozni. Legyenek azok csak készen a harcra, ha úgy hozza a szükség!
– Nos, nemes úr – szólt a szászok követéhez a fejedelem –, ha a kölcsönös félelem és gyűlölködés helyett igyekeznénk egymás szívébe látni, előrébb jutnánk a fegyvercsörgetésnél. Hogy mielőbb így legyen, a jóindulat és a barátság jeleként magam udvaromba fogadok egy szász nemes ifjút, s én cserébe ezt a nemes-nevezetes polánfit küldöm hozzátok – Skalára mutatott, aki félrehúzódva tanúja volt a beszélgetésnek –, aki bírja a nyelveteket, tán még jobban is, mint én magam. Szokásaitok nagy részét jól ismeri, hiszen házukban velük él egy szász ember, aki neves harcosotok volt egykoron. Nyílt eszű, felettébb érdeklődő, s gyűlöletet bizonyossággal nem érez irántatok. Fél évig legyen veletek, mint szívesen látott vendég, vagy ha tetszik, a követem. És pont így látnám én is szívesen a ti ifjútokat. 
A követ rövid töprengés után válaszolt: – Szép gondolat, fejedelem! Én a saját fiamat adom hozzád, aki kíséretemben vagyon, s cserébe, mint ajánlod, ezt a derék legényt magammal viszem. Életemmel felelek érte, hogy megbecsüljük, mint követedet, s bántódás nem érheti, amíg velünk van. Már ha törvényeinket betartja, s nem leskelődik oly dolgok iránt, amelyek csak ránk tartoznak.
– Örömmel látom fiadat! Olyannyira, hogy szabadon járhat-kelhet, s ha képes rá, hogy kilesse féltett titkainkat, hát tegye. Mindig is szerettem a talpraesett ifjakat.
Ebben maradtak, így hát hamarosan útra is keltek. A fejedelem katonái kísérték őket három egész napon át, amíg elértek az Elba folyóig, amelynek túlpartján már a szászok fejedelme osztotta a parancsot. A követ keveset szólt Skalával ez idő alatt. Tán úgy vélte, nem ereszkedik le egy sihederhez, aki ugyan mit is mondhatna neki. Jobban bízott a saját érzékeiben, ezért erősen figyelt mindent útközben. Merre vannak a polán szállásterületek, mivel s mennyire védik őket. Mert ugyan a béke hírnökének küldték, de azért csak mocorgott a kard a hüvelyében, s változatlanul fájt a foga arra a szép s jól termő vidékre, melyen által lovagoltak. A harmadik reggelen értek a folyópartra. A víz bizony gyorsabban haladt a Notećnél jóval tágabb medrében. A polán kísérők megölelgették Skalát, aztán búcsút intettek. A szászok jól ismerték a gázlót, s könnyedén átkeltek a túlpartra. Rövid vágta után már ott trappoltak a lovak Meissen városában, a szász fejedelem vára előtt. Nem volt az valami fényes építmény, s a város sem mutatkozott nagyobbnak, mint Gniezno, de hogy gazdagabb, az bizonyos – gondolta Skala, s az okra is hamarosan rájött. A vár előtti nagy teret, amelyet kőből emelt épületek öveztek szinte ellepték a kereskedők és a vásárlók. Mégsem erre figyelt fel, hanem arra a hegyes tornyú épületre, csúcsán kereszttel, amit a lovasok templomként emlegettek. Ámulva látta, hogy előtte több ember szorong, mint a vásárosok bódéi között. – Ne csodáld, mondta az egyik szász, először az Istennek áldozunk, s aztán megyünk a vásárba. De leginkább, amikor a nap delelőre ér. Pont akkor imádjuk az Istent minden áldott napon.
*
Az udvarban sokak tetszését elnyerte a polán ifjú, aki tartózkodó volt ugyan, de szívesen elegyedett szóba idősekkel és fiatalokkal egyaránt. Legnagyobb híveiként az udvarban tevékenykedő lányokat tarthatta számon, akik gyakran igyekeztek őt zavarba hozni. Ennek legjobb módszereként alaposan és kihívóan a szemébe néztek, és minden tartózkodás nélkül megkérdezték: tetszem neked, te polán fiú? Skala ilyenkor megállt, és alaposan megjáratta a szemét a kérdezőn, akit ez rendre zavarba hozott, aztán minden teketória nélkül válaszolt: igen vagy nem! Az elutasítottak szomorúan álltak odébb, akik meg igenlő választ kaptak, azok várták, majd csak lesz folytatása a dolognak, s a fiú utána jár szépségüknek. De nem tette. Hogy miért? Hát legalább két okból. Az egyik, hogy sokaknak válaszolt igennel, a másik meg, hogy nem tudta, hogyan lehet a közelükbe férkőzni. A másik ok pedig egy vékonyka kis vörös ember volt, Gottfried, akit nevelésével bíztak meg az udvarban. Pár nap elegendőnek bizonyult, hogy ráérezzen, jobban jár, ha Gottfrieddel tölti az időt annak kis házában, mintha az udvar termeiben teng-leng, avagy a lányok után koslat.
Gottfried tudós emberként élte életét, igen szerette a könyveket s nagyon gyűlölte a fegyvereket. Azt vallotta, legyen a szó a legélesebb fegyver, amit az emberi agy forgat. Lám, hasonlót hallottam már otthon nagyapótól is, pedig sem ő, sem apám nem járt iskolába! – gondolta Skala. Mellesleg a tudós igencsak komolyan vette a feladatot, hogy pártfogolja a polánfit, ezért aztán éjszakába nyúlóan beszélgetéssel múlatták az időt. Még éppen csak megismerkedtek, s kóstolgatták egymást, de Skala máris kérdezősködött, hiszen az első perctől tudni akarta, miért lát keresztet a torony tetején.
– A házat, amit láttál, mi templomnak nevezzük, ahol az Isten lakozik. Az emberek meg, akik találkozni szeretnének az egyetlen Istennel, azok bemennek oda és imádják őt meg a fiát. Akik ezt megteszik, azok bizonyítják, hogy odahagyták ősi hitüket, melyben annyi istenség volt, mint égen a csillag, és immár Jézus Krisztusnak áldoznak. Az ő jelét látod a torony csúcsán. Az egymást keresztező két fát, melyet mi keresztnek nevezünk. Akik hisznek e jelben, azok a keresztények, akik meg nem, azok a pogányok.
– Akkor én leginkább csak pogány vagyok a szemedben? 
– Először is a szememben nagydarab fiú vagy, akinek ismerem a nevét. Aztán tudom rólad, hogy polánnak születtél. Aztán, de csak aztán nézek rád pogányként, mert nem az én Istenemet áldod. De ettől még pont úgy ember vagy, mint én. 
– Akkor nekem te elsőnek férfi vagy, aki szász, aki a keresztet imádja. 
– Lám, máris tanultál valamit! Legfeljebb úgy mondd, hogy először is emberek vagyunk, aztán férfiak, s aztán keresztények vagy pogányok. Mert a legfontosabb, és mindenekelőtt való, hogy emberek vagyunk, akik olykor áhítják istenüket – mondta Gottfried.
– És a te Istened többre tart téged, mint engem, hiszen én más istenekben hiszek?
– A szemében, úgy hiszem, pontosan annyi vagy, mint én. Az én istenem nem tesz különbséget ember és ember között. Őt nem érdekli, ki fia-borja vagy, nemes embernek születtél, vagy parasztnak.
– De azért én itt a földön mégiscsak kevesebb vagyok, mint te, hiszen te mindenről sokkal többet tudsz, mint én.
– Úgy véled, csak a tudás dönti el, ki ér többet s ki kevesebbet? Gondold csak meg: én vén vagyok, te meg fiatal. Több-e idősnek lenni, mint fiatalnak? Avagy több vagy-e nálam, mert fél kezeddel kiszoríthatnád belőlem a szuszt, míg én erővel tán fájdalmat sem tudnék okozni neked. Mondod, a fejemben több a tudás, a tiedben kevesebb. Vajon ez egyben azt jelenti, hogy több vagyok nálad?
– Bizony, a fejedben több van, ezért többet is érsz, mint én!
– Nos, most én kérdezek valamit tőled. Szoktatok versenyt futni a pajtásaiddal?
– Szoktunk hát! Kijelölünk egy fát távolabb, s egyszerre nekilódulunk. Az nyer, aki először érinti meg a fát.
– Lehet-e, hogy valaki közületek előbbről indul?
– Na, azt nem engedjük! Úgy nem ér a verseny.
– Látod, ilyen dolog, amikor a tudásunkat összeveted. Én már a verseny végén járok, majdnem egészen a célban. És te a távolból csak most kezded a futást. Most, ebben a percben én tűnök nyertesnek, hiszen egészen közel állok a tudás fájához. De a lábam már nehezebben visz, a fejem sem fogad be oly könnyen új meg új tudást, míg te csak úgy iszod, amit a világ eddig felhalmozott. Így nemcsak elérhetsz engem, de akár előbb is éred el a célt, a bölcsességet. Előbb, de csak akkor, ha szomjas vagy minden gyümölcsre, amit a tudás fája terem, és szorgalmasan szüretelsz.
– Akkor tőlem függ, hogy több leszek vagy kevesebb?
– Bizonnyal tőled! Meg az Istentől, aki kiszemelt téged arra, hogy több lehessél. Hogy az én Istenem vagy a te istenségeid, az végtére is mindegy. Jó szándékuk önmagában nem elég. Ha te nem vágysz többre jutni, segítségük mit sem ér. A régiek azt mondták nagy bölcsességgel: segíts magadon, s az Isten is megsegít! Kérem majd az én Istenemet, hogy segítsen utadon, amelynek végén talán te is eljutsz hozzá.
– Sokan vannak a magukat kereszténynek nevezők a világban?
– Egyre többen, mert jószántukból keresik az új hitet. De mit szépítsem, vannak, akiknek uraik, fejedelmeik, grófjaik s más hatalmasságok parancsolnak, hogy vegyék magukra a kereszt jelét.
– Az milyen hit, amit parancsba adnak, s nem a lélek akarja?
– Nálatok talán nem úgy van, hogy mindenben követitek uratokat és apátokat?
– Nálunk nemes ember és paraszt egyaránt az ősöket tiszteli, s aki így cselekszik, az fejet hajt a régi istenségek előtt, mert azok mozgatják a világot. Áldozunk nekik ezért, mert biztonságot adnak nekünk, hogy lesz termés a földeken, hogy nem jön ránk betegség, s elkerül a rontás. És minden nap felkel a nap, és elküldi nekünk vigyázó fényét.
– Látod-e, hogy itt Szászföldön is süt nap, ugye!
– Süt hát! Miért ne tenné?
– Mert mondhatná a ti napistenetek, hogy én csak a polánoknak ragyogok, mert ők méltók rá, de a szászokra nem, mert azok kedvem ellen cselekszenek, így maradjanak csak sötétségben.
– Nem tudom. Tényleg nem. De úgy gondolom, Swiatowid jó istenség, és ezért mindenkinek ad meleget.
– Nos, ilyen az én Istenem is, aki megteremtette az egész földet, amin élünk. Ő járatja fenn a napot, holdat, csillagokat. És odaadta nekünk a fiát, Krisztus urunkat, akinek szavai fennmaradtak, és míg ember él a földön, irányítják majd az életünket.
– Azt mondod, hogy világ, égtájak, városok, amelyeket bejártál, népek, melyeket megismertél. De hol vannak ezek mind, és olyanok-e, mint a Noteć és az Elba köze, ahol csak sík mező s dombok vannak, földek, melyeket megmunkálnak az emberek, akik pont olyanok, mint mi?
Gottfried a fejéhez kapott. Ekkor jött rá, hogy olyan dolgokról beszél, amelyek Skala előtt teljesen ismeretlenek. Amit ő elképzelhet, az úgy tíz napi lovaglással legyőzhető távolság, és a saját népe mellett néhány szláv nemzetség, meg a vad poroszok és mi, a szászok vagyunk a fejében. Hogyan is érthetné meg, hogy a világban csak kis ligetecske az, amelyet eleddig bejárt, s a többiben népek sokasága mozog az isteni törvények és uralkodóik parancsa szerint. Elővett hát egy asztalnyi papiruszt, amelyen a világ rajzolata volt látható, s nekilátott tágítani Skala képzeletét. A fiú kezdetben csak bámulta az eléje táruló látványt, s mikor Gottfried egyik ujjával egy pontra mutatott, arra, ahol a polánok élnek, majd kitárta a másik kezét és úgy mutatott egy másik pontot a rajzolaton – térképen, mint mondta –, amely még mindig a világ volt, rájött, valóban irdatlanul nagy az a valami, amit világnak nevez az ember, és ő meg mestere alig több egy porszemnél.
– Ez itt a zöldellő szárazföld, melyet hatalmas vizek vesznek körül, ezek a kék csíkok meg a folyók, amelyek egymásba ömlenek s mind a tengerekbe sietnek. E pontok pedig a városok – magyarázta napokon át.
Egy más alkalommal aztán szót ejtett soha sem hallott népekről, amelyek rendre a messzi keletről vagy éppen északról özönlöttek elő, mint a folyók a nagy hegyekről. És egymás után alkottak nagy birodalmakat, amelyek uralták az egész világot, emberek végtelen sokaságát, és minden úgy történt, ahogy akarták. Aztán nagy kört rajzolt a térképre:
– E hatalmas terület, amelyen ujjaim körbeszántanak, a hajdanvolt Római Birodalom, amelyben egy nép volt az úr, a rómaiak, és minden más nép a szolga vagy katona, aki jó fizetségért életét kockáztatta, nem önmagáért, hanem a birodalomért. De bármily nagy is volt, mára elpusztult. Volt egykoron, s alig maradt belőle valami. Tárgyak és leírt gondolatok.
– És ez a nagyobb pont, ahova bökök?
– Egy hatalmas városra mutatsz, mit Rómának nevezünk. E másik meg, jóval távolabb tőle, Bizánc, Konstantinus császár városa, Konstantinápoly.
– Bizáncról bizony hallottam már, csak el nem képzeltem, pontosan merre van! Fejedelmünk, mikor olyan fiatal volt, mint én, járt ott, mint mondja, lent délen, egy császár udvarában. Képzeld, beszél is azon a nyelven, amelyen azok értenek. De arról nem szólt, mekkora a város és mi felett uralkodik.
– Hatalmas volt egykoron, de mára leáldozott a szerencséje. Akárcsak Rómáé, csak kicsit később – mondta Gottfried, aztán egy új népet említett, az arabokat, akiknek hadi útját ujjával mutatta Európáig, ahol nagy területet uraltak, és vágyták, mindent megszerezzenek maguknak, ami csak a térképen látszik. De sikerrel ők sem jártak, mert útjukat állta e kis ponton, Poitiersnál az Úr 732. évében a frankok nagy fejedelme, Martell Károly.
Amikor idáig értek, a mester megsimította Skala fejét és szállására küldte. Elég, fiam, mára, még túl nagyra nő a fejed a sok újdonságtól! – mondta s kikísérte a fiút, aki mély lélegzetet vett a friss levegőből, s hunyorogva a napra nézett. Milyen jó is Swiatowidnak – gondolta –, hiszen onnan a magasból a föld egész térképét látja égi útján, ismeri az összes várost és minden népeket.

Az első szerelem
Kint a poros utcán csak ment az orra után, s a földet nézte. Hanem csak úgy véletlenül felkapta a szemét, és nem bánta meg. Alig karnyújtásnyira az egyik lány állt előtte, akit minap szépnek nevezett. Linde csak parányival volt kisebb, mint ő. Ruhája alig bírta kordában tartani hullámzó keblét s eltakarni csípejét. Azúrkék szeméből érdeklődés áradt. Igazán nem leplezte, hogy e sugárzás oka talán maga Skala, aki, ha nem akart beleütközni a lányba, bizony nem léphetett tovább. Pedig átvillant az agyán, jobb lenne szemlesütve elsomfordálni, ám a lány nem hagyta. A keze után nyúlt. – Gyere velem! – mondta, s már húzta is magával. Skala engedett a gyengéd erőszaknak, s tétován követni kezdte. Amolyan kiskutyának érezte magát, akit gazdája kenderkötélen vezet, nehogy elszökjön a jó szagok után. A lány folyton beszélt hozzá, s ez mosolyra késztette. Hangja ugyanis valahogy nem illett a termetéhez. Torkából vékony, csipogó beszéd tört elő, egészen hasonlatos a madárcsicsergéshez. Jól értette, amit beszél, de inkább a látvány foglalkoztatta, ami igencsak figyelemkeltőnek bizonyult. Furcsa módon azokra a jelenetekre gondolt, amikor otthon a jó meleg nyárban a rógi lányok, magukat kevéssé takargatva, hűsölni indultak a Notećba. Ám még annál is izgalmasabb emléknyomokat hagyott a kép, amint a megmártózást követően a lányok testükre tapadó ruhában hazafelé indultak. Csak befészkelt agyába a gondolat, bizony ezt a Lindet ugyancsak hosszan szemlélné fürdés előtt, hát még annak utána!
A lány egyre gyorsabban ment, szinte már futott, s ha nem fogja Skalát, akár el is veszíthette volna. Siettükben maguk mögött hagyták a házakat és egy rétre értek, amelyet apró fehér virágok borítottak. Feküdt ott egymás mellett két nagy szürke kőlap, melyek szinte árasztották a nap melegét. Linde leült az egyikre, és felnézett a fiúra, aki kissé ügyefogyottan toporgott. Ült volna ő is, de hova? Már tett egy tétova lépést a másik kőlap felé, amikor a lány erős rántással maga mellé penderítette. Kezdetben húzódozott, s csak fél fenékkel óvatoskodott a jó meleg kövön. Amidőn Linde hanyatt dőlt, s így teste ott nyújtózott mellette, Skala úgy érezte, Swiatowid ma nagyon kitesz magáért, hisz olyan melege lett, hogy bő inge jócskán megnedvesedett.
– Már azt hittem, fázol. Most meg mintha a melegtől reszketnél. Ekkora ember, aztán csak ül itt, meg lopva pillog rám. Lehet, hogy hazudtál a múltkor, s nem is tetszem neked?
– Tetszel – nyögte ki, de úgy vélte, kissé bővebben illene szólnia, ezért csak jó lassan hozzáfűzte: – Nem szoktam hazudni... hát persze, hogy...
– Akkor miért leskelődsz, pillogsz ide-oda? Nyisd ki a szemedet bátran. Vagy tán nem is engem nézel, hanem mellettem valaki mást? – kérdezte évődőn, s két kezével végigsimította a melleit, aztán a derekát.
– Nem én, én csak... – dadorászott Skala és vörösre váltott arca igazolta, olyan zavarban volt, mint életében még soha.
Úgy érezte, hogy elsüllyed szégyenében. Ezért inkább elfordult, és zavarában a virágokat bámulta. Aztán a kis csendben eszébe jutott, valami értelmeset csak mondania kellene. De mit? – kérdezte bizonytalanul önmagától. Hirtelen jó megoldásnak tetszett, hogy elmeséli, amit Gottfriedtől hallott az imént. Ám amikor újfent a lányra nézett, ez és minden más gondolat egy csapásra elillant a fejéből. Linde ott ült, és felsőtestét nem takarta semmi. Skala szája is tátva maradt a csodálkozástól. Azon vette észre magát, hogy képtelen levenni a szemét a lányról, aki ekkor megfogta a kezét, az arcához húzta, fejét a tenyerébe fektette, majd a nyelvével megnyalogatta az ujjait. Aztán tovább vezette a nyakához, majd lejjebb a vállához, s végül a melléhez. Kezdetben nehéz volt a fiú keze, húzódozó, ám ellenállása egyre csökkent. Csak hát az eddig ellenszegülően feszülő izmainak keménységét egész karja apró remegése váltotta fel. Égett a szeme, kiszáradt a torka. Legszívesebben felpattant s futott volna, mint a nyúl, de aztán azon kapta magát, hogy egyre közelebb fészkelődött Lindehez. Magába szívta az illatát, érezte selymes bőrét, és eluralkodott rajta a vágy, hogy kezének vándorútja sokáig tartson. Jobbnak látta becsukni a szemét, és várni, mi következik. Most a lány másik kezét érezte az arcán, ahogy mindenütt finoman körbesimogatja, beletúr a hajába. Aztán egészen közelről megérezte a lány szájának illatát. Szíve akkorát dobbant, hogy majd kiugrott a mellkasából. – Óh, ha tudnám, mit kell ilyenkor tenni! – kezdett volna párbeszédet folytatni önmagával, de a válasz elmaradt, mert hirtelen száján érezte Linde ajkait. Akkor hát ő most csókolózik! Ez a felfedezés örömmel töltötte el, meg büszkeséggel is egyszerre. A hirtelen jött öröm és a soha sem tapasztalt izgalom egyre inkább visszaadta erejét. Szorosabbra és még szorosabbra fonta karját a lány dereka körül – arra nem emlékezett, hogyan is kerültek oda a karjai.
– Medve vagy te, polán, hallod-e! A végén még megfulladok! Láthatod, nem hasonlítok egy fatörzsre, amit így szorítanak a favágók. Tán az imént érezhetted, hogy nem kéreg borít és leveleim sincsenek.
– Szép vagy! – préselt ki magából két szót Skala, bár úgy érezte, most egészen felesleges beszédre fecsérelnie a száját, jobb lenne, ha ott folytatnák, ahol az imént abbahagyták. De a lány odébb húzódott, felült, a lábait a melle elé húzta, és a két térde felett nézett fel a fiúra.
– Látom, gyorsan tanulsz, te melák! Mert úgy érzem, nem csókoltál te rajtam kívül senkit az életben. Bizony, ezt nem gondoltam volna! Hát bevallod?
– Bevallom! – szólt a válasz megadóan, és önkéntelen mozdulata sejttette, hogy a tanóra folytatására lenne szüksége, de gyorsan.
– Elég mára, hékás! Ha sokat kapsz a jóból, már holnap megunsz, aztán másnak kezded mondogatni, hogy ilyen szép, meg olyan szép. Csak várd a holnapot!
– Holnap is látlak? – kérdezte Skala reménnyel teli lélekkel.
– Talán! Talán igen, talán nem. Talán elfelejtelek holnapig. Vagy Gottfried bácsi olyan érdekeseket mond neked, hogy nem is vágysz már velem lenni. Meg tán annyira megfáradok az udvarban, hogy erőm sem lesz veled lenni – mondta Linde, majd felpattant a kőről és sietve elindult a város felé. Skala csak nézte, amíg eltűnt a fák között.
Az éjszaka nehezen múlt. Skala hol arról álmodott, hogy a polánok követeként a római császárral vacsorál, aztán a frankokkal hadakozik hősiesen, majd végül madárrá változik, fehér sasként magasan szárnyal, mígnem beröppen Linde ablakán, s az ágyára telepszik. Szólna hozzá, de csőréből csak durva vijjogás tör elő, s persze a lány megijed és kimenekül a szobából. Oly erős volt az érzés, hogy hirtelen megébredt tőle. Kinyújtotta a kezét, hátha nem álom ez, hanem maga a valóság, és Linde ott van mellette. Amikor megtapasztalta, hogy egyedül fekszik a dikón, csalódást érzett. Csak az vigasztalta, hogy hamarosan felkel a nap és megismétlődik az átélt csoda. Érezheti a lány ajkait, testének illatát és az ölelés forróságát. Miközben a mennyezetet bámulta, és szerette volna felidézni Linde arcát, alakját, helyette Gottfried és a nagy térkép jelent meg előtte. Hirtelen nem is értette, miért változott ilyen gyorsan a kép, Vagy talán egy másik kíváncsiság és vágy miatt nyomta el Linde képét a kis vörös tanító, aki szintén egészen új élményt adott neki? Szerencsés vagyok, egyetlen nap alatt két új világban jártam! – összegezte józanul az elmúlt napot. Felkelt, hogy befogadja, amit az új nap kínálhat.
A meisseni templomban ültek, amely akkoriban sem túlságosan nagy, sem túl díszes nem volt. Egyszerű, amolyan szegényes építmény, melyben a csend és félhomály szinte kényszerítette Skalát, hogy ne kifelé bámuljon a szűk ablakon át a külvilágra, s ne a beszűrődő hangokra figyeljen, hanem inkább magába nézzen. Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Mit érzek? – sorjáztak benne a kérdések. Gottfried egy idő után térdre ereszkedett, és hangtalanul szavakat formált ajkaival, majd öklével a mellét érintette, aztán a kereszt jelét rajzolta magára. Amint visszaült, csendes szóval a fiúhoz fordult:
– Itt vagy hát az én Istenem hajlékában, melyet azért építettünk, hogy kedvünkre együtt lehessünk az Úr Istennel és fiával, Krisztussal. Hogy szólhassunk hozzájuk, bevalljuk bűneinket, és segítségüket kérjük mindennapi gondjainkban. Hogy eltöltse a lelkünket az általa árasztott kegyelem. Mert Jézus Krisztus minden embert megváltott életével és halálával, s így mindnyájunkat örök élettel jutalmazott.
– Szavakat mondasz, Mester, de nem értem őket – suttogta Skala. – Beszélsz az Úrról meg Krisztusról, kegyelemről és megváltásról. Áruld el, kik azok, akikről szólsz, hiszen eddig csak a nevüket mondtad.
– A mi Krisztusunk majd kilencszáz éve született jó messze a polán és szász vidéktől, túl a déli tengeren, a zsidók földjén, nagy szegénységben, egy apró városban, Betlehemben. Mi, a követői úgy tartjuk, ő az egy Isten fia, aki azért született itt a földön, hogy példa legyen minden embernek, életével és halálával megváltsa az emberiséget. Még annyi évet sem számlált, mint most te, de már tanított a templomokban. Hirdette a békét és a szeretetet, gyógyította a betegeket, szavaival reményt adott a szenvedőknek és szegényeknek. Az emberek itták szavait és idővel számolatlanul követték őt. Láthatták, miként űzi ki a templomból a kufárokat, akik a szent helyet piactérnek használták, s másként is meggyalázták. De papjaik sem voltak különbek ezeknél a tekintélyes, gazdag és dölyfös embereknél, mert szemet hunytak tetteik felett. Sőt, maguk is inkább a pénzt szolgálták, mintsem istenüket, akit Jahvenak neveztek. Képzelheted, milyen dühre fakadtak, amikor egy gyerekember teszi meg azt, ami az ő kötelességük lett volna, s mellette még egy másik Istenről, az egyetlenről mond példabeszédet. Először csak szörnyülködtek, aztán, midőn látták, egyre nagyobb követőinek tábora, és sokan hagyják el templomaikat, régi hitüket, már nem lenézték, hanem meggyűlölték. Nem bírva magukkal, bevádolták őt a rómaiak előtt, akik ezt a vidéket is uralták, és törvény elé állíttatták. Azt vallották, hogy ez a zsidó magát az Isten fiának és a zsidók királyának tartja, vagyis káromolja Jahvet, ami főbenjáró bűn, ember ennél nagyobbat el nem követhet.
– Igazuk volt, nem? Hiszen te azt mondtad, hogy ő valóban az Isten fia.
– Hogy ő az Úr Isten fia, akit egy szűz asszony hozott világra, az maga volt az igazság, de hogy őt magát istennek tartotta, azt soha sem állította. Ő pedig nem a zsidók királyának mondotta magát, hanem éppenséggel az emberek szolgájának, egyszerű tanítónak, pásztornak, aki jó felé tereli nyáját. És e nyájba azok is beletartoznak, akik nem kérnek a tanításból. Olyannyira nem, hogy inkább kővel dobálják meg s elátkozzák. Tanítványainak, akik rendre követték őt, ilyen alkalmakkor mindig azt mondta, ha ellenségeid kővel dobálnak, ne követ emelj fel, hanem kenyered egy darabját dob nekik. Bár a békesség hírnöke volt, s nem ártott senkinek, a zsidók és a rajtuk is kemény kézzel uralkodó rómaiak bűnösnek kiáltották ki, és kereszthalálra ítélték. Egyszerű bűnözők között halt meg a keresztfán, amelyre felfeszítették. Halála után holttestét barlangba helyezték, elébe hatalmas követ gördítettek és katonákat állítottak, hogy hívei saját hitük szerint el ne temethessék. De a halálát követő harmadik napon az Úr feltámasztotta és felvitte magához a mennybe, ahol mindmáig ott ül az atyja jobbján és ítélkezik az emberek felett.
– Szép színes mesét mondtál, Gottfried, s tán igazat is. De sok száz éve történt, akkor hát honnan tudod, amiről szóltál?
– Krisztushoz élete során számtalan tanítvány szegődött, köztük a tizenkét apostol, akik szavait lejegyezték, és szerte a világban jártukban-keltükben terjesztették. Írásaik közül nem egyet magam is olvastam. Szóról szóra igaz hát, amit elmondtam neked.
– A tanítványok is úgy jártak, mint a mesterük, vagy őket megkímélték?
– Sok százak, ezrek fizettek az életükkel, mert bár a törvény tiltotta Krisztus tanainak hirdetését és a hit gyakorlását, ők mégis e hitben éltek és térítettek. Fejedelmek, királyok, s maguk a római császárok mind elhatározták, hogy kiirtják őket, írmagjuk se maradjon Krisztus követőinek. De aztán jóval később éppen az egyik római császár, Nagy Theodosius maga is elfogadta az új tanokat. Leszámolt a pogánysággal, a számtalan istennel, és Krisztus vallását ismerte el egyetlenként. Azóta sok uralkodó így tett, és lett terjesztője a kereszténységnek más népek között.
– Te keresztény vagy, s önként lettél azzá, mint minden szász?
– A frankok hozták hozzánk a kereszténységet, de az igazat megvallva, szép szó mellett karddal is. Bizony sok vér folyt, míg keresztényekké váltunk. És elárulom neked, ma sem minden szász gondolja, hogy egy az Isten, mert jól van régi istenségével, s nem venné magára a kereszt jelét. Vagy ha úgy tesz is, a lelkében még régi istenségeihez intézi fohászait.
– Téged is karddal hajtottak a kereszt alá, s aztán te is így tettél másokkal?
– Anyám és apám önként vették fel a hitet, mert úgy érezték, szegény embernek ez a hit való, hiszen az Úr színe előtt minden embert egyenlővé tesz. És nem csalódtak, mert láthatod, én tanulhattam a keresztényekről és a keresztényektől, s most így szolgálom a népemet. És most téged, egy pogányt, aki még nem is közülünk való, sőt sokak szerint ellenségünk, jó szavakkal térítelek. Nem kardot rántok, hanem szavakat szólok, azok erejében bízom. Tudom, az út, amely az én hitemhez vezet, fáradsággal járható, buktatókkal teli. Hogy ki meddig megy rajta, találkozik-e útelágazásokkal, s a helyes irányt választja-e az bizonnyal meg van írva valahol. Mint a te utad is. Még azt se tudod most, merre vezet, s könnyen járod-e, avagy nagy fáradsággal és fájdalmak közepette, mégis elindultál rajta. Útközben jársz a cél felé, a küldetésed teljesítése felé. Saját akaratból és isteni rendelés szerint.
Másnap, amikor a tanulást követően kiléptek a napvilágra, a föld még nedves volt az esőtől, s pára szállt az út felett, a távolban pedig szivárvány íve szelte át az égboltot. Egyik talpa keleten nyugodott, a másik nyugaton érte a földet. Skala feje szédült attól, amit hallott. Talán valamicskével többet értett már, mint annak előtte, de új és új kérdések ébredtek a fejében, melyekre a választ még nem tudta. Abban azért biztos volt, hogy igen sokkal tartozik a polánok fejedelmének, s áldotta anyját meg Konrádot, hogy megtanították a szászok nyelvére, hiszen másként nem értené, mit beszél tanítómestere. Amikor megszólalt a templom harangja, és hirdette, itt az isten tiszteletének ideje, várt egy kicsit. Lássa, ki engedelmeskedik a hívó szónak. Bizony nem sokan voltak, akik Istenük színe elé vágytak, állapította meg. Aztán szállása felé vette az utat, s úgy vélte, hamar haza is ér. Bizony, nem így történt. Mert valahogy az út nem arra tartott, hanem ki a házak mögötti mezőre, ama bizonyos lapos kövek felé. Talán mágikus erővel bírtak, mert úgy vonzották, hogy el se kerülhette volna még becsukott szemmel sem. Próbaként be is fogta a szemét, és erősen remélte, mire kinyitja a szemét, már ott áll a köveknél, s az egyiken levetett inggel ott fekszik Linde, pont úgy, mint tegnap. De csalódott! Bizony egyedül volt a kövekkel. A tegnap szirmaikat a nap felé fordító virágok most lehajtották a fejüket, mert földre nyomták őket az eső cseppjei.
Aztán másnap és harmadnap is így járt, pedig órákat ült ott a mestertől távoztával. Fájt a csalódás, de azért hiába nem telt az idő. Volt mire gondolnia. Kezdetben azon merengett, milyen kár, hogy a fejedelmi udvar nem kíváncsi rá, és nem felnőtt követként kezeli, hanem bizonyára csak butácska ifjúként, akit nem érdemes komolyan venni, aki szót sem érdemel. Persze mi hasznát vehetnék a szász herceg emberei, hiszen mit is mondhatna ő arról, milyenek a polánok, mit gondolnak az életről, hogyan ítélkeznek barátról, ellenségről. Meg amúgy is vannak dolgok, amikről nem beszél az ember, még barátnak sem, hát még az ellenségnek! Mert azok titkok, amelyek felfedése akár az övéi életébe is kerülhet. Azért gondolatban felkészült rá, ha egyszer kérdésekkel szorongatják, miről ejt szót, s mit hallgat el. Úgy tesz majd, mint Ceb nagyapó, aki mesélt ezt-azt a katonáiról, ám arról, mi végett s hogyan gyakorlatoznak, hogyan védik meg magukat, arról bizony egyetlen szót sem ejtett ki a száján a családi asztalnál.
Negyedik reggel is minden úgy történt, ahogy annak kialakult rendje volt. Gottfried nem sokkal a napkelte után már várta őt kis házában. Úgy tervezte, ezúttal a világ központjairól ejtenek szót, azokról a helyekről, ahol eldőlnek a dolgok az ember földi élete felől. Neki is állt nyomban a szokott lendülettel. Rá se nézett tanítványára, csak beszélt, beszélt. Hanem aztán egyik pillanatról a másikra abbahagyta. Nagy csend lett akkor, amely eltartott vagy két percig, aztán szinte felkiáltott: – Ébredj, fiam! – Skala összerezzent, meglepődve mesterére nézett, de azt sem tudta, hol van éppen.
– Látom, kedves fiam, értelmedhez jutni ma nem egyszerű. Füleidbe tán gyantát tettél, vagy netán a fejedben van a baj?
– Hát én... én most kissé másutt jártam – vallotta be Skala, s elég tanácstalan arcot vágott, ami, mint tudjuk, rá egyáltalán nem volt jellemző.
– Másutt! Tudom én, hol tekeregnek a gondolataid! Hogy nem a messze Bizáncban vagy a pápa Rómájában, az bizonyos. Hanem inkább itt a közelben, a két morénánál. Tudom, amit tudok.
– De nem jött el.
– Nem jött, nem jött. Majd eljön. Ha ő nem, akkor eljön egy másik.
– De én őt várom! – jelentette ki határozottan a fiú.
– Akkor menj! Ha nagyon akarod, hogy ott legyen. Ha érzi vágyakozásodat, akkor ott lesz.
Skala nem kérette magát, inkább elköszönt, és kimódolt lassú léptekkel indult útjára. De amint elhagyta az öreg házát, egyre gyorsabban szedte a lábát. Ott kell lennie, ott kell lennie! – mormogta magában. Ugyancsak lihegett, amikor a morénákhoz ért. És milyen keserűség fogta el, amikor azok megint üresek, elhagyatottak voltak. Egyszerre könnyezett és csikorgatta a fogát, hogy megint ilyen csúfság érte. Leült az egyik kőre, aztán hasra fordult, fejét a karjába temette. Apró bogarak döngték körül, s mintha egyikük a fülébe akart volna bebújni. Hagyta kicsit, de aztán odakapott és megragadta. De hát nem bogár volt az, hanem egy ujj! El is kapta és úgy pattant fel, minta bolha csípte volna meg. Linde sikkantott egyet és játékból küzdött, hogy kiszabadítsa az ujját, aztán megadta magát. Úgy ölelkeztek, hogy egyiküknek sem jutott levegő. Csak mikor már szédülni kezdtek, lazítottak a szorításon. – Skala! Ha megölsz, miért lesz az jó neked? Csínján bánj az erőddel, kell az még másra! – mondta a lány pihegve, de több szóra már nem volt ideje.
Skala szája az övére tapadt, kezei közben hol erőteljes, hol lágy mozdulatokkal kutatták a lány testét. Linde kezdetben egyenesen tartotta magát, aztán tartása egyre lágyabbá vált. Hogy támaszt találjon, lábait és csípőjét a fiúhoz szorította, teste meg-megrándult. Lassan térdre ereszkedtek, s aztán egymás mellett fekve a kemény kövön szótlanul simogatták egymást a ruhákon át, aztán az alatt is. Észre sem vették, hogy mellettük férfiak sietnek el, akik befejezvén az állatok gondozását, hazafelé tartanak. Ránéztek a fiatalokra, de csak mosolyogva intettek, és már léptek is tovább. Mi sem természetesebb annál, hogy a fiatalok egymásban lelik kedvüket, ha éppen munkájuk nem akad. Linde ismét egészen közel hajolt hozzá, és szinte az ajkát érintve súgta: este nálad leszek. Ha lemegy a nap, menj a patakhoz, mártózz meg és várd, mikor száll le a sötétség. Attól kezdve nem leszel egyedül.
Röpke találkozás volt, mert a lánynak dolga akadt, de e sietős találka olyan boldoggá tette Skalát, hogy arra sem emlékezett, miért éppen mesteréhez vágtatott vissza. De amikor leült vele szemben, hirtelen friss lett az agya és tudásszomj váltotta fel az álmodozást. Mégsem szerelmeskedni küldtek ide, hanem tanulni! – mondta magában, és elszántan hallgatta Gottfried szavait, aki cseppet sem csodálkozott állapotán. Inkább örvendett, hogy a napok, melyeket együtt töltenek, ugyancsak építik a rá bízott fiú elméjét. Jó kereszténynek érezte magát, mert lám, számára a feladat a fontos, amivel a teremtő Isten bízta meg. És persze a herceg, ám ő is Isten szavára hallgat.
– Tudod, a nagyanyám már igen öreg volt, amikor megszülettem. Gyengék voltak a kezei, így ölben nem tarthatott. Mi mást tehetett volna, mint mesélt a hajdanvolt időkről. Akarod hallani, mit mesélt? – kérdezte, és Skala bólintott. Jól ismerte és kívánta az érzést, ami mindig eltöltötte, amikor szülei vagy más felnőttek a múltról regéltek.
– Ezt a történetet jó régen a nagymamámtól hallottam – kezdett bele Gottfried –, aki, mint lenni szokott, szintén a nagymamájától hallotta, ki tudja, milyen régen. De olyan istenadta mesélő volt mindegyik, hogy mikor először hallottam, úgy éreztem, ott volt és tanúja volt az istenek nagy háborúskodásának. Ezért most az ő szavait mondom el neked:
– Egy alkalommal kint jártam az erdőn fát gyűjteni, hogy meg ne fagyjunk a nagy hidegben. A nap még jó magasból, ezüstszürkén tekintett le rám. Már alig adott valamicske fényt, de meleget cseppet sem. Éppen vad fekete felhők közeledtek, s innen-onnan vágtattak egymás felé. Thor isten akkor váratlanul lesújtott rémes pörölyével, amitől megrázkódott az egész világ, az ég megrepedt a csattanástól. Szörnyű félelmemben összegörnyedtem, és segítséget kértem jó démonomtól, ki ott lapult mellettem. Hiába kérdeztem, mit tegyek, de ő még jobban megrémült, mint én magam. Csak annyit suttogott, hogy nagy a baj, mert ott fent az égben háborúznak az istenek! Szólítottuk akkor Wotant, az istenek parancsnokát, mentene ki bennünket szorultságunkból. Fülelt, fülelt démonom a válaszra, majd reszkető hangon sutyorogta a fülembe, hogy nem teheti, mert éppen hogy ő ellene fenekednek iszonyú gonosz hadak. De még ki sem mondta a szavakat, amikor borzadva látom, hogy Fenrir, a vérszomjas farkas letépi rettentő láncait, nekilódul, s egyetlen ugrással a napnál terem, vadul beleharap, és egészben lenyeli. Na, abban a pillanatban megszűnt a fény. Köröttem óriások nőttek ki a felhőkből, s amint meglátták egymást, vadul összecsaptak. Annyi vér folyt, hogy a kis patak kiöntött medréből. Fent az égen meg egyfelől Wotan rontott elő a walkürökkel, másfelől meg rémisztő óriásaival a hatalomra törő Azgard istenség. Wotan egyenesen a vérfarkasra támad, de ó, rettenet! Győzhetetlen kardja mit sem ér az ordas fogaival szemben és kiszenved karmai között. Sírtam akkor, szememből patakzott a könny, s ezen keresztül láttam, amint talpig páncélban Vidar áll elibe. A vérfarkas ráveti magát, ám úgy pattannak le fogai a páncélról, mintha csak fapálcikák lennének. Szűköl már, vesztét érezvén, a toportyán és félelmében mögém húzódik, ám Vidar odébb taszít kicsit, s puszta kézzel torkon ragadja, és legott kinyuvasztja. Ugyanígy jár aztán a szemem előtt az irgalmat nem ismerő véreb, a legyőzhetetlen kígyó, meg szép sorban mind a lázadó istenségek. Egy csapásra istenek nélkül maradt Wotan palotája, a fényességes Walhalla. Az ég úgy elkeseredett a nagy pusztítás láttán, hogy nem bírta el a rengeteg csillag súlyát, s azok elkezdtek hullani le a föld felé. Hogyan éltem túl mind e szörnyűséget, hát azt démonomnak köszönhetem, aki a nagy harc végeztével átölelt s felvitt a magasba. Onnan láttam, miként szökken fel az égre a régi nap fia, ki legalább úgy ontotta melegét, akár apjuk tette. Aztán közel vitt a Walhallához, és láttam, amint Wotan megmaradt gyermekei betöltik apjuk palotáját, és jósággal szolgálják az embereket. Balder isten, akinél szeretetre méltóbb isten egy sem volt még, észrevette, hogy én, a szegény egyszerű földi halandó asszony mindenek látója voltam. Nem haragudott rám, sőt kedvesen átölelt, s azt mondta: Tanúja voltál az istenek felemelkedésének, aztán alkonyának is. Lepergett előtted a múlt, s már a jövőben élsz. Meséld hát el az embereknek, akikért érdemes istennek lennünk, miként bűnhődött a rossz és győzedelmeskedett a jó.
Skala egészen úgy érezte magát, mint amikor nagyapja asztalánál hallgatta a Swiatowid és a polán ősök tetteiről szóló történeteket. Ott ismerte meg istenségeik viselt dolgait, a jó és rossz boszorkányok örökös pörlekedését. Már akkor sem hitte, amit hallott, de mégis élvezte, miként megy előre, kanyarodik, tér vissza s halad új mederben a mese, amely végül soha sem volt rémes. Inkább azt hirdette, hogy élni jó, és az ember a boldogságért él a földön. Most is szinte maga előtt látta a kis öregszülét, amint ámulva nézi, hogy az istenségek nem békésen töltik napjaikat. De nem lepődött meg igazán, hiszen úgy vélte, hogy amilyenek a népek, olyanok az isteneik.
– Tán csak nem arra gondolsz, te legény, hogy az én vallásomban is dúl a harc a mennyországban? Avagy ott mindig csak a béke honol? Bizony, ott is folyik az örökös küzdelem a jó és a rossz között, mert Isten harcol a gonosszal, Luciferrel, aki a gonoszság felé tereli az embereket, s befészkeli magát az emberi lélekbe, hogy megbomoljon a harmónia Isten és az emberek között.
– Akkor az ő vétke, hogy mi emberek fegyvert fogunk egymásra, elirigyeljük mások földjeit, feleségét, gyermekeit?
– Krisztus, mint mondtam már, a béke hírnöke és a szereteté. Ha az emberek és a népek szeretetben élnének, boldogabbak lennének itt a földön. Tanuljunk nagyanyám meséjéből: mire vezet az istenek harca? A teljes pusztulásra. Mire vezet egymás gyilkolása? A halálra, megsemmisülésre, fájdalomra. És hallhattad, a Walhallába újra elhozták a békét Wotan gyermekei. Én pedig hiszem, hogy a mi keresztény Istenünk megteremti a harmóniát az Isten és az emberek között. Már, ha mi is úgy akarjuk!
– Csak valahogy nem akarjuk – szaladt ki Skala száján –, mert ugyan velem jól bántok, miként mi a hercegetek fiával, de közben a hordáitok csak ránk csapnak, vagy éppen mi vezetünk hadat a poroszok ellen. Aztán miért is kell kard élével hozni a boldogságot és harmóniát?
– Jól kérdezel, s rendre logikusan, ha elhatalmasodnak is rajtad az érzelmeid, vagy inkább a kétségeid. De így van ez rendjén. Szavakkal vívunk egymással, hogy egybevessük a hitünket, s lám, békében tesszük.
– Igen, első nap megmondtad, a legjobb fegyver a szó – mondta Skala, miközben az ablakon át az eget kémlelte. Vajon jön-e már a szürkület, amikor neki oly fontos dolga akad. Hogy jobban lássa, közel is ment az ablakhoz, s kikémlelt rajta. Kedvére való volt, amit látott, mert halványan már megjelent egy csillag az égbolton. Na, erre a jelre várt. Gottfried mosolyogva nézte, amint tanítványa gondolatai hirtelen elkalandoztak. Nem volt nehéz kitalálni, hol jár éppen. Lépked a boldogság felé. Vagy amit annak remél.
*
Az Elba partján a homokos fövenyben levetette magáról a ruháját és belegázolt a folyóba. Melegebbnek gondolta, hát azonnal libabőrös lett, holott még csak a térdeit nyaldosta a víz. Azzal nyugtatta magát, hogy a Noteć ennél sokkal hidegebb, így nem járja a reszketés. Mély levegőt vett és elmerült a vízben. A limányban lelassult a víz, s mivel jó úszó volt, a folyó közepe felé tempózott. Ekkor jutott eszébe, hogy lám, itt kalimpál a vízben, ahogy a lány kérte, de bezzeg szappant nem hozott magával. Hogyan lesz így igazán tiszta? Pedig otthonról marhahólyagba töltve hozott magával anyja főzte szappant fenyőből és marhafaggyúból, meg zsályából, amitől jó illata lett. Késő bánat, gondolta, s visszatérve a part mentébe alaposan dörzsölgetni kezdte magát a finom homokkal. Mégsem tehetek úgy, mint a kutyák, hogy nyalogatom magam és a fűben szárítkozom – gondolta, majd megtörölközött a méretes vászonnal, amit szerencsére magával hozott, és elindult haza.
Az otthont itt a szász város közepén, nem messze a vártól és a templomtól egy hajdani ácsmester háza jelentette. Mint mondták, az öreg ragaszkodott a démonokhoz, és csak nem akarta magát az Úristen gondjaira bízni. Bizony belehalt az ellenkezésbe. A házban még ott árválkodtak a szerszámok, meg egymás hegyén-hátán a félig megmunkált deszkák. A lakószoba tágas volt, benne szalmazsák, melynek négy deszka adott keretet, aztán míves asztal háromlábú székkel, meg nagy láda a ruháknak. Nappal a fényről keskeny ablak gondoskodott, estére pedig ott volt a vastag faggyúgyertya. Az igaz követek bizonnyal rendesebb szállást kaptak a szász fejedelemtől, de hát, mint mondtuk, Skalát oly nagy becsben nem tartották. Büszkén gondolt rá, hogy a polán fejedelem méltóbb hajlékot adott a szász fiúnak. De mit is várna a szászoktól, ha saját vérüknek, a nagy tudósnak és kereszténynek, aki bizonnyal hasznot hajt nekik tudásával, még ennél is szerényebb lakkal kell beérnie!
Skala izgalma percről-percre növekedett, amint leszállt a sötétség. Mikor jössz már! – mormogta maga elé, majd fel s alá sétált a szobában, és már holmi apró neszekre is az ácsolt ajtóhoz ugrott, tán éppen a lány léptei suhannak felé. De aztán ahogy minden nesz elenyészett, úgy csökkent a remény is, hogy ígérete szerint végre megérkezik. Szomorú szívvel elfújta a gyertyát, az ágyhoz ment, levette lábáról a sarut, az inget, a nadrágot és lefeküdt. Zizegett alatta a szalma, amíg elhelyezkedett. Hanyatt fekve még mentségeket keresett, miért is nem jön. Majd elképzelte, hogyan viselkedik holnap vagy azután, amikor véletlenül meglátja. Félvállról, csak úgy érdeklődve beszél majd hozzá, mint aki egészen elfeledte, hogy mi volt a tervük az éjszakára. Éppen itt tartott, amikor megcsikordult az ajtó. Hilde osont be a szűk résen. Skala ebben a pillanatban elfeledett minden tervet, szemrehányást, hanem megint erőt vett rajta az a sajátságos reszketés. A lány hosszú inget viselt, amelyet a derekán keskeny kötél húzott össze. Minden tétovázás nélkül az ágyhoz lépett, kioldotta a kötelet, és egyetlen mozdulattal kibújt az ingből. Oly csupaszon állt ott a fiú fölött, ahogy megszületett. Lágyan mozgatta a testét, s ettől a mellei lassan himbálóztak. Skala szinte kővé dermedve bámulta, amit látott belőle.
– Újra megkérdezlek, tetszem neked? – kérdezte fölé hajolva a lány halk, de kacér hangon.
– Igen! – nyögte ki Skala, és a szája olyan szárazzá lett, akár a jófajta tapló.
– Akkor hozzám érsz végre, és elhiszed, nem démon vagy lidérc vagyok, aki az életedre tör, hanem a lány, aki tetszik neked?
Skala felült az ágyon, feje éppen a lány köldökéig ért, így először felnyúlva a derekát ölelte, ajkai a lány hasához értek, csókolta, ahol csak érte. Aztán lehúzta magához, és a melleit simogatta. Öröm töltötte el, amikor Hilde pihegését és sóhajtásait hallotta. Furcsa, nem is ide illő módon eszébe jutott, hogy gyerekkorában néhányszor apja és anyja ágya felől hallott már hasonló hangokat, csak azt nem tudta, mi okozza őket. Most már értette! És várta, hogy felerősödjön, élesebbé váljon ez a hang, ahogy annak idején, otthon történt. És milyen büszkeség öntötte el, amikor Hildeből tört elő a vágyott hang! Nem is csendesen, nagyon is hangosan és váratlanul. Skala megrettent.
– Fáj valamid? Rosszat tettem? – kérdezte.
– Rosszat? Miket beszélsz? Élvezem, te polán szamár! – mondta, s folytatásra biztatta.
Egyszer elég volt mondania, hiszen úgy érezte, ez a legjobb dolog, ami életében eddig történt vele. A dicsőségérzet még vagy háromszor elöntötte az igéző hangok hallatán, ám még akkor sem állt volna meg. – Jaj, lelkem! Adj egy kis pihenőt, kérlek! – mondta a lány, de hangjában nem szemrehányás volt, csak elégedettség, hogy kedvére való mindaz, ami történik. Lassan leszállt az ágyról, az asztalhoz lépett, meggyújtotta a gyertyát, és az imbolygó fényben ment vissza. Nézte a fiú arcát, amelyből szinte lángolt a vágy, a türelmetlenség. Biztos volt benne, hogy ő az első, aki ezt kiváltotta belőle, s ennek igen örült a lelke. Akikkel eddig dolga volt, azok tapasztalt fiúk vagy éppen férfiemberek voltak, akiket csak saját élvezetük érdekelt. Így együttlétük inkább harcra hajazott, mint bármi másra. Bezzeg ez a melák szinte szolgálja, neki akar örömet okozni, nem magának! – nyugtázta. Hálát érzett, gyengédséget és szeretetet a fiú iránt. Hogy kimutassa, megsimogatta Skala arcát, megcsókolta a szemét, a kezét. Nem döntötte el magában, mit tehet meg vele s mit nem, hogy fenntartsa azt az áhítatot, ami a legényből sugárzott. Olyannak kell lennem, s úgy tennem, hogy ezt az alkalmat, életében az elsőt, el ne feledje soha! – döntötte el, és szinte meghatódott saját jóságától. Rábízta hát magát a pillanatnyi érzelemre, amely valóban hajtotta a fiú felé. Ismét összebújtak, s hogy immár látták is egymást a pisla fényben, még inkább felkorbácsolta vágyaikat. Linde csókolni kezdte az ajkát, kezét a hajába túrta, közben csípőjével rá nehezedett, s ringatni kezdte magát. Teste lassan betakarta. Hasán érezte, hogyan lüktet a vágy Skalában. Ekkor kissé eltávolodott tőle, forró kezével a lágyékát simogatta lassú, lágy mozdulatokkal. Most ő hallhatta párja egyre gyorsuló sóhajait, s pontosan tudta, mikor juttassa el a csúcsra. Skala átadta magát az örömnek. Nem képzelődött, mi fog történni, csak lehunyta a szemét, és belülről figyelte a testét, amint ismerkedik az érintésekkel. Az érzés ott volt az emlékezetében, amikor anyja vagy testvérei babusgatták vagy dicséretként megsimogatták. Olyankor gyengédség tört rá, de ez most egészen más volt. Szerette volna megfékezni a remegést, ami rázta a testét, szabályozni a kezei mozgását, s úgy viselkedni, mintha sokszor megélte volna már az ilyen pillanatokat. Ám amikor a lány a legérzékenyebb pontján járatta a kezét, már minden emlék és gondolat kiköltözött belőle. Örvényben érezte magát, amely lefelé rántja, mint a fadarabokat a Noteć, amikor a tavaszi áradáskor sebesen halad célja felé. És akkor valami kiszakadt belőle, olyan gyönyört váltva ki, amelyet elképzelni sem tudott. Végre kinyitotta a szemét, látta maga fölött a lányt, aki olyan gyengédséggel nézett rá, ahogy az asszonyok szoktak pici gyermekeikre, akiket világra szültek. És valóban úgy érezte, újjá, mássá született a szalmazsákon. Megcsendesedve, boldog fáradtsággal feküdtek egymás mellett, és nézték, amint a korom felszáll a gyertyalángból.
A reggel egyedül találta az ágyon. Igazából nem azért ébredt meg, mert kintről beáradt a fény, vagy a madarak hangos csiviteléssel köszöntötték a reggelt, hanem mert erősen dörgölte hátát a zsák durva vászna. Még csukott szemmel, tapogatódzva kereste Lindét maga mellett, de nem találta, csak a lepedőt az ágy végén jócskán összegyűrve. Az ajtóhoz lépett, kitárta, és a szemben lévő ház falán lévő napórára nézett. Nem hitt a szemének, mert az kilencet mutatott. Ilyen későn tán még soha sem kelt fel eddigi életében. Más napokon már két órára a mesterénél volt, most meg itt henyél. Gondolná az ember, hogy szégyenérzet töltötte el, de inkább jólesően nyújtózott egy nagyot. Intett a ház előtt elhaladóknak, akik széles mosollyal, vagy még inkább kezüket a szájuk elé kapva köszöntötték. Amikor lenézett maga elé, akkor látta meg, ugyancsak szokatlan módon áll ott az ajtóban. Meztelenül! Na, akkor sebesen be az ajtóval, pendelyt keresni és öltözni serényen. Az ággyal nem törődött cseppet sem, hagyta, miként kiszállt belőle. Hadd emlékeztesse az elmúlt éjszakára!
Gottfried az asztalánál ült, amit kis háza elé tett ki a napsütésbe. Előtte a nagy pergamentérkép meg a viasztáblája és egy kis kétlábú alkalmatosság, amelyet úgy vezetett a pergamenen, mintha lépegetne. Amikor a végére járt, valamit a táblába írt. A fiú figyelmesen nézte egy ideig, majd ráköszönt úgy, ahogy mesterétől hallotta, a rómaiak nyelvén, akik ave-t mondtak egymásnak.
– Ave! Légy üdvözölve fiam e késői órán! – mondta a mester, aztán hamiskásan így folytatta: Akkor ma semmit a históriából, annál többet az érzelmekről? Talán azzal folytassam, hogyan találta meg a szerelem sokat látott nagyanyámat, ha már parolázott az istenekkel?
– Inkább arról szólnál, mit teszel éppen a térképpel, amelyről ígérted, megmutatod rajta a nagy birodalmat, a városokat, és beszélsz az uralkodókról!
– Jól van, jól! Van annyi dolgunk, hogy az estig kitart. Tán még éjszakáig is. Már ha ráérsz addig, s nincs jobb dolgod. Mert megint eljő a lány.
– Azt nem tudom, mert hajnalra eltűnt – mondta Skala kis bizonytalansággal a hangjában, s erős várakozással, hogy a mester majd biztatja.
– Ha akar. Ha kedvére tettél az éjszaka, s ha úgy érezte, kedveled – hangzott a válasz, ami nem nagyon nyugtatta meg fiút. Mert ki tudja, jó volt-e, és egyáltalán, mitől jó az ember egy lánnyal éjszaka? De azért így válaszolt:
– Eljő! Láttam a szemeiben!
– Akkor hát a nappalok a mieink, az éjszakákhoz azonban nem kellek. Jobb is így, mert a sötétben amúgy se látnánk a térképeket.
Gottfried aznap Krisztus életéről beszélt, meg az első keresztényekről, akik ugyancsak megszenvedték hitüket, miután tanítójuk felment a mennyek országába, s elfoglalta trónját az Isten jobbján. Ám még a halála előtt, amikor minden üldöztetés ellenére ezrek kísérték, amerre csak járt, az apostolok egyikére, Simonra bízta a hívő embereket, ha ő már nem lesz az élők sorában. Azt mondta neki: vedd a keresztségben a Péter nevet, mert az annyit jelent, hogy kőszikla.
– Kőszikla? – vetette közbe Skala. – Tudod-e mester, hogy a mi nyelvünkön mit jelent az én nevem?
– Bizony nem tudom!
– Hát éppen kősziklát! Apám adta nekem e nevet, bár nálunk tárgyakról nem neveznek el senki fiát. De amikor születésem napján meglátott egy kőszirtet, amelyen emberemlékezet óta nem fogott az idő, elhatározta, róla nevez el engem.
– Látod, még nem ismerte tulajdonságaidat, mégis kijelölte e névvel az utadat, mint Krisztus Péterét. Apád remélte, hogy méltó leszel nevedhez.
– És úgy is lett, mint Krisztus kívánta?
– Tudod, fiam, a szikla hatalmas és erős, de az eső és a szél csak fog rajta. Tépi és marja, s ha kissé meg is kopik, de végül csak ott áll rendületlenül az idő végezetéig. Magadról tudhatod, hogy minden embernek, legyen bármilyen jó, akadnak gyengeségei, gyáva pillanatai. Így volt ezzel Péter is. Még mestere életében, amikor a rómaiak elfogták és vallatták, letagadta, hogy tanítványa lenne. Mikor az árulást elkövette, szégyenérzés töltötte el, mert jól emlékezett mestere jövendölésére: „Egy estén, Péter, míg a kakas kukorékol, háromszor tagadsz meg engem”. Péter e naptól kezdve még buzgóbban hitt Istenben, és szilárdan hirdette Jézus igéjét. Egy alkalommal, midőn menekülni volt kénytelen Rómából, az úton egyszer csak szembe találkozott Jézussal. Nem hitt a szemének és ezért tétova hangon megkérdezte: – Hová mész, Uram? – Visszatérek Rómába, hogy ismét megfeszítsenek! – hangzott a válasz. Erre Péter, aki a keresztények első pápája lett, vagyis Krisztus földi helytartója, azon nyomban visszatért a városba. Hagyta magát elfogni, majd osztozott a keresztények sorsában, a kínzásban és a kereszthalálban. Mint az írásokban olvasható, amikor pontosan úgy akarták felfeszíteni, mint Krisztust, azt kérte, fejjel lefelé szegezzék a keresztre, mert nem méltó, hogy vele azonos módon adja ki lelkét. Ebből is láthatod, hogy Jézus nem csalatkozott, hiszen valóban kősziklára bízta nyáját, a keresztény híveket.
– Vajon milyen sorsot szánt nekem az apám, amikor Skalanak nevezett? – kérdezte a fiú, inkább csak magától.
– Apád bizonyára jeles tagja nemzetségeteknek, kiben uralkodójának bizodalma van, s aki jó apja gyermekeinek. Mi mást akarna annál, hogy őt kövesd életed során? Légy szikla, amelyre családotok épülhet! Imádkozom, hogy az én Istenem kísérjen az utadon, annak ellenére, hogy nem hiszel benne – mondta.
– És örökké tartott a keresztények üldözése a Római Birodalomban? – terelte vissza a szót Skala.
– Egyszer eljött az idő, amikor az egyik császár másként gondolta, mint elődei. Azok ugyanis csak veszélyt láttak Krisztusban, hatalmuk megrontóját. Konstantinus császár azonban nem hallgatott a sutyorgókra, a tudatlan árulkodókra és a hatalmukat féltő rabbikra, hanem inkább az erőre, ami Jézus tanaiból áradt. Úgy érezte, hogy a birodalom gyengülésének nem okozója ez az isten-ember, hanem inkább megmentője - mondta a mester, s aztán Konstantinus színe változásairól is beszélt tanítványának.
– Ez a császár, aki korlátlan hatalommal birtokolta Rómát, nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot. Igen nagyravágyó tiszt volt. Katonái csodálták hősiességét és tudását, ezért bárhova követték. Lehetett az ellenség akár háromszoros túlerőben, győzelmében akkor is hittek katonái. De sikert sikerre halmozott a női szívek meghódításában is. Csakhogy nem a szerelmet kereste, inkább arra figyelmezett, miként használhatná őket nagy célja érdekében, a császári trón elnyerésében. Szerető vagy barát egyaránt nem sok jóra számíthatott nála. Mert segítségüket elfogadta, aztán átgázolt rajtuk, sőt gyakran halálba is küldte őket, ha érdeke úgy kívánta. Kezdetben, mint a rómaiak legtöbbje, pogány hitben élt, és kivette részét a keresztényüldözésből. Hanem, midőn új csatába indult seregével, a tűző napban egy látomás jelent meg előtte az égen: egy hatalmas kereszt. Azt képzelte, csak a káprázat játszik vele, de aztán tisztán olvashatta, amit a kereszt alatt látott: „In hoc signo vinces”, vagyis „E jelben győzni fogsz!”. Akkor az égre mutatott, hogy vezérei is lássák az isteni üzenetet. És e perctől szilárdan hitt benne, hogy minden, amit tesz, arra maga az Isten utasítja őt. Rendelkezett is azonnal, varrják fel zászlóira a kereszt jelét. Így is lett, de azon erősen töprengett, mit szólnak majd katonái, akik e napig gyakran a keresztények vérében fürdették kardjaikat. Mivel bízott szavai erejében, nagy beszédet tartott a Napisten kultuszáról, aki e parancsot adta neki. És katonái ezúttal is hallgattak szavára. Mikor aztán immár hatalmában volt minden fölött dönteni, rendeletet hozott, melyben elismerte a keresztény vallást, és eltörölte a keresztényekre kirótt büntetéseket. Valahogy így szólt az irat – mondta Gottfried, majd felállt, és úgy tartotta magát, ahogy a császárok szokták, és szigorú hangon folytatta:
– „Amikor én, Constantinus Augustus és én, Licinius Augustus, kedvező előjelektől kísérve Mediolanumba érkeztünk, mindent fontolóra véve, a köz érdekében úgy döntöttünk, hogy biztosítjuk a mindenféle istenségek iránti tiszteletet és imádást. A keresztények és mindenki más szabadon követheti azt a vallást, amelyet választott. Tesszük ezt azért, hogy bármely istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él.”
– Akkor hát egyszerre vége lett minden üldözésnek? – kérdezte Skala, aki eddig erős figyelemmel követte mestere szavait, s szinte látta maga előtt az uralkodót. Még az is átsuhant az agyán, hogy azon a Rógban megtalált zetonon talán éppen ennek a császárnak az arcképét láthatta.
– Constantinus ugyan felhagyott az üldözéssel, de a pogányok és a keresztények között csak nem lett béke egy pillanat alatt. Már csak azért sem, mert a birodalom sok-sok tisztségviselője féltette a posztját és rangját, melyet eztán már a keresztények is elnyerhettek. Meg félelmet szült, hogy császári kegyből templomok épülnek, s az új papjai jól élnek hitükből. Kivált a legfőbb közülük, akiről azt mondják, ő az egyetlen Isten földi helytartója, a pápa. Neki Augustus nemcsak olyan palotát építtetett, amilyet keveset látott a világ, de mellé még mérhetetlen földeket ajándékozott szerte Itáliában. A császár egy rendelkezése azonban a dologtalanokon és kereskedőkön kívül egyaránt elnyerte a pogányok és rabszolgák tetszését.
– Az ugyan mi lehetett?
– Mondd, fiam! Van-e a polánoknál olyan nap, amelyen senki sem dolgozhat, csak pihenhet?
– Ilyen nap ugyan egy se nincsen! Hogyan is lehetne, hiszen a nap mindig azért kel fel, hogy elvégezzük, ami aznapra rendeltetett!
– De jó lenne-e egy nap, amikor mindenki otthon van, s a család csak egymással törődik, meg azokkal, akiket szeret?
– Az bizony jó lenne!
– Na, a kereszténység akkor hozzátok is elviszi majd a megszentelt napot, a vasárnapot, amikor tilos a munka. Mert így rendelkezett a császár, aki ezzel két legyet ütött egy csapásra. Kedvére tett a szolgáknak, mert egy álló napig pihenhettek, meg a keresztényeknek is, akik kaptak egy napot, amelyet hitüknek szentelhettek, és templomaikban áldozhattak az egy Istennek és az ő fiának, Krisztusnak.
– És mikor lesz ez a nap?
– Holnapután. Onnan tudod majd, hogy mi sem találkozunk, mert én a templomban leszek keresztény testvéreimmel, te meg teszel, amit csak akarsz, szabadon.
Skala ujjongott, mert mióta Linde belépett az életébe, minden sokkal színesebbé vált. Rájött, hogy eddigi, nem is oly hosszú életét mindig valami kötelesség irányította. Amikor elgondolkodott rajta, vajon volt-e alkalom, amikor valami kötelesség terhet jelentett, netán kedve nem volt a teljesítéshez, nos, ilyenre nem emlékezett. A rend ellen soha sem berzenkedett, mert az keretbe foglalta eddigi életét. Furcsa, gondolta, de a játékaiban is volt rend, amely nem akadályozta, hogy élvezze az erre szánt időt. De a mindent feledve játszani érzését nem ismerte. És most, itt a szászok világában jött ez a furcsa érzés, amit Linde váltott ki belőle, s amely alaposan megzavarta a kötelességek világát. A rendet, amely azt jelentette, hogy életét itt, a szászok között egyetlen cél vezérli, a tanulás. Hogy megértse annak a megtalált zetonnak a történetét, hogy megismerje az ellenség igazi arcát, s hasznára legyen urának, pontosabban jól szolgálja a polán fejedelmet. Minden percét ez a törekvés foglalta el. De most eljött ez a különleges érzés, amely lyukat ütött a célszerűség pajzsán, s felvillantotta a felnőtt élet egy másik oldalát. Eddig csak és kizárólag arra vágyakozott, hogy a fejébe minél több tudás kerüljön, most meg arra, ahogy a lelkébe is új öröm költözzön. Mert öröm volt persze anno az, amikor a harci játékokban úgy történtek a dolgok, ahogy eltervezte, vagy amidőn apja megdicsérte a napi munka után. De ez az öröm jóval több volt azoknál. Linde valami olyat adott neki, amitől úgy érezte, bármikor szárnyra kaphat. Immár nem is értette, hogyan is lehetett élni eddig e nélkül a szárnyalás nélkül. Milyen jó is lenne, ha a most következő vasárnaptól minden nap vasárnap lenne! – gondolta, s elképzelte, hogyan fürdene ebben az élményben, amelyben annyi felfedezni való sejlett fel előtte. Maga elé próbálta idézni a lány alakját, de valahogy nem sikerült. Volt szeme, keble, lába, ruhája s minden más, amitől Linde lehetett volna, ám inkább csak nő volt, bármelyik, akivel néhanap az utcán találkozott. Na, milyen is a szeme színe? – tudakolta önmagától, és meglepte, hogy nem emlékezett rá! Akkor mi ez az érzés, mire az akarat, hogy érte legyen minden nap vasárnap? Tán akkor is szép vasárnap lenne, ha Linde helyett valamelyik más lány tenné ünneppé a napot? Valamelyik, akinek elmondta, hogy tetszik neki? – halmozódtak a kérdések, melyekre nem ismerte a választ. Csak sokkal később, amikor már igazi felnőttként követségben járt a magyaroknál, jutottak eszébe ezek a kérdések. Akkor már ismerte, mit jelent a szó: szerelem. Könnyebb volt így emlékezni rá, mert immár tudta, amit Linde iránt érzett, az nem szerelem volt, hanem vágy csupán. Ettől függetlenül a vasárnapok s más hétköznapok, amelyeket Lindevel töltött, megmaradtak jó emlékezetében. Hasonlóan ahhoz az időhöz, amelynek java részét Gottfried mesterrel töltötte.
*
Skala szinte egyetlen volt akkoriban a polán ifjak között, aki amolyan iskolafélébe járhatott. Későbbi sorsának alakulását bizony azoknak a napoknak köszönhette, amelyeket a szászok között töltött. Kinyílt számára a tér, amelyben elhelyezhette önmagát és népét, a polánokat és más testvértörzseket. Tudta immár, közel sincsenek egyedül a világban. Névről sorolta, hogy Swiatowid égi útján napfelkeltétől nyugtáig hány és hány falut, várost látogat sorra, ott mely népekre és uralkodóikra tekint alá. Kora ifjúságában megismerhette a számára új vallást, amely megérintette ugyan, de maga életében nem lett híve. Igaz, arról elmélkedett mesterével, vajon a polánok elkerülhetik-e, hogy a kereszt jegyében éljenek tovább, vagy sorsuk úgy alakul majd, ahogy a világ nyugati felén történt. Maga is úgy tartotta, csak azok a népek tarthatják meg önállóságukat, amelyek valamilyen formában képesek fogadtatni magukat más népekkel, vagyis idomulva hozzájuk megkeresztelkedtek és uralkodójuk koronáért folyamodtak Isten földi helytartójához. Gottfried a múlt ismeretén alapuló jövendőlátó képességét megvillantva, ómenként mondta, nem is oly sokára a Visztula menti törzsekhez majd testvérnépük fiai, a csehek viszik el a kereszténységet. De ez nem óvja meg a népeket attól, hogy sok borsot törjenek egymás orra alá.
Gottfried történetei közül igazán mégis azok nyerték el tetszését, melyek a nagy uralkodók tetteiről szóltak, egymáshoz mért viszonyukról, a szövetségekről és árulásokról, támadásról és védekezésről. A keletiek állhatatlanságáról, cselszövéseiről, és a keresztény egyház fejének mesterkedéseiről, hogy hatalmát az egyházon túl a világi életre is kiterjessze, vagyis egyre növelje birtokait. E történetekből derült ki számára, hogy az „ami a szívemen, az a számon” elve közel sem mindig célravezető. Mikor az uralkodók éppen nem a fegyverekkel küzdenek egymással, azt gyakran úgy teszik, hogy megváltoztatják a szavak értelmét, jelentését. Vagyis mindenen azt értik, amit érteni szeretnének, s ebben a körülményesen foglalkozó latin nyelv alaposan hibás. Persze, hallhatta mesterétől, hogy a görög világban, jóval Krisztus előtt már mesterien űzték a szavak csavargatását, s el is nevezték azt diplomáciának, amelyben a cél közös: győzelmet aratni. Skala jól látta, hogy olyan győzelem, amelyet mind a két fél magáénak gondol, elég ritka dolog volt eleddig. Az egyiknek sokba kerül a „közös” igazság, amely egyébként sem örök, csak ideiglenes. Az akkor és ott igazsága. Ezért aztán az utókor sem érti pontosan, hogyan s miként születtek e döntések. Gottfrieddel töprengtek rajta, vajon mit mondhatott Róma falai előtt a dicsőség teljében odaérő és Rómát elfoglalni kész Attila nagykirálynak Leó, a római pápa, hogy eltérítse tervétől a világhódító hunt. Mert a pápa sereggel ugyan fel nem vehette volna a harcot e vérszomjasnak nevezett hódítóval, akit addig szép szavak ugyan meg nem hatottak. Egyes kortársak tudni vélték, hogy a latinul is hibátlanul beszélő, és a világ dolgaiban felettébb jártas uralkodó tiszteletet tanúsított Krisztus hitével szemben, hiszen ellentétben más barbárokkal, a hunok is csak egy istent tiszteltek, ha az nem is Krisztus apja volt. Mások inkább amellett kardoskodtak, hogy az egyezség mögött a „zetonok”, a pénz hatalma állt, s a pápa rengeteg pénzen megvette Róma fennmaradását. Skala, aki szerette, ha az elmondottak képekben is megjelennek a képzeletében, ez esetben furcsa érzéssel hallgatta mesterét, aki elmondta, hogy az eseményt leíró historikusok szerint, amikor a világhódító uralkodó a pápát hallgatta, a magasban megjelent előtte Péter és Pál apostol, akik kivont karddal fenyegették őt. Skala ekkor arra gondolt, hogy nemcsak a mesében, de a történelemben is ismétlődnek dolgok. Lám, Nagy Konstantin megtérését is látomás okozta, akárcsak később Genzerich vandál királyt, aki ezért kímélte meg a római szent helyeket. Skala maga volt a hitetlen Tamás, és csak somolygott, amikor e történeteket hallgatta. Csupán azt a tapasztalatot szűrte le a hallott eseményekből és taktikákból, hogy miként viselkedjék, ha egyszer igazi követi megbízást kap. Szép szavak fülbemászó előadással, s ezek mellett utalások a keresztény istenségre. Így lehet eredményt elérni. Honnan sejthette volna, hamarosan adódik lehetőség, hogy így tegyen. Vagy éppen másként. Arra se gondolt, hogy a mestere által citált szólás beigazolódik: „Légy barátja a frankoknak, de ne légy szomszédjuk!”
Skala a maga szerény módján igyekezett néhány szászt, aztán csehet, morvát, bajort s másokat barátként kezelni, de a szomszédságot nyűgét levetni nem akadt módja.
*
A meleg nyár lassan tovatűnt s Meissent erős, hideg szelek járták, amelyek bekéredzkedtek az ajtó s ablak résein. A mester már tüzet rakott a kemencébe, hogy annak melege által kisebb áldozat legyen a tanulás. Linde meg, aki nem tágított Skala mellől, egy jó meleg szőttest hozott, hogy magukra terítve meg ne fázzanak, midőn kényeztetik egymást. A lány folytonos mosolygása azonban mintha megcsappant volna. Gondjaid vannak? – kérdezte a fiú, de a lány csak rázta a fejét, és tettekkel igyekezett bizonyítani, hogy minden rendben. 
Ködös, barátságtalan reggel megkopogtatták az ajtaját. Amint kitárta, magas ember állt előtte, majd akkora darab, mint ő. Oldalán hosszú kard fityegett. Jó reggelt köszönt, s máris közölte, a herceg-fejedelem (hol így, hol úgy nevezték) küldöttje, aki kéri a nagyságos követet, látogatná meg a palotában. Nem tudta mire vélni a dolgot, hiszen utoljára a nyár derekán járt ott, szót váltva néhány udvaronccal, akik az uralkodó úr bizalmasainak számítottak.
Skala persze eleget tett az invitációnak s megjelent a palotában. Egy apja korabeli szakállas, nagytestű ember fogadta, az udvari kamarás. Elnézését kérte, hogy a választó fejedelem nem lehet jelen a beszélgetésen, de az állam dolgai messze szólították. Aztán kérdezgette az ifjú polán követet, miként érzi magát, elégedett-e mesterével, s megkedvelte-e a szász népet, s különösen is a fehérnépet, akik ugyancsak elragadtatottan beszélnek róla. Skala most sem bőbeszédűen, hanem tömören válaszolt, s úgy értékelte követjárását, hogy az nagy előnyére szolgált, s nem lehet eléggé hálás a választó fejedelemnek (végtére csak megtudta, mi a helyes rangja az uralkodónak!), hogy ilyen tudós emberre bízta eligazodását a tudományokban, s a diplomáciában. A kamarás figyelemmel hallgatta, s aztán így szólt:
– Na, polán nemes ifjú, örömünkre szolgált, hogy velünk voltál – kezdte mondókáját a kamarás –, s oly sok tudományt kaptál tőlünk, melyet másoktól, de leginkább a tieidtől aligha kaphattál volna meg! Immár ismersz bennünket, s láthattad, nem a régmúlton rágódunk, és nem ellenetekre teszünk, mint azt ti leginkább hirdetitek, hanem nagyon is a barátság érdekében tesszük, ami közös érdekünk, hiszen szomszédok volnánk. Ezért erős szövetséget ajánlunk rajtad keresztül uradnak. Majd díszes levelet viszel fejedelmednek, melyben kifejti, hogyan s mit gondolunk erről. De olyan jelképes pecsétet is gondolunk elhelyezni az iraton, amely személyes biztosítékát adja békés kapcsolatunknak. Tudjuk jól, hogy anyád a poroszok közt látta meg a napvilágot, s így félig akár porosznak is tekinthetünk, vagyis rokonunknak. Nagyságos választófejedelmünk ezért általad kéri atyádat, a jó hírű és igen vitéz kapitányt, hogy leányát, Tarninát, aki udvarában szolgál, adja feleségül hozzám, hiszen nem régen elvesztettem a feleségemet. Én pedig szívesen választanálak téged vejemül, hiszen jól tudom, hosszú ideje ugyancsak kedveteket leltétek egymásban a lányommal, Lindevel.
Skala e pillanatban ugyancsak igyekezett, hogy rezdületlenül fogadja az ajánlatot, melynek vége szíven ütötte. Azt még csak rendjén valónak tartotta, hogy a nővére politikai alku tárgyaként szerepel egy formálódó szövetségben, amelynek tartósságában persze nem hitt, de hogy Linde is e cserekereskedelem – ezen érdekes kifejezést s annak tartalmát megtanulta mesterétől! –, része lenne, az meglepte. Átvillant az agyán, hogy e kedves lány nem véletlenül került elébe, hanem egy terv részeként, az meglepte. Furfangos lány lehet az ő szerelme, ha soha semmit sem árult el önmagáról és feladatáról. Aztán csak elhessegette magától az érzést, hogy őt meg tán a lányt is bekerítették, eszközként használták. Mert kettejük beszélgetéseiből ugyan mit sem tudhattak meg a polánokról. Nem árulta el az övéit, s nincs mit szégyellnie. Azért a válaszokra nem nagyon kellett várnia a fejedelem udvari kamarásának:
– Mit apám-uramnak ajánlasz, kamarás úr, az igazán megtisztelő, de én csak a fia vagyok, aki helyette nem dönthetek. Szavaidat átadom, mihelyt találkozunk. Hogy ez nem a távoli időben lesz, azt most sejteted velem. Nyilván elérkezett az idő, hogy távozzak. Engem ugyancsak megtisztelsz, kamarás úr, hogy lányodat nekem ajánlod, kiről bizony nem gondoltam, hogy ily magas rangú hölgy. Való igaz, amit mondasz, hogy egymás kedvére voltunk, s ezt mind a ketten egyszerre akartuk és talán valljuk is. Nála szebb lányt nem láttam még, ezért érzem, látványával akár élethosszan is eltelnék. De nemes úr! Kérlek, lásd be, éppen nálatok éreztem meg, mire vágyom igazán az életemben. És ez a tudás, amelynek végtelenségéből Gottfried mestertől kaptam ízelítőt. Nem egy új család alapítása vonz, nem az, ami teljessé tesz, hanem a vándorút, melyre asszonyt vinnem felelőtlenség lenne. Ezért irántad érzett tisztelettel, lányod iránti hálával csak azt válaszolhatom, nem fogadhatom őt feleségemül. De hogyan is tehetném, hiszen immár tudom, Linde is keresztény, míg én pogány vagyok, aki tiszteli ugyan a ti Krisztusotokat, de saját istenségeit másikra felcserélni nem akarja.
A kamarás alakította még rövid ideig a féltő apa szerepét, s beszélt lánya szomorúságáról és igaz érzelmeiről. De aztán a méreg jegyével az arcán elővette a választó fejedelem nagy pecsétes levelét és átadta Skalának, majd szó nélkül megfordult és kiviharzott a teremből. Az ifjú, kezében a díszes levéllel, egyenesen Gottfried házához ment. De hiába kopogtatott. Benézett hát a templomba, de ott se találta. Megvárta a sötétet, s újra próbálkozott. Ismét hiába. Hazatért aztán abban a hitben, hogy mesterét eltakarították az útból, mert talán nem végzett jó munkát, vagy olyan munkát, amit elvártak volna tőle. Hogy a szászok képére szabja át a polán ifjút. Hát nem szabott át, s nem is láttam rajta, hogy ezt akarná – mondta magában.
Kis házában körülnézett. Jól tudta immár, hogy esti sötétben most látja utoljára, s ágyán is utoljára fekszik. Vajon mi lesz Linde takarójával? Itt porosodik majd, vagy a lány holnap eljön érte, hogy aztán másnak adja, az melegedjék alatta. Vívódott, vajon becsapta-e a lány, vagy, amit érzett iránta, az őszinte volt? Mikor ágyba bújt, hol abban reménykedett, Linda besurran az ajtón, hol meg azt latolgatta, miként küldené el kemény szavakkal. De egyedül hált azon az éjszakán. Hajnalban egy udvarbéli katona és két szolga ébresztette. Kevés holmiját két zsákba rakva lovon indultak az Elbához, ahol már várt rájuk a révész, aki nyilván már tegnap parancsot kapott a szolgálatra. A nagyobbacska sajkára heves ellenkezésre lova is fellépett, és a vízi járművet ellökték a parttól.
*
Látszatra nagy változás nem történt a gnieznói udvarban. Skala most nem látta szegényesebbnek, mint a meissenit, de a hangulata merőben más volt. Az ottanira a germán lélek nagyon is rányomta bélyegét. Kevés vígság, annál több ridegség. Az uralkodó egymaga egyetlen lépést sem tett, emberei mindenüvé kísérték, hajbókoltak és csörgették a fegyvereiket, ami nélkül nem ember az ember. Ha ritkán, de mulattak, akkor viszont valósággal vedelték a sört, meg valami savanykás bort, amit Gnieznóban ugyan senki meg nem inna. Még az asszonyok sem tartózkodtak a sörtől, s termetesek lévén, ugyancsak szép mennyiségben eresztették le torkukon.

Kalandra fel!
Skala éppen egy udvari vigalom kellős közepén érkezett a várhoz. A kapuőrök nagy szemet meresztettek, amikor poros ruhájában a kapu előtt lepattant lováról, s indult befelé. De bizony az őr megállította. – Merre, merre, oly nagy hévvel, te óriás ember? – Na, gondolta a fiú, ugyancsak megváltozhattam, ha nem ismernek meg! – Worek fiát, Skalát csak beengeditek? – kérdezte kis sértettséggel. Erre aztán a két legény gyorsan leeresztette lándzsáját, és az idősebbik, aki Worek legénye volt korábban, egyenest megropogtatta a fiú bordáit, majd sietve bekísérte a palotába. A kinti nyirkos hideg után kellemes meleg és az égő fa illata fogadta. Éppen egy dalnok énekelt az ősi időkről, Lech fejedelem hajdani tetteit sorolva. Siemomysł egy dobogón ült, egyszerű faszéken, és ritmusra verte össze a tenyerét. Jártatta a szemét a vendégeken, mindenkit buzdítva ide-oda intett, érezzék jól magukat, s ne kíméljék hangszálaikat. Bőgte is mindenki a dalt, emelkedtek a kupák. A hölgyek hosszú ruhákban illegették magukat, s magas hangjukkal szebbé vált az ének. Skala beljebb lépett, és az első sorban, közvetlenül a fejedelem asszonya mellett meglátta a nővérét. Hogy nem csúnyult cseppet sem, az bizonyos! – öntötte el a jó érzés az öcs szívét. Hanem Tarnina megérezte magán a tekintetet – nem mintha mások nem nézték volna! –, hát az ajtó felé pillantott, s már tört is át a sorokon, szinte repült az öccse felé. Sokan felkapták a fejüket, hova tart az udvari gyöngyszem. Még a fejedelem is megemelkedett ültéből. Amikor a testvérek összeölelkeztek, már ő is feléjük indult. Az ének abbamaradt. A fejedelem odalépett Skalához, vállára tette a kezét. – Hát, megjöttél, fiam? – üdvözölte és felkiáltott: – Háromszoros hurrát Worek fiának! 
A kis köszöntés után mindenki a helyére tért a hosszú asztalhoz, ahol különböző édességeket szolgáltak fel, és forró mézsört hoztak, legyen még nagyobb a kedv. Skala szívesen nekilátott volna elmesélni, hogyan s mi történt a szászoknál, de nyugalomra intették. – Majd holnap! – ma téged köszöntünk, de aztán elmondod szép sorjában, amit csak tudnom érdemes. Hogy Tarninának mit mesélsz az éjszaka, az a te dolgod, de ne feledd, kora reggel lovagolunk, ahonnan késni sértés! – mondta nevetve a fejedelem. Még vagy egy órácskát folyt a vigasság. Az ifjút folyton gyűrűbe fogták, de a kérdésekre nem adott választ. – Először a fejedelemnek! – mondta, és igen felnőttes tartásba vágta magát. Annyira kíváncsi lett volna, mit szólna az apja, ha ma este látná. Vajon miért nincs itt? Szerencsére nem kellett sokat várakoznia az apai ölelésre sem, mert kissé csapzottan Worek is csatlakozott a mulatókhoz. Mint mondta, éppen dolga akadt egy csapat magakellető rablóval. Kardja színéből nem volt nehéz elképzelni, mire is használta e hadi eszközt. Megölelte a fiát, büszkén tekintett rá. Tudta, hogy teljesítette, amit feladatul kapott.
Másnap a fejedelem és az udvartartás emberei meghallgatták Skalát. Különösen az keltett nagy érdeklődést, amikor a kereszténységről ejtett szót, s arról beszélt, tudós nevelője elkerülhetetlennek nevezte, hogy utóbb – vagy még inkább előbb – Krisztus vallása kopogtasson ajtajukon. A fejedelem, aki mint tudjuk, a bizánci udvarban ugyancsak szerzett ismereteket a Megváltóról, most sajnálta csak igazán, hogy akkoriban igazán kisfiú volt még, s az egészből leginkább a pompára emlékezik, meg a különleges zenére, amely ott a templomokban szólt. Skala előadásából két dolgot feltétlenül leszűrt. Érdemes volt éppen őt küldeni, mert megszolgálta, amivel megbízták, és maga is bizonyos volt benne, hogy a kereszténység nagy változást hoz életükbe. Csak ne a germánok tukmálják ránk erőszakkal, mert az el nem tűrnénk! – vélekedett. Akkor már inkább cseh testvéreink, akik ugyan szintén frank földről kaptak térítőket. Bár, fűzte hozzá, eddig többet harcoltunk egymás ellen, mintsem testvérként veregettük hátba egymást a nagy békességtől. Amikor azt kérdezte Skalától, hogyan látja, nyugszanak-e a szászok, s elmaradnak-e betöréseik, hiszen végtére is a béke vallását gyakorolják, Skala hite szerint válaszolt: hogy kereszt fityeg a mellükön, s vasárnap templomba járnak, attól még szászok maradtak.
Nagy derültséget keltett, amikor a kis követ-tanonc beszámolt róla, hogy voltaképpen leánykérőben jött, hiszen Tarninának kissé koros, de igen jeles férjet ajánlanak a szászok, neki meg egyenesen feleséget a béke jegyében. Ő maga, szabad felnőtt férfiként – e ponton mutatóujjával a mellére bökött a nyomaték kedvéért – elutasította a kegyes lehetőséget. De az udvarhölgy helyett, s főként apja helyett nem szólhatott. Siemomysł, aki a szászok leveléből már kiolvasta az ajánlatot, amit nem is nagyon titkolva a békesség zálogaként tüntettek fel, kijelentette: – Worek kapitányé a jog, hogy elfogadja azt, senki másé. De azért csak kíváncsian várom a mi Tarninák szavait is, széna-e avagy szalma. – A lány nem sokat kérette magát, s csak egy szót szólt: nem! A fejedelem ekkor magához intette Skalát, s megmutatta a szász választó levelét, amely azért többről szólt, mint két pár nemes ember házasságával megpecsételni a ki tudja, milyen hosszú békeséget. A választó ugyanis feleségül kérte nagyobbik lányát, hogy a két fejedelmi család egyesülése adjon igaz biztosítékot a békességre. A követségben az udvartól éppen búcsúzó szász választófejedelmi rokont másnap magához is kérte.
– Mivel ifjú követem, a nemes Skala úrfi hazatért, a te küldetésed is véget ér. Íme a levél, amelyet a nagyságos fejedelemnek küldök válaszul. Add át, keltsd jó hírünket, és említsd meg, hogy méltón tartottunk, előtted semmit el nem titkoltunk.
Siemomysł fejedelem ezt követően elhatározta, Gnieznóba várja a polánokkal rokon más szláv népek fejedelmeit, a jeles nemzetségfőket és a kapitányokat, hogy megtanácskozza, mit tegyenek, hogy ne csak holnap, de a következő években is sikerrel állhassanak ellen a germán törekvéseknek, és szűnjön meg végre egymás között az áldatlan testvérharc, amelynek értelme nincs. A tanácskozás végén a fejedelem így szólt Worekhez: – Kapitány! A te feladatod, hogy személyesen képviselve engem, felkeresd őket, s elmondd, mit tervezek. Téged ismernek, élvezed bizalmukat, győzd meg őket, hogy fontosnak tartsák az ajánlatot, és udvartartásukból ne valakit menesszenek hozzánk, hanem maguk jöjjenek, hogy az egyezséget megköthessük.
*
Közel két éven át az időjárás rendkívül rosszra fordult, főként a szász vidékeken. A kemény teleket hosszú és esős tavasz követte. A földeken, melyek művelését a szászok amúgy sem nagy kedvvel űzték, s leginkább a szolganépségre testálták, a termés szinte belefúlt a sárba, vagy oly kevésre sikeredett az aratás, hogy éhínség fenyegetett. Az állatok sorra hullottak el. Valamivel kegyesebbek voltak az istenségek a polánokhoz, akiknek a szakértelme is nagyobbnak bizonyult. Sokan számítottak rá, hogy amit a szomszédban nem termett meg a föld, azt másként igyekeznek majd megszerezni. Mert a tapasztalat jól mutatta, ha nálam az ínség vert tanyát, a szomszéd meg dőzsöl a javakban, akkor fegyverek kezdenek beszélni, s igen durva hangon szólnak kemény szavakat.
Worek vagy két évig fáradhatatlanul járta a lechita körzeteket. Egyes fejedelmekkel hamar dűlőre jutott, másokkal hosszan alkudozott, s távozáskor sem volt biztos benne, hogy elértették szavait s becsülik a célt, amit Siemomysł kijelölt. Távollétében fia egyre nagyobb megbecsülésre tett szert az udvarban. Készségesnek és mindig szolgálatkésznek mutatkozott, ám véleményéhez ragaszkodott, amellett kiállt. Mondták is, egyetlen férfi az udvarban, aki fiatal kora ellenére még a fejedelemmel is vitába száll. Ilyenkor higgadtan és tisztelettudóan, érzelmektől mentesen érvelt. Kettőjük kapcsolatát a legtöbben különlegesnek vagy éppen érthetetlennek tartották, hiszen a rangbéli nagy különbség ellenére a fejedelem soha sem vette zokon Skala szavait, sőt, a fiatalember érvelése gyakran megfontolásra késztette. Nem egyszer meg is szívlelte a tőle hallottakat, s akként is cselekedett. A megbecsülést nyílt titokként kezelték, de közel sem váltotta ki mindenki tetszését. Kivált a magas rangú nemes urak ógtak-mógtak, ugyan mit jártatja a száját ez a siheder! – mondták, majd rendre hozzáfűzték: – Bezzeg az apja, Worek! Az nem sündörgött folyton a fejedelem körül, mégis sokra vitte, és mégis beérte Róggal. Oda való lenne a fia is. – Egymás között, de szigorúan titokban azon tanakodtak, miként lehetne eltávolítani az udvarból, ám használható ötlettel egyikük sem állt elő. Akkor még nem is sejtették, hogy vágyuk hamarosan teljesül, s távol tudhatják az ifjút a fejedelmi „tűztől”.
Az ifjú Skalaból az elröppenő évek alatt erőteljes férfi lett. Egy este Siemomysł fejedelem magához kérte az apát és fiát. Megtöltött két nagyobb kupát forró mézserrel, egy kisebbet pedig jófajta erdei gyümölcsökből készített főzettel, és Skala elé tette, tudván, bizalmasa inkább ezt kedveli.
– Hallod, jó kapitányom, mitől ilyen finnyás ez a te fiad, hogy a legfinomabb mézserrel sem öblíti le a torkát, hanem ezt a furcsa löttyöt kedveli? Mitől van az, hogy az elmúlt évek során rózsás jókedvében nem is láttam soha?
– Ha nem lenne itt, tán még gyereknek is nevezhetném előtted, fejedelem. De hát mer ilyet mondani egy vénülő kapitány a fiának? Egyenest a szemébe? Tán még meg is csapna! – mondta Worek hamiskás tekintetet vetve a fiára.
– Talán azt hiszi, fejedelem, attól mutatkozik meg a korom, hogy mit iszom? Kóstoltam én már ezt a forró valamit, amit sernek neveznek, de valahogy rosszat tesz a fejemnek.
– Na, fel van vágva a nyelved, ifjú vitézem! Még a végén kimondod, hogy fejedelmed meg apád jobban teszi, ha nem hoz döntést, miközben serrel öntözi a torkát, mert a fejükbe beköltözik valami zsibbadás-féle. Jó, ezúttal átadjuk neked a döntés jogát. Felhajtsuk a kupát, avagy máris vissza velük az asztalra, s nyugodjanak ott, amíg a tanácskozást be nem fejezzük? – kérdezte Siemomysł évődve.
– Hogyan is tehetném, hogy neked, méltóságos fejedelem, meghatározzam, mikor s mennyit ihatsz. Tudom én jól, ismeritek a határt, hiszen eleddig soha sem láttam, hogy annyiszor emeltétek volna fel a teli kupát, hogy a nyelvetek nehézzé tegye a szavak megformálását – mondta, és igen szégyellte magát. Tudta ugyan, hogy viccelődés az egész, de mégis olyan helyzetbe került, amelyből igencsak nehéz volt kimásznia. Worek kapitány kissé megemelte a kupát, kortyintott egyet, aztán így szólt:
– Tudod, fejedelem, talán hétéves lehettem, egy alkalommal apám megkínált a friss serrel. Igen szomjas voltam, mert a mezőn dolgoztunk napkeltétől, hát fogtam a kisded kupát, és vagy három nyeléssel ledöntöttem az egészet. Nem volt jó az íze, furán pezsgett is a torkomban, de lehűtött, sőt egyszeriben nagyfiúnak éreztem magam. Hanem aztán sütött a nap hétágra s rögvest át is költözött a pezsgés a gyomromba, majd nagy sebesen felkúszott a fejembe. És akkor minden elkezdett dülöngélni köröttem. Apám leültetett és mosolygott rajtam. Bezzeg anyám szeméből csak úgy áradt a méreg! De nem ám engem nézett szúrós tekintettel, hanem apámat. Még csúnya szavak is elhagyták a száját. Hozzám lépett, megfogta a karomat, simogatta a fejemet, és még mindig a férjét kárhoztatta, hogy mit tett velem. Másnap reggel aztán így szólt: Már tudod, ha vizet iszol, az elveszi a szomjadat. Ha meg a sert, az elveszi a fejedet. Az egyikből annyit ihatsz, amennyit csak akarsz, a másikból meg csak annyit végy, amennyinek pezsgése megáll a torkodban. Ne feledd, attól nem válsz gyermekből férfivá, ha sokszor emeled meg a kupát - mondta. És látod, fejedelem, én tanultam a dologból, s ez a gyerek tőlem nem kapott sert sohasem. Nekem meg, mint tapasztalhattad, elég egy kupa egy este.
– Nagyon értetek a szócsavaráshoz, apja meg fia! A végén oda jutunk, hogy van egy nagyon józan életű, egy inkább önmegtartóztató, meg egy seriszákos közöttünk, s ez utóbbi éppen magam volnék! És akik ezt gondolják, azok szeretnek engem. Mint vélekednek akkor azok, akik leginkább pokolra kívánnak? Ne is gondoljunk bele! – mondta vígan Siemomysł, s a nyomaték kedvéért egyetlen kortyintással kiürítette kupáját.
Worek hirtelen zavarában tartott tőle, talán megbántódott a fejedelem, ám kételye hamar eloszlott, amikor kitudódott, miért is intéződött úgy, hogy hármasban legyenek.
– Nos, ha már fenekére néztünk a kupáknak, míg agyunk el nem tompult, ejtsünk értelmes szót arról, ami vár ránk a holnapokon. Te, kapitány, ki kérésemre végigjártad a lechita falvakat, s a rokon fejedelmek szállásait, mit tapasztaltál?
– Kik a közelünkben vannak egészen a kujávok földjéig, s kegyelmedből lettek nemzetségeik vezérei és kapitányai, azok téged vallanak uruknak. Parancsaidnak bármely időben engedelmeskednek. De nem így a távolabb élő velet törzs, meg a pomeránok, akik megtapasztalták már kardunk erejét, s ennek ellenére tovább berzenkednek. De még náluk is kevésbé fűlik foga az egyezséghez mazur meg ledzian rokonainknak, mivel magukat épp oly erősnek és hatalmasnak tartják, mint amilyenek mi vagyunk. Így aztán tőlünk parancsra nem várnak, szövetséget meg miért is kötnének, ha nincs olyan baj, ami közeleg? A legmesszebb, ahol jártam, viszlan testvéreink földjén, szép városukban, Krakkóban a fejedelemnél – nos, ő tényleg úgy véli, minden lechita törzs, amely a hajdani nagyfejedelem véréből való, az néki testvére, kiknek legidősebbje és leghíresebbje éppen te vagy, uram. Ezért minden szövetségre kész. Kivált a morvák és a germánok ellenében, akik békén nem hagyják, hogy hitüket rá és népére kiterjesszék. Különben is, csak cselvetés ez a vallás, annak érdekében, hogy megkaparintsák földjeinket és annak művelőit. Mint nem is titkolják, ha én magamra veszem az új vallást és minden népemet a keresztvíz alá hajtom, címemben megtartanak, hogy jó szolgájuk legyek – mondta.
– Lám, már nem jártál hiába, jó kapitányom! Ha most nem is verhetünk öröklétű vasrudakat az Odera és a Visztula partján a földbe, hogy határainkat így kijelöljük, hamarosan megteszi ezt egyik utódunk. Utad jól szolgálta, hogy számba vehessük, kikkel köt össze a vér szavánál is többet jelentő közös akarat, és az eljövendő idők szolgálata. Amint szólsz, érzem, a Visztula mentiek hite pont olyan, mint kora gyermekkoromban, amikor földjeiket megjártam Bizáncból megtértemben. Velük közös erőnk máris jelentős, és érdekeink sem különböznek, melyről bizonyára számot adtál nekik.
– Így volt, fejedelem! Uruk, aki a híres Wawelben lakozik, testvéri ölelését küldi általam, s elvár téged várában fejedelmi asszonyoddal egyetemben. Ha pedig seregre lenne szükséged, hogy Gnieznót vagy más városodat megvédhesd, üzenj, s minden népével segítségedre siet.
– Hamarosan módom lesz szavait megköszönni, ha nem is személyesen, de kedves hívünk által, kit te magad nálamnál is jobban ismersz. – Ezzel Skalára nézett, majd kezével is reá mutatott. Aztán így folytatta:
– Kedves fiam! Azt akarom, hogy apád után ezúttal te kelj útra népünk és az én képviseletemben. Tudom, értesz a germánok nyelvén, s a szászok megismertek téged, mégsem újra hozzájuk küldelek, hanem éppen más irányba. Arrafelé, ahonnan a szóbeszéd szerint eleink egy része érkezett. Arról az időről jól tudom, nagyapád és apád sok történetet mondott, melyek megőrződtek a lelkekben. Pannóniába mész tehát, fiam, mert ott most olyan nép vert tanyát – a bizánci császár minap nálam járt követe hozott erről pontos hírt –, amellyel a historikusok némelyike szerint egykoron testvérek voltunk. A magukat magyaroknak nevezőkről beszélek, akiket mi vengernek nevezünk, vagyis vértestvérnek. Emlékeztesd őket a jó testvér erényeire, s nyerd meg őket szövetségesünknek. A germán törzsek az ő útjukban is állnak, földjeiket elvenni nagy álmuk. Ha északról mi, délről meg ők éles kardokkal megyünk ellenük, nehéz dolguk lesz. Tudd, a vengerek ugyan frissek még új hazájukban, de azt s a környező világot nagyon is ismerik, hiszen fejedelmük, Árpád a legyőzhetetlen Attila leszármazottja, s népük a hun s avar nép rokona és egyben örököse. Maguk úgy mondták a császárnak a követ szerint, hogy nem hódítanak, csupán jogos jussukat veszik vissza, melyen osztozni senkivel sem kívánnak. Ehhez erejük s kitartásuk bőséggel elegendő. Magunk is megtapasztaltuk, milyen, ha velünk vannak a harcban, és milyen, amikor ellenünk jönnek nagy kevélyen. Az bizony, maga a rettenet – mondta a bizánci, és inkább tanácsolta, legyünk békében egymással.
– Vedd magadhoz ezt a levelet, melyet a bizánciak nyelvén írtam! Bizonyosan lesz a venger fejedelem udvarában, aki értőn olvassa. Térj úgy vissza, hogy megerősíted velük testvéri szeretetünket. Mert tudom, eljő az idő, amikor még ketten is kevesek leszünk a germánok ellenében. Egymás nélkül meg csak hazátlan senkik, mert elveszik tőlünk a hazánkat. Legyél az úton oly kemény, mint a kőszikla, de egyszersmind olyan fürge, mint hal a vízben, s oly ravasz, ha kell, mint a róka. Veled adom Edeket, aki emlékezik még ősei nyelvére, s így nagy segedelmedre lehet. Viszel magaddal hat vitéz katonát, akik védenek, ha kell. De egy ne jusson eszedbe! Fegyvert emelni a vengerekre. Nemcsak azért, mivel egy követ ilyet nem tesz, hanem mert barátra fegyvert nem fog az ember. És ne kerteljünk, velük nem jó összetűzni, hiszen erejükről beszél az egész világ. De úgy hiszem, nem fegyvereikkel nézel majd szembe. Inkább megtapasztalod jó hírük igazát, hogy a barátokkal szemben nyíltak és őszinték, s ha meg is szeretnek, kitárják a szívüket. Ha a bizánciak ilyen szép szavakkal szólnak róluk, bizonnyal igazuk lehet, mert ők meg éppen másról, az ármánykodásról híresek.
Ezzel megölelte Skalat, hátba veregette, még a keze is megfájdult, amikor az ifjú acélos izmait paskolta. Látta az arcán, ha valaki, hát ő célba ér. Skala pedig tudta, nincs a földön más olyan szikla, amely nála keményebb és elszántabb lenne. A nagyapjára gondolt, s arra, vajon mit érezne, ha még velük lenne, hogy éppen az ő unokájának jut osztályrészül saját szemével látni azt a világot, amelyről meséi szóltak. És most ő változtathatja a mesét életre szóló valósággá, vagyis igazzá.
*
Csak néhány hét múlt el azóta, hogy Skala és Edek négy erős fegyveres katonával nekivágott az útnak. Induláskor Tarnina és Skala megölelték egymást, ezt mindenki látta. Csak a szavak, amiket a lány testvére fülébe súgott, nem jutottak el a bámészkodókhoz. – Veled leszek! – súgta a lány, és Skala egyetlen mozdulata sem árulta el, mit hallott. Csak valami borzongás futott át rajta a két szó hallatán. Siemomysł is magához szorította Skalát. Erre a fiúra lehet építeni, gondolta, s immár teljesen bizonyos volt a küldetés sikerében. Az öt polán és a hun ivadék, Edek lóra pattant s oly gyors vágtába kezdtek, mintha a cél látótávolban lenne. A legszükségesebbek mellett csupán egy díszes levelet vittek állatbőrbe csavarva, és egy élő állatot, amely otthonosan ült Edek karján, a fehér sast, a fészekalj legfiatalabb hajtását, amely már vadászaton is bizonyította képességeit.
Keletnek indultak és mentükben elsőnek a kujávok fejedelmével váltottak szót, aki oly nagy lelkesedést nem mutatott érkeztükön. Mondhatni, az adjonisten szívélyesebb volt, mint a rá érkező fogadjisten. Így van ez gyakran még testvérek között is, amikor a kisebb mérges a bátyjára, mert az nagyobb meg erősebb. Nos, ha a két fejedelem által birtokolt területet nézzük, bizony a poláné volt vagy tízszer akkora, hogy falvai számáról ne is ejtsünk szót. Meg aztán kissé másként is nézték a világot, mert a szászok feléjük már csak igen ritkán jutottak el, s inkább a keleti poroszokkal viaskodtak, ha éppen kellett. Persze akár köszönhették is volna, hogy a polán falvak katonái felfogják a csapásokat, de nem köszönték, lelkük rajta. Azért csak vendégül látták őket, mint illik. Amikor Skala a vengerekre terelte a szót, hát csak hallgattak, mint hal a szárazon, mert semmit sem tudtak róluk, így hát a szövetség dolga sem foglalkoztatta őket. A kereszténység ügyében meg, úgy tűnt, megtartották maguknak terveiket, mert elmismásolták, mit is gondolnak felőle. Skala ez alatt a két nap alatt értette meg, milyen erőfeszítéseket tett az apja, amikor végiglátogatta a testvérnépeket. Úgy vélekedett, hogy egyszerűbb a hódítókkal egyezkedni, mint a rokonokkal.
Elköszönvén a Visztula mentén indultak tovább, hogy Plockban a mazoviaiak vendégszeretetét élvezhessék. Velük az apja már korábban szót értett, így megerősödtek abban a hitükben, hogy a polánokkal együtt lépni a holnap felé nem idegen a számukra. Tovább haladva a lendzsanok falvai következtek, ami kitérő volt ugyan, de a fejedelem fontosnak tartotta velük értekezni. Voltak ugyanis olyan hírek, hogy uralkodójuktól nem idegen a venger kapcsolat. Ha pedig így van, hasznos lesz velük a testvéri együttműködés, és talán még segítségük is elkél. Ha nem, hát, mint mondják, az ördögnek tartoznak egy úttal. Ha tartott is Skala a találkozástól, azért bízott is benne. És nem csalódott. Fejedelmük ugyanis nem takargatta tudását, hanem elmondta, hogy amikor az ő legkeletibb szállásterületei mellett éltek néhány évtizedet a vengerek – akik azt a területet Etelköznek nevezték –, békében éltek egymással, hiszen nem vágytak egymás földjére, állataira. Harciasak voltak, az bizonyos, értettek a vitézkedéshez, de a földnek műveléséhez is. Nyílt emberek, barátkozók s nem is titkolózók. Legalábbis velünk. Mert arról mindenki tudott azon a vidéken, hogy különösen a bolgárokkal nem bántak kesztyűs kézzel. – A kijevi russzal viszont nagy is jó viszonyt ápoltak. Egyes szóbeszéd szerint övék is volt az a terület néhány éven át, ahol a venger Álmos uralkodott, akit, mielőtt átkeltek a Kárpátok hágóin, feláldozták az istenüknek. Így volt vagy sem, nem tudom. Ám azt igen, hogy találkozván mi békében voltunk velük, bár csak úgy virtusból néha összemértük kardjainkat. Amíg a földön viaskodtunk, hamar kiderült, a mi karunk sem csenevész ágacska, és egész jól mozgatja a hadi szerszámokat. Még az is kiderült, hogy náluknál jobban bírjuk a zord időt. Hanem, amikor lóháton próbáltuk egymást, na, akkor láthattuk, mitől a nagy rettegés tőlük. Szóval, jól el voltunk egymás közelében, s megtanultuk becsülni a másikat. Ennek ékes bizonyítéka, hogy mikor aztán elindultak, hogy őseik lakhelyét visszavegyék, csak előálltak egy kéréssel. Engedném-e, hogy szabad akaratból néhányszor száz kemény férfiemberünk meg családjaik velük tartsanak, mert igen szükség lenne rájuk hazájuk határának védelmében. Igent mondtam kérésükre, bár már akkor tudtam, hogy furfangosan ki is nézték maguknak a legkeményebb legényeket, és kecsegtették őket rendesen. Azok meg mentek volna akkor is, ha ökrökkel tartottam volna vissza őket. Uralkodójuk, ha jól emlékezem, az Árpád nevű kündü, végül egyik hadvezérével mondott köszönetet. Jó lendzsan véreim meg mentek velük nagy boldogan. Hogy most miként élnek, azt nem tudhatom. Ha majd ott leszel és találkozol fejedelmükkel, kérdezz felőlük, és keresd fel őket! – mondta a fejedelem.
Skala nem érte be a vengerek dolgáról hallottakkal, ezért a kereszténység ügyére terelte a szót. Már csak azért is, mert jártukban-keltükben egy-egy faluban felállított keresztbe botlottak, sőt az egyikben amolyan szászoknál látható templomszerű épület is felbukkant. – És hogy állsz, kegyelmes fejedelem a keresztényi hittel? – kérdezte egyenesen Skala.
– Nem tiltom, minek is tenném. Cseh testvéreink már előrébb járnak ebben, mivel jó orruk van a világ dolgaiban, s el is igazodnak benne szép szavakkal. Ők hagyták ránk a térítő embereket, és megérte. Én pedig hagyom, hadd jöjjenek, de parancsba ugyan nem adom, hogy régi istenségeinket valaki is megtagadja.
– És téged, uram, ha kérdhetem, a keresztvíz megérintett már?
– Még nem! De nagyon ellenállni nem fogok, ha eljő az ideje. És ha eljő, eljön az nektek is polánföldön. Tudja ezt fejedelmetek is, aki egyszerre nagyravágyó és felettébb művelt ember. Nálam bizonnyal jobban tudja a kereszténység ügyét, hiszen midőn a fényes Bizáncba ment, aztán onnan jött hazafelé tartva, érdekes szavakkal írta le annak a Krisztusnak a történetét. De a vengereket ne kérdezd e megváltó emberistenről, mert arra rá se rántanak. A Tiszában, Marosban szívesebben mártóznak meg, mint a keresztvízben.
*
A kis csapat útja során a nap immár vagy ötször bukott alá, amikor egy hegyi erdei tisztáson tábort vertek. A vidék csendes volt, az éjszakai vadak még nem indultak zsákmányt keresni, ám a madarak csivitelése már elcsitult. Lassan mindenki álomra hajtotta a fejét, csak Edek őrködött, mint minden este. Hallása vetekedett a kutyákéval. A legapróbb neszre is felfigyelt, így nyugodtan becsukhatta a szemét. Különben is mellette az ágasfán a sas ült mozdulatlanul, büszke fejét forgatta s tekintetét nem kerülhette el semmi. Nem véletlen, hogy a népek azt mondják, éles, akár a sas szeme. Hanem váratlanul szinte egyszerre kapták fel a fejüket egy alig hallható ütemes zajra. Jól kivehetően ló közeledett. Aztán a paták ütemes zaja hirtelen elcsitult, majd az avar zörrent meg, mint amikor a lovas leszáll nyergéből. A sas felemelkedett, röpülésre készítette a szárnyát, a hun pedig talpra szökkent, zajtalanul vesszőt helyezett az íjába és várt. A kissé távolabbról kelt zaj jelezte, a lovas megállt és bizonnyal helyet keres magának, aztán eldől néhány horkantás kíséretében. Na, erre a vándorok lovai is felkapták a fejüket. Forgolódtak, hegyezték a fülüket, megrázták a fejüket, aztán megnyugodtak. Mivel ismét teljes lett a csend, Edek elhatározta, csak kora hajnalban fürkészi át a környéket. Egy ember ugyanis nem jelenthet veszélyt a számukra.
A világ ura, a jó Swiatowid, éppen csak az első fénysugarakat engedte szabadjára és a fák között még ott lapult a sötétség, amikor Edek talpra szökkent s elindult arra, ahonnan az éjszakai zajok keltek. Mint a vadászó macska, olyan csendben haladt a fák között jó néhány percig, amikor megpillantott egy lovat. Azonnal felismerte, az nem másé, mint Tarnináé. A fején lévő folt elárulta. Az állat felkapta a fejét, és a közeledő zaj felé fordult. Azonnal meghallotta azt a kis cuppogást, amivel Edek otthon szólongatta, hát azonnal vidáman felnyerített. Erre aztán felpattant mellőle egy alak, aki fél térdre állva tőre után kapott. De félbe is hagyta a mozdulatot, mert már ő is meghallotta Edek jelét. – Edek? – suttogta bele a hajnalba. – Én vagyok, Tarnina! – hangzott a válasz, s máris egymás nyakába estek. Mire visszaértek a tisztásra, a többiek már szedelőzködtek. Bizony a lábuk is a földbe gyökerezett, amikor meglátták a lányt. Csak Skalát nem lepte meg az esemény, hogyan is csodálkozott volna, amikor indulásuk előtt nővére a fülébe súgta, veled leszek. Megölelték egymást, s annak rendje szerint, mintha mi sem történt volna, immár hatan folytatták útjukat fel egészen a hegygerincig, ahol egy különös tónál vertek tanyát. A hegycsúcsok közé zárt, fenyőkkel övezett, mélykék tó hívogatóan tárult elébük. Siettek volna partjához, ám ott már más emberek voltak, akik lobogó tűz mellett ettek, és hangosan beszélgettek. Minden szavukat értették, így biztosak lehettek benne, ha más nemzetség tagjai is, de rokonok. Skala azért óvatosságra intette csapatát. Leszállt a lóról, és készakarva nagy zajjal – termete miatt ez amúgy is könnyen ment! – indult a tűz felé. Azok, meghallva a lépteket, felugrottak, fejszéikhez kaptak. Skala feléjük kiáltott: – Emberek, Skala vagyok a polánok nemzetségéből! Békével jöttem. – Azokon látszott a megkönnyebbülés, leeresztették hát a fejszéket, majd egyikük hangos szóval Swiatowid kegyelmébe ajánlotta a jövevényt, s kérte, jönne közelebb. Magányos vándornak nézték, ezért étellel kínálták, s ültették volna maguk közé, de ő így szólt: – Nem egyedül vagyok, jó goral testvéreim – mert azok így nevezték magukat –, hanem hatan, s messzi földre tartunk a hegyen túlfelé. – S mivel a goralok továbbra is szívesek voltak, intett a többieknek, akik száron vezetve lovaikat lejöttek a fák közül. Hamarosan finom estebédnek ízes sült halat fogyasztottak, majd nyugovóra tértek. Bár nyár volt, s a napon jócskán kimelegedett az ember, az éjszaka vacogtatóra sikerült. Szerencsére az egyik kunyhóból durva szőttesek kerültek elő, melyeket a hegyi kecskék szőréből szőttek a goral asszonyok, s melyek alatt jó melegben várhatták az álmok érkeztét. Edeknek bizony meg is érkezett az álom, amelyben csupa ismerős helyen járt hegynek le és hegynek fel, majd elért egy széles folyóhoz, ahol anyanyelvén szólították, s olyan étellel marasztották, amilyet anyja tett elébe valamikor nagyon-nagyon régen. Szájában érezte a régvolt ízeket, és úgy érezte, hazatalált.
Reggel aztán köszönték a szíveslátást, és indultak volna tovább. Hanem a goralok parancsolója így szólt: Bizony hosszú az út, mi rátok vár, s veszélyes is. Nem a népek miatt, hiszen azok, ha szavunkat veszik, kezesek lesznek, ám lefelé az út meredek, azon a ló nem tűri az embert a hátán, hiszen csak kicsit is botoljon, már oda is az állat s az ember. Tovazuhan, mint a görgeteg kő. Aztán meg, ha biztos lábbal mentek is, ott vannak a medvék, kik bocsaikra vigyázván könyörületet nem ismernek. Még olyan ember sem állhat ellent nekik, mint ez, a ti parancsmondótok – mutatott Skalára a goral. – Adok hát egy embert, ki jól ismeri az ösvényeket, meg erős szamarat hozzá. Ügyesebb az a legjobb lónál, s nagy hasznotokra lesz – mondta, s legényeivel felmálházta a szamarat. Mikor már éppen indulóban voltak, még utánuk szólt: – Aztán, ha majd visszafelé tértek, szóljatok, milyen élet van ott alant! Mert erre járó s nyelvünkön szóló vándoroktól vettük a szót, hogy a nagy síkságon megint mozognak a népek, menekülnek, ki merre lát. Megint kemény harcosok jöttek át a keleti hegyek hágóin. Sereg bizony meg nem áll ellenük. Ha találkoztok vélük, mondjatok nekik szíves adjonistent, nehogy a fogadjisten a fejetekbe kerüljön. – Az utolsó szavakat már alig hallották, mert a kis csapatot lassan elnyelte az erdő.
Amikor a tó másik oldalán megmászták az embert próbáló meredélyt, úgy érezték, súrolják a kék eget. A könnyű szél elzavarta a szürkeséget s előtárta a fenyvesek harsogó zöldjét, s a mélyben a nap szemkápráztatóan csillant meg a víztükrön. – Olyan, mintha egy emberi szem lenne! – kiáltott fel Tarnina. És kicsit fájó szívvel, de tele izgalommal megindultak lefelé a hegy túlsó oldalán. Útjuk jó pár napnyugtányit hegyes-völgyes vidéken tartott. Voltak ugyan tisztások, némi megművelt földek is, de mindenütt a fák lombkoronái uralták a tájat. Így alig nyílt alkalom, hogy megröptetve vadászni küldjék nemzetségük jelképét, aki igen türelmetlenül ült hol Edek, hol meg a goral kísérő karján. Néhányszor azért felröppent a magasba, aztán lehullott, mintha kő találta volna el, hogy nemsokára büszke szárnycsapásokkal bemutassa zsákmányát, leginkább szürke bundájú nyulakat. Az utat a goral mutatta, de Edek egyre inkább érezte, jó irányt vettek. Sietett is, amennyire lehetett, mert egyre inkább hívta őt szülőinek földje. Osztozott a vágyban Tarnina is, aki nem talált magyarázatot rá, mi vonzza őt előre az ismeretlen világ felé. Hitte, lépteit az istenek vezetik, akik előre megírták a sorsát. Amikor Edeket kérte, meséljen még előző idejéről, az csak titokzatos arccal nyugtatta. – Nem oly sokára magad is láthatod – mondta, s csillogott a szeme.
Egyszer aztán végre megint emberi alakok tűntek fel az előttük elterülő mezőn. Immár lovon ülve hamar a közelükbe is értek. Néhány férfi és nő a veteményesben tette dolgát, s csodálkozva nézett a jövevényekre. Szemükben volt némi félelem, de amikor látták, nincs fegyver az érkezők kezében, a goralok használta nyelven jó napottal köszöntek. Kölcsönös volt hát a meglepetés, mert nem sejtették, hogy ezen a vidéken még rokonaik élnek. A goral gyorsan elbúcsúzott, hiszen küldetése eddig tartott, ezért szamarával már indult is arra, amerre várta törzse és a morskie oko, a tengerszem – addigra így nevezték el a vándorok a kis tavat. A szót immár Skala vitte, míg Edek igyekezett hátul maradni. Gyorsan megoldódott a jó emberek nyelve, s elmondották, hogyan van sorsuk ezen a helyen, ahol a föld jó megélhetést nyújt, s az erdő is kínálja, amije csak van. Találtak is közös nevezőt, mert hát a táj hasonlatos volt a Róg környékihez, s a Notećre hajazott az a folyó is, amit a parasztok Ipolynak mondottak. – Békében voltunk ezelőtt, mert a frankok idáig csak ritkán jöttek, másutt kergették el az avarokat, akik rajtunk uralkodtak századokon át. Aztán amikor már abban a hitben voltunk, hogy szolgákból saját uraink lehetünk, megint elsötétült az ég. A hegyen túli mezők felől, a hágón által rengeteg nép özönlött ide, akik magukat magyarnak mondják. A régiek, akik még ismerik az avarok nyelvét, most hasznát veszik a szavaknak, hiszen a harcias jövevények közül sokan pontosan értik azt a beszédet. Nem úgy azok, akik éppen itt vertek tábort, mert ők, bár a magyarokhoz tartoznak, mégis más nyelven szólnak egymáshoz. Mondják is, nem magyarok ők, hanem éppenséggel kabarok, akik szövetségre léptek a magyar törzsekkel. Valami olyasformát meséltek, hogy hét nagy törzsből áll az a nép, amely szavaik szerint megtér ősei földjére, és többé már el nem ereszti – mondta az egyik paraszt.
Az atyafiak, akik közben szép számmal összegyűltek, jól szemügyre vették az érkezőket, de különöst Edeket, akit még körül is jártak. Egyikük aztán éppen tőle kérdezte meg: – Hát aztán van-e közületek valaki, aki szót bír a magyarokkal? – Edek, ha már neki szegezték a kérdést, megszólalt ősei nyelvén: – Adjon az Isten egészséget! – Na, lett erre nagy álmélkodás. Mert biza, csak egyikük, a legöregebb paraszt értette úgy-ahogy a szavakat. – Neked is adjon! – válaszolt az öreg, kinek szájából nehézkesen hullottak ki a szavak, majd folytatta, de immár a saját nyelvén: – Láttam én rajtad, fiam, hogy különös szerzet vagy te! Mert az arcod olyasforma, mint az avar uraké volt. Te is olyan ember vagy, aki magyar is, meg nem is? – Edek csöppet se gondolkodva a kérdező nyelvén válaszolt: – Hallhatod, a te nyelvedet beszélem, meg tudom a hajdani avarokét is. Mert anyám mind a kettőre tanított. Kérdezed, magyar vagyok-e? Hát nem! Őket nem is ismerem. Tőletek hallottam az imént, hogy azok merről jöttek, s kifélék. Én az új hazám fia vagyok, polán, aki az arcán régmúlt időket hordoz, de kinek két keze a polánok fejedelmét szolgálja – jelentette ki büszkén. Az öreg ámulva hallgatta Edeket, aztán így szólt: – Bizony hasznát veszitek majd ennek az embernek, mert a magyarokkal találkozva a mi nyelvünkön ugyan megértésre nem találtok. De ne féljetek, embert nem esznek, hisz mi is élünk még. Az idegent, ha vándorúton van, tisztelik. Csak a kardot, azt ne viseljétek oldalatokon, mert kit ellenségnek néznek, az nem éri meg a másik pillanatot! – Vándorok vagyunk, jól mondod, öreg! Vándorolunk, amíg meg nem leljük a vengerek vezérét, mert annak hoztunk üzenetet a polán fejedelemtől.
Az öreg, aki sok mindent megélt már, megmutatta az utat, amely Kér felé vezet, ahol a kabarok parancsnoka székel. – Ha szót értetek vele, annak majd gondja lesz rátok. Szerencse kísérjen benneteket! – mondta avar-magyar nyelven, majd a parasztokkal együtt mentek a dolgukra. A polánok meg ügetésre fogták a lovaikat, s az öreg által jelölt úton indultak tovább a nagy kaland felé. Gondolták, lesz idő a nyeregben elgondolni, mit s hogyan mondjanak el az avarok helyébe települt magyaroknak. Tarnina lova az élen szedte egyre szaporábban a lábait, mint aki tudja, gazdájának igencsak sürgető a dolga. Edek lovának se kellett több, már szaporázta is lépteit. Így aztán nem is telt el sok idő, amikor egy ligetekkel tarkított szép mezőhöz értek. Na, most aztán röpülhetnek a lovak, gondolták egy emberként, ám ebben a pillanatban, mint ha a földből bújtak volna elő, vagy harminc lovas vette körül őket. Lovaik ágaskodva megtorpantak. A rájuk szegeződő íjak meggyőzték őket, ez nem a hősködés ideje. A csapat vezére magyarul szólt: – Kik vagytok, s mi járatban a mi földünkön?
– A polánok hercegének követeit öleltétek körbe, harcosok! – jelentette ki Edek azon a nyelven, ahogy megszólították
– Honnan tudod a mi nyelvünket? – szólt szigorúan a bizalmatlan kérdés.
– Attila hunjától és avar anyámtól kerültek számba a szavak.
– Te vagy hát a követ? – kérdezte a lovas, de szavai már nem pattogtak oly keményen, sokkal inkább az érdeklődés hangzott ki belőlük.
– Én csak a lovászuk vagyok. Ez a magas ember az, akit ti Kősziklának neveznétek. Nála van az írás, amit úgysem tudsz elolvasni – mondta Edek kissé csipkelődve.
– Azért csak adja elő az írást a Kőszikla, de izibe! – parancsolta a vengerféle katona.
Skala ugyan nem értette a beszédet, mégis úgy érezte, itt az ideje felmutatni a magyarok fejedelmének szóló levelet. Ezért felemelkedett a nyeregből, s kabátja béléséből elővette a bőrbe csavart iratot, kibontotta és felmutatta.
– Íme, a levél, de azt kezedbe nem adhatom. Mit szólna urad, a fejedelem, ha kezed illetné? – szólt Skala, és már vissza is tette biztonságos helyére, miközben Edek magyarul elismételte szavait.
– Jól van, elviszlek benneteket a kabar kenézhez – jelentette ki a lovasok parancsadója, aztán még odavetette Edeknek: – És ez a lány? Ez is avar ivadék, aki szégyenére még ősei nyelvét sem érti?
– Hun az! Fejedelmi vérből, de polánnak született, ezért nem tud szólni véled.
– Olyasforma is – dünnyögte a katona, majd hirtelen éles hangon elkiáltotta magát: Hujj! Előre!
Szoros gyűrűben iramlott tovább a csapat a mezőnek. Senkinek nem jutott eszébe beszélni. Mögöttük magasan szállt a por.
Alaposan kifáradva kora hajnalban érték el a falut. A csillagok lassan az érkező felhők mögé bújtak, s az ég aljáról kis dördülések hallatszottak. Mindannyian úgy érezték, hogy szinte elviselhetetlen a hőség. Az első jurták előtt megtorpantak a lovasok. – Itt várjatok! – mondta egyikük Edeknek, majd hozzáfűzte, hogy a parancsnokuk elment a kabar vezérhez, hogy az rendelkezzék felőlük. Így legalább jól szemügyre vehették a kabarok szálláshelyét. Az egyforma magasságú és színű nemezsátrak tarka sokaságán túl állt egy, a többinél jóval nagyobb és magasabb, amely előtt két embermagasnyi faoszlop állt. A téren a korai idő ellenére emberek és asszonyok jöttek-mentek. Skalát meglepte, hogy a sürgők-forgók egyike sem hasonlított a lovászra, sokkal inkább hajaztak rájuk, polánokra. Nem alacsonyak voltak, hanem éppen termetesek, s ruházatuk sem paraszti viselet volt, inkább látványos, díszítésekkel teli. A nők is nyúlánkak voltak, szép ékszereket hordtak. A lovasok parancsnoka is előkerült. – Mutatom az utat! Kövessetek! Menj elöl te, aki a nyelvünket bírja, mondta Edeknek, aztán a követ meg a lány, aki előkelőség. De ti, többiek, itt maradtok – mondta a kísérő katonáknak.
Mindannyian leszálltak lovaikról, s indultak a vezéri sátor felé. Berek vezér sátrához már gyalog mentek néhány lépést, lovaik kötőfékét egyik kísérőjük átvette tőlük. A kis csapatot élénk figyelem övezte. A kabarok jól megnézték őket, de Tarnina is jártatta a szemét serényen. Fel is tűnt neki néhány harcias kinézetű ember, akik derékkötőjükön ferde szablyát viseltek. Bizony elütöttek a többiektől, mintha nem is ugyanannak a népnek fiai lennének. A vezéri sátorhoz érve kísérőjük átadta őket egy másik katonának, aki elállta az utat a jurta bejárata előtt. Büszke tartású ember volt, hangja keményen, pattogóan szólt.
– Ti vagytok hát a szláv herceg követei. Hozott Isten benneteket. Mivel fegyverrel nem léphettek be a függöny mögé, hát tegyétek le e padra. Ne féljetek, ott is marad, amíg újra ki nem léptek a napvilágra. – Edek lefordította a szavakat, kardjukat és az övükbe kötött dísztőrt letették annak rendje szerint. A katona folytatta:
– Aztán megtudhatom-e, kik vagytok, akik követségben a magyarok nagyfejedelméhez jöttetek? – kérdezte még a függöny előtt állva.
– Ha már urad helyett kérdezed, hát halld, hogy én magam a testvéretek vagyok. Edeknek szólítanak, és a hős avar kagánok vérét hordom ereimben. Az a leányasszony a polán herceg első udvarhölgye, míg e termetes férfi a jobbján a herceg követe, ki ura levelét és szavát hozza.
A katona büszke tartással hallgatta a szavakat, várt egy kicsit, amíg Edek a polánok szavaival is elmondja, amit hallott, majd megenyhült hangon s mosollyal a szeme sarkában így szólt:
– Ragyogjon rátok fényesen a mi istenünk napja, polánok! Lépjetek be sátramba, hogy szót váltsunk. Kenézünk hamarosan szól kettőtökkel, de az úrasszony más sátorba megy, kísérőitek meg e padokon pihenhetnek, és friss vízzel hűsíthetik magukat.
Fejét megbiccentve hátat fordított, és a többiek előtt belépett a kenéz sátrába. Alig helyezkedtek el, mikor szolgák érkeztek nagy kancsókkal és gyümölcsökkel, meg a polánok lepényéhez hasonlatos kenyérrel, amely azonban nem kemény volt és száraz, hanem omlós és nagyon is jó ízű.
Tarninát a kenéz jurtája melletti kisebb sátorba vezették. Egy fiatal lánycseléd fogadta ott széles mosollyal, kedvesen. – Babka a nevem, kisasszony! – mutatkozott be a polánok nyelvén – Ne félj, biztonságban vagy. Ezek tisztelik az idegen asszonyokat. Te pedig, mint hallom, követségben jársz, így nagyon is vigyáznak rád. Lám, ha kinézel, láthatod az őrt. Senkit be nem ereszt, még a tieidet sem, annyi szent! Igaz, amíg nem hívnak, Te is csak kísérettel mehetsz ki a jurtából. Nem is lenne okos, mert odakint nagy vihar készül. Hallgasd csak, hogyan közeledik a dörgés? – próbált meg beszélgetni Tarninával a kis Babka. És tényleg igaza lett. A távoli dübörgésből egyszerre hatalmasakat zendült az ég, aztán nagy hirtelen úgy kezdett ömleni az eső, hogy az őrt, ki alig két lépésre állt a jurta bejáratától, szinte látni sem lehetett. Tarnina rögtön megkérdezte: – Nem kellene behívni? – Babka felkacagott. – Az őrt behívni? Mennykövek hullhatnának odakint, de annak eszébe sem jutna mozdulni. Amit itt az úr parancsol, az úgy történik. Nekem éppen azt parancsolták, hogy szót értsek veled és ellássalak. És ezt megtenném akkor is, ha nem lennél ilyen szép! – De te nem is vagy venger, Babka! – Ők azt mondják rólam, hogy szkláv vagyok. Ami a nyelvükön annyit jelent, hogy rabszolga.
A kabar vezér jurtájában várakozva Edek igyekezett megnyugtatni Skalát, hogy Tarninának nem esik bántódása. A vendég nők sérthetetlenek ugyan, de a férfiak között nincs helyük. Így volt ez nálunk is a régi időkben. A törzs életéről szólni a férfiemberek dolga, nem az asszonyoké. Skala értette, hiszen Rógban sem az anyja és a többi nő dolga volt eligazítani a sors menetét. Éppen itt tartott gondolataiban, amikor néhány férfi kíséretében belépett a katona, akitől az imént elváltak. Edekhez fordult: – Fogadjátok méltó módon a kabar kenézt, aki szót vált veletek – mondta, majd a kenézre mutatott, s aztán mindenki elfoglalta helyét az állatbőrökön. Más ülőalkalmatosság amúgy sem volt a jurtában.
A kenéz, aki nyilván amolyan nemzetségfő vagy katonai parancsnok lehetett, első látásra inkább a keleti fajtát képviselte a vengerek között. Szeme vágása s különösen az arca inkább hasonlított Edekre, mint a kese hajú Skalára. Egyik kezét az övén nyugtatta, amelyet fémveretes csat fogott össze, erősen hasonlatos ahhoz, amit otthon, a hercegi udvarban kézbe is foghatott, s melyet századokkal előbb Attila nagykirály adott a monda szerint Pannak, midőn udvarába rendelte. A pillanatnyi csendet kihasználva Skala felállt, tett egy lépést előre, fejét megbiccentette, és egyenest a kenéz szemébe nézve a polánok nyelvén köszönetet mondott a fogadtatásért. Szavait Edek tette érthetővé a vendéglátó számára, aki azonmód meg is kérdezte tőle: – Aztán ki fia vagy, hogy így ömlik belőled a magyari szó? Meg hát, inkább hajazol rám, mint erre a szálfa szőkére – állította.
– Avarok voltak az őseim, nagyúr, de mikoron a frankok reánk törtek és sokunkat megöltek, menekülnünk kellett. Ezek a jó polánok befogadtak, ennem adtak, finoman tartottak, s nem rabszolgaként bántak velem. – A kenéz ekkor Skalara nézett, mint aki a többi dolgot személyesen tőle kívánja hallani. Ezt érezvén immár ő folytatta:
– Nagyúr, eleddig helyettem jó lovászmesterünk, Edek szólott hozzád, hogy megérthessük egymás szavait. Az én nevem Skala, s megtanultam már az út során, hogy köreidben engem – kissé nehezen ejtette ki a szót – Kősziklának mondanának. Siemomysł úr szavát hozom hozzád követként érkezvén. Apám, aki népem egyik legnevesebb kapitánya, sok győzelmet aratott a haramia germánok felett. A leányasszony meg, akit közénk be nem eresztettetek, vérszerinti nővérem, aki csellel vívta ki, hogy itt legyen, mert azt vette fejébe, hogy van köze Attila népéhez s így a vengerekhez.
A kenéz, midőn meghallgatta Edek szájából is Skala szavait, kissé hátralépett, hol néhány szolgáló állt. Egyikük a kenéz fülébe súgott valamit, mire gazdája derűs arccal fordult vissza a vendégekhez. – Nemzetséged követeként, igaz barátként fogadlak Skala. Téged meg Edek becsüllek, hogy érthetővé tetted az idegen szavakat, és pontosan azt mondottad, amit a követ úr szólt. Ezt onnan tudom – jegyezte meg kis mosollyal a szája szegletén –, hogy aki a fülembe súgott az imént, azt mondta, mindent pontosan úgy mondottál, ahogyan elhangzott. – Aztán szolgák ónból készült poharakat hoztak, és bőrtömlőkben valami furcsa italt. Fehér volt, pezsgett is kicsit, s bizony az íze eléggé szokatlan volt. De hát az áldomás elől kitérni nem lehetett. A kenéz felemelte a kupát, kérdezett valamit a szolgától, majd elkiáltotta magát: – Na zdrowie, egészségedre! – Csak Edek számára nem volt furcsa a kumisz, hiszen azt szolgálták fel. Régen nem ivott már belőle, de most az ital visszahozta az emlékeket. Már igen várta, hogy evésre is sor kerüljön. A kumisz, még ha a vendégek szerényen kortyintgatták is, hamar oldotta a hangulatot, s mivel a szolga is segített egymás megértésében, így jól elvoltak egymással. A kenéz érdeklődve hallgatta az úti élményeket, de Tarnina származása is igen érdekelte. Midőn ebben is tisztán látott, valami utasítást adott két szolgának, akik máris kiviharzottak a sátorból. – Mutatok nektek valamit, hogy csodálkozzatok – mondta a kenéz, s nem telt bele csak pár perc, amikor is Tarnina lépett be a jurtába. A kenéz állva köszöntötte, majd jobbján maga mellé vonta. Éppen akkor egy másik, tizenévesnek tűnő lány jött be büszke tartással, de félénk mozdulatokkal. Fekete haját varkocsba fonta, kissé sárgás arcbőrén két piros folt ékeskedett és dús szemöldöke alatt koromfekete szem bámult az idegenekre. Őt megölelte a kenéz, és a másik oldalára állította. Mindenki elámult, hiszen a két lány úgy hasonlított egymásra, mintha rokonok lennének. Azok is egymásra néztek, vagy inkább tág szemekkel bámultak a csodára. A különös pillanat csöndben történt, ám aztán mindenki összecsapta a kezét, és hitetlenkedve váltottak szót e különleges hasonlóságról.
Amíg a kenéz vendégszeretetét élvezték, Edő – így nevezték a lányt– és Tarnina elválaszthatatlanok lettek. Egymás szavait ugyan nem értették, de mutogatva mégis mindent elmondhattak. Sőt, néhány polán és magyar szót is eltanultak egymástól. Tarnina kezdetben arra gondolt, hogy mindenki őt nézi, pont úgy, mint otthon a falvakban, de hamar kiderült, amit Gniezno kornyékén különlegesnek tartanak, az itt, a magyarok között megszokott. Eszébe is jutott apja szavajárása, aki korábban arra figyelmeztette, hogy csak tettekkel lehet különlegesnek lenni. Csak szépséggel, akár magamutogatással aligha.
A gnieznói udvar után a kabar-magyarok szállása bizony szegényesnek hatott, s úgy tűnt, mindenki örök készültségben él, hogy bármely pillanatban továbbállhasson. Kőház egy sem, de fából épült is csak egy jó régi, omlatag, nem is lakta senki. A második napon Edő bevezette Tarninát abba a jurtába, ahol a kenéz családjának nőtagjai laktak. Megmutatta saját fekhelyét, majd az övé mellett az állatbőrökkel és vastag takarókkal borítottat, Tarnina új fekhelyét.
A nap már közelített a delelőhöz, amikor az asszonyok nekiláttak az ebédkészítésnek. Bár a jurta közepén ott volt a tűz helye, szép idő lévén a szabadban készültek az ételek. A tűzön hatalmas üstben forrt a víz. A szolgálók látható rendben szorgoskodtak. Néhányan a legkülönfélébb friss gyökereket aprították, mások szárított zöldségeket őröltek, míg két asszony a frissiben vágott marha húsát vágta kockákra. Egy nagy lapos fémtálban sercegett és pattogott a zsír, amikor is rengeteg hagymát dobtak belé s nagy fakanalakkal keverték serényen. Különleges illat töltötte be a teret, s az addig fehér hagymadarabok világos barna színre váltottak. Újabb illat akkor csapott fel a tálból, amikor több kanálnyi fűszert öntöttek bele, amely ugyancsak elszínezte az eddig haloványszín alapot. Mikor aztán a forróságban minden jól összekeveredett a hagymával és levet is eresztett, rávetették a húst. Pára csapott fel, az asszonyok eltartották fejüket az edénytől, de nem szűntek meg keverni az ételt. Edő az edényre mutatott, amelyben a hús főtt és rotyogott, és azt mondta: fő a jó marha leve.
Tarnina, aki otthon alig vett részt a főzésben, hiszen az mások feladata volt, Gnieznóban pedig szakácsok foglalkoztak az ételkészítéssel, erősen csodálkozott, hogy vajon milyen lehet az a hús, amelyet szinte megégetnek, és egészen sötétbarna lesz. Kérdezte is magától, vajon képes leszek megenni? Még jó, gondolta, hogy a nagy üstben leves készül, amely eléggé hasonlatos volt az otthoni miesanihoz, a zöldségleveshez, csak itt jóval több póréhagymát, fokhagymát adtak, majd került még bele valami különös tésztaféle, melyet tarhonyának hívtak, s bizony nagyon laktató volt. A nők kedvesen bántak vele, keverőkanalat adtak a kezébe, mutatták, hogyan lehet kóstolni az ételt, mennyi sót s mikor kell hozzá adni. Nagy örömöt érzett, amikor valami olyan is készült az ebédhez, ami náluk elmaradhatatlan, a lepény. A tűzön tartottak ugyanis nagyobb köveket, amelyek forróvá hevültek. Erre ráöntötték a tésztát, amely hamarosan lepénykenyérré sült. Mivel látták, hogyan csillog a lány szeme, letörtek az egyikből egy falatot, s a kezébe adták. Fújta is hevesen, mert igen forró volt. Aztán a szájába vette, és boldog mosollyal ropogtatta. Végre, otthoni íz! Ha nem is egészen olyan, mert ehhez is adtak valami fűszert. Szinte otthon érezte magát. Csak hát kissé keserű is volt a szája íze, hiszen úgy vélte, hogy az itteniek gazdagabbak a polánoknál, s tán nem is dolgoznak annyit, mint az ő családjaik. Később ez az érzése csak fokozódott, amikor látta, milyen ékszerekkel díszítik magukat nemcsak a nők, hanem kiváltképpen a férfiak. Ez utóbbit Gnieznóban elképzelhetetlennek tartották volna.
Mire az asszonyok elkészültek az ebéddel, megtértek a férfiak is, akik a környéket vizslatták. Jártak a folyónál, ahol tiszteletükre halat fogtak, s nyárson sütve adták kezükbe. Megtekintették a szinte megszámlálhatatlan marhából álló csordát, amelynek hatalmas szürke tömbjéből figyelmeztetően meredtek ki a bikák erőteljes szarvai. Bőgésük messze jelezte, merre járnak a mezőn. Ha nekiiramodtak, porfelhőbe burkolództak, melyből kihallatszott a kutyák vad ugatása. Igazi vigyázóik ugyanis a polánok számára ismeretlen kutyák voltak. Méretük eltörpült ugyan a hatalmas szürke szőrű, erős szarvú marhák mellett, de mégis fáradhatatlan cikázással irányították a gulya útját. A fehér és fekete, felettébb éles hangú ebek látszatra vadnak tűntek. Egészen másnak a házi kutyáknál, amelyek a polán síkságon a házak között szolgálták uraikat. Az egyik polán, mikor is lába mellé ért a kutya, nyúlt, hogy megsimogassa. Edek szólt rá, ne tegye, mert itt nem szokás a simogatás. A kutya fogait látva máskor már nem jutott eszébe senkinek sem a simogatás. De a farkasoknak is csak ritkán támadt kedve a gulyára rontani, mert ezek a kutyák még a rossz szellemekkel is bajuszt kötöttek volna. Hasonló csahosok vigyázták a birkákat is, amelyek látványával nehéz volt betelni. Ezek az állatok a messze keletről kísérték a magyarok vándorútját. Hegyes és csavart szarv díszítette homlokukat, hatalmas, vastag bundájuk majd a földig lógott. Mint mondták, a betegséget hírből sem ismerik. Az is mindegy volt számukra, hogy hegyen, völgyben vagy sík mezőkön élnek, s mint hírlik, nincs az a mezei növény, amit le ne legelnének. A vendégek nem is nagyon értették, hogyan is fogják be őket, amikor nyírni kell, vagy amikor a húsos fazékba szánják őket. Aztán megnézték a zöldellő szántókat, ahol telt kalászú búzatáblákat simogatott a nyári szél, meg konyhakerteket, melyek mellett elhaladva inkább csak szláv szavak jutottak a fülükbe. A leigázott vagy inkább meghódított falvak és lakóik szolgálták a hódító magyarok jólétét. Kik szabad emberként, rájuk rótt adót fizetve, kik éppen rabszolgaként szolgálták venger uraikat.
Mire sor került a tálalásra, a nap már nyugat felé tartott. Kimérték a húst, de senki sem nyúlt a fakanálért, amíg a kenéz olyan tizenéves forma fia meg nem jelent. Mögötte az egyik szolga tálcán kisded cseréppoharakat hozott, amelyekből mindenki kettőt vett magához, a másik meg nagyobbacska csuporból mindkettőbe töltött. Mikor is ez megtörtént, a fiú, akit Vejkének neveztek, ujjával háromszor belenyúlt töltött poharába, és három csöpp köles pálinkát – mert azt töltöttek belé – az ég felé permetezett. Edek figyelmeztette az övéit, hogy bizony egymás után mind a két pohárkát illik meginni. Ivás után aztán Vejke jó étvágyat kívánt, s maga is nekilátott a jó illatú leves elfogyasztásának. A polánok kis óvatossággal vették magukhoz az első falatokat, szájukban forgatták, ízlelgették. Aztán, mivel egyre inkább tetszett, emberesen nekiláttak, hiszen igen megéheztek. Különösen Edek, aki szinte földöntúli örömmel habzsolta azokat az ízeket, amelyekről oly lelkesen beszélt az út során.
*
A kenéz jó pár napra eltűnt a szállásvidékről. Edek hiába is kérdezte, mikor beszélhetnének vele, csak udvarias hallgatás volt a válasz. Skala sejtette, hogy a kenéz a nagyfejedelmet értesíti jöttükről, s mivel a törzsek szálláshelyei messze estek egymástól, jó pár napba telhet, amíg megjárja az utat. Végül is tíz napkelte után megérkezett a kenézi csapat. Egyikük, aki addig az élen lovagolt, leugrott a lóról, és a vezéri sátorba sietett. Ott váltott néhány szót Vejkével és anyjával, majd egy cselédet Edekért menesztett, aki, számítva valamely hírre, már ott várakozott a jurta előtt. Legott bekísérték. Vejke nem sokat várt, szókimondóan Edekhez fordult. – Tudom, illene a követet megszólítanom, de ő nem érti a nyelvünket. Így te vedd és vidd a szót. Fogjátok követi meghatalmazásotokat, az ajándékot, mit átadni vagytok hivatottak, és készüljetek! Amint lovaitokra nyereg kerül, indultok Csepel szigetére, mert az Árpád nemzetség és minden vérszerződött törzsünk nagyfejedelme látni kívánja a követet. Kísérjen a szerencse utatokon, melyen kabar harcosok elkísérnek.
A polánok sebbel-lobbal készítették útra lovaikat, amelyek jól kipihenték már a hosszú út fáradalmát. Csak Edek lesántult négylábúja okozott gondot, bárhogy gondozta is gazdája nagy szakértelemmel, ezért Vejke intésére új négylábút került alá. Alacsony volt, erős nyakú, széles hátú és igen fürge jószág. Tarnina szinte lenézett rá magas hátasáról. Bizony inkább lett volna kedve azon lovagolni, már csak a próba kedvéért is. Jól illettek volna ahhoz az öltözethez, mellyel Edő lepte meg minap. Pont olyannal, amilyet ő viselt. Fehérneműt, amilyet eddig soha sem viselt, szellőset puha gyolcsból, hófehér inget, jó tartásút, amelynek magasan álló nyakát aranyos díszek övezték. Aztán buggyos nadrágot, lábaira puha, felfelé kunkorodó orrú csizmát, míg végül a tunikát, melyet a derekán széles bőröv tartott szorosan, rajta viaskodó állatokat ábrázoló fém övcsat dísszel. Éjfekete haját Edő hátul copfba fonta, fülébe függő került, majd a fejére szép mintával ékes, csúcsos sapka. Amikor kilépett a jurtából, a polánok elámultak. Egy igazi magyar lány állt előttük. Emberfia meg nem mondaná, hova szülte az anyja.
Már sötét éjszaka volt, s mindenki igen megfáradt a nyeregben, amikor vezetőjük pihenést rendelt egy nedves rét szélén. Holnap ezen kelnek majd át, hogy rövidebb legyen a Dunához vezető út. Csak a vezetők tudták, hogy a vadul zöld növényzet veszedelmet rejt, s aki bátran nekivág a hívogató útnak, az alaposan pórul jár, s mi több, életével fizet tudatlanságáért. Mert a zöldellő rét alatt arrafelé a láthatatlan ingovány az úr. Másnap reggel aztán új ember érkezett, aki nagy biztonsággal átvezette őket a lápvilágon. Edek kivételével a polánok ugyancsak csodálkoztak, hogy e vidéken is megélnek emberek, és láthatóan nem is féltik a gondtalanul járkáló-játszó gyermekeket. Lehet, vérükben van, hova léphetnek s hova nem. Az egyik tisztáson, amelyet egyik oldaláról már folyó víz vett körül, megálltak. Szinte a semmiből két lapos fenekű ladik érkezett pákászokkal. Asszonyok is előkerültek, akik ácsolt asztalra étkeket tettek. Ezek közül leginkább a szárított hal ízlett a vendégeknek, amit megfüstöltek a halászok. Ehhez is lágy kenyér járt és bor. Bizony senki sem maradt éhen. A nap még magasan a fejük felett járt, amikor már ismét útnak eredtek.
Elérték a dombokat, vágtatva áthaladtak rajtuk, majd újabb sík területre érve falvak tűntek fel, meg jól megművelt földek, s persze a szürke gulyák meg disznókondák. Az állatok hosszú testét világos szőr borította, s inkább hasonlítottak az erdei vadhoz, mint a házhoz szokott malacokhoz. A legszebb látványt mégis a lovak tömege jelentette. Volt, hogy ezerszámra legeltek a végtelennek tűnő réteken, aztán felszegett fejjel, valami hallhatatlan vezényszóra nekiiramodtak a tájnak, s patáik alatt dübörgött a föld. A felvert por uszályként lebegett mögöttük. A gondjukat viselő csikósok, mert így nevezik gondozóikat magyar nyelven, hosszú és erős, bőrszíjakból font ostorok csattogtatásával irányították méneseiket. Oly mesterien kezelték e szerszámot, hogy rojtos végének csapásával akár kisebb állatokat le is teríthettek a legvadabb futás, ugrálás közepette is. De az sem okozott gondot nekik, ha csak megcsippenteni akarták vele az eltévelygő patást. Skala kezében bezzeg – később volt alkalma kipróbálni! – olyanná vált, mint a rakoncátlan mén, amely ugrálás közben saját gazdáját rúgja meg. A visszacsapó bőrszíj ugyancsak vörössé tette Kőszikla vállát, s ezen a körülállók hangosan mulattak. Hagyta is az ostort annál, akinél az jól „beszél”. Hogy kissé javuljon megbecsülése, hát kezére ültette a hófehér sast, melyet mindenki megcsodált, amikor felemelte büszke, hatalmas csőrű fejét s megszabadulva az ellenzőtől, büszkén körültekintett. Egy mozdulat a kézzel, s máris szárnyra kélt, fel a magasba, hol már egészen kis pontnak tűnt. Fent az ég alján körözni kezdett nyugodt szárnycsapásokkal s aztán a fuvallatokra bízva magát siklott a mező felett, hogy aztán nagy hirtelen esztelennek tűnő vad zuhanásba kezdjen a földig, ahol eltűnt a szemek elől. Mire ismét felbukkant lassú szárnycsapásokkal, két hatalmas karmában fiatal őzgidát vitt engedelmesen gazdája elé. Körülnézett, lehet, diadalát ünneplendő, aztán újra gazdája kezére lebbent. Skalát immár elismerő pillantásokkal méltatták.
Még további két éjszakába telt, amíg eljutottak a magyar nagyfejedelem nyári székvárosába, a Duna folyó nagy szigetén található Csepelre. Hírük megelőzte őket, s így hamarosan szállást foglalhattak. Itt a jurták mellett már épített házak is álltak, közöttük jól ledöngölt s kővel kirakott utcákkal, melyeken csak úgy áradt az embertömeg. Nők és férfiak siettek dolgukra, a legkülönbözőbb ruházatú kereskedők kínálták áruikat. A város körül hatalmas katonai tábor állt egyforma alacsony jurtákkal, s mellette ismét a már megszokott látvány, lovak ezrei.

Árpád fejedelem udvarában
Akik abban az időben magukba szívhatták a latin műveltséget és írásban, olvasásban is otthon voltak, arról beszéltek, hogy éppen az Úr 907. évét tapossák. Büszkén emlegették és papírra is vetették, hogy nem telt bele tíz tél, s immár egészében birtokolták a Kárpátoknak nevezett nagy hegyek ölelte Tiszántúlt, a Duna és Tisza közét, meg a hajdan rómaiak uralta Pannonia tartományt. Mindezt néhány szóban a Megyer törzsből származó Berke mondta el a polánoknak, akik arra vártak, hogy Árpád fejedelem színe elé járulhassanak. Napok teltek el a várakozásban, s bizony Skala türelme a végét járta. Nem titkolta, előzékenyebb fogadtatásban reménykedett, mert szerinte fejedelme megérdemli, hogy követét azonmód fogadja a magyarok vezére. Még akkor is, ha talán nagyobb területek fölött uralkodik, s talán tán több nép követi is parancsait. Magában arra kereste a magyarázatot, vajh miért különítették őt el embereitől, először a kabaroknál, most meg itt, Csepel szigetén. Már nem lepte meg, hogy nővérétől is elválasztják, mert megértette, itt ez a szokás, amihez három szolgáló is jár, akik lesik minden kívánságát. Kísérő vitézeivel bizalmatlanul bántak, megérkezésüket követően azonnal elvették fegyvereiket, és egy erősen őrzött jurtát jelöltek ki lakhelyükként. Morogtak is a vitézek, de nem volt mit tenni. Így csak ődöngtek meg ettek napestig, mert a trakta állandó s igen bőséges volt. Edeket, aki eddig mindig vele volt, a megérkezés után szinte elnyelte a föld. Amikor ezt Berke szemére vetette, az így válaszolt:
– Nagyságos kapitány! – Skala közbevágott: – Apám kapitány, én magam csak követ vagyok! A polán fejedelem szeme és szája.
– Ne vedd sértésnek, uram, de Árpád fejedelmünk nem ismeri a polánokat, csak a sok szlávnak nevezett törzset itt a Kárpátok medencéjében, meg arrafele északnak, ahol ti is lakoztok. Sokuk békében van velünk, teszi, amit kell. Ám a magukra oly büszke rokonaitokat, a morvákat, akik mindenféle Nagy Morvaországról fecsegnek és saját mérhetetlen erejükkel kérkednek, Árpád urunk leverte, hogy írmagjuk is alig maradt. Mert vezérük, Szvatopluk szószegő ember. Néhány éve még a segedelmünkért könyörgött, hogy a frankok ellen seregekkel megsegítsük, ám amikor ezt sikerrel megcselekedtük és Vienna városától elvertük hadaikat, arra ébredtünk, hogy immár Szvatopluk akarja mindazt, amit a frankok eleddig birtokoltak. Pedig hát Attila nagykirály sem a frankoknak, különösen nem a morva törzseknek hagyta örökül e vidéket, hanem éppen nekünk, magyaroknak. Valami baj történt Szvatopluk emlékezetével, vagy rossz tanácsokra hallgatott. Kérdezlek, hol van ma már az a nagyszájú fejedelem és állítólag nagy országa? Sehol! Legfeljebb a múlt ködében.
– De mi, polánok nem itt élünk! Eleink Attila országából nem kértek s nem kaptak semmit, s fegyvert sem fogtak ellenetek emberemlékezet óta. Csak a szövetségeteket kérjük oly ellenség ellen fordítva, amely mindkettőnket egyaránt fenyeget, ma meg holnap egyaránt.
– Ha szándékotok és szavaid igazak, majd megtapasztalod, mit ér Árpád szava és szövetsége. Várj türelemmel, míg harcosaink megtérnek a szászok földjéről!
– Szászok? Hát ott mit kerestek? Tán szövetséget kötni mentetek?
– Ellenük, uram, nem mellettük! Tarhos vezérünk éppen most tér meg a győzelemből.
– Jó hír, mert a szászok a polánok nyomorítói, asszonyaik elrablói, falvaik felégetői, jószágaik elrablói.
– Na, egy ideig kevés kezük lesz, hogy mindezt a szörnyűséget megtegyék! – jelentette ki Berke, aki olyan tökéletesen beszélte a polánok nyelvét, hogy akár polánnak is hihette, aki hallgatta.
Skala nem kérdezte ennek okát, inkább arról faggatta, mi van Tarninával. Berke nem volt bőbeszédű, csak egy-egy szóval megnyugtatta, hogy úgy bánnak vele, ahogy a saját vérük szerinti húgukkal bánni illik. Ezt a mondatot nem egészen értette, de kiérezte, tovább kérdezősködhet, de ennél többet nem hallhat. Ezért aztán Edek ügyét már szóba se hozta.
Ismét eltelt vagy két nap, amikor kora hajnalban Berke váratlanul belépett a jurtába. – Követ úr! Jer velem a fürdőházba, hogy ápold magad, végy más ruhát, mit asszonyaink kimostak neked. Pontban 8 órakor a fejedelem elé állsz. Mondottad, írást hoztál uralkodódtól. Nálad legyen! – mondta, majd két szolga s az őrálló katona elkísérte Skalát a fürdőházba, melybe a Duna vizét vezették. Odafele úton asszonyokkal találkozott, akik csillogó szemekkel s arcukon mosollyal vizslatták. Érezte, a szemrevaló asszonyoktól nem kell tartania. A fürdőházban a szolgák forró kövekre vizet öntögettek, s így a gőzben alig lehetett látni valamit. Aztán egy nagy dézsa hideg víz következett, szinte beleborzongott, de valóban jól felfrissült. Szorongás helyett inkább várakozás töltötte el, hogy immár csak percek kérdése, és Árpád nagyfejedelem elé léphet, ahol népét és uralkodóját képviselheti. Eszébe jutott a történet, amit nagyapjától, Cebtől hallott annyiszor, miként fogadta Attila, az Isten ostora Pannt, minden polánok első nagy vezérét. Bizony nem barátian, inkább lenézően. Vajon vele is így lesz most Árpád előtt? – kérdezte magától.
A tiszta ruha elűzte kissé a rossz érzéseket, s hogy még kardját is visszakapta, sőt övébe dughatta – erre a legkevésbé sem számított –, biztonságérzetet adott neki. Kézbe kapta a követi levelet, és kilépett a fürdőházból. Szája is tátva maradt a meglepetéstől, mert az első ember, akit ott meglátott, nem volt más, mint nővére, Tarnina. A lány szinte ragyogott a magyaroktól kapott ruhában, varkocsba fonott hajával és fénylő szemével. Nekem van a világon a legszebb nővérem – gondolta Skala, és gyengéden megölelte Tarninát.
– Velem jöhetsz? – kérdezte a csodálkozás hangján. – Azt mondták, kettőnket vár Árpád vezér – hangzott a válasz, és kísérőik között máris elindultak. A kis menet élénk érdeklődést váltott ki. Mivel a fegyveres kísérők körbe vették Tarninát és Skalát, s ott volt a menetben a kézen ülő hófehér sas. Mindenki sejtette, hogy valami fontos dolog készül. Hogy aztán jó, vagy rossz, azt nem tudta senki. Néhányan összesúgtak, hogy tán elfogták ezeket az idegeneket, mások meg úgy vélekedtek, hogy különleges emberek ezek, akiket ennyi testőrző katona kísér egyenesen Árpád úrhoz. Igaz, ami igaz, a két polán gyomra is összeszűkült, hiszen már tudták, rendkívüli ember elé állnak.
Árpád fejedelem már nem volt fiatal ember. Arcán meglátszott a hosszú évek és a folytonos harcok nyoma. A nap és a szél barnára cserzette bőrét, amely az erős bajusztól még keményebbnek tetszett. A magyarok szokásos ruháját viselte, de annak vöröses színe eltért a többiekétől. Fejét csúcsos, prémmel borított süveg díszítette. A többségtől eltérően sem fülében, sem kezén nem hordott ékszert, csupán kaftánjának egymásra hajtott szárnya mögött sejlett fel egy nagyobb medál, amelyre talán madarat formázott alkotója. A fejedelem trónszerű, ácsolt karosszéken ült, mindkét kezét a karfákon nyugtatva. Nem tűnt magas embernek, annál inkább erőteljes alkatúnak. Arca szigorúságot tükrözött, de szeméből gyanakvást vagy elutasítást nem olvashatott ki a két testvér. A fejedelem mellett két vezére ült parányival alacsonyabb székeken. Egyikük igazi keleti férfi, alacsony, sötét bőrű, héjatekintetű, a másik, kinek neve Tétény volt, magas, világos bőrű, elegáns tartású, ám metszően éles arcélű. Fegyvert láthatóan egyikük sem viselt, ám Skala úgy vélte, nem lennének védtelenek, ha valaki kezet emelne rájuk. Árpád széke mögött bizánci ruhás vékony kis ember állt. Testtartásán látszott, rangja ugyan alantas a vezérekéhez képest, de szerepe fontos lehet. Hasonlatosan ahhoz a tucatnyi katonához, akik karddal az övükben az ajtó két oldalán álltak mozdulatlan. Szemük valahová a végtelenbe tekintett, mintha vakok lennének. Kezük szablyájukon nyugodott. Egész tartásukból kitetszett, bármelyik pillanatban fenevadként vetnék magukat arra, aki fejedelmüket veszélyezteti. Skalát és Tarninát Berke kísérte a terembe. Amint beléptek, Berke mélyen meghajolt a fejedelem előtt, s így szólt:
– Nagyságos fejedelem! Kérésed szerint, ím, eléd hoztam a polán fejedelem követeit. E nemes ember, kit a mi nyelvünkön Kősziklának neveznek, szólni kíván véled. Emez leány pedig az ő testvére, a fejedelmi udvar fénye. Neve Tarnina, ami a mi nyelvünkön Kökényt jelent. – Folytatta volna még a bemutatást, de a fejedelem intésére azonnal torkára forrt a szó. A nagyúr egy intéssel elbocsátotta Berkét, majd két magyar szóval szólt a testvérekhez, akik a fejedelmi szék előtti vastag keleti szőnyegen álltak. Aztán intett a bizánci ruhásnak. Az így szólt a polánok nyelvén:
– Árpád fejedelem, a hét magyar törzs és az egész hatalmas térség ura és parancsolója köszönt benneteket. Mivel én ismerem beszédeteket, s bírom nagyuram magyar nyelvét is, szóljatok bátran anyátok nyelvén.
E szavakat hallva Skala és Tarnina mélyen meghajoltak. Skala elővette fejedelme levelét, amelyet díszes selyem borított, s így kezdte mondandóját:
– Légy üdvözölve nagyságos fejedelem! Óvjon Téged néped istensége, s vezessen győzelemre minden csatádban! Siemomysł úr, népem, a polánok fejedelme köszönt téged, a nagy hun király, Attila leszármazottját, s kíván egészséget és boldogságot Néked és minden nemzetségednek. Engedd meg, hogy átnyújtsam fejedelmem levelét, melyet a bizantinusok nyelvén hozzád intézett.
– Széket nekik! – szólt Árpád, s a katonák széket raktak a követek mögé, akik kissé tanácstalanok lettek, ugyan leülhetnek-e, vagy az illem azt követeli, hogy továbbra is állva hallgassák, ami majd következik.
– Arra való a szék, hogy üljetek rajta! – mondta Árpád, s kezébe vette a levelet. Kibontotta selyem borítójából, feltörte a pecsétet, majd olvasni kezdte a sorokat. Skala nem igazán lepődött meg, hogy a fejedelem bírja azt a nyelvet, amelyen íródott, hiszen jól tudta, a magyarok gyakran szövetségesként, de sokszor ellenségként is kapcsolatba kerültek Bizánccal, amely olykor még adót is fizetett nekik szolgálataikért. Avagy éppen azért, hogy ne rontsanak rájuk erőnek erejével. Alig néhány perc telt el, amikor is a fejedelem befejezte az olvasást. A levelet átnyújtotta a mögötte álló bizáncinak, aki szintén olvasásba merült.
– Nos, követ, fejedelmed olyan kapun dönget, amely ajtaját már kinyitottuk. A frankok vagy germánok törzsei, vezéreik, főpapjaik meg királyaik – mert így nevezik magukat, hisz nekik a cafrangos hercegi, grófi cím már nem elég – úgy vélik, bármit megtehetnek. Míg egymással gyűlik meg a bajuk, az nekünk inkább jobb, mint rosszabb. Még inkább örülünk is, mert egymás ellen fenekedve jól megfizetik seregeinket, hogy győzelemre vigyék ügyüket. Fizetni fizetnek, de álságosak és hazugok, a hálát nem ismerők. Utolsó szószegésükkel minden haragunkat magukra vonták. Néhány napja még hálás szavak mézét csorgatták kündünkre, a méltóságos Kurszánra, s nagy győzelmi ebédre hívták asztalukhoz. Ott aztán, védelem nélkül lévén, megölték a gaz bajorok. Bosszúnk lesújt, és halála sokak vesztét okozza a germánok között. Odakint láthattad harcosaink nagy táborát, kik most tértek meg a szászok földjéről. Azok még sokáig emlegetik ezt a látogatást, amely úgy elvette erejüket, hogy ellenetekre mostanság aligha kelnek. Lám, féken tartásuk közös érdek, amelyért eddig igen keveset tettetek. Mint tudom, csak védekeztetek, de igaz erőtöket rájuk csapván meg nem mutattátok. Nos, mi megtettük! De figyelmeztetőül üzenem fejedelmeteknek, hogy csak ti, a polán törzs nem lesztek elegek határaitok védelméhez. Tudom, ott fent, ahonnan jöttél, van még néhány erős lechita törzs, kikkel úgy vagytok, mint a kutya a macskával. Egymás ellen inkább mentek, mint egymással vállvetve. Holott semmiben sem különböztök. Azt mondád, Pann az ősötök, minden elvándorolt törzs apja. Akkor hát mi végett az utódok harca? Kövessétek inkább apámat, Álmos fejedelmet, aki vérszerződéssel kötött össze hét törzset, s alkotott belőlük legyőzhetetlen közös erőt. Olyat, amely méltó ősapánkhoz, Attilához, kit Isten ostorának neveztek a világban – mondta és tekintetéből látszott, szólást engedélyez Skalának.
– Engedd meg, nagyságos fejedelem, hogy megköszönjem szavaidat, melyekből úgy értem, Siemomysł fejedelmem kérése értő fülekre talált. Ha szárnya lenne lovamnak, máris röpülnék a jó hírrel Gnieznóba, ahol régi istenségeinkhez szólva, és az új, keresztre feszített istent is kérlelve imádkoznak egyetértésünkért. Értem atyai tanácsodat is fejedelem, s bízva mondhatom neked, hogy urunk is arra törekszik, hogy a lechita törzsek egyesüljenek. Talán, mialatt az időt veletek töltöm, a nemzetségek első emberei már tárgyalnak. De ne várd, hogy vérszerződést kössünk egymással, mert ez mifelénk nem szokás! A bizánciak mondják s írják, ez a türk népek hagyománya, melyet mi tisztelünk. És engedd meg nagyságos fejedelem, hogy elmondjam, mily szívesen lettem volna ott magam is harcosaiddal a szászok földjén, hogy igazoljam, nem vagyunk kevesebbek a harcban. És ha már szólhattam, engedd meg felséges úr, hogy fejedelmem ajándékát, ami népünk legelső jelképe, átnyújthassam.
Ekkor Tarnina felállt, és a jurta bejárata felé indult. Az ajtónálló félrehúzta a függönyt, így a lány kilépett a szabadba. Ott magas és erős kesztyűt húzott a kezére, és átvette Berkétől a hófehér sast. Ismét belépve a terembe igaz ámulatot keltett. A büszke madár kiegyenesedett, kitárta a szárnyait és víjjantott egyet. A lány kéretlen a fejedelem elé lépett, s felé nyújtotta a sast.
– Íme, nagyságos fejedelem fogadd barátságunk zálogaként népünk szent madarát! E madár ősapja sok századoknak előtte népünket honába fogadta, s megengedte, sőt parancsolta, hogy fészke köré várat építsünk, a szent várost, melyet mi Gneznónak nevezünk – mondta Skala, s nyomban az eddig hallgató Tarnina vette át a szót: Mikor elindultunk, hogy követségben téged, méltóságos nagyfejedelem megkeressünk, még nem volt tudomásunk arról, hogy néktek, vengereknek is egy madár a szent állatotok. Ma már magam is tudom, mit jelent néktek a turul, melytől magatokat eredeztetitek. Ha az ágasfán egymás mellé kerülnek, akkor onnan szárnyra kelvén együtt uralják majd a magyarok és polánok égboltját – mondta, és polán mondataiba váratlanul egy-egy magyar szót is belefoglalt.
Árpád felállt, jobb kezét a sas fölé emelte, s így szólt: – Repülj hát kedvünkre, hófehér madár! Legyen a tiéd is immár minden mezőnk, minden vadunk, melyre röptetünk. – Majd a testvérekhez fordulva folytatta:
– A fejedelmi ajándékot köszönettel veszem, s majd midőn uruszágomból eltávoztok, méltóképpen viszonzom. Ám, ha nem siettek megtérni Gnieznóba, ugyan, éljetek kis időt még mivélünk! Kőszikla, te az imént sajnálattal vetted, hogy nem lehettél közöttünk a szászok feletti győzelemben. Ha tényleg próbára tennéd karod és kardod erejét, megmutatva, hogyan küzdenek népeink egy akarat szerint, akkor közel az idő, mert kémeim jelentették, hamarosan igen nagy vész közeleg. Látom hatalmas termeted. Erősnek tűnsz és szavakésznek. Éles lehet a kard az oldaladon, használd közös dicsőségünkre!
Közben a madarat átvette egy férfi, aki nagy szakértelemmel gondját viselte a későbbi időben is. Aztán, mikor Árpád befejezte szavait, előzékenyen székéig kísérte Tarninát, s aztán távozott a teremből.
– Parancsoló uram – válaszolt Skala, – kegyes fejedelmem nem tiltotta meg, hogy utam során magunk védelmében vagy jó cél érdekében kardomat kirántsam. – Itt felállt, mélyen meghajolt Árpád felé, majd folytatta: – Máris várom a percet, midőn vállat vállnak vetve megvívunk a rontó erőkkel a csatamezőn. Nem fogsz csalódni bennünk, ebben bizodalmad lehet.
A magyar nagyfejedelem nem is rejtett kis mosollyal szája szegletén hallgatta a polán szavak fordítását a bizánci embertől, majd így válaszolt: – Egy követet sebesülten vagy tán holtan visszaküldeni nem nagy tisztesség, nem jó pecsét a szövetségen. Ezért majd, ha úgy adódik, vigyázunk rád, Kőszikla – válaszolt a fejedelem. Skala nyelve hegyén még ott volt a válasz, de érezte, immár nem illik szólania. Főként, mivel a fejedelem ismét Tarninához fordult. – Ha téged elnézlek, leányasszony, akkor csalfaságnak vélem, hogy testvére vagy ennek a nagyra nőtt embernek, akinél, mint szolgálóid elárulták, ráadásul idősebb is vagy. Mert nem éppen vagytok hasonlatosak! Inkább mondanám, hogy ennek a vezérnek – itt Tarhosra mutatott – gyermeke lennél. Mert igen úgy nézel ki a mi ruhánkban, mint akit nem lechita anya szült. Amikor meg ama néhány szavunkat az imént szádra vetted, inkább úgy véltem, csak tévedés, hogy polánnak születtél.
Tarnina ülve adott választ a fejedelemnek, s mind a ketten úgy viselkedtek, mintha a következő perceknek semmi köze sem lenne a követjáráshoz. Inkább lett ez nagyapa és lányunokája közötti meghitt eszmecsere.
– Valamikor, nagyon régen, Attila nagykirály idején élt egy ősanyám, kinek méhében hun vezértől gyermek fogant. Aztán sok nemzedék után megszülettem én, s lettem olyan, amilyennek látsz, méltóságos fejedelem. De nemcsak a külsőm, belül is van valami a szívemben, amit örököltem. Talán ezért érzem e gúnyákat is magamhoz illőnek, meg a magyar szavakat, melyeket oly jó kiejteni. Ám vallomással is tartozom, felséges úr! Mit szólnál, ha tudnád, hogy csak bátyámat küldte a fejedelem, én pedig magamtól jöttem, pontosabban szöktem hozzátok.
Árpád megvárta a fordítást, arca megvidámodott, majd nevetett egyet, s aztán így válaszolt:
– Hogy szöktél volna? Az furcsa, de elhiszem neked. Csak azt nem dönthetem el, vajon rossz sorsod elől szöktél, vagy csupán a vágy hajtott, hogy hozzánk, Attila nagykirály örököseihez eljuss, és jó sorod legyen. Tudod, még az is megfordulhatna a fejemben, hogy nem vagy te más, mint titkainkat kikutatni vágyó kém, aki szépségével hódítva nyitja meg a szánkat. Mert ha így lenne, akkor – igyekezett hirtelen nagyon szigorú arcot vágni, de nem sok sikerrel! – örökös rabságba kellene vetnem téged. Által adni egy családnak, ki kedvére tehetne véled, leány rabszolgaként. – Ezúttal Tarnina tekintete sötétült el, mert nem egészen pontosan tudta, mi is következik most. Bizony Skala is erősen figyelte a szavakat, mert ugyan egy szót sem értett belőlük, mégis úgy vette ki, bántják a nővérét. A feszült várakozáson az sem enyhített, hogy a fordítás késett, mivel Árpád úr rendületlenül folytatta: – De a szemedben most kis sértettséget látok, pedig nincs rá okod, hiszen rád vagyon írva, kém bizonnyal nem vagy. Így aztán mit is tehetnénk mást, mint elfogadlak! És hogy érezd, mennyire, ezért új nevet adunk neked. Azt a nevet, amelyet egymás között már sutyorognak a lányok, ha rólad szót ejtenek. Ezért aztán te mától, itt, a mi földünkön Kökörcsin vagy! A polán Kökörcsin.
*
Skala és Tarnina, amíg éltek, örökké emlékeztek erre a találkozásra, amely döntően befolyásolta további életüket. Skala nap, mint nap formálta magában a gondolatokat, hogyan is számol majd be fejedelmének a találkozásról, mégsem siettette az indulást. A magyar nagyfejedelem illően válaszolt a polánok fejedelmének levelére, s hozzá egy ajándékot is csatolt. A bizánci ember hozta el mindezt Skalának, és ura elnézését kérte, hogy nem egy újabb találkozáson adja át. Ám a fejedelem már nem tartózkodott Csepelen, mert mint a küldött mondotta, erős sereggel eléje ment a bajnak. Ezért mind a kettőjüket egyik fia, Tétény gondjára bízta, s kötelességévé tette, hogy bántódásuk ne essék. E szavakat Skala úgy értelmezte, maradhat vagy mehet kedve szerint, amerre lát. És ő már eldöntötte, marad. Hamarosan sort kerített rá, hogy Zolta vezérrel is találkozzon, akivel a germánok nyelvén közvetítő nélkül néhány szót is váltott. A vezér hallott róla, hogy Skala örömmel venne részt a várható harcban, ezért elvitte saját csapatához, ahol megismerkedhetett az általuk használt fegyverekkel, sőt ki is próbálhatta azokat. Nagy örömmel pattant lóra is, de valahogy idegennek érezte ezeket a kis, villámléptű négylábúakat, meg a hátukra szerelt nyerget. Akárhányat is ült meg a napok során, úgy érezte, azok jobban tudják, mit kell tenniük, mint ő, aki irányította őket. Persze a nyereg és a kengyel is szokatlan volt számára, hiszen a magyarok mást használtak, mint a polánok vagy a germánok. Hamar megértette, hogy saját nyergéből sohasem tudná jól használni az íjat, s eltalálni a célt. Csodálattal adózott a harcosoknak, akik képesek voltak rá, hogy míg a kilőtt vessző a levegőben van, újabb kettőt, hármat küldjenek utána. Méghozzá úgy, hogy mindegyik célba találjon. A nyilak pusztító erején maga is elképedt. Midőn egy vadászat során a távolban vadkan tűnt fel, a vadász nagy hirtelenjében kilőtte a vashegyű vesszőt, amely halk, surranó zajjal szelte a levegőt, majd a közben állandóan mozgó vadba csapódott. Mikor lovaikkal odaértek, akkor megtapasztalta, milyen iszonyatos rombolásra képes ez a magyar fegyver, amely sokszorta messzebbre lő és jóval erősebb annál, amit a polánok vagy a germánok használnak. Elképzelte, ha sok száz vagy éppen ezer magyar vágtató paripájáról egyszerre lövi ki nyílvesszőit, mit érezhet, aki először csak a távoli süvöltést hallja, majd meglátja maga felé tartani az alig elkerülhető végzetet.
Amit viszont hamar megszokott, az a kard helyett használt magyar szablya. Szokatlanul ferdén álló markolata miatt ugyan másként állt a kézben, ám gyakorlatozás közben rájött, nincs ennél jobban használható kézifegyver a harcok során. Tétény, látva Skala elragadtatását, megajándékozta eggyel, s mutatott is néhány mesterfogást a használatát illetően. Későbbi élete során sokat köszönhetett ennek a szép, mívesen kidolgozott szablyának. Színezüst markolatába a magyarok motívumait véste készítője, míg zárófejét színes kőből formálták. A fegyver örök emlék maradt Skala utódainak is, akik nemzedékről nemzedékre őrizték azokkal a történetekkel egyetemben, amelyek viselőjéről szóltak.
Skala napkeltétől napnyugtáig a tapasztalatszerzés időszakát élte. Az éjszakákat rendre egyedül s nyugalomban töltötte. Elalvás előtt azért sokszor gondolt rá, milyen jó is lenne megosztani álmát egy-egy szép magyar lánnyal, kikből volt éppen elég. Azok mosolyogtak is rá kedvtelve, mert úgy tűnt, vonzotta őket az ifjú hatalmas termete. Csak hát nem lehetett szóba elegyedni velük, hiszen nem értették egymás szavait. Irigyelte is nővérét, hogy arra ragadnak a magyar szavak, s így számára minden sokkal könnyebb. Kérhette volna persze Berke segítségét, de a szégyenérzet azt nem engedte. Meg hát hogyan is nézne ki, ha a polán követ kedvére válogatna a vendéglátók lányai közül. 
Egy magányos éjszakán kilépett jurtájából. A fogyó holdat felhők takarták. Még az őrt álló katona alakját is csak sejteni lehetett. Az persze azonnal felfigyelt a neszre, feléje fordult, és halkan, lechita nyelven szólt: éjszakai gyakorlat! – és a tábor széle felé mutatott. Skala abba az irányba indult, amely felé a katona intett. A jurták között óvatosan haladva nem sokára eljutott a tábor széléig, majd kisvártatva a Duna fövenyes, nádas partjára. Beljebb magas, jókora fahajót billegtetett a víz. Nem messze félmeztelen emberek készültek, hogy vízre szálljanak. Mellettük egy-egy levegővel telt marhahólyag, melyet kötéllel magukhoz erősítettek, kezükben pedig furcsa szerszámot tartottak, meg hosszú nádszálat. Aztán alig megtörve a csendet, az árnyalakokat elnyelte a víz. A gyenge holdfényben csak az alig fodrozódó víz látszott s a felszínen lebegő sötét hólyagok. Az idő lassan, teljes csendben telt. Már-már elunta, hogy semmi sem történik, amikor úgy látta, hogy a hajó hirtelen megdől a vízen, s aztán süllyedni kezd. Ebben a pillanatban a sötét nádasban fények keltek, majd égő fejű nyílvesszők keltek szárnyra, hogy útjuk végeztével sorra becsapódjanak a megdőlt hajó oldalába. A lángok hamarosan magasba csaptak, s iszonyú sistergéssel égett az egész hajó. Skala felállt, és megindult vissza jurtájához, amikor mögötte egészen közelről megszólalt Etele a germánok nyelvén. – Mindig mondtam, akár kém is lehetnél, hiszen titkon vagy tanúja gyakorlatozásunknak. De legalább látod, nekünk a sötét éjszaka sem akadály. Süssön hétágra a nap, legyen csillagtalan az éjszaka, nem lehet nyugta annak, ki ellenünk szegül! – mondta a fiatal magyar vezér Árpád családjából, majd választ sem várva továbbment. A polán meg úgy gondolta, eztán majd gondosan elzárják, hogy az óvott titkok, titkok is maradjanak. De nem így történt. Továbbra is szabadon járt-kelt Árpád városában s annak környékén. Lova mindig tisztára csutakolva s felkantározva várta. Így aztán tanúja lehetett annak is, milyen a magyarok lovasrohama. Szeme előtt egyszerre ezernyi lovas száguldott jobbra, balra, s közben nyílzáport zúdítottak a kijelölt célra. Szájtátva bámulta, amint a lovasok a legvadabb vágtában szinte teljesen visszafordulva használják íjaikat. A gyakorlatozáshoz két tenyérnél alig nagyobb szalmafonatokat helyeztek el a mezőn, amiket a lovas íjászok még harminc lóhosszról is szinte minden esetben eltaláltak. Azt hittem, jó lovas vagyok – gondolta magában, de egyszerűen nem értette, hogyan forrhat össze ló és lovasa, mintha egy test lenne, amikor például villámsebes vágta közben hirtelen irányt váltanak. A lovak szinte a levegőben úszva fordulnak bármely oldalra, s közben lovasuk mindvégig harcképes marad. Ezen a gyakorlaton saját szemével láthatta, milyen ereje van a magyarok nyilainak. Célnak ember formájú bábukat állítottak, rajtuk mellvért és vas sisak, pont olyan, amilyet a germán hadak viselnek. A lovas íjászok száz lónyi, vagy még nagyobb távolságból vették célba őket. Hogy rendre eltalálták, azon nem lepődött meg, ám midőn odalovagolva látta, milyen pusztítást vittek végbe a nyilak, egészen elképedt. Azok olyan erővel csapódtak be, hogy elöl és hátul is átmentek a vaslemezen és a vastag bőrön, akár csak posztódarabok lettek volna. De még ennél is félelmetesebb volt számára, amikor meghallotta a gyakorlatozó tömeg egyszerre felharsanó, velőtrázó huj-huj kiáltását, majd ezt követően a kilőtt nyílvesszőfelhő suhogását a levegőben. Ha más nem, akkor pusztán ez az elviselhetetlen zaj akaratlanul is menekülésre készteti az embert. Már aki megvárja a tömeges becsapódás tompa puffanását! Mindez együtt maga a rettenet. Skala arra gondolt, aki látja, mit tudnak, az aligha törekszik ellenükbe.
*
Ahogy múltak a napok, egyre inkább valami különös feszültség lett úrrá Árpád városán. A mesteremberek, akik a nyílveszőket és hegyeket meg a szablyákat készítették, állandó izzásban tartották kis kemencéiket, s az íjkészítő mesterek, nyeregkészítők is éjt nappallá téve dolgoztak. Udvaraikon hegyekben álltak a fegyverek, amelyek nélkül a magyar lovas elképzelhetetlen. Hírnökök a legkülönbözőbb időpontokban száguldottak a vezérek sátraihoz, majd mások vissza, amerre talán a fejedelmi hadi tábor lehetett. Skala érezte, a had bármely pillanatban kész az indulásra. Berkének nagy hasznát vette, hiszen kérve vagy kéretlen ő hozta a híreket, meg segítette, ha a mesteremberekkel és katonákkal szólni kívánt. De a várható eseményekről tőle sem kapott hírt. Talán megtiltották, hogy szóljon róla, vagy ő sem tudta, mi történik a következő napokban. Hanem egy éjszakai órán, amikor az örökké ugató kutyák is elcsendesedtek, hirtelen éles hangú kürtök szólaltak meg, és nyomukban életre kelt az egész vidék. Fáklyák fénye lobbant fel a szállásokon, s a ménesek felől is megindult a tompa dübörgés. A jurta szőnyege félrebillent, Berke jelent meg a nyílásban. – Nagyuram! A tömények Árpád fejedelmünk parancsára ez éjjelen útra kelnek. Tétény úr izeni, maradhatsz háza népével és az őriző ezreddel, vagy melléd rendelt vitézek kíséretével, nővéreddel egyetemben indulhatsz hazádba. Ha meg inkább szavadnak állsz, s velünk hadba szállsz, úgy viszlek Tétény urunk hadához. Ládd, én már indulásra kész vagyok! – mondta.
Skalának nem esett nehezére a válasz, melyet már rég kigondolt. Ő bizony marad, s újsütetű szablyájával képviseli polán fejedelmét, hirdetve népe erejét és szövetségesi készségét. Úgy gondolta, ha ő másként harcol is, talán hasznukra lesz. Szívesen búcsúzott volna nővérétől, de Berke bizonyára ezt is feladatul kapta. Helyette inkább Edekért kiáltott, aki azonnal elébe állt.
– Itt vagyok uram, parancsodra várva!
– Parancsom s egyben kérésem is Edek, hogy még napkelte előtt négy katonám védelmével útra kelj fejedelmünkhöz Gnieznóba, hogy mielőbb értesüljön követjárásom eredményéről. Íme, a levél, melyet a magyarok ura írt szövetségünkről a bizánciak nyelvén, s itt a díszes szablya, amely fejedelmünk derekát övezi majd a vengerek harci barátságának jeleként. Jobban őrizd mind a kettőt, mint szemed világát.
– És te, uram, mit teszel, ha immár küldetésed végére értél? Maradni neked sincs miért. Bizony sokkal jobban mondhatnád el fejedelmük előtt, hogyan szolgáltad meg bizalmát, s nyerted el a magyarokét a közös jövő érdekében.
– Van még feladatom itt, a magyarok között! Maradnom kell – mondta töprengően Skala, majd kis hallgatás után még hozzáfűzte: Egy követ rendre csak beszél a barátságról, egymás tiszteletéről és a segítő szándékról, holott a tett erősíti a szavakat, és nyom igazi pecsétet egy szerződésre. Ha már kimondtam a szavakat, akkor azok szellemében teszek is. Tudom, fejedelmünk is így akarja.
– Értelek, uram – Edek is töprengett, mielőtt válaszolt –, de már megbocsáss, hogy emlékeztetlek fejedelmünk intelmére: légy kedves a magyarokkal, de óva intett, hogy fegyveredet is használd.
– Hát használtam ellenükben? – vágott közbe Skala.
– Ellenükben nem, uram, de érdekükben akarod!
– Arra ugyan tiltást nem kaptam Gnieznóban.
– Kérlek, uram, ne feledd, én értem a nyelvüket. Nemcsak a nagyurakét, akikkel te beszélsz, hanem azokét is, akik holnap lóra kelnek. Tán még jobban is értem, mert egyszerű emberek, akik nem cifrázzák a szavakat, hanem pőrén használják azokat, miként nagy szükségben pőrén ülik meg lovaikat.
– Szóval te korábban tudtad meg, mi készül, mint én?
– Hogy harc lesz? Tudta már mindenki. Azt is, kivel s miért jön az öldöklés. Immár te is tudod, s ezért jött el az indulás napja. Nekünk is! Ők nyugat felé vágtatnak, mi fel északra, hogy mielőbb a jó gurálok köszönthessenek.
– Talán a végén még lóra ültetsz, jó lovászmester, s még parancsba is adod, merre menjek a nyomodban?
– Nincs arra jogom, uram, hiszen sejtem szándékodat. Ha valaki, hát én értem, milyen erős varázs az, amikor ezek a vengerek maguk közé fogadnak. Lám, nővéredről szót sem ejtesz, hogy jön velem, vagy marad, mert pontosan tudod, nem született olyan ló, amelynek nyergében Tarninát északnak lehetne fordítani. Hat ökör is kevés lenne, hogy elmozdítsuk őt Etele vezér mellől. Őt a szerelem tartja itt, téged pedig, értem én, apád és nagyapád szelleme. Nincs olyan ár, mit meg ne adnál, hogy legalább annyivá legyél, mint ők. Vagy még sokkal többé is.
– Látom, ismersz.
– Hogyne, uram! És tisztellek ezért. Add hát, mit vinnem kell, s tudd, egyik sem vész el az úton. De egyik, aki legvitézebb katonád, jó szolgaként veled marad, hogy védje a hátadat.
– Egy sem marad! Berke mondta, kik lesznek társaim.
A lovászmester még azon az éjjel felkészítette a lovakat. A nyereg mellé felkötötték az élelem zsákokat tele szárított hússal és tésztával. Etele vezér meg egy pecsétet adott Edek kezébe, amely amolyan menlevél volt. Ha felmutatja, bizton segítséget kap, vagy megóvják a bántódástól őt és csapatát egészen a magyar gyepű széléig. Miként az történt is. Az egyszer megjárt úton jó három hétig űzték paripáikat, amíg Gnieznoba értek.

II. könyv
 Eltéphetetlen kötelék


Magyar szablya Skala kezében
A magyarok székvárosában – amit egyesek Attila városának neveztek – töltött napok Tarnina-Kökörcsin számára is gyorsan teltek. Kezdetben gyakran találkozott öccsével, de aztán mind a ketten saját útjukat járták. Skalának ott volt Berke, aki hivatalos emberként egyengette az útját, ha valamire szüksége volt, de ő nem várt gyámolításra, hanem minden percben felfedezett valamit élete új helyszínén. Szolgálói ezért örökös félelemben élték napjaikat, hiszen úgy eltűnt időnként, mint a kámfor. Mivel a magyar szavak úgy ragadtak rá, mint a fák északi oldalára a moha, valahogy mindig szerét ejtette, hogy megértsék. Napok alatt igazi hírességgé lett, hiszen fecskeszárnyon szállt a hír, hogy a szláv leánynak maga Árpád fejedelem adott magyar nevet. Mondhatni, mindenki kíváncsi lett rá, ám az nem volt szokás, hogy szálláshelye előtt tébláboljanak, vagy éppen meglessék. Hírharangnak ott volt Edek, aki élvezte is, hogy valami rá is vetül Kökörcsin dicsfényéből. Így szívesen mondta el vagy százszor, kinek a fia-ünője. Izgalmas történetet keveset mondhatott, mert ideutazásuk viszontagságain kívül olyanok nem is estek meg Tarninával. Viselkedéséről meg bárki megbizonyosodhatott, hiszen a nap szinte minden percét az emberek között töltötte. Díszes ruháját, amelyet a fejedelem előtt viselt, levetette, s pont olyat kért, amilyenben szolgálói tették dolgukat. Magának is újdonságot jelentett hirtelen érdeklődése a konyhában zajló munkák iránt, hiszen ilyenekkel csak egészen kis korában találkozott anyja mellett. A polán fejedelmi udvarban pedig ilyen dolga nem akadt. Először csak nézte, hogyan készítik az asszonyok a tarhonyát, amely a napi étkezés egyik kimaradhatatlan eleme volt – s amely neki is igen ízlett –, aztán maga is beállt a liszt keverésébe, gyúrásába, szaggatásába. Hatalmas mennyiségben készült ez a napon szárított tészta, amelyet vászonzacskókba tettek. Hamarosan kiderült, hogy a mostani nagy igyekezet oka a közelgő háború. Megtudta, a harcosok e hosszú ideig elálló szárított tésztából jó kétheti adagot magukkal visznek, s mikor lehetőség nyílik evésre, akkor bő vízben, erős tűzön megfőzik. Hasonlóan a húshoz, amit úgyszintén szárítva, marhabendőben tárolva visznek magukkal. Segített a friss marha- vagy disznóhúst egészen apróra vágni, kitenni a napra, s mikor már teljesen kiszáradt, apróra, szinte porrá zúzni, majd vízhatlan tárolójába tenni. Tarnina keze percről-percre lett ügyesebb, s mivel látták rajta, hogy épp úgy viselkedik, mint bármely más asszony, hát hamar természetesnek vették, hogy közöttük van. Munka közben a nők dúdoltak, így ő is elénekelt egy-egy, a polánoknál kedvelt dallamot. Mennyire más a mi dalunk, mint az övék! – gondolta magában, s nem tudta eldönteni, melyik a szebb. Bár amikor azok a fura hajlításokkal teli magyar énekek megszólaltak, mindig megborzongott. Dallamukban volt valami szomorú, fájdalmas. Még azokban is, amelyek a szerelemről szóltak, a fiúról s a lányról, akit visszavárnak, de hiába. Már-már arra gondolt, hogyan is van a magyaroknál a szerelem, ha a dalok nem a szeretők boldogságáról szólnak.
Sátra körül gyakran látott egy fiatal férfit, aki elől a többiek rendre kitértek, amikor útjába kerültek, és fejfedőjüket levéve köszöntötték. Szép arcú, széles vállú, s a magyarokhoz képest magas termetű volt, ruházata meg inkább a fejedeleméhez hasonlított, mint a többi, vele egykorú férfiéhez. Amikor megkérdezte szolgálóit, ki ő, azok titokzatos mosollyal válaszoltak, még bele is pirultak, amikor szavakba öntötték, ő bizony Etele, aki az egyik magyar törzs fejének, és az egyik tömény (hadsereg) vezérének fia, Árpád nagyfejedelem vérszerinti rokona. Csivitelés közben bevallották Kökörcsinnek, hogy a férfi elég gyakran jár erre, holott dolga ezernyi. – Tetszik neked Etele? – kérdezte egyikük, s nagy csöndben várta a választ. – Szép a külseje! – mondta Kökörcsin, s aztán a szavakat keresve, kicsit mutogatva is igyekezett megértetni, hogy a külső mellett őt a belső is érdekli. – Itt bent is legyen szép! – mondta. A lányok helyeseltek, s állították, hogy bizony az a lélek belül legalább oly szép, mint akiben lakozik. – Ó, ha rám nézne! – fakadt ki a másik, a harmadik meg búsan kijelentette: Hát az lehetetlen! Egy szolgálóra? Ugyan! – Kökörcsin csak magában fogalmazta meg a kérdést: vajon rám nézne, ha akarnám?
Tarnina-Kökörcsin népszerűsége, ha lehet, a harcosoknál még nagyobb volt, mint az asszonyoknál. Amikor Edek kíséretében először nézte meg a ménest, a lovászok és a katonák körbeállták, s ugyancsak megbámulták. A szájuk is tátva maradt, amikor kinézte magának a legvadabbul nyargalászó másodfű lovat, s kézzel-lábbal jelezte, ő erre bizony felülne. Edeket kérték, ugyan beszélje le, mert veszélyes állat az, nem szokta még hátán az embert. Az megnyugtatta őket, hogy kisasszonya jól üli a lovakat, de csak mondták a magukét a lovászok, hogy nem, nem, mert ha baja esik, akkor Etele vezér az életüket veszi. Tarnina hallgatta egy kicsit a szóáradatot, majd semmivel sem törődve átvágott az állatok között, egyenesen a kinézett paripa irányába. Az helyben toporzékolt, feldobta magát, mellső lábaira támaszkodva hátsóival kirúgott az ég felé. A lány megállt előtte mozdulatlan, s a tekintetét kereste. Egészen halk, mély hangon szólt hozzá: hejj, hejj, csikó-csikó, hejj, kökörcsin, hejj! Az éjfekete ló mozgása lassabb lett, fejét, melyet addig le-fel dobált, most a föld felé fordította. S miközben a szavakat újra meg újra hallgatta, először a füleit fordította Kökörcsin felé, majd fura fejtartással fel is nézett rá. Ekkor a lány lassan kinyújtotta a kezét. Markában zabszemeket tartott. De nem ért az állathoz. Ha akarja a zabot, tegyen érte. Edek e ponton valóban rettegni kezdett. Jól tudta, az ilyen betöretlen lovak nemcsak rúgnak, de harapnak is, s fogaik nagy kárt tesznek az avatatlan kezében. Csodák csodája, a mén igen lassan tett egy lépést a kinyújtott kéz fel, de a fejét elfordította. Aztán még egyet. Egész testén apró rángás futott át, megrázta a fejét, majd orrával óvatosan hozzáért a lány kezéhez. Az ököl ekkor kinyílt s az állat elé tárult a zab. Mindenki bámulatára harapás helyett a ló apró, finom pofamozdulatokkal kiszedte a magvakat, s rágni kezdte. A lány ekkor óvatos mozdulattal megsimogatta az állat fejét, majd a nyakát, melyet hamarosan át is ölelt. Aztán a jól bevált mondókát suttogva elindult. A ló követte, mint a kutya a gazdáját. Megszagolgatta közben, megböködte a hátsó fertályát – a férfiak halk kuncogása közepette –, odatartotta fejét egy újabb simogatásra. Ez meg is történt, de Tarnina-Kökörcsin a másik kezével belekapaszkodott a sörényébe, s a következő pillanatban máris a hátán termett. A mén megmerevedett, lábait, mintha a földbe szegezték volna, enyhén szétterpesztve állt egy helyben. Lovasa ekkor előrehajolt, átölelte a nyakát, s a jól bevált szöveget suttogta, de közben erővel szorította a szügyét. Aztán meg indulásra ösztökélte. A mén tett néhány lassú lépés, fejét a földnek fordította, aztán lépdelt néhány lépést, majd nagy hirtelen vágtába ugrott, s féktelen rohanásba kezdett. Nem törekedett rá, hogy ledobja a lovasát, inkább csak próbálgatta a súlyát. Kökörcsin mindvégig beszélt hozzá, nyugodtan, egy hangon.
A férfiak ekkor már elragadtatva bámulták a jelenetet, mert ilyet még soha sem láttak. Edek melle bezzeg dülledt a büszkeségtől, hiszen olyan lányt szolgál, aki bátor, akár egy lovász, aki a betöretlen csikót nyereg nélkül üli meg. Mondhatta volna a többieknek, hogy a polánok leginkább szőrén ülik meg a lovat, de nem akarta kisebbíteni a hatást. Az egyik lovász kerített egy magyar nyerget, s amikor szép lassú lépésekkel eléjük ért a kétfű ló a lovasával, feltették rá a nyerget, a zablát s a kantárt is, amit szépen tűrt az állat. Etele, aki a nagy esemény közben érkezett, mivel szóltak neki, hogy nagy dolgok történnek a ménesben, így szólt a magyarok nyelvén: – A Te neved – a lány felé bökött – Kökörcsin! És a ló neve? – kérdezte Tarninát, aki megértette a kérdés lényegét. Edekhez fordult s polánul kérdezte: – Błyskawica, hogyan mondják magyarul? – Villám – hangzott a válasz. A lány Eteléhez fordult, s magyarul mondta: Villám a neve. És még egyszer fennhangon kiejtette: Villám a neve! – A névre a ló felkapta a fülét. A későbbiekben eleget hallotta még.
*
  A polán falvakban vagy éppen Gnieznóban a lányok hamar megismerkedtek a szerelemmel. Az egymásnak tetsző fiúk és lányok röviden kerülgették csak egymást, aztán engedtek a vágyaiknak. A sokáig tartó hűség sem volt nagy erény, sőt, sokan voltak, akik úgy vélték a férfiak között, hogy a tapasztalt lány nagyobb örömet hoz a házasságban, mint aki erényét őrizgette. Miért kelljen nekem, ha másnak nem kellett? – ezt a kérdést gyakran tették fel a férfiak. Persze Tarninát is kerülgették a fiúk, de valahogy vele óvatosabbak voltak, félénkebbek. Mert úgy érezték, valami láthatatlan fal veszi körül, amelyet megmászni fáradságos és hozzá még veszélyes feladat is, s tán meg sem éri a próbálkozás. Így aztán szűzen került a fejedelmi udvarba, ahol érintetlenségét meg is őrizte. Akkoriban úgy érezte, egy ember van, akire vár, de hogy az milyen, arra magának sem tudott válaszolni. De azt egyetlen percre sem gondolta, éppen a magyarok között él egy férfi, aki majd csak hozzá tartozik.
Egy ideig nem is, hiszen amit szolgálólányaitól hallott, az elborzasztotta. A magyar férfiak legtöbbje, kivált a gazdagok, nem egy asszonnyal éltek, hanem egyszerre többel is, akiket ráadásul rangsorba is állítottak. Egyikük főfeleségnek tudhatta magát s vezette a házat, szemmel tartotta a többi asszonyt. Tán még beleszólása is lehetett, ha újabb nő érkezett a családba. – Na, ebből én nem kérnék! – mondta a lányoknak, amikor hallotta a történetet. Persze, mondták, többnejűség ide vagy oda, lennének ők akár harmadikak is a sorban, ha Etele kérné erre őket. Azon a napon Tarnina is újabb kérdést tett fel magában az ifjú vezérrel kapcsolatban: lenne-e legelső a sorban az oldalán? Töprengés nélkül mondta maga elé: ha én mellette lennék, nem lenne senki előttem, de utánam sem, soha!
Szolgálói az egyik délután izgatottan rontottak rá Tarninára, aki éppen haja befonásával foglalatoskodott. – Itt van, megint itt van Etele nagyúr! – mondták egymás szavába vágva, majd kifutottak a jurtából azon versenyezve, ki szólhat elsőnek a férfival. Az leszállt a lováról, s inkább parancsolóan, mint udvariasan utasította őket: – A polán leányasszonnyal van beszédem! Szólítsátok elé! – De még alig hangzott el az utasítás, amikor Tarnina félrevonva a jurta függöny-ajtaját, megjelent. – Etele úr, köszöntelek – mondta egészen jó kiejtéssel. – Szólnál velem? – fűzte hozzá már kisebb zavarral az arcán. Etele válasza nem késett egy pillanatot sem. – Hívlak leányasszony, jer velem, s szemléljük meg együtt a mi nagy folyónk partját, ha még nem jártál arra! – mondta, s egyenesen a lány szemébe nézett. A kisebbik szolgáló máris készséggel fordította a szavakat Tarninának, amelyeket az külön-külön nem értett ugyan, de a jövetel célját azért csak kihallotta belőle.
– Mondd meg Etele úrnak, hogy szívesen vele tartok. De az furcsa lenne, ha ő lovon, én meg gyalog mennék. Talán ő is nálunk hagyja a lovát? – mondta, s szavait gyorsan fordította is a lány.
Etele ekkor felemelkedett a nyeregből, s maga mögé intett, ahol eddig nem látható kísérete várakozott. – Kökörcsin! Íme a lovad, hogy ne mögöttem szaladj az úton, hanem éppen nekem kelljen lépést tartanom veled – mondta, s egyik katonája Tarnina elé vezetett egy apró, koromfekete lovat. – Mától a tiéd, hiszen amúgy is nagy barátok lettetek – fűzte hozzá a férfi.
– Óh, Swiatowid! Hiszen ez Villám! – kacagott fel a lány, s már ölelte is az állatot, aki vidáman kapta fel fejét s vicsorgatta sárga fogait. Lehet, tán mosoly volt ez, a viszontlátás örömére.
Harmadnapot követően Etele nap nap után megjelent, miután kötelességeit teljesítette. Volt, hogy a kelő nap találta őket együtt, máskor ebédidőben ültek együtt az ácsolt asztalokhoz. Tarnina inkább azokat a kora estéket szerette, amelyeken az égő tűz mellett sokan összegyűltek s a regősök énekét hallgatták, meg a fiúk és lányok együtt énekelték különleges dallamaikat. Persze leginkább Etele közelsége vonzotta, aki egyre gyakrabban felejtette rajta tekintetét, amely a keze helyett is simogatta. Amúgy a férfi valóban tartózkodóan viselkedett. Tarnina félszegnek, de azért csak vonzónak találta. És igen tetszett neki, hogy az előkelő, erős és parancsnokláshoz szokott férfi vele egészen másképp viselkedik, mint mindenki mással.
Az egyik alkalommal oly időben lovagoltak, mikor a nap éppen a látóhatár alá bukott, s mire a csillagok szép lassan felkúsztak az égre, a Duna partjához értek. Kevés szóval voltak, de talán nem is megértett szavak kellettek. Inkább csak az, hogy együtt voltak, mintha mentükben egy nagy köpeny borította volna be őket. A hatalmas, széles folyó halk csobbanásokkal haladt medrében. Partját vízbe hajló fák szegélyezték, az ártéren megmaradt pocsolyák felől békák brekegése hallatszott, meg a vad madarak csivitelése, szárnyaik csapkodása, ahogy a vízre szálltak vagy onnan épp elemelkedtek. A lány a fehér sasra gondolt. Milyen jó lenne itt reptetni! Aztán arra, mennyivel szélesebb ez a folyó azoknál, amelyeket eddig látott. Szinte lenyűgözte az erő, amely a vízből áradt. Olyan, mint az idős fejedelem, gondolta, akin az erő és a bölcsesség egyszerre látszott. A két ló szorosan egymás mellett állt, s mélyre hajtott fejjel a part menti füvet harapdálta. Etele fürkészve figyelte a lány szemét, melyből a tűz és lágyság egyszerre sugárzott. Mióta először látta, azóta nem tudta kiverni a fejéből. Meg is kérdezte a táltost, vajon boszorkány lenne-e vagy éppen tündér, aki ilyen erővel vonja őt magához? Mit mond a mi istenünk általad? A sokat megélt táltos, aki eleget hallott már a női vonzerőről, így válaszolt: – Ifjú nagyuram a Turul nemzetségből! Boszorkány vagy tündér? Netán egyik sem, csupán egy lány? – kérdezed. Nehéz választ találni rá, mert hiszen hány tündérből lesz boszorkány valami okból, s hány gonosz állt már oldalunkra, ha nagy szükségben voltunk? Mert látta, mik vagyunk, és érezte, rá van szükségünk. Ne kérdezd hát istenünket, mert az úgyis a lelkedre bízza a választ! Csak egy lány áll előtted, aki ha szíved szerint való s hozzád igazodó, tudni fogod, mit tegyél. Elfogadd vagy elvesd. Ne feledd őseid, Hunor s Magor történetét, kik midőn meglátták a király leányait ott a meotiszi mezőn, egyből tudták, őket rendelte nekik az Isten. És akként is cselekedtek.
Kökörcsin – annyira tetszett neki e szó, ahogy a magyarok kiejtették – minden szégyenérzet és szemérem nélkül nézett vissza Etelére. Életében először futott át rajta egy eddig nem érzett apró borzongás, és kelt a gyomrában valami furcsa szorítás a férfi láttán, hát még, amikor új nevét kiejtette a száján. Szívhez szóló zenéje volt, az bizonyos.
Villám és Etele lova egymás felé mozdult, lovasaik lába összeért. Kezük önkéntelen kapcsolódott egybe, először csak lágy érintéssel, majd egyre szorosabbra fonódva, hogy aztán valami közösen kelt erő az ég felé lökje karjukat. Amikor tekintetüket is az égre vetették, Etele felkiáltott: – Ménmarót, hujj! – Kökörcsin boldog mosollyal az arcán utána kiáltotta: – Hujj! A dolgok ezzel mind a kettőjük lelkében végleg elrendeztettek!
*
Tétény vezér töménye hamar túljutott egy hegyes-völgyes vidéken, majd lassan újra síkságon haladt tovább. Jobbjukon ismét fel-feltűnt a Duna, amely szélesen s erősen hömpölygött lefelé. Skala bármennyire figyelte is, de egy helyet sem látott, ahol gázló segíthette volna a seregek átkelését. Átellenben, a másik oldalon, a Duna partján béke honolt, seregnek ott se híre, se hamva. Amikor ismét egy domb magasához értek, a vezér kísérete megállt. Belátta onnan az egész vidéket. Alattuk több irányból is lovastömények vonultak. Óhatatlanul a hangyák jutottak Skala eszébe, akik teljes fegyelemben vándorolnak, s bármilyen aprók is, a náluk sokkal nagyobb ellenséggel is elbírnak, és erejüket mutatja, mily könnyedséggel cipelik az óriási kukacokat és lárvákat, görgetnek összerágott növénygolyókat hegynek fel, hegynek le, rendíthetetlenül és ellenállhatatlanul. Bizonnyal egyiküknek sincs saját akarata, csupán a közös, a közös cél. Ezt látta a magyar hadak mozdulataiban is. A csapatok élén különböző zászlók lengtek, s bár ruházatuk ugyancsak különbözött, ám mégis egy emberként mozogtak minden felesleges hang nélkül. Csak időnként harsant fel egy-egy messze hangzó tülök. A vonuló sokaságból vágtató hírvivők váltak ki, s csatlakoztak más csapatokhoz. Tétény vezér tömören és határozottan utasított. Hírvivők, kik hozzá léptek, pár szót szóltak csupán, aztán meghallgatták a vezért, majd némán fejet hajtva vágtattak is tovább. Lehet, éppen ez sikereik titka, gondolta, s jól emlékezett rá, milyen nehéz volt Cebnek és apjának néhány polán falu kevésszer száz harcosát irányítani. Azoknak mind voltak saját elképzeléseik, s mentek is leginkább saját fejük után, fittyet hányva a parancsnak. Talán az engedelmesség szót is kevesen ismerték közülük. Nem egy bukott ütközet, feleslegesen elvesztegetett emberi élet oka éppen az egyéni virtus elsőbbsége volt a szervezettség felett. Skalában fel sem merült a kétség, hogy a venger csapatok mindegyike pont ott lesz, hol lennie kell, s akkor, amikor feladatuk adódik a harcban. És lesz ott elegendő élelem, víz és abrak a lovaknak, melyekből tengernyit látott a sereg mögött poroszkálni. Mert így rendelkezett a nagyfejedelem, Árpád, minden törzsek első embere, Attila örököse.
Berke mindvégig Skala oldalán haladt, így értesült a legfontosabb hírekről. Érezte, hogy bizalom övezi, elfogadják őt, de mindenki másnál jobban vigyáznak is rá. – Ne vedd zokon, követ úr, de nem ismered az országot, s ha magadra hagynánk, bizony soha haza nem találnál. Neked élned kell, hiszen fejedelmed követe vagy. Mit szólna urad, ha csak holt tetemedet kapná vissza, vagy még azt sem, csak nagysokára halálodnak hírét vennék. Még talán ő is azt mondaná, mit a germán világ, hogy barbárok vagyunk. Majd látod, követ úr, ki a barbár. Mi, hungarusok – Skala számára már nem volt furcsa, hogy az a Berke mondja magát hungarusnak, vagyis magyarnak, aki lechitának született. Addigra már értette, mekkora hívó szó, büszkeség e nép tagjának lenni, boldog birtokosként élni azon a földön, amelyet az istenük nekik rendelt, s hol hatalmas elődjük, Attila, a világ ura élt, akiről mindegyikük úgy szólt, mint aki jól ismerte. És erre a vidékre, egész országukra, népességére fáj a germánok foga, kik fennen hirdetik, a rómaiak keresztre feszített embere nevében cselekszenek, s ezért keresztet hordoznak még ruhájukon is. Mondják, ő az Isten. De milyen isten az, akinek nevében gyilkolni, rabolni kell? – dohogott Berke. Ismerősen csengtek a szavak Skala fülében, hiszen szász mesterével sokat beszéltek erről. Egyre többször járt az eszében, milyen jó lenne béke idején együtt lenni ezekkel az emberekkel, s megismerni hitük mélységeit. Mert annyit már tudott, hogy a magyarok is egy istenhez küldték imáikat, de éppen nem ahhoz az istenhez, akit keresztre feszítettek.
Skala annak is hírét vette, hogy egyes magyar vezérek Bizáncban behódoltak Krisztusnak, s a keresztvizet magukra öntetvén az új egyisten szolgálatába álltak. Persze, akik erről beszéltek, nem felejtették megemlíteni, hogy azok nem szívük szerint döntöttek az új hit felvételéről, hanem csupán érdekből. A szóbeszédet hümmögve vette tudomásul, mert egyenes embereknek tartotta a magyar vitézeket, ám tudta jól, a diplomácia furcsa tettekre ösztökéli az abban jártasakat. Végtére is két oldalról is szorongatják a vengereket, hát nem árt az egyiket maguk mellett tudni, s főként azt, amelyik saját fegyverrel tán nem tör ellenük. Azon azért eltöprengett keveset, vajon ő maga hozna-e ilyen áldozatot a polánság érdekében. Végül csak arra jutott, ha népe sorsa ettől a cselekedetétől függne, úgy bizony a vengerekhez hasonlóan cselekedne. Mert az élet mindennél előbbre való.
*
Egy teljes esztendő múltán, amikor Skala visszatért Gnieznoba, nagy örömmel fogadta őt Siemomysł fejedelem és asszonya. Amint meglátták küldöttjüket, azonnal keblükre ölelték. – Láthatod, fejedelem, megjártam utamat, amelyre parancsot adtál. És tudom, hogy Árpád, minden venger törzsek uralkodója, akit a germánok egyenesen királynak neveznek, kérésednek eleget tesz. Veled erős elhatározással szövetségre lép. Immár személyesen láthattam, milyen erő lakik benne és népében, így hát bölcsességedet jelzi, hogy éppen őket akarod magunk mellett tudni. Amit parancsoltál, azt bevégeztem. – Siemomysł dicsérő szavakkal halmozta el az ifjút, kinek arcán ekkor felfedezett egy sebhelyet, amely egészen a válláig húzódott.
– A hungarusokhoz menve vagy visszatérted során szerezted e sebeket? – kérdezte a fejedelem.
– Nem, uram, utam zavartalan volt oda s vissza is. A sebet csatában szereztem, amely első volt a polánok és magyarok szövetségében. Igaz, népünket egyedül képviseltem, de fehér sasunk jelképe alatt.
– Azonnal hallanék mindent, de inkább engedem, térj pihenőre, hogy holnap napról napra beszámolódat vegyem utadról – mondta a fejedelem.
Skala meghajolt, s biza már maga is jó fekhelyre vágyott a kemény nyergek és a hideg föld után. De még fel sem egyenesedett, amikor a fejedelemasszony így szólt:
– Lelkemnek kedves követünk, nem állom meg, hogy nővéred, az én fogadott kisasszonyom felől kérdjelek. Mikor te útra keltél, másnap ő is eltűnt, mint akit a föld nyelt el. Jól tudom, csatlakozott aztán hozzád, s veled volt, amíg tehette. Óh, mondj jó hírt, hiszen máig fáj elvesztése!
– Méltóságos fejedelemasszony! Felőle jó, s talán még annál is jobb hírem vagyon. Tán arról is hallhattál színes beszámolót, hogy őt a magyarok igen megszerették. Különösen egy fejedelmi vér és kemény vezérlő, akit Etelének neveznek. Benne megtalálta azt a férfit, akinek addig őrizte magát. Szerelmük gyors volt, mint szinte minden annál a népnél, kikkel mindig annyi történik néhány nap, mint másutt sok-sok év alatt.
A fejedelemasszony a hírre oly annyira megörvendett, hogy Skala arcára csókot is nyomott. Kérdezte volna még, mert a részletek igen érdekelték, de a fejedelem a követe kacsintva karon fogta és kivezette a teremből.
Másnap, a bőséges reggeli és hosszas fürdőzés után, pontban 11 órakor az ajtónálló bevezette Skalát a fejedelem fogadótermébe, ahol nagy meglepetésre ott látta apját, Woreket. Ölelték és ropogtatták egymás vállát, mint az férfiemberekhez illik, de azt sem nagyon titkolták, hogy egy-két könnycseppet is elmorzsoltak örömükben. Aztán helyet foglaltak a nagy asztalnál, ahol szinte az egész napot beszélgetéssel töltötték. A szót persze a követ vitte, aki részletesen beszélt mindarról, mit útján tapasztalt, de leginkább a magyarokról és vezéreikről, meg a nagy háborúról, amelynek szerencsére részese lehetett.
– A magyarok ellen, akiket barbár és betolakodó népnek neveznek ellenségeik, sok frank nép és a bajorok fogtak össze, akik magukat keresztény vallás seregének tartják. Felébredt bennük ugyanis a hun nagykirály, Attila emléke, aki előtt bizony meg nem álltak, inkább elhullottak, mint aratáskor a rozs, avagy éppen földig hajtották fejüket s megalázkodtak. S mivel hozzájuk is eljutott a hír, hogy Árpád népe tőlük származva az örökösük, s minden földet, amelyet Attila uralt, magukénak tudnak, hát gyűlöletüket rájuk öntötték. Igaz, oka ennek nem a heves szívbéli érzelem, sokkal inkább az irigység, hiszen azokat a földeket, melyek gazdagon teremnek és mélyük sokfajta kincset rejt, századokon át a frankok mondhatták magukénak. Ezért gondolják, örökkön örökké immár az ő jussuk, nem ezeké a jött-ment hungarusoké. Igényüket nem is tagadják, sőt követeik nagy hangon szemébe is vágják a vengereknek, hogy menjenek csak vissza szépen a messzi keletre, amíg csak tehetik. Hiszen ott is van elég föld, és ott tán még szebb is a napfelkelte. A frankok még arra is vetemedtek, hogy a vengerek uralkodóját, akit kendének neveznek, s aki a két legfőbb úr egyike volt, magukhoz csalják, majd kíséretével egyetemben életét vegyék.
És most meglepőnek tartják, hogy Árpád törzsei elégtételt véve reájuk csapnak otthonaikban, és nem kímélik őket. Köztük azokat sem, akik ellenünk is folyton fenekednek, a szászokat! Tudjuk jól, hogy ezek a frank vagy germán népek gyakran egymást is ellenségnek vették, egy tálból ugyan nem szívesen ettek, de most nagy hirtelen rokonként emlegetik egymást. Mert a konc ígérete oly nagy csáberő. A keresztet és Krisztust találták meg hívó és egyesítő szónak, és seregeikről azt hirdetik, hogy ők a hit lovagjai, akik a barbár és hitetlen hungarusok ellen gyűlnek táborba. Mert közösen majd könnyűszerrel megszabadítják a világot ettől a fenevadtól. Luitpold herceg s más előkelők mellett Thietmar érsek, meg maga Sergius pápa sem akarván kimaradni a győzelemből, amiben bizonyosak voltak, odahagyták csuháikat és a díszes miseruhákat, hogy a jog és jó erkölcs nevében kardot ragadjanak. Tán magad is hallottál már arról fejedelem, ez a Sergius oly erkölcstelen dolgokat mível, hogy keresztény sem lehetne, hát még azoknak legelső papja, pápája! Nos, bajorok, szászok, burgundiak, nyugati frankok, a morvák maradékai és még a messzi provansziak mit sem törődtek ezzel, mert a zsákmány, amit megszerezni vágytak, úgy vonzotta őket, mint farkast a bárányhús. Ha eddig csodálkoztál szavaimon, fejedelem, akkor ámulatod csak most lesz teljes, midőn elmondom, hogy szégyenszemre hozzájuk álltak rokonaink, Chiech utódai is, mondván, ők immár keresztények, ezért a hit védelmében közöttük a helyük. Arról már nem is szólva, hogy a morvákat, az ő testvéreiket ért sérelmek is megtorlásra várnak. És ők végre keményen elégtételt vesznek a Szvatopluk álmát eltipró senkiháziakon. Maguk ugyan egy lépésre se szánták volna magukat, de így, nagy szövetségben kis erőfeszítéssel mindent elérhetnek, gondolták, és osztották a had vezetőinek biztos hitét, hogy gyors és meglepő csapást mérve a hungarusok dicsősége egyik napról a másikra leáldozik.
Csakhogy nagy magabízásukban a vengereket csupán tömegnek vélték, amolyan vadkancsordának, amelynek testében nagy erő rejtezik ugyan, ám a feje és agyarai nem valók másra, mint dísznek a vezéri szobák falán. Na, ebben igazán nagyot tévedtek. A vengerek vezetői ugyan valóban hittek az erőben, ám izmos testüket éppen a fejük uralta, az adta a parancsot, mikor mit tegyenek. Eszükben őrizték ugyanis a tapasztalatot, amit eleik szereztek, és az útjukba kerülő népektől sem szégyellték eltanulni, amit tudni érdemes. Így aztán nem voltak híján az ismereteknek arról, hogyan élnek lehetséges ellenfeleik, mik a szokásaik, és mindenekelőtt a hibáik. Árpád fejedelem nem véletlenül vezette népét pont oda, ahol ma élnek, hanem pontosan tudta, hova érkeznek, s mire számíthat a környező népektől. Ezért egyik első lépésként hűséges törzseket telepített országa határaira, hogy gyepűkkel és erős határőrizőkkel védje népét azoktól, akik kéretlen kívántak látogatást tenni országában. Mondhatom, fejedelmem, a magyarok oly szervezettségben élnek, amely párját ritkítja. A hír náluk soha sem régi, hanem friss, és a vele kapcsolatos döntés sem várat magára napokig. Harcosaik pedig kitartók, félelmet nem ismerők. Százas csoportokat alkotva századokat, azokból ezredeket, töményeket alkotnak. Azokat rendre képezik, kemény gyakorlatokkal készítik őket a harcra, amelyben fáradhatatlanok, s egyben igen agyafúrtak. Ezért állítom, hogy száz venger lovas egy kapitány keze alatt többet ér, mint ellenségeinek ezrede.
– Mekkora hadsereget állítottak ellenükbe a keresztény hatalmak? – vetette közbe a fejedelem.
– A magyar hírszerzők százszor ezer ellenséget számláltak, s velük a vengerek harminc töménye szállt szembe. A maguk erejét persze pontosan tudták a frankok, ám arról semmi ismeretük se adatott, mekkora sereggel kell megbirkózniuk. Gondolták, majd fognak elég nyelvet, aki időben kifecsegi a vengerek igazi erejét. Csak hát jártukban-keltükben egyetlen venger sem adatott a kezükbe. Előre küldtek hát kis csapatokat, hogy a határ mentén fogjanak néhány vengert. Ezekről aztán később semmit sem hallottak, mert még a gyepűk előtt elnyelte őket az éjszaka. A portyázó vengerek úgy fogdosták össze őket, akár a hervadt őszi legyeket, holott még messze volt az ősz.
– Érdekes, amiről beszámolsz, mert a bizánci tudós emberek szerint Árpád népe vagy félmilliónyi volt, amikor a hágókon átkeltek, és harcosaik száma legalább kétszer százezret számolt. Ám lehetetlennek tartották, hogy minden férfi egyszerre fegyvert fogjon, oda hagyja állatait és a földjeit. Ezért aztán úgy vélekedtek, jó, ha harminc töményt kiállíthat Árpád fejedelem.
– Igaz hírek ezek, fejedelem, s nem is véletlen, hogy a császár erősen érdeklődött a venger hadakról. Egyrészt kémei által már pontosan tudta, hogy a nyugati keresztény népek összefogva erejüket a vengerekre csapnak, s hozzájuk ő nem csatlakozhat. De a hungarusokon elégtételt venni neki is régi vágya volt, hát kereste a módját. Arra gondolt, ideje megbékélni a bolgárokkal, akik sok fejfájást okoztak Bizáncnak. Ha háborúzni akarnak, hát tegyék! De ne ellenünk, hanem éppen érettünk jó fizetségért, gondolta a császári tanácsban. A bolgárok kerek szemeket meresztettek, de jó üzletnek gondolták, így a gyors siker reményében kötélnek álltak. Azt agyalták ki közösen, hogy amint hírül veszik a felső Duna mentén történő csatát, rávetik magukat Erdőelvére, hol szintén Attila népe él, magát székelynek nevezve. Fontos vidék az, hiszen sóban és ércekben gazdag, erdőségeit pedig a teremtő isten igazi jókedvében teremtette. No, fel is vonultak a gyepű elé, és várták a jószerencsét. Csak hát a bolgárok hamarost megtapasztalták, a munka neheze rájuk vár! Míg ők az egyezség szerint teljes számban felvonultak, addig a bizánci sereg csak mutatóban jelent meg. Persze vezéreik nagy hanggal voltak, és maguknak követeltek minden hatalmat. Ha valami, hát ez nem aratott sikert a bolgárok táborában. Meg az sem, hogy ugyan ellenséget még nem láttak, de éjjelente furcsa szellemek járták a tábort, s a csöndes éjek után sokakra élettelen hajnal köszöntött. Honnan jöttek, s miként osztották nesztelenül a halált, senki sem tudta. Meg aztán az éhség is kezdett úrrá válni soraikban, hiszen hol volt már az első időszak bősége. A bolgárok vezére rá is dörrent a cicomás bizánci császári rokonra, hogy ők bizony éhen nem harcolnak, és a kialkudott pénzjutalomból egyetlen aranyat sem látnak. Már pedig fizetség nélkül nincs szolgálat.
– Végül mi történt ott a keleti végen, nem is oly távol Bizánctól? Van erről értesülésed?
– Magától Etele vezértől hallottam, hogy midőn hírét vették a Duna menti csata folyásának, elérkezettnek látták az időt, hogy ők is a vengerekre vessék magukat. Kémeik, hírnökeik Pozsony alól vagy két egész hétig vitték a hírt, s mikor megérkeztek, már csak a régmúltról beszélhettek. Frissnek gondolván mindent, a bizánci és bolgár vezérek kora délután rászánták magukat a támadásra. Kerítettek végre elegendő eleséget, hozzá erdei gyümölcsökből bátorságot hozó italokat, hogy kedvet csináljanak a két napja zuhogó esőben ázó seregeknek. A haditanács a másnap reggeli támadásban megállapodott. A bizánci vezér és ezredesei hatalmas sátrukba mentek. Éppen leszállt a nap a hegyek csúcsa felett, amikor lovas érkezett. Mivel a császári jelvényt viselte mellén, azon csapzottan beengedték a császári rokon főparancsnok elé. A hírnök a földre rogyott. Egy kupa bor kellett, hogy beszélni tudjon. Nyeldekelte, aztán kimondta a szörnyű hírt, miszerint a hungarusok megsemmisítették Pozsonynál a frank hadakat, és a sereg egy része kemény vágtában ellenükre keletnek száguld. Mert Árpád seregei tudják árulásukat.
A vezéri sátrat az éj leple alatt oly gyorsan bontották le s oly hangtalanul, hogy a bolgárok észre sem vették. Csak a császári hadak mozgását neszelték meg, de jól lakott gyomorral s kissé elnehezült fejjel úgy vélekedtek, készülődnek a mindent eldöntő csatára, Erdőelve végső meghódítására. Hajnalban, kinézve sátraikból elsőnek is az eget kémlelték s jólesőn tapasztalták, a sötét fellegek elvonultak s immár a napfény az úr a nagy kékségben. Hanem, amikor arrébb néztek a nagy tisztás felé, ahol a bizánci tábor állt, hát kővé dermedtek. Csak üres sátrak álltak ott, eldobott lomok, nehezebb fegyverek, de bizánci katona egy sem. Messze lejjebb tán még látszott a hátuk, meg a lovak által felvert csatak. Aztán felnéztek megint a nagy fenyvesek felé, ahol a sudár törzsek között ott feketéllettek a székely tumenek. Hujjogásuk jelezte, nincs más mód, mint megfogyatkozva elébük állni, vagy inaszakadtában inalni minél messzebb. Mivel a bolgárok eléggé megtapasztalták már, milyen az éles balták csapásai elé állni, hát igen gyorsan hátra arcot csináltak, s meg se várva a haditanácsot, elszeleltek.
– Ennyire ismerte Árpád a bizánci hősiességet, és ily módon bízott sajátjai győzelmében? – kérdezte a fejedelem.
– Vezérei, akik egyben a törzsek első emberei is, sokkal jobban ismerték az ellenséget, mint az őket. Különösen a bizánciakat, akik ugyan magukat a földkerekség legbölcsebbjeinek tartották, mégis rendre kudarcot vallottak a vengerekkel szemben, akik csak aljasságuktól tartottak, fegyvereiktől kevéssé. Egészen bizonyosak voltak benne, hogy a harmincezer székely és besenyő harcos megvédi, ami az övék, szeretett Erdőelvüket, amit saját vezérük, ki mint hírlik Árpád rokona, bölcsen és kemény kézzel irányított. Ő aztán pontosan ismerte, milyen ingatag lábon áll az a szövetség, amely szemben áll vele. Ismerte ugyanis a régi időkben történteket, és nem feledte saját tapasztalásait. Megfordult ő már a bizánci császár udvarában, amikor saját törzse még Etelközben, a Szeret, Prut és Dnyeszter folyók vidékén élte életét. A császár akkoriban keveredett harcba a bolgárokkal, akiktől igen féltek, hogy még székvárosukat is elfoglalják. Ezért kérték éppen a magyarokat, nagy jutalomért cserébe védjék meg a várost. Számításuk bevált, mert az Árpádfi, Levente seregei, mint annak előtte is megtették, jó néhány ütközetben elvették a bolgárok kedvét a támadástól. Ha azt hinnéd, hogy ettől kezdve Bölcs Leó császár a magyarok hívévé lett, s vélük tiszta barátságot ápolt, tévednél. Sőt, azon mód rájuk küldte a besenyőket, véreztetnék ki megmentőiket. A bizánci császár ezt politikának és stratégiának nevezte.
– Igazat szólsz, Skala fiam! Magam is tanúsítom fondorlatos viselkedésüket. Ők bizony azt hiszik, aranypénzen és látványos csecsebecséken minden megvehető, és a hűség csak addig tart, mint a gyakran változó érdek, amelyért mindent feláldoznak, legyen akár az istenük, kinek nevében térítenek, így akarván oldalukra állítani a tudatlan népeket. Engem is kértek, hercegi cím és bíbortalár fejében hagyjam oda isteneinket, s hajtsam népünket Krisztus uralma alá. Így kísértették a venger nagyurakat is, akik elmondották, hogy hamarosan más hazába indulnak, mert Etelköz immár szűk nekik. Lám, amit mondottál, igazolja: a bizánciak lelkében a hűség csak addig tart, amíg valaki többet ajánl a hűtlenségért. De folytasd, fiam, hogyan esett a nagy csata a magyarok és a frankok meg a római pápa serege között!
– Mikor az árnyékok lassan összeolvadtak a sötétséggel, megálltunk. A lovakat egybeterelték, s hamarosan hallani lehetett, amint a dús füvet harapdálják vígan. A kései estebéd is előkerült, amit a földön ülve fogyasztottunk el. Én is jóízűen nekiláttam, ám alig néhány falat után Etele úr toppant elém. Az a férfi, aki nővérem nyomában járt, és a germánok nyelvén megszólított. – Most megmutathatod, helyén van a szíved és a kardod! Velünk jössz a gyepűre nyelvet fogni! – mondta. Nem kérdőn, de nem is parancsolón, vagyis választást nem kínált, csak intett, kövessem, amit örömmel meg is tettem. Azért csak felötlött bennem a gondolat, ha ily kevés szavú, ugyan, miként szól a nővéremmel, s miről beszélhetnek? Tarnina elfogadja hallgatagnak ezt az embert, avagy vele egészen másként szól az ifjú vezér? A gondolat persze félbemaradt, hiszen néhány perc múlva az éji sötétben kétszer tíz lovassal gyors vágtában indultunk a nekem ismeretlen cél felé. Már ugyancsak messze jártunk, amikor a távolban másik lovascsapat sötétlő tömege tűnt elő a gyenge holdfényben. Tompán, alig hallhatóan megszólalt egy tülök, amelyre a mienk felelt. A két csapat hamarosan egymás mellett haladt tovább. Kevés szó esett, inkább csak a mozdulatok beszéltek, s e nyelven nagyon is értették egymást. A gyepűre érve Berke mondta: ez már a magyar határvidék, ahol ellenségnek híre-hamva sem volt jó ideig. A hold gyenge fénye még halványabb lett az eléje vonuló felhők miatt. Én szinte semmit sem láttam, de a lovasok úgy szaporázták, mint akik becsukott szemmel is tudják, merre járnak. Pedig, midőn dolgunk végeztével fényes nappal visszafelé jöttünk és láttam a bozótosokat, a lovak patáit nem kímélő kővel szabdalt tájat, még inkább csodáltam, hogyan is keltünk át rajta zajt sem keltve. Amint a gyepű vidéken átkeltünk, gyors iramra váltottunk, jó mélyen behatolva immár az ellenség területére. Itt már füves mezőn haladtunk az általam még nem ismert cél felé. Arra is gondoltam, én vagyok az egyetlen közülük, aki nemcsak a célt nem ismeri, de alig lát valamit az odáig vezető útból. Ezért lepődtem meg, midőn a távolban gyenge fény derengett fel. Berke arra intett a kezével és suttogva mondta, az ott a frankok tábora, akik vagy százan vannak. Lovaik meg arra hevernek a földön, mutatott egy nagyobb árnyékra. Lovaink egy combszorításra megálltak, majd moccanatlan maradva csak bőrükön futott át néhány remegés és befont farkukkal csaptak egyet-egyet. Intésre leszálltunk a nyeregből. A harcosok előkapták íjakat s kezükkel máris a vesszőket számlálták. Parancsszó nem hallatszott, megint csak a mozdulatok beszéltek. Egy kis csapat kivált közülünk és puha, felálló orrú csizmáikkal, testüket előre döntve nesztelenül indultak a tábor felé. Alig telt el kis idő, s máris visszatértek. Ismét következett az a sajátos kézbeszéd, aminek az imént tanúja voltam. Berke a fülembe súgta, nem száz, de háromszáz germán pihen ott előttünk, és kései estebédhez készülődnek. Szavait igazolandó nagyobb tűz lobbant fel az alkalmi táborban, s aztán jól kivehetően germán és szláv szavak hangzottak fel. Így már én is értettem. Egyikük éppen harsány hangon hirdette, hogy szíve szerint azonnal rárontana a hun ivadékokra, s levágná őket mind egy szálig. – De az érsek úr azt üzeni, hat-nyolc napkeltét még itt várakozzunk, s közben cserkésszük a hungurokat, akik jöttünkről mit sem sejtenek. A haditervvel most jött Enns várából Tiburus kapitány, láttátok fehér kancáját. Most kipiheni az út fáradalmait, aztán elmondja a parancsot. De addig együnk-igyunk. Itt ez a jó rajnai bor, majd gondoskodik róla, hogy nyugodt álmunk legyen – mondta a nagyhangú s emberei szót is fogadtak. Emelgették is sűrűn a kupákat egészen addig, amíg az őrtüzek lassan elhamvadtak. Az emberek meg dőltek is melléjük jobbra, balra. Állított őrségnek nyoma sem látszott. Miért is kellett volna, hiszen nem ellenséges földön, hanem az övéken tanyáztak. Úgy gondolták. Hát nagyot tévedtek!
Mi közben az éj leple alatt egyre közelebb lopództunk. Első embereink már közvetlen közelről látták, amikor az egyik fekvő csoportból valaki felül kissé és megkérdezi: Hé, emberek! Valami zajt hallok, hé? – A csendet hallod ember, meg tán a lovakat. Azoknak aztán hiába parancsolsz csendet – hangzott a válasz. Aztán újfent csend ülte meg a tábort. Etele ekkor öt katonáját az alvó ellenség lovaihoz küldte, oldozzák el őket. Majd ha zaj támad közelükben, hadd fussanak szabadon, amerre látnak. Közben a hold elé megint gyenge felhő kúszott, ám így is sejtettük, fejszehajításnyi távolságban ott a kapitányi sátor. Csak egy ember vigyázta, aki a mi nyelvünkön dünnyögött maga elé egy kis dalt, és hosszú kardjával rajzolgatott a porba. Őt rám és Berkére bízta Etele, s mutatta, élve hozzuk magunkkal. Kis időt töprengtünk, mit tegyünk, s arra jutottunk, hogy táborbeliként toppanunk elébe, mint akik szükségüket végezve éppen visszatérnek nyugvóhelyükre. Kiléptünk hát az előttünk lévő sátor mögül, és hármasban a bódult emberek járását utánozva, halkan danolászva indultunk egyenest az őr felé. Az hamar felfigyelt s így szólt: Hát ti? Mit bolyongtok itt az éjszakában? Nincs veletek egy kis borocska? – Berke válasza nem késett: Hej, komám, tán azt hiszed, irigyeljük mi tőled a jót? Van is velünk pár kortyintásnyi. Csak a gazdád észre ne vegye! – mondta. – Alszik az már. Nem halljátok a fertelmes hortyogást, amitől reszket a sátor? De hol az ital? Ide vele! – mondta türelmetlenül, mert erős ihatnékja támadt. Berke rám szólt: – Na, te málé, ne sajnáld a tömlőt ettől a testvértől! – A katona izgatottan felém lépett, én meg az övemhez nyúltam, mint aki a tömlőt veszi elő, majd jobb kezemmel hirtelenjében jól fejbe taszajtottam. Eldőlt volna, mint a zsák rozs, ha Berke időben el nem kapja. Így aztán nem maradt más, mint vállra kapnom és vinni. Berke maradt, mert átvette az őr szerepét a sátor előtt. Pontosan úgy állt, mint a másik, ugyanazt a dalocskát nyaggatta, s még a rajzolást sem hagyta el az őr kardjával. Etele és egy harcosa ekkor érkeztek és máris beléptek a sátorba. Alig pár szemhunyásnyi idő után már hozták is Tiburust, aki a benyakalt bortól és az utazás fáradalmaitól oly mélyen aludt, hogy észre sem vette, mi történik vele. Legnagyobb szerencsénkre horkolni éppen elfelejtett. Nyelvet fogtunk hát, és értékes nyelvet. Ami a frankoknak nem sikerült, sikerült nekünk.
Gyalog mentünk aztán jó sokáig, minden lépésre vigyázva, amíg határőriző harcosainkhoz nem értünk. Ekkor ők következtek: hatalmas nyílzápor az éj sötétjéből, majd egyetlen lovasroham, amely elsöpörte a tábort. Élve onnan ember ki nem jutott. Számomra is félelmetes volt, hogy e röpke idő alatt jószerint egyetlen hang se hallatszott, csak a nyílvesszők sivítása, aztán a szablyák zaja és néhány elfojtott sóhaj. Miközben ismét lóra kaptunk, a két nyelvet – nyereghez kötve, akár mint két zsákot – vittük magunkkal. A gyepűn voltunk már, amidőn Etele lovaglás közben megjegyezte: – Na, ha kezedben fejsze van, ma kettéhasítva vinnénk az őrt. Már nem jöttél hiába polán honodból! Nem tudom, miért kaptad a neved, de magyarul is megteszi: Szikla. Még hasonlóan is veszi ki magát! Skala-Szikla.
*
Tiburus kapitány igen meglepődött, amikor a magyar seregek vezérei elé vezették s szépen kérték, mondaná el, amit a hadakról tud. Eladdig az úton ékes germán nyelven fogadkozott, hogy egy szó, annyi sem hagyja el ajkát, s nincs az a kínzás, amit el ne szenvedne titkai megőrzéséért. Elszántsága még fokozódott is, hiszen nem kínozták, sőt jól tartották, s mi több, lovát egyedül vezethette, igaz, vigyázó szemektől kísérve. Bizonnyal az járt az eszében, hogy ezek a pogányok sem emberhúst esznek. Az is meglepte, hogy a hús, amivel kínálták, nem a nyereg alól került elő, holott úgy hírlett, hogy ezek a hun ivadékok, vagy miféle keleti népség, lovaglás közben ültükben puhítják maguknak a húst a nyergük alatt. – Én is hallottam erről a szokásukról Bizáncban, s oly komolysággal állították, hogy magam is elhittem. Furcsa, de ahány nép, annyi szokás! – vetette közbe Siemomysł fejedelem, aki igen jól mulatott az elbeszélésen.
– Én meg a patájukról és farkukról hallottam szép történeteket. Persze ezek nem a lovakról szóltak, hanem magukról a vengerekről. De már az első találkozáskor kiderült, olyan ez, mint az a sok soha sem volt sárkány a germánok meséiben. És fejedelmem, azért a húst valóban a nyereg alá teszik! Márpediglen akkor, ha sebes a ló háta. Mert attól tényleg hamar gyógyul a seb.
– Ha már igazságot tettél a lovakról meg a venger szokásokról, térj vissza, fiam, Tiburushoz, hadd éljem napról napra, ami történt.
– A foglyot Ajtony vezér elé vittük, aki igen tekintélyes ember volt, Árpád vezér családjából. Hirtelen haragú, kinek torkából, ha indulatba jött, oly erős hang tört elő, mint amikor a harci tülök elbődül. Kezében rendre éles tőrt tartott, amelyet, ha nem tetszett neki valami, hát belevágta az asztal lapjába. Olykor egészen tövig, hogy egy másik mozdulattal ki is kapja onnan, az asztalt is magasba rántva. A hatás soha sem maradt el. Legfeljebb a hozzá közel állók tudták, mutatvány ez, amolyan regősök által használt trükk. Olykor maga is alig tudta leplezni mosolyát, ha látta valaki szemében a páni rémületet. Tiburus hősiessége is csak az első tőrdöfésig tartott, akkor belátta, jobb élve megúszni a dolgot, mintsem megízlelni, milyen az a pillanat, amikor a hosszú tőr átjárja a testét. Ezért aztán csendes hangon, testét hétrét görnyesztve pihegte: – Nagyságos vezér, ha megoldom nyelvem kötőféket, csak nem ölsz meg? – A vezér nem társalogni vagy éppen alkudozni akart, ezért ráüvöltött: – Én legfeljebb kiátkozlak, mint a pápád szokta ellenfeleivel! Aztán mehetsz istened hírével, s kérhetsz akár bűnbocsánatot is. De ha nem beszélsz, már nem is fogsz soha, mert a nyelvedtől búcsút vehetsz! – Ekkor előrelépett, s a hatás kedvéért felemelte a tőrt. Na, e pillanatban csak megindult a szavak áradata Tiburus szájából. Kérdeni sem kellett, mert a fel nem tett kérdésekre is azonnal választ adott:
– Három seregünk jön ellenetekbe, Nagyúr! Az egyik a Duna jobb, a másik a bal partján, a harmadik meg hajókon. Jó, ha tudjátok, százezer harcos gyűlt táborba, és száz hajónál több hozza az élelmet és a hadi eszközöket, mert Pozsony várát megvívjuk. Így aztán nincs értelme, hogy felégessétek a földet előttük, mert nem kell az élelmetek – mondta, s hangjában érezhető volt némi dicsekvés. Erre Ajtony felhorkant: – Ne tanácsot adj, arra nincs igényem! A lényeget, gyorsan és tömören! Vagy a nyelved! – Bocsáss meg, uram – tűnt tova az fellengzős hang, aminek a helyét a reszketés foglalta el a kapitány torkában. – Úgy tervezzük, hogy gyalogos hadaink erős páncélba öltözve elsőként elfoglalják a várat. Nehézlovasságunk pedig egyetlen rohammal elsöpri a pihénél is könnyebb lovasságotokat. Vezéreink nem is értik, hogyan is képzelhetitek, hogy megálltok előttük. – Újfent dicsekvésbe hajló szavaitól, mikor azok elhagyták a száját, maga is megrémült, ezért dadogások közepette hozzáfűzte: – Nem én, nem én állítom ezt, csak ők, a vezérek mondják így, nagyságos úr! – szabadkozott riadtan. – A céljuk, hogy megsemmisítsenek benneteket, hungarusokat. Mind egy szálig levágjanak, hogy írmagja se maradjon törzseiteknek. Nem tudom, értesz-e a latinok ékes nyelvén, de elmondom, a pápa őszentsége azt üzente hadainknak: „Hungurus eliminandos esse!”, vagyis, Nagyuram, germán szavakra fordítva, hogy ti, magyarok utolsó szálig kiirtassatok.
– Pápátok elméje bizonnyal megháborodott, avagy több kumiszt ivott azon a napon, amikor ezt megparancsolta. De ne mellébeszélj, hanem a támadásról! És röviden! Mert – ekkor figyelmeztetés gyanánt megint felemelte a tőrt.
– Elsőnek a jobb parton támadunk a Karcsahegy utáni síkon, széles arcvonallal, nagy túlerőben. Ezért úgy tervezik, a harmadik napon nem marad más feladatunk, mint megszámlálni halottaitokat és számba vennünk csekély számú elesettjeinket. És ezzel végezve máris üldözzük seregetek maradékát egészen addig, amíg egyetlen hungarus marad Pannoniában. Így szól a terv, Nagyuram.
Ajtony vezér türelemmel hallgatta, amint foglya átérzi a várható hatalmas diadalt, amelynek egyébként részese aligha lehet, aztán minden indulat nélkül feltett néhány apró kérdést, majd hirtelen, szinte suttogva így szólt Tiburushoz:
– Rendben. Szóltál, s tudom, az igazat. Ezért, majd a csata végeztével mehetsz szabadon isten hírével. Ha büntetni akarnálak, akkor most gyalogszerrel küldenélek vissza a tieidhez egy táblával a nyakadban, melyre azt vésnénk rá, hogy Verraater. Hogy a tieid elvégezhessék helyettünk a piszkos munkát. Csak nem érdekünk, hogy árulásod kiderüljön, mert akkor majd új haditerv születne. Ezért itt maradsz velünk, s a végén még hálás is leszel, hogy elfogtunk, mert a többiek halálnak halálával halnak. Nincs az a kereszt, emeljék bármi magasba, amely megvédené őket ellenünk.
Így aztán – folytatta Skala – a magyarok pontosan ismerték, mire számíthatnak a frankok seregétől, míg a másik oldalon a kereszteseknek sejtésük sem volt, hogyan készülnek megvédeni magukat a vengerek. Nagy gőgjükben talán meg se nézték a feljegyzéseket, amelyek arról szóltak, hogyan győzte le annyiszor Attila király az összes ellene szegülő népeket. Azzal sem törődtek, mi van a római hadiút mentén, hol századokon át mentek, jöttek a hadak. Pedig jó lett volna tudniuk, mert velük ellentétben a vengerek bezzeg ismerték annak az útnak minden fáját, bokrát, lankáit, hegyeit és a sík vidéket. Különösen meg a partmenti nádasokat, a lápvidéket, ahol nehéz lovakkal vagy vaspáncélt öltve mozdulni sem lehetm, nemhogy lóval, de még gyalogszerrel sem. Aztán meg jó barátságot ápoltak a hatalmas Dunával, amely készséggel vallott nekik rejtett zátonyairól, mélységeiről és limányainak folyásáról, nem is szólva a kevéske gázlóról és révről. A frankok könnyű sétalovaglásra számítottak a Duna mentén, és a vas erejére bízták magukat az emberi izom és gondolat ellenében. Csak arra nem gondoltak, milyen érzés, amidőn a magasból s a mélyből, elölről és hátulról, a vízpartról és a víz mélyéről kerülnek elő az ördögi vengerek. Ha számoltak volna ezzel, akkor inkább otthon maradtak volna.
– Nagy stratéga lehet Árpád, a magyarok fejedelme, hiszen még alig tíz éve foglalta el a két folyó közét, majd Pannoniát, máris szervezett rendben élt, s parancsait egyként fogadta el minden törzse. Milyen szívesen váltanék erről szót vele, mert nincs tudomásom arról, hogy ily gyorsan hasonlót cselekedett volna bármelyik uralkodó. De nem mondanád el végre, hogy sebesülésedet hogyan szerezted?
– Etele, az ifjú vezér, ha már egyszer együtt vitézkedtünk, megbízott bennem. Apja azt a feladatot adta, hogy folytassuk, amit megkezdtünk Tiburus esetében, és az ország felé vonuló, a hungarusokat regulázó hadakat ott csípjük, marjuk, ahol éppen találhatóak. Főleg minél messzebbre a gyepűn túl, ahol azok az otthon biztonságát élvezik. Így ismét útra keltünk, s utunkat inkább a szerencse, semmint a balsors kísérte. Hála annak, hogy a hódítani vágyók igen bíztak saját erejükben, s így pont olyan gondatlanok voltak, mint Tiburus kapitány legényei. Özönölt a had vígan, saját nótáikat fújták, gyakran egymástól le-lemaradozva. Ha megláttak egy gyümölcsöst, azonmód odalett a rend, hiszen a fákra vetették magukat. Ha meg borospincére akadtak, szárazság maradt utánuk. Közben parancsnokaik pompás öltözékükben, felcicomázott lovaikon azzal foglalatoskodtak, hogy örvendjenek saját erejük láttán, s ha olykor asszonynépre leltek, hát utat engedjenek férfiúi vágyaiknak. Legfeljebb azon bosszankodtak nagy néha, hogy az itáliai Berengár király nem tartott velük, sőt hadait is otthon tartotta. Valami olyasfélét üzent, neki vannak tapasztalatai a hungarusokkal, akik inkább szövetségesként hajtsanak neki hasznot, mintsem ellenfélként hozzanak bajt a fejére. Sebaj, legyintettek, majd a győzelem után Pávia egyik templomtornyán szárad ő királyi fenségének a feje. Mondjuk, éppen Árpádé mellett, álmodoztak vérszomjasan.
Igencsak nagy távolságot jártunk be, messze kerülve a lakott helyeket, jól rejtőzködve az erdők szélén. Burgund vidéken jártunk, amikor a nap már készült nyugovóra térni, s ezt bizony megirigyelték a nem sietős hadak is. Vadul felelgettek egymásnak a kürtök, különböző csapatzászlókat tartva nyargaltak le s fel a széles mezőn az egységek zászlósai, hogy egybe tereljék embereiket és elfoglalják a kijelölt nyugovó helyeket. Úgy véltem, már csak néhány pillanat és századunk ráveti magát erre a rendetlen embertömegre. De mi csak vártunk. Láthattam, rajtam kívül senki sem türelmetlen, egy ember sincs, akinek szemében ott lobogna a támadáshoz szükséges akarat. Várakoztunk. Aztán egy apró pont jelent meg a frank tábor és köztünk. Egészen a földre lapulva osont. Amikor már könnyed nyíllövésnyire járt a tőserdőtől, ahol rejtőzködtünk, magam is jól kivettem, hogy a frankok ruháját viseli. Jó szokásból azonnal a kardom felé nyúltam, de Berke lefogta a kezemet. És ekkor valami olyas hangot hallatott a közeledő, mint amit a tücsöktől ismerünk, csak éppen erősebben szólt és furán szaggatottan. Felelt is rá egy másik tücsök a sorainkból, hogy aztán a tücsökként jelző frank ruhás a következő percben már Etele vezér előtt álljon. Bátran a szemébe nézett, jobb öklével rácsapott a mellére és fejet hajtott.
– Vezér! Amivel megbíztál, teljesítettem. Része lettem a frank hadnak s tudomást szereztem szándékaik felől. Bizonyos lehetsz benne, eddig nem fogtak gyanút. Nem sejtik, hogy elébük jöttök. Úgy gondolják, van három hetük a lassú és békés vonulásra. A táborban nem a rend uralkodik, hanem az örökös szájalás a biztos győzelemről. Gyakorlatozást a háromszor harminc napban egyet se láttam. Pedig erős vezérek és jó hírű katonák sora várja a jószerencsét. Utto freisingi, és a Tirol vidékéről érkező Zakariás brixeni püspök mind csuhások ugyan, de egyben jeles katonák. Hogy itt vannak, erőt ad a seregnek, mert mindenki tudja, a fővezérek nagy szerepet szánnak nekik a Duna menti hadjáratban.
– Tudod, merre vannak a sátraik és hol terelték össze lovaikat?
– Tudom, vezér! Éppen a tábor felénk eső részében, mert ott táboroznak a tiroliak, akik fáradhatatlan hegyi harcosok, de ha sík vidéken meglepjük őket, hamar zavarba jönnek. És most nem számítanak ellenségre, inkább készülnek nyugodt éjszakára. Ha lendületből rájuk törünk, végük. Ha nem bánod tanácsomat, vezér.
– És a lovak?
– Messze a kényes orrú vezérektől, a túloldalon. Páncélt nem viselnek, de béklyót sem. Tíz-húsz paraszt vigyáz rájuk.
– Te jártál közöttük, ugyan miért bánnám szavaidat. Az meg felettébb kedvemre való, hogy éppen hozzánk közel van a két vezér, s távolabb a lovak – mondta Etele, majd magához intette kapitányait, akikkel meghányták-vetették a lehetőségeket. Mivel venger nyelven tanácskoztak, így Berkére hagyatkoztam, aki kis idő múltán elmondta, mi történik. A lovas íjászok közül kétszázan nagy csendben megkerülik a frankok táborát, majd a két vezér sátrával átellenben támadást indítanak. Elsőként nyilaikat röptetik a táborra, majd lovasrohammal először összeterelt lovaikra rontanak, hogy a megrémült állatok szanaszét fussanak. Aztán fordulnak és újfent nyílzáport követően lecsapnak a tábor szélére. Nem törnek be mélyen, inkább a lábra kapó, s utánuk rontó gyalog fegyvereseket csalják messzebb a tábortól. Ekkor szólalnak majd a jeladó tülkök. Amint felhangzanak, mi következünk. A hírhozó után nyomulva vágtában törünk a tiroliakra. Húsz ember, köztük te, uram, azt a feladatot kapjátok, hogy elfogjátok, vagy, ha másként nem megy, megöljétek a két papot. Én végig melletted maradok, uram, fűzte még hozzá Berke.
Lassan múltak a percek. A két század, amely megkerülni indult a frank tábort, valóban oly csendben haladt, hogy neszüket sem hallottuk. A táborban égő, de nem lobogó tüzek fénykörén kívül voltunk, bennünket az erdő fái takartak, míg a tőlünk kivált lovasok mesze kerülték a halovány fénykört, amely rájuk vetődhetett. Jó órányit tartott a várakozás, amikor átellenben felbődültek a tülkök, s az eddigi csendet felváltották a vad kiáltások, parancsszavak és futó emberi talpak dobogása. Néhány tűz erőre kapott, lángot lőtt a magasba s fényességet árasztott. Immár jól kivehettük, hogy az egész tábor vadul hullámzott, és leginkább felénk rohant.
Etele ekkor adta ki a támadási parancsot. Szélvész vágtában, egy tömegben zúdultunk a tiroliakra, akik bizonyára azon töprengtek, vezéreiket védjék vagy menjenek a másik oldal támogatására. Legtöbbjük háttal állt, amikor első sorunk rájuk tört. El is hullottak oly gyorsan, mint a fáról hulló érett alma. De kemény harcos is bőven akadt köztük, akik utolsó leheletükig védték életüket. Legtöbbjük nehéz pallost suhogtatott s leginkább lovaink lábára céloztak. Tán tudták, hogy a vengerek kistermetűek, s a földi vívásban nem oly jártasak. Én, feladatomhoz híven, nem a párviadalt kerestem, hanem az első díszes sátor irányába törtem. Mikor két lóhossznyira értem, kisebb csapat került elém, melynek közepén díszes ruhában, s immár talpig fegyverben állt valaki. Csak a vezér lehet, villant belém a gondolat és rájuk zuhantam. A védők dicséretére szólva, kemény volt a harc, amelyet jól megvilágított a lángoló vezéri sátor. Végre mindenki tudta, hol vannak az övéi és hol az ellenség. De a tudatosságnak már elmúlt az ideje, csak az ösztön és a túlélés vágya fűtött engem és a többieket. A tiroliak körbeölelték Uttot, és vitézül védelmezték. Mivel a meglepetés zavara lassan múlóban volt, döntésre kellett vinnünk a dolgot. Hirtelen nagy erőt éreztem magamban és szinte megrészegedtem a győzelmi vágytól. Négy másik lovassal és Berkével egyként törtük át a védőőrizetet, szablyáink jobbra-balra sújtottak vagy éppen hárították a nekünk szánt csapásokat. És akkor, szemben velem, lovam fejével egymagasban ott állt felemelt hosszú karddal Utto. Izmai megfeszültek, sújtani készült. Lovam, hála ennek a gyakorlott jószágnak, odébb szökkent, így a sújtás célt tévesztett. De nem az enyém. Utto vérében a földre hanyatlott. Két embere azonban sértetlenül rám támadt. Minden olyan gyorsan történt, hogy alig emlékszem rá. Villant egy kard s én valamit felfogtam a csapásból, de aztán éreztem a vér sós ízét a számban. Berke ott termett, elkapta lovam kantárját, s már száguldottunk is tova az oltalmat nyújtó erdő felé. Aztán olyan csend lett, mint a temetőben éjszaka. Magam egyre homályosabban láttam, gyenge lett kezem-lábam, s ha nincs ott Berke, a földön találom magam. Táborunkba érve lefektettek, s egy javasember ellátta a sebemet. Hajnalban arra ébredtem, hogy Etele áll felettem és a kezét nyújtja. A te nyelveden, mint hírlik, a „Walki” azt jelenti: társ a bajban! – mondta, és szemében megbecsülést láttam.
Csapatunk a győzedelmes éjszakát követően gyors iramban indult vissza a gyepű felé. Magam szánalmas állapotban voltam. Berke két ló közé ponyvát feszített, amelyre lefektettek. A nyolc láb csodálatos összhangban gyors léptekkel vitt a csapat előőrse után. Mi és hogyan történt a gyepűig s aztán több napig, arra nem emlékezem. Ez hát sebesülésem és a két frank hadvezér halálának története. Mert Utto mellett Zakariás, a brixeni püspök is életét vesztette támadásunk során. A félezer frank katona közül, akik szép és könnyű álmot hozó estére készültek, alig száz maradt épen a táborukban – mondta hírvivőnk. Mindannyian úgy vélekedtünk, hogy a megmaradottaknak alighanem elment a kedve, hogy a tovább vonuljanak a pozsonyi vár felé.
Pár nap múlva aztán kiderült, hogy a két vezér halála jókora riadalmat keltett az egyesült seregben. Leginkább magabiztosságuk illant el. Úgy gondolták, a harc csak akkor kezdődik, amikor az általuk áhított Pannonia földjére lépnek. Addig útjuk nem lesz más, mint egyszerű séta, és néha kis gyakorlatozás, a parancsnokoknak meg lehetőség, hogy a győzelem terveit jól kimunkálják. Hogy terveiket a hungarusok kifürkészhetik, erre ugyancsak nem gondoltak. Ahogy múltak a napok, és a támadások nem ismétlődtek, azért kissé megnyugodtak. Egy-egy emberük elvesztése fel sem tűnt, avagy annak okát nem kutatták, hiszen szökések amúgy is gyakran előfordultak. Mivel útjukon az erdőségek megszűntek s inkább dimbes-dombos nyílt mezőn vonultak, a meglepő támadásoktól immár védve érezték magukat. De a magyar íjászok azért a mezőségen is arattak. Szinte láthatatlanul, mindig előre kiszemelt céllal egyet-egyet lőttek, mindig a jeladó kürtösöket, vagy a csapatok zászlóvivőit célozták. Néha a parancsnokokra lőttek, kiket díszes ruhájuk céltáblává tett. A messzeségből kilőtt egyetlen vessző halkan susogva, oly gyorsan szállt, hogy mikor észrevette, aki felé tartott, már nem kerülhette el a halált. Ilyenkor egy kisebb csapat ki-kirontott az íjászok üldözésére, de rendre hiába. Hűlt helyüket sem lelték. Ezek a találatok bizonytalanságot keltettek, mert mindenki kiszolgáltatottnak érezte magát valami megfoghatatlan erőnek. Hiszen el nem képzelték volna, hogy a pusztaság alig átlátható távolából jöhet a végzet. Végtére is nekik nyílt harcot ígértek, nyugodt vonulást Pozsony felé, ott meg bőséges zsákmányt és nagy fizetséget. A keresztény hitet valóban magukénak tudó katonák közül sokan úgy vélekedtek, azokat az égből lecsapó nyílvesszőket maga a Megváltó küldte büntetésül, mivel gaztettekre készülnek. Még a kapitányok között is akadtak, akik egymás között nagy titokban szót váltottak róla, ugyan mit is keresnek ők a Duna mentén, s miért készülnek ezreket megölni, mint rendelte a pápa, ha azok hitük szerint felebarátaik. Igaz, nem keresztények, de hát az ő nagyszüleik s más eleik sem voltak azok még nem is oly régen. Pusztán a hitük miatt ölni? – voltak néhányan, akiknek nem fért a fejébe.
Így jutottak el néhány nappal a tervezett támadás előtt a venger gyepűhöz. Könnyed sétáról vagy ügetésről itt már szó sem lehetett, hiszen csak botladoztak az akadályok között, kerülgették a szúrós, tövises bokrokat, a szanaszét heverő köveket, meg a süppedő sívó homokot, amit a szél folyton a szemükbe hordott. De támadás a gyepűn nem érte őket. Csak a maguk keltette zaj vagy a síri csend kísérte a sereget, amolyan vihar előtti, vészes csend. Éjszakára kissé megnyugodva vert tábort az előhad. Hatalmas tüzeket gyújtottak, melyhez a fákat magukkal cipelték, hiszen helyben egy szál, annyi sem volt. Aztán két körben védgyűrűt húztak, őrszemek sokaságát állították, s néhány száz lovasuk végig nyeregben maradt, hogy azonnal válaszolhasson a támadásokra vagy éppen maga lóduljon támadásba. Küldöncöket menesztettek a többi sereghez, hogy összehangolhassák a következő napok csapatmozgásait. Ám ezek a küldöncök bizonyosan nem értek célba. A vengerek egytől-egyig levadászták őket – fejezte be emlékeinek sorolását Skala.
*
Egy újabb nap telt el, amikor Skala folytatta beszámolóját. Addigra már Siemomysł udvartartásának minden rendű és rangú tagja ott volt a tanácsteremben és sorra érkezett a többi lechita törzs vezetője is, hogy hallja, mi történt a követtel a távoli venger földön. De még annál is jobban érdekelte őket, miként esett a nagy csata, amelyről innen-onnan már hallottak. Különösképpen az általuk elfogott bajor és szász martalócok szájából, na meg a cseh rokonoktól.
Skala nem sokat kérette magát, hiszen jó előre felkészült, még egy nagyobbacska agyagtáblába bele is rajzolta a csata helyszínét, a Duna vonalát, hiszen a küzdelem annak partjainál zajlott. Még a várat is feltüntette, amely a morvák birodalmának székvárosa volt korábban, és Brezalauspurcnak nevezték, míg a magyarok Pozsony váraként emlegették, hiszen sok más terület mellett ezt is könnyedén elfoglalták és megerősítették.
– Árpád, a hét magyar törzs feje, hála fürkészőinek – így nevezik a fontos hírek megszerzőit – pontosan ismerte Lajos király terveit. A tizenéves gyermekkirály vezéreivel a régen megvívott dicsőséget hozó római csaták mintájára készítette el a haditervet, ám a csaták pontos helyszínét alig ismerték, hiszen soha sem jártak ott. Csupán annyit tudtak, hol áll a vár, s onnan uralható-e a környék, meg persze ismerték a Dunát és a Morva folyót. A térképek szerint kínálta magát a harcra a folyó déli partján látható nagyobb mező, amely éppen alkalmasnak tűnt ott megütközni és legyőzni a hungarusokat. A Duna pedig jó szolgálatot tesz, hogy a várostromhoz szükséges felszerelés gyorsan odaússzon, s egyben a sereg egyik tartalék erejét is egyenesen a helyszínre szállítsa. Ezért úgy döntöttek, hogy három sereggel vágnak neki a vengerek országának legyőzéséhez. Az egyik tehát úszik a vízen, a másik kettő pedig elvágtat vagy eltalpal a Duna két partján a hungarusok országába.
Magam is ott lehettem a szeren, amit mi nagytanácsnak nevezünk, és hallottam, amint Árpád, aki immár szinte minden ismeret birtokában volt az ellenséget illetően, így szólt vezéreihez:
– Legyen hát szándékaik szerint! Szerencsénkre a pozsonyi magaslatról csak hebehurgya kapkodással néztek körül embereik, és így két dolog elkerülte figyelmüket. Nem számoltak a Barna-heggyel, az ott meghúzódó erdőséggel, s azzal a katlannal sem, ami ott található s két oldalról is támadható. Aztán meg tán elbűvölte őket csodálatos folyónk partvidéke, a méregzöld föveny, hol vezéreik bizonnyal sétálni vágynának. Majd megtapasztalják, hívogató a folyómente, de egyben fegyver is, halálos ölelés. De ugyancsak elfeledték számításba venni fenséges folyónk tulajdonságait. Bizonnyal nem ismerik, hol mély, de nyugodt, hol laposabb, de örvényekkel telin száguld veszetten, s hol oly sekély, hogy gázlóként szolgál bennünket. Tudom, úgy vélekednek, a Duna közepére eresztett hajóikat el nem érjük, hisz nincs arra fegyverünk, s mivel sztyeppei nép vagyunk, még úszni sem tudunk. Vagy, ha néhányunk tud, jó fegyverekkel oda jutni amúgy is lehetetlen. Majd tanúi lesznek tévedésüknek! Mi pedig, amire aztán végképpen nem számíthatnak, hogy mi a Karcsahegy tetejéről pontosan belátjuk majd az egész csatateret, és meghozzuk döntéseinket, mikor azoknak ideje vagyon – mondta Árpád, aztán a tömények vezetőivel pontos tervet készítettek.
Még sebeimtől gyengülvén hallgattam Berke szavait, aki a mi nyelvünkön adta tudtomra, ami elhangzott. Mindvégig csodáltam, hogy a venger kapitányok és vezérek milyen fegyelmezett figyelemmel hallgatták a nagyfejedelem szavait, s aztán a vezérek egymást kiegészítő véleményeit. Éreztem, hogy kétség egyikükben sem merült fel a kidolgozott tervvel kapcsolatban. Mire végeztek a szerrel és hang nélkül távoztak, mindegyikük pontosan tudta, mikor, hol, hány lovassal vár rá a feladat. A következő napokban az egyre-másra érkező fürkészek pontos képet adtak arról, miként közeledik az új hit vezérelte frank had. Meglepetésről nem adhattak számot, hiszen minden úgy történt, ahogy azt a vengerek sejtették.
*
A Barna-hegy ölelte katlanban hamarosan feltűnt a keresztes had északi seregének jobb szárnya. Hosszan elnyúló, tömött sorokban ezerszám érkeztek. Elöl a nehézlovasság trappolt, vezéreiket körbefogva, majd a páncélos gyalogság tömege masírozott. Delelője körül járt a nap, s megint bágyasztó meleget küldött az alant vonulókra. Mozgásukon meg is látszott, hogy a hajnalban indult seregnek elérkezett a szusszanás és a gyors ebéd ideje. Ki tudja, hol vannak azok az átkozott hun kutyák, akik csak belénk csipkedtek, ám mára eltűntek, holott immár megkezdtük országuk elfoglalását, gondolhatta vezérük, Thietmar érsek, aki a nehéz vértben ugyancsak szenvedett a hőségtől. Árnyékos hely után kutatva a Barna-hegy oldalát nézte ki vezérkarának, s felemelt kézzel arra intett. Ha nem teszi, jobban járnak. Mert még csak lendítette a kezét a hegy felé, amikor felharsantak a magyar jeladó tülkök, és mély tutulásuk még el sem halt, amikor a hétágra sütő napot nyílfelhő takarta el. Hullottak is az éhes, elpilledt seregre számolatlan, s rendre célba is találtak. A frankok dermedten álltak, pajzsaik felemelésre sem maradt idejük. De még nem volt vége a meglepetésnek, hiszen a békésnek tűnő hegy árnyékos feléből, az erdő mélyéről lovasroham tört rájuk. Száguldottak a sereg jobb felére, majd a balra, s közben derekasan kaszaboltak szablyáikkal, meg a fokosokkal, amelyek úgy hatoltak át a vas süvegeken, mintha azok szövetből lettek volna. Lecsaptak, aztán uzsgyi tovább. Már-már megbomlott a frankok rendje, amikor az érsek a hegy lába felé támadást vezényelt a nehézlovasságnak. Azok becsülettel meg is lódultak előre. Saját talpasaikon is átgázolva vetették utána magukat a hungarusoknak, mert azok bizony megfutni látszottak. Thietmar maga rúgtatott az élre, mert nagy hirtelen elhatalmasodott rajta a győzelmi mámor. Lelkesültségét lovasai is átvették, s úgy tűnt számukra, iramlásuk oly gyors, hogy hamarosan beérik az üldözötteket. Talán még egy-két nagy inalás, aztán apríthatják is az ördögfattyakat. Bíztak magukban, hisz mellüket, karjukat erős páncél fedte. Hanem akkor egyazon pillanatban két dolog is történt. Az üldözött lovas íjászok menekülésből nagy hirtelen fordulatot vettek, s máris újfent nyílzápor zúdult az üldözőkre, akik már a kézitusára készültek, melyben magukat verhetetlennek hitték. Csak az újfent suhogva feléjük tartó tollas halállal nem számoltak. Megtorpant az arcvonal, melyet a hátulról érkezők még a magyarok felé nyomtak, aztán a holtakon és sebsülteken gázolva futottak tovább a fák felé, hátha ott végre a kardok beszélhetnek. Csak hát ekkor meg a hátukban tűntek fel új venger csapatok. Az érsek serege egyszerre négy oldalról nézett szembe az ellenséggel. Jól látta a fővezér, ebből a katlanból kitörni embert próbáló vagy éppen elemésztő feladat. – Segítség kell! Adjátok hírül a többi seregnek, jöjjenek segítségünkre! – kiáltotta kapitányainak. Azok egyike lemondón válaszolt: – Hírnökeink nem jutnak át a hungarusok láncán. Vagy magunk törünk át a Duna felé, vagy itt halunk mindannyian. – A másikból a reményvesztés szavai törtek elő: – Nagyuram! Hogyan vezettél bennünket olyan egérfogóba, ahonnan nincs kiút? Milyen vezér vagy te, hogy maradtál volna templomod oltáránál! – üvöltötte, s néhány emberével, semmi parancsra nem figyelve, vállt vállnak vetve nekilódult a katlan bejáratának. Ahol aratott a halál. A jobb szárny több ezer harcosa néhány tucatnyi frank kivételével ott lelte halálát. Maradékuk úgy vélte, csak eléri őket a szerencse, hiszen a Duna felé menekülve csatlakozhattak a másik sereghez, amely szintén szorult helyzetbe került.
A frank sereg bal szárnya a part mentén próbálkozott, ahol ligetes lankák és sík vidék találkozott, s szinte kínálta magát az összecsapásra. A bajor és más főpapok, hercegek által vezetett sereg mit sem tudott Thietmar sorsáról. Günthard, mikor végre szembe találkozott a hungarus csapatokkal, bizonyos volt benne, hogy azok az ő seregéhez képest jócskán kevesebbek, s a nyílt ütközetben biztos lehet a győzelem. Kialakították vonalukat, s várták, mit tesznek a hungarusok. Bár tudták, minden csata vésztől terhes, ám látva saját páncélba öltözött harcosaikat, a hatalmas lovakat és a nagyszámú gyalogságot, amelynek felszerelése ugyancsak alkalmas a hungarusok csapásainak felfogására, míg a túlfélen az apró lovakat és a cingár-alacsony hungarusokat, nem volt kétségük a csata kimenetelét illetően. Ha a hercegek egyike legalább vette volna a fáradságot, hogy olvassa a bizánci császárok elmélkedését a türk népek hadi tudományáról, bizonyosan más módot választ. De nem olvasta egyikük sem, hanem más csatákban szerzett tapasztalataikra hagyatkoztak.
A vengerek tőlük megszokott módon rejtették erőiket, így az ellenségnek sejtelme sem volt, mekkora sereggel néz szembe. Amit láttak a magyarokból, az inkább tűnt szerte-széjjel szórt kisebb csapatok rendezetlen ide-oda cikázásának, mintsem komoly harcra készülő, jól rendezett hadseregnek. Amidőn Diethmar körbe tekintett, megnyugodva látta, hogy bal felől nem sok iramlásnyira kéklik a Duna vízfolyása. És nem kell megerőltetni a szemet, hogy lássa a rajta ringó hajókat a hadianyaggal, élelemmel és a tartaléknak szánt harcosokkal. Onnan támadás helyett csak a segítség jöhet. Vész esetén ez a menekülési útvonal, villant át az agyán, de azonmód elhessegette ezt a lehetőséget. Győzni kell, és kész. Az utókor majd a legnagyobbak között említi a nevét. Éppen itt tartott gondolataiban, s ezért intett is a mellette álló kürtösnek, fújja a szélbe a támadás jelét. De a kürtös csak állt, hangszerét a szája előtt tartva, amelyből egy hosszú nyílvessző állt ki. Diethmar elborzadva nagyot kiáltott: Beritten voran! Ezzel vágtába ugratta a lovát. Hat ezredese közül kettő a lovára bukva helyben maradt. Nem kellett sokat várni, hogy a két lovasság egymás közelébe érjen. A frank gyalogság egy része nyílvesszőket röptetett a hungarusok fel, amelyek azonban saját lovasságuk közé csapódott vagy éppen mögöttük hullott le. Bezzeg a venger visszacsapó íjak lövedékei. Azok átsuhantak a trappoló lovasság fölött és irtották a jó bajor nyilazókat. A csörgő, dobogó vágtába ugrott bajor lovasság és a vengerek közötti távolság egyre csökkent. A lovasok már a szájukban érezték a küzdelem sajátos ízét, azt a különös mámort, ami nélkül nem lehet csatát állni. Csak pár pillanat és egymásba csapódunk, hitték a jó bajorok, s közülük a lándzsások előre meresztették fegyverüket, míg mások pallosaikat emelték a magasba, hogy lesújtsanak vele. Hanem abban a pillanatban a vengerek megtorpantak, élesen oldalt fordultak, kilőtték vesszeiket és menekülőre fogták. Mivel már a lendület vitte a bajorokat, mit sem törődtek a földre hullókkal, hanem üldözőbe kezdtek. Nach! – kiáltották az ezredesek, és élesen balra fordultak, mert a vengerek a Duna felé száguldottak. Diethmart hirtelen elöntötte a jókedv. – Lám, láttam előre. Nagy hadvezér vagyok, tudtam, a Duna vár bennünket, hogy elnyelje az ördögfattyakat – dünnyögte magában, és hátra se nézve vágtatott tovább. Gyalogsága persze nem tarthatta a lépést, egyre nőtt a távolság a lovasság és köztük. És ebbe az űrbe a semmiből venger lovasok százai zúdultak be. Nem is tudni, a nyílzápor vagy az éles, könyörtelenül lecsapó szablyák oltottak ki több életet. Meg kell hagyni, a frankok keményen küzdöttek életükért, s vagy kétszázan kivágták magukat szorult helyzetükből és lovasaik után vetették magukat a Duna felé. Megkönnyebbültek, midőn hátra-hátra tekintve látták, a vengerek letettek az üldözésről, inkább veszteségeiket hátrahagyva a dombok közé vonultak.
A bajor lovasság, élén Diethmarral és a többi ezredessel szinte ujjongva, hadrendet tartva vágtattak. Nem is sokára, igaz, alaposan zihálva, a víz illatát is érezték s már egészen közelről látták az üldözött hungarusok ruháját. Még egy sarkantyúzás, csekély ütleg és elérjük a célt. A lemaradt gyalogságuk csak a hatalmas porfelhőt láthatta, mert csak úgy porzott a szikkadt mező. Hanem midőn a lovasroham elérte a dús fűvel hívogató partközeli zöld rétet, a remélt végső ütközet színterét, varázsütésre a kemény föld először rohanásra ingerlően rugalmassá lett, melyen örömmel fut ló és ember, majd az élen haladó paripák csüdig süppedtek a nedves talajba, hogy aztán hirtelen térdig érjen a dágvány ló és lovasa súlya alatt. Sokan a hirtelen lassulást követve, a lovak nyakán átbukva fogtak talajt, mások egymásnak ütközve s egymáson átgázolva dermedten megálltak. Szájtátva bámulták, hogy az őket marasztaló latyakban ellenségeik szétszóródva, szinte a vízen járva poroszkálnak, és gúnyolódva intenek búcsút. – Abgekehrt! Vissza, vissza! – kiáltozták az ezredesek, ám amilyen egyszerű volt kiadni a parancsot, oly nehezen ment annak teljesítése. A lovak ugyanis egy helyben tipródva immár marjukon érezték a talajt. Megmerevedtek, szemükből a páni rémület tükröződött és iszonyatos nyerítésekkel próbáltak szabadulni a nedves ölelésből.
– Ab das Pferd! – harsant fel az újabb kétségbeesett parancs. Le is ugráltak, és azonmód dobálták le magukról vértjüket, ám sokat nem számított. Már őket is húzta magába a vizenyő. Előttük meg az áhított szabadulás, a Duna vonala. Csak hát ott állt a magyar lovasság. – Rückwertz! – hangzott az újabb, kapkodás szülte parancs, amely még el se hangzott, amikor sajátjaik rontottak rájuk. Megérkezett ugyanis a gyalogos seregtest. Mint amikor két ellenséges arcvonal csapódik egymásba, úgy találkoztak a bajtársak. És baj akadt bőven, mert a félhomályból immár a gyalogosok mögött is megjelentek a vengerek könnyűlovasai. Jöttüket vad nyílzápor kísérte. Az igazán hívő frank lelkeknek már csak egy fohászra volt idejük istenükhöz. Így szállt alá a lápvidéken Thietmar érsek és Diethmar vezér is.
Mire leszállt az este, de a csillagok még nem jöttek fel az égre, a Karcsa hegyi magaslatról Árpád nagyfejedelem már megbizonyosodott hadi tervének első napi sikeréről. Mint Berke mondta, éppen egyik fia felől érdeklődött a beérkező hírvivőktől. Meghallgatta őket, majd arcát az ég felé emelte. Ajkát csak két szó hagyta el: Babba Maria. Aztán szigorú és kemény arccal, de nehézkesen felszállt a lovára. Etelét magához intette. Röviden szóltak egymással, aztán elindult az újabb hadi szerre.
Mire a csillagok felragyogtak az égen, a jobb parti frank sereg megsemmisült. Oly gyorsan és számukra elképzelhetetlen módon, hogy még jeladásra se voltak képesek a hajókon veszteglő tartalék erőnek, és a folyó túlfelén tábort épített másik frank hadseregnek. Pedig azok csak egyre várták a nagy győzelem jelét. Mivel a vereséget elképzelni se tudták, így békésen nyugovóra tértek. Etele számba vette harcosait. Közel négyszáz venger életébe került a nagy győzelem. De mi volt e szám az egyesült hadak veszteségéhez képest. Megmaradt ezredeseit magához kérte és kiadta az utasításokat, melyeket bizonyára Árpád rótt feladatául.
– A part mentén és beljebb is, ahol ma ellenségeink csatát terveztek, sebesen és sokfelől őrtüzek lobbanjanak. Lássák a túlpartról, hogy ott lehetnek az övéik! A Dunához legközelebb eső tűz mellé állítsatok a bajorok nyelvén beszélő hírszerzőket, akik az ő nyelvükön kiáltozzanak, énekeljenek. Aztán éjfél körül hamvadjon el a tűz, és legyen könnyű álmot jelző néma csend! – parancsolta, majd azon századok vezetőihez szólt, akik a nap folyamán tartalékként vártak bevetésre: Itt az idő, hogy amit gyakoroltatok, most végrehajtsátok. Semmisítsétek meg az uszályokat! Éjfélig végezzetek! És hajnal előtt az egész sereg a túlparton legyen. Bevégezzük, amit megkezdtünk. Ez a parancsa Árpád vezérnek. Menjetek!
Nem hangzott el több, hiszen mindenki tudta a dolgát, gyakorolta elégszer, korábban magam is láttam Csepel szigeténél. Berke kérdőn nézett rám, mit tegyünk? A tűzgyújtásnál serénykedjünk, a hajók ellen menjünk, vagy nekünk is irány a Duna északi partja? Úsztatunk, mondtam, bár éreztem csöppnyi félelmet. Azért megkérdeztem, nem feljebb, a várhoz közelebbi ponton lenne-e jó átkelni?
– Folyással szemben nem lehet a másik partra jutni, s ha a hajóhad fölött kelünk át, a zajt s az embereket könnyen a hajókhoz sodorja a víz, s oda a meglepetés. A hajóhad alatt jócskán lejjebb akad gázló, ahol kevesebb erőt vesz igénybe az átjutás. De az egész sereg átkeléséhez kevés a hely, így mialatt a búvárok teljesítik feladatukat, két tömény átúsztat a folyón az éj leple alatt. A frankok meg ezalatt sirathatják uszályaikat.
Hamarosan lett is mit siratni. A magyar búvárok leleményes módon észrevétlenül a gályákhoz úsztak és megfúrták őket a vízszint alatt. A több lyukon át a Duna először lassan, aztán hevesen tört utat magának a rakodótérbe. Az emberek mit sem sejtve estebédjüket fogyasztották, s a bort sem vetették meg, így ugyancsak meglepődve fogadták, hogy vízi alkalmatosságuk meginog és a víz lassan átbukik a taton. Lett is hatalmas riadalom. Egymást tiporva menekültek a vízbe vetve magukat, hogy az ár kegyetlenül sodorja őket tovább. Közülük csak kevesek jutottak át a bal partra, jóval a frank tábor alatt. Ott viszont a venger átkelő tumenek karjaiba sodorta őket az ár. Bizony a fogság lett osztályrészük.
Mi Etele töményével megvártuk az éjfélt, s mikor tényleg elhamvadtak a tüzek és csak a csillagok meg a hold keskeny sarlója adott némi fényt, nekilódultunk. A lovak patájára vastag vászon került, nehogy az ellenség neszét vegye a vonulásnak. A lovak tán érezték, milyen fontos az óvatosság. Egyetlen nyerítés vagy prüszkölés nem hallatszott, s még a lószerszámok sem zörögtek, mivel azokat is gyolcsba csavarták. A Duna Pozsonytól keletre eső nagy kanyarulata felé tartottunk, és megkezdtük az átkelést. Az íjak és a puzdra vízhatlan viasszal átitatott zsákba került. Lovam parancs vagy noszogatás nélkül követte a többieket. Szablyámat a nyereghez kötöttem, a kengyelt fogva könnyedén úszhattam az egyre erősebb sodrásban. A harcosok közül sokan lovuk farkába vagy a nyeregbe kapaszkodva úsztattak, mások felfújt marhahólyagok segítségével, szótlanul, s szinte csobbanások nélkül jutottak át a másik partra. Alig múlt éjfél, mikor már magam is a túlparton álltam, és minden ízemben remegtem. A nappali hőséget bizony borzongató hideg váltotta fel és sebeim még nem teljesen gyógyultak be. Tüzet nem gyújthattunk. Máig sem értem, hogyan érték el a vengerek, hogy a nedves lovak ne kezdjék vad és hangos borzongásokkal lerázni szőrükről a vizet, de nem tették. Le sem feküdtek a földre, csak lábaikat szétterpesztve a füvet harapdálták egykedvűen. Csak fülük mozgott a legapróbb neszre is figyelve. Szemüket időnként a távolba meresztették, ahol apróbb-nagyobb tüzek égtek. A frankok melengető és őriző tüzeik, melyek melegét hamarosan mi is megérezzük. Egészen közelről. Tán egy pillanatra – mint kiderült, közel egy egész órára! – elaludtam, amikor Berke a kezemhez ért. Mutatta, lóra szállunk, és indultunk is a frank tábor felé. Mi közel kétezren abban bizakodtunk, hogy a két tömény, amely alább kelt át a folyón, hamarosan megérkezik, és befut a már korábban a pozsonyi oldalra indult 15 tömény. Amikor ez megtörténik, s ehhez már csak pár perc hiányzik, indulhat a mindent eldöntő ütközet.
Hajnali három órára néma vonulással egészen a frank tábor közelébe értünk. Hírvivő érkezett Eteléhez és jelentette, hogy mikor a vezér jeladó tülke megszólal, indul a támadás. Harminc-negyven lóhosszra álltunk akkor az ellenségtől a ligetes fövenyen, és félkörívben karoltuk át a tábort, ahol még fel-fellobbantak a tüzek. A vezéri sátrakban pedig heves szóváltásokkal haditanácsot tartottak. Szerencsére csak mi láthattuk őket, míg bennünket a fénykörön túli vaksötét – vastag felhőtakaró borította az eget, melyen egyetlen csillag fénye se hatolt át, a hold sarlójának helyét is csak kis fénypászma jelezte – rejtett magába. Aztán váratlanul, mély hangon felbődült a fővezéri tülök, melyre szép sorjában feleltek a századokéi. A frank tábor e hangra rémülten ugrott talpra, de sok idejük nem maradt a csodálkozásra és szerveződésre, hiszen a jól megvilágított, bajor katonákkal zsúfolt tábornál jobb célpontot nem is remélhettek a venger íjászok. A zűrzavar leírhatatlan volt. Mindenki össze-vissza kapkodott, ruháját, fegyverét kereste vagy lova után kajtatott. Csak a legfegyelmezettebb egységek sorakoztak rendbe, ám a minden felől szóló tülkök és nyílzápor okán sejtelmük sem volt, honnan várható a támadás, amely akár egy folyó ömlött volna rájuk.
Lovainkat felesleges volt nógatni, elnyúlt testtel szinte röpültek a fény felé. Íjászaink szétváltak előttünk, s mi előre vágtattunk, kezünkben szablyával, buzogánnyal és a rettenetes csákányokkal. Azon vettem észre magam, hogy teli torokból én is hujj-hujjt kiáltok szüntelen, amely kiáltás összhangzata különös bátorságot ad a kiáltónak és rettegést kelt az ellenségben. Szinte démoni hang ez, amelyet tetéz a nyílvesszők suhogása. És már be is zuhantunk a táborba, ahol szerencsénkre nem oltották el a tüzeket, sőt az égő felszerelések még fényesebbé is tették a csatateret. Így jól láttuk, ki van velünk s ki ellenünk. Aztán az ég sietett segítségünkre, hiszen pirkadni kezdett s a hajnali szél elfújta a fellegeket. Szinte öntudatlanul vágtam magam előre. Sebesült oldalamról Berke nem tágított, magát nem kímélve óvott, mint azt parancsolták neki. Jóval előttem Etele vezér maga volt a megtestesült halálosztó. Őriző vitézeivel egyetlen hatalmas lándzsaként tört előre, döntötte földre a bajor talpas tömeget. Éppen megrekedni látszott rohama az összegyűlt frankok tömegén, amikor a Duna felől feltűnt a vengerek újabb három töménye és irtózatos vadsággal vetették bele magukat a küzdelembe. Bezárult hát a kör. A vad küzdelemben, amiben a kegyelem vagy szánalom nem kapott szerepet, sorra vesztek oda a legkiválóbb frank és bajor grófok és papok, a sereg tapasztalt egységei. Nem jelentett itt már semmit a megszerzett vívó tudás, már csak az érzékek és az erő jelentett valamit, aminek a frankok is birtokában voltak, hiszen az életük volt a tét. Ami a vengerek mellett szólt, az elszántság, amiben felülmúlhatatlannak bizonyultak.
A reménytelen helyzetet látva Liutpold, a fővezér elrendelte a teljes visszavonulást. Mentek volna azonnal, merről jöttek, sietve, felszerelésük javát hátra hagyva. Ám nem maradt tétlen Pozsony várőrsége sem. Immár elmúlt a veszély, hogy a frankok megostromolják őket, ezért kitörve a falak közül, igyekeztek elvágni a menekülési útvonalát. A még mindig jelentős számú, az életéért futva menekülő had azonban elsodorta őket. Kik csapatokba szerveződve vagy magányosan a Duna parton, kik a hegyek felé törve igyekeztek mihamarabb elérni a gyepűt a venger töményektől űzve. Hol a hátukba csaptunk, hol elébük kerültünk és kisebb ütközeteket vívtunk, melyekben sorra esett el a bajor sereg színe-java. Az üldözés során halt meg a fővezér, Liutpold őrgróf, meg a nevezetes grófok közül Iring, Gumpold, Megiwald, Papo és Isengrim lovagok, és még 29 másik főnemes.
– Különös háború volt ez, melynek sűrűjében jártunk szavaid nyomán, mert csak arról szóltál, milyen veszteségek érték a frankok seregeit, ám tudjuk jól, minden győzelemnek ára van, s olykor igen nagy ára! – vetette közbe Siemomysł fejedelem.
– A kegyetlen öldöklés során a halál nem kímélte a vengereket sem. Különösen Árpád nagyfejedelem családjának lett oka a gyászra, hiszen a nagyfejedelem két hadvezér fia, Üllő és Jutas is a harcmezőn lelte halálát.
– Mondottad, a bajorok a gyepű felé menekültek, s közülük, akik elérték azt, már biztonságban tudhatták magukat? – kérdezte az egyik polán kapitány, aki láthatóan beleélte magát a történésekbe, hiszen rendre megküzdött a be-betörő szász csapatokkal, s ezért mindig újabb hadi taktikák után kutatott.
– Árpád vezér, kit megviselt fiai elvesztése, de fővezéri döntéseiben meg nem rendült, maga állt az üldöző tömények élére, s alvezérként megmaradt fiát, Tarhost és két, eddig a harcokban részt nem vevő törzs fejedelmét szólította magával üldöző csapatai élére, hiszen célja nem változott. Olyan győzelmet akart, amely sokáig elveszi a frankok kedvét, hogy a venger gyepűt átlépjék. Így négy tömény is űzte-vágta a menekülőket, akik saját földjeikre érvén már biztonságban érezték magukat. Ám újfent csalatkozniuk kellett. Bár több napnyi előnyük volt, ám hála a magyar lovak gyorsaságának, igénytelenségének és szívósságának, három nap alatt Ennsburg vára előtt elérték őket, éppen a hegyek között. Nagy volt az ijedelem, hiszen a bajor utóvédek sorra vesztették el a kisebb ütközeteket, de Aribo gróf, a vár őrségének parancsnoka szentül megfogadta az ott tartózkodó Lajos frank királynak, hogy mindenáron megakadályozza a vár bevételét. Maga is sejthette, inkább alaptalan dicsekvés e fogadalom, hiszen másik három várat is védeni kellett a vidéken, s elegendő katona nem bőséggel állt rendelkezésére, hiszen nagy részük éppen a vengerek földjén halt bele a remélt hódításba, vagy a visszavonulás közben érte a végzet. Ezért javasolta a gyermek királynak, jobb lenne mielőbb országa biztos belsejébe mennie.
Amint a környék megtisztítása után a magyar tömények újra egyesültek, megkezdődött Ennsburg ostroma. A helyieket ugyancsak meglepte az ellenség ily gyors érkezte, hát még gyújtó nyílvesszőik romboló hatása. A felhalmozott szénakazlak, a gabonahombárok és a fatetők hamar porig égtek. Tanakodtak is a bosszúszomjas lovagok, mit tegyenek. Bízzák magukat a bevehetetlennek tűnő magas várfalakra, s várják ki a venger rohamok lanyhulását, avagy vegyenek gyorsan elégtételt a károkért. Ez utóbbi terv hívei kerülvén többségbe, a kitörés mellett döntöttek. Kinyíltak hát a kapuk, s a nehézlovasság dübörögve egy tömegben rontott rá az ostromlókra. Mögöttük pedig, hogy le ne maradjanak a győzelemről, ott talpalt a várvédő katonaság mind egy szálig. Ezt látva a vengerek jó szokásuk szerint vad menekülésre fogták a dolgot. Hatalmas öröm hullámzott végig a várbeli harcosokon, s már magukban számolták, vajh melyikük dicsekedhet a nap leszálltával a legtöbb levágott magyar fejjel. Ha inkább azon kevesekre hallgatnak, akik végigszenvedték a pozsonyi csatát és hisznek is szavaiknak, nem tették volna e dőreséget. Mert a lovaikkal sebesen elinaló magyarok íjai az üldözés közben ugyancsak osztották a halált az üldözőknek. Mikor pedig a vártól már jó messzire csalták az őrséget, varázsszóra visszafordultak, s egyszerre lettek a frankok üldözőből újfent üldözöttek. A páncélos harcosok sorra buktak le nehéz lovaikról, vagy estek el testükben nyílvesszőkkel. Csak alig tucatnyian értek vissza a várfal védelmébe. Főként azért, mert félelmében a gyermek király bezáratta a kapukat. A kint rekedtekre a biztos halál várt.
Az újabb fényes győzelem híre a nagy távolság ellenére alig néhány nap alatt eljutott Csepel szigetére. Furcsa módon nem gyúltak örömtüzek, nem volt dínom-dánom. Inkább csak valami szomorúság látszott az embereken, akik nem hagyományos színű öltözetüket hordták, hanem hófehéret. Férfi és asszony, meg gyermek. Mind. És díszítés egyiken sem volt. Lehet, a vengerek nem is szeretnek ünnepelni, örülni és vigadni? – kérdeztem magamtól. Tarninával szívesen váltottam volna szót, de őt nem találtam. Berke másnap váratlanul lépett a jurtámba. Arca kemény volt és rezzenetlen. Hangja üresen csengett, belőle a barátság nem érződött ki. Csak annyit mondott: Uram, itt az indulás ideje, és a függönyt széttárva kiintett. A jurta előtt ott toporzékolt egy tized kísérő katona. Többségüket még soha sem láttam.
– És te, Berke, velem tartasz, ha már mennem kell?
– Nem, uram! Ezek az északi gyepűig a te embereid. Szólnod felesleges velük, mert csak a magyarok nyelvén értenek. Ám az utat, amely előtted áll, úgy ismerik, akár a tenyerüket. Sérelmed nem eshet az út alatt. Ők életük árán is megvédenek. Áldjanak meg téged, uram a te istenségeid, és a mi örök égi urunk – mondta végül, majd elfordult, hátra se pillantva fellendült a lovára és elviharzott.
Szomorúságot és csalódottságot éreztem, hiszen e percig megbecsült követként, harcostársként éltem közöttük, s most, a győzelem után nagy hirtelen kiadják az utamat. Magamat is vizsgáltam, ugyan mit követtem el, hogy minden megváltozzék. A hosszú úton volt időm ezen töprengeni, de választ azóta sem találok.
Bár Skala sodró lendülettel mesélte a történteket, s ugyan a vége szomorúra sikeredett, Gnieznóban is végéhez közeledett az este. Siemomysł fejedelem nagy lakomát rendezett, ahol megünnepelték követük érkeztét, s az apját, Worek kapitányt. Meg aztán azon is elmélkedtek, mi mindent lehet tanulni a vengerek történetéből. Mert bizony tudták, számukra sem egyszerű idők következnek. Worek jó érzéssel fogadta, amikor a főemberek barátsággal köszöntgették, mint a jeles ifjú nevezetes apját. De ha már szóba elegyedtek vele, újfent nem feledte felemlíteni, hogy a hungarusok sikerének titka az egység. Szabadok a törzsek, a nagy nemzetségek, de van egy uralkodó, akit ősei és saját tettei okán mindannyian elfogadnak, s amit rendelkezik, azt magukra nézve kötelezőnek elismerik. Fejedelme szószólója volt ezúttal is, hiszen követjárásai során évek óta győzködte a törzsek vezetőit, ideje végre országot faragni a sok nemzetségből, törzsből. Poloniát. Országot, amely bár részekből adódik össze, mégis egy irányba tart. Igen, igen, lépnünk kellene – mondták a nemzetségek fejei, meg a többi fejedelem, de nem úgy tűnt, hogy holnap tesznek is érte. Sokkal fontosabb nekik az enyém, mint a mienk! – dühöngött magában az idős Worek kapitány.
Végre aztán elcsendesedett az udvar. Apa és fia magukra maradtak. Élvezték egy kicsinyég a csendet, és szégyenlősen egymásra tekintgettek. Skala látta, a tovarohant időben apja mozgása lelassult, szavainak ereje kissé megkopott. A hangos, erőteljes szólás helyébe a csendesebb, töprengő súlyú mondatok kerültek. Worek szívét ugyanakkor jóleső melegség töltötte el. Elnézte fia izmos termetét, kemény arcélét, a sebesülést a fején, és jó volt érezni a belőle áradó magabízást és erélyt. Nyugalom szállta meg, mert megbizonyosodott, amit nemzetsége, a paraszt Megmentő Irdatól fogva elkezdett, az folytatódik. Önkéntelen mozdulattal fia arca felé nyújtotta a tenyerét. És Skala úgy tett, ahogy hosszú évekkel előtte kisgyermekként, előrehajolt, és fejét apja tenyerére hajtotta. Aztán megszólalt: – Mondd, apám! Miért van az, hogy egy szó, annyi nem sok, otthonról semmit sem mondtál. Nem tudom, mi van anyámmal, rokonainkkal. Úgy vágyom látni őket! – tette hozzá.
– Tudod, fiam, jöttöd nekem öröm, amit magamban ünneplek. Hogy küldetésedben sikerre jártál, az pedig családunk büszkeségének ünnepe. Miért lennék én üröm az örömben? Inkább fogjuk ezt a jó kupa mézsört, s míg elkortyoljuk, hallani szeretném Tarnina nővéred sorsát s üzenetét.
– Ha ürömről szólsz is, apám, szívest hallgatom, mert örömünk és bánatunk közös. De nem siettetlek, mondod, mikor idejét véled. Akkor hát Tarnináról szólnék, ki sokkal édesebb ennél a mézsernél. De szavait úgy, ahogy azt ő mondaná neked, el nem beszélhetem – mondta és hosszú kaftánjából, amelyet a vengerektől kapott, egy pergamenlapot vett elő. Kisimította és átnyújtotta apjának, majd így folytatta: – Azt már tudod, apám, hogy az ifjú venger, Etele, miként kerülgette nővéremet megérkezésünk után, s azt is, miért érezték úgy egy kora éjszakán, hogy bár más szavak hagyják el ajkaikat, mikor egymáshoz szólnak, valamiként mégis egy nyelven beszélnek a szerelemben. Amikor kezeiket kulcsolva egy hangon esküvést kiáltottak az égbolt felé, akkortól férj és feleség lettek a vengerek fennen székelő istenének tanúságtételével. Etele már másnap apja elé állt, hogy asszonyt visz házába, s kérte ehhez jóindulatát. Mivel ellenkezésre nem talált, a frigy megköttetett. Az áldást a táltos magyarok Istene nevében kimondta rájuk.
Worek kiteregette maga előtt a levelet, egészen közel ment a fáklyához, hogy jól lásson, s nekikezdett az olvasásnak:
„Drága Apám!
Háládatlan lányod, kit nem a te hibádból szem elől tévesztettél, a messze távolból küldi ölelését. Éltet a remény, nem haragot őrizel szívedben irántam, s már megbocsátottad, hogy tanácsodat sem kérve, titokban szöktem ki polán világunkból. Nem előled, nem anyámtól szöktem, nem a hála elől, melyet fejedelmünk iránt érzek. Nem is szöktem, s főként nem menekültem, csak elindultam a sors által megírt utamon. Vonzott egy másik világ, amelyről immár bizonyosan tudom, várt engem. És befogadott. Benne boldogságra leltem, s abban boldogságot adok másoknak.
Immár van egy ember, aki részem lett, s én az ő része. A hajdani hunok nagykirályának nevét viseli, és méltón teszi. Érettem áldozatot hozott, szolgálta kedvemet, holott mások inkább csak őt szolgálják. A magyarok között általános, hogy több feleséggel élnek, de ő erős esküvéssel fogadta, miként egy az ő Istene, hát egy a felesége is. Aki én vagyok. Tarnina, ahogy ti szólítotok, s Kökény-Kökörcsin, ahogy magyar népem saját nyelvén szólít. Úgy élek, miként ők élnek, azok a szavak tolulnak ajkamra immár, amelyen ők szólnak. De nem felejtem Rógot, a fejedelmi udvart és mind előtt benneteket. Több lettem hát az elmúlt idő által, egyszerre polán és venger-magyar.
Anyám, Apám, magamban hordozlak benneteket, hisz belőletek lettem. Ha gyermekem lesz, benne folytatódtok nemzedékeken át. Ebben a tudatban küldöm gyermeki ölelésemet a magyarok fejedelmének, Árpádnak városából, Etele vezér házából, az én otthonomból.
Szerető lányotok, Tarnina”
Worek elérzékenyült, vett két mély levegőt, hogy ne remegjen a hangja. – Amikor először megláttam őt, már tudtam, különleges gyermeket küldtek a földre nekünk az istenségek. Milyen szerencse, hogy bőkezűek, s téged is mellé adtak, fiam. Lehet, jó előre eltervezték, hogy éppen veled és még inkább nővéreddel szentesítik a kívánt szövetséget a polánok és a vengerek között – mondta, és igen elérzékenyült. Aztán kis hallgatás után így szólt: – Anyád nem sokkal az után, hogy a vengerekhez indultál, megbetegedett. Ereje napról napra fogyott, és nem volt olyan javas a környéken, aki felismerte volna, milyen kór gyötri. Aztán egy napon magukhoz hívták őt a kegyes istenségek.
A két férfi néma csöndben ült egymással szemben. A gyertya, amely eddig némi fényt adott, lobbant egy utolsót, és a szobára teljes sötétség borult.
Két nap után lovaglásból érkezve Skalat a fejedelem, Siemomysł nem a fogadóteremben várta, hanem elébe sietett egészen a palota kapujáig. Arca gondterhelt volt és szomorú. Intett, hogy nem kellenek a formaságok, meghajlás, köszöntés, s a felesleges szavak sem. Megállt Skala előtt, kezét a vállára tette, majd így szólt: – Leveszem válladról a terhet, az önvádat, hogy valami olyat cselekedtél a vengerek között, amellyel becsülésüket elvesztetted. Távoznod kellett, mert szörnyű dolog történt, amiről nem tudhattál. Most hajnalban értesültem róla, hogy a dicsőséges hadjárat utolsó napján a venger nagyfejedelem halálos sebet kapott, s az úton hazafelé meghalt. Mivel vele tartó harmadik fia is holtan maradt a várfal alatt, így nagy gyász köszöntött népeire. És bizony még nem tudható, mi következik most a vengerek világában.
Skala döbbenten hallgatta a szavakat. Erős fájdalom töltötte el, és megértette, mit látott a búcsú percében a venger Berke arcán, s mi okozta az őt kísérő katonák hallgatagságát. Már szinte értette azoknak a daloknak a szövegét, amelyet őrizői énekeltek a tábortüzek mellett, s melyek helyett Csepel szigetén korábban gyorsabb, vidáman csengő énekekkel töltötték az időt. Gyászdal volt tehát, amit utoljára hallott. Árpád nagyfejedelem gyászdala.
– Akkor hiábavaló volt minden, amit tettem?
– Nyomot hagytunk általad, és hiszem, nem sívó homokban. De kérdésedre nem én, hanem csak a jövő adhat választ.
*
Skala újra polán földön
Skala hírneve nőttön-nőtt. Még harminc éves sem volt, amikor a fejedelem első bizalmasaként elnyerte az udvarmesteri rangot. Gondolhatnánk, gyors felemelkedése miatt sok irigye támadt és gyanakvással fogadták az udvarban szerepet játszó idősebb emberek, polán kapitányok, vagy éppen a szövetséges fejedelmek. Köszönhetően apjának, a köztiszteletet kivívó Woreknek, mégsem így történt. A katonák apja méltó követőjét látták benne, aki arcán a hősiesség sebét viselte, míg az udvaroncok elismerték, nem áll hadilábon az ismeretekkel, melyeket ráadásként még jól is használ. Nem a maga, hanem a polánok javára. Megbízhatóságát és örökös tettrekészségét különben sem vitatta senki. Házasságával kapcsolatban mégis a rangot emlegették, amikor kitudódott, hogy a wislanok egyik kapitányának lányát készül feleségül venni. Mint hírlett, hazafelé tartván szállt meg a wislan fejedelmi udvarban, ahol megakadt a szeme Wilkan, a gyors mozgású, inas, seszínű hajú, éles arcélű lányon. Mikor megtudta a nevét, jót kacagva mondta: Nagyon ismert téged anyád, ha ezzel a névvel illetett. Mert tényleg olyan vagy, mint egy nőstény farkas – mondta Skala. – Nem is mersz a közelembe jönni, ugye! – replikázott Wilka, de csalódás érte. A nála jó három fejjel magasabb férfi villámsebes mozdulattal elkapta és kinyújtott karokkal maga elé emelte, s így arcuk egy magasba került. Egyikük úgy nézett a másikra, mint a vadász az eléje kerülő vadra, másikuk meg akár a támadásra kész vad a felkészületlen vadászra. 
– Ha közelebb engedlek, talán harapsz? – kérdezte Skala gúnyolódva.
– Próbáld meg! Már, ha van bátorságod még közelebb ereszteni a farkast – hangzott a válasz.
– Hogy a beszéded éles, azt már tudom. Hogy a fogaid is olyanok-é, azt hamarosan megérzem – vágta rá a férfi, majd alig halt el a hangja, máris magához rántotta a lány testét. Olyan közel voltak egymáshoz, hogy az orruk majd összeért. A lány szeme résnyire szűkült, de a félelem legkisebb jele sem tűnt fel benne.
– Lássuk hát, harapsz-e, mint a farkas?
Akkor Wilka tett egy váratlan mozdulatot a fejével, hiszen kezei nem voltak szabadok. Skala pedig máris érezte a nyakán a lány nedves ajkait és hegyes fogait. Hogy védje magát, elejtette Wilkát, aki most alulról nézett fel rá kissé gúnyosan.
– Végre látok félni egy kősziklát! – mondta, majd váratlanul felnyúlt a férfi arcához s egyik ujjával megérintette arcán a sebhelyet.
– Akkor is féltél, amikor ezt szerezted? – kérdezte.
– Amikor éles venger szablyák és germán kardok zuhannak egymásnak és szikrázik minden, amikor holtakon gázolsz át és vérben csúszkálsz, amikor halálba kergetnek a sivító nyílvesszők, akkor félne az ember. Már, ha képes lenne bármit is érezni. Csak megy előre vakon a győzelem vagy a halál felé.
– Akkor tőlem miért féltél, hiszen nálam nincs se kard, se íj, s germán sem vagyok.
– Nem tőled, csak a szemedtől féltem egy pillanatig. Mert a szemedből a jég hidege áradt.
– Ha kisüt a nap s meleget ád, elolvad a jég! – mondta a lány és elindult a wislan kapitány háza felé. Skala egy ideig mögötte ment, majd a lány mellé lépett. Megállította.
– Farkaslány! Tedd meg nekem, hogy felém fordulsz, és egyetlen pillanatra becsukod a szemedet – kérte. Wilka úgy is tett. Nagy volt benne a kíváncsiság, mi következik most? Skala hatalmas kezét a lány arcára tette, megsimította az arcát, majd a szemhéját, és végül azt mondta:
– Lám, nem lehetsz te farkas, hiszen az be nem csukná a szemét, és emberi kézre nem hajlana, csak inkább beléharapna. Mert nem bízik az emberben.
Wilkának nem volt válasza. Pontosabban úgy érezte, az volt a válasz, hogy behunyta a szemét, s hagyta, azt tegye vele Skala, amit kifundált magában. Megbíztam ebben az emberben, akit alig ismerek! – tudatosult benne, de valamiért nem csodálkozott önmagán.
Két hétig múlatta Skala az időt a kapitány házában, s bizony nagyrészt Wilka társaságában. Ám szorította az idő, s csak ki kellett tűzni az indulás napját. Az utolsón, a délebédet elfogyasztva sétára indultak. Midőn egy oromról szótlanul nézték a lent elterülő legelőket és a hegykoszorút, Skala a lány derekára tette a kezét, majd gyengéd mozdulattal maga felé fordítva magához emelte. Wilka nem tiltakozott, kezeit a férfi vállára tette, majd immár ő húzta szorosan magához. Amikor fejét a vállára fektette, elmosolyodott. Olyan furcsa érzés volt, hogy lába a föld felett van, mégse vesztette el lába alól a talajt. Tán, mert oly erős volt a kar, amely ölelte.
– Elolvadt a jég a szemedben! – súgta Skala.
– Mert kisütött a nap! – hangzott a válasz.
Estebédnél a vadhússal gazdagon megrakott asztal mellett ültek. A kapitány oldalán hat asszonya foglalt helyet, meg szép sorjában, ahogyan születtek, nyolc gyermekük. Mielőtt másodszor ürítették volna a mézsörös kupákat, Skala felállt és a kapitányhoz fordult:
– Méltóságos kapitány! Hogy hazafelé tartván fejedelmedtől szerencsém volt-e, vagy hibát követtem el, midőn hozzád betértem, e pillanatban meg nem mondhatom. Ám segítségeddel hamarosan választ kaphatok – mondta, s amint körbe tekintett, bizony értetlenkedő arcokat látott. Néhányuk szemében egyenesen a közeledő felháborodás jelét fedezte fel, mert ugyan, micsoda udvariatlanság csak gondolni is rá, hogy náluk megszállni szerencsétlen gondolat. Egyik-másik tenyér már-már kezdett is viszketni, hogy elő a karddal és némi vérrel azonnal lemosni a gyalázatot. A kapitány nem ezek közé tartozott, mert érezte, Skala szavai csak felvezetése valaminek. Célja van, csak nem tudom, hova lyukad ki a végén – gondolta magában, s mert szerette az ilyen különös szócsatákat, hát parányi szünet után szinte közömbös hangon megszólalt:
– Na hiszen, igazán nagy tisztesség, hogy Siemomysł fejedelem udvarnoka engem kér fel eldönteni, vajon sorsa jóra vagy éppen rosszra fordult, midőn házamba betért. Ám, ha tanácstalanná lettél és segítségemre van szükséged, rajtam ugyan nem múlik. De végtére is, csak tudnom kellene egyet s mást, hogy segítsem a döntést – válaszolta a kapitány, és az asztal körül mindenki bólogatni kezdett. Az asszonynépség zavarában heherészve jól előre hajolt, hogy egyetlen pillanatot se veszítsenek el abból, ami következik.
– Ahhoz, hogy dönteni legyek képes, nemes kapitány, elegendő egyetlen kérdésemre adott válaszod. Mert abból szempillantás alatt kiderül, vajh életem nagy szerencséje vezérelt-e asztalodhoz – mondta. Na, erre aztán mindenki újfent felkapta a fejét, mivel végképp nem tudták, miről is kell döntenie uruknak.
– Kérdezel vagy kérsz valamit ma este vagy sem, nekem egyre megy. Mert Siemomysł fejedelem követének látogatását magam hibának nem vélem, sokkal inkább szerencsének. Márcsak annak okán, hogy ugyan kitől hallhattam volna azokról a nevezetes vengerekről, meg a nagy háborúról a frank fejedelmekkel? Csakis tőled, első kézből! A szerencse hozott asztalomhoz, kérj hát, amit a szíved diktál – szólt határozott és udvarias hangon a házigazda, aki már maga is igencsak kíváncsi lett, merre csavarintja a szót ez a megtermett férfi. Skala megvárta a neki tetsző, dicsérő szavakat, aztán két hatalmas öklét az asztalra fektetve keményen, mondhatni szigorral ejtve a szavakat válaszolt:
– Kapitány! Szörnyű dolog történt Sieomysl fejedelem követével az udvarodban! – amint a szavak szinte kizuhantak mosolytalan szájából, hirtelen néma, amolyan vihar előtti csend szállt a teremre. Még levegőt se vettek, amikor Skala elébük vágta a vádat:
– Rabul ejtettek e házban! – A kapitány s az egész vendégsereg arcára immár az értetlenség és a szörnyülködés ült ki.
– Rabul? Téged, követ úr? Ki tett ilyet s mikor? Kardomtól vész el! – mordult a kapitány válasza.
– Csak azt ne tedd, uram! Nekem a feje és a teste egyszerre kell, hogy én büntethessem meg kényem s kedvem szerint! – mondta Skala és arcát immár alig tudta szigorúságában megtartani.
– Rendben, rendben! Aki ilyen főbenjáró bűnben vétkes, büntesd te, ki vendég vagy a házamban – mondta a kapitány és tekintetét szigorral hordozta körbe az asztalnál ülőkön. Mindegyikük döbbent tanácstalansággal nézett vissza, csak mintha Wilka tekintetében bujkált volna valami különös fény, s arca vált pirosabbá, mint szokott. Nevezd meg hát rabtartódat! – szólította fel Skalát a kapitány.
– Mivel által adtad nekem a büntetés jogát, hát valóban nincs, mi megtartóztasson, kapitány! – hangzott a válasz a vendég szájából, akinek arcára mosoly ült ki, amikor folytatta.
– Az én rabtartóm ott ül oldaladon. Legelső leányod az, Wilka! – mutatott a lányra. – Fejét vehetném, hiszen felhatalmaztál rá. De mint imént mondottam, nékem feje, teste és lelke, vagy enmaga kell, teljességében. Már, ha önként nékem adja a te áldásoddal, nemes kapitány.
Amint Skala szavai elhangzottak, ugyancsak talpra pattant a társaság, s lett egyszerre vad kiáltozás és kis női sikolyok. A férfiak kupák után kaptak, az asszonyok felugrottak a helyükről és Wilkára vetettek magukat. Pontosabban csak elindultak, mert szólásra emelkedett a kapitány, amitől a kupák megálltak az ajkak előtt és csend is lett a teremben, Igaz, nem őrá tapadtak a szemek, hanem Wilka arcára, ami pirosból bíbor színűvé vált, s ültében oly kicsire igyekezett magát összehúzni, amilyenre csak lehetett. Mindennek nézett ki akkor, csak farkaslánynak nem, sokkal inkább madárfiókának, aki a fészekaljban keres menedéket valami ragadozó elől.
– Siemomysł fejedelem bizony jól választott, amikor téged követjárással megbízott. Mert ugyancsak jól csavarod a szót, s van képességed, hogy figyeljenek rád ülve is, hát még, ha felállsz. Engem is jól megtévesztettél, hiszen már-már valóban hittem, sérelem ért itt a házamban, amit igen szégyelltem volna. De azt a sérelmet, amely lányom részéről ért, akár dicsőségnek is vehetem. Ily rövid idő alatt kalodába zárni egy ekkora férfiembert, igazán nagy tudomány. Lám, mi rejlik egy leányban, amit csak most fedez fel az apa, ki pedig elég régóta ismeri. Óvnom kell őt minden erőmmel, de végtére is szavatartó ember lévén, nem tehetek mást, mint átadni néked a vétkest, holott szívem vérzik, hogy házam legszebbik kincsének elvész a feje. Mert ígértem, ki meglop téged, annak feje vétetik. De az utolsó szó joga csak megilleti a vétkest, kinek jogot adtál, hogy válasszon a halál és az új élet között.
Wilka nem tehetett mást, hát szép komótosan felállt. Csak az őt jól ismerők fedezték fel, hogy az utóbbi percben, míg apja beszélt, egészen megváltozott. A riadtságot és zavart elfújta valami és a 17 éves lányból hirtelen olyan harcos amazonná változott vissza, amilyennek ismerték. Hangja sem csipogósnak tűnt, hanem nagyon is határozottnak.
– Apámuram! Most hallom először, hogy vétkeztem ez ember ellen! Én ugyanis észre sem vettem bűnömet. Ezért sokkal inkább úgy érzem, éppenséggel nem őt, inkább engem ért sérelem. Mert mi más, ha a védtelen lányt ezen óriás polán kezeimet lefogva többször a levegőbe emelt, s hogy ne tudjam, mi történik, a szememet is becsukatta velem. És tetézve e bűnt, szégyenemre még csókot is adott a számra, amit én előszörre nem is kértem. Azzal vádolom hát, hogy inkább ő az, aki engem zárt kalodába azzal a kitervelt céllal, hogy megszelídítsen. Márpedig itt mindenki tudhatja, szelíd farkas nem létezik. Bűn áll, apám, bűnnel szemben. Döntsd el te, ki vétkezett nagyobbat! – mondta és büszke tartássalkörül jártatta szemét. Mutatóujjával egyenesen s vádlón Skalára mutatott.
A wislan kapitány hirtelen nem tudta, bosszankodjon, vagy inkább hangosan hahotázzon a szavak hallatán. Mert se a követ, se a lánya egyenes szavakat ki nem ejtett érzelmükről, csak kerülgették a valóságot, mint a macska a forró kását. Nem nagyon kedvelte, ha az emberek nagy feneket kerítenek olyan dolgoknak, melyek egyszerűen is elintézhetők. Ezért aztán olyan hangon válaszolt lányának, ahogy a kisgyermekekhez szól az apjuk, ha nem erősen kívánja megfedni őket.
– Mondd csak, édes kicsi, felettébb ártatlan s védtelen leánykám! Aztán minden erőddel tiltakoztál, ellenszegültél, amikor magához emelt?
– Nem tettem. Mert nem számítottam rá. Csak úgy jött, mint a tavaszi villám a kék égből.
– És másodszor sem számítottál rá?
– Akkor már hogy is ne számítottam volna? Láttam a szemén, hogy mire készül.
– De legalább akkor ellene álltál, nem?
– Azt éppenséggel nem tettem.
– Nem tetted, nem tetted, de miért? Hisz nem volt ínyedre, ami történt?
– Ínyemre volt vagy sem, elment az erőm!
– És arra kényszerített-e, hogy becsukd a szemedet?
– Csak kért. Szép szavakkal kért.
– És a csók? Arra is szépen megkért?
– Nem hallottam szavakat. Csak a csókot éreztem az ajkaimon.
– De legalább hidegek voltak az ajkaid és össze is szorítottad őket?
– Hidegek voltak-e, azt én nem tudhatom, tőle kérdezd apám, a bűnöstől. De, hogy kinyíltak, arra jól emlékezem, s arra is, hogy nem kaptam levegőt.
– Akkor tehát szörnyűség volt az egész, amelyre okot soha sem adtál? – hangzott az újabb kérdés, amely ugyancsak oldottá tette a hangulatot az asztal körül. Az asszonyok széles mosollyal élvezték a helyzetet, s egyikük-másikuk már betapasztotta a száját, hogy ne hallják kacagásukat. Skala csak a lány szemeit nézte, amelyek egyre melegebben csillogtak, és a mosoly apró redőket rajzolt a szeme köré. Hálát adott a sorsnak, hogy éppen erre járva eléje hozta ezt a leányfarkast. Megborzongott, amikor arra gondolt, hamarosan érzi majd a bőrén a fogait.
– Adtam hát! Nem vicsorogtam rá, nem is hallattam farkasüvöltést, csak a szemébe néztem.
– És mit láttál a szemében?
– Hát? Hogy szereti a farkaslányokat. De legalább egyet, egészen bizonyosan –hangzott el a válasz, amelynek nyomán többen felkiáltottak, a fiatalok meg tapsikolni kezdtek, s az izgalom rózsákat varázsolt az arcukra.
– Mit szólsz ezen állításhoz, Skala? Hát még sincs itt szó rabságról, hanem inkább általad ácsolt erős kalodáról?
– Talán nem hallottál még arról a szóról, kapitány, hogy édes rabság? Én nem állítottam egy percig sem, hogy fájdalmas nekem e rabság. De most kimondom, sokkal inkább édes, mint a hegyi méz, amelyet nem messze a guralok gyűjtenek! – mondta nevetve.
Na, ekkor aztán végleg elszabadult a hejehuja! Mindenki talpra szökkent és boldogan kiabált, az asszonyok ölelkeztek, a férfinépség pedig kupákkal verte az asztalt. A kapitány sem bírta tovább a bíró szerepét. Magához vonta a lányát, csókot adott az arcára, aztán magával húzva megkerülte az asztalt és Skalához lépett.
– Már csak egy kérdésem van hozzád, fiam. De igen fontos kérdés. Ezért figyelemre intek mindenkit a teremben, hogy jól hallja válaszodat – a terem elcsendesedett, minden szem rájuk meredt. Azt mondd meg nekem, hogy te itt és most csak egy velünk azonos ívású törzs fia vagy-e, akinek szeme megakadt a mi szépséges farkaslányunkon, avagy a polán fejedelem nagyságos követe, ki küldetésben járva úgy véli, nagyobb lesz a siker, biztosabb az együttműködés, ha annak egy wislan lány ad nyomatékot? – kérdezte a kapitány, akin látszott, ezúttal komolyan kérdez. Wilka arcán az értetlenség látszott, a megdöbbenés. Mert számára nem volt kérdés, hogy Skalája önmagáért, s nem másért vetett rá szemet. De a követ is elkomorult, mert kedvességet vagy viccet ő sem érzett a szavakban.
– Megbántasz, uram! – vágta rá fennhangon. – Mert kérdésed becsületembe vág. A wislan fejedelemnél jártamban én Sieomysl fejedelem követeként, aki szót vitt és kapott nemzetségeink jövőjére figyelmezve. Ám a te házadban, kapitány én pomezániai Skala vagyok, a veled egyrangú apám, Worek kapitány fia. Egy férfi, aki éppen a te házadban látta meg azt a szempárt, amely rabul ejtette. Küldetésem célját, mielőtt házadba tértem, már elértem. A magam célját pedig te tártad fel az imént. Ezért, zokon ne vedd, de megkérdezem: Talán fontos neked, hogy rangban hozzád hasonló-e, aki lányodat akarja, s nem egy névtelen szolga, avagy földműves? – tette fel a kérdést. Ha eddig nem derült volna ki, milyen ember, most mindenki láthatta. A kapitány is, aki alacsony termete okán kénytelen volt erősen felemelni a szemét, hogy amíg válaszol, lássa Skala tekintetét: – Midőn először láttalak, csak az járt az eszemben, kardot rántani ellened nagy próbatétel lenne, talán reménytelen vállalkozás. Immár mindannyian tudjuk, szavakat szavaiddal szembe helyezni is épp oly erős próbatétel. Igaz, ami igaz, nem is sejtettem, hogy benned a nevezetes Worek kapitány fiát tisztelhetem. Rang ez, nem is kevés! Fejedelmünkhöz útban járt nálam is több ízben, hogy meggyőzzön, hogy egy az érdeke és célja a lechita nemzetségeknek. Ha pedig közös a cél, annak elérése is csak közös lehet. Aztán meg kérded, miként vélekednék, ha csupán földműves lennél. Nos, jól tudjuk mi itt Wislanie-ban, hogy Siemomysł fejedelmetek paraszti család sarja, ma mégis ezrek tisztelik és félik. Miért tiltakoznék, ha éppen polán paraszt ivadéka lennél? Csak az a fontos, hogy lelked mélyén jó vagy, avagy éppen rossz, amit ily rövid idő alatt ki nem deríthetem. De bízom fejedelmed ítéletében s családomba készséggel befogadlak. – A csend még kitartott, s most a figyelem a lányra irányult. Vajon mikor szól és mit? – kérdezték magukban a jelenlévők.
– Könnyű dolga van a farkasnak, amikor vadászik, s látja két rőtvad egymásnak feszül, s fogyasztják egymás erejét. Csak egy ugrás, egy harapás és megvan a zsákmány, akár kettő is egyszerre, melyért máskor annyit küzd egy toportyán. Ne vedd zokon, apám, de jó ideje ti ketten szavakkal párviadalt vívtok és csak egymással törődtök, ám hogy én, a farkaslány, miként vélekedek, eszetekbe se jut? – kérdezte, és apja mellől Skala elé lépett, aztán halkan, de nagyon határozottan mondta: – Paraszt vagy követ, ekét megragadó vagy kardot hősként forgató vagy Skala, de kellesz nekem. Édes rabságodból ugyan ki nem szabadítlak! Csak egyet kérek itt mindenki előtt. Fogadd meg hitedre, hogy spórolsz a szavakkal. Mert fárasztanak s elveszik az időt ettől! – már ugrott is Skala nyakába, lábai csak úgy kalimpáltak a levegőben, miközben mohón szájára tapasztotta ajkait.
Mindenki hangosan számolni kezdett, s már tíznél is tovább tartottak, s már szólt is a közös kiáltás, hogy „jeszcze raz”, vagyis „még egyet!”, amikor ajkaik elváltak egymástól. Mit is tehetett volna a jó wislan kapitány, mint áldását adni a frigyre, s aztán fogadni asszonyai öleléseit. Milyen szerencse, gondolta, hogy hat asszonya közül egy sem olyan, mint Wilka lánya, mert akkor lenne neki is rabság, örökös kalodában ücsörgés. Amikor a szerelmesek egyedül maradtak, a lány biztonsággal elhelyezkedett Skala ölében, kezével megsimogatta az arcát, majd halk és kedveskedő hangon megszólalt: – Van még egy feltétele a rókalánynak. Feleséged leszek, de csak akkor, ha nem követed apám és néhány venger példáját. Vagy első és egyetlen leszek, vagy... a férfi ekkor nagy lapát tenyerét a lány szájára tapasztotta és gyorsan válaszolt: – Ceb nagyapámnak ugyan két asszonya volt, csak nem egyszerre. És apám is beérte anyámmal. Te éppen elég leszel elsőnek és egyetlennek. Ekkor elvette irdatlan tenyerét Wilka szájáról, hadd beszéljen végre megint, ha akar. De már nem akart. Olykor a farkasok is hallgatnak.

Wilka asszony emberei
Skala és Wilka Poznanban éltek alig egy-két utcácskára a fejedelmi palotától. Az asszony hamar megszokta új környezetét meg az udvart. Férje magas rangja okán egyhamar elfoglalta méltó helyét a fejedelemasszony mellett, aki jó társra lelt benne. Kedvelték, mert bár szókimondó volt és változatlanul élesen fogalmazott, ha vitára került a sor, ám folytonos jókedve mindenkire átragadt. Kezdetben a nők féltékenyen lesték minden mozdulatát, mert uraik ugyancsak rajta felejtették a szemüket. Ám hamar kiderült, hogy Wilka számára a világot a férje jelentette. Hamar gyermeket is akart tőle, és erre sem sokáig kellett várni. Persze, fiú lett, ahogy illik. Bár Skala gyakran elmondta, náluk mindig lány születik először, csak aztán fiú, de az asszony attól a perctől fogva, hogy megérezte, gyermeket hord a méhében, tudta, csakis fiú lehet. Világra jötte ugyancsak megviselte, mert a vékonyka asszony hatalmas babát hozott a világra. Annyira hasonlított az apjára, hogy arra nehéz volt szavakat találni. Amikor úgy tizenéves korában Jan – mert akkoriban ezt a még szokatlan nevet kapta az egyik tudós ember tanácsára – apja mellé állt, tényleg olyanok voltak, mint két tojás. Az asszony szeretett közibük állni ilyenkor, s ez a jelenet mindig mosolyt csalt az arcokra, hiszen szinte eltűnt a két óriás között. De az arcán ott ragyogott a büszkeség: „Az én embereim!”
Házasságuk sokak csodálatát kiváltotta Poznanban. Akik kevéssé ismerték az udvarmestert, azok váltig csodálkoztak, hogy beéri egyetlen asszonyával. Tudtak róla ugyan, hogy megígérte, rajta kívül másikat nem vesz magához, de hát láttak ők már ígérgető férfit eleget. Meg aztán a férj igazán jóképű volt, bár tartózkodó, azért a nők ki-kivillantottak magukból ezt-azt, hogy figyelmét felkeltsék. Különösen a követségbe vagy vendégként érkező idegenek hölgykísérői érezték úgy, hogy a vendéglátó udvarmesteren keresztül jófajta előnyök szerezhetők némi közös élvezetek által. Csak rosszul mérték fel a helyzetet, hiszen sokkal célravezetőbb volt egyenesen Siemomysł fejedelem kegyeire pályázni. Ő ugyanis sok asszonya mellett is igen érdeklődött a hölgyek bájai iránt. Csak hát a fejedelem rangban ugyan mindenkit felülmúlt, s ez éppen elegendő mértékben növelte vonzerejét, ám megjelenésben és vágykeltő képességben jóval alacsonyabbra értékelték az előnyökre vágyakozók. Így aztán a fejedelmen és udvarmesterén át vezető út is rendre járhatatlannak bizonyult a sündörgők számára. Érdekes módon mégsem a hölgyek váltak sértetté az elutasítás miatt, hanem a vendég nemes urak, akik úgy vélték, ezek a faragatlan polánok semmibe veszik ajánlatukat. Amikor visszatértek fejedelemségeikbe vagy germán hercegségeikbe, hírül vitték, milyen rátarti a polán udvarmester, aki sem a bort nem kedveli, sem a női nemet, és csak az elveinek él. – Nem is értjük, hogyan élhet ezzel a hideget árasztó emberrel a felesége! – mondogatták, s élénk színekkel lefestették, milyen szépség a felesége. Kisebb zavart okozott a german látogatók körében, hogy egyikük, aki éppen a szász udvarból látogatott Gnieznoba, előállt az ott ismert szóbeszéddel, amely szerint az udvarmester ugyancsak hódolt egy nevezetes szász szépség bájainak. A történetet hitték is meg nem is. Mikor Skala fülébe is eljutott, hát jó érzésekkel gondolt arra a telt idomokkal megáldott lányra, akit akkoriban feleségének szemeltek ki.
Ha valaki, hát Wilka pontosan tudta, csöppet sem hideg-rideg emberrel kötötte össze életét. Csak tudni kell beszélni a nyelvén, s akkor melegszívű, lágylelkű ember – mondta a kétkedőknek. Arról már nem beszélt senkinek sem, hogy ő mindent megtesz Skala figyelmének megtartásáért. Vonzereje csöppet sem csökkent az évek során. Ha kezébe kerültek régi ruhái, köztük az, amelyet akkor viselt, midőn Poznanba érkezett Skala oldalán, azt olykor elővette, maga elé tette, nézegette, aztán gondolt egyet és felöltötte. Pont úgy állott rajta, mint akkor! Néhányan arról suttogtak, azért nem született több gyermekük, mert az asszony féltette az alakját. Akkoriban ugyanis a 4-6 gyermek kihordását követően bizony keveset adtak magukra az asszonyok, s így hamar elmúlt irántuk a férfivágy. Arról nem is beszélve, hogy a tisztálkodás sem tartozott erényeik sorába. Ezért enyhe csodálkozással nézték, hogy Wilka naponta eljár a fürdőházba, majd gondosan bekeni testét méhviaszból, mandulaolajból és rózsavízből készült krémmel, amelyet szolgálója erősen belegyömöszkölt a testébe. Arcára pedig egy fertályórára gyümölcskarikákat tett. Ezt a praktikát nem otthonról hozta, hanem tudós férfiútól hallotta, aki a római gyógyító Galenus könyvéből tanulta mesterségét. Az időnként Poznanba érkező arab kereskedőktől rendre illatos szappant vásárolt, amellyel naponta megmosta a haját. – Na, ez lett aztán jó beszédtéma városszerte. Mindenki azon tanakodott, ugyan mikorra hullik ki összes hajszála e szükségtelen megpróbáltatástól. Arról azonban senki sem tudott, hogy esténként úgy illatozott, mint a virágos kert a friss tavaszi szélben. Hogyisne bódította volna el a férjét, amikor csak akarta. Viselkedésével egyébként divatot teremtett. Siemomysł fejedelem első asszonyában hamar követőre talált. Ugyanis nagyon igyekezett megtartani magát ura kegyeiben, amelybe bizony sok asszony belefért.
Skala valóban más volt, mint az udvari szolgálatokat ellátó nemesemberek. Egyrészt jóval többet tudott náluk a világ dolgairól, másrészt napjait nem sürgés-forgással, ilyen-olyan fecsegésekkel töltötte, hanem feladatainak ellátásával. Köztük is a bíráskodással, amely igen megterhelő volt, s népszerűséget nem nagyon hozott számára. A fejedelem nem hiába igyekezett kivonni magát az ítélkezésből, hiszen annak lényege megmondani, ki a bűnös és ki a bűntelen. Akik ily módon keresték igazukat, hol elégedetten távoztak, vagy éppen dühtől eltorzult arccal rontottak ki a teremből, hiszen az ítélet nem nekik kedvezett. Az igazi vétkes ilyenkor maga volt az ítélkező. A legnagyobb gondot mindig az udvarhoz tartozó előkelők tettei jelentették, mert közülük nem egy gondolta úgy, ő sokkal rangosabb ennél a parasztivadék udvarmesternél, aki szép szavakkal vagy más dolgokkal le nem kenyerezhető. Az elítélt első útja a nagy bosszúságot követően persze a fejedelemhez vezetett. Pontosabban – ha nem is mindig! – vezetett volna, hiszen azt, hogy ki és mikor járulhat a fejedelem elé, amúgy udvarmesterként éppen Skala döntötte el. Azért a sündörgő igazságkeresők olykor csak bejutottak Siemomysłhez, s dohogva tudakolták, ugyan honnan e nagy bölcsesség az udvarmester fejében, hogy eldöntsön valamit. A fejedelem, ha akadt éppen türelme és nem zavarta ki azonnal a vádaskodót, szépen elmagyarázta, nem véletlenül hívott udvarába tudós embereket, akik bejárták a világot. Azok pontosan tudják, hogyan s mint ítélkeznek a germánok, a frankok, meg a rómaiak, akikhez mi is hasonlítjuk magunkat. Fontos dolgokban az ő tanácsaikat hallgatva születik döntés. És ő ezt a döntést helyben is hagyja. A dohogók persze ilyen könnyen csak nem nyugodtak meg, s otthonaikban, szűkebb társaságban hangot adtak véleményüknek, miszerint tesznek ők a german szokásokra, meg a római jogra. Annál is inkább, hiszen legtöbbjük még csak nem is hallott soha sem a frankokról, sem a rómaiakról. Olvasni pedig jószerint egyikük sem tudott.
Az udvari tudósok, akik annalest, vagyis évkönyvet vezettek mindarról, ami az udvarban az Úr kilencszázharmincegyedik évében történt, azt aranyszín tintával jegyezték fel a tanult emberek. Napvilágot látott ugyanis Siemomysł fejedelem fia, aki a Mieszko nevet kapta. Skala udvarmesteri feladatai tovább bővültek, hiszen immár a fejedelmi utód taníttatását ő felügyelte. Éppen kilenc évig eleget is tett e kötelességnek. Bárhonnan nézzük is, Skala valóban központi helyet foglalt el az udvarban. Diplomáciai képességei az idők során nem csökkentek. Nagy hozadéka lett Wilkával kötött házasságának is. Egykori esküvőjükön ott volt a legendás Krak székében ülő wislan fejedelem, aki talán a legfontosabb szövetségese lett Siemomysłnek. – Ha kettejük között nem az egyetértés, hanem a vezérségért vívott harc dominálna, úgy az egyesülési törekvés alighanem hamvába holt volna – mondta Skala, aki gyakran járta a wislan vidéket. Útjára igazi összekötő kapocsként Wilka is elkísérte. Mindig örömmel fogadták őket, hát még akkor, amikor a fejedelem egyik kocsijával érkeztek, és egyszerre nem is ketten, de hárman pattantak ki. Velük tartott ugyanis a még akkoriban aprócska Jan is, aki aztán tényleg egyszerre polán és wislan, vagyis a két nagy lechita törzs együvé tartozásának jelképe. Senki se vitatta e szövetség fontosságát, hiszen hosszú időn át Krak utódai csak vágyakozva nézhették a Wawel dombját, melyet a morvák, majd a csehek időről-időre uralmuk alá vontak. Ha egyesülnek az erők, kiűzhetők a hódítók – volt közös álláspontjuk. Skala ilyenkor nem verte nagydobra, de maga gyakran járt II. Boleszlav cseh fejedelemnél is, aki a morvák nagy birodalmának hanyatlása után azok területei felett is uralkodott. Végtére is rokon népről van szó, hiszen a monda úgy szól, hogy az idők kezdetén Pann fejedelem fiai, Cech és Lech testvérekként születtek e világra és harmadik fivérükkel örök testvériséget fogadtak apjuknak. Skalat a cél, hogy egy táborba terelje a rokonokat, arra késztette, borítsanak fátylat a tegnapra, inkább nézzenek a jövőbe. Bár abban az időben a cseh fejedelem, aki magát királynak nevezte, leginkább a német hercegségekkel fonódott össze, onnan és a közös vallástól várta megerősítését. A kereszténység ugyanis oda jóval előbb megérkezett, s a népek immár ennek az istennek áldoztak. Volt is igyekezetük, nem is kevés, hogy épen ők vigyék tovább az új hit szavait a polánokhoz, meg a többi lechita fejedelemségbe. Skala pontosan tudta, mire számíthat saját népe, hiszen úgy délről, mind nyugatról már Chrystus tanai ostromolták határaikat. Egyet is értettek benne, nincs olyan fegyver vagy szövetség, amely megálljt parancsolhatna az új időnek. Siemomysł több alkalommal is arról elmélkedett, készülniük kell, hogy időben döntsenek, Bizánctól vagy a római főpaptól, – akit pápának neveznek – fogadják el a keresztet, nehogy azt erőnek erejével kényszerítse rájuk a német vagy éppen a cseh rokon, mert egyiknek se lenne jó vége. Skala azt ajánlotta fejedelmének, nem ártana legalább a látszat kedvéért újra életre kelteni a családi kapcsolatokat Boleszlavval, aki láthatóan jól megérti magát a germánokkal. Csak nem viselne háborút saját családjában! – mondta érvként nem kis kétkedéssel. Abban ugyanis egészen bizonyos volt, hogy mire megérkezik az ezredév, már oda lesz a régi hit, amely sok mindent megváltoztat és közben útját sok vér övezi. Hogyan birkózik meg az új világgal az emberi lélek? – azt nem tudta pontosan. Ifjú korának szász tanítója példázata lebegett előtte, aki inkább a keservekről, mintsem a készséges befogadásról mesélt, ha maga békével szívében hódolt az új és egyetlen Istennek. Parancsra hinni? – kérdezte önmagától. Aztán megadta a választ: Parancsot elfogadni lehet, ha éppenséggel nincs más út. De magunkénak érezni, az igen hosszú folyamat. Ezt vallotta Siemomysł fejedelem is, aki elégedett volt régi hitével. Amikor fia született, mégis azt mondta: Nem akarom ész nélkül követni Cech népét, de a fiam már nem kerülheti el, hogy megmártózzék a keresztvízben. Jobb, ha nem állunk ellen, hogy vidékeinkre térítők érkezzenek és békességgel terjesszék a hitet. Lám, én magam vetettem meg ágyukat, amikor a tudós embereket udvaromba fogadtam. Tőlük meg nem kérdeztem, mely isten szolgái, de vak nem vagyok, s látom legtöbbje nyakában a keresztet. Ha tolakodók lennének, mehettek volna, amerre látnak. De tudást hoztak, nekünk hasznosat, hát maradhattak, amolyan szálláscsinálóként. Legalább lesz, mire hivatkozzon a fiam, ha majd lépnie kell.
Gyakori beszélgetéseik során Skala, korábbi küldetésére emlékezve, felvetette uralkodójának, tán ideje lenne újfent felvenni a kapcsolatot a vengerekkel. Bizony megmelegedett ilyenkor a szíve, és örömest lóra pattant volna, hogy lássa, mi történt a venger-magyarok vidékein, és megölelni nővérét. Csak hát az utazók és rejtve járó emberei nem éppen kedvező híreket hoztak a vengerek háza tájáról. A minden törzse fölött álló Árpád vezér utódainak ereje mostanság éppen olyan szétforgácsolt, mint gyakorta a lechitáké. Annak is hírét vette, bármekkora győzelmet arattak is a frank sereg felett, de nem győzték le az új hitet. Mert azt feléjük immár nem karddal viszik, hanem ájtatos furfanggal, a hasznos tudás jelmezében. A régi hit vagy az új, Róma vagy Bizánc. Békesség vagy örökös háború. A pápa az emberek lelkét akarja, a frank király meg földjeiket, az egész Pannon vidéket. Ha furcsán is hangzik, könnyebb a dolga a római papnak, mint a frank uralkodónak. Mert fegyverrel menni ellenük, rengeteg életbe kerül. Ahhoz képest néhány térítő mártíromsága mit sem tesz.
Skala udvari szerepe mellett felesége, Wilka eszessége és szókimondása okán csakhamar a követjárást ékesítő személyből igazi résztvevővé vált. Minden képességgel rendelkezett, hogy megállja a helyét a férfiak kizárólagos világában, amit apjának köszönhetett, aki maga mellett tartotta megbeszélései során. Persze volt ebben része Skalanak is, aki beavatta ügyeibe. Nagyon is büszke volt feleségére, akinek szavait egyszerűen nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A wislan fejedelem meg is jegyezte: nem tudom, miért is engedtük elmenni ezt a lányt, mert igencsak hasznát vehetnénk saját dolgaink alakításában. Azért ne feledjük, példának okáért a cseh udvarban inkább csak szépségének hódoltak, hiszen a szövetségek vagy éppen a háborúk ügye férfi dolog volt, és a fejedelemségek ügyes-bajos dolgai csak a tisztségviselőkre tartoztak, akik között egyetlen hölgy sem foglalt helyet. Skala azonban szívesen szólt Wilkával és hallgatott is szavaira. – Méltó társat választottam, az bizonyos! – mondta mindenkinek.
Az udvarmester és a fejedelem jó kapcsolata végig megmaradt. Nem volt oly fontos döntés, amelyben szava ne lett volna, pedig nem tolakodott szólni. Később is így tett, amikor saját fia pályáját egyengethette volna. Ebben is követte apja, Worek példáját, aki annak idején a fiára hagyta, hogy elfogadtassa magát. – Ha magad nem teszed, én nem vívok a becsületedért! – mondta ezért Jannak. Józanul látta hibáit, de büszkén erényeit, közöttük is kitartását és eszességét. Hogy Jan a katonáskodásban leli kedvét és célját, természetesnek vette. Csak azt sajnálta, hogy a fegyver gyakran az ész korlátozására szolgál, s az erő felé rángatja viselőjét. Remélte, hogy fia mihamarabb megleli a mércét, hasonlóan eleihez. Jan szellemének alakításában nagy szerepet játszottak az udvarnál tevékenykedő tudós elmék, akik szívesen váltottak szót az érdeklődő nagydarab fiúval, aki bár a tőrével játszadozott, de közben minden érdekes szót elraktározott a kobakjában. Így azokat a történeteket is, amelyek Krisztus életéről és az egy Istenről szóltak. Skala mosolygott, amikor felesége, Wilka elmesélte, miként magyarázta neki Jan az új vallás fontos tételeit, amelyek szerint él a világ. – Engem már megtérített, hiszen olyan lelkesen és értelmesen beszélt! – mondta a büszke anya.
*
A család ismerte Skala történetét a meisseni templomról és tanítómesteréről, aki nyíltan beszélt a kényszerített és az önként vállat valláscsere kínjairól. Közös álláspontjuk volt, jobb önként vállalni a keresztséget, mint kényszer alatt elszenvedni. Persze nemcsak magukra gondoltak, hanem minden lechitára, akik szembenéznek a kihívással. Jó lenne fájdalmaktól mentesen átlépni az új időbe, s nem hebehurgyán. Ezzel a fejedelem is egyetértett, de nagyon nem siettette a dolgot. – Bízzuk az időre. Nézzen csak szembe ezzel a fiam. Ő elég nagyra hivatott. Fűződjék inkább az ő nevéhez a hit-csere. Legyen neki hálás az utókor, amely engem tán el is felejt – mondta gyakran, s hangjában volt némi keserűség.
Siemomysł egy alkalommal összehívta főembereit, hogy megtanácskozza, milyen sors elé néznek a lechiták. A díszes tanácsteremben szép baldachin alatt – e divatról éppen Skala hozott hírt nyugati útjairól, sőt anyagot is hozott, hogy a szabók megvarrhassák – két magas széket helyeztek el. Egyet a fejedelemnek, a másikat fiának, Mieszkonak. A meghívottak szemben ültek velük a kijelölt székeken. Középütt, mint rang szerint illett, Skala foglalt helyet. Egyedül csak ő tudta, mire készül a fejedelem.
– Köszöntelek benneteket, urak, akiknek szavára adok – üdvözölte ültében enyhe meghajlással a megjelenteket, majd azonnal a lényegre tért: – Az idő szorít bennünket, jó híveim. Engem kivált a korom, amely ki tudja, mennyit enged még, hogy népünk hasznára legyek. Ezért ül mellettem első fiam, kit bemutatnom aligha szükséges. Hogy népünk irányítása rá hárul majd, amúgy sem titok. De addig is, közös bölcsességgel döntsünk arról, merre s hogyan kormányozzuk e földet, amelyet istenségeink nekünk rendeltek, s melyet becsülettel művelünk. Közös határozásunkról hallgassátok Mieszkot.
– Mi itt mind, akiket lechita anyák szültek e világra, immár nem vagyunk mások, csak pogányok. Buta, sőt elvetemült emberek, akik mindenfajta tévhitekben tobzódnak, s nem az egyetlen Istenben és fiában, Krisztusban hisznek, hanem babonás félelmünkben istenségek sorával népesítik be az eget. Pedig ott csak egyetlen atyaisten székel, aki mindenek fölött uralkodik, hiszen ő teremtette meg az élő világot. Ha nyugatra, a frank világ felé tekintünk, csupa keresztényt látunk, ha a cseh rokonaink vidékére nézünk, már ott is kereszt hirdeti a tornyokon az új igét. Lent pedig, a déli tenger mellett a Krakkó vidékéről elszármazott fehér-szláv rokonaink egyenest azzal dicsekednek, hogy már vagy évszázada magukra vették a kereszt jelét. Tudós elméink meg, akik Bizáncban és Róma városában művelődtek, szintúgy Krisztus nevét zengik. Mi pedig magunkra maradunk régi hitünkkel. Kiáltsuk hát mellünket verdesve a világba, hogy kitartunk? Vagy netán fennen hirdessük: gyertek frankok vagy bizánciak, térítsetek bennünket új hitre, mert más vágyunk sincsen, mint megmerítkezni a keresztvízben. Vagy az, vagy ez! Nincs harmadik út – mondta igen határozott, kemény hangon az ifjú Mieszko. És e hang igencsak különbözött apja inkább csendes és tépelődő szavaitól. A teremben ülők, ha eddig nem is számoltak vele, most ráébredtek, más ember és más időszak következik. A beállt kis csendben újra a fejedelem szólt:
– A világban élő királyok udvarában Skala udvarmesterünk volt ez ideig bejáratos. Nyitott szemmel és befogadó értelemmel látott ott mindent, amit érdemes látni. Halljátok hát, miként vélekedik lehetőségeink felől.
Skala felállt, körültekintett a teremben, majd nekilátott:
– Nagyságos fejedelem! Fiad kényszerű választásról s nem lehetőségről szólt, meg szabad akaratunkat említette, amely szerint eldönthetjük, csatlakozunk-e a megkereszteltek táborához. Magam azt állítom, immár nincs mód választani. Felesleges is kérdeni, jó szívvel indulunk új utunkon, vagy kényszernek engedve. Mivel fegyverrel nem győzhetünk, mint a magyarok, hát legyünk okosabbak azoknál, akik most inkább lelkünket akarják. Mondjunk igent a kereszténységre, hajtsuk önként fejünket a keresztvíz alá, de német térítőt, papot magunk közé ne engedjünk, járjanak is bármily koldus ruhában. Inkább forduljunk vér szerinti testvéreinkhez, Ciech utódaihoz, akiknek zöme már a rómaiak hitét gyakorolja, és jól érzi magát templomaiban. Küldjenek ők Krisztus hitét magyarázó papokat maguk közül, hisz szavukat legalább értjük, s inkább cselekszenek kedvünkre, mint más térítők. És ne feledjük azok szerepét megtérésünkben, akik már most a fejedelmi udvart szolgálják és nyelvünkben jártasak, szokásainkat ismerik. Műveltségüket nekünk már felmutatták, Mieszko herceg úr fejébe tudást plántáltak és új ismeretekkel folyamatosan öntözték. Ők már készek érteni a hitet. Küldjük hát e tudósokat saját népünkhöz, hiszen a személyes példa mindennél nagyobb erő. Azt mondom, létesíts, fejedelem, jó szívvel monostorokat, templomokat, engedj országodba remetéket, hogy a gyermekeket tanítsák. Legyenek egyszerre az Isten és a mi szolgáink. De fegyverrel vagy szigorral ne kényszerítsd nemeseidet és népedet, hogy egy csapásra feladja kapcsolatát Swiatowid urunkkal. Mert ha kényszeríted, lázadásra bírod, ellenséggé teszed, s nekünk van ellenségünk kívül épp elég.
Szavai ugyancsak elgondolkodhatták a teremben ülőket, ezért hirtelen nem szólalt meg senki, inkább csak maguk elé vagy éppen magukba néztek. A tudós tanácsadók, a mesterek sem törtek ki hangos üdvrivallásba, hogy immár szerte a lechita birodalomban taníthatnak. Örültek, persze, de csak várták a két nagyúr vélekedését, hiszen mégiscsak az udvarmester hallatta szavát, a mi lehet sok, de nagyon kevés is. Kis töprengés után Mieszko az apjára nézett, tudakolván, ő szólhat-e, vagy apjáé legyen az első válasz. Siemomysł bólintott, szólhat a fiú.
– Hogy cseh testvéreinktől és ne német ellenségeinktől jöjjenek térítők, azt szerencsésnek tartom, még ha hűségükről és oly nagy testvéri szeretetükről magam bizonyos nem vagyok. Azt hiszem, Cirill és Method Bizáncból oda érkezve, a keresztény hit tanai mellett jócskán elhintette a hűtlenségre való készség magjait is. A keresztényi hit azt parancsolja minden hívőnek, hogy ne tegyen hamis tanúságot és ne kívánja azt, ami más embertársáé. Akkor milyen keresztényi testvér az, aki elorozza tőlünk Krakkó ősi városát és népeit, mert hamisan állítja, az övé az jog szerint, hiszen a nagymorva birodalom öröksége az, s rájuk száll. És miben bízunk akkor, mikor látjuk, hogy fejedelmeik s törzseik vezérei miként dörgölőznek inkább a frank világhoz, mint hozzánk. Jó ügy-e akkor, ha magunk közé engedjük őket, hogy aztán örökösen méregessük, éppen melyikünk erősebb a másiknál?
– Az áldott emlékű Lech fejedelem testvéri szeretetre intette és eskette három gyermekét. És így tesz minden apa, akit több gyermekkel áldanak meg az istenségek. Mint téged, nagyságos fejedelem. De mi szülők jól tudjuk, hogy a gyermekek nemcsak szeretettel ölelik egymást, de civódnak is, vagy éppen harcba keverednek egymással. Fiad kétsége jogos, ezért úgy vélem, nem megengedhető, hogy a cseh keresztény papok pusztán kényük-kedvük szerint tegyenek országunkban. Figyelmeznünk kell rájuk, védeni, de felügyelni is őket, hiszen feladatuk, hogy emeljék a népet, jobbá és fejben erősebbé tegyék, de el ne vegyék lechita lelküket – mondta Skala.
– Hogy jobbá tették-e Bohémia népességét és magát az uralkodót a térítő papok, ugyan ki mondja meg? – vetette közbe a fejedelem, majd arra kérte Skalát, mondaná el személyes tanúként, miként élik meg keresztényi mivoltukat ott, Prága városában.
– A tudós elmék azt állítják, a keresztények vallása jobbá tesz mindenkit, legyen az rabszolga, földműves, katona, nemes ember, vagy éppen király. Nos, a két testvér, Vaclav és Boleslav élete és uralkodása jól példázza ezt. Az idősebb fiú, Vaclav, akit keresztényi hitben nevelt nagyanyja, még alig volt tíz éves, amikor apja halálával rá szállt a trón. Mivel egymaga nem uralkodhatott, ezért anyja kezébe került a hatalom. Drahomira két gyermekét egymás ellen hangolta, ami nem volt túl nehéz feladat, hiszen a kisebb fiú pogány isteneknek hódolt. Amikor Vaclav elérte a felnőttkort, és átvette a trónt, elhatározta, hogy irgalmas, jó és hasznos fejedelme lesz népének. Anyja és öccse azonban lázadást szított ellene és sereggel indult Prága elfoglalására. Vaclav még ezt a pártütést is elnézte, sőt bűnbocsánatot hirdetett a lázadóknak. Valóban kegyes uralkodóként vált híressé a keresztény világban, ahol azért ellensége is akadt. Mégpedig velünk közös ellensége Szász Henrik német király személyében. Bár hitük közös, mégsem élhettek békében egymás mellett, mivel a királynak cseh földre is fájt a foga. Udvarában járva megkérdeztem Vencel fejedelmet, ugyan miként állhat ellen az erős hódító vágyának?
– Lehetünk hősök, akik vitézül szállnak sírba, de ezen áldozattal népünket meg nem mentjük, sőt további áldozatra kényszerítjük. Tudom, mindennek kialkudott ára van a világban, ezért nem a fegyverek nyelvén szólok, hanem elfogadom az árat, amit az erősebb kér.
– Hűbéri esküre gondolsz, fejedelem?
– Elsőként is békére gondolok, mert az embernek nem a háború, az egymás öldöklése rendeltetett, hanem a testvéri szeretet. A mi hitünk egyik parancsa, hogy ne ölj, a másik krisztusi tanítás, hogy, aki téged kővel dob meg, azt dobd vissza kenyérrel. Én ezt vallom, és ekként cselekszem, ha csak módom van rá. Láthattad udvaromban, miként bántam az ellenem zendülőkkel. Meghagytam életüket és vagyonukat. A legnagyobb büntetésük a száműzetés, nem pedig fejük elvesztése. Aztán, kérdezed, netán hűbéri esküt teszek Szász Henriknek? Igen, megfogadom, hogy ellene sereggel nem török, ami nem nagy áldozat, hiszen erő híján amúgy se tehetném. Ám az egyezségben ő is azt mondja ki, nem tör ellenünk, ha adót fizetek neki. Ha népem élete és országom fennmaradásának ára ötszáz font ezüst és százhúsz ökör minden évben, ám legyen, azt megadom érte – válaszolta.
A poznani tanács érdeklődve hallgatta a történetet, ám sokukban megfogalmazódott a kérdés, melyet végül Mieszko tett fel. – Tán Vaclav keresztényi alázatát példának említetted, s azt sugallod vele, hogy a szászokkal vagy más frankokkal harc helyett hűbéri esküvéssel biztosítsuk nyugalmunkat? Mert, ha ilyet tanácsolsz, azt mi elfogadni soha se fogjuk, amíg karunk elég erős, hogy forgassa vitézlő kardunkat! – jelentette ki, s apjára nézett várva helyeslését. Siemomysł körbehordozta a tekintetét, mint aki kutatja, milyen választ forgatnak fejükben a tanács tagjai, aztán így válaszolt:
– Nem javaslat hangzott el az imént, s nem is a gyávaság példázata, sokkal inkább a keresztényi hit magyarázata. Hogy e hitben foglaltak szerint lehet-e igazságos és győzedelmes életet teremteni, azt nem tudjuk. Akik olvassák azokat a könyveket, melyek udvaromban megtalálhatók, azok jól ismerik, mi történt eleinkkel s mások őseivel az elmúlt századokban. Melyekben a béke, a testvéri szeretet ugyancsak ritka vendég volt. És akik egymás ellen mentek, volt köztük barbár, keresztény és pogány, vagy egészen más hitet valló fejedelem és nép. Nem árt, ha tanulunk a történtekből, hogy midőn döntenünk kell, helyesen cselekedjünk. És ha meghalljátok, miként folyt Vaclav kegyes lényének története, bizonnyal könnyebb válaszokat adhatunk arra is, ha a kereszténység felvétele mellett döntünk, ki hozza el hozzánk az új hitet. Hallgassuk tovább követünk tapasztalatát.
– Szíves örömest adnék hírt a keresztényi gondolat győzelméről, a kegyes uralkodás dicsőségéről, ám nem tehetem. Tanúja voltam ugyanis utolsó prágai küldetésem során, miként ütközött egymással két ember és két hit, s mivé lett a testvéri szeretet. Megérkezvén szíves fogadtatásban részesültem az udvarban. Nem lepett meg, hogy Vencel fejedelmet mindenki kedveli s neki hosszú életet kíván népe boldogítására. Csak az egyik tudós ember hívott félre és számolt be félelméről. Úgy vélte, a béke csendje mögött oly indulatok forrnak, amelyek kibékíthetetlenek. Boleslav, aki pogány hitét megőrizte, magát bátyjánál mindenben többre tartja, és nincs oly áldozat, amelyre képes ne lenne, hogy magáénak tudja a trónt. Szólt már erről a fejedelemnek, ám az csak annyit mondott, ha képes volt a hit erejével az ellene törő főúri hadsereget megállítani, csak elbír öccsével, akivel azonos vér csörgedez ereiben. Lám, mondta, öcsém ugyan nem látogat Prágába, de meghívott saját otthonába, Stara Boleslavba, hogy együtt töltsük a vasárnapot. Látod, csak felülkerekedik a szeretet.
Vencel fejedelem kiválasztott néhányat udvartartásából s engem is csatlakozásra hívott, amit szíves-örömest elfogadtam. Nyár végi szombat reggelen keltünk útra, s alig két órányi lovaglás után érkeztünk Boleslav palotájába, ahol pazar lakoma fogadott bennünket. Körbe nézve olyan érzésem támadt, hogy itt minden a dicsekvésről szól, arról a vágyról tanúskodik, hogy minden nagyobb, szebb, erősebb legyen, mint Prágában a fejedelmi székhelyen. És borzongva hallottam, hogy nagy mézes-mázos udvariaskodás közepette a vár ura állandóan durva hangon parancsokat osztogat a szolgáknak, s a legkisebb késedelemért is botütéseket osztogat. Különben is mintha túl sok katona ülné körül az asztalt, s mindegyik övében ott a rövid pengéjű tőr. Szóltam is a fejedelem étekfogójának, aki mellett kaptam helyet, valami nincs rendjén, óvni kell a fejedelmet. Szavaimat ura fülébe súgta, ám ő nyugtatóan felém intett.
Az éjszaka nyugodtan telt, a fejedelem ajtajánál két erős testőrzője állt moccanatlan éberséggel. Másnap kora reggel a fejedelem misére indult, hova kis késéssel magam is követtem. Amint Vencel a templom elé ért, én a tér másik oldalához érkeztem éppen, így láttam, a kapu előtt Boleslav fogadja bátyját. Mivel ketten voltak, úgy éreztem, nem helyes, ha hozzájuk lépek. Egyébként is csak néhányan őgyelegtek ott. Jól hallottam, amint a fejedelem köszönti testvérét.
– Üdvöz légy, testvér! Jól éreztem magam nálad. A meghívással bizony jó szolgálatot tettél!
– Jó szolgálatot? Akkor most még jobb szolgálatot teszek neked ezzel! – mondta a fivér és azon mód előrántott köpenye alól egy meztelen kardot és rárontott fegyvertelen bátyjára. A fejedelem előbb elkerülte a döfését, aztán kicsavarta kezéből a kardot és a földre teremtette öccsét. A dühtől őrjöngő Boleslav felkiáltott, és az ott őgyelgők azonnal segítségére siettek. Előkerültek a tőrök és egyetlen rohammal a templomfalhoz szorították a fejedelmet. Vencel tudta, ekkora túlerővel szembe nem szállhat, ezért védekezve a templomkapuig hátrált. Megpróbálta kinyitni, ám a kaput zárva találta. A tőrök átjárták Vencel testét. A látványtól mozdulni sem tudtam, amiért máig szégyent érzek. Bár tenni mit sem tehettem, hiszen fegyvertelen álltam e borzalomban. Aztán, amíg a kereszt alatt az elvetemültek tort ültek a győzelem örömére, észrevétlen visszatértem a palotába, majd kísérőmmel lóra szálltunk és azonnal indultunk vissza polánföldre. Küldetésem azzal a perccel véget ért.
– Néhány órával ezelőtt arról szóltunk, ha már elkerülhetetlen – ahogy én is vallom – a kereszténység felvétele, akkor ne a németek, hanem a csehek térítőit engedjük magunkhoz. Ahogy e testvérgyilkosságot és körülményeit hallgatom, ugyan miben is különböznek egymástól? Lehet, számunkra is e testvérgyilkosság lesz a példa, hogy a két gondolat vagy hit egymás mellett meg nem fér? – kérdezte Mieszko.
A teremben mindenki hallgatott. Végül a fejedelem szólalt meg székéből felállva. – Megfér vagy sem, jobb keresztvíz alá állni most, mint elkésve. Mindennek ára van, ezt helyesen mondta a dicső Vencel. Ha szabadságunk ára a kereszténység, és általa megváltjuk magunkat a német gőgtől, jöjjenek csak a cseh térítők, akik felől majd te felelsz, Skala, Jan fiaddal egyetemben, ki biztonságukról gondoskodik. Félek, lesz munkátok elég!
Végül aztán Skala ebben a munkában már nem vállalt meghatározó szerepet. Bár eddig a betegséget távolról sem ismerte, egy nap fura érzése támadt. Hirtelen gyengeség fogta el, oly erős, hogy saját testét is nehezére esett hordozni. Lánya, aki akkorra már jeles gyógyító lett és jól értette a test néma szavait, lemondóan intett kezeivel. Wilka még véletlenül sem mutatta félelmét és sajnálatát. Mindig vidáman és bizakodóan állt férje mellett. Egy napon megkérdezte: – Mondd, uram, aki soha sem voltál parancsolóm, ha már fiúnk és lányunk is megmártózott a keresztvízben, te, aki egyik szálláscsinálója vagy az új hitnek, nem hajtod velem egy időben fejedet a megmásító – ezt a szót erős mosollyal ejtette ki a száján – víz alá? – Férje válasza így hangzott: – Elmondtam egyszer a nagy tanács előtt, hogy a víz, nevezzük akár szenteltnek, nem változtat az emberen. Ha jó volt, az marad. Ha lelkét bűnök terhelik, keze igaztalanul ontott vért, azt nem mossa le semmi. – Élete utolsó, rövid időszakát, pont úgy, mint apja, Worek, visszavonulva a rógi öreg házban töltötte.

Jan úrfi színre lép
A kor szokása szerint a fiúgyermek nevelésébe az anyának csak addig volt beleszólása, amíg az első hajnyírás meg nem történt. Azt követően már az apjuk rendelkezett fia életével, nevelésével. Erős oka volt ennek a szokásnak, hiszen a földeken vagy éppen a műhelyekben a férfiak dolgoztak, s mivel a gyermekeket hamar munkára fogták, így leginkább apjuk segítségére voltak. Persze, Poznanban szó sem esett a földművelésről. Az udvarban élők és a katonák kiváltságosnak számítottak és szolgálataik fejében fizetséget kaptak. Földjeiket mások művelték, akik ezért adót fizettek. Jan jószerint csak a történetekből ismerte, hogy nagyapja, Worek kapitány még erősen jártas volt a kertek művelésében és környezetük alakításában. Ezért aztán Skala, aki igen gyakran élt Rógban, magával vitte a fiát is. Körbejárták a földvárat, megtekintették a Noteć partjára épített zsilipet, amely, hála a rendszeres gondozásnak, máig jól szolgálta a falu népét. Jannak azonban a leginkább az a fatörzs tetszett, amelynek tetején az időkkel dacolva ott állt kiterjesztett szárnyakkal a fehér sas. Színét az eső meg a hó bizony szürkére változtatta, a nap heve megrepesztette, vagyis az idő múlásával vénült a sasmadár is. Jan erősködött, ő bizony nem látja eléggé közelről, így a legjobb lenne, ha felmászhatna és akár meg is simogathatná. Az apja elfordította a fejét, fia ne lássa meg széles mosolyát. Semmi sem változott, hiszen e vágy generációról-generációra öröklődik. Annak idején ő is, meg a testvérei is megmászták a törzset. Csak bólintott. – Mássz fiam! – mondta. Jan ügyesen és gyorsan jutott fel a madárig, jól megnézte, majd midőn leért, megjegyezte: – Azért jobban hasonlíthatna egy sasra, nem volt valami ügyes, aki kifaragta. A könyvekben, amiket a tudós emberek mutattak nekem, abban szebb sasmadarat rajzoltak. De élő fehér sast még soha sem láttam! – fűzte hozzá gyermeki őszinteséggel. – Nagyapád apja volt a faragó ember – válaszolt Skala, de nem azzal a céllal, hogy megváltoztassa fia véleményét. Megértette, hogy a gyermekek ilyen korban nem a múlt idővel, az elődökkel foglalkoznak, hanem nagyon is a jelennel. Változnak az idők, futott át gondolatain, mert amikor gyermekek voltunk, nem nagyon tudtunk érdekesebb dolgot annál, hogy az öregek meséit hallgassuk. Hazatérve azért Wilkával együtt elhatározták, hogy magukkal viszik Jant egy vadászatra, hiszen nemcsak a sasok, de a farkasok látványa is vonzotta. Annyit hallotta ugyanis, hogy az anyja egy „farkaslány”, hogy szívesen összevetette volna az igazi ordassal, amire azt mondják, nagyon veszélyes állat. Na, az ő édesanyja éppen nem veszélyes, hacsak nem bosszantja fel valamivel.
Az indulás előtti este Jan már alvás nélkül azonnal útnak eredt volna, de végül csak beérte egy jó kis esti történettel, már ha az vadászatról szól. Szerencsére Wilkanak eszébe jutott Dziewana vadászistennő, akiről számtalan történet keringett a lechiták körében.
– Tudod, a mi Dziewana istennőnk egészen különleges – kezdett bele a történetbe. – Mint hírlik, rajta kívül olyan szépség nem is született a világra. Ezért aztán nemcsak a földi emberek, hanem még a különböző rangú istenségek is igyekeztek tenni neki a szépet. Bizony, más vágyuk alig volt, mint őt megszerezni és magukénak tudni.
Amikor Dziewana még egészen fiatal volt, maga is vágyott a szerelemre. Elképzelte, hogy neki is lesz párja a csinos földi férfiemberek közül. Jártatta is rajtuk a szemét eleget. Körülnézett aztán az istenségek között is, de bizony egyet sem látott, aki felgyújtotta volna a képzeletét. Hanem, ahogy idősebb lett, gyorsan elment a kedve a szerelemtől, mert látta, az istenségek csak hajkurásszák egymást, pont úgy, akár a földeik és nem érzelmeket keresnek egymásban, hanem csak az élvezeteket. Egyik nap még tombolt bennük a szerelem, aztán másnapra úgy elszállt, mintha ott sem lett volna. De közben gyermekeket nemzettek, akikkel nem törődtek, inkább egymást gyalázták, mi több, még verték is napestig. Dziewana megundorodott a szerelemtől, mert az, úgy látszik, kézen fogva jár a bánattal. És ugyan kinek hiányzik a bánat? Elhatározta, hogy életét immár a vadászatnak szenteli és szépséges kísérőivel együtt az égbolt helyett inkább az erdőkben lesz szállásuk. Azonmód örök szűziességet fogadott Swiatowid előtt. Menten közhírré tette, hogy aki szüzessége ellen tesz, az méltó büntetésre számíthat. A szófogadó istenségek nagy sajnálkozás közben végleg lemondtak arról, hogy benne kedvüket leljék. A földi lények azonban mit sem hallottak elhatározásáról, vagy éppen a büntetésről, amelyet a kiábrándult istennő kiróni szándékozik még azokra is, akik csak egyetlen pillantást is vetnek rá. Hát még a bátrakra, akik kéretlenül kezükkel illetik!
Így történt egyszer, hogy az ismert daliás és felettébb jóképű vadász, Krzepki (Markos) az erdőt járva megpillantotta Dziewanat, amint a patakparton hancúrozott lidérc kísérőivel. Ennyi meztelen szépséges leányzót még életében nem látott. Legeltette is rajtuk szemeit, a közöttük is legszebb Dziewanán. Egyre közelebb merészkedett és a vágy csak úgy áradt a tekintetéből. Dziewana megérezte és odakapta a tekintetét, amellyel azon pillanatban szarvassá változtatta az ifjú vadászt. Aztán hirtelen támadt irdatlan dühében ráuszította Krzepkire a saját kutyáit. A szarvas ijedtében megugrott s árkon-bokrán át menekült. Ám a kutyák elérték, leteperték és máris marcangolni kezdték. Mire az istennő odaért, már csak a feje és dús agancs maradt, amely hatalmasan ágazott el, s ágain levelek és az avar zöldje mutatta a nagy küzdelem nyomát. Két szeme az ég felé nézett, mintha Dziewanat kereste volna fent a magasban. – Ne nézz fel, hiszen melletted állok – szólt suttogva az istennő, bár tudta, a vadász már nem hallhatja szavait. Aztán arra gondolt, ha ilyen fejedelmi volt e szarvas, milyen is lehetett az élő ember. Most sajnálta csak igazán, hogy vak dühében Krzepkire mérte a büntetést. Talán, ha akkor igazán rátekint, megesik rajta a szíve. Mert lehet, ő volt az a férfi, aki által megismertethette volna az igaz szerelmet, amellyel nem a bánat, hanem az öröm jár együtt mindörökre. Mikor idáig jutott gondolataiban, meghallotta Swiatowid hangját: Látod, lányom, így jár, aki indulatból gyorsan ítél! Immár tudhatod, bánatod gonoszságot szült, s e két tulajdonságod kart-karba öltve él benned örökkön örökké.
– A fiúk és a lányok szerethetik egymást itt a földön? – kérdezte Jan eltöprengve a szomorú történeten.
– Ha megpillantják egymást és akkor valami melegség költözik a szívükbe, akkor igen.
– És te is ezt érezted, amikor apát megláttad?
– Éreztem ám! És ezt a melegséget most is őrzöm a szívemben.
Másnap kora hajnalban indult a vadászat. A wislan kapitányt vagy harminc vadász követte, meg két nagyobb társzekér, hogy az elejtett vadakat haza szállíthassák. Az élen Wilka és apja lovagoltak, majd mögöttük két vadász között aprócska lován Jan követte őket. Amint a csapat átvágott a széles mezőn, amely ez erdő felé enyhén emelkedni kezdett, szabadon engedték a kutyákat, akiknek több se kellett, s vad csaholással egyre-másra verték fel a jóllakott, testes nyulakat. Futottak s ugráltak azok, akár a bakkecskék, s oly éles fordulatokat vettek, hogy a kutyák olykor fejükön általbucskázva hemperedtek meg az avarban. De tudták a dolgukat, hisz nekik nem elkapni, csak terelni kell a tapsifüleseket. A vadászok felajzották az íjakat, s lett is jaj a tapsifüleseknek. Sorra buktak orra, amint beléjük fúródott a vessző. A kutyák ekkor a nyakuknál megragadva felkapták őket, s már vitték is a saroglya elé. Jannak persze leginkább a célzás és a találat tetszett.
– De megpróbálnám! – kiáltott fel mámorosan. A kapitány, ahogyan a jó nagyapához illik, azonnal rendelkezett, és íjat adatott unokája kezébe, amitől az már egészen felnőttnek érezte magát.
– Akkor hát gyerünk, fiacskám! – buzdította a kapitány, és igazán kíváncsian várta, hogyan birkózik meg unokája a férfierőt kívánó feladattal. Jó közel léptetett hozzá az egyik oldalon, míg a másikon Wilka nyugtatta fia lovát, hogy szép türelmesen álljon egy helyben. Jan nagy buzgalommal ráillesztette a vesszőt az idegre, baljával megtámasztotta a másik végen és elkezdte feszíteni. Ment is vagy két araszt, de a harmadik csak nem sikerült. Piroslott a feje, majd vörösre váltott az erőlködéstől. A körötte állók odébb léptettek, ki tudja, mi történik. Aztán történt is, mert nem bírván tartani tovább, kipattant a vessző az idegről, elsuhant a ló feje felett s vagy tíz lábnyira a földre esett. Nem repült, inkább esett. Wilka biztatóan tapsolt, a nagyapa és a vadászok kisebb éljent kiáltottak, amúgy biztatásként. Jan azonban így is olyan szégyent érzett, mint még soha. Úgy vélte, kudarcot vallott. Nagyon remélte, apja nem tudja meg. Az öreg kapitány ekkor átnyúlt Jan derekához s átemelte őt saját lovára. Maga elé vette, fogta a fiú két kezét s közösen feszítették meg a húrt s illesztették be a vesszőt.
– Nézd csak, ott a bokor alján azt a kis vörös foltot! – súgta unokája fülébe és az íjjal mutatta, merre keresse Jan a látványt.
– Egy róka! Ugye?
– Az vöröslik ott, bizony. Fél a kutyáktól, de nem tudja, merre inaljon. Na, mi ketten ott marasztaljuk! – feszített egyet még az íjon. Jan már egészen széttárta a karjait, hogy mind a két kézzel elérje, aztán kilőtték a vesszőt. Az csak szállt, oly gyorsan, mint a villám, s úgy is csapott be a bokoraljba.
– Találat! Találat! – kiáltották a vadászok, s az egész csapat vágtába kezdett, hogy mielőbb lássák, igaz-e a nagy hejehuja.
Bizony igaz lett! A szegény rókafi, mert nem volt termetes példány, ugyancsak holtan feküdt. Jan leugrott a lóról s egészen közelről megnézte a lövés eredményét. Már-már nyúlt az állat felé, amikor a vadász, aki a vesszőnél fogva emelte fel a rókát, rászólt:
– Hagyd csak ránk, fiatalúr! A rókában annyi a bolha, hogy ha rád ugranak, vakaródzhatsz napestig.
Délután volt már, amikor jóízű falatozást követően a vadászok jelentették, szép nagy őzek legelnek az erdei tisztáson. Egyikük jó trófea lenne a kis vadász számára. Fel is kerekedtek sebtében. Jan a legszívesebben vágtába ösztökélte volna a lovát, de csendre intették. – Ha nagy zajt csapsz, fiam, nem lesz ott vad egy sem. Nem rohanunk, hanem cserkészünk. Ahhoz csend kell és higgadtság, meg jó szem – mondta a kapitány. Nem is telt el még fél órácska sem, amikor megpillantották az őzeket a tisztáson. Békésen legelésztek. Jó néhány suta között valóban ott volt egy termetes bika, melynek fején szépséges, sokágú korona emelkedett a magasba. Az elöl haladó vadász feléje intett és csendben szólt.
– Kapitány uram! Ennél szebb állat közel s távolban sincsen. Szép ajándék lenne ez Jan úrfinak.
– Kilőjük! – adta ki a parancsot a kapitány. Egyszerre két vadász is célba vette az agancsost. Már feszültek az idegek és a vadászok karizmai, amikor Jan hirtelen felkiáltott, olyan hangosan, ahogy csak bírta a torka: – Meneküljetek!
Több se kellett a vadaknak, abban a pillanatban hatalmas szökkenéssel beszáguldottak az erdőbe. A két vadász csalódott pillantást vetett a gyerekre és kérdőn a kapitányra.
– Látod, látod, miért a vadász legjobb fegyvere a csend? S csak második az íj? – mondta Jannak a nagyapja. Hangjában semmi feddés nem volt. Jan elpirult s már nem a távolba nézett, hanem maga elé.
– Ne haragudj Tatus, de féltem, hátha csak emberből varázsolt bakot láttunk, olyat, amilyen Dziewana istennő szarvasa volt. – Mivel a felnőttek is ismerték a mesét, hát gyorsan elpárolgott a mérgük, s egyformán vigasztalták Jant. Wilka somolyogva állapította meg, jobb lett volna más alkalommal ilyen mesét mondani. Aztán Skalára gondolt, vajon mit szólna fia tettéhez. Boldog éppen nem lenne, s talán meg is fedné a fiát, mert meghátrált. S ha valamit nem viselt el, akkor az éppen a meghátrálás! Aki vadászik és ügyes, megöli a vadat. Ez a világ rendje, amelyhez semmi köze az isteneknek. A vad azért él a földön s a levegőben, hogy élelemül szolgáljon az embereknek – szokta mondani a férje, és ilyenkor nem mulasztotta el megemlíteni „Megmentő” őse, Irda tettét.
Ha Jan felnőtt korára külcsínre hasonlatossá is vált apjához, azért belbecsben csak különböztek. Skalában az önérzet és a szerénység jól megfért egymás mellett, és hozzájuk járult még egy különös képesség, a megérzés. Valahogy mindig érezte, mikor lépjen előre, s mikor maradjon fékezve magát a háttérben. Jan viszont egész életében inkább az élre kívánkozott, vagy akár azt is mondhatnók, élre tört. Mentségére szóljon, ő is legalább egy fejjel mindenki fölé magasodott, vagyis kitűnt a sorából. Mivel rendre magasból nézett le a többiekre, azok meg alulról pislogtak rá, azt híresztelték, hogy fenn hordja az orrát. Janról már kisgyermekként kiderült, katonának született. Legkedvesebb játékai a fából készített fegyver, meg az örökös hadijáték volt. Apja nem ellenezte vonzódását és a hősiességről szóló álmait, ám más célokat is kitűzött eléje. Kellő szigorral kötelezte Jant, hogy idejének nagy részét a fejedelem udvarában élő négy tudós emberrel töltse, és megtanulja tőlük, amit csak lehet. A fiú becsületére legyen mondva, jól elsajátította az írás és olvasás képességét, sőt, még a latin nyelv sem nagyon fogott ki rajta. Igaz, ehhez kellett a tudós emberek cselvetése is, akik ismervén a hadakozás iránti olthatatlan érdeklődését, olyan írásokat tettek elibe, amelyek a nagy hadvezérek tetteit és a csaták történetét írták le. Apját is folyton azzal nyaggatta, minél részletesebben meséljen arról a nagy csatáról, amelyben a magyarok oldalán vett részt Pozsony váránál. Kétszer nem kellett kérnie, mert Skala igazán szívesen emlékezett a daliás időre, de csak hosszas nógatásra szánta rá magát, hogy sebhelye történetét is elbeszélje.
Az elbeszélés közben Jan rendre hadvezérnek képzelte magát, hatalmas seregeknek parancsolt, és mindig győzelmet aratott. – Én vagyok Nagy Károly frank császár! – mondta gyakran, és bizonyos volt benne, sokszor lesz módja a valóságban megmutatni, hogy ő is nagy ember. Érdekes módon ugyanakkor a vallás dolgai sem álltak messze tőle. A sok istenségben nem igazán hitt, az áldozati helyeket pedig messze kerülte. A tudós mesterektől gyakran hallott a kereszténységről, annak az embernek a hitéről, aki mindent megváltoztatott a világban és tanai oly gyorsasággal terjedtek, hogy inkább előbb, mint később a lechita vidéken több híve lesz, mint az ősök hitének. Mivel nyílt titok volt, hogy a fejedelem hajlik a keresztény hitre, s ezért terjesztését pártolja, bizonyossá vált számára, hogy maga is felveszi az új hitet.
Egy alkalommal Jan mesterei és néhány udvari ember az Isten fiának kálváriájáról elmélkedett. Szóba került, vajon ki mit tett volna Chrystus helyében.
– Mint mondják az írások, Chrystusnak megannyi követője volt. Ugyan miért nem ragadtak fegyvert és szálltak szembe a szavakon túl fegyverrel is a zsidókkal meg a rómaiakkal? Legfeljebb dicsőségben mind meghalnak, de legalább nem végzik a keresztfán. Talán, ha ismerik volna Dávid és Góliát történetét, magabízóbbak lettek volna – vonta be apját is a közös vélemény megformálásába.
– Javaslom, fiam, beszélj erről társaid és mestereid előtt, így ismerd meg, ki miként vélekedik. – Jan szót is fogadott s egyik tanítóját kérte, mesélje el a történetet.
– Jó messze innen, a déli nagy meleg tengeren túl van egy föld, amelyet Izrael földjének neveznek. A szomszédban élők, a filiszteusok maguknak akarták, ezért folyton háborúztak érte. Egy alkalommal Dávid apja így szólt a fiához: Három bátyád már a hadseregben szolgál, s rég nem kaptunk hírt felőlük. Vigyél nekik gabonát, kenyeret és tudd meg, hogy megy sorsuk. – A fiú nem tétlenkedett, elkészítette a batyut, hátára kapta, s már ment is egyenesen oda, ahol a seregek szemben álltak egymással. Éppen, midőn ráakad testvéreire, a filiszteus sereg előtt megjelent egy hatalmas óriás, akihez foghatót ember még nem látott. – Még apád is kis törpének látszana mellette – fűzte hozzá a miheztartás végett a tudós, majd rögtön folytatta:
– Hé, gyáva izraeliták! Hát hiába kérlek benneteket minden reggel és este, hogy válasszatok valakit, aki megvív velem? Ha legyőz, akkor mindahányan rabszolgáitok leszünk. Ám ha én győzök, akkor nincs tovább harc, hanem rabszolgáinkká lesztek. Rajta hát, kiáll végre valaki ellenem? – Válasz azonban csak nem hangzott el. A nagy csendben Dávid csak megkérdezte a katonáktól, hogy mit kap az, aki megöli ezt a filiszteust, és megszabadítja Izraelt a szégyentől?
– Saul királyunk azonnal gazdaggá teszi, és a tulajdon lányát adja hozzá feleségül – felelték a katonák, aztán még hozzáfűzik: Nézd csak meg, mekkora ez a Góliát! Nincs ember, aki képes lenne párviadalban őt legyőzni. Egy kezével bárkit agyoncsap.
Dávid töprengett kis ideig, aztán jó hangosan elkiáltotta magát:
– Bátyáim és mind ti katonák! Ha nincs köztetek senki, aki kiállna Izrael népéért, majd megteszem én, aki közületek sem éppen a legnagyobb! – Hallották a közel állók, s kérdezték Saultól: – Nagy királyunk! Itt egy ez a mitugrász Dávid, aki kiállna az óriással s megmentené a becsületünket. Mit tegyünk? – Erre Saul magához intette a fiút.
– Szép, nagyon is szép a hősiesség, Dávid fiam, de mi értelme olyan harcot vállalni, amelyet nem nyerhetsz meg. Csak rád fúj, s te már el is röpülsz, mielőtt kardot rántanál. Tégy le a tervedről – kérlelte jó szívvel a jelentkezőt.
– Tisztelettel fejet hajtok előtted, király! De nem tudhatod rólam, hogy gyermekként öltem már medvét s még oroszlánt is, mert apám juhaiból lakmároztak. Tudd meg, így jár nemsokára ez a gólem is, ha engedélyeddel ellene szegülhetek. Jehova a segítségemre lesz, mert ő gyengék támasza.
– Menj hát, és Jehova legyen veled! – mondta Saul, mivel látta, mennyire elszánt a fiú.
Dávid illően megköszönte az engedélyt, majd a közeli patakpartra ment és gondosan kiválasztott öt sima követ. Tarisznyájába tette őket, aztán megvizsgálta a parittyáját és kiállt a sereg elé. Góliát nagy szemeket meresztett a fiúra, és szinte sajnálkozva elmosolyodott. Ilyen könnyű prédám sem volt még! – gondolta magában.
– Gyere csak ide hozzám, kiskomám, hadd látom jobban, elég lesz-e a húsod – kiáltotta és meg sem várva a választ, öles léptekkel megindult Dávid felé. Csak úgy rengett a föld a lábai alatt. Fegyverhordozója nagy lihegve vitte mögötte pajzsát, lándzsáját és a dárdát.
– Lám, te fegyverekkel és szolgáddal jössz felém, de én csak istenem nevében állok elébed. Mégis jó, ha tudod, a mai napon Jehova a kezembe ad téged - kiáltotta a fiú, s ezzel futásnak eredt, egyenesen Góliát felé. Közben kimarkolta az egyik követ a zsákjából, beletette a parittyájába, és teljes erejéből elhajította. A kő suhogva szelte a levegőt és egyenesen Góliát fejéhez csapódott. Az óriás megtántorodott, tett még egy tétova lépést, aztán a szemei az ég felé fordultak és holtan a földre bukott. A filiszteus sereg csak állt döbbenten. Hirtelen nem is értették, mi történt. Aztán rémületükben hátat fordítottak a csatatérnek és futásnak eredtek. De bármilyen gyorsan szedték is a lábaikat, az izraeliták csak elérték őket és le is kaszabolták mind egy szálig.
– Látjátok, ezért mondom, ha bíztak volna magukban a jézuskövetők, csak győzelmet arattak volna, akár a törpe Dávid. Mert a nagyapám is hányszor kevesebb magában bízó katonával kergette el a Róg és Gnieznora törő fosztogató sereget – mondta Jan, emléket állítva őseinek.
A tudós ember kihasználva a pillanatnyi csendet, szerényen megjegyezte, hogy Chrystus egészen másként vélekedett, s aki tanait nem olvasta, vagy a térítőket nem hallgatta figyelmesen, az bizony nehezen érti küldetését. Ő nem támadásról és védekezésről beszélt, nem a fegyverek erejéről szólt, meg a fortélyokról, hanem a békességről, meg az emberek bűneiről, amelyekért vezekelni kell annak, aki vétkezett élete során. Példamutatásával, dicső halálával megváltani akarta az emberiséget. A társaság elgondolkodott a hallottak felől, de oly kevéssé ismerték a kereszténység lényegét, hogy megmaradtak az erő és a győzelem igézetében, meg a vereség okozta fájdalom átérzésében, sőt a bosszút is jogosnak, vagyis kötelezőnek tartották. Egyszerűen nem értették, ha valakit megdobnak kővel, miért helyes, ha a sértett nem kődobással válaszol, hanem kenyeret vesz kezébe s azt dobja vissza.
*
Az udvari emberek, akik nemcsak Jan apját, Skalat, hanem nagyapját, Woreket is ismerték vagy hallottak róla, gyakran összevetették őket.
– Skala mindig elismerte, ha hibázott, ez a Jan meg soha. Worek, bár oly erős volt, akár a vas, ám ezzel kérkedni senki se hallotta. Bezzeg Jan úrfi, ő egyenest kérkedik az erejével! Van némi alapja persze, vélekedtek, mert eleddig nem született ember, aki szemtől szembe legyűrné. S igaz, ami igaz, fejbéli tudás dolgában sem áll rosszul.
Jan tényleg annyira hitt magában, hogy inkább kereste, mintsem kerülte az összecsapásokat. Nem egyszer zajos verekedések kirobbantójaként szerepelt, ám máskor éppen béketeremtőként tűnt fel. Nos, ha valahol bántódás ért egy felettébb gyenge embert, lányt vagy asszonyt, akkor tényleg nem ismert tréfát védelmükben. Így diktálta az érzés, amit anyja csepegtetett belé. Egyébként is mindent megtett, hogy elismerő pillantások övezzék, és hálás szavakat hallhasson tetteiről. Az udvarhölgyek között népszerűségben senki sem vetekedhetett vele. Annak ellenére is, hogy fennen hirdette, ha majd asszonyt vesz maga mellé, az szűzleány nem lehet. A többiekkel együtt ugyanis úgy vélekedett, hogy a szüzesség csupán azt bizonyítja, a lány nem kellett senkinek ez idáig. Anyja fülébe is jutott e vélekedése, aki elég éles hangon vágta fia fejéhez, hogy meg se született volna, ha apja, Skala is így vélekedik.
–Tetszett nekem is néhány fiú a krakkói udvarban, ahol csapatokban jártak utánam, de mégsem kerestem az első ágyat vagy bokrot, ahol kedvünket lelhetjük egymásban. Arra gondoltam, csak többet érek egy érett almánál, amit könnyű leszakítani s aztán bekapni, a csumáját meg kiköpni. Aztán, ha az éhség nem csillapodik, szakítani egy másikat. Csak amikor apáddal megláttuk egymást, akkor éreztem, a vágy először a szívembe és a lelkembe költözik. És láttam a szemében, hogy ő is így van ezzel. Jól tudtam, nem lennék számára több, csak inkább kevesebb, ha régvolt szeretők sokasága igazolná, milyen szép vagyok kívül s belül egyaránt! Nem! Vártam, hogy neki legyek szép, jó és tiszta, ő meg az első, aki mindent megkap tőlem, amit csak adhatok.
Skala, amikor fia megkérdezte, egyetért-e anyja szavaival, csak bólintott. A kettejük esetében valóban így történt. De ha nem szólt is róla, csak eszébe jutott a szász Linda, aki ráébresztette, mi mindent adhat egymásnak egy fiú és egy lány. Bizony akkoriban őt is az a bizonyos alsó fertálybeli vágyak vezették Máig nem talált kivetnivalót abban, hogy akkor engedett a csábításnak – vagy éppenséggel maga volt a csábító. Remélte, hogy Linda jó anya és feleség lett valami szász ember oldalán, mint amilyen jó férj és apa ő maga is. Ezért inkább némi megengedő büszkeséggel szemlélte, hogyan illegetik magukat a szebbnél szebb lányok, s miként epekednek olykor az idősebb hölgyek is Jan kegyeiért, amelyeket bizony serényen osztogatott.
A poznańi várban senki sem csodálkozott, hogy dúlnak az érzelmek, és ennek során gyorsan cserélődnek a párok. A férfiak jó helyzetben voltak, hiszen a házassági hűséget sem vették oly komolyan akkortájt. Pontosabban szólva a férfiak esetében nem volt nagy értéknövelő a hűség. Ha adódott lehetőség, azt kihasználták. Márcsak azért is, mert természetesnek vették, ha a gazdagabb férfiak nem érik be egyetlen feleséggel, hanem szeretőket, sőt több feleséget is tartanak. Közülük az ágyba azt veszik magukhoz, akire éppen kedvük támadt. Skala családjában nem így történt. Talán, mert erős nőket vettek feleségül. Helma, Ceb nagyapó felesége, aztán Zella, Skala édesanyja kemény asszonyként egyedül uralták a családot, s gyakran férjüket is. Egyszerűen nem tűrtek volna meg maguk mellett második, harmadik, ki tudja hányadik feleséget. Wilka azonban olyan családban nevelkedett, ahol két szobát is megtöltöttek a feleségek. De apjától azt hallotta, hogy közülük csak az ő anyját szerette igazán. Akkor mire a többi? – tette fel magában a kérdést, melyre nem kért választ apjától. Ám azt már vagy tíz évesen elhatározta, ő bizony nem osztozik mással. Férjével e téren is egy húron pendült. Sőt, jóval később a fiával is, aki a nagy keresgélés közben nyíltan hangoztatta, a nagy sürgés-forgásban az egyetlen igazit keresi. – Csak nehezen találja! – fűzte hozzá anyja nem túl boldogan, mert együtt érzett a lányokkal, akik reménykedtek, talán elnyerhetik Jan kegyeit, ám sorra csalatkozniuk kellett.
A hölgyek ennek ellenére kedvelték Jant, akit egymás között alaposan megtárgyaltak. Pontosan tudták, a fürdőház a kedvenc terepe, hogy szemügyre vegye a választékot, mivel a palota mellett épített rönkházat közösen használták férfiak és nők. Jól befűtöttek a házban, aztán vizet öntöttek a nagy kövekre, és ettől lett is oly forróság meg olyan pára, hogy szinte harapni lehetett a levegőt. A javasok szerint ez arra jó, hogy megnyíljon az emberi test, és minden rossz elpárologjon belőle, kivált a kellemetlen illatok. Nos, ennél jobb alkalom aligha nyílt a fiatal férfiak számára, hogy csupasz valójukban láthassák, melyik lányt érdemes választani. Jan fűből és levelekből készült legyezővel szívesen hűsítette az arra érdemes hölgyeket, illetve lebbentette fel a párát a jobb láthatás érdekében. A párában születő kalandok persze kevéssé szóltak a tartós érzelmekről, annál inkább a fel-fellobbanó hirtelen vágyakról. Jan ezt is amolyan iskolának tartotta, ahol igen hasznos ismereteket szerezhet az emberi testről. Hiszen amikor mesterei az anatómiáról értekeztek, és szemléltetés gyanánt elszenesedett vékony faággal lerajzolták a női testet, az meg sem közelítette a valóságot, amely nemcsak vonalakból állt, hanem ilyen-olyan domborulatokból, amelyek ráadásként még mozogtak is.
Nos, a gyakorlati ismeretek elsajátításában jó partnerre talált Mirkában, a fejedelmi étekfogó lányában, aki két különleges képességnek egyszerre örvendett. Az egyiknek a konyhán vette nagy hasznát, mert az udvari pletykák szerint a legfinomabb fogások az ő lábasaiban készültek, míg a másikkal akkor élt, amikor a neki kedves fiúkat bolondította. Mert a fűszerek hatásának pontos ismerete mellett abban is mesteri szintre jutott, hogyan lehet a férfinépséget először lassú tűzön főzni, aztán felrottyantani, hogy az „ízek” összeérjenek, aztán idejében tálalni őket. Persze az ő főztjéből kapni kiváltságot jelentett. Erre ösztökélte apja is, akit szakácsból szász mintára étekfogóvá nevezett ki a fejedelem. Nos, ez a rangra jutott ember nem nézte jó szemmel, ha lánykája nyíltabb szívű, mint amit a korízlés megenged. Ezért úgy vigyázott rá, mint az éber strázsa a fejedelmi palota kapujára. Ám azt nem akadályozhatta meg, hogy Mirka különös módon szolgáljon fel a díszes ebédeken. Járásával percek alatt magára irányította a figyelmet, s amikor közelebbről látták ruházatát, hát sokan félrenyelték a falatot. Még telente is rövid ujjú, majd földig érő ruhát viselt, ám közvetlen a melle alatt színes pertlivel jól összefogta, s a nyaka alatti részt jó szélesre tárta, hadd sejtse a nézelődő, milyen halmokat takar. Míg egyenesen tartotta magát, addig csak a domborulatra bámultak a vendégek. Hanem amikor előre hajolva kínálta a tálat! Hát, akkor gyakran mellé is nyúltak a húsoknak. Még a fejedelem is bele-belefeledkezett a látványba. De a lányt nem érdekelte, ki mit néz, csupán egyre ügyelt, hogy a tálból a legszebb tyúkcomb Jannak jusson. Rendre jutott is!
– Szép combot adtál, te Mirka! – mondta Jan, s jól a lány szemébe nézett, amitől a tál kissé megbillent.
– Szép hát, ezt szántam neked, uram! – sutyorogta a lány.
– Aztán a tiéd is ilyen szép-e?
– Mit tudom én! Én nem nézegetem!
– Hát akkor ki, hogy szúrjam ki a szemét!
– Na, akkor a magadét kellene s akkor te már régen vak lennél!
– Hogy én nézegetem?
– Te bizony! Úgy jártatod rajta a szemed, mintha a kezed lenne.
Folytatták volna még az évődést, de Mirkának csak tovább kellett lépnie a következő éhes vendéghez. Hanem ha valamit elkezdenek a buzgó fiatalok, azt csak nem lehet abbahagyni. Nem is tették, hanem még aznap este folytatták. Azt még nem tudták, hol lesz erre alkalom. Jan a fürdőházban reménykedett, már csak azért is, hiszen ilyen késői órán már keveseknek adatott kedve odamenni. Neki bezzeg adatott! Örömmel látta, hogy bent fáklya ég. De jó is lenne, ha azt a fáklyát Mirka égetné, gondolta, és sietősre fogta a dolgot. De előtte már valaki az ajtó felé tartott, vette ki a sötétben. Sőt, már az ajtót is elérte. Na, egyedül nem leszek bent, sóhajtott s néhány lépés után már ő is nyitotta az ajtót. Bent akkora volt a pára, hogy alig látott valamit, de hallható neszek jelezték, valóban nem lesz egyedül. Azonnal egy székhez lépett, s már vette is le a ruháit. A hosszú ingtől szabadult meg elsőnek, aztán a csizmától. Amikor felnézett, a párán túl meglátta, a tűzhely másik oldalán Mirka az, aki hozzá hasonlóan vetkezik. Csak sejtette az alakját, de már érezte is, hogy egyre növekszik a „kedve”. Gyorsan minden lekerült róla, majd sietősen egy méretes vásznat tekert magára, egészen a térdéig eltakarva a testét, és beljebb lépett.
– A vacsorán a felső combot kérted tőlem, nem az alsót. Te meg az alsót mutogatod? – hallotta Mirka hangját. Kezével igyekezett elűzni a párát, s így már felsejlett, hogy a lány testét is csak törölköző takarja talpától egészen a nyakáig.
– Van az feljebb is, ne félj! Először csak az alsót mutatom, de aztán bizony csak előkerül a felső comb is! – jelentette ki Jan, s úgy érezte, hogy izgul s hangja mintha kissé remegne.
– Van itt elég comb, minek kellene még a tied is? Nem igaz, fiúk, lányok?
– Bizony van vagy négy pár! – kiáltották kórusban a többiek, akiket Jan csak ekkor vett észre.
Erre aztán kézbe kapott egy nagy legyezőt, és odébb hajtotta a párát. Mirkán kívül három vöröslő fiútestet és egy lányt látott. Úgy tűnt, éppen szárítkozni indultak. Már a szándéknak is örült, hát még, amikor a ruhájuk után kezdtek kutatni. Erre aztán egy dézsa vizet zúdított a forró kövekre, s már dobta is le a vásznát. Hirtelen újabb párafelhő töltötte el a termet, de azt még látta, ahogy a lány a másik oldali kövek mellé ül a padkára. Keresgélte a legyezőt, de nem találta. Ezért óvatosan, kerülgetve a forró köveket, a falat tapogatva átment a lány oldalára. Most már jobban látta, amint enyhén előre dőlve ül és őt figyeli, amint botladozik. Váratlanul szégyenérzetet érzett, ezért kezét a lágyékára szorította, és úgy ült Mirka mellé. Nem szorosan, inkább csak tisztes távolságra. A lány szemében érdeklődést látott, de zavart vagy félelmet nem. Tudta, most hódító pózba illene kerülnie, de hogyan lehetséges, ha éppen összegörnyedve két kezével magát takargatja? Egyre nagyobb zavarban nézte Mirkát, aki oldalvást ült, s egyik karját meztelen keblei elé tartotta, a másikkal meg a combjáról seperte le a páracseppeket. Jan nyelt egyet, aztán rekedtes hangon végre kinyögött valamit.
– Az a csirkecomb nem volt olyan szép, mint a tied, Mirka! – hallotta meg saját hangját, de alig ismert rá. Azt viszont tudta, iszonyatosan sületlen szavakat présel ki magából.
– Lehet, megfeküdte a gyomrodat az a combocska! Nem is szabadna itt lenned, mert tele hassal még rosszul leszel a melegben, s már nem is kell neked még egy comb. Hát még kettő! – vágta oda pimaszul a lány, és váratlanul felállt.
– Íme! Éhes vagy még? Vagy már elment az étvágyad? Üljünk bele tán a hideg vizes dézsába? Te nagy udvarmester fiacskája?
Mirka hangja annyira szemtelen volt, hogy Jant észre térítette. Mégse járja, hogy bolondozzon vele, és még zavarba is hozza. Nem tehetett mást, hogy szégyenben ne maradjon, hát ő is felállt.
– Láthatod – mutatott magára –, eddig nem lakattál jól! Tálcádon van még néhány jó falat, melyet megkóstolnék.
– Óh, de hamar megéhezett a vitéz! Mint látom, enne is, de azonnal. Hát csak finoman, nem kapkodva s mindent jól megrágva láss hozzá a fogáshoz, nehogy elcsapja a hasadat! – kérte Mirka pimasz hangon. És Jan szót is fogadott.
Mivel sokat játszadozott már lányokkal, úgy gondolta, tudja, hogyan veheti el étvágyát. Erősen ölelt karjával s másik kezével meg célratörően kereste a réseket, ahogy bejuthat a lányba. Mirka nem ellenkezett, inkább kitárta ölét, amely késznek mutatkozott fogadni Jan ujjait. Ő maga sem tétlenkedett, hanem finom mozdulatokkal ismerkedett társa legkényesebb pontjával. Kézbe vette, simogatta, nyelvével kényeztette és várta, hogy eljöjjön a pont, amit mindig nagyon kedvelt, s ami után rögtön lankadni kezdett a fiúk lelkesedése. Kié nagyon is gyorsan, kié kissé később áztatta el a kezét. Jan sóhajtozott ugyan, de nem ajándékozta meg ezzel az örömmel. Pedig ideje lett volna, mert Mirka teste már bizsergett az élvezettől. Ezért magába fogadta. Amint lassan egyre mélyebben belé csúszott, úgy növekedett benne is a vágy. Mozgatta magát, aztán, mint vad lovas a vágtató ló hátán, mozgott le s fel, míg el nem ájult a gyönyörtől. Van ilyen érzés? – villant át az agyán, mert hasonlót még nem érzett, sem akkor, amikor elég sűrűn magát kényeztette, vagy midőn a férfiak igyekeztek neki élvezetet okozni.
Amikor magához tért, még mindig magában érezte Jant, aki maga alá temette, szinte belepréselte a padba, amelyen feküdtek. Törte a csípőjét, a hátát a fa, de nem törődött vele, mert újra és újra elöntötte az élvezet. Kereste a maga lángolását Jan szemében is, de inkább csak valami elszántságot látott, amolyan vad akaratot, amit nem lankadó izmain is érzett. Tárgy vagyok a számára, de büszke tárgy, nyugtatta magát azokban a pillanatokban, amikor valamire is képes volt gondolni. Mert hirtelen ólmos fáradtság öntötte el. Alig tudott megszólalni.
– Nem tudok neked örömet okozni? – pihegte, miközben az egész teste sajgott.
– Csak azt okozol, s mióta már! Érzed, hogy milyen hideg lett? Már nem fűtenek a kövek.
– De én már mozdulni sem tudok, te meg, szóval ez ott lent, pont olyan, mint amikor rátaláltam. Ügyetlen lennék? – kérdezte szomorú hangon.
Jan érezte, válaszolnia kellene, de egyszerűen nem volt mit mondania. Szinte akaratlanul is dicsérni kezdte a lány szépségét, melle formáját, öle lángoló melegét, de látta, mindez kevés Mirkának. Ha szavakkal nem megy, hát jöjjön a tett, gondolta, és megfogta a lány kezét, majd az öléhez vezette s el nem eresztve diktálta neki a ritmust egyre gyorsulva egészen addig, amíg végül eljött a pillanat, amitől tagadhatatlanná vált, hogy ő is eljutott a csúcsra. Mirka ekkor hangosan felsikoltott az örömtől, hiszen elérte célját, kiegyenlíthette a számlát. Sokat, a reméltnél is többet kapott annál, amennyire számított. És az ólmos fáradtság ellenére azon járt az esze, mit tehetne másként, hogy egyszer ne csak Jan teste adjon választ neki, hanem lángoló szeme is. A katona nem gondolt ilyen távolba. Inkább belelépett a jéghideg vizes dézsába és belemerült. Hogy egyedül legyen. Hirtelen csend lett, ahogy a víz ellepte.
A fürdőházi találkozóik gyakoriak lettek. A lányban egyre erősödött a birtoklási vágy, hogy magáénak tudhassa őt. Arra törekedett, lássa mindenki, együvé tartoznak. Ha találkoztak, megfogta a kezét, hozzábújt, ölelgette, az étkezéseknél hosszasan válogatta, mit tesz a tányérjára. Az idősek különösebb érdeklődést nem mutattak, hiszen megszokták, hogy az ilyen korú fiatalok keresik egymás kegyeit. Skala és Wilka sem csodálkoztak, hogy fiuk újabb szívet lobbantott lángra, s azt sem tartották furcsának, hogy Mirka rendre Jan ágyában ébred. Anyja csak egy alkalommal vonta kérdőre fiát, mondván, nem szeretné, ha unokát kellene ápolgatnia, mert ugyan az ő korában ez nem ritka, de Jannak még előbbre való dolgai vannak. Fia széles vigyorral nézett vissza rá, azzal a fölényes arckifejezéssel, amit Wilka nem szeretett.
– Ne félj, anyám, a magom nem lesz Mirkáé! – jelentette ki Jan, s ezzel a maga részéről le is zárta a dolgot.

Kazia és Jan házassága
Jan jóval később Rógban ismerte meg későbbi feleségét, Kaziát, aki egyszerű parasztember első lányaként született. Találkozásuk aratáskor történt, fülledten meleg délidőben. Jan hosszú út után éppen a család régi fészke felé lovagolt, hogy ott megpihenjen, és néhány napot rokonaival töltsön. Egy útmenti fa árnyékában hárman ültek. Két férfi és egy lány, aki az ebédet hozta az aratóknak. Köszöntötte őket, azok meg látva, hogy amolyan katonaféle közeledik, illedelmesen felálltak, és levették szalmából készült kalapjukat, aztán szótlanul leültek. A lány csak felnézett egy pillanatra, de még csak nem is biccentett a fejével. Inkább az ételt mérte ki, meg tömlőjéből vizet töltött két fakupába. Jan, amint a vizet meglátta, igen megszomjazott, s bár elég közel volt már a cél, két lépés után visszafogta lovát.
– Istenségeink legyenek veletek s adjanak bő termést! – Jó lesz az nékünk az Atyaistentől is, de köszönjük – válaszolt az idősebb paraszt. – Csak nem keresztények vagytok itt Rógban? – ámult el Jan, aki eddig hírből sem hallotta apjától, hogy az új vallás már itt is gyökeret eresztett. – Hajlottunk a szép szóra, és tiszteljük a remeténket. Csak nem tartod bűnnek? – válaszolt a fiatalabb férfi, aki még láthatóan inkább gyerekszámba ment. – Bűnnek aztán nem, csak furcsa nekem, mert úgy hittem, inkább az urak foglalkoznak a kereszténységgel. – Akkor te bizonyára jól tudod, ki az a Jézus Krisztus? – szólalt meg a lány, és felemelte az arcát. – Persze, mit is kérdezek, az ilyen urak bizonyára mindent tudnak – fűzte hozzá, és hangjából kiérezhető volt a gúny. Jan nem válaszolt azonnal, inkább alaposan szemügyre vette a lányt, akinek arcát derékig érő mézszőke haj fogta körbe két oldalt. A hajzuhatag félig mindkét szemét eltakarta. Bőrét barnára festette a nap, le se tagadhatta, hogy nem kerüli a mezei munkát. Testéből nem sok látszott, hiszen lábait maga alá húzva guggolt. Vászonruhát viselt, amelybe egyszerű mintát szőttek. Milyen tiszta! – állapította meg Jan és hirtelen ötlettől vezérelve leszállt a lováról. – Ha szépen kérlek, egy korty vizet adnál-e a felebarátodnak? Ha családodtól s magadtól el nem vonod? – Van itt víz négyünknek. De kupa csak három. Ha nem veted meg az enyémet, töltök – felállt, és már nyújtotta is a vizet. Amikor Jan elé állt, akkor derült ki, hogy a lány éppen egymagas vele, és oly vékony, mint az otthon fonott varrószál. Szeme bogara pedig olyan zöld, mint a vízparti sás. Amint a kupát tartó kezére nézett, az is hasonlatosan keskeny volt, inas, de erős. Megint csak eszébe ötlött az iménti megállapítás: milyen tiszta! – Köszönöm, hogy megóvtál a szomjhaláltól! – mondta. Bólintott a férfiak felé, majd kissé meghajolt a szőkeség előtt, és egy lendülettel felpattant a lóra. Onnan kérdezte még: – Megmondod-e, kivel szerencséltetett a te istened? – Van nevem, hát megtudhatod. Kaziának szólítanak – hangzott a válasz, melyre illett felelni. – Engem meg Jannak – mondta és búcsút intett. Közben a két paraszt, mit sem törődve a párbeszéddel, egykedvűen tovább falatozott. Amikor befejezték, összehajtogatták a kendőt, amiben az étel érkezett, kortyoltak még néhányat a vízből, aztán fejükbe nyomták a kalapot. Az apa gyengéden megsimogatta a lány arcát. – Isten áldja a kezedet, Kazia! Nekünk ünnep, amikor a főztödet esszük. De tudod-e, ki volt ez a katona, akinek a kupádat kínáltad? – Már tudom. Jannak hívják. Nem idevaló, ha bennünket nem ismer. – Ő nem, pedig idevaló. Nagyon is. – Ez az úri nép Rógba? – Rógba bizony, lányom. – Itt lakik? – Abba a nagy házba való, oda le, ahol a csatorna véget ér. – A Skala kapitány házába? – csodálkozott rá Kazia. – Ha az apja fia, akkor oda bizony. És ez a Jan a mi öreg kapitányunk fia. Nem sokszor töltötte itt az idejét, mert a fejedelemnél szolgál. Testőr az! – vetette közbe a fiatalabbik. – Nagy úr lehet – fűzte még hozzá. – Szép darab ember! – mondta Kazia, és gondolataiban még hatalmasabb volt a férfi, mint valójában. Ugyan, miért is találkoztam vele? – kérdezte önmagát, majd hazafelé tartva már úgy érezte, az Atyaisten akarta ezt a találkozást.
*
Jan Prágában ügyesen tárgyalt, amiért dicséretet kapott fejedelmétől, de bezzeg ugyancsak hallgathatta az ifjú herceg dohogását, hiszen nem fűlött a foga ehhez a házassághoz. Persze, hogy nem, hiszen látta azt a rajzot, amely a lányt ábrázolta, s finoman szólva, nem nyerte el tetszését. Tudta, nem ússza meg az áldozatot, de ekkorának nem képzelte. Ugyanakkor belátta, hogy a politikát tekintve aligha van választási lehetősége. Csak az a rajz! Az ne került volna a szeme elé.
– Jan, hova tetted a szemed? Igaz lelkedre mondd, életben ugye azért szebb, avagy még a rajznál is rútabb ez a lány?
– Hogy szépség lenne, nem állítom, de... 
– Ne köntörfalazz már. Hányadik lenne a sorban a feleségeim között?
– Hetedik – mondta töprengés nélkül, hiszen ismerte a herceg pogány feleségeit. 
– Ha a helyemben lennél Elvennéd, te csalfa leánykerítő? 
– Tudod jól, uram, hogy a testőrnek csak egy dologban nincs választási lehetősége, hogy adja, vagy ne adja életét a fejedelemért és családjáért. Minden másban szabadon dönthet.
– Csavargatod a szót rendesen, mint mindig, s közben hűségedről nyilatkozol. De én változatlanul azt kérdezem, ágyadba fogadnád-e ezt a rémséget?
– Nem uram, hisz ismered Kaziát.
– De ismered boldogságom mind a hat asszonyát, gondolod, hogy rosszabbra fáj a fogam?
– Szépséges asszony mind, s ezért mondtam, hogy Dobrawa a hetedik. De ő keresztény. A többi asszonyod meg pogány.
– Pogány, pogány! Éppen te mondod, akit meglocsoltak ugyan keresztelő vízzel, de a lelkedet ezzel meg nem vásárolták. Különben is mit számít az a hitvesi ágyban, hogy az asszonyod isten nevét sóhajtozza vagy Eroszért kiált, netán Swiatowidért sikolt gyönyörében. Már megbocsáss, de pogány vagy magad is, felséges úr – csöppnyi kis gúny volt a hangjában, ha nem is tudatosan, amikor ezt a megszólítást használta! –, és a cseh fejedelem pogánynak nem adja lánya kezét. Ezért, ha szívből nem is, de taktikából keresztény fejedelme leszel a polánoknak és férje Dobrawának. Nincs sok választásod. Melléd keresztény asszony kell, s erről nem én, hanem nagyságos fejedelmünk gondoskodott.
– Mondom neked, szerencse, hogy ez a helyzet, s nem te találtad ki ezt a frigyet. Csak azt nem értem, miért valami ősi rokon másnak nem kellő lánya jó nekem látatlanba. Ráadásul egy gyilkosé! Hiszen magad voltál tanúja, amikor Vencelt meggyilkolta. A rokonom egy fejedelemgyilkos! Szép kezdet, mondhatom. Ennyi erővel a bajor házban, vagy a szászok közt kereshettetek volna valakit, akik még ráadásul hatalomban is erősebbek, nem pedig azok hűbéres szolgája.
– Wichmann szász grófra gondolsz, neki van lánya, ám nem fejedelem, csak egy gróf. És éppen te vagy, uram, aki ellene készülsz, mert pogány rokonaink, a wieleták és voliniaiak nála kuncsorognak támogatásért. Azt is megértem, hogy nagyra törsz, és leginkább Ottó családjába nősülnél. Mert rangban lánya, Szász Hedviga illene hozzád. Csak hát ő meg nyolc évvel idősebb nálad, és a rajzolt képekből látszik, ő sem ér fel egy asszonyoddal se. De, hogy sokat hozna Ottó a „konyhára”, azt nem vitathatom. Sőt, apámra hivatkozom, aki feszten állítja, lesz vele és utódaival lechita világunknak még elég gondja a jövőben.
– Így vagy úgy, de házasság ügyben nem kedvemre cselekedtél, Jan. Most először tetted.
– Haragod értem uram, de ne mondd, hogy hátad mögött ármánykodtam ellenedben, hiszen ott voltál a döntésnél, melyet újra mondom, nem én, hanem apád hozott. Haragodat így nem érdemlem.
– Valld be, gyenge voltál a tanácsban, mert ugyan örökké a vengereket emlegeted s apádra hivatkozol, de nem erősködtél a velük való házasság tervét illetően. Kérdelek, miért?
– Tudnod kell, hányszor kértem fejedelmi atyádat, engedjen hozzájuk, megerősíteni a korábban egymásnak tett ígéretet. Csak a mi szavunk ellen ott állt annak a galleni papnak a meséje. Ő ugyan a vengerek nyelvét nem ismeri, így szólni velük aligha volt képes, mégis azt állította róluk, hogy barátságtalan, csalfa népség, amely a keresztelkedés helyett inkább rútul kiebrudalta országukból. Fejedelmeik se jobbak, mert idejük egy részét az egymással történő viaskodással töltik. Nem egy, de hét fejedelem uralkodik felettük, s mindnek egyetlen öröme, hogy seregeik szerte-széjjel száguldozzanak Európa-szerte, s kaszaboljanak, raboljanak nagy erővel. Azt mondja róluk ez a galleni pap, hogy nem mások ők, mint az Antikrisztus harcosai. Velük lépnél szövetségre fejedelem? – kérdezte a tirádák után apádtól az a pap. És a mi fejedelmünk akkor elvetette a tervet, s nem adott engedélyt, hogy magam utazzak a vengerekhez. Már meg ne haragudj, herceg, de te sem ágáltál mellettem, hogy útra kelhessek.
– Kapitány! Te lassan elfelejted, hogy kivel beszélsz! Ha valakinek joga szemre hányni vagy felelősségre vonni, az én vagyok, s nem te – mondta első dühében Mieszko, de aztán meghiggadt kissé, s inkább csak maga elé mondta: – Kemény asszonyok lehetnek arrafelé. És még mindig jobb egy fejedelem, aki a harcban leli örömét, mint egy olyan, aki keresztényként meggyilkolja a testvérét. Ráadásul egy templom előtt.
 Aztán intett, a maga részéről befejezte a beszélgetést. De mielőtt Jan elfordult volna, utána nyúlt, s amolyan bizalmaskodó módon karjával mellbe taszajtotta testőrkapitányát. Az ajtóhoz érve pedig még utána szólt:
–  Már tudom is a büntetésed, kapitány! Hat asszonyomnak te mondod meg, hogy eddig tartottak a víg napok. De legyen rajtad akkor láncing, ha jót akarsz, mert megtépnek, arra bízvást számíthatsz.
Nemcsak belenyugodott a tervezett házasságba, hanem végül meg is keresztelkedett, hogy méltó legyen hitveséhez, aki pogányhoz nem adta volna kezét, lévén buzgó katolikus. Az udvarban sokáig tartotta magát a szóbeszéd, hogy a trón örököse a házasság elkerülése érdekében erősen ragaszkodik az ősi hithez, s így akarja elkerülni a frigyet. Ám, aki jól ismerte Mieszkot, csak legyintett az ilyen mese hallatán, hiszen az jól tudta, a hatalom és a dicsőség jobban érdekli mindennél. Hát, hogy is ne érne ez meg egy kis „kellemetlenséget” annak, aki nagy tettekre hivatott, többre s jobbra, mint az apja.
A díszes esküvőt Sieomysl fejedelem halála után két évvel, az Úr 965. évében tartották az ősi székvárosban Gnieznoban. Várták nagyon, hogy I. Boleszlav, az örömapa is megérkezik fényes kísérettel, de aztán csak néhány díszes öltözetű főpap jött Dobrawaval, akiket nem is annyira az esküvői szertartás érdekelt, hanem sokkal inkább a mielőbbi püspöki stallum megszerzése. Vagyis részesedés, lehetőleg nagy részesedés a hatalomból. Néhány nap után már úgy is viselkedtek, mint akik a tényleges hatalom birtokosai, hiszen ők Isten, vagy a pápa, de leginkább a németek nevében uralják a keresztényi világot. Különösen egy Adalbert nevű vitte a prímet, aki messzebbre tekintve az iránt érdeklődött, vajon mi a szándéka Mieszkonak a poroszokkal ott észak-keleten. Mert azok erősen kötik magukat pogányságukhoz, hát éppen ideje helyes útra téríteni őket. A fejedelem, akit a vendégek közül többen mély meghajlások közepette már králnak, királynak neveztek, nyelt egyet, majd kimérten válaszolt.
– Engedelmeddel püspök, hogy mely néppel kívánok szövetségre lépni, s mely népet mikor hajtok a keresztvíz alá, azt majd időben, magam döntöm el, s ti buzgó imával kérhetitek az Úr segedelmét. Ám, hogy te, püspök úr, vagy mások miként döntötök nyilván isteni sugallatra, netán egyenesen parancsának engedve, az a ti dolgotok. De óvlak benneteket, hogy a poroszok földjére menjetek, mert azokat az elébük tartott kereszt nem hatja meg, sőt inkább felhergeli, s nincs az az Isten, aki megvédjen benneteket. Hogyan is számolnék el Krisztus urunkkal, ha ott szerencsétlenül járnátok, netán mártíromságot szenvednétek? – mondta kis gúnnyal a hangjában. Majd, hogy enyhítse a feszültséget, még hozzáfűzte: – Nem tagadom, a tengerpart vidéke, Pomezania és Pomerania területe igencsak érdekel, hiszen ott vértestvéreink élnek számosan, ezért jobban tennék, ha hozzánk idomulnának, mint a németekhez.
Jannak az esküvőn szép szerep jutott, hiszen daliás alakjával, szép testőrző mundérjában, háta mögött szintén szálfatermetű egységével vonzotta a szemeket. A nemes urak persze nem ezzel törődtek, inkább azon ügyeskedtek, miként kerüljenek az első sorba, hadd lássa mindenki, milyen fontosak. Akadt köztük, aki jól számított, de a legtöbben ezen a napon ülhettek utoljára kiváltságos helyen. Mieszko ugyanis, mint az lenni szokott, új emberekkel vette körül magát, s akik apját szolgálták, azokat régimódinak tartotta és megvonta tőlük a rangot és bizalmat. A testőrök kapitánya egy napon küldönctől értesült róla, hogy leveheti a fenséges úr védelmének nyomasztó terhét – az írásos pergamenen valami ilyesfajta szöveg szerepelt latin nyelven – és nekifeszülhet a polán seregek kiképzésének, hiszen nyakukon a háború. – Ha nem mutatunk erőt, akkor mások vesznek erőt rajtunk – vált állandó mondatává a fejedelemnek, aki elhatározta, ő lesz a legismertebb az összes polán fejedelem között, akik amúgy is a múlt ködébe vesztek. – Lechet, az ős fejedelmet egyenesen el is lehet felejteni a zavaros időkkel egyetemben. Beszéljünk, daloljunk inkább a mai dicsőségről! – jelentette ki, s ehhez várt muníciót Jantól is a Kujáviában vívott csatát illetően, melyben a korábbi testőr nagyszerűen vezette csapatait, közte a rógi zászló alatt harcolókat. De a parancsnok nem annyira zengzetes szavakkal, hősi ömlengésekkel, hanem csak röpke írásban tudatta: Książę, twoja armia zwyciężyła – Fejedelem, sereged győzedelmeskedett.

Tarnina, a venger asszony
Worek elsőszülött lányát, akit a polánok Tarninanak, míg a vengerek Kökörcsinnek szólítottak, igazi tisztelet, mondhatni rajongás övezte új hazájában. Megcsodálták szépségét, elismerték kedves viselkedését, ám ezeknél is többet nyomott a latban az a páratlan képessége, hogy röpke idő alatt mesterien forgatta a magyar szavakat. Férje, az Árpád nagyfejedelemmel rokon Etele büszkélkedett is vele, hogy asszonya különb mindenki más asszonyánál. A fiatal lányok kezdetben némi féltékenységgel, mondhatni inkább szemernyi irigységgel szemlélték a vetélytársat, hiszen a legvitézebb, legnyalkább főurak egyike nem közülük választott párt magának. Aztán – látva, hogy nem oly egyszerű megfelelni Etele igényeinek, és a rang meg dicsőség mellett megpróbáltatásokkal is jár a szerelem – már inkább becsülték a vékonyka teremtést, aki nemcsak felismerte a férfihoz vezető utat, hanem azon könnyedén járni is képes volt. Kökörcsin soha nem tágított ura mellől. Ahol Etele vezérnek dolga akad, ott néki is adatik. Ha éppen harc, akkor legyen a harc. Mindenkor a magyarok ruháját öltötte magára, amolyan férfias viseletet. Haját varkocsba fonta. Az pont úgy csüngött alá csúcsos fejfedője alól, mint bármely marcona férfinak. Csodák csodájára még íját is maga kezelte. Na, nem azon nyomban, hiszen az első időben negyedig sem volt képes azt felajzani, nemhogy lőni vele. Ám erősödvén s a csíziót is megismervén már nem akadt baja vele. Hát még a pontossággal! Úgy száz nagy lépésnyi távolból soha el nem tévesztette a célt. Ez épp elegendő volt, hogy a maga közelébe ne engedje sem a vadat, sem a kóbor ellenséget. Persze a támadó akkor sem járt jobban, ha mégis szablyája közelébe ért, mert az asszony ördögi gyorsasággal kezelte a fenemód éles fegyvert. Hogy a férfi szívéhez ez volt-e a titkos út, vagy másként is behódolt volna, nem tudhatjuk. Azt azonban bizonyosan, hogy a Tarnina által választott út célra vezetett, és oly erős kötést jelentett, hogy egész életükben elszakíthatatlannak bizonyult.
A pöttöm polán asszonynak sok jó tulajdonság mellett volt még egy különleges adottsága. Bármi is került szeme elé, azt egyetlen pillantásnyi idő alatt megjegyezte. Emlékezett minden kitaposott ösvényre, az útmenti fákra, a lápok és mocsarak mélységére, melyeket útjuk során érintettek. Olykor hetekig vágtattak ismeretlen tájakon, s bizony a harcosok között többen is azon töprengtek, jó-jó, megyünk a végtelenbe és lecsapunk, ahol kell, de a gyepűhöz vissza ugyan hogyan találunk? Kérdezgették egymástól és Etelétől, aki leginkább a szákjában őrzött, birkabőrre rajzolt térképen igyekezett eligazodni. Neki is jól jött, – különöst vészhelyzetben, mikor semmire sem volt idő, legkevésbé birkabőrt nézegetni –, hogy asszonya emlékezete igazította el őket.
A fiatal vezér az egyik magyar had élén éppen a gyepűktől jó távolban, Szászországban és Türingiában tanította kesztyűbe dudálni a pozsonyi csatában jól megcsappant helyi seregeket. Hullottak is hadvezérei, mint az éles kasza alatt a gabona. Odalett a türingiai gróf, Burckhard, meg Egino gróf, aki, mielőtt csatát álltak, nagy hangon verte mellpáncélját, hogy most bizony elérkezett a bosszú ideje, és a magyarokat most aztán tényleg mind egy szálig lekaszabolják. Katonái hitték is szavait, meg nem is. Inkább annak a kevés vitéznek szavaira emlékeztek, akik Pozsony alól vérüket csorgatva eljutottak Erfurtba meg Eisenachba. Ők bizony százszor is bánták, hogy nem a tányér- és csészekészítés mesterségét tanulták ki, vagy éppen Wartburg szépséges várát bámulták napestig, ahelyett, hogy zsoldosnak álltak, s a rettenetes kutyafejű magyarokkal mérkőztek.
– Hát aztán tényleg kutyafejűek? Egyen se láttunk olyan fejet! Inkább hasonlatosat a miénkhez. De oly gyorsan mozognak azokkal a törpe lovakkal, hogy jobban meg se figyelhettük. Még szemük villanását sem, mert aki közelről akarta látni a szemüket, az már nem nagyon élte meg a következő percet – hallatszottak az ilyesfajta elbeszélések, amelyek jócskán elvették a kedvét azoknak, akik csatározásban keresték a bajt. Egyre kevesebbeknek fűlött ehhez a foga, de mit tegyen egy katona, ha valamit is meg szeretne őrizni a becsületéből? Hát harcol! És a würzburgi püspök, Rudolf is csepegtetett beléjük merszet, amikor csapataihoz szólt ilyen szavakkal: – Miért is félnétek, jó türing harcosok, hiszen urunk, a mi Jézusunk atyja ott fent a mennyekben rátok tekint, s megacélozza karotok erejét. Mert nemcsak magatokért, hanem érette is harcoltok a vad pogányok ellen, akik oly megátalkodottak, hogy meg sem hallják Krisztus üzenetét. Mert ő békét hirdetett, amelynek nyelvén szót sem értenek ezek a feltámadt hunok. Akkor nincs más mód, olyan nyelven szólni velük, melyet jól értenek. A fegyverek nyelvén. És bizony mondom nektek, meg is süketülnek majd attól, amit éles fegyvereinktől hallanak! – kiáltozta iszonyatos erővel, hogy a hátsó sorokban is hallják szavait a katonák. Az elöl állók összenéztek, aztán hátra-hátra fordulva tovább adták szavait, amelyek nagy lelkesültséget ugyan nem keltettek, sőt néhányan inkább a zsold felől kérdezősködtek volna. Mert, ha már a püspök ennyire biztos a dolgában, hát a perselypénzből előre ki is fizethetné, ami jár. Mert a családnak csak ennie kell a győzelemig. A püspök mellett álló grófok s egyéb hadtudományban jártas kapitányok lehajtott fejjel hallgatták az ágáló papot, akit végtére is a pápa őszentsége kent fel a rangra, amit viselt. Attól azért tartottak, hogy a kenettel nem szivárgott elegendő hadtudomány is a püspök fejébe. Azért Egino gróf, aki oly nagyon nem kedvelte a magát mindenkinél többre tartó püspököt, csak úgy a bajsza alatt dörmögte: – Mint hírlik, ott a Danubius partjain nem szavakkal próbáltuk elfoglalni a hungarusok földjét, sokkal inkább fegyverrel. Csak sokaknak arra se volt ideje, hogy oldaláról előkapja, mert már annak előtte ezerszámra haraptak a fűbe, s máig se tudják, honnan került elő az ellenség. Csak nehogy így járjunk ennek a díszcsuhás papnak vezetésével is! – Körötte néhány katona éljenezni kezdett, ám ő nagy lelkesültséget nem érezve, tétován megeresztett egy fonnyatag vivátot. Jobb kedve senkinek sem lett tőle. Burckhard, a sereg főparancsnoka korábban már megmérkőzött, igaz, nem a magyarokkal, hanem a püspökkel. Azt vitatták ugyanis, kié az a bizonyos vezéri jogar. Kevéske érvük volt egymással szemben, ezért hangerővel és testük méreteivel igyekeztek fogást találni a másikon. A cselédség egyenesen úgy érezte – mert előttük zajlott e sajátos ütközet! –, hogy két vadkan vicsorog egymásra a koncért, amelyet még elébük se vetettek. Végül aztán az döntött, hogy a gróf kezében szeges buzogányt markolt erősen, a würzburgi püspök meg az áldozati kelyhet, melyben még ott lotyogott némi burgundi lé, amely inkább a torokba, mint a másik fejére kívánkozott. Így a grófi buzogány zúdult le az asztalra nyomatékot adván a szavaknak, ki az igazi úr a seregek élén. – Jó, hogy az asztalt, s nem a fejemet ütötte ez a vadember! – villant át a püspök agyán, aztán reszketeg hangon így válaszolt: – Tudod, kedves fiam, mi papok mindenekelőtt az Úr dicsőségét szolgáljuk, s hova ő állít bennünket, ott a helyünk – mondta, s a jó Burckhard bizony nem értette, mit akar ezzel mondani. Ezért aztán kissé meghajolt, majd úgy tett, mint aki nem látja, hogy a püspök csókra nyújtja gyűrűjét, és útnak eredt. A gróf úgy tervezte, nem egyetlen csatában mér vereséget a hungarusok hordájára, hanem – élve a jó helyismerettel – egymást követő ütközetekben előbb morzsolgatja erejüket, aztán körülölelve őket, eljöhet a nagy leszámolás ideje. Elsőnek is a falvak beszámolóit várta a rémtettekről, gyilkolászásról, rablásról. Jöttek is az emberek, s szépen elmondották, hogy a magyarok nem gyújtották fel falvaikat, egyetlen asszonyt sem háborgattak, holott néhányuk kifejezetten várt az alkalomra, mivel jó hírét vették a hun keménységnek. Egyikük egyenest azt bizonygatta, éppen a mi nyelvünket bíró hun buzdított a korai aratásra, mivel a várható nagy eső miatt majd földre fekszenek a kalászok, s oda lesz a termés. – Na, más se hiányzik, minthogy a népség farkasokból báránnyá változtassa ezt a keleti csürhét! – gondolta a gróf, s azonnal három ezrednek is parancsot adott, más-más irányból csapjanak közibük. A legerősebb egyenest a szekérvárat támadja, mert abban jószerint csak nők és segédcsapat van, meg talán rabszolgák, akik amúgy is hamar megfutnak, még tán be is engednek bennünket, hiszen a mi fajtánk. Induljanak még pitymallat előtt, s ezúttal szó se legyen vértről és más, lovakat védő fémekről. Halkan járjanak, mint a temetői kísértetek, intette kapitányait. – Gyorsak legyetek, kíméletet nem ismerők! Ember élve nem maradhat! A püspök előre eljárt érdeketekben a mennybéli Atyaistennél, aki véd benneteket, és feloldoz bűneitek alól. Már ha a pogányok irtása bűn egyáltalán. 
Másnap Eregard kapitány, aki inkább erejéről, mint eszéről volt nevezetes, a dombok alján húzódó erdőbe vezette csapatát. Még oly sötét volt, hogy inkább a lovak szemére bízták magukat, azok csak jobban látják, van-e előttük vajmi akadály, fa vagy bokor, netán emberek. Fent a magasban már megjelent egy halvány fénypászma, amikor a semmiből eléjük léptetett egy ember. Ménje szügyét csörgő páncél védte, maga is díszes vasakat viselt. Oldalán meg nagy szász pallos, ahogy illett az egy szász nemeshez. – Nem megmondta Burckhard fővezér, hogy semmi páncél? Te meg csörögsz itt, akár valami itáliai lábaskészítő! – dörrent rá fojtott hangon az ismeretlenre. – Hát, hogyan is hallottam volna, mit szólt veletek a vezér, ha ott sem voltam? Szászföldről vagyunk útban, hogy segítségetekre legyünk a hunok ellen, akik bennünket már táncba vittek. De ki megmaradt, az már itt van. Nem sebeinket nyalogattuk, hanem fegyvereinket köszörültük élesre. – És az embereid? – Amarra jobbra, kis nyargalásra, ahonnan jól látszik már a hun szekérvár. Be is vennénk, de talán kevesen vagyunk hozzá, csak háromszor tízen. Kéne tízszer tíz, vagyis éppen annyi, amennyi mögötted áll. – És ők mennyien vannak, ha már kifürkészted? – Úgy éppen annyian, de sok a nő meg szolga. Viszont barmok s lovak szép számmal. És úgy láttam, kincsek is, miket tőlünk raboltak. – Hogy hívnak, kapitány, mert eleddig nem volt szerencsénk egymáshoz. Miként szólíthatlak? – Szászföldi Wolfahrt a nevem, csak éppen nem kapitány, csak zászlós, ki az elhunyt kapitány helyébe léptem. – Na, zászlós, téged a mi urunk küldött, vezess hát, hagy köszönjünk jó reggelt a pogányoknak! De le a páncéllal! Nehogy zajt csapj! Köszönd a szerencsédnek, hogy eddig a hunok nem orrintották meg, hogy zörögve járod az erdőt. – Mivel sűrű volt a fű, s a lovak kényeskedve emelték lábukat, tényleg csendben haladtak. Eregard elnézegette a zászlóst, aki bizony olyan fiatal volt, hogy szinte lányos, mert egyetlen szőrszál sem ágaskodott az állán, s hangja is vékonynak tűnt, igaz, mindvégig suttogva beszéltek. Jókora lehetett a szászok veresége, ha csak ilyen sihederek maradtak, vélte a kapitány, majd arra gondolt, hogyan emeli meg ez cingár fiú azt a hatalmas pallost. Már felsejlett a távolban a hungarusok szekérvára, ahonnan halk lónyerítés és a mozgó marhák zaja hallatszott. Nem sokkal előttük a tisztás egész szélességében emberek feküdtek a földön, fejükkel a szekérvár felé fordulva. Csak meg-megemelkedő kardjukon és váll-páncéljukon villant meg kis tompa fény.
– Eregard kapitány! – szólt alig hallhatóan a szász, akiről csak a beszédét hallva is minden türingi tudta, hogy a parasztok szavait használja. – Ha tanácsolhatom, kerüld meg embereiddel a mieinket, és úgy törj a táborra. Mi meg vigyázunk a hátsó feletekre – igazság szerint a segg szót használta! –, hátha van valami csapatuk útközben, s a zajra ránk csapnának. – Okosan szólsz! – biccentette meg a fejét a kapitány, és kis lenézéssel maga is szász hanghordozást utánozva megköszönte a javaslatot. Aztán intett és csapata kétfelé vált, majd azonnal megindult a szekértábor felé, ahol éppen ekkor villant fel két-három tűzrakás fénye. Reggelihez készülnek, gondolta, és bizonyos volt benne, azt a reggelit már nem a hunok eszik meg. Wolfahrt kis ideig nézett utánuk, aztán levette fejéről a vaskalapot, nehéz varkocsa aláhullott. Halk szavára felálltak az emberei, akik csodálattal néztek rá. Testük alól íjak kerültek elő, meg puzdra, telve vesszővel. Kis füttyentéseket hallattak, s lovaik, mintha szellemek lennének, előkerültek a félhomályból. Kökörcsin, mert ki más lett volna az a vékonyka szász zászlós, mint ő! És mily szerencse, hogy annyi évvel ezelőtt nagyapja, a nevezetes Ceb kapitány foglyul ejtette a szász Konrádot, ki igencsak megtanította nyelvére Ceb ivadékait. A magyarok lassan megindultak a türingi csapat után. Ők bezzeg pontosan tudták, az a reggeli, ami ott, a táborban nekik készül, és német torkon egy falat sem csúszik le belőle.
Bizony, úgy is lett. Eregard és emberei sem élték meg az órát, amikor a nap az erdő fái fölé emelkedett. Még nagy zaj sem kelt, inkább csak a suhanó nyílvesszők füttye s néhány nyögés hallatszott, emberi testek tompa puffanása, majd a sérült lovak éles nyerítése, és vad vágtájuk zaját észlelhették volna az arra járók. De a másik két sereg másutt ütötte a magyarok nyomát. Estére aztán még feszültebbé vált a türingiai hadsereg. Már pontosan tudták, hány emberük életébe került a három sikertelen támadás, és azt is, hol akarják a nagy ütközetet állni a magyarok. Addigra már nem voltak abban a helyzetben, hogy éljenek helyismeretük előnyével. Akarták vagy sem, az Úr 908. évében, augusztus havának 3. napján Eisenach városának környéke lett vesztük helyszíne. Etele vezér, a Turul nemzetség tagja fényes győzelmet aratott, s hamarosan együtt emlegették nevét Dursakkal és Bogáttal, az emlékezetes magyar vezérekkel, akik eleddig nem nagyon számláltak vesztett ütközetet, hát még csatát! Kökörcsin szinte hőssé vált a Megyer törzsbeliek szemében. Zolta fejedelemnek, aki apját, Árpád nagyfejedelmet követte a fejedelmi székben, ugyancsak jól jött az eisenachi győzelem, amely fennen hirdette, hogy a magyar seregek Pozsony után is a győzelem ösvényeit tapossák.
Zoltának egyébként meggyűlt a baja a másik hat törzzsel, melyeknek vezérei alig mutattak lelkesedést, hogy őt pajzsra emeljék, és nagyfejedelemként maguk fölé helyezzék. Elvagyunk mi magunkban is! Miért szorulnánk rá Zolta parancsára? Minek osztozzunk a kincsekben, ha magunk is megszerezhetjük? – hangoztatták, mert nem hiányzott nekik Árpád vasmarka. Pedig hol lett volna a világra szóló győzelem ott a Duna két partján, ha a nagy vész idején nem Árpád parancsol, és nem áldozza fel még fiai életét is, hogy a hét törzs megőrizhesse szálláshelyeit, s hogy elismert legyen szerte a világban. Akkor bezzeg nem nézték a harcosok, melyik törzs fia-borja a mellette harcoló, s vele egy nyelven szólnak-e! Mert úgy volt igaz akkoriban, hogy a Megyer és Kürt-gyarmat népein túl a többiek anyja másik nyelven szólította fiát, lányát, s leginkább csak értegették a nagyfejedelem nemzetségeinek beszédét.
Tán, ha Árpád nagyfejedelem nem szenved oly mély sebeket s kap más nyavalyákat a harc után, másfelé fordultak volna a dolgok. Mert ő úgy gondolta, elsőben is be kell lakni a két folyó közét, meg Pannoniát, és mindenáron megvédeni, mert kelendő ez a föld, s fáj rája századok óta minden frank-német király foga. Majd ha kicsiny lesz a sokasodó magyaroknak az örökségünk, majd akkor, erőnk teljében nézhetünk messzebbre. De addig Pozsony után egység és megnyugvás kell! Meg gyepűink – melyek örökségünk szent határát jelölik – szigorú megóvása. Ki hívatlan oda belép, érezze, nincs visszaút. De a gyepűkön túl kérkedni, nyalkán fel s alá vágtatni holmi aranyakért, nem éri meg. Barátokat gyűjteni, az szép feladat. Ellenséget amúgy felesleges gyűjteni, van belőlük gyűjtés nélkül is elég.
A sokaság viszont úgy érezte, ímhol elérkezett a szerzés ideje. Edzettek vagyunk, íjaink messzire hordanak, s hírünk-nevünk rettegést kelt – mondogatták, és huj-huj-hajrá, előre! Szerezzük vissza az összes kincset, amit Attila halála után jó földjeinkről elraboltak. Ő máig Isten ostora, csak a halál kicsavarta kezéből az ostort, amelyet immár a mi markunk tart erősen. Csattogtassuk hát serényen! Mert ugyan ki akar szablya helyett kaszát fogni és rabszolgaként a földeken tikkadni, meg barmokat etetni? Majd a szolgák megteszik! Van belőlük bőven, mindenféle morva meg szláv, s ki tudja még milyen nép fia-lánya.
A pozsonyi csata híre mindenüvé eljutott. Voltak népek, amelyek félni kezdtek, s azon imádkozni, hogyan kerülhetnék el e népség szörnyű támadását. Mások meg épp ellenkezőleg, igen megörültek. Végre van egy horda, amely minden piszkos munkát, bosszút, öldöklést és rablást elvégez helyettünk. Mert a szomszédra törni mondjuk a szépséges Rajna mentén, vagy a meleg latin-földön izzadva csatázni holmi városkákért, és annyi embert áldozni némi kincsért, mi értelme volna? Itt vannak ezek az ördög fattya hungarusok, majd elvégzik a piszkos munkát! Megfizetjük őket, aztán mehetnek Isten hírével! Raboljanak csak kedvükre, amíg az nekünk megfelel. Majd, ha elszemtelenednek, s a miénkre vetnek szemet, akkor jó időben móresre tanítjuk őket.
És ha valakik hideg fejjel számoltak, azok bizony megint a frankok voltak, a német fejedelemségek, meg az új vallás pápái, akik az Isten szent nevében bármi rablásban, a barát megcsalásában is tettestársak voltak. A magyar törzsek meg úgy tettek, ahogy elvárták tőlük. A hon erősítése helyett széltében-hosszában beszáguldották Európát. Úgy harcoltak, mint senki más, gyorsabbak és erősebbek, igénytelenebbek mindenkinél. Ezért a harctéri győzelem igézetében, a kincsekkel megrakott szekerek látványától megrészegülve alig várták a telek elmúltát és a földet szárító tavaszi szél érkeztét, s már vágtattak is, ha volt, ki megfizesse szolgálatukat, és megszabja az irányt. A megbízók grófok, hercegek, választófejedelmek és királyok így jutottak vér nélkül zsíros falatokhoz, új földekhez, városokhoz. És Zoltának, aztán meg Falicsi s Taksony fejedelemnek kevés erő adatott, hogy megálljt parancsoljanak. Már csak azért sem, mert náluk is kilincseltek német fejedelemségek követei, hogy védelmet kérjenek az ellenük törők ellen. Bizony, akadt kérés, amelyet teljesítettek is előre kikötött haszon fejében.
Etelét nem érdekelte, hány aranypénz üti a markát övéinek, inkább a hadi siker izgatta, melynek során megmutathatja vezéri rátermettségét. Szellemisége hamar átragadt Kökörcsinre is, holott ő nem volt harcias amazon, sokkal inkább gyengéd fiatalasszony, aki nem a férfi megváltoztatására törekedett, nem fonta körbe, mint a pók az áldozatát, hanem hagyta menni a maga választotta úton, melyen ősei szellemei vezérelték. Mind a ketten tudták, így vagy úgy, sorsuk mindörökre közös. Egy ízben legbelsőbb szolgálója félve kérdezte asszonyát, mi lesz fiukkal, Irnekkel, ha ők ketten együtt elvesznek a csatában? Kökörcsin így válaszolt: – Vigyáz rá Babba Mária, akinek segedelmével felnő, és teljesíti küldetését, amely meg vagyon írva a sors könyvében. Abban a könyvben, ahol a mienk is olvasható.
Majd öt évtizeden át úgy három nemzedéknyi harcos indult útnak, hogy a svábok földjét dúlják, majd Frankföldre mérjenek csapást, aztán Burgundiában vitézkedjenek, vagy pedig I. Konrád császárt kényszerítsék adózásra. Egyik útjuk során tíz napon belül Lech mezején a svábok seregén győzedelmeskedtek, majd megsemmisítették frankföldi egyesített seregét. Etele a győzelmekben tetemes részt vállalt. Téli pihenőre tartván a magyarok vezérei győzelmi tort ültek, s már szentül hitték, pontosan oly jó harcosok, mint nagy ősük, Attila hunjai. A törzsek fejedelmeinek öröme az eget verte a sok kincs és rabszolga láttán. Mind igazolva látta, minek ide nagyfejedelem és összefogás! Jobb a magunk urasága.
*
912 őszen még erősen izzott a késő délutáni nap, amikor a vezéri pár magához ölelhette gyermekét, az akkor hatodik évében járó Irneket. Mint a szolgáktól és kísérőktől hallhatták, a gyermek egész nyáron harci játékokban jeleskedett, és naponta jelentette, belőle is hadvezér lesz, akár apjából. Ezért legott párbajra szólította Etelét, aki állt a próba elé. Csattogtak a fa szablyák, védekeztek és támadtak. Irnek, mint a csík a vízben, úgy siklott ide-oda, valóban nehéznek bizonyult eltalálni. Mikor apja megbotlott egy kőben s egy pillanatra térdre esett, a fiú máris oda pattant, szablyáját a mellének szegezte, és fölényeskedő hangon így szólt: – Látod, apám, még csak hat évet számlálok, de a földön máris jobb vagyok nálad! Ugye tudod, mi lesz tíz év múlva? – Még alig hangzott el az utolsó szó, amikor Irnek éles tárgyat érzett a hátában. Meglepetten fordult hátra. Anyja állt ott, kezében azzal a tőrrel, amelyet útjukon zsákmányolt egy helyi vezértől. – Harcos, aki csak előre néz, és egy dolog érdekli, hogy mielőbb belemártsa kardját a legyőzöttbe, az vereségre ítéltetett. Megrészegedtél, fiam, és a figyelmed ellankadt. Jobb, ha belátod, te vesztettél. – De azért apát legyőztem! És ha fölötte diadalmaskodtam, bárkivel elbánok! – jelentette ki a gyermek. Aztán csöppnyi gondolkodást követően folytatta: – Csak anyával nem.
Azon az éjjelen egymás mellett feküdtek az állatbőrökkel takart és párnákkal díszített dikón. A jurta tetején a hold világlott be és vetett árnyékot. Ugyan mind a ketten heves vágyat éreztek, hiszen hosszú idő után zavartalanul, fedél alatt és kényelmes fekhelyen lelhetik kedvüket egymásban, mégis elnyomta őket a buzgalom. Testük nyugalomban feküdt a könnyű vászon alatt, mígnem Kökörcsin egész teste összerándult, és egy kiáltás hagyta el a száját. Oly heves volt, leginkább sikolyra hajazó, hogy Etele megébredt, magához húzta s beszélt hozzá nyugtató szavakat. Az asszony iszonyatos erővel szorította magához.
– Ugye nem! Ugye nem! – kiáltott fel újra, és máris patakokban folytak a könnyei.
– Csin, Csin, Kökörcsin! – mondta becézve a férfi – csendesedj már! Nincs veszély.
– Csak veszély van. Csak veszély, sőt veszedelem – súgta az asszony.
– Álmot láttál, nem a valóságot. Felejtsd el! A valóság, hogy itt vagy mellettem.
– A földön fekve láttalak, vérben ázva. Körötted páncélos emberek sokadalma. És sehol a mieink. Mert holtan feküdtek körös-körül. Egy rőt szakállas ember állt feletted s azt kiáltotta: legyőzettél, mert nem tanultál semmit! Szavai még itt csengenek a fülemben.
– Nyugodj meg, kedvesem, itt vagyok és élek. Nincs itt rőt szakállú óriás, csak ajtónálló őreink. Ember rajtuk keresztül ide be nem jut.
Reggelre csak fészket rakott Etele fejében, amit éjszaka feleségétől hallott. Leginkább arra a rőt szakállú férfire gondolt, aki azt mondta, hogy „nem tanultak semmit” a magyarok. Mire célzott vajon a szellemember?
*
A társzekerek hamar összeálltak, s amolyan jól védhető tüskés várat alkottak, amely óvón körbevette a teret és alkalmat adott, hogy a mesteremberek és asszonyok elvégezhessék napi teendőiket. Mögöttük az Inn folyó, amelyet néhány harcos a Köröshöz hasonlított, mivel igen jól táplálta a halakat, melyek elég könnyen adták meg magukat az ügyes halászoknak. Volt is rájuk szüksége a seregnek, mert átkelve a Rajnán, fáradságos időt töltöttek Burgundiában, ahol kemény, de mindig eredményes csatákat vívtak, és szekérszámra gyűjtötték a kincseket, meg ügyes rabszolgákra tettek szert, akik mind az új Isten hívei voltak. Visszaúton magukat mindvégig biztonságban tudván újfent Svábföldet dúlták. Kissé furcsállották, hogy nagyobb sereget egyetlent se hozott eléjük a véletlen, holott előző évben már szereztek tapasztalást azok harci értékéről. A bajorok földjén aztán csak feltűnt egy sereglet. Éppen látótávolságban jártak, s az őket kísérő por jelezte, igen sok ember s állat tart valamerre. Hírfogóik erősen járták a vidéket, hogy kikémleljék, kik ők s mire gyülekeznek. Két-három nap után habzó testű, hajszolt lovakon rendre meg is érkeztek.
– Dicső vezérek! Ezek ellenünk készülnek és felénk tartanak. Szavaikból úgy vettük ki, hogy sváb földön eleddig szánt szándékkal kerültek bennünket, mert katonáikat a bajorokhoz rendelték. Erchanger és Berthold vezérek kemény emberek, de már külön-külön megismerték ellenünk a vereséget. Közös tervük, hogy az Inn menti lapályon állják utunkat. Éppen ott, ahol szekérvárunk áll. Elkerülni őket csak úgy lehet, ha visszább és fentebb átúsztatunk a folyón, és a másik parton folytatjuk utunkat. Ám akkor újabb átkelés vár bennünket – mondta egyikük, míg a másik hozzátette: – A bajorok azért nem siettetik haladásukat, mert rengeteg talpas emberük saruban rója az utat, s menet közben is gyakorlatoznak. Oly furcsa módon, amit eddig nem láttunk. – A harmadik a lovasokról szólt:
– Kemény bajor legények, de más nyelven szólók is több ezren vannak közöttük. Mind erős páncélban, hatalmas lovakon, melyek kétszer akkorák, mint a mieink, és patájukat magas szőr borítja. Ahol járnak, mindent eltipornak. Lándzsáik hosszúak és hegyesek, vértjeikről a nyílvesszők úgy hullanak le, mint az esőcseppek – mondta, aztán átadta a szót egy vékonyka embernek, aki Platt névre hallgatott, s maga is bajornak született. Még a pozsonyi csatát megelőzően tévedt át a gyepűn, s mivel fenegyorsan megtanult magyarul és helybéli lány jutott neki feleségül, így rabszolgából hamar katonának állt. Talpraesett és okos fiú volt, aki mindig fontos híreket szerzett. Ember nem volt, aki őt látván magyar „fülre” gyanakodott. Különös képesség, hogy jártában-keltében sohasem a zagyvaságokat hallotta meg, hanem csak a fontos dolgokat. És olyanokkal váltott szót és kereste a kapcsolatot, akik valóban tudtak valamit, s nem harmadkézből, hallomásból fecserésztek, ha már kérdezték őket.
– Etele vezér! Hogy mit kellene tennetek, azt én nem tudhatom. De vigyázzátok Udalrich grófot, ki igen eszes ember, és talán még nálamnál is jobban ismer benneteket. Biztos szájból tudom, kívülről fújja haditetteiteket, hol, mit s miért tettetek a győzelem érdekében. Több ezer emberével már e télen gyakorolták a hadi mozgást, amelyet ellenetek terveznek. Maga Bajor Arnulf fővezér biztos győzelmükben, s ezért nagy hangon kijelentette, nem fizet többet adót nektek, mert legyőz benneteket.
– Mit nem szólsz, hiszen apját, Luitpoldot s magát Arnulfot is megsegítettük már, s hogy most élvezik a hatalmat, az jó sok vérünkbe került!
– Ti, Árpád népe olyanok vagytok, ha ígértek valamit, betartjátok. Na, a mi fajtánk sokszor meggondolja, ér-e annyit a becsület, mint a hatalom.
– De jól tudhatja, ha már oly sokat ér a haszon, hogy ránk szorulhat még! Ezért nem hiszem szavaidat – mondta. Platt elhallgatott, majd fejet hajtott a vezérek előtt és kihátrált a teremből. Bizony senki sem sejtette akkor, mennyire igaz szavakat szólt ez a bajorból magyarrá lett vitéz.
Etele, aki ebben a hadjáratban csak egyike volt a magyar vezéreknek, már nem is Arnulfon törte a fejét. Egy másik mondat járt az agyában, amit a német hadak vezetője mondott – legalábbis Platt állítása szerint:
– Ezek a magyarok csak addig voltak veszélyesek ránk, amíg nem ismertük őket. De immár úgy vagyunk, hogy ők kevésbé ismerik önmagukat, mint mi őket! Mert nem tanulnak győzelmeikből. Teszik, amit megszoktak, mert azt ismerik, mást semmit. A földharcban meg gyengék ellenünkben. Ha leszállítjuk őket a lóról, nekik annyi. Eddig úgy vélték, csak arra valók vagyunk, hogy szépen nyílvesszőik elé álljunk és hulljunk, akár a fűszál a sarló élétől. S főként, hogy mindig bedőljünk menekülős cselüknek.
Kökörcsin álma villant Etele gondolatában, és már erősen bánta, miért nem kérdezte erről a táltost, mit jelenthet az álom. De újfent elhessentette magától a gondolatot, hiszen nem odázhatták tovább a döntést, hogy kevés harcosukkal miként szálljanak szembe a túlerővel, vagy miként térjenek ki egy nagy csata elől, hogy kisebb támadásokkal marcangolhassák az innen-onnan ellenük vonulókat, mielőtt azok közös táborba gyűlnek. A hadi tanácskozáson az idősebb vezérek a gyors támadásokra esküdtek, míg Etele és más törekvő ifjú vezérek a tárgyalást vélték a legjobb módszernek. Persze a tárgyalás a gyávaság és félelem jele. – Szégyenfolt, amely nem ragadhat ránk – mondták a vezérek, és felkészültek a küzdelemre. Hanem akkor megint az a Platt vitéz kért meghallgatást.
– Vezérek! Odaát elhatározták, jó ugyan nekik a harc, de csak sajnálnák a sok életet, amit azért elveszejtenének. Ezért hamarost követük érkezik, aki azt tudakolja majd, milyen feltételekkel állnának el a harc elől.
Na, egymásra néztek a parancsnokló urak és megerősödtek abbeli gondolatukban, hogy csak-csak félnek ezek a germánok, s ha tudják is, most előnyben vannak, még így se nem bizonyosak a sikerben. Itt az alkalom úgy kitérni a csata elől, hogy a becsület megmaradjon és emberéletben se essék kár, sőt a kincsek se vesszenek oda. Hogy Platt nem a levegőbe beszélt, hanem igaz hírt adott, azt egy magasra emelt zászló alatt közeledő fegyvertelen lovas igazolta, aki elmondása szerint a béke követe lenne. Ezért izibe a magyar fővezér elé vezették, aki szavát vette.
– Én, Lassingen kapitány Arnulf király szavait szólom, mikor is békés tárgyalásra meghív benneteket, hogy egymással szót értve elkerüljük a vérontást, melytől ti és mi egyaránt szenvednénk – mondta, és szavai őszintének hatottak. – Vezéreink mind jeles fejedelmi személyek, kiknek hatalmas sátra amott a domb mögött áll, díszes vacsorával várja seregetek parancsnoklóit. Látjátok, magam fegyvertelen jöttem, mert ti tisztelitek az íratlan törvényt. Ám jól tudom, egy vezér oldaláról a fegyver nem hiányozhat, ezért teljes díszetekben várnak benneteket vezéreink – fűzte hozzá, majd kérte, hogy megvárhassa a választ, melynek kegyességében bízik. Nem hosszú időbe telt, mire a négy vezér úgy döntött, ha már szíves a kérés, eleget tesznek neki, s által mennek a németekhez. Etele óvatosságra intett a tanácskozás során. – Talán jobb lenne, ha magam a haddal maradnék, és felkészülnék mindenre, ami csak megeshet – mondta, de a vezérek szerint a tömények parancsnokai elboldogulnak egyedül is ama rövid időre, amíg a vendégeskedés véget ér. Végül Etele is velük tartott, mert ő bírta leginkább a németek nyelvét. Kapták hát magukat, és legszebb hadi viseletüket öltve magukra, veretes szablyával övezték derekukat, s aztán lóra szállva indultak a követ nyomában, kinek kísérője kürtjelekkel jelezte közeli érkeztüket. A bajor táborba érve a vezérek erősen járatták a szemüket, s bizony nem nyugtatta meg őket, ami elébük tárult. Katonák egész áradatát látták, töménytelen felszerelést és élelem garmadáját, s mi szokatlan, a talpas katonák szeméből nem a félelem vagy csodálat, inkább a magabízás áradt.
A fogadás díszes volt, és méltó a sok hadvezérhez. Csak úgy hullottak a vendégek harci erejét magasztaló tirádák! Ettek és ittak bőséggel a Rajna-vidék nedűjéből. Csak aztán tértek a lényegre, mikor már ugyancsak csillogtak a tekintetek, és a német fejedelmek, papok, meg nemesi népek egyre harsányabbak lettek. Sokan tán hívás nélkül nyomultak a vendéglátó hatalmas sátorba. Akkor Arnulf újfent magasra emelte a kupát és a hirtelen nagy csöndességben így szólt:
– Akkor hát megittuk a borunkat a békességre koccintva. Nálatok a békességre, mint hírlik, vérszerződést kötnek. Tegyünk mi is így vitéz nemzetségeink, és a kicsorgó vérrel vegyünk Urunktól hosszú békességet. Vorwertz! – kiáltotta s erre az ott lévők rárontottak a magyar vezérekre, és mint a mészárosok tesznek a magatehetetlen barmokkal, kioltottak életüket.
Mielőtt az utolsó döfésre lendülő kard elérte a már földre került Etelét, belehasított Kökörcsin álma és hallomása: nem tanultunk semmit, és pont úgy halunk meg, miként kegyes Kurszán kündünk egykoron. Cselvetéstől, ármánytól.

Irnek menedéke
A közeli mezőn tábort vert magyar sereg hiába várta vezéreit, akik helyett a sűrű éjszakában vagy háromszoros túlerővel nehéz lovasság tört rájuk. Utolsó csepp vérükig ellenálltak ugyan, ám közülük Platton kívül alig kevesek tértek vissza a magyar gyepűre. Ők mondták el a fejedelmi udvarban, mi és hogyan történt, hogyan vesztek oda a vezérek és köztük a hős Etele és felesége, Kökörcsin. Csak gyermekükről nem tudtak semmit. Él-e vagy hal, netán fogságot szenvedett.
Az éppen tízedik nyarát számláló fiúcskára külön testőrző harcos vigyázott, aki kocsideréknak vetve hátát, halált megvető bátorsággal védte Etele gyermekét. Körülötte szászok teteméből már kisebb mellvéd képződött, amikor egyszerre három nyíl is a testébe fúródott. Már csak annyit szólhatott: menekülj, fiam! Irnek felnőtt ember korában sem értette, miért nem tette mozdulatlanná a félelem, ki vagy mi parancsolta neki, hogy kúszva-mászva, meg-meglapulva átjusson a szászok gyűrűjén, akik nagyon is vigyáztak rá, hogy egyetlen élő se maradjon, aki hírt vihet arról, ami itt történt. Csak arra emlékezett nagyon pontosan, hogy amikor elérte a közeli erdőt a magaslaton, rálátott a csatatérre. Egy helyütt a bajorok magas karót állítottak, amelyre emberfejet tűztek, s e tettüket teli torokból ünnepelték, fáklyáikat az ég felé dobálták, és a zsarátnokok úgy hullottak alá, mint nyárutón az égről a csillagok.
Irnek ösztönösen bevette magát a környező erdőbe, s minél messzebbre igyekezett a járt ösvényektől. Másodnapon már kínozta az éhség, hiszen vadsóskán, erdei gombán és bogyókon kívül mást nem vehetett magához. Sokszor fojtogatta torkát a sírás, mert érezte, szülei már az ősök földjén járnak, ott, ahol a Turul nemzetség halottai mind, akik az égig érő fa legtetejéről egyenesen az égbe jutottak. De könnycseppet nem ejtett. Családjában a sírás, a jajgatás nem talált szállást, ott inkább a keménység lakozott, jól megférve a szeretettel. Mert a kettő egy lélekben is otthonra találhat. Éjszakára lombokból és avarból derékaljat gyűjtött s úgy hajtotta álomra a fejét. Nem félt az állatoktól vagy a rablótól, mert megszokta a pusztai s erdei hálást. Tudta, mély álmában is meghallja, ha valami közeledik. Az egyik hajnalon neszre ébredt. Meg sem mozdult, csak észrevétlen a hang irányába tekintett. Amint szeme megszokta a sötétséget, egy magas emberi alakot látott a cserjék között. Nagy szoborként állott ott, alakját zsákszerű anyag fedte, öveként erős font kötél szolgált. Irnek megnyugodott, hogy fegyvert nem látott az embernél, aki még mindig mozdulatlanul állt, mígnem igen lassan felemelte az egyik kezét s csendes, nyugodt hangon megszólalt. Hogy mit mondott, nem tudta, mert ismeretlen szavakat hallott, csak sejtette, hogy nem a németek kemény szavai hullanak az ismeretlen ajkáról, aki elhallgatván, leült az avarba. Ruhájából kis csomagot vett elő, maga elé tette, két nyitott tenyerét a fiú felé fordította, majd intett, keljen fel s jöjjön közelebb. Irnek jobbjával alig észrevehető mozdulattal kis tőre felé nyúlt, majd hirtelen maga elé rántotta. Tudok védekezni! – tudatta a mozdulattal. Erre a másik széthúzta a mellén a ruháját, így jelezve, ha támadás éri, nem védekezik. Aztán felmutatta a vászonban lévő kenyeret, s a nagyobbacska húst, melyet ismét Irnek felé nyújtott.
Az éhség győzedelmeskedett, a fiúcska lassan s megfontolt lépésekkel, tőrét el nem engedve közeledett. Jól ismerte a katonák sajátos kisugárzását, amelyet most nem érzett. Úgy három lépésnyire leült a földre, beletúrt bozontos hajába, majd másik kezével a mellére bökött, s azt mondta hangosan és keményen: Irnek vagyok a Turul nemzetségből. Az ültében is magas, erősen szőrös arcú férfi kis mosollyal a szája körül meghajtotta a fejét, és szép dallamos hangon válaszolt: Ego sum Melios – ismételte meg kétszer, hogy a fiú bizonyos legyen nevében. Aztán kettőjük közé, úgy fele távolságra tolta a vásznat, rajta a megfelezett elemózsiával. Az éhség azt parancsolta, hogy rákapjon és tömje magába a falatokat, de uralkodott magán. Lassan, megfontoltan tört a kenyérből, majd tőrével kis szelet húst vágott. Gondosan, minden falatot kiélvezve rágott. A férfi szó nélkül nézte, amint táplálkozik. Maga csak olykor emelt a szájához némi húst, meg egy tömlőből ivott hozzá. Kínálta a fiút is, aki végül a tömlőért nyúlt, megemelte és a szájába csurgatta. Megborzongott és kiköpte, mert nem víz volt abban, hanem savanyú halványpiros bor, amit még életében nem kóstolt. Megrázta a fejét. Köszöni, ezzel nem él. De jobb kezével a távolba mutatott, ahonnan patak csörgedezését hallotta. Kis idő múltán felálltak. Melios övére akasztotta a tömlőt és az elemózsiás vásznat, majd intett a fiúnak, induljanak. Irnek tétován állt. Annyit már bizton érzett, nem katonával van dolga, tehát nem oda indulnak, ahol halottakkal tele a mező, s ahol szüleit elvesztette, és nem is hazafelé indulnak, mert honnan is tudná ez a fura óriás, merre van az ő hazája?
Útba ejtették a patakot, nagyot ittak a tiszta, hideg vízből, majd mentek tovább a kitaposott ösvényen, aztán úttalan úton, magonc fákat kerülgetve, a völgy iránt. Később hegynek fordultak, s erős kaptatókon gyalogoltak a fent vonuló felhők felé. A nap már jócskán elhagyta a delelőjét, mire egy fennsíkra értek, ahol ritkultak a fák, s az éles napsütésben feltűnt egy kőből és fából emelt ház. Tetejét méregzöld mohával benőtt lapos kövek borították, s oldalából torony meredt az ég felé. A kéményből szürke füst szállt az égbe. Irnek nem sejtette, hogy életének új fejezetéhez érkeztek. Az új otthonhoz, amely St. Gallenben állt.
A kolostorban közel száz felnőtt férfi és húsz gyermek élt. Bár sok helyről sereglettek össze, mind egy nyelvet beszéltek, a latint, melyet érkezéskor a magyar egyáltalán nem értett. Két évbe telt, amíg írásban és beszédben is otthonossá vált. Furcsa módon a gyermekek között nemigen esett szó arról, ki honnan jött, s miért nem a szülői ház gondoskodik róla. Egyszerű és szegényes ruházatuk nem árulta el, ki gazdag vagy ki szegény otthont hagyott maga mögött. A bencés barátok a napi szolgálat mellett tanulással, tanítással és vallásos elmélkedéssel pergették napjaikat, illetve kis diákjaikkal együtt keményen dolgoztak a kolostor földjein. A jólétükhöz szükséges minden terményt maguk állítottak elő és dolgoztak fel. A tudós fráterek különös elszántsággal igyekeztek beavatni védenceiket a vallás dolgaiba, hogy tudatosan hívő keresztényeket neveljenek belőlük, netán tudós embereket, akik Krisztus szellemében képesek jobbítani a világot. Irnek még életében nem járt iskolába, ám a kolostor schola exteriorjában oblatusként szigorú regulába szervezték napjait. A csepel-szigeti magyar, egy vezérlő nemes ifjú a mérhetetlen szabadságból hirtelen zuhant a rend kötöttségeibe, s ezt kezdetben igen nehezen tűrte. Az első időben vad arccal, állát felemelve, mellét kissé kidüllesztve vetette oda a szerzeteseknek, hogy „non”. A tagadás szava volt ugyanis az első, amit megjegyzett. Hamar ráébredt, sem ennek hangoztatásával, sem testtartásával cseppnyi eredményt sem ér el, hiszen általuk még látható bosszúságot sem váltott ki a fráterekből, hát még dühöt! Melios és a többiek inkább aggódó szeretettel viseltettek iránta, s akár naponta elmagyarázták, hogy nem a szilaj akarat, a rátartiság vagy a vitézkedés bátorsága ékesíti a férfit, hanem éppen a szerénység, a befogadás és az engedelmesség teszi értékessé az embert. Ám e tulajdonságok nem zárják ki, hogy kemény ember legyen, és ha úgy hozza a sors, akár vitéz katona. A scholában hajnali hatkor gyülekeztek, s ott három órát töltöttek írással, olvasással, majd a capitoliumba vonultak, ahol néha érdekes – hol meg nagyon is unalmas – történeteket olvastak fel, melyekről szabadon elmondhatták véleményüket. Egy alkalommal éppen Melios mondott röpke mesét, melyet aesopusi tanmesének nevezett. Igazából kifejezetten Irneknek célozta a történetet, aki még mindig jól láthatóan hiába birkózott a szülei elvesztése okozta belső fájdalommal.

„A halászok, mint minden áldott napon, kora hajnalban kimentek csónakjaikkal a tengerre, hogy kivegyék jogos jussukat a tenger gyümölcsei közül. Különbözően csillogó pikkelyű halak, vörös páncélú rákok és sok lábukat nyújtogató polipok kerültek hálójukba. Hol éppen annyi, amennyit családjuk elfogyasztott, hol meg annyi, hogy a piacra vihessék a zsákmányt s jó pénzért túladjanak rajta. Azon a napon is, amelyről mesélek, bevetették a hálót. Idejében húztak rajta néhányat, hogy felkeltsék a víz lakóinak figyelmét, aztán vontatták szép lassan. Húzták az evezőt, húzták, s bizony érezték, egyre nehezebb, amit vontatnak. Na, lett is öröm mindegyikük lelkében, mert a tapasztalat azt mutatta, minél nehezebb az evezés, annál nagyobb a fogás. Minden erőt beleadtak, s bár szakadt róluk a víz az erőfeszítéstől, csak partot értek. Húzták, vonták ki a tengerből a hálót, s mikor az félig már a szárazon volt, meglátták, bizony korai az örömük, mert abban letépett tengeri fű, nagyobb kő bizony több volt, mint apró hal. Nagyobb, amolyan egy családnak való meg csupán egyetlen akadt. Meg is fogták keményen s már emelték is a fejszét, amikor a hal megszólalt: – Mit értek vele, ha engem megöltök? Ugyan hány család lakik jól velem? Tán egy vagy annyi sem. Aki pedig nem kap, az irigy lesz. Dobjatok vissza inkább a vízbe, hogy élhessek tovább és ikráimból sok utódom népesítse be vizeiteket. Ha így tesztek, akkor bánatra majd öröm következik.
A halászok, akik az imént még az Istent is gyalázták, hiszen bőségre számítottak s ínséget kaptak helyette, ugyancsak elgondolkodtak a hal szavain. Az egyik letette maga mellé a fejszét, a másik meg kibökte: – Jól van no, ússzál csak, de aztán tartsd a szavad! – ezzel visszadobta a tengerbe. Ekkor megszólalt a legöregebb halász: – Ugyan, hagyjátok már abba a morgolódást, hiszen tudjátok jól, az öröm testvére mindig a bánat, s a két testvér közül hol egyik, hol másik látogat hozzánk. Felejtsük el gyorsan a ma bánatát, inkább készüljünk a holnap örömére. – Így is tettek, szépen kiteregették a hálót, kifoltozták, ahol nagy volt a lyuk, aztán hazamentek. Korgott ugyan a gyomruk, s az asszonyok nem örültek a nincsnek, de mindenki megértette, a ború helyére holnap a derű érkezik.”

Irnek értette a mese lényegét! Szép élete volt ott a Duna partján, mi jót az élet csak adhatott, azt megkapta, hiszen „hálójuk” minden nap telve volt. Aztán a bánat érkezett életébe, ami teherként nyomja a szívét. De hogy holnap is vágyjon kivetni a hálót, s joggal reménykedhessék, hogy abba bőséggel kerül fogás, ahhoz tiszta ész és nyitott szív kell. Meg is fogadta magának, megtanulja, hogyan fonja a hálót és mikor vesse ki. Ráébredt, hogy jobban jár, mint ha zokon veszi a regulát s örökké elégedetlen, vagy éppen feleslegesnek érzi a követelményeket. Otthon soha sem verték meg, ha hibázott, ám itt egy sokadszorra elvétett grammatikai hiba után bizony előkerült a nyírvesszőből font virgács, amelynek csapása után ugyancsak sajgott a tenyér. Volt társa, aki zokogva fogadta a fájdalmat, de ő egyetlen zokszó, annyit sem ejtett. Önmagán is mosolyogva készült a virgácsünnepre, amit virgidemiának neveztek, s melynek célja, hogy újabb egy évre legyen matériája a szigornak. Vagyis minden olyasfajta módon történt, ahogy az a halászok meséjében írva vagyon.
*
A fráterek igen vigyáztak rá, hogy minden neveltjükkel azonos módon bánjanak, s külön kedvezményeket senki se kaphasson. Ám azt nem tiltotta a regula, hogy válasszanak maguknak diákot, akit amolyan személyes növendékként kezeljenek. Így maradhatott Irnek állandóan Melios közelében. Kezdetben azért, hogy ha már ő hozta a kolostorba, és ezért személyes felelősség is terhelte, igyekezzék segíteni felzárkózását a többiekhez. Még szerzetesi cellájába is magához vette a magyar fiút. Pár hónap alatt szoros érzelmi kötés jött létre kettejük között. Meliost hajtotta a kíváncsiság, hogy minél többet megtudjon neveltjéről, és arról a világról, ahonnan jött, s melyet egyáltalán nem ismert. Mivel felettébb érdekelte a magyar beszéd, ezért egyezséget kötött a fiúval, ha az szorgalommal tanulja a latint, akkor ő is igyekszik agyába vésni a magyar szavakat. Ment is a tanulás, mint a karikacsapás. A nemes vetélkedés végtére is mindkettőjük hasznára vált. Bár a barát úgy érezte néha, beletörik a nyelve a különös hangzású szavakba, zenéjük mégis elvarázsolta. A fiú pedig egyre jobb kedvre derült, hogy végre akadálytalanul kifejezheti magát, szólhat társaival, és – az évek múlásával egyre inkább – eligazodik a kolostor könyvei között is. Mestere hívta fel a figyelmét, hogy nem egy könyvben a magyarok viselt dolgairól is olvashat. Igaz, e könyvek rendre különböző neveket adtak népének, de vándorútjukról, ami a régi-új hazájukba vezette őket, egyértelművé vált, róluk szólt. A latin elsajátítása mellett hamarosan a németek nyelve is kitárult Irnek előtt, hiszen a legtöbb ifjú különböző német fejedelemségekből érkezett. Előmenetelével még Egilbertus apát, korának nevezetes tudósa is elégedett volt. Azt nem mondhatni, hogy különösen kedvelte a magyar fiút, mivel elég rossz véleményt formált a magyarok tetteiről, s rendre barbároknak nevezte őket, ám mégis bizakodott. Ha az apátlan-anyátlan magyar gyerek ennyire okos és képes illeszkedni a kolostor rendjéhez, akkor egyszer bizonyosan a magyarok is elfogadják majd Európa rendjét és törvényeit. Már ha lenne olyan nevelőjük, mint Melios fráter, aki lám, értékes kis embert faragott az árvából. Sok ilyen embert kellene oda küldeni, hogy kereszténnyé tegye azokat az örök vándor lázadókat!
A múló évekkel béke költözött Irnek szívébe, s immár kevesebbszer jártak fejében szülei és hajdani pajtásai. Amikor maga elé képzelte arcukat, alakjukat, már nem látta tisztán a képet. Csak belül érzett kis fájdalmas melegséget. Megszokta a kolostori életet, de a tizedik év után már nagyon is szűknek érezte a falakat. Amint a tudományokban előbbre jutott, fejében úgy szélesedett ki a látóhatár, s ez igencsak ellenkezett azzal a kicsiny térrel, amelyben napjai teltek. A könyvekből kiderült számára, hogy önmagában csak a hit tanaival foglalkozni kevés. Ha az emberek, a hívők és nem hívők tulajdonságait nem ismerjük, honnan is tudnánk, miként hatnak rájuk a hit igéi. De még ez sem minden, hiszen a mennyország isteni rendje nem másolható földön érvényes renddé. Azért jutottak eszébe ezek a gondolatok, mert Melios a scholában arról beszélt, hogy a nevezetes püspökök és apátok a királyok vazallusai. Inkább azoktól függenek, mintsem Isten akaratától. Mert szolgálatukért nem a másvilágon nyerik el méltó jutalmukat, hanem most, itt a földön. A király szolgálatuk fejében földeket ad, parasztokat, akik nekik dolgoznak, meg kincseket, hogy fényes palotájuk legyen. Kinek a szolgája hát az apát? Az egyházé vagy a királyáé? Mi van akkor, ha a király, aki jól tartja egyházi szolgáját, valami olyat akar, ami ellenkezik a krisztusi tanítással? A könyvekből olvasható, hogy a király ilyen esetben akár megfoszthatja stallumától a pápát, az egyházfikat meg egyszerűen el is kergetheti. De kitaszíthatja-e az apát a keresztények köréből az uralkodót, aki helyet ad a kolostornak? Hol a határa a vazallusságnak? – egyenesen ezt a kemény kérdést tette fel mesterének. Hogy ilyen dolgokról elmélkedtek, bizonyította, mestere nem tartozott azok közé, akik csak a szépről és a jóról beszéltek, meg a szent életű emberekről, akik életüket áldozták a hitért. Az új kérdésre felelvén újfent csak a könyvekre hivatkozott, amikor elmondta, bizony attól, hogy valaki Szent Péter trónján ül, még nem válik megkérdőjelezhetetlen tudóssá, vagy igaz és jellemes emberré. Mert hosszú időn át többségük méltatlannak mutatkozott arra, hogy Isten földi helytartója legyen. Ennek okát főként a karoling birodalom bomlásában látta – Nagy Károlyról heteken át mesélt növendékeinek, akik lelkesen hallgatták győzelmeinek sorát, leszámítva azokat a fiúkat, akiknek népét meggyötörte, megtizedelte –, mivel az erős császári hatalmat a kapzsi és hataloméhes utódok maguk között marakodva szétosztották. Mint köztudott, két igazán talpraesett spoletói herceg szerét ejtette, hogy megkaparintsa a császári koronát, s egyben bábként mozgatták a pápákat. Hasonló szerepet vívott ki magának egy római szenátor, aki minden liturgiai vagy más tudomány ismerete nélkül ült a pápai trónon, miközben felesége volt s még két lánya is. Szegény, de tehetetlen III. Sergiusnak csak annyi dolga volt, hogy ült Péter trónján, és bólogatott a nők kedve szerint. Ami létrejött, az maga volt az anarchia, a gonosz rendetlenség korszaka. Melios ezekkel a tényekkel nem arra törekedett, hogy a rábízott fiatal lelkekben bizonytalanságot keltsen a kereszténység elveivel szemben, sokkal inkább azt célozta, hogy mielőtt eldöntik az élet különböző dolgairól, helyesek-e avagy helytelenek, vizsgálják meg azokat több oldalról. Egyfelől legyen erős a hitük, másfelől viszont merjenek kételkedni, érvekre érvekkel válaszolni, meggyőzni és meggyőzetni a sokrétű igazság által.
Irnek eddigi röpke létében megélte ugyan a bánat éveit, ám sorsa csak jobbra fordult. Juthatott volna akár rabszolgasorsra is, kísérhette volna örökös megvetés, ám helyette olyan emberre akadt, aki felkarolta, bevezette őt a tudomány világába, s közben feje fölé biztos otthont szervezett. Olyat, amely messze földön hírnevet szerzett, hiszen korának egyik legszabadabb gondolatiskolája volt. Megkísértette a halál, de el nem érte. Helyébe a szép és hasznos élet lehetősége tárult ki előtte. Kereszténnyé vált, de nem feledte el ősei hitét. Hazátlan lett, de mélyen élt benne a haza képe és a tudat, hogy hősi nemzetség tagja, vitéz apa és anya gyermeke. Ha másként alakul sorsa, talán szép lassan elfelejti anyanyelvét, ám a fráter erre nem törekedett. Sőt, tanítónak kérte védencét, hogy maga is szólni legyen képes a magyarok nyelvén. A tanár szorgalmas diáknak bizonyult, aki nem is sok évre rá már nemcsak ízlelgette a magyar szavakat, de azok értelmét is pontosan ismerte. Egy este az imát követően Melios átfogta tanítványa vállát, s így szólt hozzá:
– Tudod, fiam, szép és jó hely St. Gallen, csak kissé kint a világ peremén. Sok gondolat kopog be ablakunkon, hogy elmélkedhessünk rajtuk, ám talán még több elkerüli ajtónkat, vagy nem is tudjuk, hogy erre jár. Olvassuk a könyveket, melyekből tudásban gazdagodunk, ám ezek mind a tegnapról szólnak. Ideje megismerni azt is, ami most történik a hit világában és azon kívül is Európában. Utazás áll előttem, melyet szívesen vállalok, ám úgy gondoltam, nem egyedül vágok neki, hanem téged is szólítalak, fiam, járod-e velem tovább a nekünk jelölt utat?
– Köszönöm, mester! Követlek, mert tőled remélhetem, hogy azt tanulhatom, ami kedvemre való – mondta a fiú. Melios ugyan csöppet sem csodálkozott a szavain, de igazán jólesett a bizalom és szeretet, ami áradt tanítványából. Most értette meg igazán, mit érezhet egy apa a gyermeke iránt, s mekkora felelősség kormányozni egy ifjú embert. Hálát adott az Istennek, hogy útjába sodorta Irneket, mert érezte, ő is több lett általa.
Ember tervez, Isten végez, szól az örökérvényű mondás, amely akkoriban is igaz volt. Melios kopogtatott Engilbertus apát cellájának ajtaján. Még alig vette el a kezét az ajtóról, amikor az hirtelen feltárult, és az apát egy ismeretlennel együtt kiviharzott a cellából, és már öles léptekkel haladt is tova a kerengőben. Szinte kiáltva szólt a kopogtatónak:
– Szaladj, testvérem, és azonnal kongasd meg az imára hívó harangot, aztán gyere a refektóriumba! – kiáltotta, s már el is tűnt a fordulóban.
Melios nem értette az egészet, de teljesítette a kérést, aminek nyomán néhány perc múlva már saruk surrogása töltötte be a kerengőt. A barátok barna kámzsáikban, mellükön az egyszerű fakereszttel siettek a refektóriumba, ahol a nagy asztal mögött már ott állt az apát, aki két kezével integetve nógatta őket, hogy mielőbb csendesedjenek. A mellette álló ismeretlen ember piszkos paraszti ruhát viselt, s az arca olyan poros volt, hogy a lefolyó izzadság erős barázdákat rajzolt rá. Öreg volt vagy fiatal, ugyan ki nem derült.
– Testvérek! Azért hívtalak benneteket, mert ez a derék ember fontos hírrel jött hozzánk. Elég, ha csak azt mondom nektek, hogy jönnek a hungarusok! – kiáltotta vagy inkább sikoltotta, és arcára kiült a rémület. Alig tudta folytatni, csak két mély levegő után jött meg újra a hangja.
– Kétheti járásra vannak vagy kétszer százan, vérszomjas rablósereg, amelynek célja – mint ez a derék ember kitudakolta – Szent Gallen, a mi városunk és a kolostorunk. Mert úgy tudják, rengeteg kincs őrizői vagyunk, s erre fáj a foguk. Amerre eddig jártak, égett minden parasztporta és a városok sora. Elrabolták az állatokat, és kik a szemük elé kerültek, azok már mind visszaadták lelküket a teremtőnek. Vége a békés életnek, az olvasó morzsolásának, kertjeink művelésének, mert most a harc következik – mondta vészjósló hangon.
A barátok és a növendékek döbbenten hallgatták a hírt, és tanácstalanul néztek egymásra. Bizonnyal egyikük sem tudta, hogyan is lehetne ellenállni a rettegett harcosoknak, akikről semmit sem tudtak. Aztán mindannyian a hungarus fiút keresték tekintetükkel. A szemükből látszott, tőle várnak valamit, mert hát mégis az övéi, akiktől rettegnek, s akik ellen fegyvert fognak. Irnek az első szavakat még szinte kívülállóan hallgatta, még a hungarus szó jelentése sem azonnal jutott el a tudatáig. Csak amikor az ifjak után immár a fráterek is rá meredtek, értette meg, hogy az ő népe okozza a rettegést. De vajon neki is rettegnie kell, vagy éppen örülnie, hogy itt vannak a vérei? – villant át az agyán, amikor Engilbertus folytatta:
– Látom a szemeteken, hogy fiatal testvérünkre néztek, mert mind tudjátok, Irnek az ő népük szülötte. De pont olyan veszélyben van, ha nem nagyobban, mint mi magunk! Mert talán árulónak is nézik majd, s nem lesz kegyelem a számára. És ha valaki köztetek most eszébe veszi, hogy ő akár árulónkká válhat, az érezzen erős szégyent! Mert akkor nem ismeri ezt a derék ifjút. Magam éppen úgy bízom benne, mint saját magamban. Tegyétek ezt mindannyian! – Mindenki bólogatott. Melios ekkor bátorítóan megfogta Irnek kezét, az a mellette állóét, és így tett mindenki a teremben. Midőn minden kéz egybefonódott, csendben aztán egyre hangosabban felhangzott ajkaikon a Stabat mater.
*
A galleni kaland
Az Úr születése 926. esztendejének kora nyarán olyan lett a kolostor, akár a méhkas. Az apát hamar úrrá lett a rettegésen, és ismét megmutatta, milyen jelentős férfi, aki nemcsak az imádságos könyv forgatásában jeleskedik, hanem a gondos szervezésben s akár a fegyverforgatásban is. Bár lettek volna a városka katonái is oly vitézek, mint ő maga! Ám nem voltak. Sőt, éppen ellenkezőleg. Nagy rettegésükben megfutottak, mintha soha Gallenben nem viseltek volna fegyvert. Mit volt mit tenni, maga az apát is tetőtől talpig páncélba öltözött. A városlakók bátrabbja meg az erősebb barátok mind fegyvert ragadtak, s gyakorlatoztak. A gyengébbek és a cselédek dárdákat farigcsáltak, nemezből vértfélét szabtak, parittyákat fontak és pajzsokat eszkábáltak. A kovács naphosszat készítette a lándzsákat, és az ifjak segítségével edzette őket a tűzben. Később fémlemezekkel borította a pajzsokat, talán jobban ellenállnak a hungarusok nyilainak.
Engilbertus nagyon jól tudta, hogy a szerény kolostor aligha lesz képes ellenállni a rohamnak, s így, aki benne marad, az bizony halál fia lesz. Ezért elrendelte, hogy a Sitter folyó mellett fából erődítményt építsenek. Nem is telt bele még egy hét sem, máris állt a menedékhely, melyet egyik oldalról a sebes folyású Sitter védett – azon csak nem úsztatnak át, gondolták, jobbról meg vad sziklás hegyoldal, amit ember, hát még ló meg nem mászik. Aztán őrszemeket állítottak, és néhány lovast is a hungarusok elé küldtek, hogy hírét vegyék, mikor érkezhetnek. A városban még mindig akadt jó néhány ember, aki egész egyszerűen nem akarta elhinni, hogy valami lovasbanda közelít. Ugyan mit keresnének erre, ahol nem a gazdagság vert tanyát, hanem csak az emberi szorgalom? – bizonygatták egymás között az igazukat. Hanem csak erőt vett rajtuk az ijedtség, amikor az egyik őrszem jelentette, immár látszanak a tüzek, amiket a hungarusok gyújtottak, s holnapra itt is vannak. Az apát ekkor kiadta a parancsot, mindenki szedje a lábát, s menjen az erődítménybe. Nem is kellett kétszer mondania, mindenki hanyatt-homlok rohant a biztonságosnak vélt helyre. Utoljára a barátok és az ifjak indultak szép fegyelmezett sorokban, fegyverüket jó erősen markolva. Utolsóként az élen az apát indult volna, s már kezébe vette azt a nagy fakeresztet, amely eddig a kolostor kertjében állott, amikor eléje toppant a félkegyelmű Heribald barát, és így szólt:
– Nem adtad ki nekem jussomat, testvér! Pedig jár nekem egy sarura való bőr! Amíg azt ki nem adod, én biza’ tapodtat se megyek innen. Tőlem aztán jöhet, aki csak akar! Hadd jöjjön, akkor majd tőle kérem a bőrt, ami nekem jár!
Az apátot hirtelen elöntötte a méreg, s már-már megszorongatta az együgyű barátot, de aztán csak intett.
– Jól van, jól! Akkor rád bízhatom a kolostort ugye, Heribald? – Rám aztán nyugodtan. De visszavárlak, apát úr, mert a sarubőrt csak nem hagyom, ha már az írás szerint jár nekem! – mondta Heribald, s a maga részéről be is fejezte a beszélgetést. Fogta háromlábú székét, lába közé kapta a csuháját, és leült a kapuba. Még egyszer utána szólt az apátnak: – Azután a bőrt! A bőrt, apát uram, el ne feledd! Másnap, amikor a nap korongja már kibújt a hegyek mögül, csak megérkeztek a hungarusok. Vad tekintettel teli torokból hujjogtak, lovaik toporzékoltak, hogy a föld csak úgy dübörgött. Nem volt magas a kolostorfal, akár nagyobb lendülettel át is ugrathatták volna, de a vezérük megálljt parancsolt. Ott volt előtte a kapu, a két nagy szárnyával, csak éppen be sem volt zárva. A szél még odébb is nyomta az egyik szárnyat, így jól beláthattak a jövevények. Az egyik vitéz le is szökkent a nyeregből s bekukucskált. Szép kis kertet látott, meg a kerengőt, a harangtornyot, s az udvar közepén egyetlen szál embert. Már az íjához kapott, hogy lelője, amikor a vezér intett, hagyja. Inkább maga is leszállt a lováról, s így tett még vagy tucat főembere is, és betódultak az udvarba. Na, erre Heribald illendően felállt székéről, leporolta a ruháját, majd csengő hangon így szólt: – Isten hozott benneteket szerény hajlakunkban! Mondjátok sebesen, hoztatok-e sarubőrt, mert ezidén még nem kaptam meg. Talán ti kiadjátok végre a jussomat! – kiáltotta és erősen mutogatta szakadt saruját. A hungarusok csak bámulták, s persze egyetlen szavát sem értették. Hanem egyikük, aki bizonyára szóértő lehetett, nagy nevetéssel mondott valamit a nyelvükön, amitől azok fennhangon kacagni kezdtek, s egyre többen vették körül a barátot, akin a félelem legkisebb jele sem látták. Amíg a választ várta, a biztonság kedvéért többeknek megmutatta a saruját, ami tényleg iszonyú állapotban fityegett a lábán. A vezér közben mondott valamit a tolmács-félének, az meg latinul egyenesen a barátnak: – Hallod-e te madárijesztő! Minek neveznek téged? – Heribald testvér. Ez a nevem. De miért tudakolod? Tán a nevem kell ahhoz, hogy megkapjam a bőrt? – a tolmács minden szót azonnal fordított, így aztán szavait alig lehetett hallani a vad kacagástól. – Várj már azzal a bőrrel! Inkább azt mondd meg, egyedül vagy-e? – Már hogy is ne lennék egyedül? Hát lehet, ilyen saruban menekülni? – válaszolta, és le is kapta az egyik sarut, hogy egyenesen a vezér elé vigye, hadd lássa közelről. – Megállj, te! Egyet lépsz, aztán mehetsz is az istenedhez! – mondta neki vigyorogva a tolmács, aztán a többiekhez szólt: – Félkegyelmű ez, vagy tán teljesen bolond. Hagyjuk békén! A vezér helyeselt, aztán odaintett egy harcost, levetette vele a kunkori orrú cipőjét. – Na, te Heribald! Kéne ez a cipő? Csak szebb, mint a sarud! – Nagy tisztesség, amit kínálsz, hungarus. De silány, vékonyka kis valami ez. Nem olyan, mint ami nekem járna – mondta barátsággal, de az arcán látszott, ugyancsak lebecsüli a vitéz cipőjét. Majd folytatta: – Aztán nálatok minden évben rendesen kiadják a sarukat? – Amikor szavait lefordították, olyan nevetés tört ki, hogy visszhangozták a hegyek. De a vezér csak megunta a szórakozást, és kivallatták a szegény bolondot. Az meg készségesen válaszolt mindenre, mert felettébb élvezte, hogy ennyi időt szentelnek neki a vademberek. Kérésre körbe is vezette az egész csapatot – csak a kapunál őrt állók sajnálták, hogy kimaradtak ebből! Amikor elértek a Szent Gál kőoltárához, csak legyintettek. Láttak már hasonlókat, szépen díszítetteket és egyszerű formájúakat, de egyikben sem volt más, mint csontok halmaza és értéktelen tégelyekben hamvak. Ám csak tovább furdalta az oldalukat a kíváncsiság, hol vannak a kincsek? Mert úgy tudták – mondta a tolmács szép értelmes szavakkal –, hogy ugyancsak bőséggel van kincs a barátok birtokában, s hol lehetne másutt, mint a kincseskamrában?
– Vezess a kincstárba! – parancsolta a vezér, s lökött egyet szegény Heribaldon. Pedig felesleges volt taszítani, mert indult magától készségesen. Ott álltak a vastag tölgyfa ajtó előtt, s a vitézek látták, azt betörni nem lenne kis feladat. Csak hát a gond tüstént megoldódott. Az együgyű fráter csak úgy, fél kézzel kinyitotta. Mert valaki elfelejtette bezárni. Vagy húszan ugrottak az ajtóhoz, ketten fáklyát lobbantottak, mielőbb lássák a kincseket. Meg is csillant ott néhány korona meg fényes gyertyatartó. – Állj! – kiáltotta a vezér, s előre parancsolta két emberét, akik a sietség legkisebb jele nélkül léptek a fényes tárgyakhoz. Kezükbe vették, kicsit nézegették, aztán visszafordultak. – Kacatok ezek, nem kincsek! Ha ez van nekik, szegények ezek – mondta egyikük, és legyintett. Majd kilépve a napvilágra, feltekintett a haranglábra, melynek tetején egy szépen csillogó arany kakas ékeskedett. – Na, az talán arany! – mutatta a másik. Erre több se kellett néhányuknak, kapták magukat s nagy igyekezettel indultak megmászni a jó magas falat. Végül is, míg a többiek hamar sorra lepotyogtak, egyikük, akár egy macska, úgy mászva, elérte a tetőt. Dicsőséggel nézett le kicsinek tetsző társaira, és kurjantott egyet a dicsőségére. Ám a perem miatt csak nem fért a kakashoz. Nagy nehezen kihúzta kötőjéből a lándzsáját s azzal piszkálta, feszegette. Már-már célt ért, mert kis billenéssel jelezte a megadást a kakas, amikor odalett az egyensúlya, s úgy hullott alá a vitéz, mint a lelőtt madár. Bezzeg a kakas! Az peckesen feszített a magasban. Mintha azt kiáltaná: nem adom az aranyam! Ezt a vitéz már nem hallhatta, mert azonmód szörnyethalt. A többiek nem kerítettek nagy feneket a dolognak, hanem Szent Gál templomának ajtószárnyai között elégették a holttestet. A barát méltóképpen vetette a kereszteket, és imádkozott lelki üdvéért. Amikor ezzel végzett, s látta, a templom nem kapott lángra, nagy örömében arra jutott, hogy áldomást kellene inni. Ezért legott a borospincéhez vezette a hungarusokat, hiszen maradt ott két hatalmas hordó – a többit már idejekorán kimentették a barátok, mert misebor nélkül nincs mise! –, s benne jófajta bor. Odalépett az egyikhez, s ügyetlen kezeivel húzogatni kezdte a csapot, de mindhiába. Ekkor az egyik hungarus odalépett, és bárdjával egyből kiütötte. A barát a lopóval kupába öntötte a nedűt, és a vezért kínálta. Az kortyolt egyet, majd kiköpte. – Na, ez se nagy kincs, mert oly savnya, hogy le nem megyen az ember torkán! – mondta, s alaposan hátba verte szegény Heribaldot. A vitézek közben igen megéheztek, s ha már hoppon maradtak a kincskeresésben, hát legalább a gyomrukat megtöltenék – gondolták, s ezért a kolostor udvarán nagy lakomát csaptak, melyre a barátot is invitálták. Be is laktak alaposan. Heribald később minden nap elmesélte, hogy életében többet s jobbat soha sem falatozott. A sereg szekereiről jobb bor is került, és a barát belátta, az bizony másként szalad le az ember torkán, mint az övéké. Oly vígan voltak, hogy a harcosok rágyújtottak tüzes nótáikra, s közben egyre csak falták a finom falatokat. Úgy tépkedték a barmok lapockáit, mint az éhes farkasok, akik egy hete nem ettek. Az együgyű barátnak kissé furcsának tűnt, hogy evőeszköz egy sem került elő, de azért ő is derekasan tépkedte, marcangolta a finom húst. Na, a bor megtette a maga hatását, s a nagy vígságban a lerágott csontokat a hungarusok egymásnak hajigálták, aztán meg táncra perdültek. Na, az volt csak az igazi ritmus! És mennyire más, mint a templomi énekek! A végén már Heribald is a combján verte két kezével az ütemet. Olyan érzése kerekedett, mintha már a mennyországban járna. A pillanatnyi csendet kihasználva maga is dalra fakadt. A „Szentelj meg minket” kezdetű énekbe fogott, ám alig szálltak fel az első hangok, amikor éles kürtszó hangzott, és egy jelentéstevő rohant a vezérhez jelenteni. Csend lett erre, majd egyetlen intésre mindenki felpattant, fegyvert ragadott, és uzsgyi, ki a lovakhoz. Mint kiderült, a többiek ráakadtak az erődítményre s azt megvívni szaladtak. Úgy otthagyták Heribaldot, mintha soha ott sem lettek volna.
A hungarusok minden oldalról jól megszemlélték a galleniek erődítményét, aztán a vezér arra jutott, ugyancsak leleményesek az oda szökött barátok, mert bevehetetlen helyet választottak. Ráadásul nincs annak nyoma, hogy az állig felfegyverzett védőkön kívül kincs is lenne ott, akkor meg minek a nagy vívódás, meg az emberáldozat, hiszen a szekerek amúgy is tele vannak. Ezért beérték egy kis nyílzáporral, ám azt se vitték túlzásba, hiszen nem árt takarékosan bánni a vesszőkkel. Inkább újra csapatokra bomlottak, s az alvezérek a környéket dúlták meglehetős sikerrel. Furcsállották, hogy haragos férfiakkal csak ritkán találkoztak, s azokat legott levágták, de asszony azért csak került az útjukba. Csak oly rútak és nagydarabok voltak, hogy inkább elkergették őket, semmint kedvüket leljék velük. Később aztán mesélték az asszonyok, hogy ezek a sátánfajzatok bizonnyal egymással hálnak, ha az asszonynépségre nincs kedvük.
Reggelre aztán csend lett a galleni vidéken, mert az éj leple alatt a hungarusok nagy csendben továbbálltak. Ezt látva Engilbertus apát néhány bátor emberrel visszatért a kolostorba. A ház csak úgy kongott az ürességtől, Heribáldnak se híre, sem hamva. Szegény testvérem! Életedet adtad a sarudért! – gondolta az apát, és egy imát áldozott lelki üdvéért. Hanem hamarost abbahagyta, mert a habókos fráter éppen a hegycsúcsról baktatott a kolostor felé. Vígan jött, szépen emelgette a lábát, nem csoszogott, mint annak előtte. Amikor aztán átölelték egymást, az apát lenézett Heribald lábára. Na, az volt csak a csoda! A fráter nem ám saruban volt, hanem éppenséggel a magyarok lábbelijét viselte nagy büszkén, mert időközben ugyancsak hozzászokott a lába. – Ebben az évben már nem kell a bőr, apát testvér! Add másnak, ha úgy gondolod! – mondta és kezével leverte a port a lábbeliről. – Aztán milyenek voltak azok az istentelenek? – kérdé az apát. – Nekem nagyon is tetszettek. Náluk vidámabb emberekkel még soha sem találkoztam. Ételt és italt annyit adtak, amennyi csak belém fért. Meg ezt a szép lábbelit is, mert ők bezzeg megértették, Isten szolgája nem járhat lyukas talpú saruban.
Amíg a magyarok Gallenben jártak, Irnek az erődítményben végezte a munkát, amit rá róttak. Már beletörődött, hogy egyetlen magyarral sem találkozik, amikor váratlanul teljesült ki nem mondott reménye. A galleni fegyveresek a közeli bércekben jártak, amikor egy farkascsapda felől furcsa zaj ütötte meg a fülüket. Óvatosan közelebb mentek, s ámulatukra az összecsapódó vas szorításában embert találtak. Mivel hallották már, hogyan is néznek ki a hungarusok, nem volt nehéz rájönni, egyikük lehet jajgatva ott, a csapdában. Gondolkodtak keveset, meg nem kímélik, szenvedjen tovább haláláig. Megérdemli, mert védtelen embereket öltek halomra. Míg tanakodtak, egyiküknek eszébe jutott, hogy jó lesz ez a vadember nyelvnek is. Majdcsak szóra bírják, és mindent elmond annak, aki érti a szavát. Lesz is olyan, hiszen Irnek az apjától ezt a nyelvet tanulta. Ebbéli elhatározásukat követve közel mentek hozzá, mutatták, hogy nem rossz szándékkal jönnek, nyugodjon meg. De a magyar fektében is csak forgatta szablyáját, s rémséges hangokat préselt ki a torkán. Bizony elhűltek a jó galleniek, mert eleddig el sem tudták képzelni, van olyan torok, amelyből ily hangok áradhatnak. Végül aztán egyikük, hogy véget vessen a dolognak, egy jókora husánggal fejbe taszajtotta. Ettől a hungarus ugyancsak csöndessé vált. Rögtön látták, egyik lábát erősen megviselte a csapdavas, így aztán attól nem tarthattak, hogy csak úgy lábra kap és elmenekül. Békességgel saroglyára fektették, és bevitték az erődítménybe. Lefektették, őrt állítottak melléje, s a biztonság kedvéért erős bőrszíjjal a két kezét az ágyhoz kötözték, nehogy már megébredve nekiessen az őrnek.
A nagy hírre, hogy hungarust fogtak, Engibertus apát is a dikóhoz járult. Jó keresztényként szólongatta a sebesültet, aki olyan sápadt volt, akár a pergamen. Egyébként kis ember volt, akin kappanháj még vendégségben sem járhatott soha. Csupa csont meg bőr ez a szegény – gondolta, s el nem tudta képzelni, hogyan van ereje szablyát forgatni. Elrendelte, mihelyt megébred, adjanak neki inni és enni bőséggel. Nehogy bármilyen baja essék, mert fontos dolgok tudója lehet. Az egyik frátert gyorsan Irnekért szalajtotta, legyen ott, amint szóra bírható az istentelen. Na, jókor is érkezett, mert amint belépett az ajtón, a hungarus kinyitotta a szemét, s mivel éppen Irnek hajolt föléje, így kiáltott: – Mit tettetek velem, kutyafiak! – Mi aztán semmit! A csapda farkasnak nézett, és lecsapott a lábadra, mert vakon jártad ez erdőt – mondta a fiú. A fogoly meg csak bámult rá, mint borjú az új kapura. Majd megrázta a fejét és immár bizonyossá lett számára, hogy álmodik, vagy éppenséggel meg is halt, és a másvilágon szólnak hozzá. Nagy nehezen kinyögte:
– Nagy tisztesség, hogy a túlvilágon az atyaisten magyarul köszönt!
– Nem az égig érő fa csúcsán vagy, ember, hanem Gallenben. Én sem az Isten ajtónállója vagyok, hanem egy magyar. Ezért szólok a nyelveden. De ki vagy te, akit farkasnak nézett a csapda?
– A Kürt törzsbeli Gecséhez szólsz – mondta az látható kínok között, majd fájdalmában felkiáltott.
– Engem Irneknek szólítanak, s a nagy Árpád fejedelem törzsi szállásán láttam meg a napvilágot – felelt rá a barát.
– Árpád nagyfejedelmünk népéből vagy való, és foglya vagy ezeknek a parasztoknak?
– Hogy én fogoly? Inkább barátja a testvéreknek, akik engem tanítanak.
– De csak ide kerültél valahogy? Elfogtak, mint engem?
– El nem fogtak, inkább magukhoz vettek, mert a szüleim idegen földön haltak a harcban.
– Akkor hát ők is sarcolták a frankok földjét?
– Sarcolták, ahogy te mondod. Az apám is, akit Etele vezérnek tiszteltek, a fia vagyok! – mondta az ifjú büszkén, de nem volt egészen bizonyos benne, hogy a fogolynak mond valamit a neve. Ám a sebesült ezt hallva összerándult, mint aki szíve szerint felpattanna.
– Ó, nagyasszonyunk, Babba Mária, köszönet néked, hogy nem halt ki Etele vezér törzse! Él a fia! – mondta csak úgy maga elé, aztán megint elvesztette az eszméletét.
Az apát érdeklődve figyelte a párbeszédet, s igen meglepődött, amikor látta, hogy szinte révület ül ki a hungarus arcán attól, amit hallott. Ám a beszédből csak egyetlen szót értett, a fiú nevét – ha másként is hangzott, mint amikor ő szólította nevén.
– Mondd, édes fiam, mit beszéltetek egymással az imént? – kérdezte a fiút.
– Csupán megkérdeztem, hogyan szólítják, és én is megmondtam a nevemet.
– Ettől bámult rád oly furcsán az az ördögivadék?
– Az enyémtől nem, inkább az apámétól. Így megtudta, ki nemzett erre a világra.
– És ki? Ha megtudhatom, mert erről szót nem szóltunk eleddig.
– Néked, apát úr, semmit sem mond a név, hogy Etele.
– Annál többet ennek a fogolynak! Oly nagy ember lehetett, hogy hallván beleborzongott! – az apát már kezdte sejteni a lényeget.
– Valóban nagy ember volt. Benne s Árpád nagyfejedelem ereiben azonos vér folyt. Rokonok voltak, s apám jeles vezére törzsének. Egyike a pozsonyi győzőknek. Már ha hallottál arról a városról és a nagy csatáról, amit a frankok hatalmas seregével vívtak. Már bocsáss meg a kérdésért, apát úr.
– Arról szóltak a hírek a bajor s más udvarokban, hogy a nagy sereg pórul járt a Danubius mentén. Annyira, hogy csak mutatóban ért haza némelyik vitéz. De paptestvéreim, köztük püspökeink egész sora is odaveszett. Ám a név, amit mondottál, nem ismerős. Hogyan is nevezted őt, néped vezérét?
– Árpád nagyfejedelem, minden magyar törzsek vezére, a rettegett hun Attila nagykirály örököse, jogos jussának visszafoglalója.
Az utolsó szavakat már Melios mester is hallotta, s olyannak látta fogadott fia arcát, amilyennek még soha. Egyenes testtel, felvetett fejjel állt az apát előtt, s szégyen nélkül nézett egyenesen a szemébe. Lám, a vér nem válik vízzé! – látta igazolva az örök igazságot. Büszkeség öntötte el, mert tartott tőle, hogy nevelése, a kolostori szemlélet kiölt valamit a gyermekből, amit ő soha sem akart. S lám, a fiú tanult és befogadott mindent, amit érdemesnek tartott, ám megőrizte önmagában a múltat, aminek tudata nélkül nincs értelme a jelennek, hát még a jövőnek.
Gecse hosszú időn át lábadozott, többször meglegyintette a halál szele, de hála erős szervezetének, ha sántán is, de megmaradt. Az eltelt évek során valamit megtanult a latin nyelvből, de inkább kurtán-furcsán, magyar szavakkal vegyítve a németek nyelvét használta. Amíg Irnek Szent Gallenben élt, addig folyton a nyomában járt, s oly híven szolgálta, mint egy kutya. Igen ügyes és törekvő ember lévén igazán hasznossá tette magát a kolostorban. Nem így a galleniek, akik féltek tőle, hátha kitör belőle a vadállat, ezért sokaknak jutott eszébe, bosszút kellene állni rajta. Ezért az apát igen bölcsen soha nem engedte, hogy elhagyja a kolostort. Gecse ezt nem is bánta. Idővel még a kereszténységet is felvette, s további élete során nem is hozott rá szégyent. Vidám engedelmességgel élte az életét. Sikere is akadt bőven, mert gyakran és olyan suta ékesszólással mesélte el, miként élték meg a magyarok a Szent Gallen-i kalandot, hogy unos-untalan kérdezgették a részletekről. Különösen azon kacagtak hatalmasat, amint a kelekótya barát szavait és tetteit regélte szépen kiszínezve. Mindenki úgy volt vele, megmenekülésüket valóban Haribaldnak köszönhetik. Nélküle már csak hűlt helye lenne a kolostornak, meg talán egész Gallennek. A tudós barátok meg is örökítették a hungarus és a bolondos fráter történetét a kolostor annalesében. Arra bizonnyal nem gondoltak, hogy történetük ezer éven is túl bejárja az egész világot. Pedig így esett!
*
Melios mester és tanítványa
Jó híre Melios mestert mindenütt megelőzte, így szívesen látták tanítványával együtt az udvarokban, ahol érdekes módon nem annyira a hitbuzgalom kérdései kerültek szóba, annál inkább a világi és egyházi hatalom dolgai. Gyakorta elmélkedtek azon, hogyan uralkodjék a jó és eredményes keresztény uralkodó. Miként lehet példának okáért egyszerre három urat szolgálni. Elsőként a saját uralkodói érdekét nézni, meg a családét, hogy öröklődjék a hatalom, ha már egyszer megszerezte. Másodikként a birodalom érdekeit szem előtt tartani, hiszen akkor nagy az uralkodó, ha széles a határa birodalmának, s javakkal teli, emberei meg hűségesek vagy arra kényszeríthetők. Harmadjára meg a kereszténység ügyét szolgálni, a hitét s főként a pápáét. Megadni neki, ami jár, hogy a pápa is imígyen cselekedjen, hiszen trónusára ülni mi segítettük. Ráadásként nem árt jóban lenni az Istennel. Ki tudja, rászorulhat arra még a legkeményebb uralkodó, sőt, maga a szentséges pápa is! Persze, ha elérkezik az idő és nem a szavak, hanem a fegyverek beszélnek, akkor már nincs se Isten, se annak földi helytartója. Csak győzni kell saját erőből, vagy jó szövetségesek segedelmével. Végtére is üzlet ez, nem más – mondták a szkeptikusok. A pápa adja a felkenést a szent olajjal, meg a címet – király, császár! –, az uralkodók meg a védelmet és birtokot igény szerint. Meg adót, hogy legyen miből fényes udvart tartani. És nem árt mosolytalan elviselni, ha az Isten földi helytartója kritizál és buzgó életre inti az uralkodót, miközben ő maga éppen nem buzgó imával tölti idejét, hanem gyarlóbb, mint a legparáznább világi úr. Szép igéket hirdet, gyakran kiátkoz bűnökért, hangoztatja a cölibátus kötelmét, ám közben úgy falja a nőket, mint a legelvetemültebb kényúr. Krisztus urunk gyermekként kiűzte a templomból a kufárokat, most meg a földi helytartó a legnagyobb kufár, aki falvakat, városokat, s benne emberi lelkeket ad és vesz. Irnek csak hallgatta a beszélgetéseket, amelyek nyomán nagy tisztelet nem ébredt benne a keresztény egyház iránt. Értette immár a világi és egyházi hatalom szoros összefonódását, no és azt is, hogy a világ e fertályán nem más a cél, mint a lehető legnagyobb gazdagság elérése. Merthogy a hatalom a pénz által működik, s ha már együtt a kettő, akkor akár gyilkolni is érdemes érte. A hatalom útjába állni dőreség, hacsak az ellenszegülő nem épp ugyanolyan erős. Lám, míg a dicső ős, Attila hadai előtt hevert Európa majd minden népe, addig a pápa Róma falai előtt gyalog várta a nagy uralkodót, s örömmel fizetett neki adót, hogy békén hagyja. A hatalmas terület, a rengeteg tömeg, a természet kincsei mind a nagy hunt szolgálták. Mert a különböző rangú vezérek és népeik jól tudták, nincs esélyük a világ ura ellen. Ám midőn az halálos ágyán feküdt kiterítve, úgy horkantak fel új akaratok. Mára csak a regék maradtak és a példa a bölcs uralkodóknak, hogyan éljenek a hatalommal, amíg van. A németek közül volt, aki tanult tőle, habár gyűlölték s éltében rettegték nevét, ám példája nyomán megszervezték a német-római császárságot. Az ifjú ember éjszakánként azon gondolkodott, vajon a kereszténnyé lett Európában meddig élhet olyan nép, mint az ő vérei, akik nem a krisztusi hitet vallják, hanem a pogány rend tisztelete vezérli őket. Mit tehetnek a magyarok, ha ez a császárság minden erejével ellenük indul, mert kellenek földjei, hatalmas gulyái s persze az emberek is, hiszen kell a két kéz munkája. Bezzeg nem kell a hitük. Ki kell azt verni a fejükből! – hallhatta többször is. Vajh ilyen egyszerű ez? Jön a keresztények által forgatott kard, suhint egyet, sebet ejt, kicsordul a vér a testből, s a régi hit meg az istenek úgy szállnak el az emberek lelkéből, mintha soha ott nem lettek volna? – kérdezte önmagától, miközben arra gondolt, hogy a császár szinte végtelen számú fegyverével szemben ugyan mit tehet az a maroknyi nép, amelynek maga is fia? De fia-e még? Most, amikor alig tud valamit saját népéről? És sem ereje, sem tudása nem elegendő, hogy felhorkanjon, amikor a különböző udvarokban, klastromokban az övéit gyalázzák. Pedig végtére is róla mondják a szemébe, hogy farkasok ivadéka, hogy oly tudatlan nép fia, amely nem különbözik a vaddisznók kondájától. Már maga sem tudta, vajon ott, Csepel szigetén, meg a két nagy folyó közti síkon élő magyarok, avarok meg kabarok tudatlan népek-e, vagy épp olyan értékek birtokosai, mint ezek itt, akik kérkednek tudós könyveikkel, nagy gazdagságukkal, városaikkal és nevezetes mestereikkel. Ha így van, akkor tanulni kell tőlük, miként maga is teszi, s elsajátítani mindent, hogy hazatérve – abban, hogy egyszer hazatér bizonyossá vált! – megoszthassa mindazt, amit eddigi életében látott, hallott. Talán ennek a kevésnek is hasznát veszik az övéi, mert élniük kell és megmaradniuk! Elhatározásáról egy alkalommal szót váltott erről mesterével. Melios így válaszolt:
– Ad infinitivum, ha azt kérded önmagadtól, nem volna-e ildomos venni a sátorfádat s egy iramlással otthonodba jutni és teljes hittel, erődnek erejével hinteni megszerzett tudásod magjait, akkor nem tehetsz mást, mint igent mondasz! Ez a szív s lélek egyetlen helyes válasza. Ám az ész mást sugall! Azt mondja, még nincs itt a cselekvés ideje. Még nem vagyok érett, hogy egy új világ hírnöke legyek. Még többé kell válnom, hogy az enyéim földjébe vethessem a tudás magvait, és bőséges legyen az aratás. Érezed majd az időt, fiam, amikor indulnod kell, és egyetlen szót sem hallasz tőlem ez ellen. Mert, ha nem így történne, én látnám romokban eddigi magvető munkámat.
– És én miként végezzem majd a magvetést? Csuhába bújva, miként te teszed?
– Csuhában, te? Erre nem gondoltam soha. Papnak, a kereszténység templomainak építőjeként, itt vagyok én és megannyi sorstársam, kik a mártíromságot is vállalják Krisztus urunk hitéért. Te ne építője, te építtetője légy az egyháznak s az emberek hitének! Ezt várja el tőled apád s anyád a mennyek országában.
Ezzel hát kijelöltetett Irnek sorsa. Úgy érezte, rendelkezik a jövőbelátás képességével, mert ismeri a feladatokat s az utat, amely elvezeti oda, hogy népének hasznos tagja legyen. Így már minden, ami ezután történik vele, nem lehet más, csak egy állomás haza vezető vándorútján. Ám arról, hogy mi várja, ha haza érkezik, alig volt sejtése. Mert nemcsak német földön s Itáliában, de a magyarok világában is mozgott a föld erősen.
Midőn Melios és tanítványa keresztül-kasul bejárták Európát, végül Rómába értek. A mester egy, a tudományok művelésére szentelt kolostorban élte életét. Irnek ott nem kaphatott szállást, így először szakadt el nevelőjétől a napot, pontosabban az éjszakát illetően. Egy buzgó keresztény római cserzővarga és ruhakészítő fogadta házába. Szakmája elismert mestereként tartották számon, aki erősen pártolta a tudományokra szomjas fiatalokat. Egyébiránt nemcsak a bőrök kikészítésével foglalatoskodott, hanem fel is dolgozta azokat, mondhatni művészi fokon. A legrangosabb rómaiak nála rendelték a lábbeliket és bőrrel díszített ruházatot, vagy éppen díszes lószerszámokat. A mester világot járt emberként még Bizáncba is eljutott, mert az ottani nemesemberek igen kedvelték és alakították a divatot. Ami a cipőket illeti, főként a bolgárok mesterfogásait sajátította el, akik művészei voltak a bőr puhításának és formázásának. A felsőruházatban meg inkább a bizánci szabók voltak mesterei. Hazatérve maga is olyan költeményeket varázsolt a nagyurak alakjára, hogy azok keble csak úgy dagadt a büszkeségtől. Nem kérhettek annyi bíbort és más kelmét, arany vagy ezüst meg násfa díszítést, amit elő ne teremtett volna, hogy megrendelői élvezhessék, milyen érzés bizánci módra „bíborban születni”. Ha meg állatbőr kellett, csak úgy hullottak a szegény párák, hogy díszként szolgáljanak. Így aztán igazán tehetős ember lett a mester, kit tartóztattak ugyan a bizánci udvarban, de csak visszatért kedves Rómájába. Víg kedélyű volt és cseppet sem rátarti. Ha ideje akadt, szívesen beszélgetett mindenkivel. Hát még Irnekkel, akitől folyton arról tudakozódott, hogyan is öltöznek a magyarok urai. Kivált a csizmájuk érdekelte, s főként az, miért nincs sarka annak, amit a férfiak viselnek, és miért kell sarkat tenni a női csizmára? A fiúban ekkor tudatosodott, hogy mennyire fakók az emlékei, s gyermekként mi minden kerülte el a figyelmét. Becsukta a szemét, s úgy próbált emlékezni a saját ruházatára. Maga sem tudta, miért, de leginkább ő is a csizmára és a fejfedőre emlékezett. Szinte érezte fején az apjától kapott hegyes bőrsüveget és a tenyerén a záró fémkúp hidegségét. Ahogy maga elé idézte a képet, szinte hallotta apja szavait, aki arról mesélt, milyen sokat árul el e süveg. Formája, színe, a fém milyensége szavak nélkül is viselőjéről beszél. Igazodási pont a csatában a szín és forma, amely még a rangot is jelzi. Majd hirtelen anyja alakját látta maga előtt a téli hideg tájban, amikor a nagy síkságon éles jégszemeket hordott a szél, amely mindenbe beleette magát. Csak abba a kucsmába nem, amit anyja hordott, s úgy keretezte a fejét, mintha koronát viselne. Megrendítette ez a kép, mert még soha nem idézte maga elé ilyen pontossággal anyja, Kökörcsin alakját. Végül aztán csak elmosolyodott, mert a csizmája emlékképe is megjelent előtte. És bizony, sarkos volt az!
– Rómában mindenki kopogva jár az úton, főként, amikor a régi köveket koptatja. Még a sarutok hangját is hallani. Otthon cipőt nem hord senki, annál inkább csizmát, amelynek olyan puha a talpa, hogy az ember jól megérzi, mi van a talpa alatt, s közben oly halkan jár, hogy senki se hallja. Az orra meg felfelé kunkorodik, hogy az eget kémlelhesse. A nők csizmájának sarka fontos ám, mivel sarok nélkül lábuk lovagláskor gyakorta kicsusszan a kengyelből. Bezzeg a sarok megakasztja. De az én anyám legalább úgy megülte a lovat, mint a férfiak, ezért olyan csizmát hordott, mint apám – fűzte a magyarázathoz, s közben erőnek erejével igyekezett megtartani képzeletében anyja alakját.
– Aztán vannak a magyarok között is cserző mesterek, vargák és szabók? – kérdezte Nico mester.
– Vannak hát! – mondta büszkén a fiú. – És micsoda cicomás lószerszámokat készítenek, és öveket, meg rájuk táskát a férfiembereknek, szépen kiverve, ezüsttel díszítve. No meg ruhákat, melyben könnyű a mozgás
De hiába kérdte a mester, ugyan mondaná, milyen szerekkel idomítják kedvükre a bőröket, mert arra tényleg nem emlékezett. Még a szagokat sem tudta felidézni, amelyek tán hasonlíthattak azokhoz, amelyek a római mester műhelyeiből és udvaráról áradtak szerte az egész környéken. Kellett idő, mire kifigyelte, hogy példának okáért a tyúkok, galambok és a kutyák ürülékét miért gyűjtik össze. Mint mondták, fontos ez a szagos szörnyűség, hogy kellően puhává tegye a bőrt, s azt is, hogy az áztatókádakból, a pihentető dézsákból, de különösen a lefejtett húshalmokból miért árad orrfacsaró bűz, amely aztán nyomtalanul tűnik el, amikorra a bőr a vargához kerül. Aztán megismerte a tölgyfa, fenyő- és fűzkéreg és mindenfajta gubacsok, meg persze a timsó és a közönséges só hatását a bőrre. És miért nélkülözhetetlen a halzsír és halolaj, melyek bűze betöltötte az egész területet. És ott volt még a rengeteg hófehér mész, amelyet jó volt elkerülni, mert ha megmarta a vásznat, az napok alatt szertefoszlott. Kemény munkával találkozott, ámulva nézte, amint az emberek olykor derékig a folyó vízben vagy a kádakban mossák és ütlegelik a bőröket, vagy amikor egész nap késeikkel tisztítják a kifeszített bőröket, hogy egyenletesek legyenek. Maradjon rajtuk szőr, vagy tűnjön el az utolsó szálig, hogy oly sima és puha legyen, akár a legfinomabb bársony.
Irnek, ha éppen nem a tanulással foglalkozott, ki is próbált mindenfajta munkát, s igyekezett megérteni, mi miért történik. A mester gyakran megveregette a vállát, s félig tréfásan fel is ajánlotta, válassza a könyvek helyett inkább a varga szakmát, azzal nagyobb megbecsültségre tehet szert. Nincs semmi értelme, hogy fárassza a szemét holmi pergamenek olvasásával, meg betűk rovásával. El is töprengett rajta, vajon mikor hasznosabb az ember, ha a tudományoknak szenteli a napjait, vagy inkább ügyes mesterként szerez elismerést. Talán, ha az élet mindörökre Rómához kötné, a vargasággal akár többet is elérhet. Mert azok az emberek, akik a műhelyekben dolgoztak, látszatra vidám életet éltek, s ami fontos, úgy tűnt, kedvelik is egymást. Büszkék arra, ami kezük alól kikerül. Bezzeg a tudományok művelői, még a papok sem csak békében voltak egymással, inkább hevesen vitáztak naphosszat! Becsmérelték egymást, csak úgy dühöngött a kivagyiság. Törtettek előre, hogy a különböző hercegek, főpapok közelében lehessenek, és jól megfizessék őket tudásukért. Amolyan tudóssegédként többször is elkísérte Meliost, és meggyőződött róla, vannak – s nem is kevesen – e tudósok között, akiknek gondolatai egy obulust sem érnek, nemhogy megbecsülést. Különösen a pápa környezetében nyüzsögtek a haszonlesők, akik úgy csavarták a szót, hogy annak értelme egy szál se legyen, de felettébb jól hangozzon. Különöst a szépségről papoltak, saját ízlésük primátusáról, oly szavakkal, hogy nem is értette az ember. Mégis megsüvegelték őket, sokuk püspöki ruhákban illegette magát, ájtatoskodott, és közben az erkölcsről beszélt naphosszat. Leginkább az bosszantotta Irneket, amikor teli szájjal ecsetelték a cölibátus értelmét. Hirdették, az Úr parancsa, hogy ne házasodjanak, ne vegyenek maguk mellé asszonyokat, és meggazdagodni se akarjanak. Mivel nem volt vak és átlátott az ájtatosság és a hazugság leplén, visszataszítónak tartotta, hogy a bíborba öltözöttek s a kisebb rangúak egyaránt a hirdetett igével szemben asszonyokkal éltek házaikban s üzekedtek velük. Mást se akartak, csak gazdagságot és a csillogást, az evilági jólétet. Igazi hazug kétkulacsosok voltak, akiknek eszükbe se jutott a másvilág, a lehetséges purgatórium. Itt a földön akarták mindennek a javát. Tán a felelősség szót sem ismerték, hát még annak vállalását. Helyette, ha tettek valamit, rendre azzal álltak elő, hogy az Isten akarata szerint cselekednek. Azt is megjegyezte, hogy ellentétben a német fejedelemségekben tapasztaltakkal a római istenszolgáknak a legkisebb kedvük sem volt ahhoz, hogy személyesen fegyvert ragadjanak és harcba szálljanak. Hullassa csak más a vérét, majd a siker learatásából kegyes szavakkal kiveszik a részüket! Ha meg – Isten ne adja – vereség lett a harc vége, hát ájtatos-halkan mondogatták: nincs mit tenni, az Úr másként rendelte. Végtére is a történelem tudományának hasznát élvezték, hiszen Nagy Károlytól jól megtanulták, miként érdemes üzletet kötni a világi uralkodókkal. A pápa illatos olajjal megken, koronát rak a fejére és végül kinyilatkoztatja, hogy a felkent immár király. Az meg busásan megfizeti az isteni hatalommal felruházott pápa munkáját. És e perctől a király már mindent az Úr akaratából tesz, vagyis annak tetsző módon. A végső ítélkezéssel amúgy is meg kell várni a végítéletet. Az meg, remélhetően még messze van.
A Meliossal együtt töltött idők nagy részét is ilyen témák fölötti elmélkedés töltötte ki. A tudós mester, aki a schola első pátere volt, érdeklődve hallgatta tanítványát, néha egyetértett vele, máskor tompította véleményét, vagy más nézőpontot állított elébe. Példának okáért, midőn arról szólt, hogy a katolikus egyház csak akkor lehet igazán a szegények gyámolítója, ha maga rendelkezik vagyonnal, vagyis befizetik neki az adókat. Ezért az egyház táborának növelése igen fontos feladat, hiszen a szlávok egy része, de különösen a magyarok még nem tértek meg az egyház kebelébe, így adót sem fizetnek. Térítésük tehát igen fontos ügy, melyet egyrészt azok az önzetlen, s mi több, önfeláldozó térítő barátok oldanak meg, akik még azoknál is szegényebbek, akiket megtéríteni van hivatásuk. Másrészt a különböző törzsek és népek megtérítésének más módja is akad. Egy út, amely a nemzetségfők megnyerésén keresztül járható. De erre a szaggatott ruhájú, sarus barátok alkalmatlanok. Arra tekintélyes és tudós elmék valók, akik a Szentatya nevében járva egyenlőként válthatnak szót a népek vezetővel.
– Járnak ilyenek az én hazámban is? – vetette közbe a fiú.
– Egyszerű barátok járják vidéketeket, de útjaik kevés eredménnyel kecsegtetnek. Nálatok a régi hit oly erős, s mi azt oly kevéssé ismerjük, hogy magyarázataink a semmibe hullanak. Aztán ott van a nagy gond, hogy a nyelveiteket sem ismerjük. Arról nem is szólva, hogy a magyarok térítése azért sem egyszerű, mert felettük nem egy uralkodó szava s akarata dönt.
– Azt mondod, nem egy ember uralkodik a hungarusok felett? Amikor elkerültem onnan, még Árpád nagyfejedelem legidősebb fiának szava volt szent minden törzs számára.
– Hírünk az, fiam, hogy Árpád nagyfejedelmet Zsolt és Taksony urak követték, de őket nem emelte pajzsra az összes honfoglaló törzs, akik Árpád vezetésével vonultak be. Így azok a maguk fejedelme fölött más hatalmat el nem ismernek. Majd ha újra erőskezű nagyfejedelem irányítja a törzseket, egyszerűbb lesz minden. Akkor talán eldől, van-e erő megtartani a régi hitet, avagy a kereszténységben keletre vagy nyugatra fordul országotok. Vagy utatok vissza, Ázsiába vezet.
– Fájnak szavaid, de értem őket. A historikus barát mutatott már nekem könyveket, melyekben írva vagyon, hogy a bizánci uralkodó szép szavakkal, szövetséggel és pénzzel is rávesz nemzetségfőket, a hadak vezéreit, hogy az ő keresztségük mellett törjenek lándzsát, s népüket, seregüket Bizánc táborába vezessék. Vajon eredményre jut a pontifex maximus?
– Hírhozóink csupán azzal szolgálnak, hogy ott igen kevés magyar vezér merítkezik meg a keresztelő medencében, ám ha meg is teszik, gyorsan kimásznak, leseprik magukról a szenteltvizet, aztán mihamar elfelejtik, amit fogadtak a keresztséggel. Az egyik császár éppenséggel azt vetette papírra, hogy a magyarok egyetlen szava sem hihető, mert szánt szándékkal hazudnak, és érdekeik szerint tesznek. Ha te azt mondod, az ilyen-olyan haszonért itt Rómában minden megtörténhet, akkor ez Bizáncra még inkább igaz. És ne feledd, ti is a bolgár vidék felől érkeztetek régi-új hazátokba, s az a táj emberemlékezet óta a bizánci császárok érdekterülete. Amit tudunk rólatok és rokon népeitekről, azt bizony az ő császáraik jegyezték le könyveikben, nem pedig a római pápák. Épp ideje lenne, hogy pontos értesüléseket szerezzünk a tieidről. Ám akiket odaküldtünk, nagy hasznunkra nem voltak. Ezért is ajánlotta a barát a feljebbvalóinak, így nekem is, hogy téged régi hazádba kellene küldeni, hogy ott a kereszténység hasznára légy – mondta Melios, és szavai alatt végig le nem vette tekintetét tanítványáról, akit, mint tudjuk, találkozásuk első percétől fiaként szeretett.
– Egyszer már kérdtem tőled, mester, eljött-e az idő? Most újra kérdezem – szólt kis gondolkodás után, és egyenesen mestere szemébe nézett.
– Holnap még nincs ok indulnod, de ki tudja, mit hoz a holnapután?
Irnek a beszélgetés során s annak utána úgy érezte, mióta elszakadt szüleitől, élete egy nagy vágyakozás a visszatérésre kisgyermek korának színtereire. Hitt benne, hogy amit eddig tanult, az hasznára lesz övéinek, akiket, igazat szólván, alig ismert, s akiket a históriás könyvek inkább átkoztak, mintsem jó hírüket keltették. Várt hát, de nem semmittevéssel töltötte idejét. Sok mindent megtanult a cserzők és a vargák munkájából, s hamarosan lábára is húzta azt a cipőt, amit teljes egészében maga készített. Ügyes keze volt, s hozzá kitartás járult, éppen úgy, mint a tanulásban. Húsz évesen a latin mellett pontosan megértette azokat a népeket az itáliai vidéken, akik jócskán elferdítették a latint, de pontosan fejezte ki magát a németek nyelvén is. Bár az igazságot megvallva, néhány odatévedt germán olyan irdatlanul ejtette ki a szavakat, hogy nem is tudta, milyen nyelvet hall. Évek alatt aztán a görögben is jócskán előre lépett, s egy-egy évkönyv elolvasása, a szavak igaz értelmének kutatása nem okozott számára megoldhatatlan feladatot. Egy alkalommal Melios, talán amolyan vizsgaként, a kezébe nyomott egy botot, s kérte, olvassa el, ami rajta van. Az embermagas vastag botot vagy inkább husángot a nyele alatt végig jelek borították. Hogy késsel rótták bele a jeleket, bizonyosnak látszott. Voltak közöttük a latin íráshoz hasonlatosak, mások meg inkább keresztet vagy pajzsot formáltak. Hosszan nézegette, s aztán emlékezetéből csak-csak előkúszott egy jelenet, amikor apja elé állt a nagy ménes felügyelője, s egy hasonló botot adott át, aztán mintha valami olyat szólt volna, hogy „Ímhol a számadás!”. És apja vagy a szolgák nem kezdték számlálni – az amúgy megszámlálhatatlan – patást, hanem csak forgatták a botot, s mindent rendben találtak. – Írás ez, nem vitás, csak a betűt nem ismerem – mondta, s kissé szégyenkezett, mert íme, a vizsgán megbukott. El is határozta, ha egyszer hazatér és még ismerik az emberek ezeket a jeleket, hát ő megtanulja őket.
Jó vágású fiatalember volt a magyar ifjú. Nyúlánknak mondhatnók, de nem magasnak, inkább inasnak, mint izmosnak. Vonásai inkább keménységről, semmint lágyságról tanúskodtak. Talán nyílt tekintete és szépen zengő hangja volt az ok, hogy mégis gyakran irányult rá a figyelem. Ha pedig megragadta az embereket, azok nem is könnyen szabadulhattak hatása alól. Hála mesterének, pontosan érvelt, véleményét szabatosan közölte, de jól hangzottak tőle egyszerű történetek is, melyekkel sokakat nyert meg magának úgy a kolostorok szikárabb, zárt világában, mint Róma könnyeden csevegő, kalandra nyitott világában. Szívesen járta a népes utcákat, üldögélt a vidám hangulatú tavernákban, ahol az emberek könnyű itáliai borokkal csillapították szomjukat, hogy aztán fennhangon vitázzanak a hétköznapok dolgairól. Megjárta azokat a keskeny kis utcákat is, ahol lányok kínálták magukat és a gyönyört. Volt közöttük néhány feltűnő szépség, akit sokáig elnézegetett volna, ám hamar kiderült, még ezért is fizetni kell. Pénze nem lévén, inkább továbbállt. Amikor felőlük érdeklődött Meliosnál, az csak annyit mondott, olvasd el, fiam, amit az antik római írók megírtak, mert nekem ugyan nem volt dolgom velük. Jobb ötletnek tűnt, ha inkább a cserzővarga legényeihez fordul, akikről tudta, ha idejük engedi, nem állnak ellen a bor és a lányok kísértésének. Nem is csalódott! Hamar s igen részletesen beavatták, mit jelent a gyönyör, miként s mennyiért részesítik élvezetben a férfiembert „azok” a lányok. Hitetlenkedve fogadta, hogy a gazdag és nemes rómaiak mellett a magas rangú egyházfiak sem sajnálják a perselypénzt, ha kedvükre való s főként nagyon fiatal lányt találnak az utcasarkon.
Másnap aztán a régi rómaiak írásait olvasva hamar fellelte a prostere igét, majd szégyen nélküli részletes leírást arról, mit s hogyan tesznek azok a lányok, akiknek foglalkozása a gyönyörszerzés. Igazat megvallva a sorok olvastán döbbent rá, hogy az ő korában a férfiak már házasságban élnek, sőt gyermekeik is születnek, míg ő egyszer sem tapasztalta meg az örömöket, melyekkel a nők ajándékozhatják meg az embert. A fizetős gyönyörre ugyan nem vágyott, de mint olvasta volt, a lányoktól, sőt a házas asszonyoktól sem állt messze az örömszerző kaland. Miért is jártam folyton csukott szemmel? – kérdezte önmagát. Itt van például az a görög lány, a cserzőmester feleségének húga, aki ha végigment az udvaron, még a legfáradtabb kádtaposó legények is megálljt parancsoltak a lábuknak. Megpróbálta maga elé képzelni, felidézni a szemét, száját, derekát, de valamiért nem sikerült. Csak úgy egészében maradt meg benne, nem is a képe, hanem az a valami, amit auraként emlegetnek a tudós elmék. Azonmód elhatározta, szerét ejti, hogy valóban szemügyre vegye. Azért csak megkérdezte Meliost, vajon bűnnek mondható-e, ha egy fiatalember keresi a test örömét, s ezt nem házasságban teszi. Már amikor feltette a kérdést, maga is csodálkozott, hiszen az mégsem lehet, hogy az emberek nagy többsége állandóan vétkezik, s mégsem jut kárhozatra. Melios mosolyogva hallgatta tanítványát, aztán így szólt:
– Tenéked magyarázzam, hogy mi a bűnbánat, vagyis a bűn meggyónása és a feloldozás? Majd így teszel, s az Úr megbocsájtja bűnödet. Már ha mértékkel vétkezel, s másokban kárt nem teszel – mondta, s szemében megértő fény csillant fel.
Igazi szép meleg délután volt, amikor Irnek megtért kis szobájába, amiben mindig példás rend honolt, porszemet sem láthatott senki a padlón vagy az asztalkán. Ha valamit a városba induláskor szanaszét hagyott, az is valahogy a helyére került. Rendre szoktattak a barátok, de nem ilyen példásra, állapította meg, s hálás volt az ismeretlennek, aki rendet rakott körülötte és mosott rá. Mindezt észrevétlen tette, mert eddigelé nem látott senkit sem a szolgálók közül a szobájában tenni-venni. Mivel már tompultak a fények és az esti szellő is megérkezett, a munkások abbahagyták a tevékenykedést. Elhalt az énekük, amely hol szomorúan, hol vidáman szólt, s a napi fáradtságtól meghajlottan szállásukra mentek. A Tiberis partja egészen közel volt – nem véletlenül épp e helyt működött a műhely, hiszen az áztatás igen fontos művelet volt, s nagy előny, ha a nehéz bőröket nem messze kell ide-oda hurcolni az áztatáshoz –, hát lesétált a partra és leheveredett a fűbe. Lassan elsötétült az ég s a csillagok elő-előtűntek, aztán egyre fényesebben foglalták el helyüket az égbolton s alant a víztükörben. A hold negyede inkább csak átderengett valami messzi párán. Igazi békés este volt. A kabócák nagy erővel rázendítettek a szokott esti zizegésre. A fiú elálmosodott, s már-már felállt, hogy visszamenjen a szobájába, amikor a mester háza felől emberi alak tűnt fel s jött egyre közelebb. Hosszú fehér inget viselt, amely lépéseinek ritmusára hullámzott, tekeredett. Nagy, óvatos léptekkel kerülgette a folyóparti köveket, forgatta a fejét, tekintett előre s hátra. Irneket eltakarta a magas fű és a sás, ezért láthatatlan maradt. Mikor az alak már csak néhány lépésre volt a parttól, s a hold elől elkúszott a pára, nyilvánvalóvá vált, hogy bizony egy nő az, aki a Tiberishez tart. Már a haja is kivehetővé vált, a fejét szorosra kötve ölelő fekete hajkorona, melyen megcsillant a hold fénye. Az alak megállt, felnézett az égre, kitárta karjait, aztán egyik kezével kibontotta a haját. A tincsek immár szabadon kibomolva hullottak a vállára s elterültek a fehér ruhán. Az ismeretlen óvatosan körbenézett, egyedül van-e a parton, aztán határozott és gyors mozdulattal kilépett a ruháiból, lerúgta a saruját, s még azzal a lendülettel el is merült a vízben. Kezeivel lágyan paskolta a fodrokat, belefújt a vízbe, megperdült, felállt majd kis kacagással visszasüllyedt. Később derékig kiemelkedve valamivel mosni kezdte magát. Mikor végzett, kifelé lépett egyet s egész alakja ismét láthatóvá vált, amikor combjait s lába közét mosta meg. A rávetődő fényben olyan volt, mint a női isteneket formáló szobrok szerte Rómában. Irnek reménykedett, még sokáig tart ez a különös szertartás. Egyben vágyat érzett rá, hogy megszabaduljon ruháitól, s ott álljon a fürdőző mellett. Lassan felállt – a lány éppen háttal állt a folyóban és tenyerével locsolta magára a vizet –, közelebb lépett s így már alig négy-öt karnyi távolságban megállt. Amikor a lány kissé oldalt fordította a fejét, már bizonyos volt benne, nem mást lát, mint a mester feleségének húgát. Pucéran, ahogy az Isten megteremtette. A lány a következő pillanatban megperdült s minden szégyenérzet nélkül fordult szembe Irnekkel. Nem szólt egy szót sem, inkább csak szemével kérdezte: hát te mit keresel itt? Irnek szólt is volna, de egyszerűen nem forgott a nyelve, a kezét sem mozdította. Csak állt tanácstalan zavarában, mint a sóbálvány. Dórothea – mert így hívták a lányt – halk, de határozott hangon megszólalt:
– Talán jó szagú szappant kérsz, deák? Tőlem kaphatsz – mondta s már nyúlt is le a fűbe. Csak majd ne a ruhádra kenjed, nem arra való – folytatta, majd tanáccsal is szolgált: Ha fürdenél, akkor ideje levetkezned.
– Gratias, Dórothea! – préselte ki magából a fiú, és átvette a szappant. De csak állt s bámult a lányra, aki közben a parton dereka köré csavart egy gyolcsot, majd Irnekhez lépett, kioldotta a kötelet a derekán, s már kezdte a tunikát is lefejteni róla. A szeme folyton mosolygott, nem kihívóan s nem alázatosan.
Irnek végre csak megmozdult, s bár eddig eszébe sem jutott a fürdés, mintegy engedelmeskedve, kissé remegő kézzel levette magáról a térdéig érő tunikát. Zavara, ha lehet, csak fokozódott, hiszen alsóneműben tán még senki sem látta. A lány elnevette magát:
– Végre látom, hogyan is hordod ezt a valamit. Itt ilyet más senki sem visel, hiszen az ágyékkötő is megteszi. Amikor mosok rád, mindig szívesen megkérdtem volna, mire való.
– Már láthatod! Mi, magyarok – meglepődött ezen a kifejezésen, mert alig-alig használta – ezt viseljük a ruhánk alatt.
– És ebben is fürödtök? Vagy azért csak levetitek egyszer?
– Le! – jelentette ki Irnek, s amilyen gyorsan csak tudta, letolta a bokájára, s már bele is vetette magát a vízbe. Fel is jajdult azonnal, mert a lassan mélyülő Tiberis számos kövének egyike jól megütötte. A lány segítette lábra állni, aztán elővette a szappant és lágy mozdulatokkal szappanozni kezdte először a haját, majd az arcát, s haladt egyre lejjebb rendületlen.
– Na, innen a te dolgod, hungarus! – majd parányi szünet után azért megkérdezte: vagy én folytassam?
– Nem szabad! – szakadt ki a fiúból egy szuszra, és bár már mindegy volt, elfordulva beszappanozta az altestét. A lány halkan felkacagott.
– Nem szabad? Mit nem szabad? Lehet hozzád érni a hasadig, aztán lejjebb már tilos?
– Hát...
– Hát, mi vagy te? Olyan papféle, akinek a teste csak arra van, hogy sanyargassa, vagy kövekkel töresse, amikor Krisztusért mártíromságot szenved?
– Tudod jól, nem vagyok barát, csak deák. És nem akarom feláldozni magamat.
– Az én oltáromon sem, deák? – kérdezte csábítóan, de közben természetes, de lassú mozdulatokkal felöltötte a ruháját, amely immár csak sejttette az alakját.
– Áldoznék én, áldoznék, de félek, sokan állanak már sorban, hogy ostyádhoz jussanak – mondta, s amint meghallotta saját hangját, oldódott kissé mókásnak ható bénultsága.
– De mit törődsz te a sorral? Már, ha van? Olyan sor még soha sem volt, amelyben első nem volt senki sem. És különben is azt hallani, a hungarusok nem ismerik a sort, leginkább csak szétverik. Vagy te nem ilyenféle vagy?
– Nem tudom, milyen magyar vagyok. Mert igazán már nem is emlékezem, milyenek vagyunk mi, akiket te hungarusnak nevezel. De azért köszönöm a szappant és köszönöm, akit láthattam. Személyedben Pallasz Athénét!
A következő napokban valahogy rövidültek a kolostori iskolában eltöltött órák. Helyükbe lépett a napszak, amely a várakozásé lett. Kissé messzebb egy árnyas fa alá telepedett, ahonnan jól láthatta szobáját. Jó lenne bent érni a lányt munka közben. Az egyik napi leskelődés, mert leginkább annak volt nevezhető, eredményre vezetett. Valaki tevékenykedett odabent. Sietve, dobogó szívvel nyitott ajtót. Bent egy idős nő rendezgetett éppen. Szolgai módon a falhoz állt, hogy teret adjon, fejét lehajtotta és a földet nézte.
– Hát Dórothea? – kérdezte csalódott hangon, de nem kapott választ. Az asszony csak némán tett-vett, aztán amikor végzett, halkan becsukta maga mögött az ajtót.
A napok múlásával türelmetlensége csak fokozódott. Lassan minden gondolatát a lány töltötte ki. Mesterei a kolostorban csodálkozva néztek rá, mert gyakran saját nevére sem figyelt, s a kódexekben egy-egy lapon naphosszat időzött, ám hogy mit olvasott éppen, arról számot adni nem tudott. Egyesek betegségre gyanakodtak, másokat a sejtelem kerítette hatalmába, hogy ez maga a dacos ellenállás, ami igen rossz dolog. Az ügynek Melios mester vetett véget.
– Az értelmen olykor az érzelmek kerekednek felül, testvérek! És a tudomány iránti vágyat olykor elfojtja egy másik, amely éppen nem a fejben székel – mondta a testvéreknek, akik megértően, persze szívbéli sajnálkozással vették tudomásul, hogy bármilyen szép s okos szavaik most éppen zárt fülre találnak. – De ne féljetek, a vágy és az idő harcában rendre az idő győzedelmeskedik – fűzte hozzá még Melios. Ám azért a kerengőben csak magához vonta Irneket.
– Drága fiam! Ha úgy gondolod, hogy csak a tudományban vannak kikövezett utak, melyek a célhoz elvezetnek, ám az érzelmek tekintetében nincsenek ilyen utak és ismérvek, akkor erősen csalatkozol. Az ember viselkedése pontosan úgy tanulmányozható, megismerhető, mint minden más. Csak hát mi erről a tudományról keveset szóltunk előtted, s ezért most úgy véled, kiszolgáltatottja vagy az érzelmeknek. Azt mondom neked, ezúttal ne a tudományban keresd a megoldást, hanem a saját szívedben. Hajt a vágy? Hív valamerre? Menj, s kövesd a hívást! Tapasztald meg, mely ismeretről maradtál le eleddig, és ismerd meg bátran! Aztán tedd az ismeretek sorában oda, ahova tenni érdemes.
Irnek bólintott, megköszönte a szavakat, igaz, nagyobb bátorításra számított. Akár arra is, hogy pontosan megmondja mestere, mit kell tennie. Aztán kicsit gondolkodván a dolgon, jót derült önmagán. Hogyan is gondolhatta, hogy a testi szerelemben járatlan mestere ad majd választ arra, szabad-e engednie, hogy a lány mossa meg az ágyékát? Pillanatra felvidámodott a meg sem történten, ám aztán a nagyobb gondon rágódott: egyáltalán hova tűnt a lány? Talán kerüli, mert ügyetlennek tartotta? Vagy ő tényleg valami sorban áll, s ott nagyon is sokadik? Már-már elhatározta, hogy a cserzővargánál érdeklődik a lány felől, amikor hazafelé tartva az úton valaki hátulról letakarta kezeivel a szemét. Mintha valami bolha csípte volna meg, úgy fordult vissza. Dórothea állt ott mosolygó szemekkel.
Szerelmük két nyáron át tartott. Kezdetben mindkettőjük azonos hőfokon égett. Irnek számára teljesen új volt az érzés, amely valóban uralta gondolatait és igénybe vette idejének jó részét. Mert a lányban volt valami állandó késztetés a boldogságra, az öröm befogadására, amely mindig felülkerekedett a bánaton. Olyan természetességgel adta át magát az érzelemnek, hogy bár a fiú szobája előtt még potyogtak a könnyei, amint belépett az ajtón, már sugárzott az arca, teste megtelt energiával, és hasonlatossá vált egy könyvhöz, amelyet élvezet lapozgatni, hiszen minden egyes sorban s oldalon találni valami érdekeset, megtanulandót. Ezért „lapozgatott” is, amennyi csak kifért belőle. Volt mit bepótolnia. Úgy vélte, nem lehet ráunni erre az odaadásra, hevületre. Imádta, ami a lányból áradt. Új nyelvet tanult meg tőle, a szerelem nyelvét, amely cseppet sem hasonlított a tudományéra, amelyen a lány egy szót sem beszélt. Hamar kiderült ugyanis, hogy nem mestere az írott betűknek, s könyvet is csak messziről látott. Kezdetben a parti homokba karcolva mutatott neki egy-egy írásjelet, de a lány inkább leseperte azokat, és helyettük illetlennek tűnőket rótt a homokba. – Nincs ezeknél szebb! – mondta a lány s már kutatott is, milyen állapotban találja azt, amit a rajz jelölt. Kutatott akkor is, ha körülöttük sokan voltak, de mindenkor meg is találta, amit keresett, ha közelükben emberfia sem volt. Ez a gátlástalan örömkeresés kezdetben zavarta Irneket, de aztán inkább segítette önbizalmát. Ráébredt, hogy bármikor is akadt rá fehérneműjében a lány arra, amit keresett, az rendelkezésére állott. Életében először érezte úgy, hogy a fején kívül testében is erő rejlik. Persze néhány hét alatt azért a kolostor könyvei is visszanyerték helyüket az életében, és a boldogsággal karöltve szellemileg is előbbre vitték. Úgy érezte, gyorsabban forognak esze kerekei, s olyan dolgokat is képes kiolvasni az antik szövegekből, melyeket eddig nemcsak ő, de más se vett észre. Melios örömmel nyugtázta, hogy a barátok félelme, miszerint eltunyul a szerelmes elme, nem igazolódott. Persze honnan is tudták volna, mivel jár a szerelem? Hirtelen eszébe jutott egy Catullus nevezetű római auktor, aki sok-sok sort szentelt a szerelemnek. Meg is kereste a könyvet, amelyben művei sorjáztak, s beleolvasott – egyedül volt e tevékenységével, mivel a testvérek kezükbe sem vettek ilyen, a vallástól idegen művet, amely még ráadásként a testi szerelmet hirdeti!
„Éljünk, Lesbia, kedves, és szeressünk!
Csak mormogjanak a mogorva vének,
fittyet hányunk vígan a sok beszédre.
Nézd: a nap lemegy este, de reggel éled;
de mi, hogyha kis életünk kilobbant,
a hajnaltalan álmú éjbe hullunk.
Adj hát csókot a számra százat, ezret,
aztán ezret elölről, újra százat,
ezret, százat, ezerre százat ismét,
és majd, hogyha ezernyi százat adtál,
eltévesztjük a számítást a végén,
hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más:
így tán nem lesz irigye csókjainknak.” 
                                   (Rónai Pál fordítása)
Milyen kendőzetlen s őszinte emberi vágy a szerelem! – döbbent rá újfent Melios, ám igazán egy sor foglalkoztatta, amely a boldogság reménye helyett a reménytelenségről tanúskodik: „hogyha kis életünk kilobbant, a hajnaltalan álmú éjbe hullunk...”. Tényleg igaz lehet, hogy az emberi életet, ha múlik, nem követi semmi? Krisztus élete, majd halála és feltámadása számára mást jelentett ugyanis, éppenséggel egy csodás hajnalt, az öröklét hajnalát ott fent a mennyek országában. Igen, félelmetes a halál, de az ember, Isten fiának testvére legyőzi a halált – vélte hitében rendületlenül. Talán Catullus is így látná, ha ma élne.
Itália után Irnek Konstantinopulosba is követhette mesterét. Mikor hírét vette az utazásnak, hol örült, hol bánat öntötte el. A keresztény világ másik szakrális városába eljutni, közelről tapasztalni, hogyan is válhat egyazon vallás kétfelé, holott egy az Isten. Vonzotta, hogy végre ott, helyben olvashatja mindazon iratot, feljegyzést, annalest, amely a magyarokkal foglalkozik. Talán még tudós elmék sorát is faggathatja, miként történtek a dolgok anno, s mit hoz a jövő. Lelkesültségét csak az keserítette, hogy éppen most találta meg a teljes életet, melyben a szellem és a test egyaránt jóllakhatott. Ki tudja, lesz-e még része benne? Egy éjszaka, amikor Dórothea mély álomban feküdt mellette, levette róla a könnyű vászon takarót. Holdvilágos éjszaka volt, így a lány minden vonását, testének minden hajlatát jól látta. Olyan szép! – gondolta, s már-már nyúlt is feléje, hogy ismét birtokába vegye, amikor hirtelen arra gondolt, vajon akarna-e minden reggel e lány mellett ébredni? Vajon ha áldozatot kellene hoznia érte, megtenné-e, és mekkora áldozatra lenne képes? Vállalná-e, hogy szépreményű deákból jó kezű itáliai vargává váljon, és itt, a Tevere partján élje le életét? Egyik énje azt súgta, maradjon és éljen úgy, ahogy itt mindenki. Dolgozni, enni, szeretni, gyermekeket nemzeni és felnevelni. Ez a rendje az életnek. A másik énje meg azt súgta, nem te vagy az, akit egy leánytest és lágy szavak eltántorítanak a célodtól. Téged a néped vár, és nem várhat hiába. Nézte még a fekvő Dórotheát, aztán nagyon lassan visszahúzta rá a takarót, majd óvatosan felállt és kilépett a szobából. Tudta, most teszi meg az első lépést a cél felé vezető úton.
*
Az ikonok világa, Bizánc
Konstantinopulosban pezsgett az élet. Az uralkodó nagy gondot fordított rá, hogy a világ közepévé tegye ezt a káprázatos helyet, hol a dombok és hegyek ölelik a tengeröblöt, s ahol talán még szebb is az idő, mint a gyakorta szélfútta Rómában. A tudós embereknek és tanítványaiknak pedig igazán füves kertecske volt a hatalmas könyvtár, ahol eredetiben juthattak hozzá fontos könyvekhez. Az udvarba bebocsátást nyerők pedig a hatalmasságokkal és a legnevezetesebb tudósokkal is szót válthattak. Ezek egyaránt büszkén hirdették, hogy nem történik olyan dolog a világban, amiről ők időben ne tudnának, s melyekről azonnal véleményük ne lenne. Irnek számára hamarosan nyilvánvaló lett, hogy mentorát e helyt annak ellenére is megbecsülés övezi, hogy véleményét sohasem rejti véka alá, sőt igen keményen védi igazát. Azon nem lepődött meg, hogy főként a vallás kérdéseiben véleménye igen gyakran éppen az ellenkezője volt annak, amit a helybéli felkent tudósok vallottak, Igaz, a liturgia dolgai Irneket kevéssé izgatták, ám amikor az állameszményről és a diplomáciáról, a szövetségkötések értelméről, a keleti népek régmúlt történéseinek, vándorlásainak és egymással vívott harcainak elemzéséről folyt az eszmecsere, ugyancsak hegyezte a fülét. Egyre inkább irigységgel hallgatta, hogy századok óta hány és hány tudós ember járja a világot, és jelenti a lényeges kérdéseket uralkodójának. Sokat hallott arról, miként igyekezett a bizánci császár uralma alá hajtani népeket, és felhasználni őket saját céljai érdekében. És e célok oly gyakran változtak! Aki ma barát, arról, miközben megöleljük, jól tudjuk, holnapután ellenségünkké válhat. Vagy akár fordítva. Tapasztalta, miként vélekednek a szlávok szerepéről, akiket a bizánci kereszténység hatása alá vonni, bármely módszerrel, nagyon is üdvös dolog. De hát van gond ezzel, mert bár a szlávok nem nagyon tiltakoznak, ám ott vannak ezek a szkíta-magyarok a Kárpátok ölelte hatalmas országban, akik meghallgatják ugyan a jó szót, mégsem hallják meg a benne rejlő üzenetet, miszerint számukra a legjobb, ha olyan istent választanak, amilyet a felséges császár ajánl nekik. Csak ülnek díszes ruháikban – mert náluk hiúbb népeket még senki sem látott, igaz, keményebbet is keveset – és dörmögnek magukban, hogy nekik is egy istenük van, de az a sajátjuk, s az elég jó nekik, mert szerencsét hoz a harcban. És különben is, az egy isten szavát követve mentek arra a földre, amelyet nekik otthonul jelölt. Meg aztán nem átallják folyton tudakolni tőlünk, miért is jobb a mi Krisztusunk a rómaiakénál, avagy éppen az övékénél? Mondjuk nekik, hogy mi megvédjük híveinket, amit a rómaiak meg nem tennének. Erre ezek a pogányok csak nevetgélnek, s a szemünkbe vágják víg pofával, hogy védelemre inkább mi szorulunk, s nem éppen ők! Mert szüksége volt erre többször is Bizáncnak, és jól jön még nem egyszer a magyar kard. Igaz, jól megkérik az árát, de hát ez a dolgok rendje.
Vagyis nem egyszerű velük, különösen azoknak nem, akik nyelvüket nem értik. És még, ha a szavakat érti is az ember, de nem érti, ahogy eszük kereke forog. Élnek itt közülük sokan, kardforgatók meg nemes embereik gyermekei, akikkel értelmes szó váltható, akik immár nemcsak konyítanak a diplomáciához, de mesterien művelik is. De végül is zöldágra velük jutni csak nem sikerül.
Irnek neve után sokan kérdezősködtek, ki fia, borja, de végül is senki sem sejtette, hogy Melios tudós mester éppen egy magyar ivadékot hozott magával, aki ideje nagy részét a könyves házakban töltötte, s igyekezett mindent elolvasni, ami csak népéről szólt. Meg is erősödött benne a tudat, hogy fontos nemzetségek sarja, melynek vezetői így vagy úgy, de formálói Európának. Még akkor is, ha éppenséggel nem szeretet övezi őket, hanem inkább irigység, mert nincs oly kegyes hely szerte az ismert világban, mint az ő földjük – magában úgy mondja: a mi földünk! – a nagy folyók között és Pannoniában, ahol a rómaiak is szerettek élni, s ahová a frankok igencsak vágynak. Mert olyan élni ezen a vidéken, mintha Isten óvó-ölelő karjaiban lenne az ember. Igencsak vágyott rá, hogy maga is belépjen e szent helyre, amelynek vonzerejét egyre erősebben érezte. Bízott benne, hogy immár elég sok tudással vértezve hasznára lehet véreinek.
A császári udvarban egymást érő ünnepségek egyikén mellé sodródott egy lány, akinek ékszerei jelezték gazdagságát, otthonos mozgása pedig sejttette, hogy nem először jár a fényes termekben és a virágillatú kertekben. Bizony, az ifjú szerény, amolyan diákos öltözete nem túlságosan volt figyelemfelkeltő. A lány először lopva, aztán nyíltan végigmérte. Szeme megakadt a vereten, amelytől a fiú soha sem vált meg. Nem volt ez méretében különösen nagy vagy hivalkodó, csupán azt láthatta az értő szem, hogy aki készítette, az bizony tisztában volt mesterségének minden fortélyával. A turul ékeskedett azon kitárt szárnyaival. A lány ekkor váratlanul, udvariasan mosolyogva görög szavakkal fordult hozzá:
– Mondd, diák, tudod-e, mit ábrázol az ékszer, amit viselsz?
– Ha nem tudnám, ifjú hölgy, nem is viselném.
– És elárulod a jelentését?
– El, persze, de nem igazán értem, hogy a melleden, derekadon, sőt a lábadon hordott, fénylő aranyak mellett miért tűnt a szemedbe az egyszerű veret?
– Kérdésre kérdéssel felelni nem illendő, tudhatnád. Ezért vedd úgy, hogy fel sem tettem a kérdést, mert tudom a választ, s lehet jobban, mint te magad.
– Hogy jobban, azt nem hiszem, ám azon is csodálkozom, hogy tán annyira, mint én. Mert párja itt nincs.
– Akkor hát csodálkozz, diák! – ezzel bal karján felhúzta kissé a finom, áttetsző kelmét, s egy színarany veretet mutatott. Az ifjú közelebb hajolt, elég udvariatlanul megfogta a lány karját, s jó közelről nézte a karperecen lévő veretet. – A csodaszarvas! – kiáltott fel magyarul, majd zavartan ékes latin nyelvre fordította szavait.
– Az! A csodaszarvas! – a szó oly könnyedén gördült elő a lány szájából, hogy Irnek nem is azonnal értette meg. Nagy szemeket meresztett, aztán igen halkan megkérdezte: – Hát te magyar vagy?
– Még soha sem találkoztam emberrel, aki csak kérdezni tud. Te vagy az első az életemben – folytatta a lány tényszerűen. – Igen, magyar vagyok Nyék törzséből.
– Akkor valóban tudod, mit jelent az én ékességem.
– Ügyesen állítasz, de azt is kérdésként formálod. De legalább helyes az állítás. Igen, tudom, hogy a turul jelét viseled magadon, az Árpád nemzetség jelét. És hogy én is kérdezzek, hát tudakolom, jogosan viseled-é, avagy csak divatból?
– Etele vezér fiaként jogom, hogy nemzetségem jelével éljek – mondta Irnek igencsak határozott hangon, melyből a büszkeség áradt.
– Én pedig, Künde, mint mondottam az imént a Bulcsú törzsből.
A közel egy esztendő, amit a bizánci udvarban egy időben és olykor együtt töltöttek, hamar elröppent. Kezdetben leginkább az ismeretszerzés és az anyanyelven szólás lehetősége fűzte össze őket, ám aztán egyre mélyebb barátság szövődött közöttük. A lány, mint kiderült, különös helyzetben volt. Amolyan biztosítékként élt Bizáncban. Személye garanciát jelentett arra, hogy a Bulcsúk betartják szövetségesi ígéretüket, és fegyvereikkel védik a császárság érdekeit a bolgárokkal és más szomszédokkal vívott örökös csatározásokban. Ha Künde a kezünkben van, csak nem fordulnak ellenünk, gondolták, és tisztelettel viseltettek iránta, amit azzal hálált meg, hogy rövid időn belül jól elboldogult a görög nyelvvel is. És bár apja utasítására nem állt ellen a keresztségnek, azért nagy buzgalmat nem tanúsított Krisztus hitének. A léha életet sem kedvelte, amely jócskán jellemezte az udvari életet. Sok férfi próbálkozott elnyerni a kegyeit, de ez eddig senkinek sem sikerült. Az a hír járta, hogy bizonyára valami baja van, vagy oly nagyravágyó, hogy csak valami királyféle számíthat a kezére, amelyet tisztán akar átnyújtani annak, akit megillet. Volt is valami alapja a szóbeszédnek, mert az udvar hercegnőként tartotta számon, s így a császár egyik-másik közeli rokona ugyancsak tette a szépet szerelemtől, de inkább az előrejutás vágyától hajtva. Ám számításukba hiba csúszott, s ezt a váratlan hibát Irneknek hívták. Addig beszéltette a lányt a Pannóniában történtekről, s addig ecsetelte saját sorsának alakulását, amíg egyszer csak szinte varázsütésre szerelem lett a dologból. Mély és igaz érzelem, amely alig néhány hét alatt eltéphetetlen kötelékké vált. A lány a testi szerelem terén igencsak tapasztalatlan volt, a fiú meg a Dórotheánál tapasztaltak szerint természetesnek vette, hogy az örömszerzésnek csakis öröm lehet a következménye. Így aztán kis idő múltán kiderült számukra, hogy kapcsolatuk gyümölcsöt termett. Mind a ketten tudták, itt nincs maradásuk. Künde, ha állapota kitudódik, mit sem ér már túszként, inkább tehertétellé válik. És az ilyen teherrel hamar leszámolnak azon a tájon. Az egészség ugyanis oly múlandó, a halált meg nem szükséges magyarázni.
Szökni, mielőbb! – határozták el. Már csak az volt a kérdés, merre? A hosszú szárazföldi út reménytelennek tűnt, hiszen egyikük sem tudta, járnak-e azokon a tájakon magyar csapatok, s ha járnak is, hogyan találják meg őket. S mielőtt sikerrel járnának, előbb találnak rájuk a bolgár vagy más harcosok. Akkor pedig nem lenne menekvés. Egy út marad, a tenger. Előre bejelentve Irnek bármikor hajóra szállhat, hiszen deák-küldetésének hossza csak tőle és mesterétől függött. Ám nem így Künde, akire ugyancsak vigyáztak. Ő aztán nem mondhatta őrzőinek, hogy eddig tartott, viszontlátásra! A szökés, a gyors távozás maradt az egyetlen lehetőség, s nem a magyar vidékek felé, hanem Itáliába. Irnek maga sem tudta, hogyan intézi el, hiszen semmi gyakorlata nem volt az ilyen ügyek szervezésében. Ráadásul a görög hajósokkal nehezen is értett szót, mert azok olyan görög szavakkal szóltak, melyek jelentését nem ismerte. Aztán egy alkalommal a kikötőben itáliai beszédre lett figyelmes. A szép vitorlás hajó, amelyre éppen keleti selymeket, fűszereket, illatozó olajokat rakodtak, lehet az ő római vendéglátójának rendelésére is, hamarosan útnak ered, mondták a legények. Amikor a bizánci kereskedő végzett, s hozzájutott az áru ellenértékéhez, Irnek megszólította a hajó gazdáját. A beszélgetés nem volt hosszú, s nagyon győzködni sem kellett a hajóst, mert az gyorsan megértette, hogy két ifjú szerelmes szív vár tőle segítséget. – Amikor leszáll az éjszaka, gyertek a hajóhoz! – Amint felkel a hold, elindulunk! De ne lásson benneteket senki sem – kötötte a fiú lelkére.
Irnek kora reggel néhány papírt vett magához, melyet a könyvtárban engedéllyel másolt, meg azt a pár ruhát, amely egész csomagja volt. Töprengett, vajon mesterét beavassa-e tervébe, de módot, ilyen rövid idő alatt nem talált rá. Inkább pár sort vetett pergamenre, és a kolostor portás páterét kérte, adja át Melios mesternek, de csak a következő napon. Az fogadalmat tett, hogy időben megteszi. Aztán egy bottal a hátára akasztotta, amije volt, és elindult. Viselete és viselkedése nem keltett feltűnést, hiszen ilyen fiatalok sokasága mozgott a palota körül. Künde, amikor esteledett, rosszullétre hivatkozva a szobájába ment. Sikerült meggyőznie a görög lányt, aki parancsra, amolyan társalkodónőként örökké mellette volt, hogy a ma estét inkább az ágyban tölti, s kialussza magából a fájdalmat – mutatott a hasára.
– Akkor hát végre itt a ciklusod ideje. Már arra gondoltam, a császár rokona, az a piperkőc, előleget vett a frigyre, s te hagytad, hercegnő – mondta a görög, s hozzá csalafinta arcot vágott, aztán még hozzátette: – Na, lett is volna nagy baj mind a kettőnknek!
– Ne félj, az udvarban nem történt semmi – hangzott a válasz, amelyben a nyomaték az udvarban szóra esett. Szerencsére az utalásra nem volt figyelemmel a görög, aki azért tovább érdeklődött.
– Aztán mi van azzal a szegény és ápolatlan itáliaival, akinek egyik szeme a könyveken, a másikkal meg rád pislog, s lesi szavaidat.
– Elvan az a könyveivel. Ha találkozunk, folyton arról beszél. A régi dolgokról, a hajdani görögökről és Róma nagyjairól. Amolyan papféle.
– Na, attól nem féltelek, mert azoknak nem ficánkol a fürge gyík a nadrágjukban, mint az itteni férfiaknak. Lehet, Itália ki is hal, ha ilyenek ott a férfiak! – szavaiból kiderült, sejtése sincs arról, hogy az a tudósféle minden, csak nem itáliai és halvérűnek legkevésbé sem nevezhető.
Ezzel aztán le is zárták a társalgást. A lány elfoglalta a helyét Künde szobájának előterében, hogy bármikor szolgálatára legyen, még inkább vigyázzon, el ne hagyja észrevétlenül a szobáját. Már leszállt a sötétség s a tenger felett, a látóhatár alján halovány fényben felsejlett a hold, amikor Künde a kis teraszára hajló fa ágába kapaszkodva lejutott a kertbe. Minden fát és bokrot jól ismert és az őrök mozgását is kifigyelte az évek alatt, így észrevétlen kijutott a parkból. Kecses, feszes testű volt, már kislány korában megtanulta, miként győzze le az akadályokat, s hogyan tájékozódjon. Fekete ruhájában és csuklyával a fején szinte beleolvadt a sötétségbe. A kikötő előtt a megbeszélt helyen találkoztak, s néhány hajós közé vegyülve feljutottak a fedélzetre. A szökés könnyebben ment, mint gondolták. A vitorlás az esti fuvallattól segítve kifutott a kikötőből. Amikor aztán jó egy heti hajózás után feltűnt előttük Itália partja, mind a ketten arra gondoltak, hogy első közös útjukat hamarosan egy másik követi majd, és az a magyar földre vezet. Mert szilárdan elhatározták, hogy gyermeküket a magyarok között nevelik fel.
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