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A hatalom nem csábította, a gazdagságot megvetette. Meg 
akarta azonban mutatni, meg kellett mutatnia országnak-vi-
lágnak, hogy képes megállni a helyét a szálfa egyenes, nagy-
hangú, életerős férfiak között. Sőt, ocsmány púpja, görnyedt 
teste, halk beszéde ellenére első tud lenni közöttük. Első, 
ismételte magában vágyakozva. Első harcos, első hadvezér, 
első férfi.

„Mint tudjuk, László a halálos ágyán mégis Kálmánra hagyta a koronát, ebből az 
alaphelyzetből pedig a magyar történelem egyik klasszikus, húsz éven át tartó 
testvérviszálykodása burjánzott ki, és itt a viszály szó egy határozott eufemizmus.”

(Az index.hu 2016. február 3-án, 
Könyves Kálmán születésének 900. évfordulóján)

„Az első kötet, amiről nagy lelkesedéssel írtam, megtette a hatását: mint a követ-
kező bizonytalan adagját várja a drogfüggő, úgy vártam én is Szent László törté-
netének folytatását... s nagyjából olyan tempóban hágtam a nyakára!

(A librarius.hu a trilógia első és második kötetéről, 
a Lovagkirály keresztjéről és a Kard és Kódexről)

„Mintha a dokumentumokból leszűrhető részletek egy hatalmas mozaik apró da-
rabkái lennének, az író pedig legjobb tudása szerint kiegészíti őket a korba illő, de 
fikciós elemekkel.”

(A Magyar Nemzet a trilógia második kötetéről, a Kard és Kódexről)

„Szokatlan érzés felnőtt fejjel szurkolni egy magyar történelmi regény emberarcú 
főhősének”

(A librarius.hu a trilógia második kötetéről, a Kard és Kódexről)
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Második rész

Az Adria napfénye

X. 

A horvát hadjáratra készülő Kálmán király és Álmos nagy-
herceg serege tél vége óta gyülekezett Varasdnál, közel a Dráva-
parthoz. A táborhely körüli tágas rét üde áprilisi füvén vidáman 
nyargalásztak a hosszú lábú kiscsikók. Szívet melengető látvány 
volt az állatok önfeledt boldogsága. A harcosok, akik idegőrlő 
várakozással töltötték napjaikat, a karámok köré gyűltek, és ta-
lálgatták, melyik csikóból lesz majd igazi harci mén.

A sátrak úgy szaporodtak a táborban, mint a bomló rügyek 
a fákon. Az ispánok melle dagadt a büszkeségtől. Tódultak 
a katonák a zászlók alá az ország minden részéből. Ez volt 
az új király és testvére, a nagyherceg első nagy, közös hadi 
vállalkozása, miután az előző évben seregeik nagy nehezen 
megvédték Magyarországot az átvonuló keresztes hadaktól.

A fővezérséggel megbízott Uros fia János – aki a leváltott 
Péter nádor helyébe lépett – a szokásos zsákmányrész más-
félszeresét ígérte a horvátok ellen felvonuló harcosoknak. 
Márpedig győzelem esetén zsákmányban nem lesz hiány, 
tették hozzá magabiztosan a zászlóaljparancsnokok, és nem 
győzték részletezni a sóváran figyelő katonáknak Dalmácia 
mérhetetlen gazdagságát.

Sima fia Márk, a királyi testőrség parancsnoka azt terjesz-
tette, hogy soha még ekkora hadsereget nem gyűjtött össze 
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egyetlen magyar király sem. Ugra ispán pedig minden új 
csapat érkezésének hírével szaladt a király sátrába, mintha 
az ő személyes érdeme lett volna a létszámgyarapodás.

– Négyen érkeztek az erdélyi Hunyadvárról – jelentette. – 
Az egyik igencsak vézna legény, a keze is sérült, de a másik 
három jó katonának látszik. A parancsnokuk nem más, mint 
Hunyadvár urának fia. Pálnak hívják.

– Rendes fegyvereik is vannak? Vagy ezek is íjakkal jöttek, 
mint a többi mihaszna úrfi, mintha vadászatra indulnánk? – 
kérdezte fanyar mosollyal Lőrinc káplán, aki mint mindig, 
most is meggörnyedve ült a tábori széken, hogy ugyanúgy 
púposnak tűnjön, mint a király.

– Kitűnő fegyvereik vannak. Lándzsák, csatabárdok, szab-
lyák. Egy hosszú, egyenes kardot is láttam náluk.

Épp csak elolvadt a hó a hegyekben, és az utak is alig szá-
radtak még fel, de a magyar sereg máris megindult délre, a ten-
ger felé.

A Kapela-hegység lábáig sehol sem ütköztek ellenállásba, 
sem Zágráb környékén, sem a Száva partjánál. Minden baj 
nélkül átkeltek a Kulpa folyón is.

A Kapela előhegyeinek völgyszorosaiban azonban egy-
re gyakrabban támadtak lesben álló íjászok a magyarokra. 
Egy-egy csapat üldözőbe vette ugyan a merénylőket, de csak 
nagy ritkán sikerült elfogni valakit. Az íjászok könnyen el-
bújtak a vadonban, amit ők jól ismertek, ellentétben a hódí-
tókkal. Akik mégis kézre kerültek, akasztófán végezték az út 
mentén.

A növekvő ellenállásból a magyar sereg vezérei arra 
következtettek, hogy közelednek a horvát ellenállók fő-
erőihez. Nem sokkal később a felderítők jelentették, hogy 
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Petrovoselónál egy tágas völgyben több zászlóaljnyi horvát 
katona zárja el az utat a hegyvidéki települések és a dalmát 
tengerpart felé.

A völgy csupán egynapi járásra volt Kálmán és Álmos 
seregétől.

Este nehezen tértek nyugovóra a magyarok. Egymásnak 
ellentmondó hírek, mendemondák terjedtek a horvátokról. 
Volt, aki úgy tudta, csak néhány százan vannak. Volt, aki azt 
hallotta egy felderítőtől, hogy tízezer főből áll az ellenség 
serege. Mások azt mondták, hogy egy zászlóaljnyi normann 
zsoldos is segíti őket.

A magyarok többsége félt a normannoktól. Ezt nem is szé-
gyellték. Rettenetes hírük volt ezeknek a szicíliai harcosok-
nak. Akadt, aki váltig állította, hogy nem fogja őket a fegyver, 
legfeljebb a damaszkuszi acélpenge, de olyanja a közkatonák 
és alacsony rangú tisztek között nem volt senkinek.

– Ezt a kardot vidd magaddal, uram – emelte le az egysze-
rű, dísztelen sátor faláról a Nikápolynál talált fegyvert Édua 
a csata napjának hajnalán.

– Miért? – vonta meg a vállát Pál, és zavartan nézett a fiú-
san rövid hajú rabszolgalányra. Az igénytelen köntös és az 
elnyűtt férficsizma ellenére gyönyörűnek találta.

– És hogy van a kezed?
Édua kinyitotta apró, keskeny tenyerét, ami a hosszú, vé-

kony ujjakkal a legkevésbé sem hasonlított férfikézre. Már 
csak egy kéklő heg maradt a súlyos égési sérülés helyén.

– Szép – mondta Pál.
Édua zavarba jött, és a ruhájához szorította a tenyerét.

– Ez a kard a segítségedre lesz.
– Hogyan? – mosolyodott el a fiatalember.
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– Megsokszorozza a karod erejét. Én alig bírtam felemelni, 
amikor otthon, Kunországban megtaláltam, mégis, amikor 
ránk támadtak a katonák, Balmaz meg az a másik… Máig 
sem értem, hogyan történt. Mintha a kard magától gyilkolt 
volna a kezemben. Az én akaratomtól és erőmtől függetlenül.

– Ilyesmi aligha történik… Édua.
Pál először ejtette ki a rabszolgája nevét. Szépnek találta 

ezt is, mint magát a lányt.
Édua elpirult, és lehajtotta a fejét. Elkeserítette, hogy a férfi 

nem hisz neki. Bosszús lett, de nem kérhetett számon semmit 
a gazdáján.

– Igen – mondta kelletlenül.
Pált megbántotta az ellenséges hang. Már sajnálta, hogy 

félig-meddig elárulta a lány iránt érzett vonzalmát.
– Magam választom ki a fegyvereimet. Értek hozzá – jelen-

tette ki sértődötten.
– Igenis, uram.
Pál sarkon fordult, és elindult kifelé a sátorból. A kijá-

ratnál megtorpant egy pillanatra, de aztán mégsem fordult 
vissza. Már félrehúzta a nehéz nemezfüggönyt, amikor meg-
hallotta Édua hangját.

– Kérlek, uram, mégis ezt vidd – nyújtotta a kardot a férfi 
felé a lány.

Pál visszament, és elvette a fegyvert.
– Köszönöm.
– Szolgálatodra – válaszolta Édua, ahogy illett.
Pálnak mégsem tetszett a válasz. Szeretett volna mon-

dani még valamit a lánynak. Megkérni, hogy ne tekintse a 
rabszolgatartójának. Kint azonban harsányan megszólalt a 
harcba hívó kürt.
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Kálmán ragaszkodott hozzá, hogy személyesen részt ve-
gyen a harcban. Segédjei sűrű szövésű, bő láncvértet adtak rá, 
ami két oldalt leért egészen a térdéig. Alsó lábszárát vastag 
bőrből készült, vasalt csizma védte. Acélsisakján semmilyen 
dísz nem volt, hogy ne vonja magára az ellenség figyelmét.

A király nem hagyta, hogy a testőrei élő pajzsként előtte 
haladjanak. Felsorakozott közéjük fehér lován, és lándzsáját 
előre szegezve az első sorban vonult a horvátok arcvonala 
felé a petrovoselói völgyben.

Amikor a két sereg üvöltve, egymást átkozva összecsapott, 
Kálmán célba vett egy horvát lovast. A fiatal katona nem 
tudott időben kitérni a döfés elől, a lándzsa átszúrta a vállát. 
A horvát hitetlenkedve nézte a testéből kiálló kőrisfa nye-
let, és tehetetlenül a földre zuhant. Magával rántotta a király 
lándzsáját is.

Kálmán előhúzta a kardját, és az utolsó pillanatban félre-
csapott egy felé meredő hosszú lándzsát. A támadó horvátot 
Sima fia Márk, a testőrség parancsnoka ütötte le egy hatal-
mas buzogánnyal.

A király egy szusszanásnyit sem pihenhetett. A köré cso-
portosuló magyarok és a közelében lobogó piros-ezüst sávos 
zászló felkeltették a horvátok gyanúját. Szüntelenül támadta 
valaki a nagyon is előkelőnek tűnő, görnyedt hátú magyar 
harcost.

A király legyőzte harmadik ellenfelét is, de máris ott tor-
nyosult előtte a negyedik, egy magas, páncélos horvát katona.

Kálmán érezte, hogy fáradt karja a kelleténél lassabban ké-
pes csak sújtásra emelni a hosszú, nehéz kardot. Látta, hogy a 
horvát harcos előnybe került. Az ő fegyvere, egy véres csata-
bárd, már a magasban villogott, készen rá, hogy lecsapjon.
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Kálmán leengedte a kardot, és szabad kezével erősen 
megrántotta a kantárt, hogy elfordítsa a lovát a horvát óri-
ás mellől. A paripának azonban lépésnyi helye sem volt az 
össze zsúfolódott emberi és állati testek között.

A király nem tehetett mást, mélyen előrehajolt, hogy ne 
a fejét, hanem a hátát érje a csatabárd.

De a gyilkos fegyver nem sújtott le. A horvát harcos tor-
kát átdöfte az egyik magyar testőr lándzsája, és a csatabárd 
a földre hullott.

Kálmánt közrefogták a testőrök. Sima fia Márk megragad-
ta a rémült fehér ló kantárát, és igyekezett visszafordítani 
a harctérről az állatot. A testőrök nem kíméltek senkit, se 
horvátot, se magyart. Aki útjukba került, azt félretaszították 
vagy leütötték.

A sápadt, kimerült, de sértetlen uralkodót a harcoló sereg 
mögött egy dombra vezették.

– Oroszlánként küzdöttél, uram. Példát mutattál a 
katonáid nak, és erőt adtál nekik. Minden esélyünk megvan 
a győzelemre – lelkendezett Márk ispán.

Kálmán a dombtetőről nézte a csata alakulását. Szenvtelen 
ábrázattal figyelte a lusta kígyókként tekergő, hol előre, hol 
hátra mozduló arcvonalakat. Messziről is felismerte Álmos 
nagyherceg délceg alakját, aki a balszárnyon fáradhatatlanul 
vezette az újabb és újabb rohamokat a horvátok ellen.

Középen Uros fia János, a fiatal nádor hadakozott a nehéz-
fegyverzetű királyi zászlóaljak élén. Apja, Uros ispán a nagyher-
ceg híve volt, és neheztelt a fiára, amiért Kálmán szolgálatába állt. 
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A király szeme felcsillant, de a vonásai komorak maradtak, 
amikor a horvát katonák hadrendje bomlásnak indult, majd 
az ellenség fejvesztve menekülni kezdett.

A horvátok a közeli erdőkbe futottak, aztán akinek si-
került, tovább a hegyek közé. Az íjjal, szablyával felszerelt 
magyar könnyűlovasság üldözőbe vette őket. A derékhadat 
alkotó páncélos seregrészt azonban megállította a roham vé-
gét jelző kürtszó.

 A győzelem hírét Ugra vitte meg a királynak. Az ispán, 
akinek bal arcán hosszú vágott sebet ejtettek, azonmód vére-
sen, szakadt öltözetben állt Kálmán elé, és büszkén újságolta 
a nem mindennapi diadalt.

– Győztünk, nagyuram! Svacsics Péter, a lázadók vezére 
is elesett!

– Ki ölte meg? Az öcsém, ugye? – kérdezte a király fanyar 
mosollyal.

– Nem. Egy Pál nevű vitéz.
Kálmán elgondolkodott.

– Nem emlékszem ilyen nevű harcosra. Ki ez a Pál?
– Hunyadvárról érkezett negyedmagával. Említettem ne-

ked, nagyuram. A várúr fia. Sorba fia Pál.
– Beszélni akarok vele – jelentette ki a király, és igyekezett 

kihúzni magát a nyeregben. – Megjutalmazom, feltéve, hogy 
végigharcolja velünk a hadjáratot.

Ezen senki sem lepődött meg. A hűbéresek megszokták 
már, hogy Kálmán minden adományt feltételhez köt és há-
romszor meggondol. A tíz egyházmegye egy év alatt nem 
kapott tőle egy jobbágyteleknyi donációt sem.
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A csata napjának késő délutánján Pál büszkén előreszegett 
állal és az izgalomtól hevesen dobogó szívvel járult a király 
színe elé. A tágas étkezősátorban Kálmán mögött felsorako-
zott a nádor, az esztergomi érsek, a veszprémi és a zágrá-
bi püspök, valamint az ispánok színe-java, köztük Márk, a 
testőr parancsnok és Ugra, a horvát ispán is. Álmos nagyher-
ceg a király mellett állt.

A nagyurak biztatóan mosolyogtak a fiatal hunyadvári 
hősre, aki megölte a horvátok vezérét.

Csak akkor keletkezett némi zavar, amikor a király 
Hunyadvár ura felől érdeklődött. Pál azt válaszolta, nem 
tudja, mi van az apjával. Ez persze érthető is volt, hiszen már 
másfél hónapja eljött otthonról.

– Ugye, ő küldött ebbe a hadjáratba? – kérdezte Lőrinc 
káplán ártatlan képpel.

Pál töprengés nélkül felelt.
– Nem.
Erre a válaszra már felfigyeltek az urak. Ám még ezt is 

meg lehetett volna magyarázni.
– De az ő áldásával jöttél, ugye?
Pál érezte, hogy rosszul felelt az előző kérdésre, de meg-

makacsolta magát, nem volt hajlandó hazudni.
– Nem. Apám nem adta áldását az utamra. Nem is adhatta. 

Elszöktem otthonról.
Az urak szája tátva maradt a csodálkozástól, pedig egyál-

talán nem volt ritka, hogy egy felnőtt fiú elszökött a család-
jától, és katonának állt.

– Mindegy, hogy atyai áldással jöttél-e, vagy sem – jelentet-
te ki Kálmán király. – Nagy hőstettet hajtottál ma végre a hor-
vátok elleni csatában, amit Isten segítségével megnyertünk. 
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Megölted legfőbb ellenségemet, a lázadó Svacsics Pétert. Ezért 
neked adományozom hűbéres jutalomként Bihács várát a 
hozzá tartozó birtokokkal együtt. Feltéve, hogy végigharcolod 
a hadjáratot a seregünkkel egészen addig, amíg el nem jutunk 
az Adriáig.

Pál térdre ereszkedett, és megesküdött a királynak, hogy 
hűségesen szolgálja a hadjárat végéig, sőt azon túl is, ameddig 
igényt tart a szolgálataira, s ameddig Isten szolgálni engedi.

Ez olyan szépen hangzott – noha lényegében a szokásos 
hűbéri eskü volt –, hogy a nagyurak megenyhültek az ifjú 
harcos iránt, és készek voltak megbocsátani az apja elleni 
vétkét. Kivéve Lőrinc káplánt, aki elhatározta, hogy a végére 
jár ennek a gyanús ügynek.

A sovány, hajlott hátú szerzetes azonban egyelőre nem 
ment sehová, Sima fia Márk ugyanis magasba tartott kézzel 
tapsolt, és fütyült is a szolgáknak.

Az étkezősátor bejáratát elfedő kétszárnyú függöny félre-
libbent. Az ételhordó rabszolgák elkezdték behordani nagy, 
kerek tálcákon az ünnepi lakoma fogásait, hozzá öblös kan-
csókban az édes délvidéki borokat.

Hiába dorbézolt azonban a győztes sereg éjszakába nyú-
lóan, másnap hajnalban Uros fia János fővezér megfújatta az 
ébresztő kürtöket, aztán elrendelte a táborbontást. A király 
parancsára tovább kellett vonulni az Adria felé.

Lőrinc káplán hosszú kérdezősködés után talált rá a fel-
bolydult táborban Pál félig már lebontott sátrára.

Pál és Tarján hadnagy a lovakat szerszámozták fel. A sá-
torbontással a két szolga foglalkozott.

A káplán megnézte magának mind a négy embert, mielőtt 
a sürgő-forgó katonák között odament hozzájuk. Pált ismerte, 
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a hadnagyot is látta már egyszer-kétszer a hadjárat során.  
A zömök, hosszú bajuszos szolgán nem talált semmi különöset. 
De a másik vézna alkata és sima arca felkeltette az érdeklődé-
sét. Minek hoz magával valaki egy veszélyes hadjáratba ilyen 
gyönge legényt, aki szinte még gyerek? Hogy védené meg ez 
a suhanc a tábort és ura sátrát, ha rajtuk ütne az ellenség?

Lőrinc tisztes távolságot tartva hosszan vizsgálta a fiatal 
fiú arcát, amin még nem is pelyhedzett a szakáll, sem a ba-
jusz. A szolga alkata vékony volt, de nem annyira betegesen 
sovány, mint a vézna kápláné. Lőrinc úgy vélte, nyolc-tíz 
évvel lehet fiatalabb nála. Ahogy jobban megfigyelte, nem 
is annyira soványnak, mint inkább meglepően karcsúnak ta-
lálta. A válla keskeny volt, a csípője viszont széles, a durva 
vászonnadrág megfeszült kerek hátsóján. Lőrinc tekintete 
elsötétült, beesett arcán rút fintor suhant át. 

Édua észrevette a papot, és zavarba jött. Igyekezett úgy 
végezni a munkáját, hogy háttal állhasson a kíváncsiskodó-
nak, de szüntelenül magán érezte a tekintetét. Amikor a férfi 
megszólította, összerezzent.

– Jó reggelt, leányom! Isten áldása legyen a munkádon!
Édua ijedten fordult hátra. Egy hangot sem tudott ki-

szorítani magából válaszképpen. Az arca tűzpirosan égett, 
gesztenye barna szemében rémület villogott.

– Ó, Istenem, micsoda bolond vagyok! Lánynak néztelek, 
drága fiam. Bocsáss meg egy szegény szerzetesnek, aki a sok 
olvasástól félig megvakult! – szabadkozott Lőrinc, és közben 
atyáskodva megsimogatta a szolga arcát.

– Uradat, Pál vitézt keresem. De látom is már.
Lőrinc biccentett egyet köszönésképpen, és odament 

Pálhoz. Újra dicsérni kezdte a vitéz tegnapi hőstettét, aztán 



97

megerősítette a király háláját és bizalmát. Végül atyaian fi-
gyelmeztette a vele egyidős katonát, hogy ne bízza el magát, 
de éljen a szerencsével, ami biztosan Isten ajándéka.

Pál értetlenül hallgatta a szóáradatot, amiben semmi új-
donság nem volt ahhoz képest, amit a káplántól már előző 
nap is hallott.

Lőrinc elégedetten sietett vissza a király félig felpakolt 
szekereihez. Gyanúja megerősödött. Valami nincs rendben, 
nagyon nincs rendben az ifjú hős körül, suttogta magában 
mély irigységgel.

Aztán előkerített két megbízható szerzetest, és azon nyom-
ban Hunyadvárra küldte őket, hogy tudjanak meg mindent 
Sorba úr családjáról.

 
XI.

A hódító magyar sereg Svacsics Péter legyőzése után nem üt-
között ellenállásba, mégsem kelt át Isztria irányában a parti 
hegyeken, mert óvakodott közel kerülni a velencei oroszlán-
hoz. Kálmán király és a nagyherceg a távoli déli városokat 
vette célba, Spalatót, Zárát és mindenekelőtt Tengerfehérvárt. 
Csakhogy ezek megközelítéséhez egy egész hétig kellett me-
netelni a meredek magashegyi utakon és szűk hágókon át 
Bihácsba, aztán Kninbe. A hosszú hegymászás majdnem any-
nyi sérülést okozott az ilyesmiben tapasztalatlan magyarok-
nak, mint a petrovoselói csata.

Knin, a horvát székváros kardcsapás nélkül meghódolt a 
kimerült, de még így is nyomasztó erőfölényben lévő magyar 
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sereg előtt. Álmos újra elfoglalhatta az évszázados horvát 
trónt, ám a koronát most bátyja, Kálmán helyezte a fejére.

A fővárosból újabb hosszú menetelés vitt a tengerpartra. 
A katonák komoran taposták az agyagos sarat, és olykor de-
rékig jártak a tavaszi esőzésektől megáradt hegyi patakok 
jéghideg vizében.

Lent a tengerparton aztán ragyogó napsütés fogadta a se-
reget. Tengerfehérvár – az első dalmát város, amit elértek – 
ugyanúgy nem akart kockáztatni, mint Knin. Megnyitották a 
kapukat a magyarok előtt, de kikötötték, hogy csak a vezérek 
léphetnek a falakon belülre. Ők is csak azért, hogy a béke és 
az együttműködés feltételeit megtárgyalják a városi tanáccsal.

Az ázott, sáros, sérülésektől és betegségtől tizedelt hódító 
sereg a falakon kívül táborozott le. A katonák kedvét meg-
háromszorozott normann őrség vette el a kapuk átlépésétől. 
Érkezésük harmadnapján a királyi tanács éppen arról vitat-
kozott az uralkodó nagy kerek jurtájában, hogy Dalmácia 
meghódítása Zára vagy Spalato felé folytatódjon-e, amikor 
megjöttek a velencei dózse, Vitale Michiel követei.

A dózse divatos, drága bizánci ruhákba öltözött, ékesszóló 
képviselője arra figyelmeztette Kálmánt és testvérét, hogy 
a magyaroknak be kell érniük azzal az egyetlen tengerparti 
várossal, Tengerfehérvárral, ami már a birtokukba került. Ha 
tovább terjeszkednek az Adria partján – szólt az atyai figyel-
meztetés –, Velencével és Bizánccal, valamint a szövetség le-
győzhetetlen normann zsoldosseregével kell szembenézniük.

Kálmán király ki sem kérte a tanács javaslatát, csak 
Álmossal váltott néhány szót, majd kijelentette, hogy az 
Istennek tetsző békét választják, és amíg Velence és Bizánc  
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részéről őszinte barátságot tapasztalnak, lemondanak a továb-
bi hódításokról.

A király elégedett volt az elért eredménnyel. Visszaszerezte 
mindazt, amivel korábban öccse, Álmos és a nagybátyja, 
László rendelkezett az Adrián. A velenceiek pedig bőséges 
ajándékkal váltották meg a sereget illető zsákmányt, amire a 
további hódítás során tehettek volna szert a harcosok.

A dózse fenyegetőzésén túl Kálmánnak volt még egy nyo-
mós oka, hogy ne hadakozzon tovább. A hadjárat kezdetekor 
követségbe küldte Hartvik püspököt és Tamás fehérvári is-
pánt Roger grófhoz, Szicília és Dél-Itália normann fejedelmé-
hez. A két úrnak az volt a feladata, hogy feleséget hozzanak 
a magyar király számára.

Azóta több hét eltelt, emberi számítás szerint a követek 
hajójának már úton kellett lennie visszafelé a gróf valame-
lyik lányával a fedélzeten.

Kálmán gyakran úgy érezte, hogy jobban örülne, ha kiko-
sarazták volna a követeit. Nem tudott megbékélni a házasság 
gondolatával.

Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy a friggyel a nor-
mannok a szövetségeseivé válnak. Velence és Bizánc akár a 
tengerbe is szórhatja az aranyát, Roger gróf nem fog a veje 
ellen harcolni. Elhárul az akadály Dalmácia bekebelezése elől.

A hódító király örült a szövetségnek. Ám a papnak nevelt, 
púpos férfi – aki még sohasem érintett női testet – aggoda-
lommal és torokszorító félelemmel gondolt a házaséletre.

Hartvik püspök és Tamás ispán hajója egy hét múlva kö-
tött ki Tengerfehérvár kék öblében, de érkezésének hírét már  
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három nappal korábban meghozta egy lovas futár Ragusából, 
a legdélebbi dalmát városból.

Május volt. A forgalmas kikötőt tavaszi virágok bárso-
nyába öltöztették a város boldog polgárai, akik megtisztelve 
érezték magukat, amiért a magyarok királya náluk nyújtja 
először a kezét leendő feleségének.

Kálmán sápadtan állt a magas, kikövezett rakpart szélén, 
aminek vaskos tölgyfatuskóihoz erős kenderkötelekkel kö-
tötték ki az egyárbocos dalmát gályát, a dél-itáliai menyasz-
szony hajóját. A király ezúttal nem elnyűtt, barna kaftánt 
viselt, hanem arannyal hímzett, meggyszín dolmányt, fölöt-
te ékköves csattal összefogott bizánci köpenyt. Szakállát és 
hosszú haját is gondosan megnyíratta.

Kálmán mögött legyező alakban felsorakoztak a főpapok, 
a sereg vezérei és az ispánok, élükön a daliás nagyherceg-
gel. A csillogó fehér kőből épített székesegyházhoz vezető, 
pálma fákkal, levendulabokrokkal és rozmaringgal szegélye-
zett út két oldalán pedig vidáman kiabált és integetett a vá-
ros tarka népe, szókimondó, kövér asszonyok, rakoncátlan 
gyerekek, bűbájos fiatalok és ravasz vén kereskedők.

A kikötőmunkások a gályához illesztették a színes posztóval 
borított járóhidat, amelynek korlátait virágfüzérek díszítették.

Kálmán méltóságteljesnek, nyugodtnak akart látszani, de 
valójában a torkában dobogott a szíve. Alig kapott levegőt. 
Szerette volna meglazítani a nehéz bársonyköpenyt a nyaka 
körül, de nem mert a csathoz nyúlni. Úgy érezte, ha meg-
mozdul, torz válláról idétlenül a mellére csúszik az ékköves 
dísz.

A hajó fedélzetén megszólaltak a harsonák, majd általá-
nos csalódást keltve Hartvik győri püspök lépett fel a hídra.  
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A király egy kurta fejbólintással, a tömeg udvarias taps-
sal köszöntötte. Aztán Tamás, a fehérvári ispán követke-
zett. Utána két normann lovag fényes láncvértben, hosszú 
karddal az oldalukon. Kálmán nekik sem nyújtott kezet, de 
mosolyt erőltetett az arcára. A nép elcsendesedett, sőt innen- 
onnan ellenszenves füttyszó hangzott fel. A tengerfehérvá-
riak ugyanúgy rettegtek a normannoktól, mint mindenki az 
Adrián.

Ezután drága ruhákba öltöztetett szolgák sora követ-
kezett, akik a menyasszony kelengyéjét hordták a partra. 
Ruhásládákat, ékszerdobozokat, szőnyegeket, bútorokat, 
tengersok holmit. Egy borostás, barna bőrű férfi bekötött 
szemű vadászsólymot hozott bőrkesztyűs kezén. Egy lányos 
képű kamaszfiú két apró termetű kutyát vezetett.

A lelkes tengerfehérváriak mindent megtapsoltak.
Egyszer csak kiürült a híd, és néhány pillanatig nem is 

lépett rá senki. Aztán amikor már minden figyelem odairá-
nyult, és a bámész közönség elcsendesedett az izgatott vára-
kozástól, előjött a gálya mélyéből egy barna csuhás, kövér 
szerzetes, aki kézen fogva vezetett egy fiatal leányt.

A lány hosszú, tűzpiros ruhát és ibolyaszín selyempalástot 
viselt, de a bő öltözék nem fedte el alakja karcsúságát. Arcát 
csúcsíves sisakjáról lecsüngő fátyol takarta, de hullámos 
szőke haja szabadon omlott a vállára.

A nép el volt ragadtatva, az emberek mámorosan éljenez-
tek és tapsoltak. Meg voltak róla győződve, hogy soha éle-
tükben nem láttak még ilyen angyali teremtést.

Kálmán, bár lelke mélyén örült gyönyörű menyasszonyá-
nak, zihálva kapkodta a levegőt. A normann szerzetes meg-
állt előtte, és felé nyújtotta a grófkisasszony kezét.
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– Roger gróf leánya, Felícia. Szolgálatodra, magyarok királya.
Kálmán remegő, jéghideg kézzel érintette meg Felícia kar-

csú ujjait.
A pap elengedte a lány kezét, aztán hátralépett.
Kálmánnak nem jutott eszébe, mit kell most tennie, pedig 

az előző napokban százszor is végiggondolta a ceremóniát.
Szerencsére Ugra ispán előlépett, és szép köszöntőt mon-

dott dalmát nyelven, amit boldogan megtapsolt a nézősereg, 
aztán az Árpádok piros-ezüst sávos lobogójával a kezében 
elindult a székesegyház felé.

A király ráébredt, hogy menyasszonyával a karján követ-
nie kell a horvát ispánt.

A fenséges, sok évszázados múltú templomban a menyasz-
szony és a vőlegény kimondta a boldogító igent. Ez volt az 
első szavuk egymáshoz az életben.

Az esküvő és a városházán rendezett pazar lakoma után, 
ami Tengerfehérvár polgárainak ajándéka volt, az ifjú pár a 
püspökök és az ispánok kíséretében a táborba vonult, ahol 
a hódító sereg szűnni nem akaró üdvrivalgással fogadta őket.

Semmit sem ért a hadnagyok parancsa, ami szigorúan 
megtiltotta a katonáknak, hogy az otthon szokásos pajzán, 
trágár jókívánságokat kiabálják az ifjú párnak. Szerencsére 
Felícia egy szót sem értett magyarul. Bájosan mosolygott 
cseresznyepiros ajkával, amit a templomi esküvő után már 
nem takart el a fátyol a bámész szemek elől.

Az ifjú házasok bevonultak az uralkodó hálósátrába, kint 
pedig végre csapra verhették a tüzes borral teli hordókat, és 
a szakácsok elkezdhették kiporciózni hatalmas szeletekben 
a nyárson sült ökröket, birkákat meg a friss, foszlós fehér 
kenyeret.
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A király éjszakai pihenőhelyéül szolgáló jurta keskeny 
fekhelyét széles nászágyra cserélték az esküvő előtti napon. 
Egyebet nem változtattak a sátor berendezésén.

Az ágy mellett imazsámoly állt. Kicsit távolabb, a sátorfal 
előtt alacsony asztal, rajta három vaskos kódex meg fél tucat 
összetekert pergamen. Karnyújtásnyira a könyvektől a jurta 
legfurcsább berendezési tárgya magasodott, egy komor, dísz-
telen írópult tele tintásüvegekkel és lúdtollakkal.

A szabadon maradt talajt pompás szőnyegek fedték, ami-
ken két alacsony, támlátlan szék árválkodott. A bejárattól 
balra háromlábú, kerek vasserpenyő állt, tele izzó parázzsal, 
noha a májusi este kellemesen meleg volt. Jobbra fegyverek 
függtek a falon: kard, buzogány, csatabárd, két tőr, lándzsa, 
íj és egy tegez nyílvesszőkkel.

A székek előtt a szőnyegen ezüsttálca hevert, mintha csak 
ottfelejtették volna. A tálcán két aranyozott szegélyű ezüst-
kupa és egy borral teli kancsó várta az új házasokat.

A jurta előtt hat láncvértes, lándzsával és karddal felsze-
relt őr teljesített szolgálatot, akik Sima fia Márk őrparancs-
nok utasítására senkit sem engedhettek még csak a bejárat 
közelébe sem.

Kálmán hellyel kínálta a feleségét, miután beléptek a sátorba.
Felícia leült az egyik székre. A férj az írópult mellé állt. 

Két öl távolság választotta el a házastársakat.
– Uram, beszéli a nyelvünket? – kérdezte Felícia félénken. 
Olaszul beszélt, de északiasan kemény, darabos kiejtéssel.

– Igen.
A kurta választ követően csend költözött a sátorba, amit 

csak fokozott a kintről behallatszó jókedvű hangoskodás, a 
menyegzői eszem-iszom egyre féktelenebb zaja.
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Kálmán zavara egyre nőtt. Biztos volt benne, hogy ifjú 
felesége tudja, minek kell történnie kettejük között ezen az 
éjszakán.

Felícia nem látszott kétségbeesettnek – igaz, boldognak 
sem. Mégis inkább barátságosan, mintsem ellenségesen né-
zegette a sátor berendezését a szeme sarkából. Leginkább a 
kódexeken akadt meg a tekintete. Nem értette, mit keresnek 
a király sátrában ezek a templomba való holmik.

Kálmán nem tudta, mit tegyen, attól pedig irtózott, hogy 
az ösztönére hagyatkozzon, amit nagyon is felkorbácsolt 
Felícia szépsége és kívánatos teste. Úgy vélte, meg kell ma-
gyaráznia a helyzetét a feleségének.

És a szófukar Kálmán beszélni kezdett pergő olasz nyelven. 
Először korán elvesztett szüleiről mesélte el azt a keveset, 
amit tudott. Aztán a nagybátyját, László királyt igyekezett 
bemutatni, és a kettejük közötti szomorú ellentétet, amit se 
megérteni, se megszüntetni nem sikerült soha. Beszélt még 
a neveltetéséről, az öccséről, az olvasmányairól, mindenről, 
ami szerepet kapott élete közel harminc évében.

A tizenéves Felícia ámulattal és értetlenül hallgatta.
A részeg sereg lassan elcsendesedett odakint. Egy idő után 

már csak az őrök suttogása és visszafojtott röhögése hallat-
szott be a jurtába.

Késő éjszaka volt. Felícia fázni kezdett. Felnézett a sátor 
tetőnyílására. A nagy, kör alakú résben hidegen ragyogtak 
a csillagok. Két hete még baldachinos ágyban aludt apja ot-
rantói várában. Aztán elkezdődött a hosszú, unalmas tengeri 
utazás. Most pedig egy barbár északi király érthetetlen be-
szédét kell hallgatnia. És itt – szinte a puszta ég alatt – kell 
elveszítenie mindörökre az ártatlanságát.
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Férje testi fogyatékosságát a templomban vette észre, 
amikor az oltár előtt térdelve vetett rá egy pillantást a szeme 
sarkából. Addig – a hajóhídról lelépve, aztán a templomhoz 
vonulva – nem mert ránézni a férfira, akivel ezután meg kel-
lett osztania az életét. 

Otthon a követek természetesen nem beszéltek Kálmán 
király kinézetéről, így hát Felíciát csak azzal bosszantották a 
testvérei, hogy új hazájában, a messzi, északi Magyarországon 
nyáron is esik a hó, és fehér jegesmedvebundába öltözve járnak 
az emberek. Felícia szerette volna megkérdezni a férjét, hogy 
ez igaz-e, de Kálmán tekintete messze kalandozott, mintha át-
látna a sátor szürke falán. Valamiért éppen Lengyelországról 
beszélt, aminek a nevét a szicíliai grófkisasszony eddigi életé-
ben még csak nem is hallotta.

Azon gondolkozott, amit otthon, Otrantóban a lelkére 
kötött az anyja, és amire Bernárd atya is utalgatott a hajón. 
Hogy mindenben férje rendelkezésére kell állnia, mégpe-
dig halogatás nélkül. Mindenben! Sem az anyja, sem a pap 
nem magyarázta meg, mit jelent ez a minden. De ő tudta. 
Eleget sugdolóztak erről a testvéreivel. És látta az állatokat 
is, a párzó galambokat és a kutyákat. Ezek alapján képzelte 
el magának a szerelmet, amit nem talált se vonzónak, se un-
dorítónak. Úgy érezte, családja engedelmes gyermekeként 
készen áll rá, hogy a szerelem vele is megtörténjen.

– Megkínálhatom egy pohár itallal?
Felícia lassan fogta fel, hogy a kérdés hozzá szól. Még so-

sem magázta senki. Majdnem elnevette magát zavarában.
Lesütött tekintettel, összeszorított ajkakkal bólintott.
Karnyújtásnyi közelségbe kerültek. Sőt, egy pillanatra az ujja-

ik össze is értek, amikor Felícia átvette a borral teletöltött poharat.
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A fiatalasszonynak úgy tűnt, hogy a férjének nincs 
nyaka. A szakállas, barna fejet odavarrták az ördögök a 
meggy szín dolmányhoz. Felícia torka elszorult, és már-már 
kirohant a sátorból, de az utolsó pillanatban erőt vett magán. 
Elhatározta, hogy így fogja szeretni a férjét, Isten akaratában 
megnyugodva.

Kálmán hátrált egy lépést, de nem ment vissza az írópult 
mellé.

Felícia kortyolt egyet a pohárból, aztán egy hirtelen öt-
lettől vezérelve felállt, és kibújt piros ruhájából. Felsőtestét 
fehér ing takarta, de karcsú combjai fedetlenül tárultak férje 
mohó szemei elé.

Kálmán még küzdött az ösztöneivel, de ezt a csatát rég el-
vesztette. Odalépett a feleségéhez, átkarolta, és megcsókolta 
a nyakát.

Ez rosszabb, mint várta, állapította meg magában Felícia. 
De még kellemetlenebb meglepetés volt számára, ami ezután 
következett.

Kálmán kíméletes és figyelmes akart lenni, így fél éjsza-
ka csak próbálkozott meg ügyetlenkedett. Hajnalban aztán 
megtörtént végre a szerelem.

Reggel a jelentéstevő őrparancsnok mögött egymás sarkát 
taposva lépett a sátorba Szerafin esztergomi érsek, Fábián 
kalocsai érsek és Bernárd atya.

Szerafin tette fel körülményeskedve, latinul a kérdést.
– Országaink üdvére elhálásra került-e a magyarok kirá-

lyának és Roger gróf leányának házassága?
Kálmán az ágyban ülve bólintott. Felícia mellette feküdt a 

takaró alatt, de fel sem emelte a fejét.
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Bernárd atya késedelem nélkül, boldogan szaladt a gályá-
hoz, és megparancsolta a hajóskapitánynak, hogy azonnal 
készüljön az útra. Sietett megvinni a jó hírt Otrantóba, Roger 
grófnak és feleségének.

A hazainduló sereg élén haladó Kálmán megállította lovát 
a füves hegyoldalon, és mielőtt rátért a hosszú erdei útra, 
visszanézett a meghódított kikötőváros hullámzó, piros 
cserép tetőire és a határtalan, selymes kék vízre. Az Adriára.

Szerelmes volt. Szerelmes volt a feleségébe, és szerelmes 
volt a tájba, amelytől a feleségét kapta. Szerelmes volt az 
Adria varázslatos napfényébe.

De ennek a tájnak még rengeteg kincse volt. Spalato, Trau, 
Raguzza. Korfu, sőt Kréta és Ciprus meg Szicília. És Róma.  
A ragyogás, a vidámság. A műveltség. És a hatalom.

Kálmán ujjai ökölbe szorultak, de nem fogadkozott sem ma-
gában, sem fennhangon. Tudta, hogy Isten segítségével vissza-
tér ide, és megnyitja az Adriát az Árpádok hódító népe előtt.

Horvátország királya, Álmos Kninben maradt egy század-
nyi magyar helyőrséggel, miután a horvát zsupánok hűbéres 
esküt tettek előtte a savanyú képpel hallgató velencei követ 
jelenlétében. A hódolók sorát Nikolaus Subics, Zára megye 
ura nyitotta, és Karl Frankopan, Krk sziget zsupánja zárta.

A horvát fővároson kívül még a nagyobb várak élére került 
magyar kapitány. Bihácsot Sorba fia Pálnak szánta Kálmán.

Éppen a beiktatás napjának délelőttjén érkeztek vissza 
Lőrinc káplán kémkedő szerzetesei Hunyadvárról.

Lőrinc mohón hallgatta a híreket, aztán látszólag feldúltan, 
valójában nagyon is elégedetten a királyhoz sietett. Gyanúja 
végleg beigazolódott.
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A boldog napokat és éjszakákat élő Kálmánt azonban nem 
zaklatták fel a káplán szavai. Magában nagyon is megértette, 
hogy egy fiatal katonatiszt nem tud lemondani a szerelmesé-
ről, és inkább férfiruhába bújtatva magával hozza a táborba, 
mintsem hogy hónapokig ne is láthassa. Ennek ellenére ma-
gához rendelte Pált.

A hunyadvári vitéz aggodalom nélkül lépett be a király 
tárgyalósátrába, ami a bihácsi vár alatt állt a diadalmasan 
hazafelé vonuló sereg alkalmi táborának közepén.

Kálmán nem köntörfalazott.
– Igaz, hogy egy férfiruhába bújtatott nőt csempésztél a 

táborba?
Pál meglepődött. Fogalma sem volt, hogyan tudódott ki 

a titok.
– Igaz – vonta meg a vállát hányavetin, ahogy csak a húsz-

évesek tudják elismerni és semmibe venni a súlyos vádakat.
De hát Pál megítélése szerint ez a vád nem lehetett ve-

szélyes. A nagy hadjáratok hosszú hónapjaiban mindig is 
nők hada követte a fegyveres seregeket, legfeljebb ha félnapi 
járásra lemaradva. És ennek a női kiegészítő hadtestnek a 
szolgáltatásait igénybe is vette mindenki, tisztek és közkato-
nák egyaránt, legalábbis aki pénzre, ékszerre, selyemre vagy 
más fizetőeszközre tett szert. Sok lovag pedig azt is megen-
gedhette magának, hogy – férfiruhában persze – a táborba 
csempéssze a feleségét – vagy a szeretőjét.

Mindezt a király, Lőrinc káplán és mindenki más is tudta 
a sátorban.

– Bocsánatos bűn az ilyesmi, nagyuram – kockáztatta meg a 
kijelentést Uros fia János nádor, és cinkosan megvillant a szeme.

– Hová jutnánk, ha minden lovag magával vinné az ágyasát 
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a hadjáratokba? – háborodott fel a káplán. – Miféle seregünk 
lenne akkor?

Kálmán arcán meglátszott, hogy bosszantja Lőrinc 
fontos kodása.

– Mi a válaszod erre? – fordult újra Pálhoz.
– Az, hogy Édua… nem az ágyasom.
– Hanem? – csattant fel a fiatal káplán gúnyos hangja.
– Hanem a jegyesem – vágta rá Pál felemelt fejjel, mintha 

megsértett büszkeségét kényszerülne megvédeni.
Mindenki felkapta a fejét, de a legjobban Lőrinc lepődött 

meg. Arcából kiszaladt a vér, sápadtan rivallt rá a harcosra.
– Tisztában vagy vele, mit beszélsz, ember? Vagy hazudni 

merészelsz a királyod előtt?
– A jegyesem – ismételte Pál.
– Ha jegyesek, akkor meg kell bocsátani nekik – jelentette 

ki a nádor.
Kálmán szemmel láthatóan hajlott erre. Fejcsóválva mo-

solygott Pálra. Ám Lőrinc káplán újra szót kért.
– Van itt még valami! Jegyese vagy nem jegyese az a 

férfiruhába bújt nő Sorba fia Pálnak, az mindegy. Tény, hogy 
a némber boszorkány.

Ebben biztos volt a vézna, görnyedt hátú káplán, mert 
amióta meglátta a lányt, egyetlen nyugodt órája sem volt. 
Nem telt el úgy nap, hogy ne gondolt volna rá. Főleg nem éj-
szaka. Félt elaludni, mert álmában Édua kibújt a férfiruhából, 
és akkor még gyönyörűbb volt. Kínzóan, elviselhetetlenül 
gyönyörű. Lőrinc hiába koplalt, hiába korbácsolta magát, a 
buja álom makacsul visszatért.

A káplán sok-sok éjszaka után megértette, hogy egy boszor-
kány átszakíthatatlan bűvkörébe került. Hiszen nőt – fiatalt, 
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öreget, szajhát, tisztes felséget – látott mindennap a királyi 
udvarnál, és egyik sem zaklatta fel, csak ez a kis kerek arcú, 
barna hajú kun némber. Ám az iránta érzett forró vágyakozás-
tól képtelen volt megszabadulni.

A boszorkányság súlyos vád volt egy pap szájából. Mindenki 
elkomorodott, maga a király is.

Lőrinc diadalmasan folytatta.
– Két szerzetes testvérem Hunyadváron járt. Megtudták az 

ottani derék paptól, Simontól, hogy ez az Édua… ez a némber 
boszorkányság megalapozott vádját vonta magára.

A király körül álló urak mély hallgatásba burkolóztak. Az 
egyház vádjait nem volt szokás kétségbe vonni. Mindenki tudta, 
hogy jaj annak, akit egy pap megvádol. Annak nem lesz védel-
mezője. A papokkal szemben az ispánok sem álltak ki. A nádor 
sem. Mindenki rettegte az egyház messze elérő kezének erejét.

Most mégis elhangzott egy kétkedő kérdés. Igaz, ezt maga 
a király tette fel.

– Mi bizonyítja, hogy a lány boszorkány?
– Tüzesvas-próba. Vagyis istenítélet.
Ez végképp lelohasztott minden ellenkezést. A tüzes-

vas-próbák eredményét még a pogányok is elfogadták.
– A némber tüzes vasat fogott, és a lepecsételt pólya alatt 

nem gyógyult be a sebe három nap alatt se. – Lőrinc élvezte 
győzelmét. – Ez pedig azt jelenti, hogy maga Isten nyilvánít-
ja őt bűnösnek boszorkányság vádjában.

Egy váratlan fölvetés azonban zavarba hozta a káplánt.
– Melyik káptalan előtt történt ez a tüzesvas-próba? – kér-

dezte a király.
Lőrinc a vállát vonogatta.

– Hunyadváron történt.
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– Ott nincs káptalan.
– Nincs.
– Márpedig csak a hiteles helyeken, vagyis káptalanoknál 

végrehajtott tüzesvas-próbát fogadja el az egyház – emelte 
fel a hangját Kálmán. – És az egyház nyomán a király.

– Ez igaz – ismerte el Lőrinc kelletlenül.
– Vagyis a hunyadvári próbának semmilyen bizonyító ere-

je nincs. Nem tekinthető istenítéletnek.
– Úgy van, nagyuram – sietett helyeselni Fulbert, a kalo-

csai érsek.
– Úgy van, nagyuram, ahogy fényes elméd felismerte – 

hunyászkodott meg Lőrinc. – Szánom-bánom ostobaságom, 
hogy én erre nem gondoltam.

– Akkor tehát Sorba fia Pál jegyese nem boszorkány – nyil-
vánította ki a király.

– Nincs rá bizonyíték – pontosított a káplán.
Kálmán Pálhoz fordult.

– Te pedig tíz bizánci aranyat fizetsz a kincstáramba Bihács 
ez évi jövedelméből. Ez a büntetés, amiért jegyesedet férfi-
ruhába bújtatva félre akartad vezetni az elöljáróidat.

Pál gondterhelten sietett vissza a táborhelyére. Útközben 
látta fent a hegytetőn Bihács várát, aminek birtokába a dél-
utáni lakoma előtt készült beiktatni őt a király.

A vár nem volt nagy, de a falai kőből épültek. Biztonságosabb 
és erősebb volt, mint Hunyad. Öregtornyát a helybeliek sze-
rint a rómaiak emelték sok emberöltővel korábban.

Pálnak gyakran eszébe jutott Hunyadvár, mióta elszökött 
otthonról. A gondolatai közé mindig keveredett egy csipetnyi 
keserűség, hiszen Hunyadvár ura lehetett volna.
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Most viszont boldog és büszke lehet, biztatta magát, mert 
nem szerencsés örökléssel szerzett magának várat és birto-
kot, hanem a kardjával.

Mégsem volt boldog. Nem tudott gyönyörködni leendő 
várának fehéren csillogó falaiban és pompás tornyaiban. 
Pedig a tornyokat nem szalma, nem is zsindely fedte, hanem 
a déli tájakon szokásos égetett cserép, amire mindig irigy-
kedve tekintettek észak urai.

Hiába, Pál fülében ott csengett Lőrinc káplán vádja, hogy 
Édua boszorkány. Ezzel gyanúsította a lányt Simon is, a hu-
nyadi pap.

Édua másodszor menekült meg a szörnyű vád következ-
ményétől, a máglyahaláltól. Pál azonban tudta, hogy az ilyen 
rágalom úgy terjed az emberek között, mint nyár végén a 
futótűz a sztyeppe kiégett legelőin.

Akit boszorkánysággal vádoltak, azt csak Isten menthette 
meg. Vagy talán a király. Kálmán most megmentette Éduát. De 
megteszi-e még egyszer? Ha újra bajba kerülnek? Hiszen Lőrinc 
aligha nyugszik bele a kudarcba. Ahogy Simon sem. Nyilván 
keresztény papi kötelességüknek tekintik – vélte a fiatal katona 

–, hogy megszabadítsák a népet egy boszorkánytól. Vagyis attól, 
akit ők annak tekintenek. De hát miért gyűlölik Éduát? Miféle 
veszélyt hozhat ez a leány rájuk vagy a népre?

Pál nem tudott válaszolni a kérdéseire, az pedig meg sem 
fordult a fejében, hogy a gyönyörű fiatal lány ugyanolyan 
hatással lehet Simonra, mint őrá. Vagy akár az ifjú Lőrinc 
káplánra is. Pedig hát nem létezett az a szakadt, idomtalan 
férfiruha, ami eltakarhatta volna a fiatalsága virágában lévő 
Édua szépségét. Fiúsan rövid, fekete haja is csak még bájo-
sabbá tette az arcát.
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A rabszolgalány ruhát mosott egy fateknőben, amikor Pál 
a táborhelyükhöz ért. A meleg víz gőze az arcába szállt, így 
nem vette észre közeledő urát.

– A királytól jövök – mondta Pál, amikor elé lépett.
Édua riadtan kapta fel a fejét, és értetlenül nézett a komor 

arcú fiatalemberre.
– Kitudódott, amit titokban akartunk tartani. Hogy lány 

vagy. Valami szerzetesek jöttek Hunyadvárról. Ők árultak el 
bennünket.

– Kitől tudtad meg ezt, uram? A királytól?
– Nem. Lőrinc káplán mondta el.
– Ő az a pap, aki a hadjárat kezdetekor meglátogatott téged 

a táborban?
– Ő.
– Velem is beszélt akkor. Rájött, hogy nő vagyok.
– Lehet, hogy már akkor gyanakodott – vonta meg a vállát 

Pál.
– Ő maga küldött szerzeteseket Hunyadvárra, hogy lelep-

lezhessen engem.
– Ugyan! Lőrinc a király káplánja. Nem akar nekünk rosszat.
– Neked nem, uram.
Pál nagyot nyelt. Nem tudott hazudni. Most mégis 

megpróbálta.
– Neked sem, Édua.
A lány éles indulattal válaszolt.
– Máglyán akar engem elégetni! Ugyanúgy, mint Simon.
– Miért akarna? – próbált Pál ugyanolyan hevesen 

tiltakozni.
– Mert Lőrinc szerint is boszorkány vagyok.
– Nem! – Pál ezt nem érezte hazugságnak, mert a leghőbb 
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vágyát mondta ki. Azt, hogy senki, de senki ne vádolja, ne 
akarja bántani ezt a lányt, ezt a rabszolgát, akit annyira sze-
ret. Annyira, hogy öntelt, harcos büszkesége ellenére belát-
ta magában: nem tudná megvédeni az egyházzal szemben. 
Rettegett tőle, hogy elveszíti.

– De igen! – feleselt pimaszul a kamaszlány.
– A király megbocsátott neked! – próbált visszavágni a fiú. 

De Édua kaján mosollyal válaszolt.
– Mit bocsátott meg? Mit követtem el?
– Azt, hogy férfiruhába öltöztél.
Édua szomorúan lehajtotta a fejét. A fiatal katona megér-

tette szörnyű tévedését. Úgy beszél, és úgy viselkedik, mint-
ha a lány saját akaratából öltött volna magára nadrágot és 
férfiinget. Holott az ő parancsára tette, anélkül, hogy ezt Pál 
egyetlen érvvel is megindokolta volna. Hiszen szabadon is 
engedhette volna a lányt és Balmazt. Nem kellett őket feltét-
lenül magával hoznia a táborba. De hát ez meg sem fordult 
a fejében.

– Bocsáss meg nekem, Édua!
Ám megint nem azt a választ kapta, amire annyira várt.
– Mit beszélsz, uram? A rabszolgád vagyok.
Pál úgy érezte, elveszti a lába alól a talajt. Nem akart to-

vább mellébeszélni.
– Ezennel felszabadítalak. Nem vagy többé a rabszolgám. 

Isten és a király színe előtt a jegyesem vagy. Vagyis arra kér-
lek, hogy szabad akaratodból légy a jegyesem.

Édua, bár nem volt ilyesmiben tapasztalata, néhány jel-
ből rég kitalálta, hogy tetszik a gazdájának. Abban azonban 
nem volt biztos, hogy többről van szó, mint amit sok más 
férfi tekintetében is felfedezett. A legnagyobb meglepetést 
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az okozta neki, hogy saját viselkedésében is felismerte az 
ura iránti vonzalom jeleit. Először Hunyadváron kapta rajta 
magát. A kőfejtésen dolgozott fétucatnyi rabszolgatársával 
együtt. Pál úrfi ellovagolt a bánya előtti úton, talán vadászni 
ment. Édua felegyenesedett kegyetlenül nehéz munkájából, 
és visszafojtott lélegzettel, vágyakozva követte tekintetével 
a férfit, amíg el nem tűnt a fák között. Néhány pillanattal ké-
sőbb úgy felháborodott saját magatartásán, hogy keményen 
meg akarta büntetni magát. Noha csak a könnyebb munká-
nak számító kőhordás volt a feladata, odalépett a kőfejtést 
végző, elcsigázott férfihoz, kiragadta a kezéből a nehéz ka-
lapácsot, és törte a sziklát pihenés nélkül, amíg össze nem 
rogyott a kimerültségtől.

Mi közük is lehetne egymáshoz nekik, a rabszolgának és a 
várúr fiának, töprengett sokszor Édua. Ha csak az nem, hogy 
Pál úrfi egyszer a vágyát tölti majd rajta. Ám legnagyobb 
döbbenetére erre sem tudott undorodva és irtózva gondolni.

– Hogy lehetnénk mi jegyesek, uram? Mi értelme lenne 
annak? – kérdezte hosszú hallgatás után.

– Az, hogy feleségül veszlek.
– Én soha nem lehetek a te feleséged.
A baljós kijelentés elbizonytalanította és bosszantotta Pált.
– Miért ne lehetnél?
– Mert nem vagyok keresztény, és soha nem is leszek az.  

A papok gyűlölnek, meg akarnak ölni.
Édua talán folytatta volna a panaszáradatot, de elakadt a 

lélegzete, mert Pál átölelte, és megcsókolta.
Bár nem ez volt a célja, Édua érvelése eloszlatta a fiú 

aggályait. Pál ugyanis csak egyetlen választól rettegett. 
Attól, hogy a lány nem szereti. És amikor nem ezt hallotta, 
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határtalan boldogság töltötte el. Az egyház, a vallás semmi-
ségnek tűnt a szerelméhez képest. Ebben a pillanatban kétség 
sem merült fel benne, hogy úgy élhetnek együtt Bihácson, a 
királytól kapott várban, ahogy akarnak.

 

XII.

Kezdtek kirajzolódni a fehérvári királyi palota körvonalai a 
hajnal előtti oszló sötétségben. Csak a hosszú tornácú épület 
két szélén pislákolt némi fény. Középen, a palota nagy részét 
kitevő tanácsterem falán feketék voltak az ablakok. Balra, az 
egyetlen helyiségből álló királyi lakrészben Felícia próbálta 
világra hozni a gyermekét négy év házasság után. Két bá-
baasszony segédkezett mellette, valamint – szüntelen imád-
kozással – egy pap, aki a helyiség legtávolabbi sarkában 
állt, félig háttal a nőknek. Isten szolgájának szemérmessége 
túlzásnak tűnhetett, hiszen régen túl volt már élete virágán. 
A haja teljesen kihullott, és ősz szakálla is úgy megritkult, 
hogy látszott a szőrszálak alatt a bőre.

A bábák közül az egyik magas volt és sovány, mint a sep-
rűnyél, a másik zömök, kerek arcú, barátságos tekintetű.

A szobában tucatnyi fáklya és gyertya égett. Az ajtó mel-
lett nagy lánggal lobogó tűzön víz forrt egy üstben. Minden 
készen állt a szüléshez.

Az épület másik végében, a királyi kápolnában sokkal 
gyérebb volt a világosság. Csupán egy mécses égett az oltá-
ron egy aranykehely mellett, kísérteties árnyat vetve a fölé 
magasodó feszületre.


