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szélyesnek ítélték az itteni tartózkodást. Péter nem szí-
vesen ment vele, mert rettentette a mélység, de Finta 
még Amadénál is jobban szerette ezt a helyet. Gyak-
ran játszottak bátorságpróbát, hogy ki mer közelebb 
menni a széléhez, és lenézni onnan. A perem alatt, jó 
könyöknyire volt egy üreg, ahol vadméhek tanyáztak, 
és tőlük mézet lopni, az is a próba része volt.
 Szerencsére a legfiatalabb gyerek most nem kísértet-
te a sorsot, hanem az őrtoronyban szemlélődött, és on-
nan vette észre a közeledő lovasokat. Futva jött az őr is, 
aki annak rendje s módja szerint átkelt az árkon, a ka-
pun belépve leszaladt a várudvarra vezető lépcsősoron, 
és lihegve jelentette: – Király urunk küldöttei állanak a 
külső kapu előtt, levelet hozván a felséges úrtól.
 – Hányan vannak?
 – Négy vitéz és vezetőjük, Aba nembéli Lőrinc úr 
kíván színed elé jutni, uram!
 – Jöjjenek, minden vendég kedves nálunk, király 
urunk minden követét szívesen látjuk, de ha még 
atyánkfia is a küldött, akkor szívünk minden szerete-
tével köszöntjük őt! – mondta melegséggel a hangjá-
ban Dávid úr. – Vezessétek őket a palota nagytermé-
be! – parancsolta Karacsnak, és ő is visszafordult, hogy 
illendőképpen fogadhassa távoli rokonát, aki most a 
király képviseletében érkezett hozzá. 
 A rokonsági fokot már az idő homálya takarta – ál-
lítólag atyáik harmad-unokatestvérek voltak –, mint 
ahogy azt is, hogyan került a nemzetségnek ez az ága 
a nyugati határvidékre. De a kapcsolat megvolt, és va-
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lahányszor csak találkoztak, mindig jó atyafiként te-
kintettek egymásra, és a királyi udvarban oly gyakori 
intrikák között is mindig megmaradt a szeretetteljes 
rokoni kapocs közöttük. Lőrinc úr idősebb volt né-
hány évvel, és sok-sok lattal súlyosabb. Jó néhány éve 
nem látták egymást, de már akkor is Stájerországból 
hozatott magának lovakat, mert az itthoni kecses, kar-
csú lábú paripák egyhamar összeroppannának alatta, 
még akkor is, ha egy szál alsóruhában ülné meg őket, 
hát még amikor páncélt venne magára. Ha felöntött 
a garatra, szokása volt egy szál pendelyben lóra ülni 
és addig vágtatni összevissza, amíg csak a lova bírta. 
Igen csúnya szavú úr volt, akit gyakran megfeddett 
maga a király is pogány beszé déért. Az udvarbéli fő-
papok egyfolytában hányták magukra a keresztet, ha 
valamely országos ügyben kifejtette véleményét, a pa-
lota hölgyei pedig nemegyszer fülecskéiket kényesen 
befogva, sikítva menekültek el a közeléből. Közben 
Amadé is leérkezett megfigyelőhelyéről, és Péter is elő-
került, így most a felső vár bejárata mellett sündörög-
ve várták a küldöttséget. 
 – Hogy a pokolbéli ördögök hordanák el ezt a tö-
méntelen sok grádicsot, nem vagyok én harangozó 
barát, aki úgy szaladoz a toronyba, mint egér a ge-
rendán! Hát nem lesz már ennek vége? – dörmögött 
haragosan a jó úr, amikor kibukkant a lépcső tetején. 
Megállt, hogy levegőt vegyen és kifújja magát, de 
közben vizslatva, egy pillanat alatt szemügyre vette a 
belső várat, a palotát, az épülő vendégházat, a palota 
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ablakában Katarina asszonyt, a két kíváncsi gyereket a 
fal mellett, Karacsot, aki néhány lépésnyire tőle aláza-
tosan meghajtotta magát, és talán még azt is megtud-
ta, mi lesz vacsorára, mert beleszagolt a konyha felől 
áramló levegőbe, és elégedetten bólintott. 
 Könnyű páncélt hordott, apró gyűrűkből rakták 
össze a kovácsok, alatta hosszú alsóruhát, a páncél te-
tején pedig fehér porfogó felső köntöst. Ifjabb évei-
ben, a magyarországi johannitákhoz csatlakozva, el-
zarándokolt a Szentföldre, és egészen Aszkalon váráig 
jutott. Két év után vetődött csak haza, s onnan hozta 
ezt a viseletet. Még a johanniták keresztje is ott virított 
ruhája elején. Arnold magyarországi nagymester hő-
sies viselkedésére tekintettel engedélyezte neki, hogy 
ha nem is lépett be a rendbe, de mint támogató, laikus 
testvér hordhassa ezt a jelvényt. Köpenyét a karjára 
tekerte, hogy ne akadályozza a lépcsőmászásban, és 
hosszú, egyenes kardját marokra fogva lecövekelt az 
udvar sarkában. Lovagi öltözékéhez nem igazán illő, 
régimódi hajfonatokat viselt, bennük aranykarikákat, 
és díszes övéből rövid nyelű fokos feje kandikált ki. 
 – Dávid úr általam tiszteltet, uram, és szeretettel vár 
palotájába! – mondta Karacs, és elismerően bámulta 
a vendég széles vállait, domború mellkasát, oszlop-
vas tag sá gú lábikráját, és egy pillanatra megpihentet-
te szemét azon a domborulaton, mely leginkább egy 
söröshordóra hasonlított, és szinte eltakarta a lovag 
csípőjét övező, aranyveretekkel ékes kardtartó szíját.
 – Mehetünk! – válaszolt Lőrinc és közben már kér-
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dezett is. – Eme két fiú urad gyermeke, ugye? A na-
gyobbik szakasztott az apja, s úgy veszem észre, már 
apródkorban vagyon, a kicsi meg… mintha az idő-
sebb Dávid urat látnám benne. 
 – Jó a szemed, uram. De már itt is vagyunk.
  A  palota bejárata előtt a kísérők helyrerángatták 
ruhájukat, megigazították a sisakokat, kopjájukon 
meghuzigálták az Árpádok ezüst-piros zászlócskáját, és 
miu tán Karacs harsányan bejelentette a követeket, Lő-
rinc úr után besorjáztak a nagyterembe. Dávid úr dí-
szes széke mellett állva fogadta a követet, olyan tiszte-
lettel, mintha magát Béla királyt látta volna belépni az 
ajtón. Lőrinc úr is meghajtotta magát, de sokkal kevés-
bé, mint vendéglátója, átvette egyik kísérője kezéből a 
pecséttel ellátott levelet, és ünnepélyesen átnyújtotta. 
Dávid úr tisztelettel átvette és az asztalra helyezte, majd 
odalépett a rég látott atyafihoz, és szívélyesen átölelte, 
Lőrinc úr pedig szeretettel viszonozta az üdvözlést, és 
két jókora csókot cuppantott rokona orcájára.
 – Köszöntelek, öcsémuram, jó, hogy újra látlak. 
Bár, ami azt illeti, reméltem, hogy Újvárban lellek, 
s nem kelletik megmásznom eme sasfészek lépcsőit. 
Még szerencse, hogy mikor átúsztattunk a Hernádon, 
egyik vitézem meglátta egy pillanatra a vár fokán 
zászlódat, így erre kanyarodtunk.
 – Ma reggel jöttünk fel, ellenőrizni akartam az épít-
ke zést. Tudom, hogy királyunk igencsak rajta van, 
hogy minden nagyobb hegyen vár épüljön, amit az el-
len nem tud bevenni.
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 – Urunk úgy tudja, a mongolok újra fontolgatják, 
hogy országunkra törnek. Ezért is jöttem. A megyés-
ispánok mellé határispánokat nevez ki, akiknek fel-
adata lesz egy-egy határszakasz védelme. Kinevezésed 
vagyon a levélben. Az Ung folyótól a szepesi várig te 
lész a határispán. A megyésispáni jövedelmed is meg-
toldja a király, nem csak a feladataidat. Birtokokat 
ajándékoz neked, és ráadásul megkapod Füzért és 
Göncöt is, de ez utóbbi néhány régi jogát tisztelet-
ben kell tartanod. Na de megyek, és ha kijelölted a 
szállásomat, egyenesbe tenném magamat, mert ez az 
istenátka gebe még a ganyét is kirázta belőlem, hol-
nap meg déltájban elindulunk vissza Budára, jó lesz 
hát szundítnom egyet. Az estebédnél majd találko-
zunk. Ja, elfelejtettem mondani, hogy téged is vár ki-
rály urunk mához két hétre udvarába. És vitess bort 
is, öcsém, meg vizet a szobába, mert kiszáradtam, no 
meg hogy estére kimosakodjak, mert esküszöm a si-
vatagi szentek aszott tökére, olyan mocskos vagyok, 
mint a vadkan, aki most kelt ki a dagonyából.
 – Vezesd vendégünket a palota földszinti kis szobá-
jába, kíséretét pedig az öregtorony első szintjére – pa-
rancsolta a várúr Karacsnak. – Várnagyunk felesége 
segít a tisztálkodásban. Pihenésed váljék egészségedre! 
Gondoskodunk róla, hogy ne zavarjon semmi lárma. 
Az építőknek is szóljatok, hogy ne zajongjanak – tette 
még hozzá.
 – Köszönöm, öcsém, de hadd folyjon minden a 
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ma ga medriben. Ha én egyszer elalszom, ezer szara-
cén üvöltése se ébreszt fel.
 – Jó, ha tudod, hogy hitvesem és anyám is az asz-
talnál lészen – szólt utána Dávid, és jelentőségteljesen 
Lőrincre kacsintott.
 – Ó, a sivatagi szen… akarom mondani, majd zab-
lát vetek a szájamba, és megpróbálom a szebbik beszé-
demet előkeresni a málhámból, ámbátor meglehet, ki-
rázódott a hosszú úton – hunyorított vissza a jó rokon, 
és nagy szuszogással eltűnt a szobája irányába.
 Az estebéd mindenkinek örömére szolgált. A  va-
csora ételei ínycsiklandozók és szemet gyönyörköd-
tetők voltak, Döme és felesége igazán kitettek magu-
kért. Előkerültek az arany- és ezüsttálak és -kupák. 
A  fáklyatartókba illatos, gyantás ágakat tűztek a 
szol gák, és a jó borok is ott kellették magukat az asz-
talon. A  család nőtagjai felrakták a frissen vásárolt 
ékszereket, és ruhájuk is ünnepi volt. A  felszolgálás 
is rendben folyt, hála Izabella asszony vasvilla-pillan-
tásának, aki mindig odavillantotta a szemét, amikor 
a vendéget kínálni kellett, kupáját megtölteni, vagy 
éppen kezét öblíteni a szaftos fogások között. Lőrinc 
úr nem is talált hibát semmiben, hacsak abban nem, 
hogy a sivatagi szentek emlegetését minduntalan fél-
beszakította vendéglátóinak feddő tekintete. Vacsora 
közben elbeszélte, hogy ő maga is határispáni felada-
tokat lát el Frigyes herceg országának határán, és igen 
sok baja van a „bestye németekkel”. Mint locsmándi 
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ispán, királya ösztönzésére átépíttette frissen kapott 
várát, Lánzsér erősségét, mely már el is készült, és ha 
nem ott lenne, ahol van, igazán örömmel lakna ben-
ne. De így nincsen békessége, fél szemét állandóan az 
ellenségen kell tartania. Sajnos, ahogy elpanaszolta, 
ott is rengeteg lépcsőt kell megmásznia, de van úgy, 
hogy egy hónapig ki sem teszi a lábát a várból, olyan 
nagy és mindennel felszerelt, valóságos apró városka 
ez a hegytetőn. De mindig fürge lábú apródokat vá-
laszt személyes szolgálatára – így mesélte, amikor a 
bor megoldotta a nyelvét  –, akik a vár bármely zu-
gába sebesen elviszik parancsait. Nagy szomorúsága 
volt a jó úrnak, hogy kedves apródja belépett a lova-
gok közé, meg is házasodott, és így meg kellett válnia 
tőle. Úgy szerette, mint saját fiát, mivelhogy felesége 
régen elholt, és gyermeke nem született, az apródo-
kat nevelgette és tanította türelemmel, de határozott 
kézzel. Nem is vallottak sehol szégyent azok, akik az 
ő háza népéből kerültek ki. Mindezenközben folya-
matosan evett a jó úr, és ivott is jócskán, nagyokat 
böffentett, és időként reccsenősen kiengedte magá-
ból az  alfelében összegyűlt levegőt. Vendéglátói nem 
tudtak hová lenni, és rosszalló pillantásokat váltottak 
egymással. 
 – Egy szaracén orvostól tanultam, aki olyan fekete 
volt, mint a korom, hogy nem szabad az embernek 
a levegőt sem a gyomrában, sem másutt tartogatnia, 
ki kell annak jönni minél előbb, mert ha soká bent 
marad, megbetegít – magyarázta teljes nyugalommal, 
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és egy jóízű fingással megtoldva szavait. – Sőt, őnáluk 
illős dolog ily hangokat adva kimutatni, hogy jólesett 
az étek – tette még hozzá. 
 – Ccc, köszönjük a szaracén módiból tartott be-
mutatót, de mi már csak maradunk a hazai szokások-
nál, ha nem haragszol, kedves öcsémuram – szúrt oda 
a nyelvével az öregasszony. 
 Ezután a lakoma az illendőségnek megfelelően 
folyt, egészen addig, míg a vacsora végeztével Izabel-
la asszony ünnepélyesen átnyújtotta Fintának né-
hai testvére kardját, aki olyan büszkeséggel vette át, 
mint ha egyenest az uralkodó tüntette volna ki vele. 
Még fejét is magasabbra emelte, termete is megnyúlni 
lát szott a megtiszteltetés súlya alatt.
 – Látott-e már ilyen szépet kegyelmed, öcsém-
uram? – fordult Péterhez leereszkedően és magázód-
va. Péter összenézett Amadéval, majd mindketten 
megrázták a fejüket. Bátyjuk megelégedett a néma 
vá lasszal, és szemével új fegyverét simogatva gondo-
lataiba merült.
 – Úgy döntöttem, hogy négy nap múlva elindulok 
Budára, Béla király parancsa szerint. Katarina is ve-
lem jön, hogy családunk nevében köszönetet mond-
junk a megbízásért és az adományokért. No meg, 
hogy megmutathassa az udvarban, hogy az Abák 
asszonyai beillenek az ország legszebb virágai közé – 
simogatta meg tekintetével feleségét Dávid úr. – Fin-
ta is velünk jön mint fegyvernököm, ideje lesz, hogy 
urunk figyelmébe ajánljam mint utódomat.

Julianna
Téglalap


