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ELSŐ FEJEZET

amelyben feltűnik a fehér ruhás király -- A magyar urak sokat ígérnek -- A szúnyogok támadása és egy kínos jelenet -- Reggeli zűrzavar -- Az indulatosság bűne – Lássatok csudát!

-- Kartal. . . Kartal. . . Mit jelent ez a név, hogy Kartal?
A váratlan kérdés meglepte a lovagokat. S mivel olaszul, latinul, horvátul és franciául folyt a csöndes beszélgetés, a válaszok is ugyanúgy rebbentek:
-- Non saprei dirlo . . . nescio ... jé ne sais pás ...
A csapat élén lovagló fiatalember bosszúsan sziszegte:
-- Nem is hallottátok ezt a nevet?
-- Éppenséggel hallottuk.
-- Minden név jelent valamit.
-- Szentírás a szavad, felség -- léptetett a fiatalember mellé egy zömök, zsírosarcú vitéz, akinek nehéz posztósüvege alól patakokban folyt a veríték. -- Bizony minden név jelent valamit.
-- Arra feleljetek, amit kérdeztem! És halandó ember szavát ne hasonlítsd a szentíráshoz!
A zsírosarcú elvörösödött.
-- Mit tegyek, ha így van?! Bátran kimondom! Magyar ember vagyok, uram, és mi az ilyesmiben . . .
-- Eh ... -. A király türelmetlenül legyintett. -- Minden név jelent valamit. Károly ifjút, Róbert dicsőségest.
-- No lám ... az vagy te nekünk! Dicsőséges, ifjú királyunk - vágta rá a lovag, és miközben fél szemével odakacsintott a többiekre, felkiáltott: -- Vivát Caroberto, éljen Károly Róbert, a mi ifjú királyunk!
-- Vivát! -- harsogták készségesen a többiek is, de hamar abbahagyták, mert mégiscsak suta dolog így magukban éljenezni. Ehelyett azt lesték, enyhül-e már a király arca.
-- Kartal? Kartal? Hát sose hallottátok ezt a nevet?! -- kiáltotta Károly Róbert, és szúrós szemmel nézett végig a kíséretén.
Ekkor Újlaki Ugrin (a Csákok nemzetségéből) melléje ugratott, és mosolyogva a magasba mutatott. Latinul mondta:
-- Azt kérdezted, uram, hogy mit jelent? Hát ott repül. Nézd azt a villás farkú kányát. Kartal annyit tesz, mint kánya. Vagy sas. Ragadozó madár.
A fiatal király sokáig figyelte a kányát, amely mozdulatlan számnyal körözött az irdatlan magasságban.
-- Mit tudsz róla? -- kérdezte fojtott hangon.
-- A kányáról, Caroberto?
-- Kartalról.
Akármilyen csöndesen mondta is, a közelben állók meghallották, és értetlenül néztek egymásra. A király hajnal óta rosszkedvű volt, indulatosan csapkodott, nagy hangon veszekedett, a kákán is csomót keresett. Indulatos Anjou vére most aztán megmutatkozott, és csekély számú kísérete -- mindössze hatan-heten voltak, nem számítva a kísérő apródokat és néhány testőrt -- ezerszer megbánta már, hogy erre az eszelős útra elkísérte. Hiszen náluk kisebb urak is hadseregnyi íjásszal, lándzsással kísértetik magukat, ha a maguk birtokát elhagyják, és nem is ok nélkül. Ezekben a zavaros időkben ...
Újlaki Ugrin zavartan köszörülte a torkát. Bizonytalan pillantást vetett a többiekre, és megismételte az előbbi mondatot:
-- Kartal a magyarok nyelvén kányát jelent, felség. 
Egy dühös horkantás, még dühösebb legyintés volt a fizetsége. Károly Róbert tekintetében megvetés és bizalmatlanság tükröződött.
-- Szent Györgyre mondom, a sárkánytól sem ijednék meg, nemhogy egy kányától !
-- Azért vagy a királyunk, mio Caroberto. 
-- Ezt a kartalt. . . a nyílvessző is eltalálja.
-- Ha megtalálja, felség. Nézd, kedves Caroberto! Eltűnt!
Valóban, mintha csoda történt volna, az ég káprázó, tündöklő kékjében, a gyöngyházfehér felhők között egyszerre csak eltűnt a madár. Előbb még ott volt, látták a röptét, a kecses szárnyát, a viliázott farkát, ahogy kiterpeszti a szélnek, a jószeműek még rozsdavörös hasa színét is meg tudták különböztetni -- és íme, egyik pillanatról a másikra eltűnt, volt, nincs, éggé vált, kékké vált, talán habos felhő lett belőle.
-- Ott! -- süvöltőtt ekkor egy rekedt suhanchang a közeli fa tövéből, és egy sovány, naptól barna, sártól piszkos kéz a zsombék felé mutatott.
Ott bukott le a ragadozó madár, a zuhanó test szárnyai szétrebbentek. Valami nyikkant, sivalkodott a sűrűben.
A suhancra azonban senki sem ügyelt, a király is csak futó pillantást vetett rá. Kartalnál, kányánál sokkal nagyobb gondja volt a kis csapatnak, legfőképpen a királynak.
Elveszett nehéz, királyi pecsétgyűrűje.
Valóban érthetetlen, hogyan veszhetett el. Ma hajnalban már tűvé tették érte az egész tábort, felforgattak minden csomagot, de nem találták. Az ifjú király dúlt-fúlt mérgében, forgott a szeme dühében, Drugett Fülöpre, gyermekkori játszótársára ráordított, Ujlaki Ugrinra, aki az apja lehetett volna, gúnyosan rá vihogott, kivont karddal csapkodott maga körül, és kijelentette, hogy addig nein megy tovább egy tapodtat sem, amíg a gyűrű meg nem kerül.
Igaz, ami igaz, a gyűrű eltűnése valóban érthetetlen. Tegnap este még megvolt. A király a gyűrűs kezével itttett, hogy bontsanak sátrakat. A Sió partján ütött tábort a kis csapat. Óvatosak voltak, kicsi tüzet raktak, a tűz mellett nem nevetgéltek, nem tréfálkoztak, mint más időben szokás. A király és kísérete csöndben majszolgatta a gyönge őzpecsenyét, amit útközben vadásztak. A földre tett nyergeken ültek, mint hadjárat idején vagy vadászatkor. De a nyergeket hamarosan visszarakták a lovakra.
Veszélyes út ez.
Zágrábtól észrevétlen Budáig jutni.
-- Csak Zsámbékig -- mondta tegnap este Drugett Fülöp (mivelhogy azóta százszor is felidéztek minden szót, ami elhangzott).
-- Mikor találkozunk a sereggel? -- kérdezte a király.
-- Holnap odaérhetünk. A zsámbéki templomnál gyülekezik a sereg. Miklós ispán és Gergely érsek már ott vannak. Biztosan. És reméljük, hogy István, a kalocsai érsek is időben megjön.
-- Hányan leszünk? -- kérdezte akkor a király.
-- Ötszázan. Talán. De hogy abból mennyi a gyalogos íjász ...
-- Csak?! -- A király már akkor ingerült volt. Villámlott a szeme, amikor megismételte: -- Csak?
-- Csak -- bólintott lemondóan Drugett. -- Előbb kellett volna kezdeni a dolgot. Kár volt olyan sokáig bizonyítgatnod az igazadat Rómában. A pápa őszentsége úgyis a te oldaladon áll.
-- De hát... ötszáz ember! -- A király elszontyolodva rágta a pecsenyét. -- Hiszen többet ígértek.
-- A magyar urak sokat ígérnek -- válaszolta valaki. De a maguk dolga mindig előbbre való. Most szép az idő, hiába mutat szeptembert a naptár. Arat, szüretel, begyűjt a nép . . .
-- A magyar uraknak mindig első kötelességük a király szolgálata! -- csattant fel a zsíros arcú János ispán. Villogó szemmel nézett körül. A kis csapatban alig néhány magyar volt.
-- De melyik királyé? -- kérdezte akkor Károly Róbert, és a zsíros arcú tüstént elhallgatott. Hiszen igaz, ami igaz, a Károly Róbert-párt nagyon kicsi az országban. És ráadásul van itt egy másik király is. Koronázott király. A tacskó Vencel. És a két király között szinte semmi különbség.

Tegnap este tehát Zsámbékról meg a gyönge kis seregről folyt a szó. őfelsége nagyon ingerült volt, hiszen ötszáz ember kevés arra, hogy kifüstöljék vele Budáról a kölyök Vencel királyt.
Ráadásul Drugett tapintatlanul megjegyezte:
-- Felség, jó volna talán, ha másik ruhát ölténél.
-- Még mit nem! -- hangzott a válasz. 
Drugett azonban nem hagyta magát.
-- Meglásd, így nem tudunk feltűnés nélkül Zsámbékig eljutni.
-- Isten segítségével eljutunk.
-- A közelben van Simon bíró vára. Ott méltóbb szállást kapnál -- tette hozzá Ugrin.
-- Maradunk! És nem veszek fel másik ruhát!
Ebben a fehér bársonyruhában nagyon csinosan festett a magyarok ifjú királya. Ragaszkodott is hozzá, mivelhogy nem akármilyen ruha volt ez. Apjától örökölte, akinek még annak anyja, V. István magyar király lánya, Mária királynő varratta. Ügy volt, hogy Marteli Károly lesz a magyar trón várományosa, ezért is készült a ruha. Marteli Károly azonban hamar meghalt, és most a fia, Caroberto örökölte a ruhát. A király tudta magáról, hogy szemrevaló alkat, akinek szoborszerűen arányos termetén jól fest a szűk bársonyruha. („Legyen ez a ruha Carobertóé, az unokámé -- mondta Mária királynő. -- Magyar módra készült ruha és hozzá prémszegélyes, piros köpönyeg. Az én vad hazámban ez a divat járja.”) Hát mostanáig őrizgették a ruhát, amíg Caroberto bele nem nőtt. Pompásan áll rajta. S jóllehet ebben a „vad országban” más divat járja már, az ifjú király erősen hiszi, hogy a ruha szerencsét hoz.
Ráadásul kiválik a többiek közül.
Hófehér paripán hófehér király.
Akár a mesében.
-- Nem veszek fel másik ruhát! -- morogta bosszúsan.
Igen, igen, és tegnap este maga Ujlaki Ugrin töltötte tele borral a király poharát, azt a bizonyos ezüstpoharat, amelynek fedelén kaján kis ördögöcske mutatja pucér fenekét. Ugrin mindig megcsóválta a fejét, ha ezt a kis krampuszt meglátta. Sehogy sem tudott megbékélni vele.
Tegnap este tehát ivott a király, és morgott, mint a bolhás kutya, amiért csak ötszázan gyülekeznek Zsámbékon.
És igazán semmi más nem történt -- mint hogy a király ujját megcsípte egy szúnyog.
Akkor történt, amikor rájuk szállt az este. Az erdő sűrűjéből előkúszott a fekete csend, és időről időre riadt hallgatásra késztette a kuruttyoló békákat. A sűrűben már mégültek a madarak, csak néha hangzott fel álmos csivitelés.
Vetkőzésről, kényelemről szó sem eshetett, a sátrakban meleg volt, a főurak tehát a medvebőrökre vagy a fűre hevertek, már kinek mi jutott. És nem ütközött az illembe, hogy ki-ki a társával halkan beszélgessen, mert hiszen csöndre intette őket az óvatosság. A király jelenlétében tehát suttogva beszélgettek, volt, aki szó nélkül fölkelt, a lova körül matatott, utánanézett az apródjának, vagy éppen falt még egyet az elemózsiából.
Ki kivel, miről beszélt? Nos, azt már nem tudták felidézni ezen az átkozott, ingerült reggelen. Annyi biztos, hogy alkonyat közeledtével elcsendesedtek ők maguk is, akárcsak a természet -- és riadtan pislogtak körül. Drugett Fülöp pedig éppen így szólt a királyhoz:
-- Hála Niccolo Boccasini legátus úr buzgólkodásának, ma már sokan vannak, akik elpártoltak Venceltől. Jóllehet még az ő fején van az igazi korona.
Hát akkor intett a király. A gyűrűs kezével intett. Ingerülten intett. Mint aki azt mondja, hogy eh, sok bajom van nekem azzal a Szent Koronával -- ámbár lehet, hogy nem is a koronának, hanem annak a töméntelen szúnyognak szólt a legyintés, amely rájuk zúdult a Sió nádasaiból, és nem törődve a tábortüzek füstjével, vérengző támadást indított ellenük.
Mi tagadás, a szúnyognak édesmindegy, hogy királyi, nemesi vagy éppen paraszti vért szívogat. A szúnyog nem ínyenc, az csak azt nézi, hol zabálhat kedvére. És nincs az az érvágó borbély, amely jobban tudná, hol gyülemlik és hol pang meg a vér az emberi testben. Rátalál a nyak ereire, az orr nyergének szent vénájára, és még azt is nagyon jól tudja, hogy az újjakra húzott gyűrű mögött gazdag zsákmányra lelhet. Hiszen a gyűrűk egy kissé mindig megszorítják az ujjakat, tövükben megduzzadnak az erek. -- Porca Madonna!
A király -- erre mindannyian emlékeztek -- éppen jó éjszakát kívánt, és kijelentette, hogy visszavonul. Ne zavarják az esti imáiban, kérte, hiszen szent esküvése, hogy naponta ötven miatyánkot és ötven üdvözlégyet mond el a lelke épülésére. Spalatóban a szent életű Domenico atya csak húsz miatyánkot és húsz üdvözlégyet rótt rá penitenciaképpen („édes gyermekem, nagy bűn az indulatosság”), de ő ötvenet vállal, bizony ötvenet... a szentségit!
Hát semmi kétség, az ájtatos király csúnyán elkáromkodta magát, a Madonnát és minden szenteket emlegette a fogai között, mert egy hatalmas szúnyog az ujjába döfött. A szúnyogot agyoncsapta ugyan, hanem az ujja azonmód dagadni kezdett, és bizony nyálazni, szopogatni kellett, hogy hosszú forgatás, kínlódás után lefeszegethesse róla a gyűrűjét.
Hát meglehet -- ugye, meglehet? --, hogy akkor megijedt a király. Mivelhogy az arca elvörösödött, a szeme könnybe lábadt, mire végzett a művelettel; akkor pedig azt vehette észre, hogy halott némaság terjeng körülötte, mert valahányan csak voltak, mindannyian mereven és megütközve meredtek rá.
-- Corpo di Bacco ! -- A király rögtön észrevette, hogy nagy hibát követett el. Mindenki előtt lerángatni felségi pecsétgyűrűjét, hm, ez legalább olyan, mintha a koronáját (ami még nincs) a sarokba hajítaná. Koronát levenni, pecsétgyűrűt lehúzni, országalmáját kézből kiengedni -- az ilyesmi szent szertartás dolga, és nem lehet paraszti módon, sziszegve, nyálazva végbevinni.
-- Mit néztek, mit néztek?! -- bódult el akkor. -- Néha már azt hiszem, bálványimádók vagytok!
-- Vannak jó jelek és rossz jelek, felség.
-- Ez talán rossz jel?
-- Te tudod, felség.
-- Hát tudom is! Jó jel, igenis, jó jel! Azt mutatja, hogy... -- Hirtelen megzavarodott, valami kegyetlen és fenyegető szót akart Ugrin fejéhez vágni, de végül így fejezte be: -- Még mindig jobb, mint ha borbély metélné le az ujjamat.
A kedv tehát már tegnap este megfagyott közöttük. Látták -- mindannyian látták --, hogy a király a nyakába akasztja a gyűrűt az arany Agnus Dei mellé, és úgy vonul sátrába. Utána lépett be fegyvernöke, Cseszneki Demeter, a keszeg és méla Cseszneki, aki hallgatagon kíséri urát mindenhová.
Hogy milyen beszélgetés zajlott le a sátorban, azt az urak már nem hallották, ami igazán nagy kár, mert választ kaphattak volna őfelsége ma reggeli ingerültségére. Bizony, az a tegnap esti beszélgetés sok mindennek kulcsa lehetne.
De hát Cseszneki Demeter hallgatott. Talán ő volt az egyedüli, aki fél szemmel a kánya felé sandított, amely most a fák magasáig sem emelkedve repült a zsákmányával.
Tegnap este a király nem vette észre, hogy Cseszneki utána lép a sátornyílásban. Hangosan mondta maga elé:
-- Ostoba szamarak. Egy gyűrű miatt. ..
Cseszneki éjszakára telitöltött e borral a király fedeles poharát -- dögletesek a vizek errefelé --, behozta könnyű tőrét is -- a nélkül Itáliában született király le nem fekszik soha --, s csak aztán szólalt meg.
-- Ne vedd tőlük rossz néven, uram, valóban vannak jelek – mondta olaszul.
-- Azt én is tudom.
-- Azt hiszem, Kartaltól tartanak, Ő mindig jelekben szokott megmutatkozni előbb.
-- Badarság!
-- Ha szabad szólnom, jobb volna megszállni Simon tornyában. Egy hét nem a világ, addig nagyobb lesz a sereg is. Ők nem merik emlegetni Kartalt, de úgy hiszem, azért is tanácsolták az imént, hogy menjünk Simon bíró várába.
-- Gyáva kutyák! No hiszen, legyen csak enyém ez az ország, majd utánanézek én a te Kartalodnak!
-- A Madonnára! Csöndesebben, felség! -- sopánkodott akkor Demeter, jóllehet a király csöppet sem kiabált.
-- Ne oktass! A királyra rá nem szólhatsz! És húzd le a csizmámat!
Amíg Demeter nekiveselkedett a csizmának, az ifjú király nagyot húzott a födeles pohárból.
-- Megbocsáss a szóért, uram -- nyögött Demeter, miközben tomporán érezte a király másik lábát --, attól tartanak, hogy elmegy a kedved Magyarországtól, ha összeakadsz ezzel a Kartallal. Hidd el, felség, ő a legtitokzatosabb rablólovag a Kárpátok karéjában. Olyan, hogy ha csak a nevét kiejtik, máris megjelenik. Akár az ördög, akit, mint tudjuk, nem jó emlegetni.
-- Mesebeszéd!
-- Rossz a kedved, felség. Igyál ebből a borból. Egészségedre!
Károly Róbert elnyúlt a medvebőrön, majd fél könyökre támaszkodott, és úgy nézett fel rosszkedvűen az előtte álló fiatalemberre.
-- Beszélj Kartalról! Én nem félek kiejteni a nevét.
-- Én sem, uram, mert magunkban vagyunk. De azok a rossz jelek ... hm ... Tudod-e, hogy III. Endre halála után Csák Máténak akarták a magyar urak felajánlani a koronát? El is fogadta volna, készült is Rákos mezejére, amikor egyszerre csak eltűnt a gyémántos sisakforgója.
-- Nocsak!
-- Ügy, ahogy mondom, felség. Tűvé tették érte az egész táborát, és sehol sem lelték. Három testőre állt a sátra előtt, a sisak benn volt egy asztalkán a fekhelye mellett... és reggelre mégis eltűnt a forgó. Tollastul, gyémántostul. Egy hétig vesztegelt Visegrád alatt Csák Máté úr, és mert semmi más jel nem történt...
-- Jel?
-- Visszafordult, és megüzente Rákosra, hogy válasszák inkább Vencelt királlyá.
-- Miféle jel?
-- Kartal jele volt az, uram. Mindenki tudja, de senki sem mondja.
Károly Róbert hirtelen felugrott, megragadta Demeter mellén a zekét.
-- Hallod-e... -- kezdte, de mintha elfelejtette volna, mit akart mondani. Egy hajtásra kiitta az egész pohár bort, aztán rácsapta a fedelet. A pucér fenekű ezüstkrampusz riadtan hallgatott. -- Még mit nem! Egy gyűrű miatt pofákat vágnak -- motyogta.
-- Egy sisakforgó miatt egy hétig vesztegelt Máté úr.
-- Azt mondod?
-- Nem árt az óvatosság.
„Ostobaság ... még hogy elmegy a kedvem” – nevetgélt részegen Károly király. Mi tagadás, nem volt épületes látvány. Hiszen a bor mindenkit kiforgat emberi mivoltából, a .tisztes öregeket is nevetségessé teheti, hanem akinek ifjúi szép idejében pittyed le az ajka, szalad össze a szeme, hebeg és habog, majd akkorát ásít, hogy a gigájába látni -- az bizony szánandó szerencsétlen, még akkor is, ha király.
Caroberto részegségében is tudta, miért nem megy el -- miért nem mehet el -- a kedve Magyarországtól, akár Kartal vitézkedik itt, akár maga a pokolbeli sátán. Valami olyasféle is átfuthatott az agyán, hogy odalenn Itáliában nem áll valami fényesen az Anjou-család dolga. Hogy a ,,szicíliai vecsernyének” nevezett nagy rebellióban kicsúszott nagyapjának, II. Károly nápolyi királynak a kezéből a nagy sziget, és csak húsz év múltával, éppen mostanság sikerült visszaígértetnie magának fondorlattal és házassági szerződéssel.
Bizony kell ez a Magyarország, mert ha a magyar trónból nem lesz semmi, Carobertóból sem lesz senki.
Persze mindez már szavak nélkül futott át a fején, és arra talán sem ereje, sem gondolata nem volt, hogy sorra vegye mindazt a nehézséget, amellyel a magyar trónig meg kell viaskodnia.
Elaludt az ifjú király. Hanyatt vágta magát a medvebőrön, és mint akit letaglóztak, már nem is volt magánál.
Nos hát ez történt tegnap este.
És ma reggelre elveszett a királyi gyűrű.
A király nyakából tűnt el.
A kereszt mellől.
Valaki leoldotta. De hát ki mehetett a sátorba, ha Cseszneki Demeter ott aludt előtte, mint kutya a gazdája ajtaja előtt?
És testőr is járkált a sátor körül.
A gyűrű mégis eltűnt.
Mintha csak megismétlődött volna a Csák Máté úr históriája. Annak a sisakforgója, Károly királynak a pecsétgyűrűje.
S ez utóbbi a nagyobbik baj.
A fiatalember úgy robbant ki hajnalban a sátrából, mint aki eszét vesztette. Sztenori hangon harsogta világgá, mi történt.
-- Hol a gyűrűm? Keressétek a nagy pecsétgyűrűmet!
-- Buon giorno ... mi történt, felség? -- szaladt oda riadtan Cseszneki Demeter, de abban a mínutában fel is hemperedett egy óriási pofontól, amit királyától kapott.
-- Nesze, ez a tiéd!
-- Mio Caroberto! -- rohant elő sátrából Drugett Fülöp, aki éppen mellvértjét rángatta fel, mert azt hitte, itt a veszedelem. -- Mit kívánsz?
-- Menj a fenébe!
-- De hát mi a baj?
-- Keresd a gyűrűmet! És te is, te is! -- forgott körbe Károly király. -- Szedjétek szét a sátramat! Minden talpalatnyi földet vizsgáljatok meg!
Nosza, egyszeriben lett nagy felfordulás, mindenki orrával túrta a földet, hajladoztak, mint a marokszedő asszonyok, szétszedték előbb a királyi sátrat, aztán nekiestek Drugett Fülöpének, majd Üjlaki Ugrint ugrasztották ki a sajátjából, aki még mindig aludt volna, és rémülten, hunyorgó szemmel mászott elő.
-- Mi ez? Mi ez? -- kérdezte zavarosán, mire a király élesen, keserűen rávihogott, mondván:
-- Ez bizony rossz jel, no, ez aztán a rossz jel, ha éppen tudni akarja, mert a dagadt ujjam megvan, de a gyűrűm elveszett.
Márpedig király korona nélkül még csak lehetséges, gyűrű nélkül azonban aligha. Amíg nincsen trónja, palotája, kancelláriája, mindenféle hivatala és a hivatalokhoz jókora viaszpecsétje -- addig a gyűrű teszi csak királlyá. A parancsokat és főképpen az adományleveleket azzal szentesíti.
-- Micsoda pukkancs fickó -- sziszegte foga között János ispán a dagadt képű Demeternek. -- Ha nem tudnám, hogy Vencel bakó kezére adna, a Németújváriak pedig saját kezükkel húznának karóba, úgy itt hagynám ezt a ...

-- Megtettük a magunkét. Még szerencse, hogy Ivánka eltűnését nem vette észre.
-- Pszt! Még meghallja valaki.
-- Hadd hallja! Rajtunk kívül csak Ugrin úr tud magyarul. Akár a király előtt is tárgyalhatnánk a dolgot.
-- Bízom benne, hogy Ivánka baj nélkül Zsámbékra ér. Most rajta múlik minden.
-- Bízzék benne, János uram. Csak aztán Gyürkefia Miklós úr nehogy olyan írást csináljon, hogy övé egész Magyarország, mert azt aztán nem hinné el senki.
-- Nem, nem, mindent megbeszéltünk. A zsámbéki csapatok Misefalvától Korlátszegig behajtják a hadiadót, és királyi parancsra az én váramba viszik. Aztán gyorsan beveszik Csókakő várát, és ugyancsak királyi parancsra...
-- Királyi pecsétre . . .
-- Gyürkefiának adják.
-- És én?
-- Megkapod, amit ígértem. Az ősi jogon birtoklott falvaimból egyet.
Hogy erről Demeter mit gondolt, nem tudni. A jutalomnak biztos örült, legfeljebb az ősi jogról lehetett meg a véleménye.
A beszélgetésnek vége szakadt, szétrebbentek, és tüstént tovább hajladoztak, mintha fenemód keresnék azt a gyűrűt, pedig hát ők aztán igazán tudták, hol van. Gyors lovon viszi már Ivánka apród, vagy ki tudja, azóta már Gyürkefia úr nyomogatja vele a hamisított parancsokat és okiratokat.
És felcsattant a király hangja:
-- Hát Ivánka?... Hol van Ivánka?
-- Tegnap hajnalban visszaküldtem Pécsre a bencés páterral, akivel találkoztunk.
-- Miért?
-- Nem érezte jól magát. Kornyadozott. Azt hiszem, láza volt. Nem bírta volna az utat, és mert szülei félig-meddig rokonaim...
-- Ne beszélj annyit, keresd a gyűrűt!
A gyűrű persze sehol sem volt. A kíséret elszontyolodva álldogált.
Jobban mondva messzire kitért őfelsége elől, mert Caroberto, az ifjú király veszett dühében jobbra-balra vagdalkozott, hol egy pálcával, hol a kirántott kardjának lapjával csépelté azokat, akik vagy semmit sem csináltak, vagy rossz irányban keresgéltek.
-- Mio Caroberto, nyugodj meg, az isten szerelmére kérlek!
-- Nem!
-- De hát mit akarsz tenni?
-- Semmi közöd hozzá!
-- Zsámbéknál vár a sereg. 
-- Várjon!
-- Menjünk be Simon tornyába ...
-- Nem megyünk! 
-- Maradjunk ott egy darabig.
-- Nem maradunk!
-- Maradjunk itt egy darabig.
-- Nem maradunk!
És azon mód, mert éppen gyalogosan volt, nekiindult a vakvilágnak. Lehet, hogy azzal a Kartallal viaskodott gondolatban, mondván, azért sem fog Csák Máté példájára egy hétig vesztegelni. Hiszen ha elveszett a gyűrű, majd csináltat másikat, más formájút és más mintájút, aztán semmisnek hirdet mindent, amit az előzővel a mai naptól lepecsételtek.
-- Caroberto, Caroberto, hol vagy?
Háta mögül a kiáltás, előtte meg egy apród, aki futva megelőzte, el ne vesszen Károly Róbert, a magyarok királya.
-- Nesze, ez a tiéd! -- csapott feléje a kardlappal. A fiú félreugrott, elszaladt, és értetlenkedve kiabált, mert nem értett olaszul, hanem csak horvátul.
Végül utána szaladtak a lóval. Nyeregbe szállt, ruhájáról, csizmájáról serénykedő kezek gyorsan lecsapkodták a port, valaki feladta köpenyét, és akkor úgy látszott, csillapodik a mérge.
Hallgatott.
Közben háta mögött latinul, olaszul, franciául és horvátul folyt a tépelődő, izgatott beszélgetés. Éppen csak magyarul nem.
Mi történt, hogyan történt azzal a gyűrűvel?
Caroberto nem szólt közbe. Konok és szomorú gondolataiba merült. Megsarkantyúzta a lovát, és könnyű vágtában jókora kört írt le az elhagyott tábor körül. Mint aki búcsúzik valamitől.
Aztán megrántotta a kantárt, lépésre fogta a lovát, és így, lassú, fenséges, királyhoz méltó módon megindult -- Simon tornya felé.
Háta mögött csak parányit csöndesült a beszélgetés moraja. A lovagok tudomásul vették a döntést, és követték urukat. Ki-ki a maga temperamentuma szerint magyarázta a történteket. Ki „rossz jelnek" vette, ki nemtörődöm módon csak legyintett rá, ki kíváncsian nyomozott, újra meg újra faggatva Demetert, hogyan és miképpen hagyta magára a királyt az elmúlt estén, ki pedig elgondolkozva hallgatott, mert magában azt latolgatta, vajon érdemes-e ezek után a Károly-párt oldalán állnia.
A menet lassan vonult Simon tornya felé, és már fertályórája haladtak a Sió partja mentén, amikor elhangzott az az emlékezetes kérdés:
-- Kartal... Kartal. Mit jelent ez a név, hogy Kartal?
És lebukott a ragadozó madár, a zuhanó test szárnyal szétrebbentek, valami nyikkant, sivalkodott a sűrűben.
A suhancra pedig senki sem ügyelt, a király is csak fűtő pillantást vetett rá.
Pedig úgy látszott, elismerésre vár a zavartan lábát váltogató, hunyorgó fickó.
Hiszen megkaphatja.
Hiába rótt a dühös kedvű Anjoura húsz miatyánkot és húsz üdvözlégyet penitenciaképpen a derék Domenico atya. Carobertót azon a reggelen száz miatyánk és ezer üdvözlégy sem menthette meg az indulatosság bűnétől. Lesújtó pillantást vetett a kíséretére, amely még mindig értetlenül hebegett-habogott, és vállát vonogatva ismételte ezt a szót: Kartal. Aztán a könyökével félretaszította Cseszneki Demetert, aki odáig merészkedett, hogy lovát a királya mellé léptetve előrehajolt, és suttogva mondta:
-- Megbocsáss, uram . . . kár volt emlegetned ezt a Kartalt.
-- Ci si mancherebbe anche questo! Még csak ez hiányzott! Engem ne oktass, te pondró!
Azzal sarkantyúba kapta a lovát, és előreugratott.
Mi volt a célja? Maga sem tudta. Imént csak futó pillantást vetett arra a fickóra.
És úgy látta nevet.
A kísérete nem ment utána.
Látták a királyt, ahogy kirántja kardját, és nagy bőszen a parasztfiú félé vágtat. A fiú megijed, futni kezd, valamit kiáltozik, de a lovas utána veti magát, a karddal hadonászik, aztán lesújt.
-- Neszé, ez a tiéd, te vigyorgó paraszt! -- dörrent a fiúra Caroberto, és a kardja lapjával rásújtott. Az ütés vállán érte a fiút, aki futtában megingott, aztán megállt, és a kezében tartott botot önkéntelenül felemelte. A következő ütés már a botot érte, méghozzá szerencsétlenül, mert el-csúszott rajta, és úgy tűnt, minha a fickó visszavágott volna.
Egy paraszt, aki bottal vív a király kardja ellen.
-- Na megállj! -- kiáltott fojtott hangon Caroberto.
-- Király úr ... király úr ... ne bánts!
A mezítlábas, bőgatyás parasztfiún látszott, hogy a megilletődéstől remeg a szája széle, hanem az arca inkább haragot, mint ijedtséget tükrözött.
-- Mondtam már, ne bánts!
-- Hé! Mit beszélsz, te koldus?!
-- Ne bánts, király úr!
-- Koldus szolga! Nesze, ez a tiéd!
Egy újabb vágás suhant, hanem most már a kard élével. A feltartott bot abban a minutumban kettéhasadt.
A fiúnak fekete haja, széles arca, keskeny ajka volt. A szeme vadul villogó, fekete.
Haragosan biggyesztette az ajkát, aztán kurtán kiáltott:
-- Ez meg a tied! Kapd el!
Azzal egy aprócska valamit dobott Caroberto felé, amit az önkéntelen, gyors mozdulattal elkapott.
-- Hé, te!. ..
-- Azt hittem, király úr... -- A pár ászt fiú hangja elbicsaklott. Megint élesen felkiáltott: -- Mérges ember vagy te, király úr, hanem annyit mondok, még egyszer ne csapj rám a kardoddal. . . mert. . . mert ez volt az utolsó, amit eltűrtem!
Károly Róbert úgy bámult rá, mint akit szél ért. A száját is eltátotta. Csak hallgatott és bámult, miközben a suhanc óvatosan hátrált, noha az öklét rázta, és megcsapott vállát markolászta. A fák meg a bokrok sűrűjében már majdnem eltűnt, amikor a király magához tért.
-- Hé, te ... mit kívánsz jutalmul?
-- Még egyszer meg ne üssön . . . mert...
-- Jöjj el Budára, megkapod a jutalmadat!
-- Nem kell a kegyelmed jutalma!
-- Ne fuss el, fickó! Mi a neved?,
-- Kartal a nevem! De akkor sem fognak el, mert elbújok ám!
-- Mit beszélsz? Még hogy Kartal?!
Ég és föld összedőlt! A király előrerúgtatott, az állat kéthárom szökkenéssel a bokroknál termett, egy kis darabon még be is vágódott a sűrűbe, de aztán útját állták a lombok meg az ágak.
-- Gyere vissza, gyere vissza .. . hej, Kartal! Nem bántlak!
-- Nem hiszek én a kegyelmed szavának! Nem szól semmit, csak üt-vág!
-- Porca Madonna! - káromkodott az ifjú király, és dühében az ágakat kezdte csépelni. -- Gyere vissza, te kutyafattya, te!
Megfordította a lovát, és vadul vágtázni kezdett. Csak a dübörgésből- tudta meg, hogy kísérői utolérték és vele vágtatnak.
-- Uram -- lihegett János gróf, -- Simon tornya nem erre van.
-- Nem is oda megyünk. Irány Zsámbék! Előremutatott.
Hát az ujján -- lássatok csudát! -- ott ékeskedett a királyi pecsétgyűrű.




MÁSODIK FEJEZET

amelyben Kartal felidézi az éjszakai eseményeket -- Mármost aztán mit tegyek? -- Egy különös kézfogás -- Kapd el! -- Ég a falu -- Jöjjön már, édesapám! -- Vajon mit rejt a bőrtok? -- Egy fejfa

Péterfia Kartal (a keresztségben János) morgolódva, méltatlankodva futott a sűrűségben. Átugrotta a kidőlt fákat, átgázolt a vízeséseken, átszökkent a zsombékoson, és hamarosan kijutott a lápi világból, amely a Siót itt csak keskeny sávon követte. Felkapaszkodott egy kisebb dombhátra, és onnan nézett vissza.
Csak kicsiny porfelhő mutatta , merre nyargal a mérges király, Caroberto.
Leült Kartal a dombtetőn, leszakított egy fűszálat, és rágcsálni kezdte.
„Mármost aztán mit tegyek? -- kérdezte saját magától. -- Mindent olyan szépen elrendeztem magamban, és épp a legfontosabb nem sikerült. Hogyan menjek haza, és mit mondjak, miért maradtam el ilyen sokáig? Ha elmondom az igazat. . . fájni fog jó apám szíve. Talán el is sírja magát, ami mostanában sokszor megtörténik vele. Mit beszélsz? -- kérdi majd. -- A királlyal találkoztál? Igen apám, a királlyal. Visszaadtam neki a gyűrűjét, amit elloptak tőle. Mit beszélsz, ellopták tőle? És azt honnan tudod? Onnan, apám, hogy madártojásért fára másztam tegnap este, amikor látom ám, hogy egy csapat előkelő úr érkezik a tisztásra. Letáboroztak, tettek-vettek, nagy csöndben voltak. Mindenféle idegen nyelven beszéltek, egy szavukat sem értettem, de annyit csak kivettem, hogy az egyiket, egy fehér ruhás fiatalembert nagy tisztelettel szólítanak. Nem mertem a fáról lemászni, mert észrevettek volna, és ki tudja, mit gondolnak, miért kuksoltam odafönt? Az effajta nagyurak gyanakvó népek ám, és könnyen jár kezükben a kard. Ezért inkább ott gubbasztottam a magasban továbbra is, míg egyszerre csak magyar szót hallok. Egy zsíros arcú uraság valami Ivánkát szólított a sötétben. Itt vagyok, itt vagyok ... -- sziszegte Ivánka, mire a zsíros arcú a lelkére kötötte, el ne tévessze az utat Zsámbékig, a lelke rajta, hogy hajnalban odaér, és úgy vigyázzon a gyűrűre, amit most a nyakába akaszt, akár a szeme fényére. A király gyűrűjét viszi, és mondaná meg Gyürkefia úrnak, hogy gyorsan nyomja rá valamiféle iratokra a pecséteket. Hát ezt hallottam, és talán nyugton is maradok, ha az a zsíros arcú meg nem kérdi egy keszeg legénytől: »Minden rendben ment, Demeter ? « » Minden, János úr. Álomport szórtam a király italába, akár dobolhatnának is a füle mellett. Jó, hogy a nyakába akasztotta a gyűrűt, és nem az új járói kellett lefeszegetnem. «  No, itt valami csúnya dolog történt gondoltam magamban, azzal szépecskén lemásztam a fáról, és az őrök orra előtt elosontam a táborból..."
Kartal újabb füvet tépett, azt is rágni kezdte, közben akkorát sóhajtott, mint akinek tüstént megszakad a szíve.
Hej, hát ezt sehogy sem mondhatja el az édesapjának, a szegény beteg Péter apának. Mert ha mesélni kezdi, az öreg rögtön sírva fakad, és azt mondja:
„Hála a Boldogságos Szűzanyának, ha nem én, hát legalább a fiam igazságot szerez a királynál!”
Kartal elhajította a fűszálat, és öklével a levegőbe vágott. 
Hiszen ezt képzelte ő is. Hajnalok hajnalán már a tábor körül ólálkodott, és várva várta az alkalmas pillanatot, hogy a fehér ruhás király elé kerüljön. Látta a zsíros arcút is meg a keszeget is. Azoktól nagyon félt, mert úgy képzelte, hogy ha kezükbe kerül, tüstént megsejtik, mi járatban van. Aztán nagyon megörült, mert a király gyalogszerrel vágott neki a világnak, már-már elébe is került, de megelőzték, lovat adtak alája, és akkor aztán szedhette a lábát, hogy lépést tarthasson a csapattal.
Szerencsére lassan mentek, a kányát nézni meg is álltak. Kartal azt hitte, hogy a király azért vágtázik feléje, mert szólni kíván vele.
Szegény fiú, ahogy ez a jelenet az eszébe jutott, egyszeriben elöntötte szemét a könny. A hajába túrt, és az arcát gyűrögette.
Aztán hogy megnyugtassa magát, újra elképzelte a királlyal való találkozását -- már úgy, a maga kedvére. Hiszen ami a valóságban nem történik meg, hányszor eljátsszuk gondolatban, csak hogy csitítgassuk háborgó lelkünket.
Kartal vállán ott égett a kard ütése, de gondolatban azt játszotta, hogy a fehér ruhás ifjú király megáll előtte, és  megkérdi: „Hej, fiú, mi járatban vagy erre?” „Igazságot jöttem kérni, felséges úr!” „Mi végre?” „Hogy az édesapám, Uzafia Péter visszakapja becsületét és Szanda várát, amit eloroztak tőle.” „Igaz, amit mondasz?” „Ügy igaz, mint ahogy felségedtől is elorozták ezt a gyűrűt, ni.” Akkor aztán magához öleli a király. „Lovat adjatok neki és kardot” -- kiált a többiekre, azzal bevágtatnak a faluba, elő a bírót, elő a papot: „Na, halljátok a kemény parancsomat, elő azzal az okmánnyal, amely szerint Uzafia Péter nagy ínségében és nincstelenségében művelni való földet kért Pákái Csornától ennyi és ennyi robot, ennyi és ennyi úrbér, no meg annak fejében, hogy élete végéig nem költözik el a faluból.” Hát az írás megvan, de az úrbér feleannyi, a robot feleannyi, és egyáltalán nincs benne, hogy költöznie nem szabad.
Ennél a gondolatnál felriadt Kartal. Valahogy nagyot dobbant a szíve, valami veszélyt sejtett, valami várakozás is feszült benne. Hallgatózott. De hát csönd volt körülötte, a vénasszonyok nyarának darázszümmögéses, ökörnyálas csöndje. A szél zizegett csupán a fűszálak végén.
Semmi.
Nem történt semmi.
De hát éppen ez a legnagyobb baj. Hogy oda a szép álom, oda az éjszakai kaland bőséges jutalma. A mérges királynak mérgesen odavágta a gyűrűt, hát aztán most se gyűrű, se jutalom.
El is hallgathatná, annyi bizonyos. De mégsem maradna titokban. Erről eszébe jutott a foglya.
Felugrott, új husángot tört magának egy elszáradt fa ágából, azzal megindult a domb másik oldalán lefelé. Egy vízmosásba vezetett az útja, amely a nyár eleji nagy zivatarok után jócskán belevágódótt a földbe, valóságos szurdokká keskenyedett, és a mélyében, a nedves, megfülledt melegben páfrányok nőttek és kígyók tanyáztak.
Éles kövek döfködték Kartal meztelen talpát, surrogtak az ágak, ahogy félrehajtotta őket, és a pókok hálója az arcába ragadt. A nagy, ragyogó napsütésből idáig már csak a lombos derengés hatolt.
Halk horkantást hallott.
Hát ott állt a hűsben a ló, és mellette, egy fához kötözve, komoran hallgatott Ivánka apród.
Minden úgy, ahogyan az éjszaka hagyta.
Kartal gondterhelten vonogatta a vállát, amikor megállt Ivánka előtt.
Egyforma magasak voltak, vállas, keménykötésű, de fiatal legény mind a kettő. Csak hát az apród haja kese színű, a szeme szürke, az orra pisze, az arca pedig hosszú, akár egy lóé. Egy ideig állta Kartal tekintetét, aztán sírva fakadt.
-- Engedj el... -- bőgte. -- Haza akarok menni a mamámhoz,
-- Éjszaka is haza igyekeztél, mi? 
--Mi közöd hozzá?!
-- Akkor bátrabb voltál. Neki a sötétnek. Pedig errefelé szellemek járnak ám. A tatárok kutyafejű szellemei.
-- Engedj el! Kartal nevetett.
-- Engedjelek el, adjam vissza a kardodat, a lovadat, talán még bocsánatot is kérjek?
-- Add vissza a gyűrűt! Az a király gyűrűje, tudod-e? Bakó vágja le a fejedet, ha megtudják, hogy elraboltad tőlem.
-- Na jó -- mondta Kartal, és fölállt. Ügy tett, mintha az inge korcában keresgélné a gyűrűt. -- Visszaadom. Jobb is, ha nálad van, legalább a te fejedet vágja le a bakó. Mert tudod-e, hogy mindent elmondtam a királynak?
-- Mindent? -- Ivánka apród arca halottfehérre sápadt.
-- Mindent! -- vágta rá. -- Hogy Gyürkefiának hamis iratokat kellett volna pecsételnie, meg hogy álomport szórtatok a borba.
Hallgattak egy sort. Ivánka apród lehajtotta a fejét, és úgy vetett egy-egy pillantást Kartalra. Alaposan szemügyre vette, s úgy látszott, jól emlékezett az éjszakai találkozásra is (az a fekete folt a szeme alatt jó emlékeztető volt), mert nagy sokára csöndesen ennyit mondott:
-- Te fiú, nem tudom, kinek a szolgálatában állsz, és mit akarsz. De vagy engedj el, vagy ölj meg, bánom is én, mert egészen meghangyásodott a lábam.
-- Nem állok én senkinek a szolgálatában -- felelte csöndesen Kartal, és önkéntelenül megsimogatta sajgó vállát.
-- Annál jobb. Most már én sem. Mert akármit is csinálsz, nekem már végem. A gazdám szeme elé nem kerülhetek, mert nem teljesítettem a parancsot. A király szeme elé nem kerülhetek, mert bakó kezére ad. Haza mégúgyse mehetek, mert apámnak, anyámnak egyetlen fia vagyok, bennem volt minden reményük, hogy majd János ispán keze alatt sokra viszem. Egyik rokonunktól a másikig kódorognak szegények az országban, mert egy átkozott rablólovag megrohanta a várunkat, és kiforgatott mindenünkből. A puszta életünket alig tudtuk megmenteni.
Lehajtotta a fejét Ivánka, látszott, hogy zokogással küszködik. Aztán nagyot sóhajtott, és többet nem szólt. Mereven előrenézett, mintha csak a zöld hátú legyek érdekelnek, amelyek villámgyorsan cikáztak a lombok között.
Kartalt meghatotta ez a csend.
-- Az én sorsom majdnem ugyanez... -- kezdte, mert úgy érezte, a foglyában jó barátra lelhet. -- Szegény apámat csúnyán kisemmizték, amikor pedig tiltakozott, hogy az örökrészét szét ne herdálják, ráküldtek egy ocsmány fickót, aki sértegette, párbajra hívta, a végén majdnem megölte. Otthagyták vérében fekve, de voltak, akik felsegítették. Aztán elmenekült, elvette egy rabszolga lányát, aki meghalt akkor, amikor engem szült. Szegény apám már nagyon öreg, de inkább a betegsége öregíti... Minden reménye abban van, hogy egyszer találkozik a királlyal, aki igazságot,ad neki.
Ivánka akkorát sóhajtott, mint egy kemence.
-- Ha most nem volnék megkötözve, kezet nyújtanék neked... -- rebegte.
Kartal bólintott. A kézfogás a barátság pecsétje. Ivánkához lépett, és kioldozta a kötelékét.
-- Most már megmondom, igazán visszadtam a király úrnak azt a gyűrűt.
-- Elhiszem -- bólintott Ivánka. -- Mi másért vetted volna el tőlem?
-- De most már sajnálom, hogy visszaadtam. Előbb megütött, aztán meg azt mondta, menjek Budára a jutalomért. A nevemet is kérdezte, hát megmondtam neki. Péterfia János vagyok a keresztségben, de csak egyszerűen Kartal a nevem, mert apám szerint a mi családunk ...
-- Hogy hívnak?
-- Kartal.
Ivánka nyelt egyet, és gyorsan bólintott. Az arca kissé megremegett, úgy látszott, belső indulatait próbálja fékezni.
-- Hát téged hogy hívnak?
-- Ivánkának, Gyulafia Ivánkának ... a Kata nemzetségből.
Akkor már fogták egymás kezét. Erős volt az a kézfogás, mint minden kézfogás, amelynek barátság az indulatja. A két kéz az ujjak tövéig egymásba simult, a hüvelykujj belekulcsolt, az ujjak ráborultak a másik kézfejére. De abban a minutumban, ahogy Ivánka a nevét kimondta, megmerevedett a két kéz.
Kartalé egy pillanattal később -- a meglepetéstől.
Akkor már későn volt. Ivánka egy kétségbeesett, erős mozdulattal elrántotta. Kartal előrezuhant, megbotlott a gáncsot vető lábban, ütést érzett a tarkóján, aztán egy kőnek vagy fának koppant a homloka, s néhány pillanatra elvesztette az eszméletét.
Mire nagy nyögéssel feltápászkodott, a szeplős, szürke szemű fiú már a lova nyergéből röhögött le rá.
-- Na, te surmó paraszt! Hova tetted a gyűrűt?!
Kartal hallgatott.
-- Azt hitted, túljárhatsz az eszemen. Ügy hazudsz, mint aki a miatyánkot mondja! A király nem is tud magyarul. Haha ! Egy szót sem tud magyarul.
Kartal hallgatott.
A ló vadul felnyerített. Felágaskodott. Toporogva, kapálva táncolt egy ideig, mielőtt nekiindult volna a vízmosásnak.
-- Hol a gyűrű?! -- ordította Ivánka apród. -- A ruhádban nem találtam, hova tetted?
Hanem csak most vette észre, hogy az imént elfeledte megkötözni Kartalt. A fiú most sem felelt, hanem némán feltápászkodott.
Ivánka tudta -- az éjszaka megtanulta --, hogy lóháton sincs biztonságban a parasztsuhanc előtt.
Megtáncoltatta az állatot, aztán nekiindult a vízmosásnak. Teli szájjal nevetett, hanem a nevetése mégis hamisan csengett.
-- Lesz,'ahogy lesz! Azért mindenkinek elmondom, miféle koldus az a rettenetes Kartal! 
Kartal komolyan nézett Ivánka után.
Kilépett az erdőből, és a szekérúton ment a falu felé.
Ha a sűrűben-nádasban folytatja az útját, talán hamarabb hazaér. De hát most nem akaródzott a hazamenés.
Lehajtotta a fejét, úgy bandukolt.
Hányszor vagyunk úgy, hogy érthetetlen, fájó és zavaros eseményekben megsejtünk valami titokzatos belső összefüggést. Hányszor sugdossa a fülünkbe valami jótékony szellem: most figyelj, egy fél szó, egy apró mozdulat, tekintet, esemény . . . összefügg.
Jelent valamit.
De hát vajon mit jelenthet?
Hiszen az ember oly könnyen hiszi, hogy a dolgok és az események valamilyen felsőbb akarat szerint összefüggnek egymással. Ügy sorakoznak, akár az olvasó füzérén a gyöngyszemek, jóllehet, a fonalat, amely összetartja őket, csak ritkán látjuk.
Ilyenkor a magány a menedékünk, egyetlen tanácsadónk.
Kartal is a magányt kereste. Húzta-halasztotta a hazatérést (bár sietett volna), és mert ezt az utat csak minden vasárnap használták a szekeresek, akik Márton hegyéről zötykölődtek Pécsig, majd pedig vissza, sokféle megbízással, még több holmival megrakottan, nem kellett attól tartania, hogy bárki is megzavarja töprengésében.
Sok helyütt a fű is benőtte ezt az utat, és csak a két mély keréknyom jelezte az irányát.
Egyébként nevezetes szekérút volt ez. Pákái Csoma birtokának határát jelölte abban a díszes adománylevélben, amelyet a nagyapja még a boldogult V. István királytól kapott. „A Szamárdiból Dunához vezető szekérút”, ez volt a birtok déli határa, nem kellett tehát sok ész hozzá, hogy az unoka módosítson a dolgon. Nem az adománylevélen persze, hanem a határon. Mintegy két évvel ezelőtt alkalmas helyen elállta a szekeresek útját, és egyszerűen három faluval odébb terelte őket. Az adománylevélen nem esett csorba, Csorna úr birtoka három jó faluval mégis nagyobb lett. És mivel a lakosait egy teljes esztendőre felmentette mindenféle úrbéri kötelesség alól -- a régi uraság (valami Párizsba vagy Londonba szakadt és ott pestisben elhunyt lovag özvegye) sehol sem tudott a sérelmére orvoslást találni.
Kartal szülőfaluja nem a három közé tartozott, ott Csorna úr csöppet sem kedvezett, annál is kevésbé, mert a falu alvégét csupa szólganép, rabszolgák ivadékai lakták, akiken annyit követelt, amennyit éppen jónak látott, a felvégen lakó szabadokkal pedig örökösen hadilábon állt.
-- Kapd el!
A fojtott kiáltás egy bokor mögül hangzott. Kötél surrant a levegőben, egy pányva karikája terült szét Kartal fölött.
Villámgyorsan hasra vágódott, fektében megpördült a kötél, elcsúszott a hátán, de megragadta, és nagyot rántott rajta. Dühös ordítás, vad káromkodás közepette két bőrzekés alak vágódott ki a bokor mögül. Az egyik íját kapta le, a másik karddal hadonászott -- a nyílvessző azonban célt tévesztett, a kard pedig már a levegőt csépelte. Kartal az út másik oldalán a fák közé ugrott, és dobogó szívvel futott tovább.
-- Hagyd! -- hallotta háta mögött az újabb kiáltást. És mintha hozzátette volna az íjász: éppen jóféle megy.
A fiú nem sokáig futott, lekushadt a lombok alá, és hallgatózott. Lüktetett a halántéka, a szíve fel-felugrott a torkába, és sírósan zihált.
Mi volt ez? Kik voltak ezek és mifélék?
Nem a Pákái Csoma csatlósai, mert azokat mindenki ismeri. Nem is a fehér ruhás király kíséretéből valók, mert azok már mésszé járnak.
Úristen. Csak nem ...?!
Nem folytatta a gondolatot.
Felugrott, és körül sem nézve, vadul futni kezdett. Átugrott egy kis csermelyt, a sűrű sűrűjében felzavart egy sereg csíkos hátú vaddisznócsemetét -- az anyjuk röffenését is hallani vélte --, aztán megint tisztásra, messzi rétre jutott, ott meg nagy zajjal rebbentek fel előtte a fácánmadarak, úgy látta, egy nyílvessző is csapódik előtte a földbe, de nem törődött semmivel, csak futott, futott, hogy most már mielőbb a faluba érjen, futott, ahogy a lába bírta, hogy mielőbb veszélyt kiálthasson.
Ezt az összefüggést bizony nem volt nehéz kitalálnia. A csalitban bujkáló fegyveresek és a falu sorsa között mi más lehetne az összefüggés?.
A domb mögött azonban már remegett a levegő, pernye hullott a magasból, sivalkodás, ordítozás riasztó hangját hozta a szél. Bőgtek a barmok, és csikorogtak a nehéz szekerek.
Ahogy a domb hajlatában megállt, szeme elé tárult a szörnyű kép.
Hegymagas lánggal égett a templom és körülötte néhány ház. A támadóknak azonban nem lehetett gyújtogatás a céljuk -- hacsak azért nem, hogy rémületet keltsenek --, mert a többi házat, amelyet a láng nem ért el, gyors és hozzáértő kezek most szerelték széjjel. Lehullottak a tetőlapok, szétterültek a gerendafalak, sok helyen még a padlót is felszedték, és csak a faházak lábai, a földbe vert, rőfnyi magas cölöpök maradtak a helyükön. Lovasok vágtáztak a házak között, és korbáccsal hajtották a népet. Aki ellenállt, aki nem kiabálta tüstént: „igenis, igenis!” -- az hamar dárdahegyen találta magát. Kétségbeesetten hadonászó asszonyok kergették a szerteszét futó, visító malacokat, a repdeső aprójószágot. Karjukon pólyás gyerek. A férfiak a házfalakat cipelték, a marhákat terelték, már aki élt, ezt tette, mert sokan a kerítések tövében feküdtek, a halottak reménytelen mozdulatával ölelve a földet. Korbács csattogott a meztelen hátakon. A gyermekek sikoltozva keresték anyjukat. Megvadult tehén rohant végig a házak között, és otromba ugrásai közben megtaposott egy sebesült embert. Az égő templomon túl már a fegyveresek terelték a csordát, az első szekeresek máris követték őket. Minden kegyetlen gyorsasággal és gyors kegyetlenséggel folyt.
Egy nagy szakállú, vassisakos katona megvadulva ordítozott, és pokolra küldött mindenkit, aki a szeme elé került.
Túlságosan megraktak egy szekeret. Az ökrök nem tudták megmozdítani. Hárman-négyen is nekiveselkedtek, mégsem boldogultak a nehéz alkotmánnyal.
-- Hej, mit tatod a pofád?! Fogd a végét! Korbács suhant a levegőben, lecsapott Kartal hátára. Meglökték egy dárdanyéllel.
-- Apám! -- kiáltotta. -- Apámhoz kell mennem!
A korbács még egyszer lecsapott. Ilyenkor nincs vita. Fegyveressel a paraszt amúgy sem vitázhat. Szava sem lehet.
Megragadta hát Kartal a szekeret. A tömör, nehéz kerekek élesen csikorogtak. Mellette egy kopaszra nyírt rabszolga emelte vállával a vendégoldalt.
-- Ó, Szűzanya Mária, segíts! Krisztus urunk, Megváltónk, adj erőt! -- imádkozott. Egy pillantást vetett a putrija felé, ahol eddig lakott, és amely mellett egy szürke szoknyás, mozdulatlan holttest hevert. A felesége.
-- Apámról mit tudsz? -- kérdezte Kartal.
A szekér visszacsúszott a kátyúba. Megjelent még egy korbácsos, aki hol az állatokat, hol az embereket verte.
-- Semmit sem tudok. Nem láttam őt.
-- Talán az első szekerekkel ment.
-- Talán.
Kartal arra gondolt, bármilyen rettenetes, véres zűrzavar is, ami körülötte tombol, valamiképpen mégiscsak jó lesz valamire. Az ismeretlen katonák szöktetik a jobbágyokat, elhajtják az egész falut.
-- Hej, húzd! Hej, neki! Nyomd!
A szekér zökkent egyet, a legelső ökör megbotlott, térdre esett, de a nehezén mégis túl voltak, jöhetett a következő iga. Kartal azt már nem várta meg, térült-fordult, aztán egy alkalmas pillanatban kereket oldott. Végigfutott a faluszéli kis patak partján, átugrott egy kiszakadt lisztes zsákot, megkerült egy széttört taligát, aztán félreszökkent az összeomló templom recsegve-ropogva zuhanó, lángoló gerendái elől.
Kicsi ház volt az övék. Alacsony, semmi épület.
Kartal beugrott az ajtón.
Ott ült apja, Uzafia Péter, a házacska padlóján. Hátát a falnak támasztva, egykedvűen és szomorúan nézett maga elé a jó öreg. És mint mindig, mozdulatlan, lágy mosoly fénylett megfáradt, ráncos arcán. Mint aki olyasmiért mentegetőzik, ami nem is az ő bűne.
Kartal megállt előtte.
-- Apám, édesapám -- hadarta. -- Jöjjön, menjünk mi is! Mit szomorkodik, mindig csak bánatoskodik. Ezek ott kinn emberre vadásznak. Viszik a házakat és a családokat. Ha mi is megyünk, megszabadulunk Pákái Csomától.
Választ sem várva ugrott, hogy készítse a kicsi cókmókot. Arra nem is gondolt, hogy a házat is vinnék, arra most már nincs idő, nincs segítség. Majd építenek másikat az új helyen, vagy sátrat vernek hajlékony fűzvesszőkből, és beborítják bőrrel, mint a kunok teszik. Csak el innen minél hamarabb!
Kartal nem sajnálta a kis házat, pedig sokan vannak, akik ha valahol hosszú esztendőket éltek, el nem hagynák semmi kincsért. Kartal itt nőtt fel ebben a házban, mégsem sajnálta. Már régóta dolgozott, vadászott, állatokat terelt, füvet kaszált, fát vágott, mikor mi kellett, a heti robot napokon mostanában már ő végezte a munkát sokat betegeskedő, búskomor apja helyett -- de nagyon jól tudta, hogy az elköltözés árát, a 12 dénár földbért a maguk erejéből soha nem tudják összegyűjteni, és ha igen, akkor sem biztos, hogy Pákái Csoma megadná rá az engedélyt.
És miközben egy nagy kendőbe dobálta a ruhát, kucsmát, bocskort, miegyebet, az apját ösztökélte.
-- Jöjjön már, apám, édesapám, és segítsen! Hát mire vár? Kend mindig csak arra vár, hogy egyszer jön a király, és igazságot ad. De már nem az a király van, és kegyelmedet úgyis halottnak hiszi az egész rokonság, akikről annyit mesél. Hol a nagy tarisznya? Nahát, ki dúlta fel ennyire a házat? -- Nagy nehezen megtalálta a nagytarisznyát, belehajigált egy fél cipót, kis zsákocska babot, hagymát, és fejcsóválva rugdosta odébb a kormos lábasokat meg a földre hányt ivócsanakokat. -- Jöjjön már, apám, megyünk az új helyre, én meg felmegyek majd Budára . . .
Hirtelen sírás szorongatta a torkát.
-- Képzelje csak, édesapám, találkoztam a királlyal. Elmondtam mindent, amit kegyelmed mesélt. Hogy mi volt, hogy volt. Azzal a párbajjal meg Szandavárral, ami a mi jussunk, örökségünk volna. Hát azt mondta a király, most nem ér rá, hanem menjek fel Budára, és akkor igazságot tesz.
Még utoljára sietősen körülnézett a rozoga házban, ám abban a pillanatban beszakadt a kis ablakon az áttetsző disznóhólyag, és valaki égő fáklyát hajított be. A nyitott ajtón is berepült egy lángoló szövetnek, kiáltozás, röhögés harsogott odakint, és behallatszott az igazán nagy baj hangja: sisteregve égett a zsúptető.
-- Édesapám, jöjjön már. Hát ne féljen, vigyázok kegyelmedre !
Odaugrott az öreghez, hogy felnyalábolja. Csakhogy alig ért hozzá, a test élettelenül félredőlt, és elzuhant a földön.
Az összedőlt templom mellett volt a temető, Kartal oda vitte apja tetemét.
Addigra már üres és csöndes volt minden. A garázda fegyveresek eltakarodtak, s vitték magukkal az elrabolt népet. Máshol majd új falu épül, és ki tudja, az uraság nem lesz-e bőkezűbb és elnézőbb velük, mint volt a régi? Kartal felkapott egy csorba kapát, azzal kaparta ki a sír gödrét. Aztán körülnézett. Az egyik udvaron nagy, száradó lepedő maradt a kerítésen. Abba csavarta a tetemet, amint szokás, noha Márton atya, a falu papja mindig megkövetelte, hogy koporsóládát készítsenek a halottaknak.
De hát most nem volt sehol Márton atya, sem senki más, és Kartal úgy tett mindent, ahogy éppen jónak látta.
A lepedőt leterítette a fűre, lassan rácsúsztatta apját, és gondosan bebagyulálta szegényt. Közben eszébe jutott mindenféle siratóének, pogány is meg keresztény is, hiszen mindet elénekelték a vénasszonyok, valahányszor holt embert sirattak, de Kartalnak valahogy nem akaródzott az éneklés.
Nem sírt, gyászt sem érzett.
-- Isten áldjon, kedves apám! -- suttogta. -- Lásd, ha fegyveresek vinnének, harcolnék is érted; ha magad indulnál messzi útra, meg is siratnálak. De hát te nem engem hagytál itt, hanem ezt a beteg és méla testedet. Az én apám nevetett, ha jókedve volt, s ez a test többé nem nevet. Az én apám járt-kelt, sokat dolgozott, s ez , a test többé nem mozog. Az én apám tele volt keserűséggel, és nagy-nagy leszámolásra, hősies bosszúra készült, s ez a test olyan, akár a fa: nem érdekli a világ. Bizony, bizony igaza volt Márton papnak, hogy azt olvasta a könyvből: „Láthatjátok, feleim, bizony por és hamu vagyunk. ..” Akkor hát miért sírjak, és kit gyászoljak? Az én apám nem ez a test, amely nem él, nem mozog, hanem csak hasonlatos viaszbáb. Az én apám valahol vár. Várja, hogy valóra váltsam az álmait, várja, hogy megbosszuljam sérelmeit, várja, hogy visszarnosolyogjak, ha vidáman felnevet. Az én apám most már csak emlék. Addig él, ameddig én. S talán annál is tovább . . .
Kartal legényszívébe nagy nyugalom szállt ezektől, a gondolatoktól. Mielőtt eltemette volna apját, egy percre újra kitakarta arcát és mellét, mert eszébe jutott, semmi sebet nem látott rajta. Nem is láthatott, mert szegény öreget nem fegyver, hanem a beteg szíve (az aggódás vagy az ijedtség) vitte el. Hanem a fiú matató ujjai egyszerre csak egy lapos bőrtokot fedeztek fel.
A bőrtok keskeny szíjacskán volt apja nyakába akasztva.
Levette.
"Fontos lehet -- gondolta --, de most nincs idő rá, hogy nézegessem." Gyorsan a saját nyakába akasztotta tehát a bőrtokot, aztán a sírgödörbe eresztette apja tetemét. Gyors kézzel ráhantolta a kiásott földet, kis halmocskát is épített föléje, hanem a keresztre előbb nem volt gondja, most pedig nem jutott semmi az eszébe, mert valami belső nyugtalanság űzte, hajtotta innen. Ezért aztán fogta a kapát, amellyel a gödröt kikaparta, és a nyelénél beleszúrta a sírhalomba. Így lett Uzafia Péternek, a nagy Kartal-Kurszán nemzetség késői fiának fejfája -- egy kapa.
Amikor Kartal elfordult a sírtól, amikor odahagyta a felégett, eltűnt falut, csak akkor csuklott fel belőle egy rövid, könnytelen zokogás.



HARMADIK FEJEZET

amelyben feltűnik Lóránd, a szavatartó -- Nagy idő, sok idő! -- Vágyálom, ami tüstént teljesül -- öten egy ellen Viaskodás az erdőszélen -- Én vagyok Kartal, a rettenetes! -- Nevetés


Hej, micsoda rangos-kényes, gangos-fényes lovag közeledett az úton! Táthatta a száját, aki ránézett kócsagtollas, fénylő sisakjára, cirádásan vésett hatalmas mellvértjére, vaskarjára, vaskezére, cafrangos, szalagos lándzsájára. Hatalmas pajzsán elcsúszott a napsugár, pajzsa közepén a színes-zománcon mosolygott az ég, és a lova -- no, hát a lova, az volt csak a csuda! Pannónia dimbes-dombos tája sose látott olyan nehéz testű, medveerős, kócos-lompos lovat. Ámbár ilyen való páncélos vitéz alá. Kell erő hozzá, hogy megbírjon a hátán annyi töméntelen vasat. Ráadásul nemcsak a lovag volt talpig vasban, hanem az a derék ló is. Fejét és orrát vas álarc védte, pikkelyes páncél csörgött a farán is. Egyébként pedig piszkossárga csótártakaró fedte, amely bajnoki tornán talán méltó és nagyúri dísz lehet, de hát itt, a rekkenő melegben, inkább volt átok, mintsem dicsőség.
A lovag lassan lépkedett a sárga takaros lován, nyomában hatalmas porfelleg szállt.
Kartal megállt az út szélén, és ámulva figyelte. Amikor közelebb ért hozzá a lovag, észrevette, hogy a sisakrostélyát leeresztve tartja, és csak a kicsiny rácson át  pislog a nagyvilágba.
Hát ebbe mi ütött? -- töprengett Kartal.
A vasvitéz hirtelen megállt előtte.
-- Hé, paraszt! -- dörömbölte a fazéksisak mélyéről. -- Ez az út vezet Budára?
-- Ez, uram -- felelte Kartal.
-- Messzi az út odáig?
-- Nem tudom, uram!
-- Ej, buta paraszt, mit tudsz!
-- Csak annyit, hogy két-három napot mondanak a szekeresek. De én magam sose jártam még Budán.
-- Két-három nap. Szörnyű sok idő.
A fazéksisak mélyéről bugyborékoló hümmögés hangzott. Aztán zörgés és dörömbölés támadt, mintha az egész alkotmány szét akarna esni. Lovas és ló megremegett.
-- Szörnyű sok idő!
Kartal vállat vont. Ha sok, hát sok. Neki még több, mert ő gyalogszerrel indult Budának. Föl is szerelkezett, ahogy elképzelte. Egyik vállán úti tarisznyája, benne kenyér, sodar, ruha, só, fejsze meg egy ácskapocs (isten tudja, mire jó egy ácskapocs), másik vállán átvetve pedig a pányvakötél, amely ha másra nem, hát vadászatra megjárja, mivel egy jó késen-kívül más fegyvere nincsen.
-- Hé, fiú -- zörögte a lovag némileg enyhültebb hangon. -- Krisztus urunk hitén vagy-e?
-- Megkereszteltek, uram -- felelte Kartal, és egy pillantást vetett a cafrangos vitéz mögé, a kanyargós országútra. Az út azonban üres volt, sehol egy szolga, sehol a kíséret. A lovag egymagában lovagolt, amit Kartal igencsak furcsállott.
-- Hát aztán tudod-e, mit tanít a mi szentséges anyászentegyházunk a felebaráti szeretetről?
-- Hogy szeressed felebarátodat, mint tenmagadat.
-- Nagyon helyes, nagyon helyes -- dörömbölt a lovag hangja.
Ügy látszott, ebben maradnak, mert Kartal többet nem mondott, a lovag pedig nem kérdezett. Helyette körbetopogott a lovával, mintha csak arról akarna meggyőződni, van-e valaki a közelben. Amikor aztán meggyőződött arról, hogy senki sincs ott, hanem csak ők ketten állnak az
erdők, mocsarak és sivár dombok kietlenségében a tűző nap alatt, hirtelen nagy dölyfösen így kiabált:
-- Hallod-e, te paraszt, az én nevem Lóránd lovag! Loránd, a szavatartó! Ügy nézz meg engem, hogy éjt nappallá téve, egyfolytában lovagoltam Normandiából idáig, mert szent esküvéssel fogadtam meg a szépséges Blanchefleur hercegkisasszonynak -- akinek igazi nevét sosem fogom a te mocskos füledre bízni hogy addig nem nyugszom, amíg a magyarok királyát trónra nem segítem.
-- A fehér ruhást? -- kérdezte Kartal akaratlanul. A kérdése azonban láthatóan tetszett a vasvitéznek.
-- Úgy van, fiú. Megfogadtam, hogy az utolsó nap és az utolsó éjszaka le nem szállók a lóról addig, amíg a nagyszerű Caroberto előtt nem tiszteleghetek a kardommal.
Itt elhallgatott a lovag. Megint zörgött és remegett.
-- Én vagyok Lóránd, a szavatartó! A legvitézebb lovag egész Normandiában! Csakhogy ezt úgyis hiába mondom neked, te buta paraszt, mert azt se tudod, eszik-e vagy isszák azt a Normandiát, hát azt hogyan tudnád, hogy merre van? Igazán azt mondod, hogy még három nap innnen Buda?
-- Nekem így mondták, uram.
-- Nagy idő, sok idő ... -- A lovag abbahagyta hosszú mondókáját, és sírós nyöszörgés szakadt fel a melléből. Nagy hirtelen felcsapta a sisakja rostélyát.
-- Hé, te fiú, ha istent ismersz és felebaráti szeretetet, segíts gyorsan leszállnom erről a lóról, mert istenemre mondom, megveszek, ha a dolgomat el nem végezhetem.
-- Kezdhette volna ezzel is -- mosolygott Kartal.
-- Eh, kezdem, nem kezdem ... mit értesz te ahhoz? Ennek az állatnak könnyebb a dolga itt alattam. Azért sietek a király után, hogy megvédjem őt egy rettenetes rablólovag ellen, akinek csodás a kardja, mint az Exkalibur, de a szíve olyan, mint... mit bámulsz, segíts már, mert mindjárt baj lesz!
Igaz, ami igaz, egy ilyen behemót vasvitéznek nem könnyű a dolga. A várak udvarán csigán átvetett kötéllel emelik a nyergébe, ahonnan aztán elmozdulni nem tud, hanem csak karddal, buzogánnyal hadonászik, vagy lándzsával döfölődik, de már a földre csak úgy zuhan, akár a vágott fa.
-- Siess, siess! -- könyörgött a lovag. Kartal lekapta válláról a pányvát, átvetette egy erős faágon, aztán gyors kézzel áthurkolta a lovag hóna alatt. Megragadta a kötél másik végét, és húzni kezdte, mint amikor a kútból vizet húz az ember.
A lovag nyöszörgőit, a kötél megfeszült, a ló érezte, hogy lovasa megemelkedik -- hát abban a pillanatban nyihogott egy vidámat, és uzsgyi, elszaladt.
Lóránd lovag úgy lógott a kötélen, mint pók a fonalán, és a rémülettől egészen megnémult.
A déli verőfényes csendben hirtelen-váratlan kürtszó harsant a messzeségben.
-- Még csak ez kellett! -- kiáltotta a lovag. -- Ha így meglát valaki, oda a becsületem. Lóránd, a szavatartó, nincs többé! Siess, fiú, az égre kérlek! Eressz a földre, kapcsold le a vértjeimet, aztán szaladj, és hozd vissza azt a rusnya lovat!
Kartal megértette, micsoda kelepcébe került a jó lovag. Gyorsan leeresztette a földre, lekapcsolta vértjeit, majd nekiiramodott, hogy az elbitangolt lovat megkeresse.
Nem kellett sokáig keresnie, mert a sárga köntösű belga alig ötvenlépésnyire tőlük békésen legelészett. Kartal tudta, hogy az effajta harci mén csak a maga gazdájához kezes, ezért óvatosan, mégis magabiztosan, kezét előrenyújtva közelített hozzá. A nehéz állat azonban nemcsak bizalmatlan, hanem makrancos és ravasz is volt. Éppen kéznyújtásnyira engedte magához, aztán gondolt egyet, dobbantott a nehéz patáival, és nagy zajjal odébb ugrott.
-- Az apád keservit! -- nevetett Kartal. Még egyszer-kétszer megpróbált szépszerével a lóhoz férkőzni, hanem amikor úgy látta, hogy ez sehogy sem sikerül, karikába fogta a pányvát, meglóbálta, kihajította.
Az állat felkapta szőke sörényes fejét, felhorkant, és hatalmas súlyával nekilendült. Ám ezúttal csak egyet szökkenhetett, mert Kartal a pányva másik végét egy fa derekára hajlítva húzta vissza, így is nehéz dolga volt, csörgött róla a verejték, mire úgy rendezte a dolgát, hogy a kötél mellől egy ügyes szökkenéssel a nyeregbe ugorhatott.
Nem akármilyen nyeregbe.
Kartal, aki világéletében csak kicsiny, inas parasztlovakat ülhetett meg, azokat is csak egyszerű fanyergen, a megilletődöttségtől most majd elvesztette a fejét -- és vele az egyensúlyát. Ezüstlemezekkel díszített, arany- és ezüstszegekkel gazdagon kivert piros bársonynyeregben találta magát, ahol úgy esett az ülés, mintha puha szénakazal tetejében trónolna. A kantár pedig, amit a kezében tartott, ugyancsak cifra, ezüst- és rézveretes holmi. Valósággal szikrázott a nap sugarában. A remekmívű kengyel pedig úgy csilingelt, amikor megvetette benne a lábát, mintha kis aranycsengettyű szólna.
Ezen a nagy lovon, ebben a díszes nyeregben egyszeriben igaznak tűnt mindaz, amit édesapja a régi napokról mesélt. Biz' isten ilyen lovon még Szandavár is elérhető, talán meg is vívható...
Hirtelen-váratlan jutott az eszébe, amit az az átkozott apród, Gyulafia Ivánka kiabált: „Mindenkinek elmondom, miféle koldus az a rettenetes Kartal!”
Vajon miért mondta, hogy „rettenetes” Kartal?
De jó is volna ezen a lovon elindulni és megvívni...
Nem fejezhette be a gondolatot. A ló mélyet horkant, dühösen nyerített, és súlyos testével vadul felágaskodott. Iszonyú ereje volt és iszonyú súlya, mert csak úgy dongott a föld, amikor a négy lábára visszahuppant. Engedetlenül rángatta a fejét, és vadul forgott a szeme. Újra meg újra két lábra állt, mellső patáival félelmetesen kapált a levegőben, úgy táncolt körbe-körbe, hogy mély gödröt vájt magának a puha földbe, aztán hogy a lovasát sehogy sem tudta levetni magáról, nekiiramodott a vakvilágnak. Hanem addigra Kartal már tudta, hányadán áll vele -- és jót nevetett. A mokány kis parasztlovakra gondolt, akik bizony elsüvítenének, akár a szélvész. Akármilyen mérgesen fut ez a paripa, csak amolyan lusta vágta az övé, hintázó farral lomha rohanás. 
-- Hé, elég volt! -- rántott egyet a kantáron.
Megveregette az állat nyakát -- ezzel aztán szent volt a béke közöttük. Most már tovább csodálkozhatott és tovább álmodozhatott a csodaszép nyergen, amely nemcsak szép volt, nemcsak pompázatosán gazdag, hanem valóságos fegyvertár is volt. Hiszen Lóránd vitéznek függött ugyan egy rövid kard az oldalán, a jobbján pedig hosszú lándzsát tartott, hanem itt a nyergen, külön hüvelyben akadt még egy hosszú pallos, egy rövid tőr, jobb oldalon pedig csillagos buzogány.
„Haj, haj! -- sóhajtott Kartal. -- Ha ez mind az enyém volna, ha én ülhetnék Lóránd vitéz helyett ezen a lovon . .. hej, ha én most Lóránd vitéz helyében volnék!”
Erről eszébe jutott a vasba öltözött lovag, s ahogy körülnézett, akkor látta, milyen messzire került. Ez a ravasz ló addig tekergeti erre meg arra, addig kényéskedett, addig makrancoskodott, hogy az országutat is elvesztették a szemük elől.
-- Vissza!
Nem sietett. Mi tagadás, bűnbe esett most Kartal, mert a tizedik szent parancsolat ellenére elkívánta felebarátjának a jószágát -- s hozzá a nyergét meg a fegyvereit is.
Nem sietett, Lóránd lovagnak amúgy is más dolga van.
A mi Kartalunk szeretett álmodozni, ezért most hirtelen ragyogó vértet, sodronyinget álmodott magára a szakadt inge helyébe, a lábára meg szattyáncsizmát vagy acélbocskort. S már azt is elképzelte, hogy valahol az erdők mélyén vad kiabálás, csengő csatazaj hallatszik. A fehér ruhás királyt rablók támadták meg, el akarják orozni tőle nemcsak a gyűrűjét, hanem a koronáját is, de hát nem sikerül ám, mert megjelenik Kartal, a rettenetes (miért mondta Ivánka, hogy „rettenetes”?), és villogó pallosával egykettőre szétzavarja a rablókat.
Kartal fiatal szíve nagyot dobbant.
Arra riadt, hogy már az országút közelében léptet. . .
És zaj hallatszik.
Kiáltozás.
Dühös ordítás.
Vasak csengése, pajzsnak dobbanása, rekedt kiabálás, ocsmány káromkodás.
Megtorpant a ló, és a fülét hegyezte.
Kartal meredten figyelt.
A szíve a torkába ugrott, a szája széle egészen elzsibbadt izgalmában. Ha most gyalogszerrel volna, bizony elfutna, és riadt paraszt módjára fülelne valahonnan. Más dolog egy apródot a lováról lerántani, és más dolog fegyveresen . . .
Most Lóránd vitéz hangját hallotta. Megsarkantyúzta a nehéz lovat, közben kirántotta a nehéz pallost, és fegyverét előreszegve csörtetett át a sűrűségen. A bokrok övezte tisztás közepén már javában folyt a küzdelem. Lóránd lovag egy öreg fának vetette hátát, és úgy vívott bőszült támadóival. Mi tagadás, pompásan forgatta a kardját, amit annál könnyebben tehetett, mivel nehéz, hosszú pajzsával jóformán eltakarta magát. Hat marcona ellenfele -- ki tudja, kinek a jobbágyai? -- veszett dühvei csapdosta a pajzsot és a vadul villogó egyenes kardot. Vassisakos, bőrzekés alakok voltak, a derekukon tegez néhány nyílvesszővel. Hanem az íjuk sehol. Rövid, görbe karddal vívtak, közben ijesztő hangon rikoltoztak, hogy megzavarják áldozatukat.
Kartal tüstént felismerte köztük azt a szakállas kunhajú alakot, aki ma hajnalban a falu közepén ordítozott. Most is ő vitte a szót.
-- Pokolra veled, te átkozott bitang ! -- ordítozott -- Majd megmutatom én neked, ki a lovag és ki az úr ezen a földön. Hej, az istenfáját, még hogy lovag, még hogy ne merjünk vele így meg úgy beszélni! Ide az aranyaidat!
Mondata végén halálordítás volt a felkiáltójel. Nem ő kiáltott, nem is Lóránd vitéz, hanem egy másik támadó, akit éppen a nyakán ért a lovag csapása.
Hatan voltak a támadók -- valóságos csoda, hogy nem tudták egyetlen rohammal letiporni a szavatartó Lórándot. A megmaradt öt most még elszántabban ugrott neki a fa tövében védekező lovagnak.
-- öten egy ellen! Ocsmány rablók, gyilkosok és ráadásul gyáva disznók vagytok, nem pedig lovagok! -- kiáltotta Lóránd és felháborodásában minden szavához vágott is egyet a kardjával: -- Még-hogy-ö-ten-egy-ellen!
-- Pokolra veled! -- üvöltötte a kunhajú.
Az elhullott helyébe -- másik három támadt. A tisztás túlsó feléről, mint fekete szélvész, rontott elő három fekete süvegű alak. Kettő karddal hadonászott, a harmadik íjat feszített, és közvetlen közelből lőtte nyilát a lovagra. Ha Lóránd lovag az utolsó pillanatban feljebb nem emeli a pajzsát, a nyílvessző éppen homlokon találta volna.
-- Jövök már, jövök már! -- kiabálta Kartal, és gondolkozás nélkül nekirohant a támadóknak. A hatalmas ló megjelenése és rajta a parasztinges, pallost emelő fickó meglepte a banditákat. Egy szempillantásra elült a zajongás, hogy aztán annál nagyobb hévvel csapjon fel újra az egekig. A rablók gyakorlott harcosok voltak, tüstént két csoportra váltak: négyen Lórándot szorongatták továbbra is, négyen pedig Kartalt vették körül, hogy valamiképpen lerántsák a nyeregből.
Kartal meglengette a hatalmas pallost, és körbesuhintott. A kunhajút kereste, valahogy arra volt a legmérgesebb -- azzal mintha több lett volna az elszámolni valója.
Feléje is vágott, de célt tévesztett, nem annyira az ő hibájából, mint inkább a lova jóvoltából. Mert most tűnt csak ki, hogy a hidegvérű jószág tud vérszomjas, vicsorgó fenevad is lenni, ha muszáj. Más csataló kíméli az embert, ha teheti, átugorja az elesetteket -- Lóránd vitéz lova azonban maga is harcolt, s nem is akárhogyan. Fel-felágaskodott, fejét kapkodva, szemét forgatva, bőszült nyihogással körbe-körbeforgott, és folyvást úgy helyezkedett, hogy az elébe kerülőket alkalmas pillanatban eltiporhassa.
Kartal már másodszor suhintott a kunhajú felé. Jobb kezében a hosszú pallos, baljában a rövid tőr volt. Hiszen megült ő ágaskodó lovat anélkül, hogy kapaszkodott volna -- és bizony kétfelé kellett figyelnie, mert miközben a pallossal vágott, tőrén a másik támadó kardja szikrázott.
Abban a pillanatban mégis majdnem lerepült a nyeregből, mert a ló hirtelen páros patával hátrafelé rúgott, méghozzá olyan biztonsággal és olyan kegyetlen erővel, hogy az egyik támadó véres fejjel, holtan vágódott hanyatt.
Kartal érezte, hogy egy kemény marok megragadja a bokáját, és kirántja a kengyelből -- ám a másik pillanatban már azt is tudta, hogy csak kapaszkodnia kell, a többit a lova intézi el.
A támadó ott csimpaszkodott Kartalba kapaszkodva, hanem a lába nem érte a földet, úgy forgott mindkettőjükkel a paripa. S addig táncolt, addig forgott, amíg az eleven kolonc neki nem csapódott egy fiatal fácskának, hogy aztán ájultán terüljön el a tövében.
Hajrá, neki!
Kartalt most kapta el igazán a veszett harci láz. Most a kunhajút kikerülve, egyenesen Lóránd lovag támadói felé dübörgött. Csapása nyomán fejetlenül hullt le az egyik míg a meglepetés alkalmas pillanatában Lóránd végzett a másikkal.
A többi aztán már nem tűnt szusszanásnyi időnek sem, és a hatalmas túlerő oda lett. A támadókból végül kettő maradt...
Ha az utolsó, már-már győzelmes pillanatban meg nem jelent volna egy újabb ember a tisztás szélén. Lóháton nyargalt, maga után vezetve egy sereg fürge paripát. Torzonborz, busa szemöldökű, fogatlanul vicsorgó, szörnyű ember volt ez, hatalmas mellű, dagadozó izmú -- valóságos óriás.
-- Hogy a pestis hordjon el titeket! -- bömbölte iszonyú hangján. -- Lovászotok vagyok én vagy a vezéretek? Ide hozzám! Lóra, a szentségit! Parasztíjászok vagytok ti vagy pedig Rikalffia Kakas úr fegyveres jobbágyai?! Ki engedte meg, hogy lóról szálljatok, hogy bitangolni hagyjátok, és a szemem elől elszökjetek?!
Ezt mind egy szuszra ordította, de már abban a pillanatban kirántotta a kardját, hogy ki védje Kartal csapását, aki felemelt pallossal rohant rá.
összecsapott a két penge, a fiú kezéből majd kirepült a nehéz fegyver, és alig volt érkezése tőrével felfogni a kővetkező csapást. A lova fordult, hanem a másik ugyanúgy, a torzonborz feléje döfött, ő pedig valami ijedt s mégis dühös függönyön keresztül hallotta Lóránd messzi biztatását:
-- Távol tartsd, távol tartsd !
Hát hogy tartsa távol, ha ez az óriás egyenesen nekiront, hogyan rohanjon ismét, ha folyvást csak körbe-körbetáncolnak, és ő úgy érzi, ostoba és tanulatlan módon csak hadonászik a két fegyverével, és igazán isten csodája, ha még nem érte egyetlen karcolás sem?
-- Szállj le onnan, szállj le onnan, hitvány paraszt! -- hallotta az óriás hangját.
-- Ki vagy te, hogy fegyvert fogni merészelsz?!
A fiúnak az izgalomtól, a hirtelen megrettenéstől és a sértett büszkeségtől fejébe szállt a vér. Minden erejét beleadta utolsó rohamába. Bal kezéből az óriásra hajította a tőrét, amely nem hegyével, hanem kemény markolatával érkezett a célba: a borvirágos orr alatt csattant a maradék fogakon.
Bőszült káromkodás szakadt fel a torzonborz ember vérző száján.
A fiú akkor már állt a kengyelében, felmagasodott, mint egy szörnyű angyal. Fél kézzel a nyeregkápát fogta, fél kézzel a pallost emelte, úgy ordított vissza:
-- Hogy ki vagyok? Kartal vagyok, tudd meg! Én vagyok Kartal, a rettenetes!
Micsoda látvány volt!
Kartal, aki eddig csak ürgét öntött, madártojást rabolt, jóllehet találkozott már a halállal nemegyszer -- immár a vértől megrészegedve, vijjogó rikoltással rohant ellenfelére.
Az megkövülve állt, kardját sután emelte -- úgy érte a halálos csapás. Beszakadt a feje, a súlyos test lezuhant a lóról, és mozdulatlanul elterült a virágos gazban.
Diadalmas ordítás szakadt fel a fiúból. Megfordította lovát, hogy Lóránd lovag segítségére siessen. No hiszen az sem volt akármilyen harcos, mindkét támadójával alaposan elbánt. Már vérében fetrengett a kunhajú, a társa pedig, egy egérfogú, de nyúlszívü fickó, sebesülten kereket oldott, futva futott a Sió irányába. Így végződött hát a tusakodás, és mindketten megkönnyebbülve néztek egymásra.
És jól tudja, aki ismeri az emberi természetet, hogy, a nagy feszültségek, nagy izgalmak féktelen vidámságban oldódnak fel igazán, így történt ez Kartallal és Lóránd lovaggal is. Mert mi tagadás, ez utóbbi vívta a nehezebbik harcot -- gyalogszerrel többek ellen --, a karját meg is sebezte, és most bőven ömlött a vére. De akárhogy is volt, amikor a földre dobta a pajzsát, és Kartalra tekintett hát egyszerre csak nevetésre fakadtak mind a ketten, és olyan jót röhögtek, mint még soha életükben.
A szavatartó Lóránd lovag ugyanis ott állt vértben és sisakban -- no meg egy szál gatyában.
Ahogy éppen a rablók meglepték.
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A csókakői vár ura -- Megtettük a magunkét -- Kakas úr egy ujja - Mető lesz a vezéretek! -- Az ebéd -- Borbála aszszony mártíromsága -- Ha úgy veszem, megözvegyültél -- A késői vendég


-- Nagy marha vagy, édes fiam!
-- Igazat mondok, nagy uram !
-- Ez az, amit nem hiszek, édes fiam.
-- Krisztus urunk szent sebeire esküszöm!
-- Részegen feküsznek valahol.
-- Halva feküsznek, uram!
-- Meséld az öreganyádnak!
Csókakő várának legnagyobb szobájában ijesztő csend támadt. A nyitott ablaknál, medvebőrrel bélelt, hatalmas karosszékben trónolt a vár ura, Rikalffia Kakas. Hatalmas, kövér, öblös hangú, faggyúszagú ember volt, akinek csapzott hajából, pöfeteg nyaka mellől állandóan csörgött a veríték. Csak úgy csillogott a homloka, orra, még a vaskos keze is a verítéktől. Egy szolgalány állt a karosszéke mellett, és kócsagtollal legyezgette.
Rajtuk kívül még ketten voltak a szobában. Kakas úr előtt egy tetőtől talpig sáros, poros ember állt, akinek beesett, sovány arcából, ha beszélt, nagy egérfogak villantak elő. Minden ízében reszketett, és nem mert az urára nézni. Kék szeme vizesen csillogott csöpögő orrát időről időre gyors mozdulattal az inge ujjába törölte.
A másik ember hallgatag, tonzúrás fejű pap volt. Az udvari káplán.
Nagyon hosszúra nyúlt már Rikalffia Kakas úr hallgatása, márpedig az ilyen hosszú csönd nem sok jót ígért.
Az egérfogú, csirkearcú ember óvatosan körülpillantott.
Szép szobát láthatott, boltíves, zömök helyiséget, amelynek falát sárral tapasztották ki, talán hogy melegebb legyen, és még nagy, mintás, díszes szőnyegekkel is befedték. Ezek a szőnyegek nagyon drága, holmik voltak, az egérfogú jól ismerte őket, mivel a saját kezével csomagolta össze egy esős novemberi éjszakán a fehérvári káptalan termében. A nagy karosszéken és a faliszőnyegeken kívül mindössze egy láda állt még az ablak alatt. A durván gyalult deszkapadlón friss súrolás és frissen behordott sár nyoma látszott.
-- Beszélj! -- ordított váratlanul Rikalffia Kakas. Az egérfogú ijedtében térdre esett.
-- Nem tudok többet! -- vinnyogta.
-- Ismételd!
A várúr szeme ravaszul villant.
-- Ismételd, de jaj neked, ha nem ugyanúgy és nem ugyanazt mondod, amit az elébb! Albert atya, te is figyelj !
A pap bólintott, a szolgalány tovább legyezett, az egérfogú pedig gyorsan hadarta:
-- Nagy jó uram, biz' isten megtettük a magunkét. Tegnap hajnalban, ahogy a parancs szólt, rárontottunk a Pákái Csoma úr falvára, leöltük, akit kellett, aztán felrámoltuk ökrös szekerekre apraját és nagyját, olyan gyengéden, ahogy trencséni Csák Máté úr szokta az elhajtott népeket. Már útközben megmondtuk nekik, hogy kinek a népei lesznek, és mindjárt megnyugodtak. Messze földön híre van a kegyelmed jó szívének, és azért még azok is örültek, akiknek a sietség hevében levágtuk az apját vagy a gyermekét.
-- Eddig rendben -- morogta Rikalffia Kakas úr, és intett a szolgalánynak. Az letette a legyezőt, egy hatalmas kendőt vett elő, és gondosan megtörülgette az ura arcát és ménkű nagy tokáját. -- Folytasd!
-- És akkor . . . elvittük a népeket a kőkeresztig. Átadtuk őket Csüllög soltésznak.
-- Aztán?
Az egérfogú hallgatott. Eddig is térden állva beszélt, most még jobban összekuporodott, és úgy vacogott, hogy hallani lehetett a foga kocogását.
-- Beszélj! -- ordított Kakas úr. Kikapta a lány kezéből a legyezőt, és az egérfogúhoz vágta. -- Beszélj, mert szíjat hasítok a hátadból!
-- És akkor megjelent...
-- Ki jelent meg, hogyan jelent meg?! Mondd csak el szépen sorjában, úgy, ahogy az imént mondtad, az istenfádat!
-- Ügy volt, hogy a kegyelmed testvéröccse, Pál úr azt mondta, nézzünk tovább egy kis zsákmány után. Nagy kerülőt tettünk, elmentünk az útig, ott leheveredtünk, de a lovak elbitangoltak, mert...
-- Mert?
-- Mert tökrészegek voltunk, nagy uram. A Csüllög szomszéd borral kínált minket, mi meg ittunk, de ivott Pál úr is, aztán csak arra ébredtünk, hogy megjelent...
-- Kicsoda?
-- Hát... a szakállas lovag.
-- Fehér ingben, mint egy paraszt, mi?
-- Talpig páncélban, uram.
-- Az előbb azt mondtad, fehér ingben volt. És hogy nem volt szakálla!
-- Szakállas volt, uram!
-- Hazudsz!
-- A Boldogságos Szűz Máriára, nem hazudok! Ott feküsznek jó társaim és Pál úr is vérben fagyva. A lovag meg jelent iszonyú lován, és hatalmas kardjával úgy verte le a fejünket, mint dühös paraszt a tököt. Azt kiabálta: „Pokolra veletek, majd megmutatom én, ki az úr ezen a földön!” Tetőtől talpig ezüstpáncélban volt, az arcát pedig bajvívó sisak takarta... izé... -- Hirtelen elhallgatott az egérfogú, és rémülten nézett Rikalffia Kakas úrra. Ez a leresztett sisak őt magát is meglepte . . . hogy a fenébe tudhatja ő akkor, volt-e szakálla a lovagnak vagy sem?. . .” Olyan csend ült a szobában, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani. A szolgalány szép szája egy parányit lepittyedt. Fogta a nagy kancsót, és urának nyújtotta. Jól tudta, mikor mit kell tennie.
-- No, hát csak folytasd! Édes fiam, hogy a pestis vigyen el...
-- Akkor Pál úr szörnyű viaskodásba kezdett. Egymásnak ágaskodott a két ló, csattogtak a kardok, az a fiatal fickó pedig . . .
-- Miféle fickó?
-- Hát ...
-- No, csak folytasd, édes fiam!
-- A lovának színezüstből volt az álarca, arannyal átszőtt sárga takaró fedte, a nyíl lepattant róla, akárcsak a lovagról, akinek hófehér ruháját . . . ingét . . . csak úgy villogott a lovag szeme ... és rövid szakálla volt, mint László király úrnak a templomképeken ... és én segítettem Pál úrnak . . . de ő elzavart ... és amikor Pál úr megkérdezte: „Ki vagy te, ördöngös vitéz?. . . „Én vagyok Kartal, én vagyok Kartal!” -- azt felelte.
-- Hm.
Kakas úr csak ennyit mondott. Fél szemmel Albert atyára pillantott, aki azonban inkább az égre emelte ájtatos tekintetét, nehogy az urára kelljen néznie. Volt hát idő, hogy valamennyien elgondolkozzanak. Albert atya az Isten dolgán bizonyosan, Kakas úr az öccse komisz halálán, az egérfogú a maga jövőjén, s persze a szolgalány is, vajon mit tegyen inkább: bort adjon-e megint, vagy törölgesse a rengő nagy tokát?
-- Mondd csak, édes fiam -- kezdte Kakas úr a beszédet vészjóslóan csöndes hangon --, hogy is hívnak téged?
-- Mető.
-- Hát azt tudod-e, Mető, ki rabolta ki a veszprémi káptalan kincsesházát?
-- Mi...
Abban a minutumban szava szakadt a nyavalyásnak, mert Kakas úr akkorát kiáltott, hogy azok a híres szőnyegek is megrezzentek a falon.
-- Hé!
Elég volt ennyit kiáltania. Rikalffia Kakas úr még nem tapasztalta, hogy a nagyurak, királyok csengettyűvel vagy tapssal hívnák a szolgáikat. Ő bizony csak rikoltott egy nagyot, az is elég volt, hogy benyomuljon a szobába két nyegle kardos, felkapja a földről Metőt, az egérfogút, aztán megint oda vágja a padlóra, akár egy rongyot, azzal szaporán rásózzon tízet az alfelére, mivel Kakas úr egy ujját felmutatta.
Csókakő várában Kakas úr minden ujja tízet ért -- ha verésről volt szó ...
-- Hát aztán tudod-e, édes fiam -- kezdte a vár ura ismét, amikor a testőrei dolguk végeztével kirobogtak az ajtón --, tudod-e, hogy ki szaglászott körül Esztergomban, és hozta el onnan a legszebb kelyheket? Ki rombolta le Kemény Tilaj épülő várát a Bakonyban, és ki hajtotta most el Pákái Csoma legnépesebb falvát? He?
Kakas úr előrehajolt ültében, dülledt szeméből csak úgy sugárzott a jóindulat, hogy no, hátha jó lesz az a válasz. Albert atya is előrelépett, a kezét felemelte, csak a lány legyezgette ismét az urát, neki ez volt minden gondja.
-- Nyögd már ki !
-- Hát. . . Pál úr meg mi ...
-- Marha vagy, édes fiam! Ha ilyen marha vagy, nem sokra viszed nálam. Hé!
Az újabb hé a két ajtónállónak szólt. Kakas úr most már öt ujját mutatta, de egyúttal azt is jelezte, hogy odakint hajtsák végre az ítéletet. Aztán kiküldte a lányt is, majd Albert atyához fordult.
-- Na, szentatyám, halljam a szavadat!
-- Úgy vélem, kedves fiam -- kezdte atyáskodva a pap, aki ugyan nem sokkal volt idősebb uránál, de reverendája és ájtatos hivatala feljogosította az ilyen megszólításra --, hogy ez a Mető igazat beszél. El kell hinnünk, amit mond.
Rikalffia aggodalmasan forgatta nagy golyószemét.
-- Hinném is, ha tudnám, hogy hazudik. De nem hazudik, mert az öcsémet biztosan levágta valaki. A többit is. Vajon ki tehette. Pákái Csoma?
-- Hiszen most hallottad, hogy Kartal. Hát nem érted, édes fiam? Pedig én tüstént írom a panaszlevelet. Eddig csak mások panaszkodtak arra az istenverte Kartalra. Hadd tudja meg a király ...
-- Melyik király?
-- Akármelyik. Tudja meg, hogy Rikalffia Kakasnak mindenkinél nagyobb oka van a panaszkodásra. Veszprémből szőnyegeket, Esztergomból kelyheket, Pákái Csomától embereket rabolt ez a Kartal. Most pedig megölte a te testvéröcsédet.
-- Hát ez igaz, hát ez igaz -- motyogta a vár ura, és megpróbálta nehezen mímelt gyásszal elfojtani boldog vigyorgását. Egy kézlegyintéssel elküldte a káplánját, írná csak meg azt a panaszos levelet, aztán ismét rikkantott egyet, és megparancsolta, hagyják abba annak a marha Metőnek a tángálását. Maga elé hívatta, és vele a szobába parancsolt még harminc fegyverest, így szólt hozzájuk:
-- Látjátok ezt a Metőt?
Röhögtek a torzonborz figurák. Hogy látják, persze hogy látják.
-- Aztán tudjátok-e, hogy ez a Mető személyesen találkozott a rettenetes, félelmetes Kartal lovaggal?
Erre még nagyobb lett a vidámság. Csak úgy zengett a csókavári nagyszoba.
Egészen addig, amíg Kakas úr egy óriásit nem rikoltott.
-- Elég! -- üvöltötte, és kövér képe egészen lila lett. -
Nyolc emberemnek vége. Köztük Pál öcsémnek is. Hát annyit mondok, kimentek, és hazahozzátok a tetemüket. Szekeret visztek, arra teszitek őket. Ketten kísérhetik, a többiek pedig . ..
Pisszenés sem hallatszott. A várúr hatalmas alakja, mint szörnyű bivalyé, úgy magasodott föléjük.
-- A többiekre két feladat vár. A vén Bankó várát szétveritek, azt az átkozott baglyot pedig rabláncon elébem hozzátok híres-neves lányával együtt. Mindenki másnak vége legyen! Házat, falvat felgyújtani... Ez az első. A második: a föld alól is előkotorjátok azt a Kartalt, akit ez a Mető látott. Megismeritek. Fehér a ruhája, ezüst a páncélja. És hogy minden rendben menjen, ez a Mető lesz a vezéretek!
A zajongásra felemelte a kezét.
-- Csönd legyen! -- harsogta. -- Ügy lesz, ahogy mondtam. Mető vezet, és akármit mond, szavatok sem lehet. Aki vele vitázik, kiröhögi vagy ellenkezik, karóba huzatom. De hogyha a következő vasárnapig elő nem keríted a te Kartalodat -- forduljMetőhöz --, Bökő kezére adlak, és az majd érti a dolgát, hogy minden tagodat lassan törje össze, mielőtt kiköpnéd azt a pokolra való lelkedet. Mire az ebédemnek vége, kapun kívül legyetek!
A hozzá legközelebb állót vállon ragadta, és akkorát lökött rajta, hogy az még öt társát is magával sodorva, valósággal zuhant az ajtó felé. A csűrhe percek alatt kitakarodott, a nagy, fehérre meszelt szobában halálos csönd maradt, amelyet csak Kakas úr nehéz szuszogása tört meg.
Magára maradt Rikalffia Kakas, Csókakő várának ura.
Elgondolkozott.
Kitárta a szobája ablakának mindkét szárnyát. Ez az ólomkarikás, színes ablak volt a vár legdrágább darabja; valahányszor csak hozzáért, büszkén és dédelgetve nézte. Ilyen ablakot, üvegablakot csak a legnagyobb urak, püspökök, érsekek palotáján látni, no meg híres és nagy egyházakon, mint amilyen az esztergomi vagy a fehérvári...
Az ám, ezt az ablakot éppen a fehérvári káptalan nagyterme siratja. A szőnyegekkel együtt ez is onnan került.
-- Ez a dolgok sorsa -- hümmögött magában Kakas úr, és nagyon büszke volt, amiért ma okosakat gondol, és rejtelmeseket mond.
Hiszen okosságra és rejtelmességre épült Csókakő vára is.
Annak idején a jó emlékezetű IV. Béla király „hűsége és jó szolgálatai” jutalmául engedélyt adott Csörgő Rikalf vitéznek, hogy a Vértes hegység déli részén várat építsen, és azt Kakas Pál fiával együtt fenntartsa. Hova építsen, minek a védelmére építsen várat, abban a zavaros időkben kifelejtődött az adománylevélből, mint ahogy az sem került bele, hogy Kakas Pál nem egy fiú, hanem éppenséggel kettő: Kakas és Pál.
Csörgő Rikalf tehát végigjárta a Vértes hegység déli vidékét, és egy puszta dombtetőre, amely a hatalmas erdőségből kopaszon és ijesztően meredt a magasba, rámutatott. Az lesz a vár helye, azon úgyis csak csókák tanyáznak, oda építjük a várat.
A derék Béla király nemsokára meghalt, és minden más király, aki utána jött, csak nézhette, mire viszi -- és miből -- az a ravasz Csörgő Rikalf.
Aztán amit az apa félbehagyott, folytatta mostanáig Kakas Pál.
Jobban mondva Kakas és Pál.
Hát mi tagadás, nem nyomta a gyász Kakas úr lelkét. Még örült is a fivére halálának (ha ugyan igazat beszél az a marha Mető, és nincs valami más merénylet a dologtían). Mert ha igazán meghalt Pál, vége a terhes és kínos vagyonközösségnek, vége az örökös huzakodásnak, hogy ki mit szerzett, kinek mennyi a része.
Ezentúl csak Kakasé minden falu, minden erdő és minden jószág, amit eddig a közös néven szereztek.
Rikalf fia Kakas elégedetten nevetett. Rázkódott a hasa, a tokája, rezgett az egész hatalmas ember a nevetésben.
-- Nagy uram -- hallatszott háta mögött a szolgalány kedves, puha hangja. --- Nagy uram, asztalon az étel.
Ügy tett, mintha nem hallaná. A hatalmas, messzire elterülő erdőséget nézte, amely a Csókakő puszta hegyét megkerülve kifutott a síkságra is. Az erdőt most már hatalmas nagy foltok szaggatták, az irtásokon régi szolganépek és újonnan települt szabadok gazdálkodtak, a házak körül csirkék kaparásztak, az utakon boglyasra rakott szénásszekerek zötykölődtek, az udvarokban disznók röfögtek, a távolból marhakolomp mély hangját hozta a szél.
Szép ... -- valami ilyesféle, bizonytalan gondolat támadt fel Kakas úrban, de addigra már vissza is fordult az ablaktól.
-- Behozzam az ételt?... --A lány már elhagyta az „uram”-at.
Rikalffia Kakas félretolta a készséges fehérnépet, és vigyorogva, szótlanul átment a nagy ebédlőszobába, ahol már várta őt a  dúsan terített asztal, az asztal körül pedig azok, akikkel megosztotta ételét és italát: a felesége, Cseszneki Borbála, a lánya, Zsuzsanna, aztán Albert atya, a káplán és a vár ispánja, egy ijedt képű ember, akit csak azért tartott, hogy legyen kivel veszekednie.
-- Már túl vagyunk az imán. -- A csirkecsontú, madárképű Borbála asszony kihúzta magát ültében, és reszelős hangján megismételte: -- Túl vagyunk az imán. Ügy látszik, nagy baj lehet, ha az én uram mégis meglátogatja az asztalunkat.
-- Hehe! -- vigyorgott Kakas űr, és véreres szemét forgatva lezökkent a székére.
-- Legalább keresztet vetne, mielőtt bűnös szájához emeli az Isten ajándékát.
-- Hehe! -- rezegtette tokáját Kakas úr, és egy gyors mozdulattal keresztet vetett. Még mormolt is hozzá valamit, nehogy Albert atya rosszallhassa a dolgot. Aztán vidáman és derűsen kezdte gusztálni az asztal kincseit, amelynek főhelyén hatalmas tál terült, rajta ropogósra sült kappan, szalonnával spékelt nyúlgerinc, kicsiny tálkákban mindenféle sáfrányos, borsikás finom mártásokkal körülvéve, amibe a letépett falatokat mártogatni lehetett. Kakas úr mégis egy különálló tál után nyúlt, amelyben hatalmas marhahús díszelkedett, zellerrel, répával, retekkel, sőt mi több, megreszelt tormával megdobált lében főtt, velősen, tükrösen rezgő, hatalmas, mócsingos marhahús, amelynek csodálatos illatától dörömbölni kezdett a Kakas úr gyomra, a szája még szélesebbre húzódott, a rengeteg toka mélyéből, az öblös torok aljából nyüszítő, rikácsoló, gyermeteg hangok törtek kifelé. A nyála csordult, ahogy leszelt belőle egy kapitális darabot, és kéjesen vicsorogva beleharapott, hogy aztán valósággal röfögve, csukladozva falja tovább Borbála asszony őszinte megrökönyödésére.
-- Vadállat -- sziszegte a vár úrnője, és hozzátette: Ronda disznó . . .
-- Hehe! -- nevetgélt Rikalffia Kakas úr, és a lányára kacsintott.
Zsuzsannával megértették egymást. Ő meg a lánya jó barátok voltak. Már csak azért is, mert Zsuzsi hasonlóan hatalmas, erős csontú termet volt, és aki ránézett, megesküdhetett, hogy idő múltával éppen olyan drabális, pöfeteg, rengő hajú élő húsgomba lesz, akár az apja.
Zsuzsanna azonban még túl fiatal volt ahhoz, hogy mélyrekedt hangján kívül bármilyen közösséget vállaljon az apjával. Borbála asszony -- isteni csoda igazán, hogy ilyen vékonypénzű nőszemély ilyen hatalmas lányt szüljön -- istenfélelemre, ájtatosságra és sok pirulásra nevelte gyermekét. Zsuzsanna naponta gyónt és áldozott, órák hosszat térdepelt a házi kápolna kövén, és Albert atya megítélése szerint kellő szerénységgel sokra viheti majd ... Borbála valóban úgy képzelte, hogy lányát előbb-utóbb beadja Budára a Nyulak szigeti zárdába, ahol nagy szükség van istenfélő, erényes, ám mégis erélyes priorisszákra . ..
-- Anyám, egy zárdában csak egy priorissza van. Ö az apácák főnökasszonya. A vezető.
-- Ha Isten úgy akarja, az is lehetsz.
Zsuzsanna nem szólt, lehajtotta fejét, és gondolt, amit gondolt erről az egész apácaságról.
-- Bár engem is oda adtak volna a szüleim ... -- sóhajtotta Borbála asszony. -- De hát nekem vállalnom kellett ezt a mártíromságot. És lásd, vállaltam.
A mártíromság -- semmi kétség -- a Kakas úrral kötött házasság volt, és Borbála ezt nem is titkolta. Amikor csak tudott, belemart az urába.
-- Zabái, röfög, mint egy vaddisznó. Pfuj, micsoda istentelen jószág! -- mondogatta.
Most is megkérdezte:
-- No, mi az, mi az, hites uram, a kis csókáját ma nem hozza asztalunkhoz? Ma nem akarja megalázni hites asszonyát, akit Isten oltára előtt fogadott.. .
A „kis csóka” Kakas úr kedvence, a szelíd szavú szolgalány volt, aki bizony nemegyszer ott serénykedett az ebédéző- vagy vacsorázóasztalnál.
-- Hehe! -- nevetgélt most Kakas úr, és azt mondta: Egyél, kislányom.
Zsuzsi az anyjára nézett. Vaskos ujjai már-már megrebbentek, hogy a tál felé nyúljon, aztán mégiscsak a nyúlgerincből tépett le egy kicsiny falatot.
Az anyja nem nyúlt a húshoz, kenyeret tépett, és csak az ízes levekbe mártogatia.
-- Pál öcséd, az a másik jómadár, merre istentelenkedik? Ó, szentséges atyám, ha egyszer találkozhatnék az érsek úrral, hogy bepanaszoljam neki ezt a sok ocsmányságot, istentelenséget, erkölcstelenséget, amit ti ketten műveltek!
Ha elmondhatnám, hogy a saját gyermekedet sosem tanítottad imádkozni, hogy péntek böjti napján húst zabálsz, és eltűröd, hogy a népeid pogánykodjanak ...
-- Fogd be a szád! -- mordult egyet Kakas úr, de a szeme gúnyosan tovább nevetett. -- Pál meghalt, tegnap megölték. Volt, nincs. Ezentúl én vagyok egyedül Csókakő ura. . . Eddig minden közös néven ment. Kakas Pál, hehehe . . . Na, hát vége. Minden veszekedésnek ez a közös név volt az oka. Mindenből részt kért, és nemcsak részt, hanem az egészet is. Amit csak én szereztem, abból is. Csak téged nem akart elragadni tőlem, te asszony, hogy az ördög vinné el azt a madárképedet! Pedig te is Rikalffia Kakas Pálnak vagy a felesége. Az ám. Ha úgy veszem, megözvegyültél. . . Hehe ...
Borbála asszony kezéből kiesett a mártásos kenyér. A csontos, csúnya arc piros lett a felháborodástól. A dülledt csirkeszemekből eleredt a könny.
-- Ocsmány! Senkiházi! Rablógyilkos! Istentagadó... pogány ... Ó, miket beszél, miket mondhat! Hát lehet az ilyen bűnökre feloldozás?. . . -- Egy lapos, szemrehányó pillantás villant Albert atya felé. -- Ó, Szűzanya Mária, néha már elkövetem a bűnt, és azt kívánom, bár ne volna a mennybéli Isten olyan megbocsátó, és sújtana téged a legszörnyűbb büntetéssel. . .
Odalent az udvaron éles fütty harsant. Aztán egy kürt mély tutuja zúgott. Az elvágtató lovak robogása idáig hangzott. Mető és csapata elviharzott.
Ebéd alatt több szó nem is esett. Borbála asszony igazán megrémült, mert eszébe jutott, hátha csakugyan felbőszíti az urát, aki képes, és azt hazudj a, nem is ő, hanem az elhalt Pál úr volt a férje. És csak az kell, hogy Albert atyát rávegye valami hamis esküvésre . . . Nagy Isten, képes rá, és megteszi!
Egy gyenge asszony mit tehet?
Itt az ideje már, hogy királya legyen az országnak . . .

Ámbár erre gondolt Kakas úr is, miközben a marhahúst habzsolta, és nagyokat böfögött hozzá. Király kéne, most már igazán, hogy az ember tudja, kinek a szekere után hajtsa a magáét. Most két királya is van az országnak, de egyik sem az igazi. Bizony, az ember nem lehet elég okos. Ha időben rátalálna arra, aki végül a király lesz, hát akkor el lehetne simítani sok mindent. Többek között azt is, hogy már évek óta tíz királyi falut ő kormányoz, ő szedi az úrbért, a robotot..  hehe ...
Délutáni lusta csend telepedett Csókakő várára. Az uraságnak vasárnap volt minden délutánja, nagy evések után hosszú horkolással.
Zsuzsanna kisettenkedett a konyhába, és amit az asztalnál nem mert megtenni: két kézzel tömte,a szájába a főtt marhahúst.
Az ispán a szobájába bújt, és nagy hirtelen előszedegette rovásos botjait. Uramisten, miből fog ő ezután lopni? A két civakodó testvér között könnyen ment a dolog, de ez a Kakas úr ... bárcsak őt vitte volna el az ördög !
Már estébe hajlott az idő, a lenyugvó nap vörös fénye csak a nyugati szobákat világította meg, a vár többi helyiségében mécsest kellett gyújtani, amikor váratlanul a kapuőr kiáltása hangzott.
A falépcsőkön feldobogott egy legény, és jelentette, ki a jövevény.
-- Marha, engedd be! -- dörrent rá a várúr.
Ámbár megtették azt már az ő engedélye nélkül is. A csatakos, fáradt lovat elvezették, és hamarosan ott állt Rikalffia Kakas előtt sógorkája, a keszeg Cseszneki Demeter.


ÖTÖDIK FEJEZET :

Ha címeres nemesember fia volnál -- Kartal csak egy van! -- Lompos lován a hős lovag elindult -- Párbeszéd a halottakkal -- Felmegyek Budára a királyhoz -- A hajnali erdő -- Különös találkozás -- Az erdei remeténél -- Hosszú és keserű az én apám története -- Mi kell a királysághoz?

Együtt mehettek volna tovább, akár a mesében -- aztán mégse mentek.
Mire Lóránd lovag, a szavatartó, ismét a nyergébe zökkent -- Kartal bizony megint csak alulról nézhetett fel rá.
Ez már Isten rendelése -- mondanák a papok. -- Hogy legyen úr, és legyen paraszt.
Ez volt hát az egyik ok, amiért nem együtt folytatták az utat, ámbár a lovag kedves volt és hálás. Testben és lélekben megkönnyebbülve, kék szemével barátságosan rámosolygott a fiúra, és búcsúzóul vaskezét nyújtotta.
-- Isten áldjon, fiú! Köszönöm, hogy segítettél -- recsegte. - Lovaghoz méltóan viselkedtél, noha csak paraszt vagy. Légy büszke rá, hogy a kardommal harcolhattál, mert nem akármilyen kard ez. Olyan acélból verték, amilyenből a mondabeli Arthur király csodakardját, az Exkaliburt kovácsolták. Ha csatába megyek, nem is viszek más fegyvert magammal, csak ezt a hosszú, egyenes kardot. Hiszen így szól a lovagi regula is: egyetlen karddal!
A fiú bólintott. Elszorult a szíve, ha arra gondolt, hogy alig fertályórája még ő ült abban a díszes, szép nyeregben, ő emelte a híres kardot, miközben vitézi életről ábrándozott, sőt valóságosan is küzdött, méghozzá lovaghoz méltóan, ahogy imént Lóránd úr mondotta.
Hunyorgott. A délutáni nap éppen a szemébe tűzött, és ebben a délutáni fényben úgy festett a szavatartó lovag, mintha merő aranyból öntötték volna. Ahogy ránézett azember, a lélegzete is elakadt: olyan győzelmesen délceg, olyan sérthetetlen és erős volt, mint a templomi képeken a hős Szent László király.
Elfogadta a feléje nyújtott kezet. Megrázta férfiasán, noha szisszent hozzá, mert becsípte ujját a kesztyű pikkelye.
-- Hallod-e -- a lovag hangja messzire zengett -- ha címeres nemesember fia volnál, azt mondanám, légy a fegyvernököm, idővel magad is lovaggá lehetsz. De hát így . . . hanem azért jó tett helyébe jót várj! Ha Isten segítségével Caroberto király előtt tiszteleghetek, rólad is ejtek majd néhány jó szót.
-- Köszönöm ... -- bólintott a fiú, és elcsuklott a hangja.
-- Egy hibázik csak: még a nevedet sem tudom!
-- Kartal vagyok, uram.
A lovag kurtán felnevetett.
-- Ne bolondozz, te!
-- Ez a nevem, uram. Kartal.
-- Hallottam. Azt a zsiványt is ezzel ugrattad -- intett Lóránd elkomorodva a foghíjas óriás teteme felé. -- „Én vagyok Kartal, a rettenetes!” -- kiabáltad. Nem mondom, ügyes fogás volt, mert egy pillanatra meglepődött a fickó ... de azért azt mondom, velem ne mókázz.
Pillanatnyi csönd ereszkedett közéjük. Egyszerre csak kínos lett az iménti nevetés, a közös küzdelem meg a szíves jóakarat.
Hallgattak. Lóránd elkedvetlenedve, Kartal értetlenül.
-- Ez a nevem, uram -- ismételte nagy sokára.
-- Az efféle tréfát nem szeretem.
-- Nem tréfálok.
-- Nono! Kár, hogy elrontod a dolgot. Mire kereszteltek? 
-- Péterfia János vagyok a keresztségben.
-- No ugye?
-- De csak Kartalnak neveznek. Mindenki. Apám is. Az én nevem Kartal. Régi név ez! Nem hazudok!
A szavatartó lovag mérgesen felkiáltott.
-- Most már elég legyen, hallod-e! -- És lecsapta a sisakja rostélyát. -- Annyit mondok, csúffá tenni nem fogsz! Még hogy Kartal ! Hát tudd meg fiú, megesküdtem én Normandiában a csodaszép Blanchefleur kisasszonynak, hogy megszabadítom Caroberto királyt attól a rettenetes rablólovagtól, aki a királyi birtokokat prédálja, és az életére tör. Annak a lovagnak a neve pedig nem más, mint Rettenetes Kartal! Érted már, te paraszt? Rettenetes Kartal nemes lovag akkor is, ha rabló. Hogyan lehetnél te ő, amikor csak paraszt suttyó vagy, akkor is, ha másképpen becsületes? Hát annyit mondok, tudom, amit tudok. Ne ingerkedj velem! Rettenetes Kartal csak egy van, de az nem te vagy!
A suhanc most már végképp méregbe jött. Válláig csúszott az inge, ahogy ökölbe szorított kézzel hadonászott a vasvitéz előtt.
-- A mindenit, arra jó voltam, hogy a lováról levegyem, hogy ezt a ronda dögöt hajkurásszam, arra bezzeg megfeleltem, hogy a zsiványokat kaszaboljam? Hát bánom is én a kend rablólovagját! Miattam, lehet az olyan rettenetes, hogy betojjanak tőle a finom uraságok is! De Kartal csak egy van! És az én vagyok! Megértette. . . hallja?! A fene a süket fejit. . .
Hanem ezt az utolsó mondatot már csak a vashátnak meg a ló sárga takaros farának mondhatta.
Lompos lován a hős lovag elindult, hogy ígéretéhez híven addig le ne szálljon a nyergéből, amíg Caroberto király előtt nem tiszteleg. Aztán, ugyancsak ígéretéhez híven, megvívhat életre-halálra a király nagy ellenségével, Rettenetes Kartallal.
Ment hát a lovag. Vitte a lova. Az éles paták újból felcsapták az út porát. Ide-oda libbent, hintázott a sárga takaró. Döngött a föld a súlyos ló alatt. És a lovag -- a szavatartó --, mintha aranyból öntötték volna. Sisakján forgó, dárdáján szalag, ló és lovas csupa fény, és csupa cafrang.
Kartal égnek emelt kézzel nézett utána - és majd szétrobbant a dühtől,
-- Hogy az istennyila csapjon belé! Nem ért a szóból!
Dúlva-fúlva kiabált egy ideig, aztán meg csak morgott, mint a bolhás kutya.
-- Ne mókázzam vele !.. Még hogy én! Hát ki fene a Kartal még rajtam kívül? Hé, te vasfazék, hallottál már a nagy Kartal-Kurszán nemzetségről? Amely még Árpád apánkkal vonult az országba? Na ugye, azt se tudod, eszik-e vagy isszák, akárcsak én a te francos Normandiádat. Akkor meg mit beszélsz! Azóta se hívnak senkit Kartalnak, senkit az egész nemzetségből. Érted?
Annak már mondhatta. A magas bokrok eltakarták, már csak a dárdahegye ugrált a lombok felett.
-- Az ember segít neki, töri magát érte, aztán a szavát se hiszi. Kineveti. Kioktatja. Ne mókázzon velem! Rettenetes Kartal csak egy van.
Hirtelen elhallgatott. Szégyenkezve rágta a szája szélét.
Az ám, miért is kiabálta ő, hogy „rettenetes” Kartal?
Hiszen az a nyavalyás Ivánka apród csak gúnyból vetette oda neki... ő csak mondja utána, mint a szajkó.
Megrettenve riadt fel mérges gondolataiból. A szanaszét kószáló lovak közül horkantott az egyik. Máskülönben némaság volt mindenfelé. Halotti némaság.
Ott feküdtek a zsiványok a magas fűben.
„Jó lesz, ha eltűnök innen-- gondolta Kartal, és óvatoskodva pillantott az útra meg az erdő széle felé. -- Akárki talál rám, csak én húzom a rövidebbet. Egy jó kardom sincs, hogy megvédjem magam.
Ijedten lehajolt, és felkapta az egyik rabló elhullott kardját.
-- Az istennyila üssön belétek! -- fordult most haragja a halottak felé. -- Az a Kartal akkor is nemes, ha máskülönben rabló? Hát ti vajon kik vagytok, mik vagytok? Talán, ti is nemesuraságok vagytok?
A csupasz karddal körbemutatott a tetemeken, de úgy beszélt hozzájuk, mintha köztük volna Lóránd lovag is, a szavatartó, jóllehet a derék, cafrangos vasvitéz úgy eltűnt a délutánban, akár egy látomás.
-- Elegem van belőletek, halljátok-e?! Vagyok ám én is annyi, mint ti! Jófélék voltatok, meghiszem. Régen rátok fért, amit most kaptatok. Vajon hány asszonyt, hány gyereket öltetek meg? Na tessék, téged a kese ló rúgott fel, úgy fekszel, mint akinek a hasa csikar. Te már elhiszed, hogy én vagyok Kartal? Nagy zsiványok, nagy zsiványok, az apátok ne sirasson! Még hogy ne mókázzak  ... Ha neked mondanám, hogy én vagyok a „rettenetes”, elhinnéd, ugye . . . ámbár elhitted, te aztán igazán elhitted -- komorult el a hangja, amikor az óriás teteméhez fordult.
Kartal dühös volt. Mit kezdjen már ezekkel a zsiványokkal? El kéne temetni őket. Gazdátlan halottakat keresztényhez illően az temeti, aki megtalálja. Na, hát majd előjönnek a közeli falvakból a szolganépek, azok majd elkaparják őket. Az élelmesebb pedig leszedegeti róluk a fegyvert meg a páncélt, és jó pénzért továbbadja más vitéznek -- hacsak a földesúr vagy a pap el nem parancsolja tőlük az efféle ebül szerzett zsákmányt.
-- Azt már nem! -- csattant fel. -- Majd megmutatom én neked!
Mármint Lóránd vitéznek, úgy gondolta, mert a kardhoz abban a minutumban keresgélni kezdett megfelelő sisakot, vértet...
... és lám csak, alig telt bele annyi idő, amíg az ember lassan elmond egy miatyánkot meg egy üdvözlégyet, a gyolcsinges, madzagöves Kartal helyett sisakos, láncinges, vasmellényes, bőrsarus Kartal támadt fel a sárvízi erdő szélén. Ló is került alája bizony, méghozzá az óriás gyönyörű szép, almásderes ménje, amely tüzesebb, idegesebb s mégis kezesebb jószágnak bizonyult Lóránd lovag hideg belga lovánál. Egy kis ideig arra gondolt az így megújult
Kartal, hogy vezeték lovat is zsákmányol magának, de hozzáértő szemének tüstént feltűnt, hogy minden lovon más billog éktelenkedik -- egyiknek kereszt, másiknak nyíl, harmadiknak karika volt a farába sütve --, vagyis hát minden lónak más gazdája volt valaha, ezért maradt az egyetlen lónál, mert azon az a karika jel éppen egy sötét foltra esett.
Ahogy a vitézi ruhát felöltötte, az önbizalma visszatért.
Az önbizalmával meg az éhsége.
Nem is teketóriázott sokat, leült az egyik fa tövébe, elővette otthonról hozott elemózsiáját, és derekasan beszalonnázott.
Ha már beszalonnázott, szundikált is rá egy keveset. Mi tagadás, elfáradt kissé a viaskodásban, és amúgy is nyomták mindenféle gondok. Király, gyűrű, Ivánka apród (a Kata nemzetségből, úgy ám), no meg az is, hogy miképpen jelenjék meg őfelsége előtt. „Jöjj Budára a jutalmadért!” Hát hiszen nem várat ő magára, megy ő, majd megmutatja Lóránd lovagnak, annak a bádogmaskarának, hogy miféle nagy név és nagyszerű lovag Kartal... Kartal... a rettenetes . ..
Erre a szóra riadt fel.
Rettenetes.
Varjak keringtek a halottak fölött. Vadul csapongtak, majd kitárt szárnnyal, lassan, szinte lebegve értek a földre. A nap is leáldozott. Lassan ereszkedett a látóhatár szélére. Mint halottra a varjú. Megült egy pillanatra a föld szélén, a fák lombján, és a halódó világ vérétől pirosán még utoljára végigpillantott a tájon, ezen a csodás, dimbes-dombos vidéken, ahol nagy urak és kicsiny falvak élnek, és ahol még minden olyan, mint azokban a régi időkben, amikor a magyarok sem voltak mások, mint ma a kunok, amikor még nem jöttek tatárok, nem háborogtak a királyok, és nem volt már semmi különbség ember és ember között, minthogy az egyik honfoglaló volt, a másik meg legyőzött ellenség.
Felkapott Kartal a lovára, és elindult.
,,Felmegyek Budára a királyhoz. Jutalomképpen az igazságomat kérem.
Apám igazságát.”
Megsarkantyúzta a lovát, és az alkony sűrűsödő homályában messzire vágtatott a helytől, ahol Rikalffia Kakas úr nyolc jó haramiája -- köztük saját testvérbátyja -- hevert varjak és hollók martalékául.
Öreg erdőben ébredt, hatalmas tölgyek alatt.
Előző este sokáig vágtázott, örült a lovának, amelyet örömében Sárkánynak nevezett el, és amely méltó volt a nevére, mert úgy száguldott, akár á szélvész, táguló orrán úgy fújta a levegőt, akár a mesebeli sárkány a tüzet, és vad nyihogásával, lobogó sörényével alaposan megijesztette azt a rozsét hordó parasztot, akitől Kartal az utat tudakolta.
-- Rossz felé megy, vitéz uram -- mondta a paraszt. -- Ez az út Szamárdiba vezet. Buda arra van, épp ellenkezőleg. Ha amott az erdőn átvág, elérheti Fehérvárt is, vagy ha szerencséje van, egyenesen rákerül a Kalmár útra a Velencei-tónál.
-- Köszönöm, öregapám -- mondta Kartal, ami fegyveres embertől olyannyira szokatlan volt, hogy a paraszt csak álmélkodott, és háromszor is utána kiáltott:
-- Isten áldja, vitéz úr ...
Kartal odavolt a büszkeségtől, hogy vitéz úrnak szólították. Mihelyt eltűnt a szeme elől az öreg, nagyot rikkantott, sarkantyúba kapta Sárkányt, és újból vágtázni kezdett.
Vágtázott is addig, amíg végképp elvesztette az utat.
Arról már jó ideje letett, hogy utolérje a köddé vált Lóránd lovagot, hanem azon már ugyancsak bosszankodni kezdett, amikor a mély keréknyomok egyszerre csak szanaszét futottak, eltűntek, az út pedig -- már amelyik nyomot éppen útnak vélt, és sokáig követett -- egyenesen egy hatalmas erdőbe vezetett, ott egyre szűkült, mígnem egy irtásnál tovább nem jutott. Azon túl már csak gyalogösvény látszott, ahol az alacsonyan tekergő ágak miatt nyeregben már nem ülhetett, hanem kantárra fogta a lovát, úgy ment tovább.
Ment egészen addig, amíg végképp rá nem esteledett.
Akkor alkalmas fát keresett magának, annak a tövében leheveredett. Betakarózott a köpenyébe (ilyenkor még meleg a nappal, de már hideg az éjszaka), feje alá tette kenyeres batyuját, csuklójára tekerte a Sárkány kötőfékjét, és mint aki minden dolgát elrendezte, fáradt, tiszta álomba zuhant.
Mélyen aludt. Fel sem rezzent az éjszakai erdő félelmetes, különös zajaira. A messzi vijjogásra, a kísérteties kuvikolásra, csattogásra, még a lova gyanakvó horkantásaira sem, ami messze csörtető vaddisznót, avaron surranó kígyót jelzett.
Hajnalban aztán a csendre ébredt.
Mert az éjszaka és a hajnal határán van egy röpke óra, amikor a sötétbe borult vadon is elhallgat. Ilyenkor igazán alszik a rengeteg. Lehunyja nagy, merev szemét a bagoly, megpihen a vadmacska, a róka bebújik a kölykeihez, és véres száját nyalogatva nagyokat szusszan, még az örökké riadt szarvas is megtámasztja koronáját egy ágon, és mozdulatlanul figyel.
Alszik az erdő.
Alig egy óra hosszat tart ez a csend.
Aztán váratlanul, harsány ijedelemmel felsikolt egy macskabagoly. S nem tudni, vajon az éjszakától búcsúzik-e, vagy a hajnalt köszönti.
Még csend van, de már láthatatlan és ellenőrizhetetlen módon megindul a nappali erdő élete.
Hajnali szél hintázik a lombokon. A fészkekben már tátogatják csőrüket az örökké éhes fiókák.
Egy mókus lebben át egyik fáról a másikra -- nyomában ijedt madarak rebbennek fel a magasba.

Nyúl sír, türelmetlenül röffen a vaddisznó. A szarvas nem mozdul, csupán a fejét fordítja kissé, és hersenő fogakkal legelni kezdi a friss leveleket.
Aztán egyszerre csak tele van madárhanggal a levegő.
Fütyül a hajnalmadár és a csuszka, ciákol az erdei pityer, cinkék csevegnek, süvöltők locsognak, és valahonnan éles, átható nevetés is hallatszik, amely egészen emberi nevetésnek tűnik, és csak jófülűek érezhetik meg, hogy egy szajkó utánozza az ember nevetését.
A fiú megborzongott. Felállt, lesöpörte magáról a hangyákat, amelyek szemtelenül telemászták a köpenyét.
Eszébe jutott az apród. Gyulafia Ivánka a Kata nemzetségből. Keserveset sóhajtott.
Ahogy az erdő mélyébe is belopakodott a világosság, útnak eredt. Bosszankodott, hogy elvesztette a jó utat, mégsem félt attól, hogy végképp eltévedt a vadonban. Amíg járt úton halad, valahova csak eljut.
-- Gyere, Sárkány!
A ló megrázta a fejét. Lassan lépkedett új gazdája után. Úgy látszott, nagyon unja az erdőt.
A fák egy helyen megritkultak. A nehéz tölgyekre itt nem futott fel a nagyszerű borostyán, csak az iszalag dárdás levelei látszottak, és a seprence fehér virágából meg a tárnics kék szirmaiból nőtt csodás szőnyeg.
Patak csörgedezett a közelben.
Kartal letérdelt, levette sisakját, hogy vizet merítsen.
-- Dicsérd az urat, fiam! Mielőtt innál, imádkozz velem! Majd kiejtette kezéből a sisakot. Megrettenve ugrott fel, és a kardjához kapott.
-- Angelus Domini nuntiavit! Mariae et concepii Spiritu Sancto -- hallatszott a túlsó part lombja közül, és az ismeretlen azonmód folytatta az üdvözléggyel : -- Ave Maria gratia piena, Dominus tecum . ..
-- Nono -- mordult fel Kartal.-- Hol vagy?
-- Itt -- felelt a hang.
-- Hol itt?
-- Hát itt.
Különös hang volt. Valami kaján vidámság keveredett benne gyermeki szomorúsággal.
-- Mondd meg már!
-- Mire végigmondod az imát, megtalálsz. Ave Maria . .. 
Kartal makacsul hallgatott. Nem szerette, ha ugratják.
Fogta a sisakot, telemerte, és nagyot ivott a patak tiszta vizéből.
-- Miért nem imádkozol velem? Mire végigmondod, megtalálsz.
-- Imádkozz csak -- felelte. -- Mire végigmondod, megtalállak.
Végig sem kellett mondani az imát, rájött, hogy az imádkozó idegen a túlsó parton nőtt fa hatalmas ágai között üldögél.
Barátcsuhás ember volt. Pisze orrú, kihívó tekintetű, kajánul mosolygó. Kinyújtotta kezét a levegőbe, mintha az ég felé mutatna, hát egyszerre csak a markában volt egy mosolygó, piros alma.
-- Laudetur Jesus Christus -- mondta, azzal vidáman ropogtatni kezdte az almát.
-- Ki vagy? -- kérdezte Kartal.
-- Az erdő remetéje vagyok. Itt élek ebben a vadonban, a világ zajától távol. Imádkozom Istenemhez, együtt énekelek a madarakkal, és azt eszem, amit a jámbor falusiak adnak, akik hálásak, ha meggyógyítom őket, és hogyha esőért imádkozom.
-- Nem hiszek neked. A remeték mind csöndes szavú, ájtatos emberek. Nagyon öregek, és hosszú a szakálluk. Te fiatal vagy, hosszú szakállad sincs. Hogyan lehetsz remete?
-- Most kezdtem -- vonogatta vállát a csuhás. Hallgattak egy sort.
-- Hogy hívnak?
-- Kartal vagyok.
-- Aha.
-- Hát téged?
-- Benedek a nevem. És én vagyok a római pápa.
-- Az ám -- nevetett Kartal --, úgy vagy te pápa, mint remete !
-- Nem, barátocskám. Ügy, ahogy te Kartal. . . Alighogy ezt kimondta, Kartal egy ugrással a másik parton termett. Kardot rántott, és nagy bőszen megindult a remete felé.
-- Hogy a sátán rúgjon fel! Nem férsz a bőrödbe, hát majd én kiváglak belőle! -- kiáltotta. -- Hogy merészelsz kételkedni a szavamban?! Ki hát a Kartal, ha nem én? Hej, hogy azt a ... na megállj, kevés vagy te egy remetének! Kettőt csinálok belőled!
A remete ijedten felugrott, és macskaügyességgel feljebb mászott a vastag ágakon.
-- Miért lettél olyan mérges? Hát nem te vagy Kartal? -- kérdezte a magasból.
-- Hogyhogy nem én vagyok Kartal?
-- Na látod . . . Hát te vagy Kartal, vagy nem te vagy Kartal?
-- Én vagyok hát, a jebuzeusát!
-- Ha te vagy, akkor miért dühösködsz?
-- Mert te azt mondtad, hogy . . . hogy a római pápa vagy.
-- Hát aztán? Talán bizony te vagy?
-- Dehogy vagyok. Én Kartal vagyok, mondtam már, és aki még egyszer kételkedni mer a szavamban, annak vége.
-- Dominus tecum et cum spiritu tuo ... -- Benedek fél kézzel az ágakba kapaszkodott, másik kezével pedig keresztet rajzolt a levegőbe. Mintha áldását adná Kartalra. Azért mégiscsak jobban tennéd, ha visszadugnád a Pál úr kardját.
-- Kinek a kardját?
-- A Pál úrét, kedves Kartal. És ne ugrálj a Tokla sarujában, ha a fejeden éppen Szemőcs sisakja ékeskedik... -- A remete éles hangon felnevetett. -- Na, mondhatom, jól összeválogattad a ruhatáradat. Annyit mondok, Fehérvár után már nagyon vigyázz, mert arrafelé minden bokor ismeri a Kakas úr embereinek ruháit meg fegyvereit.
-- Annál jobb -- fújt egy nagyot Kartal. -- Legalább megtanulják, hogy velem nem lehet cicázni. És annyit mondok, te se merj még egyszer ugratni, mert kettéhasítlak ... Na, gyere le, nem lesz semmi bajod. Most az egyszer megbocsátok, annál is inkább, mert fegyvertelent nem bántok.
-- Annál is inkább, mert nem akaródzik utánam mászni a fára, hehe!
Benedek azonban elharapta a szó végét, ő sem akarta túlfeszíteni a húrt, utóvégre ítéletnapig nem csücsülhet a magasban. Szép lassan leereszkedett hát, és béke jobbot nyújtott Kartalnak. A béke jobban egy alma volt, amit a barátcsuha bő ujjából varázsolt elő boszorkányos ügyességgel.
Leültek a patak partjára, és megették az almát.
-- Ne légy nagyétkű, ha remetének állsz -- mondta Benedek. -- A népek nem szeretik a zabálós remetéket. A szent élethez szent gyomor tartozik, mert olcsó, és gyorsan könnyít az adakozók lelkiismeretén.
-- Értem -- bólintott. -- Nekünk nem volt remeténk, de szívesebben vettük volna, ha almával válthatjuk meg a tizedet, ami Márton papnak járt.
-- Jön a paraszt, és örül, ha adhat. Ha segíti a remetét. Őt meg majd az Isten segíti. Sült csirkét, foszlós kalácsot azonban egyik se hoz, hanem csak almát, körtét, jó hogyha avas szalonnát. No és kenyeret. Töméntelen kenyeret. Már kovász nő a hasunkban, annyi kenyeret eszünk.
-- Hát többen vagytok?
-- Csak ketten. A jó Mauritius atya, aki igazán remete, meg én, aki csak a famulusa vagyok.
Kartal mosolygott. Tetszett neki ez a Benedek.
-- A jó Mauritius meg is élne almán és kenyéren, de nekem sehogy se fűlik a fogam hozzá.
-- Te nem böjtölsz?
-- Csudát! Én aztán szót értek a falusiakkal... hehe! Mármint a menyecskékkel főképpen. Amíg a férjemuram úrdolgán robotol, fát vág, marhát hajt, arat, csépel, vagy ki tudja, mit tesz, addig az asszonykája buzgó imádsággal felkeresi az erdő remetéjét. A fehérnép nem veri fogához a pénzt, szívesen hoz mindenféle finomságot, főképpen ha gyermekáldásért imádkozhat. . . hehe . . .
Kartal a hasát fogta, ügy nevetett. Most már szörnyen tetszett neki ez a Benedek. Mondogatta is, hogy mégiscsak érdemes remetének állni. Kár, hogy ő nem tanult latinul, és éppenséggel nem istenfélő, mivel falujukban a Márton pap valami besenyőnek a fia lévén, nem nagyon bánta, ha a szolganépek még pogánykodtak is.
-- Tudom -- bólogatott Benedek. -- A besenyők még mindig varázsolnak. A Duna és Tisza közén a kunok még fehér lovat is áldoznak nagy titokban ... de azért ne hidd, hogy olyan könnyű a magamfajta remete élete.
-- Miért?
-- Mert a férjek néha gyanút fognak.
-- Hűha! Hát olyankor mit teszel?
-- Olyankor Mauritius atyát küldöm az irtásokra. Kartal most már nagyon kíváncsi lett, miféle ember az a Mauritius fráter, aki az erdőnek igaz remetéje, és akinek csak széltoló famulusa ez a Benedek.
-- Ha akarod, elvezetlek hozzá.
-- Akarom.
Megindultak. Sárkány lassú, unott léptekkel követte őket. Jó ló volt, tudta, mi a dolga, a kantárját sem kellett fogni.
A két fiatalember vidám beszélgetés közben vágott át az erdőn. Benedek jó társalgó volt, csupa szikra, elevenség.
Kartal úgy vélte, tanult emberrel van dolga, aki sokat és sokfélét tud a világról, de úgy érezte egyszersmind, hogy a lelke mélyén valami fura keserűség lappang ennek a Benedeknek.
Egy óra hosszat gyalogoltak alig látható ösvényeken, amikor nagy barlanghoz értek. A barlang előtt hosszú szakállú, sápadt ember üldögélt, a Domonkos-rendiek jellegzetes fehér skapuláréjába öltözötten. Kartal dicsértessékkel köszönt, ahogy illő, a remete keresztvetéssel üdvözölte.
-- Isten hozott, fiam!
-- Ez a fiú Kartalnak mondja magát -- szólt hirtelen Benedek.
-- Mert az a nevem, kedves fráter. De hát ő sehogy sem hiszi... -- Kartal bosszankodva csóválta a fejét. -- Ha tisztelendő atyám is kételkedik a szavamban, akár tovább is mehetek.
-- Semmi okom, hogy ne higgyem a szavadat, fiam mosolygott a remete. --Ügy sem azért jöttél, hogy a nevedet bizonygasd.
Lelkekbe látó, nagy barna szeme volt a remetének. Szelíden ránézett Kartalra, aztán hogy zavarán túlsegítse, így szólt :
-- Imádkozzunk.
Sovány, finom kezével új szemet fogott az olvasóján. Hangosan mondta az imát, és ők ketten utána. A rosarium szépen faragott fehér csontszemekből  állt, a paternoster öregszemeit ki lehetett nyitni, és lám, a gömbök belsejében művészi módon faragott parányi domborművek látszottak Jézus Krisztus keresztre feszítésének jeleneteivel.
Kartal nem szeretett imádkozni, de most bizony jól jött, hogy gondolataiba mélyedhetett, miközben egyhangúan mormolta ő is a miatyánkot és az üdvözlégyet. Megsejtette, hogy az ilyen szent életű, komoly emberhez csupán bámulására jönni -- nagy otrombaság. Az erdők bölcse nem bámészkodásra van, hanem hogy bölcsességét megossza másokkal.
-- Nos?
-- Mégiscsak a nevem miatt jöttem, kedves remete. -- kezdte hirtelen. -- Két napon belül már harmadszorra vágják fejemhez, hogy nem az vagyok, akinek hívnak. Pedig Kartal csak egy van, és csakis én vagyok az. A nagy Kartal-Kurszán nemzetség legmélyebbre jutott, szerencsétlen sarja.
Elhallgatott. A remete új szemet fogott a rózsafüzéren, mintha csak magában folytatná az imádkozást.
-- Folytasd ... -- mondta.
-- Szegény apám, akit épp tegnap temettem, életében mindig arra figyelmeztetett, ne feledjem, hogy hiába János a keresztény nevem, igazában Kartalnak hívnak. És hogy csakis egyedül vagyok, mert az ősi nemzetség nevét a rokonságból senki sem meri viselni. Az én apám pedig, aki Uzafia Péter volt. . .
-- Uzafia Péter -- ismételte a remete, és rábólintott.
-- Nem mondom el úgy, ahogy apám mesélte, mert hosszú és keserű az én apám története. De tudd meg, kedves remete, hogy a legkisebb fiú volt a családban, s ráadásul más anyától is született, ezért nem szerették. Apja sem szerette, fondorlatos módon egyszerűen eladta valami örökrészét a Nyulak szigetén álló zárdának. Apám akkor még nagyon fiatal és heves vérű volt, bosszút akart állni a világon, és elhatározta, hogy visszaveszi a zárdától azt a hamis írást, ha belepusztul, akkor is. Testvérei hirtelen melléje álltak, s ő nem tudta, hogy csak cselből teszik. Együttesen megrohanták a zárdát. Apám az okmányokat kereste, s nem vette észre, hogy bátyjai a nagy zűrzavarban a templom kincseit rabolják. Végül is elűzték őket, a szégyen pedig apámon maradt, mert bevádolták, hogy templomot rabolt. Egy hitvány szomszéd a hit és a haza nevében elégtételt követelt rajta. Kardra mentek. De hát tudod, tisztelendő atyám, miféle emberek, akik a hit és a haza nevében csak egymást tudják kaszabolni. Azt mondják, az efféle bajvívás is istenítélet, és hogy a hatalmas Csák Máté úr is rendelt már ilyet valami Divéki István ügyében. Csakhogy az első vágások után látni való volt, hogy az Isten apám oldalán áll. Apám százszor és ezerszer jobb bajvívó volt bárkinél. Az ellenfele hirtelen felemelte balját, mint aki szünetet kér, mert szólni kíván. Aztán elég volt, hogy apám a kardját leengedje, a pajzsát félre vesse, abban a minutumban lecsapott rá; a sanda vágás a vállát szakította be. Azt hitték, meghalt, de eltemetni sem akarták, hanem otthagyták a rét közepén. Egy öreg szolgája szánta meg, hazavitte, felgyógyította, és távolabbra menekítette, így vette nyakába az országot, így telepedett le abban a faluban, ahol én születtem ... és haláláig várta, várta az igazságot. De hát gondolhatod, kedves remete, hogy az igazság csak nem jött. Sem a rokonság, sem a király képében. S vele elmaradt a becsületünk is. így mondta apám. Haláláig ezen siránkozott, ezen tépelődött, s hogyha nagyon elfogta a reménytelenség, átkarolta a vállamat, és azt mondta: „Fiam, egyet ne felejts sosem! Nincs más Kartal rajtad kívül. A nevedben van a becsületed.”
Elhallgatott. Válaszra várt. A remetét figyelte, aki hallgatagon meredt maga elé.
Sokáig tartott a csend. Fráter Mauritius mintha elszakadt volna ettől a földi világtól, fehér arca szederjessé vált, szemét lehunyta, keskeny ajka szavak nélkül mozgott. De nem aludt, nem is imádkozott. Kartal csodálkozva és megilletődötten nézte, csak Benedek hagyta magukra őket csendes nemtörődömséggel, hogy valami innen-onnan kunyorált tyúkocskából ebédet főzzön.
-- Istennél az igazság... -- suttogta végül a remete. -- Menj a királyhoz, mert Isten után csak ő lehet e földi igazságok hordozója. De ne feledd, igenis, van egy másik Kartál. Rettenetes és bősz lovag, azt mondják, akit nem ismer senki, nem látott senki, aki dúlja és prédálja a templomok kincseit, aki elfoglalja a királyi birtokot, elhajtja róluk a népeket, akinek nyomában vér és rettegés marad. Kartaltól remeg ez az ország, amióta nincs királyunk.
-- Nincs királyunk? -- álmélkodott Kartal. -- Én találkoztam a királlyal. A fehér ruhással.
A kicsiny tisztáson verőfényes béke honolt. Csak az őszi színekben hervadó erdő mélyéből támadt fel néha avarszagú, hűvös szellő.
-- A fehér ruhás -- sóhajtotta a remete. -- Caroberto, az Anjou-ház fia. Öt választotta a szentatya, de a magyar urak nem kedvelik, mert nem a Szent Koronával koronázták.
Kartal vállat vont. Országos dolgokra fordul a szó, amikhez pedig ő csöppet sem ért. Szerencsére megjelent Benedek, aki csuhája ujját feltűrve kuktáskodott. Száraz gallyat dobott a tűzre, aztán ágasra akasztotta a bográcsot, és hozzá fordult.
-- Hogy értsd a dolgot, komám: ha Magyarországon király akarsz lenni, ahhoz három kell. Pro primo: a pápa úr téged jelöljön. Pro secundo: hogy a te fejedre kerüljön első királyunk, Szent Istvánnak féltve őrzött koronája. Pro tertio: hogy az országló nagyurak is téged válasszanak királyukká. Mármost Carobertót a pápa úr akarja ugyan, de nem a Szent- Koronával koronázták. A Csehországból jött taknyos Vencelt a Szent Koronával koronázták ugyan, ellenben a pápa úr nem akarja. Az urak között mindegyiknek megvan a maga pártja, és a maga pártjában király is mindkettő. Csak hát nem az igazi.
-- Bánom is én, ki a király, de a nevemet ne bitorolja senki! -- vágott közbe Kartal. -- Azt meg hogyan döntsem el, ki az igazi király?
-- Az a baj, hogy oda van az Árpád apánk vére. Kihalt a híres-neves Árpád-ház, idegenből kell hozni a királyt. Vencel legalább tanulja a nyelvünket, mondják, hanem az olasz Caroberto egyetlen szót sem beszél magyarul.
Benedek dühösen legyintett, és bement a barlangba, hogy kenyeret meg tányérokat hozzon az ebédhez. Kartal utána nézett.
-- Már hogyne tudna magyarul -- mondta csöndesen. Hiszen magyarul beszélt hozzám. Még káromkodott is ...
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Mégis többen voltak, mint ahogy Drugett tudta.
Majd ezer ember serénykedett Buda falainál.
Az Anjou-párt igazán kitett magáért. Zsámbékon komoly sereg várta az ifjú királyt. Komoly sereg és lelkes barátok. Kicsiny kíséretétől valósággal elragadták, versengve ajnározták, dicsérték bátorságát, hogy így nekivágott Pannóniának, hüledeztek és örvendeztek a gyűrű eltűnésén és csodás meglelésén (,,a nyakamba akartam akasztani a feszület mellé, de bizony egyszerűen csak zsebre vágtam” mesélte őfelsége), és tüstént valóságos udvartartás kerekedett körülötte. Az esztergomi érsek Gáspár atyát rendelte melléje titkárul és gyóntatóul egy személyben. Mégis jobban illik egy királyhoz, mint a világi -- és amúgy is mafla -- Cseszneki Demeter.
Továbbá nagy volt a dínomdánom, ömlött a szó meg a bor, mindenki nagy sikert jósolt a vállalkozásnak, és pokolba kívánta az ifjú Vencelt, aki Budán ül, és a koronát bitorolja. Szidták továbbá Petermann bírót, akit Vencel Wernerfia Lászlónak helyére tett, miközben az ifjú László bírót túszként-fogolyként Prágába küldte. Az Anjou-párti magyar urak esküdöztek, hogy egy nap alatt kifüstölik Vencelt Budáról; Petermannt, Hermann Márkot, Tót Mártont, a városi tanács tagjait ló farkához kötik (mi a bűnük, senki sem mondta), a koronát pedig nagy-nagy tisztelettel a szeretett, fehér ruhás Caroberto fejére helyezik.
A király mosolygott, és lelkesen bólogatott.
A sereg vegyes volt ugyan, de hát ezzel nem sokat törődött. Tudta már, hogy Magyarországban a lovasok nem lovagok valamennyien, íjász is akad közöttük szép számmal, és hogy itt megbecsülik még a gyalogkatonát is, amiben van valami igazság, különösen várostrom idején.
A katonák is vidámak voltak, énekeltek, ordítoztak, ittak, mint a kefekötő, ujjal mutattak a királyra és barátságosan ránevettek.
A nagy lelkesedés azonban hamar szertefoszlott. Caroberto látott a katonák között sebesülteket és pernyés képűeket is, de nem szólt. Hanem amikor a zsámbéki sereg élén Buda alá érkezett, és ott kósza csapatokkal találkozott, hirtelen kirobbant:
-- Corpo di Bacco, mit keresnek ezek itt?!
-- Portyáznak, felséges uram ...
-- És miattuk van zárva a városkapu?
-- Mi tagadás ...
-- Kinek a katonái ezek?
-- Gyürkefia Miklós úré. János ispáné. Ugrin érsek úré ...
Most hosszabb káromkodás következett Caroberto szájából, amelyet rögtön egy engesztelő Ave Maria követett. A dühét mégsem csillapította Domenico atya penitenciaimádsága, mert a sátrába rendelte a csapatok vezéreit.
-- Uraim -- sziszegte --, egy várat háromféleképpen foglal el az ember. Vagy hirtelen rajtaütéssel, amikor az őrség a kapurostélyt sem tudja lehúzni, máris lekaszaboltuk. Vagy erőszakos támadással, amikor kövekkel és tűzzel bombázzuk jó ideig, és csak aztán rontunk neki a falaknak. Vagy rendszeres ostrommal, amelyhez az éheztetés és az aknák fúrása társul. Ezt mindenki tudja és tanulta, aki csak fegyvert forgat. Mármost aki kevés emberrel akar várat elfoglalni, annak csak egy választása van: a rajtaütés!-- Micsoda igazság! -- mondta valaki nem sok meggyőződéssel.
-- A rajtaütésről azonban máris lemondhatunk. Valaki vagy valakik elrontották a dolgot. Katonáink egy része itt téblábolt, mintha csak jelezni akarná a budaiaknak: vigyázzatok, valami készül! Butaság vagy árulás van a dologban? Nem kérdezem.
-- Már megbocsáss, felség.
-- Annyi biztos, kár volt nekem lóhalálában, lopakodva jönnöm. Jöhettem volna fényes kísérettel, harsonaszóval is. Ahogy királyhoz illik.
Hirtelen megbicsaklott az ifjú király hangja. Mindannyian felkapták a fejüket. Soha még ilyen keménynek nem látták az arcát.
-- Engem a pápa úr őszentsége jelölt a magyar trónra. -- Előbb elcsuklott, most elakadt a szava. Mert mintha vihart kavart volna, felzúdult a vezéri sátor. Csupa pápapárti főúr volt ott : a kalocsai, az esztergomi érsekek, a zágrábi, nyitrai, pécsi püspökök -- hanem egyik sem talárban, hanem valamennyi vértben és sisakban. Marcona, magyar honfiak voltak, akik most összevissza kiabáltak, s főképpen magyarul:
-- Nem úgy van az! Örülj, fiú, hogy mi is téged akarunk! Nem azért választottunk téged, mert a pápa úr akarja, hanem mert mi akarunk ... ez más ... Ez nagyon más ! 
-- Mit mondanak? -- Caroberto arcán kínos bizonytalanság suhant át. Gáspár atyához hajolt, aki szorgalmasan tolmácsolt neki, ámbár úgy tűnt, igyekszik elvenni a közbeszólások élét, annál is inkább, mert a hangzavart követő nagy várakozó csendben tisztán ki lehetett venni a szavát, ahogy latinul hadarja: -- És a jó Isten áldását kérik rád, felséges uram. Mire János ispán közbekiáltott:
-- Vivát Caroberto!
A vivátozás hamar elhalt. A nehéz kezek felemelték a boros kupákat.
-- Jó ez a budai bor -- röhhent valaki.
Azzal aztán abba is maradt a vezéri tanácskozás. Csak bólogattak rá, amikor Caroberto, mintegy befejezve előbb kezdett mondatait, fennhangon megjegyezte :
-- Korán keljen, urak, aki belőlem vásári bohócot akar csinálni.
Aztán szinte órák alatt megindult az ostrom. Itt ugyan hiába prédikált volna Károly királyfi. Beszéljen ő csak az ostromlás háromféle módjáról. Ugyan hiába magyaráznák neki -- pedig tudnia kéne --, hogy Magyarországon nincsenek olyan nagyszerű várak, mint Itáliában. Ergo itt az ostromnak sem gyakorlata, sem művészete, sem elmélete nincs. Alig fél évszázada épülnek kővárak ezen a tájon, és csakis azért, mert a jó Béla király -- a tatárjárás nagy tanulságaként -- erre ösztökélte híveit. Ha aztán két országló főúr egymásnak esik, hát ott és úgy tépik egymást, ahol érik, és ahogy érik. Fenét gondolnak azzal, hogyan kell egy várat bevenni. No hiszen jutna-e eszébe csak egyetlen itáliai zsoldosvezérnek az, ami a trencséni Csák Máténak? Hogy nem kőhajítóval, nem is kossal törje a falakat, hanem egyszerűen -- aláássa?
-- Haha, egyszerűen odaállt a Divéki vára alá, és ásatni kezdett. Jókora gödröt ásatott, közvetlenül a várfal lábánál. Akkor aztán a fal hirtelen leomlott. Máté úrnak három embere odaveszett, de hát azért mégiscsak nagy ész ám ő!
-- Ő aztán az ... -- És repült néhány felmérő, sőt lekicsinylő pillantás Caroberto után, aki nyeregbe szállt, és fölfelé léptetett a Gellérthegy meredek oldalán.
Az urak egy része utána ment. Szívük szerint ők is ott ordítoztak volna Buda falainál, talán még a létrákra is felhágtak volna, de hát így valóban előkelőbbnek tűnt: távolról szemlélni a harcot.
Mert elkezdődött az ostrom. Veszett, vad erővel. Megérkeztek és parádés gyorsasággal működésbe is léptek a nehéz nyílvetők és kőhajítók. Nyikorogtak, feszültek, aztán iszonyút csattantak. Kivágódott ölükből a sziklányi lövedék, és látható ívben repült a vár felé, a kaputorony fafedeles párkányára. A gyöngébb lövés a falakat érte, és leszakított belőlük ölnyi darabot, az erősebb azonban átrepült a védők feje fölött, és nagy reccsenéssel betörte valamelyik épület tetejét. És röppentek a vár felé tüzes nyílvesszők is, amelyeknek nyakát szurokba mártott kóccal bagyulálták körül, de fura módon mind elaludt egyetlenegy kivételével, amely az északi falak belső oldalán mégiscsak felgyújtott egy zsúptetős házikót.
A falak tetején, a gyilokjárdákon sisakos, fekete alakok szaladgáltak fel és alá, az őrök rikoltozva mutattak a budai dombokra, és öklüket rázták a támadók felé. Persze volt jajgatás, halálsikoly is, mégis úgy tűnt, nyugodtak a védők. Vagy az erejükben, vagy a felmentő seregben bíznak.
Idekint rohamra vártak az emberek.
-- Ott kéne - mondta valaki. -- A kiugrásnál nem tudják ellökni a létrát.
-- Kell is ezeket ellökni. . . eltörnek maguktól. Micsoda munka! Mondhatom.
-- Hát ötnél többen ne legyünk rajtuk. Ismerem a járást . ..
-- A tarjániak meg az ölbőiek kossal döngessék a kaput. Addig mi a falakon próbálunk.
-- Mint a kutyák, he?
-- A Duna felé alacsonyak a falak. Miért nem ott megyünk?
A vár bástyáitól két alacsony fal futott a vízpartig, hogy védje a kikötőhelyeddé hát kár lett volna azokat vívni. Ha átmásznak rajtuk, éppúgy szembe találják magukat a várral, akárcsak a többi oldalon.
E percben Caroberto felemelte pecsétgyűrűs jobbját.
Indulhat az ostrom.
S miközben Buda várának sárga falainál égig csapott a harci lárma, a fehér ruhás király még följebb kaptatott a Gellért püspökről elnevezett hegyre, ahonnan ráláthatott, sőt beláthatott a várba. Mi tagadás, hallatlanul kíváncsi volt rá, mi történik odabent, és titkon abban reménykedett, hátha felismeri a messzi, apró alakokban riválisát, a kölyök Vencelt, aki nem átallotta, hogy a koronázáskor a László nevet vegye fel. No hiszen ravaszabb a fickó annál, semhogy azt higgye, talán a név teszi majd nagy királlyá. Olyanná, mint amilyen a híres lovagkirály. Szent László volt. Sokkal Inkább hízelegni akart magyar híveinek, amiben van is némi igazság. Mert lám csak, furcsa, különös nép ez a magyar. Barbár, keleti fajta még ma is. A szélsőségek népe. Más tengelyen jár az eszük. Alig háromszáz esztendeje még röhögve gyújtogatták Európa monostorait, most meg zsolozsmázva, térden csúszva imádják az oltáriszentséget. Úgy tűnik, nem is vallásos áhítattal, hanem pogány bambasággal szemlélik szent királyaik ereklyéit. Legfőképpen a koronát, Szent István első magyar király koronáját! Persze mindenfelé a keresztény világban nagy becsben tartják az ereklyéket, a szentek és mártírok csontjait, Róma katakombáiban talált maradványokat, a pogány kínzóeszközöket, amelyekkel az igaz katolikusokat sanyargatták, és azokat a szöges öveket, tüskés mellényeket, amelyekkel az egyház legszentebb fiai és lányai önmagukat kínozták.
A korona mégis más. Ha Caroberto éretten utánagondolt, megállapíthatta, hogy ezeknek a lelkük mélyén még igencsak pogány magyaroknak -- mivelhogy egyszerre szószegő és szótartó, nyíltszívű meg alattomos, hangos és zárkózott, bátor és gyáva valamennyi -- nemcsak szent ereklyéjük a korona, hanem hatalmuk, erejük és a keresztény világban való egyenjogúságuk szent szimbóluma is.
De hát Caroberto fiatal volt, jóformán gyerekember, és érett ésszel csak ritkán gondolkodott. Úgy érezte, van valami hasonlóság a magyarok koronahűsége és az ő nagyanyjának, Mária királynőnek makacs kegyeletessége között, amivel a fehér ruhát reá testálta.
A külsőségeket nézik -- gondolta. -- És a lényegről megfeledkeznek.
A lényeg ezúttal -- Magyarország.
De hát csak azé igazán az ország, akinek a fején Szent István koronája. Caroberto nagyot sóhajtott. Lovával kiléptetett egy meredek szikla szélére („most össze villan a szemük mögöttem” -- futott át rajta a gondolat), és onnan nézett végig a Dunán. Még kora reggel volt, de már jócskán fenn járt a nap, és rőtarany fényeivel megpróbálta felszippantani a völgyek zugaiban megbúvó ködöket. Mélységes nyugalom és valami meleg derű ömlött el a tájon, s ezt a nyugalmat és derűt mintha csak fokozta volna a szörnyű ellentét : emitt az ostrom, ahonnan csatazaj és dühös káromkodások elnyújtott hangjai értek fel a hegyre.
Caroberto elfordult. Öt most a táj ragadta meg.
Felsóhajtott.
A legolaszabb táj idefent északon -- gondolta. -- A szép Itália lehet festőibb, markánsabb és szívdobogtatóbb, a csodás Franciaország lehet verőfényesebb és lágyabb; ennél harmonikusabb, ennél zeneibb táj nincs sehol a világon!
Lám, a pogány Róma tudta, miért kell néki Pannónia.
Nézd a hegyek és dombok ritmikus hullámzását, ahogyan a Pilis bérceitől a Dunáig futnak. Mintha gyapjas bárányok futnának itatóra . . .
Ej, dehogyis bárányok, bundás pásztorok inkább, amikor összefutnak, ha lányt látnak a réten, amint mórikálva közeledik. És a lány nem egyéb, mint a kék Duna, a magyarok híres folyama, amely innen a magasból valóban
úgy tűnik, mintha csókra éhes lány volna, aki merészen nyújtja derekát a mohó hegyeknek. Odafent, a Nyulak szigeténél széttárja karját, és karcsú, szent ívben feszül idáig, mint a szép lány dereka, ha pipiskedve felnyúl, és átkarolja kedvese nyakát. Ez a magakellető, természetes lendület azonban csak a Csepel-szigetig tart, ott a folyó ismét
két ágra szakad -- két táncos lábra, amely megadóan és fáradtan terül el a síkság sima fekhelyén.
Olasz táj, olasz szépség -- sóhajtott ismét a fiatal király, mint aki menthetetlenül visszavágyódik Nápoly kék ege alá. . .
Milyen csodás, színes az ősz. Vénasszonyok nyarának nevezik a magyarok. Annál mégis szebb, vidámabb, érzékibb. Sárga, arany, zöld, kék, barna, piros színek az erdők lombjaiban. A domboldalakon most aszalódnak édesre a szőlők. A föld azonban már keserű illatot borzong. Az erdők savanykás avarszagot sóhajtanak.
A Gellérthegy tövéből gyönge gőz száll a magasba. Meleg forrás buggyán ki a földből.
A Duna túlsó partján Pest koszos házai tudomást sem vesznek az itteni háborúságról. Szekerek döcögnek a vízparton, de nyikorgásuk nem hallatszik fel idáig.
Asszonyok sietnek a révhez, integetnek és hadonásznak -- de mintha némák volnának.
Egy zaj van. Csak egyetlenegy az egész világon.
Budát ostromolja a sereg.

-- Hagyd már abba! Egyre csak pöfögsz, mint bab a fazékban.
-- Megvolt az egyezség.
-- Megvolt, megvolt. Mit csináljunk, ha nem sikerült a dolog?
-- Mert nem is akartátok. Addig kellett volna mozogni, amíg Zsámbékon gyülekeztünk. Ámbár megcsinálom én a gyűrű nélkül is, ha egyszer elszántam magam. Itt szerencsétlenkedünk ezzel a várral. Sose fogjuk bevenni.
-- Ne kiabálj ! És ne hadonássz, az isten szerelmére !
-- Ugyan már. Egy kukkot sem ért magyarul. Caroberto éppen csak futó pillantást vetett a mögötte társalgó magyar főurakra. Egy idő óta nem szólt rá híveire, ha a maguk nyelvén beszéltek őelőtte. Türelmesen megvárta, amíg ezen a darabosan hangzó, komor nyelven megtárgyalták a dolgokat, s közben szelíden mosolygott, vagy zavartan másfelé nézett, mint a botfülű, ha muzsikát hallgat. A végén aztán szerény vállvonogatással kérte, fordítanák le neki is, amiről beszéltek. Most azonban annyira lefoglalta a dunai táj szemlélése és odalent a vár ostromának figyelése, hogy kisebb gondja is nagyobb volt, semhogy a mögötte handabandázó, morgó Gyürkefia Miklóssal törődjön.
-- Azt mondom, rossz lóra tettük a nyerget.
-- Istentelen beszéd ez. Várd ki a végét türelemmel.
-- Ez a fiú a maga híveit sem nagyon becsüli. Nem mondom ki a nevét, nehogy tényleg gyanút fogjon.
-- Az ott talán megbecsüli? -- János ispán fejével Buda irányába intett. -- Iszik, mint a kefekötő. Nyegle, szemtelen kamasz. Az öreg Werner bírót egyszerűen kiröhögte, amikor az könnyek közt kérte, engedné a fiát szabadon.
-- Bezzeg Petermannt. . .
-- Petermann meg a többiek. Azok aztán a nagy ravaszok. Az a kölyök azt hiszi, az ő pártján állanak. Pedig csak a maguk nótáját fújják. Azt akarják, hogy senki ne építhessen házat a váron belül, csak a maguk svábjai. És megtiltották, hogy ezekből a szőlőkből magyarnak eladjanak.
-- Bánom is én!
-- Maradj nyugton. Várd ki a végét. Ha okosan viselkedsz, a végén jutalmul többet kapsz királyunktól, mint amennyit most azzal a gyűrűvel elértél volna.
-- Nono . .. Eltűnt az apród. A Gyulafia Ivánka. Az apját sehol sem látom, pedig itt kéne lennie. Aztán hova lett Demeter? Hogy könyörgött, hogy okoskodott, mentsem ki a nénjét annak a marha Kakas Pálnak a keze közül. Most aztán egyik sincs. A seregem oda lesz. Ráadásul üres kézzel mehetek haza.
Ebben a pillanatban Caroberto megfordult, és megkérdezte Jánostól.
-- Jó magyar hívünk miért ingerült? -- És Gyürkefiára mutatott.
János ispán megtörölte verítékes arcát és bajuszát. Kényszeredetten nevetett.
-- Nagyszerű szemed van, felség -- mondta horvátul. Miklós urat nagyon bántja hogy serege egy részét már itt találtad Buda alatt. Fáradtak is, mert Kartallal csatáztak a bakonyi erdőben. Éppen a te erdőidben fészkel ugyanis.
-- Mit povedálsz, mit povedálsz? -- Gyürkefia gyanakodva forgatta a szemét. 
-- Azt mondtam neki, hogy Kartallal verekedtél, azért olyan ocsmány a sereged.
--„Ocsmány” ? -- Gyürkefia mérgében a bajusza végét rágta. -- Ezt mered mondani... Hej, azt az ebellette ... Az én őseim még Árpád apánkkal jöttek 
erre a földre. Elég baj az, elég baj, hogy ilyen idegen fattyaknak kell a talpát nyalnunk, ha már magunk közül nem telik királyságra senki...
Caroberto érdeklődéssel hallgatta a magyart. Közben végigmérte tetőtől talpig. Aztán a kezére nézett, amely vadul markolászta a csillagos buzogányt.
-- Nyugtasd meg, János úr -- mondta --, ha bevesszük Budát, megjutalmazom. Ha pedig elfogja és elém hozza Kartalt, megteszem főlovászommá.
-- Mit povedáltok? -- kínlódott Gyürkefia, és vad gyanakvással forgatta a szemét.
A hegy aljában valami mozgolódás támadt. Egy kisebbfajta csoport indult fölfelé az ösvényen. Láthatóan a királyt keresték. Gyalogosan.
-- Azt mondja -- hadarta János ispán --, hogy ha maradsz, megjutalmaz, ha meg itt hagyod a harc közepén, lenyakaztat.
-- Nana ... Kartalt is emlegette.
-- Azt kéri, fogd el neki.
-- Kit?
-- Hát Kartalt. 
-- Hülyének nézel te engem? Még hogy Kartalt?
-- Hát persze -- nevetett a zsíros arcú, és ravaszkásan villogott a szeme. --- Miért ne tehetnéd? Azt mondta, főlovásszá tesz, ha elfogod neki.
Hirtelen csend támadt a három ember között. A többiek, akik távolabb álltak, a csoportosulás felé fordultak.
Gyürkefia pirosló arccal nézett farkasszemet a királlyal, aki szelíd értetlenséggel nézett vissza rá.
-- Mármost nekem ebből elég volt -- sziszegte végül a dühös magyar úr. -- Bolondját járatjátok velem, és bemártotok a király előtt is. Ő maga mondta, hogy estétől reggelre elveszett a gyűrűje. Reggelre pedig meglett. Tehát elvettétek tőle, de a magatok hasznára. Az istenfáját! Azért nincs itt Ivánka. Sem pedig Demeter.
Most a testőrség néhány fegyverese futott elő. Mögöttük tíz-húsz íjász, kardos gyalogkatona. Élükön egy pap, aki maga is kardot tartott a kezében, amelyet azonban királya előtt alázata jeléül ferdén a földbe szúrt.
Gáspár atya is előkerült. Hogy tolmácsoljon.
-- Kik ezek az emberek? -- kérdezte Károly.
-- Póka pap vezeti őket.
-- Póká .. . Póká -- Az ifjú király sután, idegenül ismételgette a szót.
-- Felséges urunk és királyunk, e nép nevében beszélek -- kezdte most Póka pap. Latinul beszélt, hogy ne legyen Gáspár atya segítségére utalva. --  Alázatos szolgáid vagyunk valamennyien, és ha kéred, vérünket ontjuk zászlóid alatt. De szörnyű a teher, ami rajtunk van. Földes urunk, a püspök úr megparancsolta, hogy fegyvert fogjunk, pedig a mi falunkból senki sincs fegyeveres szolgálatra rendelve. Aztán harcolni is, szüretelni is egyszerre nem tudunk. Ha pedig szüretelni nem tudunk, nem tudjuk fizetni az úrbért. Gyűjteni sem tudunk, hogy a földbért kifizetve, más helyre költözzünk. A püspök úr így akarja megvonni a jogunkat. Pedig mi szabad emberek vagyunk, felséges uram. A szabad ember joga a szabad költözés.
Károly Róbert előrehajolt a nyeregben. Úgy nézte Póka papot. És egyszerre oda lett a Duna menti táj olaszos bája, a vénasszonyok nyarának sokszínű harmóniája.
Ezek az emberek soványak, éhesek. Űzött tekintetük van. A szeme sarkából látta, hogy Gyürkefia Miklós lassan elkocog a lován.
-- Mit akartok?
-- A püspök úr évről évre növeli terheinket. Kezdetben csak az úrbért kellett fizetni. A tizeden kívül évi hat gidát és Szent Márton-napkor sört meg eleséget. Ma már lovat kér, fuvart, és évente többször is a faluban vendégeskedik őtisztelendősége. Engem, a papját is külön adókkal sújt, de nem erről panaszkodom. Most harcolni rendelte a falu minden férfiját, és nem kérdezte, miből a ruha meg az eleség. Azzal fenyegetett, hogy ha nem jövünk, kopaszra nyírat, és örökös szolgaságra vet valamennyiünket.
-- Mit akartok?
-- Mi, uram... -- A pap-zavartan elhallgatott.
-- Igen, igen, ti.
-- Ezek az emberek, uram, azt mondják, nem tudnak harcolni tovább, ha a püspök úr nem könnyít a terheiken.
-- Nem tudtok vagy nem akartok harcolni? Caroberto érezte, lassan elönti agyát az indulat. Hej, most jól jönnének Domenico atya penitenciaimádságai! Most kéne gyorsan tíz miatyánkot és tíz üdvözlégyet elhadarni, mielőtt valami cafrangos olasz káromkodással megkísértené lelkét az ördög. Nem várta be a feleletet.
-- Audiatur ét altéra pars . . . hallgassuk meg a másik felet is. Hívjátok ide a püspök urat.
A pécsi püspök, Károlynak jó híve és lelkes támasza azonban hirtelen füstté vált. Azt mondták, a falakhoz sietett, mert az ő emberei most rohamoznak.
-- Azt mondtuk, addig nem harcolunk, amíg felséges királyunk igazságot nem szolgáltat nekünk. 
-- Hát ide figyelj, te Póka pap! -- mordult fel Caroberto, és a latin szó úgy ömlött a szájából, mintha csak anyanyelvén szólna. -- Korán jöttetek. Csak az arathat, aki vetett is. Mondd meg a híveidnek, ha most nem harcoltok értem, nem lesz királyotok, aki igazat adjon nektek. Foglaljátok el nekem Budát, és én majd könnyítek a terhelteken.
Póka az embereihez fordult. A magyarok összesúgtak. Villogott a szemük. Károly az urakat figyelte, akik közül sokan leügettek a hegyről, mások melléje álltak, és félszóval figyelmeztették: vigyázzon, mert a szegény nép mindig makacs és követelőző. Ha most rossz példát mutat, könnyen dugába dőlhet az egész ostrom.
Gáspár atya nem várta meg Póka pap újabb szónoklatát. Tüstént fordította, amit kihallott a nagy pusmogásból:
-- Felség, a magyarok azt mondják, majdra a zsidó sem ad szívesen.
-- Az mi?
-- Amolyan szólásmondás. Képes beszéd. Egyszóval... hm, nem hisznek az ígéretedben.
-- Corpo di Bacco! Lázadó banda! -- Károly király szemét elöntötte a düh. Nekiugratott a csoportnak, a kardja lapjával rá vágott Póka pap hátára, és zengzetes olasz nyelven káromkodva kiabálta: -- Majd adok én nektek, kételkedni a király szavában!
A sziklák mögül ekkor rohantak elő a pécsi püspök testőrei. Egyszeriben veszett kavargás támadt a király előtt, kiáltozás, kétségbeesett, dühös jajgatás hallatszott.
Nem sok kellett volna, hogy óvatlan pillanatban Károlyt lerántsák a lováról.
A testőrök néhány rúgással aztán engedelmességre késztették a kis csoportot, és máris terelték őket lefelé a hegyről.
-- Basta, basta! Elég legyen! -- ordította hirtelen Caroberto, és magához intette Drugett egyik hadnagyát, aki olaszul is, magyarul is jól beszélt. -- Parancsolom, hogy azonnal engedjék szabadon azokat az embereket. Bántódásuk ne legyen! Menjenek, ahová akarnak. Az uruk földjéről is elköltözhetnek. Akár már holnap. Majd csak megengesztelem valahogy a püspök urat. . . -- tette hozzá.
Legyintett. Elfordította a lovát; és otthagyta a csoportot. Még intett Gáspár atyának, foglalja írásba -- de azonnal - a királyi rendelkezést.
Aztán visszalépett a meredély szélére.
Nem volt mit néznie Buda ostromán. Egyelőre nemcsak a rajtaütésnek, hanem az erőszakos ostromnak is befellegzett. Egymás után dőltek vissza a létrák, a falak tövében halottak és sebesültek feküdtek. A diadalmaskodó védők nyílzáport röppentettek a lassan visszavonuló katonák után, s most azok oltogathatták a lángot fogó nagy sövény fedeleket. A kőhajítók ismét munkába léptek, főképpen a kapukat bombázták nagy terheikkel, de azt is csupán azért, hogy elvegyék a bentiek kedvét egy merész kirohanástól. A falakon most már nemcsak a katonák látszottak, előkerültek a pohos polgárok is, a díszes ruhájú vezérek is, a cseh László, vagyis hát a fiatal Vencel király is ott volt közöttük.
Ügy tűnt, a budaiak észrevették Carobertót és kíséretét a Gellérthegy oldalában, mert odagyülekezett minden előkelőjük a déli bástyafal párkányára.
Most kéne északon támadni -- ez csuk futó kívánság volt Károlyban. Az északi kapuknál is abbamaradt a támadás.
-- Hát ez ... nem tartott sokáig.
-- Felséges uram -- Bicskei Gergely esztergomi érsek feldúlt képpel táncoltatta lovát az ő lova mellé --, megbocsáss, hogy szólok, de helytelenül cselekedtél. Ezt a lázadó bandát példásan meg kellett volna büntetned. Azok odabent a markukba röhögnek. Egyetlenegy csapatnál sem fújtunk takarodót, mégis meghátráltak.
-- Tettem, amit tettem.
-- A te jogod, uram. Király vagy, ha még nincs is a fejeden Szent István király urunk Szent Koronája.
-- Majd lesz.
-- Rajtad is múlik. Felség, emlékezz, Esztergomban én kentem homlokodra a szent olajat, amikor királlyá hirdettünk . ..
-- Nos?
-- Fiatal vagy. Jó szíved harcban áll az ingerlékenységeddel. Egyik pillanatban karddal vered a harcosaidat, másik pillanatban megjutalmazod őket. Ne csodálkozz, ha nem tudjuk majd féken tartani őket.
Caroberto hümmögött, de semmit sem felelt a dorgálásra. Magában igazat kellett adnia Gergely érseknek. Indulatoskodik, hebehurgyán csapkod. Itt az ideje, hogy királyhoz méltóan viselkedjék.
Csakhogy a papok könnyen beszélnek. Ők Isten kegyelmében élnek, őket a mérhetetlen hatalmú egyház óvja és védelmezi, ők ha mindent elvesztenek, mindent vissza is nyerhetnek, mert a lelkek urai mindhalálig.
Ügy érezte, elszorul a torka,
-- Amit mondtam, megmondtam. Vissza nem vonom nyögte ki végül.
-- Legalább feltételekhez kösd. Ha ekkora kiváltságot adsz egy érdemtelen csürhének, mit várjanak azok, akik minden vagyonukat és ha kell, életüket is feláldoznák érted?
-- Ó persze ... értem ...
Igaz, jól felkészült sereg ez itt. Sok a hadiszerszám, és a legtöbbje vadonatúj. Isten tudja csak, honnan került elő ilyen hamar. Pénz volt hozzá a hazai kincstárból, Nápolyból és Franciaországból is jött valami. De a nagy ját mégis ezek az urak adták. A legtöbbje persze főpap. Érsekek, püspökök ...
Az a baj, hogy mindegyik a saját csapatának feltétlen ura. És nem ő vezeti az egész sereget. Egységes haditerv sincs. El kell foglalni Budát. Ennyi az egész. A többi meg olyan „üsd, ahol éred”.
-- Pihenjenek az emberek. Egyenek-igyanak. De mindenekelőtt misét hallgassanak. Mert az volt a legnagyobb hiba, hogy imádság nélkül fogtunk fegyvert. Erre nem volt gondod, érsek uram.
-- Zsámbékon volt mise -- vonta össze szemöldökét az érsek. -- Onnan te hajtottál, felség. Hirtelen roham volt a terved.
-- Legyen hát szabályos ostrom. Misével. Isten nevében.
Szabályos ostrom. Misével.
És persze -- kihívással.
A kiáltóember odamegy a várfalak alá, megadásra szólítja fel a védőket, közli a feltételeket s makacskodás esetén a várható következményeket. Fenyegetőzik, majd szitkozódik, a várfalakról rendszerint visszakiabálnak neki, kinevetik vagy pocskondiázzák -- feltéve, hogy mind a támadók, mind pedig a védők erejük teljében érzik magukat. Az efféle szópárbaj ilyenkor csak arra jó, hogy ki-ki a maga seregébe bizakodást öntsön. A szitkozódásba, fenyegetőzésbe lassan kéretlen hangok is bekapcsolódnak, az emberek felmérgesednek, elfogja őket a harci láz, és akkor már igazán csak az kell, hogy megszólaljanak a sípok meg a kürtök . . .
Caroberto türelmetlenül legyintett. Nem kell a kiáltóember.
Hiszen volt őneki olyan hangja, mint senkinek. Ha igazán kieresztette, messzire zengett, akár a mennydörgés.
A Buda körüli dombokat megszállta az Anjou-párti sereg. Szellőtlen, őszi napsütésben színes zászlócskák fonnyadtak a sátrak előtt. A katonák még mindig vidáman voltak. Ápolták az első roham sebesültjeit, elhevertek a száraz avaron, szalonnáztak és ittak, no meg énekeltek is, méghozzá vidám, pajzán énekeket, mert most szabad volt, most nem szóltak miatta a macskaléptű páterok.
De minden hang elhallgatott, amikor a király a várfalakhoz indult.
Egyedül ment.
Mint az eszelős, egy kézmozdulattal elzavarta magától a kiáltóembert. Elzavarta a Drugett testvéreket is: ne védjék nagy lovagpajzsukkal. Elzavarta Gáspár atyát is, akinek éppen most jutott eszébe fatáblán felnyújtani néki azt a mentesítőlevelet...
Mintha valami húzná, vonzaná.
Az indulata vitte -- igaz.
Buda meg hívta.
Dehogyis látta ő, hogy mögötte hirtelen felállnak az addig heverő katonák. Hogy gyalogszerrel, lépésről lépésre, kíváncsian is meg aggódással is -- követi a sereg. Hogy az érdemesek és bátrak kezében már ott az íj. Idegén pedig a vessző. Csak egyetlen mozdulat kell, és jaj annak odaát a várfalon, aki nem tiszteli a kiáltó királyt !
Cardberto odatáncoltatta lovát a déli bástyafal alá;
Most nagyon közelről látta a mellvéden kihajló fejeket.
És azt akarta mondani, szíve és akarata szerint erre készült, hogy: „A mi urunk, Jézus Krisztus nevében jövök...”
De csak ennyi szakadt ki a torkán:
-- Hé, Vencel!
És mert a fal néma maradt, megint csak ez:
-- Hé ... Vencel! Mutasd magad!
Latinul kiáltotta, hogy megértse, akit illet. A vörösszürke kövekből emelt szögletes bástya nem felelt. A sisakok helyett azonban hirtelen tonzúrás papfejek bukkantak elő. Vizsgáló szemek, sápadt arcok néztek le rá. Aztán vöröslő, dülledt szemű polgárok kukucskáltak ki a mellvéden. Kerek fejükön szorult a vassisak.
-- Hé, Vencel! Mutasd magad!
A harmadik kiáltásra végül mozgolódás támadt. És mint valami nagyszerű látomás, egy sötét ruhás, piros arcú fiatal fiú ugrott fel a fal élére.
Idelentről jól lehetett látni a kezeket, amelyek féltőn vették körül, mint kisbabát, aki először mászik fel a létra fokára.
-- Hej, Caroberto, itt vagyok! -- Farkasszemet nézett a két ifjú király.
-- Add meg magad, Vencel!
-- Nem adom!
-- Menj el békében, elengedlek!
-- Senki sem hívott ide, takarodj haza!
-- A pápa őszentsége előtt nem volt ilyen nagy hangod! 
Pillanatnyi csend után így kiáltott Vencel:
-- A gyerek is anyja szoknyája mögül vicsorog, akárcsak te!
-- Vigyázz, Vencel, vigyázz!
A cseh királyfinak kerek képe volt, kicsi szeme és kicsi orra. Tulajdonképpen szeretetre méltó volt, ahogy gyerekképét felfújva kiabált.
-- Te vigyázz magadra, Caroberto! Mert tudd meg, hogy vagyok én is olyan jó híve Krisztus urunknak, olyan jó alattvalója őszentségének, mint te. De jó, ha tudod, hogy a magyarok királyát csakis a magyarok választják, és senki más.
-- Jobb királya vagyok én ennek az országnak, mint te, kölyök!
-- Magyarul se tudsz!
Caroberto nevetett, legyintett rá, mint aki az efféle aprósággal nem törődik.
-- Add meg magad, Vencel! -- És erős hangja elhallatszott a dombokig. 
-- Utoljára mondom, mert jaj neked! Kisöpörlek a fészkedből. A híveidet ló farkához kötöm, négyfelé vágatom. Téged pedig a piactéren foglak elfenekelni!
-- Előbb látom én a te hátadat! -- És Vencel (nemhiába volt jóformán még gyerek) a nyelvét nyújtotta.
-- Hosszú a nyelved. Majd kivágatom.
Pár percig hallgattak. Méregették egymást -- most már keskenyre vont szemmel és lebiggyesztett szájjal.
-- Pusztulj a váramból!
-- Takarodj az országomból!
-- Elveszem a kedvedet!
-- A tied majd elmegy magától!
-- Engem őszentsége ...
-- Engem a magyar nemzet...
-- Néhány országos zsivány!
-- Téged a római antikrisztus!
-- Eretnek!
-- Csaló!
-- Kis taknyos! –
-- Koronás király vagyok!
-- Áldás nélkül!
Az épületes társalgás talán tovább tartott volna, de akkor olyasvalami történt, amiről a krónikások nagy bölcsen hallgattak később, jóllehet semmi okuk sem volt rá.
Vencel, ez a jókötésű, fürge eszű kis fickó hirtelen előrehajolt, ujját tiltóan és figyelmeztetően előretartotta, aztán kaján nevetéssel lekiáltott Károlynak:
-- Hej, Caroberto! Eleget povedáltál! Nem hívtalak az országomba, nem hívtalak ide sem. Ha kedved van, beszélj a falaknak, nekem más a dolgom.
Azzal ripsz-ropsz, eltűnt a mellvéd tetejéről.
Károly vérvörös arccal, a dühtől könnyesen meredt fölfelé, ahol senki sem látszott, hanem csupán a gúnyos, harsány röhej hallatszott. Nem mert megfordulni, nem mert a katonái szemébe nézni, akik most a szégyentől döbbenten hallgatnak.

Ám a dolgok olyankor vesznek váratlan fordulatot, amikor senki sem várja.
Az iménti jelenettől nem messze, két bástya között, az egyenes fal közepe táján váratlanul megjelent egy kövér asszonyság a mellvéd tetején. Óriásként magasodott fel termetes alakja a kőfalon. Kócos, szörnyű medúzafeje dülledt szemmel tekintett végig az Anjou-párti katonákon. Hirtelen vijjogó, eszelős hangon kiabálni kezdett:
-- Hihi, Károly! Hihi, Károly! Károly, Károly, Károly! Hiszen minden városban található ilyen meghibbant csúfság. Budán több is akadt belőle.
-- Károly, Károly, hihihi, hihihi!
Vaskos karját előrenyújtotta, és csúfolódva fügét mutatott Caroberto felé.
A falakon most már valósággal égig csapott a röhögés.
A szerencsétlen némber megmámorosodott a sikertől. Most már két kezével mutatott fügét, gurgulázó, rekedt vihogással ismételgette: ,,Károly, Károly” -- majd hogy mutatványa teljes legyen, s mivel a várnép tapsolva, kiáltozva biztatta, a meredek szélére táncolt nehézkes medvelépteivel. Ott aztán megfordult, és buta szemérmetlenségében hirtelen nyakába kapta lompos szoknyáját, úgy mutatta magát a nápolyi királyfi felé.
-- Hihi, Károly, hihi!
Hej, de vidámak lettek volna a budaiak, ha csukladozó nevetésüket túl nem harsogja Caroberto megvidámodott, erős hangja:
-- Isten áldjon, Vencel! -- kiáltotta, és a pucér ülep felé intett.
A domboldalakon ezer öblös torokból szakadt fel a megváltó röhögés.
-- Vencel, Vencel! -- üvöltötte, ordibálta az Anjou-sereg, és egy emberként mutatott az asszonyság felé.
Ezek után már csak a nyilaké és a kardoké- lehetett a szó.
Veszett erővel indult meg ismét az ostrom. És tartott egészen estig.
Késő este a védők kitörtek. Hirtelen feltárult az északi kapu, és Bethlen úr fiai, Máté és Mihály nagy csapat katona élén nekivágtattak az Anjou-tábornak. Az ostromlók nem számítottak ilyen hirtelen akcióra, éppen Gergely érsek sátra körül óriási lett a zűrzavar. A várból -- hogy növeljék a meglepetést, és fedezzék a kitörést -- köveket és tűzvesszőket lőttek a nyugati és a déli oldalon felállított sátrak és hadiszerszámok irányába. Mi tagadás, férfias és kemény visszavágás volt ez, Károly serege megszeppent úgy tűnt, mintha nem is ők volnának a támadók, hanem éppen fordítva...
Vencel nemcsak arra képes, hogy védje Budát, hanem el is kergeti a támadókat, ha kell.
Jó fertályórát tartott a csetepaté. Újabb fertály óra, amíg rendeződtek a dolgok. Aztán már csak perceken múlt, hogy elvágják Bethlen fiai elől a visszavezető utat. Aztán a továbbmenekülés útját. Aztán hogy körülvegyék, megrohanják és lefegyverezzék őket.Caroberto az egészet a sátra előtt állva nézte végig. Egy közeli domb tetején állt a sátra, olyan messze a vártól, ahonnan jól lehetett látni minden hadmozdulatot, de ahová már nem értek el a kőhajító gépek bombái.
Amikor a kitörés történt, éppen egy lihegő futár jelentését hallgatta. A futár rossz hírt hozott: Győr felől Németújvári Iván nagy sereggel közeledik, hogy felmentse az ostromlott Budát.
-- Mit mond? Buda felmentésére jönnek? -- kapta fel a fejét Károly, és Gáspár atyához fordult. -- Pontosan fordíts!
-- Azt mondja, felség, hogy Németújvári Iván nagy sereggel jön.
-- Az előbb azt mondtad, „hogy felmentse Budát”. Ezt is mondta?
-- Ezt is.
-- Kérdezd meg, honnan tudja, hogy Buda felmentésére jönnek.
Gáspár atya alaposan kifaggatta a futárt. Kiderült, hogy Győrben is, Komáromban is mindenki arról beszél, hogy a „pápás párt”, vagyis Caroberto, magyarán Károly hívei Budát ostromolják.
-- Ez az ember tudott a tervünkről?
-- Aligha. Az érsek úr jó embere ő. Szegény kötélverő, akinek valami adósságát elengedtük, és azóta önkéntesen szállítja a híreket.
-- Értem.
-- Komáromban járt, ott hallotta, hogy ura Budát ostromolja, és hogy a Németújváriak a felmentésre jönnek.
-- Mikor volt ez? -- Hirtelen rárivallt Gáspár atyára: -- Kérdezz már! Kérdezd, hogy mikor járt Komáromban!
Körülbelül ebben az időben rontott ki Buda kapuján Bethlen úr két fia. Miközben Gáspár atya faggatását hallgatta, Caroberto fél szemmel a küzdőket figyelte, akik éppen Gergely érsek sátrai körül tolongtak.
-- Azt mondja, négy nappal ezelőtt. .. De nem tudott hamarabb jönni, mert a hidegrázás levette lábáról...
-- Ne mentegesd! -- sziszegte most Caroberto. -- Hiszen ha már tegnap este ideér... hm, még itt sem talál bennünket.
Elfordult. Most minden figyelmét a megindult, viharos csetepaté kötötte le. A Gergely érsek tábora felől óriási hangzavar hallatszott. Jól ki lehetett venni a kardok pengését, a sebesültek ordítását, a küzdők üvöltözését. Az egész tábor meglódult, lovasok vágtattak, hogy elállják a lovasok útját. Az ostromgépeket elő vonszolták kosárfonatos takaróik alól... de abban a minutumban kezdett sziporkázni Buda vára: száz és száz lángoló nyílvessző röppent a magasba, szóródott szerteszét az ostromlók felé, s ugyanakkor sötét, nagy csomagok vágódtak feléjük, és az éjszakában ijesztő böffenés gyanánt zuhogtak a nagy kövek.
De hát az egész nem tartott sokáig. A futár még mindig térden állva nézte királyát -- mire odalent már minden elrendeződött.
-- Rendben. Gáspár atya, szólj, hogy etessék meg ezt az embert, és pihenjen is. Reggel adass neki egy márkát...
-- Mennyit, uram?
-- Egy márkát mondtam. Hadd legyen gazdag ember. Mondd, hogy Károly így szereti a hűségeseket.
Karba fonta kezét és várt. Jól látta a hold és a fáklyák fényében, hogy a kitörés csúfos kudarcot vallott. Vencel most szívhatja a fogát, hogy elveszítette majd ötven emberét. Mert mi tagadás, elég nagy csapat rontott ki az imént. De hát furcsa: miért éppen Gergely érsek sátrait rohanták meg?
-- Hányan voltak? -- kérdezte Drugett Vilmostól, aki megtépett ruhában, véres karddal a kezében került elő.
-- Csak voltak. A két vezért kivéve mind levágtuk.
-- Kik azok?
-- Bethlen fia, Máté, és a testvére, Mihály.
-- Hozzátok elém őket.
Karba font kézzel várt. Fiatal volt, indulatos, most mégis elhatározta, hogy kegyes lesz. Megbocsát. Asztalához ülteti a két ifjút, koccint velük, aztán reggel majd sértetlenül visszaengedi őket a várba. Hadd lássák Vencel hívei, ki viselkedik igazán király módjára.
-- Hozzátok elém őket!
Előkerültek a vezérek. Ki riadtan, ki győztesen. Kérés nélkül jöttek haditanácsot tartani..
-- Hozzátok elém Bethlen fiát, Mátét és Mihályt!
-- Nem tehetjük, felség. Az érsek úr haragjában épp az imént nyakaztatta le őket. Régi haragosai...
Másnap újra kezdődött az ostrom.
Most nagyobb erővé], vadabb elszántsággal. Mintha csak nagyon sürgős volna Károlynak a gyors győzelem.
Buda védekezett. Szűkölt, jajgatott, és tíz körömmel esett a támadóknak. A nők is kiálltak a falakra. Forró vízzel fogadták Caroberto katonáit.
-- Felség, csak neked mondom . . . fogy a sereg.
-- Mit beszélsz?
-- Gyürkefia Miklós elvitte az embereit. Azt mondta, Kartal megtámadta a várát.
-- Hm.
-- És Kompoltfia Péter száz embere sincs sehol.
-- Azok is Kartalra vadásznak?
-- Ó, milyen bölcs vagy, felség! Valóban azt mondták ... valami ilyesmit.
-- Hát az István úr emberei?
-- Azok itt vannak. Egy részük . .. más részük ott serénykedik.
Vandái pusztítás képét mutatta a budai szőlődombok bájos vidéke. A szüret előtt álló, érett tőkéket röhögő katonák kardja vágta ki tövestül. Voltak szorgalmasok, akik nem karddal, hanem kapával csapkodták a töveket. Mások a présházakat rombolták le. Volt olyan domboldal, amely végig a földbe volt taposva.
-- Ez már a vég -- suttogta Caroberto, és fennhangon kihirdette, legyen vége az ostromnak. Ki-ki vigye haza a seregét, jön Németújvári Iván, hát csússzunk ki a keze közül.
Mégis másnap késő estig folyt a veszett ostrom.
Buda falai alatt már hullahegyek tornyosodtak.
Állandóan szóltak a város harangjai. Hangjuk messzire szállt. Segélykérő jajgatásként hangzott.
Harmadnap reggelre kiürültek a dombok. Elhagyott szekérrudak, összetört kőhajítók, szétesett hordók, kialudt tüzek fölött az ágasfák mutatták a nyomát az itt volt Anjouseregnek. No meg az elpusztított, évtizedekre tönkretett hegyoldalak szörnyű képe.
A harc azonban mégsem maradt abba. Harmadnap délelőtt is folyt az ostrom. Éppen a Kaputornyot támadta folyvást egy hátramaradt kisebb csapat, amelyet csak napnyugtával sikerült végképp elkergetni, amikor a várbeliek már kimerészkedtek, hogy sírva-ríva számba vegyék szörnyű káraikat.


HETEDIK FEJEZET

amelyben Kartal elbúcsúzik a remetéktől -- Különös jelenet az erdőszélen 
-- Együtt mennek, akár a mesében -- Miről tárgyalnak? -- Mető és cimborái -- Van még idő hajnalig

-- Dominus tecum . ..
-- Isten áldja, kedves fráter! Megyek a királyhoz.
-- Majd imádkozom, fiam, hogy megtaláld az igazit.
-- Tudom én már, hogy melyik az igazi! -- nevetett Kartal, és meghúzta lova hasán a nyeregszíjat.
Szép őszi reggelre virradtak. Mintha sosem akarna véget érni a nyár, jó meleg napsütés cirógatta végig a kopaszodó fákat, amelyekről lassú megadással hintáztak lefelé a sárga levelek.
Fél éjszakán nem jött álom a szemére, és csak hajnal felé aludt el egy órácskát, Kartal mégis frissen, pihenten ébredt, és ebben a szép reggelben nyoma sem maradt komor gondjainak.
A két remete áhítatos angelusszal köszöntötte a napot, hát ő is odatérdelt melléjük egy röpke imára. Aztán búcsúzkodott.
-- Köszönöm a tanácsodat -- fordult Benedekhez, aki a két vizesvedret készítette, hogy lemegy a patakhoz.
-- A pergamen dolgában? -- eszmélt Benedek, és a bőrtokra nézett, amely ott függött Kartal nyakában. -- Hát csak rejtsd el jól az inged alá. És vigyázz rá! Okvetlenül keresd meg a felhévízi káptalant. Ne feledd, felhévízi káptalan. Nehogy egymagádban menj ! Hites ember legyen veled . .. királyi parancsra.
-- Megfogadom -- bólintott Kartal, és lassan megindult az ösvényen, amely a remete barlangjától a fehérvári országútra vezetett.
-- Ne arra menj ! -- sietett utána Benedek a két favödörrel. -- Menj inkább amott, azon az ösvényen . . . Biztonságosabb.
-- Mehetünk együtt.
-- Nem ... nem . .. nekem másfelé van dolgom ... -- motyogta, és máskor hetyke arcán őszinte zavar tükröződött. Letette a két vedret egy tölgyfa tövébe, várt egy kicsit. aztán fordult egyet, és gyorsan megindult azon az úton, amelyen az imént Kartal lovagolt.
Vajon hová?
Ez motoszkált Kartal fejében is, mert a fák mögül még egyszer visszanézett, és látta Benedeket elinalni a mogyoróbokrok között. De nem sokáig gondolt vele: örült a szép reggelnek, és tele volt a szíve lelkes tettvággyal. Ha a tegnapi viaskodás testben -- hát az éjszakai töprengés lélekben is férfivá érlelte.
Előbb csak léptetett, aztán kocogott, végül, ahol az ösvény úttá szélesedett, csöndes ügetésre fogta Sárkányt. Az út az erdő szélére vezetett, de nem lépett ki belőle, hanem egy hatalmas nagy irtás vonalát követve, mindvégig a lombok takarásában maradt. Valóban biztonságosnak látszott, hiszen a fák télen a hófúvástól, nyáron a nap hevétől védték a vándort, aki pedig éppenséggel rejtőzködni akart, annak sem kellett vad bozóton át csörtetnie.
Kartal már jó ideje haladt ezen az erdőszéli úton, amikor eszébe vette, hogy kinézzen a fák közül.
Hát ahogy kinézett, elnevette magát.
Mert az erdő széle nem egyenes vonalban futott az irtás mellett. Nagy ívet rajzolt -- vagyis az irtás zsákszerűén nyúlt bele a rengetegbe, és aki az erdőszéli úton haladt, valójában jókora vargabetűt csinált, anélkül hogy a lentebb húzódó fehérvári úton messzire jutott volna.
„Megjáratott az ebadta" -- bosszankodott Kartal. Aztán máris rájött, mi dolga lehetett Benedeknek a Bagoly kőnél -- amelynek fura sziklája az erdő túlsó karéjától idáig látszott. Hiszen meglehet, hogy valami menyecskével volt közös imádsága, és nem szerette volna, ha egy harmadik is ott van, amikor éppen áldást oszt.
Azt mondják, a fehérnépek mégiscsak kedvesebbek egy vitézhez, mint egy remetéhez -- gondolta nagy öntudattal, és igazán eszébe sem jutott, hogy tegnap ilyenkor még földönfutó paraszt volt, és hogy most is ahány darab rajta a vitézi öltözet, annyi annak a gazdája.
„Na megállj, megállj, te zsivány remete! -- lobbant fel benne a szilajság. -- Elveszem én a kedvedet a szent élettől!”
Azzal sarkantyúba kapta Sárkányt, és nagy sebbel-lobbal levágtatott az országútra. Ahogy leért, visszafordult, és a Bagolykő felé vette az irányt. Elképzelte, hogy Benedek miképpen vágja a szent képeket, és a fehérnépek milyen méla áhítattal hallgatják minden szavát, miközben egyremásra teszik elébe a kendővel letakart, mindenféle finomságot rejtő kosárkákat. . . Aztán azt is elképzelte, hátha kettesben találja Benedeket valakivel, és akkor bizony kínosan ütne ki a találkozás, mert a kettőskét megzavarni csúnya illetlenség, gyerekes dolog ami sehogy sem méltó egy harcedzett vitézhez.
„Annyi baj legyen! -- morgott vigyori képpel. -- Ha ő úgy, én is úgy. Végtére is, ha titkolózott, hát nem is tudhatom, miben sántikál!”
Így nyugtatta jobbik eszét meg a lelkiismeretét, és mivel eddig a maga ura volt, és a maga dolgában járt-kelt, nem sajnálta az időt meg a fáradságot, hogy megzavarja Benedeket.
De alig vágtázott annyit, ami alatt egy miatyánkot elmond az ember, különös és meghökkentő látvány tárult a szeme elé.
A Bagolykő furcsa sziklájától a fekete tarlón át egy ember futott.
Nyomában pedig tíz-húsz paraszt. Favillás, dorongos tömeg.
-- Fogd meg elébe ! -- hallatszott, és néhány elhajított dorong pörögve röppent át a levegőn, hogy utolérje a menekülőt.
De hiába. A csuhába bújt alaknak hosszú lába volt, és nem sajnálta őket: futott, ahogy csak bírt -- a távolság pedig egyre nőtt közte és bősz üldözői között. De nem sokáig. Mert balszerencsére futás közben kioldódott a saruja szíja, és a maga készítette apostoltalp egyszerre csak messzire röpült a lábáról.
Kartal még azt is látta, hova esett.
-- Megvagy, megvagy! -- kiáltozott a tömeg, és a gatyás parasztok nekilódultak.
A helyzet most már végzetes lett: a barát nem bírta tovább, lépésre váltott, méghozzá arra a csosszanó lépésre, amivel a mezítlábas ember lábal át a búza hegyes torzsain.
-- Üsd-vágd! -- ordítottak a legfürgébbek, és az első dorongok máris lecsaptak.
Akkor ért oda Kartal.
-- Héj, a pogány lelketeket! Mi bajotok van Isten szolgájával?!
A csoport egy pillanatra megállt.
-- Semmi közöd hozzá! -- rikkantotta egy tagbaszakadt, nagy bajuszú férfi, és nagyot lökött Benedeken.
Előugrott egy köpcös, görbe lábú férfi, és harciasán rázta az öklét.
-- Majd adok én neki a Jolánkám körül legyeskedni! Nesze, itt az előleg! -- Azzal ahogy csak erejéből tellett, pofon vágta a magatehetetlen foglyot.
-- Kapsz még többet is! -- dörrent a nagy bajuszú. -- Ha elfogtunk, nem eresztünk ám! Hé, komák, elő a kést, megnyesegetjük egy kissé ...
-- Nyesitek ám az apátokat! -- kiáltotta Kartal, mert látta, hogy a dolognak fele se tréfa. Kirántotta a kardját, úgy ugratott a csoport közepébe. -- Azt mondtam, engedjétek el Isten fölszentelt szolgáját!
-- Hé, vitéz, ne kiabálj, mi szabad emberek vagyunk!
-- Én meg őszentsége katonája! Hallod-e?!
Benedek igazán szánni való volt, ahogy rémülten forgatta a szemét, és szavak nélkül esdekelt segítségért Kartaltól. Néha halkan nyüszintett az
atyafiak vasmarkában, akár egy megvert kutya, az utolsó mondatra azonban fölfigyelt, és mintha a reménynek halvány fénye suhant volna át az arcán.
-- Nem tűröm, hogy Isten fölszentelt szolgáját bántsátok! Éppen azért küldött bennünket széjjel az országban ő szent felségének követe! A szent bíboros úr! Hogy megvédjük az igaz papokat! És akár szabadok vagytok, akár szolgák, szétcsapok köztetek, ha bántjátok ezt a szent embert! Nahát! 
-- így harsogott és szavalt Kartal, közben szinte tombolt a feje, hogy eszébe idézze mindazt, amiről tegnap este szó esett.
-- Hát nyughattok-e vagy sem?. . . Inkább azt áruljátok el, merre találom én azt a hamis remetét, akit a bíboros úr őszentsége maga elé idézni parancsolt!
A parasztok értetlenül elhallgattak. Bámészan néztek rá.
-- Mit beszélsz? -- lépett elő a nagy bajuszú.
-- A pápai követ úr őszentsége azt parancsolja, állítsunk eléje minden csaló, hamis remetét, hamis papot, akit csak előtalálunk az országban. Szerteküldött bennünket, mert igazságot akar tenni! Nagy büntetés készül mindenkire, aki megcsúfolja az oltáriszentséget! -- így beszélt Kartal, és igyekezett olyan buta képet vágni, amilyet csak tudott. Buták és dölyföset is természetesen.
-- Hát azért mondom, engedjétek el tüstént ezt a szent embert! Keressétek inkább a csalót! Azt mondják, él itt az erdőben egy remete ...
-- Haha! -- röhintett a köpcös kis ember, és ujjal mutatott Kartalra.
A többiek is felnevettek. A legfiatalabb előugrott, és nagy büszkén magyarázta:
-- Nagy szamár vagy te, akárki fia-borja vagy is. Ha éppen tudni akarod, ez az a csaló, akiért téged kiküldtek. De ahogy elnézlek, nélkülünk nem fogtad volna el soha. Még hogy engedjük el?... Keressük inkább a csalót? Hát mit gondolsz, ki csavarja el a menyecskék fejét, kinek a kedvéért herdálják a fehérnépek az ember vagyonát, kinek a kedvéért tűnt el az én egyetlen báránybundám?. . .
Egyszerre mutattak Benedekre.
-- Most fogtuk el! Ez a csaló!
Kartalnak úgy dobogott a szíve, majd kiugrott a helyéből. Mert bizony vívni könnyebb ám, mint komédiázni.
Azért csak erőt vett magán, felfújta az arcát, s megpróbálta, hogyan megy a méltatlankodás meg a szigorúság.
-- Még hogy ez... még hogy ő? Tisztelendő atyám fordult Benedekhez ,hinni sem akarom ezeknek a parasztoknak a rágalmait. Bennem megbízhat, megvédem az életem árán is, de kérem, árulja el a nevét, nehogy ezek a buta senkiháziak...
Benedek nyelt egyet, és alig lehetett a hangját hallani, amikor kibökte:
-- Ma ... Mauritius ...
Kartal most akkorát ordított, hogy a lova is felnyerített ijedtében.
-- Az áldó ját! Igazatok van, emberek! Ezt a Mauritiust keresem én! Az a parancsom, hogy tüstént vezessem a bíboros úr elébe, mert sok a panasz rá. Hé, te alávaló bitang, aki visszaélsz a szent keresztséggel és a hivők bizalmával, lódulj itt előttem, és szökni ne próbálj, mert eltiporlak!
Az atyafiak szemében egyszeriben megnőtt a vitéz becsülete. Akarva-akaratlanul eleresztették markukból Benedeket, aki nagy engedelmesen -- talán túlontúl is engedelmesen -- megindult Kartal lova előtt az úton.
-- Szavadat se halljam, mert levágom a fejedet! -- fenekedett rá Kartal. Aztán a parasztokhoz fordult. -- Na, emberek, ezért köszönet jár. Sőt, talán jutalom is. Majd szólok rólatok. Kinek az emberei vagytok?
-- A Pákái Csoma úré -- mondta a nagy bajuszú, amitől Kartalt hirtelen elfogta a csuklás. -- De már azt mondom, vitéz úr, megyünk mi is. Nem azért, mintha a jutalom dolgában nem volna meg a bizalom, de azt már csak megnéznénk, miféle fenyítésre gondolt a bíboros úr őkegyelmessége.
összevillant a parasztok szeme. A nagy bajuszú, hiába no, nagyeszű ember. Ha már elfogták, el is páholták az asszonycsábító remetét, a dicsőséget se engedjék másnak.
-- Jól van, jól -- dörmögte Kartal. -- Hát majd elől megyek. Ne kötözzétek meg! Azt mégsem illik.
No jó, hát nem kötözték meg Benedeket a parasztok pedig de szerették volna! --, hanem csak úgy követték, vasvillaszemmel vigyázva minden lépését. Elöl ment Kartal a lován, mögötte vánszorgott Benedek, a hamis remete, utána pedig némi zajongással, rendetlen csoportban a parasztok.
-- Hé, vitéz úr, most hova viszed?
-- Budára -- felelt ő némi töprengés után.
-- A nemjóját! Olyan messzire? Miért nem Fehérvárra? Az közelebb.
-- Mert a pápa úr követe Budán van.
-- Miért?
-- Ország dolgában jött.
-- Azt mondják, volt már itt egyszer.
-- Az ám ...
-- Most miért jött? -. Ugyanazért.
-- Ugyanaz?
-- Ugyanaz.
-- Meddig marad,itt?
-- Tudja isten.
-- No hiszen .
Mentek egy darabon, éppen csak addig, amíg az első dühük csillapodott, és nagy bőszen tudomásul vették, hogy a, hamis remetére nemcsak az ő ütlegük, hanem talán valami nagyobb, rettenetesebb büntetés vár. Ki tudja, talán a fejét veszik, vagy ha azt nem, hát alaposan megkínozzák, gondolták magukban a bosszúra vágyó atyafiak, miközben buzgón talpaltak a „pápai vitéz úr” után (ahogy maguk közt nevezték a váratlanul jött fegyverest). Talpaltak bizony, arai nem ment valami könnyen, mert a vitéz igazán nem törődött sem a foglyának cudar állapotával, sem pedig a többiek gyaloglásával, hanem szaporán ösztökélte a lovát egyre nagyobb sietésre.
-- Hej, vitéz úr, lassabban, he . . . nem bírjuk szusszal! -- kiabáltak utána.
-- Még ma Fehérvárra kell érnem!
-- Budát mondtál!
-- Fehérvárra!
-- Hohó . .. hiszen nem arra Fehérvár . . . Hanem éppen arra! -- kiabáltak hirtelen a parasztok, és ijedten mutogattak éppen az ellenkező irányba.
-- Még mit nem! -- kurjongatott Kartal. Azzal megfordította a lovát, odaugratott a csoporthoz, aztán egy „héj, az apátok keservit!” kiáltással, mint a nyíl, vágtatott a helyes irányban, Fehérvár felé. 
Az ám -- de addigra már ott kapaszkodott mögötte a ló farán Benedek, a hamis remete.
Mert tüstént látta, mire megy a játék, és ahogy Kartal odatáncoltatta lovát a parasztokhoz, egy szilaj ugrással fölpattant a nyereg mögé.
Aztán hajrá, neki a világnak!
Addig vágtattak a szökevények, amíg csak a hadonászó, káromkodó, kiabáló csoportozat el nem tűnt a szemük elől.
Akkor bevették magukat egy csalitosba, és hogy pihentessék Sárkányt, mindketten leugrottak róla.
-- Hej, komám, az isten áldjon meg! -- tárta ölelésre a karját Benedek. -- Azt hiszem, csúnya végre jutottam volna, ha nem jössz. Hanem úgy hiszem, a derék jó Mauritius atyát egy időre magára kell hagynom.
-- Mondanám, hogy gyere velem.
-- Én meg mondanám, hogy hadd mehessek veled.
-- Hát akkor?...
-- Hát akkor ...
-- Mehetünk együtt, akár a mesében.
Ezen jót nevettek, és vidáman meglapogatták egymás hátát. Benedek megfogadta, hogy soha többé nem kételkedik Kartal kartalságában, ő pedig ráfelelte, hogy soha többé nem tekinti Benedeket szent életű remetének -- neki ugyan mesélhet.
Egy bökkenő volt csak: kettőjüknek csak egy ló jutott.
De hát Benedek nemhiába volt tudós barát és varázsló remete -- mire leszállt az alkonyat, térült-fordult, és lám, lám, lova is került, nyereg is került, s mi több, a nyeregtarisznyában elemózsia is lapult. Így mentek tovább.
Benedek elmesélte, amit Carobertóról és a királypártok versengéséről még tudott, mivelhogy Kartal folyton erről faggatta -- most már jóval nagyobb kíváncsisággal, mint amit tegnap mutatott. S Kartal éppen kijelentette, hogy . ..
-- Ha igazán van jó embered Budán, aki szállásról, vagy ha kell, biztos rejtekről is gondoskodik, akkor ne tétovázzunk, hanem siessünk oda.
-- De hát miért akarsz mindenáron Budára menni? Hiszen ott Vencelt, a cseh királyt találod.
-- Meg a koronát -- hangzott a rejtelmes válasz.
Ám ebben a pillanatban a két ló megállt, és fülét hegyezte.
Távol, az út kanyarulatában aprócska tűz fénye látszott az erdő szélén.
-- Menjünk oda.
-- Én még csak megtehetném. A ruhámat tisztelhetik. De te vigyázz. Rikalffia Kakas alighanem bosszút esküdött arra, aki olyan ocsmányul elintézte a legényeit.
-- Ejnye, honnan tudhatod, hogy azok ott az ő emberei?
-- Mert túl hangosak. Becsületes ember az esti tűznél beszélget, vagy éppen csöndesen nótázgat. De azok...


Mi tagadás, Mető nem volt se holt, se eleven, amikor Kakas úr kipenderítette a csókakői vár szobájából a társaival együtt. A feneke még erősen sajgott a kiszámolt csapások nyomán, de csakhamar ráébredt, micsoda nagy megtiszteltetés érte, és pár perc múltával már úgy ordítozott az embereivel, mintha világéletében azt csinálta volna. Korbácsot kapott a kezébe, és azzal nógatta a szekeres parasztot, hogy gyerünk, gyerünk, vágtában siessen -- két legény kíséretében -- Pál úr meg a többiek teteméért.
-- Ne menjetek Simon váráig, hanem a szamárdi útkeresztnél jobbra térjetek. Ott, a sárvizek mentén egy erdőszélen találjátok szegény Pál urat, ha ugyan a hollók meg a keselyűk hagytak belőle valamit.
A lelke mélyén azonban Mető azt kívánta, bár ne találnának ott semmit és senkit, hanem hirtelen megjelenne Pál úr sértetlenül és elevenen, hogy a szavával bizonyítsa, igenis látták Kartalt, és harcoltak is vele. Mert mi tagadás, súlyos gondok gyötörték az egérfogút, már egyre kevésbé emlékezett rá, mi történt ott az erdőszélen (tökrészegek voltak, szentigaz), és tudta, a fejével játszik, ha elő nem kaparja a föld alól is azt a fehér ruhás Karcait.
Erre a gondolatra aztán úgy összezsugorodott a lelke a félelemtől, hogy úgy érezte, lötyög a teste rajta.
A marcona fickók pedig -- akiknek most ő lett a botcsinálta vezérük -- feltűnően hallgattak. Az volt a parancs, hogy engedelmeskedjenek az egérfogúnak, hát ők engedelmeskedtek, hanem a szájuk rángásán, a szemük villogásán jól látszott, hogy magukban jókat röhögnek rajta.
„Vesszetek meg!” -- gondolta Mető, és minden parancsát szapora káromkodással fűszerezte, jóllehet a szent királyok (Szent István és Szent László) óta tiltva volt Magyarországon a káromkodás, és könnyen a feje is röpülhetett annak, aki a nyelvére nem vigyázott. De hát ez a körülmény Csókavár népét csöppet sem zavarta. Rikalffia Kakas úr rablólovag volt, az ő házában naponta többször is emlegették Isten nevét, méghozzá nemcsak fohászkodva. . .
Mető nem osztotta kétfelé a csapatát, ahogy a parancs szólt, hanem egy tömegben kószáltak az utakon. Egészen céltalanul.
A szekeresek hamarosan visszatértek, és hozták a halottakat. Ettől megdöbbent egy kissé a csapat, Mető pedig kihúzta magát, hogy na ugye, ezek bizony meghaltak.
-- Hát akkor? -- néztek rá a többiek, és Mető csak most ijedt meg igazán.
Cselekedni kell.
-- Van még időnk -- morogta a bajusza alatt, és egész nap megint csak fel-alá dübörgött a csapatával a Fehérvár körül vezető utakon.
Kartal azonban csak nem botlott beléjük. Sem a fehér ruhás, sem a sárga lovas, sem a szakállas, sem a szakálltalan. A legények már a fák tetejét nézték, és a szájuk szélét rágták, mint akikből böfög a vidámság.
-- Van még időnk -- ismételte Mető, és parancsot adott, hogy az út mentén, a fák alatt telepedjenek le éjszakára.
-- Már két napja csak ezt mondod -- kockáztatta meg valaki.
-- Hát aztán?
-- Csak fel-alá sétálunk, akár a menyasszony.
-- Hát aztán?
-- Eleséget sem hoztunk, takarót sem hoztunk.
-- A ti bajotok.
-- A te bajod lesz az nemsokára!
-- Hej, az istenfáját, mit parancsolt nektek Kakas úr?! Hogy befogjátok a lepcses szátokat! Azt teszitek, amit mondok!
Tüzet raktak, nagy zajjal voltak, kenyeret, szalonnát vettek elő, és ki a páncéldöfő tőr végére, ki pedig csak egy faágra tűzte a szalonnáját, úgy tartotta a lángok fölé. Hamarosan jó szagok támadtak, és már-már enyhült volna a hangulat, ha egy kötekedő föl nem mutatja a maga szalonnadarabját, mondván:
-- Az utolsó.
-- Tudom, mit csinálok! -- ordította Mető.
-- Az jó. Az bizony jó -- bólogatott a fickó, és pimaszul röhögött.
-- Kushadjatok! Hajnalban megtámadjuk a Bankó portáját. Ahogy a parancs szól.
-- Vivát! -- kurjantotta a legfiatalabb. -- Végre csinálunk is valamit!
-- Nono, kemény dió lesz az ! A Bankó lánya ...
-- Mi van vele?
-- Nem olyan, mint más fehérnép. Az odavág,
-- És Kartalt mikor kapjuk el?
-- Megint kezditek? -- hangoskodott Mető -- Hát nem ma délben mondták azok a szerecsenképű izmaeliták, hogy az olasz Károly Budát ostromolja? Biztosan Kartal is oda sietett. Ha vége lesz az ostromnak, ő is előkerül. Csak ki kell várni. -- Hirtelen felordított -- A fene a képetekbe! Hajnalban körülvesszük a Bankó házát! Nyomorult fészek! Ott lesz szalonna is! ... És aki megint ellenkezik, velem gyűlik meg a baja!
Mintha bizony ellenkezett volna bárki.
Az oktalan kiáltozás mégis jó volt valamire. Kartal és Benedek, akik ott lapultak a fák és bokrok sűrűjében -- és minden szót jól hallottak -- most feltűnés nélkül visszaosonhattak a lovaikhoz. Mető és torzonborz hadinépe egy ideig elvitatkozott még azon, vajon azokat az izmaelita kereskedőket nem lett volna-e jó kirabolni... ők ketten ezalatt alaposan meghányták-vetették a dolgokat.
Végül megállapították, ha Caroberto király valóban Budát ostromolja, aligha van szüksége Kartal gyors segítségére, de annál nagyobb bajban lesz hamarosan az ősz Bankó vitéz, akiről Kartal ugyan keveset tudott, annál többet Benedek, aki lelkesen emlegette vitézségét, egyenes bátorságát és hűségét.
-- Van egy lánya . . . hej, édes istenem! -- csuklott el Benedek hangja. Nem is mondott többet, amivel pedig erősen felcsigázta Kartal kíváncsiságát.
Ügy döntöttek, maguk is alszanak egy-két órácskát, hogy még jó időben, de már frissen vihessék meg a közelgő támadás hírét Kun László király hajdani híres vitézének, az ősz Bankónak.
-- Tudod az utat?
-- Az itatóknál vágunk majd át -- ásított Benedek.

NYOLCADIK  FEJEZET


Bankó vitéz palotája -- Virág ébredése -- Baj van, siessünk! -- A várvédő vérebek -- Kartal vagyok! -- Mető kihallgatja a társai beszélgetését -- Hajsza, hajsza mindhalálig -- Imádkozz!

Bankó egyszerű közvitézként tűnt fel László király seregében. Az egyik csatában -- ugyan melyik volt a töméntelen közül, talán ő maga is elfelejtette az évek során -- pajzsával védte ki a királynak szánt csapást. A király lelkes és buzgó fiatalember volt, minden hívével túlzottan bőkezű, tüstént három falut, jókora erdőt és jókora legelőt adományozott neki királyi birtokából. Bankó vitéz elámult, aztán egészen megzavarodott ettől a kegyességtől, zavarában csak a vállát vonogatta, és talán a köszönömöt is elfelejtette kimondani -- ellenben azontúl, mint a hűséges kutya, követte királyát mindenhova. Éjjel-nappal őrizte, kivont karddal védelmezte egészen addig, amíg egy napon valami futárüzenettel, paranccsal vagy mivel távoznia nem kellett ura mellől.
Az az egy nap elég volt három kun orgyilkosnak, hogy László királyt megrohanja és megölje.
Megbúsult ezen Bankó vitéz, visszavonult a birtokára, akkor látta csak, hogy a nagy testőrzésben, katonáskodásban már-már ebek harmincadjára jutott ott minden.
Mások, az alattomosak, a nagyszerzők, a hatalomvágyók soha nem nyugodtak, amíg három faluból hatot nem csináltak, egy erdőhöz tízet nem szereztek. Bezzeg Bankónak sem katonája, sem királya nem volt, hogy a birtokát megvédje. A parasztjaitól úrbér gyanánt nem kérhetett fegyveres szolgálatot, mert akkor ki marad a ménessel, gulyával, és ki fogja az eke szarvát dologidőben?
Felfegyverezte hát valamennyit.
Egy száraz halom tetején, óriási diófák árnyékában állt a háza. Nem vár volt az, még csak nem is kőház. Nehéz gerendákból ácsolták annak idején, a tűz ellen meg sárral tapasztották, be is meszelték vakító fehérre. Messziről jókora kun sátorra emlékeztette az embert -- csak hát bőr vagy fa helyett zsúppal volt befedve.
A ház mögött fészer állt a lovak számára, nagy karámban tehenek bőgtek, a lábasjószág meg a malacok azonban szabadon kószáltak az udvaron, és időről időre nagy ricsaj közben vad háborúra keltek Bankó vitéz óriási kutyáival.
A különös udvarházat földdel megtámasztott, magas cölöpkerítés védte, mintha csak idézné a tatárjárás előtti, hajdani világot, amikor még várak helyett ilyen nyomorúságos palotákban lakott minden magyar főnemes.
A cölöpfalon túl a szabadok faházai és néhány szolgának földbe ásott kunyhója következett. Bankófalva pedig -- három közül az egyik -- csak jókora ártéren túl látszott a temploma szerint.
Szép vidék volt ez, szép darab föld -- egy hibája csupán, hogy útjában állt Rikalffia Kakasnak.
Igaz, nemcsak ő, hanem a székesfehérvári káptalan is szerette volna megkaparintani legalább egy részét. Jöttek is a jámbor papok, bujtogatták is Bankó vitézt, ne tartsa otthon egyetlen lányát, adja inkább Jézus jegyeséül zárdába apácának, az ilyen gyönyörű szép lányt nagy vétek kitenni a bűnös világ kísértéseinek, istennek tetsző cselekedet inkább kicsiny cellában óvni, ahol kedvére imádkozhat, magasztos dolgokkal foglalkozhat, egyszóval Bankó Virág (mert ez volt a neve) szép virága lehet a mennyei kertecskének.
-- Hogy forgatta a szemét a vén kanonok -- kuncogott Virág az ilyen beszélgetések után. -- Láttad, édesapám, hogy járt a szeme?
-- Nono, hát csak néni gondolod, hogy rád vetette volna?. . .Hiszen jámbor ember.
-- Nem is énrám, édesapám. Hanem a Lápos erdőre, amit velem együtt adna a zárdának.
-- Hiszen előbb adnám én a Lápos erdőt, mint téged -- nevetett Bankó vitéz. Így éldegélt együtt munkában és szeretetben az ősz Bankó és ifjú lánya. Pirkadattal kelték, alkonyattal szenderedtek. S ha volt is segítség a ház körül, három dolgot soha nem bíztak másra. Ez a három pedig: a lovak, a kutyák és a fegyverek.
Bankó Virág hajnalok hajnalán még igazán olyan volt, mint bármelyik ifjú leány. Frissen ébredt, rámosolygott meleg barna szemével a világra, fehér ingében kiállt a ház elé, és karját széttárva belesóhajtott a feltámadó hideg szélbe, amely a Velencei-tó felől fújt, és idáig hozta a mocsár szagát. Olyankor előkerültek a kutyák is a nagyudvar rejtekeiből, leültek a lány elé. Bankó lánya pedig kedves szavakat szólt hozzájuk, és mindegyiknek külön megvakargattá a füle tövét. Ez volt az aznapi barátság pecsétje a lány és a hatalmas állatok között.
Olyankor aztán Virág leszaladt a kútra, vizet húzott, és a jeges, tiszta vízben mosta meg az arcát, akár nyár volt, akár tél. Nevetve kergette a kutyáit, és a tenyeréből locsolta rájuk a vizet. Majd visszament a szobájába, és felöltözött úgy, ahogy máskor is szokott; és ahogyan apja kérte: nyílfogó bőrmellényt húzott az ingére, és az övére felcsatolta a jó formájú, gyöngyház nyelű rövid tőrét. Csak azután lépett ki megint a házból, hogy napi munkája után nézzen. Olyankor már talpon találta apját is, gyorsan ébredezett a ház népe is -- Bankó vitéz portáján nem akadt lusta ember.
Nos hát ez az őszi hajnal is úgy nyílt a világra, mint a többi. Bankó Virág mezítláb szaladt a tornácra, és halkan sziszegve hívta pajtásait, a kutyákat, és kedves bosszankodással csóválta fejét, amiért azok a lusták ezúttal csak lassan, vonakodva közeledtek hozzá.
-- Ej, ti, hát odafagytatok?
A természet már hideg éjszakára emlékezett. Dér ült a füveken.
Bankó Virág megborzongott. Homlokába hulló haját félrehúzta és körülnézett.
Még nem bontotta színeit a világ. Fekete volt az ég, szürke a föld, a nagy diófák árnyékok csupán, a ház sem különb, fehér árnyak csupán, akárcsak a hangtalanul lépkedő komondorok. Fekete, szürke és halványfehér -- és mindehhez valami nagy-nagy csendesség. Álmos, halotti némaság.
-- Árboc, Törtel, Kemence, hol vagytok? -- suttogta Virág.
Az udvar homályos, fekete végeiből előkerültek ők is. A legvadabb, legerősebb kutyák, amelyeket Bankó vitéz a László király kun gyilkosairól nevezett el.
Árboc odament Virághoz. Megnyalta a lány kezét -- de nem csóválta a farkát, mint máskor. Kaffantott, és csöndesen morgott.
-- Mi van veled?
A fészer alatt halkan nyihogott egy ló.
Virág arca most feszült figyelem lett. Szinte kővé meredt, úgy fülelt a sötétbe.
A szemével megpróbált áthatolni a sötéten, az ismerős árnyékok között felismerni valami szokatlant. Szemöldökét összevonta, szép szeme, bájos arca egyszerre csak kemény kifejezést öltött, mindig mosolygó szája keskeny vonallá szorult.
Halkan, mint a szellem s gyorsan, mint egy látomás -- sarkon fordult, és beszaladt a házba.
-- Apám, édesapám. . . baj van! Siessünk!
Nem kellett magyarázkodnia. Az öreg katona egyszeriben talpon volt.
S nem telt bele több idő, mint ameddig háromszor keresztet vet az ember, Bankó vitéz és a lánya vértben és sisakban lépett ki a háza ajtaján.
-- Csócsa, ide hozzám! -- S amikor a hatalmas farkaskutya leült Bankó, lábához, így szólt hozzá: -- Dómokhoz! Riassz! Riassz!
Az állat hatalmas, vad ugatásba fogott. Aztán végigvágtatott az udvaron, és eltűnt arrafelé, ahol alkalmas helyen átugorhatta a palánkot és vihette a hírt végig a faházak és kunyhók során Bankó népének: riadó! riadó!
És felugatott a többi kutya is. Ezek a páratlanul okos, nagyszerűen idomított állatok nem úgy viselkedtek, mint más falusi ebek, amelyek felverik a fél megyét, ha idegent éreznek a kertek alatt. Feltűnően némák lettek és vészjóslóan komorak. Most azonban, hogy megkapták a parancsot, mintha elszabadult volna a pokol a Bankó háza körül. Negyven kutya lódult a palánknak, és vonítva, csaholva, ugatva jelezte: jaj annak, akit a foguk közé kapnak! Hatalmas komondorok vicsorogtak, szelindekek hörögtek, farkaskutyák vágtattak a Csócsa nyomában, kurta lábú tacskók kaffogtak, hosszú fülű vizslák szökkentek -- házőrzők, vérebek, vadászok, kotorékkutyák egyetértettek abban, hogy nincs eleven lélek, amely most büntetlenül átléphetné a kaput.
A kaput -- amely most hatalmasat döndült, és két széles szárnya megreccsent egy szörnyű nyomástól.
Égő nyílvessző röppent át a palánkon, megakadt a kútgém szarván, aztán beléhullott az itatóvályú vizébe. Ám alighogy elaludt, felpattant helyette a hajnal. Színes derengés ömlött el a tájon, mintha csak mentegetni akarná mindazt a borzalmat, amely a fehér falú ház és a szelíd diófák körül csattogtatja sárkány fogait.
Mint a hulló csillagok -- égő nyílvesszők szelték a levegőt. De nemcsak a ház felé repültek, hanem a cselédség Viskói felé is. Arra mintha nagyobb lett volna a zűrzavar.
A kutyák veszett ugatása olykor fájdalmas üvöltéssé torzult, asszonyi sikolyok, viaskodó férfiak vad ordítása hallatszott.
És megdördült megint a kapu.
-- Itt vagy, Dömök? Itt vagytok mind?
-- Csak kevesen, uram. A piszkosok megtámadták amott a házakat. Sokan lehetnek, nagyon sokan. Talán százan is.
-- Mi meg . . . hatan. No, éppen elegen!
-- De a kutyák továbbfutottak. Csak egyet lőttek le közülük. Jönnek majd a faluból is.
-- Hárman járjatok körbe a falak mentén. Virág, te jobbra, Dömök, ti ketten pedig balra kezdjétek. Mi a kaput fogjuk. Lehet, hogy egyszerre két helyen törnek be.
-- Ég a tető!
A kiáltás ijedt sikolyként hangzott. Feleletül odakint felcsattant Metőnek és legényeinek vad röhögése. A kaput ismét megdöngették, méghozzá nem is akárhogyan. Valami gerendával rohanhattak neki, mert recsegett-ropogott minden eresztékében, és hatalmas pántjai vetemedtek.
A védők lovon ültek mind a hatan. Nem törődhettek most az égő tetővel.
-- Hé, Bankó, hallasz engem? -- ordította most az egyik zsivány. -- Hé, Bankó, te ebszülte nyomorult! Takarodj, amíg viheted az életedet! Fogd be a kutyáid pofáját, mert széttépünk velük együtt! Nyisd ki a kaput, amíg Isten nevében kérünk, mert ha nem, a saját házadban égetünk pecsenyévé!
-- Isten nevét ne emlegesd, akárki vagy! -- kiáltotta Bankó. Akart volna mondani még mást is, de a szava elakadt. A jó öreg egész testében reszketett a felháborodástól, és mert ő maga is megijedt, hátha elönti agyát a vér, és a vég válságosabb pillanatban nem tudja majd a kardját emelni, hát inkább nagyot fújt, és dühében köpött egyet.
-- Kik vagytok, ocsmány gyilkosok?! Bankó vitéz házában kopogni 
szokás. -- kiáltotta Bankó Virág.
-- Hiszen kopogunk mi, angyalom -- hangzott odakint a boldog nyerítés, miközben újabb nyílvesszők röpültek a szalmatető irányába. A támadóknak tehát nem rablás volt a fő céljuk, nem vigyáztak árra, hogy sértetlenül jusson kezükbe a ház esetleges kincse -- ölni és pusztítani, ez volt Mető jelszava.
-- Hohó, megszólalt a kisasszony is! Na, most már érdemes igyekeznetek, fiúk!
-- De kopogjatok ám!
Zuhogott a kapu, egy palánkja beszakadt, akkora lyuk támadt rajta, amekkorán egy gyerek feje befért volna.
Idebent megsokasodott kissé a védők tábora. Halálra rémült asszonyok, néhány gyerek és még három férfi lopakodott be olyan rejtekúton, amit csak a házbeliek ismertek. Néhány gerenda volt ez, amely a fal egyik szögletében könnyen járt az eresztékében. Aki ismerte, fölemelte, besurranhatott, visszaejthette a helyére -- nyoma sem maradt a nyílásnak.
-- Mi lesz velünk, mi lesz velünk? -- sírtak az asszonyok.
-- Oltsátok a házat! -- adta ki a parancsot Virág, azzal a sípjába fújt. Az éles hangra összefutottak a kutyák, és dühös ugatásukat tovább folytatták.
-- Küldjétek az uratokat! -- kiáltott ki Bankó -- Beszédein van vele.
-- Haha, nemsokára jajgatni fogsz, öreg! Jobb lesz, ha gyorsan sírt ásol magadnak! Jaaaj ... -- A nyegle ordítás halálsikolyba fulladt. Bankó egyik legénye a palánkhoz surrant, és a hegyes cölöpök kémlelőrésén kitekintve, számszeríjával megcélozta a nagyhangú fickót.
Az első halottat abban a minutumban követte egy másik -- mire veszett üvöltés harsant a támadók között.
-- Törjétek be, törjétek be! Neki! Neki! -- hallatszott az ordítozás.
-- Aki belép, halál fia! -- kiáltotta most Bankó Virág, és kivont karddal várta, mikor zuhan ki helyéből a kapu két szárnya.
-- Elhallgass, te cafat! Majd megtudod, mi a halál ha karóba húzunk!
-- Az ám! -- süvöltötte egy hang. -- Nem is egyszer, legalább harmincszor!
Bankó meg a lánya egymásra nézett. Elszánás csillogott a szemükben.
-- Harmincan vannak -- mondta Bankó Virág, és intett Dömöknek, aki a kapu mellett állt. A legény egy hosszú bottal a kellő pillanatban kiütötte helyéből a kaput erősítő vaspántot. A kívülről rohamozó gerenda a következő pillanatban valósággal bezuhant a döngve, csattanva ízzé porrá törő, valósággal szétmálló kapu szárnyak között. A lendülettől térdre estek, akik a faltörő gerendát tartották, mögöttük felordított a cimborák serege -- ám ugyanabban a pillanatban nyílvesszők valóságos özöne zuhant rájuk, a földvár olyan sündisznónak bizonyult, amely lövi a tüskéit, és ők szinte beleszaladtak ebbe a tüskés fogadtatásba.
-- Fogd meg!
Eleven vihar, vicsorgó, vad kutyák félelmetes falkája zúdult ki a kapun, csattogó fogak, gyilkos hörgések hallatszottak, a szörnyű kavarodásban pedig égnek emelkedett és lecsapott a nagyszerű lánynak, Bankó Virágnak kardja.
-- Majd adok és nektek sírt ásatni, majd adok én nektek karóba húzatni! -- kiáltotta, és apjával meg a ház minden emberével együtt kivágtatott a kapun.
Ott még az asszonyok is férfi módra ültek a lovon, ott még a gyerekek is buzogánnyal hadonásztak, de vér is folyt, halál is esett: Bankó legkedvesebb legénye, Dömök egyszerre csak lefordult a lováról -- hanem a zsiványok addigra éppen félannyian lettek, mert a kirohanás valósággal elsodorta őket. A kutyák pedig nem válogattak, megmarták az ellenfél lovait is, amelyek vadultan ágaskodtak, és ledobták lovasaikat. Bankó Virág úgy forgatta a kardot, hogy elámult, aki látta, az ősz vitéz buzogánya sok fejet beszakított, mígnem a halálos, elkeseredett tusakodásban váratlanul felordított valaki:
-- Kartal! Kartal!
-- Ügy, hát a Kartal szolgái vagytok?! No, mondjátok meg az ocsmány uratoknak, korábban keljen, ha a Bankó lányával akar cicázni!
Még egy csapás, még egy halálos döfés. A kapu bezúzva, a ház lángokban, a sebesültek utolsót vonaglanak és Bankó Virág megtörölheti verítékes homlokát, a homokba szúrhatja vértől csöpögő kardját, odatáncoltathatja lovát az apja mellé, hogy megölelje a vitézkedő, de hamar megfáradt öreget.. .
A támadók ahogy jöttek, úgy el is tűntek.
Csak a tűz, a halál meg a hideg por maradt utánuk.
-- Mi volt ez, apám? -- kérdezte Virág, és már mosolygott -- ölni jöttek, nem rabolni.
-- Akkor hát visszajönnek.
-- Várni fogjuk őket.
Hallgattak. Nehéz szívvel néztek végig a romokon.
-- Annak idején kicsi voltál még, évente többször is kaptunk ilyen látogatókat. Anyád is úgy halt meg téged mentett a lángok közül, és egy nyíl átverte a szívét.
-- Ne beszéljünk erről többet -- mondta Virág, és mélyet sóhajtott, mint aki a könnyeivel küszködik. Az emberek már igazán nekiláttak a ház oltásának, leverték a tetőt, és vízzel öntözték a nádat. A kutyákat elzavarták a halottaktól, kötözték a sebesülteket, és futva jött a falu népe, ha későn is, mégis idejében, hogy gyors kézzel tüstént megkezdje a rombolás minden nyomának eltüntetését.
Virág ledobta fejéről a nehéz sisakot. Hosszú haját csak egy szalag fogta össze. Ledobta vértjét is, most még a bőrmellényt is, mert harchoz szükséges, de munkához már túl nehéz az effajta öltözék. Ő járt az élen, vizet hordott, gerendát emelt, parancsolt és irányított, ami nem volt idegen tőle, mert az apja mindig férfiasán nevelte.
-- Hej, jövünk már, jövünk már! -- hallatszott ekkor egy ijedt kiáltás, és a Lapos-erdő irányából két vágtázó alak tűnt fel.
Mint a szélvész, úgy közeledtek, kinyújtott kezükben kard villogott, és harcra készen ugrottak az udvaron nyüzsgő tömeg közepébe.
-- Itt vagyok, itt vagyok! -- kiáltozta a fiatalabbik, egy jóképű, fekete szemű vitéz, és harciasán nézett körül.
-- Azt látom ... de ki vagy?! -- állt meg előtte harciasán csípőre téve kezét Bankó Virág.
-- Kartal vagyok! Én vagyok Kartal! -- nevetett a fekete szemű.

Csupa vér volt a Mető szája, egyik egérfogát cséphadaróval ütötte ki valamelyik kicsi parasztkölyök a Bankó-vár védelmezői közül. Amikor a foga kirepült, akkor ébredt csak rá, hogy micsoda kötözni való barom, sütni való marha, szerencsétlen hatökör ő. Hát hányszor rohantak meg udvarházakat Pál úr vezetésével. Megtanulhatta volna, hogy sohasem szabad egy helyen támadni, sohasem szabad nagy hangon vitézkedni, vitatkozni, veszekedni. A rabló olyan legyen, mint egy rossz álom. Mint a szélvész, jöjjön, mint a villám, sújtson.
Hova tette az eszét? Én uram istenem, Boldogságos Szűzanyám, hova lett az ő esze? Hiszen jól mondta Kakas úr: nagy marha ő, és nem sokra viszi.
Ha tovább nem, hát a Bökő hóhér kezéig biztosan eljut.
Erre a gondolatra valósággal megdermedt Mető. Ott a harc közben, amikor bármelyik pillanatban nyílvessző érhette, láncos buzogány csaphatta, mindennél nagyobb rettegés lett úrrá rajta, ahogy a féleszű Bökő hóhér rémtetteire gondolt.
Talán ezért látta hirtelen, hogy mindennek vége. A veszett kutyaugatás már előbb megzavarta -- azt hitte, minden állat egy-egy fegyveres katonához tartozik -- a lány hangja azonban feltüzelte harci kedvét, s meg akarta mutatni, hogyan söpri el a föld színéről ezt a legendás hírű perszónát. „Győztünk, fiúk! Nincs kegyelem!” -- ordította, amikor a nehéz, nagy kapu beszakadt, s bezzeg felhördült az ijedségtől, amikor a védők serege, maguk előtt a szörnyű kutyákkal, valósággal kirobbant odabentről.
A vad kavargásban, a rettenetes csetepatéban, amikor a fogát kiütötte egy merész kis kölyök, amikor körülötte egymás után buktak föl a marcona cimborák, amikor a nyihogva bakkoló paripák azokat is levetették, akik sebet sem kaptak, hirtelen elfogta a reménytelenség: jaj neki, ha néhányan meg is menekülnek ebből a viaskodásból! Ki marad a Kartal kézrekerítésére?
-- A Kartal, a Kartal! -- kezdett akkor kiáltozni, hogy emlékeztesse embereit, van ennél a sárfészeknél nagyobb feladat is.
Kétszer sem kellett mondania, a kedvüket vesztett zsiványok azonmód sarkon fordultak, és úgy elszeleltek, hogy ő maga is alig érte utol őket.
Nagy ívben elkerülték a Lapos-erdőt, még inkább Bankófalvát. Hanem a dombok felé menekültek, ahol nyugodt hely ígérkezett ahhoz, hogy kissé kifújhassák magukat. Kis füzesben, a sátorként összehajló ágak alatt lihegve csúsztak le a nyergekből, és félhalottként vágódtak el a fűben.
Káromkodtak, szívták a fogukat, nyögtek, jajgattak, köpködtek.
Mető lesántikált a patakhoz, vizet vett a tenyeréből, és száját öblögette.
-- Ezt jól megcsináltuk -- hallotta a háta mögött.
-- Nahát, az a lány ...
-- Mondtam én ... nem akármilyen.
-- Boszorkány. Nem fogja a kard.
-- Miket beszélsz?
-- És azok a kutyák
-- Nem is kutyák azok, én mondom. Kakas úrnak is van kutyája. Nem is
egy, és micsoda vérebek! Azok aztán nekiesnek a vaddisznónak, a medvét is megugrasztják, de szeretném látni, hogy ostrom idején rá lehet-e őket uszítani fegyveres katonákra.
-- Lovakra, öcsém, lovasokra! Azok a nyomott pofájúak tüzet okádtak. Ha nem hiszed, nézd meg! Az egyik felugrott a nyergemig, a kezembe akart belemarni, hát még idején elkaptam előle, de a láng, ami a szájából kijött, megperzselte a bőrömet.
Mető lekuporodott a víz partján, és a száját öblögette.
Mellette valaki a fejét borogatta, amelyről harc közben leverték a sisakot és vele együtt a bőrét is hajastul. Borsa volt, a nagyhangú, aki előző este felmutatta a szalonnáját, mondván, hogy az utolsó.
Mető a száját öblögette. Laposan pislogott a lovak felé, amelyek a nagy ijedség és a gyors futás után nagyot ittak a vízből.
-- Azok a kutyák sípszóra ide jönnek, oda mennek... mintha értelmes emberek volnának.
-- Ki tudja, hátha azok. Sokat hall ilyesmiről az ember.
-- Emlékeztek még Csócsára, a fehérvári boszorkányra? Akit Kilány, a félszemű pékinas sokszor megkergetett, és bottal ütlegelt. Hát egy napon eltűnt Kilány, bárhol keresték, sehol sem találták. Egy ideig azt beszélték, hogy Tihanyba vitt volna lisztet, és útközben egy kocsmában agyonverték, de hát az a furcsa ám a dologban, hogy az ökrös fogat nem veszett el, hanem ember nélkül fordult be az apátság udvarára. Az állatok úgy mentek, mintha csak vezetné őket valaki, pedig senki sem ült a zsákokon.
Aztán a Csócsa boszorkánynak attól fogva egy félszemű kutyája akadt, amelyik hűségesen követte mindenhová, pedig a vénasszony sokszor megverte, és közben azt rikácsolta, hogy: „Na, Kilány, na, Kilány, hol a botod, te silány?!”
Megborzongtak, elhallgattak a zsiványok.
-- Én hallottam ... -- kezdte valaki, és belereszketett a hangja -- hallottam mondta.
-- Mit hallottál?
-- Hogy az öreg Bankó Csócsának nevezte az egyik kutyáját.
-- Az ám, én is hallottam.
-- És a többi? Árboc, Törtei, Kemence. Hallottátok?
-- Boszorkányok azok, én mondom. A kutyáik meg halott emberek ...
-- Azt a lányt nem fogja fegyver. Ha kell, a püspök úr előtt is esküvel kimondom, hogy rásújtottam a kardommal, átszeltem a nyakát, a fél vállát. A jobb válla fölött vágtam bele, és a bal melle alatt jött ki a kardom, de úgy ám, mintha ott se lett volna. Vér se folyott. Ő pedig csak tovább vagdalkozott. Meg se érezte . . . Jézus Krisztus sebeire esküszöm, hogy így volt. Váljak én magam is kutyává, ha nem mondok igazat!
Nehéz eskü volt ez, elhallgattak, mintha arra várnának, vajon kutyává változik-e, aki mondta. De hát nem történt semmi ilyesmi, tehát megvolt a bizonyság, hogy Bankó Virág boszorkány.
Mető már nem öblögette a száját, hanem mozdulatlanul fülelt.
És amikor valaki kiejtette a szót, hogy: „Minek is mentünk oda?” -- szép lassan lépett egyet a lova felé.
-- Ment volna a fekete halál, ha nem Kakas úr parancsolja. De hát ő mondta, hogy prédáljuk föl a Bankó portáját!
-- Nagy szamárság volt. Meg is mondom Kakas úrnak. Meg én, ha felnégyeltet, akkor is! Boszorkányokkal nem harcolok. Küldte volna velünk Albert atyát, hogy előbb tömjénfüsttel kergesse ki belőlük az ördögöt. 
-- Okosabb lett volna, ha Albert atya vezet.
-- Nem pedig ez a hülye Mető.
-- Hagyjátok, na, még jó, hogy nem osztotta kettőbe a csapatot, ahogyan Kakas úr meghagyta. Akkor megnézhetnénk magunkat.
-- Annál nagyobb a szégyen.
-- Meglátjátok, rossz vége lesz ennek.
-- Mi lenne? Hát nem meghagyta, hogy hallgassunk arra a marhára? Nem parancsba adta, hogy egy szavunk sem lehet. Hallottátok, már tegnap este megmondtam ... megmondtam ... aztán mi lett? Olyan szájat nyitott, azt hittem, bekap. Pedig csak annyit mondtam, hogy szalonnánk sincs már ... -- morgott Borsa, aki visszaült a többiekhez.
Mető még egy lépést csosszant a lova felé. Úgy számította, ha még egy csosszanásra lesz módja, onnan már egy ugrással nyeregbe kaphat, ha ugyan az oktalan állat tovább nem lép.
Szerencséje volt. A ló, miután nagyot ivott, ehető füvet, keresgélt a hideglelős avarban, és még inkább közeledett a gazdája felé, ahelyett hogy távolodott volna.
-- Azt mondom, nagy hiba volt, hogy ráhallgattunk. Mert azért nem szabad ám az ilyesmit komolyan venni. Nyolcan ott maradtak.
Számolj csak   mondta valaki, de neki sem mehetett jól az aritmetika tudománya, mert a keze  ujjait használta hozzá, mindegyiknek az elesettek nevét adva. Hát kiderült, nem nyolcan estek el, mert a nevekhez nem volt elég a két keze ujja. -- Mit szól majd az uraság?
-- Mit mond majd Mető?
Kajánul néztek egymásra, de megizzadt, véres zsiványképükről hamar lehervadt a vidámság. És ahogy magukban tovább fűzték a gondolatok láncát, az előbbinél sokkal nagyobb  súlyt kapott a második kérdés: mit mond majd Mető?
-- Az ő dolga -- morgott nagy sokára Borsa, a sebes homlokú.
-- A miénk. Inkább a miénk.
-- Minket vádol majd ...
Nagy szünetekkel szóltak. Megrágták a szót, mielőtt kimondták volna.
-- A fene, a fene ... -- horkant föl megint Borsa. -- Hát én csak annyit mondtam, az a szalonna az utolsó.
-- Ő meg azt mondta, várjunk. Ezzel is meg azzal is, Kartallal.
-- Az igaz. Mi hajtottuk... azt is mondta, tudja, mit miért csinál. Igaz.
-- A fene ... a fene. . . Biztosan ezt mondja majd. Biztosan ezt. . . hazudja.
Vészjóslóan villogott a szemük fehérje. Most már nem kellett hozzá sok szó, hogy megértsék egymást. Nem kellett egy se.
A veres fejű ültében fölegyenesedett, még az ujját is a szájához emelte, a többieket csendre intve, s úgy nézett a patak felé.
Aztán hirtelen akkorát ordított, hogy beleszakadt a hangja:
-- Utána! Szökik a gazember!
Mető már nyeregben volt. Akkor ugratott át a patakon, és vadul sarkantyúba kapta a lovát.
A többieknek nem kellett sok magyarázat. A szomorúfüzek alól egymás után rohantak elő a paripák, és megkezdődött a szörnyű hajsza -- mert nincs annál elkeseredettebb, vadabb futás, mint amikor a rabló a rablót kergeti.
A lovak elnyúlt testtel vágtattak a szelíd lankák között. Szájukból messze repült a tajték, zablájukat kemény kezek feszítették, és hamar előkerült a sarkantyú mellé a korbács, a szíjvég meg a kardhüvely.
-- Keríítsd!
Nincs annál szörnyűbb, mint amikor rabló kergeti a rablót.
Az egérfogú fölemelkedett a kengyelben, és rádőlt a lova nyakára. Hadvezérnek talán ostoba volt -- a meneküléshez annál jobban értett. Úgy igyekezett, hogy az üldözők legyezőszerűen szétugró csapatának mindig csak egyik szárnya szorongassa őt. A szélen tartotta magát, hogy a többieknek annál hosszabb körívet kelljen befutniuk.
-- Keríítsd!
Borsa vágtatott a légbőszebb iramban. Kegyetlenül vágta, csépelte a lovát, a szegény pára valósággal meg-megrándult kínjában, és vágtája közben hatalmas ugrásokra kényszerült. A nyomott orrú, biggyedt szájú fickónak újból eleredt a vére, végigcsorgott a fél arcán, a véres, ijesztő vérálarc mögül csak a rettenetesen villogó, gyilkos szeme látszott.
Mető balra húzott, hogy egy utolsó nekirugaszkodással átvágjon a legelőkön, és elérje a közeli cserjést. A közelben marhák legeltek, a gulyások botjukkal hadonászva, vágtában közeledtek, azt hitték, tolvajok kerítik az állatokat, de megnyugodva félrehúzódtak, amikor ráeszméltek, hogy csak egy embert kergetnek többen.
Fegyveresek. Jobb azoktól távol lenni.
-- Keríítsd!
Nem sikerült a cserjés, neki hát amott a dombnak, a domb mögött az erdőnek.
Az út azonban nagyon hosszú odáig.
Mető borzadva tapasztalta, hogy hiába minden verés és biztatás, az állat lépésre vált, majd megint nekilódul, sőt meg is áll, és minden tagjában reszketi
Hátranézett.
Borsa lova is állt. Amott egy másiké nyomorultul térdre esett.
Habzott a szájuk, dőlt a veríték róluk, a szerencsétlen állatok moccanni sem tudtak.
Mető ostora csattant.
Új vágta . . . dübörgött a hideg őszi föld a lovak patája alatt. A monoton kopogás úgy hangzott messziről, mintha bélpoklosok kereplője szólna.
-- Kerítsd!
De hát nem volt ez már igazi vágta. Az állatok már lépésben mentek. Aztán újra megálltak. És nem mozdultak. Álltak, mint a cövek. A fejük reszketve konyult lefelé.
Most már nem volt, aki kerítsen, nem volt üldözött és üldöző.
Egy nyílvessző azért kiröppent. Ha Mető gyorsan maga elé nem kapja a pajzsát, éppen mellbe találta volna.
-- Add meg magad!
-- Veszett kutya vagy!
-- Megölünk.
-- És Kartal? Még nem fejeztük be a munkát.
-- Kartal nincs itt. Bennünket nem szédítesz!
-- Hé, te ... 
Lépésben közeledtek a lovak Mető felé. Minden oldalról. Az övé meg reszketett, mint a nyárfalevél.
-- Hallgass meg, Borsa!
-- Imádkozz!
-- Nagy marhák vagytok. Biz' isten! Addig nem megyünk haza, amíg elő nem kerítjük Kartalt.
-- Imádkozz!
-- Nem fogtok megölni. Velem van a Szűzanya. A Jézus Krisztus. Ó, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben ...
-- Gyorsabban!
Mető egérfoga szánalmasan és könyörögve villant ki a szájából. Álmos, fáradt szemmel nézett fel Mető a derült kék égre, ahonnan fénylő, meleg napsugár nevetett le rájuk. Meleg volt, de a látóhatár szélén már szürkéssárga felhőcsíkok jelezték, hogy nem sokáig marad ilyen az idő: fagy csípi majd a szőlőszemeket, hogy annál édesebb bor érjen a hordókban.
-- Meghalsz!
A tőr hegye ott méredezett Mető torkának szegezve. És a többiek hallgatagon, összehúzott szemmel nézték.
Csak az ő szeme meredt halálos félelemben előre, mintha a messzeséget nézné.
Egyszerre csak megtört ez az üveges rettegés. Mető ronda képén öntelt, üdvözült vigyorgás támadt.
Még hamisan csengett a hangja, de már hallani lehetett:
-- Nem halok meg! Oda nézzetek, ti barmok! Borsa egy pillantást vetett az erdő felé.
Hirtelen leengedte a tőrét, aztán a nyelével (úgy tartotta most, mint egy feszületet) keresztet vetett.
-- Atya, Fiú, Szentlélek ... ez mi?
-- Mi volna? Amiről beszéltem. Fehér a ruhája, díszes a mellvértje, fiatal, délceg termetű ... de most aztán ügyesen, fiúk!
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Rosszkedvében volt a csókakői várúr.
Meghozták a halottakat, s azok bizony jócskán meghaltak valamennyien, közöttük Pál is, az egyébként pokolba kívánt testvér. De akárhogy is, akármint is, mégsem kellemes látvány nyolc merész vitéz így egy halomban és kinyúlva ... S még ennél is kínosabb, amikor halottlátni jönnek az anyák, a testvérek és a szeretők, majd pedig megjelennek a siratóasszonyok, és mint szörnyűséges varjak, ráborulnak a fehér tetemekre.
Ej, vajon mi történhetett ezzel a nyolc emberrel? Máskor olyanok, akár a veszett kutyák, tízannyival is felérnek. Metőnek hát abban is igaza lehet, hogy tökrészegek voltak -- ergo abban sem hazudott, hogy egyetlenegy vitéz bánt el velük . . . Hm. Méghogy Kartal! Hiszen majd még utánanéz ennek . . .
Abban a borban lehetett valami, hogy teljesen elvesztették a fejüket. No hiszen csak kerüljön elő az a soltész, lesz neki nemulass!
Rikalffia Kakas urat már az is bántotta, hogy fenekedő jókedvében harminc fegyveresét Mető vezérletére bízta. Harminc fegyveres nem kevés, annyi emberrel akár várat is lehet ostromolni -- Mető pedig képes, és elveszti valamennyit.
És éppen most, amikor csúnya felhők gyülekeznek Csókakő felett.
A baj sosem jár egyedül.
Hát akármilyen nagy úr is a halál, akármennyi tiszteletet követei a néma fakoporsó, akármilyen könnyesek is a gyászoló szemek, ha a nagy úr ingerült, akkor nincs apelláta. Elő az ásókkal, Albert atya, tedd, amit kell...
És alig hangzott el a „requiescant in pace”, alig kapartak földet a halottakra, Kakas úr intett nehéz kezével, hogy gyerünk, gyerünk, a prédikáció elmarad, menjen mindenki a dolgára, szépen is volnánk, ha minden temetés körül ekkora óbégatást rendeznénk.Lesz itt még több halott is -- majd meglátjátok, feleim, a saját szemetekkel.
Kakas úr  feldübörgött a szobájába, kis „csókáját” elzavarta, mártírképű feleségét kipenderítette, még a lányára is ráförmedt, hagyja őt békében,
kisebb gondja is nagyobb annál, semhogy a börtönpincéhez botorkáljon.
-- Csak egyszer hallgasd meg! Olyan szépen énekel.
-- Hát aztán?
-- Lemegyek hozzá.
-- Még mit nem! Az udvarból is hallhatod!
Kakas Zsuzsanna erre felfújta magát, és bogyósén elviharzott.
A vár ura pedig hívatta hadnagyát, és szuszogva sorolta a teendőket:
-- Küldj a falvakba! Állítsanak őrséget. Ha valami gyanúsat látnak, tüstént jelentsék. Minden falu kétszer annyi embert küldjön fegyverforgatásra, mint amennyi az egyezségben áll! A robotjukat elengedem. Fegyvert én adok. És kovácsok is jöjjenek. Ácsok is jöjjenek. Köveket gyűjtsetek, vizesvödröket állítsatok. Mindenki hozzon eleséget. Egy hétre valót. Nem, két hétre valót! És főzőasszonyok is jöjjenek! Bort is hozzanak.
A hadnagy előbb csak ámult, aztán minden parancsra serényen bólogatni kezdett, egészen addig, amíg Kakas úr meg nem unta a bólogatást, és rá nem förmedt:
-- Ismételd!
A hadnagy rá vágta:
-- Ostrom lesz!
Erre a zsenialitásra Kakas úr sem tehetett mást, nagyot böffent, és kegyesen legyintett.
-- Úgy van. Elmehetsz.
Hiszen nem először készülődtek ostromra.
Ahogy magára maradt, elgondolkozva bámult egy ideig maga elé. Horkant egyet, mint aki álomból ébred. Megtörölgette a tokáját, hümmögött és motyogott, aztán hirtelen felugrott nehéz tölgyszékéből, és átsietett a vár legkisebb szobájába.
Olyan volt ez a szoba, akár egy börtön. Vagy mint egy szerzetesi cella. Kicsi és sivár. Ablak csak akkora rajta, akár egy lőrés.
Az ablaknál durván faragott asztal állt. Az asztal előtt pedig egy keszeg, hajlott hátú alak görnyedt, és festett tányérból töpörtyűs túrót eszegetett.
-- Jaj neked, ha nem mondtál igazat!
Cseszneki Demeter vállat vont. Mint aki csöppet sem törődik a fenyegetéssel. Három ujjával csípte fel a túrót, úgy tömte a szájába: fanyalogva.
A várúr nehéz léptekkel járt föl és alá a szobában.
-- Mondd el még egyszer!
-- Velem ne játssz! Már kétszer elmeséltem mindent. Olyan buta mégsem vagy, hogy ne tudnád megjegyezni.
-- Elhallgass!
-- Most meg azt mondod, hogy hallgassak?!
-- Pimasz vagy, akár a nővéred, össze kéne kötni vele!
-- Nagy a szád, de majd Gyürkefia betapasztja.
-- Megemlegeti, ha ide tolja a képét. Elbántam már nagyobb fickókkal is.
Cseszneki Demeter szája szögletében gúnyos mosoly ugrált. Kételkedve és sajnálkozva nézett a sógorára. Az udvari szolgálatban megtanulta, hogyan kell olyan arcokat vágni, hogy szavak nélkül is sérteni tudjon.
-- Te is tudod, hogy a várad hitvány patkányfészek. Könnyebb elfoglalni, mint megvédeni.
-- Megvédtem már, nem is egyszer.
-- Gyürkefiának háromszor annyi az embere, mint neked. És borzasztó dühös, amiért nem ment szépszerével a dolog.
-- Micsoda?
-- Hát a gyűrű ... Ó, te buta állat, hát hányszor meséljem már?! Most ide hallgass! -- Cseszneki Demeter beszéd közben fájdalmasan félrehajtotta a fejét, akár a hazudós lányok. -- István úr megkért, lopjam el a király nagy pecsétgyűrűjét, hogy azzal néhány adomány levelét hamisíthassunk. Érted? Én el is loptam, de István úr becsapott, mert a gyűrűt rögtön Ivánkának adta oda, hogy vinné el Gyürkefiának. A gyerek nekem elárulta, hogy a nagybátyjának Csókakőre fáj a foga. Amint ezt megtudtam, elvettem tőle a gyűrűt, és visszacsempésztem Károly király zsebébe. Gyürkefia most Budát ostromolja Károly királlyal. Ha Carobertónak sikerül elfoglalnia Budát, Gyürkefiának adja Csókakő várát, te pedig mehetsz a hamis adományleveleiddel Kukutyinba zabot hegyezni.
-- Az én adományleveleim . . .
-- Tudom, amit tudok -- hunyta le a szemét egy pillanatra Demeter. -- De még nem fejeztem be. Mert tegyük föl, nem tudja Károly király elfoglalni Budát, Gyürkefia akkor is idejön, és erőszakkal veszi el, amit csalással vagy szépszerével nem tudott megszerezni.
Cseszneki Demeter elhallgatott. Új adag túrót gyömöszölt a szájába, és csámcsogva rágta a töpörtyűt hozzá.
-- Mondod te! -- horkant fel Kakas úr.
-- Mondom bizony! Mert az a bajod, Kakas, hogy nem bízol bennem. Bezzeg a Csákok! Azok összetartanak. Egyik Vencel pártján, a másik Carobertóén, és ki tudja, lesz, aki majd Ottóén.
-- Én a magam pártján voltam mindig. Az a legbiztosabb!
Rikalffia Kakas teli szájjal röhögött. Nagyon tetszett neki a saját bölcsessége, mert a nevetést még akkor sem hagyta abba, amikor a sógora -- vállát vonogatva és gúnyos pofákat vágva -- halkan megjegyezte:
-- A tanácsomat mégis megfogadhatnád. Nem neked akarok én jót, te dögölj meg, ahol vagy. De nem szeretném, ha Borbálának vagy a lányodnak valami baja esnék.
-- Haha!
-- Én bezzeg vállaltam a veszélyt. Gyürkefia megfenyegetett, megöl, ha a keze közé kerülök. Mi volt mégis az első dolgom? Hogy ide jöjjek, téged figyelmeztesselek: menekülj, egyszerűen ürítsd ki a váradat, csinálj úgy, mintha nem is volna, aztán ha Gyürkefia könnyelműen beletelepedett, akkor körülzárhatod, megostromolhatod, mind egy szálig kiirthatod ...
-- Haha!
-- Mit röhögsz, mit röhögsz, te kövér barom? -- ugrott föl vérvörös arccal Cseszneki Demeter. A hangjában sértett büszkeség és rémült ijedség is bujkált, hiszen ismerte ő jól Kakas urat, és látta, hogy vészjósló a nagy vidámsága, hiszen nem keze, hanem ökle fekszik az asztalon.
Az az ököl most fölemelkedett, és lecsapott az asztalra. Akkorát vágott rá, hogy a túrós tányér ugrott egyet, és menten kettérepedt.
-- Az istenfáját! Hülyének nézel te engem?!
-- De!
-- Semmi de. Egy szavadat sem hiszem! És ha Gyürkefia mégis ide jön, elsőnek téged foglak a falakról elébe hajítani! Végighallgattam az ocsmány hazugságaidat, te pimasz disznó, hanem most már elegem van! Örülj, hogy a nyelvedet nem vágatom ki tövestül, mint egy istenkáromló szolgáét! Hát ide jönnél te, ha igazán bajban volnál? Egy fenét! Hát engem mentenél te, ha igazán bajban volnék? Egy fenét!
-- Szépen beszélsz egy rokonnal!
Kakas úrnak ettől a nőies nyafogástól végképp vérbe borult a szeme. Felugrott a székről, előrehajolt, s úgy látszott, menten agyon vágja Cseszneki Demetert. Így néztek farkasszemet egy darabig. És Demeter becsületére legyen mondva, állta a sógora tekintetét.
-- Itt maradsz, amíg Gyürkefia meg nem jelenik a határban. Akkor aztán mehetsz isten hírével.
-- Akkor már késő lesz.
-- Neked. Az annál jobb.
-- Neked is, meglátod. 
-- Szeretném is látni!
-- Nagy marha vagy te, Kakas! Okos vagy a zabálásra, a szerelmeskedésre, az útonállásra, de a magasabb politikához annyit se konyítasz, mint kakas a tojáshoz.
Rikalffia Kakas erre nem válaszolt semmit. Lilára vált képpel fordult ki a szobából, és bevágta maga után az ajtót. Intett az egyik legényének, álljon oda és őrizze.
Ő maga lement, hogy utánanézzen az előkészületeknek. Az első hírnökök már kirobogtak a kapun, innen a dombról látni lehetett, ahogy vágtázó lovuk porfelhőt ver az úton. A várbeli szolgákból egyszerre fontos hadi személyiségek lettek: a kapuőrből a kapuvédők parancsnoka, a tornyon álló őrszemekből őrparancsnokok a falak egy-egy szakaszának védelmére és így tovább, mindenki kapott valami fontos és megtisztelő címet, aki éppen kéznél akadt, hogy ha megjönnek majd a falvakból küldött emberek, legyen, aki rögtön kézbe vegye őket. Már nyikorogtak a szekerek, és csattogott a fejsze az erdőben: még nagyobbra nőtt a vár körüli tisztás (ne bújhasson a fák védelmébe az ellenség), és gyűlt a töméntelen tűzifa a hatalmas konyhán, amelynek nyitott tűzhelyén már javában kormozódtak a nehéz üstök, a szemet csípő füst pedig a konyha mennyezetének nagy fekete tölcsérén keresztül szökött a szabadba.
Rikalffia Kakas úr elégedetten dörzsölte a kezét. Jól érezte magát az izgatott sürgés-forgás közepette, és szinte vágyakozva gondolt rá, milyen jókat sóz majd a Gyürkefia vitézek fejére, ha ide merik tolni a rücskös képüket. Gyorsan kijelölte, ki melyik oldalon parancsnokol, ki vezényli a kőhajítókat (volt egy jófajta hajítógépe, de senki sem tudott róla), ki oktatja majd a frissen jötteket, hogyan kell csáklyával kifordítani az ostromlétrákat. Aztán intett, hozzák elé nehéz lovát. Nyeregbe zökkent, és lassan kilovagolt a várból. Óvatosan vezette az állatot a lejtős, köves úton, majd jobbra tért, elvonult a vár ablakai előtt, felintett az őrszemeknek, odabólintott a hadnagyának, aki éppen az új futárokat eresztette szélnek, egy darabig megállt azon a helyen, ahová a vár legkisebb ablakából jó kilátás nyílt, aztán továbbvezette lovát jobb kéz felé, a szőlők irányába.
Ahol egy kiugró szikla, majd pedig a szőlők ösvényei már jól eltakarták, hirtelen megrántotta a lova kantárját. Ügetésre váltott, igyekezett vissza a hegy felőli kapuhoz.
Fertályóránál nem tartott tovább a kirándulás.
A kapuban kurtán intett, hogy hangot sem akar hallani, azzal egyenesen a lakószobák emeletére sietett.
Bólintott. Jól sejtette, hogy az őr már nincs a helyén. Ahogy csak nehéz testétől tellett, zajtalanul lopakodott a legutolsó szobához. Fájdalmasan reccsent csizmája alatt a padló, ahogy esetlenül odatapasztotta fülét az ajtóra.
-- Jaj, uram Jézusom, mit kell még megérnem! -- hallatszott a Borbála asszony hangja.
-- Ne óbégass . . . most már igazán nem maradhatok.
-- De hát miért éppen most akar ostromot? Pocsékba megy a sok szilva ... mi lesz a lekvár főzéssel? A szüret is ... jaj, istenkém!
-- Fenébe a szilvalekvároddal meg a szürettel! Hát nem érted, Bora, hogy Gyürkefia igazán, dühös? Bibliára tett kézzel ígérte, hogy elengedi apánk adósságát, ha Csókakő vér nélkül kerül a kezére. Hát azt hittem, a király gyűrűjével sikerül a dolog.
-- És most mi lesz?
-- Isten tudja.
-- Nagyon haragszik?
-- Haragszik és gyanakszik. Isten tudja, miért, miért nem, de kell neki ez a vár. Idejön, megostromolja, elfoglalja, titeket kardélre hány, a lekvárodat odaégeti, az apánk adóssága pedig megmarad.
Borbála asszony -- mi mást tehetett volna? -- sírva fakadt.
-- Benned bíztam. A testvéremben. Hát ki másban? S te is gúnyolódsz.
-- Miattad rostokolok itt, ahelyett, hogy továbbmennék.
-- Megígérted, hogy beszélsz az urammal.
-- Beszéltem is ... éjjel-nappal azt duruzsolom a fülébe, milyen sárfészek ez a vár, és jobban tenné, ha elmenekülne Gyürkefia elől. Könnyebb ezt a várat elfoglalni, mint megvédeni, de hát ki a fene hajlandó előbb föladni, aztán megostromolni a saját várát? Ez akkora marhaság, hogy még ő sem vette be. Ha a várát elhagyja, de jure, lemond róla; ha lemond róla, semmi köze hozzá; és ha mégis visszaostromolja, éppen akkora jogtalanságot követ el, mint ha ... ergo ...
-- Nem értem, nem értem! Csak azt tudom, hogy a Boldogságos Szűzanya nem hallgatja meg az imámat, és nem szabadít meg tőle.
-- Az a bajod, hogy butábbnak tartod, mint amilyen. Mindig mondtam, Bora, vigyázz vele ...
-- A király úr majd igazságot tesz!
-- Melyik király, az ég szerelmére?!
-- Azt neked kell tudnod, te vagy a tanult ember. Párizsban, Bolognában tanultál, én csak egy szegény, buta asszony vagyok. Bár mehettem volna kolostorba, bár adhatnám Zsuzskát is a domonkos apácákhoz, hiszen ő olyan finom, törékeny lélek ... Idekint Kakas úrnak dülledt a szeme, pukkadozott a szája a visszafojtott nevetéstől, de odabent se maradt szó nélkül Borbála óbégatása, mert Demeter sziszegve nógatta nővérét, szöktesse ki a várból, hiszen máris fogoly, és ha Gyürkefia megjelenik, sem a várban, sem a váron kívül nem lesz többé biztonságban.
-- Menj a királyhoz, Deme, mondd meg neki, hogy Kakasnak minden adománylevele hamis. Ezt meg kell mondani. Nagy bűn. A fejét veszik érte.
-- Ugyan, Bora! Mutass nekem Magyarországon olyan nagyurat, akinek ne volna hamis adománylevele. A legnagyobb vagyonok születtek így.
Kakas úr rábólintott idekint a Demeter szavaira. Tetszett neki, hogy a legnagyobb urakkal hasonlítja össze a sógora.
-- Hát Gyürkefia engem, gyönge asszonyt sem kímélne? Mit mond majd, ha a király egyszer számon kéri rajta . . .
-- Amit ilyenkor szokás.
-- És a király elhiszi?
-- Károly biztosan. Mivel egy szót sem tud magyarul. -- Demeter epésen felnevetett. Egy ideig még szidta a nővérét, amiért mindenféle veszélyes vállalkozásokba akarja őt sodorni, és amiért nem tűri keresztényi megadással a sorsát Kakas úr mellett. Végül így szólt:
-- Egy megoldás maradt még. Átallok a Németújvári grófok táborába. Azt mondják, ők a bajor trónkövetelő herceget, Ottót támogatják. S ha igaza van a latinnak, hogy inter duos litigantes tertius gaudet, Ottónak komoly esélye van a magyar trónra.
-- Bánom is én, csak csinálj már valamit.
-- Hogy csináljak, ha az a barom ide zárt? De neked is hiába beszélek, csak a magadét hajtogatod, csak károgsz, mint a varjú.
-- Hát mit csináljak, Deme?
-- Szöktess ki, mert az a bivaly képes rám zárni az ajtót.
-- Jézus, segíts!
-- Te segíts! Hogyan tudok észrevétlenül kilopózni innen?
-- Zsuzsi ismeri a folyosót. Én még sosem jártam rajta.
-- Jó, hát hívd Zsuzsit. De menjünk már!
-- Ígérd meg, hogy panaszt teszel a király úrnál. Minden adománylevele hamis. Esküszöm.
-- Induljunk már, te szerencsétlen!
Ez volt a pillanat, amikor kinyílott a legkisebb szoba ajtaja. Bentről is, kintről is egyszerre nyitották. Csikordult is akkorát, hogy azon csak Rikalffia Kakas úr sztentori röhögése tett túl.


Ocsmány verem volt a csókakői vár börtöne. Nem is börtönnek épült annak idején, hanem pöcegödörnek szánták, s csak később húztak föléje jó magasan egy mennyezetet. Sem ajtaja, sem ablaka nem volt, hanem csak egy nyílás ezen a mennyezeten. Ezen át engedték le a rabot, a kötelet pedig utána dobták. Ha aztán elérkezett a szabadulás órája, új kötelet engedtek le neki, s azon fölmászhatott, ha maradt még ereje hozzá. Megtörtént azonban, hogy fele úton ezt a kötelet is elengedték -- olyankor napokig hallattszott a mélyből az összetört, súlyosan sebesült ember jajgatása.
A kancsó vizet madzagon eresztették le -- a fele mindig kiloccsant. Az ételt egyszerűen ledobták, a rab aztán kereshette a töméntelen mocsok között.
Még nagyobb lett a rabok megpróbáltatása ostrom idején, amikor a falak közé szorult nép minden szennyet a nyakukba zúdított -- ámbár olyankor legalább emberi hangokat hallottak, és olykor emberi arcokat is láttak, ha látogatóik dolguk végeztével hol részvéttel, hol meg gúnnyal lekiabáltak hozzájuk.
A börtönverem a várudvar legmélyebb részén volt, az istálló és a várfal között. Nyaktörő falépcsőn lehetett eljutni oda a felső udvarból, így aztán csak az látogatott oda, akit a szükség vagy a parancs kényszeríttet.
Ezen a lépcsőn settenkedett lefelé Zsuzsanna, amikor egy kedélyesen számon kérő hang rákiáltott:
-- Ej, ej, Zsuzsa, nem illik ám ott leskelődni! Mindjárt megmondalak a kedves anyádnak.
-- Hihi! -- vihogott Zsuzsanna, akit csöppet sem zavart, amiért rajtakapták, mivelhogy az apja lánya volt.
-- De jó kedved van! Hiszen csak lásson meg az apád . .. -- csóválta a fejét Dusánné, a konyhai főzőasszonyok vezetője.
-- Sem az anyám, sem az apám ... -- kezdte Zsuzsanna, és nehéz karjaival rákönyökölt az ingatag korlátra. -- Jöjj ide, Dusán néni, hallgasd meg, milyen szépen énekel.
A börtönaknából nemcsak ferde illatok szálltak felfelé, hanem egy szépen zengő férfihang is kiröppent onnan, és lágy dallamai a korláthoz csalogatták a kövér szakácsnőt.
-- Hát ez meg miféle pogány nyelv?
-- Nem pogány ez, hanem katolikus. Az a szép, daliás vitéz, akit apa a pincébe dobatott, igazi francia lovag.
-- Ó, hát ezzel volt akkora zaj, mintha egy marhacsordát vinnének vágóhídra?
-- Hihi, apa három legényének verte be a fejét, amíg le tudták fogni. Hallgasd csak, milyen szépen énekel!
A börtönaknából most újra felcsendült az ének. Lebegő, nyájas dallamok azon a szép, zenélő nyelven, amely mintha csak a szerelemre és a hódolatra termett volna: tele volt epekedéssel, sóhajtozással és táncos lejtéssel. Ám hirtelen abbamaradt a „pogány” nyelvű éneklés, és a lovag szép magyar dalocskát rögtönzött a francia dallamra. Ez a dalocska arról szólt, mennyire epekedik a szerelmes úrnője után, mennyire szeretné látni álmodozó két szemét, ajkának lágy vonásait, hajának bőven omló fürtjeit. A szerelmes dalnok virágok virágának, hófehér liliomnak nevezte úrnőjét, akinek szemérmes, szűzi tisztasága olyan varázslatos  hatalmú, hogy megtörik rajta a pokol minden gonoszsága, és akinek keze oly finom és légiesen könnyű, hogy a legszörnyűbb sebek is tüstént behegednek parányi, puszta érintésére.
És még tovább énekelt a pincegödör rabja tavaszról, madárdalról, szerelmes vágyakozásról és mindhalálig tartó, hűséges szolgálatról -- a két nő pedig megbabonázva hallgatta.
-- Ó, de szépen tudja! -- sóhajtott végül a szakácsnő. -- Kakas úr vajon mit akar tenni a szerencsétlennel?
-- Apánál sosem lehet tudni -- rebegte Zsuzsanna. -- Amikor jött, és szállást kért, csak annyit mondott neki: „No, az úr éppen jó  lesz ...” -- de hogy mire, nem mondta. Azzal ide dobatta.
-- Kakas úr tudja... az ő dolga -- mondta Dusánné tisztelettel és némileg elkedvetlenedve, azzal magára hagyta a drabális várkisasszonyt, aki sóhajtozva és piruló képpel álldogált a helyén egy darabig. Ügy látszott, vívódik az apai paranccsal és talán önmagával is, mert nagy hirtelen megindult a rozoga és vészesen nyikorgó falépcsőn, megállt a gödörfedő nyílása fölött, és fojtott, ám mégis jól hallható hangon leszólt:
-- Engem hívtál, lovag úr? ... Hát itt vagyok! Kis szünet után érkezett odalentről a válasz:
-- Ó, szabadító őrangyalom, üdvösségem napja! Hát velem az Isten, ha az ilyen megpróbáltatásban is elküldi hozzám a követét. Üdvöz légy, szép kisasszony!
-- Honnan tudod, hogy szép vagyok? Hiszen nem láthatsz.
-- Nem látlak, mert a nap már elhaladt az ég zenitjén, és nem szórja sugarát oda, ahol te állsz. De lelki szemeimmel jobban látlak most, mint a testiekkel, és mondhatom, a világ legszebb ifjú hölgyét látom, akinek szíve a jóság és tisztaság kelyhe, és akinek szépsége és erényessége örökös, szörnyű harcban áll egymással, mert nem tudják eldönteni, az adakozó Isten vajon melyikükből juttatott neki többet.
-- Ó ... istenkém ... 
Odalent valami zörgött és csosszant. A fogoly más helyet kereshetett magának, ahonnan jobban hallatszik a hangja, vagy ahonnan esetleg jobban szemügyre vehetné lelkes látogatóját.
-- Ki vagy te, szép hölgy? -- kérdezte nagy sokára. Lásd, úgy sínylődöm itt, akárcsak- a hős Lanszelot, midőn az ármány ős Meliagransz börtönbe vetette, hogy ne tudja megvédeni a szép Giniver királynő becsületét.
-- Kakas úr ... ennek a várnak az ura ... az én apám -- suttogta Zsuzsanna.
-- Ó, drága szép úrnőm! -- lelkesedett a fogoly. -- Megfogadtam még hazámban úrnőmnek, a drága Blanchefleurnek, hogy sikerre viszem Caroberto király dolgát ebben a pogány országban. Hát ne legyen szavatartó Lóránd a nevem, ha ezt meg nem teszem. Megküzdök a szörnyűséges Kartallal, akinek máris olyan a neve, mint a mesebeli sárkányé, amely tüzet okád, és kénköves gázokat lehel, de most már látom, hogy meg kell küzdenem a te apáddal is, méghozzá illő formák között, királyunk színe előtt, hiszen ő nem lehet hitvány rabló, mint első pillanatban hittem, hanem csakis nemes lovag . ..
-- Úgy van . . . úgy van ... -- helyeselt Zsuzsanna.
-- Csakhogy abban a viadalban az én drága úrnőmnek, a szépséges Blanchefleurnek jele mellé a te jeledet is föl akarom festeni pajzsomra. Kérlek hát, kedves, ismeretlen szép kisasszony, áruld el, mi a jeled ...
Zsuzsanna gondolkodott. Hirtelenében nem nagyon értette, miféle jelről beszél a fogoly, de hamarosan rájött, hogy zászlójelről vagy hasonlóról faggatózik.
-- A jelem, a jelem? -- motyogta, és rátört a nevetés, mert eszébe jutott, legokosabb volna egy jókora velős csontot festeni arra a pajzsra, mivelhogy a velős csontot szereti a legjobban.
Nem felelt a kérdésre, hanem ennyit mondott:
-- Érted jövök. Megmentelek, kedves.
Fölsietett a lakószobákba, és apja rabszolgalányát, a kis Csókát hívatta.
-- Csóka, Csóka, hol van apám?
-- Nem hallja, kisasszony?
A kis szoba felől bőszült ordítozás, vénasszonyos visítás hallatszott.
-- Demeter úrfit deresre huzattá. A kedves mamát éppen most pofozza.
-- Örül a lelked? -- sziszegte Zsuzsanna.
-- Nem örül, kisasszony. Éppen olyan szolga vagyok én a Kakas úr szemében, mint a Borbála asszonyéban...
Meglehet, Csóka igazat mondott. A várnép szemében azonban mégsem volt ő akármilyen szolgalány. A várúr kedvence mégiscsak valaki, sokan félnek tőle, még többen irigylik. Mert ki tudja, miről suttog annak a behemót embernek a fülébe, hogyha magukban maradnak?
Ámbár nem akadt senki, aki példát tudott volna, hogy Csóka rosszra használja a Kakas úr körüli szolgálatát.
Hiszen az ő szép fekete madonnaarcán is csattant pofon elégszer. A Kakas úr kezétől éppúgy, mint Borbála asszonyétól vagy Zsuzsanna húsos tenyerétől...
Most Zsuzsanna parancsolt neki, és ő úgy tett mindent, ahogy a parancsa szólt.
A korán jött őszi alkonyat segített, hogy a terv, a szép szavú lovag megszabadításának terve valóra váljék. Zsuzsanna kezét tördelve járt föl és alá a szobájában, és izgalmában még kedvenc időtöltéséről, az evésről is megfeledkezett. Látta Csókát kilépni a lakóházból, átvágni az udvaron, és beosonni a fegyverraktárba, ahol a szavatartó Lóránd lovag vértjei és kardja volt letéve.
„Hiába is mondja, hogy Blansflor így meg úgy -- gondolta repesve -- ez csak amolyan virágos beszéd, mert nem illik az ilyen nemes francia lovagnak egyenesen megvallania szerelmét. Hiszen látott engem, amikor apám elfogatta. Viaskodás közben egy pillantást vetett az ablakra, én intettem is neki, talán azért is sikerült őt elfogni, mert az én intésemre figyelt. . . istenem, minden rosszban van valami jó is. Ha apa le nem fogatja a lovagot, most nem tudnám megszabadítani, hogy örökre magamhoz kössem a szívét.”
Az ablakban egy tál mézeslepényke árválkodott. Zsuzsa gyorsan bekapott kettőt, miközben Csóka után lesett.
A lány földig érő posztógallért kerített a nyakába, úgy lépett ki a fegyverraktárból. Mit vitt a gallér alatt, mit nem, azt csak ő és Zsuzsanna tudta. Nem vágott át az udvaron, hanem előbb a raktár, aztán a tehénistálló mellett sietett el. Nem lopakodott, nehogy szemet szúrjon valakinek a nagy óvatoskodás, s ezt annál könnyebben tehette, mert a borospincében máskor is egyedül járt.
Most azonban nem fordult be a borospincébe.
Továbbment, az ingatag falépcsőig.
Fölnézett az égre meg a falakra. Korán jött őszi este sötétedett égen és földön egyaránt.
Zsuzsa szuszogva, izgatottan sietett hozzá.
-- Minden itt van?
-- Csak a kardja -- felelte Csóka. Az ő hangja is remegett. -- A vitéz úr páncélját, lándzsáját nagyon elzárták, a lovát meg nem merhettem elővezetni.
-- Ostoba liba! -- mordult rá Zsuzsanna, noha nem is kívánt többet Csókától, mint hogy Lóránd lovag kardját meg egy hosszú kötelet kerítsen elő.
A két lány nagy sebbel-lobbal igyekezett a börtönakna irányába. Senki sem akadt, aki ügyet vetett volna rájuk, mert mindenkinek megvolt a sietős dolga az ostrom előtti lázas készülődésben.
A falépcsőnél Zsuzsanna átvette Csókától a kötelet meg a kardot.
-- Őrködj itt -- mondta, azzal a gödörhöz sietett. Szíve a torkában dobogott, kövér arcán most riadtan nyíltak a nagy szemek. Jókora, izmos termete meggörnyedt, feje jobbra-balra fordult, ahogy az ablakok felé leskelődött, magában egyre azon fohászkodva, bárcsak tovább tartana az a családi perpatvar odafönt. . . Lihegett és szuszogott, mire a gödör fölé ért, de hát ez inkább a félelemtől és nem a fáradtságtól volt, mert alighogy odaért, lehajolt, megragadta a pincelyukat fedő vastag csapóajtót, és egyetlen mozdulattal feltaszította.
Rekedt hangja most lágy dörmögésnek tűnt, ahogy leszólt a mélybe:
-- Itt vagyok, nemes lovag.
-- Ó... -- hallatszott odalentről egy meglepett sóhajtás, de Lóránd lovagnak nem jutott ideje szép szóvirágokra, mert abban a minutumban eléje bomlott a szabadító kötél vége.
-- Jöjj! -- fuvolázta Zsuzsanna, és az izgalomtól elcsuklott a hangja, mivel Csóka éppen akkor küldött el valakit a lépcsőfordulóból azzal, hogy éppen a kisasszony van „ott”, és mégsem illik zavarni „olyankor”.
Lóránd lovag a gödör mélyén egy szemétkupac tetején állt, és aggályoskodva nyújtogatta a nyakát fölfelé.
-- Te volnál az ... kisasszony, aki az imént pár kedves szót szólt hozzám?
-- Én vagyok ....  én vagyok... -- fuvolázta Zsuzsanna, és a kötél fennmaradt végét sietősen a lépcsőkorláthoz kötötte.
Ebben a pillanatban hármat fújt kürtjébe az őrszem, jelezvén, hogy várbeli hírhozó közeledik. Odafent a felső udvaron iszonyú zenebona támadt, Kakas úr hörgött és ordított, mint egy megvadult bika, és a kapurostély csörgése idáig hallatszott.
-- Ellensééég! -- kiabálta a hírhozó.
Gyürkefia Miklós serege feltűnt a Kakas úr falvainál.
-- Zsuzska, Zsuzska! -- Borbála asszony elnyújtott, sírós kiáltása még a hadinép hangján is túlsüvített. Zsuzsanna most csöppet sem fuvolázott, már csöppet sem riadozott, hanem derekasan elkáromkodta magát, méghozzá úgy elcifrázva a dolgokat, hogy büszke lehetett volna rá a váradi hóhér is. Visszacsapta a gödör csapófedelét, aztán nagy sietve feldübörgött a lépcsőn. Félrelökte Csókát, de nem szólt neki, mit tegyen, mit ne tegyen. Talán úgy okoskodott, jobb, ha az anyja szavára tüstént előkerül, mert Borbála asszony képes, és az ő felkutatására mozgósítja az egész várnépet.
-- Megyek már! -- kiáltotta. Csóka magára maradt.
Egy ideig várt, hátha visszajön a kisasszony. Aztán a kapu felé fülelt, hogyan faggatja szokott módján Kakas úr a hírhozót: „Ismételd, ismételd .. mondd el még egyszer.”
A kis szolgalány gondolt egyet, leosont a lépcsőn, és nekiveselkedett, hogy feltaszítsa a szörnyű nehéz ajtót. Nem ment könnyen, de hamarosan úgy érezte, a fogoly is segíti. Lóránd úr felkapaszkodott a kötélen, és nagy igyekezettel próbálta felnyomni a fedelet. Egyik kezével a kötelet markolta, másik kezével az ajtót taszigálta, miközben lábával mindegyre támasztékot keresett a gödör meredek és síkos falán.
Végre! A csapóajtó, amelyet Zsuzsanna olyan könnyedén rántott föl az imént, ismét tárva-nyitva állt.
A rab kikászálódott szörnyű börtönéből. Ruhájáról úgyahogy lerázta a szemétet és a szennyet, aztán -- ahogy lovaghoz illik -- térdre omlott megszabadítója előtt.
-- Drága szép kisasszony! Hála néked nemes cselekedetedért! Ezentúl lovagod, hódolód és őrződ leszek mindhalálig, úgy segéljen engem nagy vállalkozásomban, derék lovagmunkámban az Úr Jézus kegyelme! Ámen! Úrnőm, köszönöm! Megszabadítottál, és cserébe rabod leszek mindhalálig... ne legyen Szavatartó Lóránd a nevem, ha nem így lesz. 
A kis Csóka csak ámult és bámult. Csak nézte a lovagot, aki gyatrán festett ugyan piszkos gúnyájában, de kék szemét rajongva emelte rá, és a hangja is kellemes volt, meleg és szívhez szóló: olyan férfihang, amitől jólesőn megborzong az asszonyok szíve.
Csóka nem szólt semmit, intett a lovagnak, hogy kövesse. Az felkapta a kardját, úgy sietett szabadítója nyomában.
Zsuzsa sehol sem látszott, de Csóka tudta, mi lett volna a további teendő. Néhány határozott, semmire sem figyelő, mégis óvatos szökkenéssel átvágtak az, udvaron, és mielőtt még a fegyverekért egy tömegben rohanó emberek elé jutottak volna, egy hirtelen, gyors fordulattal beugrottak a borospince ajtaján. Itt már nem kellett attól tartaniuk, hogy bárki is követi őket. Csókakő vára nem a borozgatások idejét élte éppen. Ilyenkor még a mindenható Kakas úrnak sem az volt az első gondja, hogy tele legyen a kancsója.
A kis Csóka nem gyújtott világot. Vaksötétben ment élőre. Tudta a járást, nem kellett vigyáznia, árnbár mégsem siethetett kedve szerint, mert a derék Lóránd lovagot kézen fogva kellett vezetnie, akár egy gyereket.
-- Jöjjön kend ... -- suttogta tisztelettel.
-- Úrnőm ... -- mondta időről időre a meghatott lovag, és baljában magasra tartótta a kardját, hogy bele ne verje valamibe.
Jobbról is, balról is hasas, sötét hordók álltak sorfalat. Csóka jól ismerte valamennyit. Ebben tavalyi bor van, abban hároméves, amabban még régebbi. Ez itt saját szüretelés, az ott lopott hordó, amiben édes, különös bor van. Szagos is, erős is -- ez az ő itala. Csókáé, abból egymaga megihat egy kancsócskával, ha Kakas úrnak kedve tartja.
Itt a várban csak érett, jó borokat tart az úr. A friss szüretelés a csóka-hegyi pincékben pezseg, a magyalosi oldalon.
Kakas úr nem szereti az égett bort, amit kósza izmaeliták árulnak drága pénzen. A sört pedig éppenséggel nem tartja magyar italnak, hanem svábok borának, papok vizének nevezi.
Jó sokáig mentek a pince mélyén aztán megálltak. Vaksötétség vette körül őket. Ijesztő, bizonytalan sötétség. Ahogy a kezüket kinyújtották, sem a falat, sem a hordókat nem érintették, hanem csak a levegőt markolták, s ettől egyszerre az az érzésük támadt, mintha a lábuk alól is kifogyott volna a talaj, egy szakadék szélén állnának.
-- Drága, szépséges úrnőm -- kezdte Lóránd lovag, és zavarában kissé krákogott. -- Veszélyes útra vállalkoztál, csak hogy engem megszabadíts nyomorúságos börtönömből. Elszorul a szívem, ha apád haragjára gondolok, aki bizonyára sosem fogja megbocsátani, amiért kiragadtál a kezéből, és kockára teszed jó hírnevedet. . . Mondd meg hát: mi késztetett, hogy erre a veszélyes útra eljöjj velem?
-- Parancs... -- mondta bizonytalanul a kis Csóka.
-- Ó, köszönöm . . . parancsot mondasz, és az nem lehet más, mint a szív parancsa. Drága szerelmem, szép, nemes kisasszony, kérlek, mondd meg a neved!
-- A nevemet?
-- Hogy imáimba foglalhassam, és hogy Dante modorában szép szonetteket írhassak hozzád.
-- Anna vagyok, a keresztségben -- suttogta Csóka, és a sötétben önkéntelenül kinyújtotta kezét. A két kéz találkozott, és a lány könnyű keze valósággal elveszett Lóránd lovag acélujjai között, aki oly gyöngéden fogta, mintha csak gyönge madárkát oltalmazna.
-- Anna. Szép, nemes kisasszony. Ezentúl én leszek őriződ, életemnek csodás látomása.
-- Látomás... -- ismételte Csóka lágy, szelíd hangon, amikor érezte, hogy Lóránd lovag felemeli a kezét és könnyű csókot lehel rá.
Elfogódottan álltak egy darabig -- de hát a végtelenségig mégsem maradhattak ott, hiszen útjuknak jóformán csak az elején jártak.
A pince mélyén három hordó állt. A lány a jobbszélsőhöz tapogatózott, valami kallantyút keresve rajta, amit hamarosan meg is talált. Elfordította, és lám, érezték, hogy kezük enyhe nyomására a nagy hordó oldalán egy kis ajtó nyílik. A két szökevény tehát bebújt a hordóba, amely leplezett nyílása volt egy hosszú, részben természetes, részben mesterséges alagútnak. Előbb oly meredeken lejtett, hogy valósággal csúsztak lefelé a nedves talajon, aztán a lejtő szelídült, de a folyosó szűkült és kanyargott, oly szeszélyesen, hogy azt hihették volna, labirintusba vetődtek, ahonnan nincs kiút. Az alagút alig könyöknyi széles volt, ahol emberkéz formálta ki -- tapogatózó kezük téglákat fogott --, máshol azonban barlanggá szélesedett, azzal keserítve a sötétben botorkálókat, hogy talán nincs is folytatása. Csóka azonban már járt itt, és ha kissé nehezen is, de mindig megtalálta a tovább vezető utat.
Rikalffia Kakas úr ravasz ember volt, no meg a maga módján bölcs is. Jól tudta, hogy az életben derűre ború és borúra derű egymást kergeti. Nem jó tehát magunkra zárni minden kaput. Kell egy kihajtó, amely mindig nyitva áll, egy folyosó, amely a legnagyobb bajból mégis kivezet.
A kis Csókát és a kék szemű Lóránd lovagot fekete sötétség és halálos csend vette körül. Csak a saját lépéseiket hallották; ha megálltak, csak a saját fáradt zihálásuk zavarta meg a csendet.
„Vajon hová vezet ez a folyosó?-- gondolta Lóránd lovag. -- A szabadulásba, vagy egy másik rabságba? Hiszen a várban éppen riadót fújtak, az ellenség nemsokára a falak alá jut. Lehet, hogy mi ketten éppen a várúr ellenségeinek markába kerülünk. Ám az legyen a legkisebb baj. De megjelenésünk egyúttal az alagutat is leleplezi.”
Aggályát elmondta Csókának is, aki csak kis hümmögetéssel válaszolt. A lovag kijelentette:
-- Fogságból megszököm, ha alkalom adódik. Harcolni azonban csak szemtől szemben harcolok. Titkon, orvul nem támadok rá legnagyobb ellenségemre sem. Márpedig ha ezt az alagutat akaratlanul is felfedezzük apád ellenségei előtt, az annyit tesz, mintha elárulnánk őt. Nem, nem . Megszököm, de a rejtekút titkát megtartom akár az életem árán is. Ne legyen Szavatartó Lóránd a nevem, ha nem így lesz!
Mire ezt így végiggondolta magában, és nagy szüneteket tartva elmondta Csókának is, a végtelennek tetsző föld alatti utazás egyszerre csak megszakadt. A talaj megint emelkedett, olyan meredeken, mint amilyen meredeken lejtett az elején. Előbb csak köveken, majd kövekből rakott lépcsőn másztak fölfelé, és Lóránd lovag ezúttal nemtelen módon hegymászó bot gyanánt használta az Exkalibur vasából kovácsolt híres kardját.
Kicsiny ajtóhoz értek, amit Csóka némi erőfeszítéssel kinyitott.
Lóránd dongadeszkákat érzett a talpa alatt.
Csókakő várának titkos alagútja hordóból hordóba vezetett. Jó messzire, a hegynek majdnem a túlsó oldalán ért véget, a hegyoldalba vágott présház mélyén, egy öblös, nagy hasú, szétszáradt hordóban.
A nagy csend után szinte riasztó zenebonának tűnt a friss must pezsgése, az alagút nyirkos hidege után szinte fojtogató volt a meleg, savanyú borszag, ami hirtelen körülvette őket.
Óvatosan kinyitották a présház ajtaját.
A szőlők szabad csendje, a hegyoldal tiszta levegője fogadta őket.
És a megnyugtató egyedüllét. Holdfényes őszi éjszaka.
-- Szépséges úrnőm ... -- Lóránd lovag fél térdre ereszkedett Csóka előtt, de bármilyen zengzetes szónoklatra készült, a lány egyetlen szelíd intésére félbeszakadt a szava.
-- Ott a diófa mögött van egy forrás.
Nem is mondott többet. Lóránd lovag végignézett magán, és bólintott. Hát akármilyen nagy is a lovagi hódolat lelkesedése, mi tagadás, ráfér egy kis tisztálkodás. Saruján még ott ragad az elhagyott börtön minden ocsmánysága, ruháján szemét és sárfoltok, arca, keze maszatos . .. mennyei csoda, vagy talán annál is több, hogy szabadító őrangyala ellenben oly tiszta, mintha csak fürdőházból lépett volna elő. Fölkelt tehát a jó Lóránd lovag, és magára hagyva megszabadító ját, sóhajtozva elvonult, hogy megmosakodjék. Ruhástul állt a csermely vizébe, arcára és ruhájára egyaránt locsolta a hideg vizet, de csöppet sem fázott, mert közben egy dalt dúdolt, epekedőt és negédest, ahogy tudós, költő lovaghoz illik.
-- Jaj nekem, jaj nekem, kifeslett a szerelem. Anna, Anna, rózsaág, szíve illatos virág.
Közben meg-megállt és fülelt. Sem közel, sem távol nem hallatszott semmi zaj. Amerre a várat sejtette, ott is csend volt. Mire pedig visszabotorkált a présházhoz, a dalocska „rózsaága” már az igazak álmát aludta egy durva pokrócba takarózva, és Szavatartó Lórándnak nem volt más választása, mint hogy egy másik takarót magára terítsen, és ültében kardjára támaszkodva addig őrizze vitézül a lány álmát, amíg maga is el nem szenderedett.


TIZEDIK FEJEZET

amelyben Kartal nagy nehezen magához tér -- Volnék inkább halott! -- Csúfos futás -- Petermann a király előtt -- Kartal nagy elhatározása -- Különös imádkozás a kőkereszt alatt -- Buda -- Fényesfia Fintor -- Váratlan fordulat

-- Lányom, lányom, ezt mégsem kellett volna ...
-- Jaj, most mit tegyünk?
-- Vigyük be a házba. Borogatást a fejére, bort a nyelvére.
-- Így fejbe kólintani... mégiscsak istentelenség. ,
-- Mi istentelenség, mi nem, azt éppen te ne mondd! Tudom, amit tudok ... jaj, szegényke, most meg hogy nyög! Édesapám, jaj, honnan a csudából tudtam volna, hogy csak lódít?
-- Éppen hogy igazat beszélt. . . Megmondtam, hogy ő Kartal, és senki más. De hát nemhiába van olyan félelmetes híre a kend lányának, Bankó uram. Ez a szegény fiú alig mondta ki a nevét, abban a minutában fogta, lerántotta a nyeregből, és úgy kupán vágta . ..
-- Téged is mindjárt megcsaplak, ha el nem hallgatsz! Az ujjamból szoptam volna, hogy mi igaz, és mi nem? Majd ha ő mondja ... ó, bárcsak már mondaná!
A mokány legény egyelőre semmi jelét nem adta, hogy beszélni óhajt. Halottsápadtan feküdt a báránybőr takarón, és nagyokat nyögött.
Benedek kétségbeesetten magyarázta, hogyan tudták meg, mire készülnek a Kakas úr legényei, ő hogyan fogadkozott, hogy ismeri idáig a rövidebb utat, aztán hogyan tévedtek el a ködben, és hogyan vezette őket helyes irányba a tűz fénye. Persze elmesélte azt is, miért indult világnak
és hova is készül Kartal, amire aztán az öreg Bankó kétkedve csóválta a fejét.
-- Adja isten, hogy megtalálja az igazát. Ha nem tévedek, ismertem nagyapját, az öreg és dölyfös Uzát. Hm, hát könnyen lehet; hogy valaki bitorolja a nevét... De azt már nem nagyon értem, amit a Kakas úr embereiről mondtál. Rikalffia régi ellenségem, de ezek a hajnali zsiványok nem említették őt, hanem egyre csak Kartalt kiáltottak...
Az öreg Bankó gyanakodva pislogott Benedekre. Virág most már nem vitatkozott, nem is sopánkodott. Fejük felett az égett fagerendákról még csöpögött az oltóvíz, és savanyú pernyeszag terjengett mindenfelé, de őt most nem nagyon érdekelte a ház sorsa. Megtörtént vele, ami még sohasem: szánta-bánta amiért olyan hirtelen kézzel osztott igazságot. Miért nem gondolkodott előbb: ha Kartal igazán rablóvezér volna, dehogyis jönne ilyen nyíltsággal a legényéi nélkül, dehogyis hangoztatná a nevét!
Aztán hogy is lehetne rablóvezér az ilyen derék, jóképű legény?
Bankó Virág lekuporodott az ágy mellé, és új borogatást tett Kartal sápadt homlokára. Amilyen erős, vidám és magabiztos lány volt máskülönben, most egyszeriben annyira riadt mókustekintettel nézett az áldozatára.
-- Istenkém, csak meg ne haljon...
Kartal csöndesen nyögött, amikor az új vizes ruha a homlokára került, de a nyögés csöndes sóhajjá szelídült, amikor a gyöngéd kéz végigsimogatta arcát, megcirógatta a szemét, a szája szögletét, végigsuhant a vállán, a mellén és a karján, hogy végül a kezét aggódással simogatva, befejezze útját.
Ott ült Virág az ismeretlen ifjú vitéz ágya mellett, nézte, nézegette a sápadt, fiatal arcot, a fájdalmasan görbült, akaratos szájat.
-- Istenkém, csak meg ne haljon ... -- suttogta, önkéntelen mozdulattal ráhajolt Kartal szájára, és gyöngéden megcsókolta.
-- Ez a legjobb orvosság! -- hallotta hirtelen Benedek pap kajánkodó hangját, amitől tüstént fejébe szállt a vér, és ingerülten felkiáltott:
-- Inkább imádkoznál érte, ha már segíteni nem tudsz! Te csintalan csuhás! Hallottam a híredet!
Ki tudja , a csók tette-e vagy az erős hang -- Kartal felnyitotta fekete szemét. Mélyet sóhajtott, és mint akinek agyáról végképp eltűnt az eszméletlenség halálos kábulata, hirtelen fél könyökre támaszkodott.
-- Ho... hol vagyok?
-- Bankó házában vagy. Jó barátok között! -- Virág egy kupa bort kínált neki, és keletiesen szép mandulaszeméből csak úgy áradt a repeső öröm. -- Csakhogy nem haltál meg, csakhogy életben vagy!
-- Bár volnék inkább halott! - zuhant vissza a párnára Kartal.
-- Mi bajod, kedves Kartal?
A fiú egy ideig összeszorított szájjal hallgatott. Mélyeket sóhajtott, látszott rajta, hogy erőt gyűjt.
-- Benedek, indulunk -- mondta végül, noha még mozdulni is alig volt ereje.
-- Azt már nem, öcsém! -- nevetett Bankó vitéz, és intett néhány asszonynak odakint, hogy az oltás meg a betegápolás mellett az ebédről se feledkezzenek meg. -- Tudom, hogy mérges vagy, és bánt a dolog, de tanuld meg, hogy Bankó házából csak kétféleképpen lehet kimenni. Vagy élve, vagy holtan. Élve a jó barát megy, holtan az ellenség távozik. Félhalottan senkit sem engedünk, márpedig ahogy elnézlek, te inkább félhalott vagy még … hála az én lányomnak, így aztán maradsz, amíg fel nem épülsz.
Kartal sápadt arcába visszatért az élet. Félretolta a bort kínáló kezet. Előbb felült, majd kissé bizonytalanul fel is kelt a helyéről.
-- Élek -- mondta, vagy inkább bizonygatta.
-- Hála istennek, hát erre igyunk egyet!
-- Benedek, indulunk!
-- Hej, azt az árgyélusát, csak nem utasítod vissza a boromat?! Hallod-e, fiú, jól vigyázz, mit beszélsz! -- Az öreg Bankó vitéznek megremegett a fehér bajusza. Hirtelen nem értette, mitől dúl-fúl annyira ez a fiatalember, hiszen láthatja, ha nem vak, és nem bolond, hogy aggódással dédelgetik, jó szívvel fogadják, barátságot kínálnak neki ebben a házban.
-- Tudom, hogy mit beszélek! -- kapta fel büszkén a fejét Kartal (igaz, szisszent is hozzá egy kicsit). -- Én kendet tisztelem és becsülöm, mert hallottam hírét, és látom hajlott korát. De arra kérem, Bankó uram, kend is értse meg, szörnyű szégyen ért engem. Noha csak nemrégen forgatom a kardot, fél tucat zsivánnyal már elbántam, most pedig egy lány ... no, hát ez a szégyen, hogy egy lány ....
Alighogy ezt kivágta, már maga is érezte, hogy túlfeszítette a húrt. Mert a nagy gyengédségnek, a nagy jóbarátságnak azonmód vége szakadt, s ezt annál inkább sajnálhatta, mert e kettőből amúgy is keveset kapott életében.
Bankó Virág lecsapta az ónkupát az asztalra, aztán csípőre tett kézzel állt Kartal elé.
-- Hát nyögd ki végre, mi bajod van azzal a lánnyal!
-- Éppenséggel veled.
-- Hát mi bajod van velem?
-- Hogy így helybenhagytál.
-- Ezt szegyelli a fiatalúr?
-- Ezt -- nyögte ki Kartal. -- Hogy egy lány bánt el így velem.
-- Nem mindegy az?
-- Nem ... Apám igazságáért, a magam neve becsületéért indulok neki a világnak. Aztán máris így megjártam. Hogy kerüljek a király elébe ... rajtam röhög mindenki, ha ennek híre megy.
Bankó Virágnak könny szökött a szemébe. Csendesítőleg visszafogta apját, aki ökölbe szorított kézzel, nagy mérgesen lépett előre.
-- Ha ez vigasztal, hát tudd meg, elbántam nálad erősebb fickókkal is! 
-- Na ugye?!
-- Mit na ugye? Talán ez is baj?
-- Baj ... -- morgott bizonytalanul Kartal. és bőszen kitépte Benedek kezéből a sisakját. -- Azt mondtam, hogy indulunk, hát mit állsz itt, mint egy sóbálvány?! Menj, nézz a lovak után!
Benedek elviharzott, Kartal pedig tisztelettel fejet hajtott volna Bankó vitéz előtt.
-- Bocsásson meg, kedves bátyám ... -- kezdte, de Virágból hirtelen kitört a sértett harag. Felkapta a korbácsot, amivel a kutyákat nevelte, és odapattintott vele Kartal lába elé.
-- Na, most aztán pusztulj innen, te hiú kecske! -- kiáltotta. -- Hej, adj hálát istennek, hogy nem bántam el veled még jobban! Állj ki velem gerelyhajításra, állj ki velem nyíllövésre, állj ki velem egy szál kardra, te penészvirág, te lőcs, te anyámasszony katonája! Fejedbe szállt a hétszentség, hogy nem kell, neked az apám bora, hogy nem kell neked a terített asztalunk? Ha nem volnál így elrongyolva, bizony isten kapával vernélek agyon, mint a veszett kutyát. Ki innen, ki innen, te senkiházi! Szaladj a becsületedért, megtalálod a ganédombon! Nahát!
Kartal, mit is tehetett volna mást, kifelé tántorgott a Bankó vitéz házából. Az ősz katona mennydörgő hangon kiáltott utána:
-- Itten többé meg ne lássalak! Vagy ha igen, hát gúzsba kötve hozzanak!
-- Kifelé, mert rátok uszítom  kutyákat! -- kiáltotta a lánya.
-- Az árgyélusát, ha nem nézném, hogy lány vagy!
-- Ha nem nézném, hogy tökfilkó vagy!
-- Hú!...
-- Csak huhogj, te macskabagoly!
-- Még találkozunk!
-- Nem ajánlom!
-- Visszajövök még!
-- Akkor lássalak, amikor a hátam közepét! .
A ház körül serénykedő emberek letették a vedret, a lapátot meg a csákányt, és bámészkodva vették körül őket. S bármennyire is a sértett büszkeség kiáltozott Kartalból, bármennyire is fortyogott benne a suhancdüh, hát csak észre kellett vennie, hogy Bankó Virág gyönyörű szép lány, bizony a szépek szépe, ahogy haragtól piros arccal, lobogó hajjal áll a ház előtt, és korbácsát suhogtatva, bőszen istenkedik.
-- Csavargó, naplopó senkik! Lopni jöttek! Hogy szétprédáljátok, ami még megmaradt. Még hogy Kartal! Ez a fajankó, ez a kóckatona nevezi magát Kartalnak! Hagyja, apám, hadd pusztuljanak innen ...
Szó, ami szó, szedte is a lábát Kartal és Benedek. Ilyen csúfos futásuk többé ne legyen. Neki a lovaknak, föl a nyeregbe, aztán hajrá, neki a világnak, el innen, ahol olyan kardos a lány, hogy elagyabugyálja a férfinépet, és még aztán neki áll följebb. Hej, szerencsétlen fickó, aki majd oltárhoz vezeti ezt a sárkányt, ezt a tüzet okádó, lángot fújó szép szörnyeteget!
Bankó vitéz döbbenten meredt az elvágtató két legény után. (Benedek csuhája úgy lobogott a szélben, mintha valami ördögféle denevérszárnya libegne). Virág pedig fújtatva, fejét csóválva állt mellette, és csak azok láttak könnyet a szemében, akik nagyon közel álltak hozzá.
Hiszen nem szégyen az: dühét is, haragját is sokszor megkönnyezi az ember.
Virág végül is vállat vont. Dacosan-begyesen, lányosan kényesen felszegte a fejét, és megperdült a sarkán.
-- Jöjjön, édesapám! Tolvajok voltak ezek. Csalók.
-- Borral kínáltam. Nem kellett neki.
-- Na látja ...
-- Az a pap temethetett volna.
-- Van papunk, aki temessen.
Virág gyorsan dolog után nézett. Mintha mi sem történt volna.
Az udvaron már csattogott a bárd. Aki értett az ácsmesterséghez (márpedig egy kicsit mindenki értett hozzá), az nekiállt, hogy új gerendákat szabjon. A kidőlt kapuszárnyakat helyükre emelték, s nehéz kalapácsok zuhogtak a vasalásokon. Nagy kötegekben hozták a nádat a tetőfedéshez, töméntelen fűzvesszőt a paticsfalhoz. Mások halomba rakták az elesett zsiványok fegyvereit, az elhullott lovak szerszámait, hogy majd az uraság rendelkezzék, ki mit kap jutalom gyanánt.
Az egyik asszony váratlanul rázendített a csúfolódóra:
-- Három éle van a késnek, nincs istene a legénynek, nincs istene, nincs Jézusa, mennyországhoz sincsen jussa.

Buda, a bűnös város, komoran és ijedten hallgatott.
A templomokat bezárták, a harangoknak nyelvét is elkötötték. Nem volt mise, nem volt ájtatosság, és nem volt, aki a szentségeket feladja. Házasságot nem kötöttek, a csecsemők kereszteletlenül sírtak, a nagybetegek utolsó kenet nélkül haldokoltak, a halottakat utolsó requiescat nélkül kaparták a földbe.
A pápa követe kiátkozta Budát, amiért nem volt hajlandó meghajolni a pápai király jelölt, Caroberto Anjou-házi királyfi előtt. Buda ragaszkodott Vencelhez, a Csehországból jött ifjú királyhoz, annál is inkább, mert azt nem külső hatalom, hanem belső akarat hívta az országba.
A pápa őszentségének nincs semmi joga beleszólni Magyarország dolgába. Igaz, hogy István, első szent királyunk Rómától kért és kapott koronát, de ez nem jelenti, hogy a pápa jelölheti ki, ki legyen a magyarok királya.
így beszéltek a magyarok, urak és köznemesek, polgárok és kereskedők egyaránt, jóllehet ez utóbbiak Budán jobbára németek és zsidók voltak. A lelke mélyén mégis mindegyik olyan magyarnak vallotta magát, mint akiknek ősei Árpád fejedelemmel jöttek volna az országba.
De hát amit Buda főzött, ám egye is meg -- gondolta Niccolo Boccasini pápai legátus, és kiátkozta a várost az egyház kebeléből, ami azzal járt, hogy papjai nem adhatták ki híveinek a szentségeket. Bizony, a halál sem volt nagyobb büntetés abban az időben, amikor a hit testestül lelkestül átjárta az embereket... amikor Isten nevével kezdték a napot, és Isten nevében tértek nyugovóra. Amikor ima áldotta az ételt, amikor a katonát Jézus nevével küldték a harcba, amikor a szülő istennek ajánlotta gyermekét, és fiát papnak, leányát apácának szánta, amikor megint mások családjuk sorsával mit sem törődve, minden vagyonukat a kolostorokra hagyták, így akarván megváltani bűnös lelkűket a pokolbeli kárhozattól.
Szörnyűség volt az a kiátkozás, mert aki az egyház kebeléből exkommunikáltatott, annak nemcsak malaszt, bűnbocsánat és üdvösség nem dukált, az nem találkozhatott a mindenki által oly repesve várt csodákkal sem.
A csodák , szentséges Szűzanya, Mária, a csodák voltak akkoriban az emberi boldogság csúcsai, az emberi életek beteljesedései, mindenki csodára várt, csodát sejdített, és főképpen a csodás gyógyulásoknak járt messze földön hírük, amelyek a szentek sírjainál vagy ereklyéinél estek.
Szent István, Szent László sírjainál a csodák, Szent Margit csodás élete! Mennyi áhítat és rajongó hit...
Mivé lesz hát, akit kiátkoznak?
-- Mivé leszünk most már? -- óbégattak a budai asszonyságok.
-- Mivé leszünk most már? -- gondolták a papok is, akik elestek a dénároktól, amelyeket eddig a keresztelőkért, temetésekért, házasságokért kaptak. Jóllehet a legátus úr továbbra is követelte rajtuk az adót, amit a pápa őszentsége nevében az alsópapságra kivetett. De hát hogyha zárva a szenthez, üres a persely -- a Mindenhatónak pedig éppen ilyenkor nem akarózik semmi csodatevés.
-- Mivé leszünk most már? -- kérdezték az ifjú Venceltől is mindazok, akiket naponta magához kéretett, hogy a város dolgairól és az ország állapotáról velük tanácskozzék. S mivel válaszolni nem tudott, visszakérdezte ugyanezt. A tárnokmester olyankor csak a vállát vonogatta, a várnagy a fogát szívta (attól tartott, hogy Caroberto nagyobb sereggel fog visszatérni, de nem merte kimondani), csupán Petermann, a budai bíró aggódott igazán, mondván:
-- Felség, most már csak benned bízhatom. A pesti esküdtek csúnyán fölingerelték ellenem a budaiakat.
-- Szórd ki őket a tanácsból.
-- Megtettem. Hiba volt. Most azt mesélik úton-útfélen, hogy potom pénzen megvásároltam azokat a szőlőket, amelyeket Károly katonái szétdúltak.
-- Hát nem így van?
-- Mi tagadás, felség, megvettem azt a néhány domboldalt. De azt is mesélik, hogy nem is Károly katonái, hanem az én embereim dúlták föl a szőlőket, csak hogy hozzájuthassak.
Azt már bölcsen elhallgatta Petermann bíró, milyen nagyra nőtt ellene a gyűlölet, amióta .Vencel-- az ő kérésére -- Prágába vitette és ott börtönbe csukatta Lászlót, a Werner bíró fiát. Azt talán mégsem kellett volna, mint ahogy kár volt ázzál fenyegetnie Wernert, hogy ha el nem adja neki a szoléit, kivágatja a tőkékét. „Amit az olasz királyfi megtehetett, megteszem én is” -- így ijesztgette Wernert, aztán lám, máris komolyra vették a fenyegetőzéseit.
-- Felség, Buda nem akarja ugyan Carobertót. De nem akar engem sem.
-- Te kérted,hogy tegyelek meg Buda főbírójává.
Ki tudja, hogy mi jár a fejekben: mit gondolt egymásról a két ember? Az ifjú király gondolatban biztosan legyintett Petermann szavaira: „Eh, vén gazember, ugyan mit akar tőlem már megint?” A főbíró pedig így fortyoghatott magában: „Eh, taknyos kölyök, hát nem érted meg, hogy veled szeretném eltenni az útból minden riválisomat?”
Vencel rosszkedvűen elfordult tőle, és az ablakhoz lépett.
A ház, amiben az ifjú király lakott, erős falú, emeletes, szép kőház volt -- de hát mégsem palota. Vencel elhatározta, hogy ha Isten segítségével megtartja magának Magyarországot, ennek a háznak a helyére építtet olyan nagyszerű királyi palotát, amely a világ nyolcadik csodája lesz. Sokszor álmodozott erről a palotáról, elképzelte, sőt le is rajzolta magának, milyen lesz a külseje, milyenek lesznek a belső termei, az árkádjai, a lépcsői, és milyen lesz majd az ő hálószobája, amelyhez természetesen titkos ajtót és még titkosabb csigalépcsőt is terveztet, hogy azon át bármikor kisurranhasson -- álruhában -- a palotából, a királyságból és vele a gondok világából.
Vencel sóhajtott. Kinyitotta az ólomkarikás ablakot, és kinézett.
Innen éppen a Gellérthegyre látott. Bal kézre a kaputorony magasodott, és a kapubástya terebélyesedett, és látta a felvezető ösvényt is meg az út egy részét, amely a Kelenföldi-kapuhoz vezetett. Az ösvény és az országút találkozásánál, lenn a völgyben, egy kőkereszt állt, annál mindig röpke imát mondott, aki a városba igyekezett. A gyalogjárók letérdeltek elébe, a lovasok, szekeresek azonban éppen csak visszafogták kissé az állatokat, úgy vetették a keresztet.
Vencel kitárta az ablakot, kihajolt kissé, úgy nézte azt az út menti keresztet, az ösvényt és a Gellérthegy oldalát.
Sokszor eszébe jutott az a nap. Caroberto a hegyoldalban áll fehér lován, hosszan nézi az ostromlott Budát, aztán megindul, lefelé ereszkedik az ösvényen, átvág a völgyön, egy pillanatra visszafogja lovát a keresztnél, majd fölkaptat az emelkedőn, egyenesen a déli bástyafal alá.
Eh, kár volt szóba állni vele!
Vencel mélyet sóhajtott. Orra tövéről a szája szögletéig koraéretten mélyült a két ránc... Igen, igen, ha Isten megtartja az ő kezében Magyarországot (s miért is ne tenné?), akkor első dolga lesz a palotát felépíttetni ennek a háznak a helyén. Olyan tornyot rakat rá, ahonnan messzire el lehet látni. Át a Nagyboldogasszony-templomon és a Mária Magdolna-templomon is túl a Dunára, ahol a Nyulak szigetén a domonkos apácák zárdája áll. És persze déli irányban is, ahol a Gellérthegy meredek sziklái emelkednek, s a hegy aljában öregasszonyok és sántikáló parasztok áztatják beteg lábukat a hőforrások vizében... ahol szekérút kanyarog, ahol feszület áll az út és a hegyi ösvény találkozásánál. . . ahol Caroberto megállt, visszafogta lovát... „Hé, Vencel, mutasd magad!” -- ezt kiáltotta.
Buda szép. Szakasztott olyan, mint Prága. A vár dombját ott is folyó választja el a síkságtól. Ott is templomok erdeje döfködi az eget hegyes tornyaival, ott is tölgyek, égerek és fenyők lombja színesíti nyaranta a tájat, legfeljebb szőlő nincs, ez az áldott, csodás, bogyó, amelyről azt beszélik, hogy itt Budán olykor színarany kaccsal kapaszkodik, és százszor is szerencsés, aki megleli.
Buda szakasztott olyan, mint Prága. Ott is kölest eszik a szegény és pecsenyét a gazdag.
Hiszen ez a világ rendje -- gondolta az ifjú Vencel király, és mérgesen pokolba kívánta Boccasini legátust, aki a kiátkozás lélekgyilkos fegyveréhez nyúlt, csak hogy őt elzavarja innen.
-- Buda engem akar ... és senki mást -- mondta visszafordulva az ablaktól, és egy kézmozdulattal elküldte a kissé elképedt, sápadozó Petermann főbírót. -- A pápa egész Európát fellázítja maga ellen -- szólt a várnagyhoz, aki jelentéstételre érkezett. -- Minden világi hatalom forrása Róma volna? Minden uralkodó az ő szolgája? A pápa túl sokat akar ... túl messzire megy .. . Szíré-szóra mindenkit kiátkoz ... hm. De mi lesz, ha egy napon a katolikus világ rájön, hogy pápa nélkül is hihet istenében? Ha elgondolkozik felőle, vajon nem hamis pápa fején díszlik-e az aranytiara.
-- Felség, Buda lázong -- mondta a várnagy. Vencel felkapta a fejét.
-- Lázong ... és ki ellen?
-- Felség, a magyarok nagyon vallásosak.
-- Ne köntörfalazz, ne köntörfalazz! Buda nem magyar város. Tele van némettel és zsidóval.
-- Mind magyarnak vallja magát, felség.
-- A városi tanácsban tizennégy esküdtből mindössze kettő magyar.
-- Felség, a szegényebbje nagyon vallásos. Most nagyon keseregnek, mert a legátus úr kiátkozta a várost. A templomok zárva vannak, és a kanonok úr meg a Magdolna templom papjai elmentek. Egyszerűen itt hagyták a várost. Megszöktek.
A várnagy elhallgatott. A haja barna volt, majdnem fekete, de a bőre fehér, nem olyan olajos, mint a magyaroké. Vencel nem szerette, de tudta róla, hogy a Csák Máté embere -- a trencséni zsivány így vigyázza az ő minden lépését.
-- Egy henteslegény leköpte a Szentháromság szobrát, felséges uram. Azt mondta, igazuk van a kunoknak, akik még mindig fehér lovat áldoznak a Tisza mocsaraiban. A Bolond Sári is ott volt...
-- Vasra velük! Istent káromolni, pogánykodni senki se merészeljen. Más hír.
-- Péter mester készen van.
-- Ez derék. -- Vencel hirtelen megkérdezte: -- Mivel van készen?
-- Nem tudom, felség. Ezt üzente -- válaszolt éppen olyan gyorsan a várnagy.
Komoly maradt, de magában ő is mosolygott.
Vencel visszahívatta Petermann bírót, hogy megbeszélje vele a henteslegény és a bolond asszony sorsát. Most itt az alkalom, most kell megmutatni, mire képes -- biztatta a bírót, de nem mondta meg neki, mit kíván tőle!
-- Gondolkozz, bíró uram, gondolkozz!  
Ott, ahol a budai Kelenföldi-kapuhoz vezető út a Gellérthegyről a folyóig vezető ösvénnyel találkozik, az úti feszület alatt két lovas állt. Az egyik nagyon fiatal, de marcona hadfi volt, aki komor képet vágva, alig serkedő bajuszát félelmetesen előre szegve leplezte, hogy a város és a vár látványa lelke mélyéig felkavarja. A másik barátcsuhás, pisze orrú, kihívó tekintetű szerzetes. Ők is megálltak a többi szekeres között, mielőtt nekifohászkodtak volna a városnak, amelynek széles, nagy kapuján szüntelen folyamban ki- és betódult a nép.
-- Melyik házban lakik a király?
-- Ha jól nézem, abban a fehér kőházban lakhat.
-- Mit gondolsz, lát minket?
-- Ha kinéz az ablakon, biztosan.
-- A szentségit!
Benedek lopva körülnézett, hallja-e valaki a káromkodást. Halkan pisszegett. Nem jó ám birizgálni az emberek hitét, éppen ilyenkor, amikor a városra jár a rúd.
-- Mit gondolsz, ott őrzi a koronát?
-- Hol máshol?
-- De hol?
-- A fene tudja!
-- Te tanult ember vagy. Azt mondtad, Bolognában is jártál. Hát hol őrzi a király a koronáját?
-- Ne ugrass, ne ugrass már megint! És ne emlegesd Bolognát, örülj, hogy elkísérlek erre a... na, nem mondom, hová. De annyit mondok, ha Ignatus atya felismer, végem ő küldött Bolognába, továbbküldött Párizsba, én voltam az esze, a lelke a kolostornak... hát most már érted.
-- Megszöktél, barátocskám. Inkább csipkeded a sárvízi menyecskék arcát, mint az olvasót.
-- Fogd be a szád!
Kartal nevetett. Neki is volt félnivalója, mégsem félt. Aki egyszer elszánja magát valamire, ne sokat tétovázzon.
-- Hogy kell bemenni a királyhoz?
-- Majd megtudjuk. De, mondd, Kartal, miért nem jó neked Vencel király?
A fiú Budára nézett. Egyre csak a várat nézte, a kaputornyot és azt a nagy fehér kőházat, amelyben talán a király lakik.
-- Nem mondtam, hogy Vencel nem jó. Én csak azt mondtam, Károly király a jó.
-- Mert a pápa őszentsége akarja? 
Kartal vállat vont.
-- Mert én akarom.
(Ugyan mit akarsz, Kartal, te sárfaluból előkecmergett kis suhanc? Hogy akarsz te beleszólni a nagyurak dolgába? Honnan veszed a bátorságot, az észt, a jogot, hogy elhatározd, királlyá teszel valakit, akiből sem a nagyurak hatalma, sem a pápa akarata nem képes igazi királyt faragni?)
-- Mondd, Benedek, igazán a koronától függ?
-- Magyar király csak az lehet, akit megkoronáztak. És persze meg is választottak.
-- A szentségit!
Benedek nagyot tüsszentett, ne hallják az öcsi fuvarosok meg a logodi tojásos kofák, miket beszél ez a vitéz. Amúgy is sanda szemmel méregetik, ki fia-borja lehet ez a tejfelesszájú.
-- Izé . .. imádkozzunk egy úrangyalát.
-- Mit?
-- Angelust, kedves Kartal.
-- Mit?
-- Úrangyalát!
-- Már megint kezded?
Kartal elfordult a vártól, és vasvillaszemmel méregette Benedeket.
-- Megkértelek, hogy többé ne emlegesd azt a lányt. Hallani sem akarom. Érted?
-- De hát az Angelus nem lány, hanem angyal...
-- Ismerlek.
-- Akkor imádkozzuk a Páter nostert.
-- Nekem mindegy, de a Bankó Virág nevét többet ne halljam!
-- Csak azt mondtam, az úr angyala... honnan veszed, hogy Virágot értettem az angyalon?
-- Nagyon jól tudod, hogy boszorkány az a lány. Ő maga Rázdi, a fekete asszony.
-- Szép fekete haja van, az igaz. Kezdjük, Kartal, mert ha itt állunk, és csak veszekszünk, feltűnik ennek az ájtatos népnek, hogy rosszban sántikálunk.
Benedek lekecmergett a lováról, és lehívta maga mellé
Kartalt is. Amikor a szekeresek továbbmentek, odatérdélt a kofák elé (helyet adtak neki a jó falusi asszonyok, mivelhogy pap volt), azzal jó hangosan rákezdte:
-- Páter noster...
-- Sárkánykígyó az a lány -- morogta Kartal.
-- ... qui es in caelis...
-- Azt mondta, ganédombon a becsületem. Én meg azt álmodtam, hogy megcsókolt. 
-- ... adveniat regnüm tuum ... Meg is tette. Én láttam. 
-- Már megint kezded. Te csalafinta csuhás!
-- Ezt is ő mondta ... te pedig ismételed. Ki beszél róla többet? Te! Igenis te!
Kartal dúlva-fúlva elhallgatott. Körülötte bőgtek az ökrök, csikorogtak a szekerek. Buda városából valami nagy kiáltozás hallattszott.
-- Igazságot kérek a királytól!
-- Király is kell ahhoz.
-- Majd csinálok magamnak!
-- Ott van az orrod előtt. Talán éppen abból az ólomkarikás ablakból néz kifelé.
-- Eh, ez a király nem ismer... de a másik ... az már megütött.
A két jó barát hamar végzett az imádkozással. Benedek hiába szabadkozott, nem tudta elhárítani az asszonyságok és egy beteg koldus óbégatását, akik mind arra kérték, imádkozzék, és járjon közben érdekükben a Szűzanyánál, mivelhogy az ő imájuk bizonyára nem hatol az égig. Ott maradt tehát a kőkereszt előtt, és fennhangon imádkozott egy ideig, de hamarosan abbahagyta, nem tudván, a kiátkozás körül vajon mi a regula a városban, és azt sem szerette volna, ha híre megy, hogy a falakon kívül közös ájtatosságot vezet egy idegen pap.
-- Nem vagyok én fölszentelt pap. Csak fráter vagyok, vagyis barát. Kolduló barát -- tette hozzá jelentőségteljesen, aminek az lett az eredménye, hogy az asszonyságok megrakták az iszákját tojással, sajttal, túróval és füstölt sonkával.
-- Isten fizesse meg! Isten fizesse meg! Laudetur Jesus Christus ... -- mormolta alázatosan, aztán hogy a tömeg behúzódott a városba, elvonult Kartallal egy fa alá falatozni.
-- A mindenit! -- Kartal mókás irigykedéssel csóválta a fejét. -- Ha még egyszer születnék, csakis papnak mennék.
Rájuk fért a falatozás, mert napok óta alig ettek. Ahogy Bankóék portájáról szégyenszemre elfutottak, nekivágtak az erdőknek, a mocsaraknak, és persze ismét alaposan elkeveredtek. Székesfehérvár ősi városát jó messze elkerülték („nem nekem való az” -- mondta Benedek), aztán bevetették magukat a Velencei-tó nehéz mocsaraiba, átvágtak a kis Pákozd falun.
-- Drága Mauritius atya, csakhogy eljött közénk! -- rikoltotta egy jóképű menyecske. Tehát onnan is tüstént továbbigyekeztek. Úttalan utakon, sosem járt ösvényeken mendegéltek a lovaik, mert Benedek váltig intette Kartalt, mondván: ,.Lassan járj, tovább érsz!” Semmi szükség rá, hogy lóhalálában siessenek Buda alá, amikor Caroberto király már amúgy is abbahagyta az ostromot (vándor selyemárusoktól hallották, hogy Buda ostroma véget ért, és hogy az olasz király serege szétszéledt). A fiú azonban izgatott és főképpen nagyon dühös volt. Most már három szörnyű sérelmet kellett orvosolnia, ezért időről időre lova véknyába vágta sarkantyúját, amit Benedek csak nehezen tudott utánozni, minthogy rajta csupán egy ócska saru díszlett, amit az egyik névtelen faluban imádkozott ki a jótékony lelkekből. Egyszer aztán menekülniük is kellett, vagy legalábbis hátrálniuk jó darabon, mert vágtató sereg közelgett széles karéjban, egy lankás völgyben, és Benedek úgy ítélte, rablócsapat lesz.
Jó időbe és főképpen hosszú vágtába került, amíg a vonuló sereg széléhez jutva, ki tudtak térni előlük, anélkül hogy észrevették volna őket. Vajon hová siet ez a sereg? Benedek úgy vélte, a híres rablónak, Rikalffiá Kakas úrnak a serege. Kartal meg azon morfondírozott, hátha a király seregét üldözi egy csapat.
-- Biztosan a Németújváriak .., .
-- De kitanultad, de kitanultad! -- A volt remete elégedetten nevetett, mert Kartal jó tanítványának bizonyult, sorra-rendre el tudta mondani az ország minden nagy hatalmú családjának nevét, sőt azt is, hogy ki kinek a pártján ál.
No persze azt azért sosem lehet tudni biztosan.
Hogy a Vértes rengetegeibe bevetődtek, egyszer egy agyonnyilazott, dárdával is szíven döfött medvére leltek, amelyhez senki sem nyúlt, és látszólag senki sem volt a vadásza. Benedek hiába óvta, Kartal nekilátott, hogy gyorsan megnyúzza a talpast, mert a tél már igencsak a nyakukon volt, hát jó lesz az irhája, ha megjönnek a fagyok. De alig vágtak bele a sűrű bundába, lódobogás, kiáltozás verte fel körülöttük a csöndet. Előbb két lándzsás robogott el előttük, de ügyet sem vetett rájuk, aztán néhány rémült nemes úr fordult ki a sűrűből, és ijedt képpel kiáltoztak egymásnak, mondván: „A lova megugrott... láttam, hogy erre vágtatott... A medvétől ugrott meg ... arra ragadta el... Az istenért, csak baja ne essen!” -- aztán ahogy jöttek, el is tűntek nagy hirtelen. Kartal csak ámult-bámult, mert a nemesurak egyike nagyon ismerős volt neki, mintha a fehér ruhás király kíséretében látta volna.
A mackót mindenesetre megnyúzták (az erdő és a legelő ősi jogon mindenkié), a bundáját pedig egy kicsi, de száraznak látszó barlangba rejtették. Azzal továbblovagoltak Budára, mert Kartal minél előbb véghez akarta vinni nagy tervét, amit gyermekésszel, de felnőtt szándékkal a remete barlangjában elhatározott.
-- Ellopom a koronát!
-- Őrültség. Istenkísértés!
-- Ellopom.
-- Szent István koronáját? Észnél vagy, Kart ál? Az érsek úr térdet hajt előtte, a püspökök nem merik szemüket emelni rá... Éjjel-nappal lándzsások őrzik. A magyar Szent Korona .. . Angyal lebeg felette.
-- Tudom.
Annyi elszánás volt Kartal szavában, hogy Benedek elhallgatott. Még néhányszor vitatkoztak ezen -- Benedek sehogy sem értette, miért nem volna jó király Kartalnak a cseh Vencel --, de hamarosan megértették egymást, és Benedek többé nem vitatkozott ifjú barátjával. Ha akarja, hát tegye. Annyi minden lehetséges ebben a világban.
Hát így értek Buda alá, így álltak a Kelenföldi-kapu előtt a keresztnél, és amikor Kartal nagyot nyújtózkodva kijelentette: mehetnénk -- Benedek rábólintott. Megismételte, amit már nemegyszer mondott:
-- Ismerem Gallicus Péter mestert, a híres ötvöst, ő biztosan tudja, hol rejtegeti Vencel a Szent Koronát.
Nyeregbe ugrottak, s akkor még hozzátette:
-- Isten segíts . . . mert ha itt kiderül, hogy a jó Mauritius nevében buzgólkodom, hát jaj nekem!
Délidő már elmúlt. Gyorsan alkonyodott. A városkaput persze nem a nap járása szerint igazgatták, mégis feltűnt, hogy az a töméntelen nép, ami eddig a városba bevonult, szinte egyetlen tömegben halad kifelé. Újabb kiáltozás, messzi nagy zúgás hallatszott. A kapuőrző lándzsások aggodalmasan forgatták a fejüket, ők sem tudták, mi történik oda beljebb.
-- Hej, kik vagytok? Minek ezt kérdezni?
-- Benedek fráter vagyok. A Magdolna-templomhoz. ..
-- Oda hiába igyekszel, kedves testvér.
-- Miért?
-- A pápai követ úr kiátkozta Krisztus egyházából Buda városát. A Magdolna-templom minden papja elszelelt.
-- Hát éppen azért megyek oda -- vágta rá Benedek. -- Pákái Csoma úr jobbágya vagyok -- mondta Kartal.
-- Aha -- bólintott a kapuőr. -- A nagyurat megtalálod a Nagy Viza fogadóban.
Hát bejutottak a kapun. Kartal bámulva nézte a keskeny utcákat, a sok házat és az utcákon kavargó töméntelen népet. Hej, odalenn abban a sárfaluban messze határban nem találni annyi embert, mint amennyi itt két ház között tolong. Mert tolongott a sok nép, és mindegyik kifelé igyekezett a városból, ágálva és méltatlankodva, mert valami szörnyű dolog történt a piactéren.
-- Isten verje meg ezt a várost!
-- Soha nem teszem a lábamat ide!
-- Igaza van a pápa úrnak! Pokolra valók ezek a népek! A zajongás nőttön-nőtt. Ahogy a sötétség rátelepedett, a világra, a kajla faházak között úgy nőtt az elégedetlenség, és úgy kapott lábra a méltatlankodás.
Vásárosok jöttek. Portékájuk a fejükön. Mások szamárháton, megint mások szekérrel. Kofák, pecsenyesütők, kötélverők, tükrösök és mutatványosok tolongtak a kapu felé.
-- Átkozott legyen a bíró! Verje meg az isten! Hát ő is a római antikrisztus pártján van?
-- Minek van akkor a cseh király?
-- Legyen inkább az olasz.
Kartal figyelt és fülelt. Nem tudta mire vélni ezt a változó, dühös hangulatot. Megállította Sárkányt, és rászólt az egyik gyalogjáró emberre, akinek ocsmány ábrázata kitűnt a tömegből:
-- Hé te!
-- Mit akarsz, kis vitéz?
-- Nana add meg a tisztességet!
-- Megadom én a végsőt is, ha úgy akarod.
-- Mi történik itt?
-- Nagy disznóság.
-- Miféle?
-- Disznót ölnek, és nem a kéménybe akasztják a húst.
-- Hogyan értsem ezt?
-- Ahogy akarod.
-- Jókedved van, úgy látom.
-- Az ám! Én akkor nevetek, ha éppen sírok.
-- Nem úgy, mint a többiek?
-- Nem ám, mert én Fényesfia Fintor vagyok. A leghíresebb igric.
-- Sose hallottam a nevedet.
-- Akkor nem is vagy úri ember.
-- Elég a tréfából, hallod-e? Mókázz azoknak, akik megfizetnek. Énnekem nincs egy garasom se.
-- Azt látom rajtad -- nevetett a kis ember. -- Akinek kicsi az erszénye, nagy a mellénye. De annyit mondhatok, pocsék egy világ, ami itt van. Hiába vágom a pofákat, nem kellek senkinek. Jártam a királynál is, de őt annyi bohóc veszi körül, hogy rám nem is figyelt.
-- Jártál a királynál?
-- Jártam hát.
-- Most hova igyekszel?
-- Sehova.
-- Akkor velem is jöhetsz.
-- Ha úgy akarod. De egy pofa sört fizess ám, mert anélkül nem vagyok senkinek sem jó embere.
Kartal megígérte Fényesfia Fintornak, hogy fizet egy pofa sört, ha vele tart. Ennyi elég is volt a kis embernek, hogy vele tartson a tömeg ellenében, és jó kengyelfutóként vezesse a lovát a keskeny sikátorokban, ahol olykor még egy lovas is nehezen férhetett el, nemhogy a tömeg.
Csakhamar kiderült, mi a nagy felháborodás oka. A pápai követ kiátkozta a várost -- mesélte Fintor --, mire bezárták a templomokat. A nép azonban nem lehet meg imádság nélkül, és egy henteslegény -- úgy mondják -- leköpte a Szentháromság-szobrot, mondván, igazuk van a kunoknak, akik lovat áldoznak még mindig, mert a pogányok nem veszik el az emberek hitét, nem játszanak vele, mint a hamis papok.
Ott volt Bolond Sári is, az is mondta a magáét, a vége az lett, hogy lefogták rnind a kettőt és tömlöcbe vetették. De hát az még a kisebb baj. A nagyobb éppen az, hogy Petermann bíró, akit Vencel király ültetett a jó Werner helyébe, egyszerre csak kijelentette: halál az istenkáromlókra, és alig fertályórával ezelőtt fölakasztották a legényt is meg Bolond Sárit is a piactéren. Annál nagyobb a felzúdulás, mert a nép mindkettőt ismerte is, szerette is, aztán meg azt várták, Vencel király majd ellenáll a pápai kiátkozásnak.
De hát más, amit Fintor tud, és más, amiről a város derék polgárai, a német ajkú vagy zsidó hitű kereskedők, iparosok beszélnek. Az ő szavuk dönt, az ő felháborodásuk a méltó, és ahogy összejönnek a templom előtt, vagy összetalálkoznak a fürdőházakban, ahol kövér asszonyaik a meleg vízben üldögélve eszegetik úszó fatálakról a szőlőt (ahogy Német földön szokás, mondják), egyre azon morfondíroznak, hogy micsoda csúfság esett a városon most már másodízben.
-- Ez a Petermann nagy szamár.
-- Werner. Az volt az igazi főbíró.
-- Budát kiátkozták, ez a Petermann meg akasztat...
-- Jawohl. Alles magyar muszáj lesz megmutat.
-- A katolikus polgárok nem tűrhetik.
-- Ja, ja, én szívesen megmutat, aber nem vagyok katolik.
Hát megmutatták a budai polgárok.
Erről a krónikák is megemlékeztek. Buda olyat tett,  mi azokban az évtizedekben csak kevés városnak jutott eszébe Európában.
Ámbár lehet, hogy eszébe jutott -- csak nem volt mersze hozzá.
Kartal egy idő múlva észrevette, hogy az addig kifelé tóduló nép visszaáramlik a városba. Sehogy sem tetszett neki a dolog, s még az is eszébe jutott, hátha számon kérik tőle, amit a kapuban mondott; hogy a Pákái Csoma vitéze. Lám, lám, a világ nagyon kicsi: Benedeket is a Pákái parasztjaitól mentette meg, most meg itt találná földesurát a városban -- ha keresné.
-- Te Fintor, hol van a Nagy Viza fogadó?
-- Ott a templom mellett.
-- Hajaj, akkor oda nem megyünk!
-- Márpedig arra kell mennünk -- mormogta Benedek. -- Arrafelé lakik Gallicus mester.
Közben mégis megálltak. Fintor megkapta a pofa sörét, és akkor vették csak észre, hogy ők is megszomjaztak. A hamis Benedek annyira elszokott már a remeteségtől, hogy nem kérette magát, együtt ivott Kartallal. Meg is szólta egy asszonyság, mondván: „Hej, de jó huzatja van a tisztelendő úrnak!” -- mire ő csak vállat vont, és mosolyogva azt felelte, nem ismer olyan parancsolatot, amely Isten szolgáinak megtiltaná a sörivást. Hanem akkor a sörárus is közbeszólt (mivel a pénzét már megkapta), és megjegyezte (ha meg nem sérti a jámbor frátert), hogy az önmegtartóztatásról mégiscsak szó esik a templomokban. Benedek erre újból szájához emelte a fedeles kupát, belekóstolt, és kijelentette, nem érzi bűnösnek magát, mert ezt a sört inni egyenlő a vezekléssel. No, a sörárus erre jócskán elvörösödött, mégsem bánta az élcelődést, mert Kartal nevetve kijelentette, még egy kupa erejéig vezekelni akarnak.
Olyan volt a hangulat, mintha csak vidám vásár folyna -- pedig alig tízlépésnyire tőlük magasodott az akasztófa és rajta még mindig ott himbálózott a két ember: a henteslegény meg a bolond vénasszony.
A nagy nevetgélésre egész sokadalom támadt körülöttük, valaki megjegyezte, hogy lám csak, ennek a papnak jó beszélőkéje van, ez megmondaná bizony még a legátus úr őkegyelmességének is a magáét, és dehogyis hagyta volna kiátkozni Buda városát a szentegyház kebeléből.
-- Néni én -- mondta Benedek. Hirtelen letette a sörös kupát, Összekulcsolta a kezét, lehunyta a szemét, és halkan, mégis jól hallhatóan imádkozni kezdett -- Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis, praesentibus et futuris. .. Szabadíts meg, Uram, minket minden rossztól, ami volt, ami van, és ami elkövetkezik . .. S alig fogott az imádkozáshoz, a nép abbahagyta a vidám nevetgélést, és meghatottan kulcsolta imára a kezét. Aztán hogy Benedek kimondta a mindörökkét, rázúgták az áment.
-- Fax Dominijsit semper vobiscum! Az Őr békéje legyen mindig veletek!
-- Et cum spiritu tuo -- szólalt meg váratlanul egy öblös hang. -- Isten hozott, kedves testvérünk, Benedictus! A gondviselés nehéz napokban vezérelt haza.
Benedek a sörtől kissé kábán meresztette a szemét, aztán csak eltátotta a száját, és nagyot csuklott ijedtében.
-- Fráter Ignatius!
-- Ügy bizony, kedves Benedictus. S arra kérlek, vonakodás nélkül jöjj velem azonnal a káptalan tanácstermébe, ahol most nagy szükség van Isten igaz szolgáira.
Kartal is, Fintor is ijedten nézett körül. Ignatius atya mögött -- a nagyobb tekintély okából -- két alabárdos állt. Benedek bizony kutyaszorítóba került, és Kartalnak semmi lehetősége sem volt, hogy megmentse barátját.


TIZENEGYEDIK FEJEZET

Hát most hova, vitézke? -- Gallicus Péter, a budai ötvös -- Mondtál, király küldött -- A nagy vállalkozások és nagy tettek éjszakája -- Hé, te! -- Melyik a várnagy szobája? -- Kísértethangok -- És a nagy bizonyosság -- Egy titkos ajtó -- Pszt, aludj! -- Mit végeztél, pajtás? -- Gallicus a király előtt

Budán abban az időben már külön utcájuk volt a pékeknek, a mészárosoknak, a tímároknak, kötélverőknek és szíjgyártóknak -- éppen csak az ötvösöknek nem. Aki például a hírneves Gallicus Péter házához akart eljutni, annak a gyertyaöntők két házát megkerülve, előbb végig kellett mennie a rézkovácsok során. Zajos és látványos utcácska volt ez. A rézkovácsok nem voltak gazdag emberek, műhelyük az utcára nyílt, és ők a nyitott ajtóban, mindenki szeme láttára és füle hallatára kalapálták csengő-bongó üstjeikét, táljaikat és mozsaraikat -- miközben szapora szóval hívogatták a vevőket.
Péter mester háza másként festett, mint a többi. Kőből rakott, szép és főképpen erős épület volt. Vaspánt az ajtaján, vasrács az ablakán, a kerítés is magas kőfal. Ezen a házon meglátszott, hogy gazdája nem vásári népnek, kósza zsoldosnak, kevéspénzű sehonnainak dolgozik, hanem királyok, országló főurak, taláros főpapok a megrendelői.
Kartalnak zúgott a feje -- és mi tagadás, torkában dobogott a szíve, mire megtalálta a Gallicus mester házát.

Amikor Benedeket Ignatius atya fülön csípte a piactéren, az még odasúgta neki:
-- Kartal komám, te csak nézz a dolgod után! Ha végeztél, keress a keresztnél. Ha nem találsz, keress a pesti oldalon, a domonkosok rendházában. Ha karcerban ülök, szabadíts ki, ha meg szabadon járok . . . akkor úgyis veled megyek.
-- De... -- nyögte akkor Kartal és rémült tanácstalansággal repdesett a szeme a házakról a sokaságra, majd meg vissza a templomok tornyára.
-- Keresd meg Gallicus mestert, ő a király ötvöse. Hivatkozz rám. Együtt tanultunk Párizsban. Mondd meg neki, Ha nem segít rajtad, visszakérem tőle az aranyaimat... Hehe, híresen fukar ember!
Hát ez nem volt sok. Tanácsnak is kevés. Hogy a csudába állítson be egy valóságos ötvösművész házába? Mit mondjon, hogyan kezdje? Nagy hangon vagy bizalmasan, erőszakosan vagy titkolózva? Hátha elkapják, törvény kézére adják ... 
Benedeket gyalogszerrel vitte tovább Ignatius atya. A lova tehát Fintoré! lett, a mókás arcú ember legalábbis szó nélkül birtokába vette.
-- Hát most hova, vitézke? 
-- A pokolba veled!
-- Téged engedlek előre.
Ijedten és szontyolodottan lépkedtek tovább a sokadalomban. Valami szótlan híradás terjedt a nép között, mert mindenki, aki azelőtt háborgott, most várakozó és ájtatosan Vidám képpel járt föl és alá. Már egészen besötétedett, felhős, didergő őszi este borult a házakra, de a nép csak nem akart eltisztulni az utcákról, mint máskor. Föl-alá hullámzott, a keskeny sikátorokba is betódult, mintha várna valamire.
A boltosok bezárták üzleteiket, az árusok összecsomagolták portékájukat, a pék azonban kinn hagyott egy cipót az asztalán, aljával felfelé fordítva. Az a kenyér a hóhér kenyere, ahhoz nem nyúl senki.
Mire Kartál végigment a rézművesek utcáján, elhallgatott mögötte a serény kopácsolás. Mindenki a főtérre tódult. Mindenki a Nagyboldogasszony-templom előtt gyülekezett, amely Budának legnagyobb és leghíresebb temploma.
A ház pedig sötéten és hallgatagon fogadta.
-- Ez az?
-- Ez. Én is ismerem.
-- Hát...
-- Ha fizetsz még egy sört, vigyázok a lovakra.
Kartal rábólintott, pedig minden pénze éppen csak egy sörre való volt. Aztán elkezdte öklözni a nagy, boltozatos kaput. Csak később jött rá, hogy orra előtt az a rézből öntött, díszes sárkányfej arra való, hogy kopogtassanak vele.
A kopogtatásra aztán kinyílt a keskeny szolgaajtón a leselkedő, és egy szőke kislány pislogott ki rajta.
-- Beteg a bácsikám. A többiek pedig a templomhoz mentek. Jöjjön máskor a vitéz úr.
-- Az nem lehet. Mondd meg, hogy a Benedek barát pajtása vagyok.
-- Akkor sem lehet. Azt mondta, senkit se engedjek be.
-- A mindenit! Csakhogy engem a király küldött ám! 
Ennek aztán meglett a hatása. A kislány tüstént ajtót nyitott neki, s nem kérdezte, miféle király küldte.
Kartal belépett a nyirkos, súlyos boltozatú, sötét kapualjba. Olyan volt az, mint valami hatalmas folyosó. Csak a végén pislákolt egy falitartóba dugott szövetnek. A gyönge fényben úgy tűnt, mintha a kicsiny fali ülőfülkékben sötét árnyak kuporognának, és mind a jövevényt lesnék.
-- Erre tessék!
A kislány kinyitott előtte egy ajtót, ő maga pedig elosont.
Az ajtó mögött lépcső következett. Négy-öt grádiccsal, mintha pincébe vezetne.
Kartal azt képzelte, hogy az ötvösmester műhelye valami csodálatos, csillogó-villogó mesevilág lesz. Azt hitte, töméntelen kincset lát majd, és elkáprázik a szeme a polcokra kirakott kelyheken, tálakon, boglárokon, násfákon, csatokon, függőkön, gombokon -- a mindenféle drágaságon. Azt képzelte, hogy csupa fény, csupa aranyos csillogás lesz ott minden: az asztalokon aranylemezek, félig kész úrmutatók, szentségtartók, aranyszálakból szőtt kelmék, és a falakon fürtökbe kötve lógnak majd a nehéz aranygyűrűk, mint odahaza a ház falán a hagyma, a tálakban pedig a szőlőszemek, drágakövek és igazgyöngyök csábítják a szemet.
Ehelyett három asztalkát pillantott meg. Az asztalkák fölött a polcokon rengeteg mindenfele szerszámot, ilyen olyan kalapácsot, fogót, csipeszt, ollót, hosszú nyelű piciny tégelyt.
Fény és csillogás helyett mellbe vágta a kormozó gyertyáknak, a kicsiny katlannak, az égett zománcnak és persze a szellőzetlenségnek a szaga.
-- Ki esz ki? Ki esz ki? -- hallatszott a műhely végéből egy rekedt, náthás hang.
-- Adjon isten jó napot, mester uram! -- köszönt Kartal csendesen.
-- Eh, jé suis maiadé! Mondtam, senki. Menj el, menj el! Ki vagy?
-- Őfelsége katonája vagyok! -- vágta rá, és csak magában tette hozzá: „Inkább csak szeretnék lenni...”
A szeme már megszokta a sötétséget és felismert egy emberi alakot a műhely végében, a tűzhely mellett. Tetőtől talpig pokrócokba, bundákba és sálakba burkoltan ott kuporgott a legnagyobb asztalnál Gallicus Péter, a híres aranyműves. Termete és arca alig látszott ki a rengeteg melegítőből, csupán jókora, hegyes orra meredezett elő, vörösen és bánatosan igazolva, hogy tulajdonosa milyen náthás.
-- Jé suis trés maiadé. Mari, Mari, miért engedtél be valakiket?
-- Egyedül jöttem, mester uram.
-- Egyedül?
-- Igen. A barátom azt mondta, bátran felkereshetem kendet.
-- Mondtál, király küldött.
Kartal kérés nélkül letelepedett egy kicsi székre. Mi tagadás, nagy zavarban volt. Sehogy sem tudta, hogy is kezdje a mondókáját, és szörnyű baj, hogy Benedek elkerült mellőle. Ő, ha kellett, naphosszat le nem szállt a nyeregből, ha kellett, odavágott, éhezett vagy fáradozott -- de a csavaros szavaknak mégiscsak Benedek a mestere.
Hogy lassan tájékozódni tudott a műhelyben, kihámozta Péter mesternek is az emberi alakját. Ha jól látta, középmagasforma, száraz, kopasz ember lehetett, aki nehezen leplezett ijedelemmel méregette őt.
No persze ... a műhely falánál hatalmas ládák sorakoztak. Nagy, fekete vaspántos ládák. Akkora lakat rajtuk, mint egy-egy medvetalp. Biztosan azokban a ládákban rejtőznek a kincsek. Hej, uramisten ... kísértő gondolatok, most ne jöjjenek elő! Pedig csak egy marokkal kéne azokból a gyöngyökből...
-- Mit bámúlasz? Nem felelsz. Ki vágyól te? 
-- Benedek fráter a barátom -- nyögte ki végül Kartal. Aztán mélyet lélegzett, és szinte egy szuszra hadarta el: -- Mondja, mester uram, lehet-e kenddel szót érteni? Arról van csak szó, hogy tudni szeretném, hol tartja a király a koronáját. Ezt nagyon fontos volna megtudni. Kend bejáratos a palotába, tudnia kell, hogy hol van a korona. És Benedek, az én barátom, aki most nem jöhetett el, mert Ignatius atyával kellett. . . fontos ügyben elmennie, azt üzeni kendnek, adja meg nekem ezt a jó tanácsot, és akkor elfelejti, hogy Párizsban vagy hol pénzt kölcsönzött kendnek.
Nagyot nyelt. Elhallgatott. Várakozóan nézett a mesterre, mert valahogy ő maga is érezte, hogy magabiztosabban és okosabban kellett volna beszélnie.
Mintha sír mélyéből jönne, úgy bugyborékolt fel a hang a bundák mélyéből:
-- Mondtál, király katonája vagy. Én jól ismerem királynak minden katonáját.
A gyertyák fellobbantak, kormot pöffentettek. Odakint a városban mintha nagyon sokan énekelnének.
-- Csakhogy én a Károly király katonája vagyok -- suttogta Kartal, és elfúlt a hangja.
-- Oh! Az már autre chose.
A mester még jobban összekuporodott a székében. A fátyolos, beteg hang egyszerre csak ingerültté lett:
-- Nem ismerek semmi Benedek.
-- Párizsból. Kend nem onnan jött?
-- Párizsból hát. De te nem vagy király katonája, mert én minden katona ismer. Te vagy rabló, zsivány, de itt hiába kereskedsz, mert nincs semmi, de semmi itt, hanem lesz mindjárt két legény, az majd kiráz a bőrödből.
Mintha csak a szavát igazolná, odakint megütötték néhányszor a kapu díszes kopogtatóját.
-- Megállj, zsivány, most megkapsz! -- lihegett Gallicus mester.
-- Na, kend aztán jó barát! -- mordult egyet Kartal, nem annyira az ijedségtől, hanem a csalódottságtól inkább. -- Ide hallgasson, nem félek én a kend legényeitől, de kend aztán félhet tőlem ezután. Mert nemcsak Benedeket hozom ide, hanem ha Isten megsegít, panaszt teszek kendre a királynál is! Károly királynál. Ne legyen a nevem Kartal, ha nem így lesz!
Odakint elhallgatott a dörömbölés. A kislány váltott szót a jövevényekkel.
-- Mit mondasz? Kartal... Te vagy?
-- Én hát!
-- Mon Dieu! Kartal... oh! -- A mester szörnyű zavarában ledobta fejéről a hatalmas kucsmát (valóban kopasz, száraz arcú ember volt), és ültében meghajolt. -- Kartal vagy? Oh! Hát mégis...
-- Mit mégis?
-- Hogy igaz! 
Kartal rá vágta:
-- Még annál is igazabb. Lássa kend, egymagám jöttem, nem akarom én bántani. Csak annyit áruljon el, hol tartja Vencel király a magyar koronát. A többivel ne törődjön.
Gallicus Péter, a híres ötvös, okos ember volt. Egyrészt megértette, hogy vendége valóban nem akar sem rabolni, sem gyilkolni, másrészt úgy hallotta, odakint elcsitult a dörömbölés, nem a legényei érkeztek haza -- ráadásul komolyan hitte is, hogy az a Kartal áll előtte, akiről annyi rémes szóbeszéd járja.
-- Korona -- kezdte hosszú hallgatás után --, az van palota emeletén. Erkélyről jobbra, kicsiny szoba. Király úr őfelsége szobája, várnagy szobája között. Pici szoba... de én nem tud semmi. Jé ne sais pás .

-- Na, Fintor, értsünk a szóból! Jössz-e velem anélkül, hogy újabb pofa söröket kérnél?
-- Mi kéne, vitézke?
-- Vitézke az öregapád! Leszel-e pajtásom, vagy le is út, fel is út.
-- De szigorú lettél!
-- Se időm, se kedvem. Na jössz, vagy maradsz?
-- Megyek hát. Csak mondd, hogy hová!
-- Velem.
-- Ide?
-- Még idébb. Be akarok jutni a király házába. De úgy ám, hogy senki se vegye észre.
A kis ember elgondolkozott.
-- Senki se vegye észre? Akkor legjobb, ha nyíltan megyünk. Bele a képükbe. . 
-- Te, ne mókázz, mert odasózok!
-- No, hallgass csak ide!
Így történt aztán, hogy azon a hideg szeptemberi estén, amikor Buda városa -- a bűnös város - a legnagyobb bűnt követte el, amire csak a keresztény Európában város merészkedhetett, amikor Buda városának főterén, a német polgárok által épített nagyszerű Boldogasszony-templom előtti téren a sokaság oltári gyertyák és fáklyák fényében magánkívül kiáltozott, majd fohászkodott, és zsoltárokat énekelt, amikor tömjénfüst lebegett a hideg éjszakában, és az emberek szemében gyertyák fénye villogott, amikor a polgárok helyeslő bólogatása és a polgárasszonyok reszkető imádkozása közben, minden hivő lélek döbbent lelkesedése közben (mert ilyen is létezik: tömegek dacát ez élteti) papok és szerzetesek egész serege vonult fel a templom elé, amikor ünnepélyes nagy szavak zengtek át a tömeg feje fölött, és amikor egész Buda zengte az áment, hogy utána ünnepi, boldog szentmise kezdődjék a kapuikat kitáró templomokban, mikor minden ember a szent szertartásokon buzgólkodott... két ember állított a királyi palota elé.
A palota sötéten hallgatott. Alig egy-két ablakából világított a mécs fénye.
őfelsége -- ki tudja biztosan? -- talán a templom előtt tartózkodik, talán a szobájában gubbaszt, vagy éppen alszik.
-- Hé, kik vagytok?
-- Nem ismersz, őröcske?
-- Na, már megint itt vagy, bolond? Hát ez a fickó mit akar, talán ő is mutatványos?
Fintor komoly arcot vágott.
-- A vitéz urat én vezettem idáig, fizetségért. Pákái Csoma urat keresi, a birtokáról jött. Nagy baj van odahaza. Hírt hozott. Hol találjuk az urat?
A kapuőr rábámult Kartalra, aztán vállat vont.
-- Mi baj van, testvér? 
Ő pedig kivágta:
-- Kartal feldúlta a falut. Egy sereg embert elhajtott.
-- Hű, a nemjóját, örülni fog majd az urad!
-- Az a baj, hogy meg sem ismerem. Egyszer láttam
csak . . . mert csak a veszély miatt öltöztünk ilyen gúnyába. Különben paraszt volnék ....
-- Höhö, hát mi mik volnánk, testvér? Zsoldért beállok királyt őrizni, de szántás idején tőlem felfújhatják magukat az urak. 
Az őrség nevetett, Kartal is velük. Aztán Fintorra csippentett a szemével, igazában pedig nyelt egyet az izgalomtól, és elkönyvelte magában: ,,Megint tanultam valamit a világ dolgaiból.”
Torkában dobogott a szíve.
-- Hát csak menjetek át az udvaron -- mondta a lándzsás. -- Az emeleten megtalálod az uradat. A várnagy úr szobájában folyik a tanácskozás.
Beléptek a kapun.
Kartal ott állt a király házában. A Vencel királyéban. Jókora, emeletes kőház volt az, szép ám kívül is, belül is. Az udvara végig kikövezve, az emeletén oszlopos, nyitott folyosó. És mennyi ember idebent! Minden lépésre fegyveresek, lándzsások. Itt-ott egy lassú léptű, prémsüvegű, hosszú köpenyes nagyúr. Aztán lovakat vezetnek át az udvaron. Nem is lovakat -- csodás paripákat. Az egyik aranypej, a másik hollófekete, a harmadik majdnem fehér. Itt aztán csillognak a sisakok, a mellvértek, nem úgy, mint az övé, amelyet rozsda barnít.
Kapkodta a fejét, azt sem tudta, hova nézzen. Azt rögtön észrevette, hogy ebben a házban nagy a forgalom. Itt nemcsak őfelségének, hanem a vendég vagy a vendéglátó nagyuraknak is országos gondjaik lehetnek, itt mindenkinek fontos a maga ügye, és azt minél gyorsabban akarja intézni. Noha este volt már, és az elejtett szavakból arra következtetett, hogy a palotanép nagy része szintén a Nagytemplomnál tartózkodik, mégis csupa sürgés-forgás volt az egész épület. Itt ugyan senki sem tudja a másikról, kiféle-miféle, itt ugyan ki merne feltartóztatni vagy éppen eltanácsolni valakit, aki a kapun belülre jutott?
Hm, hát csak ennyi volna az egész?
Ennyi hát.
Nagy komolyan keresztülmentek a köves udvaron.
Az öreglépcsőnél Fintor hirtelen megállt.
-- Na, komám, amit kértél, megtettem. Nem kérdezem, mit és hogyan, mert sejtem, hogy rosszban töröd a fejedet. Hát törd tovább, csak arra vigyázz, hogy el ne veszítsd!
-- Hé, te! -- Kartal ijedten fordult az igric után.
-- Vigyázok a lovakra -- szólt vissza Fintor, és gyorsan eloldalgott.
Hát így maradt egyedül Kartal nagy - Buda várában, a Vencel király házában,- és most aztán főhetett a feje, hogyan vigye keresztül merész tervét. Most aztán mérgelődhetett is, amiért nem titokban lopózott be ide. Mert aki titokban jár, titokban is végzi, aki azonban nyíltan jön, annak nyíltan kell játszania végig.
A ménkű csapjon ebbe a Fintorba ! Csak hülyéskedni tud, de különben anyámasszony katonája.
De hát ha már belevágtunk, hajtsuk is végre.
Nem tétovázott. Ment fölfelé a nehéz falépcsőkön.
Persze nem tudta, mi a regula. Kell-e a katonafélének fejet hajtania, tisztelegnie vagy hangosan köszönnie, hogyha feljebbvaló nemesúrral találkozik -- vagy sem? Hát úgy ment, mintha se látna, se hallana.
Néhány tollas-forgós, kacagányos uraság jött vele szembe. Előbb szigorúan, aztán némi tisztelettel pillantottak rá. Nagy ember hírnöke, talán álruhás főembere, aki még nekik sem köszön. Ő meg csak ment. Izgalmában fohászkodott, de inkább csak arra gondolt: „No, Kartal, most aztán ahogy esik, úgy puffan!” 
-- Hé, te!
Egy alabárdos lökte elébe a fegyverét. Éppen a lépcső fordulójában.
Kartal megtorpant.
-- Mi bajod? -- mordult rá nagy merészen, dühös haragot színlelve. -- Megvesztél?
Az alabárdos pisze orrú, bandzsa legény volt. Felfújta a képét, úgy kérdezte:
-- Hová?
-- Mit hová, mit hová? Kukutyinba, te ló!
-- Ne pofázz, hanem felelj! Kinek az embere vagy?
-- Hát kié volnék, te barom?
-- Na kié?!
-- Na kié? Na kié? A fehérvári rabbié! -- (Hanem aki lódít, lódítson nagyot.) -- Engedj már, pajtás, fontos üzenetet hozok Gallicus Péter mestertől. És a Pákái Csoma úrról mit tudsz?
Az alabárdos szélesen vigyorgott.
-- Csak annyit, hogy tökrészeg. Nem egyedül, mert nagyon tanácskoznak az urak. Siess, aztán te is mesélj, mi van a városban. Igaz, hogy minden hivő lélek a Nagytemplomnál van? Azt mondják, pokolra jut, aki most nem megy oda.
-- Az ám -- hagyta rá Kartal. -- Én is oda sietek. De nagyon.
Előtte volt a folyosó. Boltíves, alacsony, sötét folyosó. És egy sereg ajtó rajta. Vajon melyik ajtó vezet a magyar korona rejtekéhez?
Ugyan melyik? Hát amelyik előtt egy alabárdos áll.
Csakhogy az utolsó ajtó előtt is áll egy! Az lesz hát a király szobája, ez pedig, amit ő keres.
-- Benedek frátert is beidézték a káptalani tanácsterembe -- fordult vissza a lépcsőnállóhoz. -- Együtt jöttünk volna Péter mesterhez. De hát a Nagytemplom elé kellett mennie. Bizony. A lépcsőnálló nem ismerte Benedek frátert. Nem ismerte a másik két ajtónálló sem. De azért érdeklődéssel hallgatták Kartalt, aki gyors szavakkal elmesélte, miként jött a városba, és micsoda felzúdulás volt a két akasztás miatt.
Vörös fénnyel égtek a folyosó falán tartókba illesztett szövétnekek.
-- Melyik a várnagy úr szobája?
-- Az ott.
Kartal arrafelé indult, de még barátságosan visszafordult, és a világ legtermészetesebb hangján, lelkesen, de nem túl hangosan csodálkozott, micsoda vörös fény lángol a Nagytemplom irányából. Valóban, mintha csak tűzvész pusztítana a városban, az U alakú udvar nyitott vége felől vörössé vált az ég. Ezernyi ezer gyertya lángja világított. És hozzá új, malasztos ének zengett az éjszakában.
-- Nézzétek! -- kiáltotta most a lépcsőnálló.
A két másik ajtónálló is elhagyta -- csak egy pillanatra az őrhelyét. Egy apródféle, aki éppen fölfelé jött a lépcsőn, szintén megállt a nyitott folyosó oszlopa mellett, mert onnan valóban nagyszerű kilátás nyílt a város közepe felé.
-- Meglátjátok, nagy baj lesz ebből. Szörnyű veszedelem.
-- Én meg azt mondom, a mi helyünk is ott volna.
-- Az ám! A mi helyünk inkább az ajtó előtt van!
Mire visszafordultak, úgy látták, a jövevény már be is lépett a várnagy szobájába.
Belépett bizony, csak hát nem oda.
Egy mozdulat, és máris besurrant. Gyorsan behajtotta maga mögött az ajtót. Körülnézett.
Parányi, sötét szobában találta magát. Az ablakot nehéz függöny takarta, a falakon drága szőnyegek lógtak. Csak az egyik fal maradt szabadon, az is sötétre volt festve, jóllehet alaposan megkopott már a sötétvörös és lila mezőkben cirkalmasan kifestett arany és zöld indák szövevénye.
A szobácska közepén három, embermagas gyertyatartó állt. Mindegyikben karvastagságú oltári gyertya égett. A gyertyatartók kicsiny asztalt fogtak közre. Az asztalt bíbor bársony terítő fedte, rajta azúrkék, aranyrojtos bársony párnán sötétbarnára pácolt, kerek fadoboz feküdt. Olyan volt ez a doboz, mint egy lapos fakulacs, mint egy csobolyó, éppen csak a nyaka helyén bronzkapocs díszlett, no meg egy szépen öntött bronzfül, hogy könnyebb fogása essék.
Kartal megtorpant. Önmaga merészségétől, az izgalomtól és a megdöbbenéstől szinte földbe gyökerezett a lába.
Rögtön tudta, hogy csakis ez a doboz rejtheti a király koronáját. És valami szörnyű kívánság ébredt benne, hogy odalépjen, felnyissa a fedelét, és rátekintsen a szent, nagyszerű kincsre amely előtt püspökök és érsekek térdet hajtanak, amelyre szemüket sem merik felemelni, és amely fölött angyal lebeg.
De hát nem volt a szobácskában angyal -- csupán a gyertyák fénye táncolt a falakon. Kísérteties, vad árnyak ugráltak a festett szőlőindák, arányló almák és a nehéz perzsaszőnyegek között. Angyal ez vagy ördög? Hiszen az ördög is röpdöshet, denevérszárnyával nagyokat csapkodhat, miközben vészjóslóan huhog és hahotázik.
-- Hahaha ... -- hallatszott valahonnan egy elnyújtott, teli szájú röhej.
Kartal előbb sóbálvánnyá dermedt a rémülettől. Aztán józan ésszel gondolkozni kezdett, honnan is jöhet a hang.
A festett fal felé fordult, amelyről éppen f ej magasságban oly feltűnően lekopott a festék.
Odaátról hangos, borízű beszéd hallatszott:
-- És az a szamár elhiszi?
-- El hát. Gyürkefia azt mesélte, hogy éppen őt akarta megbízni Kartal kézrekerítésével. Hahaha! De elhiszi ám ez itt, ni... Hé, Csoma, ne aludj ! Na, ez tökrészeg. Aztán elhiszi Iroszló, Bethlen és még sokan mások.
-- Hej, komák, bevallom, én is elhittem ... egy ideig.
-- Hamar rájön az okos ember. Mert az már mégsem lehet, hogy egyvalaki egyszerre két-három helyen is zsiványkodjék. Tavaly szinte egyazon napon ölte meg Kartal a tizenkét velencei kupecot, és rabolta ki a tihanyi kincses-
házat... két nap múlva pedig három temesvári falu népét hajtotta el. És azt mondják, mindenütt ott volt.
-- Ördög ez vagy mifene?
-- Marha vagy! Hát nem most beszéljük, hogy micsoda? Te meg csak iszol, iszol, mint a kefekötő, és nem, figyelsz.
-- Nono ... az a baj, hogy nem magyar fejen van a Szent István koronája.
-- Figyelj inkább!
-- Csák Máté kéne magyar királynak. Aztán el innen olasszal, csehvel, mindenkivel. Én ezt mondom.
-- Én meg azt, hogy a Vencel borát iszod, hát fogd a szádat legalább.
-- Nono, ez is csak a rusnya polgárokkal van jóban. Meg a tótokkal meg a svábokkal. Csupa idegennel.
-- Aztán meg Csák úrral, Omodéval, László vajdával és ráadásul mivelünk. Mi talán nem vagyunk eléggé magyarok neked?
-- Nono, nem azt mondom ...
-- Hagyjátok már! Folytasd a Kartalt. Ennyit még nem röhögtem életemben. Szóval az olasz Károly elhiszi?
-- Az igen. Csak ez a Vencel nem. Tegnap is úgy nézett rám, vasvillaszemmel, mintha bizony én oroznám el tőle a szegedi harmincadot. 
-- Miért... hát nem te?
-- Ej, megmondtam, hogy Kartal keze van a dologban.
-- Höhö, csavaros volt az eszed, amióta csak ismerlek!
-- Nono, hát él-e ez a Kartal vagy sem?
A csavaros eszű öblös hangja kajánkodva túlharsogta a nevetést:
-- Még mit nem! Hát a két kezemmel fojtanám meg az ilyen zsiványt... hogyha élne. Csakhogy nem él, mivelhogy Emékfiá Gyula találta ki őkelmét... ismeritek, no, a Kata nemzetségből való Gyulát.
Kartal sápadtan szakadt el a faltól, amely éppen az ő füle magasságában annyira meg volt kopva. Sápadtan, összehúzott szemmel állt néhány hosszú pillanatig, mint aki hirtelen nem tudja, miért is jött, és hogyan került ide. Aztán szinte gépiesen az asztalhoz lépett, és anélkül hogy felnyitotta volna, egyszerűen levette róla a csodás kincset rejtő dobozt.
Ettől a mozdulattól magához tért.
Most már ki innen, minél hamarabb. S ekkor ismét mozdulatlanná dermedt. Lépések kopogtak a folyosón. Most már a rémület dermesztette meg. Hiszen az ajtó előtt ott áll az őr! A saját kelepcéjébe került. Bejött ide, ki azonban már sehogy sem mehet. Akár kirohan, akár megvárja, amíg ide bejön valaki -- mindenképpen foglyul ejtik.
A szomszéd szobában fel-felcsattant még a nevetés, de ő már nem törődött vele. Kezében a súlyos dobozzal tétován állt a gyertyák fényében. Hirtelen az ablakhoz ugrott, félrelibbentette a függönyt. Az ólomkarikákba foglalt, színes üvegeken nem láthatott ki. Óvatosan kinyitotta tehát az egyik szárnyat, de döbbenten látta, hogy az emelet túlságosan is magas, nyaktörő vállalkozás volna innen leugrani az udvar durva köveire, egy csomó hordó és szekérkerék közé.
Az ajtóhoz lopakodott. Hallgatózott. Odakint a lándzsás éppen társalgott valakivel. Arról beszéltek, hogy mi történt a Nagytemplom előtt, mert állandóan szól az ének, és azt mondják, hogy Buda mindkét templomában misét mondanak, amit pedig a kiátkozás parancsa szerint nem volna szabad megtenni.
Kartal reményét vesztve lépett vissza az ablakhoz. De nem mert ott sem sokáig időzni, nehogy az udvaron feltűnjék: a máskor mindig sötét ablakban gyertya fénye látszik.
Mit tegyen?
A szobácska ajtaja most erősen zörrent. Kartal azt hitte, benyit valaki, s ijedtében az egyik faliszőnyeg mögé ugrott.
Dobogó szívvel várta, ki fog majd belepni, és vajon mi lesz, ha észreveszi a korona hűlt helyét.
-- A zörgés azonban nem folytatódott. Talán csak az alabárdos óvatlan mozdulata volt.
Kartal ekkor vette észre, hogy -- egy másik ajtó előtt áll.
A kis ajtót egészen elrejtette a hatalmas szőnyeg, amely ezen az oldalon a mennyezettől a padlóig takarta a falat.
Nem sokáig töprengett, mire való ez az ajtó, és miért van eltakarva, hálát sem adott az égnek, hogy ilyen véletlen szabadulása kínálkozik, hanem óvatosan lenyomta a kilincset.
Az ajtó hangtalanul kinyílt.
A szoba, ahová most került, jóval nagyobb volt az előbbinél. A kemencekályhában ropogva égtek a fahasábok. Egyetlen gyertya fénylett a mennyezetes ágy mellett. Egy kis asztalkán néhány kancsó meg két pohár állt. A levegőben kiömlött édes bor szaga terjengett.
Kartal rögtön tudta, hova került -- és ez a felismerés nyeglén vakmerővé tette. Hangtalanul nevetett. Lábujjhegyen az asztalkához lépett. Bort töltött az egyik pohárba, és mert az elmúlt órákban oly sok izgalomban volt része, szomjasán felhajtotta.
Az ágyra esett a pillantása.
A fehér párnákon egy fiatalember és egy kócos lány feküdt. A lány most hirtelen felült, és nagyot ásítva, duzzogva megkérdezte:
-- Jiz zase poslovchas? Ah, ty jsi ale nudnej! (Már megint hallgatózol? De unalmas vagy!)
Kartal vakmerőén mosolygott. Felemelte az ujját,
-- Pszt! Feküdj vissza és aludj.
-- Jezis Mária! Ki vágyói? Hangosan, érthetően felelt:
-- Kartal vagyok.
Még megvárta, hogy a lány ijedtében nagyot visítson, akkor ő is elordította magát:
-- Ölik a királyt!
Azzal felrántotta a hálószoba ajtaját, nagyot lökött az alabárdoson, kettőt ugrott, fellökte a másikat is, a lépcsőn állónak egyenesen nekirohant.
-- Ölik a királyt! -- ordította torkaszakadtából, és dübörgött lefelé a lépcsőkön.
-- Emberek, oda, oda ... ölik a királyt! 
Vencel szobájában eszelősen visított a lány.
Kartal megperdült a sarkán, az utolsó öt lépcsőfokon már egyszerűen keresztülugrott és veszettül rohant át az udvaron.
-- Hé!
-- Ölik a királyt!
-- Állj!
-- Oda, oda ... segítség! Ölik a királyt!
Egyetlen szempillantás alatt felbolydult méhkas lett az udvar. Az emeleten fegyverek csattogtak, kardok suhantak, az udvaron rohanó lábak trappoltak. A ház minden részéből fegyveresek és fegyvertelen szolgák rohantak elő, és egymást tiporva, uszítva iramodtak neki az öreglépcsőnek. A kapuban, ahol alig fertály órája Fintorral együtt óvakodtak befelé, ott állt az őrség kapitánya.
-- Ne riadózz, ne riadózz! -- kiabált rá Kartal, mintha bizony nem ő maga ordítozna a legjobban. És mint aki fontos üzenetet hoz: -- Az urak azt mondják, csak titokban elfogni... Siessetek!
Az őrségből három ember -- és a kapitány -- tüstént a ház belső szárnya felé rohant.
Akkor már csak két ugrás kellett, hogy Kartal kívül legyen a Vencel király házán. Onnan még három ugrás, hogy megkerüljön egy göcsörtös fát és egy jókora bokrot. Újabb veszett iramodás, hogy a legközelebbi sikátor sarkán végül meglelje azt az árnyékot, amelyet keresett, és amely -- őrá várt.
Ott várakozott a sikátor sarkán Fintor a két lóval.
-- Na, nem csalódtam benned! -- lihegte Kartal, és nyeregbe ugrott.
-- Én se tebenned! -- mondta Fintor, és ahogy pillantása a kerek ládikóra esett, csak kicsúszott a száján: -- A nem jóját, pajtás, táltos vagy te vagy mi?
Nem sokat diskuráltak. Végigvágtattak Buda keskeny utcáin (mögöttük már csendesült az ének), és úgy robbantak a Kelenföldi-kapuhoz, mintha magukkal akarnák sodorni tornyostul.
A kapu tárva-nyitva állt. Egyetlen katona ácsorgott ott, és üdvözült képpel bámult a Nagytemplom irányába.
Szó nélkül kirobogtak a kapun.
-- No nézd, no nézd! -- rikkantotta Fintor.
-- Hurrá, Benedek! -- kiáltotta Kartal.
A kőkeresztnél a szökött barát várt rájuk. Lovon ült persze, és a lábán vadonatúj saru díszlett.
-- Mit végeztél, pajtás? -- kérdezte.
-- Elloptam a koronát! Hát te?
-- Kiátkoztam a római pápát! 
Azon az estén Buda, a bűnös város, megtetézte bűneit. Nemcsak Carobertót nem akarta királyául elismerni, hanem fittyet hányt a kiátkozásnak is. Új papok jöttek a régiek helyére, a Nagyboldogasszony-templom előtt összegyűlt, a város minden népe, és a papok gyertyák fényénél, a tömeg éneklése közben ünnepélyesen elmondták ugyanazokat a kiátkozó szavakat, amiket nem sokkal azelőtt a városra mondott Niccolo Boccasini pápai legátus úr.
Csakhogy Buda -- magát a pápát átkozta ki! Antikrisztusnak, ördög szószólójának bélyegezte.
Megnyíltak a templomok, misére hívott a harang. Gyónhattak, akik bűnösnek érezték magukat, áldozhattak, akik megtisztultak, a házasságokat áldás kísérte, a halottak békében nyugodhattak. Buda kiátkozta a pápát. A késői koroknak lesz min csodálkozniuk.
Régi magyar közmondás, hogy amilyen az adjonisten, olyan is a fogadjisten. Ha a pápa kiátkoz bennünket Krisztus egyházából, mi majd őt átkozzuk ki onnan -- így gondolták a budaiak, és Istenre bízták, kinek ad igazat. (Mi tagadás, Buda átka fogant meg előbb, mert a hatalmaskodó, konok aggastyánt, Bonifác pápát csúnyán elagyabugyálták más ellenségei, s nem sokkal azután meghalt, hanem az átok visszafelé is elsült, mert a pápa utóda éppen Niccolo Boccasini lett, aki az átkot Budára kimondta ...)
Akárhogy is volt, lezajlott a nagy ceremónia (Benedek is ott serénykedett a papi segédletben), másnapra pedig megnyugodott a város.
A királyi házban is elcsitult a zűrzavar. (Egy gyorsfutár mégis elfutott a vészhírrel Prágába: veszélyben a király élete.) A padlóra ömlött bort is felmosták, s kettőzött őrség vigyázott a korona üres szobájára.
Hajnalban Vencel magához hívatta Gallicus Pétert.
-- Nos? -- mordult rá.
-- Hallottam, Sire ... -- hajolt meg a csontos arcú ember, jóllehet semmiről sem hallhatott volna. Nyugtatólag felemelte a kezét, úgy mondta: -- Ja ai songé. (Sejtettem.)
-- Nem vagyunk kíváncsiak a véleményedre.
-- Excusez moi, Sire!
Gallicus Péter finoman szívogatta náthás orrát, aztán intett a legényének. A fiú előlépett, és egy barnára pácolt, kerek, lapos ladikot helyezett nagy tisztelettel Vencel elé. Az ifjú király izgatottan nyitotta fel a láda fedelét.
-- Ez az igazi... -- mondta csöndesen az ötvös, és ravaszkásan mosolygott hozzá.

TIZENKETTEDIK FEJEZET

Mető igazat mondott -- Jól elbántam vele -- Hazafelé tart a zsiványok csapata -- Lángokban áll Csókakő -- Lóránd lovag és Csóka -- Találkozunk-e még? -- Mető ismeri a titkot -- Meglepő találkozás a föld alatt -- Add elő Kartalt!

Metővel többé nem lehetett bírni.
Akkora szájat nyitott, mint a bécsi kapu, olyan fenn hordta az orrát, mint a kassai molnár, olyan durva lett, mint a pokróc. Fertályóránként megállította megfogyatkozott csapatát, és hosszú, rikácsoló prédikációkat tartott arról, milyen büntetést kapnak égben és a földön a bizalmatlanok, a lázadók és a hűtlenek. Kidüllesztette horpadt mellét, rekedten röhögött, és a lovát táncoltatta.
-- Hát azért mondom .. . hát azért... -- mondta peckesen.
-- Hagyd már abba, te ló! -- mordult rá Borsa, akit nagyon bántott, hogy mégis Metőnek lett igaza. -- Ha sokat jár a szád, úgy fejbe kólintlak, hogy meg se nyikkansz többé.
-- No hiszen ... ha ezzel a sátánfival elbántam, elbánhatok veled is!
S Mető a fogolyra sandított.
Mi tagadás, a fehér ruhás fogoly valóban úgy viselkedett, mint akivel alaposan elbántak. Ütés vagy sebesülés ugyan nem látszott rajta, sőt délcegen és nagyon magabiztosan ült a lován -- hanem az már igencsak furcsa volt, hogy elfelejtette az édes anyanyelvét, és rettenetes Kartal létére úgy gagyogott valami bükkfanyelven, akár egy kisgyerek.
-- Most aztán megvagy! -- rivallt rá Mető, amikor körülfogták.
-- Sì, sì -- sziszegett, és mosolygott hozzá.
-- Most bezzeg nem mered a melled verni, hogy „én vagyok Kartal, én vagyok Kartal”.
-- Kartai... -- heherészett a fogoly, és olyan nyugalommal nézett rájuk, hogy kénytelenek voltak vele nevetni.
-- Ne röhögj, mert megint megkaphatod a magadét! -- Tombolt Mető, aki úgy érezte, rajta nevetnek.
-- Vederemo. (Majd meglátjuk.)
-- Veder a te tökfejed! -- harsogta Mető. Sehogy sem tudott rájönni, miféle nyelven beszél a foglya. Előbb még azt hitte, mókázik vele, de csakhamar rá kellett jönnie, hogy Kartal (Mető ugyanis esküvel állította, hogy ezzel a fiatal lovaggal viaskodott a Pál úr csapata) egyszerűen nem képes magyarul beszélni. Mető tehát az ősi módszerhez folyamodott, egyre hangosabban beszélt, mert ugye, aki magyarul nem tud, az biztosan süket, aki pedig süket, annak a fülébe kell ordítani.
-- Szökni ne merészelj! Mert agyonváglak! Te disznó!
-- No, no ...
-- Nem no, hanem disznó! Ez megkukult, fiúk. 
-- Jól elbántál vele!
-- Majd eszébe jut az anyja nyelve, ha Kakas úr elé jut.
-- Hol vannak az embereid, te nyavalyás?!
A fogoly értetlenül csóválta a fejét, de furcsa módon tüstént felelt.
-- Come sei maleducato! (Neveletlen vagy!)
-- A fene se érti.
-- Hagyjátok, hadd játssza a hülyét.
-- Hátha nem is játssza.
-- Szóval... jól elbántam vele.
Attól kezdve nem lehetett szót érteni Metővel. Olyan merész lett, hogy csapatát és foglyát a sűrűben hagyva, harmadmagával megállított a fehérvári úton egy kereskedőkaravánt. Négy nehéz szekér döcögött, rajtuk a kalmárok. Minden kocsihoz két-két fegyveres is tartozott. Mető
mégis eléjük állt, és nagy hangon valami úti vámot követelt rajtuk. A biztos fellépés, a fenyegetőzés -- s talán Mető keservesen ronda képe is -- megtette a hatását. A fegyveres kísérők bámészan álldogáltak, a kalmárok alkudozni kezdtek, mondván, megszedte már rajtuk a vámot Esztergom is, Buda is, Székesfehérvár is, és a fene tudja még, ki mindenki.
-- Akkor hát mi is. És azt mondom, pofa be, aztán fizess, mert nagy bajok lesznek.
-- De hát drága vitéz urak, miféle vám ez? És kinek az emberei vagytok?
Mető röhögött és kivágta:
-- Hát a Kartal emberei!
A fegyveres kísérők erre a névre végleg sóbálvánnyá merevedtek, a kalmárok gyorsan előhúzták erszényeiket, majd igyekeztek minél hamarabb messzire jutni a kéretlen vámszedőktől.
A kis rablócsapat pedig nagyokat röhentett örömében, mert jó fogás volt, hiszen a kereskedők fűszerrel és selymekkel vándoroltak, vagyis tele voltak pénzzel.
Ügy tűnt bizony, hogy felvirrad a Mető napja.
Meg is fordult valami a fejében, szándékosan hátramaradt a foglyával, amikor Borsa olyan mérgesen rámordult, aztán egy óvatlan pillanatban megbökte a fehér ruhás „Kartal” oldalát.
-- Lehetnénk ám cimborák is -- súgta.
-- Sfacciato! (Pimasz!)
-- Érted, amit mondok?
-- No parlare tanto. (Ne beszélj annyit.)
-- Tente, tente? Talán aludni akarsz?
-- Tanto.
-- Még ki is javítasz? Egyen meg a fene!
A legszívesebben nekiesett volna ennek a kedélyes fickónak, aki csöppet sem bánta, hogy foglyul ejtették, azt se bánta, hogy ismeretlen helyre vezetik, ám valami bölcs derűvel férfias szép arcán, igazán úgy lovagol közöttük, mint aki a vezérük, és nem a foglyuk.
Van is ám abban valami, hogy aki vezetésre termett, az a puszta megjelenésével is parancsolni képes, annak még a gondolatát is lesik.
Így volt ez a fehér ruhás fogollyal is. Az a tény is elgondolkoztatta Kakas úr zsiványait, hogy ez a délceg úrfi alig beszél magyarul. Márpedig Mető azt beszélte, hogy viaskodás közben hosszan és nagyon cifrán káromkodott volna.
Hát már akár így volt, akár úgy volt, valami csak ösztökélte őket, hogy hazasiessenek. Ki tudja, milyen kedvében találják az urukat, az elveszett emberekért amúgy is kikapnak majd, hát legalább vigyék Kartalt (hogy Mető becsülete megmaradjon), és vigyék a kalmároktól kirabolt pénzt is (hogy rájuk ne sózzon ötvenet a csóka vári hóhér).
Letértek a kitaposott utakról, és úgy vágtattak át a réteken meg a legelőkön.
Rövid pihenőre azért csak megálltak, s amíg a lovak ettek, ők is faltak egy keveset. Észre sem vették, hogy versengve kínálgatják a foglyot, mintha nem is a veszett hírű Kartal volna, hanem tiszteletre méltó nemes nagyúr.
--Ej, haj -- morgott Borsa --, nem tetszik ám nekem, hogy ilyen könnyen elfogtuk. Ez a fickó vagy nem is Kartal ...
-- De az, de az! -- sziszegte Mető. -- A Szűzanyára mondom, hogy az.
-- Akkor pedig csapda van a dologban.
-- Mi volna ?
-- Miféle csapda? Hát az ott... -- mondta félóra múltával Borsa, amikor átvágtak a móri árok dimbes-dombos tájain. Errefelé fenyő- és lombos erdők egymást váltogatták. A nagy szőlőföldek között itt-ott szüretre indultak a népek, jóllehet sok helyütt arra vártak, hogy az első fagyok megcsípjék a szemeket, hiszen minél aszottabb, fagycsípte a szőlő, annál édesebb tőle a bor.
-- Uramisten!

A csapat nagy kerülővel közelítette meg a csókakői várat. Rablók szokása ez, Kakas úr megkövetelte embereitől, hogy róka módjára ne toronyiránt Jöjjenek sose, hanem előbb kerülgessék a várat, hátha erről-arról veszélyt vagy csapdát észlelnek. Róka módra, mert hiszen a csirketolvaj lompos szokása, hogy sosem viszi a zsákmányt egyenest a várába, hanem előbb ide-oda kószál körülötte, és amikor már úgy véli, tiszta a levegő, s tán az üldözőit is jól megkeverte, akkor bújik a helyére.
Így kerültek ők is. S ahogy az erdőből éppen kivágtak, meglepő és ijesztő látvány tárult a szemük elé.
Visszarántották a lovakat, és mint akik sóbálvánnyá meredtek hirtelen, olyan mozdulatlanul bámultak előre.
Messze, a hegyoldalban lángokban állt Csókakő falva. A templom már összedőlt, nagy, fekete füst terjengett fölötte, a házak nagy része szétprédálva omladozott, égett. Fegyveresek nyargalásztak fel s alá, és a még sértetlen viskókra is fáklyákat dobáltak.
A hegy oldalán lovasok és gyalogosok igyekeztek fölfelé. A vár tövében nagy tömeg gyülekezett. Sokan voltak, lehettek vagy kétszázan is. Időről időre síp éles hangja hallatszott. Olyankor megállt a tömeg mozgása, és hirtelen sötét felleg gyanánt nyílvesszők egész légiója röppent a falakra. Köztük néhány ragyogó csillag ívét is látni lehetett -- ám ezek az égő nyílvesszők aligha tettek kárt odabent, mert a vár védői derekasan válaszolgattak. A mellvédeknél fel-feltűntek az ekkora messzeségből csak apró pontocskáknak látszó katonák.
A támadók seregéből most hosszú ostromlétrák emelkedtek föl, és csapódtak a falak fehér köveihez ... S abban a minutumban, mint sötét hangyák, megindultak rajtuk a támadók.
-- Hűha! -- nyögte Borsa.
-- Vajon ki? -- kérdezte Mető inkább önmagától, mint a többiektől. -- A vén Bankó aligha tudott bennünket megelőzni.
-- Ekkora sereggel? Ez nagyobb úr lesz. A fogoly hirtelen megszólalt.
-- Kártál? Kártál? -- kérdezte. Mető és Borsa összenézett.
Amott a hideg felhős ég alatt javában állt a szörnyű bál. Újra meg újra felhangzott a sípjel, újra meg újra felröppent a nyílvesszők fellege, egy-egy nehéz kő lódult a magasba, ám odabentről hasonló válasz érkezett. Elnyújtott kiáltásokat hozott a szél. Az égő falu füstje mint szellem, bolyongott a hegy körül.
Az ostromlétra hirtelen megperdült. Egy pillanatig inogva állt, majd végzetes lassúsággal eldőlt. Aki nagy merészen a legmagasabbra kapaszkodott rajta, az most kalimpálva zuhant a halálba.
-- Mető ... hm?
-- Hm?
-- Lehet, hogy ... ő?
Borsa a fogolyra mutatott, és Mető úgy bólintott a szavaira, mint akinek ki sem kell mondania a választ. Bizony könnyen lehetséges, és annál hihetőbb, minél elképesztőbb. Kartal, a titokzatos, rettenetes rablólovag, akinek a nevében oly sokszor raboltak Kakas úr parancsára ők maguk is, lám, egyszerre csak megjelent, hogy számon kérje a sok zsiványkodást. A nemjóját! Hiszen minden összevág! Kartal egymaga levágta hat emberüket, köztük Pál urat is. Most pedig egyszerűen a kezükre adja magát, úgy tesz, mintha magyarul se tudna, bolondítja őket, és gúnyosan vigyorog. S miközben ők birka módon ténferegnek a világban, Kartal serege rátör Kakas úrra, hogy Pál után őt is a másvilágra küldje.
-- Hé, te! -- kiáltott ijedten az egyik zsivány.
A fehér ruhás fogoly lova hirtelen kiugrott, és megindult Csókakő felé.
-- Hé, megállj !
Mető döbbenten látta, hogy Kartal éppenséggel nem menekül. Olyan nyugodtan üget a támadó sereg irányába, mintha közéjük tartozna.
-- Hej, az anyád keserves... -- Az egérfogút elöntötte a méreg. Ilyen könnyen el nem bánnak vele. Lehet ez a Kartal akár táltos, akár szent, de ő a kezéből ki nem engedi, ha egyszer már foglyul ejtette.
Azzal sarkantyúba kapta a lovát, és a csapat után eredt -- mivelhogy a csapat úgy ment Kartal után, mint kolompos után a birkák --, és nagy bőszen elébük vágott.
-- Hej, egy tapodtat se -- És amikor Kartal a maga különös nyelvén gyorsan magyarázkodni kezdett, ráförmedt:
-- Értem én, hogy a te embereid. Haha! Hát persze hogy ismered őket! Miért ne ismernéd? De engem még nem ismersz. No, kötözzétek meg!
Borsa némi tisztelettel a hangjában megkérdezte:
-- Hátba támadjuk őket?
-- Olyan szamár nem leszek. Odabent nagyobb szükség van ránk!
-- Nem tudunk áttörni. Aztán vigyázz! Megeshet ám, hogy Kakas úr nem nyit kaput. Otthagy bennünket. Koncnak.
-- Bízd rám! Tudom a módját.
Bamba csapatát nem a vár felé vezette. A szőlőhegyek irányába fordult. Balról megkerülték a Látóhegyet, és a Nagyforrásból eredő két csermely találkozásánál a Magyalos felé kanyarodtak.
A hegyoldalban öreg présház fehérlett.
-- Oda -- emelte fel a kezét Mető. 
Szavatartó Lóránd, a hős lovag tanácstalanul álldogált az eperfa alatt.
Éhségét már elverte a kicsi, száraz kenyér meg a darabka kolbász, amit Csóka talált valamelyik ablakzugban. Most hát törhette a fejét, hogyan tovább és merre tovább -- de nem jutott semmi az eszébe.
A lány nyugtalan volt, szavát sem lehetett venni. Vissza-visszaszaladt a titkos alagutat rejtő hordóhoz, és sokáig fülelt befelé. Még be is merészkedett egypár lépést, de hamarosan vállvonogatva bújt elő megint.
-- Szép úrnőm, ne bánkódj! Hiszen itt is meglehetünk, amíg csillapodik atyád haragja.
-- Nem jönnek -- suttogta Csóka. -- Sehogy sem értem.
-- Megvan a kardom, megvédhetlek. A lovam és a vértjeim majd csak megkerülnek. Nem mondom, nagy szükségem volna rájuk, hogy lovagmunkámat véghezvihessem. Mert tudnod kell, szép úrnőm hogy a messzi Burgundiából azért indultam el ebbe a messzi keleti országba, hogy trónra segítsem az ifjú Károly herceget.
-- Kend bátor ember -- bólintott Csóka, és mosolyogni próbált. Szép kis arca megfáradt a szökés izgalmaiban, a nyugtalan éjszakában. Nem volt fésűje, amivel hosszú fekete haját rendezhette volna: boglyasán egy csattal fogta össze, ő is éhes volt, nagyon is éhes, de hát úgy kívánta a szolgasors meg a nők regulája, hogy előbb az úr egyen. Az ember. Azon meg igazán nincs mit csodálkozni, hogy a derék lovagnak, eszébe sem jutott a leány éhsége: madonnaarcú, szép szemű, bársony kezű megszabadítóját oly földöntúlinak, oly légiesen törékenynek látta, mint aki a pogány istenek eledelével, a mennyei ambróziával él, és eszébe sem jut a földi halandók étele.
Csóka pedig várta, egyre csak várta, hogy Zsuzsanna előbújjon végre a hordóból.
Telt az idő, de senki sem jött.
Zsuzsanna, ha szeszélyes is, nem olyan fajta, aki könnyen feladja, amit egyszer elhatározott -- gondolta Csóka.
Ha most nem jelentkezik, annak csak egy oka lehet: Kakas úr felfedezte a szökést, és mihelyt érkezése lesz hozzá, az üldözésükre indul.
Azt pedig nem szabad megvárni.
-- Lovag úr ... menjen kend isten hírével. Nekem vissza kell térnem.
Szavatartó Lórándnak leesett az álla a meglepetéstől. Éppen a szőlők között kószált, és rövid sétájából egy csokor virággal tért haza.
-- Drága úrnőm, szépséges Anna! A szívem meghasad a fájdalomtól, ha el kell válnom tőled. Inkább én is visszamegyek haragos atyádhoz, aki valami végzetes félreértésből fogságra vetett, ahelyett, hogy a vendégbarátság kenyerét kínálta volna.
-- Menjen kend. Itt nem maradhat.
-- Ó, miért is kell már e hitvány életemben végigszenvednem a pokol minden tüzet? Miért, hogy szent fogadással már Blanchefle úrnőnek ajánlottam életemet, ahelyett hogy téged és csakis téged kutattalak volna a világ ösvényein? Drága Anna, ha megtalálom az ifjú Károly királyt, ha véghezviszem lovagmunkámat, talán megkapom a feloldozást fogadalmam alól, addig azonban . . . mivelhogy én vagyok Lóránd, a szavatartó ...
Csóka nem figyelt a lovagra. Hirtelen felvetette finom kis arcát, és ívelt, kócos szemöldökét összevonva beleszagolt a levegőbe.
A szél odáig hajtotta az égő falu füstjét.
-- Menjen! Menjen! Meneküljön kend!
-- Anna, Anna, szívem Annája, nézd, szépséges hercegnőm, összegyűjtöttem néked a lassan búcsúzó természet szép virágait. Ez itt a fehér gurgolya, ez meg pirosas csillagvirág. Nézd, drága szerelmem, az aranyfürtöt, amelynél szebb csak a te szemed lehet, és lám csak, összegyűjtöttem a szerény kicsiny vetővirágból is egy parányi csokrocskát, hogy hajadba tűzhesd, és te légy Aurora, a hajnal drága istenasszonya.
Loránd, a szavatartó, fölnézett a hajnali égre. Kemény, férfias vonásai lágy mosolyra igazodtak. . 
-- Meneküljön kend! -- suttogta Gsóka.
-- Találkozunk-e még? 
-- Ha jó az Isten,
-- Megkereslek. 
-- Ha megtalál.
-- Várj reám !
-- Ha meg nem halok.
-- Utánad megyek.
-- Ott.. . megvárom.
-- Megtalállak?
-- Ha megkeres.
-- Kereslek!
-- Találkozunk. . .

Sípszó, dobszó hallatszott a messzeségből. Pernye savanyú szagát hozta a szél.
Szavatartó Lóránd lovag ismét térdre hullott Csóka előtt. Lehajtotta fejét, úgy rebegte:
-- Eljött a búcsú perce. Teli a szívem hálával, tele a szemem könnyel. Drága úrnőm, szépséges szabadítom, ne engedj el anélkül, hogy meg ne csókolnám a köntösöd szegélyét . ..
Köntös, köntös. Hát bizony csak egy szegényes köpönyeg borult Csóka szépséges kis testére. Ránézett a lovagra, és mosolygott. Nem úgy mosolygott, mint Anna mosolyogna, aki hajnalhasadtával Aurorává lesz, és homloka körül ragyogó füzért von a temérdek virág -- hanem úgy mosolygott, mint a kedves kis Csóka, aki tudja (mert minden asszonynál igazabb nő), hogy nagy-nagy gyermekek a férfiak, és mennél bátrabbak, mennél nagyobb hősök, a lelkűk mélyén annál gyöngédebbek, annál esendőbbek, annál inkább kívánják az örökös babusgatást, az örökös szerelmet. Lámcsak, szerelem az éjjelük, szerelem a nappaluk, szerelem az egész életük. Csókra éhesek, ha kemény harcban állnak, csókra éhesek, ha nyomorúságban szenvednek, csókra éhesek, ha jól megy a sorsuk és teli az asztaluk.
Csupán akkor lesznek szegények, esendők, gyávák és nyomorultak -- ha nem szerethetnek.
Ennélfogva a férfiak a nőkért, a nők a férfiakért vannak ezen a világon; egyik dicsősége az, hogy a másik életének értelmet adjon. Ez bizony egyszerű igazság, mégis sokan elfelejtik. Csóka azonban tudta, noha ezt sok asszony nem tudja, legyen bár szolga vagy királynő; az ég minden kegyelme sem taníthatta meg rá például Margit királykisasszonyt, Itália minden tudósa sem okíthatta rá Abáné Katalin apácanővért.
-- Köntösömet? -- A mosoly kissé bánatosra fordult a kicsi szájon.
Csóka lehajolt, és gyöngéden, mint egy tündér -- szájon csókolta a lovagot.
Aztán hangtalanul és finoman, mint egy látomás, elosont a pince mélye felé.
Nyomát csak az elhullott virágok jelezték.
Lóránd lovag megittasulva nézett utána.
Álmodozásából lovak nyihogása, paták csattogása verte fel.
Felugrott. Körülnézett.
A völgy felől kis lovascsapat kaptatott fölfelé. Nem tiporták le a szőlőket, hanem libasorban igyekeztek fölfelé az ösvényen. Nem idegenek voltak tehát, hanem olyanok, akik magukénak vagy urukénak tekintik a szőlőt.
Lóránd lovag beosont a borospince hordói közé. Nem sietett a pince mélyébe, mert jól tudta, hogy akár a titkos alagúthoz igyekszik a csapat, akár csupán inni jön, mindenképpen a belső hordók felé veszi majd az útját. Ezért a kis ajtótól jobbra megbújt egy jókora hordó mögött. Lekuporodott a földre, de úgy ám, hogy ha arra kerül a sor, bármikor felugorhassék. A kardját maga mellé fektette a földre, és várt.
Mető csapata álmélkodva követte vezérét. Rajta kívül egyikük sem tudott a titkos alagútról, és most azt hitték, hogy az egérfogú egyszerűen meg akar bújni a présházban. Jókedvvel és nagy zajjal követték. A ház előtt leugráltak lovaikról, nagyokat nyújtózkodtak, hangosan ásítoztak, és hegyeseket köptek. Egymást biztatgatták, hogy no, itt lesz mit inni, hiába, mégiscsak Mető a mi vezérünk, és nem más.
-- Ha ugyan lesz tavalyi hordó odabent. A murcit nem szeretem.
-- Lesz, lesz. Nincs olyan pince, aminek a mélyén ne akadna egy teli bendőjű hordócska.
Leugrott a lováról a fehér ruhás fogoly is. Most már nem volt olyan jókedve, komoran nézett a kísérőire. Nem csoda, mert a keze össze volt kötözve.
-- Csapra, fiúk! -- rikkantotta valamelyikük.
-- Itt csak üres hordók vannak -- mordult rájuk Mető. Borsához fordult. -- Te itt maradsz a lovakkal. Ha délig nem jövünk vissza, fogod magad, és átmész velük a kőhalmi majorba Kopasz Gersonhoz. Ti többiek pedig jöttök utánam. De pofa be! Szavatokat se halljam!
Választ, kérdést nem várt. Előresietett.
Most érezte magát igazán vezérnek. Lerázta Borsát,
Biztos léptekkel ment a pince utolsó hordójáig. Megnyomta az oldalát.
Addigra gyors kezek kovát, taplót is kerítettek, a falból kiemeltek egy hideg szövétneket, és meggyújtották. Fáklyafénynél ment előre a kis csapat.
Most már értették a nagy titkolózást. Legalább tudják, hogy „no, ez is van. Hej, nagy ravasz ez a Kakas úr! Ez hát a patkánylyuk, amelyen át ő menekülne, bennünket pedig otthagyna ebek harmincadjára”.
Tapogatózva csetlettek-botlottak a kacskaringós, földalatti ösvényen. Meresztették a szemüket, ahogyan a sötétben járó ember szokta, mert a fáklya inkább csak füstölt, mint világolt. Közben a bajszuk végét rágták, ami a nagy elgondolkozás jele.
Ez a Mető mégiscsak valaki, ha ismeri ezt az alagutat.
Az a valaki bezzeg úgy érezte, hogy se holt, se eleven. Mert tudott ugyan az alagútról, de még sosem járt végig benne, így hát buzgón fohászkodott a zsiványok istenéhez, hogy segítene rajta, mert ki tudja, hátha valami szörnyű labirintus van a hegy mélyében, amelyből majd se előre, se hátra.
-- Állj ! -- suttogta hirtelen. 
Tapogatózó keze a semmibe nyúlt. Arra a helyre értek, ahol a folyosó barlangba torkollott.
A fáklya fénye fel-felvillant, majd egészen kicsi lánggal égett tovább, és keserű füstjét az arcukba fújta. Mető meglóbálta, hogy életre kapjon, mert sehogy sem tudta kivenni, vajon jobbra-e vagy balra vezet a folyosó. A fényben aztán sejteni kezdte, hogy tágas, nagy barlangba jutottak, amelynek talán a túlsó végén lesz az alagút folytatása ám ebben a pillanatban a sötétség titokzatos mélyeiből erős szél támadt, és egyetlen lehelettel eloltotta az amúgy is gyenge lángot.
A zsiványok ijedten szitkozódtak.
-- Csöndet! -- sziszegte Mető.
Egy darabig tanácstalanul álltak, és nagyokat szuszogtak.
-- Na, mi lesz?
-- Mit mi lesz?
-- Hát vezess már!
-- Meg kell gondolni.
-- Mit?
-- Hogy merre. De fogd be már a pofád! Vagy ha akarsz, menj! Ha olyan jól tudod az utat. De bizony isten teszek róla, hogy eltángáljon a Kakas úr. Mindig csak jár a szád, okoskodsz, és mindent elrontasz.
A zsivány mordult egyet. Hiszen most szólalt meg először.
Mető végül úgy határozott, fogják meg egymás kezét, mint a gyerekek, ha eszterláncot járnak. Aki hátul marad, nem mozdul az alagút szájából, hogy tudják, merről jöttek. Aki pedig elől megy, addig óvakodik, míg meg nem leli a túlsó járatot.
-- De hátha több is van.
-- Hát találj ki jobbat, hogy a pestis vinne el! Morogtak egymásra, mint a kutyák, de azért engedelmesen kézen fogták egymást.
-- Pszt!
Mető akkorát rántott a soron, hogy majd orra estek. Most nem nézték, merre van a merre, hanem ijedten hátrahőköltek, valósággal a barlang falának estek, sőt akadt köztük, aki1 megbotolva valóban a földre huppant.
-- Pszt !
-- Sì, sì.
-- Né sziszegj, mert agyonváglak!
A fogoly nem válaszolt. Mintha csak megértette volna a dühös fenyegetést.
Mető és cimborái sóbálvánnyá dermedve, lélegzetüket visszafojtva vártak. Valósággal beletapadtak a barlang iszapos, fehéres, barnás cseppkövekkel megtört falába. Legszívesebben behúzódtak volna egy repedésbe, mint az ijedt rovar teszi, ha üldözője előtt élettelennek mutatja magát.
-- Aki megmoccan, halál fia!
Mető nem is tudta, vajon igazán mondta-e ezt, vagy csak gondolta. Ámbár ebben a pillanatban szavak nélkül is jól értették egymást.
Csak a szívük dobogása, csak az ne volna olyan hangos!
A barlang túlsó vége felől, az alagút folytatása irányából sietős lépések és csöppet sem óvatos hangok közeledtek.
Hamarosan feltűnt két alak.
Az egérfogú majdnem felkiáltott meglepetésében.
Zsuzsanna kisasszony, Kakas úr lánya jött elöl. Egy olajmécsest magasra tartva vonult olyan magabiztosan és ingerülten, mint aki nem is titokban jár, hanem napfényes mezőn vonul végig. Mert Zsuzsa nem ment, nem lopakodott, nem is óvatoskodott, hanem vonult. Jaj annak az alagútnak, ha valahol szűkülni merészel, széttolja ő akár a hegyet is a nagy mellével, vaskos könyökével.
-- Na, csak gyere, csak gyere! -- ismételte rekedt, mély hangján.
Pipaszár lábán esetlenül botladozott utána Cseszneki Demeter, az unokabáty.
-- Ne rohanj, Zsuzska ... Hova vezetsz, az istenért!
-- Csak gyere!
-- Ha tudnék. De apád úgy eltángáltatott, hogy menni sem tudok. Na, hát mondhatom, megemlegeti még, biz' isten megemlegeti! Nem is ember ez, hanem vadállat.
Zsuzsanna kisasszony hirtelen megtorpant, és a mécsessel belevilágított Demeter képébe.
-- Hallod-e, ha még fenyegetőzöl is, úgy itt hagylak, mint Szent Pál az oláhokat. Itt ehet a penész holtodiglan. Mama talán nem kapott ki tőle? Én talán nem kaptam ki tőle? És Csóka, ő aztán mehetett volna világgá, mégis visszajött.
Demeter megcsúszott a nedves1 köveken, belemarkolt egy cseppkőbe, amely azonban eltört, és még fel is sebezte a kezét. Caroberto szökött fegyvernöke és titkára kétségbeesetten sziszegett.
-- Még káromkodsz is?! -- mordult rá Zsuzsanna. Aztán vihogni kezdett. -- Meg ne halljam többé, mert ha nem tudnád, mama engem apácának szán.
Mégis megsajnálta Demetert, mert megállt, hogy kifújhassák magukat.
Mető és cimborái olyan mozdulatlanok voltak, mintha maguk is cseppkövekké váltak volna.
-- Megmondtam annak a bölény apádnak, hogy Caroberto parancsot adott Gyürkefiának: fogná el Kartalt. Gyürkefia persze hogy ide jön majd, és elfogja apádat. Azt mondja majd, hogy ő a Kartal.
-- Hihi, az nem lehet. Mert apa már elfogta Kartalt.
-- Nekem ne hazudj, Kartal nincs. Az egészet Emékfia találta ki, amikor a király számon kérte tőle az egri barátok megölését. Azt mondta, nem ő volt, hanem Kartal... aztán gyorsan átállt Vencelhez. Mi pedig azóta is Kartal meséjével etetjük Károlyt.
Valami halk nesz hallatszott a barlang mélyéből. Mint mikor egy kövecske megcsúszik.
Vagy ki tudja . . . Valaki a fogát csikorgatja talán?
-- Ha nincs, hát nincs. Mert azt a Kartalt már kiszabadítottam. Gyere, siessünk, bemegyünk Kopasz Gersonhoz lovakért, aztán vezess a királyhoz!
-- Melyikhez?
-- Te tudod. Én csak egy gyönge lány vagyok.
Éppenséggel nem gyöngéden otthagyta Demetert a sötétben, és megindult tovább, a szőlőhegyi kijárat felé. Sehogy sem tetszett neki, hogy nem egyedül szökik.
A cimborákra rászakadt a sötétség. Elsőnek a fogoly mozdult meg.
-- Corpo di Bacco! -- morogta, és ahogy összekötözött kezétől telt, a ruháját porolgatta.
-- A bakó ... ahogy mondod, pajtás. Azt hiszem, lesz dolga a bakónak.
-- Azannya...
Előbb csak félszavakkal, aztán egyre bátrabban és hangosabban tört fel belőlük a csodálkozás és az elégedetlenség.
-- Halottad?
-- Mit?
-- Hát. . . hogy nincs . . .
-- Van, ha mondom. Kell lennie!
-- Az úr már elfogta.
-- Fogta a fenét! Itt van velünk.
A lelkesedés mindenesetre megcsappant. Hiába ment elöl nagy hangosan az egérfogú, hiába nem tiltakozott a fogoly, az emberek fejében sok minden megfordult, és csöppet sem tetszett nekik a gondolat, hogy fertályórácska multával Kakas úr előtt kell számot adniuk az elmúlt napok hőstetteiről. Az meg éppenséggel nem tetszett nekik, hogy egyenesen egy ostromlott várba vezeti őket a nyavalyás Mető.
A rablóvitézek hamarosan hazaértek.
Alighogy kitárult előttük a pince ajtaja, mintha kallómalom kalapácsai zuhognának a fülük mellett: az ostrom legnagyobb zavarába jutottak. Iszonyúakat csattant a Kakas úr kővetője. Kósza nyílvesszők süvítettek át a levegőn, és zizzenve csapódtak az ablakfélfákba. Lángolva égett az istálló teteje és a pöcegödörhöz vezető falépcső. Asszonyok rohantak köves kosarakkal, forróvizes dézsákkal az udvaron át. A katonák végigdübörögtek a gyilokjárdákon, és egymást biztatva ordítoztak.
-- Ide, ide! -- bömbölt Kakas úr, és hosszú nyelű buzogányával csapkodta a létrákon felkapaszkodó ellenséget.
A levegőben nehéz kövek zúgtak, Gyürkefia is kövekkel bombázott.
Egy átkozott lövedék éppen abba a kondérba esett, amit négy asszony rúdon vitt. A forró lé gőzölögve csapott széjjel, nyomában hangos sikoltozás támadt.
-- Kakas úr, megjöttünk! -- süvöltötte Mető. Rikalffia Kakas egy pillantást vetett rájuk. Hatalmas jobbja éppen lekaszált egy fejet, miközben elégedetten bólintott.
-- Végre!
-- Meghoztuk Kartalt.
-- Mit beszélsz, te ördögfajzat?!
A bölényhangú uraság otthagyta a falat. Rosszkor, mert Gyürkefia egyik merész legénye abban a pillanatban máris a mellvéd tetején termett, és magasra tartott karddal készült beugrani onnan, hogy talán egyetlen vágással véget vessen a hírhedt rablólovag életének.
Az egérfogú azonban megtáltosodott, íja már amúgy is kézben volt, nyila már amúgy is rajta volt. Hát villámgyorsan egy vesszőt küldött a merész legény mellébe, aki a társait maga után sodorva zuhant vissza a létrán.
-- Visszahoztátok azt a megszökött ebfajzatot? Na, hadd lássam !
-- Itt van . . . -- csuklott el Mető hangja, amikor előretuszkolta a foglyát.
Rikalffia Kakas úrnak kidülledtek nagy findzsa szemei, pöfeteg ábrázatáról csak úgy csurgott a veríték. Egy intése elég volt, hogy Mető legényeit a falakra küldje. Azok be is álltak tüstént, mint kaszások a búzába.
-- Ez Kartal? -- hörgött Kakas úr.
A fehér ruhás fogoly most megint bátran mosolygott. Vállát vonogatta, és érdeklődve nézett körül.
-- Hé, Bökő, abbahagyhatod! -- ordított le az udvarra Kakas úr, ahol a vár féleszű hóhéra a szegény kis Csóka hátán csattogtatta korbácsát. Ura parancsára most abbahagyta munkáját. Eloldozta a cölöptől a lányt, aki félhalottan omlott Borbála asszony karjába. 
-- Állat! Vadállat! ördögfajzat! -- suttogta Borbála, és gyilkos szemmel méregetve urát, hirtelen támadt megértő szeretettel nyalábolta fel a könnyű testet.
-- Hát te volnál Kartal? Hahaha ... te is jó leszel Kartálnak! -- röhögött Csókávár ura, és intett, hogy csak hagyják úgy megkötözve ezt a fehér ruhás fiatalembert. Megvidámodott kedvvel ugrott vissza a gyilokjárdákra, és puszta kézzel forgatta meg a következő ostromlétrát, amelyet odalent a vára falához merészkedtek támasztani.
Mető csak később tudta meg, hogy valóságos isteni áldás volt az érkezésük. Nem sokkal azelőtt Gyürkefia kiáltóemberrel azt merészelte állítani Rikalffia Kakas úrról, hogy ő volna Kartal, és hogy ő -- mármint Gyürkefia Miklós úr -- őfelsége a király parancsára azért jött, hogy elfogja minden zsiványával együtt. Kakas úr nagyot röhögött, leköpött a várfalról, egyenesen a kiáltóember képébe, aztán olyat ordított vissza, amitől még a kancák is pirulva nyihogtak odalent.
A kiáltóember nem várt újabb parancsot, hanem az ura nevében kijelentette, hogy a nyomorult, káromkodó istentagadót, mielőtt kivégeznék, az érsek úr elé idézik majd, aki bizonyára kitagadja Krisztus urunk egyházából, és akkor legalább istentelen pogányként hal meg a karón, ami azzal a pompás eredménnyel jár, hogy nemcsak a teste vész el iszonyú kínok között, hanem a lelke is a pokol minden kárhozatjára jut.
A hosszú vitának -- mely alatt Kakas úr példásan káromkodott, és többször is képen köpte a kiáltóembert -- az lett a vége, hogy Gyürkefia is megjelent a színtéren, s most már a maga tekintélyével ismételte meg Caroberto király parancsát.
-- Hé, Kakas, értsünk szót! Valóban az a vád ellened, hogy te vagy Kartal!
-- Hé, Miklós, te is tudod, hogy ez marhaság! Akkora, mint te vagy. Ha meg a király úrnak kedve van hozzá, hogy megjutalmazza, aki elfogja neki Kartalt, megmondhatod, hogy én máris elfogtam.
Elhallgatott erre Gyürkefia Miklós odalent.
-- Ügy látszik, éppen te vagy Kartal embere -- harsogta Rikalffia Kakas --, amiért itt veszkődsz a váram alatt! Ki akarod szabadítani a vezéredet? Haha, no hiszen már küldtem futárt a királyhoz, hogy verje szét a fejedet!
Gyürkefia az ajkát harapdálta nagy mérgében. Nem jó ez az Anjou-tábor, jobb volna a Vencel pártján lenni. . . A fene ott enné meg az egészet!
-- Hiszem, ha látom! Mutasd azt a Kartalt! -- kiáltott föl.
-- Hozzátok ide! -- nevetett Kakas úr.
Hanem aztán nem sokáig nevetett, mert a rémült szolgák jelentették, hogy a verembörtönbe dobott lovag nincs sehol: megszökött. Nem sokkal utána pedig megjelent a pinceajtóban a szegény kis Csóka, és akkor már az isten se mosta le róla, hogy nem ő szöktette meg az ismeretlen rabot. Miért tette, hogyan tette, Kakas úr igazán nem kérdezte. Megrázta a szegény lányt istenesen, hogy mindenki azt hitte, ottmarad  a szörnyű markai között. Aztán dühében odalökte Bökő hóhér elé, és megparancsolta -- ujját emelve --, hogy tízet üssön rá. Bökő hóhér azonban ütődött volt az istenadta, számolni, meg sehogyan sem tudott. Az effajta parancsokból annyit értett, hogy annyi ütést kell kiszámolnia, amennyi a fél keze ujja kétszer.
Hanem a nagy ostromi zsivajgásban mindig elvétette a számolást az úr pedig nem szólt, hogy hagyja abba, így aztán talán már az ötvenediknél is tarthatott, amikor Mető megjelent.
-- Jó leszel Kartalnak -- röhögött Kakas úr némileg megnyugodva, és nem hagyta elvezetni a fehér ruhás foglyot.
Az új roham nem tartott sokáig, csak addig, amíg Gyürkefia úr ismét meg nem jelent a vár falánál. Nemcsak a kiáltóemberrel jött. Harsonások is kísérték.
A harsonások megfújták hangszereiket. Abbamaradt az ostrom. Akik már a létrák tetején álltak, szépen visszamásztak. A várfalra nagy nyugalommal kiültek a védők, a támadók meg odalent egy csomóban álltak, úgy bámultak fölfelé. Most senki sem tartott attól, hogy egy hirtelen nyílvessző nekiszalad a levegőből, mert amíg a vezérek vitáznak, a közkatona békén marad.
-- Szép ősz van -- mondta valaki.
-- Ha eső esne a nyakukba, bezzeg abbahagynák.
-- Abbamarad ez így is, meglásd. Az úrnak nagy esze van, nemcsak nagy pocakja.
Odalent elhalt a harsonaszó. A kiáltóember előállt, és Gyürkefia nevében megkérdezte, láthatnák-e azt a Kartalt, akit Kakas úr állítólag elfogott.
-- Kik vagytok, hogy nektek mutogassam? Nem majom az, hogy mutogatni kelljen. Majd megmutatom a király úr őfelségének, de addig a fejeteket beverem.
-- Hej, Kakas úr! -- kiáltotta ismét az ember. -- Gyürkefia uram mégis arra kér, mutasd meg Kartalt. Most érkezett a táborunkba egy nagy hírű idegen lovag, aki azt állítja, hogy Caroberto király oldalán akar harcolni. Esküt tett rá, hogy megszabadítja Magyarországot a hírhedt rablólovagtól, Kartaltól, akinek a híre eljutott az ő hazájába is. A lovag jól beszél magyarul, mivel Normandiába szakadt magyar nő volt az anyja. Kész megvívni a rablóvezérrel.
-- No fene? -- Kakas úr csak ennyit mondott. Rengett a hasa a nevetéstől.
-- Gyürkefia úrnak tiszta a szándéka. Nem akarja elorozni tőled Kartalt. A baj vívás akár itt, akár a várad udvarán, akár az erdő tisztásán megtörténhet. Ahogy kívánod.
Ebben a pillanatban fújó paripa hátán, Borsa könnyű vértezetében és Borsa sisakjával a fején, előrúgtatott a támadók sorából Lóránd lovag.
Legendás, hatalmas kardját magasra emelte, és a falakhoz táncoltatva lovát, zengő hangján így kiáltott:
-- Az én nevem Lóránd! Lóránd, a szavatartó! Hej, te dölyfös várúr, szállást kértem tőled, de börtönre vetettél. Hozzád is lesz még pár szavam, és remélem, elfogadod a kihívást, ha igazi nemes lovag vagy! Előbb azonban hadd végezzem lovagmunkámat! Add elő Kartalt! Meg akarok vívni vele életre-halálra!
Odafent a mellvéd kövein Rikalffia Kakas úrnak lefittyedt a vastag ajka. Csak eltátotta a száját. Meglepetésében se köpni, se nyelni nem tudott, hanemi csak hebegett, mint akit szél ért.
-- Az árgyélusát! -- nyögte végül, és megcsóválta nagy busa fejét.
-- Hej, Kartal, Kartal! Te rabló zsivány, mutasd magad! Hadd vegyem fejedet, amiért úton-útfélen a nagyszerű Caroberto életére törsz!
Kakas úr hátrafordult. Intett.
-- Igenis . ... -- készségeskedett Mető. Odalökdöste a foglyot a mellvédhez. Aztán hirtelen ijedséggel magyarázkodott: -- Uram, ez a szerencsétlen nem tud ám beszélni. Amikor még Pál úrral viaskodott, úgy fejbe vágtam, hogy azóta csak mindenféle kakasnyelven csiporog.
Kakas úr horkant egyet dühében. Aztán lekapta fejéről a kucsmáját, a földhöz vágta, és nagyot köpött. ;
-- Bánom is én! Bánom is én! Ne szóljon semmit, hanem csak tátsa a pofáját! Az is elég.
--Sí, sí... -- mondta a fogoly, mint aki érti, miről van szó.
-- Ne sziszegj, te nyavalyás!
A fogoly nem sokat törődött Kakas úr vérben forgó ábrázatával. Nagyon is úgy viselkedett, mint aki országos rabló, hatalmas zsivány, vagyis aki fittyet hány az effajta váracskák uraira, mint amilyen Csókakő vára is. Valósággal ránevetett szörnyű rabtartójára, és nagy magabiztossággal, sőt némi gúnyos követeléssel a mozdulatában, előrenyújtotta összekötözött kezét.
-- Bontsd ki neki, te marha! -- intett Metőnek a vár ura. Az egérfogú nem mert Kakas úrra nézni, nem mert a fogoly szemébe sem nézni, legszívesebben térden állva bizonygatta volna, hogy ez a fickó igenis Kartal, akit ő alaposan helybenhagyott, és ... és ...
A fehér ruhás fogoly otthonos könnyedséggel ugrott fel a vár falára.
Körülnézett.
Az égő falu füstjét odébb fújta a szél. A pernye keserű szaga helyett korhadó avar s őszi virágok illata keveredett a táj fölött, amelyet bájos őszi napfény melengetett.
Gyürkefia serege kíváncsian és kutatva nézett fölfelé. A legkíváncsibb maga a vezér volt, vajon kit mutat fel Kartal gyanánt az a nyavalyás, bölényfejű Kakas úr ...
Azt a Kartalt pedig csöppet sem zavarta a különös figyelem. Széttárta a karját, mintha csak magához akarná ölelni az elébe táruló sík tájat, erdőivel, felszántott földjeivel, békés szőleivel együtt. Aztán nevetve lekiáltott a kardját villogtató lovagnak:
-- Hahó, Roland, Roland  bienvenu! (Isten hozott, Lóránd!)
Lóránd, a szavatartó, dermedten ült a nyergében, és úgy nézett fölfelé, mintha mennyei csodát látna.
-- Caroberto!. .. Édes barátom! . . . Uram királyom, Caroberto! -- tört ki belőle a kiáltás.
És felordított Gyürkefia Miklós:
-- A király!
Utána meg a serege:
-- A király, a király! Vivát Caroberto! Éljen Károly király !

TIZENHARMADIK FEJEZET

amelyben dalolva kóborol három jó barát -- Neked miért jobb, Károly? -- A honfoglalás, ahogy Fintor meséli -- Eltévednek -- Harc a rablókkal -- Van is a szegénynek jussa -- Nevetve nem lehet viaskodni

Egy bőrmellényes, sodronyinges, vassisakos vitéz.
Egy kaján képű, csuhás szerzetes.
Egy nagyfejű, mókás képű igric.
Hát most már hárman voltak.
Jó barátok.
Együtt lovagoltak úttalan utakon. No hiszen, volt is út akkoriban! Csak a nagy irányok voltak meg a szekérnyomok, ők azokat sem követték, hanem csak mentek, mentek erdőkön, réteken, legelőkön át; dombokon, völgyeken, síkságokon keresztül.
Lovuk tomporán hajnali harmat gőzölgött. Elfekvő, nagy ködök úsztak körülöttük, mintha nyugovóra térő kísértetek volnának. A fehér ködökben óriási fekete varjak ültek vészjósló nyugalommal, és csak akkor rebbentek szárnyra, ha a lovasok egészen a közelükbe értek.
A fákról csörgött a víz. Fekete volt a kérgük. Egy-egy harkály kopogott rajtuk reménytelenül, mint hívatlan vendég a lakatra zárt ajtón.
Nyulak iramlottak a tarlókon. A bokrok alján róka ingatta fejét ravaszul. Megriadt szarvasok vágtattak, hátraszegve koronás fejüket.
A három barát csendesen dudorászott. Valami innen-onnan jött dalocskát fújtak. A szövegét nem tudlak, vagy éppen másképp tudták, de ez csöppet sem zavarta őket. Igaz, ami igaz, addig volt jókedvük, amíg szöveget nem énekeltek hozzá. Mihelyt Fintor abbahagyta a dúdolást, és valami el nem énekelt éneket folytatva hirtelen rákezdte:
-- Eltemették már az öreget, lábához tették a keresztet.
Azt sem tudják, merre a feje, a pap is a lábát szentelte. Majd nehéz lesz a feltámadás, nem ér oda akkor, mikor más . ..
Benedek, a csalafinta barát mégiscsak felhorkant, és fejét csóválva megintette társát.
-- Hallod-e, pajtás, elég legyen! A feltámadással mégse játsszunk.
Fintor vállat vont, nem orrolt meg a kioktatásért, annál jobban azért, amit hamarosan Benedek dudorászott. Csúfolódó volt az a javából, és így szólt:
-- Ha kicsi is a legény, lehet azért vőlegény. Széket tesznek alája, úgy megy föl a kis ágyra...
-- Na, most már én mondom, hogy elég legyen ! -- mordult föl az igric, mert ő aztán igazán kicsi termetű volt valóságos törpe. -- Ha engem csúfolsz, Isten teremtményét csúfolod. Csak a Mindenható tudja, mi volt velem a szándéka. Te pedig pap létedre megcsúfolnád az Isten szándékát?
-- Fel van vágva a nyelved, annyi szent -- nevetett Benedek.
Barátságosan hátba veregették egymást.
Mentek tovább, az őszben, a ködben, a hajnali hidegben.
Mit a világ rólam beszél, mind elfújja, áztat a szél. Kit lefelé, kit felfelé, kit a rózsám háza felé.
Lett volna folytatása is, de az utolsó sort másfajta zaj zavarta meg. Benedek jól hallhatóan imádságot mormolt: „Erue Domine animam eius” -- Fintor pedig bőszen fújta az orrát, és nagyokat köhintett.
Kartal előbb megütközve nézett rájuk, aztán mokány barna képe nagyon elvörösödött.
-- Mi bajotok van már megint?
-- Ó, semmi -- fintorgott Fintor.
-- Akkor mi ez a morgás?
-- Nem akarunk zavarni.
-- Engem? ... Miben?
-- Az éneklésben.
Benedek befejezte a röpke fohászt, és keresztet hintett Kartal felé.
-- Az ám, komám, az éneklésben -- mondta nevetve. Mivelhogy megint te énekeltél virágról, szerelemről meg effajta hívságos, csacska dolgokról, és nem mi. Te énekeltél tegnap is, tegnapelőtt is, reggel is, délben is, este is, de minduntalan miránk fogod, és még karddal is hadonászol.
Kartal leszegte a fejét.
-- Törjön ki a nyavalya! -- mondta, és élesen felnevetett. Azzal előrelovagolt. Bele a hidegbe, az unom-bánom, nyirkos őszbe.
Azok ketten meg utána. Hajtották egy darabig az állatokat, de nem nagyon.
-- Kolomp kéne. Már csak az kéne -- sóhajtotta egy idő múlva az igric.
-- Elég nagy birka vagy te anélkül is.
-- Az legalább tudja, merre menjen.
Ezt bizony kár volt kimondani, mert azonmód nekiestek, és elmondták mindennek. Szó, ami szó, Fintor miatt kószáltak akkor már napok óta a Pilis rengetegeiben. Alighogy kirohantak Buda városából, arról kezdtek tanakodni, hogy most aztán merre legyen a merre. Kartal nyeregkapáján ott hintázott a korona ládikója, azt betakargatták egy nagy kenyeresruhába, nehogy valakinek szemet szúrjon, aztán egymásra néztek, és némileg elbizonytalanodva megállapították, most már igazán semmi más dolguk nem lehet, mint hogy megtalálják a nápolyi királyfit. Fintornak -- miután átesett első rémületén -- szörnyen megtetszett a dolog. Kijelentette, hogy egy élete, egy halála, ő most már Kartal pajtása marad, cserébe arra kéri, hogy ajánlaná be majd Károly udvarába udvari énekmondó mutatványosnak.
-- No hiszen ... -- mondta Benedek, és olyan arcot vágott, mint aki abban sem hisz, hogy Kartal majd dicséretet kap.
Fintor úgy tudta, Károly király Esztergom felé ment, mert a Németújváriak közeledtére legalább az ősi érseki várost akarta elfoglalni. A Németújváriak felmentő seregéről szóló hír azonban nagy fene hazugság volt, akik kitalálták, nagy okosan előbb a szegény népet szédítették vele, talán azért, mert az úton járó ember gyorsan visz mindenféle hírt, vagy talán másért, ki tudja? . . . Elég az hozzá, hogy Fintor vezetésével nekivágtak a pilisi hegyeknek. Nem siettek nagyon, mert Kartal úgy okoskodott, nem volna alkalmas a királyt éppen ostrom közben megzavarni. Ha már elfoglalta Esztergomot, annál szívesebben fogadja majd az ő szolgálatát, ha pedig nem, akkor éppen hazafelé vonultában találkoznak vele.
-- Hát csak szaporán -- nógatta azért Fintort, aki ha tehette, inkább majszolt meg aludt, vagy éppen dalolászott, hogy alkalomadtával el ne felejtse a régi vezérekről, régi királyokról szóló hosszú versezeteket, a honfoglalásról dalolt hősi éneket vagy a tatárjárás szörnyűségeiről tudott keserű sorokat.
-- Hallod-e, koma, nem mindegy a szegénynek, milyen királya van?
-- Nem -- rázta a fejét Kartal, aki tüstént elértette, mi fúrja az igric oldalát.
-- Az urak folyton verik a mellüket, hogy így-úgy, magyar király kell. A végén behívták a cseh Vencelt. A másik tábor veri a mellét, hogy így-úgy, magyar király kell, aztán behívta az olasz Károlyt. Nem mindegy az? Neked miért jobb a Károly?
-- Tudom a titkát. 
-- Hűha! És mi az?
-- Ha elmondom, már nem titok.
Fintor lapos pillantást vetett a kenyeresruhába rejtett csobolyóra.
-- Nem innám . .. csak szagolhatnám.
-- Mit?
-- Ami abban van.
Mivelhogy az ember csak ritkán láthatja az ország ékszerét. Ha egy-egy koronázás díszes szertartására el is jut, aligha veheti alaposabban szemügyre a szent életű István király örökségét.
-- Olyan, amilyen. Ne törődj vele!
-- Te láttad?
-- Nem.
-- Hát honnan tudod, hogy benne van?
-- Fintor testvérem -- vette át a szót Benedek --, a kíváncsiság halálos bűn lehet. Értsd meg, mi mind a hárman méltatlanok vagyunk, hogy szemünket ráemeljük az ország Szent Koronájára. Már attól is reszket a szívem, hogy ilyen méltatlan módon utaztatjuk, ahelyett, hogy harsonások és tömjénező papok kíséretében, baldachin alatt vihetnénk. A mi urunk Jézus Krisztus szent sebeire mondom, amikor kinyitják a dobozát, a hatalmas püspök és érsek urak is térdre esnek előtte, és mindig kardos angyal lebeg fölötte.-- Nem látom -- fintorgott az igric.
Benedeknek talán illet volna ezt mondania: „Én látom azt az angyalt” vagy ezt: „Nem vagyunk arra sem méltók, hogy az angyalt lássuk” -- ehelyett azonban csak ennyit mondott, és ezért Kartal megszerette:
-- Ilyen ködben az angyalok sem látszanak. 
Lombjahullott erdők szélén kapaszkodtak egyre feljebb.
Elhagyott ösvényen kaptattak a nagy hegyek közé. Ahogy feljebb jutottak, hátuk mögött kitárult a táj. Vasszínű felhők alatt acélszablyaként csillogott a Duna.
-- Ha majd egy várban jó úrra találunk, ahol eszemiszom bőviben lesz, eléneklem nektek a magyarok bejöveteléről szóló hősi éneket, amit már apám költött, mivelhogy ő tanult ember volt: kóborló deák.
-- Szívesen meghallgatnám -- mondta Kartal. -- Apám ügy mesélte, hogy a mi ősünk, a nagy Kartal vezér Árpád fejedelem jobbján lovagolt, amikor a nagy hegyek hágóin ide érkeztek.
-- Meglehet. Én nem tudom -- kezdte Fintor. Nevetett, és pisze orrát felhúzva csúnya képeket vágott. -- Az én apám is úgy mesélte, ahogy az ő apja meg annak az apja, meg mit tudom én. Valamennyien énekmondók, kobzosok vagy igricek voltunk. Ez nálunk régi szokás. Az apák azt hiszik, a fiókáknak nem kell majd annyit küszködniük, ha az ő mesterségüket folytatják. -- Legyintett, níegvakarta az orrát, aztán megpaskolta a lova nyakát, csak úgy jókedvében. -- Ej, az isten tudja, hogy volt, mint volt. Már négyszáz éve annak, amikor Árpád fejedelem megjelent a népével ebben az országban. Kik voltak itt az urak, és kik nem, a fene se tudja. Jó táltos lovakon jöttek a magyarok. Azok a lovak hófehérek voltak, és ha kellett, felrepültek a levegőbe, és akik értették a szavukat, azokkal beszélgettek is. Az itt lakó népek pedig semmivel se törődtek, mert ugyan mindegy, ki a nagyobbik úr. A kisebbet mindig megrohanják az erősek, ölik és rabolják, a fejüket meg lenyírják az örökös rabszolgaság jeleként. Mondhatom, a honfoglaló magyarok se voltak jobbak a Deákné vásznánál, mégis egészen másképpen csinálták a dolgot. Talán azt gondolták, jó szóval többre lehet jutni. Vagy az is lehet, hogy nagy ravaszok voltak, és már akkor szerettek törvényeken, jogokon és főképpen szavakon rágódni. Hát ahogy a hegyeken átkeltek, egyszerre csak a szemük elé tárult ez a gyönyörű szép ország. Onnan a nagy hegyekről még többet is lehetett látni, mint amennyit mi innen látunk, mert látták ám a Tiszát, Dunát egyszerre, és még azon is túl, mert szép tiszta idő volt. Hm, mondom, leültek hát az őseink, és összedugták a fejüket, talán még a sánta zsidót is megkérdezték (akitől a gyömbért, borsot, nyeregtakaróhoz a cafrangot vették), hogy hát mit lehet itt tenni. De bizony egyik sem tudott semmit kitalálni. Akkor előállt az Árpád apánk táltos lova, és így szólt: ,,Édes gazdám, egyet se búsulj, hanem adj mellém egy jó vitézt, aki majd kóstolót hozzon ebből az országból”. „Hű, a nemjóját, erre bizony nem is gondoltunk!” -- csóválta a fejét Árpád apánk, azzal maga elé hívatta mind a hét vezérét, akiket így hívtak: Előd, Őrit, Kont, Tas, Huba, Töhötöm.
-- Ez csak hat -- szólt közbe Benedek szélesen nevetve.
-- Hát persze hogy hat. Mert a hetedik maga Árpád apánk volt. Saját magát nem tudta összehívni, mert már amúgy is ott volt. Kérlek, ne zavarj, mert most jön csak a java. -- Fintor széles mozdulatokkal, mókázva beszélt. -- A vezérek közül kiválasztotta Árpád a legalkalmasabbat, Töhötömöt, mert annak jó hosszú neve volt, Töhötöm aztán kötőfékre fogta a táltos lovat, és szépen leereszkedett az Alföldre. Ment, mendegélt, hát akár hiszitek, akár nem, a népek mindenfelé eltátották a szájukat, meghajtották a fejüket, még olyan is akadt, aki térdre esett, és úgy hányta magára a keresztet. A táltos ló meg jobbra-balra bólogatott a fejével, és nagyokat röhögött, így jutott el Töhötöm Szvatoplukhoz, egy híres királyhoz, akinek töméntelen aranya, rengeteg szolgája, mérhetetlen sok ménese volt, mégis nagy örömmel fogadta a jövevényt, mert már régen fájt a foga egy beszélő lóra. Töhötöm tisztelettel köszönt, átadta Árpád szívélyes üdvözletét és nemes ajándékát, a hófehér táltos lovat. No hiszen, megörült Szvatopluk, rögtön diskurálni szeretett volna azzal a paripával, de hát az illem úgy kívánta, hogy előbb megkérdje, mit kíván cserébe a magyarok fejedelme. Töhötöm megvakarta a fejét, úgy tett, mint aki elfeledte az üzenetet. Aranyat, ezüstöt? Ó, hát van az nekünk bőviben. Lányokat, szolgákat? Ohó, abból is akad elég, mivelhogy amíg lány a lány, a sok is kevesellő, ha meg asszonnyá lesz, egy is elegendő. Szó, ami szó, egy ideig huzakodtak, mire Töhötöm végül is kibökte, hogy igazán nem kell más, mint víz a Duna vizéből, fű a mai Csepel-szigetről és nem több föld, csak talpalatnyi, amennyi a csizmán megragad. Hát a király mit tett, mit nem tett, akkor már mérges volt a köntörfalazó magyarra, hát csak intett, hogy vigye, amit akar, és menjen már. Töhötöm meg fogta magát, telemerte a csobolyóját a Duna vizével, füvet tépett a Csepel-szigetről, és amerre az útjában lováról leszállt, mindenhol nagy gondosan egy bőrzacskóba kapargatta talpáról a földet.
Otthon aztán összeült megint a vezérek tanácsa. Megkóstolták a vizet, megszagolgatták a füvet, ujjuk közt elmorzsolták a földet. Egymásra néztek, és csöndben heherésztek. Aztán előreküldték a sánta zsidót, aki gyorsan összevásárolt az itt lakó népek kovácsaitól meg csiszáraitól mindent, ami csak egy honfoglaláshoz kellett. Avarok, tótok, bolgárok kovácsai éjjel-nappal csak a sánta zsidónak kalapálták magyaros módi szerint a horgas nyílvesszőket, a csiszárok jófajta kardokat élesítettek, a szűcsök nyílfogó, kemény bőrmellényeket szabtak, a szíjjártók nyergeket hajlítottak. A sánta zsidó pedig mindenkinek arannyal fizetett, amit Árpád apánktól kapott, így ment ez nem sokáig, egy napon aztán lezúdult a magyarok serege a hegyekből a Duna-Tisza közére. Mint a fekete förgeteg, úgy rohantak lovaikon, ölték, vágták, akit előtaláltak, azokat az aranyakat mind visszavették, és még többet is, mígnem Szvatopluk észhez kapott, és nagy sereget gyűjtött. Az ám, de a serege csak amolyan szedett-vedett, félmeztelen népség lehetett, mert a fegyverkovácsok már minden vasukat felkovácsolták, a csiszárok minden kardjukat elcsiszolgatták, a szíjjártók minden nyergüket elnyergelték. „Hej, a jebuzeusát, ezt jól megcsináltam!”- ette a méreg Szvatoplukot, és tüstént követeket küldött Árpádhoz. Hanem a fejedelem elzavarta őket, mondván: „Táltos lovat adtam aranyos szerszámmal, hímes csótárral, gyémántpatkóval. Duna vizét kértem érte, de nem kérdezted, hányan iszunk belőle. Abrakos füvet kértem érte, de nem kérdezted, hány a ménesem raja. Talpalatnyi földet kértem érte, de nem kérdezted, vajon mind a földet akarjuk-e, amerre csak lépünk. Hát most aztán fogd is be a szádat!” Na, azért csak összecsapott a két sereg, hiszen ott is teremtek vitézek és hősök, nemcsak a magyarok között. Talán másképpen is fordul minden, ha Szvatopluk egyszerre csak azt nem súgja a táltos lova fülébe: „Hej, az anyád erre-arráját, egy országot herdálok el miattad, hát most mutasd meg, mit tudsz!” Több se kellett a táltos lónak, azonmód a magasba emelkedett, és vitte, vitte magával a megrémült Szvatoplukot, hogy híre-nyoma sem maradt. A népe pedig, hogy látta a királyát elrepülni, nem sokat, győzködött tovább, hanem fejet hajtott Árpád apánk előtt, aki sokáig bölcsen uralkodott felettük. Szvatopluk pedig, amikor megunta a lovaglást, átült a Göncöl szekerére, a táltos lovat pedig a Nagyboldogasszony csalogatta be a házába mézeslepénnyel, a szűz lánya pedig, a Kisboldogasszony vízzel megitatta, később pedig a Csaba királyfié lett.
Itt elhallgatott Fintor, és arcát felfújva, várakozóan nézett rájuk.
Nekik pedig csillogott a szemük, de azért vágták a pofákat.
-- Én másképpen tudom -- mondta Kartal. -- Szebben, hősiesebben.
-- Én meg úgy, ahogyan igazán megtörtént. A nagy harcot is Zalán fejedelemmel. És tévedsz ám, mert csak Szent István király óta vágják kopaszra a rabszolgák fejét. Amióta pedig a kunok hozzánk települtek, éppenséggel divatba jött a hajnyírás a szabadok között is. Ha jó keresztény vagy, amit kötve hiszek, tudhatnád, hogy a mi urunk Jézus Krisztus szülőanyját nevezzük Nagyboldogasszonynak... Ha te így meséled, nem csodálom, hogy mindenhonnan kiteszik a szűröd.
-- Nem mindegy az? ... -- A kis ember elszontyolodva ingatta a fejét. -- Az a fontos hogy aki hallgatja, örüljön neki.
Öreg tölgyek között kanyargott az útjuk.
Égnek meredő, hatalmas szikla alatt kocogtak el. Ropogott a nyakuk, ahogy felnéztek raja. Meseszép völgyben csacsogó csermely csordogált.
-- Ha most a csermely nyomát követnénk, Pomázra jutnánk -- mondta Benedek.
Kartal rábólintott. Megérintette nyakában az apja örökségét. Hiszen lesz még dolga Pomázon.
A csermelynél megitatták a lovaikat, és tejfehér ködben húzódtak tovább.
-- Itt jobbra, jobbra ... -- mondta Fintor, aki úgy hitte, már az esztergomi utat látja. Bevágtak hát egy keskeny völgyecskébe, amely a nagy hegyek között biztatóan vezetett előre. Mentek is jó darabig, talán egy óra hosszat is a magas avarban, és örültek, hogy ott ritkább a köd, mint odakint. Jól látták a magas fák csúcsait, és a templomi csöndben élesen hangzott a tovasurranó vad zaja. Lábuk alatt hideg vizű patak csordogált.
A talaj egyre zavarosabb képet mutatott. Útjukat kidőlt fák, kimosott gyökerek állták el. A fák odvából ijedt baglyok röppentek fel és a fénytől megzavarodva csapongtak körülöttük. A köd egyszerre csak utánuk csúszott, és körülölelte őket. Tövises ágak csapódtak hozzájuk. A lovak lába alatt siklók tekeregtek.
Ha bármelyikük megszólalt, valahonnan a sötétedő szurdok mélyéből ezernyi visszhang felelt raja.
-- Hol vagyunk? -- kérdezte-Kartáj és Fintor helyett a sziklák feleltek ijesztő „gyunk-gyuhk-gyunk”-kal.
Az úttalan út most már veszélyessé vált. Kétoldalt egészen közel magasodott a szakadék fala, és a magasból agyagos lé csordogált, elszabadult kő pergett eléjük. A fehér ködben óriás keze nyúlt föléjük, majd ijesztő reccsenéssel éppen eléjük zuhant: a meglazult talajból hatalmas szálfa dőlt le, és végképp elzárta útjukat.
-- Majd én ... én megyek előre ... -- ajánlkozott a megszeppent Fintor.
-- Lőre-lőre-lőre... -- Szavát a szakadék így dobta vissza.
Az igric leugrott lováról, és macskaügyességgel átmászva a kidőlt fatörzsön, eltűnt a ködben.
-- Eltévedtünk! -- kiáltotta vissza egy idő múlva. -- Az út egészen szakadékos... Hej, ide, ide, segítsetek!
A rémült kiáltás a szurdok falai között csapongott. Nem akármilyen hang volt ez, mert tüstént gyilkos vasak csattogása, pengése hallatszott hozzá.
Több se kellett Kartalnak.
-- A lovakat ne hagyd el! -- parancsolta Benedeknek, ö maga leszállt a nyergéből, és előreszaladt. Lába meg-megcsúszott a nedves földön, újból és újból négykézláb kellett felmásznia a patak meredek medréből, fiatal fák ágaitól alámosott faaggastyánok gyökeréig dobta magát, vagy szikláról sziklára lépve-szökkenve haladt előre, mígnem meglátta Fintort, aki három elszánt legénnyel viaskodott éppen. A három legénynek kard volt a kezében, Fintornak csak egy hosszú tőr, de az énekmondó igric így sem hagyta magát -- amit fegyverrel nem ért el, elérte páratlan ügyességével: egyik szikláról a másikra, egyik gyökérről a másikra szökkenve zavarta, kergette ellenfeleit. Mégsem sokáig bírta volna egyedül a harcot, hiszen a legények között már megjelentek mások is.
-- Az apátok keservit! -- Kartal közéjük robbant, az egyiknek tüstént feltépte a karját, a másiknak kiütötte kezéből a kardot, aztán egy akkorát ordított, hogy a szurdok beleremegett: -- Elég legyen, csürhe banda! Tüstént megtudjátok, ki az a rettenetes Kartal!
Hát alighogy a nevét így kimondta, a támadók megálltak, és leengedték kardjukat.
Akkor ért oda Benedek is, aki hogyan, hogyan nem, a lovakkal ügyesen megkerülte a kidőlt fatörzset, és most a nyakában függő nagy fakeresztet magasra tartva, mint Szent Jeromos lovagolt elő.
-- Békét hirdetek, az Isten békéjét! -- kiáltotta fennhangon. -- Hagyjátok abba, felebarátaim, az oktalan viaskodást, mert bizony mondom, nagyobb a gondja ennek a szegény országnak, semhogy testvér a testvért öldökölje!
-- Ne járjon a szád, te nyavalyás csuhás! A szegény népet csak szóval etetitek, de a fene se tudja, mit trafikáltok az oltárok mögött! -- kiáltott most egy nagy bajuszú, ragyás arcú öreg. -- Ide a pénzt, aztán mehettek dolgotokra!
-- Nem így volt az egyezség, öregapám! -- vágott közbe most az a legény, akinek a karja, Kartal jóvoltából, csupa vér volt. -- Azt mondtuk, aki ide belép, halál fia. Még csak az kell, hogy ránk hozzák az érsek úr embereit!
-- Halál rájuk, én is azt mondom!
-- Én is, én is! -- kiáltoztak összevissza.
Vagy tízen-tizenöten vették körül őket. Kartal némi aggodalommal vette tudomásul, hogy gyalogszerrel állt a támadói előtt, ámbár a lovaknak amúgy sem vették volna hasznát ebben az úttalan, szörnyű rengetegben.
Hátát a szikláknak vetette. Sikkant egy acél: Benedek is kardot rántott a csuhája alól. Fintor, hogy több fegyvere legyen, egy husángot ragadott a bal kezébe.
-- Na, legénykék, kit spékeljek szalonnával? -- heherészett, de azért egy kissé remegett a hangja.
Feszült, kemény percek voltak.
Az erdei banda lassan körülfogta őket.
-- Útonálló, pimasz csürhe! -- sziszegte Kartal. -- öltök és raboltok, ahelyett hogy jó királyunk oldalán harcolnátok? Hiszen majd lesz mindjárt nemulass, majd megmutatom én, hogyan vív a rettenetes Kartal!
-- Mit mondtál? Kartal? -- lépett elő az öreg. -- Azt mondják az urak, a királynak nagy ellensége az a Kartal. Megszállva tartja a királyi erdőket, elrabolja a királyi vámok bevételét, és az utak szélén hagyja a vándorkereskedők tetemeit. . . Hm. Azt hiszem, mégiscsak meg kell ölnünk titeket.
Kartal keserűen felnevetett.
-- Ha úgy volna, ahogy mondod, bizony nem itt állnék, hogy veled vitázzak! De majd csak eljön az idő, amikor kiderül az igazság. Hogy az egyik Kartalt úgy hívják, Gyürkefia Miklós úr, a másik Kartalt úgy nevezik, Pákái Csorna úr, a harmadik Rikalffia Kakas névre hallgat, vagy Iroszló, Bethlen, Gyula a neve. És lehet főpohárnok, főlovász, főbíró, tárnokmester, talán püspök vagy érsek is. Mert Kartalt az urak találták ki, hogy a maguk bűneit másra kenjék, vagy éppenhogy a királyt ijesztgessék. Én csak tudom, mert egyébként én vagyok az igazi Kartal, és hogy rettenetes is vagyok, azt tüstént megmutatom . . .
Azzal harciasán suhantott egyet a kardjával.
-- Na, bátyóka, ehhez mit szólsz? -- rikkantott Fintor.
-- Te fajankó vagy, azt látom. De ennek a legénynek a szavát szívesen elhinném.
-- Őljük meg őket! -- sziszegte a véres kezű. -- Ha igazán ő Kartal, még jutalmat is kapunk. Akkor megbocsátja majd vétkünket a püspök úr.
-- Vétkünket? -- Az öregnek elvörösödött a képe a méltatlankodástól. -- Nincs minekünk semmi vétkünk! Amit kértünk, a király megadta. Az ő szava pedig szent még akkor is, ha elveszett az írás róla. Ott van most szegény papunk csuhája alatt a sírban, ha ugyan eltemették azok a pogány budaiak. Vétke pedig csak a püspök úrnak van, aki az ételt is kivenné a szájunkból. Hát bűn az, ha a jussunkat követeltük?
-- Van is a szegénynek jussa ... -- sóhajtott egy keserves szájú, kicsi ember. Az öreg neki már nem is válaszolt, csak mérgesen, legyintett, mint aki asszonyi óbégatásra legyint.
Kartal látta már hogy ezek nem is igazi zsiványok, hanem valami megszeppent, bujdosó parasztok. Elmosolyodott,
-- Döntsetek már, mert elzsibbad a karom.
-- Hát akkor arra felelj előbb: hogy kerültetek ide?
-- Eltévedtünk. A pajtásom azt mondta, Esztergomban találom meg a királyt.
-- Miféle királyt?
-- Hát Károly királyt. A nápolyi fehér ruhást. Őt keresem, fontos ügyben.
A ragyás arcú öreg egy darabig meglepetten bámult rá, aztán hirtelen széles mosolyra nyílt a szája.
-- Hohó ! -- kiáltotta. -- Hát egy a királyunk ! Miért nem mondtad rögtön?
-- Nem kérdezted.
Az öreg a társaihoz fordult.
-- És ti barmok, még meg akartátok ölni ezeket a derék embereket? Arra van eszetek? Bezzeg a püspök úrtól féltek!
-- Mert pokollal fenyeget -- jegyezte meg valaki.
-- Ha neked csak az kell -- hajolt előre Benedek, és Kartálra kacsintott.
Nevetve nem lehet vitézi tornát sem vívni, sem halálig viaskodni. Visszacsúsztak a kardok a hüvelyekbe, vissza akasztódtak a buzogányok az övekre, és az így szabaddá lett karok ölelésre tárultak. Kemény kézfogások, vidám lapogatások közben így barátkozott össze a bujdosók csapata Kartallal és két társával.
A Póka pap népe voltak. (Benedek jól ismerte a derék és igazságszerető Póka papot.) Ott harcoltak, mondták, Caroberto seregében Buda alatt, és kitartottak azután is, hogy a fősereg, sőt maga a király is elszelelt onnan. A végén Póka pap elesett, egy kő zuhant rá, s bizony ott kellett hagyniuk, ha nem akartak a sorsára jutni. Azóta bujdosnak a hegyek között, mert a falujukba nem mernek visszamenni. Haragszik rájuk a földesuruk, a püspök, amiért panaszkodtak a királynál.
-- Az írásunk is odaveszett. Pedig pecsét volt rajta. 
Kartal mélyet sóhajtott. Letelepedett a frissen rakott tábortűz mellé.
-- Pecsét, pecsét. Hinnéd-e, jó öreg, hogy nem is olyan régen egy egész éjszakán át őrizgettem a király pecsétgyűrűjét? Jó volna az most.
-- Ha a volna nem volna.
Sur volt az öreg neve. Póka pap halála után reá szállt a csapat vezérsége. Nem volt könnyű dolga, mert mindenáron meg akarta keresni a királyt. A többiek azonban nem merték végképp elhagyni a jó rejtekhelyet. A fiatalok azon erősködtek, hogy alakítsanak rablóbandát. Vannak elegen. Szereztek is lovakat, de csak szőrén ülték meg, mert nyereg csupán az öreg Surnak jutott.
Fegyverük pedig csak az volt, amit Buda alatt szereztek vagy kaptak.
-- Ti lettetek volna az elsők, akiket kirabolunk -- nevettek.
-- No hiszen, néztetek volna, ha megtudjátok, mekkora halat fogtatok -- mosolygott titokzatosan Kartal, és megsimogatta ujja hegyével az éppen csak serkenő bajuszkaját.
Nem messze állt a lova, Sárkány. A nyergén pedig ott függött a nagy kincs: István király Szent Koronája.
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Bajor Ottó levette fővégét, és gondosan megtörölgette kopasz fejét.
-- Ah, ja, schön, schön! Wunderschön! -- ismételgette, és könnyzacskós szemével szaporán pislogott.
Már számba vette Magyarország szépségeit. Megfigyelte, hogy a kertek rendezettek, a gyümölcsfák gondozottak, a földek föl vannak szántva; hogy a legelőkön hatalmas gulyák vonulnak, a folyókban, tavakban sok a hal, az erdőkben sok a vad.
-- És a bányák?
-- Van az is, felség. Arannyal vannak teli a hegyek. Északon. És még messzebb, keletbe, Erdélyben.
-- Ah, ja ... wunderschön! Érdemes volt!
Az ember negyvenéves korában nemigen vág bele kétes vállalkozásokba. Az ember negyvenéves korában -- ha történetesen bajor herceg, és nem zsoldos katona vagy vándorköszörűs -- szívesebben megül a birtokai mélyén, vadászik, olvasgat, muzsikálgat, vagy éppen néhány kedves szokásjoggal él, amely kellemes perceket szerez neki parasztjai körében.
Ha az ember negyvenéves, és ráadásul özvegy -- alaposan megfontolja, vajon pályázzon-e egy királyságra vagy sem. Ha az a hebehurgya Vencel nincs, Bajor Ottónak soha eszébe sem jut Magyarország.
De hát Vencelt az apja sürgősen haza vitte Budáról, mert mindenféle jelek azt mutatták, hogy ott nincs biztonságban az élete. Az elszánt Anjou Károly óriási erőkkel támadta, és még orgyilkosokat is küldött a szobájába . . . Hm. Elég az hozzá, hogy az ifjú Vencel otthagyta Magyarországot és vele a magyar királyságot. Hiszen gyerek ő még ahhoz, ámbár ahhoz azért volt esze: hogy ha már a trónt nem tudja megtartani, ne legyen Károlyé a magyarok ereklyéje -- gondolhatta magában, és mirnix-dirnix, összecsomagolta a csodálatos ékszert.
Brünnig magával is vitte, ott aztán, mintha csak gondolt volna egyet, ünnepélyesen lemondott a magyar trónról. Lemondott, de nem ám a rivális Károly javára. Hanem éppen Ottó bajor herceg javára, aki szintén Árpád vére volt, lévén a híres magyar királynak, IV. Bélának leányági unokája. Üsse kő, legyen ő a király, ha kedve van hozzá.
Volt. Ha az ember negyvenéves, még könnyen kedve támadhat a királyságra.
Ha az ember negyvenéves bajor herceg -- nem szívesen vág bele kétes vállalkozásokba, ám ha történetesen magyar vér is folyik az ereiben, tüstént nyergeltet, és nekivág az útnak.
Semmi kétsége sem lehetett afelől, hogy Magyarország törvényes királya lehet.
Nála volt Szent István koronája.
Gyorsfutárai jöttek-mentek már előbb. A híres magyar családdal, a Németújváriakkal régi jó viszonyban volt. Várni fogják. A székesfehérvári egyházban ott találja Radi Benedek veszprémi és Fráter Antal csanádi püspököket, akik majd királlyá kenik.
Csak gyorsan, gyorsan. És lehetőleg titokban.
Az országban olyan zavarosak a viszonyok, hogy az cselekszik bölcsen, aki váratlanul és fiatalos gyorsasággal ül bele a királyi trónusba.
Bajor Ottó tehát álruhát öltött, és néhány hű embere társaságában elindult a Bajor-Alpokból Magyarországba. Szükség volt az álruhára, mert az okvetetlenkedő osztrák herceg, Rudolf elzárta előle-a fontosabb utakat. Akadt azonban egy derék híve bizonyos Perchtold szabómester, Bécs főlövésze és bírája, aki buzgó támogatója és kalandos útjában megbízható társa lett. Perchtold úgy ismerte az osztrák hegyeket akár a tenyerét, kanyargós ösvényeken, hegyi pásztorok, kóbor vadászok által járt közelítő utakon vezette át Magyarország királyát a veszélyes, lezárt területen.
-- Érdemes volt. Ja, natürlich!
-- Felség -- Perchtold szabómester már felségnek szólította Ottót --, ez az ország nagyon szép, és főképpen nagyon gazdag. Ezek a magyarok talán nem is tudják, milyen gazdag országban élnek.
-- Sehr gut. Az nagyon jó ...
-- Felség. Minden jel szerencsét jósol.
Hát mi tagadás, akadtak jelek. Méghozzá jó jelek. És bolond, aki a jelekre nem figyel. Hiszen az emberi életet mindenféle titokzatos, földöntúli erő irányítja, ám ezek a földöntúli erők eléggé méltányosak és szívélyesek ahhoz, hogy kisebb-nagyobb jelekben megmutassák ábrázatukat.
A szerencsét jósoló jelek.
Például: hogy egyszerűen kézhez kapta a magyarok Szent Koronáját. Más trónkövetelőnek híveket kell toboroznia, mindenféle hatalmaskodó vagy alattomos módszerhez folyamodnia, hogy megszerezze ezt a csodálatos és nagyszerű ereklyét, ő pedig, lám, egyszerűen kezébe kapta, és akár önkezével a fejére is tehetné . . . hogyha ennek megint csak nem volna külön szertartása.
De hát van.
Aztán Perchtold mester szíves és szerencsés irányítása. Ez is jó jel. Ha ő nincs, soha nem tud átkecmeregni sem a hegyeken, sem pedig Rudolf herceg átkozott őrségein.
Egy bécsi polgár segíti trónra Magyarország királyát.
-- Meglesz a jutalma, Herr Perchtold.
-- Ó, felség ...
-- Várat kap. Nem is egyet.
Mert a jelek kétségkívül szerencsét jósoltak. Némi kaland ugyan akadt. Lélegzetelállító kaland.
A Venceltől kapott Szent Korona ugyanis egy csobolyóforma ládikóban rejtőzött. Ezt a ladikot Bajor Ottó természetesen magával hozta Magyarországba. Hiszen nélküle nem tudnák királlyá koronázni. . . Minthogy azonban álruhában és nagy titokban utazott, a koronát sem vihette díszes, illő körülmények között. A lova nyergére akasztotta tehát fülénél fogva a ladikot, és úgy zötykölődött vele az Alpok kanyargós hágóin.
Uramisten, micsoda út volt az! Egy valóságos herceg, aki úgy utazik, mint bármely kóbor lovag vagy kósza kalmár.
És a legveszélyesebb szakaszon, ahol olyan forgalmas volt az országút, hogy naponta két-három kereskedőkaraván is elhaladt rajta, nem beszélve a környékbeli falusiakról, és ahol igazán csak az álruha mentette meg őt a felismeréstől -- egyszerre csak elveszett a féltve őrzött korona.
Az esti táborverésnél még megvolt. Valaki még mondta is, aki azt hitte, hogy a csobolyóban talán bor rejtőzik, hogy „ihatnám . . .” -- aztán hogy reggel útra keltek, senkinek sem tűnt fel a hiány ... A hajnali sietségben-álmosságban senki sem vette észre, hogy kioldódott a tartószíj csatja, és valahol lehullott a drága kincs. 
Majdnem egész napja mentek már, amikor ő megkérdezte, igaz-e, hogy Magyarországon nem uralkodhat senki, csak akinek a fejét Szent István koronája díszíti.
-- Ügy igaz, felség -- felelte Perchtold ... és abban a pillanatban vették csak észre, hogy a korona hiányzik.
Elveszett.
Mein Gott! Ha oda a korona, oda a királyság! A köntöseik bélésében, a nyergeik takarójában, de még a nyergek bőre alatt is töméntelen, nehéz florenci arany volt bevarrva -- de akár valamennyit veszni hagyta volna, csak a korona meglegyen.
Tüstént visszafordultak tehát, és rogyásig hajszolták az amúgy is fáradt lovakat. Nézték a járókelőket, vizslatták a szembejövő fegyvereseket, vajon nem viszi-e valamelyik az elveszett csobolyót.
És íme, a következő jel -- nem is jel, hanem valóságos isteni csoda --, hogy nem messze az előző éjszakai táborhelytől, az útszéli árokban ott hevert a barnára pácolt ládikó. Ah, Sakrament... azazhogy hála legyen a Szent Szűznek és a mi urunk Jézus Krisztusnak, Ámen.
-- Meglesz a jutalma, Herr Perchtold.
-- Felséges uram ... nemességet, ha lehetne.
-- Natürlich. Országbíróvá teszem. Címet kap.
Lovagoltak hát hegyeken-völgyeken át. Abban az időben a királyok és a főpapok is lóháton nyargalásztak, mivelhogy Kocs községben még nem született meg az a híres magyar találmány, amit később világszerte előbb kocsi szekérnek, még később pedig egyszerűen kocsinak neveztek, és amelyen csodálatos könnyűséggel, mi több, csodálatosan gyorsan és kényelmesen lehetett sok-sok mérföldet beutazni. Aki sietett, dehogyis ment a nehéz, rugótlan, tömör kerekű batárokon, azokon csak királynők utaznak, s ők is csak ritkán.
Hegyeken-völgyeken át lovagoltak. Úgy volt, hogy Perchtold mester Enzensdorfig kíséri csak Ottó herceget, ám a derék bécsi polgár nagyon belejött az alattvalóságba, roppantul tetszett neki, hogy valósággal kézen fogva vezetheti a magyarok királyát, aki akkor fekszik, akkor kel, akkor pihen, és addig vágtázik, amíg ő tanácsolja, és a kísérete is úgy ugrál, ahogy ő parancsolja.
Ez a kíséret volt a legfurcsább. Nyolc ember mindössze, hanem azok válogatott legények. Mindegyik egy-egy óriás, akik a sodrony ingükre, páncél mellvértjükre még csuklyás, nehéz kalmárgallért is kanyarítottak, abban voltak éjjelnappal, hogy majd megfőttek. Csak ahogy a kantárt fogták, akkor látszott kezükön a vaskesztyű, és kardból is a rövidebbet hozták, ami jól elbújhatott a hosszú köpeny alatt.
-- Úgy szólt az egyezség, hogy Sopronban várnak a Németújvári urak -- kezdte Ottó. -- Messze van még Sopron?
-- Arra az esetre, felség, ha bármiben szükséget szenvednél. De ők is tanácsolták, jobb volna feltűnés nélkül Székesfehérvárra sietned a koronával.
Perchtold mester lapos pillantással nézett körül. Nem válaszolt az egyenes kérdésre, hiszen Sopronon már jóval túl jártak, már Márton hegyén is túl jártak, már a Bakony nagy erdőségeiből is kikecmeregtek lassanként.
-- Felség, bízzál a szerencsés jelekben. Nem hiszem, hogy akad hozzád hasonló szerencsés király . . .
-- Hát ami igaz, igaz. Ha most végiggondolom a királyok sorát Nagy Sándortól ...
-- Nagy Ottóig, felséges uram -- bókolt Perchtold mester, Bécs főlövésze és bírája.
-- Meglesz a jutalma, Herr Perchtold.
Az élen haladó testőrkapitány felemelte a kezét. A csapat megállt.
-- Fenséges úr, szíveskedjék előretekinteni. Úgy vélem, azt a két lovast amott egy nagyobb csapat üldözi.
Üldözte bizony.
Az a nagyobb csapat Kartal csapata volt.
És akiket üldöztek -- Cseszneki Demeter és Kakas Zsuzsanna.
Hajnalban vette őket észre Kartal éles szeme. A lányról persze nem tudta, kicsoda, hanem Demeter keszeg alakját felismerte volna bárhol.
-- Hé, cimborák -- mondta --, ne legyen Kartal a nevem, ha az a nyeszlett alak ott nem a király úr titkára!
-- Aki a gyűrűt ellopta? -- kérdezte Fintor, mert addigra már az egész csapat töviről hegyire ismerte vezérének kalandjait.
-- Az ám, jómadár. Vajon miért nincs a királya mellett ez a fickó?
-- A király úr már Budánál is kereste -- szólt közbe Sur. -- De nem találta senki.
-- Hogy találta volna, ha itt kódorog? De semmi baj, most megkérdezem tőle, merre visz az útja. S azt is, hol van Caroberto királyunk. Gyerünk!
-- Ej, ha nem csal a szemem, akkor az a nagy darab leány nem más, mint Rikalffía Kakas úr lánya. Jó lesz vigyázni, híveim! -- kiáltotta csakhamar Benedek.
Megindult a csapat. Nem nagyon siettek, nem akarták elijeszteni az előttük járókat. Zsuzsanna és Demeter azonban hamar észrevették a nyomukba szegődött lovasokat, és rosszat sejtve előbb lépésről kocogásra, aztán lassú, majd gyors ügetésre nógatták a lovaikat. Kartal és csapata azonban nem tágított, és ez őszinte aggodalommal töltötte el a szökevényeket. Hátra-hátrafordultak, úgy vizsgálgatták, fogy-e vagy éppen növekszik köztük a távolság. Látszott az is, hogy bőszen vitatkoznak. A lány mindenáron meg akart állni, hogy bevárja az üldözőket, Demeter azonban lehajolt, megragadta a lány lovának zabláját, és maga után vonszolta.
-- Hűha, ennek rossz a lelkiismerete! -- mondta Kartal.
-- Elrabolta a lányt? ... -- lihegte egy kalandos természetű fiú a csapatból, de Benedek mosolyogva leintette.
-- Aligha. Kakas Zsuzsannát nem lehet elrabolni. Különösen nem Cseszneki Demeternek, mivel súlyban és nagyságban éppen feleakkora. Különben is a nagybátyja.
-- Ezek megijedtek. Kerüljünk, fiúk!
A csapat kétfelé vált, de a hadicsel csak arra volt jó, hogy két óra multával egy erdei patak partján összetalálkozzanak.
Zsuzsanna és Demeter pedig sehol.
-- Ügyesen csinálták. Nézzétek, itt gázoltak bele a patakba. Most aztán találgathatunk, vajon fölfelé vagy lefelé mentek-e.
Ha a menekülők alakja véletlenül fel nem tűnik távol, az erdő nyiladékában, végképp elvesztik őket a szemük elől. Így azonban úrrá lett rajtuk a vadászszenvedély. Nem akarták bántani sem egyiket, sem másikat, de azt már csak nem engedhetik, hogy olyan könnyen kicsússzanak a kezük közül.
-- Hajrá!
Vágtába csapott Kartal ,,serege”.
Porzott a víz, ahogy átvágtak a patakon. Aztán neki az emelkedőnek! Mire azon is túljutottak, a két menekülő a sík területen vágtázott tova. A réteken és a mezőkön országút nyoma sejlett. Errefelé már véget értek a Bakony lusta nagy hegyei. A hegység lábánál jártak, a széles völgyek szétterültek.
Kartal csapata is szétterült a mezőn, akár egy legyező.
A fiú váratlanul visszarántotta a lovát. Felemelte a kezét.
-- Áááállj ! --, kiáltotta.
-- Hagyod őket? Ha elérik az erdőt. . .
-- Oda nézzetek!
Messze, ahol a talaj ismét emelkedni látszott, és a szántások nagy fekete kendői egy frissen irtott tölgyerdőig húzódtak, a kanyargós út csíkján lovasok álltak. Még nagyon messze voltak, de szürke és kék köpenyükről tüstént kitetszett, hogy, kereskedő félék.
Kakas Zsuzsanna és nyeszlett sógorkája most egyenesen feléjük fordította a lovak fejét.
-- Utánuk! Még elkaphatjuk őket.
-- Várjatok!
-- Mire várjunk? Már megbocsáss, hiszen most te vagy a vezérünk -- szólt közbe Sur --, de nem volna jó várni.
Megvámolhatnánk azokat is ott. Mert üres ám a tarisznyánk !
Az biztos: üres volt a tarisznyájuk, és kopogott a szemük az éhségtől. Erdőkben bujdostak, nem akartak valami nagyúr csatlósai elé kerülni.
-- Vigyázzunk, öreg! Nagyon katonás rendben állnak azok a kalmárok. Kettesével!
Felemelte jobbját, aztán olyan mozdulatot tett, mintha ostort forgatna. Jól összeszokott cimboráinak több se kellett -- Kartal csapata füstté vált, köddé vált, szempillantás alatt eltűnt.
Az a tíz ember az erdőszélen legalábbis azt hihette, hogy a szanaszét vágtázó ember-pontokat hirtelen elnyelte a föld.
Nem is mozdultak a meglepetéstől, hanem bevárták a két menekülő lovast. Akkor sem indultak tovább, hanem ott kóvályogtak az erdőszélen, mint aki alkalmas helyet keres a táborveréshez.
Végül megtelepedtek egy domb lábánál valami vízmosta gödörben, a lovakat pedig fákhoz kötve nyergesen hagyták, mint akik nagyon készülnek a gyors továbbhaladásra.
Kartal mindezt a felderítőitől tudta, akik gyalogszerrel közelítették meg a kalmárok táborát, felhasználva egy vonuló gulya, a magas fű és némiképp egy békésen legelésző birkanyáj fedezését.
-- Csupa kalmárféle. A vezeték lovakon cókmók, de nem tudjuk, mit árulhatnak.
-- Fűszer vagy ékszer lehet... Az kicsi helyen is elfér. 
-- Az ám, az ilyenek a leggazdagabbak. Támadjuk meg őket -- mormogta Sur, és a többiek rábólintottak. -- Kutyául állunk. Nem bántunk senkit, csak ha muszáj. Ha szépszerével ideadják, amijük van, vagy akár csak egy részét ... hát akkor mehetnek.
Kartal komoran hallgatott. Sehogy sem volt ínyére a rablótámadás.
-- Ej, fiú -- horkant fel az öreg Sur --, micsoda vezér vagy te? Csak járunk itt fel-alá az erdőkben, mint a kényes menyasszony, és egyre várjuk, hogy a te Károlyod belénk botoljon.
-- A tiétek is.
-- A miénk is, no ... Enni azért csak kell. Kössünk kendőt a képünk elé, akkor senki sem tudja meg, hogy mik voltunk. Aztán ha kell, az egészet meggyónjuk, mondjuk Benedeknek.
-- Nem vagyok felszentelt pap. Csak fráter.
-- Annyi baj legyen! Akkor te is gyónni fogsz.
-- Gyónni fogok -- bólintott Benedek, ami annyit jelentett, hogy ő is a támadás mellett van.
Kartal komoran nézett a cimborákra.
-- Biztosan kalmárok?
-- Azok. Köpenyesek. Morgósak. Magyarul se tudnak.
-- És a fehér ruhás nincs köztük? Fehér lovon fehér ruhás király. Értitek? Ti is láttátok, megismerhetitek! Mert hátha azért futott oda az a Demeter. Olyan ember az, aki tudja, hol a király ... és ki a király. Nem úgy, mint a magunkfajta.
-- Hát. . . annyira közel nem mehettünk.
Hosszú vita után Kartal beleegyezett a támadásba. Megvámolják a kereskedőket, de csak annyit vesznek el tőlük, amennyire éppen szükségük van. Vért pedig nem ontanak, ha nem muszáj.
Előbb azonban kikémleli őket.
Nehogy éppen a királyt támadják meg.
Amikor aztán végképp leszállt az este, egymagában indult útnak. Csak a nyílfogó bőrmellényt hagyta magán a ruhája fölött, minden egyebet, sisakot, vértet, zörgő láncinget és még a lovát is a táborhelyen hagyta.
Fegyvere is csak egy rövid tőr volt. Semmi más.
A dombos-erdős tájra vaksötétség borult. Az égen hasas felhők gyülekeztek, hószaga volt a levegőnek.
Embermagas szamárkórók között, száraz, vad tüskék birodalmán kellett Kartalnak keresztülvágnia magát. Amikor túljutott rajta, csupasz karjából, lábából, még az arcából is vékony patakokban ömlött a vér.
De hát ahogy kifakadt, úgy meg is alvadt. Isten ajándéka, hogy az emberi seb önmagát gyógyítja.
Egy idő után már jónak látta, ha lehajlik a magas fűben. Amikor pedig szemébe tűnt a kopasz fák és bokrok sűrűjében égő kis tábortűz fénye, négy kézlábra ereszkedett, és a keze meg a lába ujjain osont tovább, olyan könnyedén és nesztelenül, mintha csak róka osonna a fűben.
Hirtelen hasra feküdt. Dermedten fülelt.
Lépések közeledtek. A lovaglásra való sodrony sarukban nehézkesen lépkedtek az őrök. Katonás rend szerint jártak fel és alá. Ha találkoztak, fojtott hangon szóltak egymáshoz:
-- Nichts?
-- Nichts.
Hiába takarta alakjukat hosszú köpeny. Minden lépésnél hangosan zörgött és nyikorgott rajtuk a vértezet. Kartal mosolyogva gondolt Lóránd lovagra. Most már szót értenének bizonyosan.
Az őrök, ahogy találkoztak, úgy tovább is mentek. Amikor ismét kétfelé vált az útjuk, Kartal elérkezettnek látta az időt, hogy hason kúszva átosonjon a láncukon. Könyökén taszította magát fokozatosan előre a tűz irányába, amíg csak olyan közel nem ért a tábornokhoz, hogy világosan felismerte az arcukat, és jól hallotta minden szavukat.
Akkor már valósággal eggyé vált a talajjal. A legkisebb kiemelkedés, kátyú vagy vakondtúrás elég volt, hogy meglapuljon mögötte, és csak hosszú percek után tolja magát néhány lépéssel tovább.
Szerencséjére a fák tövében néhány bokor ágai fonódtak Össze zűrzavaros háló gyanánt, amelyen az őszi szelektől lesodort falevelek vastag rétegben fennakadtak. Ez a természetes sátor alkalmas volt arra, hogy lassan alája bújva, szinte kéznyújtásnyira közelítse meg a tűz körül letelepedett társaságot.
Innen jól látta az arcukat. Károly király áruló, tolvaj fegyvernöke görnyedten ült a tűz közelében, és könnyzacskós szemével áhítatosan bámult egy kopasz, rebbenő tekintetű férfira, akinek ültében szétnyílt a köpenyege, és alóla kilátszott díszesen csillogó mellvértje, drága ruhája, kardjának gyöngyház berakásos markolata.
Kartal gondosan szemügyre vett mindenkit. A társaság egy része őrséget állhatott, mert a tűz mellett mindössze nyolcan kuporogtak, négyen azok közül is kötelességtudóan aludtak éppen, kihasználva az időt, amikor a váltásban rájuk kerül a sor.
Másik négy: a kopasz, középkorúnak látszó férfi; Demeter; aztán egy magas, nagy kezű ember, akinek arcát nem láthatta, mert éppen háttal ült neki; és végül Kakas úr lánya, aki ez utóbbi férfi társaságában éppen a szélfútta bokor tövében telepedett le.
A hangokat is kivehette -- ámbár egészen hiába, mert németül folyt a társalgás, amiből Kartal egy szót sem értett.
Annyit mégis kivett a taglejtésekből, hogy a kopasz úr kérdez, és a nyeszlett Cseszneki Demeter halk, kenetteljes hangon válaszolgat.
„Lenyelem a kardomat, ha ezek kereskedők” -- gondolta Kartal, és miután megbizonyosodott róla, hogy nem Carobertóval hozta össze a sors, nekikészülődött, hogy lassan kihátráljon a tűz fény köréből.
-- Mit mond? Mit mond? -- suttogta ekkor Kakas Zsuzsanna, olyan halkan, hogy az egyik alvó felkapta a fejét.
Demeter ijedten szólt oda:
-- Zsuzska, kérlek, ne zavarj ! Ezek a tiszteletre méltó urak nagyon előkelő és nagyon fontos személyiségek, akiknek életbe vágó tájékoztatást kell adnom. Majd mindent megtudsz, ne zavarj. Ha befogod a szád, Zsuzska, nagy szerencse érhet. Apádé lehet a fél ország. Annyit mondhatok, hogy máris egyenrangúnak tekintenek, és ha Isten is megsegít, nemsokára Caroberto is levett kalappal beszél majd velem. Ami pedig Csókakő várát illeti, arra a tetűfészekre máris köpök.
-- Nana! -- dörmögte Zsuzsanna. A hangján érződött némi megilletődöttség.
-- Kuss te, Zsuzska! -- sziszegte Demeter, s közben mézgásan vigyorgott, mint aki valami kedveset mondott.
-- De utállak, te nyálas féreg. És azt a kopasz majmot is.
-- Was hat sie kesagt? -- kérdezte a kopasz. 
Cseszneki Demeter németül válaszolt neki, biztosan nem az igazat. Zsuzsanna pedig vállat vont, és mélyet sóhajtott. Ekkor megszólalt a mellette ülő férfi. Csöndesen beszélt, lassan és nagyon érthetően, mint azok, akik nem jól tudnak magyarul.
-- Kedves unokabátyja nagyszerű ember. Otthagyta az olasz fickót, és most felajánlja szolgálatait minekünk. Jól teszi. Kisasszonyka, te nem vagy akármilyen parasztlányka, hanem nagyúri. Apád híres lovag. Ha az olasz fickó igazán visszament Pécsváradra, akkor minden rendben megy majd. Kérlek, maradj csöndben. Okunk van rá, hogy álöltözékben járjunk.
-- Aha ... -- mondta Zsuzsanna okosan.
-- Belőled Bécsben gazdag asszony válhatna. Tűzbeesett menyecske ...
-- Mi?! -- horkant a lány. -- Talán tűzrőlpattant menyecskét akart az úr mondani.
-- Azt, azt. Izé ... És tűt mir sehr leid.
-- Csakhogy engem apácának szán az édesanyám! Sokat imádkozok, hihi! Kendnek nagy a keze. Szeretem a nagy kezű embereket... A marhahúst is szeretem. A mócsingját.
Kartal az öklét harapdálta, nehogy hangosan felnevessen. Lassan visszavonult azon az úton, ahol jött. A megbeszélt jel bagolyhuhogás volt -- de hát az a bagoly inkább kacagó gerlére hasonlított.
Ahogy a huhogás harmadszorra felhangzott, az éjszaka sötétjében kirepültek a pányvák, lecsaptak az öklök, vad üvöltözés közben megindult a roham.
Legelöl szökdécselt a mókás kedvű Fintor, akiről csak most derült ki, micsoda ereje van. A legdaliásabb testőrt egyszerűen a feje fölé emelte, és egy fához nekicsapta.
-- Na, vitézke, na, kalmárka! Höhö!
-- Üsd, vágd!
-- Hilf! (Segíts!)
-- A hálót, a hálót! -- kiáltotta Kartal.

A nagy zűrzavarban azonban elhagyták valahol a hálót, amellyel le akarták fegyverezni az őrséget. Úgy tervezték, hogy egybeszorítják az embereket, majd hirtelen egy hálót borítanak rájuk. A háló azonban elveszett, és most már vérre ment a játék, mert szaporán csattogtak a kardok, dübörögtek a pajzsok. Kartal Cseszneki Demetert kereste a dulakodásban, de sehogy sem találta. Ellenben látta, hogy a kopasz előkelőség -- miközben parádés gyorsasággal forgatta a kardot -- a tüzet taposta el, sőt alkalmas pillanatban egy kancsó vizet is ráöntött a parázsra.
A rájuk zuhanó sötétben aztán tüstént óvatosabbak lettek a küzdők, hiszen nem lehetett tudni, hogy az ellenfélnek szánt csapás nem jó barátot ér-e.
A németek bőszen biztatgatták egymást, a magyarok egy-egy szóval jelezték csupán, ki merre van, de ez a nyelvi egyenruha mégsem volt egészen megbízható, mert Benedek egyszerre csak fájdalmasan felkiáltott, majd az Istent nem éppen ájtatosan emlegetve visszaüthetett, mert az öreg Sur tempós káromkodása volt a felelet.
-- Vigyázzatok, fiúk! -- Kartal, mielőtt ütött volna, mindig megmarkolta ellenfelének ruháját. Ha posztóköpenyeget fogott a keze, akkor már biztos volt a dolgában.
-- Aki kalmár, ne felejtse, ne csak pénzét tartsa becsbe!
-- Fintor, ne szavalj, hanem üss!
-- Zum Pferd! Zum Pferd! ... A lovakhoz! Egyszerre csak megritkulthoz ellenség. Kartal legényei majdnem egymást csépelték.
-- Zsuzska, hol vagy?! A lovakhoz, gyere!
-- Hej, apátokat... ne engedjük őket a lovakhoz!
Sur három legényén volt a lovak gondja. De a nagy kavargásban ők is belekeveredtek a viaskodásba, kard ki kard, a lovakkal nem törődtek. Most aztán az egész társaság árkon-bokron át rohant arrafelé, amerre a németek lovai voltak kikötve. Ott már veszett forgolódás, kiáltozás, nyihogás hallatszott. Kartal érezte, hogy egy ló egyenesen neki rohan, utána kapott, de csak a kezét horzsolta fel a lovas sarkantyúja. Az éles fájdalom egy pillanatra megbénította, a következő lovat azonban már elkapta, és lerántotta nyergéből, aki rajta ült.
-- Hilf !
Kartal egy ütést érzett a vállán. Elengedte foglyát, aztán előbb a kardjával körbesuhintott, úgy szökkent az elfogott paripa után. Elkapta a zabláját, és tüstént futni kezdett vele, hogy kissé távolabb terelje a gazdáitól.
-- Hilf!
-- Lassen sie!... (Hagyja!)
-- Nein, nein! Ich kann nicht lassen! (Nem! Nem hagyhatom!)
Távolodó paták dübörgése hangzott.
-- Zsuzska, csak utánam! 
-- Utánuk!
-- Hagyjátok! -- süvöltötte Kartal. -- Hagyjátok, menjenek csak! Ide hozzám mindenki!
Hát így zajlott le Kartal „rablóbandájának” első kalandja.
-- Ezt még tanulni kell, felebarátaim -- csóválta a fejét Benedek. -- Az ügyetlenség olyan bűn, amire nincs feloldozás.
-- Megmondtam, ki mit csinál! -- pattogott Kartal hangja. -- Először kellett volna a lovaikat elevezetni. Elfelejtettétek!
-- Hát izgultunk . .. 
-- Megbocsáss! Mi mást tehetett volna?
Minden zsákmányuk két ló. Minden foglyuk az a magas, nagy kezű férfi, aki Zsuzsanna oldalán ült a tűznél. Ájultán találták egy fa tövében. Ők maguk jócskán sebesültek. Kék-zöld foltok éktelenkedtek rajtuk, sziszegve szívogattak a sebeiket. Adtunk is -- mondogatták, de azon az egyen kívül mindenki épkézláb szökött meg a markaikból.
-- Fene essen az egészbe!
A fogoly végül magához tért. Rémülten pislogott, és nagyokat sóhajtozott.
-- Mein Gott... Mein Gott! -- csóválta a fejét. Kartal elébe állt. Megkérdezte:
-- Kik vagytok?
Az csak értetlenül csóválta a fejét, és laposan pislogott.
-- Ich verstehe nicht...
-- Beszélj már, te... Kik vagytok, honnan jöttök? Mit keresett köztetek az a nyeszlett fickó?
-- Schade . . . ich verst...
-- Akasszátok fel! -- sziszegte kegyetlen szemvillanással Kartal, és úgy tett, mintha tovább akarna lépni. -- Legalább megjegyzi, hogy aki ebbe az országba jön, az tanuljon meg magyarul!
-- Kegyelem, kegyelem! -- jött meg egyszeriben a magyar hangja Perchtold bírónak. -- Rabló urak, kegyelem! Mindent elmondok, ha szabadon engedtek ...
El is mondott mindent sorjában. Ottó herceg nagy szerencséjét, a kalandos utat Ausztrián keresztül, és azt is, hogy Cseszneki Demeter véletlenül került az útjukba, a ,,rabló urak” elől menekült, de valami csodálatos tehetséggel megsejtette, kit rejt a kalmáröltözék, és nem habozott, hogy felajánlja szolgálatait a magyarok leendő királyának.
-- István királyunk Szent Koronáját hoztátok? Lehetséges ez? -- hüledezett Kartal.
-- Minek tagadjam? Úgyis megtaláljátok. -- Perchtold bíró lemondóan legyintett, és az egyik zsákmányolt lóra mutatott.
Kartal odanézett. Aztán megindult a ló felé olyan lassan, mintha csak attól tartana, lángra lobbanhat az a csobolyó, akárcsak a bibliabeli csipkebokor. De nem sokáig tartott a révetegsége. Dühös mozdulattal megragadta a ladikot, és letette a földre, a száraz, hideg, őszi fűre.
-- Ti hárman, akik a lovakról elfelejtkeztetek, ti ketten, akik a hálót elfelejtettétek... őrségbe! De jaj nektek, ha mafláskodtok!
Az öt legény szótlanul elvonult. Csak fél szemmel pillantottak a másik ládikóra, amelyet idáig Kartal őrizgetett, és amelyet most Benedek-tett le a fűbe.
A csapat körülállta a két ladikot, amelyek a megszólalásig hasonlóak voltak, a színük, a fájuk, a bronzveret rajtuk, mintázatukon még a hiba is azonos.
Már meggyújtották a kialudt tüzet, már fáklyák is világítottak. A nagy fekete éjszakában kísértetiesen táncolt fölöttük a faágak árnyéka. Hideg szél támadt, de ők csöppet sem fáztak. Verejtékesen fénylett az arcuk. A szívük hangosan dobogott.
-- Kinyitjuk -- suttogta Kartal. Egész testében remegett, mintha láza volna..
Füstöt köptek a fáklyák. Lobbanó, pirosló sárga fényükét a két ládikóra vetették.
S Kartal már nyúlt volna a ladikokhoz, amikor megszólalt Benedek:
-- Imádkozzunk!
Letérdelt a csapat. Letérdelt Perchtold bíró is, aki halottsápadt tekintetét nem tudta levenni a két csobolyóról.
-- Páter noster, qui és ín coelis sanctificetur nomen tuurn ... -- Benedek fráter megrendült hangja messzire zengett. Ő imádkozott csak fennhangon, a többiek helyett is, ahogy szokás volt, mert hiszen a pap szólhat csak igazán Istenhez, a nép csak lelkében követheti. Imádkoztak azért valamennyien, összekulcsolt kézzel, döbbent és ijedt arccal, s olykor-olykor kórusban utána is mondták a misék szent nyelvéből azokat a szavakat, amelyeket az idők során szajkó módjára megtanultak. De hát akár ismerték, akár nem a szavak jelentését, amúgy is csak a szájuk mondta, mert a lelkűk egészen másutt járt.
Imádkoztak, hogy Isten tegyen csodát. Ha van Isten az égben -- legalább az egyik ládikó üres lesz.
-- ...ne nos inducas in tenta ti onem; séd libera nos a malo. Amen.
-- Amen.
Csattant a bronzkapocs.
Felnyílt a két fedél.
És íme, lila bársonnyal bélelt tokjában, bíborvörös párnáján ott feküdt előttük a korona. A magyar haza szent, ősi ékszere. Egy ősi, pogány hit eltiprásának és egy nép megmentésének szimbóluma. A magyar királyok csodatevő jelvénye. Amelyre érsekek és püspökök csak félve emelik szemüket, amely felett mindig angyal lebeg. Úgy feküdt a párnán, mintha csak élne. Mintha beszélne. Száz fénnyel és száz földöntúli szóval beszélt minden darabja. Ó, ez a zománcképekkel hímes, drágakövekkel, gyöngyökkel ékes, két egymást keresztező színarany pánt a kezdés nagy idejében az első királynak fejét takarta. Neki küldte II. Szilveszter pápa annak jeléül, hogy a keletről jött, lovas, rabló népet szívesen látná letelepedve a keresztény Európában. Fenn, ahol a két aranyszalag metszette egymást, Jézus Krisztus csodálatos képe látszott, mint aki a magyarok királyára legfelső, mennyei áldását adja. A mélysárga lemezeken őalatta sorakoztak tovább zöld és kék zománcköntösükben a szent apostolok: Péter és Pál, János, Jakab, András és Fülöp. Ez volt a csodás ereklye, amelyet annak idején Szent István királlyal együtt temettek el, és amely akkor került elő, amikor a nagy király szentté avatásakor a másik lovagkirály, a későbbi Szent László kibontatta a sírt. Azt mondják, István király sírjából nem a halál hideg, dögletes lehelete áradt, hanem finom tömjén- és virágillat osont elő, és sok-sok csoda is történt az összegyűlt, áhítatos tömegben, mert a zsoltárok éneklése közben a vakok látni kezdtek, a bénák járni kezdtek, és akiket undok fekélyek kínoztak, gyógyultan dicsérték az Istent. A pántok kereszteződésében, a Krisztus-képre erősítve gömbös végű aranykeresztke állt, amely valami okból görbülten balra dőlt. Ezt a két, egymást keresztező aranylemez szalagot alul széles és nehezebb homlokabroncs fogta össze, amely még díszesebb, még gazdagabb volt a felső koronánál, mert két gyöngysor között apró ablakocskákban zománcképek és hatalmas drágakövek váltakozva sorakoztak. Erős és szép aranyszalag volt ez a homlokabroncs, amely nyugodt és szent felsőbbséggel foghatta körül a királyok fejét, talán hogy emlékeztesse őket az ország gondjának szorítására és híveik karjának védelmére. Az abroncs felső szegélyén, középen köríves nagy kép volt látható, amely a világ trónusán ülő Krisztust ábrázolta. E képtől jobbra is, balra is háromszögletű és köríves, zöld pikkelyeket mutató, áttetsző zománclevelek sorakoztak, amelyek hátul gyöngysorban folytatódtak. S mindez a csodálatos gazdagság, fenséges szépség tele volt rakva drágakövekkel, hogy csak úgy csillogott-villogott, drága fényekben szikrázott minden. Sárgán csillogott az arany, színes sugarakat lövellt a töméntelen rubin, ofir, zafír és gránát, és merev arcukon zománcmosollyal néztek a világba a szentek. A bársonypárnán kétoldalt lágyan omlott el kilenc finom aranylánc, mindegyiknek végén három-három ékkővel.
Ez volt hát...
Megláthatták!
Nézték is, bámulták is Magyarország szent ékszerét, de szívükben a gyermeteg, döbbent áhítatot lassanként torokszorító keserűség foglalta el, és szemük sarkából a drágaköveknél csillogóbb könnycsepp buggyant elő.
Bécs főbírája, Perchtold mester lehajtotta a fejét.
Ekkor egy kéz nyúlt ki lassan a körben térdeplők csoportjából. A Fintor keze.
A korona tetején álló, gömbös végű arany kereszthez nyúlt, és finoman elgörbítette.
-- Legyenek már egészen egyformák. Kartalból kiszakadt a reszkető kérdés:
-- De hát melyik az igazi?

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Ez az igazi -- Gallicus Péter ajánlata -- Nem érünk rá, fiam -- Mégiscsak jobb kívül lenni -- Ki fél és ki nem fél Fra Gentile bíborostól? -- Találkozás Csák Mátéval -- Ne a pápa jelölgesse -- Sikerült megijesztenem -- Bűnös nép a magyar -- Mit visz a kezében, mester uram?

-- Ez az igazi...
Gallicus Péternek már elmúlt a náthája, sovány arca azonban nem kerekedett ki jobban. Jó pénzért sokat dolgozott mostanában.
-- Ez az igazi, fráter Gentilis, eminentissimus princeps ... -- ismételte halk, bizalmat követelő hangon. Latinul beszélt, hogy kimutassa, iskolát járt, tanult ember. Biztosíthatom kiválóságodat, hogy csakis ez az igazi. Szíveskedjék talán közelebbről megtekinteni ezeket a zöld, pikkelyes oromleveleket. A zománc nem fémlemezre van rádolgozva, hanem a pikkelyhálózatos erősítéssel csupán a keretben áll. Áttetsző, úgynevezett a jour zománcozás ez, és ma már teljesen ismeretlen. Én sem mernék rá vállalkozni, jóllehet azoknak a régi, igazi mestereknek sok fogását ismerem.
-- Hallgass!
-- Szolgálatára ... bíboros úr.
Fra Gentile de Montefiori, a római pápa teljes hatalommal felruházott magyarországi képviselője szenvelgő sohajtozással vette le fejéről bíborosi kalapját, a pileust, és átadta titkárának, Fra Pietrónak. Aztán hosszan ivott az arany serlegből, amit pohárnoka nyújtott át neki díszesen vésett ezüsttálcán. Gallicus Péter szakértő szeme tüstént felismerte, hogy a serleg olasz mester keze munkája, és nem is a legjobb.
-- Kegyelmességed páratlan műértését dícséri e kehely is, amelyből inni méltóztatik. Most már biztos vagyok benne, hogy felismeri ebben a koronában is az igazinak jegyeit.
-- Hallgass!
-- Szolgálatára . .. bíboros úr.
A bíboros keskeny réssé húzta össze szőke pillás, duzzadt szemét.
-- Nem szeretem, ha akkor beszélnek hozzám, amikor iszom. Bedugul a fülem, és semmit sem hallok. -- És amikor Gallicus megértőén bólogatni kezdett, hirtelen megkérdezte: -- Igaz keresztény vagy te, Gallicus mester? De nem várta meg a választ, hanem így folytatta: -- Nagyon vigyázz, mert nem csaphatod be büntetlenül őszentségének követét. Biztos forrásból tudom ugyanis, hogy a bajor trónkövetelőt, Ottó herceget Szent István koronájával koronázták meg Budán. Előbb Székesfehérváron szent krizsmával királlyá kente őt a veszprémi és csanádi püspök, Budán pedig megkoronázták.
-- Kérem, megmagyarázom .. .
--Nincs magyarázat. Isten szolgáját nem lehet megtéveszteni. Ezt ne feledd! Mert ugyancsak biztosan tudom, hogy Ottó herceg a lova nyergén hozta magával a koronát. És annyira hitt benne, hogy Magyarországon csakis Szent István koronájával lehet valaki királlyá, hogy a koronázás után sem akarta soha letenni. A szent ékszerrel a fején járt-kelt naphosszat.
Gallicus Péter lelkesen bólintott.
-- Úgy igaz, bíboros uram, ahogy mondani méltóztatik. Már bocsánat a szóért, de Ottó király még oda is koronásán ment. Meg kell mondanom, hogy a korona pántja a sok viseléstől ki is dörzsölte a felséges úr homlokát.
-- Na ugye? -- dörmögte a bíboros olyan közömbös hangon, mint aki maga is tudja, hogy ennek a két szónak most semmi értelme.
Összehúzott szemmel nézett maga elé. Elmerülten forgatta kezében a serleget. Aztán újra ivott. Kiitta fenékig, majd a pohárnokának nyújtotta, töltené meg újra.
Az asztalon nyitva állt a kerek ládikó. Lila bársonybélésében a bíborvörös párna. És rajta Szent István király koronája.
A szent ereklye. Az ország első ékszere.
Fra Gentile azonban rá sem nézett. Mintha ott sem volna.
Hosszú, vészjósló csend támadt a szobában. Senki sem merte megtörni. A pohárnok halk léptekkel kisietett. Hallgatott Gallicus Péter meg Fra Pietro, a titkár is.
Fra Pietro behúzódott az ablakzugba, és olyan mozdulatlanul állt, mint templomokban az oszlopszentek. Urának legtitkosabb tárgyalásain is ott volt, és tisztét tökéletesen betöltötte, minthogy mindig úgy viselkedett, mint aki nincs is jelen. Szelíd ferences testvérként szótlanul és személytelenül figyelt, s mindig tudta, mikor hangzanak el olyan szavak vagy kijelentések, amelyeket tüstént írásba kell foglalnia. Most is az íróállványnak támaszkodott, kezében tartva a lúdtollat, jóllehet tüstént látta, hogy sem megbízás, sem pedig vásár nem lesz a dologból. Az ilyesmit mindig előre látta, rá volt az ura arcára írva, amely pedig nem volt valami könnyen olvasható, szép arc -- sőt éppenséggel csúnya volt Fra Gentile arca. Fehér bőrű, szőke szempillájú; a szemhéja duzzadt, az orra kicsi és pisze, a szája ugyancsak kicsi és nőiesen keskeny, a tokája ellenben annál nagyobb, jóllehet a bíboros úr még korántsem volt elhízva, és képes volt naphosszat nyeregben ülni.
-- Fra Pietro -- hallotta váratlanul a bíboros hangját. -- Hogyan utazott el Ottó király Budáról?
S ő tüstént felelt:
-- A legnagyobb pompával. Apor László Erdélyi vajda barátságos meghívásának tesz eleget. Úgy mondják, a vajdanák igen szép leánya van, akit szívesen hozzáadna Ottó királyhoz, hogy Árpád vére így visszamagyarosodjék.
-- És a korona?
-- Ottó király magával vitte a Szent Koronát is. Amíg a városból ki nem értek, a fején viselte, később azonban visszahelyeztette a kerek ládikóba, amelyet aztán egy vezeték ló hátán, külön e célra szerkesztett tartónyergen helyezték el. A lovat maga Ottó király követi, hogy mindig szemmel tarthassa.
-- Hát ehhez mit szólsz, Gallicus mester?
-- Alázatosan kérem, szíveskedjék engem meghallgatni.
Fra Gentile de Montefiori, a nagy hatalmú bíboros hangos koppantással tette le a serleget. Éppen a korona ládikója mellé.
-- Nem érünk rá, fiam! -- mondta szigorú kenetességgel. -- Jegyezd meg, hogy a pápa őszentségének tévedhetetlen bölcsességét képviselő alázatos személyünk nem tartja fontosnak ezt az egész huzakodást, amit a magyarok koronájuk körül rendeznek. Csináltattunk koronát Carobertónknak, de az a magyar uraknak nem tetszett. Pedig a legkiválóbb spanyol ötvösökkel csináltattuk, és az Anjoucsalád híres liliomaival volt telerakva. Nem kell, mondják, de mi jól tudjuk, hogy nem a korona ellen lázadoznak ők, hanem éppenséggel őszentsége akarata ellen, aki az ifjú Carobertót jelölte a magyar trónra. A ti uraitok csak a kardjukat csapkodják a csizmájuk szárához, meg az öklüket rázzák, a szakállukat tépik, hogy így-úgy, magyar király kell a magyar trónra, de hát vajon Ottó vagy Vencel magyarabb volt-e Károlynál? Semmiképpen. Na... hát jó lesz, ha megjegyzed, Gallicus mester, hogy Károly megkoronázása a mi dolgunk, és nem ötvösök vagy parasztok gondja ...
Gallicus Péter térdre esett, és nagy megalázottságában vörösre gyúlt arccal hebegte:
-- Bíboros uram! Engem a legmélyebb keresztényi buzgalom vezetett. Jöttem volna előbb is, de mostanáig abban a tévedésben voltam, hogy a mi szeretett és várva várt Caroberto királyfinknak már van koronája ... izé ...
-- Ez a korona?
-- Nem éppen ez, mivelhogy ...
-- Azt mondtad, ez az igazi.
-- Könyörögve kérem, szíveskedjék engem meghallgatni. Fra Gentile unott mozdulattal keresztet rajzolt a levegőbe. Áldását adta Gallicus mesterre.
-- Pax tecum. Béke veled. Menj, tarts bűnbánatot, és ne zavarj többé bennünket az ostobaságaiddal. -- Sokgyűrűs kezével ismét felemelte a serleget, és hosszan ivott belőle. Aztán kegyes mosolyra húzódott keskeny, piros szája. Buzgóságod azonban jutalmat érdemel. Készíts egy szép ivóserleget nekünk, mivel ez eléggé ocsmány munka ... ezt te is jól tudod.
Gallicus mester -- ugyan mi mást tehetett volna? -- némán kezet csókolt a bíborosnak, aztán szerényen lehajtotta a ládikó fedélét, rákapcsolta a bronzkapcsokat, óvatosan leemelte az asztalról, és hóna alá kapva, nagy alázatosan kisomfordált a fogadószobából. Fejét lehajtva, szemét lesütve, feltűnés nélkül osont kifelé a kihallgatásra váró egyházi és világi személyek között, akik csöndesen beszélgetve álldogáltak az előszobában.
„Ravasz róka, istenem, micsoda ravasz róka!” -- gondolta eléggé tiszteletlenül, s nőttön-nőtt benne az aggodalom. Jó marok pénzébe került, hogy a mai kihallgatáson az első, sőt a legelső lehessen, mégsem ette a méreg, hogy ilyen kurtán-furcsán, bántak el vele. Mi tagadás, hajnalban még azt remélte, hogy a bíboros majd keblére öleli, az egyház és Károly megmentőjének nevezi, ám ahogy múlt az idő, és feltárult előtte Fra Gentile ajtaja, hirtelen csak elszorult a torka, mert csöppet sem volt biztos benne, vajon nem vetik-e börtönre, s nem vádolják-e szentségtöréssel, istenkáromlással, csalással, lopással, felségsértéssel és még ezerféle bűnnel. Az utolsó pillanatban még az is megfordult a fejében, hogy Gentilis bíboros majd egyszerűen elveszi tőle a koronát, anélkül hogy megadná az árát.
Ám semmi ilyesmi nem történt, és ezért Gallicus Péter nagyon örült, hogy végül kívül lehetett a ferencesek pesti rendházának kapuján. Gyanús volt a bíboros közömbössége, amivel lefitymalta a nagyon bizalmas ajánlatát. Nemcsak gyanús . . . érthetetlen és döbbenetes.
„Ott volt előtte, és rá sem nézett” -- morogta magában Gallicus Péter, és fejcsóválva lépegetett egy darabon. Minthogy azonban nem olyan fajta ember volt, aki sokáig eszi magát valamiért, még utoljára körülpislantott -- vajon nem rohannak-e utána a bíboros alabárdosai, hogy elvegyék a kincsét? --, aztán felvetette a fejét, és magabiztosan elindult a dunai révhez vezető úton. Arra igazán nem gondolt, hogy mégiscsak figyeli valaki, éspedig nem más, mint Fra Pietro, a bíboros úr hallgatag titkára.
Fra Pietro csak addig volt személytelen, amíg a kihallgatások tartottak. Hogyha kettesben maradt urával, mégiscsak meg-megszólalt, anélkül persze, hogy arcának áhítatos merevsége felengedett volna.
„Hiba volt -- gondolta Fra Pietro. -- Fra Gentile ismét hibázott, mint már annyiszor, amióta ebbe az országba érkezett. Az ő elegáns és fenséges gondolkodása túlságosan messzire jár ezektől az emberektől. Hiba volt elengedni az ötvöst, mert ez a korona egy csapásra megoldott volna minden problémát.”
-- Caroberto királysága már csak a koronán múlik -- mondta olyan halkan, hogy azt hihette volna, Gentilis meg se hallja talán. Annál is inkább, mert a bíboros megint ivott.
-- De nem ezen a koronán múlik ... -- Fra Pietro mindig megborzadt a bíboros nyúlós nevetésétől.
-- Hátha ez az igazi, atyám.
Mostanában sokszor támadtak fura kétkedések a titkár hallgatag, keresztény szívében. Magányos, óráinak monoton imáit sokszor megzavarták motoszkáló kérdések.
Vajon mire jó a sok huzakodás, tárgyalás, tétovaság?
Vajon nem az ecclesia militans, a harcoló egyház hite eredményesebb?
A magyarok közé nem ilyen puhány, fondorkodó, öntelt és fecsegő embert kellett volna küldenie őszentségének. Ezek a magyarok sosem fognak félni Gentilistől. Ide szikár, kemény és hallgatag pap kellett volna. Akinek egyik kezében kereszt, a másikban kard.
Vagy ha kell, korbács.
Fra Gentile bíborosnak olyan udvartartása van, hogy egy királynak sem különb. Van udvarmestere, udvari orvosa, jegyzője, szolgája és katonája egész hadseregre való. S közülük csak kevesen tartoznak a ferencesek rendjébe. A legtöbbje világi.
És úgy él, mint egy kényúr. Aranyserlegből iszik, ezüsttálról lakomázik, asztalánál hercegek, főurak, érsekek és püspökök csámcsognak, dévaj nőcskék vihorásznak. Ugyan ki félne a bíboros kerek fejétől, puha arcától, nőiesen kicsi, keskeny szájától, amely piros, de rossz szagú a sok ódvas fogtól, amelynek fájdalmait a bíboros keresztényi türelemmel viseli? Nem azért, hogy vezekeljen, sokkal inkább, mert retteg a borbély fogójától.
Magyországon csak a papok félnek Gentilis bíborostól. A főpapok azért, mert kénye-kedve szerint leválthatja őket -- a pápa teljhatalommal ruházta fel, az alsópapság pedig azért, mert roppant udvartartásának költségeit végül is neki kell fizetnie mindenféle különadók formájában.
-- Nem ezen a koronán múlik ... -- ismételte most Fra Gentile. Fontoskodva, tagoltan beszélt, megint megártott neki a magyar bor. -- Mert mondd csak, fiam, hányan voltak ebben az országban, akikkel számolnunk kellett? Te két árkus papirost írtál tele nevekkel. Azt mondtad, mind nemes, gazdag, vára van, fegyverese van, lova van ... he-he. Ebben az országban a koldusnak is lova van. Én azonban a legnagyobbakat kérdeztem. Hárman vannak a jómadarak.
A titkár bólintott.
Attól félt, Gentilis megint fejére olvassa akkori tanácsait.
-- Gazdátlan ország. Az urak egy része Vencelt választja királyul, a másik része Ottó mellett kardoskodik. Persze vannak, akik a mi kedves Carobertónk hívei. De hát a három nagy közül egyik sem az. A Németújváriak gazdagok és erőszakosak, de róluk tudom, hogy pénzért elárulnák az Istent is. Ha reggel még Ottó hívei, estére a mienk. Velük nem is törődtem.. Az az Apor László pedig messze van Erdélyben.
Fra Pietro lopva kinézett az ablakon. Arra, amerre Gallicus mestert látta elsietni.
-- Egy embertől féltem igazán. De őt is sikerült megijesztenem. Hehe ...
Fra Pietro megint bólintott. Nem volt ebben a bólintásban sem igenlés, sem pedig tagadás.
Amikor Csák Máté elé mentek, bezzeg más képet mutatott Fra Gentile. Aranyhímes selyemköntösét a ferencesek egyszerű csuhájával cserélte föl. A díszes öltözetű püspökök között szinte kirítt ezzel az egyszerűségével.
A pálosok visegrádi zárdájában volt a találkozó. Csak úgy nyüzsgött a kerengő a sok tonzúrás fejtől.
Csák Máté állta a szavát. Csekély kísérettel jött. A tárgyalószobába pedig harmadmagával lépett. A fia jött vele, aki szakasztott az apja volt, még a bajusza is úgy állt, meg Zách Felicián, egy szemét forgató, indulatos arcú nemes. Gentilis balján pedig ő, Fra Pietro állt, írószerszámmal a kezében, jobbján ellenben a sértett képű nyitrai püspök ült, akit Csák Máté egyszerűen elkergetett az otthonából. Csák Máté bicegve lépett a szobába. A fél lába valami okból merev, ezért nem hajtott térdet a bíboros úr előtt. Fra Gentile keresztényi önuralommal úgy tett, mintha észre sem venné a súlyos sértést. S talán mert látta, nem akármilyen emberrel van dolga (Csák Máté ráncos, füstös arcából csak úgy sugárzott a fenséges erő), nem sokáig paposkodott, elhagyta a szokásos fohászt, intést és a szertartásos bevezető, szavakat, és rögtön a tárgyra tért. Méghozzá olyan hangon, ahogyan ezekkel a magyar csikósokkal vagy tót pásztorokkal gondolt beszélni.
-- Csák Máté, tudod-e, ki előtt állsz? -- kérdezte felszegve fejét, és ültében kiegyenesedett.
A trencséni kiskirály némán bólintott.
-- Csák Máté, tudod-e, hogy a mi urunk Jézus Krisztus szent egyházának és fejének feltétlen engedelmességgel tartozol?
A trencséni kiskirály hallgatott. Erre még csak nem is bólintott.
-- Csák Máté, a mi kezünkbe van letéve minden hatalom, amelyet Krisztus urunk a pápa őszentségére ruházott. Mi most őszentségét képviseljük. Egyaránt élhetünk kegyelmével és haragjával.
Zengzetes és határozott szavak voltak. Fra Gentile úgy viselkedett, mint aki nem tárgyal, hanem bírói széke előtt egy nyomorult bűnös áll. Csák Máté azonban most se szólt semmit, hanem csak acélmerev arccal nézett a bíboros szemébe. Ugyanúgy a fia. Éppen csak Zách Felicián forgatta szörnyű dühvel a szemét, és idegesen markolászta a kardját.
Fra Pietro lopva megfigyelte ezt a nyúzott képű, csontos arcú nemest. Látta rajta, ez menten ölni tudna. Mindegy, hogy kit, mindegy, hogy miért... ó, de nagyon is ismerte ezeket az embereket! Van elég belőlük a börtönök mélyén és a kolostorok celláiban ...
-- Sok rosszat hallottunk rólad, Csák Máté -- csattant fel Gentilis hangja. A nyitrai püspök rémülten lehunyta a szemét, a tolmácsnak pedig elakadt a hangja.
Ekkor szólalt meg először Csák Máté:
-- A mi országunkban hellyel kínálják a vendéget – Csak mennyit mondott, s ezzel először zökkentette ki nyugalmából a bíborost.
-- Magam is vendég vagyok ... -- mondta, és intett a szolgáknak, akik tüstént bársonyos ülőkéket hoztak. Támlásszék mégis csak a bíborosnak jár. A trencséni kiskirálynak azonban ennyi is elég volt. Komótosan helyet foglalt. Leült a fia is, Zách Felicián is. A bíboros pedig csak most ébredt rá, hogy lám, az a Csák Máté, aki se írni, se olvasni nem tud, hibátlan latinsággal beszélt hozzá az imént. Ezért hát elküldte a tolmácsot, és bizalmaskodva megjegyezte:
-- Nos, Csák uram, most már egymás szemébe nézhetünk.
-- Én is sok rosszat hallottam rólad, bíboros úr.
Isten mennyköve nem csattan nagyobbat, mint a trencséni kiskirálynak halkan kiejtett néhány szava. Gentilis nyelt egyet, de még tartóztatta mérgét.
-- Csák uram, Krisztus nevében arra kérlek, úgy beszélj velem, mintha őszentsége előtt állnál.
Csák megint csak bólintott, és nem válaszolt semmit. Ez a hallgatása kétségbeejtő volt. Ilyennel még soha nem találkoztak. Mert hallgat a buta ember, ha nagy úr elé kerül, mivel torkán akad a szó. Csák Máté azonban eszes ember, ravasz, és erőszakos is, az ő hallgatása ennél többet jelentett. Büszkeséget, megvetést és kaján dacot.
-- Csák úr, Csák úr ... nem azért találkozunk, hogy nézzük egymást -- kínlódott már Gentilis. -- Vigyázz, mert ha megharagítasz, megtiltom papjaidnak a szentségek kiszolgáltatását, téged pedig kiátkozlak Krisztus urunk egyházából. Isten nélkül marad a néped, Csák Máté.
-- A magam földjén én vagyok az isten ... -- A vasarcú trencséni most először mosolygott.
Hát ezen a hangon nem lehetett tovább folytatni a tárgyalást. Gentilis még megpróbálkozott:
-- Tudod-e, hogy miért jöttem?
-- Hogy őszentsége legfelsőbb akaratából trónjára segítsem Carobertót.
-- Úgy hallottam, te akartál volna király lenni,
-- Akarták, hogy én legyek, Nem fogadtam el. Magyarország trónjára Árpád vére való.
-- Caroberto is Árpád vére. Miért nem jó neked?
-- Ha mi akarnánk, jó is volna. De ne a pápa jelölgesse, kinek a fejére tegyük a Szent Koronát.
Azzal elhallgatott Csák Máté.
(Egész Európában meg-megújul a felzúdulás, amiért őszentsége kijelentette : minden világi hatalom forrása is csak ő lehet. Ezért vannak a rebelliók, a szörnyű huzakodások ... de ezek a magyarok nem most fedezték fel az önérzetüket. Ezek kezdettől fogva féltékenyen vigyáznak arra, hogy soha senki bele ne beszéljen a dolgaikba. A bíboros azonban tudta, most nem a magyar nemesek egészével van dolga, hanem csakis Csák Mátéval, akinek veszett híre volt nemcsak országon belül, hanem az országon kívül is. Csák Máté valóságos királyként uralkodott mérhetetlen birtokain. Tűzzel-vassal irtotta nagy riválisainak, a Németújváriaknak birtokait, háborúkat viselt, és külföldi uralkodókkal tárgyalt. Koronázatlan király volt úgy mondják a magyarok: kiskirály. Csák Máté azonban nem is olyan nagyon kicsi király..,)
-- Hallod-e, Csák Máté -- Géntilis hangja ismét érdesre váltott. Intett, hogy bort hozzanak. Ugyanabból a kancsóból töltetett Csáknak is, mint magának. -- Istentelen ember vagy te. Hiúságod és büszkeséged az égre kiált. Az idő múlik. Vencel elment; Ottó neked sem kell. Miért nem tudsz megbarátkozni Carobertoval? Miattad pusztul az ország, miattad vész el Szent István szép királysága. Emlékezz csak, Szent István király a Szűzanya kegyelmébe ajánlotta ezt az országot. Hát el akarnád veszíteni a Szűzanya kegyelmét? ... Amerre csak jöttem, téged átkoz a nép.
-- Előled pedig hozzám menekülnek a papok, bíboros úr. 
Fra Gentile nem, állta tovább ezt a pimaszságot. Izgatottan felugrott, és szinte rikácsolta:
-- Ide hallgass, Csák Máté, tudom, hogy hány királyi birtokot birtokolsz!
-- És?
-- Megtarthatod őket!
A trencséni kiskirály erre némán bólintott. Hiszen megtartotta volna úgyis.
-- Tudom, hogy legjobb híveink falvait feldúltad, embereit leölted, vagy pedig elhajtottad a magad földjeire!
-- És?
-- Nem kérjük számon tőled. Elégtételt sem kell adnod senkinek!
A trencséni kiskirály erre is csak bólintott. Úgy, ahogyan az előbb.
-- A törvények ellenére birtokaidon király módjára döntesz és ítélkezel. Istenítéletet hirdettél nem is egyszer.
-- És?
-- Nem büntetünk miatta!
Csák hallgatagon bólintott. Gentilis ekkor hozzáhajolt, és piros száján mézgás mosollyal kijelentette:
-- Sok a bűnöd, Csák Máté. Oly kevéssel megválthatnád. Légy te a mi igazságosztó pallosunk. Mások is elvettek a király javaiból. Vedd vissza tőlük, és akkor nem kérünk rajtad számon semmit. Ami pedig a többit illeti, őszentségétől kapott hatalmam birtokában megígérem, és erről tüstént írást is adok, hogy megkapod az ország legnagyobb rangját. Károly király tárnokmestere leszel. Kincs, hatalom birtokosa. Tudom, az akarsz lenni.
-- És?
-- És? És? -- kiabált ismét Gentilis. -- Mi az, hogy és?! Hát neked mindez nem elég azért a csekélységért, hogy fogadd el királyodul Carobertót, akit a pápa őszentsége jelölt a magyar trónra ...
Elakadt Gentilis szava, és csak nézhette, hogy Csák Máté szó nélkül feláll, és kibiceg a szobából.
-- Sikerült megijesztenem ... Menekült, mert rossz a lelkiismerete.
Fra Gentile bágyadt pillantást vetett a titkárára, aki még mindig az ablaknál állt, és a tovasiető ötvös után nézett Aztán kiitta a maradék borát, és elmerülten forgatta kezében az üres aranyserleget. Hm, hiszen amit mondott, csak önáltatás. Csák Máté nem ijedt meg. Nem is fog soha semmitől megijedni.
-- Engedelmeddel, atyám -- hallotta a titkár hangját --, azt a másikat, Zách Feliciánt kellett volna kegyelemmel biztatnunk.
A bíboros fenyegetően felemelte ujját. -- Ejnye, fiam! Javíthatatlan vagy. Szállj magadba, és tarts bűnbánatot. Képes volnál rábeszélni keresztény felebarátodat orgyilkosságra?
-- Zách Felícián megtenné anélkül is. Mindenkitől fél, tehát mindenkit képes megölni. Látom a szemén.
-- Kevés ilyen ember él itt. -- Fra Gentile megcsóválta a fejét, hangosan szívta a fogát, majd a bortól kissé kapatosán, ültében Fra Pietro felé fordult. -- Tudod, fiam, amióta csak őszentsége kegy elmés akaratából erre a földre tettem a lábamat, váltig azon töprengek, miért nem sikerül itt missziós munkánk, miért nem sikerül megtérítenünk ezt a népet.
-- Megtéríteni? -- Fra Pietrónak leesett álla a csodálkozástól. -- Hiszen háromszáz éve nincs pogány ezen a földön. A pogány kunok is megkeresztelkedtek. Az ország tele van templomokkal és kolostorral. Magyar szerzetesek, magyar apácák tömegei... a nép elhagyta régi hitét, és a mi szent keresztény ünnepeinket üli... Nem értelek, Fra Gentile . . .
-- Hogyan is érthetnél? . . . Túlságosan szabad ez az ország. Itt még a rabszolga is szabadabb, mint másutt. Aki ide jön, tüstént magyarrá lesz. Legendák szólnak arról, milyen gazdag ez a föld. Tej jel-mézzel folyó Kánaán. Aki itt él, azt hiszi, mindent szabad, és ő bármivé lehet. Sok itt a nemes. Még a szegény paraszt is az ... Ezt nem is értem, pedig sokat magyarázzák. Mindenki a jogait félti, mindenki a jogait emlegeti. Ne hidd, hogy a tatárok dúlása vagy ezeknek a rablólovagoknak a fosztogatásai, gyilkosságai megtörik ezeket az embereket. ..
Fra Pietro most már teljesen elfordult az ablaktól, és úgy hallgatta urát. Alázatos és mártíromságra, harcos hitvédelemre áhítozó lelke rémülten verdesett a szavak súlya alatt.
-- Szent Gellértünk még dicsérte ezt a népet, amiért itt a szolgalány is dalol. . . hiba volt. Nagy hiba. Azóta szörnyű bűnné tettük a csacska énekek dalolását, nagy bűnné a mohóságot, a vidámságot, a cicomát, a szerelmet... de mindez nem elég. Hiába volt a szent életű Margit királylány nagyszerű példája. Hiába vonult el a világtól Csák Demeter fia, Móric és szent életű felesége, Katalin asszony. Ezek a zsírospofájú magyarok csak nevetnek rajtuk. Vagy nem értik. Vagy közömbösek. Ó, isten tudja, nagyon szabadok.
-- Mit lehetne tennünk, atyám? -- kérdezte elfúló hangon Fra Pietro. -- Korbáccsal kellene közéjük csapni, miként Krisztus urunk tette a templomi kufárokkal? Arra kéne ösztökélni őket, hogy ne csak önmagukban, hanem egymásban is keressék a bűnt? Az eretnekség . . .
-- A bűn, a bűn ... -- Gentilis mélyet sóhajtott, majd hosszan ásított. -- A bűn. Mi tudjuk, fiam, hogy a szent Ige ereje az emberi lelkekben fészkelő bűntudatra épül. Hiszen bűnösök vagyunk mindahányan, az eredendő bűntől és még sok mástól is. Testnek, léleknek egyetlen korbácsa a bűntudat. Isten szolgája csak az lehet, akit örökké tép ez a korbács.
Gentilis már alig hallhatóan motyogta szavait. A magyar borok mindig hamar megártottak neki. Most kókadó fejjel ismételgette:
-- A bűntudat.. . Ezek még azt hiszik, ők sem bűnösebbek, mint más népek. Ettől van szabadságuk és pimasz önbizalmuk. Haj, haj, imádkozzunk, fiam, hogy az egyház ingassa meg őket ebben a hitükben. Szolga csak az lehet, akit bűntudat bénít...
Révetegen nézett maga elé. Nem vette észre, hogy Fra Pietro döbbenten hallgat.
-- Imádkozzunk, fiam. Bűnös nép a magyar. Szörnyű bűnei vannak . . . hm, de hát mi legyen a bűne? Vajon mi?
Fra Pietro sovány aszkétaarcából csak tüzes szeme villant most elő. Visszahúzódott íróállványához az ablakmélyedésbe, mint egy nagy fekete bogár. Hallgatott, mozdulatlan volt. Mint aki nincs is jelen.
Gallicus Péter mégis megérezhetett valamit Fra Pietro futó pillantásából, mert egy idő múlva az a gyanúja támadt, hátha követik. Óvatosan körülnézett, de semmi olyasmit nem látott, ami miatt aggódnia kellett volna. Az úton fuvarosok nógatták ökreiket, egy kondás disznókat hajtott, ferences páterek siettek, nyakukat alázatos ügybuzgalommal, előrenyújtva; szemközt vízhordó jött, a szamarával veszekedett, s közben nagy hangon kínálgatta a friss Dunavizet. Nyomában egy ismerős szíjjártó közeledett, akinek Gallicius gyorsan odaköszönt.
A révtől jöttek, a révhez igyekeztek az emberek. Nagy forgalma volt a dunai révnek. Jókora csónakok és lomha kompok jártak ide-oda a két part között. A révészek sokat kerestek, tehát mindig részegek voltak, s mivel részegek voltak, sokat ordítoztak. Kapkodva húzták a kötelet, a nagy
evezőbotokkal ide-oda lökdösték a nehéz járműveket. A parasztok veszekedtek, az állatok nyugtalankodtak, az asszonyok siránkozva imádkoztak, hogy jaj, csak túlsó parton volnának már! Volt egy-két kisebb csónak is nagyurak és gazdag kereskedők számára, azokban kopott bársonyterítő volt az ülőke, és valamivel józanabb volt az evezős. Vigyáznia kellett, mert ha valamelyik tanácsurat fordítaná a habokba, bizony nem kerülheti el az akasztófát. 
Gallicus Péter ezekhez a csónakokhoz igyekezett. Még ekkor is körül-körülleselkedett, mert sehogy sem tudta elképzelni, hogyan szabadulhatott szépszerével a bíboros szobájából.
-- Megengedi kend uram, hogy segítsek?
-- Menjél te ... na innen!
A suhancok másnak is ajánlkoztak. Pár garasért, olykor csak egy szelet kenyérért mérföldekre elcipelték a nehéz kosarakat. Pestet szegény nép lakta.
A révnél nagy volt a tolongás. A drága csónakokra is sokan vártak. Pesten és Budán nagy volt az izgatottság. Amióta Gentilis bíboros megjelent az országban, mindenki a királyság ügyén rágódott,
-- Antikrisztus ez, én mondom, kend uram -- hajolt Gallicushoz egy gyors beszédű posztókereskedő, aki Prágától Konstantinápolyig mindenkit ismert --, antikrisztus. Mert azt a fene nagy udvartartását a szegény papokkal fizetteti meg. Tudja, micsoda adókat vetett ki? Már bosszankodni sem lehet rajta, és közben .. . na, hát vizet prédikál, és bort iszik.
-- Nagy koponya van ő meg ... Jé pense ...
-- Az biztos. Mert nem a királyokon múlik ám. Ennek az országnak három ura van. Igazi ura. Apor vajda, a Németújváriak, és a legnagyobb Csák Máté.
-- Azzal tanácskozott -- szólt közbe valaki. -- Visegrádon tanácskozott.
-- No hiszen! -- nevetett egy vitéz lovag. -- Még hogy tanácskozott! A trencsénivel nem lehet tanácskozni. Az vagy akar valamit, vagy nem.. Úgy hallottam, egyszerűen leköpte a bíborost.
-- Aztat nem hiszem...
-- Tudom, mert ott voltam.
Új csónak érkezett, kiszállt belőle néhány nemesúr. Gallicus egyik kezéből a másikba vette a korona ládikóját. Egyre nehezebbnek érezte.
-- A Németújváriak hiába Ottó hívei. Most majd Apor vajdán múlik a dolog. Ha Ottó elveszi a lányát -- és ő hozzáadja --, Gentilis sütheti a tudományát. Meg a nagy eszét. Ha pedig
-- Gentilisnek sikerül majd megvásárolnia Apor vajdát.
-- Ne mondjon kend ekkora butaságot! Apor vajdát nem lehet megvásárolni. Az még a pápának is fityiszt mutat. Egy embert tart valamire. Csák Mátét. Azt is csak azért, mert messze van tőle.
A mindentudó urak egy része csónakba szállt.
-- Gentilis bíboros úr királyválasztó gyűlést hirdet. Az a kérdés, hogy a három „nagy” közül ki jön el.
A következő csónakba már ő is beszállhatott. Egy pohos tanácsnokkal meg egy ifjú vitézzel került egy csónakba. A tanácsnok fontoskodva magyarázott:
-- Higgye el, Gallicus uram, az volna az igazi, ha Apor vajda egyszerűen elfogná Ottót. Olyasmit kéne ígérni Apornak, amiért erre vállalkozna. Akkor aztán a Németújváriak süthetnék meg a tudományukat, és egyszeriben Károly lenne a király.
-- Korona kell a királysághoz -- jegyezte meg a lovag, akinek díszesen vésett mellvértje és sisakján kócsagtollas forgója volt.
-- Hát... ha már elfogná, el is vehetné tőle.
-- És ha ő akar lenni királynak? Elveszi, de nem adja korona? Hm?
Ezt mondta Gallicus Péter, és méltatlankodó hümmögetés közben lába elé, a csónak aljába helyezte csomagját. Szerencsére a beszélgetés is abbamaradt, mert erős szél fújt, a folyam magas hullámokat vert, valamennyien a vizet figyelték, no meg a csónakost, vajon biztos kézzel húzza-e az evezőket. Az ötvös kissé tartott tőle, hogy társai felismerik a Szent Korona tokját, de hát úgy látszik, az emberek azt még kevesebbszer látják, mint az ékszert, így hát Gallicus minden baj nélkül átkerült a Dunán, bejutott a városkapun, átvágott a keskeny utcákon és a forgalmas kicsi tereken, és egész úton senki sem kérdezte meg tőle, hogy ugyan mester uram, mit visz a kezében .. .
Amikor a Nagyboldogasszony-templom elé érkezett, és ott a rézművesek utcája felé vette az útját, már egészen felszabadultan lóbálta a csobolyóforma ládikót, annál is inkább, mert végleg eldöntötte magában, hogy akárhogyan fordulnak az ország dolgai, neki baja nem eshet. Ha Ottó marad a király, senki sem fogja megtudni soha, mit beszélt ő Gentilis fogadószobájában. Ha pedig Károly kerül a trónra, hát akkor is mondhatja, ő ugyan megtette a magáét, ő felajánlotta legbizalmasabb szolgálatait a királyság érdekében, a többi pedig igazán a bíboros úron múlott.
Hármat kopogtatott a ház kapuján. Nehezen nyitottak ajtót, mint mindig, ha itthon vannak a legényei. Mindegyik a másiktól várja, hogy ugorjon, vagy éppen a kis unokahúgától, akinek ilyenkor kisebb gondja is nagyobb annál, semhogy a kapuval törődjön, mert vagy a konyhán segít, vagy a babáival játszik.
Végül mégiscsak előkerült valaki. Geréb-e vagy Mikus? A csoszogásról nem tudta eldönteni. Egy pillanatra kinyílott, aztán megint becsapódott a kukucskálóablak. Zörrent a retesz odabent. A nagy kapuszárnyon csöndesen kinyílt a keskeny szolgaajtó.
Gallicus Péter belépett.
Abban a pillanatban becsapták mögötte az ajtót. A félhomályos kapualjban erős kezek ragadták meg, a száját befogták, és gyorsan vonszolni kezdték a hátsó udvar felé, ahol felnyergelt lovak várakoztak.
Se kiáltani, se gondolkozni nem volt ideje. Egy pillantással benézhetett a műhelyébe, s láthatta, hogy odabent gúzsba kötve fekszik három legénye. Hát az asszonynépek hol vannak? Se hírük, se hamvuk.
Az udvaron feltuszkolták egy lóra, és valaki kiragadta kezéből a korona ládikóját.
-- Mit visz a kezében, mester uram?
Most már szólhatott volna, de nem jött hang a szájára.
„Tudtam, hogy ez lesz a vége. Tudtam, hogy ez lesz a vége ...” -- gondolta.
Riadtan nézett körül. Megigazgatta prémes süvegét, amely az imént hegyes orrára csúszott. Öten álltak körülötte. Négy díszes ruhájú, jó lovú marcona vitéz. Az ötödik egy szerzetes.
-- Laudetur Jesus Christus! Megismersz-e, Pierre? 
-- Benedek... -- ámult el az ötvös.


TIZENHATODIK FEJEZET

amelyben nagy a megbékélés -- Lóránd lovag története -- Agyon is csapom! -- A lovag felmentését kéri adott szava alól -- Légy eszednél, Borbála! -- Ki a jövevény? -- Ki a tornaképes lovag? -- Kakas úr nagy vállalkozása -- Ki vigyázzon a várra? -- Hát ezt megcsináltam

Folyt az eszem-iszom a csókakői várban.
Ami ételt-italt a parasztok ostrom idejére a falak mögé hordtak, azt most mind a vendégsereg pusztította. Támadók és védők jó barátságban, majszolták a pecsenyét, és itták a bort.
Rikalffia Kakas zsíros képe csak úgy ragyogott a megtiszteltetéstől.
-- Grácia, felség! Grácia, felség! -- hajtogatta minduntalan, mert valahányszor ezt mondta, a király kegyesen bólintott. És ő nem tudott betelni a király bólintásaival.
Nagy tüzet raktak a vár udvarán. Azt ülték körül. A főhelyen természetesen Caroberto, vagyis Károly király ült legendás fehér ruhájában, amely az utóbbi napokban megtépázódott ugyan, de hát Csókakőn akadt elég asszonykéz, hogy gyorsan kimossa, megszárítsa, ki is simogassa. A király jobbján Rikalffia Kakas röfögött boldogan, balján barátja, testőre és e pillanatban egyetlen tolmácsa, Lóránd lovag foglalt helyet. Lóránd mellett Gyürkefia következett. Kakas mellett Albert atya szerénykedett -- így sorjában mindenki a nagy tűznél melegedett: főemberek, közvitézek, lovagok és parasztok együtt. Metőnek is jutott hely, nem is éppen utolsó, és boldogan vigyoroghatott, mert az örökké fenekedő Borsa az uraktól messze, a parasztok között kornyadozott, hatalmas gyolcsturbánnal a fején.
Folyt hát az eszem-iszom meg a nagy mesélés, mintha csak a világban, az országban meg az emberek szívében minden rendben volna. Rikalffia Kakas úr vendége volt a király, és nemcsak ő hanem Gyürkefia Miklós is minden seregével, mert őfelsége kedvéért szíves örömest egymás nyakába borult a két ellenség.
Akkoriban a koronás királyoknak sem volt állandó székhelyük. Valahogy úgy gondolkoztak, hogy enyém ez az ország hegyestül-völgyestül, folyóstul, erdőstül. Jó embereimnek szívesen adok belőle hűségük bére gyanánt, de hát azért ne felejtsék ám, hogy enyém itt minden mindörökké. Úgy van rendjén, hogy olykor-olykor utánanézzek, hogyan is sáfárkodnak az országommal, s illő, hogy ők olyankor vendégül lássanak.
A királyok tehát folyvást úton voltak. Hol itt, hol ott telepedtek meg hatalmas udvartartásukkal, és ugyan főhetett a feje a vendéglátó nagyúrnak, hogy méltó módon ellássa uralkodóját. Mert ahol jólérezték magukat a királyok, ott még néhány erdőt, még néhány falut ajándékoztak mérhetetlen gazdagságukból, ahol ellenben odakozmálta az ételt a szakács, ott könnyen elvették még azt is, ami a nagy vendégség után megmaradt.
Caroberto azonban még nem volt igazi király, ő még csak majdmeghálálomra fogadhatta el a szíves vendéglátást, hiszen se kísérete, se testőrsége, se hatalma, se koronája ... Az ám, dupla ára lesz itt minden falat áfonyás szarvaspecsenyének, minden korty magyalosi óbornak!
Egyedül volt a király, s akármilyen nagy volt is a lelkesedés körülötte, azért mégiscsak egyetlen ember barátságára és védelmére számíthatott. Ezért nem mozdult mellőle egyetlen percre sem Lóránd, a szavatartó lovag. Még a kezdet kezdetén, a találkozás önfeledt pillanataiban váltottak néhány bizalmas szót.
A derék Lóránd ismét a régi módon festett. Talpig vasban megint. Cirádásan vésett mellvértje csak úgy ragyogott a tűz fényében. Amióta összetalálkozott és néhány bizalmas szót váltott a királlyal, azóta folyvást csak ő beszélt, Caroberto meg csak mosolygott hozzá.
-- Felséges királyunk úgy kívánja, hogy minden szavát tolmácsoljam nektek. Éppúgy bármit mondotok, lefordítom az ő nyelvére. Azért akarja így, hogy ne támadjon többé félreértés közte és kedves hívei között.
-- Grácia, felség -- hörrent Kakas úr, és a király bólintott hozzá.
-- A felséges úr azt kérdezi, hol van a vár asszonya, a te hites feleséged.
-- Ó ... -- forgatta nagy findzsaszemét Rikalffia Kakas -- az én kedves feleségem, Borbála asszony . . . hm ... gyengélkedik. Nagyon megijedt az ostromtól. Albert atya, te adtál neki nyugtató főzetet… most alszik szegénykém, hehe . . . grácia, felség.
A király ismét bólintott.
-- Hát a leányod? -- kérdezte a lovag, most már a maga jószántából. -- Hol van a világ legszebb, legbájosabb, legnemesebb, és legbátrabb várkisasszonya? Hol van ő, aki Aurorához, a hajnal istenasszonyához hasonlatos, és akinek lépte nyomán télen is kiserkennek a rét tavaszi virágai? ...
-- A lányom? -- ismételte a kérdést Rikalffia Kakas, de közbekiáltott Mető:
-- Hiszen találkoztunk vele ...
-- Kuss! -- mordult rá Csókakő ura, és az egérfogú, olyan kicsire húzta össze magát, mintha maga is egér volna.
-- A kedves lányodat kérdem -- ismételte Lóránd, a szavatartó, és férfias szép arcán különös lelkesültség látszott.
-- Hm ... a lányom ... az én kedves lányom elment. Elküldtem az ostrom elől egy távoli tanyára.
-- Jól tette kend. És köszönöm ... -- mondta szokatlan melegséggel a jó lovag, mire valamennyien felkapták a fejüket. Még a király is.
Egy ideig némán nézték a tüzet. Ropogott a temérdek hasábfa, magányosan táncolt a nagy tűz lángja. Nem kerengett felette ezernyi bogár. Elmúlt a nyár. El bizony.
-- Grácia, felség -- lehelte Kakas, csak hogy mondjon valamit.
-- Őfelsége úgy kívánja, meséljek el mindent -- kezdte Lóránd lovag, hol magyarul mondva, hol meg olaszul ismételve a szavait, minthogy azon a nyelven is jól beszélt. 
-- Mégsem kezdem az elején, mert hosszúra nyúlna a történetem. Elég, ha tudjátok, messzi hazámban, Normandiában hallottam hírét annak, hogy Magyarföldi Mária királynő unokája, a mi szeretett Carobertónk arra készül, hogy az Árpád-házi királyok örökébe lépjen. Megtudtam, hogy sok derék és bölcs magyar főnemes támogatja őt, mások pedig ellene vannak, ám legnagyobb ellensége mégiscsak egy rettenetes rablólovag, aki folyvást dúlja és emészti a királyi birtokokat, akinek nyomában vér, rettegés és nyomorúság marad, s ezt a lovagot úgy hívják: Kartal. Elhatároztam akkor, hogy eljövök ide Magyarországra. És szavamat vette egy tiszta szívű, nemes kisasszony, bizonyos Blanchefleur, hogy addig le nem szállók a nyergemből, amíg csak királyunk előtt nem hódolok, s addig nem nyugszom, amíg életre-halálra meg nem verekszem a rettenetes Kartallal.
Itt Lóránd, a szavatartó lovag némi habozás után mégiscsak elmesélte, hogyan kapott lovára, hogyan indult az útnak, milyen országokon, milyen városokon, haladt át, és hányféle érdekesebbnél érdekesebb kalandja támadt.
Áhítatosan hallgattak, és köbben a tüzet nézték, Rikalffiá Kakas azonban nem állta még, hogy lopva magához ne intse Metőt.
-- Hallod-e, te marha, beszélj!
-- Nagy uram... találkoztunk ám a Zsuzsanna kisasszonnyal. A rejtekúton.
-- A Demeter úrfival szöktek éppen.
-- Hova?
-- Azt mondták, a királyhoz mennek.
-- Marha, a király itt van. Na, befogd ám a szád, mert karóba húzatlak!
Mető rémülten elhallgatott. Megint buta képet vágott, mint mindig, valahányszor az urak dolgát nem értette. Vállat vont, megmaradt egérfogát villogtatta, és arra gondolt, nagyon el lehetett keseredve ez a Lóránd lovag is, ha Zsuzsannát olyan földöntúli szépnek látta.
-- Mondom tehát, nagy elszánással jöttem -- folytatta történetét Lóránd lovag --, s egyre csak az járt a fejemben, hogyan és miképpen fogom kihívni halálos párviadalra az alattomos és rettenetes Kartalt. S akár hiszitek, akár nem, bizony kis híján múlt, hogy nem találkoztam vele. Mert nem is nagyon messze innen, egy erdőszélen váratlanul haramiák rontottak rám. Éppen . ,. khm . . . gyalogszerrel voltam, a lovam meg elbitangolt, amikor rám rontott egy sereg martalóc, akiknek a lovagi küzdés szabályairól kevés fogalmuk lehetett, mert bőszült ordítozás közben többen támadtak egyre. Krisztus sebeire mondom, bizony ott maradtam volna, jóllehet értek valamit a kardforgatáshoz -- ha nem siet segítségemre hirtelen egy pelyhes állú suhanc, egy fehér inges parasztfiú, aki a lovam nyergébe ugorva, megforgatta az Exkalibur vasából készült híres kardomat, és keményen szétcsapott közöttük.
-- Na ugye? -- rikkantott közbe Mető. -- Megmondtam én, hogy fehér ruhás és fiatal...
-- Kuss! -.mordult rá Kakas úr, mire Mető csuklott egyet, és elhallgatott.
Lóránd lovag egy pillantást vetett Metőre, egy pillantást a királyra, majd így folytatta:
-- Így jutottam fáradtan, ám szívemben töretlen elszánással Csókakő várához, amelyet az Isten is arra teremtett, hogy a természet szőnyegén csillogó drágakő, országunk egén ragyogó csillag legyen. Gyanútlanul és nyílt szívvel lovagoltam a vár kapujához, és ahogy illik, fennhangon szállást kértem, gondolván, hogy minden igaz nemes lovag várában szíves vendéglátásra találhatok. Az ám, barátaim, annál nagyobb lett a meglepetésem, amikor a kapu kinyílt ugyan, de menten be is csapódott a hátam megett, s azzal lovamról tüstént lerántottak, és noha keményen viaskodtam, végül is legyűrtek.
-- Hát aztán? -- mordult fel Rikalffia Kakas. -- Attól én még nemes lovag maradok. Hallod-e, Lóránd vitéz, ezt a várat még Béla király adta az apámnak, ebben én vagyok az úr, és nem tűröm ...
-- Kakas barátom . .. őfelsége mindent a ti hűségetekre magyaráz... -- villant a szeme Lóránd lovagnak, és megint a királyra pillantott.
-- Grácia, felség ...
-- Hadd mondjam tovább kedves Károly királyunk akarata szerint -- kezdte ismét Lóránd lovag, a szavatartó. Gyürkefia Miklós azonban jónak látta, ha hirtelen közbeszól :
-- Úgy vélem... hm... hogy az én Kakas barátom Kartalnak hitt téged, nemes lovag. Itt nagyon sok zavar van e Kartal nevű rablólovag körül. Magam is őt kergetem a király úr akaratából, aki még Buda ostroma idején megparancsolta nekem, fognám el a rettenetes lovagot. Ekkor tudtam meg, hogy Kartal elszöktette Pákái Csornának, egy derék magyar nemesnek egész falunépét. Mivel pedig kémeim azt jelentették, hogy a Kartal fegyvereseiben Rikalffia embereire ismertek, tüstént ide jöttem és ...
-- Haha... hehe... egy nyavalyát. Egy fészkes fenét! Miklós izé ... barátom egy nagy ... izét, csacsiságot mondott! -- ordította Kakas, pedig csak mondani akarta. Hatalmas tokája beleremegett, ahogy fröcsögve harsogta. -- Akkor már minden kölyök Kartal lehetne! Én téged fogtalak el, Lóránd lovag, mert Kartalnak hittelek. Ez a marha Mető éppenséggel a király őfelségét fogta el éppen ez okból.
-- Mondottam, urak, hogy őfelsége mindent a ti hűségetekre magyaráz.
-- Az ám, de mi közöm nekem a Pákái parasztjaihoz? Ha Kartal elhajtotta, elhajtotta. Az az ő dolga, és nem az enyém, megértetted, te Gyürkefia?! -- fordult a vendégéhez. -- Még csak annyit mondok, hogy én kétszer is Károly király hűségén vagyok. Először azért, mert Pákái Csorna annak a taknyos Vencelnek a pártján van, másodszor azért, mert az én szeretett feleségemnek a testvére, vagyis az én sógorkám nem más, mint őfelségének, Károly király úrnak a titkára és fegyvernöke: Cseszneki Demeter.
A névre Károly is felkapta a fejét. Lóránd tolmácsolt, és a király elgondolkozva bólogatott.
Mintha mondani akarna valamit, felemelte a kezét. .. ám a mozdulat abbamaradt, és csak bólintással jelezte, folytassa Lóránd a történetét.
-- Úgy folytatom tehát, hogy egy végzetes félreértés áldozata lettem. Derék vendéglátónk, őfelsége igaz híve, azt hitte rólam, hogy Kartal vagyok, a rettenetes rablólovag, és ezért gyorsan a vár legmélyebb és legszörnyűbb börtönébe taszíttatott. Higgyétek el, kutyául éreztem magamat, mert én azt hittem, a Kartal fogságába jutottam. Fogadalmamat tehát nem tudtam végrehajtani, eskümhöz nem maradtam hű, oda a becsületem, oda a lovagi hírnevem, így búslakodtam, és igazán nem is álmodtam arról, hogy akad ebben a sasfészekben, aki ellene mer szegülni a várúr akaratának.
-- Agyon is csapom! -- kiáltotta Kakas úr, és vérben forgó szemmel nézett körül.
-- Márpedig így történt -- mosolygott Lóránd lovag, aki igazán nem tudhatta, hogy Kakas úr semmire sem olyan kényes, mint a hatalmára. 
Ezért szélesen mosolygott, és barátságos kötekedéssel még hozzá is tette: 
-- Nem is hinnéd, Kakas úr, ki volt, aki felnyitotta börtönöm ajtaját!
-- Én ne tudnám?! -- hördült f el. Csókakő ura, és ahogy Gyürkefia kajánul heherésző képébe nézett, végleg felforrt az epéje. -- Igenis tudom. És annyit mondok, megkapta máris, amit érdemelt, de még ha egy szót is szólsz róla, biz' isten felakasztom arra a fára, akár egy rühes macskát.
Lórándnak ökölbe szorult a vaskeze.
-- Mit beszélsz?! -- húzta el a szót, és a hangjában annyi fenyegető indulat feszült, hogy a tűznél mindenki dermedten hallgatott.
-- Amit, mondtam, megmondtam! -- morgott Kakas úr, akár egy bolhás kutya, és a tűzre lottyantotta serlegéből a maradék bort. -- Az istenfáját, ne gúnyolj engem a saját váramban... vendégem vagy... a fene egye meg, hát a király kedvéért a vendégem vagy, de annyit mondok, aki nekem itt visszabeszél, aki engem itt lóvá tesz, aki belőlem bohócot csinál, felhúzatom az első fára, akár egy rühes macskát.
-- Én is ott leszek! -- hördült fel Lóránd. -- Én annak a lánynak megesküdtem, hogy halálomig védelmezője leszek. És ne legyen a nevem Szavatartó Lóránd, ha eskümet nem állom!
Egyszerre csak megfagyott az a nagy melegedő, jóságos hangulat. Egyszerre csak oda lett a barátság, Gyürkefia villogó szemmel leste, mikor csap össze a lovag és a vendéglátó. A lelke mélyén már azt számolta, hogyan és miképpen alakulnak a dolgok. Ha minden jól megy, ez a vadállat Rikalffia olyan dühre gerjed, hogy talán még a királynak is nekiesik, akkor pedig rajta a sor, hogy „megvédje a király életét”, vagyis gyorsan elfoglalja Csókakő várát, ha már úgy is itt van.
-- Én meg azt mondom, felhúzatom a legelső fára a te megmentődet -- fenekedett tovább Rikalffia Kakas. -- Testestül-lelkestül az én tulajdonom, azt teszek vele, amit akarok, és azt még őfelsége is tudja, hogy mi, magyarok, a jogainkra kényesek vagyunk ám. Nekem itt ne hencegj azzal, hogy valaki is ellentmond az én akaratomnak, mert esküszöm a bibliára, hogy felhúzatom . . . felhúzatom!
Csókakő mindenható ura most már ordított. Pöfeteg képe lilára vált a dühtől, és patakokban csörgött róla a veríték.
-- Istentelen pogány fajzat! -- kapott a kardjához Lóránd, a szavatartó lovag. -- Képes volnál a saját lányodat megölni?!
Örökkévalóságnak tűnt az a hosszú csend, amely erre a kérdésre következett. Ahányan csak a tűz körül ültek, az izgalomtól rémülten előrehajoltak.
-- Ismételd! -- hápogott Rikalffia Kakas, és kiejtette kezéből a serlegét. Most olyan sápadt lett hirtelen, akár a meszelt fal.
-- Ahogy mondom, Rikalffia Kakas uram! Megvetlek, mert képes volnál büszkeségből megölni a saját lányodat! Tudd meg, hogy ő szabadított meg a fogságomból, ő vezetett ki a várból a földalatti rejtekúton, és az ő álmát vigyáztam egész éjszaka, mígnem visszaosont ebbe a patkányfészekbe, amelyet várnak nevezel!
Csípőre tette vaskezét a nemes lovag, úgy várta, mit mond sértő és kemény szavaira a szörnyű hájtömeg. Az azonban nem szólt semmit, csak még jobban kidüllesztette a szemét, vaskos száját eltátotta, és olyan bávatagon nézett maga elé, mint akit szél ért.
Szólt a király.
-- Őfelsége azt mondja -- fordított Lóránd --, bárcsak körünkben volna a gyönyörű várkisasszony. Szívesen megjutalmazná, leendő feleségének udvarhölgyei közé választaná ... én pedig kijelentem, Rikalffia Kakas uram, hogy akármit mondasz is, akárhogy fenekedsz is, én, Lóránd, a szavatartó lovag, igaz szerelemmel szeretem a te lányodat. Éppen ezért régi fogadalmam alóli felmentésemet kérem Carobertónktól, és ha az ő szent királyi akarata szerint ismét szabad lovag leszek, feleségemül kérem bátor és nagyszerű, kedves lányodat!
Ezek már olyan szavak voltak, amelyre enyhülni kellett minden haragnak. Gyürkefia elkomorult képpel ült a helyén. A várfoglalásból mégsem lesz semmi.
-- Ismételd! -- hörgött Rikalffia Kakas, de már oda sem figyelt. Felpattant a helyéről, és a kötelező alattvalói tiszteletről is egészen megfeledkezve, elszaladt a várpalota belső szobái felé. Otthagyott csapot-papot, hatalmas lépteivel végigdübörgött a várnép sorfala között, úgy rohant föl éppen ahhoz a szobához, amelyben nem is olyan régen töpörtyűs túrót majszolgatott Cseszneki Demeter.
-- Hé, te lány, hé, te asszony, hol az istennyilában vagytok?! -- kezdte az ordítozást a szoba ajtaja előtt. -- A jebuzeusát, a szentségit, az anyja mindenségit, jöjjetek, amíg szépen beszélek! Hé, te asszony, szíjat hasítok a hátadból, ha elő nem kerülsz!
-- Vadállat, szörnyűséges bűnös vadállat! Otromba barom! -- hallatszott ki Borbála asszony éles hangja.
-- Gyere elő, ha mondom!
-- Megyek én, ha kienged! Nem én voltam, aki ránk zárta az ajtót.
-- Hol van Zsuzsanna? Azt mondd meg!
-- Megmondom ám, de a királynak! És még sok mást is.
Kakas úr lopva hátranézett. Már a kilincsen volt a keze, hogy kinyissa Borbála és Csóka börtönét, aztán mégse tette. Attól tartott, hátha követi valaki, de hát nem követte senki, mert a király intésére odakint Lóránd lovag tovább folytatta a történetét, és az bizony sokkal érdekesebb volt, mint a vár urának örökös bömbölése, mint a vár úrnőjének örökös visítozása.
-- Légy eszednél, Borbála -- enyhült meg kissé a hangja. -- Őfelsége nagyon kegyes hangulatában van. A lovag feleségül kérte Zsuzsannát, be kéne mutatni a királynak . ..
Odabentről halk nyöszörgés és vénasszonyos óbégatás hallatszott.
-- Eszemnél vagyok én, Kakas! -- kezdte újra Borbála. -- Én még igen, de Csóka nem. Úgy elveretted szegényt, hogy alig van magánál. Hát ilyen vagy te ... te vadállat! Mindenki csak addig kedves neked, ameddig hasznát látod. Ha nem, hát pusztulhat. De most aztán bajban vagy, Kakas. Mert ha ki nem engedsz, sosem tudod meg, hol van Zsuzska, ha pedig kiengedsz, mindent elmondok a királynak!
-- Agyonverlek, megfojtalak, a két kezemmel fojtalak meg, de nemcsak téged, hanem azt a drágalátos öcsédet is, azt a nyavalyást!
-- Azt ugyan nem! -- vihogott diadalmasan Borbála asszony. -- Deme már régen a másik királynál van, Ottónál! Csak nem gondoltad, hogy őt is az ostoba Bökő kezére engedem? Nem, hites uram, te szörnyű zsarnok... most az egyszer túljártam az eszeden!
„Én meg a tiéden, és nem is először” -- gondolta Kakas, mert igazán nem kellett mást tennie, mint Borbála kijelentését a Mető szavaival egyeztetnie. Semmi kétség, Zsuzska, miután Lórándot kimentette, maga is megszökött, és Demeterrel együtt Ottó pártjára állt. S hogy miért nem csalták magukkal Lóránd lovagot, arra éppen most válaszolt a szavatartó lovag, mert tovább mesélve szabadulása történetét, éppen ehhez a ponthoz érkezett:
-- Halljátok hát, mi történt, miután szépséges szabadítom magamra hagyott. Egy ideig arra vártam, hátha megjelenik ismét, hogy aztán örökre mellettem maradjon, ám ehelyett közeledő lovasok zaját hallottam. Gyorsan egy hatalmas hordó mögé ugrottam, nem tudva, vajon jó barát vagy ellenség közeledik-e. És mondhatom, a rejtekút titkát sem akartam volna a vár ellenségeinek tudomására adni. Elbújtam hát, mert kezemben volt ugyanaz az Exkalibur vasából kovácsolt híres-neves kardom, páncélom nélkül mégiscsak úgy éreztem magam, akár a hazátlan csiga. Hát mondom, egy sereg vitéz közeledett, akik között jó királyomat csak azért nem ismertem fel, mert ki sem kukkanthattam, mert az ő hangját sem hallottam. A fegyveresek hamarosan eltűntek a rejtekút nyílásában, jómagam pedig előlépve a hordó mögül, egyszerre csak szembe találtam magam egy derék vitézzel, ezzel a ... mi is a neved, fiam?. . . Borsával. Ő ugyan páncélosán, sisakosán állt velem szemben, pajzsa is, nyila is, no meg a kardja is a keze ügyében volt, mégsem tartottam méltónak, hogy én, a híres, szavatartó Lóránd, akinek kardja a mondabeli Arthur király kardjának vasából van kovácsolva, megvívjak vele. Ezért csak úgy, a kezemmel ütögettem meg kissé, hát sajnálom, hogy betörött a koponyája. Egy szó, mint száz, azonmód felkaptam a Borsa lovára, és elindultam. Nem kellett sok idő hozzá, hegy Gyürkefia barátunk táborába jussak, ahol hamar megtudtam, Kartal ellen hadakozik. Nos, akkorhát Csókakő ura nem más, mint Kartal, gondoltam botor fejjel, és erősködtem, hogy megvívok vele ... A többit már tudjátok, barátaim. A Mindenható kegyelme tisztázott minden félreértést, és boldogan kiálthatunk vivátot a mi szeretett Károly királyunkra.
-- Vivát! Vivát! -- kiáltozott Csókakő népe.
Ám alig halkult el a nagy lelkesedés, a kapu felől másfajta zajongás támadt. Valami hírnök érkezett, aki egyre csak azt kiáltozta:
-- Gyürkefia Miklós urat keresem! Hozzá vezessetek! Elővezették hát.
Ivánka volt a jövevény. Az elveszett apród.
Izgatottan ugrott le csatakos lováról, és Gyürkefiát kereste a tűznél. Hanem ahogy körülnézett, egyenesen Károlyon botlott meg a tekintete. Egy pillanatig döbbenten állt, aztán csak meghajtotta a fejét, ahogy egy apródnak nagy úr előtt illik tennie -- térdet azonban nem hajtott, ahogy a király előtt illett volna.
-- Ó, felség ... -- lehelte zavartan.
Gyürkefia felállt. Bocsánatkérő pillantást vetett Caroberto és Lóránd lovag felé, aztán a fiúhoz lépett.
-- Miféle hírt hoztál Ivánka? -- kérdezte, és még hozzátette: -- Hol a fenében kódorogtál, fiam?
-- Ne kérdezze, uram -- felelte fojtott hangon a fiú. -- Nagy hírem van.
-- Na, akkor várj egy kissé. Most a király beszél. . .
-- Király? -- húzta el a szót Ivánka, és lóarcán valami gúnyos mosolyféle suhant át.
Lóránd tolmácsolta a király szavait. Lelkesen beszélt, látszott rajta, hogy nagyon is a kedvére van, amit mondania kell.
-- A mi Károly királyunk azt mondja, valóban hatalmas és veszedelmes rabló lehet ez a Kartal, ha annyi félreértés támad körülötte. Éppen azért úgy véli, ő volna az első ellensége, akivel le kell számolnia. Azok a nagyszerű és bátor magyar urak, akik mostanáig nem az ő pártján vannak,
előbb-utóbb csak belátják majd a tévedésüket. Apor vajda, Csák Máté, a Németújváriak, az Omodék meg a többiek biztosan hű barátai lesznek. Kartal azonban soha.
Egy pillanatra elhallgatott, csak azután mondta:
-- Őfelsége azt tervezi, hogy mihelyt jó hívei segítségével Magyarország királya lesz, Budán nagy vitézi tornát rendez. Erre az ország minden nemesurát vagy annak elsőszülött fiát meghívja. Akkor aztán Kartalnak is mutatkoznia kell, mert ha nem, azzal vérig sért minden magyar lovagot.
Ez tetszett. A tűz körül megint megmelegedett a hangulat. Lóránd szeme is lelkesen csillogott, ahogy a lovagi bajvívásokról beszélt. Látszott rajta, képzeletében már élőrajzottak a vasba öltözött hősök, akik nehéz lovaikon egymásnak rontanak a vár udvarán. S képzeletben már látta saját magát is, ahogy nehéz lándzsáját előreszegve, mesteri mozdulattal kibillenti nyergéből a rettenetes Kartalt.
A többiek lelkes közbekiáltásai és izgatott mocorgása közben tüstént magyarázni kezdett. Ügy nézte, hogy magyar hallgatóságának fogalma sincs a lovagi tornák tizenhét szabályáról, ezért gyorsan elsorolta valamennyit. A tűztől kissé távolabb lépett, hogy bemutassa, miképpen is szoktak felállni csoportos viadalra a lovagok, vagy hogyan készülődik neki az ember a tostnak nevezett páros viadalhoz. Ezzel aztán még nagyobb sikere volt, mint imént a kalandjai elsorolásával. A magyar ember híres bajvívó, a mi történelmünk nem is egy csatát tud, amikor két vitézre bízták a seregek, kit tekintsenek győzőnek, kit pedig legyőzöttnek. Bölcs szokás ez, jó szokás ez, bárcsak mindig ilyen csatákat ismernének a háborúk . . . Nem csoda hát, hogy a csókakői vár udvarán, a nagy tűz mellett egyszerre csak mindenki kíváncsian nyújtogatta a nyakát: vajon miről is beszél Lóránd, a szavatartó lovag?
-- Azt tudjátok-e, hogy igazi lovagi tornán csak tornaképes lovagok vehetnek részt? Tornaképes pedig az a lovag, aki négy tornaképes őssel rendelkezik. Aki nem törvénytelen származású, aki nem városlakó, nincs kötelezve polgári szolgálatokra, nem eretnek, gyilkos vagy hitszegő, aki nem szökött hadifogoly, aki nem hátrált meg királya háborújában, aki nem tulajdonította el másét, nem becsmérelte a nőket, nem útonálló, nem templomfosztogató.
Lóránd lovag lelkesen sorolta, közben előhozták hosszú lándzsáját, amelyet mindenképpen be akart mutatni a közönségének, hiszen a lovagok csakis kőrisfa nyelű lándzsával vívhatnak, amelynek hegyére a zászlósurak négyszögletű, a közlovagok háromszögű hegyes zászlót tűznek.
-- Beszélhetek, uram? -- suttogta Ivánka. 
Gyürkefia körülnézett.
-- Beszélj.
Éppen a király mellett ültek, de hát tőle igazán nem kellett tartaniuk.
-- Nem mondom a nevét... a bajor herceget megkoronázták Székesfehérvárott. És bevonult Budára. Most pedig Erdélybe ment a vajdához, Apor Lászlóhoz ... Ez az úr itt már sohasem lesz király. Aki eddig a cseh királyfi pártján volt, az most mind átpártolt a bajorhoz. És azt üzenik . . . Iroszló, Csorna urak ... hogy tessék sietni, mert seregestül követik a királyt, hogy, hódoljanak előtte.
Gyürkefia Miklósnak megfeszült az arca. Lapos pillantást vetett Károly királyra, de az nagy figyelemmel Lórándot hallgatta, noha egy szót sem értett a beszédéből. Lóránd pedig a tornaképesség tizenhét szabálya után „amelyet, mint tudjátok, barátaim, az én kedves házámfia, Godefroi de Preuilly állított össze” -- hamarosan rátért a lovagiasság huszonhat kemény parancsolatjára, amelyeknek megtartása oly nehéz, hogy egy egész lovagi élet is kevés hozzá.
-- Ostoba lovag, csak povedál, povedál... -- szűrte foga közt a szót Gyürkefia Miklós, és azon tépelődött, hogyan is hagyhatná itt ezt az átkozott Csókakőt az olasz királyfival együtt.
Ilyenkor minden óra számít. Minden új király újraosztja az országot. Ilyenkor lehet érdemeket szerezni, vádolni, vagyont gyarapítani.
Uramisten, Ottó király azóta talán már meg is érkezett Apor vajdához, azóta már folynak a mulatságok, ő pedig itt rostokol, és hallgatja, hogy az igazi lovag istenfélő, szereti hazáját, engedelmes az uralkodójának, harcol a gyengék, az özvegyek, az árvák és a hajadonok becsületéért, nem pályázik más jószágára, szívében nem ver fészket az irigység, a jutaloméhség, a nyereségvágy, s ha dicsőségre vágyik is, erénye tetteiben mutatkozik.
„Csak povedálj ...” -- morgott Gyürkefia Miklós. A házigazdát, Rikalffia Kakast kereste a szemével, de hiába nézett át a tűzön, a fény mögött sötétnek látott mindent.
Pedig ott állt már a behemót ember, nem messze a tűztől. Nekitámaszkodott az ajtófélfának, és látszólag elmerülten hallgatta Lóránd lovag szavait. Csak akik jól ismerték, azok vehették volna észre, hogy zsíros, merev vigyorgása feszült gondolkozást leplez.
Rikalffia Kakas gonosz volt, erőszakos volt -- de senki sem állíthatta, hogy gyáva.
Ha úgy hozta a sors, a végletekig vakmerő tudott lenni.
Odabent a házban, a legutolsó szobában már elhallgatott Borbála vijjogása. Nem hallatszott a megkínzott Csóka nyöszörgése sem.
(„No, hát maradjanak csak ott, ahol vannak. A szobájuk kulcsa pedig a zsebemben. Ott sem sokáig, csak addig, amíg egy észrevétlen mozdulattal az elégett falépcsőn túl a börtönverembe nem hajítom . .. így ni. Most már akár éhen is veszhetnek.”)
Rikalffia Kakas átlátott a tűzön, jól látta Károly királyfi elgondolkozó, nemes vonalú arcát, s még jobban Gyürkefia rémült hörcsögpofáját, ahogy az Ivánka sugdosását hallgatja. Nem volt kíváncsi rá, miről beszél az apród. Úgyis tudja!
Megpróbálta elfojtani diadalmas röhögését, megpróbált készséges és megilletődött arcot vágni, ahogy hirtelen kilépett az ajtó sötétjéből, és kihasználva a Lóránd lovag előadásában beállt kicsiny szünetet, így szólt:
-- Grácia, felség, amiért úgy elrohantam. A boldogság, hehehe . . . elvette az eszemet. Tüstént el akartam újságolni drága feleségemnek a nagy hírt. De hát alszik, hehehe, nem akarom szegényt felrázni a gyógyító álomból. Az ajtót is magára zárta félelmében, hát nem akarok dörömbölni sem.
Lóránd örömmel fogadta Kakas úr megenyhült hangját, és tüstént fordította is a szavait. A király kegyesen bólintott, Kakas boldogan vigyorgott, és igazán csöppet sem törődött Gyürkefia lapos pillantásaival.
-- Hát annyit mondok a szavaidra, Lóránd lovag -- folytatta kenetteljesen Rikalffia Kakas, -- hogy nagy öröm, amiért a lányomat olyan kedves szavakkal említetted. Nálunk, magyaroknál nagy szó ám a leánykérés. Aki egyszer kimondta, az meg nem másíthatja. Más kérdés, hogy mit szól hozzá az én kislányom. Mert ha velem ellenkezni mert, meglehet, hogy neked is nemet mond. .. hehe! Persze lánygyereknek hallgass a neve, ha a szülő dönt a sorsa felől. Hát még ha a király! -- Kakas itt meghajolt Károly felé, aki egy biccentéssel fogadta a hódolatot. -- Hm . . . hm . .. arra kérlek, Lóránd lovag, felejtsd el, amit ellened vétettem. Ami pedig a lagzit illeti, legyen Budán, a lovagi torna után megtartva.
Ez igen. Szép ajánlat, okos szó, megfogadni való. Lóránd lovag örömmel nyújtotta vaskezét, és megrázta istenesen Rikalffia Kakas lapátnyi tenyerét. Csókakő ura -- ahogy mondani szokás -- kivágta a rezet! Lám csak, a nagy vendéglátásnak máris megvan az ára: a király legjobb barátjához adja nőül a lányát.
Olyan kötekedő, öntelt nézéssel bámult bele Gyürkefia komor tekintetébe, mintha csak mondaná: na, ezt csináld utánam, pajtás!
Gyürkefia Miklósnak pillája sem rebbent. Csitítólag fogta az Ivánka karját.
Kakas pedig szabódva folytatta:
-- Grácia, felség ... indulatos ember vagyok. Az ostrom is, a félreértések is, ej, nagyon bántottak. Ezért feledkeztem el a legfontosabbról. De hát most, hogy a felséges úr Kartalt emlegette ... hm, eszembe jutott. Mert nemcsak Metőt küldtem én ki a nagy rabló kézrekerítésére, hanem két másik vitézemet is. Toklát és Szemőcsöt. Úgy ám !
Mető rábólintott az ura szavaira. Igaz, ami igaz, velük volt Tokla  és Szemőcs is, amikor a Pákái Csorna falvát elhajtották.
Kakas pedig részletesen elmesélte, hogy éppen mielőtt Gyürkefia megkezdte volna az ostromot, hazafutott Szemöcs a hírrel, hogy megtalálták a Velencei-tótól délre, a mocsár közepén Kartal rablófészkét.
-- Grácia, felség . . . hát megmondom, én bolond, indulatos fejjel elzavartam Szemőcsöt, mondván, azonnal gyertek haza, ostrom idején nagyobb szükség van rátok idehaza, különben is láncon van már az a Kartal. . . hehe, merthogy az én Lóránd barátomat hittem annak . . .
Elhallgatott Rikalffia Kakas. Még egy pillantást vetett Gyürkefiára meg a várnépre. Egyik ezért, a másik azért hallgatott, legjobban azonban Mető hallgatott, s hozzá lesunyta a fejét is, mert sehogy sem tudott megbékélni a gondolattal, hogy a fenében szaladgálhatott ide-oda a halott Szemőcs, aki Toklával és Pál úrral egyidőben lehelte ki a lelkét azon a bizonyos erdőszélen.
-- Hát csak annyit mondok, felség, hogy jó mulatság, szép mulatság egy vitézi torna, mégis jobb volna hamar kézre keríteni azt a Kartalt. Ezért alázatosan azt kérem, engedné meg a király úr hogy bebizonyítsam iránta való nagy hűségemet.
„Ennek ugyan bizonyíthatod” -- gondolta kajánul Gyürkefia Miklós, és várakozóan hajolt előre.
-- És mi volna az a bizonyítás?
-- Azonnal összegyűjtöm minden katonámat, útnak indulok, és hajnalban rácsapok a zsiványra! -- dörögte Csókakő ura. -- Nem tűrhetem, hogy felséges királyomnak csak egyetlen percig is gondot okozzon ez a rabló!
-- Grazie! Grazie! -- ugrott föl a király, és vele felugrottak valamennyien. Széttárta karját, mintha magához akarná ölelni Rikalffia Kakast. -- Che bellezza! Saremo oltremodo contenti. . .
-- Őfelsége hálás lesz neked, Kakas úr -- lelkesedett Lóránd lovag is.
-- Vivát Caroberto! -- rikkantotta Gyürkefia is, ő tudta, miért.
Tudta Kakas is, mert tüstént rácsápott:
-- Éppen téged akartalak megkérni, Miklós barátom, kísérnél el erre az útra. Úgy gondolom, tíz embert hátrahagynék.
-- Az kevés -- emelte fel kezét Gyürkefia. -- Nagyon kevés. A várat nem hagyhatom őrizetlenül.
-- Éppen azért.
-- Kartalhoz kevés az én seregem. Legfeljebb ha minden emberemet vinném. De hát...
Ha nem égett volna a tűz lángja! De hát égett. S azért nem látszott, mennyire elvörösödik Gyürkefia Miklós hörcsögképe. S nemcsak vörösödik, hanem lassan lilára változik. Döbbenten és dühösen -- nézett Kakas szemébe, aki azonban állta a tekintetét.
Kakas úr állta a Gyürkefia tekintetét, Gyürkefia azonban el nem eresztette volna Ivánka kezét semmiért. Legszívesebben befogta volna a száját, vagy éppen zsebre dugta volna a fiút, mint aki a titkát akarja gyorsan eltüntetni. Pedig nem kellett annyira vigyázni Ivánkára. Okos fiú volt ő, mi több: ravasz. Ide-oda járt a tekintete, hol a két urat szemléigette, hol Lórándot, hol meg a királyt, figyelte, és néha meg-megrántotta az ura ruhája ujját.
-- Uram ... amondó vagyok ...
-- Fogd be a szád!
És Kakas úr hangja hallatszott:
-- Ne vedd rossz néven, Miklós barátom.
-- Éppen hogy rossz néven veszem.
-- Én már szavamat adtam őfelségének.
-- Én nem.
Hallgattak egy darabig. Lüktetett  a halántékuk.
-- Megmondtam, kimegyek, és viszem minden emberemet. Ha Szemőcs és Tokla igazat mondott, kevesen leszünk.
-- Hát aztán?
-- Gyere velem!
-- Azt már nem! Inkább magam, megyek. Ha annyira félted ezt a nyavalyás kis tetűfészket, maradj itt, és őrizd. Majd én megyek ki a seregemmel, és elfogom azt a Kartalt.
Szélesen vigyorgott Gyürkefia Miklós, mert minden úgy történt, ahogy ravasz fejében eltervezte. Erre a kijelentésre végképp elvesztette a fejét Csókakő hatalmas ura. Még hogy ő maradjon, és Gyürkefia menjen? Hát nem az imént fogadkozott, hogy bebizonyítja őfelsége iránti hűségét? Ő, akinek a lányát a király barátja fogja feleségül venni! Meghátráljon? Átengedje a dicsőséget ennek az átkozott Gyürkefiának? . . . Hohó, azt már nem!
-- Egy fészkes nyavaját! -- harsogta sztentori hangon, hogy beleremegett a csókakői várudvar. -- Kartalt én akarom elfogni. Ezt már nem engedem!
Gyürkefia vállat vont.
Ebben a nehéz pillanatban szólalt meg a király.
-- Őfelsége azt mondja, veled tartunk, Rikalffia Kakas! Azonnal nyergeltess, a király indulni akar.
Hű, micsoda harapófogó! Gyürkefia most már nyíltan röhögött.
-- De hát mondd meg, Lóránd ... ööö ... fiam, a királynak, hogy csak így ... izé ...
-- Mi baj van, Kakas uram?
-- A várat nem hagyhatjuk. Gyürkefia ... ööö ... barátom nem akar velünk jönni.
-- Nem is jöhet. Valakinek vigyázni kell a várra.
-- De . . . már megbocsásson a király úr ...
-- Ejnye, Rikalffia Kakas, kedves alattvalónk. Hát nem felséges személyem előtt fogadtatok egymásnak örök jó barátságot és testvériséget? Csak nem vagy bizalmatlan? Felséges szavunkat adjuk Gyürkefia nevében is, hogy bátran ráhagyhatod Csókakő őrizetét. Sőt hogy végleg megnyugodjon aggodalmaskodó lelked, mi magunk utasítjuk Gyürkefia Miklós urat, hogy amíg Kartal üldözésében távol vagyunk, nagy jutalom reményiében őrizze neked és nekünk Csókakő szép várát.
Királyi szó volt. Ellene nincs apelláta.
Rikalffia Kakas szörnyű tokája remegett, vaskos ajka eltorzult, és csak morgott, morgott, mint a veszett bölény, de szólni most már nem mert.
Gyürkefia Miklós pedig meghajtotta magát a király előtt, és fennszóval ígérte, hogy menjen csak őfelsége, menjen csak Rikalffia Kakassal együtt, mert Isten legyen a tanú rá, megőrzi ezt a kis várat mindenféle támadástól, és természetesen visszaadja majd királyának és gazdájának. Így mondta: királyának és gazdájának.
Közben azt gondolta: „Haj, haj, ugyan ki lesz itt a király, ugyan ki lesz majd Csókakő gazdája? Hát szedje csak ez a barom Kakas a sátorfáját, amit kifontoskodott, most aztán megnézheti... De hát ilyen volt ez mindig. Csak röfög, mint a disznó, pöfög, mint a bab, de esze semmi. Most is, haha, fejébe szállt a nagy dicsőség, hogy a király, éppen Károly király a vendége, no meg hogy ez a kóbor lovag a lányát  kéri feleségül, hát mindenáron valami nagyon nagyot akart. Még hogy ő elfogja Kartalt! Haha” 
-- Nagy uram, ha szólhatnék.
-- Ivánka, fogd a szádat!
-- De...
-- Kuss!
Volt annyi pimaszság Gyürkefiában, hogy még Ő készségeskedett, mondván, ha Kakas úr kevésnek tartaná a maga embereit, néhány íjászt szívesen ad ...
-- Kell a fenének! Most már nem kell! Azt fogadtad, hogy őrized a váramat! Itt hagyom a várnagyot, az ispánt, Albert atyát a hitelesség kedvéért és a parasztjaim egy részét. Jó embereim azok. A többi velem jön. Megmutatjuk Károly király urunk őfelségének, micsoda nagy vitézek a Rikalffia Kakas emberei. Megmutatjuk, az anyja jó istenit ennek a világnak, hogy Rikalffia Kakas hűségesebb a királyához, mint azok, akik...
-- No, kik?
-- Senkik. Hé, nyeregbe!
Kár, hogy véget ért a dínom-dánom, kár, hogy véget ért a nagy mesélés. Kakas úr igyekezett jó pofát vágni a dologhoz, hanem azért körbejárt, és nyíltan sugdosott valamit a hátrahagyott embereivel. Biztosan azt mondta, tartsák ám szemmel azt a Gyürkefiát meg a legényeit, ha már így alakultak a dolgok.
Akkor már pezsgett az udvar. Nagy hajcihővel, fáklyásán tolongott a nép, egymást biztatták a kissé kapatos legények. Elővezették Lóránd lovag Valentiné nevű nagy sárga lovát, felcsigázták raja a lovagot. Aztán elővezették a király szép fehér ménjét, amely vidáman nyihogva üdvözölte a gazdáját, és elő vezették Rikalffia Kakas nehéz lovát is, az egyetlent, amely megbírta a hátán Csókakő urát.
Fél óra sem telt bele, csattanva tárult ki a kapu, és kiviharzott a várból az éjszakai kaland minden résztvevője. Kakas, Mető, Caroberto és Lóránd lovagolt az élen, utánuk vágtatott az éjszakába Csókakő minden fegyverforgató embere. Fehér lován a fehér ruhás király vágtatott legelöl, mert tüzelte a harci vágy és a Kartal elleni harag. Utána dübörgött, hatalmas kardját máris kivonva, a vasba öltözött szavatartó lovag, aki mellett nemrégen szörnyű ellensége, most jó barátja, harcostársa, s ki tudja, hamarosan talán apósa, Rikalffia Kakas szuszogott és időről időre hatalmasat ordított:
-- Irány a tó, irány a tó!
Rámosolygott a hajnal Csókakő várára. Visszaröhögött rá Gyürkefia Miklós. Az udvar közepén hamvadott a tűz. Már csak néhány hasáb parázslott benne. Az emberek szanaszét hevertek körülötte, és takaróikba csavarodva , szépecskén aludtak. Körülöttük szanaszét az éjszakai lakoma romjai: lerágott csontok, elhajított kenyérhéjak, elgurult fakupák. Kutyák ólálkodtak az alvók körül. Felkaptak egy-egy csontot, és eliramodtak vele.
-- Hát ezt megcsináltam! -- heherészett Gyürkefia Miklós. -- Ha tudom, hogy ez a Kakas ekkora marha, már előbb is megkaphattam volna a várát.
-- Uram ... -- szólt közbe alázattal a várnagy, de az önjelölt várúr rádörrent:
-- Befogd a szádat! Ha meg akarsz maradni a helyeden, azonnal zavard ki a parasztokat, és nyittasd ki a fegyverraktárt! Indulj!
Aztán az ispánt szólította.
-- Egy órán belül elszámolsz itt az utolsó szögig mindennel.
-- De...
-- Lódulj ! Nem maradhat ebekre ez a vár. Rikalffia Kakasnak fél éven belül fejét veszi a hóhér hazaárulás és súlyos felségsértés címén.
-- Csak nem?
-- De bizony. Teszek róla, hogy úgy legyen. Carobertóval nyargalászik, ahelyett, hogy a koronás Ottó király előtt tisztelegne? Hohó!
Fel-alá járkált Gyürkefia Miklós a várudvaron. Hátratett kézzel járkált, a fejét felszegve járkált. Mint aki nagyon elégedett önmagával. Kiállt a sarokbástya szélére, és nézte az utat, amelyen elviharzott Caroberto az ostoba Kakassal és minden hadinépével. Az erdőkön és a földeken szétterült a napfény. Minden gyöngyházszínű derengésben ragyogott. Csókakő falvában már jó ideje szóltak a fejszék: előbb a templomot építi az ájtatos földnépe, csak aztán a maga házait.
Gyürkefia körülnézett.
Jó vár ez a Csókakő vára. Aki benne, ül, szemmel tarthatja a Székesfehérvárra vezető utat. Itt a hegyek lábánál, az erdő szélén megbújhat az ember, és kipisloghat azokra, akik Bakonybél felől Fehérvárra igyekeznek.
-- Miklós úr...
-- Aha, te vagy az, Ivánka? No, ettél, ittál,- aludtál? -- kedélyeskedett. Hörcsögképén félujjnyit nőtt a szakálla az éjszaka folyamán. Apró szeme vidáman villogott.
-- Uram, kegyeskedj meghallgatni.
-- Jó, jó. Hiszen egész éjszaka szóhoz sem jutottál. De hát nagy tét forgott kockán, fiam! Úgy ám! Egy pillanat alatt kellett döntenem. Láttam én ezen a marha Kakason, hogy mihelyt kimondta, már meg is bánta. De akkor már késő volt. Azt kellett eldöntenem, vajon menjek-e színleg vele; hogy aztán faképnél hagyva, egyvégtében Ottó király után vágtassak. Vagy pedig megvárjam, amíg elpusztul innen, elfoglaljam a várát, és csak egy-két nap múlva menjek Ottó király előtt hódolni. Hát jó, jó, tudom, hogy Iroszló és Csorna úr is arra ösztökél, siessek, amíg nem késő. De egy-két napon igazán nem múlik a dolog . .. Na, fiú, mit szólsz hozzá, ezt jól megcsináltam!
Ivánka bólintott. Nyelt egyet, és óvatosan hátralépett, hogy az esetleges pofon hatósugarából kikerüljön. Volt már némi tapasztalata e téren.
Csakhogy sokat nem hátrálhatott, mert akkor leesik a várfalról.
Pisze orra rémülten mozgott, mint a nyulaké. Máskor pimasz lóarcán most őszinte ijedelem látszott.
-- Egész éjjel mondani akartam, uram, hogy tessék ám vigyázni!
-- Mit beszélsz?
-- Hogy tessék ám vigyázni. ..
Gyürkefia Miklós úr képe lassan elvörösödött, Szörnyen el tudott vörösödni, még a szemhéja is piros lett olyankor.
-- Nyögd már ki...
-- Mert a Kakas úr sógora, a Cseszneki Demeter átállt az Ottó király szolgálatába. És vele, van Zsuzsanna is, a Kakas úr lánya. Nem tanyán rejtőzködik, hanem a koronás király kíséretében. Én magam láttam őket Budán. Nem lehet, hogy az apja ne tudná . . . Most aztán szalad ő is, és nem megy üres kézzel, hanem viszi magával Carobertót... meg a lovagot is . .. fogolyként.
Mondta volna tovább is, ha nem csattanna képén akkora pofon, hogy szikrát vert tőle a szeme. A füle meg majd kiszakadt, úgy rángatta a felbőszült nagyúr.
-- Miért nem ezzel kezdted, te ostoba szamár?! . . . Hogy a pestis vinne el! Te átkozott kölyök! Nesze, nesze!
Azzal sípjába fújt Gyürkefia Miklós.
-- Lóra, lóra, az apátok istenit! Utánuk, amíg nem késő! Hát ezt jól megcsináltam, hogy a ménkű essen bele!


TIZENHETEDIK FEJEZET

Amelyben a király és vendéglátója Kartal keresésére indul -- A lovamat nem hagyom! -- Lóránd legyözetése -- Fehér lovon fehér király -- Megmenekültem!

Eloltották a fáklyákat, úgy dübörgött előre a csapat.
Az utat fehér morzsalékkő borította. Szinte világított az éjszakában.
Később azonban letértek az útról. Kakas úr egy intésére váratlanul be vágódtak az erdő sűrűjébe.
-- Balra tértünk -- jegyezte meg Caroberto olaszul. Furcsa.
Lóránd nem válaszolt. Elgondolkozva hallgatott. A csapat szétszakadozott kissé. Kaptatóhoz értek, s mindenki a könnyebb utat kereste a lovának.
-- Tudod-e, hol járunk?
-- Nem.
-- A Vértes erdeiben.
-- Ismerem a hegység nevét. Miről is híres?
-- III. Henrik német császár hadait itt verték le a magyarok jó kétszázötven esztendeje. Henrik katonái nehéz vértjeiket eldobálva menekültek.
-- Nono, azért jó dolog ez a vértezet.
-- Ha most menekülnöd kellene, ezek a fürge lovak hamar utolérnének.
-- Miért mondod ezt, Carobertóm?
Patak állta az útjukat. Óvatosan lábaltak át rajta. A lovak beleittak a vízbe, hangosan prüszköltek.
-- Lóránd?
-- Hallgatlak.
-- Amíg mi itt kószáltunk, vendégeskedtünk, tévelyegtünk, Ottót megkoronázták.
-- Honnan tudod?
-- Hm ... megsúgták az angyalok.
-- Rossz hír.
-- Nem egészen. Mert ha csak koronázás volt, de választógyűlés nem, még van remény. Ha közben megérkezett volna Gentile bíboros, ő talán a mi javunkra billenti a mérleget.. Ámbár eléggé öntelt és erőszakos ember, nem hiszem, hogy a magyar uraknak kedvében tudna járni. Haj, haj, a kíséretem egyszerűen eltűnt! Talán már a gyászmisét is elmondták felettem. Vagy ki tudja, hátha ők is átálltak Ottó oldalára?
A csapat felkaptatott a patak túlsó partján. Most egészen járatlan erdőbe kerültek, valami láthatatlan, csak sejtett ösvényen haladtak tovább. A lovasok hol óvatosan kerülgették a fákat, hol meg libasorba rendeződtek. A bokrok ágai szárazon zörögtek, ahogy a lovak széttolták maguk előtt.
-- Lóránd?
-- Hallgatlak, Carobertóm.
-- Nem tűnik fel semmi?
-- Semmi. Hacsak az nem, hogy már a tizedik Páter nostert mondod fennhangon.
-- És miért?
-- A fogadalmad ... hogy tiéd legyen Magyarország.
-- És penitencia, hogy legyőzzem hirtelen haragomat.
-- Istennek tetsző dolog.
-- Megette a fene, kedves Lóránd! Mert hiába imádkozom hangosan, ha magamban csúnyán káromkodok.
-- Caroberto! De hát miért?
-- Mert már nem az élen járunk. Mert előttünk öt fegyveres, és legelöl a házigazdánk.
-- Szerelmes szabadítom apja -- sóhajtott Lóránd lovag, a szavatartó.
-- No persze. És mögöttünk a csapat többi része. És a közelünkben két-két lándzsés.
-- Hogy vigyázzanak ránk.
-- Úgy van. Hogy meg ne szökhessünk!
Lóránd döbbenten hallgatott. Mintha a vasruhája is tompábban zörgött volna.
-- Mégis neked van igazad, barátom. Bevallom, nem akartam elhinni, amit találkozásunk első pillanataiban mondtál. De most már minden világos. Hm, ez a félagyarú amúgy is nagyon ismerős nekem. Hej, a Madonnára mondom, ne legyen Szavatartó Lóránd a nevem, hogyha . , .
-- Csöndesebben, Lóránd! Inkább imádkozz te is, ahogyan én teszem. És hamar találjunk ki valamit, mert nem szeretnék Ottó király foglya lenni.
Lóránd, a derék lovag azonban sehogy sem tudott megbékélni a gondolattal, hogy Rikalffia Kakas úr, akinek bájos és szép leánya megmentette őt a sanyarú rabságból -- méghozzá olyan kalandos és szép körülmények között, ahogyan az a leghíresebb lovagokról szóló históriákban van megírva --, nos, ez a magyar nemes közönséges zsivány legyen, aki képes volna a nagyszerű Carobertót rabszíjra fűzni.
-- Azt hittem, te magad is Kartal miatt indulsz útnak.
-- Meg kellett játszanom a hiszékenyt. Ezek a magyar urak nagy ravaszok. Tépik-marják egymást, de a zsiványságban ugyancsak egyetértenek. Nos, te is ismered Róma jelszavát: divide et impera! Oszd meg és uralkodj! Kakas úr most örül, mert inkább a várát is veszni hagyná, csak hogy Ottó előtt méltó ajándékkal hódolhasson. A méltó ajándék persze én vagyok … Csakhogy én is örülök, mert így legalább Gyürkefiától megszabadultam, jóllehet az a hitvány kis fickó, Ivánka éppen neki sugdosta az Ottóról szóló híreket. Csodálom is, hogy Rikalffia így lóvá tette. No persze ... a vár. Gyönge kis fészek, de mi kell több egy rablólovagnak?
Caroberto, talán hogy nyugtalanságát elfojtsa, szokatlanul hosszan beszélt. Méghozzá olaszul, hazája szépen zengő, szapora nyelvén, amely az idegen fül számára mindig is úgy hangzik, mint mikor valaki jókedvében csúnyákat mond. Talán ebből értett hirtelen Lóránd lovag, talán megihlette őt is Róma jelszava, mert váratlanul veszekedni kezdett, dühösen hadonászott,  Kakas urat hívta, előrerúgta tott, és folyton ezt kiabálta:
-- A fene egye meg! A lovamat nem hagyom! Nem én! Ha eddig jó volt ez a ruha, ez a ló, jó lesz továbbra is!
A csapat megzavarodva megállt. A szemfülesebbek tüstént körülvették a handabandázó lovagot.
-- Mi baj van? Hé, hé, mi ütött beléd?! -- mordult fel Rikalffia Kakas.
-- Azt mondja a király úr őfelsége , hogy miattam nem jutunk semmire.
-- Na fene!
-- Hogy dobjam le a vértemet, és üljek át egy könnyebb lóra. Mert csak zörgök és csörömpölök. Miattam nem siethetünk eléggé. Márpedig én kijelentem, hogy a lovam drága ló, nemes ló, ő Valentiné, a legnagyszerűbb paripa!
-- Jó, jó, menjünk tovább!
Caroberto most olaszul kiáltozott tovább. Méghozzá Lórándot biztatta, csináljon csak minél nagyobb cirkuszt, mindegy, hogy mit mond, csak beszéljen, istenkedjen tovább.
-- Mit mond? -- intett Rikalffia Kakas Caroberto felé. Úgy ült a lován ez az eleven hústorony, mint aki egybenőtt vele. A hajnali derengésben ravaszul csillant a szeme.
-- Őfelségéről beszélsz?
-- Arról hát!
-- Miért nem adod meg neki a tiszteletet? Látod, ha tele vagyok is méreggel, mindig megadom a királynak a tiszteletet.
-- A te dolgod.
Rikalffia Kakas odatáncoltatta lovát a Lórándé mellé. Megragadta a lovag acéllemezes karját, és recsegő hangon így szólt:
-- Nincs időm ostobaságokra. Holnapután hajnalban Budán akarok lenni. Ha akarsz, jössz, ha nem akarsz, menj a fenébe!
Rikalffia Kakas igazán boldog volt, hogy végre a maga hangján beszélhet. De az már sehogy sem tetszhetett neki, hogy Lóránd hirtelen kardot rántott.
-- Nem Budára készültél! Árulás! A lányodat nekem ígérted, és most így beszélsz?!
Kakas elrúgtatott a lovag mellől. Kurtán felröhögött, és ő is kardot rántott.
-- Ne pofázz, te senki, te kóbor lovag! Se várad, se katonád! Jobb is, ha elpusztulsz innen!
-- Őfelsége ...
-- Károly a foglyom. Te pedig ... hé, fiúk, lökjétek le a lováról ! ... Aztán máris mehetünk.
A csókakői haramiák leplezetlen, vad röhögésben törtek ki. Most már az is értette a vezér tervét, aki eddig csak bámult. S mert nem olyan emberek voltak ők, akik saját meggyőződésük szerint cselekszenek, hiába volt néhány órával előbb még rokonszenves, kedves hős a szemükben Lóránd, a szavatartó lovag, most egymást biztatva estek neki, hogy lelökjék a lováról. Élve-e vagy holtan esik majd a földre, az már az ő dolga -- gondolták magukban, és hatalmasakat sújtottak nagy lovagi pajzsára.
-- Árulás! -- mennydörgött a lovag hangja. -- Megállj, Kakas, ezért még megfizetsz!
A szőke lovat nem kellett biztatni. Értette a dolgát. Tudott ő még különbeket is, hát igazán nem esett nehezére, hogy kérés nélkül is veszett iramban körbepörögjön, bakkoljon, és ki-kirúgjon a támadók felé.
Az első sebig valahogy nem vették komolyan a dolgot. Hogy a gyanút elterelje, Caroberto is ott hangoskodott a többiek között.
-- Andiamo, andiamo! -- kiabálta, amiből furcsa módon mindenki megértette, hogy véget akar vetni a veszekedésnek, és jóhiszeműségében még siettetné is a csapatot.
Caroberto azonban ezt kiáltozta olaszul:
-- Kakas felé húzódj! Jobbról vigyázz! Kerüld meg a fát... Most támadj !
Aztán hirtelen-váratlan nagyot szikrázott az acélpajzs. Csikorgott a kard rajta. Valaki felordított. A többiek csúnyán káromkodtak, és most már vak dühvei estek volna Lórándnak, ha az utolsó pillanatban meg nem fordítja és sarkantyúba nem kapja a lovát. Persze nem futott sokáig -- Valentiné bármilyen okos és harcias ló volt is, a magyar paripákkal nem versenyezhetett --, hanem csak addig, amíg meg nem hallotta maga mögött a dühös kiáltozást.
-- Megszökött! Ott fut! Utána! 
Rikalffia Kakas sztentori kiáltása harsant:
-- A király után! A király után!
Csakhogy aki verekszik, nem szívesen hagyja ott a zsákmányt. Aki már kapott egyet a hátára, fejére, nem szívesen szalad odébb addig, amíg vissza nem adhatja az ütést. A csapat nagy része ugyan eliramodott a Károly üldözésére, más része azonban Lórándot szorongatta továbbra is. Hát bizony most nem öten, nem is nyolcan, hanem annál jóval többen kerülgették, és csak szerencséje, páratlan ügyessége, no meg jó lova mentette meg attól, hogy egykönnyen a csókakői haramiák áldozata legyen.
-- Üsd! Vágd!
-- Haha, a világjáró lovag!
-- Nesze !
Az a nehéz, egyenes kard, Lóránd lovag híres-nevezetes kardja csodákat művelt. Talán mégiscsak igaz volt, amit a gazdája mesélt, hogy a legendabeli Exkalibur vasából kovácsolták, mert sosem tévesztett célt, és ahová lecsapott, ott hasadtak az inak, és törtek a csontok.
Meddig tartott a viaskodás, meddig nem -- Lóránd lovag egyszerre csak azt látta, hogy hárman-négyen holtan hevernek a földön, a többiek meg tétován vagdalkoznak, és egymás után szökdösnek elfelé.
-- Fussunk, fiúk, mert Kakas úr megharagszik!
Megugrottak -- Lóránd meg utánuk. Hát csak nem fogja cserbenhagyni barátját, a fehér ruhás királyt? Meg kell osztani a Rikalffia csapatát. Nem engedheti, hogy valamennyien Carobertót üldözzék.
Bősz kiáltással vetette magát a fickók után.
Ekkor olyasmi történt, amire nem is számított.
Rikalffia egyik vitéze váratlanul megfordult a lova nyergében. Meglóbált valamit a kezében, aztán elhajította.
Lóránd látta, hogy röppen a magasban és hogyan bomlik ki a pányva karikája, de már nem volt rá ideje, hogy egy mesteri vágással elmetélje.
A kötél rázuhant, lefutott a derekáig, vad rántást érzett -- és abban a pillanatban már zuhant is lefelé.
„Végem” -- gondolta magában, miközben iszonyú csikorgás, csörömpölés és dörömbözés közben a földre zuhant.
Ügy maradt fekve, szétvetett lábbal, szétvetett kézzel.Mozdulni sem tudott -- annál kevésbé, mert hosszú percekre elvesztette az eszméletét.
Mire magához tért, senki sem volt körülötte. Nem döfték le -- nyakán keresztül a mellébe szúrva, ahogy a vasba öltözött lovagokkal szokás --, hanem csak lerántották, és egyszerűen magára hagyták. Elég az. Mozogni nem nagyon tud, aztán van fontosabb dolguk is: a megszökött Carobertót kergetik.
Hanyatt feküdt Lóránd lovag, s kék szemével a kék égre nézett.
-- Bárcsak meghaltam volna -- suttogta. -- Oda a nevem, és oda a becsületem. Nincs olyan esküm, amelyet betartottam volna, nincs olyan szavam, amit megtartottam volna.
Szomorúan nézett az égre Lóránd lovag, és arra gondolt, így fog feküdni most már a világ végezetéig. Merev vaskalodája lesz a koporsója. Maholnap megjön a tél, s a páncélruha alatt jéggé fagy a teste.
Imádkozni szeretett volna, de szomorúan vette  észre, hogy semmi, de semmi ima nem jut az eszébe, hanem csak ezt mondogatja folyvást: haj, Istenem, Istenem!
Egyszerre csak árnyék vetődött rá. Egy nehéz test kerülgette.
-- Valentiné!
A nagy sárga ló ezt is tudta. Feküdt a gazdája, hát ő is lefeküdt melléje. Előbb hasára ereszkedett, aztán lassan, óvatosan eldőlt, s még a fejét is leengedte a száraz fűre. Mintha aludna. Persze így sosem alszanak a lovak.
A bajnoki vértezetben föltápászkodni nagyon nehéz. Annyit mégis meg tud tenni, hogy lassan odahúzza magát a ló nyergéhez.
Lóránd lovagban erre a gondolatra felébredt az életösztön. Addig fészkelődött, amíg fél kezével meg nem ragadta az állat nyergét. Akkor már gyerekjáték volt egészen közel húzódnia hozzá.
Az állat azt hitte, nyergébe veheti a lovagot. Megemelté a fejét, hogy fölálljon.
-- Maradj, maradj! -- kiabált Lóránd, és egy kétségbeesett mozdulattal megtalálta, ki is rántotta a nyeregzsebből éles pengéjű szalonnázókését.
Késsel a kezében mindjárt többre ment. Előbb lerázta vaskesztyűit, aztán a karvédő lemezek csatjait nyitotta fel, hogy tüstént utána benyúljon a vértezet vállvédő félgömbjei alá, és sorra elnyiszálja a tartószíjakat.
Mint rossz fedő, ha konyhakőre esik, olyan zajjal hullott le a nehéz bádogruha Lóránd lovagról.
Még néhány perc, és felállhatott. Vaskarok, vasmellényék, pikkelyes lábszárvédők nélkül, csak a páncél alá vett könnyű öltözékben állt a megvidárnodott ég alatt. Égre emelte a szemét.
-- Én uram, én Istenem -- kezdte. -- Hírnevem és becsületem volt az én minden vagyonom. Nem a világ számára, hanem a magam üdvösségére gyűjtögettem. Most, hogy mindent el is veszítettem, Istenem, légy velem!
Két kezével felemelte hatalmas kardját, és hegyével mélyen beledöfte a földbe.
-- Szűzanya, oltalmazz, Jézus Krisztus, segíts! Add, hogy ezt a kardot csakis arra méltó, igaz lovag húzhassa ki a földből, miként Arthur király legendájában az Exkaliburt csak arra érdemes ránthatta ki az üllőből. Hiszem, hogy az én kardommal ugyanígy lesz! Ámen.
Hitte igazán, hogy úgy lesz, ahogy kéri.
Elkapta az elesett zsiványok egyik kósza lovát, felragadott egy elhullott könnyű kardot, és nyeregbe ugrott. Aztán ahogy volt, fekete ingben és könnyű harisnyaszárban nekivágtatott a domboknak.
Valentiné, az okos ló néhány lépésre utána szaladt. Majd meggondolta magát, megrázta sörényét, és vidáman felnyihogott. Megfordult, és lassan visszakocogott az eldobált bádogruhához. Megszagolta, majd bólintott, mintha mondaná: „Vértes hegység, Vértes hegység, egy vérttel megint gazdagabb lettél.”
Legelni kezdte a száraz füvet, mint aki egészen biztos benne, hogy visszajön a gazdája.

Fehér lovon fehér király -- úgy repült, akár a mesében.
Mögötte meg a bőszült kiáltás:
-- Kerííítsd!
Ahogy hátrapillantott, látta a dombtetőn egymás után feltűnni Kakas embereit. A hajtás közepén maga a behemót várúr.
-- Kerííítsd!
Caroberto ráhajolt a lova nyakára, úgy vágtatott. Nem volt nála más fegyver, csak a kardja meg egy jófajta számszeríj, amit Csókakőn kért és kapott. Csakhogy ennek most nem vehette hasznát. Igaz, azt mondják, a magyarok vágta közben hátrafordulnak a nyeregben, és úgy nyilazzák az üldözőket. De hát ezt ő nem merte megtenni.
Érezte, hogy a lova pihenten vágtázik, és egyelőre örömét leli a száguldásban. Valósággal úszott a levegőben, és minden új nekirugaszkodása nyomán magasra vágódott patája alól a göröngy. Nem is hajtotta az állatot, mert egy ideig úgy tűnt, sikerül egérutat nyernie. Kakas úr népe lemaradt és szétszóródott.
öröme azonban nem sokáig tarthatott. Alighogy egy ligetes erdőhöz ért, már használnia kellett a sarkantyúját.
-- Sbrigati! Hajrá!
Az a patak került elébe, amelyen még hajnal előtt óvatosan átgázoltak. Most egyetlen szökkenéssel ugratott át rajta. Azzal berobogott a ritkás fák közé.
Merész cselre határozta el magát.
Mint a nyúl, ha megül egy barázdában, hogy aztán a vadászok sorfalán áttörve éppen az ellenkező irányba fusson, Caroberto is tüstént visszafordult, mihelyt a sűrűbe ért.
Jól számította, hogy Kakas úr megkerüli majd az erdőcskét. Ha most a tarlókon továbbvágtázna, éppen szembetalálkozna vele.
A sűrű nyiladékain száguldott keresztül. Óvatosan ráhajolt a lóra, fejét valósággal belefúrta a sörényébe, nehogy egy ág megcsapja, vagy éppen foglyul ejtse, mint a bibliabeli Absolont.
Messziről hallotta az üldözők kiabálását.
Most egy csalódott ordítás hangzott.
Aztán a csörtetés.
-- Sbrigati! Sbrigati!
A saját lova zaját nem is hallja, de utoléri őt egy ijesztőbb hang. Mint a bélpoklosok kereplője, úgy kopog, dübög, darál mögötte az üldöző lovak patkója. Most már úgy száguld, mintha teste nélkül ő maga is a lova volna, és mintha egy földöntúli kéz húzná alatta hátrafelé a magyar földet, tele dérlepte, száraz fűvel, fagyott virágokkal, havat váró göröngyökkel.
-- Kerííítsd!
Át azon a tisztáson. Két lapos domb között lankás völgy nyílik. A völgy végén újabb erdő.
És ekkor, mint szabadító angyal, szemben a dombtetőn megjelenik Lóránd lovag vállas, nagyszerű alakja. Mint a fergeteg, rohan lefelé.
-- Caroberto, itt vagyok!
Kiáltani akar neki, forduljon vissza, hiszen a vesztébe rohan. Meneküljenek együtt, mert itt már csak futni lehet, a harcnak semmi értelme.
Lóránd azonban elszáguld mellette. Kivont karddal egyenesen belerohan Rikalffia Kakas embereibe.
Egy vágás jobbra, egy balra.
A kard azonban csak a levegőt kaszálja.
-- A királyt, a királyt!
Lóránd lovagot egyszerűen megkerülik a lovasok.
Nincs, aki kiáll jön vele mindent eldöntő nagy viadalra.
Lóránd visszarántja a lovát, olyan erővel, hogy a szegény pára feltúrja a földet, és leül a farára.
Aztán fordulás vissza. Utánuk! Hajrá, hajrá! Nincs idő! Caroberto lova már fárad. Egyre kétségbeesettebb, egyre nagyobb ugrásokra vállalkozik, de már nincs se ritmus, se lendület a vágtájában. A király rémülten irányítja kifelé az őszi szántás bokatörő barázdáiból.
Lóránd most, hogy kevesebb a vértezet rajta, mint akármelyik magyaron, meg se kottyan a szívós paripának. Úgy suhannak, akár a kilőtt nyíl. A lovag a legelöl haladót veszi célba, s mert lovagi becsülete nem engedi, hogy hátulról döfje le a zsiványt, néhány lépést elébe rúgtat. Akkor visszafordul a nyergében.
-- Védd magad! -- kiáltja. És vág.
Dühös ordítás hallatszik. Kakas úr emberei meg akarják torolni a csúfos halált. Visszafogják a lovaikat, hogy körülvegyék és felkoncolják a lovagot. A várúr dörgő hangja azonban toyábbhajtja őket.
Aztán még egy vágás.
Majd meg a harmadik.
Kakas úr szörnyen káromkodik. Ez már csúnya dolog, ezt már ő sem hagyhatja. Ez az ördöglovag három emberét kaszabolta le. Csak int, és öten hátramaradnak, hogy Lórándot elintézzék.
Kettő azokközül hamar felbukik. Aztán Lóránd is menekül.
Elöl a fehér ruhás király. Mögötte a Kakas úr csapata. És oldalt, mint fekete pulikutya a marhákba, belé-belékap a csapatba Lóránd, a derék lovag.
Meddig tart ez a  hajsza? Úgy tűnhet, még órák hosszat, pedig a nap még-föl sem kelt igazán, még csak a hajnali fények vibrálnak a fák csupasz ágain, az elszáradt lombokon és az állatok verítékes bőrén.
-- Kerííítsd!
Ekkor mintha valóban isteni csoda történne, váratlanul egy kurta nyílvessző röppent ki valahonnan, az erdő bokrai közül. Nagy, látható ívet ír le a levegőben, és hallható dobbanással üti át az egyik zsivány bőrmellényét.
Számszeríj nyila volt. Az ellen már nem véd a bőrmellény.
„Megmenekültem” -- gondolja Caroberto, és habozás nélkül az erdő felé veszi az útját.


TIZENNYOLCADIK FEJEZET

Miről beszélnek a kereskedők? -- A kettőhöz egy harmadik! -- Gallicus Péternek szint kell vallania -- Irány Csókakő -- Kisértetvár -- Elkeseredett csata a nagy tölgyfa közelében -- Úgy ám!

Az öreg Sur minden legénye olyan nyalka vitéz lett, hogy öröm volt rájuk nézni. Ló, fegyver, ruha jó mód szerint és mégis szerényen. Fintor egy kobzot is kapott, mert egyre azon kesergett, hogy a régi hangszerét összetörték valami kocsmai verekedés közben. És mily én igric az, akinek nincsen kobza? Hát büszke is volt rá, naphosszat a hátán hozta-vitte, hogy bármikor előkaphassa, és szép régi dalokat pengethessen rajta. Mégis főképpen esti tábortűznél énekelgetett, hősi csatákról fűzve históriát s fűszerezve kisebb dalocskákkal -- vidám és pajzán dalocskákkal persze --, amit közösen fújtak.
Kartal sem volt többé az a szedett-vedett, magacsinálta vitéz, mint azelőtt. Új sisakot, új mellvértet vásárolt és könnyű sodronyinget is hozzá. A lovára pedig sárga csótár került, hogy hasonlítson kissé a Lóránd lovag nagy szőke ménjéhez.
Csupán Benedek nem kapott semmit. Ő ragaszkodott hozzá, hogy szegény kolduló barát maradhasson a világ szemében, aki csak felebarátai jóvoltából járja a világot igazi ló hátán, ahelyett, hogy az apostolok lován, vagyis gyalogszerrel utazna.
-- Tudjátok, barátaim, minden múlandó ezen a világon. Gazdagság, pompa, dicsőség. Csak az emberi szánalom maradandó.
-- De bölcs lettél, de bölcs lettél! -- nevetett rá Kartal, mint aki ismeri a papok titkát: azért olyan szerények, mert bármikor bármiből kivehetik a részüket.
Mindent, amit most szereztek becsületesen vásárolták.
Persze az Ottó király aranyaiból.
-- Sose bánkódjatok miatta, pajtikák! -- heherészett Fintor. -- Mindenki lop vagy rabol, aki anyától született. Csak hát a becsületes egyszer, a tolvaj meg a nagyúr többször . . . hehehe .
Azok az aranyak az Ottó király lovának nyeregtakarójában rejtőztek, ámbár kevesebb, mint amennyit Perchtold mester sejtett, így is találtak annyit, amennyiből kikupálódhattak, és még a kenyeret is pénzen vehették.
Vajon meddig? -- töprengett Kartal, mert a vezérséggel gond is jár.
A városokat még mindig elkerülte, mert a fejébe vette, hogy ameddig Károly királyt meg nem találja, könnyen balra fordulhat a sorsa. Nem esett volna jól, ha valahol lefogják őket, és faggatni kezdik, ugyan kifélek-mifélék. Honnan a pénz, és kinek a vitézei? S tudta már azt is, az ő nevét csúnyán meggyalázták a kaján főurak.
Akit zsiványnak mond a világ, az úgy is éljen, különben rajtaveszt.
Vagy pedig jól vigyázzon.
A kalmár megrémül, ha bárki megállítja az ország útján. Aztán ha megnyugodott, és teli van pénzzel az erszénye, szívesen elmeséli híreit. Mert az útonjáró kereskedő nemcsak az árut, hanem a híreket is hozza-viszi, őt aztán édeskevéssé érdekli, hány király verekszik a trónért, hanem csak az, hogy ki ne rabolják a rablók, meg ne adóztassák a vámosok, és hogy a nyakán ne maradjon a portékája, így tudta meg Kartal, hogy Ottót megkoronázták Székesfehérvárt.
-- Mivel? -- bámult el.
-- Hát amivel királyt szokás, uram -- vonogatta vállát a kereskedő, és furcsán nézett.
-- A híressel?
-- Azzal hát. A Szent István koronájával. Összevonta Kartal a szemöldökét. Úgy pillantott a két csobolyóforma ládára -- egyik az ő lova nyergén, a másik a Benedekén függőt --, végül nagy komoran megkérdezte:
-- Igaz ez?
-- Miért hazudnék, vitéz uram? Úgy látom, nem szívesen hallod, amit mondok. Bevallom, még sosem találkoztam ilyen derék lovaggal, amilyen te vagy, ezért hát nem is folytatom.
-- Folytasd csak, folytasd!
-- A király nagyon büszke a magyar koronára. Azt mesélik, a lova nyergén hozta magával a hazájából. Akinél a Szent István koronája, azé a trón, hát igen. Nagyon félti, örökösen a fején viseli. Budára is úgy vonult be nagy cècó közepette, hogy a fején volt a Szent Korona. Azt hiszem, vitéz uram, hogy Ottó király csak a koronában bízik. Nincs őneki valami nagy pártja. Most azon munkálkodik, hogy összehívja a koronázó gyűlést, és az ország legfőbb uraival meg főpapjaival elismertesse a királyságát.
-- Tehát ő is tudja, hogy a korona nem minden.
-- Fene világ ez itt. Te kinek a pártján vagy, nemes lovag, ha meg nem sértelek a kérdésemmel?
-- Gondolhatod, hogy Károly királyén.
-- Annyit mondhatok, megjött ám Gentilis bíboros úr, aki a király útját egyengeti. Ottó pedig Erdélybe ment, koronástul, házasságot kötni.
Kartal bólogatott. Nem nézett a kereskedőre. Mintha csak megigézték volna, egyre a két csobolyót nézte. De hát azokkal nem történt semmi csodálatos. Békében függtek a helyükön. Amikor a kereskedők elköszöntek, ő csak némán intett, hogy isten áldja őket, aztán sarkantyúba kapta a lovát, és visszavágtatott a táborhelyre.
Abban a barlangban ütötte fel a tanyáját, amelyet Benedekkel fedeztek fel. A medvebőrt is rendben megtalálták.
-- Ha eszem volna -- mondta Kartal Benedeknek --, akkor a magam szakállára végigpusztítanám ezeknek a nyavalyás magyar uraknak a tanyáit. Hogy okuk legyen KartAlra panaszkodni.
-- És neked semmi okod ne legyen az igazságodat követelni! Ne keseredj el, pajtás! Megtaláljuk Károly királyt.
-- Ottót megkoronázták. A Szent István koronájával.
-- Hát ezt én se nagyon értem ...
Kartal hol lekapta a sisakját, hol föltette megint. A fejét vakarta, az arcát gyűrögette. Tele volt gonddal. Mert eddig minden olyan simán és egyszerűen ment. Csak bátorság és hit kérdése volt minden. „Károly királyt akarom Magyarország trónján látni. A magam módján segítem. A legnagyobb hőstettre is képes vagyok érte. Megszerzem a koronát is ...”
Aztán itt van, ni. Két aranykorona hever előtte. Egyformák, mint két tojás. Igazinak látszik mind a kettő. Szent István koronája mind a kettő.
Ottót pedig megkoronázták...
-- Perchtold uram, nem vagy ám a foglyunk.
-- Tudom, barátom. Te meg vagy derék lovag.
-- Menj a királyodhoz, ha úgy tetszik.
Bécs főlövésze és bírája, Perchtold szabómester bölcsen ingatta a fejét.
-- Én megyek vissza Wien, ahol becsületem van. De előbb hadd keressem meg az én szerelmesem... a tűzégette lányt.
Kartal elfojtotta a mosolygását. Magához intette Fintort és Benedeket.
-- Halljátok-e, gondoltam valamit...
Ez volt hát az előzménye, hogy Gallicus Péter mestert azon a baljós napon Buda jól őrzött várából a díszes méntéjű, nyalka vitézek magukkal ragadták. Nem ám úgy, ahogy a rablók szokták. Nem titokban, és nem is iramodva. Hanem előkelő, nemes ügetessel, mint akik nagy úr
jobbágyai, és magas rendelésből kísérik a megbecsült ötvösmestert valami messzi útra. A kapuőrség kapitánya ráköszönt:
-- Isten áldjon, mester uram!
-- Köszönj vissza és vigyorogj -- sziszegte Benedek paphoz nem illő keménységgel.
-- Ö . . . öö . . . isten . . . Au revoir!
Kitáncolt a kapun a kis csapat. Aztán hujjé, neki a hegyeknek!
A csobolyóforma ládikó Fintor nyergén lógott. Az igric időről időre rávágott a tenyerével, és a fejét csóválta.
Gallicus mesternek mindannyiszor végigfutott a hideg a hátán.
-- Hová visztek? -- kérdezte nagy sokára.
-- A vezérünkhöz -- felelte Benedek.
-- Ki az?
-- Ismered.
-- Csak nem? . ..
-- A neve Kartal.
Csuklott egyet Gallicus Péter. Hegyes orra bánatosan lógott. Ravaszkás szemével rápislogott Benedekre.
-- Amice . . .
-- Hm?
-- Tudom ám, hogy neheztelsz rám.
-- Okos vagy, Pietróm.
-- Nem felejtettem ám el, hogy tartozom neked ...
-- Halálodig nem felejted el, igaz?
-- Oh, amice ... drága Benedetto barátom ... megadnám  neked. A dupláját is.
-- Nem kell nekem már a szimplája sem, Pietro. Jól megvagyok Isten kegyelmével. S ne hidd, hogy futni hagylak. Szépen velünk jössz. Hozod a koronát is ...
Az ötvös halottsápadt lett. Kimeresztette a szemét, és nem mert többé pisszenni sem.
Ahogy befordultak egy erdei ösvényre, ahogy végiglovagoltak az évszázados fák alatt, ahogy a hideg szurdokok mélyén végigkopogott a lovak patája, a madárképű ötvösben nőttön-nőtt a rossz érzés, hogy őt most valami szörnyű dologra viszik, és talán már készen is van a halálos ítélete. Fel-felrénflett benne, hogyan is fogadta ő azon az estén Kartalt, aki ,,a király vitézének” nevezte magát. Bizony nem valami barátságosan, és ha úgy vesszük, hát be is csapta... akárhogy is van, Kartal, a rettenetes vitéz, nem felejtett, és most leszámol vele.
-- Mit akartok tőlem? -- suttogta latinul, de vesztére, mert rádörrent ám Fintor:
-- Magyarul beszélj ám, komám, hogy mi is értsük! Mert hátha félreértjük, és az csak neked rossz . ..
Azt hitte, bekötik a szemét, úgy vezetik a rablótanyára. Csakhogy ezek a vitézek nem úgy festettek, mint akik nagy rablók volnának. Az erdei tisztáson is minden óvatoskodás nélkül vonultak a barlang elé, ahol fekete medvebőrön ülve, komor tekintettel várta őt a rettenetes lovag.
-- Uram, irgalmazz! -- Az ötvös alig kászálódott le a lováról, tüstént térdre hullott Kartal előtt.
Kezébe temette arcát, és nem merte felnyitni a szemét, jóllehet hallotta maga körül a járást-kelést, hallotta a kurta, dühös félszavakat is.
-- Hát ehhez mit szólsz? -- hallatszott Fintor hangja.
-- Jól sej tettem! -- mondta Kartal.
-- Mit csináljunk?
-- Tedd ide a másik kettő mellé.
-- Meghajlítom ezt is.
Aztán nagyon nagy csendesség támadt.
Gallicus Péter megérezte, hogy most rajta függ mindenkinek a szeme.
Megérzi azt az ember.
Megérzi azt is ha valakinek a tekintete valósággal süti a bőrét.
Pedig Kartal csak egy-egy futó pillantást vetett rá. Máskülönben egyre a koronákat nézte, amelyeket Fintor szép sorban a lába elé helyezett. Most már hárman voltak ám a Szent István koronái. Mindegyik szakasztott olyan, akár a másik kettő. Az igric a harmadik keresztjét is meghajlította, úgyhogy mire Gallicus Péter nagy óvatoskodva ki merészelte nyitni a szemét, már nem lehetett eldönteni, melyiket is hozták ővele.
Nemhiába volt fiatalember Kartal -- jóformán gyerek --, nem tudta megmagyarázni saját magának sem, miért olyan dühös Gallicus Péterre. Hiszen él ebben az országban gyilkos is, rabló is, csaló is éppen elegendő. Van közöttük kicsi és nagy -- miért éppen Gallicus Péterre haragszik ő olyan nagyon?
Márpedig haragudott.
Reszketett a méregtől, ahogy a három koronára tekintett.
Jól látta, hogy az ötvös is reszket. A félelemtől.
-- Na, te hétpróbás gazember! -- dörrent rá.
-- Mindent megmagyarázok . . .
-- Nincs mit magyaráznod! Úgyis hazudnál!
-- Uram . . .
-- Mondd csak, Gallicus Péter, nem akart még senki agyonverni? Úgy hallom, a budai hóhérnak egy ideje semmi dolga.
-- Lovag úr, irgalmazz! Én mindig legyek hűséges alattvaló . . . amit megrendelnek . . .
-- Elég! Nézd meg ezt a három koronát! Te csináltad valamennyit! Így van?
-- Kettőt.
-- Felelj, melyik az igazi!
Kartal döbbenten látta, hogy Gallicus Péter gyorsan és magabiztosan emeli az ujját, a mozdulat azonban abbamarad, a niutatóujj reszketni kezd, az ötvösből sírós nyöszörgés tör fel, és amikor ő rákiált:
-- Felelj! -- a madárképű ember csak a fejét rázza.
-- Nem ... nem tudom ... Jé ne sais pás ...
Kartalnak most már legalább oka volt a méregre. Káromkodott is szaporán. Benedek nem győzte a fejét csóválni. Fel-alá járt a három nyitott ládikó előtt, és néha úgy torpant meg Gallicus Péter közvetlen közelében, hogy azt várták, beletapos.
-- Az istenfádat, te gazember! Hát te sem tudod?
-- Ölj meg, uram, de nem tudom eldönteni.
-- Vagy talán Ottó fején van az igazi? Gallicus felugrott, és szinte örömmel mondta:
-- Nem, nem. Ottó fején nem igazi. Voltam fáradt... A zománc elfolyt, a lemezt összegyűrtem... Il m' a fórt préssé ... Sürgetett. Egész éjjel dolgoztam. Megmondtam őfelségének, s fején ott senki sem meri nézegetni... viselje mindig ...
-- Melyik az igazi?
Gallicus Péter ismét térdre esett. Most már a koronák előtt. Rájuk hajolt, átölelte a ladikokat, ujjaival végigsimította a zománcos képek sorát, a pántok aranylemezeit, kiemelte és belülről is megnézte mind a hármát.
-- A csikós száz és száz ló között is meglátja, ha idegen került a ménesbe. A gazdasszony észreveszi az idegen libát a sajátjai között... Hogyhogy nem tudod három közül megállapítani, melyik az eredeti?
Az ötvös arca hol lilára változott, hol meg fehér lett, akár a meszelt fal.
-- Nemes Kartal... vitéz lovag ... -- dadogta. --, Isten nekem adott nagy tehetség. Rosszra használtam, bűnös ember vagyok. Üss agyon, vedd a véremet... de nem tudom, hogy melyik az igazi.
Kartal keserű mérgében talán agyon is ütötte volna, ha abban a pillanatban elő nem vágtat az erdő rengetegéből egy lovas legény.
-- Megvan! Megvan! -- rikoltozta már messziről. -- Csókakő várában megtalálhatjuk. Rikalffia Kakas úr vendége!
Most hát Kartalon volt a sor, hogy elsápadjon az arca. Benedekre villant a szeme, és öklével belevágott a levegőbe. Mintha mondta volna: no hiszen, még csak ez hiányzott!
De nem mondott többet, hanem csak ennyit:
-- Lóra!
Milyen idegen, bágyadt, különös fénye van a téli napnak. Később veti fel fejét a keleti dombok fölött, küszködve kapaszkodik az ég nagy kristályburkán fölfelé, de nem viszi sokra. Árnyéktalan üvegfénnyel szórja be a világot, és csak mosolyog, mosolyog, mint lányokra a vénember. Hideg az ég, a kékje is, más, mint nyáron, a felhők sem gomolyognak, hanem széthúzó muszlinkendők csupán. A fák alatt nedves az avar, hajnalban dér fehérlik rajta, de hamar tűnik. A fű fáradtzöld és sötétbarna -- köpenyre, harisnyaszárra rátapad a bogáncs.
-- Hó kellene már.
-- Idén még nem esett.
-- Megfáznak a földek.
-- Ha nem fagy, nem fáznak. Különös ... mintha melegedne a föld is errefelé. Hallod-e, kedves Kartal, Bolognában és Rómában láttam ilyen enyhe teleket.
-- Olasz királlyal olasz napfény ... jó jel. Ugye, Benedek?
Dideregtek a hajnali hidegben, de meleggel biztatta őket a nap.
Kartal kitágult orrcimpákkal szedte a levegőt. Nagyokat nyelt, és keveset szólt. Ne lássák rajta, mennyire izgatott. Közel a nagy találkozás, amelyre sokáig készült, amelyért annyi mindent kockára tett.
Ha majd előtte áll, ugyan mit is mondjon neki? Hogyan szóljon hozzá?
-- Benedek ...
-- Hm?
-- Semmi, semmi...
Lassan ügettek tovább. A lovak patkója csöndesen dobogott a fagyos földön.
-- Benedek. 
-- Hm?
-- Hogyan szól az ember egy királlyal?
-- Hát… tisztelettel, de úgy, mint más emberfiával. Azt hiszem. Ámbár még sosem beszéltem királlyal.
A minden lében kanál Fintor persze hogy odahallgatott a suttogó beszédre. Most közbeszólt:
-- Nem úgy ám! Hanem fél térdre ereszkedsz, egyik kezedet a szívedre teszed, a másikkal így csinálsz -- szélesenkaszált jobb karjával --, aztán rákezded: Felséges királyom, életem-halálom a kezedbe ajánlom, engedd meg, hogy igaz szívvel hódoljak előtted. Messzi földeket bejártam, csak
hogy alázatos szolgád gyanánt térdre hullhassak magas színed előtt. Felséges uram ...
-- Jó, jó ... ne bolondíts! Ez csak a mesében van így. 
Legyintett Kartal, de a szíve mélyén mégis jobban tetszett neki a Fintor tanácsa, mint a Benedeké.
Mentek tovább. Fintornak bolond ötlete támadt, a tenyerével dobolni kezdett a korona ládikóján. Kartal előbb a fejét csóválta, aztán utánozta, míg végül mind a hárman szép ütemesen dobolgattak, ki-ki a maga csobolyóján.
-- Tam-tatam-tatatatatam-tatam.
-- Hajrá!
Kartal vágtába kapta a lovát. Hajtotta a türelmetlenség. Valami belső hang egyre azt suttogta, a koronánál is nagyobb szüksége van most rá Károly királynak.
Végigrobogtak egy széles völgyön, megzavartak egy sereg birkát, nevették, hogy szedi lábát a megrémült pásztor -- Sur legényeinek szörnyen tetszett, hogy most már ilyen nagy a tekintélyük --, aztán felfutva egy dombtetőre, megint lépésre fogták a lovaikat.
-- Ha valaki vígan él, juhászlegény is úgy él, zöld erdőben, sík mezőben kószál, sétál, furulyái, billeg-ballag, meg-megáll.
Nótázva köszöntötték a hajnalt, vidám énekszóval siettek Csókakő várához.
A hegyek felől közelítették meg, azért nem láttak semmit a nagy pusztulásból, ami a falut érte. Libasorban mentek az erdei úton, csendesen dúdolgattak, de már megint rányomta lelkükre bélyegét a találkozás izgalma. Kartal, a hős ifjú vitéz kicsi gyerek lett a lelke mélyén, mert eszébe jutott, micsoda mérges király ez a Caroberto, hogy rávágott a kardjával, amikor szólni merészelt hozzá. Azám akkor ő még paraszt volt, most azonban fegyveres vitéz, aki igazságot kér a királytól, és cserébe a kardját ajánlja.
És itt a három korona.
Gallicus Péter sehogy sem tudja eldönteni, melyik az igazi. Még azt sem találja, amelyiket Gentilis bíborosnak ajánlott fel, mert Fintor azon is olyan akkurátusán hajlította meg a keresztet.
Hát jó, döntsön a király! A mérges király.
Eszébe jutott szegény apja. A kicsi sírdomb a sárfalusi temetőben.
-- Nagy a csend -- mondta Benedek, és ez visszarántotta Kartalt a való világban.
Nagy a csend. Hosszú mulatozás után biztosan alszik a király. És mindenki lábujjhegyen jár körülötte.
Hogyan is mondta Fintor? Fél térdre ereszkedik az ember. Jobbját a szívére teszi, baljával egy ilyen mozdulatot tesz.
-- Na...
-- Tessék?
-- Miért hadonászol?
-- Semmi. Csak .. . arra menjünk?
-- Miért? Nem arra van a vár. Nézd, a fák között már látszik is a fala.
-- Hát jó, menjünk.
Csendes az erdő. A téli erdő így hajnalok hajnalán igazán csendes.
Kartalnak eszébe jutott az az éjszaka, amikor a remetéhez jutott. Milyen szép és zajos volt akkor a sármelléki vadon. Itt meg csupa csönd. Nagy bagoly ül egy ágon, és álmosan hunyorog.
Ahogy a várhoz közeledtek, és életnek nyomát sem találták, ők is elhallgattak. Óvatoskodva pislogtak körül, folyton-folyvást azt várták, hátha valahonnan az ágak mohos rejtekeiből vagy valamilyen istentudja helyről nyílvessző röppen feléjük. 
Furcsa. Halott erdő.
A vár is hallgat.
Meredek kaptató vezetett a hegy felőli kapuhoz. Itt már véget értek a fák, a falak körüli irtáson kellett átmenniök.
-- Hééé! Semmi válasz.
Nem volt nagy vár a csókakői vár. Budához képest kicsi kunyhó. Egy nagy lakóház kőből, egy istálló kőből, és mindezt szabálytalan falak veszik körül. A fehér kövek szinte világítanak a hajnali szürkületben.
A ház ablakaiban semmi élet.
Úgy látszott, a kapu csukva, de amikor közel kerültek hozzá, csak akkor derült ki, hogy a pánt sehol sem rajta, egyszerűen csak be kell lökni, és nyílik. Belökték szépen a nagy kaputáblákat, és kitárult előttük a széles várudvar, közepén a tűz elhamvadt parazsával, távolabb a szétdobált hordókkal, kerekekkel, sarokban a nagy köteg szénával. A kihűlt kondérban megfagyott a kolbász zsírja, egy cinke ült a peremén.
-- Hééé!
Semmi válasz.
Kísértetvár, halott világ.
Kartal döbbenten állt az udvaron.
-- Károly ... -- suttogta. -- Hol vagy?
Elment vagy elszökött? Mégsem ő lesz a király? Vagy megölték volna?
Leugrott a lováról, és tétován körbefutott. A többiek követték a példáját. Kantáron fogva vezetgették a lovaikat, úgy néztek be mindenhová.
A nagy hajítógép árván álldogált. Körülötte a kőgolyók. A falak tövében és a gyilok járdákon elhullott nyílvesszők. A tűz körül szétgurult fakupák. A falak szegélyén kiömlött vér barnult, a tűz helye körül kiömlött bor piroslott.
Halottat sem láttak odabent, de felfedezték azokat hamarosan. Ahogy a falakról a meredek oldalon lenéztek, nemcsak a romba dőlt falut láthatták, meg az ostromlás mindenféle maradványait, hanem oldalt, egy szikla tövében a gúlába rakott tetemeket is.
-- Ostrom volt -- mondta Kartal. -- Az ostromot abbahagyták, temetni is készültek, de az is abbamaradt. Tüzet raktak, vigadoztak, aztán azt is megunták. Ugyan miért?
-- És hová lett a király?
-- Egy várat így magára hagyni.
-- Az ám, pajtikák, egy várat így a kezünkre adni, hehe!
Fintor nagy vidáman körbetáncolt az udvaron.
Arra gondolt Kartal is, amit Fintor kimondott. Igazán jobb hely ez, mint erdő mélyén a barlang. Csak ki tudja, nem jön-e vissza a gazdája? Ki tudja, Rikalffia Kakas hátha a királynak lett jó barátja? Visszatérnek egész sereggel. Élén a királlyal. Akkor aztán mi lesz?
Rátévedt a tekintete a három csobolyóra.
Döntött.
-- Hej, öreg Sur, te leszel a várkapitány, rád bízom az őrséget. Ti, fiúk, lássatok munkához! Zárjuk be a kapukat.
Ketten-hárman szaladjanak le a faluba, és nézzenek széjjel. Ha van kardfogó ember, hívjatok föl őket. Úgy látom, lónak, embernek bőven van itt eleség ... Majd csak lesz valahogy.
(„Hej, apám, apám, Uzafia Péter, gondoltad-e, hogy Szanda vára helyett másik várat szerzek majd cserébe?”)
Benyitott a ház ajtaján. Nehéz falépcsők odabent. Lenn a nagy konyha, éléstár, fenn a szobák. Feldübörgött a kihalt házban. Belökte az ajtókat. Ez itt hálószoba, az ott asszonyszoba, ez itt valami trónteremféle, hatalmas karosszékkel az ablak előtt, az ott az ebédlő, a hosszú asztal tetején ijedt macska nyávog.
Minden kihalt.
A folyosó végén egyetlen ajtó. Ez nem nyílott puszta mozdulatra.
-- Hej, ki van odabent?
-- Akárki vagy, szabadíts ki! Áldjon meg az Isten érte!
Hát ugyan mi állhat ellen Kartalnak? Egy tölgyfa ajtó aligha. Ugyan meddig tart a markos cimboráknak kitépni ezt akár tokostul? Semeddig.
Ahogy bezuhant az ajtó, ahogy beugrott Kartal, kicsiny szobát látott. A falnál ágyat, azon egy beteg leányt, a szoba közepén egy sápadt, madárképű asszonyt. Ahogy az asszony meglátta, térdre esett.
-- Felséges uram ...
Odaugrott hozzá, felsegítette, és gyengéden így szólt:
-- Tévedsz! Nem király vagyok, hanem csak a szolgája. Az én nevem Kartal.
-- Kartal? -- ismételte Borbála asszony, és elájult.

Egy hatalmas tölgyfa közelében szabályos csata dúlt.
Caroberto egyenesen beleszaladt a Gyürkefia csapatába. Ahogy elsurrant mellette a nyílvessző, ahogy hátratekintve meglátta felbukni Kakas egyik vitézét, gondolkozás nélkül bevette magát a fák közé. Ott aztán nem más ugrott elébe, mint a szélesen röhögő Gyürkefia Miklós.
-- Grácia ... -- fröcsögte, és vöröslött a képe. -- Hé, ti hárman, kötözzétek meg ezt a fickót, és vigyázzatok rá!
Gúnyos szívélyességgel meghajolt Caroberto felé, azzal rohant is tovább, hogy szembeszálljon Kakas fegyvereivel.
-- Na, te talián, grácia, grácia, add a kezed gyorsan! Hehe . .. így jár, aki nem tud magyarul!
-- Porco di Bacco! -- Azzal suhant Caroberto kardja, és Gyürkefia vitézének arcán véres csík támadt.
-- Fogjátok el!
Nem lehet. Kakas robbant közéjük.
-- Mentsük meg a királyt! -- harsogta pimaszul. Kardok villognak, pajzsok csattannak, dühös, fájdalmas ordítás hangzik, nyihogva ágaskodnak a paripák, ember és állat ínyéig vicsorog.
-- Caroberto, Caroberto! Grácia, grácia! -- táncoltatja lovát Rikalffia Kakas, és úgy csinál, mintha azért kergette volna idáig a királyt, hogy megmentse Gyürkefiától. Mindenáron karon akarja ragadni, hogy magával húzza, integet és hívogatja, közben káromkodik, hogy a fene essen beléd, hát gyere már, nem akarlak bántani, hé, hol az a Lóránd, aki tolmácsoljon, hozzátok már ide!
Nyílvesszők suhannak át a levegőn. Gyürkefia emberei jóval többen vannak, egyszerűen körbefogják Kakasékat, és ütik-vágják őket, mint a répát. Hát védekezni kell, támadni is keményen, mert itt igazán vérre megy a dolog, és még annál is többre, mert ha itt elesik, még csak hagyján, de hátha életben marad, és oda lesz a vára, oda lesz a foglya is. Körbefogják Carobertót. „Védelmezik”. Vagdalkozva próbálnak továbbmenni.
Hát hol van Lóránd?
A derék lovag látja a szörnyű veszélyt. A nagy csetepatéban könnyen kiolthatják Károly életét. Szidja Gyürkefiát, árulónak, ocsmány gazembernek nevezi, és karddal esik neki. Mint a villám, jár a kardja, hát most aztán megmutatkozik, micsoda nagyszerű bajvívó ő. Egyszerre hárman-négyen is rárontanak, és meg se kottyan neki, s ha homlokáról csurog is a veríték, minden mozdulata, minden elhajlása, vágása olyan, mint fertályórával ezelőtt, amikor Caroberto védelmére sietett. Szúr, döf és vág, egy pillanatra sem pihen, tízfelé is képes figyelni, akik őt támadják, azok kapkodják csak a fejüket igazán.
-- Vigyázz! Hej, az apádat, nem is ember ez, hanem maga a sátán!
No, csak ez kell a félősebbjének! Aki megvív egy egész sereggel, rögtön reszketni kezd, ha az ördögöt emlegetik.
Megbomlik a Gyürkefia csapata. Jobbra-balra pörög Lóránd kardja, és körülötte úgy hullanak az emberek, akár az őszi legyek.
-- Hajrá! -- üvölti most Rikalffia Kakas, és megpróbál kitörni. Hiszen sikerülne is, ha ez az átkozott olasz királyfi nem volna olyan fenegyerek, ha nem kellene őt is vigyázni, és nem kéne folyvást noszogatni, hogy erre meg erre, és ne bennünket üss, hanem azokat, ni.
-- Kötelet! -- ordítja.
A pányva kiröppen, de célját téveszti, összetekeredik, a lovak botladoznak benne. Rikalffia üvölt, káromkodik:
-- A fene essen beléd! Miklós, érts a szóból!
-- Mentsük meg a királyt! -- röhög Gyürkefia, és ügyesen kitér Lóránd csapása elől.
-- Hé, hagyd abba! Én inkább megölöm!
-- Én meg téged!
-- Az én foglyom!
-- Az enyém! Viszem Ottónak!
-- Ottó az én királyom! A lányomat küldtem hozzá! Mindent tud rólad! Buda ostromát is. Jobb, ha megegyezünk,
Ez a párbeszéd csöppet sem nyugodtan, és éppenséggel nem folyamatosan zajlik, közben zuhognak a buzogányok, csattognak a pajzsok és a vértek, lefordul egy-egy vitéz a lováról, sikonganak a szablyák.
Caroberto mindent hall. De hát persze nem érti a szót. Látja, hogy a két vezér már egymást kerülgeti, de nem azért, hogy megvívjanak, hanem azért, hogy megegyezzenek. Megpróbál kitörni, és ez lesz veszte. Ahogy vagdalkozva félretáncoltatja a lovát, majd hirtelen sarkantyúba kapja, a két vezér tüstént megérti egymást, jobbról is, balról is ismét bekerítik.
-- Szökik! Fogd meg!
Most már mind a két csapat őt vadássza. De nem egymás ellenében, hanem egymás kezére.
Nem jut tovább, csak egy fáig. Itt elébe ugrat egy zömök ember, és láncos buzogánnyal hadar előtte. Az ellen csak a pajzsa védheti, a karddal mit sem ér, visszaugrat, hogy másfelé meneküljön, de akkor hallja ám, hogy kettős füttyszó visít, és ahogy körülnéz, nem lát más viaskodást, mint a tömeg túlsó végén Lórándot, aki üt, vág és csapkod, noha reménytelenül, mert ugyan hogy is akarja őt innen kimenekíteni?
No, most nem segít Domenico atya vezeklő imádkozása, most csak a jó olaszos méreg segíthet. A fene essen ebbe a világba, itt kell kinyúlnia hitvány módon két rabló között? Mert fogoly nem lesz, annyi szent. Mert őt nem fogják világ szégyenére a kopasz bajor elé hurcolni. Hej, legalább méltó harcban esne el, legalább ország dolgában, a trón miatt viaskodna ...
-- Dögölj meg! -- kiáltja és egy mesteri vágással derékba szakasztja a buzogányos fickó testét és életét.
-- Hé, állj, állj! -- ordít rá Rikalffia Kakas, hogy majd megszakad a hangja.
Abban a percben mintha a végítélet angyala jelenne meg a pannon dombok felett. Csókakő irányából megeresztett kantárral száguldó lovakon valósággal röpül feléjük egy kis csapat. Nem többen. Mindössze öten lehetnek.
Előbb még észre sem veszik őket, csupán egy-egy értetlenkedő kiáltás hangzik, aztán mindenki megdermed, mert az öt ember úgy robban közéjük, akár a mennykő. Az élen egy zömök, fekete képű fiatal vitéz. Csak úgy villog a szeme, ahogy gondolkozás nélkül nekivágtat a seregnek.
A kezében pedig -- lássatok csodát! -- egy hatalmas kard.
A legendás Exkalibur vasából kovácsolt csodálatos kard.
-- Hé, te!
Nincs idő szóra. Nincs idő semmire. Az a kard valósággal lángol, az a kard úgy csap le, mintha egy valóságos isten tartaná.
-- Kartal, Kartal! -- visít Mető.
És menekül, mint aki eszét vesztette.
-- Kartal, Kartal?! -- Megdöbbenés, kérdés, düh és csodálat vegyül a zavaros kiáltozásba. Ez a hangzavar felrázza a megdöbbent embereket. De addigra már tízen is a földre zuhantak, addigra már szétlökődött a nagy kör.
Kartal négy kísérője négy fiatal fickó. Azoknak a kezében is úgy jár a penge, akár a motolla. Örül, aki el tud ugrani előlük.
-- Hé... te... Hé, te! -- Rikalffia Kakas csak ennyit képes ordítani, és habzik a szája dühében.
-- Neki, neki! -- rikácsol Gyürkefia Miklós, és észre sem veszi, hogy a lova pedig hátrál. Suhan a nagy kard. Jaj kiáltás jelzi az útját. Aztán Kartal odaugrat a fehér ruhás király mellé. Egymás szemébe néznek.
-- Gyere!
Csak ennyit mond Kartal. Magyarul. És a király szó nélkül vele vágtat.
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amelyben Kartal találkozik a kese lóval -- Na, ti zsivány urak, most reszkessetek! -- Károly király ismét a csókakői várban -- Kartal bemutatja barátait -- Amelyikre rámutatsz! -- Mire készül Fintor?

Kartal így mentette meg Károly király életét.
Borbála asszonytól megtudhattak annyit, hogy szörnyű aggodalom támadjon bennük. Legszívesebben ész nélkül rohantak volna tovább, Caroberto megszabadítására. Csakhogy válságos pillanatokban sosem szabad ész nélkül cselekedni.
Ha az egész csapat továbbrohan, könnyen rajtaveszíthetnek. Viszik a három aranykoronát is -- mindegyik iszonyú érték! --, velük van Gallicus Péter, aki fogolynak még megjárja, csatában azonban csak teher. Velük van Perchtold mester is, aki már tudja, hogy szerelmének, Zsuzsannának apja után vetnék magukat. Nos, a szerelmes vitéz könnyen lesz árulóvá. Rá sem számíthatnak.
Üldözéshez, szabadításhoz gyönge az ő serege. Menjenek bár kevesebben, de úgy, mint a villám.
Keményen letorkolta Benedeket és Fintort. Maradjanak csak Csókakő várában, Benedek ápolja a beteg leányt -- a remeték amúgy is értenek az orvosláshoz. Sur és Fintor pedig a vár körül vizslassanak.
Kiválasztott négy legényt. A legvadabbakat.
Aztán nekivágott az útnak. Nem volt nehéz dolgtik. Rikalffia Kakas csapatának nyomán ment Gyürkefia is. Jól kitaposott ösvényen száguldhattak.
-- Beléjük vágunk -- magyarázta. -- Ha nem sikerül elsőre magunkkal vinnünk a királyt, megpróbáljuk másképpen. Fontos, hogy ne hagyjátok magatokat megállítani.
-- Bízd ránk -- mondták Sur legényei.
Ahogy végigvágtattak az erdőkön-mezőkön átvezető csapáson, egyre azt számítgatta, vajon időben utoléri-e a Kakas csapatát. A várúr aligha hajszolta meg a lovait, hogyha váltás nélkül akart Budára jutni. Ebből az okból Gyürkefia sem siethetett sokkal jobban. Legfeljebb annyira, hogy utolérje nagy ellenfelét, és elragadja tőle a királyi foglyot. Akkor pedig vér folyik valahol, s jó, ha időben odaérnek.
Kartal szívét nagy-nagy lelkesedés melengette. Veszélyben a király -- az ő királya . . .
-- Hajrá, hajrá... Sárkány! Gyerünk! Mentsük meg a királyt!
Vágtattak, mint a szélvész.
Bevágódtak a mohos, nehéz törzsű fák közé, ahol csak keskeny csapás vezetett. Felzavarták a bokrok apróvadjait, amelyek ijedten surrantak tova előlük. Eltévedt vaddisznómalacok visítva keresték az anyjukat. Mókusok rebbentek az ágak között.
-- Oda nézzetek!
A kis csapat megtorpant. Éppen kikecmeregtek az erdőből, lankás mező tárult a szemük elé. A mező túlsó végén pedig ott álldogált és csöndesen harapdálta a téli, száraz füvet Lóránd nagy kese lova.
Kartal döbbenten nézte az eldobált vérteket, a nehéz patáktól felkapált talajt.
A kese ló felnyihogott, és vidáman odatáncolt Sárkány mellé. Kartal belemarkolt nagy sörényébe, és megveregette a nyakát.
-- Jól van, jól. . . hol a gazdád?
Valentiné nyihogott, és játékosan körbefutott a viaskodás helyén.
-- Micsoda ló ... -- hüledeztek a fiúk.
-- Ültem már rajta, megismert -- mondta Kartal. Körülnézett, a hős lovagot kereste, s akkor vette csak észre a földbe döfött nagy kardot. Abból aztán megértette, hogy Lóránd lovagnak nincs semmi baja.
Ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy ismét kezébe kaphassa azt a kardot. Megsarkantyúzta Sárkányt, vágta közben lehajolt, és kirántotta a földből. Magasra emelte, úgy száguldott tovább.
A fiúk meg utána.
Még látta, hogy Valentiné megrázza a fejét -- lovaknál ez a vállvonogatás --, és tovább legelészik.
-- Hajrá!
-- Ott vannak! -- rikkantotta egyikük.
Hát ott folyt a viaskodás egy hatalmas tölgyfa közelében.
Messziről jól látszott, hogyan kerülgeti egymást a két tömeg, hogyan törnek át újra meg újra egymás vonalain, hogyan próbálja megbontani a két csapat csetepatéjának kialakuló rendjét a mindenre elszánt Lóránd lovag.
Gazdátlan lovak rohangáltak föl és alá, sebesültek fetrengtek a bokrok tövében, halottak hevertek a küzdők lába alatt. A nagy kavargás lassan továbbhúzódott, de látszott, hogy Kakas úr sehogy sem tudja fehér ruhás foglyát egy hirtelen lendülettel kiragadni a verekedés sűrűjéből. Gyürkefia emberei jóval többen voltak, ráadásul a királynak sem akarózott csak úgy továbbállnia, Kakas és Gyürkefia ellen egyaránt harcolt, mindig a másik oldal dolgát könnyítve. Addig vagdalkozott Kakas legényeivel, amíg azok megzavarodva meg nem hátráltak, átengedve foglyukat Gyürkefia diadalittas fickóinak. Ám azok is halálos pengébe szaladtak tele -- Caroberto őket is kegyetlenül csépelte, egészen addig, amíg Kakasék fölbátorodva megint urai nem lettek a helyzetnek.
Kartalban a harci láz és a dühös aggodalom tombolt. Látta, hogy mosc már nem kímélik Carobertót, most már igazán odasújtanak feléje (Kakas talán éppen akkor kiáltotta: „megölöm!”), és kétfelé nem sokáig tarthatja magát.
Nem volt idő a tétovázásra. Sem a fontolgatásra.
Kartal magasra emelte Lóránd lovag kardját.
Az a kard egyszer már forgott a kezében, azzal a karddal egyszer már életet mentett.
-- Hajrá, hajrá!
Na, te mérges király, most megmutatom, ki az a Kartal! Na, ti zsivány urak, most reszkessetek!
Sárkány valósággal repült. Hogyne repült volna, hiszen ismerős paripák közé robbant be. Nem is olyan régen még ő is a Kakas nyergeit viselte.
Kartal mögött a négy legény.
Nincs, ami megállíthatná őket.
Kartal maga is érezte, hogy félelmetes látvány lehet. Látta vészesen közeledni a viaskodók csoportját. Látta a kipirult, verítékes, vicsorgó arcokat, ahogy az utolsó pillanatokban ijedt meglepetéssel feléje fordulnak. Látta, hogy a kardokkal hadonászó, buzogányokkal csapkodó, pajzsot emelő karok megmerevednek, hallotta a félbeszakadt kiáltásokat is, az értetleú tétovaságot.
A verekedők sűrűjébe rontott. Ahol szinte eltakarták szeme elől a fehér ruhás alakot.
Az élő függöny menten kettészakadt. A nagy kard mindent elsöprő csapásával szakította ketté. A fájdalmas kiáltások, az ijedt hördülések abban a minutumban mögéje kerültek. Egy félelmetes hústorony rohant elébe. Annak akkorát csapott a pajzsára, hogy lovastul félretántorodott.
Suhant a nagy kard, és újra lecsapott.
Nem szabad megállni, nem szabad megállni -- dörömbölt benne a hang --, csak átrepülni rajtuk, mint egy rossz álom!
S maga is mintha álmot látna, úgy villantak körülötte az arcok, a kezek, a képek.
Most!
Előtte a fehér ruhás király. Caroberto.
Most aztán nem gondolkozott, hogyan is szólítsa, mit is mondjon neki. Most nem volt idő a hódolásra, sem pedig a megzavarodásra.
-- Gyere! -- Ahogy egymásra villant a tekintetük, úgy kiáltott Károlyra, mint bármelyik pajtására.
Kezét se nyújtotta, lovát se fogta. Csak kiáltott egyet, és máris tovarohant.
ő maga is csak akkor vette észre, amikor a verekedők sűrűjéből kijutottak, hogy már nem öten vannak, hanem hatan. Ott vágtázott mellette Caroberto, a fehér ruhás király.
A mérges király.
Ahogy egy dombhajlatból visszapillantottak, látták, hogy a két csapat megdöbbenve mered utánuk. Később egy dombtetőről visszanéztek, még látták, hogy óriási keveredésben vannak, ismét egymásnak estek, folytatják a harcot, ki tudja, miért.
-- Lóránd! Nem hagyhatom cserben! -- kiáltotta a király.
-- Ne féltsd -- nevetett Kartal, és távol, az erdők felé mutatott, ahol parányi pont száguldott arrafelé, ahol Valentiné, az okos ló legelészett.
-- Elfogják.
-- Nem bántják, örülnek majd, ha hódolattal elébed vezethetik.
Továbblovagoltak. Kartal oldalvást a királyra pillantott, látta, hogy a szép vonású arcot nehéz gondok gyötrik.
Aztán visszatért a szeme a lova fejére. Nézte a rövidre vágott sörényt, amely ide-oda táncolt az állat mozgásának ütemére.
-- Senki se jön utánunk -- mondta az egyik fiú.
-- Hihetetlen -- jegyezte meg a király.
-- Egymást marják most egy ideig. Addig kell hazaérnünk.
-- Hová viszel?
-- Csókakő várába. Ha te is úgy akarod, királyom.
Caroberto visszafogta a lovát. A kardjához kapott.
-- Hát ezért nem üldöznek! -- kiáltotta. -- Csókakő Rikalffia Kakasnak a vára!
Kartal nevetett. És nyugtatólag legyintett, jelezve, csak hagyja helyén a kardját Caroberto.
-- Csak volt, felséges uram. De hát elhagyta, és most én telepedtem bele... --- Hozzátette: -- Ha te is úgy akarod, királyom.
Károly lekapta fejéről a sisakját, és meg törölte keze fejével veritékes homlokát.
-- Úgy akarom -- mondta keményen. -- De hallod-e, Kartal, nehogy tévedj ám. Tudnod kell, hogy Ottó a magyarok koronás királya.
Kartalnak ajkán volt a Válasz, mégsem szólt semmit. Sejtelmesen mosolygott, és valami nagy-nagy cimboraságot érzett ezzel a büszke, fehér ruhás fiatal emberrel, akit lám csak, ő mentett meg a fogságtól és ki tudja, miféle megaláztatástól, és akit akkor tesz koronás királlyá, amikor éppen akarja.
Kifújták magukat a lovak, megint vágtába kapták őket. Szép, egyenletes futással siettek Csókakő felé.
Kartal úgy nézett a királyra, mint aki már nagyon régtől fogva ismeri. Úgy beszélt hozzá, mint aki játszópajtása volt valaha. Úgy ingerkedett az ő nagy titkával, nagyszerű ajándékával, mint akinek csak amolyan játék az, és nem az élete, becsülete függ tőle.
-- Tudtam, hogy te jössz.
-- Féltem, hogy nem ismersz rám.
-- Mindig vártam, hogy egyszer csak megjelensz. A legnehezebb percekben.
-- Keményen verekedtél. Csodálatosan vívtál!
-- Amikor először találkoztunk, álruhában voltál.
-- Hallod-e, királyom, nehogy tévedj! Most vagyok álruhában !
-- Nem a ruhán múlik.
-- Az igaz.
Szőlő mellett vezetett az útjuk. A tőkéken még ott piroslottak a fürtök. Aszalódtak a szemek, de nem jött fagy, ami megcsípje őket. Távolabb egy faluból hosszú, rendezetlen menet kígyózott a szőlőlj felé. Szüretre indult a paraszt.
-- Most már mindegy -- sóhajtott hirtelen Caroberto. Ránézett, de nem tudta okát adni, miért lett olyan komoly a király arca.
-- Semmi sem mindegy -- mondta.
-- Most a te foglyod vagyok.
Elszorult a szíve Kartalnak. Különös, idegen zöngéje volt ennek az egyetlen mondatnak.
-- Nemsokára megérkezünk -- mondta, csak hogy mondjon valamit.
-- Mit kívánsz tőlem? 
-- Igazságot.
-- Miféle igazságot?
-- Röviden csak ennyi : apámat kisemmizte a család, elvették jogos örökségét, Szanda várát... Az én nevemet meghurcolták, megcsúfolták ok nélkül.
-- Hogy adjak én neked igazságot? Fordulj koronás királyodhoz!
-- Te vagy a királyom.
-- Nem vagyok az.
-- Királlyá teszlek ...
-- Csak a magad igazáért?
Talán jó is, hogy Kartal nem felelhetett. Már egészen a vár közelébe értek, ott megint megsarkantyúzta a lovát, és vágtában igyekezett fel a kaptatón. A falakról már lesték őket. Kérés nélkül tárult ki a nagy kapu. És csikorogva be is csapódott mögöttük.
Kartalnak intenie sem kellett, felhangzott a lelkes kiáltozás :
-- Éljen a király! Éljen a király!
Ő maga is velük kiáltott. Aztán egy szempillantás alatt körülvették Carobertót, hadonászva, kiáltozva üdvözölték, lesegítették a lováról, és szeretettel nevették, milyen meglepett, bamba képet vág. Hát hogyisne vágott volna, amikor úgy megrohanták, amikor egy állig felfegyverzett lelkes kis csapat ajnározta éppen abban a várban, ahol fél éjszakával előbb még egészen más arcok és más indulatok vették körül. A végén persze mosolyogva bólogatott, mert mégiscsak jobb egy eszelősen lelkes kis csapat szemében királynak lenni, mint gyilkos zsiványok markában fogolyként senyvedni.
-- Jöjj, felség! -- mondta Kartal. -- Együtt vagyunk valamennyien.
Az őrséget kivéve valamennyien betódultak a nagy ebédlőterembe, ahol a hejehujázó társaságból egyszeriben zavarát nyeldeklő, izgatott kompánia lett. Kartal intett a fiúknak, azok kitárták a nagy ajtót, és parádés ügyességgel áthozták a sarokszobából Rikalffia Kakas behemót trónszékét. Letették az asztal főhelyére, Kartal pedig odavezette a királyt.
Most szembefordult egymással a két fiatalember.
A trónszék előtt a király. Legendás fehér ruháját ismét bemocskolta a hajnali küzdelem. A ragyogó boglárok jó része leszakadt, sár- és vérnyomok is látszottak rajta, a király haja meg éppenséggel fésületlen volt, így mégis kedvesebbnek tűnt a szemükben, mert jóval keményebb, férfiasabb fickónak látszott, mint máskor.
Előtte állt felvetett fejjel, verítékesen a hajszától és vidáman a nagy örömtől Kartal. Fiatal, erős, elszánt képű legény. Már csöppet sem a régi, gyalogfutó parasztfiú. Hohó, azóta minden nap egy esztendő volt nála, akár a mesében. A kis kölyöksuhancból valóságos férfi lett.
-- Isten hozott, felséges urunk! -- mondta fennhangon. Széttárta a kezét, körbemutatott a társaságon.
-- Akikét itt látsz, mind barátaid, és igaz híveid. Nem nagy sereg, az igaz, de legalább bízhatsz benne.
-- Köszönöm, amit értem tettetek -- mondta a király. -- Igaz híveim, kedves barátaim, köszönöm, nagyon köszönöm. Bizony nem is tudom, mire véljem ezt a lelkesedést, ezt az igaz barátságot. Ti folyton-folyvást királyt emlegettek, noha még nem vagyok királyotok. Sehogy sem értem, miként is lehet, hogy ennek az országnak sok bölcs és tanult főura kételkedik bennem, és nem akar Árpád trónján látni. Ti pedig, no lám, olyan biztosak vagytok a dolgotokban ...
-- Biztosak vagyunk, királyom. S én vagyok a legbiztosabb, mert tudom a titkodat.
-- Titkomat?
-- Úgy van. Mert mondd csak, milyen nyelven beszélsz most velünk?
-- Ó, persze . .. magyarul.
Caroberto mélyen elpirult. Egy pillanatig riadtan repdesett a szeme, aztán feltört belőle a nevetés.
-- Magyarul. Hát persze hogy magyarul. Magyar barátaimmal hogyan is beszélhetnék másképpen, mint magyarul?
(Uramisten, mindig erre a pillanatra várt... és mindig is így képzelte!)
Kartal bólintott. Benedek felé vágott a szemével, hogy lássa, fontos dolog lesz, amit most mond.
-- Felséges Károly királyunk! Emlékezz, hogyan találkoztunk először! Parasztsuhanc voltam, akire mérgedben magyarul kiáltottál. Hát akkor tudtam meg, hogy csak a nagyurak előtt játszod a mulyát, hogy el ne adjanak, hogy ki ne játsszanak.
-- Ez igaz -- bólintott Károly király. -- Titokban tanultam magyarul, és soha senkinek sem árultam el. De higgyétek el, amolyan fiatalos, zagyva elképzelés volt ez. Mert az elmúlt hetek egyetlen kalandjában sem került rá sor, hogy titkos nyelvtudásomat használhattam volna. Nem volt egyetlen ármánykodás vagy árulás, amit megakadályozhattam volna, jóllehet időben tudomást szereztem róluk. Tudtam, hogy Gyürkefia cserbenhagy Buda ostrománál, tudtam, miben töri a fejét Rikalffia Kakas. Tudtam, hogy Mető, az az egérfogú szörnyszülött fickó Kartal helyett fogott el... de bizony mégis minden úgy történt, ahogy történt. Hát így tanultam meg, hogy az ellenségemmel nem érthetek szót akkor sem, ha egy nyelvet beszélünk, a barátaimmal pedig jól megértjük egymást akkor is, ha csak mutogatunk, mint a süketnémák.
-- Vivát Caroberto! -- zúgta a kicsiny kompánia. És velük zúgták azok is, akik véletlenül vagy éppen akaratuk ellenére voltak ott: Borbála asszony, Perchtold szabómester és Gallicus Péter, a budai ötvös.
Kartal elérkezettnek látta az időt, hogy sorra bemutassa barátait. Előszólította valamennyit, és mindenkit úgy mutatott be, mint akiknek nagy részük volt a király megmentésében -- és mindabban, ami érte történt.
Előléptek hát valamennyien. Illem szerint elsőnek Borbála esett térdre a király előtt. A kevély tartású, madárképű asszony most reszketett a félelemtől, és kezét tördelve suttogott valamit, amit sehogy sem értettek. Károly megígérte, hogy amennyire a szív és a józan ész engedi, kegyelmes lesz Rikalffia Kakashoz -- mert azt hitte, az ura életéért aggódik az asszony. Hát annál nagyobb lett a meglepetése, hogy Borbála csöppet sem örül ennek az ígéretnek.
Aztán előlépett Benedek, a csalafinta csuhás, aki most megint más képét mutatta, mert néhány okos, szelíd szóval üdvözölte a királyt. Bezzeg a nagy kópé, Fintor olyan volt, mint máskor. Szélesen hadonászott, felajánlotta szolgálatait, sőt tüstént énekre fakadt volna, ha Kartal le nem inti.
Sur semmit sem mondott, zavarában csak pislogott, meg a lábát váltogatta. Előbb térdre akart esni, aztán erőt vett magán, és csak térdeit hajtott, mint a lovagoktól látta. És lám, nem esett ki a világ feneke, sőt Károly örömmel fogott kezet az öreggel, hiszen megismerte, ott látta Buda ostromakor a Póka pap népe között. És sorra a király elé járultak valamennyien a fiatal fiúk is, Sur legényei meg a két vendég is, akiket Caroberto kíváncsian szemlélt, de nem faggatózott felőlük.
Amikor valamennyien hódoltak a király előtt, Kartal maga töltött neki egy nagy ezüstkancsóból finom magyalosi óbort, amit Borbála asszony segítségévél csapoltak valami eldugott hordóból. Töltött saját magának is, aztán továbbadta a kancsót.
-- Vivát Caroberto! Éljen Károly király!
Caroberto fenékig itta a poharát. Majd otthonos mozdulattal leült a nagy karosszékbe. Megvakarta borostás állat -- az elmúlt napokban nem volt érkezése borbély után szólni --, és Kartalhoz intézte a szót.
-- Nos jó ... Hát még egyszer köszönöm. A hálám sem marad el, megígérem, noha nem lesz királyi hála, hanem csak hercegi. Egy reményét vesztett olasz herceg hálája.
-- Pedig mi királyi háládra várunk, uram! -- vágta rá Kartal, és majd megpukkadt az elfojtott nevetéstől, hogy Caroberto még mindig nem vette észre, ugyan miért is áll az asztalon három egyforma, kerek ládikó. -- És királyi munkádra, királyi jutalomra vár ez az egész ország. Bizony nem lesz könnyű dolgod az uralkodásban. Mert ahányan itt vagyunk, kisebb-nagyobb sérelem bánt valamennyiünket. Hogy csak a magam sorsát említsem: apámat orvul legyőzték, a családtól elkergették, szegényen és re ménytelenül halt meg, nem is akárhogyan, mert a falunkat éppen Rikalffia Kakas zsiványai dúlták föl. A szegény népet leölték vagy elhurcolták. Csakhogy Pákái Csoma, a falu birtokosa sem angyal. Az is lop, rabol és gyilkol, amikor csak teheti. És mindahányan egy bizonyos Kartalra hivatkoztak.. Főképpen előtted ... vagyis meghurcolták, megcsúfolták a nevemet. Gyürkefia és Kakas azóta talán már puszipajtások, de elég lesz egy alkalmas pillanat, hogy karddal essenek egymásnak. Gazdag föld ez, csodálatos ország, de nézz körül, és nem látsz mást, mint pusztulást, a szegény nép keserves nyomorúságát. Ámbár önmagától is szenved a szegény. Egyik szolgaivadék, a másik szabad ember, egymást rágják ezért a szegénységben. A legnagyobbak pedig vígan háborúznak a fejük felett.
-- Miért mondod ezt? -- kérdezte a király, és elszomorodott.
-- Csak azért, hogy lásd, nem pénzzel, nem karddal, nem is magas méltósággal róhatja le egy király igazán a háláját. Sokkal inkább azzal, hogy igazságot ad. Igazságot a meghurcoltaknak, és törvényt a szorgalmasok védelmére. Ha az egész ország téged fogad el királyául, az egész országnak tartozol az effajta hálával. Bizony nemcsak nekünk, akik most előtted állunk ...
Kartal nagyot sóhajtott. Úgy érezte, kimondta azt, ami már hosszú ideje motoszkált a szívében. Kimondta végre, amit apjának sem tudott soha megmagyarázni. Kimondta, ami értelmet adott minden különös kalandjának.
Ámbár csordultig volt a szíve, és zsongott még benne sokféle gondolat. Úgy érezte, beszélni, beszélni kellene nyíltan, egyszerűen és őszintén. Bizalommal. Megmondani, hogy mindenki szólhasson, hogy mindenkié legyen ez az ország, hogy a királyok gondja is mindenkié legyen, és valahogy úgy, hogy a királyok joga is legyen mindenkié. De mindez valami megfogalmazhatatlan, különös kívánságként élt tovább a szívében, összefolyva az Isten iránti alázat és a király iránti hódoló tisztelet szavaival, annyira zavarosan és sután, hogy semmiképpen sem merte volna szavakba önteni, örült, amiért egyszerűen, keményen és lovagi nyíltsággal kimondta, amit kimondott. "Jogom van hozzá, hogy így beszéljek -- gondolta magában. – Jogom van, mert a híres Kartal-Kúrszán nemzetség fia vagyok, nemesember, sőt főnemes, méghozzá igazabb jogon, mint sok más, mert ki tudja, milyen kévésen múlt csak, hogy nem mi lettünk az Árpádok helyett Magyarország uralkodói."
-- Igazságot adok nektek, barátaim! És mindenkinek, ha erőt ad hozzá az Isten. Erre megesküszöm. -- Az ifjú király fölkelt a helyéről, és előrehajolva magyarázott, mint ahogy kisgyermekeknek magyaráz a felnőtt. -- Ti mind tiszta szívű, derék emberek vagytok. Ti engem királynak hisztek, pedig nem vagyok az. Hiába kente meg homlokomat királyoknak járó szent krizmával Gergely érsek, hiába neveznek felséges úrnak. Koronázó gyűlés még nem döntött rólam, Szent István koronája sem került soha a fejemre. Most már nem is fog soha, mert a bajor Ottó király fejét koronázták meg vele.
-- Nem kívántuk ingyen az esküdet, felséges urunk! -- kiáltotta Kartal, és most már nem bírt tovább a türelmetlenségével. Zajongó, vidám társai is szorosan az asztal köré gyülekeztek, ő pedig a három ládikóhoz hajolt, s nagy lendülettel egymás után felcsapta mind a háromnak a fedelét.
Szinte robbant a napsugár a három koronán. Meleg aranyszínnel ragyogtak a sárga lemezek, tükrösen csillogtak a szép zománcképek, színesen sziporkáztak a hatalmas drágakövek. A lila bársonyon, a bíborszínű párnákon selymes puhasággal rezgett a fény.
Ámuló csend volt a szobában.
Caroberto arca lassan falfehér lett. Elkerekült szemmel nézte a mérhetetlen kincseket.
Nincs mámorítóbb, nagyszerűbb érzés, mint a nagylelkűség. Kartal átélhette ezt is.
-- Sose törődj az Ottó koronájával! Hitvány hamisítvány, amit esküvel igazol, és ha kell, be is bizonyít Gallicus Péter, a híres budai ötvös.
Gallicus rábólintott a Kartal szavaira.
-- Oui, erest vrai . . . Ottó feje van hamis korona. Én csináltam rosszul. . .
-- Az igazi pedig itt áll előtted. Három is van, s mindegyik a másiknak szakasztott mása. Hogy melyik az eredeti, azt már Péter se tudja megmondani. A választás tehát a tiéd. Amelyikre rámutatsz, az lesz az igazi . . .
Máskor talán megnevették volna ezt a fura helyzetet. Hogy egyszerre három királyi korona pompázik az asztal tetején. Kartal pedig kínálgatja, akárcsak egy kofa a fehérvári piacon: no, vegyen belőle, lelkem, jó szívvel adom. A borzadozók forgatták is a szemüket, és arra gondoltak, az ilyen választást jobb volna ám az Istenre bízni. Gyarló emberi ész az ilyesmiben nem dönthet. Az ám, ennél kisebb ügyekben is Istenre bízzák a döntést a bírák a tüzesvaspróbákkal és hasonlókkal. Hát most is az kéne. Vízbe dobni mind a három koronát, és amelyik legkésőbb merülne el, az az igazi. Vagy szűz leánykát hozni, a szemét bekötözni, körbeforgatni, és amelyikre ő rámutat, biztosan az az eredeti. No persze pap álljon minden korona mellett, nehogy az ördög valami csúnya tréfát eszeljen ki.
S úgy lehet, Caroberto eszében is hasonló gondolatok forogtak, mert sápadtan állt a három csobolyó előtt, tétován nézett egyikről a másikra, miközben a többiek komoly kíváncsisággal várták, vajon hogyan fogadja Kartal nagyszerű ajándékát.
Nagy sokára szólalt meg.
-- Félek tőled... rettenetes Kartal! -- mondta csendesen.
-- Felség ... -- A fiú szeme elkerekedett. Úgy érezte, jéggé lesz a keze, lába. Mereven nézett Carobertóra, de az kerülte a tekintetét, inkább a koronákat nézte, ezeket a csodálatos ékszereket. S mindegyik tetején a ferde keresztkét.
-- Félek tőled .. . Mert olyan az akaratod és a hited, akár a szikla. Olyan a hatalmad is, amilyen nekem sosem lesz. Ha a fél világ borul a lábam elé, akkor sem, -- így suttogott Caroberto, az Itáliából jött ifjú király, és Kartal látta, hogyan változik meg az arca. Hogyan lesz a lelkes ifjútíól megfontolt uralkodó, hogyan fordul el a három koronától, anélkül hogy egyiket is megérintené.
Ó, józanság, számítás, hideg megfontolás! Miféle ördögök vagytok, hogy nem űz el titeket sem az ima, sem a tömjén? Felütitek fejeteket, és megrontjátok legszebb perceinket! Hideg markotokkal fojtogatjátok szívünket, éles körmötökkel ráncot véstek mosolygó arcunkra, és keserű nyálat köptök a szánkba.
Apage!
-- Hallgass rám, rettenetes Kartal... -- Most már fennhangon1 beszélt a király. -- Ezt a várat és a vár úrnőjét gondodra bízom, így parancsolom, így cselekedj! Írást adok róla, hogy senki se merjen háborgatni a végső döntésig, amely majd Budán lesz. Mert-most már mindennél biztosabban tudom, hogy én leszek Magyarország királya. Meggyőztél, rettenetes Kartal! Hanem ... gondolkozz csak! Az imént megesküdtem, hogy mindenki igazságát fogom szolgálni. De hát ugyan miféle igazság a mindenki igazsága? Csakis az, amit mindenki annak hisz. Hát jó! A világ most azt hiszi, hogy Ottót az igazi koronával koronázták meg ... tehát az az igazi, és minden más hamisítvány. Érted, barátom, ugye?
-- Értem -- suttogta Kartal. Most az ő arca volt halottsápadt.
Lehajtotta a fejét, akár egy kisgyerek. Most ő nem mert a másik szemébe nézni.
-- Ezért hát sose hidd, barátom, hogy te teszel engem királlyá. Az bizony a bíboros úr dolga.
Pisszenés se hallatszott. Gallicus mester lassan bólintott, mint aki már hallott hasonló szavakat.
Valamennyien hallgattak.
Olyan nagy csend volt. . . olyan csendesség. Padló sem reccsent, láb sem csosszant, sóhaj se rebbent.
Ilyen csend van a temetőkben és a csalódott szívekben.
Ám aki királyságra születik, lásson bele az emberi szívekbe! Caroberto beleláthatott, mert váratlanul kezét nyújtotta, és bizalommal, férfias nyugalommal kivárta, amíg Kartal előbb vonakodva, később ocsúdó lélekkel meg nem ragadta azt.
Kezet rázott a két fiatalember. Komoly arccal, de nyílt tekintettel néztek egymás szemébe.
Ebben a pillanatban odakintről éles füttyszó hallatszott. Kinyílt az ajtó, és az egyik őrt álló legény szaladt be.
-- Kartal! Kartal! Nagy sereg közeledik.
Mindannyian a mellvédre tódultak. S valóban, a Fehérvár felől közelítő úton táncoló lovak patája nyomán szökött magasba a por. Csillogó vértek, fényes sisakok, távolabb hosszú lándzsák látszottak. A menet lassan, méltósággal vonult.
-- Nézzétek -- rikkantotta valaki --, az ott Kakas úr csapata! És ott van ő maga is!
-- Az meg Gyürkefia kis serege! Nahát!
-- Amott a lándzsások mögött az én kíséretem! -- derült fel Caroberto arca. -- Ó, hát mégsem mondtak le rólam? Már azt vártam, halottnak hisznek. És nézzétek, Drugett barátom, Ujlaki Ugrin . .. nahát, és ott egy nagy kese ló! Az ám, Lóránd is velük van! És ki még?
Összehúzott szemmel figyelt egy darabig. És csodálkozva hümmögött.
-- Széles bíborosi kalapot látok. Fontos lehet a dolog, ha Gentilis is értem jön . .. Hallod-e, Kartal, tégy mindent úgy, ahogy mondtam! Most pedig adjátok Lóránd kardját, a lovamat, és engedjetek elébük! Nem akarom, hogy bárki betegye ide a lábát. És ne is kísérjetek! Abból újabb huzakodás, újabb időpocsékolás lenne. Érzem, hogy Budára kell most sietnem.
-- Holló a hollónak nem vájja ki a szemét -- fintorgott az igric.
-- Maradj nyugton! -- szólt rá Kartal kedvetlenül. -- Az urak mindig megtalálják egymást.
-- Elég legyen!
-- Elkárnpicsorodtál te is, ne tagadd!
-- Hej, Fintor, agyon váglak!
-- Gondoltam ám valamit. Megleszel te itt Surral meg a többiekkel, amíg Benedek meg én.... -- Fintor a Kartal füléhez hajolt, és súgott neki valamit.
Kartal rábólintott, és kemény barna képén szétáradt a vidámság.
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Ezzel vége van a históriának ...
Vagy most kezdődik csak igazán?
Nagy mese az élet, amelynek sehol sincs az eleje, és soha nincsen vége.
Amíg Ottó Erdélyben időzött, Károly elfoglalta Budát. Sokkal kisebb sereg élén, mint amivel annak előtte ostromolta. És olyan biztos volt a dolgában, hogy tüstént szétküldte lovas hírnökeit a várakba és az udvarházakba, hogy felszólítsanak minden magyar nemest: jöjjön Budára királyt választani. Nemcsak királyválasztás lesz, hanem a királyt meg is koronázzák, mert nagy dolgok történtek Erdélyben. Apor vajda dehogyis akarta a lányát a kopasz bajorhoz adni nőül. Alig melegedett meg Ottó alatt a szék az ebédlőasztalnál, a vajda elfogatta és tömlöcbe csukatta a koronás királyt. Azóta talán már ki is kergette az országból. Az ám, a Szent István király Szent Koronáját pedig elvette tőle, hogy híven megőrizze az egyetlen és igaz király, Károly számára. Már el is indult Tamás érsek úr Erdélybe, hogy Budára hozza a nagyszerű ékszert. Mire a király választó gyűlés befejeződik, és véget érnek az ünnepi tornajátékok is, Budán lesz a korona.
Röviden szólva hát, országos ünnepség, nagy látványosság készül Budán. Lesz lovasverseny, nyílverseny, kőhajítás és dárdaöklelés. És úgy parancsolja a király, hogy minden magyar nemes vagy fegyverbíró fia jelenjék meg a színe előtt, mutasson példát a bajvívásban: úgy őrizze meg családja hírét, becsületét.
Aki pedig nem jön, szégyellheti magát, gondja lesz rá a királynak, hogy elfelejtse a névét. Hanem ezt már csak félhangon tették hozzá a hírmondók.
Eljutott egy ilyen hírnök a Bankó vitéz portájára is. Elmondta a mondókáját, hozzáfűzte a hozzáfűzendőket, azzal gyorsan továbbállt, amint szokott, mert még nagy utat kell bejárnia.
Hát gyűlt, gyűlt a nép Budára, a nagy vidámságra.
Színes sátrak virítottak mindenfelé. A Duna-parton, a Gellérthegy lábánál, Pest határában és a Rákos mezején is. Buda nyugati falainál meg ott valahol, ahol az ifjú Vencel és Károly nagy párbeszéde zajlott le, naphosszat szorgalmasan kopácsoltak az ácsok. Építették a lovagi torna deszkapalánkját és a díszemelvények sorát.
Villogó szemű, kacagányos nemesurak nyargalásztak fel és alá. Fejükön tollas-prémes főveg, lovaikon nehéz csótár. Zsíros képükön csupa indulat és nagy ügybuzgalom. Királyválasztás. Hát persze. De minek király, ha van már koronás? No persze, azt mondják, az már régen túl van hetedhét országon. És a bajszukat tépték és integettek és fogadkoztak, majd megint tovanyargaltak, kiáltozva, hogy „most aztán itt az ideje”; hogy „a magyar mindig magyar”; meg hogy „a kutyaúristenit!”. Ebben egyet is értettek volna ha később ki nem derül, hogy az egyik Ottó pártján magyarkodott, a másik pedig Károly híveként kutyaúristenezett.
A szegényebbje azonban, aki nem nagyon értette ezt az egész királyválasztást, és pénze sem volt drága fegyverre, öltözékre, hogy részt vegyen a bajvívásokon, másképpen látott hozzá a királyválasztáshoz: a lacikonyhák felől sült húsok isteni illata áradt szerteszéjjel, és a sörösbódék előtt vöröslő orral dorbézoltak a részegek.
-- Vivát Carolus, vivát Carolus! -- ordítozták a fizetett lelkesedők.
-- Ilyet nem csinált se Vencel, se Ottó! Ez aztán a király! -- ordítozták az igazán lelkesedők.
-- Panem et circenses! -- idézték az ókori Róma szegényeinek követelését a tanult emberek, akik tudták, hogy már a régi időkben is kenyérrel és cirkusszal lehetett megnyerni a nép kegyét.
A király boldog volt, vidám, magabiztos és kegyes. Mintha mindig kissé kapatos volna, halvány mosollyal nézegetett körül, és rákacsintott a nőkre. Nem nézte ám, hogy nemes kisasszonykára, tisztes polgárasszonyra vagy valami szegény némberre kacsingat, még meg is fordult utánuk, amivel elérte, hogy ez a sok fehérnép egyszeriben felragyogott, az orcája elpirult, és menten továbbsúgta a szőrös férfifülekbe, hogy ez a Károly ám az igazi király. Így aztán csöppet sem bántotta Carobertót, hogy a nagy királyválasztó gyűlésre, amelyet a domonkosok pesti zárdájának auditóriumában tartottak, nem jött el a „három nagy”. Hiszen a Németújváriak máris titkos követet küldtek hozzá, megüzenve, hogy szívesen lemondanak az Ottó pártolásáról, ha őfelsége kellően jutalmazza őket. Az az Apor vajda meg valóban messze van ahhoz, hogy ártani tudjon. Tamás érsek okos, ravasz ember, majd ért vele, hiszen vitt elég ajándékot. Egyedül tehát Csák Máté távolléte lehetne aggasztó, ha Gentilis nem bizonygatná folyton, mennyire megijesztette a trencséni kiskirályt.
A király tehát nyugodt volt, derűs volt, és folyton a nők után bámult, amiért rá is szólt a bíboros:
-- Fiam, fiam, több komolyságot!
Caroberto nem állta meg, hogy amikor a királyválasztó gyűlésen kitört a vihar, és olyan szavak röpködtek a levegőben, amelyeket Gáspár atya lefordítani, Fra Pietro pedig leírni nem mert, meg ne jegyezze:
-- Atyám, több megfontoltságot...
A királyválasztó gyűlésen ugyanis -- feljegyezték a krónikák -- valóban kitört a vihar. A domonkosok boltíves nagy termében tarka sokaság gyűlt össze. Magyarország főnemesei voltak ott boglárokkal ékes, hosszúujjas nehéz köntösökben, tollas-forgós süvegüket a kezükben tartva, nehéz csizmáikban nehezen lépve. Ámbár voltak közöttük másfajták is, akik nyugati módra pikkelypáncélt hordtak: lovagok ruháját viselték, noha magyaroknak vallották magukat. Kurtára vágott szakállak és borotvált arcok váltakoztak, s kinek a természettől volt kopasz a feje, kinek kunok divatja szerint csak egy vagy több varkocsot hagytak meg, mások rövidre vágták vagy éppen egészen vállukra engedték a hajukat.
Akárhányféle volt is a fejük, a szívük azért egyformának mutatkozott.
Akinek szőrös volt a kacagánya, szőrös volt a szíve is; akinek nyikorgott a vasruhája, csikorgott a kedve is.
Gentilis bíboros köszöntötte az egybegyűlteket. Gáspár atya fordította a szavait, mert a magyar urak között csak kevesen tudtak latinul. Azok is rosszul. Így is megértették, milyen szép gondolatokat ismétel Gentilis. Először is valamennyien imához térdeltek. Aztán a bíboros figyelmeztette a jelenlevőket: a magyar nép, amely sokáig a pogányság bűnös állapotában volt, és csak háromszáz esztendeje lett a katolikus világ bástyája István király bölcsességéből, megint a szörnyű bűnök szakadékának szélén jár.
-- Imádkozzunk, kedves híveim, hogy Isten erőt és bölcsességet adjon a helyes döntéshez. -- Majd így folytatta: -- Ó, szegény magyar nép, micsoda szörnyű bűnök terhelik a lelked, ha ennyi vésszel és viharral sújt a jó Isten! Pogány tatárok dúlták fel földjeidet, szörnyű járványok tizedeltek, kihalt nagy királyaid dicső családja, az Árpádház, és most a pártoskodás, testvérháború senyveszt...
Hát ez bizony igaz volt. És mert a jelenlevők valamenynyien bűnösök voltak, ami a pártoskodást és a testvérháborút illeti, megilletődötten hallgattak.
-- Tanuljatok a Szent István példájából, ő ahhoz fordult, aki Isten minden földi hatalmának egyedüli képviselője.
-- Aha, már kezdi! -- rikkantotta közbe egy imádságból ocsúdott öblös hang, de ezt Gáspár atya  nem fordította. Kár, hogy nem fordította, mert Gentilis így folytatta: 
-- Már Szent István király tudta, hogy egy pogány és bűnös nép élére csakis Isten földi helytartója, a pápa őszentsége jelölhet méltó uralkodót.
Ekkor tört ki a vihar. Méghozzá olyan méretekben, hogy fordítani sem kellett, Gentilis a taglejtésekből, a vörösre gyúlt arcokból és az óriási hangzavarból tüstént rájöhetett, hogy illetlen szavak röpködnek, gyorsabban, mint az angyalok.
Fehér arca még fehérebb lett, piros száját összecsücsörítette, kövér kezét kitárt ujjakkal felemelte, nem azért, hogy áldást osszon, hanem hogy csendet kérjen.
-- Atyám, több megfontoltságot! -- suttogta Caroberto, és igyekezett ártatlan képet vágni, mert még senki sem tudta, hogy érti a magyar nyelvet.
A hangzavarból pedig hamarosan kiderült: éppen a pápai önhatalmúság bántja a büszke magyarokat. Szent Istvánt sem a pápa jelölte ám, hanem már uralkodott, amikor koronát kért Rómától. És azóta is minden magyar királyt a magyarok választanak! Amíg él a magyar öntudat, nem engedik, hogy a pápa uralkodjék felettük.
-- Értetlen, barbár banda -- suttogta Gentilis, és elcsuklott a hangja. -- Ha ezek most itt hagynak bennünket, nem tudom, mit csináljak.
Fra Gentile de Montefiori valóban megijedt. Jóllehet tudva tudta, hogy a magyarok mennyire kényesek az önállóságukra és a szabadságukra, jóllehet Csák Máté „megijesztésének” is ez volt legfőbb tanulsága, újból elfeledkezett magáról, ő, akinél simább nyelvű diplomatát nem szült még Itália, lám csak, nem tud szót érteni ezekkel a nyakas barbár magyarokkal.
A magyar urak dühe égig csapott. Sztenori hangon ordították, hogy a pápának semmi beleszólása nincs abba, ki legyen a magyarok királya.
-- Istenkáromlás! Eretnekség! Elég legyen! -- rikácsolta a pápai követ. -- Ezek most mindjárt itt hagynak, és akkor vége mindennek -- tette hozzá suttogva.
Caroberto derűsen nézett maga elé, mint aki egy szót sem ért az egészből. Igazán nyugodt volt, mert jobban ismerte a magyarokat Gentilisnél. Ezért finoman a bíboroshoz hajolt, s néhány jó tanácsot súgott a fülébe. A pápa nagy diplomatája nagyokat nyelt, és szortyogva szedte a levegőt meglepetésében. Aztán mert más választása nem volt, arra terelte a szót, ami mindenkit érdekelt. Ha megválasztják most a magyarok királyát, hogyan lehetne talpra állítani a kincstár jövedelmeit. Később pedig megkérdezte:
-- Van-e más jelöltetek a magyar trónra, kedves híveim?
Persze nem volt.
-- És mondjátok: van-e valami kifogásotok általában Caroberto ellen?
Hát nem volt.
-- Árpád-házi származásában kételkedik-e valaki? 
Senki.
-- Jelleme és külleme bántja-e bárkinek keresztényi érzéseit?
Ó, senkinek, senkinek.
-- Magatok jószántából szívesen megválasztanátok-e királyotoknak?
De mennyire, de mennyire!
-- Ugyanis ha ti megválasztanátok, őszentsége szívesen áldását adná a ti választásotokra!
-- Vivát, vivát! -- ordítottak a zsíros torkok. A faggyús képekről diadalmas önteltség áradt. -- Vivát Caroberto! Éljen Károly, a magyarok királya!
Mert így legyen ám a jegyzőkönyvekben is! Hogy mi választottuk meg, és a pápa csak áldását adja rá. Az már más! Hohó, sikerült! Jól megadtuk őszentségének! Túljártunk az eszén! Nem lesz soha jogcíme rá, hogy beleszóljon Magyarország dolgaiba! Mondtam, komám, hogy most megmutatjuk, a kutyaúristenit, mert a magyar mindig magyar, és nem engedünk a szabadságunkból. Van itt ész, magyar ész . . .
-- Isten segítsen, Caroberto! -- mondta csöndesen Gentilis bíboros, és egy pillanatra lehunyta duzzadt, pillátlan szemét. -- Tudsz bánni velük ...
-- A lényeget sosem látják -- felelte félhangon Károly, és elkomorult az arca éppen akkor, amikor a teremben égig csapott a lelkesedés. A jelenlevők azt követelték, hogy a király azonnal tegye le az esküt, amit Károly latin nyelven el is mondott. Azután Ugrin, Kopasz, Istvánfia, Amadé és mások az emelvényhez tódultak, vállukra kapták az ifjú királyt, és miközben a teremben felzendült a hálaadó Te Deum, kivitték a kolostor elé, és megmutatták az összegyűlt tömegnek a magyarok új és most már megválasztott királyát. 
Írás is készült. Nyolc pecsét rajta. A ,,három nagy” neve természetesen hiányzott. Annyi baj legyen, fel lesz az ő nevük jegyezve máshol -- fekete táblára a király lelkében.
Erre a nagy örömre inni kell. Ittak is derekasan. Ezt a nagy örömet meg kell ünnepelni -- hát kezdődjenek a versenyek, a látványosságok, a lovagi játékok. Tartsanak egészen addig, amíg meg nem hozza Tamás érsek Erdélyből a magyarok Szent Koronáját.
Már pilledtek a nagy áldomásban, és már szállingózott a tömeg a domonkosok kolostorából, amikor poros lován bevágtatott az udvarra egy bíborosi futár. Leugrott a nyergéből, és nem nézve se jobbra, se balra, rohant befelé a nagy tanácsterembe. Még szerencse, hogy senkinek sem tűnt fel, miért ez a nagy sietség -- a futárok mindig fontoskodnak és sietnek --, a fiatalember tehát tétovázás nélkül az emelvényhez sietett, és a köteles köszöntést és más tiszteletadást is elhagyva, egyszerűen odahajolt Gentilis és Caroberto füléhez.
-- Felséges urak, Tamás érsek úr azt üzeni, nagy baj van. Apor László, az erdélyi vajda nem hajlandó kiadni a koronát...
-- Corpo di Bacco!... Az istenfáját... Hogy azt a...
-- Pszt, ne zavarjátok! Imádkozik a király. Domenico atya rótta rá a penitenciát, hogy nyugtassa kissé hirtelen természetét. És imádkozik azért is, hogy övé legyen Magyarország. Ez a fogadalma.
A kihallgatásra várók megértőén bólogattak, és szó nélkül elmentek. Odabent pedig tovább imádkozott a király. A maga módja szerint.
-- Hívjátok ide Lóránd lovagot!
Sárga csótáros, cafrangos lován előkerült Lóránd, a szavatartó.
-- Mit kívánsz, királyom, drága barátom?
-- Megérkezett-e már Kartal?
-- Meg! Megérkezett, drága Carobertóm. És mondhatom, nagyszerű találkozás volt. Elébe mentem, és barátsággal magamhoz öleltem. „Igaz lovag vagy, barátom, a legigazabb mindenek között! -- ezt mondtam neki. -- Láttam ám, hogyan emelted magasra az én híres, nehéz kardomat, láttam ám hogyan mentetted meg a királyt! Megtetted, amit nekem kellett volna” -- ezt mondtam Kartalnak, a hős lovagnak, és sírig tartó barátságot fogadtunk egymásnak. És ne legyen a nevem Szavatartó Lóránd ...
-- Jól tettétek, Lórándom. Hazudott mindenki, aki Kartalt ellenségemnek mondta. Ha ő a barátod, máris megmérkőztél legnagyobb ellenségemmel, az ármánykodással. Mondd csak, folyik-e a készülődés?
Lóránd lett a lovagi tornák nagymestere. Az ő gondja vplt a rendezés, a bajvívásra jelentkezők feljegyzése és a lovagi próbák előtt állók külön táborba helyezése. A kjrály ugyanis elhatározta, lovagrendet alapít, méghozzá a Szent György-lovagok Testvéri Társaságát. Az első lovagok felavatása a bajvívások során lesz.
-- Készülődünk, felséges barátom. És elárulhatom, Kartálnak sok dolga lesz. Sok lovaggal akar megvívni, sokakat kihívott, de őt mindössze ketten hívták ki viadalra.
-- Ketten? És kik azok? Lóránd lovag szabódva felelte:
-- Hát elsőnek én ... Barátságos viadalra. Megfogadtam, hát legalább ezt tartsam meg.
A király elmosolyodott. 
-- Hát a másik lovag?
-- Bankó vitéz fia. Azt mondja, életre-halálra kíván viaskodni Kartallal.
Caroberto érdeklődéssel hajolt előre.
-- Nocsak, mégis elküldte. Ez szép. Azt mondták, az ősz vitéz a lányával éldegél, és a fiát letagadja. Már arra gondoltam, keményen megbüntetem, ha vitézi tornára fel nem küldi hozzám a fiút. Jó ... jó. Hát szóval, hm, folyik a készülődés?
-- Folyik. Akár holnap elkezdhetjük, és sikerült úgy elosztanom a bajvívásokat, hogy pár nap alatt lezajlik az egész.
A király az ablakhoz lépett. Nem tudta eldönteni, milyen nyelven is káromkodjék, hiszen Lóránd magyarul is, olaszul is, latinul is, franciául is egyaránt jól értett. Ezért aztán horvátul kanyarított egy cifrát, magyarul pedig csak ennyit mondott:
-- Nem kell annyira sietni, kedves Lóránd.
-- Hívjátok Kartalt!
Csókakő várának ifjú kapitánya de szépen mutatott. Felvetett fejjel, délcegen és büszke nyugalommal állt királya előtt. Beszámolt arról, mi minden történt a híres találkozás óta. Csókakő várába visszatért az élet, a falu már fölépült. Rikalffia Kakas úr nagyon csöndben maradt. Követet küldött, adják ki neki feleségét, Borbála asszonyt, és a kis szolgalányt, Csókát. Feléje sem néz a várának, egyre csak a lányát keresteti, ő maga pedig valamelyik tanyáján gubbaszt, és várja a király ítéletét. Most azonban ő is feljött Budára, és mert Lóránd kihívta párbajra, készül a nagy viadalra.
-- Hallom, Lórándon kívül még valaki meg akar mérkőzni veled.
Kartal mélyen elpirult, így még soha nem pirult el, még a szeme is könnybe lábadt tőle. Tudja fene, miért, hirtelen gyűrögetni kezdte a fövegét, és remegő kézzel ronggyá tépte rajta a szép kócsagtollat.
-- Izé ...
Caroberto ámulva nézte. „Nocsak -- gondolta magában --, a rettenthetetlen Kartal fél talán?” -- de nem szólt.
-- Megérkezett a Bankó vitéz fia is ... -- nyögte végül Kartal. -- Nagyon furcsán viselkedik, és nagyon fenekedik rám. Pedig Isten a megmondhatója, nem tettem sem az apjának, sem a húgának semmi rosszat. Azt hiszem, még mindig rablóvitéznek tart.
-- Hm.
Elhallgattak mind a ketten. Kartalnak zúgott a feje, zavara csak lassan múlt el. A király is zavarban volt. Igaz, egészen más okból. Sehogy sem tudta hogyan elkezdeni a mondókáját.
-- Kartal...
-- Parancsolj velem, királyom.
-- És egyébként?
-- Egyébként?
-- Hát. . . mit tettél még?
-- A várat erősítem. Csinosítom is. Nem úgy bánok vele mint a magaméval, hiszen apám jogán az én váram Szanda vár. Abban még ítéletedet várom.
-- Ó, persze. Lesz ítélkezés ... a koronázás után. Az ám, éppen tegnap kaptam hírt Tamás érsektől. . .
Elhallgatott. Találkozott a tekintetük. A király kínosan hunyorgott. Kartal várakozóan és most már nagyon nyugodtan nézett vissza rá. Hallgatott ő is, mert nem illik ám a királyt faggatni, kérdezni. A koronázáshoz amúgy sincs semmi köze, megmondta ezt Károly nagyon is kereken a csókakői nagyszobában.
(Hej, átkos megfontolások, sziszegő meggondolások. Miért nem beszélget ez a két fiatalember egymással úgy, mint pajtás a pajtással? ...)
-- Kartal.
-- Parancsolj, királyom.
-- Mit tettél. . . azokkal?
-- A három koronát kérdezed felséges uram?
-- Azt, azt!
-- Átkozott kincsek voltak azok, föld mélyén a helyük. Pajtásaimmal esküt tettünk, hogy örökre eltüntetjük mindhármat. Csókakő várának volt egy alagútja, annak a közepén kétölnyire ástunk, a három koronát ott elsüllyesztettük. És hogy soha senki meg ne találhassa, aki tudja is a titkát, soha ki ne áshassa, az alagutat vízzel árasztottam el, meg is lazítottam, úgyhogy majdnem egészen beomlott, fölötte még a hegyoldal is megereszkedett, néhány fenyő ki is dőlt. . .
-- Uramisten!
Kartal csak azt látta, hogy elsápadt a király, és leomlik a székére. Gyorsan felkapta hát a kancsót, és bort töltött neki.
-- Hej, Kartal, Kartal!
-- Mit parancsolsz, felséges uram?
-- Semmit. Adj még egy pohár bort... Add ide az egész kancsót, hogy a fene egye meg ezt a világot! -- Ültében felnézett Kartalra. Annyi riadt kétségbeesés volt a szemében, hogy a fiú őszintén megsajnálta. Egyszerre csak nem törődött az illemmel, saját magának is töltött, fel is hajtotta, s leült a király mellé a másik székre.
-- Hát Gallicus Péterről mit tudsz?
-- Ő nálam időzik. Azt mondja, Buda poros levegője nem tesz jót neki. Most már végképpen kigyógyult a náthájából, és a lelke is megnyugodott, mert elmentünk Székesfehérvárra, és ott az oltár előtt tett esküt, hogy soha többé nem fog más ékszert készíteni, hanem csak kelyheket és násfákat.
-- Corpo di Bacco... -- Gentilis majd felmenti az esküje alól.
Most futott át először valami halvány mosoly féle Kartál arcán.
A király fiatal, férfias arcvonásai megkeményedtek. Félrekapta a fejét, és keserű szemérmességgel hallgatott. Később azzal küldte el Kartalt, örül, hogy egészségben látta. És készülődjön, mert nehéz dolga lesz, ha olyan sokakkal akar megvívni, mint ahogy hírlik.
-- Apám becsületéért először is Emékfia Gyulával a Kata nemzetségből.
-- Úgy legyen!
-- Fiával, Ivánkával, aki baráti jobbját nyújtotta, aztán orvul legyőzött...
-- Apja fia... De vele nem mérkőzhetsz. Lovag nem vívhat apróddal.
-- Hiszen magam sem vagyok lovag.
-- Ivánka azonban nem is lesz! Pofont érdemel a fiú, és attól még senki sem lett lovaggá.
Kartal elbizonytalanodott.
-- Megvívok rokonaimmal... Csakhogy még egyet sem láttam közülük.
-- Nem is fogsz. Híres nemzetségedből rajtad kívül senki sem maradt.
-- Hát akkor a magam becsületéért kihívok minden nemesurat, aki zsiványságait az én nevemmel leplezte! -- kiáltotta Kartal most már komolyan kétségbeesve, amiért senki sem maradt, akivel megvívhasson.
A király azonban csak legyintett, és keserű szájjal mondta:
-- Ohó, akkor reggeltől estig lovon lehetnél! Elég, ha csak azzal vívsz meg, aki a sok hazugságot el is hitte.
-- Lóránddal?
-- Énvelem.
Egymásra villant a két fiatalember szeme. A királyé csupa szontyolódás, a Kartalé csupa kérdés. De hát buta fickó lett volna, ha azokra a kérdésekre nem találja meg rögtön saját maga a választ. Előbb még csak elsápadt a király szavára, aztán meghajtotta a fejét, mintha rábólintana egy ki nem mondott gondolatra, és végül olyan keményen, ahogyan csak fiatal korától, lelkesedésétől és szeretetétől tellett, kimondta:
-- Felséges királyom, miért vívjak veled, hogyha már érted megvívhattam? Ha úgy kívánnád, persze kiállnék veled, csak játékból, mert ugyan miért kellene ahhoz legyőznöd engem, hogy elmondhasd, mit üzent Tamás érsek úr?
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Holnap hajnalban kezdődik a vitézi torna.
Buda már lobogódíszben áll. Már gyűlik a nagy tömeg. Vasárnap lesz amúgy is, a szegény nép is odagyülekezhet a küzdőtér végeihez, megbámulhatja a díszes lovagokat, a nemesasszonyságokat, és ha nagyon nyújtogatja a nyakát, láthatja az új királyt, aki Itáliából érkezett. Derék és csinos fiatalember, aki arról nevezetes, hogy kemény akarattal kiböjtölte, amíg mindjen más trónkövetelő el nem pusztult előle.
És a bajvívó tér bejáratánál már ott állnak a jótorkú heroldok -- Lóránd lovag maga tanította be őket fontos hivatalukra --, akik majd a páros viadalok résztvevőit fennszóval bejelentik. Igaz, a neveknél többet aligha mondhatnak, mert ezen a barbár Magyarországon még nincsenek divatban a. nyugati mintájú nemesi címerek (úgy ám, Carobertóra vár, hogy ezt a szokást is meghonosítsa, és az első címeradományozás az ő nevéhez fűződjék!), és ha zászlók, címeres jelvények vannak is, azok amolyan díszek, hadi jelvények, és semmiképpen sem valamely „bandérium” vezérlőjelei, mivelhogy bandériumok sincsenek ergo zászlósurak sincsenek.
-- Drága Carobertóm, nagy bajban vagyok. Leendő lovagjaid ősei között egyetlen tornaképes lovag sincs.
-- Nocsak?
-- Mindegyikről kidet ül, hogy legalábbis útonálló és templomrabló. Más bűnökről nem is beszélve.
-- Lórándom, ne csodálkozz! Magyarországon sok az út és sok a templom. Hát leendő lovagjaim?
-- Hitszegést vagy istenkáromlást lehetne találni. Ezek úgy káromkodnak, mint más a miatyánkot mondja. Szidják is őket a papok. De hát azokra csak a vénasszonyok hallgatnak. Jogtalan háborúban pedig mindegyik részt vett már . . .
-- Ne csodálkozz! Ahol ennyi király alatt melegszik a trónszék.
-- Nem tudom, mi a teendő. -- Lóránd, a szavatartó lovag tétován nézett körül a szobában.
-- A tornákat megtartjuk. A heroldok mondjanak, ami az eszükbe jut. Csak marhaságot ne. Addig tartsanak a viadalok, amíg a korona meg nem érkezik.
-- Mikor érkezik, királyom?
Caroberto a tornaképesség tizennegyedik szabálya ellenére elkanyarította a mondókáját:
-- Hát a kutyaúristenit, honnan tudjam én azt?!
Kartal lihegve állt a tábor sarkán. Most szállt le a lováról. Hajnaltól mostanáig tompa hegyű dárdákkal viaskodott lovagcimboráival, hogy gyakorolja a viadal módját és szabályait. Csak a leendő lovagok gyakoroltak a táborban, azok se mind, hanem csak akik nem szégyelltek tanulni. Kartal megtörölte a homlokát, felnézett a korán rügyező fákra, és érzelmes kedvében dudorászni kezdett.
-- Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom . . .
Hát abban a minutumban lángra is gyúlt a képe, mert nagy lével-pléhvel elvonult előtte Bankófia Bálint, az ősz vitéz eltitkolt gyermeke.
-- Nem sokáig dudorászol -- morogta inkább csak magának a sisakja rácsa mögött.
Kartalban a zavar méregre fordult.
-- Hallod-e, pajtás, mit acsarkodsz, mit fenekedsz? Ámbár az a te dolgod. Hanem azért a képedet már megmutathatnád nekünk, akármilyen fogadalmad van is, hogy le nem veszed a vértedet, míg le nem győzöl! Mert nem hiszem, hogy nádszálon át szívod a bort abba a vasfejbe.
-- Megmutathatom -- morogta Bankófia. -- Sokat nem érsz vele.
Felcsapja a sisakja rostélyát. De csak egy pillanatra, Kartal busa szemöldökű, villogó tekintetű, mégis lányos arcú fiút látott. Megdobbant a szíve, mert ez az arc mégiscsak Virág szép, nemes, mandulaszemű arcába hasonlított. Nagy hetykén mégis odavetette!
-- Hát a bajszod hol marad?
-- Borotválom -- recsegte Bankófia-. Azzal nagy mérgesen lecsapta a sisakja fedelét, és döngő léptekkel elvonult a saját sátra felé.
Kartal ,utána nézett. ,,Hm, nagy ez a páncél neki -- gondolta. -- Biztosan az apjától örökölte. Aztán meg ... ejnye, furán megy ez a fickó. Valahogy olyan... milyen is a lépése? Nagyon is döngő, nagyon is nehézkes. A hangja is idegen. Ámbár ez butaság. Mitől volna idegen?”
Kartal a fellobogózott Budát nézte, és mélyeket sóhajtott. Holnap lesz a nagy nap, holnap megvívnak mindazok, akikben rnár régóta forr a harci düh, de becsületük csak a becsületes viadalt választja.
Holnap megvív Gyula vitézzel. Apja csalárd legyőzőjével. Aztán ezzel a kis nyavalyással. Aztán Lóránddal és persze talán a királlyal.
Kik vívnak még?
A lista szerint Lóránd megvív Rikalffia Kakassal. Ha legyőzi, megkapja Kakas lánya kezét. Ámbár az a hájtömeg szívesen odaadná most már a lányát bajvívás nélkül is, csak előkerüljön. Mert amióta Demeterrel Ottó királyhoz szegődtek, azóta se híre, se hamva a daliás hölgynek.
Ó, uramisten, hol járhat most Benedek és Fintor? És mikor jönnek vissza? Ej, egy barát kéne most, akivel az ember kedvére beszélhet. Ez a jó Lóránd teli van a rendezés gondjával, két szót sem lehet vele szólni.
-- Hej, Bálint, Bankófia Bálint!
Az ifjú olyan gyorsan perdült meg a sarkán, mintha megijedt volna.
-- Hallod-e, pajtás, gyere be velem Budába. Járjunk egyet. Holnap úgyis megvívunk, minek fújjuk addig is a tüzet?
Bankófia Bálint mozdulatlanul és némán állt jó darabig. Kartal már éppen valami epéset akart odavetni neki, amikor végre megszólalt:
-- Menjünk.
Szinte suttogta. Alig lehetett meghallani. A hangja is elcsuklott.
Elindultak hát lefelé a dombról, a poros úton, amelyet meleg napocska sütögetett. Igazán isteni csoda volt ez a tél, egyetlen pehelynyi hó sem esett, nem fáztak sem a szegények, sem az erdei állatok. Mindenki örült a szép időnek, csak a gyulladt szemű öregemberek, akik az útszéleken és a házak lépcsőin ülnek időtlen mozdulatlanságba merevedve, csak azok mondogatták, nem jó jel, ha kifordul a természet rendje. Mert olyan ám a világ, hogy rendet követel. Ha valahol enged is, visszaveszi máshol. Hej, csak aszály ne legyen, vagy éppen jég ne verjen a nyáron!
Bankófia Bálint nagyon hallgatag fiú volt. Nem szólt, csak lógatta a fejét, már amennyire a vassisak engedte.
Ha rajta múlik, talán egész úton hallgattak volna.
-- Meleg van.
-- Uhum.
-- Izé .. . Apád helyrehozta a házat?
-- Uhum.
-- Derék ember, rendes ember, jó vitéz. Borral kínált volna ... Azt sosem felejtem el neki.
-- Uhum.
Mentek. Előttük is, mögöttük is hol egy lovas vágtatott, hol egy ökrös szekér zörgött. Kartal levette a sisakját, megvakarta a fejét, aztán akkurátusán visszatette a fejére a tollas-forgós fejfedőt. Ezzel is múlt az idő.
-- Lovon is jöhettünk volna.
-- Hát...
-- Hallod-e, Bálint! Ha belegondol az ember, csak elámül, milyen érdekes a világ. Nem is olyan régen még olyan gyalogfutó parasztkölyök voltam, mint az ott, ni. És minden vágyam az volt, hogy a király lába elé boruljak, és igazságot kérjek tőle. Most már a barátjának nevez.
-- Egy Kartalt... -- dörmögte Bankófia Bálint, csöppet sem titkolva neheztelését a király iránt.
-- Egy Kartalt, hát... hej, pajtás, na tudnád a történetemet!
Bankófia Bálint persze tudta. Tudta Kartal is, hogy tudja, mert nagy dolog ám a hírnév -- szívet melengető, májat hizlaló, zsongító-bongító jó érzés. Amerre csak ment, mögötte összesúgtak a nemes nagyurak: „Nézz oda, nézz oda, ott megy Kartal, .. hm, a király barátja ... a Lóránd lovag barátja ... Nem kis ember ő mentette meg a király életét . . .”
Hát ilyeneket hall ő, és már másodszorra történik meg, hogy az esti tábortüzet ott kell hagynia, mert hiába szabadkozik, egyre csak róla mesélnek, és mégiscsak pofátlanság volna, hogy a saját hősi tetteit hallgassa. Aztán hátha tódítanak rajta, hátha szépítenek rajta akkor vajon illik-e közbeszólni, ünneprontó módon javítgatni?
Hiszen Fintornak volt igaza: az a fontos, hogy aki hallja, örüljön neki.
Mi tagadás, ez a Bankófia mogorva fickó volt. És szörnyen tapintatlan, mert ahelyett, hogy mondta volna: „Meséld a történetedet, barátom” -- csak ennyit morgott:
-- Tudom hát.
Erre megint hallgattak. Szótlanul értek Budára. A nagykapun sok ember járt ki és be. A kapuőrség jól megnézte a két vitézt.
-- Hé, pajtás -- kiáltott egy merészebb lándzsás --, nem meleg az a vasfazék a fejeden?
-- Hagyd békén -- szólt rá, Kartal. -- Nemes vitéz. Fogadalmat tett, hogy a holnapi viaskodásig nem veszi le a vértezetét.
Fogadalom. Az más. Az szent dolog. Aki arra képes, hogy szent fogadalomból akármi módon magamagát sanyargassa -- az már szent ember. Aki térden csúszva zarándokol egyik templomtól a másikig, és közben várva vár valami csodálatos csodát -- az már majdnem szent. Akik félmeztelenül, magukat ostorozva vonulnak végig az országon, azokat
tisztelettel nézi minden emberfia. Hogyne nézne egy vitézt, aki fogadalomból jár-kel ilyen szörnyű harciasán.
Az őr elszégyellte magát. Bólintott, és otthagyta őket; egy pásztorral kezdett veszekedni, aki egész kondára való malacot hajtott fel Budára.
-- Menjünk a vásárosok közé -- javasolta Kartal.
A Nagyboldogasszony-templom előtti téren volt a vásár. Éppen azon a téren, ahol Buda nem is olyan régen kiátkozta a római pápát. No, annak már nyoma sem volt, hivő keresztények jártak ott, és árulták a portékájukat, Volt mindenféle csuda: csizmadia, lócsiszár, üstfoltozó és sörárus, mézeskalácsos, hentes, énekmondó, mutatványos és borbély. Elszámlálni is sok volna a solkféle sátrat és a sokféle mesterséget, amely a vásárra és a királyválasztásra való tekintettel a téren mutogatta magát.
Kartal és Bankófia elvegyültek a tömegben. Kartal egyre rágta a szája szélét, hogyan kezdhetne új beszélgetést ezzel a mufurc fickóval. Közben ide-oda lökdösődtek, hol elszakadtak, hol összesodródtak megint, mert a parasztasszonyok a fene nagy batyuikkalbhátikaskáikkal olyanok, akár a szikla, csak megkerülni lehet őket, de elmozdítani sehogy.
-- Te Bálint...
-- Hm?
-- Tudom ám, hogy a húgod heccelt fel ellenem. 
Bálint hallgatott.
-- Tudom ám, hogy ő bőszített. Nem haragszol te rám igazán, mert nincs is miért. Hát mit tettem én? Hát a fene egye meg ... no, neked megmondhatom, mint férfi a férfinak, ocsmányul elszégyelltem, magam. Attól féltem, ha híre megy, hogy egy fehérszemély vágott a földhöz kutyául... juj, gondolni sem merek rá ... -- Kartalt hirtelen elragadta a barátságos indulat. -- Máskülönben kedves lány ám a húgod, tudod-e?
-- Aha -- morogta Bálint kevés meggyőződéssel.
-- És szép is. Nagyon szép. Nincs olyan bagolyszemöldöke, mint neked, a képe meg szép tiszta, mosolygó, kedves ... hej, de nagy marha voltam, de nagy marha voltam ...
Csak kitört belőle a szerelmes keserűség. Nagyon bánta már, hogy akkor úgy elviharzott a Bankó házából.
Bálintra meg rájött a köhögés, fene tudja, miért. A vállát vonogatta, és aprókat köhentett a sisakja mélyén.
Megálltak egy mézeskalácsos előtt. Kartal leakasztott a zsinórról egy nagy, tükrös szívet.
-- A húgodnak... hogy ne haragudjon rám.
-- Köszönöm -- suttogta Bálint meghatottan, és önkéntelenül magához szorította a szívet. Még koppant is a száraz sütemény a mellvért díszes vaslemezén ...
Kartal ámult, szólni sem tudott.
Nagyon elgondolkodott azon, ahogy Bálint a szívet tartotta, ahogy most tétován forgatta. És ahogy Kartal a fiú bőrkesztyűs kezét nézte, ahogy a mellvért koppanásán elgondolkodott, hirtelen valami bizonytalan, kópés öröm kezdte elönteni a lelkét. Sunda-bundán nézett Bálintra, aztán a fejét forgatta, mint aki a galambokat lesi. Végül így szólt:
-- Nem tudod hova tenni? Az ám, a lányoknak könnyű. Azok az ingükbe, a keblükre rakják az ilyen ajándékot hm. De a magunkfajta mihez kezdjen vele? Hülye dolog.
-- Az -- hagyta rá Bálint, és továbbment a tömegben. Egyszerre csak elébük került Bankófia Bálint egyik öreg szolgája. Az aztán gyorsan az iszákjába rejtette a szívet, és azontúl követte is őket, mert „hátha szükség lesz még rá.”
Az ám, az könnyen meglehet.
Kartalban féktelen öröm kezdett tombolni. Egyszerre csak mindenféle szamárságot beszélt össze-vissza, és többször is alaposan hátba vágta Bálintot, ahogy az jó pajtások között szokás.
-- Hallod-e, fiú, nem akármilyen férfi vagy te! Az ám, ahogy nézem, nehéz dolgom lesz holnap. Ahogy te lépkedsz, ahogy te morogsz, haha! Ahogy te a fogadalmadat megtartod, haha!
-- Megvesztél? -- kérdezte Bálint. Megijedhetett Kartal hirtelen kedveváltásától, mert valahogy simább lett a hangja.
-- Nem én, koma! Hanem gyere be egy pofa sörre!
Hát bementek. Nem messze a halasok utcájától nagy sátor körül kecskelábú asztaloknál folyt az ivászat. Ott találtak a lovagcimborák közül nem is egyet, azok már kótyagosak voltak. Kartal nagyot kurjantott:
-- Halljátok-e, fiúk, ez a Bálint versenyt akar inni velem! Hogy megmutassa, ebben is van olyan férfi, mint akármelyikünk!
Vivát, vivát! Új cimbora, új kancsó sör, gyertek csak! Versenyivásról előbb nem beszéltek ugyan, de a fiú nem mert szólni.
Kartál lezökkent a padra. 
Bálint is melléje.
Kartál nehéz mozdulattal rákönyökölt az asztalra.
Bálint ugyanúgy.
Kartál a két öklét lezuhantotta a kancsók mellé.
Bálint a maga két kicsi öklével ugyanúgy . ..
-- Akkor hát igyunk!
A fiú köhintett. Morgott valamit a fogadalmáról.
-- Erre nincs fogadalom! -- Vágott közbe Kartál, és nevetett.
Igaz, ami igaz, akik az öklelőkorlátnál viaskodnak, megvívhatnak a kancsók mellett is. Ha eddig nem is nagyon vett részt ilyesmiben, Kartál tudott róla, hogy nem egy pajtását asztal alá itták már a többiek. Virtus volt ez is.
-- Na, fiú, egyszerre!
Nagy kancsó sör állt mindegyikük előtt. Bálint felcsapta a sisakját (mérgesen villogott a szeme a busa szemöldök alatt), és szájához emelte az italt.
Kartalnak melege volt hát lecsúszott az a kancsó félig. Amikor letette, Bálint még mindig ivott.
-- Hej, az apád!
Felkapta Kartál a maga kancsóját, és fenékig itta.
Na, hát az első öklelésen túl vannak. Most jöttek a dudások meg a citerások. Nekiállt a sok rekedt férfitorok az éneklésnek. Húzták ám, mint sütőasszony a rétest. Nem volt se vége, se hossza. 
-- Ince-pince, tizenhárom sor pince, babám előtt üresen áll az icce. Szép csárdásné arra való, hadd töltse, akinek van  potya pénze, hadd költse.
Kartalnak volt, hát költötte. A mulatós cimborák átkarolták a vállát, ő meg a Bálintét, úgy énekeltek. A sörre most bort ittak, ugyanabból a kancsóból, hát miért is ne?
A bódéban nem volt ugyan szép csárdásné, hanem csak egy pókhasú, vaksi ember, akinek már a nyelve lógott a fáradtságtól. A Bankófia szolgája segített neki, az töltögette a lovagok kancsóit. A Kartalét is, a Bálintét is, meg a többiekét.

„Amott vagyon egy hal,
kinek neve harcsa,
ej, harcsa, harcsa, harcsa,
az Isten is tartsa,
aki ezt lehajtja.”

Ravasz ital a sör. Még ravaszabb rá a bor. Aki éhgyomorra, szomjúhozva issza, annak nagyon is hamar meglöttyen a feje. Kartalnak sem kellett sok, érezte, hogy zsibbad az arca, száraz a szája, az orra viszket, a szeme könnyezik, és a szíve táján valami édes-bús érzés lombosodik.
Ránézett Bálintra.
Hát az az ebellette fickó úgy ült, mint a szálfa. Meg se kottyant neki a sör, sem a bor.
Vagy talán alszik?
Megkopogtatta a sisakot.
-- Hé, te!
Bálint felcsapta a rostélyt. Mosolygó szemmel nézett rá. Kartal most először látta mosolyogni. Hát a mosolya éppen olyan volt, mint a húgáé, Virágé.
-- Hallod-e, Bálint!
-- No?
-- Én az előbb azt hittem ...
-- Mit?
-- Eh, nem fontos. Szóval... -- (Ejnye, de nehezen beszél, vajon mitől? És olyan tagoltán ejti a szót. Aztán meg minek kiabál, ha itt ül előtte ez a Bálint? Ez a kedves fickó ... nahát...) -- Azt hittem, hehe, hogy te nem is te vagy ...
-- Hanem? --
-- Eh! -- Kartal az öklére hajtotta a fejét. Egy pillanatig átfutott rajta, mi lesz, ha holnap éppen így lefőzi őt ez a fiú, mint most a kocsmaasztalnál. No hiszen, kár volt hetykélkednie! Motyogva mondta: -- Hallod-e, pajti, a te húgod ... a te húgod . . . hej, de szeretem, tiszta szívemből szeretem a te húgocskádat! Azt a szép mandulaszemét, a rózsabarna bőrét, a szeme mosolygását, a pillája verdesését, azt a szép, csó ... csó ... csókoló száját. Milyen drága, milyen kedves, milyen nagyszerű! Hej, te Bálint, csak ne volna olyan istentelenül harcias nőszemély! Hehe! Mert mondd csak pajtikám, mi lesz ebből, ha megöregszik? . .. Mert mindenki megöregszik ám! Házsártos, vén boszorkány. Na ...
Ingatta a fejét a mi Kartalunk. Körberepült vele a bódé, a napsütötte piactér, a kecskelábú asztalok, az egész világ.
-- Hát nagyon szerethetem, ha erre is gondolok, nem igaz? Hát mondd, mi lesz az ilyen gyönyörűséges, álmodni való, szerelemre termett, szépséges szép leányból? Mi lesz?
-- Feleség -- mondta egyszerűen Bankófia Bálint, és szájához emelte a kancsót. Kartal pedig nem látta, hogy még mindig az első töltés sör van abban, és most sem iszik belőle többet, csak egy kortyintásra valót.


A király szörnyen magabiztos volt, bolondosán derűs és vidám. Állandóan nevetgélt, és vissza sem köszönt Gentilis bíborosnak, aki nagy alázattal lépett a szobájába.
-- Aggódom érted, fiam -- mondta a pöfeteg arcú pápai követ. -- Ilyen vészterhes napokban kedved van a cécóhoz.
-- Az ám. És követet is küldtem már Tamás érsek úrhoz.
-- Misereatur tui omnipotens Deus... -- hördült fel a legátus.
-- Megüzentem, köszönje meg nevemben Apor László vajdának, amiért megőrizte és kiadta a Szent Koronát.
-- Hiszen meg sem akarta mutatni Tamásnak.
-- Éppen azért.
-- Nem értem ... -- Gentilis úgy hajolt előre, mint aki rosszul hall, pedig most nem is ivott, hogy eldugult volna a füle.
Caroberto büszkén mosolygott. Feállt, és kitárta a szomszéd szoba ajtaját.
Hát az ólomkarikás ablakokon besütő hajnali fényben három vigyori vidám fiatalember állt ott. Olyan délcegen, büszkén, vidáman feszítettek, hogy Gentilis el is felejtett áldást inteni feléjük. Igaz, le sem térdepeltek előtte, mert hirtelenében nem is tudták, kihez van szerencséjük.
-- Kik ezek? -- hápogott Fra Gentile, és piros szájából kisötétlettek rossz fogai.
-- Ne hidd, bíboros úr, hogy te teszel engem királlyá mondta -- Károly király magyarul, latinul is megismételve. -- Az a magyarok dolga, és nem a tiéd.
-- Okos beszéd, királyka -- mondta a legkisebb a három legény közül.
Mert ugye, mondani sem kell, hogy az a három: Benedek, Fintor és Kartal volt?
A kerek ládikó az asztal tetején pedig nem mást rejtegetett, mint Ottó király koronáját.
-- Nem volt könnyű dolgunk -- mondta csöndesen Benedek, akinek bizony lekopott a saru a lábáról. -- Apor vajda Déva várának legmélyebb pincéjébe rejtette. De hát Isten segítségével csak sikerült. . .
-- Nem olyan szép, mint a másik három. De hát ez az igazi korona . . . ugye, felséges királyom ? -- kérdezte Kartal, és szúrósan-vidáman nézett Caroberto szemébe.
Lobogjon a lobogó, és zengjen a kürt is! Látott-e már ilyen szépséget, ennyi gazdagságot a Kárpátok medencéje? Amerre csak a szem elnéz, mindenfelé tarka szalag, zászló, fenyőgally minden. A hatalmas emelvényen már ott feszeng drága öltözékében a magyar nemesség színe-java, a leghatalmasabb és leggazdagabb főurak feleségükkel és lányaikkal. Mindenkin selyem, brokát, bársony és drága prém, zörögnek és csillognak a násfák, a kösöntyűk, a boglárok. A kócsagtollakat lengeti a szél. 
Körbevonul a porondon az apródok színes serege. Milyen egyszerre lépnek, milyen szép a ruhájuk, magyaros süveg a fejükön, de már hasított ujjú, olaszos mellényke rajtuk. Buda minden szabója ezeken a ruhákon dolgozott napok óta.
Peregnek a dobok.
Aztán megint a kürtöké a szó. Örül az ember szeme, ha a jókötésű kürtösfiúkra tekint, akik cipóra dagadt képpel fújják a hangszerüket.
Most felvonulnak mindazok, akik a mai napon dárdaöklelésben mérik össze erejüket és ügyeségüket. Nem akármilyen játék ez, hanem komoly bajvívás, és meglehet, hogy halál is esik majd. Ahol férfiak csapnak össze, ott bizony megesik.
Ott lovagol az élen a rettenetes Kartal. Félelmetes híre messze megelőzte, Ő az a vitéz, akitől már akkor rettegtek sokan, amikor ő maga még azt sem tudta, mi fán terem a vitézi élet. Megtörténik az ilyesmi. Most bezzeg úgy ül a Sárkány paripáján, mintha egyenesen a jóisten ültette volna a nyergébe. Kidülleszti mellét, fiatal szép fejét oldalra veti, feszes nyakkal úgy tiszteleg. A sisakja rostélya fel van taszítva, láthatja mindenki, hogy fiatal legény, jóformán gyermek, de máris több az érdeme, mint sok hadfinak.
Utána mások jönnek. A leendő Szent György-lovagrend első tagjai. Még mindegyik a fénylő páncélruhát viseli, a csuklyás fekete köpeny, rajta vörös mezőben a fehér kereszttel majd csak később lesz a ruhájuk.
Uramisten, hol van még húsvét, és máris mintha tavaszi napsugár melegítené a páncélsisakokat, a vésett mellvérteket, a nehéz pajzsokat. A lovak zabláján fehér habot vet a nyál, vadul nyihognak, és kapkodják, rázzák a fejüket a rövidre fogott kantárokon. Hattyúnyakukon a sörényt szapora szél cibai ja.
Nézd csak: ki az a hatalmas vitéz? A páncélja, akár egy hordó, a sisakja, mint egy dinnye, a dárdája, akár egy lőcs. Rikalffia Kakas ő, akit tegnap este nagy öröm ért, olyan nagy, hogy a guta majdnem megütötte. Hazaérkezett a kedves lánya: Benedek pap vezette haza tisztességgel a messzi Erdélyországból, a nyeszlett és halálra vált Demeterrel együtt. No, hát most Kakas Zsuzsanna arra vár, hogy az édes jó apjaura megmérkőzzön a híres-nevezetes Lóránd lovaggal.
Ámbár lehet, hogy nem is arra vár ...
Azt mondják, a híres Bankó vitéz is elküldte a fiát. Ki hitte volna, hogy az öregnek fia is van? Az ám, Sümegen neveltette, a sümegi Madonna oltalmában. Nagyon óvta, nagyon féltette, hát most majd elválik, megbírja-e a dárdát Kartal ellenében.
De hát kész csoda, hogy senki sem ismerte fel. A lovagok csapatában úgy elkeveredett, mint akiből tizenkettő egy tucat.
Szólnak a kürtök. Peregnek a dobok. Kapál a sok paripa.
Fejét felszegve tiszteleg a sok vitéz.
Aki fogadja -- Caroberto. A magyarok Károly királya. Csak így nevezik mindig: Károly. Ő lesz I. Károly, vagyis Anjou Károly, aki sokat tesz, sokat harcol, sok kemény nemesúrral megvív az idők folyamán, a történelem mégiscsak a fiát nevezi ki „nagy”-nak. Merthogy az ő fia lesz Nagy Lajos.
Hol van még az a fiú? ... Még csak gondolat sem. Még csak kívánság sem.
A király ott ül a fenyőgallyakkal ékes emelvény díszhelyén. Mellette a csücsöri szájú Gentilis bíboros és még néhányan a nemesurak közül. Drugett Vilmos, aki gyermekkori játszótársa, Ugrin, a zágrábi püspök, Amadé nádor, János ispán, no meg a többiek.
A délceg Caroberto nagyon vidám. Hogyisne volna! Ott pihen már bársony párnáján a Nagyboldogasszony-templomban a Szent István koronája. Az igazi.
Mire véget érnek a játékok, fejére kerül a korona. Akkor aztán mindenki ellenem, aki nincsen énvelem . .. Úgy ám!
A király magabiztos, derűs és vidám. Nem csoda. Kartal a barátja. A rettenetes Kartal.
Utoljára a torna játékok és bajvívások nagymestere, Lóránd lovag következik.
Sárga csótáros nagy lován délcegen és nemesen léptet előre. Kezében magasra tartja az Exkalibur vasából kovácsolt rettenetes kardját. Azt mondják, azt a kardot csak egyetlen lovag képes megemelni rajta kívül. Nem más, mint Kartal.
Ezért hát ők ketten az igaziak.
Magasra emeli kardját Lóránd, a szavatartó. Az eget karcolja vele.
-- Uram királyom, nyisd meg a lovagi tornák sorát. Sok magyar, sok derék lovag méri össze most az erejét, ügyességét. Adja a jó Isten, hogy mindannyian a te dicsőségedre, a te hatalmad növelésére mérkőzzünk. Ámen.
A király int.
-- Emékfia Gyula a Kata nemzetségből! -- harsogják a heroldok.
-- Péterfia János, más néven Kartal. A Kartal-Kurszán nemzetségből!
A küzdőporond hosszú palánk. Úgy van az megszerkesztve, hogy két oldalán robognak előre a küzdők lovai, így elkerülhető, hogy a legvészesebb percekben a lovak is egymást tapossák. Azon múlik most minden, hogy ki az ügyesebb, ki az erősebb. Mert az fogja a másikat hosszú dárdájával a nyeregből kiemelni.
Emékfia Gyula.
Nem fiatal ember. Fél szemét lehunyja, úgy méregeti a másikat.
-- Az istenfáját! -- sziszegi. -- Fene se hitte volna, hogy ezekből még él valaki.
Lecsapja a sisakját, sarkantyúba kapja a lovát. Úgy rohan rá az ellenfelére.
Kartal a palánk másik végén.
-- Apám, drága édesapám! Te, akit csak a halál váltott meg nagy reménytelenségeidtől, légy velem! Hajrá, Sárkány!
Az emelvényen csak azt látják, a két vitéz egymásnak rohan.
Az emelvényen nem látják, hogy ez a két ember életrehalálra harcol.
Dübörög a két ló. Feszülnek az inak. Zörren a páncél. Feszül a dárda.
Messziről csak egy mozdulat -- aki ott van, annak iszonyú robaj. A két dárda a palánk fölött egymásnak sikolt. A nagy pajzsok dörrennek, a két ember, meginog a nyergében ...
Az az iszonyú csattanás nem mást jelzett, mint hogy egy kőrisfa dárda kettétörött. A maradékja ott van a vitéz markában.
Emékfia Gyula tartja.
-- Kardra! -- hördül Gyula.
Most megkerülik a palánkot,- és a nyílt téren csapnak össze. Már mindkettő eldobta a nehéz dárdát, már mindkettő kirántotta kardját, emeli pajzsát, és összecsapnak, akár a fergeteg. A lovak ágaskodnak, nyerítenek és fújnak, ők ketten, mint az ördögmotolla, úgy vagdalkoznak, és a tűző napon is kilátszik a kardok szikrázása, ahogy egymásnak vágódik az acél.
-- Hej!
Gyula vitéz megemeli balját.
Kartalban akkorát dobban a szív, hogy majd kiugrik a helyéből.
Hiszen apja ugyanígy mesélte. Hogy szünetet kért Gyula...
Most hiába emeli a másik a kezét, az ő karja azért sem lankad. Még égnek a kardja, ferdén tartja.
Most megáll az idő ...
Gyula lova szökken egyet.
Semmi az.
Kartal lassan engedi lefelé a kardját. De a szeme és minden idege, akár a pengő acél.
Gyula... Emékfia Gyula, a híres, nagy ellenség megismételi sok esztendővel ezelőtti szörnyű cselét. Váratlanul oldalt vág, mint a villám. Dehogy hinné, hogy most az egyszer emberére talált ! Hogy most az a kard, mint az isten mennyköve, levág!
-- Jaj ...
Nem történt semmi. Csak a Gyula vitéz kardja villogva perdül a levegőben, és ő maga egy nehéz, szúrástól oldalba találva, kibillen a nyergéből, és a földre zuhan.
A király felavatja új lovagjait.
Az a szokás, hogy ilyenkor kardjával a vállukra üt és mondja:
-- Akarod-e önzés, kapzsiság, hiúság nélkül, az egy igaz kereszténységben, vitézen és becsülettel szolgálni hazádat?
A lovag pedig ráfelel:
-- Volo!
Vagyis hogy: akarom!
Persze máshol, a messzi, lovagi Franciahonban a leendő lovagok egy nap, egy éjjel böjtölnek előtte.
De hát ezek a magyarok esznek-isznak, az Isten se bír velük.
Máshol ilyenkor közös fürdőt vesznek.
De hát ezek a magyarok vagy évszámra vizet se látnak, vagy pedig télen is a Dunában lubickolnak. Az Isten se bír velük.
Máshol hófehér ruhában térdelnek királyuk elé a vár templomában. Dehát Buda még nem igazi vár, a Nagy-boldogasszony-templom pedig a sváboké, és nagy a vita, hogy vajon a Mária-templom legyen-e a koronázás színhelye vagy a másik.
Az Isten se érti ezeket.
-- Volo! -- mondta Kartal
Ekkor történt, amitől megdermedt a díszes nézősereg. Caroberto kardja megállt a levegőben, és nem érintette Kartal vállát.
Nagy Isten, hát mégsem akarja lovaggá ütni? . . .
-- Már megtörtént -- mondta a fiatalon is bölcs király. Azt az ütést eltűrted, és többé egyet sem. Azóta vagy lovag!
-- Azt az ütést ott a sárvízi erdő szélén ... Az ám, hiszen ott a kardja lapjával ütött a vállára.
Kartalnak könnybe lábadt a szeme. Mosolyogva bólintott.
Most pedig igazságot oszt a király. Amíg az új viadalra felkészülnek, törvényt lát.
-- Emékfia Gyula, mutasd a levelet, amely Szanda várát, Pomázt, Bodonyt, Gebédet, Szecsőt, Tékát és Ságot a te jogos tulajdonodként említi.
-- Itt van, uram!
-- Szép, szép. És királyi pecsét is rajta. Nem tudom, Istváné-e vagy Endréé. Benedek fráter, kedves barátom, hozd csak ide a felhévízi káptalanban őrzött másolatot.
Benedek siet a másolattal.
Mert abban az időben, amikor még kevesen tudtak írni, amikor még az „aláírás” semmit sem ér, „hiteles” helyek őrzik az okiratokat, az adományozó- és átruházóleveleket. És hogy hamisítás ne essék így sem, egyetlen pergamenre másolják kétszer ugyanazt a szöveget. A pergamen fele hajtásánál pedig mindenféle cikornyás betűket írnak, úgy tépik el.
Azoknak a betűknek illeszkedniük kell, ha a két példányt egymás mellé teszik.
Benedek élősiet, és mutatja az eredetit.
-- Kartal lovag, kedves Kartalom, mutasd azt a pergament, ami a nyakadban lóg.
Nem akkor vált halottsápadtra Émékfia Gyula, amikor Kartal kivetette őt a nyeregből. Hanem amikor a saját hamis adásvételi levele nem egyezett az eredetivel, hanem a betűk a Kartal örökségét igazoló betűkkel vágtak össze.
-- Szanda vára a tiéd, Kartal lovag. És minden más is az ősi jogon. Te pedig, Émékfia Gyula, ha valamit azon felül becsülettel szereztél, megtarthatod; hogyha csalárdsággal oroztál, visszaadod. Ha marad valamid, maradhatsz, ha nem, hát menj isten hírével!
Feldübörgött a mező.
Két hatalmas vitéz esett most egymásnak. Lóránd, a szavatartó.
Rikalffia Kakas, Csókakő várának ura. Most csak szerény, tanyalakó lovag.
-- Az istenit! -- Ezt Kakas úr menny dörögte.
-- Új hazámért, királyomért! Szerelmes mátkámért... -- Ezt Lóránd lovag kiáltotta.
Akik messziről, az emelvény biztos távolából figyelték a párviadalt, láthatták a sárga csótáros nehéz lovat nekiiramodni, a talpig vasba öltözött derék vitézt előrefeszülni, hogy szinte eggyé vált a nehéz dárdájával, hogy szinte eggyé vált a súlyos lovával.
Bezzeg Rikalffia Kakas! Az ő lova is erős, súlyos állat, de hát inkább csontos, futó mén. Nem értette, mit jelent a palánk, félúton hirtelen ágaskodni kezdett, azt a behemot embert majdnem levetette. Kakas rángatta a kantárt, verte a sarkantyút, és káromkodott iszonyúan, hogy a vitézi tornán itt-ott feltűnő sanda páterek gyorsan befogták a fülüket. Na, aztán mégiscsak egyenesbe lendült Rikalffia Kakas, és vágtázott, mint a végítélet, Lóránd lovag felé. 
Dörrentek a pajzsok, sikoltottak a dárdák hegyes végei.
A két lovag elfutott egymás mellett, anélkül, hogy egyik a másikat kivetette volna.
A palánk végén megfordultak a lovak.
Új roham.
A két nehéz dárda, mint két iszonyú tüske. Jaj annak, aki rajta akad!
A lovak táguló orrlikkal, vicsorgó fogsorral, feszülő inakkal száguldottak. Ilyen szörnyű hajrát nem látott még a világ! Ilyen rettentő iramban nem is szokás összerobbanni!
Egy pajzs a földre omlott.
Rikalffia Kakas fellökte a sisakja rostélyát. Rettentő tokája majd kibuggyant a nagy páncélzatból.
Megállt.
A lova a földet kapálta, ő maga lassan leengedte, majd kiejtette kézéből a dárdát.
Akik odafutottak, most látták csak, hogy olyan seb éktelenkedik a hatalmas ember mellvértjén, amitől mások, a legkeményebbek is már holtan estek volna össze. A válla magasságában hatalmas lyuk tátongott a páncélon, amely oldalt kiszakadt, és ki is fordult. Lóránd dárdája ott rohant bele, és a nehéz vasat egészen kihajlította. Ki tudja, bordája törött-e a csókakői vár úrnak? Annyi szent, hogy a karja egyelőre oda van.
-- Megkövetlek -- hörögte. -- A fene a pofádba, hát légy a vöm! Na jól van, legyőztél! Ez még nem történt meg velem.
-- A lányodat! ...
-- Megkapod! Hogyne kapnád . . . vén bölény vagyok én. Ha Pál öcsémet az a kölyök legyőzte, minek csodálkozzam?!
Szünet. Szólnak a harsonák, peregnek a dobok. Dudaszó hangzik. 
Ítélkezik a király.
Azazhogy ítélkezne csak. De jelentik, hogy a bécsi főbíró, bizonyos Perchtold szabómester sürgős kihallgatásra vár. Hát mi a baj?
-- Felséges uram . . . Megismerszte, ugye ... Én csak polgár . . . szerény, de nem nemes volnék mégis fegyverre való. Megvívok Lóránd lovaggal! Meg én! A tűzre való leányzó enyémnek legyen!
Hát jöjjenek elő mindazok, akiket az ügy illet!
-- Kakas uram, kinek ígérted a lányodat?
-- Felséges uram, Lórándnak ígértem. Lóránd lovagnak, akit csak úgy hívnak : Szavatartó.
-- Hát te, Lóránd, feleségedül kérted-e Zsuzsannát?
-- Annát. . . igen, a Kakas úr leányát, Annát.
-- Zsuzsannát !
Az emelvényen egyszerre csak elhallgat a sokféle csivitelő beszélgetés, és megszűnik a fej forgatás, a kíváncsi zsivajgás. Itt valami fura dolog készül. Hej, nem irigylésre méltó ám a királyok sorsa! Ha Istentől van a hatalma, Istentől legyen a bölcsessége is.
Lóránd, a szavatartó lovag szétvetett lábbal; földre támasztott karddal várakozott. Türelmet és tiszteletet mutatott az arca, noha majd szétvetette az izgalom, hogy mindjárt viszontláthatja szabadító kedvesét.
Hát csak elkerekedett a szeme neki is meg a királynak is, amikor az emelvény lépcsőjén váratlanul megjelent Kakas Zsuzsanna. És bajuszos, mély hangján így szólt:
-- Itt vagyok, hihi!
-- Ki ez a lány? -- hűlt el Lóránd.
-- Az én lányom, Zsuzsanna, és a te mátkád, mert úgy kérted...
-- Az enyém, az enyém... megvívlak érted, drága Zsuzska! -- kiáltotta Perchtold mester.
Zsuzsanna semmit sem értett az egészből. Csak azt látta, hogy két olyan vitéz is áll előtte, aki kedves a szívének. Az egyik a szép hangú, szép dalú francia lovag, a másik a nagy kezű német. És mert nem tudta, mit kell ilyenkor tennie, azt tette, amit az esze parancsolt. Vaskos ujjacskáival cseresznyeajkához kapott, kék szemét az ég felé fordította, megrázta vörös haját, mintha szabadulni akarna valami látomástól, majd pedig megtántorodott, mintha azonnal elájulna.
-- Csóka ... vizet!
-- Ez az én mátkám, ez az én szerelmem, ez az én szabadító kedvesem! -- kiáltotta lelkesült szerelemmel Lóránd lovag, amikor a lépcsőn megjelent Csóka törékeny alakja. Nem is késlekedett, tüstént a lányhoz ugrott, és karjába kapta.
-- Ejnye! Lovaghoz méltó dolog ez? -- sivította Borbála asszony. -- Egy nemes lovag és egy szolgalány... Nahát!
A király így szólt:
-- Ennek a lánynak hallottam hírét. Mondhatom, nemesen cselekedett. Ezért, hogy szó ne érje Lóránd barátomat, a kis Csókát ezennel lányommá fogadom... Lóránd hercegkisasszonyt fog oltárhoz vezetni. Perchtold uram, tiéd Zsuzsanna; adja Isten, hogy boldogan éljetek. Te pedig, Borbála asszony, vidd haza az uradat, és ápold. Azt hiszem, mindig is arra vártál, hogy ápolhasd. Nektek adom Csesznek várát, mert Csókakő most már Kartalé marad. Hadd őrizze ott a földbe rejtett kincseket...
Így hát mindenki boldog lehet.
Vagy mégsem?
Azt mondják, a zűrzavaros világban, amikor sok ármánykodás, csalárdság és fenekedés tizedeli az embereket, a megriadt lelkek csapatba verődve elvonulnak a puszták mélyére, az erdők mélyére, és Istenhez imádkoznak kegyelemért. A remeték ezek, a szerzetesek ilyenek . . . Ilyen volt Csák Demeter fia, Móric, aki Amadé nádor lányát, Katalint vette feleségül, de a világ szörnyűségeitől, saját rokonaik féktelen kegyetlenségétől megundorodva, hamarosan Istennek ajánlották életüket, és mindketten kolostorba vonultak. Katalin asszony a Nyulak szigeti domonkos apácákhoz, Móric pedig -- Mauritius atya néven -- a sárréti erdőkbe, remeteségbe.
Hát bizony az ő életük is kész csoda, Fintor egy napon talán arról is regélni fog.
De hát kik ezek a riadt parasztok?
-- Mauritius remetére panaszkodnak. Azt mondják, istentelenül viselkedik, elcsábítja az asszonyaikat, és finom falatokat, drága ruhákat kunyorál tőlük. Egyszer már majdnem elfogták. Akkor egy katonával megszökött. Most újra hallották hírét, utána is mentek. Egy ősz öreget találtak, aki Mauritiusnak mondta magát. De hát nem az volt a csalafinta remete ...
-- Akkor hát kicsoda, jó emberek?
-- Már megbocsásson felséged ... az, aki ott a trónja mögött sunyit, az ebadta ...
Caroberto hátrafordult.
-- Benedek, Benedek, mit hallok rólad? . . . Na, jó emberek, fejenként kaptok nyolc pénz ezüstöt, és menjetek békével. Tanuljátok meg, Ádámot sem a kígyó kísértette meg, hanem Éva. Ne a remetét bántsátok, hanem az asszonyoknak nézzetek a körmére.
Így hát mindenki boldog?
A mező két szélén két paripa pápaija a földet.
Az egyik Sárkány. A Kartal lova.
A másik egy fekete mén, Bankófia Bálinté,
Ahogy a két ifjú lovag égnek emelt dárdával kitrappol a palánk két végéhez, hirtelen akkora csend lesz, hogy csak a szél, zúgása hallatszik, és a hosszú szászlók csattogása.
„Drága szerelmesem, Virág! Nem akarom bántani ezt a fiúi, aki annyira hasonlít rád. Nem akarlak megbántani azzal sem, hogy legyőzöm, azzal sem, hogy megsebesítem. De hát értsd megv Virág, a vitézi becsület mást kíván. Ha kihívtak, harcolnom kell. Lóránddal is kiállók majd, és adja Isten, hogy legyőzzem, amit kötve hiszek... Mit tegyek?”
Fene rosszul érezte magát Kartal. Nem tudta, hogy előző nap „hogyan keveredett haza. A sátrában ébredt, feje alatt volt a takarója. És Fintor ébresztgette azzal, hogy megjöttek, itt a korona, és hogy minden rendben. 
És most.
Milyen nőiesen kicsi keze van Bálintnak.
Azért keményen tartja a dárdát, van erő benne.
És ahogy a mézesszívet magához szorította. Nahát.
A lova hányja-veti a fejét, és a földet kapálja, ő maga már öklelésre feszíti a dárdát.
Kartal is hóna alá kapta a nehéz fegyvert, rövidre fogta a kantárt, a pajzsát megemelte kissé.
No most!
Éles füttyszó hangzott.
Sárkánynak nem kellett sarkantyú. A füttyszóra azonnal megindult, És úgy vágtatott a palánk mellett, akár a szélvész.
Kartal látta, hogy a másik is vágtat. Látta a fekete lovat, a kissé bőre szabott, csillogó vértet, a tollas-forgós nagy sisakot. Oda kéne döfni a dárda tövéhez, ahol vájata van a páncélnak. Azzal egy szempillantás alatt kiemelhetné a nyeregből.
Már csak három dárdahossz a távolság. Már csak kettő . . .
Egyetlen méltatlankodó kiáltás a nagy, színes tömeg. A meredten bámuló alakok összekavarodnak, zajongó kavargás minden.
A két lovag úgy vágtatott el egymás mellett, hogy a dárdájukat hirtelen felemelték. Csak a hegyük koccant össze gyengén.
Mi volt ez?
Valamelyikük feladta volna a harcot?
Micsoda szégyen!
De mégsem. A palánk végénél mindkettő visszafordult. Most valami hirtelen düh támadt bennük, mert mindkettő durva volt a lovához. Megrántották a kantárt, vágtak a sarkantyúkkal. A két ló felágaskodott, vadul felnyihogott, és újabb vágtába csapott.
Most! Most mindjárt összecsapnak.
A két dárda vízszintesen egymás felé nézett. Úgy közeledtek.
De hát sem a messzi emelvényről, sem a palánk szélétől nem láthatta senki, hogy Bálint közben felcsapta a sisakját. Nyílt sisakkal vágtatott Kartal felé.
Kartal azonban látta, amit látott. A páncélsisakban egy kipirult arcot. Azon az arcon bizony elfolyott a korommal összerajzolt szemöldök ...
-- Virág! -- kiáltotta, és felemelte a dárdáját.
-- Ó, te mafla, hát megismersz? Hát végre felismersz! Te mafla, te drága mafla!
Lovagi tornán ilyen még nem történt! A király felugrott a helyéről, és előrehajolva nézett a palánk felé. Mindenki követte a példáját, jóllehet nem láthattak mást, mint hogy a két lovag egyszerre csak eldobja dárdáját, elhajítja sisakját, nyakvédő acélgallérját, és azonmód lóháton -- csókolózni kezd!
-- Virágom, Virágom ... 
-- Csakhogy ...
-- Sejtettem ám! Ahogy a mézesszívet magadhoz kaptad ...
-- Nem sejteni kell azt... hanem tudni.
-- Szeretlek!
-- Alig vártam, hogy utánad jöhessek! 
És minden szóhoz egy csók jár.
-- Apád mit szól majd hozzám?
-- Borral vár.
-- Azt mondta, gúzsba kötve lásson.
-- Gúzsba kötött téged a szerelem.
-- Jól tette!
Csak most néztek körül.
Csak most ébredeztek, hogy hol is vannak, mit is csinálnak.
Örömteli kiáltozást, nagy nevetést hozott feléjük a szél. A lovagcimborák rikoltoztak, Benedek hadonászott, Fintor öleseket ugrott, az emelvény minden népe egyszerre csak beszaladt a mezőre, és boldogan integetve, lelkendező kiabálás közben rohant feléjük. Az élen maga a király, Caroberto, mellette Lóránd, kézen fogva Csókát, mögöttük Perchtold, mellette Zsuzsanna és utánuk mindenki...
Egy egész országra való násznép.
Énekelve, ujjongva, dalolva közeledtek ...
De hát mondjátok meg, mi az igazi ünnep a szerelmeseknek?
Hogyha kettesben maradhatnak.
-- Meneküljünk! -- kuncogott Virág.
-- Gyerünk! -- nevetett Kartal.
Megfordították a lovaikat, és úgy vágtattak, repültek a vidám réteken át, akár a szél.

