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 X. JÖNNEK A MAGYAROK!

A nap már jó magasan járt, mikor Adua kimászott a Sárkányodúból. 
Mindenekelőtt megfürdött a patakban, és a jéghideg víz kimosta 
tagjaiból a börtön és pellengér okozta merevséget. Fürdés közben az 
a szerencse érte, hogy a parti sásban vadrécefészekre bukkant, friss 
tojásokkal. Ezzel elintéződött a reggeli kérdése.

Útra kelt. A nap járása után igazodott, és nyugati irányba tért. 
Tulajdonképpen mindegy volt neki, merre fordul, ő mindenütt a 
világon otthon lehetett, csak éppen a hazájában nem. Ezúttal egy 
gyermekkori álomképe által kalauzoltatta magát. Régóta játszott a 
gondolattal, hogy egyszer majd Spanyolországba megy megkeresni 
édesanyát. Az cordovai szaracén volt, és mikor sok évvel ezelőtt vá-
ratlanul eltűnt, minden valószínűség szerint a hazájába szökött visz-
sza. Valami nagyon vonzhatta Cordovába, hogy otthagyta kétéves 
kisleányát. Adua gyakran hallotta Liuterfred úrtól, hogy az út Spa-
nyolországba Burgundián és Aquitánián keresztül vezet, Burgundia 
pedig napnyugaton van.

Az erdő keserű pernyeszagú volt, a hegyek fölött lomha, nagy 
füstfelhő ült: a tegnapi éjszaka sötét emléke. Adua örökölte ősei ide-
geit, és sem félelmet, sem megbánást nem érzett. De az éjjeli forró 
diadalláza teljesen lehűlt már. Inkább valami hideg és kietlen üres-
séget érzett magában. A bosszúvágya elhamvadt, ami benne visz-
szamaradt, a szenvedély kihűlt salakja volt. Ha érezni tudnának a 
hegyek, a kiégett vulkán talán így érezné magát.

Hosszú, ruganyos fiúléptekkel ment az erdőben, mindig félig 
háttal a napnak. A járt utakat kerülte, nehogy plareni emberekkel 
találkozzék. Valahányszor fölért egy-egy hegyoromra, mindig újabb 
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és újabb erdős hegyeket látott maga alatt, egy zöld tenger hullámai-
ként vonultak a kék párás messziségbe.

A völgyekben kanyargó utak felől állandó lármát hallott, mintha 
nagy embersokaság vonulna végig az országúton. Szekérzörgés, os-
torpattogás, kutyaugatás, emberi veszekedés hangja, nyájak bőgése 
és mekegése… Vajon hová rohan a sok nép?

Emberekkel csak egy ízben találkozott, és akkor nagyon megijedt. 
Egy férfi vermet ásott az erdőben, egy asszony pedig nagy vaskon-
dér mellett guggolt, és nézte az embert. Alkalmasint kincset akartak 
elásni. Lehet azonban, hogy ezeknek egypár fazék és rézkarika volt 
a kincsük. Adua rögtön irányt változtatott, és gyorsan elinalt, ne-
hogy a kincsásó a csákányával váltsa meg a hallgatását.

Dél felé fáradt lett, és leheveredett a gyöpre. A fűnek itt jó fűsze-
res szaga volt. Körülötte csupa ősrégi, óriás tölgyfa állott, jó messzi 
egymástól, akár egy templom oszlopai; a feje fölött zöldarany lomb-
kupolában bujdosott a napsugár. A lomb között rigó szólt, Adua fe-
lelt neki, valóságos párbeszéd kezdődött, miközben a kíváncsi ma-
dár mind közelebb jött. Végül már ott bujkált a feje fölött.

A rigó hirtelen elhallgatott, mély csend lett az erdőben, már a 
völgyből sem szűrődött fel a vonuló embersokaság lármája. Lónye-
rítés hallatszott! A röfögő hang után ítélve ménló szólt. Emberek kö-
zelednek az erdőben. Lovasok… Óvatosan belevette magát a sűrű 
bozótba, kezét rátette Plútó nyakörvére, hogy csendben maradjon.

Hamarosan kibukkantak a fekete törzsek közül. Kopjás vitézek 
voltak, mégpedig heten, és libasorban ügettek. De ilyen katonákat 
még nem látott Adua.

A fejükön nem viseltek vasfazekat, hanem hegyes, tollas süveget, 
a ruhájuk meg csillogott a sok fényes pitykétől. Szép, nemes ido-
mú állatokon ültek, de azok olyan könnyűk és fürgék voltak, hogy 
csikóknak nézhette volna az ember a bajuvárok és alemánok széles 
farkú, nehéz csatacsődörei mellett.

Már egész közel jártak, és a leány visszafojtott lélegzettel bámul-
ta őket. A lovaik cifra szerszámot, a fülük közt tollbokrétát viseltek, 
mintha csupa lakodalmas vőfélyt vinnének. Minden katonának pi-
ros vagy kék íjtok és bőrtegez lógott a nyerge mellett.



63

Barna képű, inas termetű, kemény tekintetű legények voltak. 
Ahogyan a lovukat megülték, ahogyan a süvegüket a fél szemükre 
vágták, abban valami ismeretlen, szilaj és acélos hetykeség nyilatko-
zott meg. Olyan meseszerűen és idegenül hatottak ebben a német 
erdőben, mintha egy távoli, még föl nem fedezett világból tévedtek 
volna ide.

Adua hidegséget érzett a szíve tájékán: a halál vonul végig a 
bajuvár erdőkön – ezek pogány magyarok! Félelmében lefogta Plú-
tót, el ne vakkantsa magát, el ne árulja a búvóhelyüket.

De a pogányoknak is volt kutyájuk. Kondorszőrű, lompos nagy 
állat, tetőtől talpig fehér, azaz inkább mocskos szürke, csak az orra 
és szeme szénfekete. Kissé elmaradt a lovas csapat mögött, és most, 
földig érő szőrpamacsait lobogtatva, repült utánuk. Rögtön megszi-
matolta Plútót, és kihívó csaholással toporzékolt a bozót előtt.

A katonák megállították lovaikat, egypár szót váltottak – úgy 
látszik, a bundásuk viselkedéséből tudták, hogy ember lappang a 
sűrűségben! –, egyikük aztán nyeregből szökött, és csákánnyal az 
öklében, bal kezével széthajtogatva a gallyakat közeledett Adua 
búvóhelyéhez. Most a lombrostélyon keresztül hirtelen egymásba 
mélyedt a csillogó tekintetük; a legény vidáman felkiáltott, mint a 
gyerek, aki madárfészket talált, a leány pedig kiugrott a bozótból, és 
nekiiramodott az erdőnek.

A lódobogásból tudta, hogy üldözik… Az erdő erre ritkás volt: 
egy árnyékos, nagy rét… Széles hajtóláncban ügettek a nyomában, 
a szárnyon lovagló két legény már meg is előzte, a következő pilla-
natban bezáródott a kör. Ez a vég, a megsemmisülés!

Adua lihegve támaszkodott egy fatörzsnek, jobbjában a kése 
csontmarkolatát szorongatta, bár maga sem tudta, mit akar a késsel. 
Egyszer már volt ilyenféle rossz álma egy lázbeteg éjszakán… Egyik 
vágtató ló hirtelen megtorpadt előtte, ugyanakkor a nyeregből re-
pült a legény, és kemény fogással elkapta Adua kézcsuklóját. A kis 
női öklöt a hegyes késsel együtt felmutatta társainak, mire azok kó-
rusban nevetni kezdtek.

A katona megint nyeregbe ült, egyik társa meg szó nélkül föl-
nyalábolta Aduát, és föladta neki, mint a liszteszsákot. A kését 
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meghagyták neki. Úgy látszik, nem vették komolyan a kis arany-
méh fullánkját.

Plútó nem folyt be az eseményekbe, mert időközben megtámadta 
a pogány kutya, és vad verekedés fejlődött kettőjük közt. A viadal 
elkeseredett volt, a bundás bátor és gyakorlott verekedőnek bizo-
nyult, de Plútó oroszlánerejével nem bírt. A harc végre a szelindek 
teljes győzelmével végződött. Ellenfele, szégyenében és mérgében 
üvöltve, félrehúzódott.

A leány, bár maga is kétségbeejtő helyzetben volt, mégis tudott 
aggódni a kutyájáért. Attól félt, a pogányok meg találnák torolni a 
bundáson esett szégyent, de azok, miután érdeklődve nézték a ku-
tyapárbajt, látható elismeréssel adóztak a szelindek erejének. Egyi-
kük, aki tudott néhány német szót, azt mondta Aduának: gutte 
Hunt!

Az őrjárat – mert olyasmi lehetett a hét magyar – továbbvonult az 
erdőben, miközben Adua a gazdája előtt ült a lovon. „Gazdája” volt 
az a pogány, aki elsőnek tette reá kezét, és rabul ejtette.

Ez az ember, az őrjárat parancsnoka egyébként meglehetősen vén 
legény volt, bajusza őszbe csavarodott, arca pedig ijesztően rút volt. 
Egy régi pallos- vagy baltacsapás emléke ujjnyi széles, piros forra-
dás alakjában kétfelé választotta egész arcát, a szája pedig, amelyből 
ugyanaz a pallos vagy balta kiverte a metszőfogait, fekete lyuk volt.

A többiek – húsz-huszonkét éves suhancoknak látszottak – tisz-
teletteljesen kötekedni kezdtek a parancsnokukkal. Adua úgy vette 
észre, hogy őróla van most szó. A fiatalok vallatják a vén legényt, mit 
kezd majd a rabjával, amire az öreg valami nagyot talált mondani, 
mert társait majd’ szétvetette a jókedvük.

A leány elhatározta, hogy szerényen és engedelmesen fog visel-
kedni. Úgy gondolta, így készítheti elő legjobban a szökését. Mert-
hogy első alkalommal meg fog ugrani a pogányoktól, abban ugyan 
egy pillanatig sem kételkedett.

A magyarok igen óvatosan, a környéket állandóan szemmel tart-
va és komondorukat minden bokorba előreküldözgetve folytatták 
útjukat. Fél óráig lovagoltak így, azután magyar őrszemekkel talál-
koztak, akikkel a vezérük egypár szót váltott. A lovasok mind ala-
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posan szemügyre vették Aduát, egyik-másik a nyelvével csettintett, 
jelezvén, hogy ez jó fogás volt.

Majd egy hatalmas erdei réten rábukkantak a magyar hadiszál-
lásra.


