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XXV. FEJEZET

Hideg volt a kolostor cellája, és a keményen vá-
gott  ablakból a téli reggel kékesfehér világossága 
éppen csak az írópolcra esett . A sarokban olyan sö-
tét volt, hogy a fráter, mikor belépett  tudós Bernát 
atyához, tapogatózva jött  előbbre, nehogy megbo-
toljon az egyenetlen kőpadlón. 

– Még nem csengett ek früstökre – nézett  fel bosz-
szúsan Bernát atya, piros festékbe mártott  ecsett el a 
kezében. 

– Egy legény van itt  a kapunál – mondta aláza-
tosan szemlesütve, két kezét a mellén összetéve a 
fráter –, nyakig merő jég rajta az összefagyott  ruha. 
Azt mondja, hogy a Dunán jött  keresztül, és Bernát 
atyával akar beszélni. 

– Manapság nincsenek már csodatevő szentek, 
akik a hullámokon járjanak, mint Megváltó Urunk 
– dünnyögte a tudós pap –, és feltolta homlokára az 
okulárét. – Mit akar? 

– Nekem nem akarja megmondani. 
Bernát atya készülő könyvére tekintett , ahol az 

iniciálé félbehagyva piroslott  a most kezdett  olda-
lon. Visszaült már-már a magas padra… de mégis 
felállt. Megfordult. Saruja megcsosszant a kövön. 

– Lássam azt a legényt! 
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Valamiképpen ismerősnek tetszett  az idegen lá-
togató képe, amint ott  állt fogvacogva, elkékülten, 
de konokul a kapu előtt , nekitámaszkodva a vasalt 
tölgyfadeszkának, mintha lába nehezen bírná. 

– Ki vagy te? 
– Libetbányai Joó Ulrik a nevem, és messziről 

jött em, az elpusztult, felégetett  Selmec városából, 
a zajló Dunán keresztül, hogy veled beszélhessek, 
atyám. 

Bernát atya a lesőlyuk mögött  meghökkent. 
– Nini, hát megismerted a hangomat! 
– Sohasem felejtett em el, atyám, amióta Dénes 

várában, az én jó uramnak Ysen rin kelnek és áldott  
feleségének menyegzője előtt  feltévedtem a torony-
szobába, és te néhányszor tanítást adtál nekem. 

Bernát atya a homlokára ütött . 
– Azért volt a képed olyan ismerős! – mondta. – 

Engedjétek be ezt a legényt! 
A kapu csikordult. Ulrik betámolygott . 
– Te fi ú, hiszen zörög rajtad a ruha! 
– A Dunán át jött em… Isten kegyelméből egy szent 

árnyék vezetett , azt a fehér, gyönyörűséges alakot 
néztem csak egyre, és nem történt semmi bajom… de 
mikor az innenső part egészen közelről a szemembe 
ötlött , akkor elfordultam tőle egy pillanatra, és el-
tűnt… én meg nyakig a vízbe ugrott am… alig tud-
tam kikapaszkodni a kövek közt… Ne haragudjon, 
tudós atyám, hogy ilyen korai órában zavarni meré-
szeltem… csak kegyelmedtől várok tanítást megint… 

– Gyere – mondta Bernát atya, és megindult előre 
a sötét folyosón. Ulrik utána a fagyott  ruháiban. A 
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cellába értek szótlanul. Bernát atya megfordult ott , 
és eléje állt. 

– Édes fi am – mondta –, én nem haragszom, hogy 
ilyen kora hajnalban felvertél, láthatod, hogy már 
munkában voltam. Ez csak üres, hízelgő beszéd 
volt tőled. Mondd meg kurtán, mit akarsz. 

Ulrik két kezét összetett e a mellén, úgy fogta a 
süvegét, és a cella bolthajtásos mennyezetére nézett , 
de az eget látt a, amint kimondta: 

– A várost akarom újra építeni, atyám! 
Pillanatnyi szünet után, mert Bernát atya szót 

sem felelt, folytatt a remegő hangon: 
– Minden ház romba dőlt… minden embert meg-

öltek, aki kedves volt a szívemnek… nincs ott  most 
más, csak pusztulás és temető. Azt mondják, hogy 
meg van átkozva ez a hely. De ez nem igaz… Én fel 
akarom a várost építeni, de nem tudok hozzá, és té-
ged kérlek atyám, taníts meg engem varázslatokra, 
bűvös-bájos dolgokra, hogy a fal, amit emelek, soha 
ne dőljön le! 

Dadogott  és reszketett . Bernát atya megcsóválta 
a fejét lassan. 

– Én nem mondhatok neked bűvös-bájos dolgo-
kat, fi ú, én csak Isten szegény könyvíró szolgája va-
gyok, és nem tudom, hogyan lehet egy halott  várost 
új életre kelteni. Hanem menj el a Szent György te-
rére, a Velencéből jött  Jacobus Tomasius építőmes-
terhez, és beszélj vele. Ha szándékod jó, akkor a 
Szentlélek majd megáldja a nyelvedet. 

– Nem tudok, atyám, a velenceiek nyelvén.
– Beszélj vele diákul.
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– Diákul sem tudok, atyám. 
Bernát atya megint megcsóválta a fejét. 
– Mit tudsz hát te, édes fi am? 
– Én csak azt tudom, atyám – mondta Ulrik, és 

elszédült, és mintha messzi fénybe nézett  volna, be-
hunyta a szemét –, én csak azt tudom, hogy a várost 
fel kell építeni. 

Nagyot nyelt. Hirtelen érezni kezdte egyszerre 
minden mostanáig tartott  szenvedését, és megke-
ményedett  az arca. 

– Aztán pedig Giskrát, aki ránk a sok kegyet-
lenséget hozta, aki Cseh Lászlót először a városba 
küldte, aki a királynét ingerelte Ulászló király ellen, 
hogy pártoskodások legyenek az országban, és ők 
nyerjenek rajta, meg kell fogni a nyakánál, és belök-
ni a legmélyebb aknába, ahol a legtöbb víz van. – El-
fogta az indulat, s nem vett e észre, hogy most az ő 
hangja is éppen úgy megcsuklik, mint a Tholbayé… 

– Amíg ilyen ostoba vagy, semmihez se kezdj! – 
mondta Bernát atya haragosan. – Zörög rajtad a fa-
gyott  ruha, sáros a lábad, reszketsz tetőtől-talpig, és 
úgy beszélsz, mint egy várkapitány. Éppen jó, hogy 
hozzám jött él. Én majd rendre tanítalak. 

Nyakon fogta Ulrikot, mintha ő lett  volna Giskra 
úr, kivitt e az udvarra, a klastrom kútjához, ott  le-
húzta róla a ruhát, és megdörzsölte szalmacsutak-
kal, meg hajnali frissen hullott  hóval. Aztán vissza-
szalajtott a maga előtt  a cellába, durva szőrcsuhát 
adott  reá, és ezt mondta neki: 

– Ide hallgass! Télen át még a madarak meg a 
vidrák sem építkeznek. Most itt  maradsz, tanulsz, 
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fi gyelsz, és dolgozol nekünk. Tavaszra, ha érted a 
diáknyelvet, és le tudod írni, amit neked mondok, 
visszakapod a ruháidat, és békességben elereszte-
lek. Ha ostoba maradsz, megkötöztetlek, és itt  tar-
talak mindaddig, míg nagyralátó terveidet ki nem 
vered a fejedből. Mikor pedig kiverted, beadlak 
Gregorius mesterhez ötvös inasnak, hogy folytasd a 
mesterséged. Eredj a konyhába, ott  kapsz egy bög-
re meleg tejet, és gondolkozz, estig ne is lássalak. 
Hetykeségeddel felháborított ál. 

Ulrik elkullogott . Végigment a hosszú, hideg fo-
lyosón, megkereste a konyhát, megkapta a bögre te-
jet, nagy darab fekete kenyérrel. Odakönyökölt vele 
az egyik vasas ablakhoz. Csak egy kicsi kékséget 
látott , meg a Gellérthegy egy szikláját. Ám ez elég 
volt, hogy az ott honi eget és az ott honi hegyeket lás-
sa magában, és felfohászkodva nyújtogatt a arrafelé 
a nyakát. 

Aztán, hogy felhörpintett e az utolsó korty tejet, 
egyszerre mosolyogni kezdett  magában. Az jutott  
az eszébe, hogy Mária asszony meleg vízzel gyógyí-
tott a összefagyott  testét, Bernát atya pedig hideggel, 
s mind a kett ő jót tett  neki… aztán látt a önmagát, 
amint szalad át a Dunán, meg-megcsusszanva a jég-
táblákon, a fehér árnyék után… az eltűnik… ő bele-
esik a jeges vízbe… De ez már mind elmúlt. Most itt  
van Bernát atyánál végre. Csak kitavaszodnék ha-
mar… Kinyújtózkodott , s ment vissza a konyhába, 
hogy munkát kérjen magának. 

Csendesen ballagtak most már egymás után a na-
pok. 


