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A követek híreivel megelégedett Árpád. Két ezred harcosát osz-
totta be a leigázásra, de nehéz harcra nem került sor. A kánok csak 
látszatra védekeztek. Övüket megoldva, süvegüket kezükben tart-
va hódoltak meg Árpádnak, fi aikat túszul adták, és nagy esküvel 
fogadtak hűséget, úgy csatlakoztak magyari népéhez. Csak Rurig 
ivadéka állt szívósan ellent, amíg hadával szét nem verte Árpád. 
Ezután már szabad volt az út Kijevhez. A várostól nem messze 
a fejedelem táborba telepítette népét, és követet küldött a veliki 
knezhez.

– Mondjátok meg neki, hogy Árpád minden erejével székhelyé-
re tör, ha meg nem hódol, és bántatlanul át nem engedi földjén a 
magyariak népét!

Követei nem egyedül tértek vissza. Mögöttük haladt hordható 
széken, fényes kísérettel, sárga selyempalástba öltözötten a nagy 
szakállú veliki knez. Pompás ruhájú emberei földig érő, lila, piros, 
zöld selyemtalárba burkoltan hatalmas ezüsttálakat, kupákat hoz-
tak utána, amelyekben tarka gyümölcsök, ízes húsok és vérszínű 
borok voltak. Szemkápráztatóan vakított mindez a napsütésben, és 
kerekre tágította a magyariak szemét. Az étekvivők mögött fehér 
fátylakba takart ifjú lányok sora következett a barátságos készség, a 
vendéglátás jeléül.

– Íme, eléd jöttem, hogy köszöntselek, pusztai nép kánja – hajolt 
meg Árpád előtt a veliki knez, miután lassan kikászálódott függö-
nyös székéből. – Tiéd vendéglátásom, népem jóllakatja népedet, de 
kérlek, menj tovább gyorsan! A Kárpin túl van utad vége, a hunok 
régi földje... Szálld meg, mielőtt eső áztatná a nehéz utakat!

Árpád tudta, hogy félelem mondatja ezeket a szlávok urával; 
csak szánakozóan mosolygott rajta, majd megvigasztalta:

– Néhány napot pihen itt népem, azután átkelünk a havason, ne 
félj!

Néhány nap elmúltával valóban felkerekedett a szekerek sora, 
és az előrehaladt csordák, ménesek mögött megindult ismét, nagy 
megkönnyebbülésére a környék lakóinak, akik drága ajándékokkal 
vásároltak békét. Az elővéd harcosai letértek a folyó mentéről, s a 
Dnyeszter felé kanyarodtak, hogy jártas vezetőikkel megkeressék a 
legjobb utat a barmok és szekerek csapatainak, amelyek gyors hala-
dással jártak a nyomukban.

Az elszórtan élő szláv törzsek fői mind hódoló követeket küldtek 
Árpád elé, amikor jöveteléről hallottak. Rabnőket ajánlottak fel, ve-
zéri ifjakat túszul, és gazdag ajándékokkal kedveskedtek a félelmes 
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hírű nép fejedelmének. Árpád azonban nem édesedett meg, nem 
lágyult el. Kegyelméről biztosította a reszketőket, de kemény pa-
ranccsal szolgák ezreit követelte, hogy a Kárpi járhatatlan szövevé-
nyében utat készítsenek a vonuló népnek.

Ha a távolabbi lapályra lenézett, a Kárpi hósüveges sziklafeje el-
csodálkozott: ilyen nyüzsgést nem látott még!

Két-háromezer alázatosan görnyedő pór gyülekezett a lankásan 
emelkedő hegyláb alatt. Keszeg vállukon balta, fejsze, csákány sú-
lyosodott, és szekernyétlen lábuk redves talpa érzéketlenül taposta 
a köves földet. Szorgos kezükben szaporán villantak a szerszámok, 
nyomukban recsegve dőltek ki az égbe nyúló fák, és hatalmas tör-
zsük átfeküdt a vizek elkeskenyedő részén, a szakadékokon, hogy 
híd legyen a sietve gördülő kerekek, a csattogó állati paták alatt.

Legyőzte így Árpád a legyőzhetetlen Kárpit, amely gátja volt ed-
dig sok nép vonulásának. Nem dönthette meg az ellenálló falat, ki-
kereste tehát gyenge részeit, és felemelkedett azokhoz.

Magas tisztáson álltak pihenőre a vonulók, amíg a rabszolgák 
fejszéje fákat irtott, szakadékokat temetett be, és vizeket hidalt át 
előttük. Vígan füstöltek a táborozók tüzei, dús füvön újult a legelé-
sző állatok ellankadt ereje, és örömre készülő dalolással sürögtek 
az asszonyok, gyerekek. A szétszóródott hátvéd temérdek harcosa 
pedig a távolabbi lapályon ülte körül magasra lobogó esti máglyáit, 
és ápolta, javítgatta fegyverét.

Árpád és vezértársai magas hegyoldalon verették fel sátraikat. 
Onnan leláthattak a messzeségbe vesző lapályra, amelyen szem-
határig a magyariak népe pihent a Kárpi északi lejtőjén, az átkelés 
fáradalma előtt.

– Mielőtt hatodszor lenyugodnék a nap, már a túlsó lapályon le-
szünk! – mondta elégedetten Árpád, és a vezérek felnéztek a magas-
ba nyúló ormok felé, amelyen – úgy látszott – csak madarak keltek 
eddig át.

– Ott fent már láthatjátok a hazát!...

*

Kis lovascsapat kapaszkodott a hágón felfelé. A kemény férfi ak 
pillantása kémlelve röppent szerte a meztelen sziklák, égbe nyúló 
fenyőszálak között elterülő világra. A puszták végtelen síkságai-
hoz, napfényben fürdő távlatainak kutatásához szokott szemükön 
látszott, hogy idegen nekik a sziklafalak, bozótos hegyoldalak lát-
ványa. Arcuk bronzos bőrét napfény cserzette, nem a hegyek sápadt 
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ragyogása. Könnyedén ültek a nyeregben, hajladoztak, ha az emel-
kedés úgy kívánta. Zömök lovaik testét habos veríték lepte el, rövid 
orrukból lágy, szürkés párában szállt a lélegzet.

Mert hideg volt a magasságban, pedig a völgyben, ahonnan elin-
dultak, még tartott a nyár, zöldek voltak a legelők. De a havasok vi-
lágában borzongató volt a szelek lehelete, és a felhők gomolygó roha-
nása hűvösséget, nyirkos párákat hozott magával. Sebes volt a felhők 
járása, könnyedén, habosan kavarogtak át a bágyadt kékség alatt, és 
futtukban egyre-másra fátyolt vontak a nap elé. Szürkés árnyék, majd 
ragyogás festette meg a fák csúcsait, enyhe aranyoszöldből mélysötét-
re komorultak. A lovasok arcán is egyre játszott a fény meg az árnyék. 
Elmélyítette pofacsontjuk völgyét, az orrlyukak sötétségét, megszíne-
sítette homlokuk dudorait, megcsillant a keskeny, sötét szemekben, 
akárha pusztai vadvizek lennének azok.

A magasságokból hirtelen vijjogás hallatszott, és fekete pontocs-
kák közeledtek mindig növekedve. Árpád, az elöl kaptató lovas 
felnézett, ágaskodott kissé a kengyelben, mintha a levegőbe kíván-
koznék maga is, segítségére az üldözött madárnak. Mert látta már, 
hogy három madár félkaréjos repüléssel egy negyedik kisebbet hajt 
maga előtt.

– Turult űznek a besték! – dörmögte méltatlankodva.
A többiek bólintottak, és felnéztek a kék magasságba, ahol vijjog-

va, rikoltozva egyre szűkült a kör a turul körül. Egyik üldöző már 
hozzá is kapott, fájdalmas rikoltás hangzott, és véres tollak hulltak 
lassú keringőzéssel a lovasok elé.

Tarhos, Árpád második fi a megfeszítette íján az ideget, hátradőlt 
a nyeregben, és megcélozta az egyik üldöző sast. Sivítva pattant el 
a vashegyű nyíl, sebesen fúrta előre magát a tiszta levegőben, majd 
tompán koppant a madár testében. A sas hatalmas szárnyait össze-
húzva lezuhant a sziklás hegyoldalra. A turul egérutat vett, szerte-
pillantott még egyszer, majd hirtelen iramodással nyugatnak vette 
útját, egyenesen a nyugvó nap felé.

– Megszabadult a madarunk, és nyugatnak tart – engedte le íját 
megenyhülve Tarhos. – Egyenesen nyugatnak!...

A férfi ak összenéztek.
– Minden jel azt mutatja, hogy erre kell mennünk – bólintott 

Kund.
– Csak ne volna ez az irdatlan erdőség előttünk! – léptetett köze-

lebb Vizibor, az ifjú hadnagy. – Hogyan kel itt át a nép, a barmok, 
szekerek sokasága? Hiszen a lovak is alig bírják...
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– Van hágó, völgyi átjáró – intett Árpád. – Vizibor, itt maradsz a 
lovakkal, magunk feljebb hágunk, hogy körülnézhessünk!

Csendesen lekászálódtak a lovakról, és rövid, kissé meggörbült 
lábukon inogva tapasztalgatták a szilárd talajt.

– Napkelte óta lovon, étlen-szomjan még nekem is elég! – ropog-
tatta vasizmait Kupán, és horpadt hasát, karcsú derekát lustán, jól-
esően meghúzogatta, mint az ébredő párduc. – Akár indulhatunk is!

Megindultak a meredeken fölfelé, immár gyalogszerrel. Elöl Ár-
pád haladt könnyedén, mögötte fújtatva Kund, Tarhos és végül Ku-
pán, a pelyhes állú legény.

Nem messze lépegettek a hegyéltől; a nap korongjának csak fele 
látszott már, és mire felértek, csak visszfénye ragyogott a felhők 
szegélyén. A levegő megélesedett, szinte hasította arcukat. Némileg 
lihegve álltak meg egy magányos sziklán, és lenéztek arra, amerre 
eltűnt előlük a nap.

Alacsonyabb, majd dombokká szelídülő hegyeket láttak, azok-
nak a lábánál pedig síkságot, amelyet tejszerű pára fedett. A ködök 
alól csillogó vizek szalagja villant elő, és végtelen erdők sötét foltjai.

– Ez az a föld, amelyről táltosok szóltak, amelyet Attila vett meg 
magának, és Turulfi a Álmosra hagyta örökül. Ősi jogon ez a mi föl-
dünk!... Mindörökre!...

Árpád kiáltott így. Felnyúlva állt, karját széttárta, tenyere lefelé 
mutatott, mintha magának bélyegezné a párában úszó földet. Sze-
mében fények lobbantak, fekete szembogarában mintha évszázadok 
álma, dalokba, regékbe öntött vágyakozása elevenedett volna meg. 
Lehajtotta fejét, leemelte süvegét, mint áldozatok idején szokta.

Nagy boldogsággal, szóban, mozdulatokban meg nem nyilvánu-
ló nagy örömmel álltak mellette a vezéri magyariak: megérezték, 
hogy hazaérkeztek...

A síkság feléjük küldte leheletét, a folyók csillogó hívásukat. 
Könnyű ködfátyla alatt szemérmes, titokzatos és csábító volt a föld, 
amelyre már apáik vágyakoztak, amely végre valósággá lett. Meg-
nyílt előttük!

Árpád felsóhajtott, és homályos lett a pillantása, úgy mondta:
– Ez a hazánk, amíg él Napisten...


