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Bevezető
 

Az avarok, akiket a kortárs feljegyzésekben gyakran összetévesztenek a hunokkal,  kelet felől
vándorolva a VI. század elején a Kászpi-tó, a Káma, a Volga és a Don folyók között telepedtek le. A
krónikák  szerint  560  körül  már  az  Al-Duna  mentén  is  megjelentek.  „Nagy”  Baján  avar
kagánfelhasználva  a  gepidákés  a  longobárdokközötti  ellentéteket,  567-ben  a  longobárdokkal
szövetkezve legyőzte a gepidákat, királyságukat megsemmisítette, és területeiket Al-Duna melléki
országaihoz csatolta.

A longobárdok Alboin királyuk vezetésével 568-ban Pannóniából hadjáratra mentek Itáliába, de az
avarok  további  nyugat  felé  történő  terjeszkedésének  hírétől  megrémülve  ott  is  maradtak,  és
Észak-Itáliában királyságot alapítottak.

A „nagy” Baján, a Dunán hidat verve Pannóniát, Thráciát, Maesiát és a Kelet- Római Birodalom
Fekete tenger-melléki részeit is elfoglalta. Országa ekkor az Elbától és az Alpoktól a Donig terjedt. A
„nagy” Baján kagán 601-ben a csatatéren pusztult el tizenegy fiával együtt. (Más források szerint
egyetlen éjjel hét fia halt meg pestisben, négy fia pedig mocsárba fúlt, harc közben.)

Híres kagánja volt még az avaroknak az „átkozott” Baján kagán, aki a perzsákkal szövetkezve
626-ban sikertelenül ostromolta meg Konstantinápolyt.

Az „átkozott” kagán halála után az avarok harci kedve fokozatosan hanyatlani kezdett. Végleg
szakítottak  a  nomád  élettel  és  az  ezzel  járó  lovas  harcmodorral,  aminek  taktikai  alapjait  a
visszacsapó íj különleges tulajdonságai, az avar lovak mozgékonysága és a közelharcban nagy előnyt
biztosító  nyereg,  zabla  és  kengyel  biztosították.  A  hanyatlást  a  VII-ik  század  végén  Avariába
betelepülő lovas nomád Kuber onogur bolgárnépe sem állíthatta meg. Az avarok az elkövetkezendő
időben egészen bukásukig, leszámítva a nyugatra irányuló apróbb portyázásaikat,  háborúskodás
helyett inkább békés tétlenségben éltek, állattartással, földműveléssel foglalkoztak. Településeiken
fejlett volt az ipar és a kiterjedt áru- és rabszolga kereskedelemnek köszönhetően minden korabeli
fényűzésben részük volt.

A rabolni és terjeszkedni kívánó szomszéd népek ellen a harc helyett inkább idegen zsoldosokat
fogadtak,  és  földerődítményeket,  úgynevezett  „avar-gyűrűket”  építtettek  rabszolgáikkal.  A  lovas
nomád, nagyállattartó népekre jellemző harcmodoruk feladása, a jellegzetes fegyvereik pótlásának
elhanyagolása később vesztüket okozta, amikor jól felfegyverzett és korszerűen képzett hadseregek
ellen  kellett  volna  megvédeniük  országukat,  mivel  akkor  már  nem  volt  védelemre  alkalmas,
gyakorlott és állandó saját hadseregük.

Az erős falakból, és árkokból vont föld- és kőerődítmények maradványai ma is megtalálhatók az
egész volt Avar Birodalom területén. Az erődítmények falait gyakran gömbfával erősítették, majd
földdel terítették be és feltehetően sűrű, tüskés bozótot telepítettek rájuk.

Adalbert sváb katona korabeli lejegyzett elmondása szerint a kilenc közös központú avar gyűrű,
egymástól  40  000  lépésre  tíz  német  mérföldre  (?)  húzódó  „gyűrűből”  álló  rendszer,  minden
gyűrűjének kerülete 1500 lépés (?) volt. A legkülső nyugaton, a Kahlenbergi-szoroson vezetett át, a
második Bécs alatt húzódott, a harmadik a Rábánál. A kilencedik avar gyűrűt, amely állítólag Atilla
várának romjain épült és a kagánok palotáját védte a rengeteg felhalmozott avar kinccsel együtt,
Einhard, Nagy Károly frank király történetírója Erdélybe, a Székelyföldre helyezi. De ez a feltevés is,
akárcsak Adalbert lejegyzett elmondása az avar gyűrűkről alighanem téves, mivel a frankok a 796-os



második betörésükkor is, legfeljebb a Tiszáig juthattak el, ennél keletebbre nem. De az a tény, hogy
a Tiszáig eljutottak volna, az is csak feltevés és nem bizonyított. Ha Einhard leírása megfelelne a
valóságnak, a felhalmozott és mesés avar kincseket Nagy Károly fia, Pippin soha nem szerezhette
volna meg egy erdélyi kagáni palotából, mivel Erdélyben soha nem járt. Feltételezések szerint, az
utolsó kagán, az „őrült” vagy „arany” Baján kagán palotája Jászberénytől északra lehetett, és az avar
kincsek a második vesztett frank–avar háború után innen kerülhettek nyugatra.

Az avarok által újraépített, vagy továbbépített, több száz földvár és vonalas földből készült védmű
nagy része már a bronzkorban megerősített  helynek számított.  Maradványaik ma is fellelhetők,
megtekinthetők. Az általában természeti védettséggel is rendelkező helyeken (hegyek, vízfolyások,
mocsarak stb.) található erődítményeket az avarok, de később még a magyarok is használták védelmi
célokra egészen a tatárjárásig. Ezek a földtöltések és sáncok gyakran az önvédelmi feladatok mellett
árvízvédelmet is elláttak.

Az Adalbert és Einhard által szolgáltatott adatokhoz képest, melyek nem sokat segítenek az avar
kori viszonyok és háborúk megértésében, a regényben feltételeztem, hogy az avar kaganátus a
megsemmisülése előtti  évtizedekben tíz  szövetséges törzs  tíz  gyűrűjére lehetett  felosztva,  mely
gyűrűk, kerítések természetesen nem voltak közös központúak. Az általam feltételezett kerítésszám
védelmi megfontolásokból született, figyelembe véve a fellelhető erődrendszerek nyomait is, ahol az
avar gyűrű legkülső védelmi sánca a központtól, ahol az úri udvarház vagy vár lehetett, félnapi
vágtával  volt  elérhető.  Ilyen  távolságra  az  esetlegesen  szükséges  erőátcsoportosítás  időben
megérkezhetett a gyűrűk bármely megtámadott részébe. (Az avar gyűrűk között feltételezett belső
határokat a mellékelt térképen rögzítettem.) Ezeken a nem kör alakú gyűrűkön belül, amelyeknek a
földrajzi adottságokhoz is igazodniuk kellett és keresztben bármely irányban a legnagyobb távolság
150-180 km lehetett, valószínűleg még több kisebb belső földgyűrű és sánc is volt. Ezeket akár
láthatta  is  Adalbert  a  legnagyobb nyugati  gyűrűben,  aminek  központját  Győr  város  környékén
feltételezem.

A Csörsz-ároknak nevezett erődrendszer, melynek nyomai fellelhetőek mind a mai napig, a maga
kb.  600  km-es  hosszúságával,  a  Duna bal  partján  Belgrádtól  indul  észak  felé,  majd  Debrecen
környékén nyugat felé fordulva a Duna-kanyar magasságában éri el újra a Dunát. Ez a védvonal,
amelyet feltételezések szerint a rómaiak építettek, az avarok korában már jelentőségét vesztette,
mivel a Csörsz-árok az Avar Birodalom közepére került. Az avaroknak kelet és észak felől nem kellett
komolyabb katonai támadásra számítaniuk a Kárpátok adta természetes védelem miatt. A Csörsz-
árok anyagát, így más helyi gyűrűk, kerítések építéséhez használhatták, ezzel hozzájárulva a Csörsz
árok még gyorsabb pusztulásához.

Az avar gyűrűk nyomait  vélik felfedezni  azokban a mesterséges eredetű földhányásokban is,
amelyeknek nyomai a Székelyföldön is fennmaradtak. A Persányi hegyek tetejéről kiindulva több
ilyen található Kakas-borozda, Ördögborozda, Ördögútja, Rabsonné útja, Papok sánca, Attila útja,
Honárka, Országhatára, Fejedelmi méta stb. néven.

Ezen  felül  Orbán  Balázsmég 70  ősvár  romjait  találta  meg a  Székelyföld  területén,  amelyek
egymástól látótávolságra vannak, azaz az egyikből a másikba lehetett jelezni. Ezek a várak is fontos
szerepet tölthettek be az avar birodalom védelmében, de legfőképpen a várhunoknak, a székelyek
feltételezett elődeinek szolgálhattak védelmül.

Az összes székelyföldi ősvár romot nehéz lenne felsorolni. Ezek közül a legismertebbek: Kustály
vára, a bágyi vár, a hegyestetői Attila vár, Hagymás vára, Zobor, Merke, Kadács, Máré, Álmos, Zéta,
Firtos, Tartód, valamint Rabsonné, Kincses, Herecz, Vápa, Csombod, Vitály, Sólyomkő, Bálványos,
Czecz, Szetye, Nyerges, Óriások vára, Hiripné vára, a Karingó vár, a kászoni, a zsögödi, a solyai, a
csomortáni, a pogányhavasi, a várhegyi várak, a Kőkert vár, a Pogányvár stb



A késői  kagánok  erőtlen  uralma,  a  hatalom megosztása  a  kagán,  a  jugurés  a  tudunközött
széthúzáshoz, és szinte állandó belharcokhoz vezetett az avarok között. Az utolsó „őrült” vagy „arany”
Baján kagán ellen 787-ben a kagán után következő legnagyobb avar hatalmasság, a jugur, pártot
ütött és a kagán ki nem deríthető körülmények között meghalt.

A már meggyengült központi hatalom, az utolsó „őrült” Baján kagán beteg tehetetlensége, de a
Kárpát-medencében a késői avar korban a több mint 130 évig tartó viszonylagos békés élet, amikor
az avarokat külső támadás nem érte, a bor és a szeszesitalok mérhetetlen fogyasztása miatt a VIII.
század végére az avarok katonailag meggyengültek. Egy szabad törzsek közötti katonai szövetségre
alapozott államalakulat fennmaradása, amilyen az Avar Birodalom volt, ilyen körülmények között
csak ideiglenes lehetett.

A  bolgárok  és  más  népek  terjeszkedése  miatt  az  avar  területek  a  VIII.  század  közepére
hozzávetőlegesen a trianoni Magyarország területére fogytak, mert az avarok meg sem kísérelték
keleti területeik megtartását, de nyugat felé a Bécsi-medence még mindig avar fennhatóság alatti
gyepü maradt.

Arannyal akkor még meg lehetett fizetni az idegen zsoldos csapatokat, és ezzel biztosítani a
birodalom belső rendjét,  biztonságát,  de ez már nem volt  elég az ország megvédésére a külső
ellenséggel szemben.

791-ben,  amikor  Nagy Károly  frank  király  személyesen vezette  csapatait  az  avarok  ellen,  a
felperzselt föld taktikájával az avaroknak még sikerült megvédeniük magukat. A frank seregek ekkor
csak a Rábáig jutottak, és onnan, nagy veszteségeket szenvedve visszavonultak.

Ekkor a fiatal Tudun kagánnak, az újabb frank támadásig, több mint öt éve lett volna, hogy az
avar  hadsereget  és  birodalmat  újjá  és  erőssé  szervezze,  de  minden  igyekezete  az  avar  urak
ellenállásába ütközött, akiknek elemi érdekük volt az avar központi hatalom gyengítése és saját
hatalmuk megtartása. Apja, az „őrült” vagy „arany” kagán, betegsége miatt nem gondoskodhatott
még életében arról, hogy halála esetén Tudunt minden avar úr, és az „arany” táltosok is elismerjék
örökösként, erre fel is esküdjenek és kagánná válasszák. Annak ellenére, hogy Tudun ekkor még
nem keresztelkedett meg, csak elfogadta a frank Nagy Károly segítségét a kagáni trón elfoglalására
tett kísérleteihez, az avarok nagy része a keresztény segítség minden formáját elutasítva, Tudunt
árulónak tartotta. Tudun azután szintén frank segítséggel megkísérelte az avar urak erővel való
behódoltatását,  de  ezek  a  kísérletek  csak  véget  nem  érő  belharcokat  eredményeztek,  és
pótolhatatlan vérveszteségeket okoztak az avaroknak. Az urak egy része ugyan színleg elismerte
Tudunt kagánnak, de amikor 796-ban újabb, az előzőknél sokkal erősebb frank csapatok támadták a
birodalmat,  az  avar  urak  Tudunt  cserbenhagyták,  a  csapatok  összevonása  meghiúsult,  a
megsemmisítő  vereség  elkerülhetetlenné  vált.

Figyelembe véve az avar kori Pannónia és Duna-Tiszaköz vízrajzi feltételeit is, a mocsarak, lápok
kikerülésének nehézségeit, a második frank–avar háborúban a frankok gyors előrenyomulása csak az
avar urak árulásával magyarázható.

A sok vért követelő háború évekig tartott. A frank csapatok 796 és 801 között lerombolták a
nyugati avar gyűrűket, elpusztíthatták az ország nyugati felét, felégették a kagán szálláshelyét, és az
évszázadok folyamán felhalmozódott  kincseket nyugatra szállították.  Pippin,  Itália  királya,  Nagy
Károly fia, az avar Tudunt, akit előzetesen az avarok egy része már kagánná választott, aacheni
diadalmenetében megszégyenítve, megbilincselve hurcolta magával, sok száz avar fogollyal együtt,
hogy ott aztán megkereszteljék őket.

De az avar birodalomnak a kegyelemdöfést Krum bolgár kán 802-ben és 803-ban a Duna-Tisza



közére és a keleti  országrészekre délről vezetett győztes hadjáratai adták meg. A két irányból,
nyugatról és délről érkező pusztítás ellenére az avar központi hatalom az ország keleti részein még
egy darabig fennmaradt, de a fiatal, keresztény kagán halálával, akit a még ősi avar hiten levő
népesség  nagy  része  csak,  mint  „áruló”  kagánt  emlegetett,  az  avar  központi  hatalom
visszavonhatatlanul  megszűnt.

Az avarok pannóniai és Duna-Tisza közi földjeit szlávok és a frankok által nyugatról betelepített
népesség foglalta el.

Nagy Károly hadai, mint már említettem, a Tiszától keletre eső területekre, és így a Székelyföldre
nem tudtak behatolni. Feltehető, hogy a menekülő avarok közül sokan visszavonulhattak a védett,
áthatolhatatlan erdőkkel borított erdélyi  Kárpátokba, de a IX. század folyamán a horvátok által
legyőzött  déli  avarokról  és  az  Osztmark  területén  letelepedett  keresztény  avarokról  is  több
krónikában és  kolostori  évkönyvben említést  tesznek.  Tehát  nem bizonyított,  hogy az  avarokat
teljesen kiirtották volna, amint azt Einhard és más szláv feljegyzések állítják. Az avarok jelenléte a
Kárpát-medencében Árpád népének bejöveteléig, de még azután is nyomon követhető, adatolható.

A „szék”, vagy „szik” szó ogur-török nyelven gázlót, síkságot, gyepüt, kerítést jelent, a „li” képző
pedig odavalót. Ilyen szóösszetételben a „sziköli” vagy „székeli” kerítésbelit, kerítésből valót jelöl.
Feltételezem,  hogy  a  várhunok saját  magukra  használt  nevük az  avar  birodalom bukása  után,
biztonsági okokból, a székely lehetett.

„Baján” a mindenkori avar fejedelmi méltóság, azaz a kagán címe és nem a neve volt, ami török
nyelvekben  gazdagot,  hatalmast,  nemest  jelent,  és  aki  az  avar  Öregisten  (Teremtő  Isten)
kegyelméből uralkodott, mint annak földi megtestesítője. A Kárpát-medencében az avar birodalom
fennállása  alatt  becsléseim  szerint  10-12  „baján”  címet  és  nevet  viselő  kagán  uralkodhatott,
ugyanazon a Baján néven, mert kagánná választásuk után előző nevüket elhagyva, mindnek kijárt
ezzel a címmel együtt a Baján név is. Állítható, hogy a névadás és a név használatának avar szokása
nem egyezett meg a keresztényeknél szokásos „keresztnév” használatával, ami a kutatásokban mai
napig komoly zavar forrása. A regényben szereplő Baján kagánok megkülönböztetésére ragadvány
neveiket használtam. Az avar közember a nagykorúság elérésekor, a felövezéskor kapott új, végleges
nevet, az addig viselt helyett.

Ugyanennek a szokásjognak alapján a hatalomban a „baján” után következő legjelentősebb avar
méltóságok: a jugur, (jövendölő, pap) a tulajdonképpeni katonai hatalom birtokosa, és a tudun, a
kagán örököse (tudó, figyelő) is csak addig viselték saját nevüket, míg a kagán mellett hivataluk
ellátását megkezdték, azután Jugurnak és Tudunnak hívták őket. A tudunt pedig Tudunnak csak
addig nevezték, míg a kagáni hatalmat megörökölte a Baján címmel és névvel együtt.

Hasonló, ma már szokatlan módja volt a névadásnak az avar korabeli Karoling frank udvarban is,
ahol több generáción át az elsőszülött neve mindig Pippin volt, amely név egyúttal a trónörököst is
jelölte.  Ha pedig az elsőszülöttet  valamilyen baj  érte,  ami az öröklést  meggátolhatta,  az utána
következő, rangidős örökös kapta meg a Pippin nevet úgy, hogy egyszerűen újrakeresztelték. Mert a
frankok tudták azt, amit az avarok nem, hogy egy birodalom erőskezű uralkodó és mindenki által
elismert trónörökös nélkül nem maradhat fenn. Az avarok utolsó „őrült” kagánja betegsége miatt a
birodalom  fennállásának  utolsó  éveiben  hatalmát  nem  gyakorolhatta,  és  így  a  fia,  a  tudun
elismertetéséről sem gondoskodott.

Az avarok európai neve a görög írók tudósításai szerint eleinte várhun volt, ugyanis 558-ban,
amikor  Kandik  vezetésével  követeiket  Jusztinianusz  császárhoz  küldték,  Konstantinápoly  népe
megdöbbenve és ijedten ismerte fel az avarokban a hunokat, azonos viseletük és kinézetük alapján.
Egyetlen különbséget  a  hunok és avarok között  csak hajviseletükben találtak.  Az avar követek



tiltakoztak a hun-avar azonosság feltételezése ellen, de a feljegyzések szerint a császári udvarban
mégis hun tolmácsok segítségével tárgyaltak.

Az Avar Birodalomtól  nyugatra élő krónikások feljegyzéseikben a hunok és az avarok között
általában nem tesznek különbséget, időről időre szabadon felcserélve e két népnevet. Még akkor is
hunokról  vagy  avarokról  beszélnek,  mikor  már  híradásaikban  magyarokról  kellene  szólniuk.  A
„magyar” népnevet a korabeli krónikákban, feljegyzésekben vagy évkönyvekben nem használják,
eleinkről is mint hunokról emlékeznek meg. A nyugati krónikaírók Árpád népének „honfoglalását”
észre sem vették, és a IX. század végén nem említik új nép betelepülését a Kárpát medencébe.
Ennek egyetlen oka az lehetett, hogy a „honfoglaló” magyarok és a Kárpát medencében már itt élő
nép azonosak, de legalábbis közeli rokon népek voltak úgy nyelvükben, mint kultúrájukban.

A regény, amit az olvasó kezében tart, az Avar Birodalom utolsó 40 évében történt eseményeket
követi egészen 803-ig, elsősorban arra a kérdésre keresve a választ, hogy mik lehettek azok a külső
és  belső,  a  közvetlen és  közvetett  okok egy ilyen hatalmas és  gazdag birodalom bukásának a
középkori Európában, egy olyan korban, amikor egy ország vezetőjének a jó vagy rossz tulajdonságai
döntően  befolyásolták  egy  birodalom  sorsát?  Mennyire  volt  sorsszerű  az  avar  kaganátus
megsemmisülése, ha nem volt rátermett, határozott és keménykezű vezetője? Miért lett semmivé és
tűnt el a történelem porondjáról néhány év alatt egy olyan birodalom, melynek több mint kétszáz
éven keresztül sikerült a már lecsengett nagy népvándorlás után, a Kárpát-medencében a népek
átvonulását túlélő népcsoportokat erős kézzel összefognia és egységbe szerveznie anélkül,  hogy
vallási, nyelvi vagy kulturális egységesítésre törekedett volna, megelégedve egy sztyeppei típusú
laza politikai egységgel Nagy Károly életét és udvarát, családját, családi körülményeit a regényben
nagyrészt Einhard „Vita Caroli Imperatoris”című életrajzi írása alapján mutattam be.

Az  avar  neveket  a  történelemből,  vagy  földrajzi  nevekből  vettem.  Bécs  városának  nevéből
indultam ki, ami elismerten avar eredetű.

A  konstantinápolyi,  azaz  az  Új  Római  udvar  leírásában Charles  Diehlerre  vonatkozó  adatait
használtam.

Mivel a Bizánc és a Bizánci Birodalom elnevezéseket a történetírás az Avar Birodalom bukása
után csak több száz évvel később, a XVI. században kezdte használni, a regény cselekményének
idején  ezek  a  megnevezések  nem  lehettek  használatban.  Ezért  a  regényben  a  városra  a
Konstantinápoly, a Konstantin városa, vagy a hivatalosan a középkorban használt Új Róma nevet
használtam, a birodalomra pedig a Kelet-Római Birodalom vagy Császárság elnevezést.

A Hargita hegység neve a Hérodotoszáltal  a Kr.  e.  V.  században említett  szkíta ős nevével,
Thargitaoszszal cseng össze, akinek országa a mai Erdély területét is magába foglalta. A regényben
a Thargit név viselője a vidék mindenkori ura.

A regényben és függelékeiben az évszámok a ma érvényben lévő gregoriánus naptár évszámai, a
történészek által is elismert hivatalos visszaszámolások szerint.

A középkor  első  500-600 évére vonatkozó írott  történelmi  feljegyzések döntő többsége csak
másolatban maradt ránk, az eredeti írások elvesztek. A másolatok állandó újramásolásoknak, és így
átdolgozásoknak voltak kitéve. Ezért a középkorban dátumozott történelmi feljegyzések korának és a
bennük álló évszámoknak megállapítása és véglegesítése körüli viták a mai napig nem csitulnak, a
másolatok kronológiai összefüggései gyakran nem egyértelműek. Attól függően, hogy a másolat hol
készült és mikor, hogy az évszámokat átszámoló szerzetes, vagy más írástudó melyik időszámítást
vette alapul, (gregoriánus naptár, Nagy Sándor halálától számított, szelekuida időszámítás, pireneusi
éra, moszlim időszámítás stb.) egészen meglepő történelmi állítások születtek és születnek továbbra



is.

A regényben kísérlet történik a történések időrendjének felállítására, de az évszámok elfogadása
vagy bírálata a történészek feladata.

 

A Bevezetőt a szerző jegyzeteinek felhasználásával

összeállította az írónő fia,

 

Nagy Adorján Dániel

 

 

 



I. A MEDVE… (Kr. u. 774-ben)

A  medve  egyszerre  emelkedett  ki  a  tejfehér,  reggeli  ködből.  A  két  fiú  megtorpant,  és  a
kisebbiknek  torkán  akadt  a  málna,  de  a  magasabbik  keményen  megszorította  a  karját,  hogy
mozdulatlanra dermedve lenyelje köhögését és a vele járó könnyeket. Álltak lélegzet nélkül a nagy
barnamedve előtt, aminek alig értek a nyakáig, és a nyurga fiú, mint megfeszített íj, nézett szembe
vele. Minden megállt az erdőben, a földön és az égen. Végül is a medve rosszallóan meglóbálta
nehéz, bozontos fejét, körülszaglászott a friss levegőben, aztán lomha mancsával úgy legyintett,
mintha szúnyogot hajtana el az orráról és belecsörtetett a bozótosba.

A nyurga fiú csak most érezte, hogy a térde reszket, és a távolodó ágropogás már teljesen elhalt a
málnavészben, amikor a kisebbik ki meri köpni a szájából a megkeseredett málnát. De akkor keskeny,
fekete szeme megvillan, és hencegve rántja meg zömök vállát.

– Szerencséje, hogy elfutott.

A magasabb végigméri a kicsit. Kemény a nézése, az egyenes, sötét szemöldök alól kékes villám
csap ki  közelálló  szeméből.  A  táltosoktól  a  Katul  nevet  kapta.  A  kisebbik,  akit  mindenki  csak
Kurtának nevez, nem veszi észre a fenyegető fényt, hanem megragadja bunkósbotját, amit a málna
kedvéért dobott a földre. Vaskos lábai egyszerre dobbannak a mohában, kerek arcán, puha orrán,
vágott  keskeny  szemén  határtalan  önbizalom  mosolyog,  ahogy  hányaveti  mozdulattal  igazítja
indulásra vállán a rókabőr bekecset, amit ilyen hajnali időben nem lehet elhagyni, még málnaérés
idején sem.

– Megijedt az öreg! Meghajtom! Bocsa is lehet!

A nyurga összeszorított szája alig mozdul.

– A medvének életet ígértem az életünkért.

Kurta kezében nagyot lendül a furkósbot. Ilyen marhaság is csak a nyurgának juthat eszébe!
Állatnak nem ígér az ember! S ha már ijedtében hetet-havat össze is gondol,  állatnak nem jár
szótartás! De azért Kurta csak felemeli a vizeskorsót, és köpködve indul neki a meredek ösvénynek,
mert a nyurga fiú kezében nagy erő van, kár lenne vele haragban lenni, és csak fehér farkasfogait
vicsorítja a nyurga hátára, aki mintha megérezné, hátraszól:

– A becsület mindenütt becsület.

A becsület Kurta számára azt jelenti, hogy az áldozati állat máját megeszi, a mézet megdézsmálja
úgy, hogy ezeket ne vegye észre senki, verekedés közben gáncsot vet, parittyával hátulról találja el a
többi fiút és sok más ilyen jóleső dolgot, tehát Kurtának nincs is nagy véleménye a becsületről, nem
érdemes vele sokat törődni. Inkább máris a fák ágait nézi, ahol egy madárformát lát ugrálni. Mint a
vadmacska vágja magát az ágra. és mire a nyurga visszafordul, a mókusfiú már a rókabekecs alatt
kaparja a Kurta mellét, aki kezében a korsóval rohan előre, nehogy a nyurgában feltámadjon megint
a becsület az ő kárára. Mert a mókusfiú azé, aki megfogja, és kész. Kurta már csak messziről kiabál
vissza a nyurgának.

– Azzal is maradtál volna! A becsületeddel! De a vén medve tudta, hogy én köveket szedtem a
patakban, a parittyámba!



A nyurga táltosfiú már biztos léptekkel viszi tovább az állati belekkel teli, fenyőkéregből font
kászukat. Nézi a vidáman cikázó Kurtát, tudja a mókusfiút, azt is tudja, hogy Kurta mire gondol,
hiszen rég ismeri, talán már a születése óta. És itt fennakad a gondolat. A mókusfiúnak anyja van, a
medvebocsnak anyja van, csak a táltosfiúknak nincs anyjuk. Rájuk az öreg táltosok vigyáznak. A
fehér táltos áldozó énekre tanítja őket és az áldozati  szertartásokra, a fekete táltos nyilazásra,
tegezkészítésre és nyílvessző faragásra, kardforgatásra és lovaglásra, a javas táltos a füvek titkaira
és a nyavalyák gyógyítására, a rovó táltos az állatok csontjainak titkaira és szoborégetésre, idegen
beszédre és rovásjelekre.

A nyurga belenéz az ezüst felhők felett felragyogó pirkadásba. Minek idegen beszéd az ezüst
sziklák és felhők felett? Az ezüst sziklák és a kék ég táltosai ismerjék az Öregisten, a jó és rossz
szellemek szokásait, az emberek kívánságait, értsenek az állatok helyes feldarabolásához. Még a
tűzrakáshoz, dobveréshez, kürtfúváshoz, nyavalyák gyógyításához, halotti szoborégetéshez, és ha a
táltos még a jövendőmondáshoz is talál szép szavakat, a timbora öt húrján pedig ki tudja pattogtatni
az áldozati énekeket, erősen rázva a csörgős botot, vénségére még bölcs táltos is lehet. De idegen
beszéd? Minek tanulni olyan ember nyelvét, akikről még nem is hallott, akik nincsenek is itt a felhők
felett? Vannak olyan népek, akik nem értik a táltosok beszédét? Ő, amit tanítanak, ha kell még fel is
mondja, de Kurtának csak nem áll rá a nyelve.

A fenyőfa ágán a nyurga feje fölött valami rebben. Két fekete gyöngyszem csillog aggodalmasan.
A nyurga füttyent, és Kurta kezéből kiesik a célzásra emelt fenyőtoboz, pedig a nyurga fiú is csak
olyan táltosinas, mint a többi. De a fekete táltos, fene tudja, miért, mind csak őt pártolja. És a fekete
táltosnak igen gyors a keze járása, egyetlen kardcsapással fejezi le az áldozati mént, és hármat
bucskázik a fiú, akit nagy lapát keze csak megérint. Kurta tehát fájós szívvel teszi fel a mókusfiút egy
mogyoróbokor hajlékony ágára, hogy süsse meg az anyja! Most már mit mutasson meg a többieknek
a mai vadászzsákmányból? – ki hiszi el, hogy az óriási vérmedve hanyatt–homlok rohant el, amikor
meglátta az új parittyaköveit, ha még egy nyavalyás mókusfiút sem visz haza? Tegnap is kiröhögték,
amikor elmondta, hogy húzott hályogot fél kézzel egy fekete bölénybika szeméről, hiába énekelte egy
szuszra és szebben a reáolvasó varázsigét, mint a javas táltos, pedig annak az a mestersége. És
Kurta most már ütemesen kiabálja bele az erdőbe a hályoghúzó igét:

 

„Bölénybika elindult
Ág csapá meg a szemit

Áág után véér!
Véér után termés,

Termés után hályog,
Hályog után setétség.

A szivárványon vagyon három szép virág,
Az alatt ül három szűzleány.

Egyik a vért mossa,
Másik a termést bontja.”

 

A harmadik – ahá! – itt forogni kell a hályoghúzó karddal, amit most a vizeskorsó helyettesít Kurta
kezében, de olyan tökéletlenül, hogy a korsó egyenesen nekirepül a nyurga fiú beles kászujának, és
onnan a belek és egyéb belső részek neki a sziklának, ahol már a sasok és sólymok ketrecei vannak.
Akkor aztán megbolondul az egész madárhad, és úgy csapkod, vijjog, mintha égetnék őket. Ráadásul
a magasabbik fiú hosszú karja is fenyegetően emelkedik fel a kiszabadult belek fölött és ott áll
mögötte az egész táltos had is, ha kell,  becsületestől.  Kurta igyekszik gyorsan összekapkodni a



szétcikázó beleket, és hogy közben a nyurga felől is biztosítsa magát, a szája védekezve üvölti:

– Árulkodás nem becsület!

A sólymok és sasok etetése nem könnyű dolog. Csak ezen a tavaszon bízták a két fiúra, addig a
tűzgyújtó  aprítás,  gyógyfüvek  gyűjtése,  gombaszedés  és  vízhordás  volt  a  kötelességük,  mint  a
kicsiknek. Mert nem egyszerű dolog beadni a nyers húst és a bűzlő beleket a verekedő sólymoknak.
A nagy, fehér kőszáli sas csőre pedig különösképpen vág, amióta a társát elvitték az arany udvarba.

Kurta tehát óvatosan ugrálja körül a ketreceket, sűrűn ciccegtet szájával és oldalról figyeli a
nyurga fiút, hogy mi lesz már az etetéssel. A nyurga a kőszáli sasok ketrece előtt áll, aminek nehéz
tetején  most  egy  hatalmas,  fehér  sas  kuporog.  A  nagy  madár  fáradtan  liheg,  szemhéja  félig
leragadva alig pislog. A vasketrecben pedig csőrével nagyokat vág a rácsba a kotlós sas. És akkor
Kurta magasat ugrik.

– Az öregúr! Megjött az öregúr! – aztán egyszerre behunyja szemét, és hasra vágódik a nagy
madár előtt. – Az arany udvarból jött, az arany kerítésből! A szentséges kagán arany kerítéséből.

A sas pislogó szeme lekoppan. Egész éjjel repült. Talán két éjszakát is, vagy még többet…

A nyurga fiú Kurtához fordul:

– Fogd meg!

Kurta ugráló lábai földbe gyökereznek. Repdeső szeme nézi a madarat, nézi a nyurgát, szája
valami zavaros varázsigébe is  belekezd,  ami erőt  ad a nagy veszedelmekben.  De most  mindez
hatástalannak  bizonyul,  mert  a  hatalmas  madár  minden  moccanásra  erőteljesen  csapdos  a
szárnyaival, és félős, hogy nemcsak a szemét vájja ki annak, aki hozzá mer nyúlni, de még el is repül.

Akkor a magas, nyurga fiú lép a madár elé, szótlanul, mozdulatlanul nézi, amíg a sas szeme lassan
lecsukódik, és békésen tűri, hogy a fiú felemelje, egy üres vasketrecbe zárja, miután vizet töltött a
csőrébe. Aztán elébe rakják egy bárány belső részeit, de az nem nyúl semmihez, pedig a bárány
tüdejéért minden valamirevaló sasmadár szemét vájja a társának.

Kurta izgatottan ugrálja körül a ketrecet:

– Arany tálhoz szokott! Nem kell neki báránybendő!

A nyurga meg sem hallja. Komolyan mossa ki a sólymok vályúját, és üríti a beleket a verekedő,
rikácsoló madarak elé, hogy egyben számon vehesse a sólymokat is. De azok közül nem hiányzik egy
sem. Aztán szótlanul indul le a sziklákról, hogy jelentse a sast az öreg táltosnak, aki vak, és így
mindent lát, ami nincs előtte.

De Kurta sem hagyja magát. Nagyokat ugorva szökik szikláról sziklára, hogy azért is ő vigye meg
elsőnek a nagy hírt az áldozókőhöz.



II. AMIKOR A FEKETE TÁLTOS… (Kr.u. 774-ben)
 

Amikor a fekete táltos kiáll az áldozókőre, és karját kiterjeszti a világ fölé, lábánál elsimulnak a
hömpölygő felhők, elcsitulnak a szelek, még a nap is megáll egy pillanatra a rézhegyek hátánál, hogy
megvárja, amíg a hatalmas szarutülök körbe hirdeti mindeneknek, hogy új nap emelkedik a világra.

– Ég köldöke, mindenek Öregistene, kinek kardja a villám, íja a szivárvány és tüzes inge a haragos
felhő, nyisd reánk fénylő szemedet, öltöztesd sugaraidba Nagyasszonyunkat!

És  akkor  felfénylik  a  nap,  kigyúl  a  tűz  az  oltárkövön,  megzendülnek  a  táltos  dobok  és
felsóhajtanak az erdők. Új nap kezdődik.

De az új tavasz is csak akkor kezdődhet, ha a fekete táltos mondja, és amikor a fekete táltos az
áldozókőn állva a napot a völgy túlsó oldalán a két éles szikla közt látja felkelni.

Hatalmas férfi a fekete táltos. Nem azért hívják feketének, mert a szakálla, szeme égő fekete,
hanem mert az öreg fehér táltos után ő következik rangban. Tekintete szigorúan siklik végig az ezüst
felhőkön, amik úgy eltakarják a világot, hogy csak az áldozókő emelkedjék ki az ezüst tengerből,
mint sziklasziget. De a fekete táltos látja azt is, ami a felhők takarója alatt van, meg azt is, ami csak
volt.  Látja  a  szikrázó  felhők  mélyén  a  lerombolt,  vigyázó  várakat,  az  északról  délnek  húzódó
borozdává dúlt  védőpalánkot.  Ha behunyja a szemét a hegyeken túl  még a Szkíta-tenger sötét
partjait is látja messze napkeletre, napnyugatra pedig a folyó völgyén és Thargit hegyein túl az
aranygyomrú hegyeket is. Bud várának üszkös romjait is látja és Réka királynő, Atilla nagykirály
feleségének udvarának helyén a Nedrö kisasszony udvarházát… Ahogy tekintete innen délnek fordul,
ahol  átlátszóbbak  a  ködök,  a  szemöldöke  összefut  a  fekete  táltosnak,  és  napidéző  karjai
megmerevednek. A távolban fehér füst emelkedik egyenesen az égnek, mint a görög templomok
oszlopai.  Firtos asszony felégetett várának helyén ki gyújthat tüzet? A távoli  csúcson egyszerre
lobban fel két nagy fenyő. Avatatlan kéz gyújtotta, aki nem ismeri a tüzek nyelvét. Mert az örömtűz
szélesen világít az éjszakában, a kérő füst egyenesen égnek száll, ha pedig vörös lángnyelvek tépik
az eget, és úgy lobog minden, mint kard pengéjén a friss vér, akkor vészt üvölt mindenkinek a tűz.

A két fenyő azonban egyik sem. És a fekete táltos megszorítja kezében a táltos kardot, amivel
körbehasította az éjszakát,  hogy a nap felkelhessen. Aztán gyorsan hátat fordít a fénynek és a
lármafáknak, és kemény lépésekkel jön le a sziklába vágott lépcsőkön a forráshoz, ami körül a
táltosok jurtái őrködnek. A táltosfiúk megkönnyebbülten lélegzenek fel, amikor látják, hogy a fekete
táltos nem veszi észre, hogy az ezüst áldozó edényeket belepte a köd, a fa nyirkosan sír a tűzön, és
még a két, rúdra húzott lóbőr feje is pihenjre lankad az áldozókő mellett, amikor a fekete táltos
széles válla eltűnik az öreg fehér táltos medvebőrős jurtájának bejáratában.

A fehér táltos sátrának dohos sötétségéből öreg hang szólítja a fekete táltost.

– Vártalak…– és helyet mutat neki a gyékényen, amin kuporog. – Tudom.

A fekete táltos szája megrándul. Mit tudhat a vak, itt a sötétben?

– Nemcsak szemmel lát az ember. A fának nincs szeme, mégis messzebb lát, mint az ember, mert
megremeg az erős idő, előtt és kiegyenesedik a napfényben – és a reszketős hang bólint. – Hozzad a
fiút.



A fekete táltos szeme már megszokta a sötétet, de az esze nem akarja érteni az öreg hangot.

– Melyik fiút?

Az öreg megingatja a fejét.

– Mégsem szoktál le a színlelésről, Kadicsa?

A fekete táltost rég nem hívják Kadicsának, és most megborzong, ahogy a nevét hallja. Hatalmas
ökle összeszorul. És az öreg felel az összeszorított ökölnek.

– A fiú már tizenkét tavaszt látott… És tizenkét tavasz látta a fiút…– és a fáradt, reszkető kéz a
táltosbotot keresi. Az aranyudvar küldöttét tisztelettel kell fogadni a felhők felett.

Kadicsa nyújtja a kereső kéznek a botot, nem tehet róla, hogy a markában megremeg a bot, és a
csörgők megzörrennek.

– Ide senki nem teheti a lábát!

Az öreg megsimogatja a botot, és csak azután mondja:

– Minden elpusztul, ami haszontalan.

Szemben ülnek egymással. A tizenegy év, amit a felhők fölött töltött, megfakította Kadicsa fényes,
fekete haját, de nem lankasztotta el erejét. A táltosok múltját senki sem bolygatja. Egy viharos
éjszakán került az áldozókőhöz, röviddel az után, hogy az öcsém-tetői pásztorok felhoztak ide a
sziklákhoz egy sovány, kékre vált csecsemőt. A talált gyermek pedig a táltosoké, akárcsak minden
családból a tizenhetedik gyermek, ha fiúnak születik, vagy az olyan fiú, akit táltos jeggyel pecsétel
meg magának az egy Öregisten.

Még ültek, amikor a befelé fordult jurták közötti téren izgatottan szólalt meg egy nádsíp és az
öreg üres tekintete a bejáratra fordult, ahol a medvebőrt a rovó táltos emeli fel, és néhány pillanatig
félretartja a bőrt, hogy levegő és világosság hatolhasson be a vaksötétségbe.

– A fehér sas megjött– jelenti a rovó táltos, akinek szakállában még nem szántottak az ezüst felhők,
és meghajlásában még érzik a város puhasága.

A hályogos, öreg szem bólint, és lassan lehunyódik. Kadicsa fekete szeme megvillan, aztán a vak
szem újra a rovó táltosra fordul, de a száj Kadicsához szól:

– Megmondtam. A fiút!

Kadicsa keményen bólint, és a sátor előtt Kurtát szólítja.

– Gyere!

Kurta ijedten húzza be fejét a válla közé, és az áldozótűz mellé felhalmozott hasábfákra pillant,
amik közé tegnap egy odvas rönköt csempészett, hogy ne kelljen több fát hasogatnia, de a fekete
táltos már be is nyomja az öreg táltos jurtájának a bejáratát, ami engedelmesen ereszkedik vissza a
sötétségre.

– Vesd le a süvegedet! – mondja ekkor a fekete táltos hangja.

Kurta  egészen  kicsire  húzódik,  miközben  lekapja  fejéről  a  csikóbőr  süveget,  ami  nélkül



védtelennek érzi magát, mert süveg nélkül nem férfi az ember. Az öreg táltos ekkor végigtapogatja a
fiú zömök testét és fejét, aztán bólint:

– A jó fa szikrázik, lángol, melegít, amíg hamu nem lesz belőle, hogy dúsítsa a földet.

A rovó táltos gyanakodva nézi Kurtát, az öreget és a fekete táltost, aki mécsest gyújt az öreg
sötétségébe, aztán körülpillant a sátorban. Tekintete a rovásos pálcikát keresi, amit ő hiába kutatott
a fehér sas szárnya alatt még pirkadat előtt.

Akkor az öreg fáradtan szólal meg:

– Fehér csikót hoztak fel a szilaj ménesből a pásztorok. Ma azt áldozzuk az életünkért.

A hang kong, és a rovó táltos összehúzza a szemét.

– A fehér csikó gonosz jel.

Az öreg akkor felemeli az aranyszínű pálcikát, amit pirkadat előtt hoztak be hozzá a sasoktól, és
reszkető  keze  végigsimítja  a  rovásjeleket  kétszer  is,  mint  aki  nem  hisz  az  ujjainak.  A  válla
megroggyan, gyér szakállán fénytelen könnyek folynak sötét ködmönére. Kurta ijedten húzódik a
sátor nyílásához a rovó táltos mellé, és úgy csúszik ki a szabadba, hogy a medvebőr nem is moccan,
mert mintha magát a zuzmószakállú, mohába öltözött, vén erdőszellemet látná, az erdők nagyapját.

Már nem hallja a reszketős hangot, amikor a fehér táltos kimondja az ítéletet:

– Áruló…

A rovó táltos összerezzen, de nem mozdul a sátor nyílásából, pedig tudja, hogy a Kadicsa íján a
nyíl az övé. Csak a hangja mélyül el, és alig érthetően motyogja:

– Rég tudom, hogy a kettő közül az egyik a kagán fia, de csak most üzentem meg Csörsz úrnak,
amikor a fiúk felnőtté lettek és eljött az ideje, hogy mindenki megtudja…

Az aszott kéz lehull, és a nyíl szisszenve fúródik bele a rovó táltos szívébe. Árulónak nincs helye a
felhők fölött.

A rovó táltos teste még néhány lépést tesz, hogy kiérjen a jurtából, és kint borulhasson le az
áldozókő előtt a harmatos fűbe. A zöngétlen, öreg hang pedig önmagának válaszol, amikor kilép a
megdermedt táltosok elé:

– A táltos nem ember. A táltos kürt az Öregisten szájában, rovó kéz az Öregisten kezében és
mennyköve az Öregisten haragjának… a táltos élete nem a sajátja.

A táltosok pedig a sátor előtt elakadt lélegzettel nézik a rovó táltost, aki este még a csillagok
nevét és erejét magyarázta, és az arany kerítésről mesélt a táltosfiúknak. Mert a rovó táltos sokat
tudott, még a hunok nyelvét is ismerte, aminek segítségével a népek még ma is megértik egymást, a
görögök és rómaiak írását is meg tudta fejteni, sőt még az arany kagán palotáját is látta, és olyan
embereket is ismert, akik a keresztet imádják. De értette a két Róma vetélkedését is. A rovó táltos
igen sokat tudott. És most mozdulatlanul és érinthetetlenül fekszik, amíg a vadak szét nem tépik.

Kurta arra gondol, hogy nem jó sokat tudni, és kicsire húzódik össze, hátha őt elfelejti a fekete
táltos.

A nyurga fiú pedig azon gondolkodik, hogy miért nem ember a táltos?



Akkor lépett a fekete táltos a nyurga fiú mellé:

–  Felhőnek sírni  kell,  pataknak folyni  kell,  a  fának nőni  kell,  élőnek ölni  kell  –  mondja,  és
keményen int Katulnak, hogy lépjen be az öreg táltos jurtájába.

Táltosfiúnak tiltott  az  öreg táltos  jurtája.  És a  nyurga most  is  megáll  egyenesen,  a  hátánál
leboruló  medvebőrnél.  A  jurta  középső,  fafaragásos  oszlopán  mécsest  lát  lobogni,  és  annak  a
lángjában  a  hegyes  tető  alatt,  jobbra-balra  hajladoznak  az  öreg  táltos  ízeit,  őseit  ábrázoló
agyagbabák árnyékai. A döngölt földet színehagyott szőnyegek fedik, amiket még napkeletről hozott
nagyon régen a legvitézebb nagy Baján kagán, és amiket gyékényszőnyegekkel védenek a táltosok. A
medvebőr falakon táltos szerszámok függnek, és a sátor mélyében ezüstveretes láda áll. A nyurga fiú
csalódottan néz körül. Ezeket ugyan kár volt titokban tartani.

– Lépj közelebb. Vedd le a süveged – szólal meg akkor az öreg táltos száraz hangja.

A nyurga fiúban előbbre lép a merev engedelmesség, és a fejét biccentve hajtja meg. Az öreg
táltos végigtapogatja a lehajtott, kemény nyakat, kamaszos karokat, izmos vállakat, miután pedig a
fiú magas homlokát és fejét is végigsimítja, leejti a kezét. A magasított koponyát bárki felismerheti a
hun szokás szerint rövidre nyírt haj alatt. A kagán táltosai értették a csecsemő fejének formálását,
hogy soha senki se férkőzhessen be illetéktelenül a kagánok isteni családjába. A magasított koponya
a kagánfiúk kiváltsága, ami mindenkitől megkülönbözteti őket.

Az öreg, vak táltos Kadicsához fordult:

– Ő az igazi tudun. A másik fiú koponyája kerekebb.

Kadicsa a fiú keskeny arcát, nagyra tágult mélykék szemét nézi a lobogó mécses fényében. Arcán
zavarodottság, mert mi az, hogy tudun, és még ráadásul az igazi is?

– Éves korban már nehéz a formálás… Magad is tudod…

– Hívd be megint a másikat!

Kurta fejét mélyre húzva lódul be, mert érzi, hogy a fehér sas körül valami baj van. De hogy ő
ebben nem hibás, az is biztos. Mit árulkodhatott a táltosoknak ez a nyavalyás nyurga? Az öreg újra
végigtapogatja a fejét Kurtának is.

– Talán férget keres? – villan át a Kurta agyán, és titokban megvakarja a füle mögött a haj tövét.
De az öreg táltos még csak nem is hümmög és Kadicsa sem adja le a kötelező pofot, csak int, hogy
kimehetnek.

A  két  fiú  a  jurta  előtt  összenéz,  miközben  gyorsan  visszahúzza  fejére  a  süvegét,  és  Kurta
rávicsorítja fehér fogait Katulra:

– Elárultál!

Amint azonban a rovó táltos testére esik a pillantása, ijedten lép hátra, és magával húzza a
nyurgát is, nehogy a halott beszennyezze tekintetüket.

A jurta homályában pedig az öreg táltos aprólékosan újra végigtapogatja a rovást, mintha még
mindig nem hinne neki, és csak ezután fordul Kadicsához.

– Elviszed a fiút. Azonnal.



Kadicsa bólint. Annak idején azért hozta ide a fiút a régi Csigla mező menekültjei közé, hogy
megmentse az arany kagán udvarából. A másik fiú fejét is azért magasították faabroncsok között az
arany táltosok, hogy az igazit védjék. Aztán titokban a másik fiút is idehozták, és Kadicsára bízták,
senki se tudja meg, melyik az igazi.

– Konstantinápolyba, az Új Rómába nem viheted, mert ott maga a ványadt Konsztantinosz sincs
biztonságban – és a vak táltos keményen belenéz a sötétségbe.

– A frank Károlyhoz viszed.

Kadicsa felkapja a fejét, és most már kimondja:

– De a frank Károly is a kereszt hitén van!

A halk és színtelen hang a sötétségnek mondja:

– De örökölte a Kis Pippin erős kezét és a Bertrade nagyasszony okosságát. Nála biztonságban
lesz az avarok leendő kagánja. És ott megtanul országot is vezetni.

S  hogy  a  fekete  táltos  hallgat,  az  öreg  sem magyaráz  többet.  Mind  tudják,  hogy  Bertrade
nagyasszony, a frank király anyja, édes testvére a fiú nagyanyjának, hiszen innen vitte a Kis Pippin,
amikor még csak major domus volt a frankoknál. És nem vesztett rajta. A hozományként kapott avar
kincsek rövidesen királlyá emelték, és a fia, Károly, már párnázott trónra ülhetett.

Az öreg tehát még egyszer kitapogatja a rováson a pecsétet, hogy csakugyan az aranyudvarból
küldték-e a titkos barátok, aztán a hangja keményebb lesz:

– Te sohasem hagyod el a fiút. És siess. Csörsz úr nem tétovázik, ha megindult.

Kadicsa katonásan fordult meg. Már indulna. Csörsz úr egyetlen töménnyel irtotta ki a várhunok
férfinépét, és most két töménnyel jön az Olt völgyében, délről. Ezt jelentette a felgyúló két fenyő a
hegycsúcson. Ezt jelenti a titkos rovás, amit a sas hozott. A fiút menteni kell, ha Csörsz kezébe kerül,
Csörsz nem fogja elvéteni másodszorra is.

De az öreg táltos hangja megállítja:

– Nyisd fel a ládát!

Az ezüst veretes ládából teljes avar öltözet kerül elő, még a hegyes tetejű, prémmel szegélyezett
süveg, a puha talpú csizma, a préselt, aranylemezes láncöv és az egyélű, görbe kard sem hiányzik. A
vak táltos egyenként tapogatja végig mind száraz kezével, és a bő nadrágot, kaftánszerű ködmönt
végig is simítja. Kadicsa tudja, hogy ez mind a sajátja. Ezekkel érkezett valamikor a tajtékos lovon,
aminek még most is a tenyerében érzi a habos hátát, hörgő, puha orrát és érzi a mén verejtékének
szúrós szagát. A kisfiú melegét is érzi és a finom bőrét, ahogy az ölében tartott tarisznyából kibontja.

Az öreg felemeli a láncövet, amihez kapoccsal kés, korbács, pénzes zacskó és két, varázsjelekkel
telivésett szarutülök van hozzáerősítve. Ezekben só és varázszsír van. Az ivókürt jóval nagyobb és
feltűnően nehéz. Ezt adja a Kadicsa kezébe a táltos utoljára, miután világtalan szeme óvatosan
körülpillant a sötétségben lappangó árnyékain az ősi izeknek.

–  Ebből  nem isztok.  Csak  Bertrade  asszonynál.  A  nagy  Baján  kagánnak  küldte  a  láncot  a
kelet-római császár, ami a kürt aljában van. Firtos nagyasszony bízta rám, amikor Thargit úr várát
Csörsz felgyújtotta – de itt elfojtják a vén hangot a gyér, fehér szakállon lefolyó könnyek. Kadicsa



azonban már tudja, hogy a másik rend ruha a fiúé, de csak a lobogó vizeknél szabad ráadni a süveget
is, amiből avar módra szalaggal összekötött csimbókok lógnak ki, az avar kerítéseket pedig messze el
kell kerülni.

Az öreg úgy teszi reszkető kezét a férfi vállára, mint aki egész erejét átadja neki, mert kint
felharsan az áldozati ének és dob. Kadicsa tehát félrevonja a medvebőrt a sátor bejáratától, és az
öreg táltos lassú lépésekkel, felemelt táltos bottal indul utolsó áldozatára. Csak a jurta előtt fordul
még egyszer Kadicsa felé, ahogy alig érthetően motyogja:

– Nedrö kisasszonynak pedig megmondod…

És a négy pusztai ló nesztelenül repül a hegyháton nyugatnak. Vágtájuk a párducéra emlékeztet,
mert  nem tűrik  a  patkót,  és  szinte  macskatalpakon suhannak.  Vagy  vágtatnak,  vagy  lépésben
mennek, ügetésre senki sem fogta még őket.

A nyurga fiú élvezi a száguldást, az éles, friss szembecsapó szelet, és úgy érzi, ha a karját kitárná,
repülni is tudna a felszálló ködökben. A fehér sas jár eszében, a rovó táltos, és lopva Kadicsára néz,
aki szőrén üli a lovat, pedig ezüstveretes nyereg van a vezetéken hozott paripákon. Aztán a fiú szíve
nagyot dobban, amikor Kadicsa völgynek indítja a lovát az irtatlan erdőkben. Még sohasem volt a
völgyben. Csodálatos meséket, tájakat, embereket képzel bele.

A fekete táltos azonban egyszerre úgy áll meg, mint a lovas szobor. És Katul megérzi a nehéz
szagokból, hogy a javas táltos jurtájánál vannak a lobogó víz partján, ahol minden élő elpusztul, ha
túl közel hajol a földhöz. Ezért kár volt a repülés! Hiszen ide biztosan csak azért jött a fekete táltos,
hogy vénülő izmaiba erőt dögönyöztessen.

A fiú azonban nem kérdez, és még az arcán sem látszik meg a csalódás, csak a száját harapja
kisebbre. Aztán szótlanul száll le a lóról, hogy a tenyerébe vizet merítsen a pezsgő forrásból.

Kadicsa pedig körülnéz,  s  hogy a javas táltos  nem siet  elő,  már tudja,  hogy az öreg táltos
áldozatra rendelte őt is, mint a többi táltost. Ledobja a zsákot, amiből kiválasztja a fiú ruháját.

– Megfürdesz.

A nyurga fiú gyorsan dobál le magáról mindent, úgy ugrik bele a jéghideg vízbe összeszorított
foggal, és amikor kinyitja a szemét, a víz mellett egy avar férfit lát. De a fiú nem kacagja el magát,
amikor a fekete táltost felismeri. Nem tud kacagni. Sohasem kacagott még életében. És már ott áll a
forrás előtt hidegtől mereven felhúzott vállakkal, vacogó fogakkal.

Akkor a táltos komolyan nyújtja feléje a ruhadarabokat és a veretes övet.

– Ezeket felveszed. És a kucsmát senki előtt nem emeled le.

A táltosfiú engedelmességhez szokott keze a ruhák után nyúl, szeme azonban utálkozva nézi a
színes kicifrázott öltözetet. Mégis mindent magára vesz, miközben Kadicsa a fiú minden mozdulatát
figyeli. A míves áttört ezüstlapokkal díszített övet a szablyával, az íjjal, tegezzel, késsel és tarsollyal
maga fűzi a fiú derekára.

A fiú a szeméig ér a férfinak,  keskeny a csípője,  de széles a válla és a szeme különös kék
villámokat  fénylik,  ha  szembenéz  az  emberrel.  És  Kadicsa  érzi,  hogy  fegyvertelen  ezekkel,  a
feketével  keretezett,  bűbájos  kék  szemekkel  szemben.  Ezek  Nedrö  kisasszony  szemei.  A  nagy
Bajánról is azt mondják, hogy szemének erejétől megszelídültek a vadállatok és tekintete megverte
az ellenségeit. Az őrült arany kagánhoz csak a szája hasonlít a fiúnak, keskeny keze, lába és néha



felviharzó idegessége.

Kadicsa  tudja,  hogy  most  a  kagánhoz  kellene  menni.  El  kellene  mondani  neki  mindent,  az
igazságot, de erre most nincs idő. A kagánfiút kell megmenteni. Az arany Baján kagán elméjét a
gonosz  szellemek  szállták  meg,  és  még  az  arany  táltosoknak  sem  sikerült  őt  meggyógyítani.
Megőrült.


