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Etelköz
 Kéklő hegyek ölelő karjában csendesen pihent a magyar tábor. Hajnali  ködtakaró vigyázta a

természet álmát. Az erdővel borított hegyoldal felől álmos hangon megszólalt egy kismadár. A folyó
örvénylő vizében apró halak fogócskáztak, ki-kiugrálva a habokból, ezüstös hátukon megcsillant az
ébredő nap halvány sugara. A szürke folyón túl, a harmatos fűben gyapjas juhok, szürke marhák
legelésztek. A hegyek tövében hatalmas területen feküdt a tábor, közepén fából készült épületek
húzódtak. Kissé távolabb csúcsos sátrak és jurták váltogatták egymást. A felkelő nap sugarai az egyik
faház körül toporgó emberek arcát simogatták, akik csendesen beszélgetek. A megviselt arcokról
fáradtság és aggodalom tükröződött.

 Árpád belépett apja házába, Álmos fáradtan ült székében. Árpád szeretettel nézett az idősödő
ember arcára. Álmos csodálatos apa és nagyszerű fejedelem. Magas, egyenes tartású, szigorú, de
igazságos uralkodó, aki mindent megtesz népéért és családjáért. Markáns arca keménységet, míg
barna szeme szeretetet sugárzott. Felesége néhány éve halt meg, de ő nem nősült meg újra, őrizte
halott párja emlékét.

- Hívattál. - lépett apjához.

- Igen, de várjuk meg a vezéreket.

A vezérek lassan bejöttek és elfoglalták helyüket a hosszú asztal mellett.

 - Nagyon rossz hírrel kell kezdenem. El kell hagynunk hazánkat. - kezdte Álmos.

A tanács tagjai meredten néztek rá, egy ideje már tudták, hogy nehéz idők következnek, de erre
álmukban sem gondoltak.

-  A kazár fejedelem, akinek a földjén élünk kevésnek tartja  az adót,  amit  fizetünk ráadásul,
katonákat követel. Nem is keveset, a harcosaink felét. A háború, amit a besenyőkkel vívott nagy
veszteségeket okozott népének - nézett harcosaira a fejedelem, majd folytatta:- Én úgy döntöttem,
nem ontjuk tovább vérünket idegen uralkodóért, és nem fizetünk több adót azért, hogy békében
élhessünk. Szeme végigsiklott a még mindig döbbent arcokon.

 - Természetesen nem egyedül döntök, mindenki elmondhatja véleményét.

Órákig tanácskoztak. Voltak, akik helyeselték, mások ellene szavaztak. A mindent eldöntő kérdést
Árpád tette fel.

 - Hová mehetünk? - nézett apjára.

 - Lehel a napokban tért vissza útjáról és olyan híreket hozott, amely segíthet a végső döntés
meghozatalában. Rátalált arra a helyre, amelyre vágyunk, az új hazára. - felelte Álmos.

 - Hol van az a hely? - kérdezte Fajsz, ő tiltakozott a legjobban az elszakadás ellen.

 - Nem is olyan messze innen. Tőlünk nyugatra fekszik, magas hegyek védelmezik, több folyó szeli
át. Kitűnő földje alkalmas a megművelésre, dús legelők várják állatainkat.- felelte a fejedelem - Ezért
döntöttem úgy, hogy elmegyünk és megkeressük az újhazát.

 Felállt, befejezte a tanácskozást. Érezte, hogy jól döntött és véghez is viszi bármi áron. Nem
magáért, a népéért.

 - Készüljetek az útra, hosszú és nehéz lesz, de megéri. Végre saját földünk lesz, a magunk urai



leszünk. Magyarország! - ez lesz a neve.

 



 894. Borsod.
 -Védd magad!- kiáltotta egy csengő hang az erdei tisztáson.

 - Rajta Rebeka támadj! - válaszolt a kihívásra egy nyugodt férfihang.

 -  Tanultam  egy  új  vágást.  -  nagy  lendülettel  támadásba  lendült,  kardjával  egyenesen  a
fiatalember szívét célozta meg. Szolák mosolyogva védekezett, de mielőtt a lány kardjával elérhette
volna,  Rebeka földre engedte a  penge hegyét,  és  nagy lendülettel  felrántotta.  Szolák életét  az
mentette meg, hogy ösztönösen hátra ugrott, különben hatalmas vágást kapott volna az ágyékától az
álláig.

 - Te megőrültél!- üvöltötte. Nem tudott magához térni a megdöbbenéstől.

 - Na, milyen voltam? - kacagott tanítója sápadt arcába a lány.

 - Te… Te meg akartál ölni?!

 - Nem, dehogy. Pontosan kiszámítottam a távolságot, egy fán gyakoroltam hetekig. Úgy éreztem
már tökéletes a vágás, ezért mutattam most be neked. Egy hete már nincs karcolás a fán amin
gyakoroltam. Szegény kovács nem tudta mire vélni, hogy hetente meg kell éleznie a kardodat. Nem
mondhattam meg az igazat, hogy nem a tiéd, hanem az én kardom volt. Rögtön szaladt volna apához,
és akkor kiderül, mit csinálok, amikor fejfájásra panaszkodva az erdőbe megyek lovagolni.

 - Tehát, amíg távol voltam te egyedül feljöttél ide és ezt a trükköt gyakoroltad?

 - Igen. Gyere, nézed meg a fákat melyeken gyakoroltam. Eleinte úgy éreztem, hogy leszakad a
karom, szegény fát össze-visszavagdaltam, de másnap feljöttem és bekötöztem a sebeket úgy, ahogy
az erdésztől láttam.

Odaértek a sérült fákhoz. Rebeka megsimogatta a sebeket.

- Nézd, ezen csak karcolások vannak - mondta majd tovább ment és egy hajladozó csemeténél
megállt

 - Egyik nap feljöttem ide, erős szél fújt. Ez a kis fa ide- oda hajladozott és akkor arra gondoltam az
embernek is kiszámíthatatlan a mozgása harc közben, ugyan úgy, mint ennek a csemetének, így
kipróbáltam rajta a vágást. Nézd meg ezen már egy karcolás sincs - mutatott egy másik fát. - Ezért
mertem most megmutatni neked.

 - Mi van, ha nem ugrom hátra? Kettéhasítottál volna?- kérdezte szemrehányón Szolák.

 - Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megvágni hidd el. Nem gondoltam, hogy így rád ijesztek. -
mondta a lány bűnbánó arccal,  de szeméből büszkeség sugárzott.  -  Ne haragudj, itt  a kezem. -
nyújtotta apró kezét békítően. 

 - Még egy ilyen trükk és elfenekellek, mint egy rossz gyereket. - fogta meg a feléje nyújtott kezet.

 - Gyere, üljünk le oda a nagy fa alá.- átölelte Rebeka vállát és elindultak a terebélyes odvas fa
felé. A fiatalember nézte szép, szőke hajú tanítványát, aki fiatal kora ellenére különb volt minden
lánynál, akivel valaha is találkozott. Rebeka tizenhat éves volt, magas termetű. Hosszú haját befonva
viselte, mely lágyan keretezte szép arcát. Zöld szeme állandóan kíváncsisággal figyelte maga körül a
világot. Formás száját gyakran szorosan összezárta. Dajkája dacos, elkényeztetett gyermeknek tartja,
aki keresi a bajt magának. Szolák tudta, hogy a dajkának igaza van. Rebeka valóban nem hajlandó



alávetni magát parancsainak, főleg ha főzésről, varrásról vagy egyéb női tevékenységről volt szó, de
nem azért mert el van kényeztetve. Rebekát mélyen megrázta imádott anyja halála. Megrendült
emberekbe vetett hite, hiszen Alexandra árulás áldozata lett, és a kislány végignézte hogyan halt
meg. Bosszút esküdött anyja gyilkosa ellen. Azért tanult  meg titokban vívni,  hogy képes legyen
végrehajtani bosszúját.

 - Még mindig haragszol, ugye? - kérdezte Rebeka, amint leültek a vén fa tövébe.

 - Nem haragszom, bár kegyetlen tréfa volt. Lásd be!

 - Már bocsánatot kértem. Különben sem sérültél meg. - mondta durcásan.

 - Rendben van, felejtsük el. De legközelebb, ha valami újat akarsz mutatni, előtte figyelmeztess!

 - Most is mondtam, hogy védd magad. - nevetett szemtelenül a fiú szemébe. - Kérlek, meséld
tovább népünk történetét! Ott hagytad abba, mikor ide jöttünk erre a szép vidékre.

 - Az Avar-birodalom, fénykorában hatalmas területet foglalt magába. - kezdte Szolák a történetet.
- Nagy gazdagságban éltek, de nem csak az uralkodó és vezérei, a köznép is. Állandóan harcban
álltak a környező népekkel, mert azok szemet vetettek földjükre és mesés kincseikre. Amíg Baján
fejedelem élt, virágzott a birodalom. Halála után a fejedelemségért folyó harcból belviszály lett, és a
birodalom szétesett. Így könnyű prédájává vált a külföldi hatalmaknak. Bagatúr fejedelem már csak a
töredékét örökölte az egykori birodalomnak. Akár milyen kicsi is a hazánk, apád újra virágzó országot
varázsolt belőle. A jól szervezett mezőgazdaság olyan sok gabonát termel, hogy a keleti és nyugati
kereskedők újra nálunk vásárolnak. Azért vannak neked is szép ruháid, gyönyörű ékszereid, mert a
külföldi kereskedők áruit meg tudjuk vásárolni. Igaz, nekünk is vannak bányáink, ahonnan tisztes
mennyiségű arany és ezüst kerül a felszínre, de már közel sem vagyunk olyan gazdagok mint régen.
Mestereink külföldön tanulnak. Nézd meg, milyen jól megmunkált kardod, késed van. Valóban remek
fegyvereket készítenek. Nyerges mestereink olyan nyerget készítenek, amilyen a világon még nem
volt.  Az új  nyereg fából  készül,  vaskengyellel,  ez lehetővé teszi  a lovas számára, hogy harcban
biztosan üljön lova hátán, és hátrafelé nyilazzon. Neked nem ilyen van, de te nem is vagy harcos. -
vigyorgott a lányra Szolák.

Rebeka nem reagált a szemtelen megjegyzésre. A fiatalember folytatta.

 - A fejedelem ruháit, övvereteit, fegyvereit, lószerszámait gazdagon díszítették arany lemezekkel,
berakásokkal.  A kisebb vezérek ezüsttel  ötvözött övvereteket,  szíjvégeket viseltek. Az asszonyok
ruhatára a fejedelmi udvarban selyemből, brokátból készült. Ékszerük gyöngyökből és aranyból volt.
Az  evőeszközök,  tányérok,  tálak,  ivócsészék  szintén  színaranyból  készültek.  Ezt  a  gazdagságot
irigyelte meg a frankuralkodó, Nagy Károly és Krum bolgár kán. Háborút indítottak ellenünk, bár
hősiesen védekeztünk, a túlerő győzött, és az Avar-birodalom három részre szakadt. A Dunántúl frank
kézbe került, a Tiszántúlt a bolgárok foglalták el. A maradék avar nép a Duna-Tisza közé húzódott
vissza.  Most  itt  élünk.  Hála  Bagatúr  fejedelemnek  élünk,  és  újra  virágzik  az  Avar-birodalom.
Akármilyen kicsik is lettünk. - sóhajtott Szolák.

 - Gyere gyorsan, meglepjük apát. Nézd, ott van az erdő szélén. - mutatott a ritkuló fák felé
Rebeka.

Szolák felriadt emlékeiből, felszedte a lány szanaszét fekvő fegyvereit, elrejtette őket, elkötötte a
lovakat, és elindult utána.

A kis bestia óvatosan közeledett a gondolataiba mélyedt uralkodó felé. Ruháját összefogta, nehogy
zajt csapjon és elárulja jövetelét.



Bagatúr  fejedelem felfelé  kaptatott  a  szőlővel  telepített  domboldalon.  Felérve  a  dombtetőre
gondterhelt arca felderült az elé táruló táj szépségétől. Amerre a szem ellátott erdők zöldelltek a
dombokon,  a  déli  lejtőkön szőlőskertek  és  gyümölcsösök  váltogatták  egymást.  Lent  a  völgyben
szántóföldek húzódtak, az árpa sárga kalászai vígan lengedeztek a szélben, a búza is bőséges termést
ígért. Meleg tavaszi napsugár ömlött a tájra. A természet és az emberi kéz helyre állította a háború
pusztítását. A fejedelem leült a selymes, zöld pázsitra, gondolatai a régi időkben jártak, amikor fiával
jöttek fel ide. Mesélt neki a nagy Avar uralkodókról. A szomorúság újra kiült az arcára, fia és felesége
már nem élnek, áldozatul estek a testvérháborúnak.

Hirtelen két meleg kis kéz fogta be a szemét.

 - Ha megmondod, ki vagyok, ajándékot kapsz! - nevetett Rebeka a háta mögött.

 - Egy csúf, vén boszorkány vagy! - mímelte a haragot, majd megfogta mind két kezét és magához
húzta lányát.

 - Miért mászkálsz egyedül, hol van Szolák? - kérdezte a fejedelem. - Mondtam, hogy mindig veled
kell lennie.

 - Apa ne félts! A háborúnak vége. Különben a testőröm most jön. Kissé lemaradt. Tudod elég öreg
már, és nem tud úgy futni, mint én. - mondta majd hangosan felkacagott.

Szolák épp az utolsó mondatra ért fel a dombtetőre.

 - Még hogy öreg, hiszen még csak húsz éves vagyok! - háborodott fel a fiatalember.

Bagatúr végignézett a két gyereken. Rebeka szőke haja a derekáig ért, fel-felkapta a lágy tavaszi
szellő. Bájos arca, hatalmas zöld szeme, akaratos szája anyjára emlékeztette. Zöld, rövid kaftánja
remekül illett szeme színéhez. Rebeka rendkívül okos teremtés. Nehéz kordában tartani. Akaratát
mindenáron érvényesíteni akarja. Azt is nehezen tudja megértetni vele, hogy Szoláknak miért kell
állandóan  vele  lennie.  Szeme átsiklott  a  magas,  jóképű  fiatalemberre.  Szeretettel  nézte  bátyja
árváját. Úgy nevelte, mint a saját gyermekét. A fiú sötétbarna haját kétoldalt befonva viselte. Kék
szeme, sasorra volt.  Vékony szája erőt  és kitartást  sugallt.  Aranysárga kaftánt viselt  sötétbarna
nadrággal, lábára puha bőrcsizma simult. Kaftánját ezüstveretekkel díszített öv fogta össze, övében
kétélű kard és kés volt. A fegyverek láttán megnyugodott az uralkodó, biztos volt benne, hogy a fiú
meg tudja védeni lányát, ha valami kalamajkába keveredik. Sajnos Rebeka könnyen bajba sodorta
magát. A múltkoriban összeszólalkozott a kovács fiával, mert az csúfolta szőke haját. Az avarok mind
fekete vagy barna hajúak. A lány már meg akarta verni, de Szolák közbelépett és elcipelte a mérges
lányt. Rebekának haja és szeme színe miatt sok gondja volt. A babonás emberek a rossz szellem
lányának hitték, míg mások istennőt láttak benne.

 - Hol jártatok gyerekek? - kérdezte a fiatalokat Bagatúr

 -  Rebeka  lovagolni  akart  az  erdőben,  unta  a  hímzést  az  asszonyokkal.  -  válaszolta  Szolák
mosolyogva.

 - Igen, nagyon unalmas a tűt döfködni az anyagba. Szívesebben vadásznék, vagy vívóleckét
vennék. - felelte durcásan.

-  Gyermekem már százszor  megmondtam, egy lány tanuljon meg varrni,  főzni  és  háztartást
vezetni. Ideje lenne férjhez menned. A korodbeli lányok már mind asszonyok és a legtöbbjüknek
kisbabája is van. Nekem mikor lesz unokám? - kérdezte a fejedelem.

 - Már megint itt tartunk, megmondtam, hogy csak akkor megyek férjhez, ha találok olyan férfit,
akit tisztelni és szeretni fogok. Apa engedd meg, hogy meg tanuljak vívni és nyilazni! - kérte apját



kedvesen a lány.

 - Nem! Megmondtam, a harc férfiak dolga. - fejezte be a vitát Bagatúr.

 - Férfiak… - legyintett sokatmondóan, sarkon fordult, és elrohant a kastély felé.



 895. Verecke
  A nagyméretű vezérjurtában nyolc férfi ülte körbe az asztalt. Az asztalfőn Álmos fejedelem,

jobbján fia, Árpád, balján a vezérek ültek méltóságuk sorrendjében. Mindannyian harci öltözékben
voltak, dúsan hímzett kaftánt viseltek, melyet derekukon öv fogott össze, hosszú nadrág és csizma
volt rajtuk. Az öveik különbözőek voltak, a fejedelemé és fiáé arannyal díszített, míg a vezéreké
ezüstveretes. Öveikben kard és éles kés, mind igazi  remekmű. Hosszú hajukat befonva viselték,
arcukon várakozás ült.

 -  Testvéreim,  ma  reggel  visszatértek  felderítőink.  Megtalálták  a  kereset  területet,  melyet
táltosaink  megjósoltak.  Vége  hosszú  vándorlásunknak,  birtokba  veszitek  új  hazátokat.  Kérlek
benneteket, békével tegyétek, hiszen rokonaink élnek ott, még a nyelvünket is beszélik. - mondta
Álmos, majd folytatta. - Árpád itt Vereckénél marad, a többiek tovább vonulnak és az alkalmas helyen
lépnek az új haza földjére. A sorrend a következő: Előd az első, majd Ond, Kond, Tas, végül Huba,
Töhötöm lesz az utolsó. Ők együtt lépik át a határt. Azért döntöttem így, mert ahol vége van a
hegyláncnak  az  a  legveszélyesebb,  ott  már  idegenek élnek  és  erős  ellenállásba  ütközhetnek.  -
elhallgatott. Nagy levegőt vett, arca sápadt volt, szeme nagy fájdalomról árulkodott. Miután enyhült a
kín, folytatta:- Felderítőinkkel egyeztetve meghatároztam az átkelőhelyeket, mindenki megkapja a rá
vonatkozó részleteket. Készüljetek. Az égiek áldása kísérjen utatokon! - felállt és ezzel véget ért a
tanácskozás. A vezérek meghajtották fejüket vezérük előtt, majd távoztak. Innen is, onnan is hallani
lehetett a suttogást: szent fejedelemgyilkosság!

- Árpád, maradj! Neked még mondanom kell valamit. - marasztalta fiát - Hallod mit suttognak az
emberek?  Igazuk  van.  Nem  léphetem  át  az  új  haza  határát,  mert  szerencsétlenséget  hoznék
népemre.  -  mélyet  sóhajtott,  majd  folytatta:-  Nem  kell  megölnötök,  érzem,  hogy  meghalok.
Temessetek jeltelen sírba,  és csak a család vegyen részt a szertartáson. Kérlek,  küld be Lehelt
beszédem van vele. - fejezte be a fejedelem.

Lassan felállt, kinézett a jurtából, mintha búcsúzna. Végignézett az eléje táruló tájon, hűséges
népén, mely követte és hitt benne.

 Árpád megölelte apját, könnyeit nyelve kilépett a sátorból. A nap, ragyogóan sütött ezen a májusi
reggelen. A hegyoldalon az erdők virágba borultak, bódító illatukat a völgyben is érezni lehetett. A
völgy,  melyet  selymes  fú  takart,  gyengén  lejtett  a  folyó  felé.  A  széles  víztömeg  szeszélyesen
kanyargott, majd eltűnt a következő hegy lábánál. A tábor hatalmas volt a sátrak elleptek minden
talpalatnyi földet, de azért maradt hely a gyerekek számára, akik jókedvűen rohangáltak a sátrak
között. Árpád gondterhelten indult otthona felé. Tudta, hogy a babona szerint apja nem lépheti át az
új föld határát. Nem hitt a babonákban, ő képtelen lenne megölni az apját, de nem is engedné meg a
gyilkosságot.  Néhány  vezére  azonban  szívesen  megtenné,  nem csak  babonából.  Nem mindenki
szerette Álmost.

Másnap reggel Árpád miután megnézte a karámban az újonnan érkezett lovakat, lassan bandukolt
jurtája felé.

 - Gyere nyilazni! - rohant felé legkisebb fia.

Évekig azt hitték, hogy nem lesz fiúgyermekük, de felesége kitartásán köszönhetően ez a kicsi a
negyedik férfi jelölt a családban. A gyermek, hasonló ruhát viselt, mint az apja, de övét még nem
díszítették veretek, mivel az csak a harcosokat illette meg.

 - Nem megyünk nyilazni fiam, nagypapa beteg. Megyek, meglátogatom. Menj, játsszál a többi
gyerekkel. - megsimogatta kisfia arcát, majd elindult Lehel jurtája felé.



Lehel tudta, hogy Álmosnak csak napjai vannak hátra, ezért hívta össze a tanácsot. Szerette volna
úgy útnak indítani a népét, ahogy ő jónak látta. Lehel már várta Árpádot.

  - Apád beszélni akar veled, gyere! - mondta csendesen.

A vezér aggodalmasan nézett a sámánra, képtelen volt megszólalni, csak a szeme kérdezett. Lehel
némán bólintott, ebből megértette, apja haldoklik. Nem szólt senkinek, elindult a sámán után. Amint
belépett a sátorba, szíve majd megszakadt. Álmos ágyán feküdt, arca sápadt volt, megkönnyebbült,
ahogy fiát meglátta.

 - Fiam, elmegyek őseink után eleget éltem. Néhány tanácsot adnék neked, kérlek, fogadd meg
őket! Érted és népemért teszem, mely most már a te néped. Békével próbáld elfoglalni az újhazát,
úgy,  ahogy  én  tettem  hosszú  vándorlásunk  során.  Nem  gyávaságból  fizettünk  azoknak  az
uralkodóknak, akiknek földjén átvonultunk, hanem azért mert a fölösleges harc gyengítette volna
népünk erejét, egységét. Fiam kerüld el a harcot mindaddig, amíg van esély a békés megegyezésre. A
hat vezérrel kössél vérszerződést, azt babonából nem merik megszegni. Légy határozott, inkább egy
vezért áldozzál fel, mint egy népet! Felelős vagy azokért akiket az új hazába vezetsz! - megpihent
kissé,  majd  folytatta:-  Azért  döntöttem úgy,  hogy  különböző  helyeken  vonuljatok  be,  mert  így
egyszerre foglalhatjátok el azt a gyönyörű földet. Futárok útján állandóan kísérd figyelemmel a többi
vezért,  parancsokkal irányítsd őket,  s vond felelősségre, ha valamelyik nem teljesíti  azt.  -  ismét
abbahagyta.

Látszott  rajta,  hogy kimerítette  a  beszéd.  Árpád csodálta  apja  akaraterejét,  hiszen a  reggeli
tanácson, úgy tűnt minden rendben van vele, határozottan adta ki parancsait, utasításait vezéreinek.
Napokig a felderítők jelentéseit hallgatta, tanulmányozta a rögtönzött térképeket, amelyek alapján
kidolgozta a honfoglalás menetét.

- Fiam, a térképeket elkészítettem, tanulmányozd! Ha valamit nem jól csináltam, módosíts rajta. A
lényeg az, hogy időben lehetőleg egyszerre lépjétek át az új föld határát. - nagyot sóhajtott, arca
veretékben fürdött.  -  Árpád, Hubát és Töhötömöt nem csak azért küldöm együtt,  mert nagyobb
ellenállásba ütközhetnek, hanem azért mert nem bízom Fajszban. Valami azt súgja, el akar szakadni
tőlünk. Azért kell Hubával mennie, mert ő befolyásolni tudja, ha kell, erővel is visszatartja. Töhötöm
már elég öreg, a fia meg még fiatal. Fajsz szeretne Töhötöm helyébe lépni. Figyelj rájuk, sűrűbben
küldjél futárt hozzájuk. Ha kell, te is keresd fel őket, ellenőrizd, mit csinálnak. Fajsz a háború híve, a
békés megoldásokat gyávaságnak tartja. Erőtlenül hátra dőlt, nehezen vette a levegőt.

 - Apa pihenned kell! Majd reggel megbeszéljük a többit. - kérte Árpád.

 - Nem fiam, nincs időm, most kell elmondanom, nekem már nincsen reggel. Sok mondanivalóm
már úgy sincs. - lehunyta szemét, arca kisimult, békés nyugodt volt. Árpád megijedt, hogy meghalt,
segélykérőn  nézett  Lehelre,  de  ő  megrázta  a  fejét.  Álmos  kinyitotta  szemét,  ránézett  fiára,
mosolygott. Már megbékélt a halál gondolatával.

 - Honfoglaló gyermekem, az Istenek vezessenek utadon, járj szerencsével! - Álmos most már
örökre lehunyta szemét, keze mellyel fia kezét fogta lassan elernyedt. A nagy Fejedelem megtért
őseihez. Másnap reggel szűk családi körben eltemették Álmos fejedelmet, kívánsága szerint jeltelen
sírba. Néhány nappal később egy erdei tisztáson összegyűltek a vezérek, vérszerződést kötöttek
Álmos fiával, Árpáddal. Éles késsel megvágták karjukat, vérüket egybe gyűjtötték, Árpádot pajzsra
emelték és ezzel  fejedelemmé választották A fejedelmi sátorban tanácsot ültek,  Árpád részletes
ismertette ki,  hol  és mikor lépi  át  a Kárpát-  medence határát.  Ezzel  megkezdődött a magyarok
honfoglalása.



 Találkozás
 Hajnali madárdal verte fel az erdő csendjét, a harmatos fű elnyelte a közeledő lovak patájának a

hangját.  A  lovasok  csendesen  beszélgettek,  latolgatták  Árpád  fejedelem  esélyeit  a  békés
megegyezésre a földvásárlással kapcsolatban. Hatan voltak, egy idősebb férfi és öt fiatal harcos.
Csúcsos süveget, mintás kaftánt, hosszú nadrágot és puha bőr csizmát viseltek. Gyönyörű fehér lovat
vezettek  kantárszáron,  a  lószerszám  gazdagon  volt  díszítve  arannyal.  A  poroszkáló  lovasok
követségbe mentek Bagatúr fejedelemhez az avarok vezéréhez. A fehér lovat ajándéknak szánták,
cserébe Árpád fejedelem egy marék földet és füvet kért, valamint egy korsó vizet a folyó vizéből.
Amennyiben kérésüket teljesítik az annyit jelent, hogy beengedik a magyarokat a földjükre, és jogot
kapnak a letelepedésre. A föld, a fű, a víz jelképezi a föld megvásárlását. Az élen haladó harcos keze
felemelésével jelezte, álljanak meg. Az erdő felől kardpengék csattogását hozta feléjük a szél.

- Várjatok, megnézem mit történik ott. - mondta, leszállt lováról, majd csendben elindult a hang
irányába. Néhány lépés után egy tisztás tárult elé. Az erdő fái alatt két fiatalember heves kardcsatát
vívott egymással. Egyikük kisebb volt, mint a másik, vékonyabb is társánál.

 - Szolák eltöröd a karomat! - kiáltotta egy csengő hang.

 - Bocsánat mindig elfelejtem, hogy gyengébb vagy nálam. - felelte huncut mosollyal a másik, s
leengedte kardját.

 -  Te  álnok!  Nem  vagyok  gyengébb  nálad,  ezt  te  is  tudod.  Gyorsaságom  kiegyenlíti  az
erőviszonyokat.  -  miközben  ezt  mondta,  hirtelen  felemelte  kardját,  egy  gyors  mozdulattal  a
fiatalember felé szúrt.

 A közeli bokorból kiugrott a leselkedő, kardját védelmezőn a magas fiatalember elé emelte, majd
egy határozott vágással kiütötte a támadó kezéből kardját.

 - Ki vagy te és mit képzelsz? Hogy mered beleártani magad mások dolgába?- kiáltotta magából
kikelve az álnok harcos. Felkapta kardját a fűből és villámgyorsan támadásba lendült.

 - Hé, fiú lassan a testtel, te mindig így viselkedsz? Ez becstelen és harcoshoz méltatlan!- kiáltotta
felháborodva a magyar harcos, és ügyesen kivédte a támadást. Ellenfele fejéről harc közben leesett a
sisak és aranyszínű haja a vállára omlott.

 - Bocsánat. - a megdöbbent fiatalember leeresztette a kardját.

 - Nincs bocsánat! Védd magad! - felelte harciasan Rebeka, s fenyegetőn elindult az idegen felé.

 - Rebeka elég legyen! Tedd le a kardot!- szólt rá erélyesen a társa, és lány elé állt.

 - Mi járatban vagy uram? - fordult a jövevény felé Szolák.

 - Bagatúr fejedelemhez jöttünk követségbe. A kíséretem itt van az erdőben.

Szolák most döbbent rá, milyen figyelmetlen volt. Vigyáznia kell a lányra, ilyen még nem fordult
elő vele, észrevétlenül megközelítették őket! Alkalmatlan erre a feladatra, nem tud másra figyelni, ha
a lánnyal vív, mert ez a boszorkány mindig új taktikával lepi meg és rá kell összpontosítania.

 - Hányan vagytok? - kérdezte és védelmezőn a lány elé lépett, kardját szorosabban markolva.

 - Hatan, de nem kell félned. Békés szándékkal jöttünk. - felelte a jövevény. Hangos füttyszóval
hívta társait, akik a bokrok mögött lapultak.



A  tisztásra  lépő  harcosok  gyönyörű  lovat  vezettek  kantárszáron.  A  sajátjaikat  kikötötték  az
erdőben.

 - Csodaszép paripa! - ámuldozott Rebeka.

 - Árpád a magyarok fejedelme küldi ajándékba az avarok vezérének. - mondta követ.

 -  Mit akartok apámtól? Hagyjátok őt békén! Nem kell  a lovatok, az ajándékotok. Forduljatok
vissza, menjetek innen!- kiáltotta Rebeka magából kikelve. - Így jöttek a frankok és a bolgárok is.
Ajándékot  hoztak,  békét  ígértek,  majd  megszegték  azt.  Elpusztították  népünk  javát,
megbecstelenítették  az  asszonyokat  gyermekeik  szeme  láttára,  majd  megölték  őket.  Elvették
földjeinket, szolgaságba döntötték népünket az elfoglalt területeken. Nem uram, többé nem hiszünk
az ajándékoknak, szép szavaknak. Kérlek, forduljatok vissza és felejtsétek el, hogy itt jártatok!- kérte
a követeket Rebeka.

Zöld szemét könnyek homályosították el, de sikerült visszaparancsolnia őket. Könyörögve nézett
az idegenekre, akik döbbenten meredtek a lányra.

- Rebeka, apádhoz jöttek nem hozzád! - utasította rendre tanítója, a minden ízében remegő lányt. -
Inkább azon törd azt az okos kis fejedet, hogyan magyarázod meg a fejedelemnek a vívóleckét,
melyet a vendégek biztosan elmesélnek. - folytatta Szolák tettetett aggodalommal. - Ha kiderül, mit
csináltunk itt, engem lefejeznek, téged a toronyba zárnak. Bagatúr megtiltotta a vívás és egyéb harci
tudományok tanulását. Mehetsz hímezni az asszonyokkal. - fejezte be a tanító.

 - Képesek lennétek elmondani neki? - fordult a jövevények felé szikrázó szemmel a lány. - Ezt nem
tehetitek meg!

 -  Azt  hiszem ideje bemutatkozni.  Zoltán vagyok,  Árpád fejedelem elsőszülött  fia.  Ő Lehel,  -
mutatott az idősebb férfira - apám fősámánja a nevelőm. Ők a barátaim és harcostársaim. - fordult
kísérete felé.

 - Rendben van. Én Rebeka vagyok, Bagatúr fejedelem egyetlen gyermeke. Ő Szolák a nevelőm és
védelmezőm. - szeretettel nézett tanítójára miközben bemutatta. -  De ő a legnagyobb rebellis a
világon. - folytatta mosolyogva.

Zoltán szíve nagyot dobbant, amint a lány zöld szemébe nézett. Szerette volna megsimogatni
rózsás arcát, megcsókolni kicsiny kezét, mely még mindig kardját szorongatta. Soha nem látott még
ilyen szép és harcias teremtést. Rebeka tekintetét Zoltán meleg, barna szemére emelte. Mintha villám
hasított volna belé, szíve szaporábban vert, de képtelen volt levenni szemét az ifjú magyar harcosról.

 - Azt hiszem, indulni kell Rebeka, apád mérges lesz, ha nem érünk haza időben. - kérte a lányt
Szolák.

 - Mehetünk. Elkísérjük a követeket apám házához. - egyezett bele a lány. - Kérlek, ne mondjátok
el amit itt láttatok! - kérte őket Rebeka.

A hazafelé  vezető  úton beszélgettek.  Lehel  Szolák  mellett  lovagolva  az  avar  fejedelem felől
érdeklődött.

 -  Az uratok is olyan akaratos, mint a lánya? - kérdezte. -  Vagy a lány uralkodik helyette? -
mosolygott az ifjúra.

 - Csak lassan a testtel! Rebeka csodálatos teremtés. Apja nem tudja, hogy a lánya megtanulta a
harci tudományokat. Még az ellen is tiltakozott, hogy Rebeka megtanuljon írni, olvasni és számolni,
pedig nő létére nagyon fogékony, úgy issza magába a tudományokat, mint szomjas föld az áldott



esővizet. - szeme szeretettel pihent meg az előtte lovagoló tanítványán.

 - Visszatérve a kérdésedre, Bagatúr nyugodt, kiegyensúlyozott ember. Csak a figyelmes szemlélő
veszi észre szemében a szomorúságot, melyet fia, az örökös és felesége halála miatt érez.

 - Mikor veszítette el őket? - nézett rá Lehel, jobb kezével félrehajtva egy ágat.

 - A háború után. A fejedelem éppen a békéről tárgyalt a frank uralkodóval Fehérváron. Harcosai
nagy része vele tartott, mivel csapdát sejtettek a meghívásban. Csakhogy a csapdát nem ott, hanem
itt állították fel. Miután a bolgár fejedelem tudomást szerzett Bagatúr és csapatai távozásáról, itt
termett  seregeivel.  Ajándékot  hozott  a  fejedelem  asszonyának,  békekötést  ajánlott  a  fiának,
miközben serege az erdőben várakozott. Egy megbeszélt jelre előjöttek, és aljas módon lemészárolták
a kisszámú őrséget. A fejedelem fia harc közben halt meg, a feleségét és leányát el akarták rabolni.
Alexandra asszony férje mellett megtanult vívni, így felvette a harcot az érte küldött férfiakkal. Az
ellenállás reménytelen volt, de inkább meghalt, mint birka módjára velük menjen. - sóhajtott az ifjú. -
Rebekát anyja egy ládába rejtette, mielőtt az ellenség felért volna a szobába. A gyermek a láda résein
át végignézte anyja kétségbeesett harcát, majd halálát. Épp akkor értünk oda, amikor Rebeka anyjára
borulva megesküdött, hogy bosszút áll a gyilkosokon. Hát, így történt. - fejezte be Szolák, szeme a
messze-távolba nézett.

 - Azt mondtad, épp akkor értetek a szobába, amikor a kislány kibújt rejtekhelyéről. Ne haragudj,
de addig hol voltatok?- fordult felé Lehel.

Szolák ránézet, de a kérdező arcán nem rosszallást, inkább kíváncsiságot látott.

 - Felderítő úton voltunk. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy későn érkeztem haza.

Gondolatban újra  átélte  azt  a  rettenetes  napot,  lelkét  mardosta  az  önvád.  Lehel  érezte,  mi
játszódik le a fiatal avar fejében. Azt hiszi miatta végződött, úgy ami történt, pedig ha időben ért
volna haza, akkor sem biztos, hogy megakadályozhatta volna a vérontást. Lehet, vagy inkább biztos,
hogy most ő is ott lenne a temetőben, aludná örök álmát az áldozatok mellett. Ritkulni kezdett az
erdő, az út kiszélesedett, néhány lépés után kiértek a fák közül. Szemet gyönyörködtető látvány tárult
eléjük. A dombtetőről, ahol álltak egy nagy völgyet láttak, alattuk a domboldalon katonás rendben
sorakoztak a szőlőtőkék, a levelek védelmezőn simultak az érésnek indult fürtök fölé. A szőlőszemek,
mint pajkos gyermekek, itt is, ott is kidugták arcocskájukat az érlelő napfény felé. A völgyet körülölelő
dombok lejtőin gyümölcsös kertek hívogatták érett termésükkel a szemlélőt. A lankásabb részeken jól
megművelt  szántóföldek terültek el.  A  völgyet  kettészelő  folyó csendesen folydogált,  a  víztükör
visszaverte a ragyogó napsugarakat.  A völgy legszebb pontján egy hatalmas, fából készült kastély
állt, nem is kastély inkább vár. Mind a négy sarkában magas torony kémlelte a környező tájat. A
tornyokat nem régen építhették, mert világosabb színűek voltak, mint a kastély. Az erődítményt
magas védőfal vette körül, védelmezve a kastélyt és a hozzá tartozó épületeket.  A védőfalon belül
voltak a vezérek házai, a szolgák lakhelyei, a kovács és fazekas mester valamint a nyeregkészítő
műhelyek. Itt kaptak helyet az istállók és a gabonatárolók is. A falon kívül, földből és szalmából
döngölt  nádfedelű  házak  sorakoztak,  ezekben  laktak  a  földművesek.  A  házak  oldalán  tyúkok
kotyogták el egymásnak az új híreket, a kakasok dölyfösen sétáltak közöttük, az ólakban disznók
süttették hasukat a napon. A kacsák hangos hápogással hűsítették magukat az apró tavacskákban. A
folyó túlsó oldalán szürkemarha csorda kérődzött  a fák hűvösében, mellettük birkák és kecskék
legelésztek. Tőlük kissé távolabb a lovak vették birtokukba a zöldellő legelőt. Az augusztusi melegben
egy falevél sem rezdült, ebédidő lévén nemigen lehetett embert látni, a gyerekek sem rohangáltak a
faluban. Ez a békés kép tárult Árpád magyarjai elé. Szinte elállt a lélegzetük e csodás paradicsom
láttán.  Rebeka  végignézett  vendégeik  arcán,  büszkeség  dobogtatta  meg  szívét  örült,  hogy  a
jövevények így megcsodálják otthonát. Néhány percig ő is rácsodálkozott a szívet melengető tájra,
majd arca elkomorult. Eszébe jutott az a másik csapat, amely ugyan így jött, békés szándékkal,



ajándékokkal. Mindenki hitt nekik, még az ő gyönyörű és okos édesanyja is. A tapasztalt és kemény
harcosok sem fogtak gyanút. Most mind ott pihennek a domboldal árnyékos fái alatt a temetőben. A
lány megremegett az emlékektől. Zoltán gyengéden megfogta a kezét.

 - Rebeka mi nem öljük meg a népedet, és nem akarunk elrabolni téged. Kérlek, bízzál bennünk,
mi valóban békével jöttünk, mellettetek akarunk élni, ha megengeditek.

 - Honnan tudod mi történt? És hol tanultál meg avarul beszélni?- kérdezte a lány. Csak most
ébredt rá, egy nyelvet beszélnek.

 - A történetet a tanítód, vagy barátod mesélte el, igaz nem nekem, de minden szót hallottam. Én
nem avarul,  hanem magyarul  beszélek.  Nagyon  messze  innen,  szülőföldemen  tanultam meg  a
nyelvet, egészen kicsiny koromban, azt hiszem két éves lehettem, de már elég jól megy. - vigyorgott
kedvesen a lány szemébe.

 - De hiszen, én is ezt a nyelvet beszélem! Pedig én itt születtem és itt élek azóta. - ámuldozott
Rebeka.

 - Látod, ezért nem harcolunk ellenetek. Mi rokon népek vagyunk. Igaz pár száz éve elszakadtunk
egymástól. Most mi is ide jöttünk, ahogy a ti őseitek tették. - mondta határozottan Zoltán.

Hosszan néztek egymás szemébe, mindketten érezték a vonzalmat, melyet a másik ébresztett
bennük. A kísérők elfordították róluk tekintetüket, bár szívesen gyönyörködtek volna e szép párban.
Talán ők már elindultak a békés egymás mellett élés útján.A völgy csöndjét kiáltozások verték fel.
Felfedezték a kis csapatot, amely a domb tetején álldogált.

 - Rebeka csatold le a kardodat, tedd a rejtekhelyre, hozd magad rendbe. A sisakot se felejtsd rajta
azon a kemény kobakodon!- figyelmeztette Szolák, de a szigorú szavakat ellensúlyozta szeretetet
sugárzó kedves arca.

 - Te jó ég! Majdnem elfelejtettem. Mit kaptunk volna apától? - gyorsan eldugta a tiltott tárgyakat
egy odvas fa rejtekébe. Szolák hangos kacagását hallva, mérgesen fordult meg.

 - Az íjat magadon felejtetted. - mutatott a lány vállára.

Ez a barna szemű idegen teljesen elvette az eszemet. - dühöngött magában Rebeka.

 - Most már indulhatunk. - mondta. Állát magasra emelte, kihúzta magát és egyenes tartással
elindult a lova felé. Lábát beakasztotta a kengyelbe és ügyesen felült az állat hátára.

 - Uraim legyenek a vendégeink, kérem, kövessenek. - nyoma sem volt rajta a harcos amazonnak.
Most úgy lovagolt a csapat élén, lobogó szőke hajával, mint egy igazi hercegnő. Zoltán gyönyörködve
nézte karcsú alakját. Ez a lány alaposan felkavarta, elvette a józan eszét. Nyugalomra intette magát,
a lány valóban rendkívüli, de kitudja, mi lakozik benne. Mivel Rebeka diktálta az iramot, gyorsan
leértek a völgybe, ahol már várták őket az avar harcosok.

Amint a lány közelükbe ért, utat engedtek neki, de utána bezárult kör. Az idegenek avar harcosok
gyűrűjében  találták  magukat,  nem szorosan,  de  határozottan  vették  körbe  őket.  Zoltán  leszállt
lováról, kísérői követték példáját és szorosan felzárkóztak mellé.

 -  Árpád, magyar fejedelem követei vagyunk, Bagatúr fejedelemhez jöttünk. -  nézett az avar
férfiakra Zoltán.

 - Üdvözöllek jó uram, Levedi a nevem, az avar fejedelem fővezére vagyok. - nézett keményen az
ifjú követre. - Benned kit tisztelhetek?



 - Zoltán vagyok, Árpád fejedelem elsőszülött fia. - mondta büszkén.

Mindkét  csapat  kíváncsian  méregette  a  másikat.  Döbbenetes  volt  a  hasonlóság.  Ruháik,
fegyvereik, kis eltéréssel szinte azonosak voltak. Zoltán törte meg a csendet:

 - Bemutatom kíséretemet. Ő Lehel - mutatott a mellette álló idősebb férfira - apám sámánja.
Kíséretem többi tagja népem kiváló harcosa. Békével jöttünk, kérlek, vezess uradhoz.

  - Kövessetek, de mielőtt a faluba léptek át kell adnotok a fegyvereiteket. Tudom, harcos nem
válhat meg fegyverétől, de meg kell értenetek, okunk van erre az óvintézkedésre. Visszakapjátok,
amint meggyőződtünk róla, valóban békés a szándékotok. - mondta Levedi kezét nyújtva a követek
felé. Zoltán Lehelre nézett,  tanácstalan volt.  Harcos nem válhat meg fegyverétől -  jól  mondta a
fővezér  -  de  nekik  feltétlenül  beszélniük  kell  az  avar  uralkodóval.  Lehel  fejében  ugyanezek  a
gondolatok forogtak, ránézett Zoltánra és alig észrevehetően bólintott. Az ifjú is döntött.

 - Rendben van, átadjuk fegyvereinket, de saját harcosunknak, aki itt marad és őrzi őket. Ha így
megfelel, akkor indulhatunk. - közölte Zoltán.

Lehel elismerően bólintott tanítvány bölcs döntésére. Amint fegyvereiket átadták a kijelölt fiatal
harcosnak,  elindultak.  Zoltán  Levedi  mellett  ment  a  Fejedelem háza  felé,  a  harcosok  szorosan
mögöttük haladtak. Lehel figyelmesen szemügyre vette a falut. Az avarok házai előtt elhaladva úgy
érezte otthon van. A jurták, sátrak, emberek annyira hasonlítottak ahhoz a faluhoz, amelyet el kellett
hagyniuk évekkel ezelőtt. Zoltánt meglepte az az óvatosság, amelyet tapasztalt. Rebekát amint a
védők  közelébe  ért,  azonnal  elválasztották  tőlük,  azóta  sem látta,  bár  szívesen  elkísérte  volna
otthonába. Nézte a kíváncsi embereket, amint végig haladtak a kövekkel kirakott úton. Ő is felfedezte
a hasonlóságot saját népe és az itt élő emberek között. Gyalogosan mentek, lovaikat egy udvarias
megjegyzéssel elvezették:- Lovászaink gondoskodnak róluk. Zoltán biztos volt benne, hogy nem csak
a  lovakról  való  gondoskodás  játszott  szerepet  ebben  a  gesztusban.  A  harcos  ló  nélkül  nem
menekülhet el, ha ártó szándékát végrehajtotta, ez is része a védelemnek. Azon gondolkodott, miért
ez a nagy óvatosság, ekkor esszébe jutott mit mondott Szolák az erdőben Lehelnek. Hiszen Rebeka
édesanyját úgy csalták tőrbe, hogy békekövetek jöttek, és a gyanútlan avarokat lemészárolták. Most
már  értette,  a  fejedelem  mindent  megtesz  egyetlen  gyermeke  védelmére.  Hirtelen  odafordult
kísérőjéhez.

 - Mi történt volna, ha nem adjuk át a fegyvereinket, Fővezér uram? -kérdezte pimasz mosollyal.

 - Akkor harcosaim egy intésemre lefegyvereznek és börtönben találtátok volna magatokat, Követ
uram. - válaszolta Levedi lebilincselő mosollyal.

 - Kíváncsi voltam mit válaszolsz, de úgy látom, van humorod.

De a harcosoknak nem volt, amint elhangzott a kérdés a kísérő gyűrű szorosan zárult köréjük.

 - Nyugalom, valóban békés szándékkal jöttünk, de azt tudnotok kell, hogyha bármi bántódásunk
esik, apám véres bosszút áll.- figyelmeztette őket.

Beléptek a védőfalba épített  kapun. Így közelről  sokkal  erősebbnek tűnt,  mint a dombtetőről
nézve. Zoltán maga mellett vezette a gyönyörű fehér lovat, amely színaranyból készült lószerszámot
viselt. A várban nagy volt a nyüzsgés, épp vásár volt. Nyugatról és délről jött kereskedők hozták el
portékájukat,  tudták,  hogy  itt  mindig  szívesen  látják  őket.  Közelükben egy  asszony  és  a  lánya
alkudozott egy vég selyemre, biztosan valamelyik avar vezér hozzátartozói, mert ruhájuk és ékszereik
jómódról tanúskodtak. Kissé távolabb kecses arab lovak várták új gazdáikat egy rögtönzött karámban.
Zoltán szívesen megnézte volna őket, nagyon szerette a lovakat, de mivel nem ezért jöttek, csak
szemével simogatta meg az állatokat.



 -  De  szép  paripa,  bácsi  megsimogathatom?-  szólalt  meg  mellette  egy  kisfiú,  társai  kissé
távolabbról figyeltek.

 - Hát persze, gyertek közelebb. - intett az apróságoknak. A gyerekek egy szál ingben, mezítláb
rohantak oda és tágra nyílt szemmel csodálták meg a fehér lovat, majd kissé félszegen simogatni
kezdték.

 - Nálunk fehér lova csak a fejedelemnek van. Te is az vagy?- kérdezte egy maszatos fiúcska.

 - Nem vagyok fejedelem. - borzolt a gyermek hajába Zoltán, majd tovább indultak.

A kastély előtt kíváncsian néztek körbe, megcsodálták a hatalmas építményt, melynek nyitott
tornácán fából készült asztal és székek várták a pihenni vágyókat. A tornác oszlopait és a palota
díszeit kiváló mester készítette, a díszes faragások hozzáértő kezek munkáját dicsérték. A ház előtt
virágoskert pompázott. A bejárathoz vezető út két oldalán örökzöld bokrokból gondosan nyírt sövény
húzódott.

 - Uraim a fejedelem vár benneteket. - szólt a bejárat előtt álló férfi.

Zoltán elindult a bejárat felé, kísérete szorosan mögötte lépkedett. Az erős, keményfából, díszes
faragással  készült  ajtó  nyitva volt,  várta  a  vendégeket.  A  belépők egy tágas teremben találták
magukat, közepén egy nagy asztal terpeszkedett, melyet többen ültek körbe. A bejárattal szemben
hatalmas  ablakon  áradt  be  a  napfény.  Körbe  a  falakon  különböző  népek  fegyverei  sorakoztak,
ízlésesen elrendezve. Amint beléptek az asztal körül ülők felálltak. Egy magas ősz hajú idősebb férfi
jött eléjük, kezét nyújtotta a követek felé.

 - Üdvözöllek benneteket, legyetek házam vendégei. Bagatúr fejedelem vagyok, ők a vezéreim. -
mutatott az asztal körül állókra.

Zoltán végighordozta tekintetét a jelenlevőkön, már nem is csodálkozott a hasonlóságon, melyet
újra felfedezett az avar arcok, ruhák, fegyverek láttán. Mintha egy új magyar törzset ismert volna
meg. Ahogy szeme végigsiklott az arcokon, egy rókaképű harcos vonta magára az ifjú figyelmét.
Zoltán megborzongott amint tekintettük találkozott. A többi vezér barátságosan nézett rájuk.

 - Árpád a magyarok fejedelme küldött az ő követei vagyunk. - hajtotta meg a fejét vendéglátója
előtt Zoltán. - Zoltán vagyok a fejedelem elsőszülött fia, ő Lehel, apám sámánja és az én nevelőm.
Kíséretem többi tagja, népem neves harcosa. - mutatkozott be az ifjú vezér, rangját elhallgatta, mert
észrevette a rókaképű gúnyos mosolyát. Nem akarta, hogy dicsekvőnek tartsák az avarok, holott ő
fővezér, Lehel pedig vezér volt.

 - Foglaljatok helyet, és mondjátok el, mi járatban vagytok?- mutatott az asztal felé Bagatúr. A
követek leültek az uralkodó baloldalán sorakozó székekre. Ebben a pillanatban hangos zörgéssel
felugrott a rókaképű vezér, haragtól vöröslő arccal.

 - Nem ülök egy asztalhoz rangban hozzám nem illő férfiakkal. - füstölgött.

Zoltán  döbbenten  nézett  rá,  hiszen  csak  ketten  ültek  asztalhoz  a  magyarok  közül.  Lehel
méltósággal felemelkedett, ha szemével ölni tudott volna, a rókaképű holtan rogyott volna össze.

 - Úgy hallottam ti mindannyian vezérek vagytok. Fiatal barátom bizonyára szerénységből nem
említette rangunkat. Ő Árpád fejedelem fővezére, fiatal kora ne tévesszen meg benneteket, tapasztalt
harcos. Szerény személyemről csak annyit, a magyarok fősámánja vagyok. Így van valami ki fogásod
ellenünk uram?!- kérdezte fenyegetőn. - Talán a te rangod nagyobb miénknél? Akkor bocsánatot
kérek, hogy egy asztalhoz ültem veled. Bár nem hiszem, mivel a fejedelem megtisztelt bennünket
azzal, hogy a saját asztalához ültetett, vagy te rangban fölötte állsz?- Lehel arca gúnyos mosolyra



húzódott.

 - Elek azonnal ülj le, vagy távozz! Bocsássátok meg uraim vezérem udvariatlan viselkedését. -
fordult feléjük a fejedelem.

A  rókaképűt  Lehel  szavai  mintha  letaglózták  volna,  kiguvadt  szemekkel  meredt  rájuk,  majd
Bagatúr parancsára székébe roskadt.

 - Az én hibámból történt - mondta Zoltán - a barátságos fogadtatás láttán úgy gondoltam, nem
fontos a rangunkkal dicsekedni.

 - Fiatal barátom felejtsük el, kérlek, mond el mi szél fújt a házamba? - kérte a fejedelem.

Ahogy nézte a fiatal magyart, eszébe jutott Rebeka áradozása arról, milyen szép, jó kiállású fiú és
mennyire hasonlít Tárkányra, halott bátyjára. Barna haja, meleg barna szeme, büszke tartása valóban
hasonlít rég elvesztett fiához, gondolta Bagatúr.

 - Hosszú vándorlás után érkeztünk birodalmad határához, népünk szeretne letelepedni. Új hazát
keresünk, ahol nyugalomban élhetünk. Mivel birodalmad nagy, de néped csak töredékét lakja, úgy
gondolta Árpád fejedelem megengeded, hogy itt éljünk mellettetek. Nem akarunk háborút, békében
szeretnénk élni veletek, hiszen egy nyelvet beszélünk, rokon népek vagyunk. Apám arra kér, adj
nekünk egy korsó vizet a folyóból, egy marék földet és füvet ősi szokás szerint. Küldött egy fehér
lovat ajándékba, kérlek, fogadd el, jó szívvel adjuk. - fejét meghajtotta a fejedelem felé. Titokban
Lehel arcát fürkészte, vajon nem követett el valamilyen hibát, világos és érthető volt, amit mondott?
Tanítója alig észrevehetően bólintott jelezve, hogy minden rendben van.

 - Kérésedet meg kell beszélnem vezéreimmel. Amíg a döntés megszületik, legyetek a vendégeim.
- állt fel a fejedelem, ezzel véget ért a meghallgatás.

Zoltán kezét nyújtotta Bagatúrnak. - Uram az ajándék megillett döntésedtől függetlenül. Enged
meg, hogy átadjam.

A fejedelem a szemébe nézett, keményen megszorította a feléje nyújtott jobbot, lassan bólintott
és elindult az ajtó felé. Vezérei kíséretében kilépett a vakító napsütésbe .A gyönyörű fehér ló láttán
arca felderült. Szerette az állatokat, különösen a lovakat, de ilyen szép példányt még soha sem látott.
Szeme gyönyörködve pihent a pompás állaton, csak most figyelt fel a színarany lószerszámra. A
napsugarak vidáman táncoltak a gazdagon díszített paripa fényes fehér szőrén.

 - Fiam, ez csodálatos ajándék. Nem fogadhatom el, amíg nem döntöttünk kérésed felől. - nézett
Zoltánra. Fiam, ezt akaratlanul mondta, de valóban úgy érezte, mintha a fiával beszélne.

Zoltán is hasonlóra gondolt, miközben a fejedelem arcát fürkészte. A fiam megszólítás vajon neki
szólt, vagy annak a régen eltemetett fiatalembernek, aki apja büszkesége volt.

 - Bocsáss meg Zoltán, nem a korodra utaltam, nagyon hasonlítasz a fiamra. Egy pillanatig azt
képzeltem ő áll mellettem. - mondta csendesen.

 - Apa, a vendégeink bizonyára megéheztek és elfáradtak útjuk során - fogta meg karját a lánya - a
szakácsnő már elkészítette az ebédet. Gyertek, az asztal terítve van.

 - Menjünk uraim, a ház úrnője ebére hív bennünket. - szeretettel nézett gyermekére és elindult a
ház felé.

Rebeka  időközben  átöltözött,  egyszerű  fehér  inget,  fehér  bőszáru  nadrágot  viselt.  Az  ing
csuklóban,  a  nadrág bokában meg volt  kötve,  ruhája  fölött  színes brokát  kaftánt  viselt,  melyet



derekán arany veretes öv fogott össze. Szőke haját kétoldalt befonva viselte a fonatok végét arany
karikák díszítették. Arcát enyhe pír öntötte el, amint Zoltánra nézett. Apja és Szolák egymásra néztek,
majd  mosolyogva  elfordultak,  hogy  a  lány  ne  vegye  észre  kaján  mosolyukat.  Rebeka  minden
fiatalembert elutasított eddig, buta fajankóknak nevezte őket. Már nem is mernek közeledni hozzá, s
lám itt van ez az idegen, aki elérte, hogy a lány elpiruljon.

 - Ne örüljetek, semmi sem változott - szólalt meg Rebeka mellettük - csak semmi diadalmas
mosoly. Menjünk ebédelni, mert elhűl az étel.

A fejedelemből kitört a nevetés, belekarolt Zoltánba, aki értetlenül nézett rájuk. Szolák nehezen
tartotta vissza a kirobbanni készülő nevetést, Lehel mellé lépett és elindultak az ebédlő felé. Nem
mert hangosan nevetni, mert tudta a lány bosszút áll  majd érte. Az ebéddel mindenki meg volt
elégedve, finom bort ittak hozzá. Zoltán meg is kérdezte, hol terem a szőlő, amelyből ilyen ízes bort
készítettek.

 - Villányban. - felelte a fejedelem. - minden évben az ő borukkal töltöm fel a pincémet.

Az ebéd végeztével a vendégek pihenni tértek. Az avar vezérek tanácskozásra gyűltek össze.
Dönteniük kellett, hogy beengedik a magyarokat és békében élnek velük, vagy felveszik a harcot
ellenük. A vezérek többsége a békés megoldás mellett döntött, míg a kisebbség a háború mellett tört
pálcát. A háború mellett Elek vezér kardoskodott és néhányan mellé álltak. Heves vita után mégis úgy
döntöttek, hogy beengedik a magyarokat, azzal a feltétellel, hogy csak az avar települések mellé
költözhetnek.  Zoltán az ablakból  nézte az eléje  táruló  tájat.  A messzeségben sötétzöld dombok
magasodtak, völgyben langyos szellő borzolta a bokrok leveleit és a selymes füvet. A folyó lustán
hömpölygött, a part menti sekély vízben, gyermekek pancsoltak, visongva fröcskölték egymást a
meleg  napsütésben.  Zoltánnak  eszébe  jutott  gyermekkora,  szülőföldjén  ők  is  így  játszottak,
testvéreivel, barátaival. Talán az ő gyermekei itt fognak felnőni ezen a földön. Nem is nagyon bánná,
vallotta be magának. Elfordult az ablaktól, csendesen végigsétált a folyosón, lement a lépcsőn. Már
nyitotta volna a bejárati ajtót, amikor meghallotta a lány csengő hangját a háta mögött.

 - Elkísérlek, ha nem vagyok a terhedre. - mondta Rebeka kedvesen.

 - Elfogadom a kíséretet, gondoltam sétálok egy kicsit, ha édesapádnak nincs kifogása ellene. -
fordult szembe a lánnyal.

Gyönyörű teremtés - gondolta - csak nagyon el van kényeztetve, és furcsán gondolkodik, de meg
kell hagyni nő létére nagyon okos. Kinyitotta az ajtót, maga elé engedte a lányt, majd ő is kilépett a
friss levegőre. Csendesen sétáltak a folyóparton gondolataikba merülve.

 -  Nagyon  szeretek  itt  élni.  Gyerekkoromban  sokat  játszottam  a  réten,  gyógynövényeket
gyűjtöttünk a sámánnal. Megtanított a gyógyítás tudományára, ha szüksége van rám még most is
segítek neki.  A legelőn eső után sok gombát lehet találni.  Édesanyámmal szedtünk a konyhára.
Virágokból koszorút fontunk egymásnak, sokat játszottunk, nevettünk, nagyon boldogok voltunk… -
szeme elhomályosodott, majd erőt vett magán, és színtelen hangon folytatta. - De ez téged biztosan
nem érdekel.

 - Érdekel, hidd el. Minden érdekel, ami veled, veletek történt. - javította ki magát zavartan Zoltán.
- Én is nagyon szerettem az otthonomat, ott a hegyek sokkal magasabbak, a folyók vadul zúgnak le a
völgyekbe. Nagyon szomorú voltam, amikor apám közölte a családdal, hogy el kell mennünk. Tíz éves
voltam, úgy éreztem, megszakad a szívem, amikor magunk mögött hagytuk az otthonunkat. Azóta
úton  vagyunk.  Szeretnék  itt  maradni  ezen  a  tájon.  Nekem  nagyon  tetszik,  jó  lenne,  ha  nem
vándorolnánk tovább. - mondta Zoltán.

 - Talán apám meggyőzi a vezéreket, ő szeretné, ha benépesednének a lakatlan vidékek, és olyan



nép telepedne le, amely tud és szeret dolgozni. A parlagon maradt földeket megműveli, és nem akar
mindenáron  háborút,  hogy  újabb  földeket  szerezzen  magának.  Népünk  java  elpusztult  a  kapzsi
szomszédok öldöklése során, kevesen vagyunk, nem tudnánk megvédeni csonka hazánkat, egy újabb
háborúban. - ismerte be őszintén Rebeka. - Igaz, hogy engem nem engednek a tanács asztalához, de
Szolák mindig elmondja, miről tárgyalnak a vezérek, milyen a politikai helyzet.

 - Furcsa lány vagy te Rebeka! Nálunk a lányok a férjhez menéssel foglalkoznak, nem a politikával,
vívással, gyógyítással. Arra ott vannak a férfiak, meg a sámán. Miért vagy te más, mint a többiek,
miért nem mentél még férjhez? Hiszen olyan szép és okos vagy, a társadalmi helyzetedről nem is
szólva. - kíváncsian várta a lány válaszát.

Közben elhagyták a folyópartot, és az erdő felé sétáltak. A nap már lemenőben volt, vörös sugarait
visszatükrözték a fák levelei és a folyó csillogó vize. Letelepedtek egy öreg fa tövében.

 - Tudod Zoltán, az én életem egészen más volt, mint azoké a lányoké, akikkel együtt nőttem fel.
Amíg édesanyám élt,  szeretetben és gondtalanul éltünk, ő gondoskodott róla,  hogy a család ne
szenvedjen hiányt semmiben. Esténként mesélt nekünk, a bátyámmal mindig úgy aludtunk el, hogy
az ő kedves hangja duruzsolt a fülünkbe. Alexandrának hívták, a bajor herceg legkisebbik lánya volt.
Megtanított imádkozni, és mesélt Jézusról, az Isten fiáról, akit keresztre feszítettek a Rómaiak.

 - Ezért van a nyakadban az aranykereszt? - szakította félbe a lány szavát Zoltán. - Az ő emlékére
viseled? Mesélj róla! - kérte Rebekát.

Rebekát meglepte az ifjú kíváncsisága és türelme, ahogy őt hallgatja.

 - Nem Zoltán, most nem mesélem el, majd egyszer, ha újra találkozunk talán több időnk lesz rá

 - Bocsáss meg, hogy félbeszakítottam a történetet. Kérlek, folytasd!

 -  Amikor  édesanyámat  megölték  -  folytatta  Rebeka  -  megesküdtem,  hogy  bosszút  állok  a
gyilkosokon. Kértem apámat, tanítson meg vívni és minden harci tudományra. Természetesen hallani
sem akart róla, azt mondta, egy lánynak nem az a dolga, hogy harcoljon, hanem az, hogy férjhez
menjen, gyerekeket szüljön, vezesse a háztartást és nevelje a gyerekeket. Nevetséges ez a felfogás,
egy nő is képes harcolni, hiszen édesanyám is küzdött halála előtt, nem is rosszul és csak azért
győzték le, mert túlerőben voltak. De apámat nem lehetett meggyőzni, szerinte anya még mindig
élne, ha akkor nem ellenkezik. Nem vitatkoztam, megkértem Szolákot, hogy titokban tanítson meg
mindenre, amit ő tud. Eleinte nem akart belemenni, de némi zsarolással sikerült jobb belátásra bírni.
Úgy érzem most már elég jól bánok a karddal, de a nyíl sem okoz különösebb gondot. Van néhány
csel, amelyet én találtam ki. - mondta büszkén a lány.

 - Az egyik az, amit a tisztáson láttunk, amikor megérkeztünk? - kérdezte Zoltán.

 - Igen, és ha nem avatkoztál volna közbe, akkor láthattad volna, hogy Szolák tökéletesen ura a
helyzetnek. Együtt gyakoroltunk be minden mozdulatot, semmi veszély nem fenyegette.

 - Rebeka még nem válaszoltál, miért nem mentél férjhez! - szorongva várta a választ.

A lány gyönyörű szemével ránézett, látszott, hogy gondolkodik válaszoljon-e a kérdésre, vagy ne.
Végül is úgy döntött, elmondja az igazat.

 - Amíg nem bosszultam meg édesanyám halálát, addig nem tud érdekelni más. Értsd meg, nem
lehetek boldog addig, amíg meg nem teszem. Nem ronthatom el egy másik ember életét azzal, hogy
hozzámegyek és csak a bosszú jár a fejemben. Egy házasság teljes odaadást igényel szerintem, és én
erre most még nem vagyok képes.



 - Értem, ha találnál egy olyan férfit, aki megtenné helyetted, hozzámennél?

 - Nem, ezt nekem kell véghezvinnem! - mondta ellentmondást nem tűrő hangon.

 - De te gyenge vagy, nem lennél képes rá. - nézett a lányra kedvesen.

 - Te is olyan felfuvalkodott vagy, mint a többi férfi, azt hiszitek csak ti tudtok mindent! - kiáltott rá
mérgesen a lány, és elrohant, faképnél hagyva a fiatalembert.

Zoltán értetlenül nézett utána, majd lassan elindult a völgy felé. Rebeka ahogy a völgybe ért, már
nem rohant, gondolataiba mélyedve sétált hazafelé. Miért gondoltam, hogy ez a jóképű fiatalember
különb, mint a többi? - kérdezte magától. - Hiszen Ő is olyan öntelt, mint azok a fiúk, akiket ismerek.
Hazaérve nem szólt senkihez, felment a szobájába, gondolatai Zoltán körül jártak, nagyon tetszett
neki, ha vele volt szíve hevesebben vert, amióta meglátta csak ő járt a fejében. Talán nem kellett
volna otthagynia az erdőben, meg kellett volna hallgatnia, lehet, hogy igaza van. Egyedül nem tudja
megbosszulni  édesanyja halálát.  Segítségre van szüksége. Talán Zoltán melléállna. Akkor férjhez
mehetne, hiszen már nem olyan fiatal. Lassan öreg lesz már menyasszonynak. Apjának igaza van. Ha
Zoltán megkérné a kezem… - gondolta és elpirult. Nem ez butaság. Ő nem azért jött ide. Szomorúan
gondolt arra, hogy másnap elmegy, és talán nem látja soha többé. Szíve szerint lerohant volna hozzá,
de a büszkesége nem engedte. Levetkőzött lefeküdt az ágyra, de gondolatai nem engedték, hogy
elaludjon, egész éjjel álmatlanul forgolódott.

Zoltán,  ahogy lassan sétált  a  völgy  felé  azon gondolkodott,  miért  ilyen  ez  a  lány?  Makacs,
elkényeztetett kis boszorkány. De nagyon tetszik neki ez kétségtelen, amióta meglátta csak őrá tud
gondolni. Szívesen segítene, hogy megtalálja édesanyja gyilkosait és végezzen velük, akkor talán
elvehetné feleségül. Mert abban biztos volt, hogy Rebeka nem a levegőbe beszél, ezért is tetszik
annyira, remek társa lehetne. Elképzelte, hogy itt marad, elveszi a lányt és sok ilyen okos, makacs
elkényeztetett gyerekük lesz, mint ő. Szőke kislányok, barna fiúk. Milyen szép lenne. Elhessegette a
gondolatot, nem azért jött, hogy feleséget keressen magának, komolyabb feladata van. Már teljesen
besötétedett mire a házhoz ért. Belépett az ajtón, a nagy asztal körül ültek az avar vezérek. A ház ura
nem volt köztük, a magyarok az ablak mellett beszélgettek. Amint meglátták a belépő ifjút, csend lett
a teremben. Ebben a pillanatban lépett be Bagatúr és mindenkit az asztalhoz hívott.

 - Barátaim, örömmel közlöm a tanács döntését. Szolák elmegy veletek és elviszi, amit a magyarok
fejedelme kért  tőlünk.  Reggel  útra  kellhettek,  vigyétek  el  üdvözletemet  uratoknak.  Most  pedig,
lássunk hozzá a vacsorához.

 - Köszönjük, és ígérem jó gazdái leszünk földednek. - fogadta meg Zoltán.

Másnap kora reggel útnak indult a magyarok kis csapata, velük ment Szolák, kinek tarsolyában ott
volt egy marék föld, egy marék fű és egy korsó víz. Zoltán szerette volna látni Rebekát, de a lány nem
jött  le,  hogy elbúcsúzzon. Rebeka az ablakból  nézte,  ahogy elmennek. Talán visszajön Zoltán.  -
reménykedett.

 

 A magyar tábor.

A magyar táborban nagy volt  az öröm, amikor Zoltán megérkezett kíséretével.  Árpád, fiához
sietett, akit anyja és testvérei vettek körül. Úgy tűnt Zoltán sikeresen tért vissza útjáról, hiszen egy
avar  fiatalember  néhány  kísérőjével  várakozott,  hogy  elmondja  jövetele  célját.  Zoltán,  miután
üdvözölte apját, röviden beszámolt, hogyan döntöttek vendéglátói.

 -  Apa,  engedd meg, hogy bemutassam az avar követeket.  Szolák a vezetőjük -  mutatott  a



rokonszenves fiatalemberre - ők pedig a kíséretéhez tartoznak.

 - Gyertek a jurtába, ott elmondhatjátok mit végeztetek. - hívta őket Árpád.

A fejedelem jurtája a tábor közepén állt, mellette szorosan a vezérek szálláshelyei. Az ideiglenes
tábor hatalmas területen feküdt, de így is csak szorongva fértek el az adott helyen. Szolák most adott
igazán igazat Bagatúrnak, hogy a békét választotta. Hiszen ha ez a rengeteg ember ellenük fordulna,
még hírmondó sem maradna az avarokból. Beléptek a jurtába, ahol a tábori asztal köré ültették őket.

 - Zoltán azt hiszem helyesebb, ha a vendégeinket hallgatjuk meg először. - mondta a fejedelem,
miután mindenki elfoglalta a helyét.

 - Bagatúr fejedelem üdvözletét küldi és kéri, ha lehetséges, tiszteld meg a házát látogatásoddal.
Elküldte, amit népünktől kértél. - nyújtotta át a földet, a füvet és a vizet Szolák.

 - Köszönöm barátom, örülök, hogy vezéreitek így döntöttek. Nem akarunk háborúskodni, ha nem
muszáj, de szükségünk van erre a földre. Itt fogunk letelepedni. -  mondta határozottan Árpád. -
Biztosítottunk  egy  jurtát,  ahol  kipihenhetitek  magatokat.  Érezzétek  jól  magatokat  körünkben.  -
bocsátotta el a követeket a fejedelem.

 - Zoltán, mond el mit láttál, milyen a vidék? Valóban olyan, mint gondoltuk? - kérdezte fiát,
miután vendégei távoztak.

 - Nagyon szép minden. Lehel nem csak álmodta, valóban olyan amilyennek mondta. - mondta
nevetve Zoltán.

 - És az avar lányok szépek… Igaz ezt nem mondtam akkor. - vágott vissza Lehel. - különösen egy
szőke, zöldszemű boszorkány vonta magára tanítványom figyelmét. - kacsintott jelentőségteljesen
Árpádra a sámán.

 - Nocsak, talán már feleségnek valót is találtál fiam. - nézett gyermekére a fejedelem.

 - Lehel csak ugrat, ne higgy neki. De az igaz, hogy nagyon szép lánya van a fejedelemnek. -
vallotta be Zoltán.

 -  A  végén  sikerül  a  tervem,  hogy  az  itteni  vezér  lányát  veszed  feleségül,  így  biztosítjuk
uralmunkat az itt élő népek fölött. - lelkesedett Árpád.

 - Csak ne olyan hevesen uram, az a lány egy boszorkány. - intette le Lehel.

 - Mit jelent az, hogy boszorkány? - érdeklődött Árpád.

 - A tanítója mondta, gondolom nem dicséretnek szánta. De Zoltán biztosan jobban tudja, hiszen
vele volt egész délután. - nevetett Lehel.

 - Valójában én sem tudom, mit jelent. Veszedelmes egy teremtés, az biztos. Úgy bánik a karddal,
mint egy férfi, sőt, olyan cselt mutatott be, hogy csak ámultam. Valld be okos tanítóm, hogy te is
meglepődtél. - csipkelődött a fiú.

 - Azt mondjátok, hogy lány létére tud vívni? - hitetlenkedett a fejedelem.

 - Nem is akárhogy! De ami ennél is érdekesebb, bosszút akar állni édesanyja gyilkosain, ezért
tanult meg harcolni.

 - És az apja megengedte neki? Egy lánynak? - szörnyülködött Árpád.



 - Az apja nem tud róla, titokban tanulta meg Szoláktól. Nem csak harcolni tud, írni, olvasni,
gyógyítani és sok mást is, amit nálunk a sámánok tudnak. - felelte Zoltán.

 - És varrni, főzni és más női tudományokat is tud ez az érdekes teremtés?

 - Apa, ezt ne kérdezd meg tőle, ha találkoztok, mert szörnyen mérges lesz. - nevetett a fiú.

 - Zoltán, komolyan érdekel ez a lány? Ideje asszony után nézned. Nem gondolod? - nézett a fiára
Árpád.

 - Nem tudom biztosan, de nagyon megfogott. Olyan más, mint a többi lány. A haja nagyon szép, a
búzának van ilyen színe, amikor megérett. A szeme zöld, az alakja karcsú és nagyon kedves, amikor
nem haragszik éppen. Nem hiszem, hogy hozzám jönne, haraggal váltunk el, mert azt mondtam
gyenge és nem tudja véghezvinni a tervét. Amikor eljöttünk le sem jött, hogy elbúcsúzzon. Felejtsük
el, úgy sem lesz ebből semmi. - mondta szomorúan.

 - Majd meglátjuk fiam. Amíg odavoltatok, elküldtem követeinket a bolgár és a frankuralkodóhoz.
Lassan nekik is vissza kell térniük. Kíváncsi vagyok, mit válaszolnak. Most menjünk ebédelni. Anyád
szeretne látni, és alaposan kikérdez majd. Készülj fel rá! – felállt és elindult a bejárat felé.

Etel a sátor előtt várt rájuk, megsimogatta fia kezét, majd belekarolt és megkérte, hogy ebéd után
mesélje el, hol járt, mit látott, kivel találkozott. Az ebéd csendesen zajlott le, mindenki a gondolataival
volt elfoglalva. Zoltán elkísérte anyját, és beszámolt tapasztalatairól. Rebekát sem hagyta ki. Anyja
érdeklődve hallgatta  fiát,  érezte,  ez  a  lány komoly  érdeklődést  váltott  ki  a  fiúból.  Kíváncsi  lett
Rebekára.  Szerette  Zoltánt,  talán  el  is  kényeztette.  Ismerte  minden  gondolatát,  tiszta  szívéből
kívánta, hogy boldog legyen, ha úgy hozza a sors, akkor ezzel a harcos teremtéssel. Áldása rájuk.

A következő napon megérkeztek a követek.  Lesújtó híreket hoztak.  A frankok elutasították a
békejobbot.  A bolgár  fejedelemhez küldött  követek még nem érkeztek vissza.  Árpád egész nap
vezéreivel  tárgyalt,  megbeszélték a következő teendőket,  megvitatták a frankok lerohanását.  Az
asszonyokat,  gyerekeket,  öregeket  és  az  állatokat  erős  védelemmel  az  avaroknál  helyezik
biztonságba. Futárokat küldtek a hat vezérhez, akik már biztosan átlépték a Kárpát-medence határát.
Pontos utasításokkal látták el őket, hol fognak találkozni, hogy megbeszéljék a következő lépést.
Árpád úgy találta jónak, hogy Bagatúr fejedelemnél találkozzanak. Hívatták Szolákot,  átadták az
üzenetet, melyet Bagatúrnak küldenek. Zoltán félre hívta az avar követet.

 - Kérlek, mondd meg Rebekának, hogy sajnálom, amiért megbántottam és mond meg, hogy
visszamegyek, amint lehet. Jó utat barátom! - engedte útjára.

 

 

 Lánykérés.

Az  avar  faluban nagy volt  a  sürgés-forgás.  Leánykérőbe jöttek  a  bolgár  fejedelem küldöttei.
Bagatúr a nagyteremben tárgyalt, Rebeka ki sem mozdult szobájából.

- Ez nem lehet igaz, ilyen arcátlanságot! Van bőr a képükön idejönni azok után, amit drága jó
édesanyámmal műveltek! - dühöngött a lány.

Ha  megtehetné,  lerohanna  és  megölné  őket.  Miért  nincs  itt  Szolák?  Rávenné,hogy  amint  a
bolgárok távoznak a faluból, megtámadnák őket.



 - Rebeka, apád hívat. Öltözz fel szépen, nagy nap ez a mai. Siess! - lépett hozzá a dajkája. - Gyere
kincsem, segítek öltözni. Nagyon szépnek kell lenned. - kedveskedett az idős asszony.

 - Nem megyek sehova! Mond meg apának, beteg vagyok, ágyban fekszem. - küldte el a dajkát a
lány.

 -  Rebeka,  ezt  nem teheted!  Még nem is  láttad a jövendőbelidet.  Nagyon szép fiatalember.
Biztosan gazdag is,  mert  csodaszép ajándékokat  hozott.  -  miközben beszélt,  kikészítette  a  lány
legszebb ruháját, elővette legdrágább ékszereit, hajkefével a kezében odalépett Rebekához, hogy
befonja a haját.

 - Dadus, értsd meg, nem megyek le, látni sem bírom édesanyám gyilkosait! Nem tudom apa,
hogy tud szóba állni velük. Ahelyett, hogy jó képet vág, inkább ölje meg őket! - heveskedett.

 - Ifjú hölgy, édesanyád felolvasta neked a Bibliát, emlékszel? Meg kell bocsátani az ellenünk
vétkezőknek. Rebeka, nem lehet úgy élni, hogy nem tudsz megbocsátani. Felejtsd el, ami történt, a
jövőre gondolj. Hozzá kell menned ehhez az ifjúhoz, így végre megszűnik a viszály népeink között.

Mint akit darázs csípett meg, úgy ugrott fel Rebeka.

 - Te megőrültél! Azt akarod, hogy édesanyám gyilkosával éljek, és felejtsem el, ami vele történt?
A szemem láttára ölték meg. Dada ezt nem gondolod komolyan?! Igen, édesanyám olvasta a Bibliát,
igen én is keresztény vagyok, tudom a megbocsátás erény, de én soha nem fogok megbocsátani a
gyilkosoknak.  Megtorlom az én drága jó édesanyám halálát,  nem bánom, ha a pokolba jutok.  -
kiáltotta mérgesen. - Most menj, és mond meg apámnak, hogy nem megyek le addig, míg ezek itt
vannak! - utasította dajkáját, a lány.

Kitessékelte a döbbent asszonyt az ajtón, minden ízében reszketve leült az ágyra. Egy őrült terv
kezdett  kibontakozni  fejében.  A  dajka  sápadtan  lépett  be  a  nagyterem  ajtaján,  odament  a
fejedelemhez és halkan a fülébe súgta mit üzent a lánya. Bagatúr iszonyú méregbe gurult, de nem
akarta, hogy vendégei megtudják az igazat, ezért türtőztette magát.

 - Nagyon sajnálom uraim, de most nem találkozhattok a lányommal. Nem érzi jól magát, majd
holnap bemutatom nektek. Most pihenjetek, holnap visszatérünk jöveteletek céljához. - állt fel az
asztaltól.

Bagatúr felrohant a lépcsőn, kopogás nélkül berontott Rebeka szobájába.

 - Idefigyelj, te elkényeztetett gyerek, miből gondolod, hogy bolondot csinálhatsz belőlem? Tudom,
hogy semmi bajod, ez a betegség dolog nem tudom mire jó, de figyelmeztetlek nem tűröm el a kisded
játékaidat, ha komoly dologról van szó! Ha holnap sem vagy hajlandó bemutatkozni a vendégeinknek,
nélküled fogom nyélbe ütni a házasságodat. - fújtatott a fejedelem.

 - Ha ezt megteszed, nem látsz többet Apám! Képtelen vagyok felfogni, hogy tudtál egy asztalhoz
ülni feleséged és imádott fiad gyilkosaival. Vagy már elfelejtetted őket? Ezt nem hiszem, hiszen úgy
szeretted mindkettőjüket. Apa, mi történt veled, hogy szóba állsz velük ahelyett, hogy felkoncolnád
őket? - kérdezte elkeseredve Rebeka.

Bagatúr lerogyott lánya ágyára, arcát kezébe temette, percek alatt éveket öregedett. Rebeka
odasétált, leült mellé és megfogta a kezét.

- Kislányom igazad van, de hidd el, nem tehetünk mást. Ha nem mész hozzá, ellenünk fordulnak
megint,  ezt  burkoltan közölték ma velem. Nagyon kevesen vagyunk,  nem vehetjük fel  a harcot
ellenük, mert mind elpusztulunk. Nem akarom, hogy a felesége légy, azt akarom, hogy egy becsületes
fiatalember vegyen el. Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. - mondta tanácstalanul a fejedelem.



 - Azt hiszem, én tudom. Üzenj a magyaroknak, kérj tőlük segítséget. Megengedted nekik, hogy
letelepedjenek,  akkor  segítsenek  megvédeni  földjeiket.  Hidd  el,  ez  az  egy  megoldás  van,  ami
tisztességes.

 - Lehet, hogy ezt fogom tenni, megvárom Szolák milyen hírekkel tér vissza. Holnap elküldöm a
bolgárokat, megkérem őket, jöjjenek vissza egy hónap múlva. Jó lesz így? - kérdezte Bagatúr.

 - Ha a magyarok nem segítenek, hozzáadsz ehhez a gyilkoshoz?

 - Attól tartok nincs más választásunk. - felelte határozottan, majd fölállt és csendesen elindult az
ajtó felé.

 - Soha! - kiáltotta Rebeka.

Felöltözött, és a hátsó lépcsőn kiosont a házból. Az augusztusi langyos levegő megcsapta az arcát,
a lemenő nap sugarai vörösre festették aranyszőke haját. Gondolataiba mélyedve lesétált a folyóhoz.
Nem vette  észre,  hogy  valaki  követ.  Zoltán  járt  a  fejében,  bárcsak  ő  lenne  itt  leánykérőként.
Mennyivel  jobban  érezné  magát.  Milyen  lelkesen  hallgatta,  amikor  mesélt  neki.  Titokban  arra
számított, hogy a magyarok segítségével legyőzik a bolgárokat, így a fogadalmát is teljesíti és talán
Zoltán  megkéri  a  kezét.  Érezte,  vele  le  tudná  élni  az  életét,  gyerekeket  szülne,  nevelné  őket
boldogan, hiszen az apjuk Zoltán lenne. Amíg sétált lassan beesteledett.

 - Miért sétálsz egyedül, széplány? - riasztotta fel ábrándozásaiból, egy durva hang.

Hirtelen megfordult,  egy férfi  állt  előtte. Arcát nem nagyon látta, így nem tudta felismerni a
sötétben.

 - Ki vagy te, és mit keresel itt? - kiáltott az idegenre.

 - De kíváncsi vagy kisleány - szorosan Rebeka elé állt, szájából dőlt a borszag. A lány hátralépett,
gyorsan körülnézett és rájött milyen ostoba volt, hogy egyedül elsétált ilyen messzire. A férfi egy
gyors mozdulattal magához ölelte, belesuttogott a fülébe.

 - Ne ellenkezz, jobban jársz, ha csendben maradsz! Gyorsan végzünk, aztán mehetsz.

Rebeka döbbenetében megmerevedett, undor fogta el ettől a büdös férfitól. Összeszedte minden
erejét, kiszakította magát az ölelésből, és futni kezdett a falu felé. Néhány lépés után érezte, hogy
valaki elkapja a kezét. A férfi maga felé fordította, erős karjával lefogta a lányt. 

 - Szeretem az ilyen lányokat, akik futnak egy kört, mielőtt beadják a derekukat. Nincs esélyed,
lásd be végre.

Szájával  a  lány ajkát  kereste.  Rebeka térdével  belerúgott  a  férfi  ágyékába,  majd  egy gyors
mozdulattal kirántotta kicsiny tőrét a csizmájából, melyet mindig magánál hordott. Az üvöltő idegen
háta mögé lépett, tőrét annak torkára tette, majd lágyan megszólalt.

 -  Talán valami bajod van, hogy így ordítasz? Az előbb még nagyfiú voltál.  Jobban jársz,  ha
csendben maradsz, gyorsan végzünk. Emlékszel? Te mondtad nekem nem is olyan régen. Ha jó leszel,
talán elengedlek.

A férfi mozdult volna, de a tőr belemélyedt a nyakába. A falu felől mozgolódás zaja érkezett,
Rebeka nem tudta mit tegyen. Szíve szerint megölte volna támadóját, de életében még nem ölt
embert, bár megérdemelné ez a féreg. Hirtelen ötlettől vezérelve szembe fordult az idegennel, tőrét
arcához emelte, gyors mozdulattal megvágta a bőrét. A vágás nem volt mély, de örökre ott marad a
nyoma.



- Ezt azért kaptad, hogy reggel megtudjam ki vagy. Visszaéltél vendéglátóid bizalmával te aljas
bolgár. - sziszegte a lány.

Nagyot lökött rajta és elindult a falu felé. Nem félt a férfitól, mert a hangok egyre közelebbről
hallatszottak. Néhány lépés után beleütközött a fáklyát tartó Szolákba.

- De örülök, hogy látlak - ölelte meg tanítóját. - Ki ne mond a nevem. Majd mindent elmesélek.
Gyorsan menjünk haza - kérte a fiút.

Szolák ismerte a lányt, tudta megint valami őrültséget csinált, de nem faggatózott. Átölelte a
vállát, szótlanul hazasétáltak. Rebeka amint biztonságban érezte magát, csendesen sírni kezdett.
Most jött rá, milyen veszély fenyegette. Eddig is utálta a bolgárokat, de most már gyűlölte őket. Egy
ilyen vademberhez akarja  férjhez  adni  az  apja.  Lesz  hozzá egy két  szava.  Ez  az  aljasság nem
maradhat titokban.

- Hol kóboroltál ilyen későn? - fogadta apja szemrehányóan.

- Sétáltam a friss levegőn - mondta fáradtan és elindult a szobája felé.

 

Hangos kopogás zajára ébredt reggel.  A nyitott ablakon besütött a nap. A madarak versenyt
énekeltek a közeli fák ágain.

- Ki az? - szólt ki a lány.

- Szolák vagyok, gyere ki, beszélnem kell veled.

- Várj egy kicsit. Mindjárt felöltözök. - kiugrott az ágyból, gyorsan magára kapta ruháit és lerohant
a lépcsőn.

Szolák a ház előtt várta, arca feldúlt volt.

- Mit csináltál tegnap este? - fogadta mérgesen Rebekát.

- Hosszú történet. Menjünk a lovakért, a megszokott helyen mindent elmesélek - indult az istállók
felé.

- Hova, hova ilyen serényen? - szólalt meg Bagatúr a hátuk mögött.

- Rebeka lovagolni akar, gondoltam elkísérem - válaszolt Szolák.

- Rebeka mindig elfut, ha a gondjait nem tudja megoldani - mondta Bagatúr.

- Ez nem igaz! - háborodott fel a lány.

- Ha nem lenne igaz, most a vendégekkel foglalkoznál, de te látni sem akarod őket.

- Apa, tegnap ezt a vitát már lezártuk.

- Nem zártuk le, csak elhalasztottuk - helyesbített az apja.

- Miből maradtam ki? - kíváncsiskodott Szolák.

- A bolgár fejedelem fia megkérte a hercegnő kezét, de ő beteget jelentett.

- Itt van a bolgár vezér? - hitetlenkedett Szolák.



- Igen uram, az a szemét ide merte dugni a képét - sziszegte Rebeka.

-  Ifjú  hölgy,  próbálj  meg  hercegnőhöz  méltóan  viselkedni.  A  szókincsed  megfelel  egy
lovászfiúénak,  de  egy  lány  nem  beszélhet  így!  -  rótta  meg  lányát  a  fejedelem.

- Bocsánat, de ez az aljasság kihozott a sodromból - nézett maga elé bűnbánó arccal.

Boszorkány - gondolta Szolák - nagy nehezen sikerült visszatartania a feltörni készülő nevetést.
Bagaturt mindig meg tudta téveszteni bűnbánó képével, de ő jobban ismerte tanítványát, tudta ez
csak arra jó, hogy apja békén hagyja.

- Jó reggelt, úgy látom, hogy a hercegnő meggyógyult. Tiszta szívemből örülök neki. Megragadom
az alkalmat, hogy bemutatkozzam, Kuber vagyok, a nagyhatalmú Zalán fejedelem fia és népem nagy
vezére - büszkélkedett az ifjú.

Miközben szónokolt fejét magasra emelte, kihúzta magát és dölyfösen nézett végig rajtuk.

Mindjárt felfordul a gyomrom, ez a féreg rosszabb, mint hittem - gondolta Rebeka undorral.

Szolák a lányra nézett, szeméből kiolvasta gondolatát, mely megegyezett az övével. A kastély
ajtajában megjelent a többi vendég, Rebeka hirtelen elsápadt, meglátta a sebhelyes arcút.

- Gyertek közelebb, bemutatom jövendőbeli menyasszonyomat - hívta Kuber kíséretét.


