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1

Ahogy levágtattak... a domboldalról, mintha a nádast el-
nyelte volna a végtelen víztükör. Sziklapúpok meredtek fel,
a hegy árnyéka fátylat vetett a tóra, napkelet felől gyen-
ge szél fújt, a levegőben csillogó, parányi lények miriádja
táncolt, szél és hab kavarta fátylukat.

Oly félelmesen nagy volt a víz, hogy a magasról lefelé
vágtató fiúk ösztönszerűen fékezték az apró lovak iramát.
Mire leértek a homokparthoz, ahol elfogyott a nádas, szem-
től szembe kerültek a viharral. Először csak szürke fodrok
szaladtak a víz színén, mintha csak remegett volna a tó fel-
színe, majd – szinte átmenet nélkül – freccsenni kezdett a
tajték a hullámok tetején. A nád átvette a szél játékát, zúg-
ni kezdett, ide-oda inogtak a hosszú, bozontos végű szálak,
mintha így, hajladozva szolgálnák a szél kegyét. Egyszerre
ráfeküdtek a víztükörre, oly panaszos lett egyszerre a sü-
völtés, hogy a lovak visszahőköltek. S ahogy erősödött a nád
szava, a láthatár peremétől éles, hosszú ezüstcsík szaladt
le. Mintha magasra emelkedő gát lenne, szélsebesen köze-
ledett, majd fallá nőtt szemük előtt, s amikor elérte a part
magasságát, irtózatos robajjal omlott össze. Hirtelen nyo-
masztó csend támadt: mintha végtelen tenyér simított vol-
na egyet a part menti nádason, ezernyi letöredezett torzsa
himbálózott a víz tetején vagy kicsapódott a sziklák hátára.
A lovak reszkettek. A fiúk megdöbbenve nézték, mint emel-
kedik árrá a víz alatti háborgás, s hogyan lesz minden egy-
szerre csendes, egyetlen perc alatt.

A többiek előtt lovagló fiú vörösesszőke haját bronzpánt
fogta, át, bronzcsat tartotta mellén össze a bőrköpenyt.
Lábát bronzkengyelbe bújtatta. A ló oldalán nyíl és tegez,
a lovas övében bárd, amelyet hajítani lehet, de fát, nádat
is lehet aprítani vele. Társai jórészt szőkék, kék szeműek
voltak, arcukat szeplővel borította el az erős nap. De akadt
egy sárgásbarna bőrű fiú is közöttük, sima fekete haját
bogba kötötte, ferde vágású szeme volt, kiálló pofacsont-
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ja. Hajnal óta jöttek, hol versenyezve a széllel, hol lankad-
tan poroszkálva az erősödő napsütésben. A bronzcsatos
fiú vezette a többit, neki kellett átadnia a nagy víz túlsó
partján fekvő táborban a vezérek üzenetét. Gyakorlat volt
és játék, harc, vadászat, vállalkozás. Szembe találhatták
magukat egy portyázó szarmata csapattal, s akkor elbújhat-
tak a nádasba, de meglehet, hogy harcra is kerül férfiak és
gyermekek között a sor. S jöhet ugyanúgy nádifarkas, vad-
kan, lecsapó sasmadár, lápi rémek, amelyekkel vénasszo-
nyok a gyermekeket ijesztgetik.

A tábor, ahonnan elindultak a hajnal félderengésében,
éjszakára összezárult. Száz és száz szekér zárta el a
bejárásokat, az omladékos régi falakra, tört oszlopok tetejé-
re fáklyákat tűztek, néhány nyíllövésnyire portyák kutatták
az éjet, hatalmas rőt kutyáik felüvöltöttek, ha idegen szagát
vitte hozzájuk a szél. A tábor – a gótok királyi tábora – római
romvárosban telepedett meg. A vándorok, akik ormótlan fa-
kerekeken gördülő szekereiken járták be a végtelen tájakat,
zsákmányt, levegőt, vizet, vadat keresve: itt letáboroztak, s
amikor kizöldült tavasszal a fű… már a második évben így
mondták: haza.

Mindig készek voltak a vándorlásra. A szekereket
éjszakára várrá fogták össze, hirtelen támadás esetén a
szekérvár oltalma volt asszonyoknak és öregeknek, mö-
géje gyűjthették a zsákmányt, de a sebesülteket is. Nap-
pal szétszéledtek, a férfiak vadászni indultak, felkeresték
a szomszéd telepeket, a nap sütött, a szőke asszonyok ki-
tették a szőke gyerekeket a napra, s itt-ott megszólaltak a
zeneszerszámok; a kergetett, hajszolt törzs megpihent.

Mióta meghalt Attila, ezen a tájon mintha elült volna az
örök nyugtalanság. A vének jövőt jósoltak a fiataloknak.

Mióta hagyhatták itt a várost a rómaiak? Csonka oszlo-
pok, legtöbbjük a földön törten hever. A tetőket elemésztet-
te a láng, pörkölés nyoma az egykori házfalakon. De a fa-
lak nagy része áll, a tanácsház még mutatja hajdani oszlop-
rendjének hatalmas arányait. A földben néha találnak egy-
egy szerszámot, tudják, merre kezdődött a temető. Néha
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gyerekek kincs után kutatnak, és sírokra ásnak le. A cson-
tokon néha bronzékszer, mellettük vaskés, régi cserép, rot-
hadó bőr, köntösfoszlányok. A harcosok elijesztik őket. Ne
zavarják az örök alvók síri nyugalmát.

Attila emléke. Már tízszer is télbe fordulhatott a nyár,
mióta pogány egeibe tért: ő volt a hatalmas felhő,
mely ránehezedett minden harcos férfikorára. Örök hadak
járása, lovasok vágtatása ülte meg a tájékot; a gótok népét
úgy kergette a hun király parancsa, mint bogáncsot hajt
a szél. Tengerpartra rendelte őket, pusztai táborba, távoli
sivatagok mentére, magas északra. Áthajtotta őket égnek
emelkedő sziklavidékeken, ahol a lovasok dideregve vezet-
ték az állatot szakadékok keskeny peremén. Távoli fények.
Zsákmány igézete, távoli városai a fénynek. Róma, Bizánc.
A városfosztás édes lehelete, meleg tengerek, gazdag, he-
nyélő népek, nyájak, asszonyok, rabszolgák, bor. Bor… az
édes Itáliában, parasztok ősze: szüret. Itt hordónyi mézser
kerül a háztájékra, ám bort csak távoli kalmárok hoznak, ha
idáig jutnak, s nem sarcolták meg őket nomád testvéreik.

Attila emléke, mint a felhő. Míg élnek a harcosok, akik
látták, emlékeznek a katalaunumi ütközetre, ahol gót vér
gót vér ellen küzdött, s a kétnapos csata után a világ minden
hollója rágta az elesettek belét. Tízszer és százszor ezerek
hevertek a végtelen csatatéren, senki sem tudja, Aëtiusé
vagy Attiláé-e a győzelem. A hunok visszahúzódtak, s a ró-
maiak nem üldözték a hunokat. Az íj idege elpattant. A gót
énekmondók szavába furcsa ritmusok keveredtek, a harco-
sok megértették: Attila napja túljutott az égbolt delelőjén.
Indul lefelé, s jaj a keletre szakadt gótoknak, Amal fiainak,
ha túl szorosan kötik szerencséjüket a hun birodalom sze-
keréhez. Attila napjai megszámláltattak, mondták halkan a
főnökök tanácsában. Szeme alatt sárgán… sárgábban, mint
sárga bőre, ott ólálkodik a közeli halál.

Ildikót, akivel nászát ülte, amikor meghalt a hun király,
nem vádolhatták azzal, hogy megölte Attilát. A puszta se-
borvosai látták megalvadva a nagy király szájából patak-
zó fekete vért. Elpattant az élet ere, a hatalmas test mint-
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ha összezsugorodott volna. Este még félelmes úr, királyok
királya, a Föld mindenki fölé emelkedő fejedelme: nem
több, mint sárga bőrű, véres arcú halott. Ahun vezérek jaj-
gattak, késsel hasogatták arcukat. De ugyanakkor mintha
bomlás indult volna el a nagy táborban. Lovas legények
vittek üzenetet az éjszakába, szekéroszlopok szakadtak le,
hajnalra itt is, ott is felkerekedtek a puszta lovasai. Senki
sem tudta, mi fog történni, Attila fiai elég erősek lesznek-e
ahhoz, hogy megállítsák az erjedést és bomlást. Elég erős
lesz-e Ellák, hogy testvérei fölé emelkedve foglalja el apja
elárvult örökét?

A gót s gepida vezérek egy nap múlva már tudták: Ellák
soha nem kapja meg egyedül a trónt. Elmulasztotta az első
éjszakát – nem gyilkoltatta le testvéreit, a puszta hercegei-
nek szokása szerint. Így Attila fiai – mint szerteszakadozó,
összeboruló felhők az égen. Hol csatáznak egymással, hol
szövetkeznek. A végtelen tájékoknak Attila halála után már
nincs több története.

A gótok keresztények voltak már néhány emberöltő óta,
de megtagadták a római hitet. A puszta törvénye szerint él-
tek, táboroztak, harcoltak, fosztogattak, nem értették meg
a parancsot: „ne ölj”. Minek a fegyver, a ló, a harcos, ha
bűn összemérni fegyverüket azzal, aki velük akar meg-
ütközni. A hunok nem sokat törődtek a gótok vallásával.
Ők maguk a tüzet, szelet, vizet, Napot imádták, s üvöltő
sámánjaiknak jajkiáltása a nagy király halála napján fel-
verte a pusztaságokat, elüldözte az erdők vadjait. Utána
minden elcsendesedett. Elhalt a lenyilazott temetőszolgák,
asszonyok, harcosok jajkiáltása, akik a túlvilágra kísérik
a halott királyt. A gót papok szava szerint megszűnt At-
tila végével a kötés hunok s gótok között. Eloldódott a
szekértábor, senki nem tartóztatta őket, amint elindultak a
szél irányában, felkeresni távoli testvéreiket.

Három gót törzs három királya tartott Attila halála után
néhány héttel tanácskozást. A puszta úr nélkül maradt,
egymást öldösték a hun seregek, majd mint sárga vihar,
úgy szálltak keleti őshazájuk felé. A gótok itt maradtak
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azon a földön, melyet a rómaiak Pannoniának neveztek.
Három testvér kötött egyezséget, apjuk emlékét idézve. A
nyíl vesszeje szerint húztak sorsot, s úgy osztották fel ma-
guk között a végtelen, uratlan területeket. Az írástudó pap
mondta: Pannónia. Ennyi maradt a rómaiakból, puszta név,
egykori provincia. Az óriás folyó, az Ister maradt keletre
a határ. Ami azon túl van, nem ország, csak homok, kó-
bor törzsek világa, a latinok úgy mondták már századok
óta: „Barbaricum”. De a folyón innen még állnak az egy-
kori római mérföldkövek: ez volt a légiók világa; kékes, té-
len-nyáron szilárd, csodálatos római utak. Nem kell irányt
keresni. Minden út Rómába, a meleg tengerekhez vezet.

Osztozkodtak. Dráva és Száva között az egyik király
országa. Onnan északra, a nagy tóig a másik testvérkirály
kap törzsének helyet. Theodomir fejedelem a nagy tó északi
partjától kanyarintotta ki birodalmát, egészen a nyugati he-
gyekig. Az osztozás után esküvel fogadták egymásnak: egy
nép maradnak, egy atya fiai. Idézték királyi fajtájuk ősét,
Amalt, aki a fortyogó északi vizek őshazájában félisten volt,
ősatya s a ködös világok fejedelme. Az énekmondók, a sz-
kaldok úgy tanították, hogy Amal fája tizenhárom ágat haj-
tott eddig. A gyermek, akinek Theodorik a neve, s Theodo-
mir király és Erelieva nászából Attila halálának évében szü-
letett: Amal királyi fáján a mágikus tizennegyedik helyet
kapta.

Osztozkodtak. A három király közötti szerződést cser-
zett állatbőrre írták a papok. Ezt megtanulták a rómaiak-
tól: a fekete bogyó leve jobban köti a múló időket, mint a
nyílvessző fokára faragott rovás. A máglyák égnek csapód-
tak lángjukkal, levágták a legszebb ökröket. Lakoma volt s
áldozás is a maguk ősi, pogány módján, mely szertartásból
szokássá szelídült a fajtájukból vett keresztény, de Arius hi-
tét követő papok szava szerint.

Mire telihold lett, szétoszlottak a gótok három táborra.
Utoljára választhattak a férfiak más törzsből asszonyokat.
Így költözött be Theodomir közel a nagy tó partjához egy
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római romvárosba, ahol a házak tetejét száz éve kikezdte
a tűzvész, s ami az ékességből maradt, elhordták a pusztai
szelek.
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