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Levél egy halottól 

Az udvaron kapirgáló csirkék rémülten rebbentek félre a 
nehéz paták útjából; méltatlankodó káricálással szidalmazva a 
fékeveszett lovast. Nyomában egy csatakosra ázott fiú loholt, 
szorgosan kiáltozva, bár a lovas annyiba sem vette igyekezetét, 
mint a füle mellett elsüvöltő szelet. A vár két bozontos va-
dászebe lelkes csaholással eredt utána. 

– Uram, jöjjön vissza, kérem, mit mondjak a vendég úr-
nak; legalább ne nekem kelljen kiadnom az útját! Kérem, 
adjon legalább valami parancsot, uram, kérem, könyörgöm, 
álljon meg, vigyázzon, ott az itatóvályú, az Istenért, Uram-
jézus, páternoszterkviesztin1… 

A mén széles ívben repült át a vályú felett, és kecsesen ért 
földet a túloldalon. És azzal a lendülettel vágtatott is tovább; 
lovasa egy cseppet sem fárasztotta magát az útjába eső tárgyak 
kikerülésével, egyszerűen átugratta azokat is. 

A kutyák időközben lemaradtak, de a fiú nem engedhette 
meg magának ugyanezt. Lesepert pár verejtékcseppet a hom-
lokáról, és ismét ura után eredt. 

– Könyörgöm, uram, a vendég úr türelmetlenül várja! Épp 
ilyenkor kíván kilovagolni? Kérem, hát látja, hogy tombol a 
vihar! Még meghűti magát… vagy gondoljon a lovára; megbo-
tolhat a nedves köveken… ha már a vendége nem érdekli! Ó, 
hogy az ég szakadna le mindkettejükre! – fakadt ki elkesere-

                                                                    
1 A Miatyánk kezdő sorai; megfelelő helyesírással: „Pater noster, qui es in 
caelis” (Miatyánk, ki vagy a mennyekben…) 
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detten, abban a biztos tudatban, hogy ifjú ura már úgysem 
hallja. 

Tévedett. 
A fiatalember végre visszafogta a mént, és hátrafordult a 

nyeregben. 
– Amint látom, valóban épp leszakadóban van – jegyezte 

meg minden harag nélkül – Szerencsés fickó vagy; bárcsak az 
én kívánságaim is ilyen gyors meghallgatásra találnának. 

– Bocsásson meg – araszolt közelebb a fiú, arcán alig szín-
lelt töredelmes bűnbánattal – Én csak… 

– Tudom; nem tehetsz róla. Drága vendégem bárkit képes 
kihozni a sodrából. 

A fiú fellélegzett. Claude d’Arras ugyan alapvetően ember-
séges úr volt, de amióta pár hete apjának halálhíre érkezett, 
kegyetlenül szélsőséges hangulatai voltak. 

– Akkor hát… visszatér? 
– Eszemben sincs. Most nincs hozzá türelmem. 
A megkönnyebbülés fájdalmas sóhajba hanyatlott. 
– Kérem, mit mondjak akkor Gerard de Vaucel úrnak? 
– Mondd azt, hogy hetek óta kocsmákban élek! Mondd, 

hogy ki sem bújok a szajhák öleléséből… mondd, hogy egye-
nest elvitt az ördög! 

A szolga felnyüszített a káromlásra, és sebesen keresztet 
vetett. Claude végül megsajnálta. 

– Mondd neki, hogy órák óta nem láttál. Ebben talán csak 
nincs semmi rémisztő? 

– Nem tehetem – vakarta fájdalmas képpel a feje búbját –; 
de Vaucel úr tudja, hogy itthon van, uram. Nekem nem járt el 
a nyelvem, de a többieknek igen. 

– Akkor hát közöld vele, hogy nem kívánom látni. Úgyis 
szereti az őszinteséget. Tisztelem, becsülöm, vendégeskedjék 
csak nálam, amíg tetszik neki. De én addig másutt leszek. 

A fiú sóhaján világosan érződött a remény, hogy ezért a be-
szélgetésért pár századnyi tisztítótüzet elengednek neki a 
másvilágon. 
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– Könyörgöm, uram… ismeri Gerard úr kitartását. 
– Hogyne. Épp ezért menekülök messzire tőle. Mellesleg 

benned méltó társra talál a konokságban. Sok sikert, fiú! – 
emelintette meg a fövegét. Ismét vágtába ugratta lovát, és 
hamarosan eltűnt a szolga szeme elől. 

A fiú fájdalmas képpel fordult vissza a várba, és úgy von-
szolta magát a vendég szobája felé, fel a keskeny lépcsősor-
okon, mintha legalábbis a vérpadra igyekezne. Az ajtóban 
félszegen megállt, és egy utolsó fohászt megeresztve bűnbánó-
an meghajolt. 

– Uram, bocsásson meg. Claude fiatalúr nincs itt. 
– Tudom – biccentett békésen a parázstartó üst mellé hú-

zott karszékben elnyújtózó ősz harcos – Láttam. Figyelem-
reméltó távozás volt – intett az ablak felé – Gondolom, majd 
akkor tér vissza, ha én már nem leszek itt, igaz? 

– Hallotta?! 
Gerard horkantásában derű és bosszúság elegyedett. 
– Bagolynak nézel tán, vagy bőregérnek? Meghallani… ek-

kora távolságból? Vénül már énrajtam minden, fiam, és a 
hallásom sosem volt valami éles. Claude viszont gyerekként 
pont olyan makacsnak bizonyult, mint szegény apja. Az is 
mindig a saját holdkóros feje után ment, requisceat in pace2. 

– Nyugodjék – vetett keresztet a szolga. Emberséges úr 
volt a néhai. 

– Ámen. És én hozzátehetek egy keveset a békéjéhez. Eh-
hez azonban beszélnem kell Claude-dal. Te pedig elő fogod 
keríteni. 

Szegény fiú olyan képet vágott, mint aki romlott zöldségbe 
harapott. 

– Könyörgöm, uram, odakünn tombol a vihar. 
– Tudom. Épp ezért elég, ha holnap reggel indulsz. És 

imádkozz, hogy addigra az a bolond ifjú urad is kiizzadja a 
mérgét abban az őrült vágtában. 

                                                                    
2 Nyugodjék békében. 
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*** 

A feltámadó áprilisi szél szenvedélyes táncra hívta a hul-
lámokat, és a tajtékos habok készségesen, féktelenül ölelkez-
tek a normann partvidék3 szikláival. A felhők úgy tornyosul-
tak a vidék fölé, mint egy hatalmas katedrális boltozata, és a 
láthatár peremén, messze a tenger felett villám cikázott át 
rajtuk. 

A sziklákon végigsuhanó magányos, feketébe öltözött árny 
messziről úgy festett, mintha csak az éjjelből itt ragadt, elté-
vedt kísértet volna. Amúgy is elátkozottnak mondta a népszáj 
a partvidéket – talán a sok, sziklának csapódott halászbárka 
miatt. Egy erre utazó zarándok döbbenten beszélte később 
mindenfelé: semmi pénzért nem lehetett útivezetőt kapni az 
éj és a hajnal óráiban; máskor is csak keservesen. 

A lovason azonban nem látszott félelem. A birtok hét éve 
volt már családja kezén, apját az angol királlyal vívott háború-
ban szerzett érdemeiért tüntette ki vele az uralkodó. Ő már 
vakmerő sihederként is nyaktörő iramban szeretett szágulda-
ni; és azóta mit sem változott. 

Az elmúlt napokban valamelyest könnyebb volt a gyász, de 
Gerard érkezése mindent felforgatott. Az öreg lovag apja 
hűbérese, egyúttal régi barátja is volt, és Claude kétségbeeset-
ten menekült a találkozás elől. És a meddő kérdéstől, ami a 
halálhír óta üldözte: vajon mit mondott volna neki az apja, ha 
megéri a viszontlátást? 

Mert amikor utoljára találkoztak, Pierre d’Arras különö-
sen viselkedett. Mintha mondani készülne valamit: súlyosat, 
fontosat; talán épp ezért nem szánta rá magát az indulás 
sürgető pillanatában. És ő hiába várta haza. Helyette csupán a 
fekete hír érkezett: apját megölték. Azóta sem bukkantak a 
gyilkos nyomára. Útonállók tették, mondták. 

                                                                    
3 Szent (IX.) Lajos francia király 1259-ben szerezte meg III. Henrik angol 
királytól Normandiát és Anjout. 


