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Az előző kötetek történéseiből 

1521-ben elesett Nándorfehérvár, Magyarország legfőbb déli erőssége, és 
ezzel megnyílt az út a török előtt az ország szívébe, egészen Budáig. 
Ugyanekkor három zsoldos vitéz, az olasz Rafael Taldi, a lengyel Sebastian 
Stupniczky és a magyar Kendi Péter Itáliában kalandoztak, ahol a francia 
király és a német-római császár állandósuló összecsapásai közepette tanul-
ták ki a hadművészetet. A bátor és nemes vitézek két év múlva Pétervárad 
falainál bukkantak fel, ahol csatlakoztak a új magyar fővezér, Tomori Pál 
érsek seregéhez. A távlatos gondolkodású főpap tisztában van vele, hogy a 
hagyományos nemesi felkelés már nem képes felvenni a harcot a törökkel, 
így örömmel fogadja a három tapasztalt katona felajánlkozását, akik aztán a 
Ferhát pasa, a nándorfehérvári parancsnok által vezetett nagy sereg feltar-
tóztatásában szerezhettek érdemeket. 

A 1523-as szávaszentdemeteri győzelem után sem köszöntött béke a 
magyar-török határvidékre, a következő években a harcban edzett vitézek-
nek az ellenségtől folyamatosan fenyegetett végvárakban, lesvetéseken és 
bajvívásokon kellett helytállniuk. Bár a külső fenyegetés is hatalmas prob-
lémát jelent, az országot ugyanakkor belső bajok is sújtják: Miközben a 
tapasztalatlan király és fiatal felesége a kancellária segítségével próbál rendet 
tenni a feudális anarchia szülte zűrzavarban, és a kincstár egyenlegét is 
igyekeznek valahogy helyrebillenteni, melyre a háborús fenyegetés miatt 
nagy szükség lenne, azalatt a bárók és mágnások a saját hasznukat lesik, és 
önös céljaik elérésén munkálkodnak. 

Így jött el az 1526-os esztendő. 
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1. 

Anno Domini 1526 

A szentkereszt dicsőséges seregének katonái tarka zászlók sokasága alatt, 
cifra takarós, büszke paripák nyergeiben, csatasorban várakoztak a mezőn. 
A nyári nap megcsillogtatta fényes páncéljaikat, az erdőként meredező 
lándzsák acélhegyeit, és ragyogó glóriát rajzolt az előttük hordozott aranyos 
kereszt köré. 

Hirtelen borult rájuk a sötétség, baljós árnyék kúszott végig a réten, és 
ahova elért, ott eloszlott a fény, megszűnt a csillogás, semmivé foszlott a 
ragyogás. Az égbolt megreccsent, de a föld repedt ketté, a hadsereg előtt 
széles hasadék nyílt. Az alvilág feltáruló kapuján sűrű, kénköves, fojtogató 
sárga füst gomolygott felfelé. Odafent pedig, az eltűnt nap helyén véres 
sarlóként pislákolt fel egy keskeny holdsarló. 

A hasadékból turbános ördögök másztak elő. Karmosak voltak, és fer-
telmesen nyáladzottak. 

Lábszárcsontokból készült markolatú, borotvaéles jatagánokat, kopo-
nyákkal díszített pajzsokat tartottak maguknál, zászlók helyett pedig lán-
dzsahegyre szúrt emberfejeket emeltek a magasba. 

A kereszt hadában kürt harsant, majd a könnyűlovasok rohamra indul-
tak, rárontottak a pokolbéli seregre. De az ördögök sorra elkapkodták a 
derék vitézeket és lovaikat, és magukkal rántották őket a föld mélyébe. A 
lezuhanók sikolyai sokáig visszhangoztak még, mielőtt végleg elhaltak vol-
na. Ekkor a keresztény puskások léptek elő, és irtóztató fegyverropogás 
kíséretében lőni kezdték a másvilági bestiákat. Amazok szénfekete testén az 
ólomgolyók nyomán parázsló lyukak nyíltak. 

Most eget-földet rengető bömbölés hallatszott, és a füstfelhőből egy ha-
talmas szörnyeteg, a hétfejű fenevad tört elő. Óriás alakja fenyegetőn tor-
nyosult az emberek fölé, hatalmas pofáiban szablyaméretű fogak sorakoz-
tak. Torkaiból ágyúgolyók és tüzes dárdák röpködtek elő. 
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A keresztes király erre előreszegezte a kopjáját, és rohamot kiáltott. A 
körötte sorakozó lovagok ajkukon a megváltó Jézus nevével rohantak előre, 
a fejük fölött csattogó zászló Mária képével volt ékes. 

Támadásuk hátraszorította a fenevadat, mely a szakadék szélére szorult. 
Azonban mielőtt letaszíthatták volna a föld forró mélyébe, amely keserve-
sen e világra vajúdta, ugyanonnan újabb ördögök bújtak elő. Egy teljes 
pokolbéli légió rontott oldalról és hátulról a lovagokra, teljesen körbevették 
őket. A hátasokat sebezték meg, és az elbukó paripákról alázuhanó harco-
sokat a földön marcangolták darabokra. Magát a keresztes hadvezért is, ki 
páncélja alatt szerzetesi csuhát viselt, lenyakazták, és fejét örömittasan, 
röhögve dobálták a magasba. 

A királyt kísérete menekülésre biztatta, egyikük elkapta lova kantárát, és 
húzta magával, el a pokoli küzdelemből, messzire a veszedelemtől. Vágtáz-
va menekültek, miközben mögöttük a halál, fölöttük pedig égi vihar tom-
bolt, mintha odafent is dúlna a harc. 

A kis csapat sebesen menekült az uralkodóval, és ahogy a fültépő ördög-
sikolyok és a katonák halálkiáltásai elhaltak mögöttük, egy robajlóan zúgó, 
hömpölygő folyóhoz érkeztek, ahol megtorpantak. Pillanatig azt nézték, 
hogyan kelhetnének át, de ekkor egy szárnyas démon csapott le a magasból, 
amely idáig üldözte őket. 

Feldöntötte a király lovát, aki sisakban, csatapáncélban zuhant bele az 
örvénylő vízbe. Testőrei kardot rántottak és a démonra támadtak, egyikük 
pedig, maga is páncélostul, utána ugrott, hogy megmenekítse. Se ő, se a 
király nem bukkantak többé a zavaros víz fölé. 

 
– Így történt – mondta Bernát barát. 
– A keresztes király Lajos volt? – kérdezte a kolostorvezető, egy sokat 

látott, ősz szakállú gvárdián. 
– Kétség nem fér hozzá. 
– Az ördögök pedig, törökök lehettek? 
– Turbánt viseltek, páter. És az égen az ő holdjuk volt látható. 
A gvárdián nagyot sóhajtott. 
– Az álmodat meg sem kell fejteni, testvérem. Ha az Úr üzent így miné-

künk, akkor azt elég egyértelműen tette. Az égi jelek tudod, általában sok-
kalta komplikáltabbak. 

– Komplikáltabbak? 
– Bonyolultabbak, rejtelmesebbek, olykor több értelműek. Amiken nem 

könnyű eligazodni, a jelentésükön gondolkodni kell. 


