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teljesen magától értetodó jóságot. Néha, amikor reggel kilépek a szobámból, a poklom-
ból, ó már ott van a konyhában, az asztalnál áll, a salátát szaggatja a tálba;
szépségének, félrehajtott fejének látványával elvarázsol teljes valómban, mire én sietve
elóhívom derum minden mor~ját, ezeket a kiskutyákat, nehogy meglepjem vagy
megijesszem valami semmiséggeL.. Mert annyit megtanultam a kettesben való életboL..
a szavaknál félelmesebbek a grimaszok... a harag, a szitkok, a kétségbeesés fintorai, a
szorongás, az ingerültség kifejezodései... az arc helyett a görcsös, félelmetes pofák...
Az a mimika és azok a mozdulatok, miket a testnek diktál a tébolyult lélek.
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A kasztíliai freskó

Ulrik compostelai zarándokútján történt valami, amire kíséretének tagjai nem
találtak magyarázatot, s amitól az ifjú gróf egy idore teljesen megváltozott. Valencia
közelében jártak, talán közel a Sergoba nevu helyhez, amint azt késobb néhányan
állították, mindenesetre egy forró nap delén és a hullámzó, izzó spanyol fennsík
közepén, Ulrik hirtelen egy magányos kápolna felé fordította a lovát. Ennek elotte
megpihentek egy dombhát ligetében, ahonnan kilátás nyílt körös-körül a fehér kövekkel
és ritkás bozóttal borított sötétvörös földre. A domb gyér árnyékot nyújtó fái alatt
megpihentek és szomjukat csillapították; fáradtak voltak, csak elvétve váltottak néhány
szót. Lefeküdtek, leültek a csendben, amelyben csak a lovak fara és szája körül
gyülekezo rovarok dongása hallatszott. Az egyik ló hangosan vizeit a porhanyós földre,
valahol pajzshoz csapódó kard pendült. Körülöttük nem volt egyetlen település sem, a
dombon fekvo ligetbol csak a naptól izzó tájat lehetett látni, s fáradt szemük hunyorgott
a ragyogásban. Csak egy épület állt nem messze a helytol, ahol megpihentek, a lankás
völgybeli út mentén ugyancsak egy halmon, egy dombháton. Fehér kápolna állt ott
hosszúkás hajójával s az éppen csak fölé emelkedó harangtoronnyal, mint egy kuporgó
fehér galamb, amely iderepült valahonnan, és fáradtan leült az átizzott dombhátra. Nem
lehetett tudni, mire való azon a kápolnán a torony és a harang, kinek szól, kit hív
imádságra, ha egyszer se közel, se távol nem lehetett látni emberi élet nyomait.
A kíséret tagjai tudták, ok biztosan imádkozni fognak itt is, hiszen uruk még egyetlen
templomot sem hagyott ki, és csak azért pihentek itt meg az imádság elótt, hogy az em-
berek meg a lovak ne a szent hely körül heverésszenek, egyenek, igyanak, szellentsenek
és vizeljenek.

Ulrik hallgatagon állt egy ideig a halom peremén, a liget szélén, a napsütés és az
árnyék határán. Majd egyszer csak elovezettette a lovát, felült rá, és lassan kilovagolt
az izzó tájba. Ott volt a hullámzó spanyol fennsík közepén, a kasztíliai királyságban,
talán közel Valenciához, mint egyesek késobb állították, nem messze a Sergoba nevu
helytol.

Cillei Hermann, a hatalmas hubérúr 1430-ban két zarándokcsoportot indított útnak
fegyveres lovagok, fegyverhordozók és apródok nagyszámú kíséretével. Az egyik
Rómába indult búcsút járni, Hermann bunös fia, Frigyes vezetésével, akinek lelkiisme-




