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Az erősödő mistral-szélben megborzongtak a liliomos lobogók.
Hajnal felé fehér köd ereszkedett le a marselllel kikötőre, az őr

tornyok tetején vigyázök előtt egybefolyt az egész látóhatár. Dél
felé lehetett, amikor lassan felszakadt a pára s az első őr meg
adhatta a jelt, a többiek szeme is számolt: a tenger szegélyén
tizenöt. .. húsz... ötven fehér pont libeg valahol. Egy óra mulva
a hideg és tiszta napsütésben a partonállók is láthatták a hatal
mas karéiba rendeződött gályák sokaságát, árborekosarukban ló
farkok és félhold s a török sípok, dobok zagyva, keleti zenéjét
már ideverte a szél.

A molo közepén bibor díszsátor állt, közepén terjedelmes
karosszékkel : jelképezte a legkeresztényíbb királyt. Személyét a
szőke, fiatal Franeoís de Bourbon, Enghien hercege képviselte, aki
csipkés kendőjét tépegetve izgatottan várt arra a pillanatra, ami
kor felséges bátyja nevében köszöntheti a francia liga legújabb
keleti szövetségesét. Míg a tengeri emberek számolgatták. a növő

vitorlák hosszából a gályák sebességet s eszerint rendezték el a
logadásra készülő udvari népet, a sátorban halkan megszélalt a
connétoble hangja:

- Tours és Poitiers óta hét századon át elkerülték Frankhont
a hitetlenek. ..

A választ elnyelte az üdvözlő lövések dörgése, innen és túl
száz fehér csipkefelhő szakadt fel, megmozdult a reggel óta válto
zatlan kép, apáncélokra ráborították a csipkéket, az asszonyok
bársonyán megtört a napsütés. Hosszú, vékony ezüsttrombitákkal
felsorakoztak az udvari zenészek, közöttük megindult a karcsú,
szőke herceg a hajóhidon.

A Capitana fedélzetéről szürke vércse-szempár fordult rá a
ragyogó, partmenti sokaságra. Majdnem nyolc évtizede annak,
hogy a lesbosi parasztfiúcska felkéredzkedett ef!Y kalózhajőra. Le
het, valaha, otthon más nyelven ébresztette anyja, lehet, hogy
megkeresztelték, de ma Kheyr-ed-din a neve, vörös szakálla
miatt Barbarossának csúfolták, személyében Algír szultánja s a
török flotta első tengernagya. A vén ember előlépett, amikor meg
érkeztek a vendégek s száraz, eres kezével magához ölelte Eng
hien hercegét. A tolmácsok ajkáróllazakötésű szócifrák osontak
elő, a keleti nagyúr szeme elkalandozott, látta mint teritik ki
díszbeöltözött csatlósok a francia király ajándékait. A tolmácsra
alig figyelt, a tengeri emberek sok nép beszédét értik s szavukat,
a titokzatos lingua francál minden hajós beszéli az Aranyszarvtól
Herkules Oszlopaiig.

Az ünnepi lakoma késő estébe húzódott, az alkonyi imát már
részeg fővel mormolták az udvari emberek... vajjon hallotta-e
valaki, hogy lent, a Capitana mélységeiben a harangszóra elindult
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a szomorú kórus, keresztény kikötőbe érkező keresztény rabok esti
éneke? Barbarossa felállt az asztaltól, viharlámpát vett kezébe,
görnyedt alakja még mindig biztos lépésekkel indult el a lépcsőn,

mely a rabevezősökhöz vezet. Szeme átütött a sötétségén, biztosan
tájékozódott a homálybavesző padsorok között, Hónapok óta ugyan
azokkal az evezősökkel cirkált végig a Földközi tengeren. A rab,
akit keresett, a hetedik pad szélén ült, kinyujtott lábbal, álom és
ébrenlét közén, A hajdani drága köntös foszlányokban lógott róla,
gondozatlan szakáll mögül kivillantak a finom, előkelő vonások,
az ajak könnyed ránca, mely egyszerre mély lesz, amint felnyilik
a szem s elkapja a közeledő lámpa sugarát. Kheyr-ed-din föléje
hajolt:

- Min gondolkoztál, Senor?
Tengeri népek kevertnyelvét beszélte, a rab választékos kasz

tíliai szóval felelt:
- Vajjon megismert volna-e Franeoís, ha keresztényi irgalma

úgy kívánja, hogy meglátogassa a gályarabokat ...
- Ismerted?
- Toledóban kopját cseréltünk egyszer ...
- Nagy úr lehettél otthon, Acunha, miért nem váltatod ki

magad?
- Nem terhelem az otthoniakat. Te nem bánsz rosszul az

evezősökkel, enni adsz, ha van bőven a többieknek is, bort kapunk
néha, ha zsákmányt szerzel. Legyőztél, elfogtad a hajómat Preve
sánál. Nem váltatom ki arannyal magam.

- Asszony vagy gyerek nem vár haza?
- Fogadalmas lovag vagyok. Ha most elengednél. Franccis

tétetne rám bilincset. Királyaink háborúban állnak. Ne törődj

velem, Barbarossa ...
- Igy mondod csak, a gúnynevemet ?
- Ketten vagyunk az éjszakában, minek címezgessük egy-

mást. A padtársam németalföldi, úgysem érti... N~ hidd, hogy
nem hallottam rólad s a testvéredröl, Urujról, még régen. Mióta a
hajódon vagyok, mindent tudok, három hónapja, amikor betörtél
Regíöba , . . az újonnan idekerült evezőstársak mesélték, hogy
Giulia Gonzaga egy szál ruhában szökött meg előled, gyorsabb
lova volt, mint a tietek s csak a kormányzó asszonya... esett ke
zedbe, utána lesed a váltságot ... Tudom, ő is itt van a hajón, ki
hajol a kamrája ablakán, üzenni szokott a delfinekkel. Pár hete
lehetett asszony, így mondják azok, akik Regióból kerültek ide,
hozzánk. Hiába lettél szultán, hiába tettek meg tengernagynak, ka
lóz maradsz, Barbarossa ... A te csillagod pályáját ki tudná ki
számítani .«. ?

- Acunha őrgróf, mit tennél, ha elengednélek ?
- Csodákat csak az Úr szentjei művelnek. Mi ketten közön-

séges, bűnös lelkek vagyunk. Miért engednél el váltság nélkül?
- Szerétnék veled békét kötni.
- Erősebb vagyok nálad, uram. Ha nem kellenek a feltéte-

leid, megmaradok rabodnak. Legföljebb megölethetsz. Én diktálok.
- Hogyan kezdenéd a kontraktust?
- Kheyr-ed-din, a Próféta nagyadmírálisa s Algír ura frigyet

köt a vezérhajó hetedík padjának első evezősével...
- Ma te lennél Szicilia alkirálya, ha nem fogjuk el hajódat

Prevesánál?
Lehet, uram, de látod, Toledo messze van, senki sem is-
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merheti királya szándékát... te sem, Barbarossa. Rab vagyok s
üres Palermóban az alkirályi palota.

- Harc közben gyúlt ki hajód. Minden tengeri ember tudja,
hogy ilyenkor nincs segitség. Pörkölten, sebesülten hurkoltak
össze a gályád égő fedélzetén.

- Mit változtat mindez sorsomon ?
- Félek tőled. Ha becsapnak az evezők a vízbe, arra kell

gondolnom. hogy te most ismered az irányt, kiszámitod a sebes
séget, kémkedsz terveim után. A hajó gyomrában tanulsz tőlem

navigálni ... megtanulod azt, amire az öreg Doria nem jött rá, pe
dig évtizedek óta kerget a Földközi tengeren. Láncon vagy s röp
tében kapod el a kenyeret, de veszedelmesebb vagy, mint Doria.
Befészkelted magad ahajómba, kilesed a titkaimat. Egy nap va
laki elhozza a váltságdíjad, elmész, mindent megtudsz rólam.

- Miért nem öletsz meg?
- Ezen az éjen értünk a válaszúthoz. Békét kötünk, vagy

megöletlek '?
- Mit kívánsz?
- Ha kiszabadulsz, Sziciliába küldenek. Hercegek és bíbo-

rosok után férfit kérnek a palermóiak. Figyelj ide, Acunha: mig
te ülsz abban a városban, melyet Assd-ben-Forad hét évszázaddal
ezelőtt a Próféta kedves virágoskertjének, Bulirmának nevezett 
a sziget partját nem fogja háborítani berber, vagy szaracén hajó.
Az én szavamat egyformán hallják Kairóban és Ceutában. Ha ki
áltok, elsápad az oráni helytartó s sejkek hozzák az ajándékokat
a Sinai félszigetről. Míg te vagy alkirály Sziciliában, sem házad,
sem földed, sem asszonyod nem lesz préda.

- Mit akarsz cserébe?
- Nemrég multál harminc éves. Én nyolcvanan túl vagyok.

Az angyal kezében ott van a kürt, minden pillanatban szájához
emelheti. A hajóimat megtartják a kapitányok, Algír a fiamé,
Hasszáné marad. Ö nem jön velem a tengerre, szívesebben marad
rózsafái között, Királyod hajói egyszer már szétszóródtak a mati
foux-i fokon. Lehet, hogy megint összeverődnek s megindulnak
Afrika északi partja felé.

- Azt kívánnád, hogyeláruljam?
- Nem szóltam erről. De látod, Sztambulban gyorsan fonják

a selyemzsinórt s a görög orvosok pora eljut Algírba is. Ha meg
halok, ne támadd meg Hasszánt s ha üldözi a Próféta szeszélye,
kigyúl a föld a talpa alatt- adsz neki jó szót, darab kenyeret s
egy szőnyeget, hogy leboruljon, ha imádkozik.

- Láncon vagyok s te a világ dicsőségéről beszélsz, Barba
rossa ...

Eloidatlak ...
- Nem várhatsz hajnalig?
- Most kössük meg a békét. Magamhoz nem vihetlek, oda-

fektették a részeg francia urakat. Ha bemegyünk a regiói asszony
hoz, senki sem veszi észre ... Neked hajnal előtt el kell menned
a hajóról, hogy ne találjanak rád a franciák ... Ne félj, az az asz
szony sohasem alszik éjjel, nem keltheted fel.

A mécses égett a szűk kajütben, két ágból összekötőzött ke
reszt alatt. Háttal állt as~őnyegajtónak, arccal a végtelen tenger
felé. Talán nem is hallotta, amikor fellebbent a bejáratnál a
függöny s Barbarossa mögött jött egy koldusszegény, görnyedt,
rongyosruháju gályarab. A nagyúr köszönés helyett csak intett
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feléje "maradhatsz", Acunha kapkodott régi udvari köszönö-szék,
elfelejtett üdvözlések emléke után. Az asszony felrezzent. Puha és
világos volt tekintete, egyetlen ruháját viselte, amiben elfogták a
martalócok. Magas volt, magasabb az aggastyánnál s annál is,
akinek háta nem egyenesedhetett ki a gályapadon. Eddig csak ke
zét ismerte, amint átnyúlik a hajó korlátján s morzsákat szór a
delfinek útjába... most arcát is látja, amint megáll előtte, riad
tan, kérdően keresi szemét, A két férfi asztalhoz ült, spanyolul
beszéltek, hogy az asszony ne érthesse meg a kentraktus szavát.
Valaki lebotorkált a lépcsőn: Színán volt, a hajó parancsnoka.
Csak annyit mondott, hogy felállt az asztaltól Enghien hercege,
távozni akar.

Barbarossa kiment, ketten maradtak. Az asszony szeme újra,
Iürkészön, végígkutatta Acunhát s megakadt a keshedt arany
zsinóron, a fogadalmas lovagok jelén.

- Érti-e kegyelmed a mi szavunkat?
- Madonna, parancsoljon velem.
- Úgy értem, kegyelmedet el fogja engedni az öreg sátán.

Ha hiszi Krisztust s azt, hogy mi, keresztények, testvérek va
gyunk: segítsen rajtam... Amikor kiszálltak Regióban, hogy el
fogják Giulia Gonzagát, az uram védelmezte, megölték... engem
elragadtak. Nem jön hazulról üzenet ... innen a hajó visszafordul
Afrikába. Könyörgök, uram, segítsen rajtam ...

Valahol messze, szürke csík szalad fel a tenger szélére. Haj
nalodik. A szűk folyosón felhangzanak Barbarossa csoszogó lépései.
Az asszony visszament az ablaknyíláshoz.

- Elmentek a franciák, felmehetünk az én szobámba.
A szőnyegajtó leereszkedett a távozék után.

II.

Amikor elfoglalta a palermói rezidenciát, arra gondolt, hogy
gyorsan ég itt a királyok gyertyája. Mióta Szicília rendjei hódoltak
előtte, alig volt nyugodt napja, vagy éjszakája... A gyorsan égő

gyertyára gondolt, így hajszolta magát, hogy megismerje sziget
birodalmát. Feljutott a hegyek közé, ahol még elrejtőzik egy-két
mórhitű arab falu. Egy völgykatlanban kékszemű, szóke óriásokat
talált, akik megőrizték normann ősatyáik nyomát. Syracusa körül
görögül beszéltek a parasztok, úgy, mint egykor a meszes, sziklá
bavájt börtönökben sinylődő athéni harcosok. Allt azon a part
szegélyen, ahol Szent Pál hajója kikötött. Nyugatabbra lovagolt,
homokbasüllyedő oszlopok állták útját, az ősi, pogány templom
még állt a lábán, nem tudta leverni az idő. Egy helyen azétvette
tett egy kerekvonalú, furcsa dombot. Távoli világokban élt, kerek
fejű ősök nyugalmát zavarta. Idegenformájú koponyáik mögött
kereste őseit az alkirály.

Gyerekkorára. Estramadurára gondolt. Minden megtelik hősi

indulatokkal, a kasztíliai urak kardot fennek, vagy lovagregényt
lapoznak, a fiú azt mondja egy reggel: hajóról álmodtam, mely el
indul az Újvilág felé s másnap elindul, senki sem tudja, merre
felé.. , Milyen más itt Szícíliában, tarka kendökbe burkolt férfiak
bóbiskolnak a szamárháton, ház ház ellen esküszik, csak a baboná
kat tisztelik, s trágár szóval illetik a Madonna legszentebb nevét.

Amikor először ment keresztül fővárosa síkátoraín, úgy, hogy
kiszállt hintójából s nekivágott aházrengetegnek: elíiedt tőle. A
házak százév óta nem kaptak napfényt, tizenöt emberöltő piszka
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és szennye rakódott le az utcaközökön. Egykori társa a hetedik
padról, az eretnek flamandus építőmester jött kiséretében s
másnap már kifeszítették a mérőlécet a lombard kőművesek. A
csákány belevágott a piszoktól fekete falba. Az ősi Panormus fel
jajdult, amikor az időtlen szenny világába belecsapott az első

éles, tavaszi napsugár. Az igaz hit latin keresztjét tervezte, ezt
vágatta be a síkátorök közé: a kereszt hosszabbik szárnya a kikö
tőtől a palotáig érjen, végig az úton arccal felé forduljanak a .főúri

házak, széles, tagozott homlokzattal, puttók okádják a friss vizeket.
Napfénynél minden derűs volt, pálmák integettek, tér képző

dött a királyi kastély körűl. De mihelyt leesett az este, megjelen
tek az "El Khaszer" régi kísértetei. Hanyattfekve nézte, mint
kúsznak végig szobája mennyezéténél a kufita-betűk, nem festette
be senki az arabeszkeket . " A normannok megtoldták mozaíkkal,
Guiscard Róbert öccse alhatott ebben a szobában s talán innen
nézte a sváb király is, a gonosz Henrik, mint botorkál a megvakí
tott Roger a kapun túl, mint nyujtja ki a nagy királyok ivadéka
kámzsájából alamizsnáért reszkető kezét.

Hallja a kertből az énekes szavát. Minden lélekzetvételnél
megakad, egybecsendül, nászra ölelkezik. Új nyelv, az utca nyel
ve, melyet felszedett s aranyos kalitkába zárt Frigyes császár. Az
Imperátor áll a palota erkélyén, nézi népét, ő maga latin ősök pór
nyelvén énekel ... Frigyes... mostanában vele beszélget, amikor
kerüli az álom s előrehajlik karosszékében. úgy, ahogy megszekta
az evezöspadon. Almaiban jelenik meg a császár: kék szeme van,
szőke, tömött szakáll keriti arcát, vértelen, keskeny ajka megrán
dul, ha hozzáhajol.

Látni akarta. Egy év telt bele, míg meggyőzte a babonásokat.
A székesegyház oszlopfejéről olvasta a sekrestyés il különös, arab
írást: "Istenem, te teremtetted a napot, mely eljő míndíg az éj
szaka után. A te dicsőségedet szolgálják a hold és a csillagok, a
Te parancsolatod szerint. Vajjon nem tied-e minden dicsöség és
minden hatalom? Mindezekért dicsértessél te Örökkévaló, aki ott
állsz a századok felett ..." Az oldalkápolnában állt a porfírszarko
fág. Hic reg i corona datur. Itt tették Frigyes fejére Szicilia koro
náját s ide hozták a zokogó familiárisok vissza Apuliából.Nem
lehet ellentállni a vágynak: látnia kell a halott császárt.

Palermo roskatag érseke felemelte jobbkezének két uiját. A
papok felvették a félgyász lila köntösét s így állták körül, amikor
felnyitották a porfír koporsó tetejét. Az Imperátor ott feküdt
aranyszájú köntösében, egy negyed évezred óta háborítatlanul. Az
alba fehérén végigszaladtak az aranybetűk. "Nem volt alázatos
gyermeke soha az Anyaszentegyháznak", suttogta a messinai ér
sek, aki eljött az aktusra. Az alkirály szembenézett a fakó, külö
nös koponyával, melyet megseíkkasztott az ídó s kicsire pácolt a
balzsam, míg a test hosszú, szikár, egyenes maradt. Keze végig
siklott az ezüstpárnán. melyen a császár aranysarukba öltöztetett
lába pihent. A trónköpeny lehámlott darabjáról kezébe vett egy
tenyérnyirevalót: az egykori hímező még szaracén írással dícsérte az
Urat. Ezt az emléket megőrizte, míg a halottra ráborították a ko
porsó födelét.

III.

Letértek a Mondello felé vezető útról. Piníák száraz feje inte
getett a szélben s apró kunyhók előtt szamarak legeltek. Az erdő
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rendje mutatta, hogy erre valamikor vadaskertek terültek el, az
erdő megszólal, fácánkakas keresi párját. Mintha végtelen mesz
szeségben lenne a város, ahogy végiglovagolnak az avaroson.
Acunha alkirály, a flamand mester s San Giovanni ifjú őrgrófja.

A legfiatalabbik talál rá az útra, az erdő ritkul, cserjésbe vezet,
majd eltörpül s a kibukkanó lovasok előtt hatalmas, magános épü
let áll, mintha valami gigászi kőművesgyúrta volna ki az agyagból.
Gaz s bozót nötte körül, kerítésnek nyoma sem volt, kaktuszok őr

ködtek köröskörül, a vakolat lepergett róla s a könnyen égetett
arab téglák szétmálottak az első csákányütésre.

- Ez a Zisa. Látja, kegyelmességed, a hagyomány azt tartja,
hogy a palermói emirek itt szerétték először asszonyukat. Ez volt
násepalotáiuk . .. Ma már talán száz éve, hogy nem érvényesítette
senki a korona jogát. Messze van a várostól s sokba kerülne a
fenntartása ...

Az építőmester a bejáratot kereste.
- Nem fél, messire, a rontástól ?
- Az alkirály tudja, hogy én újhitű vagyok. Toledóban bizo-

nyosan reámtenné kezét a szerit Inquisitio ... Nem félek a babo
náktól. Valaha királyok s szultánok éltek ebben a palotában, ma
szétesik, amikor akarom. Sic fata volunt. Engedelmükkel itt most
én vezetek.

- Rendbe lehet-e még hozni a bagolytanyát?
- Kegyelmességed láthatja, hogy a szerkezetben nincs hiba.

Tiszta elmével rajzolták meg az építők. Lám, ezt a konstrukciót
nem tudták sohasem utánozni a kasztíliaiak.

- A kő legyen engedelmes. Mi, spanyolok, nem leszünk
sohasem az anyag rabswlgái. Sem ember, sem zúzott kő nem áll
hatja utamat. Törjön előre, Messer Meulen.

Fekete folyosóra érnek, titokzatos résen szalad be tenyérnyi
napfény. Valahol elszűkűl a járat, hajladozik a folyosó. A falon
végigcsurog az eső. Lassan tágulni kezd a járat, hajlásában
oszlopok bordái sejtetik a szerkezet kőbeálmodott anatomiáját.
Pillérnyalábok emelkednek ki és süllyednek vissza, mintha hul
Iámoznék a fal. Az ívek sokasodnak, kézről-kézre adják a láto
gatót. Cseppnyí térre, udvarba érnek. A kő könnyet ereszt, az
oszlopok tetején szeszélyesen lógnak a cseppkövek, mintha föld
alatti barlangban járnánk, stalachtit-világ csodái között.

Mindezt emberkéz alkotta, mely valaha elindította a szökőkút

vizét, az oroszlánfeje körül asszonyok táncolhattak a napsütésben.
A falakon idők króníkája, Falbaágyazott fáklyatartó szeszélyesen
kovácsolt mór vasa. A pincelejárónál egyszerű, normann kereszt.
Lepedőnyi vérfolt, már egészen halványan, mellette a falon pörkö
lés nyoma. A Szícíliaí Vecsernye estéjén mulattak itt utoljára a
francia urak. Lassan alkonyodik. A Zisa-kastély vérbarna . torzója
lassan elmerül az árnyékok közé. Holnap majd felverik a csendet
a lombard kőmívesek.

*

Az újjászületett Zisa-kastély bejáratánál az alkirály fogadta
vendégeit. A hintök sora kikanyarodott arra az útra. melyet év
tizedek óta csak vadászok használtak s a legöregebb nemes sem
emlékezett arra, hogy valaha ez lett volna a nyári rezidencia. Mór
ívek, áttört arabeszk-csipkék alatt vonultak az udvarra, a felcsa
pódó görögtűz fénye elrejtette a zenészeket. Az udvar mozaik-
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kövein tánc kezdődött s félezer esztendő után újból halk, szerel
mes sikolyok töltötték meg az éjszakát. Sziciliai este. Egy öreg
dáma keresi unokáját, aki eltűnt a zizegő papirus cserjék között.
Az oroszlán-kútnál szineket vált a víz, különös, sárga fényt vet
egy magas, feketefátyolos dáma arcára, aki San Giovanni urának
karján tűnik fel. Szava, ékszere, mozgása idegen, csak az alkirály
fogadja hódolattal s végigvezeti a vendégek között. Az őrség két
tisztje, aki valaha Regióban szolgált, meglepetten néz az idegen
után.

Acunha megint egyedül van,' tág kör képződik körülötte. E
pillanatban talán már mindenki tudja, hogy az ünnepséget egye
dül ő miatta, ennek az idegen asszonynak kedvéért rendezte. Foga
dalmas lovag, ő maga nem táncol, csak nézi a figurák vonulását, a
hajladozó csipkefátylak ritmusát, nézi a hosszú, fehér kezet, amint
kinyúlik a sötét köntösujjból, nem változott azóta, gondolja, hogy
a delfineknek szórta Barbarossa penészes kenyerét. Tekintete 10
vaggyűrűjére esik. Nem tehetett egyebet érte, mint alkudott Szí
nánnal, aki Kheyr-ed-din halála után drágám tartotta a vezérhajó
fogoly asszonyát. Sajátjából fizette a váltságdíjat s egy kis halász
hajó hozta vissza, néhány nappal ezelőtt az afrikai partokról.

Messze vannak egymástól. Ö körülötte kör képződik, az asz
szony a terecske másik sarkába vonul, San Giovannival beszél.
Hangja, mindkettőjük hangja szeszélyesen cikázva tör utat egyik
től a másikig. Igy lesz éjfél, amikor a nápolyi rakétasok szóml
kezdik szikraesőjüket, fények s árnyékok váltakozó közjátékában
elsötétedik a terecske, a magas fátyolos dáma eltűnik. Nem hal
lotta senki a hintó zörgését, nem látta senki a csatlós lámpáját. Ki
tudja, nem nyilt-e meg valahol a fal s nem tűnt-e ott el a Zisa
kastély különös vendégasszonya ?

Nyugtalanító hírek voltak, amelyeket Afrikából kapott. Barba
rossa meghalt, lázadni készülnek a tengerpatti törzsfők, akiket év
tizedek óta féken tartott az öreg kalóz keze. Most szerelik a hajó
kat, alkalmas szélre várnak, üresek a háremek s ideje lenne már,
hogy Hasszán megossza velük az összeharáesolt kincseket. Halász
hajók indulnak el az éjszakában, viszik az alkirály riasztó üzenetét.
A tengermenti őrtornyok tetejéről vigyázzák a tengert, mintha va
lami súlyos, végzetes veszedelem leselkednék. A városok, melyek
megszokták már az új alkirály boldog békéjét, most riadtan ké
szülnek rosszabb évszakokra. Agrigentum mellett, a régi templo
mok között mór saruk nyomát lelték meg egy hajnalen a pásztorok.

Acunha a Zisába zárkózott, a palermói palota most üresen
várja urát. A régi kastélyt mérföldes vadaskert veszi körül, bejá
ratánál kintreked a nagyvilág. Az őrtállók s a környékbeliek két
ló dobogását hallják az erdőbeszaladó ösvényeken. Az egyik ló
járása szelídebb, puhább.

*

A Conca d'Oro bejáratához hatalmas gálya érkezik. A kikötő

lobogódíszt vesz magára, mihelyt megpillantják árboeán Szent Já
nos lovagjainak vöröskeresztes zás~lóját. A Religio hajója a nagy
mester jelével érkezik, követe, Melchíor de Robes lovag még az
nap délben felkeresi az alkirályt. A délután estébe fordul, világo
sak a kancellária ablakai, üzenetvivők, lovaslegények indulnak el,
a langyos estében híreket lesnek a palermöíak,

Melchior lovag beszél:
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- Testvérem, kegyelmességed is tudja, hogya berber parto
kon teljesen felborult a rend. Mióta Kheyr-ed-din megtért hamis
Prófétájához, nem lehet bízni a régi kötésekben. Hasszánt csak az
ulemák kegyelete ültette apja székébe, rövidesen menekülnie
kell: az algíriak midenkit gyűlölnek, aki nem született ott, az ő

piszkos szurdokaik között. Hasszán perzsa versekre keres rimet,
rózsafát olt, nem az ő emberük.

- Hasszán üzenetét vettem. Titokban s álruhában elhagyta a
várat. Szicilia felé tart a hajó, melyre felvitte drágaságait.

- Barbarossa fékezte öket, de most felszabadultak, mint a
démonok. A sztambuliaknak segíteniök kell, nehogy magukrave
gyék a gyávaság gyanúját. Barbáriában megállt az élet, mondják
s most már az Öreget okolják mindenért... nyíltan beszélik, hogy
Barbarossa kegyelmességeddel kontraktust kötött. A tűzcsóva fel
szökött a Khasba tetejére, nem lehet többé megállitani.

- Mi lenne a céljuk?
- Malta. Ha beveszik, innen már csak egy ugrás Szicilia. Ke-

gyelmességed két békés esztendőt szerzett nekünk. Erősíthettük

bástyáinkat, szaporithattuk a tűzszerszámokat. Erősebbek lettünk
kicsiségünkben, mint egykor Cipruson, vagy első emigrációnkban,
Rhodos szigetén. Most visszafizetjük Sziciliának a kölcsönt. Ha
Malta elesik, a Sziget 151 elesik. A Religio ma nemcsak hát gálya
s néhány száz fogadalmas testvér, hanem talán Krisztus egész
földi világa, melyet elnyel, ha elveszünk, a fekete áradat.

- Melchior testvér, utoljára beszélek kegyelmeddel, mínt
Szicilia personalisa. Úgy veszem szavát, mint nagymesterem hívá
sát s eszerint tettem meg intézkedéseimet. Üzenetemet elvitték To
ledóba. Kértem a királyt, nézze át még egyszer sáfárkodásaim
jegyzékét s engedjen el kegyelemben, hogy visszaterhessek Szent
János lovagjai közé.

- Miért tenné le kegyelmességed stallumát, melyet rendünk
diszeként visel?

- Gályapadról kerültem ide. Ketten ültünk a padon, a lánc
másik végén egy eretnek, de istenfélő hollandus evezett. Igy vál
tottam szót Barbarossával Míg ő élt, vigyáztam Sziciliára. Mindezt
tudta a király. Ezért magasztalta fel személyemet s ezért tudtam
megtartani a békét. Hasszári utódját, Hamidot nem köti semmi,
az erő, amit ellene vethetek, csekély. Kegyelmed szívem szerínt
beszélt. Ha Malta elvész, Krisztus népére rossz napok jönnek.

- Végleges határozata ez kegyelmeeségednek ?
- A gyermek fecsegését rég felitta az idií... éppúgy, mint

a szerelmes ifjú szavát ...
- Beszélnek arról, hogy kegyelmességed újjáépíttette a nor

mann királyok kastélyát?
- A Nagymester ítélni fog tévelygéseim és gyarlóságaim fe

lett. Ma még én vagyok itt az alkirály s úgy búcsúzom azoktól,
akiket szeretek, ahogy akarok.

- Bocsásson meg testvérem, mindnyájan egyforma bűnösök

vagyunk ...
- A kápolnában belepi a falakat a tömjén füstje, nem mond

hatja senki, hogy istentelenek hajléka lett a várkastély. Egy napra
kérem 'kegyelmességedet, pihenje ki fáradalmait. A Zisában van
egy asszony, holnap attól búcsúzom. Estére itt 'leszek seirendezem
világi dolgaimat. Megtisztel testvérem, ha mindezekről tanúságot
tesz.
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A bencések priorja érkezett. A nép utat nyit a palota előtt s
hireket vár. Háború lesz-e, talán össze akarják hívni a rendeket...
lehet, hogy házasodni kíván az alkirály, talán Toledéból érkezett
hirvivő s új urat kap megint az El Khaszer?

A nagyasztal mellett ülnek, mely, úgy mondják, még Frigyes
császár idejéből maradt meg. Amikor búcsúzik valaki, ilyen kis,
világi semmiségekre is ügyel. San Giovanni mellett Melchior de
Robes áll parádés köntösében, a prior messze húzódik az eretnek
flamandtól. Acunha hangját hallják. Magas, zengő, tiszta férfi
hang. Leteszi alkirályi méltóságát, ám mindaddig, míg' megjő a
felség új parancsa - a főhatalom San Giovanni kezében marad,

- Atyám, minden világi javamat testálni kívánnám. Maltára
csak vitézi öltözetet viszek. Szegénységemet meg fogja bocsájtani
a nagymester.

- Kegyelmességed rendelkezik ...
- Zísa az enyém. Felmutatom a felség donációs levelét. Én

tetlem megint emberek szállásává. hogy csillogjon. ragyogjon régi
fényessége szerint.

- Hirlik, valamikor démonok tanyája volt... Úgy mondják,
néha hallani az Apocalypsis lovasait. ..

- Azok négyen vágtatnak. Mi csak ketten lovagoltunk. Vi
lági javaink felett hagyakozunk, atyámnak még várnia kell, míg
kiróhatja a pentenciát. Én úgy kívánnám, hogy a kastély minden
tartozékával együtt szálljon rá San Giovanni őrgrófjára . .. Ám
lenne egy kikötésem, szeretném, ha ebben segítene atyám.

- Szent Benedek fiai nem először írnak testamentumot.
- Irja főtisztelendőséged, hogy az adományozó megtévedett.

bűnös lélek, akinek, ha el is kerüli a gyehennát, mindig lészen
bőven mit vezekelnie. Vétessék írásba, hogy attól a naptól kezdve,
mikoron megjő halálomnak hire, barátom San Giovanni, majd
ivadéka s ivadékának késő ivadékai, míg nemzetségének magva
nem szakad - mondasson naponta szentmisét esendő lelkem üd
véért a Benedekrend templománál. Ha megszegné valaha valaki e
kondiciót, avagy családjának kiégne gyertyája - szálljon rá a
Zisa magára a kolostorra. Mindezeknek okából a Zisa részükről el
nem adható, hypothecába nem vehető... Igy szél végső akaratom.

Hosszú ideig csend volt. A prior lúdtolla nekíkanyarodott a
pergamennek. Míg a szolgák nagy ezüsttálcákon behozták tS- kivit
ték a hideg sülteket - hosszú-hosszú oszlopokon kergette egymást
az egyházi s világi juss. Mindnyájan értettek latinul, nyomon kö
vették a prior szavát, amikor formábaöntve felolvasta a terjedel
mes szöveget. Búcsúzok mindazoktól, akiket a vér köteléke Ioly
tán, férfiúi barátságból, vagy hívságos vágyakozásból szerettem ...
így kezdődött az első passzus. Acunha az erkélyajtóhoz ment.
Nagy, homályos foltok váltak el az éjszakában, lent állhatatosan
kitartott a várakozó tömeg. Igy figyelte a papi-ember hangját,
mely lassan elhalt a terem bolthajtásai között.

Melchior lovag odalépett az alkirályhoz, köpenye egyik szár
nyával eltakarta a vállát.

- Kegyelmességed e perctól fogva a miénk ...
Minden megtelt az égő viasz szagával. Egymásután vonták Ie

ujjukról a gyűrűt, titokzatos állatok tülekedtek az anyag puha
párnái között. Csak a flamand dagadt, bütykös ujjáról nem jött Ie
a gyűrű, vagy talán szégyelte, hogy nincs benne címerpajzs. Ujjá-
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val együtt nyomta rá a kontraktusra s a pörkölt bőr szaga végig
terjengett a szobán. A prior arcán végigrebbent a mosoly:

- Égnek mégis az eretnekek..•
Mintha csodálatos szertartás lenne, úgy vetette le Acunha fl

nehéz aranyláncot, az aranybrokát palástot, méltóságának külsö
jeleit. Egy székről felvette a fogadalmas lovagok egyszerű, fehér
köpenyét. Mindenkit sorban ölelt. Utolsónak a flamand maradt.
Előbb felemelte kezét, megtapogatta a veres heget, melyet az
evezőspad lánca a csuklóján hagyott. Halk szóval mondta San
Giovanninak :

- Viseld neki is gondját, hited szerint.

IV.

Zisa ura s úrasszonya várták a fogadószobában, hogy meg
érkezzék a prior. Az ólomkarikákon keresztül beszűrődött a nap
fény. Mindketten gyászolók, sápadtak voltak. Először a férfi kez
dett beszélni:

- Atyám, Acunha kérése volt, hogy a Religio nagymestere
hozzám juttassa el a hírt, ha megtér övéi közé. Jean de la Valette
levelét te~nap hozta egy genuai hajó. Megírta, hogy Acunha foga
dalmás testvérre bízta Szent Elmo erődjének védelmét. Három
hónapíg tartott Malta ostroma, lélek nem suhanhatott el a sziget
ről, köröskörül százával tanyáztak az ottomán hajók s talán még
az Archipelagoson is látták a felvillanó ágyúk tüzét. Míndezt
azért mondom, mert bizonyítanom kell, hogy nem a mi hibánk a
késedelem ... Két teljes hónapja, hogy szegény barátomat derékon
kapta két láneos golyó s nagymestere fogta le aznap szemét. Ké
rem atyámat, az első requiemet mondja el még ma a boldogult
emléke felett.

- Feketével áthuzatom az oltárt. ..
- Jelöljön ki atyám helyet valamelyik kápolnában, hogy az

idők végezetéíg reggelről reggelre mindíg fekete koporsó hirdesse
barátom és jótevőm emlékezetét.

A nap betört az ablakon, különös, sárgás aureolát vetett rá az
asszonyra, akí férje mellett az első padban térdreereszkedett. A
templomhajó lassan megtelt s egymásután jöttek elő a népek, jó
részt öreg asszonyok s emberek, hogy néhány cseppnyi szentelt
vizet hintsenek egykori kegyes alkirályuk emlékére, a felállított
fekete koporsó előtt. A gyászmise végén a legtöbben eloszlottak. A
fiatal lovag megérintette az asszony kezét. A fekete fátyol lehaj
lott a fínom, sápadt arcra, így mentek a hintójukhoz, mely a ho
málybavesző erdei úton visszavitte őket a Ziaa-kastély felé...

v.
A villamosvezető lassított. A trópikus koraőszben megállt a

hang a szürke, fájdalmas bérkaszárnyák között, Keze kinyúlt a
forgó-ablakon.

- Látja, ez a Castello Zisa!
Szomorú kertecske. túl a kertajtón. néhány napraforgó, aszott

virág. Mögöttük hatalmas, furcsaidomú, barnáló épülettömeg.
melyről szüntelen pereg a vakolat. Sehol sincs tábla, mely meg
mondaná merre vezet a műemlékhez az út? Kinyitom a kaput, té
továzok, bekopogok az első ablakon. A szoba mélyén megmozdul
egy feketeruhás asszony, kulcsait megcsörrenti, kijön. Szemben
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lakik az őr, mondja, ő szokta megmutatni a látnivalókat... ám
gyásza van ma az őrnek, temetésre ment... Elköszönök, kimen
nék, d-e megállít a hangja. Ön idegen, messzíröl jött. azért, hogy a
Zisát láthassa. Az én lakásomból is van bejárás, ha kedve tartja,
megmutatom.

Idősebb hölgy, lehet, talán az őr kérte meg erre vagy régi
árnyék, akit ittfeledtek azok, akik már rég elköltöztek. A ragyogó
napsütés után nyirkos, ódon feketeségbe lépek, a homály szürke
hályogként fogja le a tekintetet. A folyosó elhajlik, lejt, kiszélese
dik, az asszony megy előttem, szőke haja néha a szellőzőablakok

mentén aranyreliefet kap. Most le kell hajolni, majd kinyit egy
kis ajtót; szembekerülök a nappal, azt hiszem, megvakulok. Idegen
világba jutottam, talányos mór udvarra, talán az egyetlenre, mely
az Alhambrán kívül még megmaradt. Oszlopok hajtják előre hagy
mafejüket, köröskörül ezüstbetűs kufitairás, arabeszkek futnak vé
gig a falon, cseppkövek hangolják barlangszetűvé a képet, mintha
könnyeket faragott volna ki márványból az idő. Az asszony, ke
gyes kalauzom, megsimogat egy lehajló kőfürtöt, hátrahúzódik,
ostendesen nézi a fénybeborult kis teret. Most látom arcát, ősz haj
keretezi, bőre lágy és rózsás.Valaha szép lehetett. Egy percig za
vartan állunk a napsütében.

- Űljön le egy percre nálunk, a szobában!
A szem megszokja lassan a tárgyakat. Régi ,s~egletek eleve

nednek meg, az empire-bútorok merev szegletén végigtáncol a por.
Nevem mondom. Az asszony elmosolyodik.

- Ön most San Giovanni örgrófnőiénél van. E házban négy-
száz esztendeje lakunk. A Zisa kastélya mienk. .

Kint hallom az elinduló villamost. Minden valószlnűtlen, fá
tyolos s az utas úgy érzi, különös világba került, a mesemondó
beszédébe belefér a legenda szava. Donna Ifigenia kit:ekint a S1Zo
morú, ápolatlan kertre, melyet elhanyagol, széttapos a néhány itt
lakó, szegény rokon. Mintha Ingadosnék. vajjon hogyan kapcsolja
egybe vendégének a hajdani időket s mindazt, amit megláthat a
vendég e prózai délután fényes napsütésében. Hangja elhalkul,
fátyolos lesz, ahogy mondja, mintha maniákus kezdené el megint
az ezerszer hallott különös mesét:

- Látja, barátom.'. minden csupa gond, özvegyasszony terhe,
akinek mindezzel meg kell birkóznia... Lássa, itt vannak minden
féle középkori terhek... Közöttük egy különös szolgalom... Hogy
megértse azt, miért kell mindennap gyászmisét mondatnom a ko
lostorban a bencéseknél Acunha alkirály lelkeüdvéért. aki négy
száz esztendeje halálozott el... tudnia kell, hogy mindezt valaki
egyszer testamentumba foglalta s úgy mondta, ha elmarad a mise
mondás, a Zisa IS' minden ingósága egyenest a kolostorra száll ...
Nem, nem mondom, hogy mindez éket vert közénk s a kolostor
közé, de egyezkednünk kell míndenkor a barátokkal, a kegyelet
nek taksája van s mi nem mehetünk más templomba, meg kell
maradnunk abarátoknál ...

- Maradt valami emléke az alkirálynak ?
- A férjem, szegény, emlékezett még arra, hogy gyermek-

korában látott egyszer egy fára festett, szomorú spanyol arcot.
Azóta elkallódott, talán a padlásra került. Nem tudom, miféle
ember lehetett, de sok bajt hagyott reánk a jámbor lélek, amikor
nem engedte, hogy feledésbe menjen a neve ...

- Ki tudna valamit mondaní erről az alkirályról ? Maradt-e
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róla feljegyzés, maradt-e nyoma annak, hogyan lett az övé az arab
emirek kastélya?

- A fiam az utolsó San Giovanni. Ha hazajön az irodából.
estefelé. .. mindazt, ami megmaradt, megmutatja. De a legtöbb
papirost azétrágták rég az egerek... De lehet, hogy ő tudja, ki
volt ez az Acunha, hogyan jutott a kastélyhoz s miért mondják
istentelennek, talán azért, mert ő nyittatta ki Frigyes császár
koporsóját ...

Este tovább kellett utaznom. Nem láthattam sohasem a titok
zatos pergameneket s nem hallottam mást a legendából, csak any
nyit, amennyit Donna Ifigenia mondott el egy koraőszi délutánon.
Máshol, könyvek közt kellett Acunha nyomát keresnem, akinek
fáradt, irónikus arcát elsuhanni láttam egy szeszélyes oseppkö
oszlop mögött. Mindez rég volt. Por s feledés szállt rá a könyvekre
s a palermói délután emlékére, ma már senki sem tudná meg
mondani, mi igaz a Zisa kastély legendájából, melyet szeszélyes
módon torzítottak el a századok?

Passuth László.

.. ,
HEGEDUS ZOLTAN:

KESERO

Ereim tágak. Bőven öntözi
a vér tagjaimat.
Bőröm már sárgul. Keserűbb barna
szememben az öntudat.

Elnézlek hosszan. Annyira fáj most,
hogy az idő veled is: játszik,
mert elmúlt már az, mi múlóba van,
elevennek is hiába látszik.

Majd feleszmélhetsz, s ijedten nézed,
mi hát ami megmarad?
Már árnyékunk is görbül, s eleven
csak egy régi szó, a szavad.

Hogy szóltál hozzám, és szóltam hozzád,
valamit adtunk száj a szájba, -
hogy hittem benned, és hittél bennem,
s ha nem lennél társam, az fájna.

Hogy veled vagyok és több vagyok így,
ennyi csupán a kapcsolat,
bőröm már sárgul s keserűbb barna
szememben az öntudat.
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