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Amíg él, Csenge nem felejti el azt a napot. 
Épp kinn tisztázta a ruhát a folyónál, a kis Nemvagy pedig ismét a 

horka fi ával játszott. Találtak egy tarka kiskutyát, azzal fogócskáztak a 
réten. Távolabb más gyerekek versengve gyakorolták a harcos-mester-
séget: vágta közben melyikük nyilaz ügyesebben hátrafelé? Ki találja 
el többször a fára függesztett szalmabábu szívét? Az ügyetlenebbeket 
gúnyosan kikacagták. 

Néhány gyerek mezei egerekre vadászott: remek szórakozás volt kis 
karámba zárni õket, és nézni, ahogy kétségbeesetten futkározva szaba-
dulni próbálnak. 

Verõfényes nyári nap volt, zsongott a természet, mézillatot hordozott 
a szél. A folyó szelíden hömpölygött széles medrében, a madarak kó-
rusban énekeltek a fák lombjaiban. A települést fi nom illat árasztotta el: 
az asszonyok ebédet fõztek. Szállt a füst, békésen gomolygott a tiszta, 
kék ég felé…

Aztán egy szempillantás alatt felbolydult a település. Az emberek 
kiözönlöttek a jurtákból, kunyhókból, hazarohantak a mezõrõl, sorsára 
hagyták a gulyát. Minden oldalról sírás hallatszott, az asszonyok éktelen 
zokogás közepette hajukat tépték, a férfi ak fájdalmukban mély sebeket 
ejtettek tõrükkel az arcukon. 

Mi történt, mi ez a nagy riadalom? Csenge rosszat sejtve, eszeveszet-
ten rohant a többiek felé. Nem kellett kérdezõsködnie, már messzirõl 
meghallotta a szörnyû hírt:

– Meghalt a kende! 
– Megölték a kendét! 
– A békekövetek lemészárolták a kendét és egész kíséretét! 
– Micsoda tragédia! A bajorok megölték a kendét!
Csenge nem tudta, hogy került haza. Arra sem emlékezett, hogyan 

vitte haza rémülten síró kislányát. Alighogy átlépte a jurta küszöbét, el-
viselhetetlen kínjában zokogva a földre vetette magát. A ruháját és haját 
tépte, tíz körmével barázdákat szántott gyönyörû arcára.

Nem hitte, hogy túléli a fájdalmát.

PAP ILDIKÓ

KURSZÁN HALÁLA*

*Részlet a szerzõ Táltosok címû regényébõl
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Kurszán holttestét hatalmas, gazdagon díszített égkék brokát sátor-
ban terítették ki a folyóparton. Legdíszesebb hófehér ruháját adták rá, 
aranyveretes, drágakõvel berakott kardja ott feküdt mellette. Már nem 
ragyogott homlokán az ametiszt, amely a következõ szakrális fejedelmet, 
Kurszán utódját illette meg.

Az õrség állandóan váltakozott körülötte, egy percre sem hagyták 
magára. Az uruszág minden tájáról jöttek az emberek, hogy utolsó bú-
csút vegyenek tõle. Hosszú sorokban, zokogva járták körbe a halottat, 
gyengéden megérintették, és könnyes áldást mondtak reá. A sátor körül, 
miután rituálisan levágták copfjaikat és leborotválták a fejüket, vég nél-
kül lovagoltak körbe a messzi földrõl érkezett harcosok, megállás nélkül 
dicsõítve megölt fejedelmüket, vérbosszút esküdve. A magiar papok ég 
felé tárt karral állták körül az ezüstkoporsót és hangosan imádkoztak. 

Hét nap és hét éjjel tartott a szertartás. Amíg a papok a túlvilág felé 
egyengették az utat, a gyászoló harcosok véres harci küzdelembe kezdtek: 
a kende halála okozta végtelen bánatukban azzal a reménnyel ütötték-
vágták egymást, hogy vérzõ testük kínja eltompítja majd lelkük fájdalmát. 
De nem így történt: a lélek sebe mindennél jobban fájt. 

Meghalt a magiarok fejedelme!
Csenge magánkívül volt fájdalmában. Hosszú, ébenfekete haját tõbõl 

levágta, az arcára szántott barázdákból újra és újra vért serkentett, ami 
összemosódott könnyei záporával. Soha többé senkinek nem akart tet-
szeni. Érezte, Kurszán nélkül semmi értelme nincs az életének. Mennyire 
várta, hogy egyszer a kende sátrába viszi! És most szempillantás alatt 
minden értelmetlenné vált. „Hát ezért nem ígértél nekem semmit?! Hát 
ezért nem kellettem neked?! Azt hiszed, hogy csak így elengedlek? Nem, 
soha! Örökre a tied vagyok!” 

Hét nap és hét éjjel nézte a dombtetõrõl a szertartást, hét nap és hét 
éjjel imádkozott az istenekhez Kurszánért – és önmagáért. Már semmi és 
senki más nem érdekelte. 

Tudta, Anyácska kétségbeesetten keresi õt, hogy a kislányának szük-
sége van rá, de közben érezte, hogy képtelen ebben a világban maradni: 
nincs már ereje élni, csak meghalni. Amihez joga van.

A hetedik napon, mikor eljött a temetés ideje, leereszkedett a gyászoló 
tömeghez. Ott volt Turia is, a bánat súlya alatt magába roskadva. A ravatal 
körül ott voltak Kurszán többi asszonyai is a gyerekeikkel, mindannyian 
talpig fehérben, kisírt szemekkel. Mikor meglátták Csengét, önkéntelenül 
utat adtak neki a koporsóhoz. 
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– Én csak a szolgálója voltam, és szolgálni akarom õt a másvilágon 
is! – mondta Csenge halkan, de határozottan. 

Elõvette éles tõrét az inge alól és valamennyiük szeme láttára átvágta 
a saját torkát, majd élettelenül rogyott a halott kende lábaihoz. 

Turia mindent megadott volna, hogy cserélhessen vele.
Kurszánt a folyón túl, a nyírfák völgyében, arccal keletnek, tizenkét 

gyermek holttestével körbevéve temették el. Sírjába aranyat, ezüstöt tettek, 
és minden olyan használati eszközt, amire szüksége lehet a túlvilágon. 
Arcát ezüst halotti maszkkal takarták be, gyémánttal kivert kardját a ke-
zébe adták. Gyönyörû hófehér lovának húsát a hét nap és hét éjjel tartó 
toron megették, a csontjait gazdája mellé temették – hadd legyen ez is 
kapocs élõk és holtak közt; hús a húsba, test a testbe, lélek az öröklétbe. 
Hat kedves szolgája önként követte a halálba, hogy legyen, aki a túlvilá-
gon kiszolgálja. Csengét Kurszán lábához helyezték, aztán égõ fáklyákat 
dobtak a sírba – eltemették velük együtt a tüzet is. 

Hogy legyen nekik világosság. 
A temetés után még hosszú ideig jártak a zarándokok szerte az 

uruszágból, hogy a kende sírján követ vagy marék földet helyezzenek 
el. 

A regösök azt mesélték, hogy a sírnál csodák történnek.
Pár száz évvel halála után Kurszán sírdombján már kis kápolna 

emelkedett. 

Turia úgy szenvedett, nyüszített, mint a sebzett vad. Bezzeg Csenge 
mennyivel boldogabb nála! 

Meghalt a kende, a magiarok fejedelme! Meghalt az õ édes ura!
Gyászos napok köszöntöttek Kurszán várára. A Látó-hegyen éjjel-

nappal áldozati tûz égett.
Turia majdnem elemésztette magát a bánatban. Ha nem a Kurszánnak 

tett ígérete, már rég ott feküdne mellette, szerelme mellett a sírban, de 
ígéretéhez híven élnie kell az üres, gyászos világban, és õriznie a titkok 
kulcsát.

Alig temették el Kurszánt, Árpád magához hívatta õt. A hatalmas 
vezéri sátorban ott volt néhány vezér és Árpád fi ai – Tarhos, Üllõ, Jutas, 
Zolta. Csak akkor vette észre, hogy a totemoszlopról hiányzik a magiar 
kék-kendek zászlaja. 

Hófehér gyászruhában jelent meg Árpád elõtt, minden ékszer nélkül. 
Hosszú, fekete hajkoronáját rég levágta, fejét egyszerû gyolcskendõvel 
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takarta el: már nem akart senkinek tetszeni. A vezérek mind fedetlen 
fõvel fogadták. Az õ szemükben még látta a részvétet, a megdöbbenést. 
Mélyen meghajolt Árpád elõtt: 

– Köszöntelek, hatalmas Árpád fejedelem, Égnek és Földnek ura. Ra-
gyogjon rád a fényességes Nap még nagyon sokáig, uralkodj népünkön 
még hosszú éveken át!  Minek köszönhetem meghívásodat?

– Üdvözöllek, Turia. Amint látod, mindannyian összeültünk, hogy 
határozatot hozzunk ügyedben.

– Az én ügyemben?  
– Igen. Kurszán meghalt, orvul megölték. De megbosszuljuk a halá-

lát százszorosan a bajorokon! Körbehordozzuk a véres kardot az egész 
uruszágban, és nemsokára hadba indulunk két tümen harcossal. Addig 
nem nyugszunk, míg egyetlen gaz bajor is életben van, a Hadak Ura 
minket úgy segéljen!

– Hejjejej! – tört fel a csatakiáltás a vezérek torkából. Árpád vezér 
helyt adott az üdvrivalgásnak, majd folytatta:

– Már halott a bajor követ is egész kíséretével, akik Kurszán életét 
kioltották. Farkasokkal etettük meg a húsukat. Ha tehettem volna, száz 
halált szánok nekik, de csak egy életük volt az átkozottaknak. Így is 
szenvedtek eleget, mert a kínok kínját kellett kiállniuk…

A sátorban ülõk elégedetten felmorajlottak. Árpád tovább beszélt:
– Egyet nem értünk: hogyan történhetett meg, hogy urad belesétált 

a bajorok csapdájába? Kurszánt megölték, és aki megöli, hatalmat nyer 
fölötte, szolgájává teszi a túlvilágon, és a saját népünk ellen fordítja tu-
dását – hacsak abban a pillanatban utána nem küldik dicsõ harcosaink 
az átkozottat. A magiarok kendéjét, minden titkok tudóját megölni?! Ez 
árulás. Hogyan eshetett meg?! 

Árpád hangjából értetlenség és düh áradt. Megvolt rá minden oka. Nem 
azt bánta, hogy Kurszán halott, hiszen ez csak kapóra jött neki. Már rég 
azon törte a fejét, mi módon szüntethetné meg a kettõs fejedelemséget, 
hiszen a kende csak zavarta õt az örökös aggályaival. Nem az õ dolga 
volt beleszólni a hadjáratok dolgába! Még hogy fogják vissza magukat! 
Inkább azzal foglalkozott volna, hogy az égiektõl kialkudja a gyõzelmet 
és a Hadak Urának áldását!

 Semmit sem õriztek olyan féltve, senki sem ismerte jobban a harcosok 
mágikus titkát, mint a szakrális fejedelem, hiszen õ és a magiar táltosok 
tanították meg õket arra, hogyan lehetnek legyõzhetetlenek: ha nézik, 
se lássák, s ha akarják, se tudják õket elpusztítani. Hogyan legyenek 
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bátrak és rettenthetetlenek, akik nem kérnek és nem adnak kegyelmet? 
Honnan merítsék az erõt, ami kitartóvá és legyõzhetetlenné teszi õket? Ez 
bizony mûvészet volt, aminek titkát senki emberfi a meg nem ismerhette, 
hiszen azzal hatalmat nyertek volna felettük. Kurszán halálával most ez a 
titok került veszélybe. Micsoda tragédia történhetett volna, végzetes követ-
kezményekkel, ha nem sikerül a kende gyilkosait rögtön megölni!

– Felelj, asszony! Hogyan eshetett meg, hogy Kurszán kende nem 
tudott a közelgõ veszedelemrõl? 

Turia tanácstalan volt. 
– Látta és tudta – mondta végül halkan. 
Ismét zajos moraj hallatszott. Turia nem folytatta hangosan a gondo-

latát, hogy Kurszán még ennél is többet tudott és látott, és azt is tudta, õ 
nem lett volna áruló, mert még a síron túl is mindennél jobban szerette 
a népét. 

– Te voltál az, Árpád, aki oda küldted õt! Ha nem megy el, gyávasággal 
gyanúsítottad volna. Nem akart gyáva lenni. És nem lett volna szabad 
az életét kockáztatnod, hiszen õ pótolhatatlan volt! Neked kellett volna 
elmenned a tanácskozásra, megbeszélned a feltételeket a bajorokkal!... 

„És akkor most te feküdnél holtan, nem Kurszán!” – gondolta Turia.
– Hallgass, asszony! Nem hiszek neked! Látnia kellett volna mindent 

elõre. Inkább hagyta magát legyõzni? Nem látta, nem tudta elõre a tra-
gédiát, mert ha tudta volna, akkor megelõzi – a saját népe érdekében. 
Nem értem, nem értem! – õrjöngött Árpád mennydörgõ hangon, villámló 
szemmel... – Tudom, hogy Kurszán a tragédia elõtt fehér lovat áldozott a 
táltosokkal. Volt, aki megmondta nekem. Miért nem beszélt nekem errõl, 
miért nem?! Mit akart eltitkolni? El akart árulni engem? Beszélj! Nem tudod? 
Akkor menj, mert szert ülünk és döntünk a kendék nemzetsége felõl. 

Turia tudta, hogy bármit mondana, azzal csak rontana a helyzetén. 
Inkább szó nélkül meghajolt és csendben kifordult a sátorból.  

Kevés idõ múlva Árpád fi ai elfoglalták Kurszán várát, õk ültek a 
meggyilkolt kende vagyonába. 

Turiát a gyerekeivel együtt magához vette Kurszán testvéröccse, de 
a kendék nemzetségét a várnéppel együtt kiköltöztették a gyepû védel-
mére. 

Kurszán volt a magiarok utolsó szakrális fejedelme. 
Még azon az éjjelen titokban útjára indult Rómából Bajorország felé 

egy kincsekkel megrakott karaván.


