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retét feleségének meggyilkolása, számos züllöttség és paráznaság terhelte, förtelmes
kicsapongások és ocsmány er6szaktételek. A másik csoportot Ulrik vezette, Frigyes fia,
Hermann unolaija, az apjánál és nagyapjánál sokkal erényesebb természeh1 ifjú gróf,
uralkodói határozottsággal és bátorsággal felvértezett férfiú, az id6s gróf legfobb
reménysége. Ulrik sokkal messzebbre indult, Compostelába tartott Szent Jakabhoz,
hogy megtisztuljon, Igéretek és áldás kiválasztottja legyen, ésfogadalmával megalapoz-
za jiJvójét. A krónikák szerint nagy felh1nést keltett az id6s Hermannak és utódainak
hirtelen megtérése. Úgy látszik, eljött az id6, amikor felismerte, hogy a hatalmas di-
nasztia jöv6je érdekében a pénz és a hadsereg, az agyafúrtság és a kegyetlenség mellé
hasmos volna megnyerni az isteni gondviselést is. Azt is feljegyezték, hogy Hermann
az utóbbi években sokszor felriadt álmából, é.üelenteholdkórosként bolyongott, tekinte-
tében eszeveszett félelemmel és mélységes iszonyattal. Összes vétke közül leginkább az
ifjú és boldogtalanul szép Veronika halála gyötörte, fia boldogtalan kedveséé, akinek
nem adatott meg, hogy Cillei grófné legyen, az ifjú Veronika halála, akit Hermann
megöletett, a lány vérével oltván ki elbuvölo tekintetének tazét, amely felgyújtotta volt
Hermann fiának szIvét, amint azt ugyancsak megírták. Ezért sokan vélekedtek úgy,
hogy a váratlan jámborság a kegyetlen öregember részér61, aki nem volt képes többé a
hosszú zarándokutakra, s ezért fiát és unokáját küldte el, a halál el6tt feltétlenül
elkövetkezo hirtelen megbánás következménye volt. A megbánásé, a könyörtelen gyil-
kosság éjszakája, a boldogtalanul szép Veronika arca miatt, amely minden éjszaka
megjelent el6tte.

Frigyes úlja, adják hírül a krónikák, összhangban zajlott zabolátlan természetével,
szüntelen bonyodalmak, nemesekkel, polgárokkal és parasztokkal való folytonos
civakodások, 86t fegyveres összetuzések közepette. Mielott célhoz ért volna, Ferrara
6rgrófja ejtette foglyul, és korhely kíséretével együtt hosszabb idon át fogságban tartot-
ta, amíg ki nem váltották és haza nem küldték.

Ulrik zarándoklata meroben más volt. Kísérete, amely télvíz idején vágott az út-
nak, nemcsak a várakban és a városokban állt meg, ahol vendégül látták 6ket, hanem a
templomos falvakban, a tanyáknál és a hegyekben álló magányos templomoknál is. Ul-
rik az út menti feszületek el6tt sem csupán keresztvetéssel tisztelgett, hanem leugrott
lováról, térdre ereszkedett, vagy legalább a nyeregben hajtotta meg a fejét, és mélyedt
imádságba. Gorizián, Észak-Itálián és Dél-Franciaországon keresztül vezetett engesztelo
útjuk a messzi Compostelába. A kíséret csodálta ifjú urát, aki egész úton nem vétkezett
sem zabolátlan életmóddal, sem mértéktelen evéssel, ivással, gogös viselkedéssel vagy
mohó ajándékvárással. A gróf egész id6 alatt derus volt, biztatta 6ket szélben és eso"'ben,
nem vitette magát a meredek hegyi hágókon, hanem gyalogolt 6 is felvérzett lábbal a
többiek között, habos szájú lova mellett. Így múlt el a tél a hosszú úton, beköszöntött
a tavasz, zöldelltek az itáliai, dél-francia földek és mezo1c,elpusztult lovakat és beteg
zarándokokat hagytak maguk mögött, megpillantották a kék eget a Földközi-tenger
közelében, mosták 6ket a Pireneusok langyos es6i, s végül elértek a spanyol földek és
sziklák forró fényébe, majd egy napon a dombtet6t borító ligetbe, a rovarok cirpelésé-
nek, a mezei bogarak duruzsolásának csendjébe, a magányos kápolna elé, amely
hirtelen megváltoztatta Ulrikot.

Ulrik egy ideig hallgatagon állt a halom peremén, a liget szélén, a fény és az
árnyék határán. Aztán hirtelen el6vezettette a lovát, felült rá, és lassan kilovagolt az
izzó tájba. A hullámzó spanyol fennsík közepén volt, a kasztíliai királyságban, talán
közel Valenciához, egyesek késobb úgy állították, hogy nem messze a Sergobának
nevezett helytol.




