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Ja nu ár ötö di kén, egy kö dös és fa gyos hét fõi na pon, 
ami kor ra a csá szá ri kö ve tek vég re az ös  szes ha tár sza kasz-
ról meg ál la pod tak a tö rök de le gá ci ó val, és ami kor már 
csak a töb bi vi tás kér dés el ren de zé se volt hát ra, mint pél-
dá ul a fo lya mi ha tár sza ka szon ha jó zó ke res ke dõk biz ton-
sá ga, vagy a mu zul má nok za rán dok la tá nak en ge dé lye zé-
se a vis  sza fog lalt ré sze ken ma radt mi na re tek hez, dzsá mik-
hoz és türbékhez, to váb bá fe ren ces rend ház lé te sí té se Je ru-
zsá lem ben a Szent Sír fo lya ma tos kar ban tar tá sa vé gett: ak-
kor vá rat la nul csat to gás hang zott fel, mint ha két óri á si te-
nyér ve rõ dött vol na össze, és a nagy tár gya ló ba rakk szür-
kén tá ton gó ab la kán, ugyan is az üveg táb lák és a ke re tek 
ugyan úgy nem ké szül tek el, mint a ke rek tár gya ló asz tal, 
be re pült egy fe hér ga lamb.

Min den ki meg der medt. Nem tud ták mi re vél ni a föl-
dön tú li ha ta lom szín re lé pés ét. Még a tin ta is be le fa gyott 
a fin dzsá já ba, mert az ír nok, aki a tol mács mun ká ját is vé-
gez te, nagy bá mu la tá ban le emel te a tin tás fin dzsát ar ról a 
me le gí tett vas lap ról, ahol an nak volt a he lye. A ga lamb 
kör be re pül te a zúz ma rás tár gya ló ter met, majd is mét meg-
csat tog tat ta szár nya it, és le szállt Ib ra him pa sa elõtt, aki 
oly mél tó ság gal tró nolt az egy más ra hal mo zott bir ka bõ-
rö kön, mint ha a bir kák még él né nek, és bol do gan le gel né-
nek egy rég el vi rult nyá ri me zõn.

Ak kor az tán ki de rült, hogy a ga lamb sem mi lyen föl-
dön tú li ha tal mat nem kép vi sel, de még csak va la mely föl-
di ha tal mas ság tól sem ér ke zett, ha nem egy olyan sze mély 
küld te, aki nek már nem volt ha tal ma, ám en nek az ál la-
pot nak gyors és erõ tel jes job bu lá sát re mél te a karlowitzi 
bé ke kong res  szus tól. A ga lamb ugyan is egy le ve let ho zott 
Ib ra him pa sá nak, még hoz zá nem cse ké lyebb sú lyú sze mé-
lyi ség tõl, mint Felsõ-Ma gyar or szág haj da ni fe je del mé tõl, 
Thö köly Im ré tõl.

Thö köly úgy ér te sült, hogy a bé ke kong res  szu son az 
or szág ha tár ok kal együtt az õ hely ze te is vi ta tár gyát ké pe-
zi. Ezért nem ha bo zik ér te sí te ni a tár gya ló fe le ket, hogy 
el len tét ben a szál lon gó hí resz te lé sek kel, friss, jó egész ség-
nek ör vend: mind a ka to nai, mind a po li ti kai sze rep lés hez 
kész sé get, sõt az el nyo mott és meg fo gyott ma gyar nép 
szen ve dé se lát tán kény sze rí tõ szük sé get is érez. Õ a Por ta 
és a fel sé ges pa di sah leg hûbb szö vet sé ge se volt jó sze ren-
csé ben is, baj ban is, te hát a bé ke kö tés ben is el vár ja, hogy 
hû sé gét mél tá nyol ják a tár gya ló ha tal mak.

Õ a fel sé ges szul tán tól athnámét, szö vet sé ges ural ko-
dó nak já ró ki vált ság le ve let ka pott, és ez a ki vált ság le vél 
mind a mai na pig ér vény ben van.

Õt a ne mes vár me gyék a kas sai or szág gyû lé sen Fel-
sõ-Ma gyar or szág fe je del mé vé, majd a ke resz tény szi ge ti 
or szág gyû lé sen Er dély fe je del mé vé is meg vá lasz tot ták, 
és õ a két fe je de lem ség egyi ké rõl sem mon dott le, te hát 
õ mind a mai na pig le gi tim ural ko dó, aki ér vényt fog sze-
rez ni jo ga i nak.

Nem ti tok elõt te, hogy a bé ke a „fenn ál ló bir tok vi-
szony ok” el ve alap ján köt te tik meg, ezért õ eset leg haj-
lan dó vol na le mon da ni Fel sõ-Ma gyar or szág ról, amen  nyi-

ben vis  sza kap ja a Thö köly csa lád 1668-ban el kob zott bir-
to ka it, és ga ran ci át kap a ma gyar nép õsi sza bad sá gá nak 
hely re ál lí tá sá ra, ám az er dé lyi fe je de lem sé get ok vet le nül 
ma gá nak kö ve te li.

Kö ve te li to váb bá fe le sé ge, Zrí nyi Ilo na ho zo má nyát, 
ame lyet már 1687-ben kéz hez kel lett vol na kap nia, és ha 
most egy hó na pon be lül meg nem kap ja (már csak azért 
is, mert nincs mi bõl ki fi zes se a mé szá rost, a seb or vost és 
a pos ta mes tert), ak kor õ a fel sõ-ma gyar or szá gi fe je de lem-
ség hez is ra gasz kod ni fog. Ami pe dig be lát ha tat lan kö vet-
kez mé nyek kel jár hat.

Thö köly ér te sü lé sei an  nyi ban helyt ál ló ak vol tak, ameny-
 nyi ben az nap csak ugyan az õ jö võ jé rõl folyt a tár gya lás, 
de azt már né mi leg té ve sen hit te, hogy fe je del mi ha tal má-
nak vissza ál lí tá sa ké pez te a vi ta tár gyát. Nem ép pen er-
rõl volt szó, ha nem a Dri ná poly ban ten gõ dõ ku ruc fe je de-
lem ki ada tá sá ról, ame lyet a csá szá ri de le gá ció kö ve telt ab-
ból a cél ból, hogy Thö kölyt Po zsony ban, a klarisszák mel-
let ti pi ac té ren fel né gyel jék vagy más pél da sze rû bün te tés-
ben ré sze sít sék.

Ib ra him pa sa nem volt lágy szí vû em ber, nem saj nál-
ta Thö kölyt, in kább meg ve tet te, mint hût len alatt va lót és 
mint a bal csil lag zat ok fi át. Azon kí vül Thö köly, gya u rok 
közt is pro tes táns lé vén, so ha nem tart böj töt. Nem szé-
gyel li ma gát, za bá ló dik ös  sze-vis  sza, mint a mé szár szék 
mö gött a ku tyák: nem cso da, hogy moz dul ni sem bír a 
kösz vény tõl. És még a friss, jó egész sé gé vel di csek szik.

Azt is tud ta Ib ra him pa sa, hogy a po li ti ka el mé let ben 
leg fõbb te kin tély nek szá mí tó Ibn Khaldún sze rint az alá-
ve tett né pek ben fel tö rõ sza bad ság vágy nem elég sé ges oka 
az igaz sá gos há bo rú nak (ha csak nem igaz hí võk tá mad nak 
a gya ur fel sõbb ség el len), és a nagy bi ro dal mak ös  sze tar-
tó ere je nem utol só sor ban ab ból fa kad, hogy a sza bad ság 
ne vé ben tá madt párt ütõk nek még a csont ja it is, még a 
szét szórt ham va it is ad dig fe nyít jük, amíg a sza bad ság, 
az önál ló ság pusz ta esz mé je nem vá lik a túl élõk sze mé-
ben gyû lö le tes sé.

Vi szont ha va la ki a szul tán kön tö sé nek sze gé lyé be fo-
gódz ko dik, azt a fel sé ges szul tán so ha nem szol gál tat ja ki 
sen ki nek. A fé nyes ar cú szul tán még so ha egyet len szö vet-
sé ge sé nek vagy hû bé re sé nek sem lett áru ló ja. Aki a fel-
sé ges szul tán ba ve ti bi zal mát, az so ha sem mi képp sem 
csalódhatik, még ak kor sem, ha a fel sé ges szul tán csa ló dott 
ben ne. Így te hát a szó ban for gó Thö köly ki ada tá sá ról õ, Ib-
ra him pa sa még csak vi tat koz ni sem haj lan dó, mind azo nál-
tal szív bõl re mé li, hogy eb ben a ké nyes ügy ben is mind any-
 nyi unk szá má ra el fo gad ha tó meg ál la po dás jön lét re.

A csá szá ri kö ve tek né mi töp ren gés után tu do má sul vet-
ték, hogy Thö köly nyil vá nos fel né gye lé sé re nem ke rül 
sor. Vi szont ez eset ben azt kí ván ták, hogy a szul tán nyil-
vá nít sa Thö kölyt sa ját alatt va ló já nak, és tart sa há zi õri zet-
ben, az ál lam ha tár tól nem ke ve sebb, mint száz mér föld nyi-
re: vagy az ázsi ai szá raz föld ön, vagy a ten ger va la me lyik 
tá vo lab bi szi ge tén.

En nek Ib ra him pa sa nem lát ta sem mi aka dá lyát, vi-
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szont azt kér te: ha már Thö köly és cin kos tár-
sai nem kap hat nak a bé csi ud var tól am nesz ti-
át (amit pe dig õ min den képp ki sze re tett vol na 
esz kö zöl ni a hit vány gaz em be rek ré szé re), úgy 

leg alább a ku ruc ve zér fe le sé ge, Zrí nyi He lé na tér hes sen 
ha za. Hi szen õ, mint egy tíz év vel ez elõtt, a csá szár jó vá ha-
gyá sá val tá vo zott Bécs bõl fér jé hez Tö rök or szág ba, és ott 
nem kö ve tett el sem mi vét ket. Ne kell jen Thö köly hez köt-
nie sor sát, in kább gon dos kod jék el sõ há zas sá gá ból szü le-
tett fi á ról; kü lön ben az if jú Rá kó czi Fe renc, Ib ra him pa sa 
tu do má sa sze rint, a csá szár egyik leg hû sé ge sebb alatt va ló-
ja. Vagy ezt nem jól tu dom?

Mi re Schlick na gyot fújt mér gé ben, hogy csak úgy go-
moly gott a pá ra, Oettingen pe dig ez út tal sem szó lalt meg: 
Rá kó czi so ha sem mi jót nem ta nult az any já tól, és ha a 
ku ruc  hölgy tíz éve ma gá ra hagy ta fi át mint kis le gényt, 
úgy most, ami kor ez a Rá kó czi már fel nõtt fér fi, hi á ba tá-
mad fel ben ne az anyai ér zés. Schlick re mé li, hogy e má so-
dik He lé na mi att, aki már jócs kán el múlt negy ven öt éves, 
vagy ta lán öt ven, és hi szen a leg több kér dés ben már úgy is 
meg egyez tünk, nem tör het ki újabb tró jai há bo rú.

Ib ra him pa sa sze me ös  sze szû kült, sza kál la elõ re ug rott. 
Bán tó nak érez te a cél zást, hi szen õ Phrygiában szü le tett, 
azon a tá jon, ahol Tró ja rom ja it rej tet te a föld, és a gö rö-
gök nek nem is tud ta meg bo csá ta ni, hogy Tró ját le dön töt-
ték. Szin túgy a per zsák ra is ha ra gu dott, ami ért Kyrosszal 
az élen el pusz tí tot ták a szom szé dos Lydia tar to mányt, 
azon kí vül köz tu do má sú volt ró la, hogy ked venc ágya sa it 
ak kor is meg tart ja há re mé ben, ha már be töl töt ték negy ven-
ötö dik vagy ép pen öt ve ne dik évü ket. Egész éle té re meg je-
gyez te Háfiz köl tõ nek azt a rö vid ver sét, mely nek négy 
so rá ban egy fér fi há rom nõ rõl be szél: el sõ ked ve sünk 
vi rág ke hely, a má so dik boroskupa, a har ma dik mé reg po-
hár. Jól van, fõ kö vet uram, jól van; de azért a ho zo má-
nyát ugye ki fog já tok fi zet ni Zrí nyi He lé ná nak? Mert azt 
még egy fa lu si bí ró tól is el vár hat juk, tartsd meg, amit ígér-
tél, nem hogy a bé csi ki rály tól! Schlick szó nél kül hagy ta, 
hogy ural ko dó ját ki rály nak ne ve zi a tö rök tár gya ló fél, ám 
ki je len tet te: a fel sé ges csá szár nak esze ágá ban sincs pénz-
zel tá mo gat ni es küdt el len sé ge it, õfel sé ge az adó fi ze tõk 
pén zét hasz no sab ban is el tud ja köl te ni.

Vé gül, né hány per cig tar tó in ge rült szó vál tás után, 
olyan ér tel mû el vi meg ál la po dás szü le tett, hogy: a tár gya-
ló fe lek Zrí nyi He lé na ho zo má nyá nak mi ha ma rabb tör té-
nõ ki fi ze té se iránt fo lya ma tos ér dek lõ dést fog nak ta nú sí-
ta ni. Ez zel min den ki elé ge dett le he tett, ki vé ve ta lán Zrí-
nyi He lé nát.

Mi u tán pe dig a fen tebb írt ügye ket el ren dez ték, sor 
ke rül he tett az utol só tisz tá zat lan kér dés nek, a ha di fog lyok 
és egyéb ra bok jö ven dõ sor sá nak el ren de zé sé re. Fog lyok 
még min dig tí zez ré vel síny lõd tek mind két ol da lon, csak-
hogy a meg be szé lés most egy pil la nat ra ki zök kent a ke rék-
vá gás ból, mert a csá szá ri má sod tol mács, egy Andreas 
Thyll ne vû lo vas sá gi tiszt, aki a be teg Lachowitzot he lyet-
te sí tet te, hir te len el sá padt, meg tán to ro dott, és ne ki ro gyott 
a nagy tár gya ló ba rakk egyik tar tó osz lo pá nak.

Kér dez ték, mi ba ja. Fe lel te, sem mi, és el né zést kért az 
al kal mat lan sá gért, ame lyet pil la nat nyi el gyen gü lé sé vel 
aka ra ta el le né re oko zott. Thyll is, akár csak Lachowitz, 
ha di fog ság ban ta nult meg tö rö kül, mi e lõtt azon ban fog-
ság ba esett vol na, egy üt kö zet ben ak na szi lánk fú ró dott a 

mell ka sá ba, és most, hogy órá kon át ki a bált a hi deg tár gya-
ló te rem ben, hir te len ha sí tó fáj dal mat ér zett: a szi lánk bi zo-
nyá ra el moz dult ad di gi he lyé rõl.

A csá szá ri kö ve tek sut tog va ta na kod tak, mi köz ben 
úgy gõ zöl gött a szá juk, mint va la mi vas tag bõr bõl varrt 
le ve ses tá nyér: van-e még a de le gá ci ó ban, aki tol mács nak 
va ló? Hammerschmied élel me zé si biz tos ügyes em ber, de 
meg szé gye ní tõ en ala csony a rang ja. Strattmann pos ta mes-
ter szep tem ber óta bá rói ran got vi sel, va gyis elég gé te kin-
té lyes fér fiú vol na, de saj nos da dog. A tá bo ri káp lán szé-
pen, ta gol tan be szél, de nem tud egy szót sem tö rö kül, sõt 
még ola szul is csak mu to gat, bár a szláv nyel ve ket ki vá-
ló an is me ri. Vé gül eszük be ju tott a spa nyol szár ma zá sú 
kö vet sé gi tit kár, Andró gróf, akit kü lön fé le okok ból nem 
ked vel tek, most még is al kal mas nak ta lál ták rá, hogy ide-
hív ják tol má csol ni; csak hogy Thyll ad dig ra már ki húz ta 
ma gát, le tö röl te hom lo ká ról a hi deg ve rej té ket, és ki je len-
tet te, hogy: ké szen áll foly tat ni a mun kát.

És ek kor, mint ha egy lát ha tat lan szem lé lõ nyil vá ní-
tot ta vol na tet szé sét, kint rõl, az üveg te len ab la kon túl-
ról taps csat tant fel, majd a kö vet ke zõ pil la nat ban szél ro-
ham tá madt, amely nek der mesz tõ fu val la ta be so dort a tár-
gya ló te rem be még egy fe hér ga lam bot, ugyan olyat, mint 
az imént. Ez a ga lamb két szer is kör be re pül te a hi deg-
tõl re cse gõ, csi kor gó tár gya ló ter met, amíg rá ta lált Ib ra-
him pa sá ra, aki majd nem tel je sen el tûnt az orr lyu ka i ból 
tó du ló gõz ben, akár egy fel hõk be bur ko ló dzó me re dek és 
ko pár hegy; is mét meg csat tog tat ta szár nya it, majd le szállt 
a pa sa jobb vál lá ra, úgy hogy a nagy úr nem ér te el a jobb 
ke zé vel, a bal ke zé vel pe dig nem akar ta meg fog ni, mert 
az igaz hí võk a bal ke zü ket más ra hasz nál ják, nem ar ra, 
hogy ételt és élõ ma da rat meg fog ja nak ve le.

Egyéb ként is a gya ur tol mács hõ si es mun ka bí rá sa job-
ban le kö töt te fi gyel mét, mint az a le vél, ame lyet a ga lamb 
va ló szí nû leg ho zott ne ki; a ma ga ré szé rõl õ is ké szen állt a 
mun ka foly ta tá sá ra. Leg hõbb vá gya volt, hogy a bé kes ség 
mi nél ha ma rabb el nyer je szer zõ dé ses for má ját, és hogy 
el tö kélt sé gé ben, jó szán dé ká nak õszin te sé gé ben vég képp 
ne le hes sen ké tel ked ni, még az õs  szel meg fo gad ta, ad dig 
böj töl, míg az el ké szült meg bé ké lé si szer zõ dést ki nem hir-
de tik. Fo ga dal má hoz pe dig tar tot ta is ma gát.

Ne gon dol ja azon ban az ol va só, hogy Ib ra him pa sa 
he te ken át nem vett ma gá hoz táp lá lé kot, õ tud ni il lik úgy 
böj tölt, aho gyan ramadán hó nap ban a mu zul má nok, akik 
nap kel té tõl nap nyug tá ig szi go rú an tart ják a böj töt, majd 
a nap nyug ta órá ja után esz nek, isz nak, vi ga doz nak. Csak-
hogy Ib ra him pa sá nak nem volt mód ja, de ked ve sem volt 
vi ga doz ni, hi szen õ is, akár a töb bi kö vet, ké sõ éj sza ká-
ig, nem rit kán haj na lig dol go zott, nap köz ben pe dig ét len-
szom jan vi tá zott és al ku do zott a ke resz té nyek kel, mi köz-
ben fel tá madt ben ne a gya nú, hogy a ve len cei kö vet, sõt 
vol ta kép pen a csá szá ri kö ve tek is szánt szán dék kal húz-
zák az idõt.

Emi att nap ról nap ra gyûlt ben ne az in ge rült ség, me lyet 
azon ban, ha el te kin tünk bi zo nyos ap ró je lek tõl, ed dig még 
pa lás tol ni tu dott. Ugyan ak kor a csá szá ri kö ve tek is mind-
in kább el ve szí tet ték tü rel mü ket. Ele gük volt a fa gyos ko-
dás ból, a ké nyel met len sé gek bõl, a ve sze del mek bõl; azt 
ugyan is nem em lí tet tük ed dig, hogy az el hú zó dó tár gya lá-
sok és a cu dar idõ mi att egy re több kí ván ni va lót ha gyott 
ma ga után a Corbelli-ezred ka to ná i nak fe gyel me. A fõ kö-
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ve tek tud ták a leg ke vés bé, hogy a na pi ren den le võ rab ló-
tá ma dás ok ról csak tu do má sa van az õr pa rancs nok ság nak, 
vagy ép pen ség gel a pa rancs nok ság ról in dul nak azok a 
pa raszt gú nyás ka to nák, akik meg ro han ják az or szág út ra 
me rész ke dõ ket. Bár hogy volt is, a Corbelli-vértesek ost-
rom gyû rû je nap ról nap ra fe nye ge tõb ben vi sel ke dett.

Ám a csá szá ri kö ve tek leg in kább a kop la lás tól szen-
ved tek, fõ leg Schlick, aki jó ét vá gyú, vér mes em ber volt, 
és aki hoz zá volt szok va, hogy dé li ha ran go zás kor ne ki ül 
bõ sé ges ebéd jé nek. Már pe dig a karlowitzi tá bor ban kény-
te len volt nél kü löz ni a dé li ebé det, sõt még a dé li ha rang-
szót is. Az ebé det min dig ak kor tá lal ta fel a fõ sza kács, aki 
asz tal nok is volt, ami kor egy kürt jel ér té sé re ad ta, hogy 
a ki tû zött na pi ren di pon tok vé gig van nak tár gyal va, és 
bi zony ez a kürt jel több nyi re ké sõ dél után vagy in kább az 
es ti órák ban hang zott fel.

Rá adá sul a pe cse nye ki szá radt a foly to nos me le gí tés 
mi att, né mely kor meg is volt ég ve, a bor nak pe dig, amely 
meg volt fagy va, szin tén a me le gí tés mi att pos hadt mel lék-
íze volt. Ib ra him pa sa leg alább sa ját jó szán tá ból kop lalt 
nap es tig, és ezért Schlick iri gyel te. Ne ki esze ágá ban sem 
volt böj töt fo gad ni, még is az éh kop pot nyel te nap köz ben. 
A pa sa pe dig ész re vet te Schlick szen ve dé se it, ugyan ezért 
min dig azon fá ra do zott, hogy a ké nyes kér dé se ket hát ra-
ves se a na pi ren di pon tok so rá ban. Tud ta, hogy az idõ elõ-
re ha lad tá val a csá szá ri kö vet leg alább an  nyi ra te kin tet be 
fog ja ven ni sa ját éh sé gét, mint a né met-ró mai szent bi ro-
da lom ér de ke it.

Csak hogy a mai na pon, ja nu ár ötö di kén, ami kor a 
ha di fog lyok hely ze té nek ren de zé sé rõl és a Szá va men-
ti ha tár sáv ki ürí té sé rõl kö ten dõ meg ál la po dás után hát ra 
volt még egy kö zös la ko ma is, af fé le jel me zes mu lat ság, 
amely re Oettingen ud va ri as ság ból a tö rök de le gá ció ve ze-
tõ it is meg hív ta, épp a mai na pon Schlick a szo ká sos nál 

is tü rel met le nebb volt. Mi az, hogy a tö rök ha di fog lyok 
éhez nek és fáz nak, ami kor én is fá zom és éhe zem, pe dig 
nem va gyok sem ha di fo goly, sem tö rök?! Így ki ál tott, és 
in tett a tol mács nak, hogy szól jon han go san, de még en nél 
is han go sab ban.

Mi nek vi tá zunk itt a ha tár sáv ki ürí té sé rõl, ami kor az én 
gyom rom ki van ürít ve ha tár ta la nul! Lámcsak, már al ko-
nyo dik, és a jól meg ér de melt ebéd még min dig oly mesz-
 sze van tõ lünk, mint a si va ta gi ván dor tól a pál ma fá kat 
mu to ga tó dé li báb, mi vel a fõ mél tó sá gú nagy ve zír hol mi 
szárny csat tog ta tó ga lam bok kal ho zat ja pri vát le ve le zé sét, 
mely nek sze münk lát tá ra va ló el fo ga dá sa nem cse ké lyebb 
il dom ta lan ság, mint mond juk pusz ta kéz zel nyúl ni az égõ 
gyer tya ka nó cá hoz, vagy, te szem azt, mint bal kéz zel vin-
ni szá junk hoz a ke nye ret, mi e lõtt asz tal hoz ül nénk, és 
jobb kéz zel nyúl ni seg günk höz, mi u tán le ku po rod tunk.

Ezt hall ván, az an gol mediátor, William Farrington el ér-
ke zett nek lát ta az idõt, hogy köz be avat koz zék. Le húz ta 
jobb já ról her me lin pré mes kesz tyû jét, úgy in te ge tett, ám 
ez zel már el ké sett egy kis sé. Ib ra him pa sa fel állt a bir-
ka bõr ök rõl, föl egye ne se dett, mint a gyer me ke it fel fal ni 
ké szü lõ Saturnus. Rés nyi re nyílt szá já ból kí gyó szi sze gé-
sé hez ha son ló han gok tör tek elõ, me lye ket Maurocordato 
fõ tol mács oly rez ze nés te len arc cal böm böl ve for dí tott, 
mint ha már meg kap ta vol na ki ne ve zé sét ha vas al föl di fe je-
de lem mé. (No és ki hit te vol na, hogy ez a Maurocordato 
má ról hol nap ra meg ta nult né me tül, még hoz zá bé csi táj-
szó lás ban!)

A nagy ve zír õfõ mél tó sá ga saj ná la tos nak, vagy in kább 
szá nal mas nak tart ja, hogy a bé csi ki rály kö ve tei ki zá ró lag 
a gyom ra ik kal tö rõd nek. (Ez zel azt akar ta ki fe jez ni, hogy 
ta lán több gyom ruk is van egy szer re, akár az ök rök nek 
és egyéb ké rõ dzõk nek.) Ne kem, Ib ra him pa sá nak nem fáj 
sem az éh ség, sem a hi deg, ne kem két szép gyer me kem 
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el vesz té se fáj. És no ha ke zem ben van a vi lág 
leg erõ sebb had se re ge, no ha ne ki vág hat nék a 
ke resz tény or szá gok nak bos  szú szom jas had ve-
zé re im mel, hogy fel ku tas sam és ki sza ba dít sam 

gyer me ke i met, még is le ülök tár gyal ni ve le tek, tisz te let re-
mél tó ke resz tény urak, és már he tek óta hu za ko dom ve le-
tek tü rel me sen, bár a tü rel met nem az én pró fé tám hir de ti, 
ha nem a ti é tek, ti azon ban a gyom ro to kat üreslitek, ti disz-
nó húst evõ disz nók (ezt már nem kell for dí ta ni).

Az itt le võ Farrington úr is ta nú sít hat ja, min dig is nagy-
lel kû vol tam a ke resz tény fog lyok kal szem ben. Sor su kat, 
ha ez le het sé ges volt, kön  nyí tet tem, vagy ha nem volt le-
het sé ges, leg alább nem tet tem ne he zeb bé. Ame lyik meg-
kap ta vagy ös  sze gyûj töt te vált ság dí ját, me he tett, amer re 
lá tott, még ha száz jó tö rök vi tézt ka sza bolt le, ak kor is. 
Bez zeg ti az én szép sé ges le ány ká mat, Kártigámot, ki pe-
dig sem mit sem ár tott nek tek, Bu da vá rá nak elvesztekor 
fog ság ba ej tet té tek! Má ig sem tu dom, ho vá lett, hol síny-
lõ dik, mi lyen alan tas mun kát vé gez, men  nyi ve rést kap, 
nem kény sze rült-e ke resz tény hit re tér ni, és nem há ram-
lot tak-e rá még en nél is na gyobb szé gye nek. Hej, pe dig 
ha tud nám, hol van, ki nél van: szá mo lat la nul ad nám ér te 
az ara nyat, csak is mét kar ja im ba szo rít hat nám, csak is mét 
sza bad len ne, mint a ma dár.

Bez zeg ti az én dél ceg fi a mat, Ah me det, ki pe dig nem 
har colt el le ne tek, ha nem a kö ve tek fe hér zász la já val ment 
át Veterani tá bor nok hoz Lugosra, tu laj don tör vé nye i tek-
re fit  tyet hány va fog ság ba ej tet té tek! Há rom szor is ki fi-
zet tem ér te a vált ság dí jat, ám egy szer sem kap tam õt 
vis  sza; sõt ma már azt sem tu dom, ho vá lett, hol síny lõ-
dik, mi lyen alan tas mun kát vé gez, és nem kény sze rült-
e ke resz tény hit re tér ni. Hej, pe dig ha tud nám, hol van, 
ki nél van: ez zel a két ke zem mel foj ta nám meg sa nyar ga tó-
ját, csak lát ná dél ceg fi am, ho gyan bûn hõ dik a hit sze gés, 
csak is mét sza bad len ne, mint a ma dár!

A ma dár pe dig, már mint a fe hér ga lamb ek kor át reb-
bent Ib ra him pa sa jobb vál lá ról a bal vál lá ra, a pa sa pe dig 
jobb ke zé vel utá na nyúlt, és va ló ban ta lált a szár nya alatt 
egy le ve let. Ezt a le ve let a sza vai nyo mán be ál ló csend-
ben ki bon tot ta, ám el ol vas ni ré szint a sû rû sö dõ fél ho mály 
mi att nem volt ké pes, ré szint azért nem, mert ke zei re meg-
tek a fé lig vis  sza foj tott, fé lig fel tö rõ düh tõl. Bár hogy néz-
te is az írást, az csak olyas fé le min tá zat nak mu tat ko zott, 
mint a ráz kó dó szi tán a mák sze mek, mint a hul lá mok elõtt 
sod ró dó par ti fö veny, mint a fo lyón túl a szél ben haj la do-
zó bú za táb la.

Kár pe dig, hogy nem tud ta el ol vas ni azt a le ve let, mert 
ép pen olyas mik rõl ér te sül he tett vol na, ami ket leg in kább 
sze re tett vol na tud ni, va gyis hogy: Ah med él, hogy: meg-
szö kött a gya u rok fog sá gá ból, és hogy: ke resz tény ru há-
ban, ke resz tény ál név alatt buj kál va la hol a csá szá ri fenn-
ha tó ság dé li ha tár vi dé kén, al kal ma sint nem is mes  sze 
Karlowitztól. Hát ha né mi óva tos tu da ko zó dás sal nyo má-
ra le het ne buk kan ni.

Az vi szont sze ren cse, hogy sem Della Torre ve len cei 
fõ tol mács nem volt je len e pil la nat ban, sem Andró gróf nem 
állt még be tol má csol ni Thyll he lyett. Mert ha Ib ra him pa sa 
ész re ve szi egyi kük föld re sü tött sze mé bõl, má si kuk pi masz 
és hety ke pil lan tá sá ból, mi fé le sze re pük volt Ah med sor sá-
nak rossz ra és még ros  szabb ra for du lá sá ban, mind ket te jük 
tor ka fe lé ki ter jesz tet te vol na ha tal mas mar ka it. Már pe dig 

amely tor kot Ib ra him pa sa csak fél kéz zel is meg mar kol, 
ab ban sem lé lek, sem lé leg zet nem jár kál töb bé.

Így azon ban eny hült arc cal né zett kö rül, mint aki azt 
le si, nem jön-e még egy, har ma dik fe hér ga lamb is az elõ-
zõ ket tõ mel lé. Az ol va só nak el árul juk, hogy de bi zony 
jön ni fog, csak egy ki csit ké sõbb. Aki pe dig úgy sej ti, 
hogy en nek is lesz majd a szár nya alatt egy írás, az nem 
té ved; mi azon ban úgy in téz zük, hogy a je len pil la nat és a 
ga lamb kö zé be éke lõd jék még né hány ese mény.

Elõ ször is, vég re szó hoz jut tat juk a ta pin ta tos Farringtont, 
aki még min dig úgy in te get, mint egy aleppói báb já té kos. 
Azt mond ja, hogy: no de ura im, hi szen itt ál lunk a bé kes-
ség nek már a kü szö bén! Egyet len egy lé pés hi ány zik, hogy 
meg al kos suk a bé két, és a Du na-tá jék nem ze dé kei év szá-
zad okig ál da ni fog ják ne vün ket! Két hó nap ja kín ló dunk itt; 
most ves  szen kár ba sok ve szõd sé günk, ami kor gyü möl cse 
kar nyúj tás nyi ra van? Erõs hit tel hi szem, hogy a fõ mél tó sá-
gú nagy ve zír hez is a bé ke fog ja vis  sza ve zé rel ni gyer me ke-
it, még hoz zá he te ken vagy na po kon be lül!

Vi szont a ki ürült gyom rok hely ze tét en nél is ha ma rabb 
ren dez ni fog juk, mint hogy a csá szá ri kül dött ség la ko má-
val egy be kö tött jel me zes mu lat sá got ren dez, amely re meg-
hí vást kap tunk mind an  nyi an, és amely nek elõ ké szü le tei 
már zaj la nak oda kint!

Sze rény vé le mé nyem sze rint húsz perc, vagy akár tíz 
perc alatt is meg egye zünk a ha di fog lyok ról és a ha tár sáv-
ról, az tán ki-ki ma gá ra ölt he ti mu lat sá gos jel me zét. Haj rá, 
ti de rék tol má csok, mun ká ra fel!

A tö rök fõ tol mács, Maurocordato csak úgy fe szült a 
nagy el szánt ság tól. Lát szott raj ta, hogy azt a ke vés idõt, 
ami sze rin te hát ra van a ha vas al föl di fe je de lem ség el nye ré-
sé ig, õ már akár gug gol va is ki bír ja. El len ben a csá szá ri 
tol mács, Thyll se ho gyan sem ru gasz ko dott ne ki a mun ká-
nak, mert in kább is mét az osz lop hoz dõlt, és a szá ja szé-
lén vér foly do gált.

Így ke rült ar ra sor, hogy az es te fe lé kez dõ dõ jel me zes 
mu lat sá gon Andró gróf játs  sza a tol mács nem fel tét le nül 
há lás sze re pét. Mind járt el is kö ve tett egy vas kos bak lö-
vést, amen  nyi ben Ib ra him pa sá hoz, a nagy ve zír hez, akit 
ak kor lá tott éle té ben elõ ször, ke zét az ámu lat tól ös  sze csap-
va, a kö vet ke zõ fel ki ál tás sal for dult: Benkovits Ágos ton 
püs pök uram, hát még is csak ide ren del ték emi nen ci á dat?

A nagy si et ség ben ugyan is el fe lej tet ték tá jé koz tat ni 
ró la, hogy a mu lat ság al kal má ból nem csak a mi e ink öl töz-
tek nap ke le ti jel mez be, ha nem ud va ri as ság ból az osz má-
nok is olyan ru hát öl töt tek ma guk ra, ami lyet vé le mé nyük 
sze rint Nyu ga ton a ke resz té nyek vi sel nek: egyi kük bí bo-
ros nak öl tö zött, a má sik fran ci ás jel le gû ud va ronc nak 
csip kés gal lér ral, rizs po ros ven dég haj jal, a har ma dik hol-
land sajt ke res ke dõ nek, a ne gye dik ma gyar hu szár nak és 
így to vább. Már most Ib ra him pa sa, aki szív ala kú min-
tá za tok kal ki varrt bro kát kö pö nye gé ben és bí bor pa szo-
mán  nyal, va la mint arany re cék kel sze gé lye zett hód prém 
sü ve gét fen nen hord ván a fe jén, csak ugyan úgy fes tett, 
mint va la mi püs pök fé le ség, csöp pet sem üt kö zött meg az 
ot rom ba tré fán.

El len ke zõ leg, meg ve re get te az ügyet len tol mács vál-
lát, és csu pán azt óhaj tot ta meg tud ni, hogy: va jon ki az a 
Benkovits Ágos ton? De már Andró gróf, aki egy mon gol 
kecs ke pász tor kecs ke szõr le ber nye gét vi sel te, és aki nek 
ér té sé re ad ták, hogy vagy tol má csol jon, vagy hall gas son, 
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lett, leg alább is a ró mai fa bu lá ban vagy ro mán his tó ri á ban.
Már most en nek a re gény nek a szer zõ jét úgy hív ják, 

hogy Menander: a ne ve még most is él, bár õ ma ga ál lí tó-
lag már meg halt.

Igaz ugyan, hogy gróf kis as  szony csak az le het, aki át tér 
a ke resz té nyek hi té re, ám a ro mán his tó ri ák ban po gány nak 
vagy ke resz tény nek, gya ur nak vagy mu zul mán nak len ni 
csak an  nyi, mint egy-egy élénk szí nû pánt li ka, me lyet a 
hõs nõ em lé kez te tõ gya nánt köt a fürt jei kö zé. Vé gül pe dig 
úgy is rá jön az ol va só, hogy te vagy az ap ja, fõ mél tó sá gú 
cim bo rám; tud ni il lik te is ben ne vagy a re gény ben, akár 
hi szed, akár nem. Egyik sze rep lõ je vagy. Sze rep lõ nek len-
ni olyas fé le ka land, mint a ré gi mon dák ban az át vál to-
zá sok, mint ami kor az ül dö zött ki rály kis as  szony ból nõs-
tény med ve lesz, majd pe dig a med ve csil lag kép pé vál to-
zik, vagy mint a mamlúk her ceg me se gyûj te mé nyé ben a 
ha las tó, amely va ló já ban el va rá zsolt vá ros, ben ne a ha lak 
a vá ros pol gá rai.

Ezt az ok fej tést Ib ra him pa sa, bár mi lyen ta nult és bölcs 
hi va tal nok volt is, nem igen ér tet te. Ne he zen tud ta el kép-
zel ni, hogy le á nya, aki nek vis  sza tér tét oly sok idõ után is 
meg-meg úju ló re mény ség gel vár ta, mos tan tól egy írás mû-
ben él, zör gõ pa pír lap okon, mint fönt a hi deg, sö tét menny-
bol ton a csil la gok, akik szin tén hús-vér em be ri lé nyek vol-
tak va la mi kor na gyon rég. Mon dott azon ban Farrington 
egy kön  nyeb ben ért he tõ dol got is, mi köz ben hos  szú copf-
já val úgy ug rán do zott a nagy ve zír fül kagy ló já nak ma gas-
sá gá ig, mint egy man da rin fö ve get vi se lõ kis ma jom. Va la-
mit még nem tudsz, fõ mél tó sá gú nagy ve zír: tudd meg 
azon ban, hogy a jobb sors ra ér de mes Kár olyi Ist ván va la-
mi kor szin tén a te fog sá god ban ten gõ dött, mely bõl az én 
pén ze men vál tot ta ki egy bi zo nyos Liszkay Mik lós.

Bos  szú san dör mög te a pa sa: Liszkayra még csak em-

er re a kér dés re nem vá la szol ha tott, má sok meg nem tud-
ták. Pon to sab ban egy va la ki tud ta, egy hos  szú cop fos kí nai 
man da rin, aki va ló já ban William Farrington volt: sza po-
rán per gõ nyelv vel ma gya rá zott va la mit a pa sá nak, mint 
an nak ide jén Szmirnában, ami kor szõ nye gek rõl és fü gé rõl 
és rá adás kép pen egy-két fo goly ról al ku doz tak.

Farrington min den ki rõl tu dott va la mit, még Ben ko-
vits ról is tu dott, pe dig e tu dás ra mos ta ná ig nem volt sem-
mi szük ség, sõt ez után sem lesz töb bé. Még azt is el ma-
gya ráz hat ta, mi fé le per ben ve zet te Benkovits a vizs gá la-
tot hosz  szú hó na po kon át (hogy tud ni il lik Ma gyar or szág 
egyik észak ke le ti vár me gyé jé ben a vár me gye fõ is pán ja, 
Kár olyi Sán dor vér- és név bi tor lá si pert in dí tott sa ját báty-
ja, Kár o lyi Ist ván el len), mert Ib ra him pa sa fel ka ca gott, 
és meg hu zi gál ta Farrington szép hos  szú man da rin copf ját: 
fur csa egy eset ez, Farrington uram, ne kem jó ba rá tom és 
min dig szí ve sen lá tott hír mon dóm! Menander le gyen a ne-
vem, én le gyek a Kártigám ne vû szép sé ges tö rök fo goly-
kis asz  szony meg al ko tó ja, ha en nek az os to ba tör té net nek 
nem lesz épp oly ke ser ves vé ge, mint ami lyen szá nal mas 
volt a kez det és hit vány a foly ta tás!

És még hát ba is pü föl te Farringtont, mi köz ben egy 
jó ko ra sze let bá rány sül tet rág csált, míg ugyan is a fent  
írt ese mé nyek zaj lot tak, el kez dõ dött a la ko ma. Menander 
ne vét pe dig azért ve het te a szá já ra, mert Farrington, úgy 
lát szik, azt is el ma gya ráz ta ne ki, hogy le á nya, Kártigám 
egy fe lõl el ve szett ugyan, és mind a mai na pig a ke resz-
té nyek cse léd je, ha csak bor dély ba nem ke rült, ahol meg-
halt va la mi lyen ron da be teg ség ben, vi szont más fe lõl be ke-
rült egy ró mai fa bu lá ba vagy ro mán his tó ri á ba is, ahol nem-
csak bár mi kor meg ta lál ha tó, ha nem ép pen ség gel õ a cím-
sze rep lõ. Mint hogy pe dig fõ- és cím sze rep lõ csak elõ ke lõ 
sze mély le het, így le á nyod ból egy ket tõ re gróf kis as  szony 
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lék szem, de Kár olyi Ist ván ra nem. Ilyen ne vû 
ra bom, fõ ne me si csa lád ból szár ma zó, so ha 
nem volt.

De bi zony volt, nagy ve zí rem, csak te azt 
nem tud tad. No de most már tud ha tod. Nem a sa ját ne vén 
volt be je gyez ve a ra bok lajst ro má ba, mert ak kor egy sze-
kér de rék nyi pénzt kel lett vol na fi zet nem ér te, ha nem azt 
a ne vet ha zud ta ma gá ra, hogy Nagy Ge ci. Na gyon ha zu-
dott, ám a ha zug ság még min dig egy ki csi vel ki sebb volt, 
mint a név, ame lyet ha zug em ber ként hor da nia kel lett. 
Bo csáss meg, ó nagy ve zír, ha tudsz.

Ib ra him pa sa csak le gyin tett (hi szen Kár olyi Ist ván ra 
hi á ba is ha ra gu dott vol na): an  nyi baj le gyen! Ha Kár olyi 
Pis ta ha zud hat ta ma gát Nagy Ge ci nek, úgy meg ér dem li, 
hogy Nagy Ge ci vi szont Kár olyi Pis tá nak ha zud ja ma gát! 
(En  nyit fo gott fel az egész vér- és név bi tor lá si per bõl. 
Nem sok ér dek lõ dést mu ta tott a jo gi út vesz tõ iránt, hát 
még ha gya u rok bo lyong tak ben ne, ma gán jel le gû tor zsal-
ko dá sok mi att.) Még is meg kér dez te: no és mi lett en nek a 
fur csa per le ke dés nek a vé ge? Ki gyõ zött, az al- vagy a fel-
pe res? Pis ta vagy Sán dor?

A la ko ma részt ve või döb ben ten fi gyel tek. Ib ra him pa sa, 
ki hasz nál va a jel mez bõl adó dó ész re vét len sé get, már leg-
alább húsz per ce tit kos meg be szé lést foly tat Farringtonnal. 
Bi zo nyá ra Len gyel or szág még min dig fenn ál ló te rü le ti kö-
ve te lé se i rõl van szó, ha csak nem ar ról, hogy ak kor mi lesz, 
ha még a tár gya lá sok le zá ru lá sa elõtt meg hal a nagy be teg 
spa nyol ki rály.

El kell is mer nünk, fes tõi lát ványt nyúj tott a lak má ro zó 
dip lo ma ták cso port ja. Ma ga a vi gas ság a sza bad ég alatt 
zaj lott, a ke resz tény sát rak és a tö rök tá bor köz ti be ha va-
zott, sík me zõn, hogy azon ban se a hi deg, se a sö tét ség 
ne áll ja út ját az él ve zet nek, a ha vat le te rí tet ték szõ nye gek-
kel, majd kö rös-kö rül tü ze ket rak tak, úgy hogy a tûz kö-
rön be lül kel le mes me leg és tûr he tõ en vi lá gos volt, bár a 
fé nyek és ár nyak já té ka né mely kor zi lál tabb nak ér zõ dött 
a kí vá na tos nál.

A zsa rát nok hal mok és a fel lo bo gó lán gok vi lá gí tá sá-
ban itt egy sza mo jéd rén szar vas va dász cse ve gett egy 
szi á mi ele fánt haj csár ral és egy mo sza tok ba bur ko ló dzó 
gyöngy ha lás  szal, amott egy per zsa csil lag jós emel te ma-
gas ra boroskupáját, a pe cse nyék nél pe dig két egy for ma 
fland ri ai ta kács, egy lom bard épí tõ mes ter és egy Raj na-vi-
dé ki posz tó ké szí tõ sür gö lõ dött, mes ter sé gük ös  szes el gon-
dol ha tó kel lé ke i vel. A Corbelli-vértesek ép pen egy nagy 
asz talt ál lí tot tak fel, a sza ká csok és a kuk ták ón tá la kon 
hord ták fel a kék re fõtt ha la kat, meg an  nyi sül lõt és csu-
kát. Va gyis mi vel nem állt ren del ke zés re nagy mé re tû asz-
tal, üres lõ po ros lá dá kat és hor dó kat rak tak egy más mel lé, 
majd eze ket oly szé pen le te rí tet ték egy hos  szú da masztab-
ros  szal, hogy öröm volt néz ni. Még a sö tét ég re fel kú szó 
pá ra füg gö nyök is mint ha a tá bor tü zek fé nyét ver ték vol na 
vis  sza, hal vány ró zsa szí nû és gyöngy ház fé nyû ár nya la tok-
ban de reng tek.

Vi szont a kér dés re, hogy a Kár olyi-fé le vér- és név-
bi tor lá si per ben ki lett a gyõz tes, nem ér ke zett vá lasz. 
Farrington az ügy ki me ne tel ét nem is mer te, má sok pe dig 
még csak nem is hal lot tak az eset rõl, ki vé ve az új tol má-
csot, Andró gró fot, aki egy bi zal mas le vél bõl úgy ér te-
sült, hogy a Kár olyi-fi vé rek egyez ség re ju tot tak, meg bé-
kél tek, mi u tán pe dig a test vé ri ség vis  sza nyer te jo gát, bol-

dog egyet ér tés ben él nek, ami ab ból is lát szik, hogy mind-
ket ten ké szen áll nak csat la koz ni a bé két len ha za fi ak ha mu 
alatt pa rázs ló moz gal má hoz.

Csak hogy Andró gróf nem szólt egy szót sem. A leg-
utób bi szi go rú fed dés óta be lát ta, hogy: be szél ni ezüst, 
hall gat ni arany, hogy: ne szólj szám, nem fáj fe jem, és 
hogy: ak kor fe lelj, ha kér dez nek, de még ak kor is in kább 
a ne gye dét, mint a fe lét mondd el az egész igaz ság nak. 
Van nak szí né szek, akik fo lyé ko nyan be szél nek a szín pa-
don, de mi helyt le lép nek a szín pad ról, da dog nak; ugyan-
így Andró gróf is fo lyé ko nyan tol má csol ta má sok mon-
da ni va ló ját, ám sa ját sza va i ra néz ve meg né mult. Épp oly 
né má nak lát szott, mint az a nem rég fel fo ga dott né ma pék-
le gény, aki most hoz a pos ta ba rakk mel let ti sü tõ ház ból 
egy újabb adat friss, me leg ci pót. Új ra meg új ra be nyúlt 
a nagy, fe de les ko sár ba, amely ben gõ zö lög tek a friss, 
me leg ci pók: kí nál gat ta õket jobb ra, bal ra, min den ki nek. 
Ezt pe dig olyan so kat mon dó, ke cses moz du la tok kal tet te, 
hogy a jel me zes dip lo ma ták meg tap sol ták, és a ci pó kat 
fel ha ji gál ták a ma gas ba, mi e lõtt ké se ik kel ket té ha sí tot ták 
vol na õket. Mint ha még az éj sza kai fel hõk is ör ven dez tek 
vol na a fel-fel röp pe nõ ci pók nak, hal vány sár ga, sely mes 
fé nyek gyúl tak a sze gé lyü kön.

Egyéb iránt a pék le gény is nap ke le ti jel mezt vi selt: jobb 
hí ján egy fi a tal oddabasi, va gyis vég vá ri tö rök csa pat tiszt 
ün nep lõ ru há ját ad ták rá, és az tény leg úgy állt raj ta, mint-
ha rá ön töt ték vol na. Fõ leg a tür kiz zel éke sí tett, kó csag tol-
las tur bán köl csön zött nagy úri mél tó sá got sze rény vi se lõ-
jé nek. Ép pen Ib ra him pa sa, Andró gróf és Farrington hár-
mas cso por to za tá hoz lé pett, mi dõn Andró gróf, aki még 
min dig a fel hõk egy re pom pá sabb fé nyek ben iz zó pely-
hes, tol las mell ka sát fi gyel te (hi szen Farrington tu dott 
be szél ni a nagy ve zír rel tol mács nél kül is), óvat la nul fel ki-
ál tott az anya nyel vén: óh bár csak az én rossz Ah me dem 
is itt le het ne, és ve lem együtt bá mul hat ná ezt a ma gasz-
tos fel hõ cso dát!

Mind járt meg is bán ta, hogy ki lé pett az ön ként vál lalt 
né ma ság ból, mert bár Ib ra him pa sa nem ér tet te a fel ki ál-
tást, az Ah med név még is meg ütöt te a fü lét, így hát be le-
mar kolt Andró gróf kecs ke szõr öl tö zé ké be, fel hör dül vén: 
valld be igaz is te ned szent ne vé re, hol rej tõ zik az én fi am, 
hi szen lá tom a sze me den, hogy tu dod! Ám Andró gróf a 
leg jobb aka rat tal sem vá la szol ha tott vol na, ré szint mi vel 
meg bé ní tot ta a fel is me rés, hogy Ah med a fia le het en nek 
a nagy úr nak, akit õ fé lig-med dig még min dig Benkovits 
Ágos ton nak hitt, ré szint mi vel nem ju tott eszé be, mi fé le 
bál vány le het an nak a mon gol kecs ke pász tor nak az is te-
ne, aki nek a le ber nye gét je len leg vi se li. De hi szen õ is 
ar ra lett vol na kí ván csi, hogy: hol rej tõ zik Ah med, il let ve 
még is in kább Li pót?

Még sze ren cse, hogy más irány ba for dult Ib ra him pa sa 
fi gyel me: rá pil lan tott az oddabasi-jelmezt vi se lõ pék le-
gény re, és az ju tott eszé be ró la, hogy hi szen az én Ah med 
fi am is oddabasiként szol gált, mi e lõtt fog ság ba esett vol-
na, és pon to san ilyen kó csag tol las, tür ki zes tur bánt vi selt, 
sõt ar ra gya nak szom, hogy ez ép pen ugyan az a tur bán! 
Majd, mi u tán fi gyel me sen szem ügy re vet te az oddabasi-
ruhát, így szólt a be lé je öl töz te tett le gény hez: hi szen csak 
most ve szem ész re, hogy nem is jel mez ként hor dod ezt 
a ru hát, ha nem iga zá ból! Valld be, hogy kö zü lünk va ló 
vagy! Valld be, hogy tu do má sod van ró la, hol rej tõ zik az 
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én fi am, Ah med, hi szen lá tom a sze me den, hogy tu dod! 
Mi azon ban az ol va só val együtt azt is tud juk, amit Ib ra-
him pa sa még nem tud, hogy a né ma pék le gény nem 
vall ha tott be sem mi rõl sem mit, mi vel né ma volt, és ezt 
Farrington csak a kö vet ke zõ pil la nat ban fog ja meg súg ni 
a nagy ve zír nek.

Ám hal la ni hal lott, és a rá zú du ló kér dé sek tõl an  nyi ra 
za var ba jött, hogy el ej tet te fe de les ko sa rát, majd a szét gu ru-
ló ci pók egyi két fel kap ta, át nyúj tot ta Ib ra him pa sá nak, és 
el sza ladt. Ib ra him pa sa ke se rû en je gyez te meg, bi zony az 
én fi am, Ah med nem volt né ma, és nem sza ladt el so ha sen-
ki elõl! Bár le het, hogy a fog ság évei meg ta ní tot ták szök-
ni és sza lad ni, sõt még az is le het, hogy meg né mult. Ám 
a kö vet ke zõ pil la nat ban el akadt a sza va, mert ami kor meg 
akar ta íz lel ni a ci pócs kát, ame lyet a pék le gény tõl ka pott, 
va la mi ke mény do log ra ha ra pott rá, és az egy arany kul-
csocs ka volt, úgy hogy a nagy ve zír csak zi hált és li he gett 
az ámu lat tól, a fi nom kis kulcs pe dig sí polt a fo gai közt.

Ad dig ra már olyan vi lá gos volt, hogy ös  sze vis  sza röp-
köd tek a fel ri adt ma da rak. Most vol na itt az ide je, hogy 
jöj jön a har ma dik fe hér ga lamb, akit meg ígér tünk az ol va-
só nak, ám egy elõ re még nem jö het, mert Ib ra him pa sa 
ma gá ból ki kel ve böm böl, mint ha nem is a tö rök de le gá-
ció ve ze tõ je vol na, ha nem csak egy tol mács. Ép pen ezért 
nem is fi gyelt rá jó for mán sen ki. Pe dig, hogy: ezt a kis 
kul csot az én fi am, Ah med hord ta a nya ká ban, és hogy: 

az én fi am, Ah med itt buj kál va la hol a ke resz té nyek sát rai 
közt, eze ket or dí tot ta, va gyis fi gye lem re mél tó dol go kat. És 
hogy: hoz zá tok ide azt a pék le gényt, hadd fag gas sam ki; ha 
más képp nem, hát a fe jé vel int sen igent vagy ne met!

Ám a pék le gény sem kö zel, sem tá vol nem volt meg ta lál-
ha tó, és nem is ke res te sen ki, mert a je len le võk azt bá mul-
ták száj tát va, amint négy Corbelli-vértes nagy erõl kö dés sel 
ci pel egy le ta kart hord ágyat vagy sa rog lyát, ame lyen a hím-
zett vá szon le pel alatt mint ha egy gi gász vagy cik lopsz tes te 
rin ga tó zott vol na. Pe dig nem óri ás em bert rej tett a szem fö-
dél, ha nem óri ás ha lat: a futaki ha lá szok, mi u tán hos  szabb 
sza ka szon fel tör ték a Du na je gét, a lé ken ke resz tül egyéb 
ha lak mel lett ki fog tak egy más fél má zsás vi zát is, me lyet 
kül de nek a bé kél te tõ urak la ko má já ra tisz te let tel. El vég re 
bé kes ség szer zõ jé nek len ni ko mo lyabb fel adat, mint egy 
köl tõi vagy tör té ne ti mun ka szer zõ jé nek sze re pé ben tet sze-
leg ni, és eh hez nem cse kély ösz tön zést ad hat az olyas fé le 
ün ne pi meg le pe tés, mint az óri ás hal fel buk ka ná sa.

Mi re a sza ká csok is ki akar tak ten ni ma gu kért, és el ha-
tá roz ták, hogy a fe je del mi hal pél dányt a ven dé gek sze me 
lát tá ra ké szí tik el. Hos  szú vol na el be szél nünk, ho gyan le-
he tett há rom száz év vel ez elõtt egy más fél má zsás ha lat ki-
fog ni a jég alól. Hammerschmiednek, aki a szál lí tást in téz-
te, azt mond ták a futaki ha lá szok, hogy a vi zá nak csik lan-
doz ni kell a fe jét, azt öröm mel fo gad ja, mert hogy fér gek 
van nak a bõ re alá fú ród va, és a Du nán is azért úszik fel, 
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hogy a bõ rét mar do só fér gek tõl meg sza ba dul-
jon. Ugyan is a Du na vi zét nem bír ják a bõr be 
fú ró dó hal fér gek: mi re az óri ás hal fel úszik Pes-
tig, több nyi re meg sza ba dul tõ lük, de né mely-

kor Gyõ rig, sõt Po zso nyig is fel úszik. Vi szont Bé csig 
so ha nem úszik fel, hogy ez zel is bos  szant sa a bé csi hal ku-
fá ro kat és ven dég lõ sö ket.

Az is biz tos, hogy a vi zák vo nu lá sa már ci us ban kez dõ-
dik, és ok tó be rig tart, már a feb ru á ri vi za nagy rit ka ság, 
ja nu ár ban pe dig em ber em lé ke zet óta nem fog tak vi zát 
a ha lá szok; ez a mos ta ni fo gás va la mi fon tos do log nak, 
ta lán az év szá za dos bé kes ség nek az elõ je le. En nek tu da-
tá ban dol goz tak a sza ká csok is. Gyors, ügyes moz du la-
tok kal fel bon tot ták az óri ás ha lat, mu tat ták, hogy te le van 
ik rá val. In tet tek az urak nak, jöj je nek és mar kol ja nak be lõ-
le; úgy jó az, fris sen, has ból has ba. Má sok a má ját sze le-
tel ték, va la ki nek pe dig az ju tott eszé be, hogy: de hi szen 
a vi zá nak az epé je nem csak a va kot te szi lá tó vá, mint az 
Tó bi ás köny vé ben ol vas ha tó, ha nem a né má ból is be szé-
des em bert csi nál.

Mint hogy pe dig Schlick, aki sze re tett vol na ked vé ben 
jár ni a nagy ve zír nek, az imént meg pa ran csol ta, hogy ke rít-
sék elõ a né ma pék le gényt, ha kell, a föld alól is, a sze ren-
csét len fló tást ak kor ve zet ték elõ, ami kor fé lig már le ve tet-
te oddabasi-ruháját és ami kor a fõ sza kács ép pen ki emel te 
a vi za ha sá ból az epe hó lya got. Nem tud juk pon to san, mek-
ko ra volt a hó lyag, de úgy kép zel jük, na gyocs ka volt: egy 
seb té ben elõ ke rí tett kéz mo só tá lat majd nem csor dul tig töl-
tött a ke se rû fo lya dék.

Nem is ez volt a baj, ha nem az, hogy hi á ba ke ne get ték 
ve le, hi á ba dör zsöl ték a né ma le gény száj pad lá sát és nyel-
vét, hi á ba töl töt ték a szá já ba nagy ka nál lal, a né ma if jú 
to vább ra is né ma volt. Köp kö dött, ök len de zett, nyö gött, 
még mu to ga tott is va la mit, majd hogy meg nem szó lalt, 
ám vé gül is nem szó lalt meg. Öt nagy ha ta lom dip lo ma tái 
szem be sül tek az zal a tén  nyel, hogy a vi za epé je, hi á ba hit-
tek ben ne, még sem te szi be szé des sé a né mát.

Ám a pék le gény meg pró bál ta tá sai ez zel még nem ér tek 
vé get, mert a fõ sza kács va la mi ke mé nyet ér zett a hal zsi-
ge rei közt, és a be lek bõl csak ugyan elõ ke rült egy szög-
le tes fém tárgy, mint né mi tisz to ga tás után ki de rült, egy 
szín arany sze len ce. Ej nye, va jon mi le het ben ne? Fe sze-
get ték, nyo mo gat ták, csap dos ták, mind hi á ba. No és va jon 
kié le gyen? Egye sek azt mond ták, azé, aki ta lál ta, má sok 
úgy vél ték, azé, aki el tün te ti. Egye dül a csá szá ri fõ kö vet, 
Wolfgang Oettingen adott an nak a né zet nek han got (mi ál-
tal most szó lal meg tör té ne tünk ben elõ ször és utol já ra), 
hogy a futaki Du na-sza kasz, ahol a sze len ce ki ha lá szás-
ra ke rült, csá szá ri fel ség te rü let, en nél fog va az ér ték tárgy 
vagy õfel sé ge rit ka ság gyûj te mé nyét, vagy az ál lam kincs-
tá rat fog ja gya ra pí ta ni. Ek kor azon ban Ib ra him pa sa az 
arany kul csocs ká val fel pat tin tot ta a sze len cét.

És mint ha Mo ha med pró fé ta zöld se lyem kö té nyét 
leb ben tet te vol na meg a sze mei elõtt Gáb ri el ark an gyal, 
is mét rá né zett a né ma pék le gény re: még is csak te vagy az 
én fi am, Ah med; ugye, hogy te vagy az?!

Ak kor már min den ki tud ta, hogy a Benkovits Ágos-
ton hoz ha son ló fér fiú va ló já ban Ib ra him pa sa, így te hát 
a né ma le gény elõ ször bó lin tott, majd meg ráz ta a fe jét, 
va gyis két fé le kép pen adott igen lõ vá laszt: elõ ször gya ur 
mód ra, hi szen a ke resz té nyek nek sü ti és eszi a ke nye rét, 

majd pe dig úgy, ahogy a tö rö kök nél szo kás. Igen, igen, én 
va gyok a te fi ad, Ah med.

Ez mind szép és jó; de ak kor mi van, ha for dí tott sor-
rend ben vá la szolt, elõ ször a mo ha me dá nok ra va ló te kin tet-
tel, ud va ri as ság ból, és csak az tán eu ró pai mó don? Ez eset-
ben két fé le kép pen is ta ga dó vá laszt adott! Nem, nem, én 
nem a te fi ad va gyok, nem Ah med.

Ej nye, ura im, és azt a le he tõ sé get ki zár já tok, hogy két-
ér tel mû vá laszt adott? A te fi ad is va gyok, meg nem is. 
Bi zo nyos ér te lem ben Ah med va gyok, a te fi ad, más ér te-
lem ben vi szont még sem. Mi ért nem szó lalsz meg, mi ért 
vagy ma ka csul né ma?

Idá ig ju tot tak a ta na ko dás ban, ami kor ész re vet ték, 
hogy az arany sze len cé ben va la mi zsír vagy bal zsam 
vagy ke nõcs van, és biz tos ra vet ték, hogy ez majd ugyan-
úgy fel fog ja pat tin ta ni a rej télyt, mint a sze len cét az arany-
kulcs. Nem a vi zá nak az epé jé vel, ha nem ez zel a zsi ra dék-
kal vagy pép pel vagy pasz tá val kell be ken nünk a né ma 
le gényt kül sõ leg-bel sõ leg egy aránt! Már et tõl egé szen bi-
zo nyos, hogy meg fog szó lal ni! Ha ugyan is el fo gad juk, 
hogy a te rem tett lé nyek nek olyas fé le tit kos jel ze tük van, 
mint a kö vet je len té sek nek vagy az ural ko dó tól ér ke zõ uta-
sí tá sok nak, úgy ezt a jel ze tet kell a mély bõl a fel szín re 
hoz nunk, és rög vest meg tud juk, hogy a né ma le gény va-
ló já ban ki cso da.

Most azon ban el be szé lõi ha tal munk nál fog va köz be lé-
pünk, és úgy in téz zük, hogy a je len le võk több sé ge (ta lán 
az orosz és a len gyel kö ve tet ki vé ve, akik va la mi ki csiny-
ség mi att is mét egy más sal ci va kod tak) fel te kint sen az 
ég re. Fönt a fel hõk már olyan vi lá go sak vol tak, mint ha 
lent a föl dön láng ban állt vol na az egész vi lág, mint ha 
ki gyul ladt vol na min den em be ri haj lék. Így an nál szem-
be öt lõbb volt az a ki csiny nek lát szó sö tét fel hõ, amely 
a fe hé ren és pi ro san iz zó töb bi fel hõ közt sod ró dott, és 
amely Ruzzini bí bo rost ma dár ra em lé kez tet te, ki tárt szár-
nyú ma dár ra. Még hoz zá ra ga do zó ma dár ra: mert fel hõ nek 
elég gé ki csiny vol na, de ma dár nak ret ten tõ nagy.

Mamuca della Torre, aki ér tett a ma da rak hoz, mond ta, 
hogy ez bi zony sas. Maurocordato már ha vas al föl di fe je-
de lem nek érez te ma gát, és eh hez il lõ mél tó ság gal hoz zá-
tó dí tot ta, hogy nem is akár mi lyen sas, ha nem két fe jû sas, 
rá adá sul úgy ró ja fönt a kö rö ket, mint aki le csap ni ké szül. 
Schlick el vö rö sö dött, és ki kér te ma gá nak, hogy ural ko dó-
ja bé ke vá gyá nak õszin te sé gét egy tol mács me ré szel je két-
ség be von ni, mi re Maurocordato az zal vá gott vis  sza, hogy 
õ nem egy sze rû en tol mács, ha nem azt is el vár ja, hogy 
ha tal mi té nye zõ nek te kint sék. Eb ben a szem pil lan tás ban 
taps vi har zú gott fel, mint ha lát ha tat lan tö meg gyil kos in téz-
ne szó nok la tot lát ha tat lan tö meg hez, egy bíz vást el jö ven-
dõ év szá zad ból. Pe dig csak egy fe hér ga lamb re pült a hely-
szín fö lé; meg csat tog tat ta szár nya it, majd ol tal mat ke re sõ-
en be le szállt ab ba a hód prém sü veg be, ame lyet Ib ra him 
pa sa még az elõ zõ pil la nat ban ka pott le a fe jé rõl, utá na 
azt mond ta, hogy: õ, mint a szul tán leg el sõ szol gá ja, még 
a leg utol só ga lam bot is be fo gad ja, ha az me ne dé kért fo lya-
mo dik, és nem kí ván csi rá, hogy a sas for má jú fel hõ nek 
vagy a fel hõ sze rû sas nak hány fe je van.

Be nyúlt a hód prém sü veg be, és ki emelt a ga lamb szár-
nya alól egy ös  sze haj to ga tott pa pi rost, és ör ven dez ve ki ál-
tott egy vers sort a Ko rán 44. szú rá já ból: nem sír mi at tunk 
sem az ég, sem a föld! Tud já tok meg, ti ha lan dók, hogy 
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ség, mint ha is mét, akár csak új év nap ján, hó vi har tört vol-
na ki. Pe dig hát hó pely hek he lyett for ma és tar ta lom, fa bu-
la és szü zsé, té ma és esz mei mon da ni va ló szál lin gó zott az 
im már ki ham va dó fé nyû fel hõk bõl.

Ám Ib ra him pa sa úgy mar kol ta, nyom kod ta, göm böly-
get te a ró mai fa bu lát vagy ro mán his tó ri át, mint aki hó em-
ber vagy hóasszony gyú rá sá ra szán ta rá ma gát, és a dip lo-
ma ták Schlicktõl Maurocordatóig egy em ber ként hord ták 
a szál lon gó pa pí ro kat a ke ze alá. Ki vé ve az orosz kö ve tet, 
Voznyicin fõmarsallt és a len gyel kö ve tet, Zamoyski her-
ce get, mert õk, el fe led kez ve köl csö nös el len szen vük rõl, 
egy sé ges erõ vel hát ra csa var ták a né ma pék le gény kar ja it, 
mi köz ben a ve len cei kö vet, Ruzzini bí bo ros az imént fel-
pat tin tott arany sze len cé ben ta lál ha tó po má dé val vagy ken-
ce fi cé vel vagy háj jal vagy fag  gyú val ügy kö dött va la mit.

Csak hogy rá juk és a ver gõ dõ né má ra ügyet sem ve tett 
sen ki, mert Ib ra him pa sa ke zei közt meg ren dí tõ lát vá nyos-
ság nyert egy re ha tá ro zot tabb kör vo na lat. A ro mán his tó-
ria perc rõl perc re bá jo sabb ará nyo kat öl tött: emitt egy 
göm bö lyû váll, amott egy kar csú láb fej volt ki emel ke dõ-
ben a pa pír töm ke leg bõl. A fe lü let bõl tér fo gat lett, az úti 
ka lan dok kal fel ru há zott bo nyo da lom ban úti ru hát vi se lõ 
bo nyo lult nõi test, a ha tá ro zat lan sze mély le írás ból ha tá ro-
zott sze mé lyi ség. Az ag gas tyán-uj jak alatt meg lá gyult a 
hi deg, der medt szö veg, egy-egy so ra már úgy lük tetett, 
mint a bõr alatt a ve rõ ér. A szem pil lák meg reb ben tek, az 
aj kak szét nyíl tak és csó kot le hel tek.

A leg fur fan go sabb mû vé szet sem ké pes el pa lás tol ni 
töb bé, hogy vé ge a mû vé szet nek. Vagy ahogy a ké sõb bi 
Ma gyar or szág la kói, kor- és pol gár tár sa ink mon do gat ják: 
nincs me se. Nincs bi zony, mert a me sé bõl, Kártigám tö rök 
fo goly kis as  szony ró mai fa bu lá já ból tes tet öl tött ma ga 
Kártigám. Csók ját pe dig már is vi szo noz ta va la ki: nem a 
bol dog atya, aki, mint va la mely má so dik Pygmalion, egy-
szer re for mált az igé bõl tes tet és adott a test nek éle tet, sõt 
aki még a le írás ban sze rep lõ gyé mán tot is ki eme li a le ány 
pi he gõ mel lei kö zül, mi e lõtt hely re gom bol ná a cse lek-
mény ben fél re gom bo ló dott ál ru hát; nem, ha nem a né ma 
fiú, aki vég re ki sza ba dul ván kín zói mar ká ból, szen ve dé-

a szép sé ges Kártigám, aki az én le á nyom, per ce ken be lül 
vi szont lát ja édes ap ját, Ib ra him pa sát, aki én va gyok! Ek kor 
azon ban egy má sik pa pi ros eresz ke dett le, köz vet le nül az 
ég bõl: a szép sé ges Kártigám je len leg azt a ne vet vi sel né, 
hogy Krisz ti na gróf kis as  szony, ha fér fi ál ru há já val együtt, 
me lyet a go nosz Laurin tör pe mi att vett ma gá ra Ve len cé-
ben, nem lett vol na kény te len fér fi ál ne vet is ma gá ra öl te ni, 
mely fér fi név-jel mez úgy hang zik, hogy Bojárdó!

Har ma dik, ne gye dik pa pír lap hul lott a nagy ve zír ölé-
be. Még mi nek elõt te a Lidóról vis  sza eresz ked tek, tör tént, 
hogy az új csó na kos a her ceg nek je len nem lé té ben a ru há-
ját nya ka és mel le kö rül, hogy al kal ma to sab ban lé leg ze-
tet ve hes sen, ke vés sé ki gom bol ta, majd nagy si et sé gé ben 
ros  szul gom bol ta vis  sza; Tuszánói Sán dor her ceg nek visz-
 sza ér kez te kor pe dig el ej tet te a kesz ke nõ jét, mely nek fel-
vé te lé re mi dõn le ha jolt vala, a her ceg ez al kal ma tos ság-
gal fi gyel me sen ta lál ván reá tekénteni, ész re vet te, hogy 
Bojárdó va ló já ban as  szony sze mély, amint ez mel le i nek 
for má já ból ítél he tõ volt, még hoz zá Krisz ti na gróf kis asz-
 szony, mert ép pen azt a gyé mán tot pil lan tot ta meg a mel-
lei közt, me lyet a múlt kor ná la jár tá ban a nya kán lá tott, 
mind azo nál tal még is oly bá szín lel te ma gát, mint ha õtet 
meg nem es mér né, és va ló sá gos fér fi ú nak tar ta ná.

Újabb és újabb la pok hul lot tak. Ib ra him pa sa öröm-
tõl resz ke tõ kéz zel, öröm kön  nyek tõl el ho má lyo sult szem-
mel már csak an  nyit bírt ki be tûz ni, hogy a re gény be li Ib-
ra him pa sa elõtt ott áll nak re gény be li gyer me kei, Ah med 
és Kártigám, és át öle lik egy mást. Tu cat já val, szá zá val zu-
hog tak a re gény lap jai. Mint ha az a rop pant ere jû szél ör-
vény, amely egy ko ráb bi fe je zet vé gén fel kap ta és el so-
dor ta a Kártigám ne vû tö rök fo goly kis as  szony kéz ira tát, 
a köz ben sõ cse lek mén  nyel egyi de jû leg meg ke rül te vol na 
a ro mán his tó ri á val a föld go lyót, és most el fá rad ván, akár 
a szem ben ál ló bi ro dal mak a ha da ko zás ban, a bé ke tár gya-
lás ok hely szí ne fö lött el hul lajt ja zsák má nyát.

Hin ta-pa lin ta: ké nye sen rin ga tóz va hul lot tak a la pok. 
A tûz ra kás ok fö lött meg pör dül tek a föl fe lé szál ló me leg 
le ve gõ ben, majd ele gán san, bá jo san le sik lot tak a ha vat 
bo rí tó szõ nye gek re. Úgy be lep te a szõ nye ge ket a fe hér-
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lyes csók ban fo nó dott ös  sze a ro mán his tó ri á ból 
ki bon ta ko zó tün dé ri tü ne mén  nyel.

Nem so ká ig tar tott a csók, mert a nagy ve-
zír ha ra go san ta szí tot ta el a sze ren csét lent. Egy 

apá tól, egy anyá tól va ló báty ja vagy e le ány nak, te hát ne 
kö vess el ha lá los bûnt Is ten és a ter mé szet el len! A töb-
bi ek uj jal mu tat tak a szép sé ges Kártigámra, aki zo kog va 
ta kar ta el az ar cát: õ a hú god, ez most már vi lá go sabb 
a nap nál, õ Kártigám, te pe dig Ah med vagy! Kü lön ben 
ad dig ra már csak nem vak sö tét volt, mert a fel hõk el hal vá-
nyod tak és szét szó ród tak fent az égen, lent a föl dön pe dig 
le égett a mág lyák tü ze.

A né ma pék le gény in te ge tett, mu to ga tott, fin tor gott, 
mint aki azt akar ja mon da ni, õ nem a hú gom, õ az én éle-
tem egyet len sze rel me! De hát vé gül is nem mon dott sem-
mit, el vég re né ma volt. Ez zel szem ben elõ re lé pett Andró 
gróf, és meg tör ve az ön ként vál lalt né ma sá got, meg len-
get ve kecs ke szõr ka lap ját, har sá nyan azt ki ál tot ta, hogy: 
e né ma le gényt va ló ban Ah med nek hív ták, bár szent 
ke reszt ség ben azt a ne vet nyer te, hogy Li pót. Õ az én rab-
szol gám volt, akit rossz ma ga vi se le te mi att a nussdorfi 
sánc bör tön be akar tam szál lít tat ni, ám e szán dé kom ról 
most ün ne pé lye sen le mon dok. To váb bá ta nú sí tom, hogy 
a kö rünk ben fel buk kant if jú hölgy va ló ban Kártigám, bár 
a ke reszt víz jó vol tá ból Krisz ti na lett be lõ le, sõt egy ide-
ig Bojárdó né ven sze re pelt az én kí sé re tem ben, tud ni il-
lik õ is az én rab nõm volt, ám bir tok lá sá ról ün ne pé lye sen 
le mon dok, még csak vált ság dí jat sem ké rek ér te. Mind ösz-
 sze az a kí ván sá gom, ha kí ván ha tok bár mit is, hogy gon-
dol ja tok rám sze re tet tel, és egy mást is úgy sze res sé tek, 
aho gyan jó test vé rek hez il lik.

Taps hal lat szott, ám ez út tal nem szár nyak, ha nem te nye-
rek ve rõd tek ös  sze: aki csak hal lot ta, meg él je nez te Andró 
gró fot. Mert az égen is ki gyul ladt a leg utol só fel hõ fosz-
lány, és egy pil la na tig erõs, éles fény su ga rat ve tett a je le-
net re. Eb ben az éles fény ben, amely in kább rész vé tet, mint 
örö möt fe je zett ki, a né ma le gény le csu pa szí tott há tán, a 
la poc kák kal egy ma gas ság ban a kö vet ke zõ fel irat vált 
ki ve he tõ vé: Stephanus Nalaczy sum, va gyis Naláczy Ist-
ván va gyok. Az arany sze len cé ben ta lált ke nõcs bár be szé-
des sé nem tet te a né mát, ám a te rem tett lény tit kos jel ze tét 
a mély bõl, úgy lát szik, még is csak a fel szín re hoz ta.

Most az tán akár ki meg lás sa, hogy a né ma le gény ki cso-
da: nem Ah med, még csak nem is Li pót, úgy hogy me het 
vis  sza a pos ta ba rakk mel let ti sü tõ ház ba, már csak azért 
is, mi vel a hol na pi ke nye ret jó len ne, ha már most meg da-
gasz ta ná. Men jen te hát Is ten hí ré vel. Igen ám, csak hogy 
Farringtonnak, aki min den rõl és min den ki rõl tu dott va la-
mics két, ar ról is tu do má sa volt, hogy a Naláczy név nem 
hol mi ron gyos kap ca, mert azt egy elõ ke lõ er dé lyi csa lád 
vi se li, te hát ez a jobb sors ra ér de mes ifjú… de nem, õ, 
Farrington tud még tit kot tar ta ni!

Ám Ib ra him pa sa, aki a fel in dult ság tól egy szót sem 
lett vol na ké pes ki pré sel ni ma gá ból, in tett Farringtonnak, 
hogy csak be szél jen, légy vé dõm, di csérd he lyü kön va ló 
tet te i met, hozz fel ment sé ge ket a hi bá sak ra, kön  nyíts a lel-
ke men he lyet tem is. Ha son ló kép pen un szol ták a töb bi ek: 
azt a kis idõt, ami hát ra van a mai nap ból, hadd szen tel jük 
e nagy sza bá sú rej tély nek, az tán hol nap úgy is meg al kot juk 
a kü szö bön ál ló, hét or szág ra szó ló bé kes sé get!

Farrington meg csó vál ta cop fos man da rin fe jét: nem oly 

nagy rej tély ez, mint hin né tek. Tör té ne tünk elõtt hu szon-
két év vel, mi dõn er dé lyi ki sebb-na gyobb urak egy cso-
port ja ös  sze es kü vést szõtt az ak ko ri fe je de lem el len, egy 
Naláczy Ger gely ne vû ne mes úr Tö rök or szág ba me ne-
kült, még hoz zá jó aka ró inak ta ná csát meg fo gad va, ma gá-
val vit te if jú fe le sé gét és cse cse mõ ko rú fi át is.

Mi tör té nik azon ban? A fi a tal as  szony a szo kat lan éte-
lek tõl meg be teg szik és meg hal, Naláczy Ger gely pe dig, 
hi á ba fi gyel mez te tik jó aka rói, hogy me ne kül jön to vább, 
ha ked ves az éle te, ott akar ma rad ni hit ve se mel lett 
an nak utol só le he le té ig. Ép pen a ha lál eset nap ján ér ke-
zett Szmirnába a hír, hogy az er dé lyi fõ pos ta mes ter ad dig 
ás ká ló dott Kons tan ti ná poly ban, míg az ak ko ri nagy ve zír-
nél ki esz kö zöl te az oda me ne kült ös  sze es kü võk le tar tóz ta-
tá sát, mi re a szmirnai beg ler bég, va gyis az itt lát ha tó Ib ra-
him pa sa meg üze ni a fáj da lom tól súj tott Naláczy Ger gõ-
nek, hogy: no de most már tény leg me ne külj to vább, édes 
egy ko mám, kü lön ben baj lesz.

Mert az már szent igaz, hogy aki a szul tán kön tö sé nek 
sze gé lyé be fo gódz ko dik, azt a fé nyes ar cú szul tán so ha nem 
szol gál tat ja ki sen ki nek, az nem le het; vi szont az na gyon is 
le het, hogy egy szel lõs to rony szo bát vagy egy hû vös pin ce-
zu got nem fog saj nál ni tõ le, sem a ve le já ró húsz-har minc 
font va sat. Mi re sze gény bo lond Naláczy Ger gõ: hol nap 
te me tik a fe le sé ge met, még azt meg vá rom, úgy hogy az itt 
lát ha tó Ib ra him pa sa kön  nyek kel a sze mé ben is mer tet te és 
haj tot ta vég re a le tar tóz ta tá si pa ran csot, nem is ta lál ko zott 
Naláczy Ger gõ vel Is ten fé nyes nap ja so ha töb bé.

Na de már most mi tör té nik? Van Ib ra him pa sá nak egy 
igen ked ves fe le sé ge, aki min denórás vá ran dós, még hoz-
zá azt jö ven dö lik a csil lag jós ok, hogy fiú szü le tik, ameny-
 nyi ben az apa ott lesz a kö zel ben. Csak hogy az as  szony-
ra ép pen a má sik as  szony te me té sé nek órá já ban tör nek 
rá a szü lé si fáj dal mak, amely egy szer smind a le tar tóz ta-
tás órá ja is volt, így te hát Ib ra him pa sa leg jobb aka ra ta 
el le né re is tá vol ma radt a nõi lak osz tály tól, ahol zaj lott a 
szü lés. En nek pe dig az lett az ered mé nye, hogy fiú szü le-
tett ugyan, de hal va szü le tett, az anya pe dig élet és ha lál 
kö zött le beg ve na po kig nem tér ma gá hoz. Köz ben Ib ra-
him pa sa, mint lel ki is me re tes hi va tal nok, jegy zék be fog-
lal ja Naláczy pén zét és fegy ve re it; no de mi té võ le gyen 
az éhe sen ka pá ló dzó, sí ró cse cse mõ vel, aki rõl nem in téz-
ke dik a le tar tóz ta tá si pa rancs? Hej, te kis po ronty, még 
örül hetsz, ha ja ni csárt ne vel nek be lõ led, mert ak kor va la-
mi hasz nod is lesz ab ból, ha majd el pusz tí tod vé re id del 
együtt vé re id föld jét, ám de kön  nyen le het, hogy in kább 
nagy urak há re mét õr zõ he rélt le szel!

Míg ezen töp reng Ib ra him pa sa, kér dik tõ le az öreg-
asszony ok, mit mond junk fe le sé ged nek, ha majd ma gá-
hoz tér? Mert ab ban biz tos le hetsz, hogy mi helyt meg tud-
ja a ken dõ zet len igaz sá got, bá na tá ban meg sza kad a szí-
ve! Ne mond ja tok ne ki sem mit, majd én be szé lek ve le, 
és ami kor az as  szony Ib ra him pa sá ra emel te el gyö tört pil-
lan tá sát, az így szólt hoz zá: lá tod-e szí vem, édes lel kem, 
nem hi á ba kín lód tál oly so kat, mert meg ju tal ma zott Al lah 
(áldassék az õ ne ve), tud to don kí vül oly szép, erõs fiú gyer-
me ket szül tél, hogy be vál na fél esz ten dõs csecs szo pó nak 
is. Ér de mes volt el szen ved ned vagy in kább vé gig csi nál-
nod a ne héz va jú dást; a töb bi már, meg lásd szí vem, édes 
lel kem, jó val kön  nyebb lesz!

Így te hát Ib ra him pa sa, ne kem jó ba rá tom és jó üz let-
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fe lem, sa ját fi a ként ne vel te a fog ság ban el hunyt er dé lyi 
ne mesúr gyer me két, ahogy õ ne vez te, Ah me det; és ha 
én, Farrington egy-egy sú lyo sabb né zet el té ré sünk al kal-
má val nem te szem õt fi gyel mes sé az iránt, hogy al ma 
nem esik mes  sze fá já tól, és hogy vér nem vá lik víz zé, 
ak kor ta lán el is fe led te vol na, hogy Ah med rész ben, de 
csak rész ben az õ fia, mert az ere i ben va la ki más nak a 
vé re fo lyik, nem az övé.

Egyéb iránt az a jö ven dö lé se, hogy a töb bi szü lés már 
jó val kön  nyebb lesz az el sõ nél, va lót lan nak bi zo nyult, 
mi u tán a bol dog anya egy év vel ké sõbb is mét ál dott ál la-
pot ba ke rült, és ami kor el jött az ide je, egész sé ges le ány-
gyer mek nek adott éle tet, de õ ma ga be le halt a szü lés be.

Ezt mond hat tam el, tisz telt urak, Ib ra him pa sá ról és 
gyer me ke i rõl, most azon ban ké sõ re jár, azt már ne kí ván-
já tok, hogy a töb bi rész le tet is el me sél jem: hogy Ah med, 
va gyis az if jú Naláczy mi kép pen sej tet te meg szár ma zá-
sát, hogy hú ga (vagy nem hú ga), Kártigám ho gyan ke rült 
be ab ba a ró mai fa bu lá ba vagy ro mán his tó ri á ba, amely-
nek Menander a szer zõ je, aki ál lí tó lag ha lott, bár én er re 
nem es küd nék meg, hogy mi kép pen lob ban tak sze re lem re 
egy más iránt a cse le ke de tek és a cse lek mény köz ti mesz-
 sze ség bõl, hogy Ah med, va gyis Naláczy Pis ta mi kép pen 
esett szánt szán dék kal ke resz tény fog ság ba Lugosnál, hát-
ha meg ta lál ja Kártigámot – mind ez hos  szú és bo nyo dal-
mas vol na, mi pe dig, úgy ve szem ész re, ki fá rad tunk a mai 
nap sok em lé ke zet re mél tó fur csa sá gá tól.

Te hát pi hen jünk, tisz telt urak, majd hol nap egy óra 
vagy húsz perc alatt ren dez zük a még hát ra lé võ né hány 
vi tás kér dést, meg fo gal maz zuk a bé ke szer zõ dést, le for dít-
juk, hi te le sít jük, és az tán leg alább két év szá za dig nyu god-
tan al ha tunk. Jó éj sza kát.

És ha most min den ki bé ké sen, csen de sen el vo nult vol-
na a ma ga szál lá sá ra, ak kor nem is kel le ne meg ír nunk 
azt a né hány be kez dést, ami tör té ne tünk bõl még hát ra-
van. Csak hogy va la ki fel ki ál tott, és a der mesz tõ sö tét ben, 
hi szen a tü zek már ki alud tak, nem is tud juk meg ál la pí ta-
ni, hogy ki volt: ve gye fe le sé gül!

Más va la ki, más irány ból pe dig vis  sza or di bál ta: men-
jen hoz zá férj hez! Meg for dul tak, és Ib ra him pa sa fe lé 
tó dul tak mind an  nyi an. Ad dig nem lesz tel jes a bé kes ség, 
amíg e két sze ret ni va ló fi a tal te rem tést nem kö ti ös  sze 
hol tig tar tó frigy!

Mond ta Schlick, hogy õ a csá szár ne vé ben ígé ri, 
Naláczy fe le sé ges tül ha za tér het Er dély be, ott vis  sza kap ja 
csa lá di bir to ka it, sõt még ra gaszt hat is hoz zá juk ezt-azt-

amazt. Zamoyski fel aján lot ta, hogy az if jú pár a sze pes sé-
gi len gyel vá ro sok bár me lyi ké ben kap hat egy szép, elõ ke lõ 
pol gár há zat, vagy akár Krak kó ban is. Ez mind sem mi, ki ál-
tot ta Voznyicin: az én cá rom, aki Romanov lé vén, ro kon ság-
ban áll a ro mán his tó ri ák kal, egy egész kor mány zó sá got is 
kész rá bíz ni az if jú Naláczyra, vagy irá nyít hat ná az új fõ vá-
ros épít ke zé se it, vagy leg alább is a ré gi terv be vett jepifányi 
zsi li pe ket! Ruzzini mo so lyog va sut tog ta, hogy a ve len cei 
ál lam ta nács örö mest fo gad ná fel Naláczyt is, meny as  szo-
nyát is bi zal mas fel ada tok ra jó fi zet sé gért, hi szen sen ki 
sem tud olyan ha té ko nyan be súg ni, mint aki né ma.

Ek kor döb ben tek rá a je len le võk, hogy nem csak Ah-
med, va gyis Li pót, vagy Naláczy Pis ta né ma, ha nem 
Kártigám, az az Krisz ti na gróf kis as  szony sem tud meg-
szó lal ni. An  nyi baj le gyen, ki ál tot ták, leg fel jebb mu to ga-
tás ré vén fog nak egy más sal érint kez ni, ha csak nem lesz 
olyan sö tét, mint pél dá ul itt és most. Vagy pe dig a há zas-
ság szent kö te lé ké ben fok ról fok ra meg jön a sza vuk, és 
egy szer ta lán azt is el me sé lik, mi tõl né mul tak meg, mert 
azt egyi künk sem tud ja, még Farrington úr sem.

Ib ra him pa sa pe dig meg tör ten és be le tö rõd ve mo tyog-
ta: most már mind egy, most már úgy is ke resz té nyek vagy-
tok, úgy is ide ge nek vagy tok, úgy is meg vagy tok becs te le-
nít ve. Ál dá som rá tok, gyer me ke im!

Olyan ér tel mû meg ál la po dás szü le tett (hi szen já ra to sak 
vol tak a meg ál la po dás mû vé sze té ben), hogy a bé ke szer-
zõ dés ki hir de té sé nek nap ján fog sor ke rül ni a me nyeg zõ-
re is, va la mint, hogy a nagy tár gya ló ba rak kot ká pol ná vá 
ala kít ják, és a fa lá ra két nyel vû em lék táb lát füg gesz te nek 
Kártigám és Ah med, Krisz ti na és Ist ván bol dog me nyeg-
zõ jé nek em lé ké re.

A nagy tár gya ló ba rakk he lyé re épí tett ká pol na most is 
meg van, ma gunk is lát tuk, ami kor Sremski Karlovciban 
jár tunk, az itt le írt ese mé nyek után há rom száz egy év vel, 
egy épp olyan hi deg, szür ke té li na pon, mint ami lyen rõl 
szólt ez a fe je zet. Fal vak, vá ro sok, em be rek ak ko ri ban 
kezd tek ma guk hoz tér ni egy újabb há bo rú ból, amely ke-
vés sel az elõtt sza kadt fél be, ami sok egyéb mel lett az zal 
a kö vet kez mén  nyel is járt, hogy majd nem olyan kö rül mé-
nyes volt Péterváradnál át kel nünk a Du nán, mint an nak 
ide jén a ke resz tény ha tal mak de le gá ci ó i nak.

De nem kí vá nunk be szél ni sem ak ko ri él mé nye ink rõl, 
sem je len le gi ag go dal ma ink ról. So kat em le ge tett el be szé-
lõi ha tal munk nem ter jed ki rá juk. Ép pen csak meg em lít-
jük, hogy e so rok írá sa köz ben újabb, és ta lán min den ed di-
gi nél pusz tí tóbb há bo rú ké szü lõ dik, ez út tal az egy ko ri osz-
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mán bi ro da lom túl só szé lén; hogy amit egy szer 
már tu dott a po li ti ka mû vé sze te, a ha tal mak és 
erõk tar tós ki egyen sú lyo zá sa, a leg újabb kor-
ban fe le dés be me rült, és nincs re mény, hogy a 

fe le dés bõl elõ buk kan egy ha mar. Ám fõ leg az fe lej tõ dött 
el, hogy a po li ti ka és a dip lo má cia mû vé szet: mû vé szet-
nek kell len ni ük és ma rad ni uk, más kü lön ben er köl csi nor-
mák sem kér he tõk raj tuk szá mon. A po li ti ka az el múlt 
száz év so rán az el len ség ki je lö lé sé nek gya kor la tá vá zül-
lött, és a dip lo má cia ere jé bõl jó eset ben is csak men tõ ak-
ci ók ra fut ja.

In kább azt mond juk el be fe je zé sül, hogy a nagy tár gya-
ló ba rakk he lyén ál ló ká pol ná ban azt az em lék táb lát, amely-
nek a né ma pár me nyeg zõ jé rõl két nyel ven kel lett vol na 
szót ej te nie, nem ta lál tuk, ami nem is meg le põ, mi vel a 
me nyeg zõ re nem ke rült sor. Kártigám és Ah med (ne vez-
zük õket így, hos  szú és küz del mes né ma sá guk jo gán), mi-
u tán bú csú csó kot vál tot tak, mind ket te jük nyu god ni tért, 
Ah med a pos ta ba rakk mel let ti sü tõ ház ba, Kártigámot, 
jobb szál lás hí ján, be kí sér ték a nagy tár gya ló ba rakk egyik 
ol dal só kam rá já ba, ahol Farrington tar tot ta ké zi köny ve it 
és író szer szá ma it. En nek ab la kát pok ró cok kal be töm ték, 
le te rí tet tek a föld re egy szal ma zsá kot, amely mel lé for ró 
víz zel te li fa ze ka kat ál lí tot tak. Így már egé szen kel le mes 
volt oda bent, leg alább is egy éj sza kát ki le he tett bír ni. A 
töb bi meg már jó val kön  nyebb lesz.

For rá sa ink hall gat nak ró la, de mi úgy kép zel jük, hogy 
höl gyek is tar tóz kod tak a tár gya lá sok hely szí nén, vagy 
leg alább is a kö zel ben, pél dá ul Karlowitz fa lu meg ma-
radt és le nem fog lalt épít mé nye i ben va ló szí nû leg ta nyát 
ver tek a szeb bik nem kép vi se lõi, sõt a futaki ha lász fe le-
sé ge sem bán ta, hogy ke res het egy kis kü lön pénzt. Ám 
ar ra még csak gon dol ni sem le he tett, hogy a szép sé ges 
Kártigám, aki egye nest az ég bõl hul lott, pa tyo lattisz ta fel-
hõk kö zül, hol mi szen  nyes éle tû, mos dat lan hely be li nõk 
tár sa sá gá ban tölt se az éj sza kát. Pe dig hát, ki tud ja, ta lán 
jobb lett vol na rá bíz ni Kártigámot ezek re a le á nyok ra és 
as  szo nyok ra, akik nek rossz éle tük, de jó szí vük volt.

Más nap reg gel ugyan is ar ra éb red tek a tár gya ló fe lek, 
hogy nincs ke nyér. Kor gó gyom ru kat nyom kod ták, zú gó 
fe jü ket ta po gat ták, míg eszük be nem ju tott: per sze hogy 
nincs, hi szen pék le gény sincs, ha nem egy er dé lyi fõ úri 
csa lád le szár ma zott ja van he lyet te, az pe dig nem fog ja 
sem ki szag gat ni, sem ke men cé be tol ni a nyers tész tát. És 
még ja vá ban rág csál ták a Corbelli-vértesektõl ka pott sa va-
nyú ko misz ke nye ret, ami kor hí re jött, hogy ma ga a fi a-
tal ne mes úr is, már akár mi volt a ne ve, oda van, va gyis 

nincs meg. Ez zel kap cso lat ban egé szen kü lön bö zõ hí resz-
te lé sek szál long tak: hogy el szö kött, il let ve hogy meg be-
te ge dett és meg halt, mint an nak ide jén Ib ra him pa sa ked-
venc fe le sé ge.

Ez utób bi lát szott va ló szí nûbb nek. Mert az is le het, 
hogy tü dõ gyul la dást ka pott, ami kor fé lig le vet kõz ve órá-
kig sza lad gált a csi kor gó hi deg ben, ám ép pen ség gel az 
sincs ki zár va, hogy a vi za epé jé tõl ka pott va la mi sú lyos 
fer tõ zést, vagy hogy a szín arany sze len cé ben ta lált ke nõcs-
tõl mér ge zõ dött meg, vagy pe dig te rem tett lény ként nem 
bír ta el vi sel ni, hogy mint egy könyv tá ri könyv nek vagy 
tit kos kém je len tés nek, hol mi kí ván csis ko dó ide ge nek fel-
szín re hoz zák a szig na tú rá ját.

Ta lán itt van még a kö zel ben: tes té nek atom jai be fu ra-
kod tak a fa gyott föld be, lel ke ös  sze ve gyült a kon dér ból fel-
szál ló gõz zel, a hi deg és ked vet len reg ge li köd del. Vagy 
az is el kép zel he tõ, hogy nincs már a kö ze lünk ben, hogy 
pél dá ul be dob ták a Du ná ba, aho gyan Thyll és Lachowitz 
holt test ének is lé ket vág tak a Du na je gén, és aho gyan holt-
tes tet, ugyan úgy élõ tes tet is be le het lök ni a jég alá.

Ám ez csak az egyik volt a két el tû nés kö zül, mi vel 
Kártigámot sem lát ták se hol, akik reg gel be ko pog tat tak a 
nagy tár gya ló ba rakk ol dal fül ké jé nek aj ta ján. Le het sé ges, 
hogy õ is el szö kött; bár ki elõl szö kött vol na és ho vá? 
Vagy ta lán Ib ra him pa sa nem tu dott be le nyu god ni, hogy 
el ve szít se kar jai kö zé alig hogy vis  sza tért le á nyát, és amíg 
a nagy tár gya ló ba rakk mel lõl a két õr szem fél re hú zó dott 
egy fer tály órá ra, hogy mi köz ben az egyik le ku po ro dik, a 
má sik vi gyáz zon rá, vagy hogy a futaki ha lász fe le sé gé-
vel és nõ vé ré vel tölt se nek édes per ce ket, ad dig is me ret len 
tet te sek a szen der gõ Kártigámra rá tör ték az aj tót? Nincs 
már idõnk ezen töp ren ge ni. Még csak ar ról tu dó sít hat juk 
az ol va sót, hogy a ca fa tok ra té pett szal ma zsá kon, szal má-
val ös  sze ke ve red ve, kéz irat la pok he ver tek, leg na gyobb 
ré szük sér tet le nül. Farrington ké zi köny ve i nek és író szer-
szá ma i nak sze ren csé re nem esett ba juk, és a vi zes fa ze ka-
kat va la kik még idõ ben ki vit ték.

Nem fog meg le põd ni az ol va só, ha ar ról is tu do mást 
sze rez, hogy a ter je del mes kéz irat a Kártigám ne vû tö rök 
fo goly kis as  szony ro mán his tó ri á ja volt, ám az írás né mi-
leg már el hal vá nyo dott raj ta, oly an  nyi ra, hogy William 
Farrington, aki ta ka ré kos em ber volt, és aki a kö vet já rás 
ne héz sé gei közt a foly to nos pa pír hi ányt is szá mon tar tot-
ta, a re gény so rai kö zé kezd te be íro gat ni a bé ke szer zõ dés 
vég le ges vál to za tá nak pont ja it. És mint ha Is ten is rá bó lin-
tott vol na e jó szán dé kú, hasz nos mun ká ra, a szür ke té li 
fel hõk ha sa dé kán egy pil la nat ra ki sü tött a nap.


