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Els™ fejezet

A strucc?
Az egy egzotikus mad‡r!

E

bben a negyedben senki sem volt magyar.
Johnny tudta ezt, de ugyanœgy nem tšr™dštt vele, ahogy a kŽt h‡zzal
odŽbb lak— Sz‡sa azzal, hogy orosz. Pedig Sz‡sa Ð hivatalosan Alexnek h’vt‡k, de mindenki csak Sz‡s‡nak sz—l’totta Ð csœnya Žs fogatlan, rond‡n beszŽl Žs r‡ad‡sul gonosz. A szomszŽd Maciek sem tžnt gondterheltnek a
lengyelsŽge miatt. Ann‡l ink‡bb bosszantotta a kishœga, aki miatt gyakran
elvertŽkÉ de err™l majd kŽs™bb. A lŽnyeg, hogy Johnny ugyanœgy nem
volt magyar, mint ahogy a hatalmas orsz‡g rengetegfŽle nŽpe sem volt
orosz vagy k’nai, esetleg szingalŽz. Hanem amerikai. S erre mindannyian
bŸszkŽk voltak, ak‡rhonnan is jšttek, s ak‡rmilyen volt a b™rŸk sz’ne. KŸlšnben csak Johnny nagypap‡ja magyar, a tšbbiek mind rendes ’rek. Pontosabban a kŽt nagymama, akik m‡sod-unokatestvŽrek, egyŸtt gyerekeskedtek Chicag—ban, csak m’g Bessy nŽni hozz‡ment a magyar J‡noshoz,
addig az id™sebbik n™vŽr, vagyis Lizzy nŽni egy olasz bev‡ndorl—t szemelt
ki mag‡nak. Mario mosogat‡sb—l Žlt Žs igaz‡n nem volt gazdagnak mondhat—. Hogy azt‡n az ™ gyerekeik is pont egym‡sba lettek szerelmesek Žs
nem valami vastag Dagoberts b‡csiba, h‡t err™l igaz‡n nem tehetett senki.
De azt hiszem, ti ink‡bb Johnnyr—l szeretnŽtek hallani valamit. Nos,
Johnny ‡tlagos kissr‡c, van kŽt szepl™je az orra hegyŽn, szeret olvasni,
iskol‡ba j‡rni viszont nem annyira. Pedig tŽnyleg j—l tanul, de a baseballban nem nagyon jeleskedik, meg m‡s sportokban sem, s ezŽrt
gyakran kicsœfolj‡k.
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Ð Pedig nekem szemŸvegem sincs, Žs felŸlŽsb™l is tšbbet csin‡lok, mint
az a h‡jpacni M‡rk Ð morogta azon a napfŽnyes reggelen, mikor tšrtŽnetŸnk elkezd™dštt.
Ð A ãnagyÓ M‡rkot m‡r nem izgalmas cikizni Ð vŽlte Claire, aki a
szomszŽdban lakott, Žs gyakran elk’sŽrte Johnnyt nŽh‡ny utcasarkon
keresztŸl, az iskola felŽ. A suli el™tti h‡ztšmbnŽl azt‡n elv‡ltak egym‡st—l, nehogy azt higgyŽk a tšbbiek, hogy szerelmesek. Vigy‡zni kell
az embernek a renomŽj‡ra. J‡nos nagypapa szokott ilyeneket mondani,
Johnny sok‡ig nem Žrtette, mi az a renomŽ, tal‡n rekamiŽ, vagy ilyesmi, amin pihenni lehet, Žs azŽrt kell annyira vigy‡zni r‡. Azt‡n csak
megkŽrdezte egyszer.
Ð A j— h’re, kisfiam Ð mondta a nagypapa, Žs megpšdšrte a bajsz‡t. Ð
A j— h’rŽt az ember csak egyszer vesztheti el. Soha nem jšn vissza tšbbŽ.
ògyhogy Johnny ehhez tartotta mag‡t. Azt ugyanis tudta, hogy milyen, ha valaki soha nem jšn tšbbŽ vissza. Mario nagypapa tžnt el egy
hasonl—an ver™fŽnyes reggelen, mint a mai... A temet™ben igaz, nŽha meg
szoktak l‡togatni egy kšvet, amire az ™ neve volt felvŽsve, de h‡t a hideg
k™ egy‡ltal‡n nem hasonl’tott az egykori nagypap‡hoz. Johnny teh‡t vigy‡zott a j— h’rŽre, de ’gy is volt baja elŽg. Mivel a ãnagyÓ M‡rkot nem Žrdemes cikizni, ezŽrt az ™, vagyis Johnny szŽkŽre raknak rajzszšget, az ™
padj‡t firk‡lj‡k tele krŽt‡val mostan‡ban. Johnny nem tudta mikor kezd™dštt az egŽsz, de kezdte elvesz’teni a tŸrelmŽt, Žs bosszœszomjas terveket
forralt mag‡ban Žjszak‡nkŽnt, amikor felriadt ‡lm‡b—l.
Ð Legel™szšr Sz‡s‡nak kellene beverni az orr‡t Ð kiab‡lja ilyenkor, sokszor annyira hangosan, hogy Ždesanyja ijedten szalad be a szob‡j‡ba.
Ð Rosszat ‡lmodt‡l, kisfiam? Ð kŽrdezi az anyja, Johnny meg œgy tesz,
mintha nem hallan‡. BefelŽ fordul, Žs fŸlŽre hœzza a paplant.
Ð òjabban valami baja van a gyereknek. RŽgebben egy‡ltal‡n nem kiab‡lt Žjszak‡nkŽnt Ð agg—dik Rosa, Johnny mam‡ja.
Ð Majd kinšvi. Kamaszodik, tudod Ð vŽli az apja. Ð Ink‡bb gyere aludni. F‡radt leszel holnap.
ƒs Rosa visszaheveredik a fŽrje mellŽ, b‡r tudja, egy‡ltal‡n nem lesz f‡radt. Sem holnap, sem m‡skor. F‡radtak csak a fŽrfiak szoktak lenni, mi
n™k nem engedhetjŸk meg magunknak azt a luxust, hogy f‡radtak le-
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gyŸnk, mikor mosogatni kell, meg f™zni, mert a f‡radt fŽrfiak šrškkŽ Žhesek. î, nem! De a gyereket szemmel l‡that—lag gyštri valami, majd holnap kikŽrdezi, ha hazajšn az iskol‡b—l.
Johnny azonban nem volt sem ‡rulkod—s, sem panaszkod—s. Nem
mintha nem szerette volna az Ždesanyj‡t, dehogyis! ït szerette a legjobban a vil‡gon. Csak vigy‡zott a j— h’rŽre. Ez valahogy nagyon benne maradt. Ez a j— h’r dolog. Most is, ahogy elŽrtŽk az utols— h‡ztšmbšt, csak intett a sz™ke hajœ Claire-nek, induljon balra, ™ meg jobbra kerŸl. Nehogy
sz— Žrje a h‡z elejŽt. çm alig lŽpett kett™t, m‡ris Sz‡s‡ba Žs Maciekbe Ÿtkšzštt. Maciek œjabban ‡rnyŽkkŽnt kšvette az oroszt, a lengyel fiœ ugyanis egyedŸl nem mert verekedni, pedig j—val magasabb volt Sz‡s‡n‡l. Az
orosz azonban gyors volt, mint a vill‡m, Žs kegyetlen. Tšbbnyire az orr‡ba
v‡gott ellenfeleinek, Žs am’g azok vŽreztek, felhœzta a nyœlcip™t. òjabban
nem mindig menekŸlt el oly hirtelen, r‡Žbredt ugyanis, hogy nyugodtan
tov‡bb kegyetlenkedhet orrvŽrz™s ‡ldozataival, hiszen azok kŽptelenek
vŽdekezniÉ
Johnny megpr—b‡lt elhœzni mellettŸk, de Sz‡sa elŽrakta a cip™je orr‡t.
Ð Hov‡ ez a nagy sietsŽg? Ð vigyorgott az orosz fiœ, akinek ilyenkor fur‡n šsszeszaladt a szemšldške.
Ð …sszevesztŽl a csajoddal?
Ð Milyen csajjal? Mir™l beszŽltek?
Ð Na nŽzd, hŸlyŽre vesz minket a kiscs‡v— Ð fordult Sz‡sa Maciekhez.
A lengyel nem vigyorgott, csak a szeme villant. M‡r tœl volt a reggeli
verŽsen, termŽszetesen Ð a hœga miatt. De err™l Ð mint mondtam Ð
majd kŽs™bb.
Ð A sz™ke cicabab‡r—l mesŽlŸnk haver! Jutott‡l m‡r valamire, vagy mŽg
csak a kšršket futod?
Johnnynak nem voltak olyan szŽles kšrž szexu‡lis ismeretei, mint a
csupa izom orosznak, de azt megŽrtette, hogy itt valami sœlyos sŽrtŽs
hangzott el, olyasvalami, amit nem szabad sz— nŽlkŸl hagyni. Tudta, hogy
nincs semmi esŽlye, s akkor sem lenne, ha nem ‡llna itt a nagy mel‡k lengyel. De Claire-t szerette, ™ volt az egyetlen, akivel beszŽlgetni tudott a
gyerekek kšzŸl, akik vagy jeleskedtek a baseballban, vagy pedig l‡nyok
voltak, Žs azŽrt nem ‡lltak sz—ba vele.
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Ð Mit mondt‡l? Ð kšzelebb lŽpett Sz‡s‡hoz, megcsapta az orosz fiœ vegyes (k‡posztaÐizzads‡gÐhagyma) szaga. L‡tta a vigyorg— szemšldškšket, s szinte m‡r Žrezte az orr‡n az ŸtŽst.
Ð H‡t ti miŽrt nem mentek az iskol‡ba? Mindj‡rt nyolc —ra!
Jack b‡csi volt az, angolt tan’tott a suliban, s most a legjobbkor Žrkezett.
Ð Csak a hŽtvŽgi meccsr™l dum‡lunk Ð mondta ‡rtatlan szemmel
Sz‡sa, hirtelen kett™t h‡tralŽpett, Žs szinte bar‡ts‡gosan intett Johnny
felŽ. Ð A Lakers az egy szar. A Bulls fog gy™zni.
Ð Majd —ra ut‡n megvitatj‡tok. GyerŸnk fiœk, mindj‡rt elkŽsŸnk!
Johnny az egŽsz els™ —r‡n azon izgult, hogy mi lesz a szŸnetben?! Nem
lehet mŽg egyszer ekkora szerencsŽje. Nem vŽdheti meg šrškkŽ valamilyen arra j‡r— feln™ttÉ Sz‡sa viszont orr‡t tœrva unatkozott, Žs az utols—
št percben felfedezte mag‡nak a kis Ulit, mint kšvetkez™ ‡ldozatot. ògy
tžnt, elfeledkezett Johnnyr—l, legal‡bbis erre a napra.
Johnny borong—s hangulatban ment hazafelŽ, s ez az ŽrzŽse nem mœlt
el az egŽsz nap folyam‡n. Otthon œgy tett, mintha tanult volna, de csak
Ÿlt a kšnyv fšlštt. Hagyj‡k bŽkŽn. Hagyj‡k bŽkŽn ™t egŽszen. Nem is
mertŽk zavarni, mŽg az Ždesanyja is csak —vatosan tekintgetett felŽje, s a
tšbbieket csit’totta: Ð Hagyj‡tok Johnnyt! Tanul. A tšbbiek pedig, vagyis
apu meg J‡nos nagypapa, meg Bessy nŽni Žs Lizzy nŽni igyekeztek olyan
halkan j‡rni-kelni, ahogy csak tudtak, s id™nkŽnt fontoskodva az ajkuk
elŽ tettŽk az ujjukat: Pszt! Legyetek csšndben. Johnnynak sok leckŽje van!
Ð De ennyi csak nem lehet! Nagypapi csšrtetett be a szob‡ba nagy dŽrrel-dœrral, s bev‡gta az ajt—t.
Ð Beteg vagy, kisfiam? Sœlyos agydaganatod lehet, ha ennyit tanulsz!
Vagy m‡s a baj?
Johnny nagyon szerette a nagypapit, aki a kŽt nagymam‡val egyŸtt
azŽrt lakott velŸk, mert œgy vŽltŽk, hogy a kšzšs pŽnzb™l, amit a csal‡dtagok šsszedobnak, nagyobb h‡zat tudnak bŽrelni. Ez Amerik‡ban nem
szok‡s, Žs nem is logikus, hiszen minŽl tšbben vannak, ann‡l kevesebb
hely jut mindenkinek, de nagyap‡Žk valahogy m‡skŽpp gondolkodtak,
mint az itteniek. SzerettŽk a nyŸzsgŽst, az egyŸttlak‡st, a ricsajt. (Sajn‡lt‡k is, hogy csak egy unok‡juk van!) EzŽrt volt nehŽz nagypap‡nak egŽsz
nap l‡bujjhegyen j‡rni, Žs csšndben maradni.
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Sz—val Johnny cs’pte a nagypapit, de nem akart beszŽlni se Sz‡s‡r—l, se
Maciekr™l, se a sz™ke Claire-r™l, akivel egyŸtt mennek iskol‡ba minden
reggel. Nagypapa viszont a vesŽjŽbe l‡tott.
Ð N™? Ð kŽrdezte huncutul. Johnny csak intett a fejŽvel.
Ð No, ha nem n™, akkor verekedŽs. Tal‡n Žppen a n™ miatt.
Johnny mŽg mindig nem v‡laszolt.
Ð V‡rj csak! Kapsz t™lem valamit, ami a seg’tsŽgedre lesz.
Nagypapa visszacsattogott a szob‡j‡ba, majd hamarosan ismŽt megjelent.
Ð Nyœjtsd ki a kezed.
Johnny tenyerŽben egy aranygyžrž csillogott, r‡ad‡sul pecsŽtgyžrž.
Johnny mŽg sohasem l‡tott ilyen szŽpet.
Ð Ez egy var‡zserejž gyžrž... Aki felhœzza, annak nem ‡rthat senki a
vil‡gon.
Ð MŽg Sz‡sa sem?
Ð Ki az a Sz‡sa?
Ð î, csak egy gyerek az oszt‡lyb—l. Igazib—l Alexnak h’vj‡k.
Ð Ez megvŽd egy egŽsz csapat Sz‡sa ellen. De nŽzd csak meg, milyen
mad‡r van a pecsŽtjŽn!
Johnny csod‡lkozva b‡multa a gyžržt. Fura egy mad‡r, annyi szent!
Ð Varjœ?
Ð Dehogy varjœ! Ez egy strucc, kisfiam, egy igazi afrikai strucc. Majd
holnap mesŽlek r—la. Most menj aludni, mert œgy hallom, mindj‡rt itt lesz
a nagyany‡d, Žs mostan‡ban rŽmes hangulatai vannak!
Val—ban Bessy nŽni kšzeledett, messzir™l lehetett hallani a kiab‡l‡st.
Ð MiŽrt zavarod a gyereket, vŽn isz‡kos, nem hallottad, hogy tanul?
Ð Nem zavarom, Žs nem is tanul.
Ð Mert zavarod.
Nagypapa nagyon csœny‡n nŽzett, azt‡n mŽgsem sz—lt semmit.
Ð Te meg kisfiam jobb, ha lefekszel. KŽs™ van m‡r nagyon.
Johnny sosem volt ennyire sz—fogad—. A m‡skor fŽl—r‡s fŸrdŽsÐfršcskšlŽsb™l št perc se lett Žs valamiŽrt elalv‡s el™tt sem akart olvasgatni az
‡gyban. A feln™ttek nem ŽrtettŽk a dolgot, csak nagypapi mosolygott titokzatosan. Johnny mŽg megforgatta ujj‡n a gyžržt, strucc, strucc, mifŽle
strucc Ð mormolta, azt‡n mŽly ‡lomba zuhant.
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Csatamez™n Žbredt, rettent™ ord’toz‡s, hujjogat‡s kšzepette. T‡volabb
kerek tornyokkal Žs b‡sty‡kkal ell‡tott v‡r, esik az es™. ƒs itt meg egy s‡tor, kŽk sz’nž selyemb™l, arany h’mzŽssel, mint a mesŽkben. Johnny Žrzi,
hogy repŸl, valami ismeretlen hatalom fogja Žs ršp’ti a furcsa s‡tor felŽ,
melyb™l egyre hangosabb jajgat‡s hallatszik. SzŽtny’lik el™tte a selyem, s
odabent hatalmas, vŽres harcosokat l‡t. A harcosok egy vil‡gosbarna hajœ
ifjœ kšrŸl ‡llnak, az ifjœ hason fekszik a medveb™rškšn. L‡b‡b—l ny’lveszsz™ meredezik. Egy ember Žppen ezt a ny’lvessz™t r‡ngatja, a homlok‡t
meg barna ruh‡s szerzetes tartja az ifjœnak, Žs vizes kend™vel tšršlgeti.
Johnny csod‡lkozva ‡ll a medveb™r el™tt, de valaki fŽlretasz’tja.
Ð Kapit‡ny œr, kitšrt a talj‡n!
Ð Hol tšrt ki, hogy essŽk mindbe az istennyila!
Ð H‡t a kapujukon, ott tšrtek ki.
Ð Azt mindj‡rt gondoltam, Ždes egy fiam, hogy nem a kŽmŽnylyukon
repŸltek ki, mint Szent Mih‡ly arkangyal, de azt mondd, melyiken? Az
Žszakin, vagy a nyugatin?
Ð A nyugatin, nagy j— uram!
Johnny majdhogynem hal‡lra ršhšgte mag‡t ezeken a fura szšvegeken. H‡t mŽg, amikor a kapit‡nynak nevezett —ri‡s borzaszt—an fontoskod— kŽppel kiviharzott a s‡torb—l.
Azt mindenesetre Žlvezte, hogy ™t nem l‡tja senki, Žs ’gy szinte p‡holyb—l b‡mulhatja az esemŽnyeket. çlmodom csup‡n? Nem, ez nem lehet
‡lom, annyira val—s‡gos minden. EgŽszen olyan, mint a Halhatatlanokban.
AzŽrt ha az ifjœra vet™dštt a pillant‡sa, csak elkomorult. H‡t persze, szšrnyž seb lehetÉ Vajon tud-e majd j‡rni, ha meggy—gyul?
Kšzben a s‡torban felgyorsultak az esemŽnyek. Az ijedt kŽpž mack—
visszatŽrt Žs r‡fšrmedt a ny’lvessz™t r‡ngat— m‡sikra:
Ð Nicht gut, te barom! Ulrik, mit csin‡lsz?
Ð Was ist draussen passiert? Ulrik szeml‡tom‡st nem Žrtette, mi tšrtŽnik odakŸnn.
Ð Vigy‡zz innen, te szerencsŽtlen.
Johnny l‡tta mŽg, hogy az ijedt mack— fŽlrer‡ngatja az Ulriknak nevezett m‡sikat, s egy er™teljes r‡nt‡ssal kihœzza a sebb™l a ny’lvessz™t. A sebb™l šmlštt a vŽr, az ifjœ ord’tott, a fejŽnŽl ‡ll— szerzetes pedig hangosan
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im‡dkozni kezdett. Mindezt l‡tta, de valahogy egyre halv‡nyabban, Žs
egyre magasabbr—l. Ne mŽg Ð kŽrlelte az ismeretlen er™t, hadd maradjak
mŽg egy kicsit! Annyira Žrdekes! De az er™ rep’tette egyre fšljebb Žs fšljebb.
ãIn principo erat verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat
VerbumÉÓ Ð hallotta mŽg, de egyre messzebbr™l, s azt‡n m‡r csak egy
dolog maradt meg az emlŽkezetŽben: egy strucc! Igen, ak‡rmilyen fura is,
de Johnny erre az egzotikus mad‡rra lett figyelmes, no nem Žl™ben, hanem picike szobor form‡j‡ban. A strucc a s‡tor tetejŽn Ÿlt, Žs szerencsepatk—t tartott a cs™rŽben.
Ð Azt az istennyil‡s szerencsepatk—j‡t, azt a szentmih‡ly arkangyalos
szerencsepatk—j‡t, azt a É
Ð ƒbredj, kisfiam, reggel van!
Johnnyt Bessy nŽni r‡zogatta.
Ð Hol tanulsz te ’gy k‡romkodni? Tal‡n az iskol‡ban?
Bessy nŽni a j—s‡gos kšvŽr kateg—ri‡ba tartozott, de most nagyon szigorœan nŽzett. ƒs f™leg csod‡lkozva. Igen, ez a helyes kifejezŽs. Hiszen
Johnny nem haszn‡lt tr‡g‡r szavakat, ink‡bb csak az istent k‡romolta,
ami persze elŽg nagy bžn lehet, de nem az ™ alapvet™en hitetlen csal‡dj‡ban. Arr—l nem beszŽlve, hogy Ð mint tudjuk Ð a k‡romkod‡s eme form‡i
m‡r rŽg—ta nincsenek divatban.
Johnny igyekezett id™t nyerni. El™szšr a szemŽt dšrzsšlgette, azt‡n ‡s’tozott, majd hevesen vakar—zni kezdett. Nagymama hamarosan meg is
unta a tŽtlenkedŽst.
Ð J—l van, l‡tom mŽg nem vagy magadn‡l, eridj mosakodni, a reggelid
m‡r v‡r.
Johnny vid‡man Ÿgetett ki a fŸrd™szob‡ba, de fut‡s kšzben valami
szšget Ÿtštt a fejŽbe. Mennyire m‡s volt ez a vil‡g, mint amir™l ™ ‡lmodott! Mennyire œjak voltak a hangok, az illatok! Bezzeg ez itt! Ezredszer
hallotta, hogy v‡r a reggelid, eridj mosakodni, elkŽsel az iskol‡b—l, meg
ilyesmi. De honnan jšn ez az egŽsz? Hiszen olvasott ™ m‡r sokfŽle kšnyvet, mŽg v‡rostromr—l meg lovagokr—l sz—l—t is, de az ut—bbi hetekben, ha
kšnyv kerŸl a kezŽbe, csak fŽlredobja. Nyilv‡n az Ÿt™dštt Sz‡sa miatt. Akkor meg? Mit™l ‡lmodik ilyeneket?
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Nem tžn™dhetett sokat a rejtŽlyes ‡lmon, mert kšzhely ide, vagy oda,
v‡rta az iskola. Az œjs‡gosn‡l tal‡lkozott Claire-rel. Johnny szeretett volna
beszŽlni vele az ‡lomr—l, ‡m nem tudta, hogyan fogjon hozz‡. A l‡ny
szintŽn megŽrezhetett valamit, mert sok‡ig csak sz—tlanul baktattak egym‡s mellett. Johnny vŽgre er™t vett mag‡n.
Ð Irt— furcs‡t ‡lmodtam az Žjjel Ð maga is meglep™dštt, hogy mennyire
rekedtes a hangja.
Ð ògy kezd™dšttÉ Ð mesŽlte volna tov‡bb, de ekkor megl‡tott valakit a
kšvetkez™ sarkon. Pontosabban valakiket. Maciek Žs Sz‡sa ‡csorogtak ott,
œgy harminc mŽterrel odŽbb. A kŽt nyavaly‡s mosolygott a tavaszi napfŽnyben, Sz‡sa fogatlan sz‡ja olyan volt, mint az Žjszakai Žgbolt, Maciek viszont kedŽlyesen bandzs’tott. Mint tudjuk, senki sem tškŽletes, ‡m a gazfick—k el™szeretettel gœnyolt‡k ki m‡sok hi‡nyoss‡gait, de az švŽkr™l sz—t
sem lehetett ejteni. Ha valaki mŽgis megpr—b‡lta, akkor felkŽszŸlhetett a
legrosszabbraÉ Johnnynak esze ‡g‡ban sem volt gœnyol—dni, de megh‡tr‡lni semÉ A kšrnyŽk egyŽbkŽnt a csal‡di h‡zak negyede volt, nem meszsze innen kezd™dštt a felh™karcol—k švezte vidŽk, a zsœfolt Manhattan. Itt
mŽg zšldelltek a bokrok, ny’ltak a vir‡gok. Johnnynak hirtelen eszŽbe jutott valami. A gyžrž! A gyžrž megvŽd mindenkit™l. Claire hirtelen a karj‡ba kapaszkodott: Ð MenjŸnk ‡t a tœloldalra! Meg fognak verniÉ
Ð Ki van csukva! Johnny ijedten Žszlelte, hogy a hangja mŽg mindig
olyan rozsd‡san tšr el™ a tork‡b—l, mint az olajozatlan —lajt—.
Ð Semmi Žrtelme h™skšdni! MenjŸnk! Id™t nyerŸnk, Žs addig tal‡n jšn
egy feln™tt! Hallod?!
Claire egyre kŽtsŽgbeesettebben kšnyšrgštt. Johnny azonban nem
hagyta mag‡t. Most vagy soha. Volt benne ugyan nŽmi bizonytalans‡g,
de mikor r‡pillantott a gyžržjŽre, az is elmœlt. Nem lehet, hogy ne seg’tsen, gondolta. De hangosan csup‡n ennyit mondott: Ð Ne fŽlj! Nem lehet
semmi baj.
Ð H™skšd™ hŸlye! Ð hallotta mŽg, azt‡n csak a kŽt hajfonatot l‡tta,
ahogy ‡tszalad a tœloldalra. Annyi baj legyen. A l‡nyokra œgysem lehet
sz‡m’tani soha. Megverekszem egyedŸlÉ ƒs kilŽpett. Johnny ezut‡n m‡r
csak halv‡nyan emlŽkezett az esemŽnyekre. MŽg rŽmlett neki, hogy egyszerre, mintegy var‡zsŸtŽsre odaŽrt a kŽt l—kšt™hšz; hogy noha b‡tor
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volt, azŽrt fŽlt is; meg, hogy hirtelen besštŽtedett, Žs nappal lŽtŽre csillagokat jelzett az Žg odafšnt. Legal‡bbis Johnnynak, mert akkora pofont kapott, mint mŽg soha.
Ð Nagypapa, miŽrt nem seg’tett a gyžrž?
Johnny az ‡gyban fekŸdt, feldagadt arc‡n borogat‡s.
Ð A gyžrž csak annak seg’t, aki megŽrdemli. Ha pŽld‡ul felelni kell az
iskol‡ban, akkor annak seg’t, aki megtanulta a leckŽt. Ha verekedŽsr™l,
akkor annak, aki tud verekedni.
Ð Akkor ez egy buta gyžrž. Johnnynak s’r—sra gšrbŸlt a sz‡ja.
Ð Minek annak seg’teni, aki amœgy is meg tudja vŽdeni mag‡t?
Ð Annak kell csak igaz‡n! Mondok egy pŽld‡t. Hallott‡l m‡r valaha Lajos kir‡lyr—l?
Ð Akit lefejeztek a franci‡k? Nagy hasp—k volt Žs elŽggŽ buta.
Ð Nem, nem ™r‡ gondoltam. NekŸnk magyaroknak szintŽn volt Lajosunk. Voltaire, a francia filoz—fus, ’gy ’rt r—la: Ð Ki hinnŽ, hogy a K‡rp‡tok
alatt is teremnek Nagy Lajosok?
Ð Nagy volt?
Ð Termetre nem, csak birodalomra. H‡rom tenger mosta akkor Magyarorsz‡g partjait, Žs h’rŸnk-nevŸnk eljutott a vil‡g legt‡volabbi zug‡ba is.
Ð H‡rom tenger? Johnny hirtelen nagyon k’v‡ncsi lett. Annyira, hogy
m‡r el is felejtette a pofont. Elfelejtette, hogyan t‡p‡szkodott fšl a porb—l,
hogyan szalad vissza hozz‡ Claire, hogyan seg’tett a t‡sk‡j‡t vinni egy darabon, mikŽppen gœnyolt‡k Žs nevettek dagadt arc‡n Žs poros ruh‡j‡n a
tšbbiek. Elfelejtette, hogy Smith tan‡r œr, az oszt‡lyf™nšk megkŽrdezte,
vajon mi tšrtŽnt vele, Žs elfelejtette, hogy azt v‡laszolta: Ð Semmi tan‡r œr.
Futottam, hogy el ne kŽssek Žs elestem. S mŽg az is elfelejtette, hogy —ra
ut‡n Maciek elismer™en h‡tba v‡gta: Ð mŽgiscsak rendes gyerek vagy te,
nem nyomt‡l fšl minket az of™nek. ƒs kedŽlyesen bandzs’tott. Sz‡sa viszont csœny‡n nŽzett. Fšlhœzott szemšldškkel Žs szigorœan. ƒs hogyan
nŽztek r‡ itthon a fšln™ttek! Ajaj!
Ð MesŽlj err™l a Nagy Lajosr—l, nagypapa!
ƒs nagypapa mesŽlni kezdett. ƒs hirtelen eltžntek a falak, kit‡gult a
tŽr, Žs Johnny szinte œgy Žrezte, ™ is ott lovagol a rozsdabarna erd™ben, a
nagy foly—k kšzštt, vagy Žppen a h‡rom tenger partj‡n.
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Ð Igazib—l nem volt h‡rom tenger, csak egy. Az Adriai. Nagypapi el™hœzott valahonnan egy poros, rŽgi tŽrkŽpet Žs mutogatni kezdett. Ez az Ð
bškštt r‡ valami ferde, kŽk sz’nž hurk‡ra, egy nagy kšvŽr lepŽnyhal hasa
alatt. Ez az Adriai-tenger. Amit halnak nŽztŽl, az meg Magyarorsz‡g.
Nagy Magyarorsz‡g.
Ð MiŽrt, van kicsi is?
Ð Van. Ma m‡r csak kicsi van. Nagypapi szomorœan b—lintott. Mintha
egy kšnnycsepp is megjelent volna a szeme sark‡ban, de gyorsan kitšršlte onnan, Žs hozz‡tette: Ð Az els™ vil‡gh‡borœ —ta kicsi. De mŽg ’gy is nagyobb, mint sok eur—pai orsz‡g. Valaha viszont hatalmas birodalom volt.
Ð ƒs mi az, hogy In principo erat verbum?
Most nagypapin volt a csod‡lkoz‡s sora.
Ð H‡t te hol hallasz ilyeneket? ƒs kšzelebb hœzta a szŽket. Miel™tt teljesen belemelegednŽnk Johnny Žs nagypapi mesŽjŽbe, azŽrt mondjuk el,
hogy kŽs™ este van, Žs Bessy nŽni meg Rosa mama csak ršvid id™re engedŽlyezte nagypapinak, hogy lefekvŽs el™tt beszŽlgethessen kedvenc (Žs
egyetlen) unok‡j‡val. êgy azt‡n vŽszes hangokat lehetett hallani
odakŸnnr™l, ajt—csapkod‡st, meg: ez a vŽn szenilis nem tudja mennyi
az id™!, hogy beszŽlsz az ap‡mr—l?!, j—, j—, de a gyereknek aludni kellene, Ð meg ilyeneket. Johnny azŽrt mŽg oda tudta sœgni, hogy ‡lmomban, nagypapi meg azt, hogy holnap majd folytatjuk, de ezt‡n villanyolt‡s kšvetkezett, Žs b‡r h™sŸnk az ‡tŽlt izgalmakt—l sok‡ig nem tudott
elaludni, vŽgŸl mŽgiscsak belesŸllyedt az ‡lom Žs a m‡sodik fejezet j—tŽkonyan meleg’t™ dunyh‡i kšzŽ.
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ohnny m‡r nem is csod‡lkozott, hogy megint ott van a s‡torban. A reggeli fŽnyek megvil‡g’tott‡k az ifjœ elk’nzott arc‡t. MŽg aludt. Johnny
most l‡tta csak, milyen magas a homloka, Žs mintha nem is lenne annyira
fiatal. Vagy csak id™sebbnek l‡tszik a kor‡n‡l? Ezt nem tudta eldšnteni.
Az ifjœ l‡ba mindenesetre be van kštve, Žs most ebbe a remŽnyteljes reggeli fŽnybe egyszerre csak belŽp a m‡r kor‡bbr—l ismert medve.
Johnny Žrdekl™dve nŽzi a jelenetet, egyre ink‡bb œgy Žrzi mag‡t, mint
valami furcsa moziban, ahol csak ™ az egyetlen nŽz™. IrigylŽsre mŽlt—
helyzet. Senki nem fogja elhinni a suliban, Žs Sz‡s‡Žk Ð mert hallgatott
a pofonr—l, œjabban sz—ba ‡llnak vele Ð meg fognak pukkadni az irigysŽgt™l. Ha egy‡ltal‡n elmesŽli annak a bunk— Sz‡s‡nak. Ezt mŽg meggondolja. De nem merenghet tov‡bb, mert a medve odalŽp az ifjœhoz,
Žs megfogja a v‡ll‡t.
Ð Uram, kir‡lyom!
Johnny ‡lm‡ban is Žrzi, hogy megremeg. ï a kir‡ly? Milyen kir‡ly?
Ð ƒbredj, kir‡lyom, hasadra sŸt a nap! (Semmi sem v‡ltozott. ògy
l‡tszik, az emberisŽg fšln™ttebbik rŽsze ezer Žvvel ezel™tt is elmebeteg volt. M‡r csak az hi‡nyzik, hogy elkŽsel az iskol‡b—l!)
Ð Te vagy az, kapit‡ny? Ð kŽrdezi ‡lomittas hangon a kir‡ly.
Ð M‡r nem Žn vagyok a kapit‡ny. M‡r csak Istv‡n vajda vagyok.
De ezt te tudod a legjobban. Nyilv‡n nem vagyok elŽggŽ tehetsŽges.
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Ð Dehogynem vagy, dr‡ga Lackfi uram, dehogy! Az ifjœ felkšnyškšlt.
Az ‡lom egy pillanat alatt kiršppent a szemŽb™l Žs a l‡bsebe miatti f‡jdalomr—l elfeledkezve, szinte rajong— hangon folytatta:
Ð ƒs leszel te mŽg f™kapit‡ny, arr—l nem beszŽlve, hogy n‡lam te vagy
az igazi f™kapit‡ny, most m‡r mindšrškre! De a fiataloknak is kell adni
nŽha feladatot. NŽzz meg engem! Itt lennŽk-e most, idegen orsz‡gban,
hadakozhatnŽk-e itt, ha m‡r nem lennŽk kilencedik Žve kir‡ly? Ha nem
lenne mšgšttem nyolc Žv tapasztalata?
Ð MiŽrt, most jobb? Kilencedik Žve kir‡ly, Žs tele van sebesŸlŽssel! SzŽp
kis kir‡ly, mondhatom!
Ð Dšrmšgj csak, medve! Szeretem, ha dšrmšgsz. Azt‡n mi volt itt tegnap este, mesŽlj!
Ð Mi volt itt, mi volt itt! M’g uras‡god kŽnyesen heverŽsz, addig a talj‡nt nem ette meg a dšgvŽsz. S™t! Kitšrt. Ezzel a b‡natos Ulrikkal kellett
visszaverni ™ket a fŽszkŸkbe, hogy rohadn‡nak bele mindannyian.
Ð A talj‡n l‡nyok is? Az ifjœ kir‡ly m‡r hamisk‡san mosolygott, l‡tszott,
kedvŽre val— a beszŽlgetŽs. Nem mindenki engedhette meg vele ezt a
hangot, de az šreg dšrmšg™ben œgy b’zott, mint a saj‡t apj‡ban.
Ð No, egy-kŽt le‡ny megmaradhatna h’rmond—nak. De nem tšbb!
Most meg fel kŽne kelnie. Na nem a l‡nyok miatt, hanem egyfel™l, mert a
sereg l‡tni akarja, hogy j—l van a kir‡lya, s a tegnapi sŽrŸlŽs csak mœl—
rosszullŽt csup‡n. M‡sfel™l, hogy egye a fene a lŽpŽt a talj‡nnak, hogy
fšlsŽgednek kutya baja. Harmadfel™l, meg mozogjon a seb, gy—gyuljon
er™sebben, ne kelljen megint azt a sok j— bort a kir‡ly l‡b‡ra pazarolni,
œgy mint tegnap.
Ð Borban most‡tok a l‡bamat? Egy nagy kir‡ly megŽrdemli!
Ð Krisztus sebeit is v’zzel mosogatt‡k, ha j—l emlŽkszem. De elŽg a disput‡b—l! (*) Kint v‡rja a kedvenc lova.
Ð L—ra kell Ÿlnšm?
Ð Nan‡, majd gyalog mutogatom. A gyalogos katona nem ember, de
ezt a kir‡ly tudja a legjobban.
A kir‡ly tov‡bbra is mosolyog, ahogy t‡p‡szkodik a medveb™rškr™l.
Ð MegŸti a talj‡nt a guta, ha megl‡t, mi? Hogy a magyar fattyœnak nem
‡rt a ny’l!
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(*)

vitatkoz‡s

Ð MiŽrt lenne fattyœ a szentsŽges kir‡ly, m‡r megbocs‡sson? Tal‡n az
agy‡t sebezte meg az a vessz™, hogy ily butas‡gok hagyj‡k el az ajk‡t?
Ð Fattyœ, ’gy neveznek itt bennŸnket. MŽg nem hallottad? Idegen fatytyœ. Pedig ™k a fattyœk, šcsŽm gyilkosai! S a kir‡lynak elsz’nesedik az arca
a mŽregt™l. Most l‡tni, mennyire fiatal, ahogy egyik pillanatr—l a m‡sikra
visszatŽr a sz’ne, s az arcp’rral egyŸtt az Žletkedve is.
Ð GyerŸnk, ne v‡rassuk a sereget!
Mikor kilŽpnek a s‡torb—l, elŽjŸk t‡rul a hatalmas sereg. TŽnyleg nagyon sokan vannak, Žs valamennyien l—h‡ton. Csak az kŸlšnbšzteti
meg ™ket, hogy akadnak nehŽz vasba, p‡ncŽlba šltšzšttek, Žs akad
olyan, akinek csak a sisakja fŽm, meg a kardja. Liliomos z‡szl—k lengenek mindenfelŽ. A kir‡ly elŽgedetten nŽz kšrbe rajtuk, majd odas‡ntik‡l
a lov‡hoz. Igyekszik leplezni a f‡jdalmat, de csak hellyel-kšzzel sikerŸl
neki. Igaz ezt csup‡n a kšzvetlen kšzelben ‡ll—k l‡tj‡k. A s‡tor ugyanis
kis dombocska tetejŽn ‡ll, ’gy egŽszen messzire ell‡tni innen Žs viszont.
Szemben a j—kora k™v‡r, a falakon, a l™rŽseken k’v‡ncsiskodik kifelŽ az
ellensŽg. A kir‡lyt fšlseg’tik a lov‡ra, s ekkor hirtelen ezer Žs ezer torokb—l tšr el™ a ki‡lt‡s: Žljen Lajos kir‡ly! ƒljen Magyarorsz‡g kir‡lya! ƒljen!
Lajos bŸszkŽn felveti a fejŽt Žs integet a nŽpŽnek.
Ð Nagypapa, mit jelent az, hogy in principo erat verbum?
Reggeliztek. Nagypapa Žs unoka. KivŽteles ‡llapot, nem kell iskol‡ba
rohanni, hŽt‡gra sŸt a nap, Žs rajtuk k’vŸl senki sincs otthon.
Ð El™szšr volt az ige.
Ð Meg a f™nŽv.
Ð Ez nem olyan ige.
Ð H‡t milyen?
Ð Csurog a sz‡db—l a lekv‡r.
Ez nagyon vicces volt, nevetgŽltek is rajta egy darabig. Addig mondjuk
el, hogy a csal‡d tšbbi tagja fontos keresztel™n vesz rŽszt Bessy nŽni unokahœg‡n‡l, mert a nŽninek Žlt egy šccse, csakhogy m‡sik v‡rosban, Žs
ugye, Amerik‡ban nagyok a t‡vols‡gok. Csak holnap este Žrkeznek haza,
addig szabad a v‡s‡r, cincoghatnak az egerek, kacsintott mŽg tegnap este
nagypapa hamisk‡san. Most meg itt Ÿlnek az asztaln‡l, folyik a lekv‡r a
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sz‡jukb—l, Žs ršhšgnek, mint a fakutya. Pontosabban csak Johnnynak
folyt, de m‡r letšršlte. Teh‡t? Teh‡t:
Ð Az ige Isten igŽjŽt jelenti, vagyis a r—la sz—l— tan’t‡st.
Ð Az Istenr™l sz—l— mizŽt?
Ð Azt, hogy Isten lŽtezik, Žs csak ™ az egyedŸli Žs igaz Isten.
Ð ƒs miŽrt ‡lmodok Žn err™l?
Ð Azt nem tudom. De elmesŽlhetnŽd vŽgre rŽszletesen azt az ‡lmot,
ahol ilyeneket hallasz! Akkor majd tal‡n megfejthetjŸk a titok nyitj‡tÉ
Johnny megvakarta a feje bœbj‡t (nŽh‡nyszor m‡r kisebesedett az ‡lland— vakar‡s miatt, Bessy nŽni mondta is, v™legŽnykor‡ra holtbiztos
megkopaszodik!) azt‡n elmesŽlte az egŽszet œgy, ahogy m‡r mi ismerjŸk.
Nagypapi t‡tott sz‡jjal hallgatta a tšrtŽnetet, Johnny fŽlt egy kicsit, hogy
œgy marad. M‡rmint nyitott sz‡jjal. AzŽrt mikor a vŽgŽre Žrt, vagyis od‡ig, hogy mindenki azt ki‡ltotta, ƒljen Lajos kir‡ly, akkorra azŽrt nagypapi
mŽgis becsukta a lepŽnyles™jŽt. (Ezt a kifejezŽst ™ szokta haszn‡lni saj‡t
mag‡ra, teh‡t nem sŽrt™, ha mi szintŽn ezt haszn‡ljuk. B‡r, mint tudjuk,
amit szabad JupiternekÉ)
Ð Semmi kŽtsŽg Ð mondta nagypapa, Žs h‡trad™lt a szŽkben. Te Nagy
Lajosr—l ‡lmodt‡l. A XIV. sz‡zadban Žlt lovagkir‡lyr—l. Hihetetlen! Fšl‡llt
Žs j‡rk‡lni kezdett. Gondterhelten r—tta a konyh‡t, mintha a korz—n lenne, œgy sŽt‡lt fšl-al‡ šles lŽptekkel.
Ð MiŽrt j‡rk‡lsz nagypapa?
Nagypapa nem v‡laszolt, elmerŸlten keringett tov‡bb. Most m‡r
id™nkŽnt sasszŽzott is, amikor ki kellett kerŸlnie egy szŽket, vagy a
mŽlyhžt™t, vagyis olyan t‡rgyakat, amik akad‡lyozt‡k az elmŽlyŸlt keringŽsben.
Ez nem mehet ’gy tov‡bb! Johnny teljes erejŽb™l ord’tani kezdett.
Ð ƒbreszt™! Megjštt a reggeli œjs‡g! ƒbreszt™!
Nagypapa Žlt-halt a New York-i H’rharson‡Žrt. Ha valamivel, h‡t
ezzel a h’rrel ki lehetett zškkenteni ebb™l a h—bortos gyalogtœr‡b—l.
Legal‡bbis Johnny ebben b’zott. De nem tšrtŽnt semmi. Johnny arra
gondolt, hogy hozz‡v‡g valamit, vagy lešnti tejjel, de ekkor hirtelen
csengettek. Nagypapi, mintha dr—ton r‡ngatn‡k, œgy torpant meg a
mŽlyhžt™ el™tt.
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Ð Ki az? Ð rikkantotta. Ð Nagy Lajos?
Ð Csak Žn vagyok, Claire.
Ð Mi ez a nagy ordib‡l‡s n‡latok? Ð kŽrdezte Claire, amikor beengedtŽk.
Ð Nagypapi dervist j‡tszik. Ha nem jšssz, megdšnti a bolyg—kšzi keringŽs vil‡gcsœcs‡t.
Claire felhœzott szemšldškkel nŽzett, de nagyon kedvesen. Clairenek j—l ‡llt, ha komolyan nŽzett, Žs mŽg hozz‡ felhœzta a szemšldškŽt,
ugyanis ilyenkor el™tžnt egy picike mŽlyedŽs a homlok‡n, amit akkor
szerzett, amikor kŽt Žs fŽl Žvesen legurult a pincŽjŸk lŽpcs™jŽn. Irt—ra beverte a fejŽt, de l‡tszani semmi sem l‡tszott, Žs Ždesanyja, Anne nŽni,
aki akkor is Žppen tort‡t kŽsz’tett a vendŽgeknek, mert a torta Žs egyŽb
cukros Žs mŽzes sŸtemŽnyek kŽsz’tŽse volt a szenvedŽlye, sz—val Anne
nŽni semmit sem vett Žszre abb—l, hogy a kicsi Claire-nek bezœz—dott a
homlokcsontja. Csak azt l‡tta, hogy eszeveszetten bšmbšl, ™t meg v‡rja
a torta, Žs œszik a konyha, Žs nem tudja, hogy hov‡ is kapjon hirtelen,
de azt‡n a kisl‡ny megnyugodott, ™ pedig vŽgre befejezhette a mžvŽt,
amit a vendŽgek j— Žtv‡ggyal el is fogyasztottak. ògy egy hŽt mœlva vette Žszre a kicsiny horpad‡st a kisl‡ny fejŽn, a gšdršcskŽt, mely olyan
volt, mint m‡snak az arc‡n a gribedli, csak ™ a homloka kšzepŽn
viselteÉ
EgŽszen helyes ilyenkor, gondolta Johnny. Nem mintha m‡skor
nem l‡tta volna helyesnek a l‡nyt, csak a mœltkori cserbenhagy‡sos elfut‡s miatt neheztelt mŽg egy kissŽ. B‡r egy l‡nyt—l mit is v‡rhatna az
emberÉ
Ð ï tud r—la? Ð nagypapa egŽszen felvillanyoz—dott Žs mintha megfiatalodott volna. M‡skor tžn™d™ tekintete most szinte szœr—ss‡ v‡lt, Žs mŽg
a bajsza is mintha hat‡rozottabban kunkorodott volna fšlfelŽ, mint eddig.
Ð Nem tudtam elmesŽlni neki a pofon miatt. ƒpp akkor kezdtem volna
hozz‡, de Sz‡s‡ŽkÉ
Ð MŽg itt is az oroszok! Minden az oroszok miatt van! Sz—val akkor
mondjuk el, ugye? Ð kanyarintott egyet a beszŽd menetŽn nagypapi, Žs az
egyre jobban elcsod‡lkoz— kisl‡ny felŽ fordult.
Ð Nos Ð kšszšrŸlte meg a tork‡t jelent™sŽgteljesen Ð Johnny Nagy Lajosr—l ‡lmodik mostan‡ban. Nagy Lajosr—l, aki magyar kir‡ly volt Žs a
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XIV. sz‡zadban Žlt. R‡ad‡sul Ð ahogy szavaib—l kivettem Ð egy egŽszen
Žrdekes v‡llalkoz‡s‡t l‡togatja a bar‡tod ‡lm‡ban a lovagkir‡lynak: a n‡polyi hadj‡ratot.
Ð Ennyi az egŽsz? Claire-t l‡that—lag nem villanyozta fel a hadj‡rat h’re. Homlok‡n œjb—l megjelent a fŽlhold alakœ gšdšr, ujj‡t az ‡ll‡hoz illesztette, Žs lebiggyesztette az ajk‡t.
Ð Ennyi az egŽsz? Ð nagypapi csœfond‡rosan ut‡nozta a kisl‡ny hangj‡t. Ð Johnny soha ŽletŽben nem hallott Lajos kir‡lyr—l. ƒs m‡r m‡sodszor
‡lmodik, r‡ad‡sul šsszefŸgg™ folytat‡sokat, ak‡r a tŽvŽben.
Ð Valami oka biztosan van.
Nagypapa nem felelt. Vakargatta a fejŽt, a mosogat—hoz csoszogott, t‡nyŽrt šbl’tett, Johnny meg egyre tŸrelmetlenebb lett.
Ð Nagypapi! Most beszŽlgetŸnk, vagy mosogatunk! MiŽrt nem v‡laszolsz?
Claire ezalatt leŸlt, szŽpen elrendezte maga alatt a szokny‡t, Žs Žrdekl™dve figyelt. Nem volt az a kimondottan cserfes fajta, de most mŽg ink‡bb helyesnek vŽlte, ha egy darabig csak csendben figyeli a fŽrfiak beszŽdŽt. Azt‡n majd megl‡tjukÉ
Ð MiŽrt nem v‡laszolok? Mert nehezeket kŽrdezel. Nagy Lajos borzaszt—an rŽgen Žlt, r‡ad‡sul Eur—p‡ban, Magyarorsz‡gon. Honnan tudjam Žn,
hogy miŽrt r—la ‡lmodsz, mikor soha nem hallott‡l r—la!
Ð AzŽrt vagy te az Žn okos nagypap‡m, hogy megfejtsd nekem a titkot!
Ð Ne h’zelegj! Nagypapi cs’p™re tette a kezŽt. Homlok‡n œgy szaladtak vŽgig a r‡ncok, mint azon a rŽgi tŽrkŽpen a foly—k a zšld mez™kšn.
Na, v‡rj csak! Lajos lovagkir‡ly volt. Vagyis olyan kir‡ly, aki szemŽlyesen
rŽszt vesz a csat‡kban, Žs szemt™l-szemben megkŸzd az ellensŽggel...
Johnny kŽnyelmesen elfŽszkel™dštt a n‡db—l font karosszŽkben, amin
reggelizett, de most nem ‡llta meg, hogy kšzbe ne v‡gjon.
Ð ƒs mindig ™ gy™zštt, ugye? Ð kacsintott Claire-re, Žs cinkosan oldalba
lškte a kšnyškŽvel.
Ð A lŽzerkardj‡val ak‡r kŽtsz‡zat is kettŽv‡gott naponta, ha nem kšszšntek neki el™re a tr—nteremben!
Ð Nem volt lŽzerkardja, Žs nem vagdosott szŽt senkit maga kšrŸl! A tr—nteremben ‡ltal‡ban az ™ h’vei ‡csorogtak, azokat meg miŽrt b‡ntotta volna?
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Ð L‡ttam a tŽvŽben. Johnny m‡r b‡nta, hogy kšzbev‡gott, fŽlt, hogy felel™tlen kotyog‡s‡val rossz v‡g‡nyra tereli a beszŽlgetŽst, pedig borzaszt—an k’v‡ncsi volt erre az egŽsz tšrtŽnetre. De nagypap‡t nem lehetett kizškkenteni.
Ð NekŸnk is l‡tni kellene ezt a dolgot.
Ð A tŽvŽben? Ð kŽrdeztŽk k—rusban. Most a gyerekeken volt a csod‡lkoz‡s sora.
Ð Nem, nem a tŽvŽben. De olvastam egyszer egy regŽnyben, hogy egy
fiœnak fogalmaz‡st kellett ’rnia a Csendes-—ce‡nr—l, ‡m dunsztja sem volt
r—la, hogyan nŽzhet ki az a kšrnyŽk. ƒs akkor megl‡togatta ™t egy fekete
l—. A l— gšrkorcsoly‡zott, Žs emberi hangon beszŽlt. ƒs megmutatta a
szekrŽnytÉ Nagyon šreg szekrŽny voltÉ Vagyishogy izŽÉ Ð Nagypapi
kr‡kogott. Levette a szemŸvegŽt Žs megtšršlte a zsebkend™jŽvel.
Ð Milyen szekrŽnyt?!
Ð Nos, izŽ. A szekrŽnyben, pontosabban a szekrŽnyb™l ny’lt az œt a
Csendes-—ce‡nhoz.
Ð ƒs?
Ð ƒs bem‡sztak Žs elmentek. A fiœ meg’rta, amit l‡tott Žs štšst kapott a
dolgozat‡ra.
Ð Nem is rossz. Milyen volt az a szekrŽny?
Ð …reg. NekŸnk olyan nincs.
Ð De nekŸnk igen! Claire felpattant. Ð TessŽk ‡tjšnni hozz‡nk! NekŸnk
csak šreg szekrŽnyeink vannak! Csak œgy fŸstšlšgnek a r‡juk rak—dott
port—l, Žs nyikorognak, ha az ember kinyitja ™ket.
Ð De mi lesz, ha megtudj‡k? Bessy nŽniŽk biztosan keresni fognak bennŸnket! Johnny l‡that—an agg—dott.
Ð Te Johnny! Te fŽlsz? Nagypapa kiegyenesedett Žs furcs‡n csillogtak a szemei. A hangja mintha dšrmšg™sebbre v‡ltozott volna, a karja
pedig izmosabbra. Johnny meg termŽszetesen nem akarta bevallani,
hogy igenis fŽl. K’sŽrtethist—ri‡kban olvasott mindenfŽle j‡r— Žs nyikorg— szekrŽnyekr™l, Žs esze ‡g‡ban sincs kipr—b‡lni ™ket. De nagypapi meg a kicsi Claire r‡szegez™d™ tekintetŽt l‡tva Ð homlok‡n gšdršcske! Ð persze, hogy b‡r a fejŽt tagad—lag r‡zta, de mondani egŽszen
m‡st mondott.
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Ð Ir‡ny a szekrŽny Ð rikkantotta Johnny, Žs felugrott a karosszŽkb™l, de
olyan hirtelen, hogy beverte a fejŽt egy kurt‡n-furcs‡n fšlakasztott szekrŽnykŽbe. Egy olyanba, amire tŽnyleg nem sz‡m’that az emberÉ Egy pillanatra elhom‡lyosodott el™tte a vil‡g, Sz‡sa fogh’jas, eltorzult arca vigyorgott r‡ a leveg™b™l, azt‡n megr‡zta mag‡t.
Ð Nem esett bajod? Nagypapi Žs Claire tŽrdeltek mellette.
Ð òjabban r‡j‡r a fejedre a rœd, akarom mondani a nem beŽp’tett konyhaszekrŽny Ð fontoskodott nagyap—.
Ð Ugyan m‡r, semmi bajom! NŽzzŸk meg azt a csodaszekrŽnyt!
Ð Ez m‡r beszŽd fiam!
ƒs ‡tmas’roztak a szomszŽd h‡zba.
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Harmadik fejezet

A kir‡ly rokona

O

tt ‡lltak a szekrŽny el™tt. Johnny h‡t‡r—l folyt az izzads‡g idegessŽgŽben Žs fŽlelmŽben. Mi lesz, ha tŽnyleg sikerŸl? Mihez kezdenek
majd a XIV. sz‡zadban? ƒs hogyan fognak visszajšnni? ƒs mi lesz, ha
nem sikerŸl? ƒs ha itt fog ‡llni az egŽsz Tunner csal‡d (Claire-Žk), meg
az egŽsz Fortunate csal‡d (JohnnyŽk) Žs teljesen ™rŸltnek hisznek majd
minket. Hiszen nem lehet norm‡lis, aki rŽgi szekrŽnyekben m‡szk‡l.
MŽg ha gyerek csak-csak. De h‡t egy nagypapa?
R‡ad‡sul, hogy nŽz ki ez a nagypapa? Johnny ha r‡pillantott a legid™sebb FortunatŽra, legsz’vesebben elszaladt volna! Hogy miŽrt?
Nos, nagypapa fejŽn egy haszn‡lt Žs rozsd‡s ŽjjeliedŽny d’szelgett.
H‡t‡n JohnnyŽk el™szobai kis perzsasz™nyege, mely hosszœ tal‡rkŽnt
fedte l‡bait, mindez egy vastag dr—tdarabbal a derek‡n šsszekštve, s
tetejŽbe mŽg a kisbalt‡t is beletžzte! ƒs ha nevettek rajta, ršgtšn megsŽrt™dštt, Žs kifejtette, hogy Nagy Lajos kor‡ba legjobb, ha ’gy indul
az ember.
Ð Rohambilivel a fejŽn Ð cukkolta az unok‡ja.
Ð Nevess, csak, nevess! Ð megl‡tjuk, mit teszel, ha megt‡madnak a
gaz n‡polyiak, Lajos kir‡ly unokatestvŽrei, meg a felbŽrelt martal—cok!
Ð Lehet, hogy tŽnyleg hat‡sos lesz Ð Claire titokban megszor’totta
Johnny kezŽt, Žs r‡mosolygott.
Ð Ha m‡s nem, h‡t ršhšg™gšrcsšt kapnak t™le Ð sœgta mŽg a fŸlŽbe,
m’g a b‡csi a bilivel zšrgštt.
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Ð Sok beszŽdnek sok az alja Ð vŽlte nagypapa Žs intett a kezŽvel. Ð Rohamra, bar‡taim Ð mondta mŽg Žs belŽpett a szekrŽnyajt—n. A kŽt gyermek pedig kšvette.
Most pedig hosszan mesŽlhetnŽk arr—l, mekkor‡t nevettek a sz™nyegbe csavart nagypap‡n az id™kšzben hazaŽrt TunnerŽk (kŸlšnšsen Claire
kŽt b‡tyja, Harry Žs Ed), hogyan pr—b‡lta azt‡n nagypapi kimagyar‡zni
mag‡t, Žs hogyan iszkolt haza, mikor l‡tta, hogy egyre jobban nevetnek
rajta. VŽgŸl Claire mentette meg a helyzetet, azt ‡ll’tva, hogy az iskolai
jelmezb‡lra pr—b‡lnak, Žs Johnny nagypap‡ja pr—b‡lt štleteket adni nekik, mikšzben Johnny hazaszaladt egy Ð kŽt haszn‡lhat—bb rongydarabŽrt. Sz—val minderr™l igen hosszasan fecseghetnŽk itt, s™t mŽg a kisl‡ny
fŽlelmŽt is ecsetelhetnŽm, hogy mi lesz, ha r‡jšnnek: Johnny nincs sehol. Bizony-bizony csak a hžlt helye. Ugyanis ™ valahogy, valamikŽppen
mŽgiscsak eltžnt a szekrŽnyben! Na l‡tj‡tok! Ink‡bb err™l mesŽlek!
Johnny ott ‡llt a hideg es™ben, a kŽs™ aversai dŽlut‡nban. Mert ez itt
Aversa v‡ra, ennyit mŽg el tudott neki mesŽlni a nagypapi miel™tt belŽptek abba az ‡tkozott szekrŽnybe. De ez a tud‡s kevŽsnek tžnt ahhoz,
hogy meleg ruh‡t, Žlelmet, esetleg bar‡tokat szerezzen. Johnny hat‡rozottan fŽlt, nem tudta, hogy kerŸlt ide, Žs szeretett volna visszamenni.
Erre v‡gyott a legjobban. Hogy megint ott Ÿcsšršghessen Fortunate
nagypap‡val a konyh‡ban, Žs hallgathassa ezeket a t‡voli furcsa tšrtŽneteket Magyarorsz‡gr—l Žs Nagy Lajosr—l. De nem sok‡ig tŽpel™dhetett,
mert hirtelen lovasok tžntek fel a szemkšzti domb tetejŽn. Nem lehettek
sokan, tal‡n t’z-tizenšt lovag, kšnnyž fegyverzetben.
Johnny elhat‡rozta, hogy nem fog gy‡v‡n elszaladni, elŽbŸk ‡ll,
lesz, ami lesz. Azt m‡r messzir™l megl‡tta, hogy az Žlen lovagl— hatalmas vitŽz mellett Ÿget™ t‡rsa liliomos z‡szl—t tart a kezŽben. Teh‡t magyarok Ð s—hajtotta megkšnnyebbŸlten Johnny, aki az iskol‡ban kŸlšn—r‡kon elsaj‡t’totta ezt a furcsa nyelvet, Žs nagypap‡val be is gyakorolta. Nem mintha Johnny olyan borzaszt—an szorgalmas lett volna,
nem, nem. çm ez lett otthon az ™ titkos nyelvŸk, amit m‡s nem Žrtett,
csak ™k ketten. Na persze valamennyire Johnny Ždesapja szintŽn beszŽlt magyarul, de a munkahelyŽn angolul t‡rsalgott, otthon a felesŽ-
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gŽvel Žs a nŽnikkel hasonl—kŽppen, ezŽrt azt‡n nagypapa Žs unoka
szintjŽt m‡r nem tudta elŽrni.
A lovasok kšzben egyre kšzeledtek. Johnny elhat‡rozta, hogy feltartott, nyitott tenyerŽvel kšszšnti, ™ket, ahogy az indi‡nok kšzštt szok‡s.
Tudta azt is, hogy a felmutatott Ÿres kŽz az egŽsz vil‡gon a bŽkŽs sz‡ndŽkot jelzi. L‡tj‡tok, nincs n‡lam fegyver.
Ð Kinek a fia vagy? Ð kŽrdezte magyarul az —ri‡s termetž vitŽz,
Johnnyhoz Žrve.
Ð Fortunate. John Fortunate Ð v‡laszolta gyanœtlanul Johnny, mit
sem sejtve, milyen Žrzelmeket, mekkora ord’toz‡st v‡lt ki a lovasokb—l
ez a felelet.
Ð Sz—val talj‡n vagy Ð vicsorgott r‡ az —ri‡s, aki csak termetŽben hasonl’tott a j—s‡gosan dšrmšg™ Lackfi vajd‡ra. Ð Talj‡n vagy Žs be is vallod!
Nem fŽlsz kutya, hogy ršgtšn megsŸtŸnk Žs felt‡lalunk a kir‡lynak?
Ð Magyar vagyok! Ð kiab‡lta Johnny remegve. Ð Magyar.
Ð Akkor nem h’vn‡nak Fortunat‡nak, s nem j‡rn‡l ily kŸlšnšs ruh‡kban sem. Hol szerezted? Biztosan kŽm vagy!
Ð Dehogyis vagyok kŽm!
De Johnny hi‡ba tiltakozott. Er™s markok ragadt‡k meg, šsszekštšttŽk
a kezŽt, sz‡j‡ba rongyot nyomtak. Az —ri‡s termetž vitŽz maga elŽ Ÿltette
a nyeregbe. Johnny mŽg soha ŽletŽben nem Žrezte mag‡t ennyire kiszolg‡ltatott helyzetben. MŽg akkor sem, mikor Sz‡sa orrba nyomta. Meg volt
ijedve nagyon. De hamarosan l‡tta, hogy az —ri‡s bar‡ts‡gosan int a tšbbieknek Žs mŽg mosolyog is. Tal‡n mŽgsem olyan durvaÉ
Ð Mutasd csak a gyžržd? Honnan szerezted?
Johnny Žrezte az izgatott r‡ng‡st. Tal‡n mŽg a lova nŽgy l‡ba is fšldbe
ragadt a nagy csod‡lkoz‡st—l az izompacsirt‡nak. Johnny kuncogott volna, ha nincs ilyen kŽnyes helyzetben. De az —ri‡s m‡r ki is r‡ntotta a sz‡j‡b—l pecket. Gyors mozdulatokkal lecsavarta a fiœ kezŽr™l a kšteleket Žs Ð
amennyire csak tudta Ð halkan a fŸlŽbe sœgta: Ð Honnan van neked ilyen
struccos gyžržd? T‡n a kir‡ly rokona vagy?
Ð Johnny sejtette, az Žlete mœlhat a feleletŽn. Gšrcsšsen igent b—lintott.
A vitŽz szomorœan s—hajtott Ð biztosan jobb fog‡sra v‡rt Ð, azt‡n nem
sz—lt tšbbet. A v‡rba Žrve azt‡n Johnnyt egy dšrmšg™ ismer™s elŽ vezette.
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A dšrmšg™ hosszœ asztaln‡l Ÿlt, prŽmes kab‡tot viselt, alatta p‡ncŽlinget.
Sok hozz‡ hasonl— viseletž alak Ÿlt mellette, valamennyien bort ittak
Ð Nyelvet fogt‡l, Mikl—s?
Ð Azt hittem, Lackfi uram. De nem az.
Ð H‡t akkor mi f‡n terem?
Ð Azt ‡ll’tja, a kir‡ly rokona.
Ð Azt mindenki mondhatja.
Ð Aranygyžržje is van. Struccos.
Ð Azt meg lophatta valahol.
Ð Mi legyen vele?
Ð TegyŽtek ki a konyh‡ra, am’g a kir‡ly vissza nem Žr. Majd ™ eldšnti
rokona a nyelv, vagy sem. De Ÿgyeljetek r‡, meg ne szškjšn!
êgy kerŸlt Johnny a konyh‡ra, amely egy kicsit m‡s volt, mint amiket
eddig megszokott. H‡t persze! Nem volt mŽlyhžt™, nem volt elektromoss‡g. Ellenben f‡kly‡k Žgtek mindenŸtt, vŽr Žs kŸlšnfŽle fžszerek szaga
terjengett, b™rkštŽnyes, sipk‡s fiœcsk‡k rohang‡sztak Žsz nŽlkŸl a hatalmas, szabad tžzšn vagy Žppen r‡csokon hever™ Ÿstšk kšzštt, s az egŽsz
fŸstšs, kormos, bŸdšs helyisŽg kšzepŽn egy hatalmas ny‡rson škršt sŸtštt GŽza œr, a f™szak‡cs. Johnnyt mindj‡rt beosztott‡k az egyik Ÿst mellŽ,
kevergetni. Akkor pillantotta meg a szekrŽnyt. Furcsa szekrŽny volt, egŽszen olyan, mint Claire-Žk h‡z‡ban. Egy‡ltal‡n nem Nagy Lajos korabeli,
ink‡bb a XX. sz‡zad elejŽr™l. SštŽtbarna lakkal volt m‡zolva, tetejŽn kšrben vir‡gmint‡zatœ relief hœz—dott.
Ð V‡gj‡l bele nyœll‡bat. Az egyik fiœ sz™ršs Žs vŽres valamit nyœjtott felŽ, Johnny viszolyogva nyœlt ut‡na.
Ð Na mi lesz? El ne felejtsd megnyœzni! Ð ƒs elszaladt.
Johnny fŽlve pillantgatott a szekrŽny felŽ. Nem mintha nem Žrdekelte
volna, hogy mi tšrtŽnik itt a v‡rban, de att—l tartott, nem fogj‡k elhinni,
hogy a kir‡ly rokona. H‡t mŽg, ha meg is mutatj‡k neki! ƒs akkor mi lesz?
Meg is šlhetik. Vagy šrškre bedugj‡k valami dohos v‡rbšrtšnbe huhog—
baglyok meg ‡zott patk‡nyok kšzŽ.. Nem, innen meg kell l—gni. MinŽl
el™bb. ƒs a szekrŽny, nos a szekrŽny csak var‡zsszekrŽny lehet. Megismeri
a tulip‡nos mint‡kr—l. AzŽrt mŽg habozott. Meg kell v‡rni a pillanatot,
amikor senki sem figyel. Ez most a legfontosabb erŽny. A tŸrelem.
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S Johnny kevergetett Žs v‡rt, Žs v‡rt Žs kevergetett. Hosszœ —r‡k teltek ’gy el, szerencsŽre nem nagyon sz—ltak hozz‡. Egyre f‡radtabbnak
Žrezte mag‡t Ð tal‡n m‡r ŽjfŽl is lehet, ilyenkor rŽg aludni szoktam,
Bessy nŽni betakar, a mama meg mesŽl nekem, b‡r œjabban azt mondja
nagy fiœ vagyok, Žs csak megcs—kol a homlokomon Ð s ekkor belŽpett az
a magas homlokœ ifjœ, akit ‡lm‡ban l‡tott. Nagy Lajos mŽg kissŽ s‡ntik‡lt a friss sebt™l, de mosolygott. Mindenki felŽ fordult, a legŽnyek fŽl
tŽrdre ereszkedtek.
Ð Fšlšsleges udvariaskod‡s Ð sz—lalt meg a kir‡ly, Žs Johnny œgy Žrezte
ennŽl szebb baritont mŽg sohasem hallott. SzŽl zœgott a keblŽben Žs er™sebben kezdett dobogni a sz’ve.
Ð Gyertek ide mindannyian Ð sz—lt mŽg a fiatal kir‡ly Žs Johnnynak œjb—l eszŽbe jutott a szekrŽny. B‡rmily vonz— is az ifjœ, gondolta, b‡rmilyen
Žrdekeseket beszŽl, de ez egy vissza nem tŽr™ alkalom. Soha vissza nem
tŽr™, hisz most mindenki a kir‡lyra figyel. ƒs Johnny szaladni kezdett. Futott, ahogy csak b’rt, egyenesen bele a szekrŽnybe.
Ð Kapj‡tok el Ð hallotta mŽg. Ne engedjŽtek! ƒs beugrott az ajt—n
Ð Adj‡l mŽg a pof‡j‡ra Ð hallotta most egŽszen kšzelr™l. Johnny a fšldšn hevert. ƒrezte, f‡j a szeme, az orra, a sz‡ja. S—s lŽ csurgott le a tork‡n.
Ð Ne b‡ntsatokÉ Ð nyšszšršgte. Ð ne b‡ntsatokÉ
Ð Nem b‡ntunk, csak tŽrj m‡r magadhoz, te szerencsŽtlen!
Johnny vŽgre kinyitotta a szemŽt. El™szšr nagypapit l‡tta meg, azt‡n
Clairet, azt‡nÉ azt‡nÉ
Ð Hol vagyok? Hol van a kir‡ly?
Ð Ez m‡r tŽnyleg tšbb a sokn‡l! Ak‡rh‡nyszor beveri a fejŽt, mindj‡rt a
kir‡lyr—l hallucin‡l! Nagypapi œgy tett, mintha zsšrtšl™dne. Val—j‡ban
rettent™en šrŸlt, hogy kedvenc unok‡ja vŽgre megsz—lalt.
Ð Legal‡bb št perce fekszel itt eszmŽletlenŸl Ð tette hozz‡ a kisl‡ny.
Ð …t perce? Az nem lehet! Hiszen annyi minden tšrtŽnt az—ta, hogy
bem‡sztunk Claire-Žk szekrŽnyŽbe!
Ð Hov‡ m‡sztunk be?
Ð A szekrŽnybe! TŽnyleg, nagypapa, hov‡ tetted a bilidet?
Ð Ez a gyerek tŽnyleg meg™rŸlt. Nagypapa gondterhelt pillant‡sa tal‡lkozott Claire-Žvel. Ð Orvost kell h’vni.
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Ð Magam l‡ttam, hogy bilivel a fejeden m‡szt‡l be a szekrŽnybe! ƒs rajtad volt a perzsasz™nyeg, a derekadra meg kisbalt‡t kštšttŽl! Ð kiab‡lt izgatottan Johnny.
Ð NŽzd kisfiam, te most nagyon megŸtštted a fejed, r‡ad‡sul a hŽten
m‡r m‡sodszor. Jobb, ha nyugton maradsz, Žs nem mozogsz, mert esetleg
a maradŽk eszed is kiesik a helyŽr™l. Szerencse, hogy j—ap‡d nem l‡t
most, nem lenne nagy vŽlemŽnnyel r—lad.
Ð TŽnyleg, hol van most Charles b‡csi Ð kŽrdezte Claire.
Ð Franciaorsz‡gba repŸlt dolgozni, Žs csak hœsvŽtra jšn haza. êgy sajnos kimarad ezekb™l a Johnny fŽle tšrtŽnetekb™l. Pedig biztosan nagy Žlvezettel hallgatn‡, hogy az apja Žjjelivel a fejŽn ugrott be valami szekrŽnybe, mikšzben a balt‡val hadon‡szott. Legal‡bbis az unok‡m szerintÉ
Johnny elnevette mag‡t. Ð J—, lehet, hogy nem m‡sztunk be a szekrŽnybe, de akkor Žn hogyan kerŸltem Nagy Lajos udvar‡ba?
Ð Nagy Lajos udvar‡ba? Ð Most a tšbbieken volt a csod‡lkoz‡s sora.
Ð Na, mesŽld el csak nekŸnk azt az udvart!
ƒs Johnny elmesŽlte. TulajdonkŽppen nem tšrtŽnt vele olyasmi, amit
nem Žrtett volna, egyetlen apr—s‡gt—l eltekintve.
Ð Nagypapa, mi az a nyelv?
Ð KŽm, kisfiam. êgy h’vt‡k rŽgen. De van mŽg valami. Azt mondod,
šrŸltŽl a liliomos z‡szl—nak. Nem emlŽkszel, hogy a n‡polyiaknak ugyanolyan a c’merŸk? SzerencsŽd volt, hogy magyarokba botlott‡l. MŽg az ‡lmodban is szerencsŽd van. A szekrŽnyt viszont felejtsd el. Csak viccel™dtem az el™bb, miel™tt ugr‡lni kezdtŽl. SzekrŽnyb™l nem lehet sehov‡ sem
jutni, legfeljebb a dilih‡zba. Viszont adok neked egy kšnyvet. Ha m‡r
ennyire Žrdekel ez a Nagy Lajos.
Nagypapi becsoszogott a szob‡ba.
Ð De furcsa ez a nagypapa! Nem ™ mondta, hogy a szekrŽnyen ‡t el lehet jutni ak‡r a Csendes-—ce‡nhoz is?
Ð A Csendes mihez? ƒn semmi ilyesmit nem hallottam Ð r‡zta meg tagad—an a fŸrtjeit Claire, Žs komolykodva Johnnyra nŽzett. Azt‡n mŽg a tenyerŽt is šsszecsapta: Ð neked tŽnyleg tšrtŽnhetett valami a fejeddel. ƒs
vid‡man r‡zva h—bortos fŸrtjeit, kiszaladt a konyh‡b—l. êgy m‡r nem l‡thatta a repŸl™ papucsot, amit h™sŸnk eresztett diadalittas œtj‡ra, s amely a
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konyhaajt—n landolt. ƒs a kšnyvet sem, amivel nagypapa belŽpett, s b‡r
rosszall—an nŽzett a papucsra, Žs cs—v‡lta a fejŽt, de azt‡n mŽgis unok‡ja
kezŽbe nyomta. Johnny r‡pillantott a fedelŽre. Ez ‡llt rajta: A STRUCC
VƒRE. ƒs Johnny felŸtštte a kšnyvet.
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Negyedik fejezet

TŽnyleg vŽrzik a strucc

A

z els™ fejezetet gyorsan ‡tlapozta. Hiszen ezt ismerem, štlštt fel
Johnnyban, Žs nem is csod‡lkozott nagyon. Azt mŽg elolvasta azŽrt, hogy
Lajos integetett a nŽpŽnek, azt‡n belev‡gott a m‡sodik fejezetbe.
Ezt olvasta: Z‡ra, 1345.
Gyšnyšrž ™sz volt. A lombok is mŽg mindenŸtt zšldek voltak, csak itt-ott
tžnt el™ valami kis fura halv‡nyka s‡rga folt, ami a szeptember vŽgŽre emlŽkeztetett. Az œton a fiatal Lajos kir‡ly lovagolt Ð sokkal fiatalabb, mint az el™z™
fejezetben Ð, kšnnyž fegyverzetben, de sisakban Žs egyedŸl. Ekkor egy ‡g ver™dštt a sisakj‡hoz, olyannyira, hogy a fejfed™ lerepŸlt a fšldre. Mikor fšlemelte, akkor l‡tta, hogy a sisakd’sz nyaka elgšrbŸlt. EzŸst struccot ‡br‡zolt,
melynek a tork‡b—l lassan, de folyamatosan folyt a fekete, fŽlig megalvadt vŽr.
A kir‡ly nem annyira ijedten, mint Žrdekl™dve nŽzegette a kŸlšnšs jelensŽget, Žs hamarosan hangokat is hallott a kšzelb™l.
Ð Valaki meghalt Ð dšrmšgte Lackfi œr, aki Žppen most galoppozott a
helysz’nre nŽh‡ny fegyveres k’sŽretŽben.
Ð Vajon ki lehet az? Ð kŽrdezte cseng™ hangon a kir‡ly Žs magasabbra
tartotta a sisakot, hogy mindenki j—l l‡thassa a szšrnyž jelenŽst.
Ð FensŽged kedvence hozza a rossz h’rt Ð int a h‡ta mšgŽ a vajda.
A nap megcsillan az Žrkez™ lovag vŽrtjŽn. A fiatal òjlaki Kont Mikl—s
az, s egy n‡la mŽg ifjabb kŸldšnc Ÿget a balj‡n.
Ð BeszŽlj Ð int ekkor a kir‡ly.
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Johnny kezŽb™l kihullott a kšnyv. Nem mintha nem Žrdekelte volna,
miŽrt folydog‡l Nagy Lajos strucc‡nak a vŽre. Nagyon is Žrdekelte. çm
rettent™ f‡raszt— napja volt, a feje mŽg mindig sajgott, h‡t elnyomta a
buzg—s‡g. De hamar felŽbredt Žs olvasott, Žs azt‡n megint olvasott Žs kšzben šreg este lett, Žs mŽg mindig olvasott. ƒs alig v‡rta, hogy m‡snap legyen, Žs azt a sok mindent, ami imm‡r kedvenc kir‡ly‡val megesett, mind
elmesŽlhesse Claire-nek.
A suliban azŽrt mŽg tœl kellett Žlni a dŽlel™tti —r‡kat, s b‡r a nagyszŸnetben megbeszŽltŽk, hogy dŽlut‡n TunnerŽk kertjŽben tal‡lkoznak, vagy
Žpp ezŽrt, nagyon nehezen akart telni az id™. R‡ad‡sul kŽt matekjuk is
volt, Perkett™ tartotta, s noha aznap nem oszt‡lyzott, Johnnyt mŽgis kih’vta nŽh‡nyszor a t‡bl‡hoz, Žs nyamvadt ar‡nyp‡rokkal gyštšrte.
Ð Ink‡bb az arany p‡rj‡r—l tessŽk kŽrdezni Ð kiab‡lta AlexÐSz‡sa
Johnny szerint nem tœl szellemesen. Az oszt‡ly mŽgis ršhšgštt, Perkett™
pedig orrnyergŽre tolta —divatœ, mžanyag keretes szemŸvegŽt.
Ð Nocsak, nocsak Ð csettintgetett a nyelvŽvel Žs pislogott, ak‡r egy —ri‡stekn™s. A ršhšgŽs œjabb hull‡ma sšpšrt vŽgig a termen, Perkett™ elkšnyvelte, hogy mŽg mindig j— a humora, Žs komoly kŽpet v‡gott.
Ð Teh‡t ha štvenegy indi‡n kel ‡t a foly—n nŽgy cs—nakon, akkor h‡rom cs—nakban mennyi indi‡n fŽr el? Ð Perkett™ h‡trad™lt a szŽkben Žs
kopasz fejŽt simogatta. A matektan‡r rendk’vŸl komikus figura volt, s szegŽny di‡kok rekeszizmai bizony alaposan megszenvedtŽk az —r‡it, mert
Perkett™ jelleme megc‡folta a nevetsŽges kŸls™t, s ha valaki cŽlz‡st tett r‡,
vagy csak mosolygott az engedŽlye nŽlkŸl, mindj‡rt vadul feleltetni kezdett. Akadtak ugyan bŽkŽsebb napok, mint pŽld‡ul a mai, de ilyenkor
mŽg jobban kellett vigy‡zni, nehogy olyankor nevessenek, amikor a tan‡r
œr nem is viccelt. Johnny teh‡t izzadt, Žs nŽha a re‡ v‡r— Žs izgalmasnak
’gŽrkez™ dŽlut‡nra gondolt, nŽha meg arra, hogyan lehet tizenegy Žs h‡romnegyed indi‡nt belegyšmšszšlni egy olyan kis cs—nakbaÉ Perkett™
viszont Žlvezte a matematikai problŽm‡t, miszerint a sz‡mok vil‡g‡ban elfŽr nŽgyszer h‡romnegyed indi‡n, a val—s‡gban azonban nem biztos,
hogy akad hely h‡rom egŽsznek.
Ð Ez teljesen lškštt Ð hœzta el a kezŽt a homloka el™tt Alex a szŸnetben,
s a folyos—n t‡volod— Perkett™re mutatott.
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Ð EnnŽl hŸlyŽbb csak te vagy Ð ki‡ltott Johnnyra, Žs gyorsan nekilškte
Macieknak, aki Johnny szerencsŽjŽre mŽg nem Žbredt fel teljesen a matek—ra
‡ltal okozott melank—li‡j‡b—l, Žs nem tudta Johnnyt kap‡sb—l visszalškni.
Ð Neked a legjobb Ð ki‡ltotta oda Johnny Alexnek, aki ett™l a kšzlŽst™l
œgy meglep™dštt, hogy egy m‡sodpercre visszafogta az šklŽt, amivel Žppen menekŸlni sz‡ndŽkoz— h™sŸnket igyekezett gyomorsz‡jt‡jon v‡gni.
Ð MiŽrt nekem a legjobb?! Ð kŽrdezte fenyeget™leg.
Ð Mert a fafejeddel legal‡bb evezni tudnak az indi‡nok Ð vis’totta
Johnny, de m‡r szaladt is, mintha ezer orosz kergetnŽ, nem pedig egy. De
el™bb-ut—bb ez az egy orosz is elf‡radt, Žs h™sŸnk elkšnyvelhetett mag‡nak egy œjabb verŽs nŽlkŸli napotÉ
Ð ògy l‡tszik, csak ideiglenes volt a fegyverszŸnet Ð mondta azt‡n
Claire dŽlut‡n a kertben, mert, mint minden j—, ez is eljštt vŽgre.
†ltek a meleg tavaszi napon, Žs eperkrŽmet nyalogattak.
Ð Nem Žrdekelnek azok a hŸlyŽk! Ð Johnny mŽrgŽben mellŽnyelt Žs
nagyokat kšhšgštt.
Ð AzŽrt valamit csak ki kellene tal‡lni ellenŸk Ð vŽlte a l‡ny, Žs szok‡s‡hoz h’ven megr‡zta sz™ke fŸrtjeit. Ð Ha m‡r a gyžržd nem seg’t. Aprop—,
honnan a fenŽb™l szerzett a nagypap‡d egy ilyen struccos gyžržt? Egy
ugyanolyat, mint amit a kir‡ly is visel.
Ð Khm, khm, na vŽgre! Ð Johnnynak sikerŸlt kikšhšgnie a mellŽnyelt
falatot.
Ð Fogalmam sincs Ð felelte komoran. Eddig soha nem beszŽlt err™l.
Ð Biztosan nem vŽletlen. Mint ahogy a nevetek is fura. Olyan olaszos:
Fortunate!
Ð Nincs benne semmi olaszos Ð duzzogott a fiœ. Ð Egyszeržen a magyar
SzerencsŽs angol ford’t‡sa.
Ð J—, j— Ð mondta a kisl‡ny. Ð Ink‡bb mesŽld el, mir™l sz—l az a kšnyv.
Mi is a c’me?
Ð A strucc vŽre Ð v‡laszolta Johnny megenyhŸlten Žs mesŽlni kezdett.
Ð Fura egy tšrtŽnet Ð vakarta meg a sebhelyet a fejŽn. (TŽnyleg id™
el™tt kihullik a hajaÉ!) Ð Volt egyszer egy kir‡lyÉ
Ð Ak‡r a mesŽben Ð v‡gott kšzbe Claire Žs felhœzta a l‡bait a szŽkre,
mint aki hosszœ tšrtŽnetre sz‡m’t.
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Ð Igen pont, mint a mesŽben. Ð Claire šršmmel l‡tta, hogy Johnny m‡r
nem haragszik r‡, mert az el™bb kšzbev‡gott, s™t.
Ð Sz—val ennek a kir‡lynak rŽm sok gyermeke szŸletett. Ha j—l emlŽkszem: št.
Ð Az olyan rŽm sok? Claire-nek megjelent a homlok‡n a gšdršcske.
Teh‡t komolyan figyel, szšgezte le mag‡ban Johnny, mikšzben magyar‡zott.
Ð A kšzŽpkorban ezt igaz‡n nem lehetett tudni, vagyishogy h‡ny gyereke van az embernek, mert nagyon sokan meghaltak mŽg egŽszen kicsi
korukban. Neki is biztosan sokkal tšbb szŸletett, de csak štb™l lett feln™tt,
illetve ami biztos, az az, hogy ennek az štnek szintŽn szŸlettek lesz‡rmazottaik.
Ð Hogy te micsoda kifejezŽseket haszn‡lsz! Lesz‡rmazottaik? Ezt is abb—l a kšnyvb™l tudod?
Ð †hŸm. De ha mindig kšzbesz—lsz, sosem ŽrŸnk a vŽgŽre.
Ð Bocs, ’gŽrem, j— leszek!
Ð Sz—val. A kir‡ly N‡poly nagy hatalmœ uralkod—jaÉ
Ð Az ugye Olaszorsz‡gban van?
Claire termŽszetesen nem b’rta meg‡llni, hogy ne kotyogjon m‡r
megint kšzbe. De h‡t ez egy fontos kŽrdŽs volt, r‡ad‡sul nem is butas‡g,
hiszen N‡poly tŽnyleg Olaszorsz‡gban van. êgy Johnny gyorsan meggy™zte mag‡t, milyen j—, hogy a l‡ny nem Nyasszafšldet mondott, Ruand‡t, esetleg a Kr’mi k‡ns‡got. Nagyot nyelt teh‡t, b—lintott, Žs folytatta.
Ð Ott van, persze, hogy ott. De a N‡polyi Kir‡lys‡g nem csak mag‡t a
v‡rost jelentette, hanem a kšrnyez™ terŸleteket is, beleŽrtve Szic’li‡t.
Nos, a n‡polyi kir‡ly št gyereke kšzŸl az egyik fi‡nak a fia, vagyis
az unok‡ja magyar kir‡ly lett. Tudniillik a n‡polyi kir‡ly felesŽge magyar volt, Žs a magyaroknak akkoriban Žppen nem volt kir‡lyuk, ezŽrt
a magyar nagymama unok‡j‡t h’vt‡k meg magukhoz uralkodni. Tudsz
kšvetni?
Ð Mit nem kŽpzelsz?! Ð ki‡ltotta a kisl‡ny šnŽrzetesen. A n‡polyi kir‡ly
nagymam‡j‡nak az Ÿkunok‡ja a te nagypap‡d Ð mondta nagy csalafint‡n
Žs vigyorgott.
Ð J—, j—, l‡tom, œgy sem b’rod megjegyezni. Tudod mit? Lerajzolom!
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ƒs Johnny m‡r szaladt is be a h‡zba pap’rŽrt meg ceruz‡Žrt. Claire
Žgnek emelte a szemeit, de hangosan nem sz—lt semmit. Johnny pedig
kisv‡rtatva rajzolni kezdett.

I. Lajos

Endre

I. K‡roly R—bert
magyar kir‡ly

Johanna

M‡ria

K‡roly
R—bert
R—bert

Martell
K‡roly

Durazz—iak

Tarant—iak

R—bert
n‡polyi
kir‡ly

Lajos

FŸlšp

K‡roly

Lajos

Eleon—ra
Blanka
Margit

II. K‡roly
n‡polyi
kir‡ly

FŸlšp

J‡nos

M‡ria

felesŽge
çrp‡d-h‡zi
M‡ria
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Ð Teh‡t ™ az a bizonyos n‡polyi kir‡ly, akir™l el™szšr beszŽltem Ð
mondta Johnny, Žs zšld sz’nž cerk‡val bekarik‡zta II. K‡rolyt. Ð Az ™ felesŽge volt a magyar çrp‡d-h‡zi M‡ria (Narancss‡rga). ƒs most m‡r l‡thatod, hogy II. K‡roly Žs M‡ria unok‡ja a magyar kir‡ly, K‡roly R—bert (barna). K‡roly R—bertnek kŽt fia van. (Legal‡bbis az Žn rajzomon, a val—s‡gban h‡rom, de err™l majd kŽs™bb.) Az egyik I. vagy m‡s nŽven Nagy Lajos
(piros karika), a m‡sik pedig Endre (fekete ceruza), akinek j‡rt volna a n‡polyi tr—n.
Ð Hogy-hogy j‡rt volna?
Ð KŸlšnbšz™ csal‡di szerz™dŽsek alapj‡n. ƒs f™leg, hogy az 1343-ban
elhunyt R—bertnek csak le‡nyunok‡i voltak, a fia pedig m‡r kor‡bban
meghalt.
Ð Aha. Nagyon Žrdekes. Claire ‡s’tott egy j—t. A kisl‡nyt szemmel l‡that—lag nem igaz‡n kštšttŽk le a n‡polyi kir‡lyok šršklŽsi problŽm‡i.
(A gšdršcske meg m‡r rŽgen eltžnt!)
Ð Igenis nagyon Žrdekes!
Ð Nem Žrdekes. Sokkal izgibb mŽg az a ded— Tom Žs Jerry is, mint ez.
Ð J—, akkor nem is mesŽlem tov‡bb! ƒs soha nem fogod megtudni, hogy
EndrŽt mindezekŽrt meggyilkolt‡k!
Johnny arca všršs volt a mŽregt™l.
Ð Meggyilkolt‡k?
Ð Meg. R‡ad‡sul nagyon fiatalon. TizenhŽt vagy tizennyolc Žvesen.
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…tšdik fejezet

Puszta kŽzzel

A

lovak ny’lkŽnt repŸltek ‡t a patak felett, Žs Endre Žrezni vŽlte,
ahogy a p‡zsit puh‡n kšrŸlšleli a belŽcsap—d— patk—kat. Hamarosan kir‡ly leszek, gondolta. Szinte hihetetlen. A b‡ty‡m ugyan tizenhat Žvesen
lett kir‡ly, de mŽg Žn sem vagyok tizennyolc. A felesŽgem gyšnyšrž,
gyermeket v‡r t™lem, a rokonok pedig œgy l‡tszik megenyhŸltek az ir‡nyomban. Ezt a szarvast pedig lelšvšm. Endre meg‡ll’totta a lov‡t Žs a
hœrra helyezett egy ny’lvessz™t. çm az imŽnt mŽg gyanœtlanul legelŽsz™
vad hirtelen felkapta a fejŽt, Žs horkantott nŽh‡nyat, majd helyb™l ãstartoltÓ, Žs besz‡guldott a tiszt‡sr—l az erd™be.
Endre nagyot s—hajtva eresztette le az ’j‡t.
Ð Sose b‡nd, felsŽges œr Ð hallott egy mŽzes-m‡zos hangot a fŸle mellett.
Ð Ink‡bb pr—b‡ld ki a s—lymot. KŽt hete vettem a Castel Nuovo piac‡n.
Ð Magyarul is repŸl a s—lymod, R—bert? Ð kŽrdezte bar‡ts‡gosan a megsz—l’tott.
Ð Magyarul mŽg jobban, mint n‡polyiul Ð felelte a R—bertnek nevezett,
s duzzadt ajkait mosolyra gšrb’tette.
KšvŽrkŽs fick— volt ez a Tarant—i R—bert, harcban, k‡rty‡ban kisz‡m’thatatlan. Szerette a trŽf‡t, de csak ha m‡son csattant. Mindazon‡ltal nem volt
buta ember. Endre, aki j— m‡sfŽl fejjel magasabb volt n‡la, b™rkesztyžt hœzott, Žs ‡tvette a s—lymot a jobb kezŽre. R—bert el™refelŽ mutogatott neki,
hogy ott a rekettyŽs alatt rohang‡szik egy lŸke nyœl, azt kellene elejteni. êgy
azt‡n tŽnyleg nem l‡thatta, hogy a m‡sik ezalatt ijedten nŽzeget h‡trafelŽ.
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Ð Ereszted le az ’jadat, te barom! Te komŽdi‡s, elment a maradŽk eszed is?
Vagy j— štven lŽpŽssel h‡trŽbb vŽkony, sesz’nž hajœ ifjœ ‡llt, Žs kihœzott kardj‡t lapj‡val Žppen egy m‡sik lovag ’j‡ra helyezte. ƒs nyomta,
nyomta lefelŽ, a fšldnek. A ãlovagÓ hatalmas erejž, j—l megtermett fŽrfi,
fekete, gondozatlan haja verdesi a v‡ll‡t. A kŽt szemšldške szinte šsszeŽr
az alacsony homlok alatt, szemeib™l pedig gonoszs‡g ‡rad.
Ð Pedig most elintŽzhettem volna. Senki nem l‡tta, csak R—bert. De
gondolhattam volna, hogy a ãfattyœtÓ p‡rtolod.
Ð Mondtam, hogy minden eszed elszaladt. El™szšr is, nem p‡rtolom,
m‡sodszor nem fogja a fegyver, harmadszor: mŽg tŽvedŽsb™l leter’tenŽd
a b‡ty‡m, — te nagy egyenes ‡gi torzszŸlštt.
Ð Nem lehet mindenki tšrvŽnyes herceg. Fattyœnak is lennie kell valakinek.
Ð Akkor meg miŽrt pont te h’vod fattyœnak a tšrvŽnyes uralkod—t, szeretve csod‡lt eszž Artus Bertrandom. Te, akinek az apja vŽletlenŸl futott
el™ nagyap‡d vesszejŽb™l?
A fekete hajœ —ri‡s odafordult a m‡sikhoz, Žs remeg™ kŽzzel ugyan, de
šsszemarkolta a gœnyol—d— mellŽn az inget.
Ð Ha igaz‡n Žrdekel Ð kezdte Žs a hangja meg-megakadt a felgyŸleml™
sŽrelmekt™l Ð ha igaz‡n Žrdekel, Žn n‡polyi vagyok! Az a m‡sik pedigÉ
Ð akarta folytatni, de a vŽkony herceg, aki az el™kel™ Tarant—i Lajos nŽvre
hallgatott, Žs testvŽršccse a m‡r megismert R—bertnek, sz—val Lajos lesšpšrte mag‡r—l a nagy erejž Bertrand (magyarosan Bern‡t) kezŽt, Žs kšnynyedŽn odŽbb lŽpdelt.
Ð Fantasztikus! Ð ki‡ltotta. Egy fŸrkŽsz™ oldalpillant‡ssal m‡r az el™bb
meg‡llap’totta, hogy Endre, no meg R—bert b‡tyja j—csk‡n elt‡volodtak
t™lŸk, s ’gy nyugodtan hangoskodhat.
Ð Fantasztikus! Ð ismŽtelte Žs šsszecsapta a kezeit. Ð Artus Bertrand huszonkŽt Žves kor‡ra megvil‡gosodik, Žs r‡Žbred, hogy ™ se nem ‡nglius,
se nem francfšldi, hanem egyenesen n‡polyi szŸletŽsž! Ezt nevezem Žn
borotvaŽles logik‡nak!
Ð Nevess, csak nevess Ð zsšrtšl™dštt Bertrand. Tudod j—l, nem arr—l
van sz—, hogy Žn ki vagyok. Hanem, hogy ez a fattyœ nem n‡polyi! Ez egy
birkaev™ magyar! Onnan jštt, abb—l a t‡voli, hideg orsz‡gb—l, ahol nem is-
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merik a kšlt™ket, Žs mŽg ma is s‡trakban alszanak! Huszonhat felesŽgŸk
van Žs ‡ldoznak az šrdšgnekÉ
Ð MiŽrt, te tal‡n ismered a kšlt™ket?
Tarant—i Lajos mosolyogva nŽzett izg‡ga rokon‡ra, aki b‡r egyetlen
škšlcsap‡ssal a fšldre tudta volna ™t ter’teni, mŽgsem b‡ntotta, s™t mŽg a
gœnyol—d‡s‡t is elnŽzte neki.
Ð Igenis, Žn ismerem Petrarca urat! Nagyon szŽp izŽket ’rÉ vers, vagy
mi. Johann‡hoz is ’rt egyet.
Ð Szonett, — minden bšlcsessŽg ismer™je, nagyœr! B‡r a l‡ba nyom‡ba
sem Žrek, mŽgis kŽnytelen vagyok pontos’tani kegyelmessŽgedet! Sz—val:
szonett Ð gœnyol—dott a tarant—i herceg.
Ð Arr—l beszŽlj ink‡bb, miŽrt nem fogja a fegyver?
Ð Hallhatott volna err™l is kegyelmessŽged! Hiszen udvarszerte beszŽlik.
Ð Te Lajos! Tudom, hogy nagyon okos ember vagy, de ne fesz’tsd tov‡bb a hœrt! Bškd m‡r ki, miŽrt nem fogja a fegyver a gazembert!
Ð ƒdesanyj‡t—l, ErzsŽbett™l kapott egy gyžržt Endre kir‡lyfi. Ez egy var‡zserejž gyžrž, m‡r annak idejŽn is seg’tett, mikor a rossz emlŽkezetž
Z‡ch Felici‡n r‡tšrt a kir‡lyi csal‡dra.
Ð Kicsoda? MifŽle Felici‡n? A lŽnyegr™l beszŽlj, kŽrlek, a gyžržr™l!
Ð Arr—l beszŽlek. Nos ez a gyžrž megvŽd a gyilokt—l Žs a mŽregt™l egyar‡nt. Visel™jŽt csak egyfŽlekŽppen lehet elemŽszteni.
Ð Hogyan?
A herceg egyszerre megkemŽnyedett. …sszeszor’totta kŽspenge ajkait,
s csak œgy prŽselte kšzŸlŸk ki a leveg™t:
Ð Puszta kŽzzel, bar‡tom. Puszta kŽzzel.
Ð Aludjunk a kolostorban?
Ð RŽgen is mindig a kolostorban aludtunk. Az aty‡k reggel im‡dkoznak nekŸnk, ErzsŽbet pedig friss tejet hozÉ
Ð Tejet a v‡rban ugyanœgy ihatunk, im‡dkozni meg mindenŸtt lehet.
De ha te jobban Žrzed magad a kolostorban, h‡t aludjunk ott.
Ð Az erd™ is kšzelebb van, fensŽges kir‡lyom! Mire mi megreggelizŸnk,
fensŽged m‡r ak‡r hazafelŽ tarthat a vad‡szzs‡km‡nnyal.

39

u

PUSZTA KƒZZEL

v

Endre nem v‡laszolt. Kicsit kezdte m‡r ideges’teni ez a feltžn™ ny‡jass‡g. El™bb a vad‡szaton, most meg ebben a hol aludjunk ma este kŽrdŽsben. ƒs r‡ad‡sul milyen ellenszenves vigyora van ennek a Tarant—i R—bertnek! Ezt eddig nem vette ŽszreÉ Persze az se sokkal jobb, ha Artus
Bertrand nŽz r‡. Brr! Kiveri az embert a ver’tŽk. Az apja, K‡roly sem bar‡ts‡gosabb fick—, az a Tarant—i Lajos pedigÉ Nos, err™l jobb nem is beszŽlni! Akkor m‡r mŽgiscsak ink‡bb R—bertÉ
Ð Nos, elfogadom. De nem vagyok fensŽg. MŽg nem vagyok megkoron‡zva.
Ð Az m‡r csak napok kŽrdŽse lehet, kedvesem Ð mosolygott Johanna,
Endre v‡rand—s felesŽge.
A kŽt komorna hirtelen šsszenevetett. Filippa Žs Sancia.
Ð Ezek velŸnk tartanak? Ð kŽrdezte Endre.
Ð Az Žn komorn‡im! Ð nŽzett csod‡lkozva Johanna. Ð Ki seg’t reggel az
šltšzkšdŽsben, ha ™k nincsenek velem?
Endre elkomorodott. Csuda vid‡m t‡rsas‡g. Filippa Žs Sancia. MŽg j—,
hogy ErzsŽbet nŽni velŸnk tart. B‡r sok mindenr™l nem lehet vele beszŽlgetni, de legal‡bb l‡tok egy becsŸletes kŽpet magam kšrŸl. A tšbbi magyar szolg‡mnak bezzeg nem lesz hely a kolostorbanÉ
Ð J‡nos Žs L‡szl— hol alszanak? A v‡rban?
Ð A kolostor kicsi, tudja fensŽged. J‡nos œr Žs L‡szl— œr remekŸl fogj‡k
Žrezni magukat a v‡rban a lov‡szokkal meg a solym‡szokkal. Reggel azt‡n œjra fensŽged szolg‡lat‡ra ‡llnak.
Ð Mondtam m‡r, hogy nem vagyok fensŽg! Ð Endre kezdte egyre roszszabbul Žrezni mag‡t ezen az istenverte vad‡szaton. Csak estefelŽ nyugodott meg kissŽ, mikor m‡r kettesben maradtak Johann‡val, s a n‡polyi kir‡lyn™ szokatlanul kedvesen a has‡ra hœzta Endre kezŽt.
Ð ƒrzed, hogy rœg? Ð sœgta a fŸlŽbe. Ð J—l fog futni a kis kir‡lyÉ
Ð N‡polyt—l Visegr‡dig szalad majd a h’reÉ Te mondd, miŽrt ut‡lnak
engem annyira a rokonaid? Irigykednek r‡m, mert kir‡ly leszek, j— ez
rendben van, termŽszetes. De h‡t kšzšs Žrdek, hogy az Anjouk er™sek legyenek, s hogy lehetnŽnk m‡skŽppen er™sek, mintsem a magyar kir‡ly ‡ltal? Vagy van itt It‡li‡ban hasonl— nagyhatalom? Egy Durazz—i K‡roly
akar szembesz‡llni Bajor Lajossal? Vagy egy Tarant—i R—bert?
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Ð Tœls‡gosan ŽrzŽkeny vagy, mint a magyarok ‡ltal‡ban. Senki nem
akar b‡ntani tŽged. Senki nem ut‡l. ƒs senki nem irigykedik. Csak kŽpzeled az egŽszet.
Endre nagyot s—hajtott Žs kib‡mult az ablakon. Majdnem mindig ide
lukadnak ki. ãSenki sem ut‡l, senki nem irigykedik.Ó Csak kŽpzel™dšm.
Ð Sanci‡t is kŽpzelem meg Filipp‡t? Hogy šsszevihognak a h‡tam mšgštt? MegjegyzŽst tesznek a kiejtŽsemre? Hogy ‡rgus szemmel figyelik,
mikor hib‡zok, Žs mikor lehet kinevetni?
Ð M‡r mondtam, hogy kŽpzel™dsz! De ha ennyire zavarnak, majd elkŸldšm ™ket. Amint visszatŽrŸnk N‡polyba, beszerzek kŽt m‡sik komorn‡t. Csšndeseket Žs j—l nevelteket. De most aludjunk! A kis kir‡ly is elcsendesedettÉ
Endre csak sok‡ra aludt el. ƒjfŽl felŽ j‡rt az id™ Žs a hom‡lyban a kolostor hajdanvolt lak—it vŽlte l‡tni. Az elhunytak szellemei rusnya pof‡kat
v‡gtak, vihogtak Žs ™r‡ mutogattakÉ
Ð Uram! ƒbredjen! H’rnšk jštt! N‡polyi h’rnšk!
Ð Micsoda? Honnan jštt az a h’rnšk? Endre œgy Žrezte, csak št percet
aludt. A k’sŽrtetek is mŽg itt vigyorogtak a szoba sarkaiban, s a hold fŽnye
ugyanœgy vetŸlt be a szob‡ba, mint amikor mŽg Žbren volt.
Ð N‡polyb—l! Nagyon fontos! Jšjjšn ki!
Ð Te vagy az, Tommaso?
Ð ƒn uram, Žs itt ‡ll mellettem a h’rnšk!
Ð Nem Žr r‡ reggelig?
Ð NemÉ nem. Ð Az ajt—n‡ll— mintha pusmogott volna valakivel.
Ð Mi olyan fontos, Tommaso?
Ð Uram, l‡zad‡s! L‡zad‡s tšrt ki! Durazz—i K‡roly a felkel™k ŽlŽn!
Ð Micsoda? ƒs ki ellen l‡zadnak a gazok? Endre kilŽpett az ajt—n. Abban a pillanatban l‡tta, hogy egŽszen m‡sfajta l‡zad‡sr—l van sz—, Žs sajnos nem N‡polyban, hanem itt helyben a San Pietro a Maiell‡banÉ
Heten ‡lltak vele szemben. TekintetŸk vŽszj—sl—an villogott, Artus
Bertrand pedig selyemhurkot l—b‡lt a kezŽben. Sz—val ezŽrt kellett a kolostorban Žjszak‡zni! Endre meredten ‡llt, majd tŽtova kŽzzel pr—b‡lt kapirg‡lni a kilincs ir‡ny‡banÉ A gonosztev™knek tšbb sem kellett!
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Bertrand elhaj’totta a hurkot, s a tšbbiek szšrnyž ord’t‡ssal vetettŽk magukat a kir‡lyfira. Endre azonban ršgtšn feltal‡lta mag‡t, gyors mozdulattal
kibœjt a hurokb—l, kŽt nagy pofont adott a legkšzelebb ‡ll—knak, œgyhogy
Tommasso Pace, a hitszeg™ ajt—n‡ll— mindj‡rt nekizuhant Bertrandnak Žs
feldšntštte. A m‡sik pofont Roberto da Cabanis, a matr—z kapta. ï
Sanci‡nak, a komorn‡nak udvarolt, ha Žppen nem verekedett. çm kšzben
a m‡sik ajt—n‡ll—, akit Terlizzinek h’vtak, Žs az id™sebbik Artus is megŸtštte EndrŽt, Žs a kŸzdelem kezdett volna egyoldalœv‡ v‡lni, ha a kir‡lyfi
nem Žri el a kilincset Žs nem kezd seg’tsŽgŽrt ki‡ltozni. Az ajt—t ugyan nem
b’rta fšltŽpni Ð ™ csod‡lkozott volna a legjobban, ha l‡tja mi tšrtŽnik a h‡l—szob‡ban Ð, ugyanis valaki belŸlr™l r‡ford’totta a kulcsot.
Ð Seg’tsŽg, seg’tsŽg, megšlik EndrŽt, seg’tsŽg! Az šreg ErzsŽbet Žbredt
fel a csatazajra, Žs Žrkezett belŸlr™l, az ajt— mšgŸl, de mivel azt nem b’rta
kinyitni, az ablakhoz rohant, fšltŽpte Žs kikiab‡lt a kolostorudvarra. A t‡mad—k megrettentek egy pillanatra. De mivel a szerencsŽtlen sorsœ Endre
kir‡lyfi nem tudott merre menekŸlni, nem tudta kihaszn‡lni a pillanatot, a
gonosz Artusok œj er™re kaptak. Bertrand hirtelen meglškte a kir‡lyfit,
majd megint a nyak‡ba dobta a hurkot, Artus K‡roly pedig h‡tulr—l kir‡ntotta Endre l‡b‡t. Endre fejŽben mŽg ‡tfutott nŽh‡ny furcsa gondolat kŸlšnbšz™ k—dex’r—kr—l meg nŽpszeržsŽgr™l, azt‡n hirtelen minden elsštŽtedett. A tizennyolc Žves kir‡lyfi teste l‡gyan himb‡l—zott az erkŽly r‡cs‡n.
Ð AzŽrt ez durva. Nagyon-nagyon durva. Ð Ott Ÿltek a teraszon, Žs Žszre sem vettŽk, hogy sštŽtedik. Csak most, hogy Johnny befejezte a szerencsŽtlen sorsœ kir‡lyfi tšrtŽnetŽt, Žs a kisl‡ny megremegett az alkonyati hidegt™l, no meg a sz‡nalomt—l, sz—val most tžnt fel nekik, hogy mŽg mindig itt csŸcsŸlnek a kertben.
Ð Gyerekek! Gyertek be, kŽsz a vacsora! Hogy mir™l tudnak ezek susmusolni ennyi ideig! Ð Claire Ždesanyja kivette a pizz‡kat a mikr—b—l.
Ð Siessetek! A pizza csak melegen j—!
Ð Sz—val nagyon durva! MiŽrt kellett ennek az aranyos kir‡lyfinak
meghalnia? A mesŽkben mindig Žletben maradnak a kir‡lyfik! Legy™zik a
s‡rk‡nyt Žs elnyerik a kir‡lyl‡ny kezŽt, meg a fele birodalmat! ƒs boldogan Žlnek, am’gÉ
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Ð Fejezd csak be Ð b—lintott a fiœ. Ð Am’g?
Ð Meg nem halnak! Ð ki‡ltotta durc‡san a kisl‡ny, Žs felugrott a szŽkr™l.
Ð Ezt akartad hallani? Hogy meg nem halnak! Hogy te milyen j— fej vagy!
Claire egŽszen dŸhšs lett. Ð A francba a hŸlye gyžržddel Ð ki‡ltozta.
A francba a nyamvadt Endre kir‡lyfiddal! ƒn a norm‡lis mesŽket szeretem! Norm‡lis gyerek vagyok, Žs norm‡lis tšrtŽneteket szeretnŽk hallani!
Ð MiŽrt kiab‡lsz, kisl‡nyom?
Ð Ez a hŸlye megšlte a kir‡lyfit! A legaranyosabb kir‡lyfit, akir™l valaha is hallottam! Csak œgy ukmukfukk, megfojtattaÉ ƒs Claire hangosan
zokogni kezdett.
Johnny egŽszen haz‡ig rohant. Igaz, nem lakott nagyon messze. Csak
itt a szomszŽdban.
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‡snap Claire annyira bar‡ts‡gtalan volt Johnnyval, hogy mŽg a h‡jpacni Žs mulya M‡rk, akit a kaj‡l‡son k’vŸl semmi sem Žrdekelt, sz—val
mŽg ™ is Žszrevette, Žs odadšcšgštt hozz‡juk a nagyszŸnetben. Egym‡s
mšgštt Ÿltek ugyanis, Žs Claire mŽg Žppen kšrmšlte a t‡bl‡r—l Perkett™
szorgalmi feladatait, Johnny pedig kicsomagolt a kšvetkez™ —r‡ra.
Ð Szerelmesek, kŽrtek egy kis szendvicset?
Ð Nem vagyunk szerelmesek! Ð csattant fel a kisl‡ny. Azt‡n a bŽkessŽg
kedvŽŽrt j—val enyhŸltebb hangon tette hozz‡: Ð KŽrek, ha m‡r ilyen szŽpen megk’n‡lt‡l. Az az igazs‡g, hogy megsajn‡lta. Olyan kšvŽrÉ Tal‡n
mŽg a j‡r‡s is nehezŽre esikÉ
Ð H‡t k’n‡l‡sr—l nem volt sz—, csak hogy kŽrtek-e?
Ð KŽrŸnk. KŽrek.
Ð KŽrni lehet, de kapni nem Ð ršhšgštt M‡rk, Žs h‡tat ford’tott nekik,
de Johnny megragadta a karj‡t.
Ð AzŽrt a pof‡tlans‡gnak is van hat‡raÉ!
Ð Nem tetszik a bar‡tom kŽpe?
Johnny Žs M‡rk kšzŽ ekkor lŽpett be Sz‡sa Žs vele egyŸtt Ð ugye mondanunk sem kell Ð ‡rnyŽkkŽnt Maciek.
Ð Kicsit elh’zott szegŽny, Žs ršgtšn csœfol—dsz vele? Nem szŽp dolog
ez, Ždes bar‡tom!
Johnny el™szšr šsztšnšsen lehajtotta a fejŽt, hogy meghuny‡szkodjon,
œgy mint rŽgen. Azt‡n hirtelen egy hang sz—lalt meg a fejŽben. ãA gyžrž
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csak annak seg’t, aki b‡tor! (Persze nagypapa azt is mondta: aki tud verekedni! çm err™l az apr—s‡gr—l Johnny teljesen elfeledkezett.) Kezdetben
vala az ige. ƒs az ige vala az istennŽl. ƒsÉÓ
Ð Nem tetszik a bar‡tod pof‡ja. S™t. A tiŽd sem tetszik.
Az oszt‡lyban v‡gni lehetett a csendet. Sz‡s‡nak megvillant a szeme,
szerette, ha ellen‡llnak neki. Akkor teljes joggal Ÿthetett. ï ilyenkor csak
megvŽdte mag‡t, s b‡r a tan‡rok nem mindig Žrtettek egyet ezzel az okoskod‡s‡val, a gyerekek nagy rŽsze beh—dolt neki. Ak‡rcsak egy kšzŽpkori
zsarnok el™tt, œgy hajoltak meg Sz‡sa akarat‡nak az oszt‡lyt‡rsak.
çm most nem volt id™ a pofozkod‡sra, mert ahogy a mœltkor Jack b‡csi, most Zeusz Žrkezett, a tšrtŽnelemtan‡r, akit Johnny Ð ha lehet Ð mŽg
Perkett™nŽl is jobban rŸhellt. Zeusz igaz‡b—l csak a l‡nyokat kedvelte, Žs
szerinte a tšrtŽnelmet senki sem tudja štšsre, csak ™. NŽgyest az kap, aki
h‡tulr—l el™re fœjja a kšnyvet, Žs minden kŽrdŽsre j—l v‡laszol, h‡rmast,
aki legal‡bb az amerikai tšrtŽnelmet ismeri, Žs ’gy tov‡bb. Mit mondtok?
Hogy nektek is ilyen tan‡raitok vannak? Na tessŽk! ƒs Žn mŽg azt hittem,
csak egy ilyen iskola van szŽles ez ‡llamokban.
Sz—val Zeuszt nem szerettŽk, Žs Zeusz sem szerette ™ket. S™t. Gonosz
pletyk‡k terjengtek r—la az iskol‡ban, hogy kirœgta a felesŽgŽt meg a gyerekeit, šnz™ Žs mag‡nakval—, egysz—val igazi h‡zs‡rtos vŽnember. Egy id™
ut‡n egyŽbkŽnt minden tan‡r hajlamos elf‡sulni kissŽ, ‡m ezen a mai —r‡n
kŸlšnšs dolog tšrtŽnt. Zeusz megkŽrdezte, hogy hallott-e valaki valamit az
eur—pai kšzŽpkorr—l. ƒs miut‡n mindenki lapult, Johnny vette mag‡nak a
b‡tors‡got, s olyan egy Žletem, egy hal‡lom gesztussal fšlnyœjtotta a kezŽt.
Ð Mit tudsz te az eur—pai tšrtŽnelemr™l?! Ð Zeusz hitetlenkedve nŽzett,
Žs b‡r a tan‡roknak tilos volt az —r‡n r‡gyœjtani, mŽgis el™vett egy cigarett‡t, Žs szagolgatni kezdte. Olyan volt ’gy a Pall Mallt szippantgatva, mint
egy sov‡ny ™skori hŸll™É
Ð Nagy Lajosr—l tudok. A magyar Nagy Lajosr—l Žs a n‡polyi hadj‡ratokr—l.
Ð A n‡polyi hadj‡ratokr—l? Zeusz kezŽb™l kiesett a cigaretta.
Ð Ne beszŽlj! Te hallott‡l a n‡polyi hadj‡ratokr—l! Johnny bŸszkŽn b—lintott, Žs œgy Žrezte m‡r nem is ut‡lja annyira Zeuszt. S™t. Mintha egŽszen j— fej lenne. Olyan, akit szeretni lehet.
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Ð H‡t akkor nosza! MesŽld el nekŸnk, mi tšrtŽnt a Castel Nuov—ban!
Az oszt‡ly feszŸlt csendben hallgatott, mikor Johnny belev‡gott a
tšrtŽnetbe.
ƒrezte, hogy ereiben szŽt‡rad a tud‡s ™si nyugalma. NŽh‡ny sz—val v‡zolta Endre kir‡lyfi szomorœ hal‡l‡t, s azt‡n ezt mondta:
Ð A visegr‡di palota ablak‡b—l l‡tszott az ezŸsth’d a Dun‡n.
A visegr‡di palota ablak‡b—l l‡tszott az ezŸsth’d a Dun‡n. A kir‡ly
sz—tlanul b‡multa a gyšnyšrž termŽszeti jelensŽget, vagyis a telihold viszszatŸkršz™d™ fŽnyŽt a v’zen, s arra gondolt, miŽrt nem ’r err™l b™vebben a
Biblia. Tal‡n mert ez is a megfoghat— termŽszet rŽsze, mint a fž, a f‡k, a
bokrok, Žs nem szellemi lŽny, mint az Isten, v‡laszolta meg mag‡nak
azonnal a kŽrdŽst. Azt‡n Z‡r‡ra gondolt, a gazdag dalm‡t v‡rosra, amit
most nem sikerŸlt elfoglalni VelencŽt™l.
Ð Ami kŽsik, az nem mœlik Ð Lajos œgy Žrezte, mintha az ™ agy‡ban
sz—lalt volna meg a hang. Pedig Ždesanyja volt, a csonka kezž ErzsŽbet,
mellette pedig Lackfi, a harcokban edzett dšrmšg™s vajda.
Ð L‡ttuk, hogy fent vagy, mŽg Žgtek a f‡kly‡k. ErzsŽbet majdnem mindig kesztyžt viselt, ne l‡ssa senki a vŽres merŽnylet nyomait a kezŽn, a lev‡gott ujjak csonkjait. Lajos, b‡r mŽg egŽszen kis gyermek volt, mŽgis
ŽlŽnken emlŽkezett arra a bizonyos ‡prilisi napra, amikor reggelizŽs kšzben berohant Felici‡n b‡csi. Felici‡nnak lebegett a szak‡lla a dŸht™l, Žs
ãmit tettetek Kl‡r‡valÓ felki‡lt‡ssal csapkodni kezdett a kardj‡val. Lajosnak rŽmlett, hogy az el™z™ napokban gyakran l‡tta a bšgyšs Kl‡r‡t K‡zmŽr b‡csival sŽt‡lgatni a palota kertjŽben. K‡zmŽr b‡csi mesŽlt, Kl‡ra nagyokat kacar‡szott, csak œgy r‡zk—dtak belŽ a keblei. Lajos nem gondolt
semmi rosszra, r‡ad‡sul mindkett™jŸket kedvelte. K‡zmŽr gyakran a l‡b‡ra Ÿltette ™t, Žs addig lovagoltatta, am’g a kisfiœnak el nem akadt a lŽlegzete a kacar‡sz‡st—l. Kl‡ra pedig gyakran megšrvendeztette a kir‡lyi csal‡dot azokkal a gyšnyšržen h’mzett p‡rn‡kkal, melyeknek mint‡it rajta
k’vŸl annak el™tte senki sem ismerte az udvarban. Most meg Felici‡n b‡csi itt hadon‡szik, de mŽg megijedni sincs id™nk, mert Gyula b‡csi Žs Mikl—s b‡csi ugrik hirtelen Felici‡n elŽ, Žn csak azt l‡tom, šsszecsuklanak,
mint egy zs‡k, a szak‡llas rŽmalaknak vŽres a kardja, de m‡r ™ is zs‡kot
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j‡tszik, fšnnakadnak a szemei, Žs mint egy rak‡s rongyot, œgy hœzz‡k ki a
palot‡b—l.
Az ajt—n‡ll—k v‡gt‡k le Z‡ch Felici‡nt, ™ viszont ErzsŽbet nŽgy ujj‡t
v‡gta le, ‡m a nagy kavarod‡sban ezt nem vette Žszre senki, csak mikor
kivittŽk a merŽnyl™t, akkor figyeltek fel a vŽrz™ kir‡lyn™re, aki b‡r hal‡ls‡padtra v‡lt, mŽgsem ‡jult el, s™t, rendelkezett. ãA Z‡ch csal‡dnak harmad’ziglen vegyŽk a vŽrŽt. NŽgy ujjamŽrt Kl‡ra nŽgy-nŽgy ujj‡t, a fiamŽrt
az ™ fi‡tÉ
ãDe h‡t a mi fiaink ŽlnekÓ Ð pr—b‡lt kšzbev‡gni K‡roly R—bert, ‡m ErzsŽbet asszonyt most nem lehetett meg‡ll’tani.
ãIgen, Žlnek, mert S‡ndor fia J‡nos idejŽben Žrkezett. Ha ™ nincs, akkor
itt most csak halottak hevernek, kisgyermekek, kir‡lyi gyermekek tetemeiÉÓ
Sz—val az—ta hordja a kesztyžt ErzsŽbet asszony. Hogy K‡zmŽr b‡csi
annak idejŽn mit tett Kl‡r‡val, arr—l kŽs™bb senki nem beszŽlt semmit. KŸlšnben K‡zmŽr b‡csi szinte azonnal hazautazott Krakk—ba, valami l‡zad‡st kellett neki sŸrg™sen leverni, azt mondta. Csak az ajt—n‡ll—k suttogtak mŽg egy darabig holmi udvarl‡sr—l, Z‡ch Kl‡ra megcsœfol‡s‡r—lÉ
EgŽszen addig, m’g a kir‡ly meg nem fenyegette ™ket, hogy kar—ba Ÿlteti,
aki tov‡bbra is ilyeneket beszŽl. Az ajt—n‡ll—k meg ink‡bb ‡llni szerettek
volna, Žs persze nem kar—ban, hanem az Ždes anyafšldšn Ð am’g csak lehet. êgy azt‡n al‡bbhagyott a pletyka, Žs ma m‡r csak nŽha-nŽha Žs j—
messze Visegr‡dt—l dicsekedik S‡ndor fia J‡nos, a kir‡lyi Žtekfog— mester
azzal, hogyan ter’tette le a vŽres kezž merŽnyl™t, s hogyan b’zta ™r‡
K‡roly R—bert a merŽnyletnŽl mŽg vŽresebb megtorl‡s ir‡ny’t‡s‡t
Ð Z‡r‡t mŽg kŽs™bb is elfoglalhatod.
Ð H‡t persze, azŽrt is fordultam vissza.
Ð AzŽrt fordultunk vissza, szentsŽges kir‡lynŽ, mert a horv‡tiak azt
mondt‡k, nŽlkŸlŸnk mŽg jobban elkalap‡lj‡k a talj‡nokat Ð vigyorgott
Lackfi, azt‡n a kir‡lyn™ komoly ‡br‡zat‡t l‡tva, gyorsan hozz‡fžzte: Ð No
meg Endre kir‡lyfi miatt. TermŽszetesen.
A kir‡lyn™ œgy tett, mintha nem hallan‡ a vŽn medve fecsegŽsŽt.
Ð ƒdes fiam Ð kezdte Ð, azt mondd meg nekem, mikor indulsz N‡poly
ellen?!
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Ð Tavasszal, dr‡ga mama, tavasszal. NŽzd, el™bb semmi Žrtelme az
egŽsznek. çt kell kelnem az Alpokon, j—, tudom, mehetnŽk haj—val, de
nincs annyi g‡ly‡m, tudod te is, r‡ad‡sul, am’g a tengermellŽk nem az
enyŽm, b‡rmikor h‡tba t‡madhat a d—zse. Azt‡n meg K‡roly šcsŽm Ð ha
j—l tudom Ð vŽgzett a bžnšsškkel.
Ð Bžnšsškkel?! Azok szerinted az igazi bžnšsšk voltak?
Ð H‡t, ha nem is mindegyik az, de Terlizzi mindenfŽlekŽppen, azt‡n az
az ajt—n‡ll—, hogy is h’vj‡kÉ
Ð Szerinted K‡roly nem bžnšs? ƒs Johanna nem bžnšs? ƒs a kŽt gazember Tarant—i? ïk sem bžnšsek?
ErzsŽbet teljesen kikelt mag‡b—l. Fel-al‡ j‡rk‡lt az šblšs teremben, s a
kŽt fŽrfi, a harcban meg™szŸlt Lackfi Žs az ifjœ, de m‡r sok csat‡t megnyert
kir‡ly megszeppenve hallgatta.
Ð Ezek a Tarant—iak ki-be m‡szk‡ltak Johanna ‡gy‡ban! El™bb R—bert!
Azt‡n Lajos! ƒs a p‡pa? Milyen p‡pa az, aki ‡ld‡s‡t adja a n‡polyi kurva
n‡sz‡ra?
Ð De any‡m! VI. Kelemen p‡p‡t csak nem t‡madhatom meg!
Ð Pedig megŽrdemelnŽ! Olvastad, mit ’rt a saj‡t kšvetŽnek, a j—
Bertrand de Beaux-nak? ãNem hihet™! Johanna bžnšssŽge nem hihet™!Ó
ElkŽpeszt™.
Ð Any‡m! Te is tudod, hogy az egŽsz mšgštt a francia kir‡ly van Žs a
francia nagyhatalmi Žrdek. Ð Lajos šsszeszedte mag‡t Žs megpr—b‡lt logikusabban Žrvelni, mint az el™bb. Ð A p‡pa Avignonban lakik, francia fšldšn. Nem v‡rhat— el t™le, hogy nekem adjon igazat.
Ð Az aranyaimnak adjon igazat! Annak a rengeteg aj‡ndŽknak, amit elkŸldtem neki!
Ð Na, j—. Istv‡n, mutasd meg asszonyany‡mnak a v‡rosoknak kŸldštt
leveleimet!
Most ErzsŽbeten volt a csod‡lkoz‡s sora.
Ð MifŽle v‡rosoknak?
Ð Az it‡liai v‡rosoknak. ƒn ugyanis nem megyek fejjel a falnak. Engem
nem fog a p‡pa ki‡tkozni, mint Bajor Lajost, R—ma kifoszt‡s‡Žrt. Minden
nagyobb v‡rosnak levelet kŸldtem, melyben tisztelettel megkŽrtem ™ket,
biztos’ts‡k seregeim sz‡m‡ra a szabad ‡tvonul‡st. CserŽbe meg’gŽrem,
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hogy semmifŽle rabl‡st, zs‡km‡nyol‡st, er™szakot nem engedŽlyezek. ƒn
csak Johann‡t akarom megbŸntetni, csal‡di Ÿgyeket intŽzek N‡polyban.
Any‡m, ha tudn‡d, ha l‡tn‡d, micsoda elkŽpedŽs, mekkora šršm fogadta
a kšveteimet! Ilyen lovagias kir‡llyal mŽg nem volt dolguk sem
guelfšknek (*), sem ghibellineknek (**)! ƒs r‡ad‡sul mŽg a p‡pa fel™l is biztons‡gban Žrezhetem magam.
ErzsŽbet erre nem tudott igaz‡n mit mondani, de esze ‡g‡ban sem volt
megdicsŽrni a fi‡t. Hogyisne! MŽg a vŽgŽn elb’zza mag‡t!
Ð Sz—val, mikor indulsz?
Ð Tavasszal. Tavasszal indul a nyitrai pŸspšk, Ulrik meg a tšbbi zsoldoskapit‡ny Žs GilŽti Mikl—s n‡dor a kun lovasokkal.
Ð ƒs az Žn fiam mikor Žrkezik olaszfšldre?
Ð Kar‡csonyra. MegŽrtheted Ždesany‡m Ð Žs Lajos most elmosolyodott Ð Žn egy lŽpŽst sem teszek e nŽlkŸl a mack— nŽlkŸl. ƒs ™ ugyeb‡r Ð
mutatott te‡tr‡lisan Lackfira Ð Erd™elve vajd‡ja. Nagyon sok id™be
telik, m’g a KŸkŸll™t™l Visegr‡dig kocog a seregeÉ N‡polyr—l nem is
beszŽlve!
A csengetŽs olyan Žlesen v‡gott belŽjŸk, mint mŽg soha. Zavartan fedeztŽk fel, hogy iskol‡ban vannak, padokban Ÿlnek, s Amerik‡ban, nem
pedig Visegr‡don. Zeusz is csod‡lkozva Žs sz— nŽlkŸl gyžršgette cigarett‡j‡t, melyb™l egyre sžržbben Žs gyorsabban sz—r—dott ki a jobb sorsra Žrdemes doh‡nylevŽl. Azt‡n csak megkšszšrŸlte a tork‡t, Žs felsz—l’totta
Johnnyt, hogy tan’t‡s ut‡n fšltŽtlenŸl keresse meg ™t a m‡sodik emeleti
szert‡rban.
Ð K‡r, hogy csak hazudoz‡shoz Žrtesz. Ha œgy tudn‡l baseballozni,
mint hazudni, akkor biztos megnyernŽnk az iskolabajnoks‡got.
H‡t igen, ezt sejthette volna. Hogy ezt a bunk— Sz‡s‡t nem veszi le a
l‡b‡r—l. Tal‡n ha tudna valamit az orosz tšrtŽnelemr™lÉ
Ð Ne b‡ntsd Johnnyt! Ð Johnny meglepve nŽzett oldalra, fogalma sem
volt arr—l, hogy vajon ki lehet, aki a p‡rtj‡t fogja. Hiszen eddig egy‡ltal‡n
nem volt nŽpszerž. Willie ‡llt mellette, a nyurga Willie, aki a legjobb baseballj‡tŽkos az egŽsz iskol‡ban. Azonk’vŸl az apja nemrŽg karatŽzni kŸldte, s noha mŽg csak a s‡rga švet szerezte meg mag‡nak, Sz‡sa m‡r nem
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(*)

p‡pa p‡rti polg‡r, illetve nemes a XIII-XIV. sz‡zadban, az it‡liai v‡rosokban
cs‡sz‡r p‡rti polg‡r vagy nemes

(**)

mert verekedŽst provok‡lni vele, kivŽve, ha Maciek ott ‡llt a kšzelben. ƒs
Maciek most ott ‡llt. EgŽszen kšzel.
Ð MiŽrt vŽded ezt a nyamvadt magyart? Ezt a ny‡mnyila iskola szŽgyenŽt? Csak mert kivŽtelesen el tudott gŸgyšgni egy Žrthetetlen tšrtŽnetet?
Hidd el, ™ maga se Žrti!
De Willie eltškŽlte, hogy nem hagyja mag‡t.
Ð ƒn nagyon Žlveztem Johnny tšrtŽnetŽt Ð mondta. Ð ògy l‡tszik a te
hœgyagyad kevŽs volt ehhezÉ
Ð Te vagy kevŽs, kisfiam. Ð Sz‡sa fenyeget™leg el™re lŽpett, ‡m Willie
gyorsan maga mšgŽ intett.
Ð Nehogy azt hidd, hogy csak neked van Macieked!
Sz‡sa leeresztette az šklŽt, Žs elj‡tszotta a nagyvonalœ vag‡nyt. Nem
csoda, Willie mšgštt m‡r ott ‡lltak a karatŽs cimbor‡i, Ed, Ron, meg
Harry. Valamennyien hetedikesek voltak, s Sz‡sa belŸl b‡rmennyire is
dœlt-fœlt, hogy m‡r nem tudom h‡nyadszor kellett elhalasztania egy j— kis
verekedŽst, mŽgiscsak jobbnak l‡tta visszavonulni a harcmez™r™l. Ð MŽg
tal‡lkozunk Ð sziszegte, azt‡n gyorsan šsszecsomagolta a holmij‡t, Žs kiment az ajt—n. Johnny egyik l‡b‡r—l a m‡sikra ‡llt a nagy ‡mulatt—l. MŽg
soha nem vŽdte meg az iskol‡b—l senki, Žs most nem Žrtette, hogy mi tšrtŽnt vele.
De nem nagyon volt ideje tšprengeni. Indulnia kellett Zeuszhoz, s ’gy
csak odaintett Willienek valami kšszšnŽsfŽlŽt, Žs kiviharzott az ajt—n.
Ð Mindig ilyen szeles a bar‡tod? Ð kŽrdezte Ed, Johnny ut‡n intve.
Ð ç, dehogy Ð menteget™zštt Willie. Ð Csak most berendelte Zeusz ez
az izŽÉ Lajos miatt.
Ð Ki kŽne pr—b‡lni a baseballp‡ly‡n. Ha ott is ennyire gyors, mŽg lehet
bel™le valami É Ð tette hozz‡ tžn™dve a hetedikes fiœ, azt‡n bœcsœt intett
a sz‡jt‡ti els™sšknek. Mennie kellett, hiszen kezd™dštt a dŽlut‡ni edzŽs, s
ha valami fontos volt Ed sz‡m‡ra a vil‡gon, h‡t az a baseball, Žs semmikŽppen sem holmi zšldfŸlžek p‡tyolgat‡saÉ
Ez id™ t‡jt Johnny Žppen kopogott a tšriszert‡r ajtaj‡n. Kicsit meg volt
szeppenve, egyrŽszt Zeusz miatt, m‡srŽszt meg mindenfŽle mendemond‡k terjengtek a poros szert‡rr—l, ami tulajdonkŽppen padl‡s volt valami-
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kor. Hogy igazi pallosok, meg sz‡mszer’jak l—gnak a falakr—l, Žs aki szemtelenkedik Zeusszal, annak megmutatja a ãBeszŽl™ LovagotÓ, amely tulajdonkŽppen egy tet™t™l talpig p‡ncŽlba bœjt vŽres nyakœ k’sŽrtet. Johnny
nem nagyon hitte ezeket, de azŽrt most mŽgis remegett a keze, amikor
meghallotta bentr™l Zeusz hangj‡t.
Ð TessŽk Ð mondta a hang, Žs Johnny egy Žletem, egy hal‡lom Ð lenyomta a kilincset.
Legnagyobb meglepetŽsŽre odabent csak œgy ragyogott a parketta a
padl‡sablakon bešml™ tavaszi fŽnyben. Fegyvereket sem l‡tott, tŽrkŽpeket ann‡l ink‡bb. Csak az egyik sarokban ‡rv‡lkodott egy šreg visszacsap— ’j, de az sem volt felhœrozva, s ’gy egy‡ltal‡n nem tžnt fŽlelmetesnek.
Zeusz el™tt az asztalon pedig valami nagyon hasonl— tŽrkŽp hevert, mint
amit nagypap‡n‡l l‡tott. A kšvŽr lepŽnyhal!
Johnnynak mŽg meglep™dnie sem volt ideje, mert Zeusz energikusan
felugrott a helyŽr™l, s a fiœhoz lŽpett.
Ð Fiam Ð kezdte, Žs šlelŽsre tartotta a karj‡t Ð, fiam, miŽrt nem mondtad, hogy te is magyar vagy?! ƒs j—l megropogtatta az elkŽpedt Johnny
csontjait.
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Hetedik fejezet

Az istenek ura

M

i tšrtŽnt Zeuszn‡l? BeszŽlgettek. Csak ennyi? Ð kŽrdezhetnŽtek,
joggal. Csak ennyi. Nem mindenkinek ad—dik meg, hogy nŽgyszemkšzt
maradhasson egy istennel. Az istenek ur‡val. Na j—, fŽlre a trŽf‡t! Johnny
tiszt‡zni akart bizonyos kŽrdŽseket.
Ð Honnan jštt r‡ a tan‡r œr?
Ð Egyszerž. Ki a fene Žrdekl™dik itt Nagy Lajos ir‡nt? Ki olvas ErzsŽbetr™l, Visegr‡dr—l, meg N‡polyr—l? Ezeknek itt van az Excalibur meg az
egŽsz nyavaly‡s Arthur-mondakšr a Szent Gr‡llal, Melvinnel, Lancelottal
Žs a tšbbiekkel. A kšnyškšmšn jšnnek ki, hidd el nekem! Sz—val m‡r akkor gyanœt fogtam, mikor el™szšr megpillantottam a nevedet a napl—ban.
Fortunate. El™szšr arra gondoltam, hogy olasz vagy. De h‡t Johnny nevž
olasz nincsen. Kiz‡rt! H‡t akkor? SzerencsŽs Ð ismŽtelgettem magamban
magyarul. SzerencsŽs. Lehet, hogy ez a gyerek magyar? Viszont errefelŽ
nem Žlnek magyarok. J—, gondoltam, v‡rok. V‡rok valami jelre, amib™l
kiderŸlÉ H‡t j— sokat kellett v‡rni, nem mondom!
Ð MiŽrt nem kŽrdezte meg a tan‡r œr? Ð Žrdekl™dštt Johnny, aki alig
b’rt megmukkanni ebben a sz—‡radatban. Igaz, a sz‡ja tele volt csokol‡dŽval, meg sz‡raz sŸtemŽnnyel. Zeusz ugyanis ter’tett asztalt var‡zsolt a tŽrkŽpek kšzŽ, s mŽg egy csŽsze g™zšlg™ te‡t is odatolt tan’tv‡nya elŽ, h‡tha
megszomjazik a csokol‡dŽmajszol‡sban.
Ð MiŽrt nem kŽrdeztem? Ð Zeusz most el™szšr tžnt zavartnak, tŽtov‡n el™hœzott egy sz‡l cigarett‡t, majd sz—rakozottan sodorgatni kezdte.
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MŽg az asztalt—l is fel‡llt, h‡tat ford’tott Johnnynak, kinŽzett az ablakon, œgy mormolta.
Ð H‡t, tudodÉ Zeusz gyorsan r‡gyœjtott, energikusan elr‡zta a gyuf‡t,
Žs megfordult.
Ð FŽltem a ki‡br‡ndul‡st—l, att—l, hogy megint csal—dnom kell. Kellemes volt annak a lehet™sŽgnek a tudat‡ban Žlni, hogy elkŽpzelhet™: Žl
mŽg egy honfit‡rsam a kšzelben. De most beszŽljŸnk ink‡bb az Anjoukr—l! Ð pr—b‡lt gyorsan tŽm‡t v‡ltani Zeusz. (Feltehet™en fŽlt att—l, hogy
elŽrzŽkenyŸl. Egy f™istent™l kemŽnyebb fšllŽpŽst v‡r az ember!)
Ð Tan‡r œr egyedŸl Žl? Ð kŽrdezet Johnny valami kurta-furcsa b‡tors‡ggal.
Ð L‡thatod Ð t‡rta szŽt kezeit a m‡sik.
Ð ƒs nem is volt n™s soha? ògy Žrtem Ð Johnny Žszrevette, hogy ingov‡nyos
talajra tŽvedt, de m‡r nem tal‡lta a visszautat a biztons‡gos sz‡razfšldreÉ
Ð ògy ŽrtemÉ
Ð Hogy csal‡dom? FelesŽg, gyerekek, ilyesmi? Ð pr—b‡lt seg’teni Zeusz.
Ð De miŽrt Žrdekel ez tŽged?
Ð IzŽÉ Sz—valÉ
Ð Pletyk‡lnak r—lam sokat? Ð A f™isten egŽszen kšzel hajolt, Žs kutat—
szemekkel fŸrkŽszte h™sŸnket, aki egyre rosszabbul kezdte Žrezni mag‡t,
Žs legbelŸl rŽg el‡tkozta a hŸlye k’v‡ncsiskod— termŽszetŽt. Zeusznak fŽlelmetes a kŽpe, pl‡ne ennyire kšzelr™l, Žs a bžzšs doh‡nyszagœ
leheleteÉ Nah‡t, arr—l jobb nem is beszŽlni!
A feszŸltsŽg kšztŸk csak nŽh‡ny m‡sodpercig tartott, de Johnny —r‡knak Žrezte. çm Zeusz csak megkšnyšrŸlt vŽgŸl.
Ð Elhiszem, hogy nincsenek rossz sz‡ndŽkaid. Tiszta a szemed, ŽsÉ ƒs
vŽgtŽre is a honfit‡rsam vagy, nem? Ð ƒs Zeusz kedŽlyesen Johnny v‡ll‡ra
csapott, majd megfordult, megkerŸlte a hatalmas ’r—asztalt, Žs lezšttyent
a mšgštte ‡ll— szŽkbe.
Ð Csak a nagypap‡m magyar Ð nyšgte ki Johnny, mikor vŽgre meg tudott sz—lalni. Ð Csak az egyik nagypap‡m, de a nevem val—ban t™le sz‡rmazik. A m‡sik nagypapa ugyan olasz volt, de ™t Maldininak h’vt‡k.
Mario Maldini.
Ð Mint a focist‡t?
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Ð Ismeri a tan‡r œr?
Ð Szeretem az olasz focit. Ak‡rcsak a tšrtŽnelmŸket. De te a csal‡domr—l szeretnŽl hallaniÉ
Ð Nem, nem, dehogyÉ
Ð Dehogynem. Jobb tiszta vizet šnteni a poh‡rbaÉ Ha m‡r annyit
pletyk‡lnak. Zeusz nagyot slukkolt a cigarett‡b—l, Žs egy komoly tšrtŽnelemtan‡rhoz igaz‡n mŽltatlan m—don fšltette l‡bait az asztalra, h‡trad™lt
a szŽkben Žs mesŽlni kezdett.
Ð NŽzd, Žn most egyedŸl Žlek. De ez nem mindig volt ’gy. T’z Žvvel ezel™tt Žrkeztem ide a felesŽgemmel Žs kŽt fiammal. Nagyon boldogok voltunk akkor, b‡r Žnbennem m‡r annak idejŽn is felmerŸlt valami rossz el™Žrzet. Hiszen otthon, Magyarorsz‡gon nem szenvedtŸnk hi‡nyt semmiben. Csak mŽg tšbbet akartunk keresni. Pontosabban a felesŽgem. Martha
ugyanis programoz—, neki ez a nagy lehet™sŽgek haz‡ja. ƒn pedig Ð ak‡rcsak Budapesten Ð itt is tšrtŽnelemtan‡r vagyok. Bel‡ttam, hogy
Marth‡nak igaza van, Žs Žn nem ‡llhatok az ŽrvŽnyesŸlŽse œtj‡ba. Elk’sŽrtem h‡t ideÉ Eleinte j—l ment minden. Lak‡st bŽreltŸnk, a fiœk angol tanfolyamra j‡rtak, nekem is sikerŸlt ‡ll‡st tal‡lnom.
Martha viszont egyre tšbbet keresett, s egyre tšbbet kšltštt. Mikor sz—v‡ tettem, csak megvonta a v‡ll‡t. ãAz Žn pŽnzem Ð mondta Ð, arra kšltšm, amire akarom.Ó ƒs ebben volt is nŽmi igazs‡g. K‡r, hogy az ™ ruh‡i,
Žkszerei mellett Žn œgy nŽztem ki, mint egy ‡gr—lszakadt. ògy emlŽkszem
erre az id™re, mintha bedobtak volna egy kœtba. Egyre gyorsabban zuhanok lefelŽ. Egy darabig mŽg l‡tom a fŽnyeket, az eget, azt‡n csak egy kis
kŽk pontot odafšntÉ majd azt sem.
Ð VŽgŸl elment egy gazdag emberrel. Elkšltšzštt, s elvitte a gyerekeket.
VelŸk mŽg tal‡lkoztam nŽha, de mi—ta ‡trepŸltek a nyugati partra, nem
l‡ttam ™ket. Tudod Johnny, Los Angeles nagyon messze van... De te mŽg
nem beszŽltŽl a nagymam‡idr—l Ð csavart egyet a beszŽlgetŽs fonal‡n Zeusz, Žs mintha csak hirtelen jštt szŽl fœjta volna el sz’vŽr™l a szomorœs‡got,
megint mosolygott, s oly szŽlesen, mint aki megŸtštte a f™nyeremŽnyt.
Ð A nagymamik ’rek Ð kr‡kogott Johnny Ð, r‡ad‡sul unokates—k.
Ð Nah‡t! Ð csapta šssze a tenyerŽt Zeusz. ƒs te mŽgis Nagy Lajos szakŽrt™je vagy, Žs nem Samuel BeckettŽÉ Igaz, ™t lehet, mŽg nem ŽrtenŽdÉ
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Ð A nagypapa mesŽlt a n‡polyi hadj‡ratokr—l Žs a lovagkir‡lyr—l.
MŽg egy kšnyvet is adott nekemÉ Ð Johnny nem tudta, ki az a Samu el
izŽ, biztos valami spanyol szabads‡gh™s. L‡tta, Zeusz igaz‡n bar‡ts‡gos, meg hogy elhagyta szegŽnyt a felesŽge vagy mi, de a gyžržr™l
azŽrt nem beszŽl. Egyel™re elŽg lesz a kšnyv is. Mert lehet, hogy Žn
csak egy kisgyerek vagyok, de azŽrt most sem Žrtem, miŽrt nem kŽrdezte meg Zeusz el™bb ezt a magyar dolgot. Nem tellett volna semmibeÉ
Johnny gyanakodva pislogott a te‡ja mšgŸl. Zeusz tal‡n Žszrevette a fiœ
kutat— pillant‡sait, tal‡n nem, mindenesetre a kšnyvre terelte a beszŽlgetŽst. Mi a c’me, kŽrdezte, nah‡t, ki‡ltott fel meglepetten, mikor meghallotta, Žs Johnny tudta-e, hogy a h—d’t— kir‡lyok jelkŽpe a strucc. Bizony. Mert mindent befal, ami elŽje kerŸl. êgy azt‡n Johnny Žszre sem
vette, mikor Žs hogyan merŸltek bele a n‡polyi hadj‡ratok csod‡latos
esemŽnyeibe.
Ð Akkor Žn el™szšr a tšrtŽnet vŽgŽt ‡lmodtam Ð morfond’rozott
Johnny, mikor m‡r vagy fŽl —r‡t fecsegtek mindenfŽle nyamvadt lovagokr—l, p‡ncŽlokr—l Žs termŽszetesen Lajos kir‡lyr—l.
Ð êgy is van. Nem a legvŽgŽt ugyan, de majdnem. Hiszen a merŽnylet
Endre kir‡lyfi ellen 1345-ben tšrtŽnt, Lajos kir‡ly pedig csak 1347-ben ind’totta meg hadait N‡poly ellen. A seregek a kšvetkez™ Žvben Žrtek oda,
vagyis 1348-ban.
Ð ƒs Žn arr—l ‡lmodtam.
Ð Nem. Nem arr—l. Ugyanis Lajosnak volt egy m‡sodik hadj‡rata. KŽt
Žvre r‡. Akkor ostromolt‡k Avers‡t.
Ð Fura neve van.
Ð MiŽrt, a Fortunate nem az? Nos Žs a Zeusz? Ð kŽrdezte a tan‡r Žs elmosolyodott.
Ð Tan‡r œr tudja?
Ð Nan‡, hogy tudom! Ilyen nevet nem mindenki kap! Van olyan tan‡r
pŽld‡ul, akit csak egy matematikai mžveletr™l neveznek el a di‡kjai Ð tette
mŽg hozz‡ hamisk‡san.
Ð MŽg valami nem vil‡gos Ð Johnny nem sz’vesen beszŽlt Perkett™r™l,
mŽg itt, ebben a megnyugtat— (?) kšzegben sem. Ð Hogy a kšnyvemben
miŽrt nincsen sz— a megtorl‡sr—l. Vagyis, amit a tan‡r œr elmesŽlt az
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el™bb. (Tudniillik amikor fŽl —r‡t fecsegtek.) Durazz—i K‡rolyr—l, a szobal‡nyok kivŽgzŽsŽr™l, a k’nz‡sokr—lÉ Egy ‡rva mukk sincs benne.
Ð Nem minden kšnyvet ’rnak id™rendben Ð tan‡r Žs di‡k most m‡r
egŽszen œgy beszŽlgetett a napfŽnyes teremben, ak‡rcsak kŽt kollŽga.
Vagy kŽt rŽgi ismer™s, akik sok‡ig nem tal‡lkoztak, Žs senki m‡ssal nem
tudtak arr—l a kedves, šreg tŽm‡jukr—l eszmŽt cserŽlni, ami csak ™ket Žrdekli szŽles e vil‡gon.
Ð Itt van pŽld‡ul ez. ƒs Zeusz leemelt egy fak—s‡rga kšnyvet az asztala
melletti polcr—l. A kšzepŽn kezd™dik.
ãMint az ŽletemÓ Ð suhant ‡t Johnny agy‡ban valami olyanfajta ™si tud‡s, amit hangosan nem sz’vesen mond ki az ember.
Ð Ha valami kimaradna a kšnyvedb™l, sz’vesen seg’tekÉ FeljšhetnŽl
keddenkŽnt, tan’t‡s ut‡n.
Ð Nagypapa is tud seg’teni Ð Johnnyt megint meglebbentette az a rossz
ŽrzŽs, amir™l az el™bb m‡r teljesen elfelejtkezett.
Ð H‡t persze, csak akkor, ha a nagypap‡d esetleg nem emlŽkezne arra
a fejezetre, ami Žppen Žrdekel, s ami a kšnyvedb™l kimaradt Ð mosolygott
Zeusz Žs kit‡rta az ajt—t.
Ð MŽg ki kell jav’tanom egy csom— dolgozatot Ð s visszafelŽ mutatott, a
szert‡r mŽlyŽre.
Johnny šsztšnšsen odapillantott, amerre a tan‡r keze intett. Nem l‡tott semmifŽle dolgozatokat, a szoba viszont nem volt olyan bar‡ts‡gosan
h’vogat—, mint amikor kora dŽlut‡n ide belŽpett. Odakint pedig sštŽtedett, ’gy egy‡ltal‡n nem b‡nta, hogy vŽge az ãaudienci‡nakÓ(*). Megszapor‡zta a lŽpteit, s ahogy kšzeledett az utc‡jukhoz, œgy lett egyre kšnynyebb a lelke. MŽgis rendes tag ez a Zeusz Ð gondolta, amikor befordult a
sarkon. Csak Žn kŽpzel™dšm mindenfŽlŽtÉ EgŽszen j— kedve kerekedett,
csup‡n ClairŽk h‡z‡n‡l lass’tott le egy kissŽ. Micsoda zsivajg‡s Ð gondolta, ahogy benŽzett a ker’tŽsen. De mindj‡rt meg is dermedt, mintha kar—t
nyelt volna. Hiszen ezÉ hiszen ezekÉ
A Tunner h‡z bej‡rati ajtaja nyitva ‡llt, a fŽny kiszžr™dštt odabentr™l.
Az ajt—ban Claire, kŽt keze a cs’p™jŽn Žs nagyon Ð nagyon mŽrges. Vele
szemben, nos vele szemben a kŽt j—mad‡r: Sz‡sa Žs Maciek.

(*)

kihallgat‡s
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Ð Sosem ‡rulom el nektek! Sosem fogj‡tok megtudni, tiÉ ti szŽgyentelenek! A fŽlhom‡lyban is l‡tszott, hogy Claire egŽszen všršs a mŽregt™l,
Žs a fŽlhold alakœ gšdršcske mintha mŽg nagyobb lenne a homlok‡n,
mint m‡skor.
Ð H‡t, biztos l‡tott egy filmet. Valami hŸlye filmet. Ugye Maciek? Olvasni nem olvashatta, mert nem ismeri a betžket Ð mondta Sz‡sa. Maciek
meg ršhšgštt: Ð De nem ‡m!
Ð M‡rpedig olvasta, ha nagyon akarj‡tok tudni Ð vesz’tette el a kisl‡ny
a tŸrelmŽt.
ãNe Ð suttogta mag‡ban Johnny a ker’tŽs mšgštt, meg ne mondd
nekik!Ó
A megdšbbenŽst™l eszŽbe sem jutott, hogy felfedje mag‡t.
Ð Nem hiszem Ð kiab‡lt Sz‡sa. Ð A te pocsolya bar‡tod se baseballozni
nem tud, se verekedni, se olvasni. V’z folyik az ereiben. Fœj! Pocsolya Ð Žs
kikšpštt.
Ð A kisujja is tšbbet Žr n‡lad Ð szšrnyŸlkšdštt a kisl‡ny. Ð De most m‡r
tŽnyleg takarodjatok! Fel is œt, le is œt!
Ð Bizony’tsd be, hogy olvasta! Fogadjunk, a c’mŽt se tudod!
ãNa Žs, mi van akkor, ha megtudj‡k a c’mŽt? Akkor tal‡n el fogj‡k olvasni? Meg kŸlšnben is: magyarul van ’rva. çmb‡r akadhat valahol egy
angol ford’t‡sÉ Akkor se fogj‡k elolvasni!Ó Johnny valahogy nyugodtabban ‡csorgott, mint eddig, tal‡n azŽrt, mert Claire ’gy ki‡llt Žrte. Mindenesetre j—lesett.
Ð Mi ez a nagy kiab‡l‡s, kisl‡nyom? Nem a matekleckŽŽrt jšttek ‡t a
fiœk?
Ð Nem hiszik el, hogy Johnny A strucc vŽrŽt olvassa! A strucc vŽrŽt!
Claire els’rta mag‡t.
Ð ElhisszŸk asszonyom. Mindent elhiszŸnk, de sajnos Ð Žs Sz‡sa csœny‡n elvigyorodott Ð sajnos most sŸrg™s dolgunk akadt. MennŸnk kell.
Johnny nem v‡rta meg, hogy kiŽrjenek az utc‡ra, œgy gondolta eleget
l‡tott, eleget hallott.
Ð ƒs Zeusz beh’vott a tšrtŽnelemszert‡rba?
Ð Nemhogy beh’vott, de egy —r‡t magyar‡zott arr—l, miŽrt t‡madt Z‡ch
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Felici‡n a kir‡lyi csal‡dra, Žs, hogyan bŸntettŽk meg azokat a Z‡chŽkat
harmad’ziglen. Te pŽld‡ul tudtad, hogy annak a Kl‡r‡nak lev‡gt‡k a fŸlŽt, az ujjait, meg az ajkait is?
Nagypapa Žs unoka Ÿltek az ‡gyon Žs fojtott hangon beszŽlgettek.
A Fortunate-h‡zban teljes volt a sštŽtsŽg. T’z —ra rŽg elmœlt,
Johnnynak m‡r jav‡ban hœznia kellene a l—b™rt. Nagypapa viszont
rettent™ k’v‡ncsi. ògy Žrzi, neki mindenr™l tudnia kell, ami az unok‡j‡val tšrtŽnik. çm Johnny œgy gondolja, ezt a mai napot Zeusszal,
Claire-rel, Sz‡s‡val Žs Maciekkel Ð nos ezt semmikŽppen nem tudja
most elmesŽlni. Tal‡n holnap Ð gondolta. Hangosan pedig ezt mondja:
Ð Aludjunk nagypapa! Holnap kor‡n kell kelnem. Tudod, iskol‡ba kell
mennem!
Ð Mintha nagyany‡dat hallan‡m! Kor‡n kell kelni! Na ezt j—l megtanultad. Rendben van, nem zavarlak.
Mikor nagypapa fejcs—v‡lva Žs morogva kicsoszogott, Johnny gyorsan
megforgatta az ujj‡n a gyžržt. Kšzben er™sen remŽnykedett, hogy nagypapi nem sŽrt™dik meg oly nagyon. Majd holnap kiengeszteli. Elmondja
neki, hogy Zeusz is magyarÉ
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Nyolcadik fejezet

Csikorg— csšrl™k

S

ã
eg’ts nekem Johnny! Ha te seg’tesz, Žn is seg’tek neked! Seg’ts nekem Johnnyyyyy!Ó
Johnny hosszœ, sštŽt folyos—n ‡llt, s œgy Žrezte, hogy ez a folyos— nem
vezet sehovaÉ Olyan volt az egŽsz, mintha egy fšlfœjt hurka kšzepŽben
‡llna. A kšvetkez™ pillanatban pedig egy kivil‡g’tott, fehŽrre meszelt folyos—n tal‡lta mag‡t, amely tal‡n mŽg ijeszt™bbnek tžnt, mint az el™z™. ƒs
kšzben ez a siv’t— hang: ãSeg’ts nekem, Johnny! Seg’tsss!Ó
Ð Biztos, csak ‡lmodom, ‡lmodta Johnny, Žs belecs’pett a karj‡ba. Marh‡ra f‡jt, Žs r‡ad‡sul fšl sem Žbredt. Akkor ez mŽgsem ‡lom.
M’g ezen morfond’rozott, egyszerre csak furcsa csšrtetŽsre lett figyelmes. CsšrtetŽs meg fœjtat‡s. Valahonnan elšlr™l, a kanyarb—lÉ Igen, onnan jšn a hangÉ
P‡ncŽlos lovas bukkant fšl a sštŽtÐvil‡gosÐsštŽt folyos— kanyarulat‡ban. (A fŽnyek ugyanis ‡lland—an v‡ltoztak. Vill—dztak. Sz—val hol sštŽt
volt, hol meg nem. Ugye Žrtitek?) Mikor Žppen fehŽrekkŽ v‡ltak a falak,
akkor Johnny l‡tta, hogy egy Žjfekete mŽn kšzeleg, s oly hatalmas, amilyet
mŽg sohase l‡tott. Rajta pedig egy tet™t™l talpig p‡ncŽlba šltšzštt lovag.
Ð Megismersz Johnny?
Ð Nan‡, hogy megismerlek. A c’meredr™l is, meg a struccr—l.
Ð Seg’ts nekem, Johnny! Ð Nagy Lajos Ð mert termŽszetesen ™ volt az Ð
lesz‡llt a l—r—l. Nagyot s—hajtva hœzta le a fejŽr™l a nehŽz p‡ncŽlsisakot, Žs
Žlvezettel r‡zta meg Johnny ‡ltal m‡r ismert vil‡gosbarna fŸrtjeit.
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Ð Sz’vesen seg’tenŽk. De h‡t te m‡r rŽg meghalt‡l! Hogy seg’tsek neked?
Ð Ne beszŽlj butas‡gokat Ð felelte bar‡ts‡gosan a kir‡ly Žs csettintett az
ujj‡val, Johnny pedig majdnem felki‡ltott meglepetŽsŽben.
Hatalmas terem kšzepŽn Ÿltek, s csak œgy tolongott benne a rengeteg
ember. El™ttŸk hosszœ asztal, megrakva mindenfŽle finoms‡gokkal. SŸrg™-forg— szolg‡k hatalmas t‡lakon hordt‡k az ’nycsikland— pecsenyŽket,
j—kora kup‡kban a bort.
Ð VegyŽl egy kis f‡c‡nt! Ne fŽlj, nem mŽrgezett! Lest‡k mester m‡r vŽgigk—stolta az šsszes sz‡rnyast. Most Žppen a vaddiszn—n‡l tart. NehŽz
mestersŽg, de kifizet™d™. Sokat sz‡m’t neki, hogy itt lehet az udvarban.
Mint ahogy m‡soknak is. Ð A kir‡ly intett az egyik ajt—n‡ll—nak, s m‡ris
zenŽszek penderŸltek a terembe. Az egyik Ð fiatal l‡ny, hosszœ vil‡gosbarna hajjal Ð git‡rszerž valamit tartott a kezŽben, a m‡sik Ð legink‡bb
Willie-re hasonl’t— ifjœ Ð pedig Žnekelt.
Ð MŽg mindig azt gondolod, hogy meghaltam? Ð kŽrdezte Johnnyt œjdonsŸlt-rŽgi ismer™se, Žs bŸszkŽn kšrbemutatott a vid‡m sokadalmon. A
fiœnak šsszeszorult a torka, nŽzte-nŽzegette a g—tikus bolt’veket, az ifjœ Žs
soha nem l‡tott arcokat, a f‡kly‡k fŽnyŽt Žs fŸstjŽt, Žs arra gondolt, hogy
nem mondhat m‡st. Hiszen Žn nem vagyok Sz‡sa, hogy hazudjakÉ
Ð Azt. MŽg mindig.
Ð Rosszul teszed. çmb‡r nem vagy gy‡vaÉ ƒs Lajos fŸrkŽsz™ pillant‡sokat vetett r‡. Ð Kib’rod vajon a l‡tv‡nyt? Ð A kir‡ly mag‡ban beszŽlt. Ð
Aki b‡tor az er™s is. No nem b‡nom Ð tette mŽg hozz‡ Žs b—lintott. Azt‡n
hars‡ny hangon hozz‡tette, mintha csak kihirdetne valami nagyon fontos
esemŽnyt az egybegyžlteknek: N‡poly, Castel Nuovo! Id™: 1346. m‡rcius 6.!
ƒs œjb—l csettintett.
ãHal‡l az ‡rul—kra! Hal‡l a kir‡lyn™re! Szuka Johanna! Le Johann‡val!Ó
A Castel de Nuovo, vagyis a n‡polyi v‡r el™tt mind zajosabb‡ v‡lt az
egyre nšvekv™ tšmeg. Meleg m‡rciusi szŽl fœjt, a kšrnyez™ h‡zak ablakait
kit‡rt‡k, s onnan lesett kifelŽ az, aki valamiŽrt mŽg nem volt az utc‡n. Az
Ÿzletek viszont z‡rva voltak aznap, hiszen a mesterek, a boltosok mind Ð
mind rettent™en fel voltak h‡borodva. A zavarg‡sok nem ma kezd™dtek
N‡polyban, hanem ršgtšn azut‡n, hogy megjštt a h’r Endre kir‡lyfi hal‡l‡r—l. De ekkora tšmeg mŽg soha nem gyžlt šssze, Žs ennyire harciasan
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mŽg sohasem kšveteltŽk a kir‡lyn™ megbŸntetŽsŽt. S™t sokan mindenfŽle
harci szersz‡mokat Ð sodr—f‡t, kisbalt‡t, pŽklap‡tot, nŽh‡ny asszony pedig b‡rmennyire is nevetsŽges, de fakanalat Ð tartottak a kezŸkben Žs ezeket fenyeget™leg r‡zt‡k a v‡r felŽ. A v‡r kapuja fšlštti b‡sty‡n pedig az
™sz udvarmester szemlŽl™dštt Ð no, ink‡bb mondjuk ’gy: forrt a mŽregt™l!
Ð Mindj‡rt megmutatom nektek, ki az ‡rul—! Megemlegetitek ezt a napot Ð arra eskŸszšm! Ð S az ™sz ember meglep™en gyors mozg‡ssal csattogott le a lŽpcs™n.
Ð Filippino! Ð ki‡ltotta. Ð Hœsz fegyverest, de nagyon gyorsan!
Ð L—h‡ton, Catania uram? Ð kŽrdezett vissza a megsz—l’tott.
Ð Nem kell ezeknek l—É Nincs id™nk a lovakkal vacakolni! Ezt a csŸrhŽt hœsz gyaloggal is œgy hazazavarom, hogy soha tšbbŽ nem merŽszkednek el™ a kir‡lyn™t gyal‡zni!
Ð ElŽg sokan vannakÉ Ð agg—dott Filippino hadnagy.
Ð Ak‡rmekkora csŸrhe jšhet, szŽtkergetem ™ket! Hozd m‡r azt a hœsz
fegyverest! Ð tŸrelmetlenkedett Rajmondo di Catania udvarmester, akinek szeml‡tom‡st megtetszett a ãcsŸrheÓ kifejezŽs, de az is lehet, hogy a
r‡tšr™ mŽregt™l Žs az ezzel egyŸtt j‡r— vŽrtolul‡st—l nem jutott m‡s sz— az
eszŽbeÉ Mindenesetre most elvšršsšdštt arccal integet a hadnagynak,
pedig az rohanv‡st kŸldi a fegyvereseket, igaz‡n nem lehet r‡ panasz. A
kaput szintœgy vonj‡k m‡r felfelŽ, a vizes‡rok h’dj‡t meg eresztik lefelŽ.
Csikorognak a csšrl™k, Žs Catania uram m‡r ront is kifelŽ a gyalogosokkal,
visszazavarni a csŸrhŽt a piszkos odœjukba, vagy a keserves anyjukba
(sajnos, valljuk be, id™nkŽnt ennyire goromb‡n beszŽlt az egyŽbkŽnt tisztessŽgben meg™szŸlt katona). çm a dolog ford’tva sŸl el, az istenadta nŽp
nemhogy nem ijed meg a fegyveresekt™l (mintha egy šreg, mogorva
medvŽt™l m‡r hallottuk volna, hogy a gyalogos nem ember!), hanem viszszaszor’tja ™ket a v‡rba, csŽphadar—val meg sodr—f‡val pŸfšli ™ket, azok
meg jajgatva szaladnak visszafelŽ, šrŸlnek, hogy megint bez‡rul mšgšttŸk a r‡csos kapu, s a falak nyœjtotta biztons‡gb—l figyelhetik a l™rŽseken
‡t a felb™szŸlt tšmeget.
H‡t Catania urammal mi lett? ït bizony elfogta a lenŽzett csŸrhe, Žs
ide-meg oda lškdšste, Žs kšzben azt kšvetelte, hogy azonnal adja ki nekik
Endre kir‡lyfi gyilkosait. A szegŽny šregember meg sem b’rt mukkanni a
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megdšbbenŽst™l, fŽl™ volt, hogy egŽszen megŸti a guta. Ebben a vŽszj—sl—
pillanatban harsantak meg a kŸrtšk, Žs a tŽr m‡sik oldal‡n, a Via Medina
fel™l lovasok tžntek fel, ŽlŸkšn kŽt d’szes ruh‡ba šltšzštt herceggel.
ãK‡roly Žs R—bertÓ Ð suhant vŽgig a tšmegen a h’r, K‡roly Žs R—bert Ð adt‡k egym‡snak a sz—t kof‡k Žs cipŽszek, susogt‡k egym‡s fŸlŽbe, œgy mint
amikor a tenger a t‡voz— vihar korb‡csol‡sai ut‡n egy kissŽ csendesedni
kezdÉ K‡roly Žs R—bert.
ãïk majd igazs‡got tesznekÉ Durazz—i K‡roly nem volt Avers‡ban.
ït nem terheli Endre kir‡lyfi vŽreÉÓ Ilyeneket susogott a tenger, s b‡r
nŽh‡ny ijedt kis hull‡m azŽrt kšzbekotyogta, hogy ãŽs R—bert? H‡t
Tarant—i R—bert nem bžnšs?Ó, velŸk m‡r nem tšr™dštt senki. A nŽp œgy
Žrezte m‡ra kidolgozta mag‡t, megtette a kšzŽrt, amit tennie kellett, most
m‡r az urakon a sor. ElvŽgre ™k hivatottak Žlet Žs hal‡l fšlštt dšnteni, elfogt‡k nekik Rajmondo di Catani‡t, tessŽk kiszedni bel™le, amit kell, bŸntessŽk meg a bžnšsšket, meg persze a gaz kir‡lyn™t, ™k Ð ti. a nŽp Ð meg
hadd menjenek haza, sŸtni a kenyeret, ‡rulni a sz™l™t meg a mosolyg—s
alm‡t, jav’tani a l‡bbeliket.
Durazz—i K‡roly felemelte a kezŽt, Žs intett, hogy beszŽlni k’v‡n.
K‡roly huszonnŽgy Žves fiatalember volt ekkor, s durva von‡sai ellenŽre
volt benne valami meg nem fejthet™ j—s‡g, vagy ink‡bb elnŽzŽsre val—
hajlam. Most azonban Žrezte, hogy ebben a percben nincs helye az elnŽzŽsnek, s m’g hangj‡t megkemŽny’tve a bžnšsšk meglakol‡s‡r—l beszŽlt,
sajgott a sz’ve az ™sz udvarmesterŽrt.
Tudta, k’nvallat‡snak kell al‡vetni Rajmondo di Catani‡t, hogy egŽszen megnyugodjon a nŽp. çm tiszt‡ban volt azzal, hogy mindent, amit
az šreg katona kivall, vagyis az šsszeeskŸv™k neveit, megtudhatn‡ a mellette ‡ll— R—bertt™l is. Legjobb, ha r‡b’zza a k’nvallat‡st, s lelkŽre kšti, ne
nagyon gyštšrjŽk meg az ™sz šregetÉ
Ð Menjetek haza bŽkŽvel! KiszedjŸk e gaz udvarmesterb™l a l‡zad—k
nŽvsor‡t Žs elvŽgezzŸk a bosszœt Endre kir‡lyfiŽrt Ð ki‡ltotta K‡roly.
Ð Add csak az Žn kezembe Catani‡t, tšbbet nem fog fecsegni, az biztos
Ð kuncogott mšgštte a gaz R—bert.
Ð Menjetek haza! Dics™sŽges nŽp vagytok, nagy Žs b‡tor nŽp! Ki‡lltatok az igazs‡gŽrt, de a munka tov‡bbi rŽsze m‡r a miŽnk! Ð K‡roly egyre
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mogorv‡bban Žs unottabban kiab‡lt. Legjobb, ha r‡b’zom a k’nvallat‡st?
Erre a szšrnyetegre? KŽpes r‡, hogy elevenen megsŸsse Catani‡t!
Ð Nem ™rŸltem mŽg meg, kedves R—bert! Nem adom a kezedbe az udvarmestert, tŽged viszont Szent Gennaro megalvadt vŽre elŽ viszlek, ha
most ršgtšn nem mondod el nekem, kiket b’ztatok meg a gyilkoss‡ggal!
Ð Visszavonulunk Ð ki‡ltott kšzben a nŽpnek Ð, Žs ha ez a gazember Ð
mutatott az udvarmesterre Ð m‡r vallott, akkor kihirdetjŸk a bžnšsšk nevŽt.
Ð Na, ezt j—l elszœrtad, kedves rokon Ð R—bert nagykŽpžen ingatta a fejŽt. Ð Az el™bb m‡r majdnem elindultak haza. Most egy tapodtat sem fognak mozdulni innŽt, m’g meg nem kapj‡k a neveketÉ
Ð Legal‡bb te is l‡tod, hogy nem babra megy a j‡tŽk! Most gyerŸnk a palot‡mba, s ott ršgtšn ledikt‡lod az ’r—de‡knak, kiket kell megnyœzni elevenen!
çll’tsuk meg egy pillanatra a regŽnyt, a Nagy Lajos-i v’zi—t! Hoh—! El
kell magyar‡znom valamit, Žs most van id™nk b™ven. Legal‡bbis, am’g a
hol vigyorg—, hol s—hajtoz—, magyar‡n ripacskod— R—bertet K‡roly a palot‡j‡ba viszi, a szegŽny udvarmestert meg az alagsori k’nz—kamr‡kba (el
ne tšrjŽtek semmijŽt, Žgetni ne ŽgessŽtek, csak hideg v’zzel locsolgass‡tok, kŸlšnben velem gyžlik meg a bajotok!). Hogy mit akarok elmesŽlni?
Nyiss‡tok csak ki a fŸleteket, mert nem mindennapi, amit elregŽlek! Hogy
mi? Hogy miŽrt fecsegek annyit, Žs miŽrt pont a legizgalmasabb rŽszeknŽl
mondom azt, hogy van id™nk b™ven? Mindj‡rt megl‡tj‡tok!
Sz—val: N‡poly nagyszerž ŽkessŽgŽben, az œjonnan megŽp’tett d—mban (katedr‡lisnak is szokt‡k h’vni az ilyen hatalmas templomot), a f™olt‡r szentsŽgtart—j‡ban l‡that— Szent Januariusnak, vagyis Gennar—nak a
megalvadt vŽre. Szent Januarius az utols— keresztŽnyŸldšzŽsek idejŽn, teh‡t tšrtŽnetŸnk el™tt vagy ezer Žvvel szenvedett m‡rt’rhal‡lt. Biztos hallottatok m‡r ilyenr™l. Vagy nem? Akkor elmondom. Sz—val szegŽny pac‡kot, csak azŽrt, mert JŽzusban hitt, Žs nem a cs‡sz‡r isteni mivolt‡ban, sz—val csup‡n ezŽrt megetettŽk az oroszl‡nokkal. Esetleg leop‡rddal. Mindezt egy hatalmas arŽn‡ban, sok ezer ™rjšng™ nŽz™ el™tt. A nŽz™k irt—ra ŽlveztŽk a ãbulitÓ Žs mŽg tšbb vŽrt Žs mŽg tšbb hal‡lt akartak l‡tni. Azt‡n
egy szŽp napon a nŽz™k is keresztŽnyekkŽ lettek, betiltott‡k a ãbulikatÓ, a
szŽttŽpett ‡ldozatokat meg ut—lag kineveztŽk szenteknek, illetve m‡rt’roknak. A kŸlšnbsŽg csak annyi, hogy am’g a szent csod‡t is tesz, addig a
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m‡rt’r ãcsakÓ meghal a hitŽŽrt. (Ha megtagadta JŽzust, s azt mondta, hogy
mŽgsem hisz benne, akkor termŽszetesen szabadon engedtŽk.) Teh‡t nem
minden m‡rt’r szent Žs nem minden szentÉ IzŽ, egŽszen belezavarodtam! Mir™l is akartam beszŽlni? Na persze, Szent Janu‡rr—l! Sz—val. Ak‡r
hiszitek, ak‡r nem, de a szent vŽre meghat‡rozott napokon folyŽkonny‡
v‡lik, s a helybŽliek ebb™l kšvetkeztetnek arra, j— termŽs lesz a kšvetkez™
Žvben, vagy sem. çm akkor is megindul a vŽr, ha valaki el™tte hamis tanœs‡got tesz, vagyis nem mond igazat. Erre gondolt Durazz—i K‡roly, mikor unokašccsŽt, Tarant—i R—bertet azzal fenyegette, hogy a szent vŽre elŽ
visziÉ Ja, igen! Majdnem elfelejtettem! Ugyanebbe a d—mba, teh‡t ahol a
szent vŽrŽt ™riztŽk, sz—val ugyanide temettŽk el a szerencsŽtlenŸl j‡rt
Endre kir‡lyfit, mŽg a mœlt ™sszel, kšzvetlenŸl a gyilkoss‡g ut‡n.
EgyŽbkŽnt a gaz R—bert igazat beszŽlt, a nŽp val—ban nem vonult viszsza. A tenger ismŽt felkorb‡csolva v‡rta, mit vall ki szegŽny Catania, az
™sz udvarmester. R‡ad‡sul id™kšzben egy szab—mester, bizonyos
Tomasso di Jacca z‡szl—t kŽsz’tett Endre herceg kŽpm‡s‡val, a szab— tšviskoszorœt h’mzett a fej kšrŽ, mint JŽzusnak, s ezt a z‡szl—t lobogtatva œj
er™re kapott a bosszœ‡ll— gyžlšlet. ãHal‡l az ‡rul—kra! Hal‡l az aljas kir‡lyn™re!Ó ƒs mŽg ennŽl j—val csœny‡bbakat is kiab‡ltak.
Ð Roberto da Cabanis! Ð Catania udvarmester remeg™ hangon ki‡ltotta
az els™ bžnšs nevŽt, annyira halkan, hogy a mellette ‡ll— ™rnek meg kellett ismŽtelnie:
Ð Roberto da Cabanis!
ãMiŽrt nem tŽptŽtek ki a nyelvŽt! SzŽp kis k’nz‡s, hogy mŽg j‡rni tud
Žs beszŽlni is!Ó (Kedves ‡m a nŽp, f™leg, ha nem az ™ nyelvŸkr™l van sz—!)
Ð Gr—f Terlizzi! Filippa Žs Sancia komorn‡k! Niccolo Milazzo ajt—n‡ll—!
Tomasso Pace ajt—n‡ll—! Artus K‡roly Žs Artus Bertrand!
ãMit tettek vele? Azt mondd el, mit tettek a kir‡lyfival!Ó
Ð Megfojtott‡k. Hurkot dobtak a nyak‡ba.
ãSzšrnyžsŽg! MenjŸnk a d—mba! NŽzzŸk meg, igazat mond, vagy
nem! NŽzzŸk meg a kir‡lyfit!Ó A nŽpharag robban‡sra kŽszŸlt, a vihar ereje, ha œgy tetszik Ð fokoz—dott.
Ð Emberek! Ð Durazz—i K‡roly ismŽt fšlemelt kŽzzel pr—b‡lt csendet teremteni, de ezœttal nehezebben sikerŸlt, mint az el™bb.
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Ð Emberek! Tarant—i R—bert maga megy a d—mba, kŽt hž emberŽvel!
çm kšzŸletek szintŽn kiv‡lasztunk kŽt igaz hazafit, nehogy azt higgyŽtek,
a h‡tatok mšgštt cselekszŸnk.
ãTomasso di Jacca! A szab—mester legyen az egyik!Ó
A nyurga szab—mester el™szšr elvšršsšdštt, majd gyorsan kiv‡lasztott
mŽg egy iparost a tšmegb™l, amely szŽtny’lt el™tte. R—bert biccentett, a kŽt
mestert l—ra ŸltettŽk s m‡r indultak is a d—m Szent Lajos k‡poln‡j‡ba,
holttestet vizsg‡lni.
A nŽp azonban unta a tŽtlensŽget. Valaki haj’t—gŽpet szerzett, egy m‡sik l‡ndzs‡kat, s kšzben ezt skand‡lt‡k: ãJohanna, add ki nekŸnk
Cabanist! Ha nem adod Cabanist, betšrjŸk a kapud is!Ó Meg: ãSancia Žs
Filippa, rohadt nyelvž kŽt kÉ! Itt a gonosz Terlizzi, most az šrdšg elviszi!Ó KŽsz šršm volt hallgatni is.
K‡roly egy kicsit agg—dott, de tŽnyleg csak egy kicsit. Mit b‡nja ™, ha
megugrasztj‡k Johann‡t! Hiszen visszatartotta M‡ria hozom‡ny‡t, akit ™
vett n™Ÿl, s aki mellesleg Johanna hœga. Azt‡n mŽg itt van ez a nyavaly‡s
calabriai hercegsŽg! Az is j‡rna nekem! çh, mit! F™jšn csak Johanna a saj‡t
levŽben! ƒn ugyan nem seg’tek neki.
Ilyeneket gondolt a j— Durazz—i, mikšzben visszaŽrkezett a k‡poln‡b—l
Tarant—i R—bert a mesterekkel.
Ð Mondjad te a nŽpnek, nyavaly‡s kecske! R—bert szemmel l‡that—lag
lenŽzte a szab—mestert.
Ð TŽnyleg hurok volt Endre kir‡lyfi nyak‡n! Ð ord’totta Tomasso szab—,
s kšzben gyilkos pillant‡sokat kŸldštt R—bert herceg felŽ. ï meg az urakat nŽzte le. Hi‡ba, ’gy kerek a vil‡g.
Ð Itt van, nŽzzŽtek! ƒs Tomasso szab— meglengette a feje fšlštt azt a
rothad—, foszlott-koszlott kštŽldarabot, melyen valamikor szegŽny Endre
kir‡lyfi himb‡l—dzott a kŽtes ŽrtŽkž vil‡gh’r felŽ.
Hatalmas ŸvšltŽs volt r‡ a v‡lasz. A hangork‡n megtšltštte a teret, l‡ndzs‡k repŸltek hirtelen a Castel Nuovo tšmšr falai felŽ, s a haj’t—gŽp is
mžkšdŽsbe lŽpett. A hatalmas k™darab iszonyœ sebessŽggel csap—dott a
kapu fšlštti b‡sty‡hoz, s letšrt egy falszakaszt bel™le. A porfelh™n ‡t mŽg
meg lehetett pillantani az els™ ny’lvessz™ket, amiket szintŽn a felb™szŸlt
tšmeg soraib—l l™dšztek a v‡r ir‡ny‡ba.
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Ð Azt hiszem, m‡ra vŽgeztŸnk Ð fordult Durazz—i K‡roly Tarant—i R—berthez. NekŸnk itt m‡r semmi dolgunk nincsen.
Ð Gondolod? Ð kŽrdezte vigyorogva R—bert, aki vŽletlenŸl Žppen szemben ‡llt a v‡rral, m’g K‡roly a h‡t‡t mutatta a robosztus er™d’tmŽnynek. Ð
NŽzz csak a kapu felŽ!
ƒs Durazz—i K‡roly megdšbbenve l‡tta, hogy a felvon—h’d m‡r le van
eresztve Ð a nagy zajban nem hallotta meg a csšrl™k hangj‡t Ð Žs rajta remeg™, šsszekštšzštt kezž foglyok: Sancia Žs Filippa, a kŽt komorna,
Terlizzi gr—f Žs Roberto Cabanis.
Ð B’rod mŽg az el™ad‡st? Az igaz‡n vŽres dolgok most kšvetkeznek.
Ð MiŽrt? Megšlik a komorn‡kat?
Ð El™bb csak megk’nozz‡k ™ket. De nem olyan gyengŽden, mint az udvarmestert!
MŽg mindig az asztaln‡l Ÿltek, a fal‡nk tšmeg mŽg most is ugyanolyan
hevessŽggel lakm‡rozott, mint az el™bb, az egyik œrnak a bajsz‡r—l csŸngtek a kocsony‡s zs’rdarabok, a m‡siknak a kalpagj‡ba tžzštt k—csagtolla
l—gott bele a m‡rt‡sba fal‡s kšzben.
Persze ittak is, az apr—dok alig gy™ztŽk tšltšgetni ut‡nuk a megŸresedett flask‡kat.
Ð Nos, Johnny? MegnŽzed a folytat‡st?
Ð Hogy csin‡lod? Olyan az egŽsz, mint a moziban, csak mŽg jobb, mert
h‡romdimenzi—s. S™t, tšbb, mert a szagokat is Žrzi az emberÉ
Ð Ez legyen az Žn titkom Ð mosolygott a kir‡ly, Žs finoman tapsolt
egyet a leveg™beÉ
Durazz—i K‡roly nehezen v‡gott mag‡nak utat a tšmegben. Kiab‡lt,
id™nkŽnt kardlapozott, izzadt, mŽrgel™dštt. Azt‡n mŽgiscsak odaŽrt.
Ð ïk az Žn foglyaim Ð Ÿvšltštte. Ð Aki csak egy ujjal hozz‡juk Žr, annak
velem gyžlik meg a baja! ƒn fogom kivallatni ™ket, Žs azt‡n kiszabom pŽld‡s bŸntetŽsŸket. Vil‡gos? T‡guljatok!
K‡roly Žrezte, hogy most nem beszŽlhet sok‡ig. Gyorsan kell cselekedni, kŸlšnben a fšlb™szŸlt tšmeg mindj‡rt belehajig‡lja a gyilkosokat a
TirrŽn-tengerbe. Esetleg vele egyŸttÉ
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MŽg szerencse, hogy idejŽben Žrkeztem. Hiszen m‡r lškdšstŽk ™ket, Žs
kŽsekkel, meg csŽphadar—kkal fenyeget™ztek Ð gondolta, Žs a kŽt megriadt komorn‡ra tekintett. Azok remegtek, mint a ny‡rfalevŽl, csak Terlizzi
volt l‡tsz—lag nyugodt. Cabanis meg izgett-mozgott a kštelŽkeiben. Ut—bbiak Endre kir‡lyfi megšlŽsŽŽrt kaptak Johann‡t—l gr—fi c’metÉ
Ð Hœzz‡tok szorosabbra a bŽkly—t Ð mordult K‡roly a katon‡kra Ð, Žs
gyorsan vigyŽtek fel ™ket a haj—mra.
A haj— egyszerž g‡lya volt, ‡m mŽgis vŽdett a k’v‡ncsiskod—k tekintetŽt™l, s ha egy kicsit t‡volabb eveztek a partt—l, akkor a ny’lvessz™kt™l is.
Ide vittŽk fel a foglyokat, itt k’nozt‡k meg ™ket a kor szok‡sa szerint tŸzes
vassal, spanyolcsizm‡val, s m‡s effŽle nyal‡nks‡gokkal. Nagyon nem kellett er™lkšdniŸk, a gazemberek Ð f™leg a komorn‡k Ð mŽg olyat is vallottak, ami nem tartozott szigorœan a t‡rgyhoz. PŽld‡ul, hogy Durazz—i
K‡roly saj‡t Ždesanyj‡t tette el l‡b al—l. A matr—zb—l lett Cabanis gr—f Žs a
kor‡bban ajt—n‡ll—kŽnt szolg‡l— Terlizzi pedig a Tarant—i fivŽrek Žs Johanna kšzštti bžnšs kapcsolatr—l ejtett nŽh‡ny keresetlen sz—t. Arra cŽlozgattak, hogy Johanna decemberben szŸletett gyermekŽnek, a n‡polyi tr—nšrškšsnek tšbb mint val—sz’nž, hogy nem az elhunyt Endre kir‡lyfi az apjaÉ
ƒs sz—ba kerŸlt az a bizonyos Žjszaka Avers‡ban, a San Pietro a
Maiell‡ban. Egy bizonyos kulcsr—l regŽltek a megk’nzottak, hogy azt a bizonyos kulcsot Johanna forgatta meg a z‡rban, elz‡rva fŽrje el™l a menekŸlŽs egyetlen œtj‡t.
Ð Na, kedves rokon, be vagyunk m‡rtva rendesen. KŸlšnšsen ti vagytok gyanœsak, te meg az a r—kakŽpž šcsŽd, mert Johann‡val hemperegtetek. Az isten se mossa le r—latok Endre kir‡lyfi vŽrŽt! Ð mondta K‡roly,
amikor kettesben maradt Tarant—i R—berttel.
Ð Aki a saj‡t anyj‡t kŽpes eltenni l‡b al—l, az ne prŽdik‡ljon nekem Ð
v‡laszolta R—bert unokab‡tyja v‡djaira, de amaz megr‡ntotta a v‡ll‡t: Ð
Nem tartozik szorosan a t‡rgyhoz. Ellenben teÉ
Ð Egyetlen j— megold‡s ’gŽrkezik Ð R—bert szeml‡tom‡st megunta a
prŽdik‡ci—t. Ð B’zd r‡m a dolgot! Ð tette mŽg hozz‡, Žs elsietett. K‡roly
nem tudta elkŽpzelni, vajon mi lehet az a rettent™ j— megold‡s, amit a rokona javasolt, b‡r ismerve ™t, tett volna r‡ nŽh‡ny aranyat, hogy a R—bert
fŽle j— megold‡s m‡soknak nem biztos, hogy annyira j— leszÉ De m‡r na-
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gyon f‡radt volt, R—bert meg elrohant, ’gy csak legyintett egyet mŽrgesen,
meg sercintett a fogai kšzŸl. Ð NŽlkŸlem œgysem tehet semmit Ð elmŽlkedett. ƒn vagyok itt a rangid™s a hercegek kšzštt, b‡rmit tesz, mindenr™l
meg kell kŽrdezni az Žn vŽlemŽnyemet is. S K‡roly miut‡n ilyen szŽpen
megnyugtatta saj‡t lelkiismeretŽt, hozatott mŽg egy kis salern—i všršsbort
Ð hogy mŽg nyugodtabb legyen Ð Žs eltette mag‡t m‡snapra.
Csak m‡snap kezdett derengeni neki valami, hogy tal‡n mŽgsem ™ az,
aki ãittÓ Žletr™l Žs hal‡lr—l rendelkezik. Tudniillik Filippa komorn‡t a cell‡j‡ban tal‡lt‡k megfojtva. Kicsit kŽs™n Žbredt aznap, el™z™ este a kelletŽnŽl
tšbbet ivott a salern—i všršsb™l, vagy mi, Žs most tessŽk! Ilyen h’rrel kell
Žbrednie! ƒs nem csak Filippa, hanem mŽg ezek a furcsa hangok is a fedŽlzetr™l! Vajon mi lehet? K‡roly kidugta a fejŽt a lŽpcs™felj‡r—b—l, Žs
mindj‡rt vissza is hœzta. Borzaszt— l‡tv‡ny t‡rult a szeme elŽ. Az šreg udvarmester fekŸdt a fšldšn šsszekštšzve, nyelvŽb™l vashorog kandik‡lt
kedŽlyesen a vil‡graÉ
Terlizzinek meg most vertek be egy ugyanilyet a sz‡j‡ba, a ãgr—f œrÓ
Ÿvšltštt, pof‡j‡b—l šmlštt a vŽr. A parton ezalatt m‡r hatalmas l‡ngokkal
Žgett Sancia Žs Cabanis m‡gly‡ja.
Ð Fœj Ð mondta Johnny. ƒs mŽg egyszer: fœj. MiŽrt kellett ezt nekem
vŽgignŽzni?
Ð Mert nem az igazi bžnšsšk lakoltak meg, azŽrt. Hogy megŽrtsed, miŽrt kell nekem N‡polyra mennem. MiŽrt nem elŽgszem meg azzal, amit
K‡roly Žs R—bert vŽgeztek. Hogy vil‡gos legyen a sz‡modra, ezek a n‡polyiak egyt™l egyig patk‡nyok. Mindegyiknek van valami a fŸle mšgštt,
mindegyik hazudik, mŽg akkor is, ha Žppen igazat szeretne mondani.
çmb‡r olyasmi ritk‡n tšrtŽnik velŸk. De l‡tom, teljesen elment a sz’ned a
l‡tv‡nyt—l. Igy‡l egy kortyot. Ha ez nem is salern—iÉ Majdnem olyan j— a
vill‡nyi is, nekem elhiheted!
Johnny tŽnyleg kezdte nagyon rosszul Žrezni mag‡t. Ez a kamp— a
nyelvbe! Micsoda sštŽt kšzŽpkor! Csak azŽrt, hogy ne tudjanak beszŽlni!
Ð TŽvedsz, ez m‡r nem a sštŽt kšzŽpkor! A kir‡ly mintha hallotta volna
a gondolat‡t. Johnny megborzongott, Žs nagyot hœzott a všršsborb—l.
Ð N‡polyban ez m‡r a renesz‡nsz! A hazudoz—s, ocsm‡ny olasz rene-
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sz‡nsz! A mŽregetet™, gyilokkavar— renesz‡nsz! A gy‡va, Žs alattomos, Žs
h‡tulr—l t‡mad—, h‡l—kat Žs ocsm‡ny terveket szšvšget™ renesz‡nsz!
Johnny mŽg sohasem l‡tta a kir‡lyt ennyire felindultnak. De a mŽregt™l Lajos megszŽpŸlt, szemei kit‡gultak, arca kipirult, mŽg a haja is mintha jobban gšndšršdštt volnaÉ
Ð Idefigyelj, Johnny fiam! ç, mit Johnny! SzerencsŽs J‡nos, ez a te neved! Azt kŽrdezted, hogyan seg’thetnŽl nekemÉ H‡t csak œgyÉ Ð ƒs
Nagy Lajos Johnny fŸlŽhez hajolt.
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Kilencedik fejezet

ãKi fogott el tŽged?Ó

ƒ

s mit sœgott a kir‡ly?
Ð H‡t csak azt Ð kezdte Johnny Žs gyorsan kšrŸlnŽzett, csak aztÉ Ð Te,
mi a fenŽt kerestek n‡lad tegnap? Tudod, Sz‡sa meg Maciek?
A megszokott helyŸkšn Ÿcsšršgtek, Claire-Žk kertjŽben Žs m‡lnaszšrpšt ittak, sz’v—sz‡llal. Johnny pontosan tudta, mit akart a kŽt fiœ tegnap
Claire-t™l, ‡m id™t akart nyerniÉ
Ð Azt mondt‡k, a mateklecke miatt jšnnek Ð sŸtštte le a szemŽt a kisl‡ny. Ð Nem akartam beengedni ™ket, de annyira kšnyšršgtek, hogy nem
Žrtik Perkett™ ar‡nyp‡rjait, tudod, a ford’tott ar‡nyoss‡got, hogy megsajn‡ltam ™ket. Azt‡n elkezdtek szemtelenkedni, meg tŽged szidniÉ
Ð S a vŽgŽn el‡rultad nekik, hogy honnan ismerem Nagy Lajost. Megmondtad nekik A strucc vŽrŽt!
Ð Honnan tudod? Claire most ugyanœgy kipirosodott a felh‡borod‡st—l,
ak‡r a magyar kir‡ly. Csak tal‡n mŽg jobban ‡llt nekiÉ Ð Te hallgat—zt‡l!
Ð Nos Ð kezte fontoskodva a fiœ, b‡r Žrezte, hogy tŽnyleg nem volt nagyon szŽp, amit csin‡lt Ð, nos, vŽletlenŸl meghallottam egy beszŽlgetŽst.
Olyan hangosan kiab‡ltatok, nem lehetett nem oda figyelni Ð tette hozz‡.
Ð H‡t ezt nem v‡rtam t™led! Lehet, hogy vŽletlenŸl hallgat—zt‡l, de
mŽrt nem jšttŽl be ut‡na? Nem l‡ttad, mennyire megb‡ntottak azok a
gazemberek? ƒs azt sem l‡ttad, hogy miattad dobtam ki ™ket?
Nagy csšnd lett a kertben, Johnny nem mert megsz—lalni. Ki tudja mi
tšrtŽnt volna ezut‡n, ha Claire mam‡ja, vagyis Anne nŽni nem hozza ki
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nekik a maga sŸtštte sajtos pog‡cs‡j‡t, Žs nem kŽrdi meg, hogy miŽrt l—gatj‡k œgy az orrukat, mint kŽt nagy tœzok.
Ð Mi az a tœzok? Ð kŽrdeztŽk egyszerre, mikšzben teletšmtŽk a sz‡jukat pog‡cs‡val.
Ð A tœzok az egy nagy magyar mad‡r. A nagypap‡d mesŽlt r—la. Tudod Ð Žs Anne nŽni elpirult egy pillanatra Ð, a nagyap‡d fantasztikus
egy ember. Ha kell, megjav’tja a kerti csapot, de ha kell, —r‡kon ‡t tud
mesŽlni ezekr™l a t‡voli Žs roppant izgalmas dolgokr—l. ï mondta azt,
hogy ez a mad‡r egy hosszœ-hosszœ elbeszŽl™ kšltemŽnyben szerepel.
Az a c’me, hogy Toldi Mikl—s. Ha j—l emlŽkszem, egy Arany J‡nos nevž
ember ’rta.
ãMikl—s, Mikl—s?Ó Johnnynak ismer™s volt ez a nŽv. Azt‡n eszŽbe jutott. Az egyik Mikl—sr—l csak beszŽlt a kir‡ly a visegr‡di palot‡ban, amikor
elsorolta, kik fogj‡k vezetni a csapatokat N‡poly ellen. Akkor eml’tett egy
Mikl—st. Hogy isÉ
Ð Megvan! Ð csapott a homlok‡ra Johnny.
Ð Mi van meg? Ð kŽrdezte ijedten a kŽt Tunner, vagyis Claire meg a
mam‡ja, Anne nŽni.
Ð GilŽti. GilŽti Mikl—s, a n‡dor. ï vezeti a kun lovasokat N‡poly ellen.
Ð Hogy kun micsod‡t?
Ð Lovasokat. A kun nom‡d nŽp. Visszacsap— ’juk van, ak‡r az ™smagyaroknak, h‡trafelŽ nyilaznak a l—r—l, rettent™ fŸrgŽk Žs igŽnytelenek Ð
hadarta Johnny.
Ð Ez nem GilŽti Ð ingatta a fejŽt Anne nŽni. Ð Ez Toldi.
Ð Lehet, hogy az, aki elfogottÉ Ð mormolta Johnny mag‡ban, de a n™i
fŸlek Ð mint tudjuk Ð nagyon Žlesek.
Ð Ki fogott el tŽged? Ð Claire egyik ‡mulatb—l a m‡sikba esett. çm Anne
nŽni m‡sra volt k’v‡ncsi, tal‡n ™ nem hallotta meg, amit a l‡nya igen.
Ð Te Johnny! Milyen az a visszacsap— ’j?
Ð Mama, olyan vagy! ƒn kŽrdeztem el™szšr!
Ð A visszacsap— ’j Ð v‡gott bele Johnny nagyon gyorsan, mert arr—l az
‡lomr—l Claire Ždesanyj‡nak, de m‡s feln™ttnek sem akart besz‡molni,
Claire meg œgy l‡tszik elfelejtette, micsod‡s dolgok tšrtŽntek ™vele, m‡rmint Johnnyval a minap, amikor beverte a fejŽt a konyhaszekrŽnybe.
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Ð A visszacsap— ’j egy olyan ’j Ð hadarta Ð amelyik, ha nincs rajta a hœr,
akkor teljesen visszacsapva, vagyis ford’tva ‡ll. êgy. ƒs Johnny lerajzolta.
Ð Mikor azt‡n r‡teszik a hœrt, vagyis felajzz‡k, akkor teljesen ki kell
ford’tani az ’jat. EzŽrt nagyon nagy er™ kell a kifesz’tŽsŽhez, Žs nagyon
messzire Žs pontosan lehet vele l™ni. çll’t—lag egyszer egy tšršk ‡tl™tt vele
egy nyolcsz‡z mŽter szŽles tengerszorost.
Ð Nyolcsz‡z mŽter! JŽzus M‡ria! ƒs Anne nŽni šsszecsapta a kŽt kezŽt.
Ð Az nagyon sok.
Ð Sok bizony Ð felelte mosolyogva Johnny, Žs fšlskiccelte az ’jat most
m‡r haszn‡lhat— ‡llapot‡ban. MŽg egy embert is firkantott hozz‡, marcona vŽn hadfit, aki mor—zusan tartja az ’jat. Mintha csak azt mondan‡,
hogy mi a fenŽnek kell ezt nekem itt csin‡lni.
Ð Nem valami vid‡m katona Ð bškštt felŽ az ujj‡val Anne nŽni.
Ð NehŽz neki az ’j Ð magyar‡zta Johnny. Ð De nekem most mennem
kell Ð Žs vill‡mgyorsan besšpšrte a kšnyveit a t‡sk‡j‡ba. Kšszšnšm a pog‡cs‡t Ð ki‡ltotta mŽg, Žs elviharzott.
Ð A fene egye meg Ð gondolta Claire, azt‡n ki is mondta j— hangosan:
A fene egye meg.
Ð Mi a baj, kisl‡nyom? Anna nŽni megbotr‡nkozva nŽzett. Egy l‡ny Žs
ilyen csœny‡n beszŽl. Biztos azokt—l a himpellŽr b‡tyjait—l tanulta. Majd
lekapja ™ket a t’z kšrmŸkr™l, csak jšjjenek haza! Most is csavarognak.
BaseballedzŽs vagy mi. Legal‡bbis ezt mondj‡k nekem.
Ð Sz—val, mi a baj, kisl‡nyom?
Ð Az a baj Ð Claire nagy leveg™t vett, mint aki nem tudja, mondja-e,
vagy ne mondja Ð, az a baj Ð nyšgte ki vŽgŸl Ð hogy Johnny nem ‡rulta el,
vajon mit sœgott a fŸlŽbe a kir‡ly. A magyar Nagy Lajos kir‡ly.
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ohnny ezut‡n j— nŽh‡ny napig nem hallott a kir‡lyr—l. Az id™ is
megjavult, egyre tšbb vir‡g ny’lt ki az utc‡jukban, Žs m‡r nagyon kšzeledett a hœsvŽt. ƒs persze a hœsvŽti szŸnet. Sz—val nyugodt, szinte
unalmas napok jšttek, Sz‡s‡Žk is Ð ki tudja miŽrt Ð lap’tottak az iskol‡ban, nem kštšzkšdtek. NŽha ugyan megvertŽk a kis Uli Hoppmaiert
hazafelŽ menet, de h‡t ez rŽgi szok‡suk volt ™nekik. Hogy œgy mondjam: ™si.
KŸlšnšsen akkor voltak idegesek, ha Macieket bem‡rtotta a kishœga.
Maciek pap‡ja ugyanis valamikor vasšnt™ volt, de mikor az acŽlmž bez‡rt, elvesztette az ‡ll‡s‡t. Slavomir b‡csi akkor kezdett el inni. Nem
mintha rŽgebben megvetette volna a Vodka Vyborov‡t, Žs ‡ltal‡ban vŽve a vodk‡kat. Nem, ezeket a nemzeti italokat Slavomir b‡csi mindig is
kedvelte, ahogy j— lengyelhez illik. Hiszen n‡luk Ð ak‡rcsak az oroszokn‡l
Ð kultusza van a vodkaiv‡snak. A lengyelek pŽld‡ul egy id™ben miel™tt lehajtott‡k volna, meggyœjtott‡k a gabon‡b—l kŽszŸlt p‡link‡t, a h‡borœban
elesett h™sšk emlŽkŽreÉ Azt‡n elfœjt‡k, koccintottak Žs Ð termŽszetesen
Ð megitt‡k. De nem is err™l akartam beszŽlni. Hanem arr—l, hogy
Slavomir b‡csi ami—ta munka nŽlkŸl maradt, egyre rŽszegebben j‡r haza
estŽnkŽnt a kocsm‡b—l. Maga el™tt tolja ™srŽgi biciklijŽt Žs szšrnyž m—d
k‡romkodik. Val—sz’nžleg mŽrges, mert annyira rŽszeg, hogy nem b’r
felŸlni a bicajra. Mikor hazaŽr Žs felnŽz az ablakukon kiszžr™d™ vil‡goss‡gra, akkor jut eszŽbe, micsoda rongy ember is ™. Nem elŽg, hogy nincs
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munk‡ja, mŽg azt a kis segŽlyt is elisszaÉ Ett™l mŽg mŽrgesebb lesz, Žs
dŸhšdten fšlszalad Ð m‡r amennyire b’r szaladni ilyen ‡llapotban Ð a
lŽpcs™n. Ekkor ugrik elŽ a kis Hedvig, aki hamar megtanulta, hogy apja
megŽrkezŽsŽnek pillanat‡ban kell bem‡rtani Macieket. çrulkodni, mit
csin‡lt m‡r megint az a langalŽta fiœ, vagy Ð mit nem csin‡lt. Akkor nem
™, vagyis Hedvig kapja az Ÿtlegeket, hanem Maciek. Maciekkel meg œgy
kif‡rasztja mag‡t Slavomir papa, hogy a tšbbi csal‡dtag elpŸfšlŽsŽre
m‡r nem futja az erejŽb™l. Teh‡t Hedvig alapj‡ban vŽve nem rossz kisl‡ny, csak praktikus.
Az ilyen estŽk ut‡ni m‡snap szerettŽk megverni a kis Uli Hoppmaiert.
Valakinek csak vissza kell adni a kšlcsšnt!
Sz—val mint mondtam, bŽkŽs, nyugodt napok jšttek, m’g el nem Žrkezett a hœsvŽt el™tti keddi nap. Johnny kihagyott m‡r egy-kŽt keddet,
ezŽrt œgy gondolta, ideje megl‡togatni Zeuszt a szert‡rban. K’v‡ncsi
volt nŽh‡ny dologra, Zeusz meg œgy mosolygott r‡ az —r‡kon, mintha
Johnny aranyŽrmet nyert volna az olimpi‡n mondjuk šttus‡ban, vagy
t’zpr—b‡ban. Picit ugyan orrolt, mert emlŽkezetes besz‡mol—ja —ta a tšritan‡r nem sz—l’totta fel ™t az —r‡n, hogy mesŽljen az Anjoukr—l. De h‡t
meg kell Žrteni Zeuszt is, haladnia kell a kštelez™ anyaggal, az amerikai
tšrtŽnelemmel.
Ilyeneket gondolt, am’g caplatott a lŽpcs™n fšlfelŽ, ‡m mindj‡rt megrohant‡k m‡sfajta nyugtalanabb ŽrzŽsek, melyek egyrŽszt a legut—bbi n‡polyi
kivŽgzŽsekkel, m‡srŽszt Zeusz titokzatos szert‡r‡val voltak kapcsolatba
hozhat—k.
ãHŸlyesŽgÓ Ð ‡llt meg a lŽpcs™n. ãHŸlyesŽg.Ó A mœltkor sem volt semmi
titokzatos. Nem volt sem pallos, sem ãBeszŽl™ LovagÓ nevž vŽres k’sŽrtet,
sem sz‡mszer’j. ãƒs a dolgozatok?Ó Ð sz—lalt meg egy hang a fejŽben. ãA ki
nem jav’tott nem lŽtez™ dolgozatok?Ó ãUgyan m‡rÓ Ð v‡laszolt Johnny saj‡t mag‡nak. ãBiztosan a szekrŽnyben tartottaÉÓ
Ð Szervusz Johnny! M‡r v‡rtalak! Zeusz szŽlesre t‡rta az ajt—t, Žs szok‡s szerint mosolygott Žs fŸstšlgštt. ãTŽnyleg rendes Ÿrge. Csak ez a doh‡nyz‡s ne lenne! De h‡t senki sem lehet tškŽletes!Ó Johnny v‡llat vont,
Žs visszavigyorgott a tan‡rra: Ð †dvšzletem az istenek ur‡nak!
Ð Hoh—, te viccelsz! Ð šrŸlt Zeusz, Žs hellyel k’n‡lta tan’tv‡ny‡t. Az asz-
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talon ott g™zšlgštt az elmaradhatatlan tea, viszont a csokol‡dŽÉ Nos, a
csokol‡dŽ kŽtszer annyi volt, mint legut—bb. (Ha nem h‡romszor!)
Ð Minden alkalomra vettem csokol‡dŽt, s mivel nem jšttŽl, megmaradt
a mœltkori is.
Johnny meg volt hatva.
Ð Viszek egy kicsit Claire-nek, j—? Ð mondta. A mam‡ja fogy—kœr‡ztatja
Žs ezŽrt soha nem vesz neki csokol‡dŽt. Ez ugyan nem volt igaz, de
Johnny œgy vŽlte, Claire megŽr egy kis fŸllentŽst, meg egy kis csokit a
mœltkori sz—v‡lt‡s ut‡n.
Ð Tudod mit, m‡ris becsomagolom a felŽt. Nehogy azt‡n neked is fogy—kœr‡znod kelljen!
Ð ç, dehogy! ƒn tudok vigy‡zni magamra. VagyisÉ
Johnny maga is furcs‡llta, hogy mennyire b‡torÉ Magabiztos. Igaz, az
ut—bbi id™ben annyi kŸlšnleges dolog tšrtŽnt vele, ami m‡s gyerekkel
sz‡z Žvben egyszer seÉ Vagy Zeuszt—l b‡torodott meg ennyire? Hm. ògy
gondolta, legjobb, ha mindj‡rt belev‡g.
Ð Tan‡r œr, mi lett az Artusokkal?
Ð Az —ri‡s Bertranddal, Žs apj‡val, K‡rollyal?
Ð †hŸm. ïk megœszt‡k a kivŽgzŽst?
Ð Ja igen, amir™l legut—bb beszŽlgettŸnk. Amir™l azt mondtad, hogy
nincs benne a kšnyvedben?
Johnny csak prŸszkšlt Žs b—lintott, mint akinek tele van a sz‡ja finoms‡gokkal, Žs ezŽrt nem tud beszŽlniÉ
Ð Nem œszt‡k meg. Valois Katalin fogta el ™ket a saj‡t sziklav‡rukban.
Ð Micsoda Katalin?
Ð Valois. Ez a francia kir‡lyi csal‡db—l sz‡rmaz— hšlgy volt a tarant—i
hercegek Ždesanyja.
Ð ƒs miŽrt fogta el az Artusokat? A saj‡t rokonait?
Ð Mert m‡r œtban volt a p‡pai kšvet, hogy kivizsg‡lja a gyilkoss‡g kšrŸlmŽnyeit. ƒs h‡t az Artusok tšrvŽnyen k’vŸl szŸlettek.
Ð Hogyhogy?
Ð ògy, hogy nem R—bert kir‡ly (ez a R—bert nem a mi j— ismer™sŸnk,
vagyis a vastag ajkœ Tarant—i R—bert, hanem az el™bbi nagyb‡tyja, egyben
Johanna apja, az 1343-ban elhunyt n‡polyi uralkod—) hites felesŽge volt
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Artus K‡roly Ždesanyja, hanem valamelyik n‡polyi mesterember kikap—s
le‡nya. êgy azt‡n az ™ fia, Bertrand (vagy ha jobban tetszik: Bern‡t) szintŽn nem volt tšrvŽnyes lesz‡rmazott.
Ð ƒs hogy fogta el ™ket ez az izŽÉ Katalin?
Ð A Valois?
Ð Aha Ð b—lintott Johnny. RŽmesek ezek a francia nevek!
Ð Csellel. Hasonl— trŸkkšt alkalmazott, mint amivel Endre kir‡lyfit csalt‡k ki a h‡l—szob‡j‡b—l egy Žvvel kor‡bban.
Ð Azt mondta, fontos h’rt hozottÉ
Ð Pontosan. Az Artusok meg szŽpen bekapt‡k a horgot. Mire Žszbe
kaptak, m‡r Katalin fegyveresei voltak mindenŸtt. Besziv‡rogtak a v‡rba,
Žs elfoglalt‡k.
Ð ƒs ut‡na mi tšrtŽnt?
Ð Az tšrtŽnt, hogy Valois Katalin Ð aki mellŽkesen cs‡sz‡rn™i c’met is
viselt, b‡r cs‡sz‡rs‡ga nem volt Ð elvitette ™ket a saj‡t kastŽly‡ba, Žs ott
dutyiba z‡rta ™ket.
Ð ƒs ott meggebedtek a gazemberek!
Ð Te Johnny! Milyen szavakat haszn‡lsz? Csak nem az iskol‡ban tanulod ezeket? Ð ƒs Zeusz felszabadultan vigyorgott.
Ð Nan‡, otthon a nagypap‡t—l! Ð kuncogott a gyerek. Ð Sz—val meggebedtek, vagy nem gebedtek meg?
Ð ƒn, mint az iskola els™ sz‡mœ tšrtŽnelemtan‡ra mŽlysŽgesen fel vagyok h‡borodva! Felsz—l’tom Johnny Fortunate hatodik bŽ oszt‡lyos tanul—t, hogy m—dos’tsa borzalmas nyelvhaszn‡lat‡t, ellenkez™ esetben ki
fogom Ÿr’teni a termet! Ð Zeusz fontoskodva r‡ncolta szemšldškŽt, orra
hegyŽn nem lŽtez™ szemŸveget ugr‡ltatott, Žs mindezekhez orrhangon
beszŽlt. Johnny a has‡t fogta a nevetŽst™l.
Ð Hihihi! Hahaha! Tiszt‡ra Perkett™! Hihihi! Tiszt‡ra, ha mondom!
Ð Visszautas’tom a gal‡d r‡galmakat Ð folytatta tov‡bb Zeusz Perkett™
nyœl—s orrhangj‡n, Žs Johnny m‡r-m‡r az asztal alatt gšrcsšlt.
Ð Abbahagyni Ð vis’totta. Nem b’rom tov‡bb! Hihihi!
Ð Hihetetlen mire nem ragadtatj‡k magukat egyes di‡kok Ð mondta
most m‡r Zeusz saj‡t ãisteniÓ org‡num‡n. Ð Nem szŽgyellnek vis’tozni a
tšrtŽnelemszert‡rban, s™t! Egyesek a padl—n fetrengenek, mintha nem is

80

kisgyerekek, hanem malacok lennŽnek. Micsoda fert™! Fœj! Ð ƒs Zeusz trŽf‡san elfintor’totta az orr‡t.
Miut‡n alaposan kikacagt‡k magukat, Zeusz elmesŽlte, hogy az
Artusok nem Valois Katalin palot‡j‡ban ãgebedtek megÓ, hanem VI.
Kelemen p‡pa bšrtšnŽben. A c’mzetes cs‡sz‡rn™ ugyanis volt olyan
okos, hogy amint lehetett, azonnal kiadta a gazfick—kat a szentaty‡nak.
Ð B’bel™djšn el ™ velŸk, ha m‡r annyira odavan az igazs‡gszolg‡ltat‡sŽrt, gondolhatta Katalin Ð vŽlte Zeusz.
Ð ƒs? ƒs a p‡pa j—l megk’nozta ™ket, ugye?
Ð A kšzŽpkor Žlvezete nem mindenkinek val—. Van akib™l rejtett agressz’v šsztšnšk tšrnek el™ az ™si tšrtŽnetek hallgat‡sa kšzben Ð nŽzett
Johnnyra trŽf‡s- komolyan a tan‡r.
Ð TessŽk m‡r kinyšgni, hogy mi tšrtŽnt!
Ð Nos, pontosan nem tudhat—... Az biztos, hogy az apa, vagyis Artus
K‡roly, a volt n‡polyi kir‡ly, R—bert tšrvŽnytelen fia hamarosan meghalt a
bšrtšnben. Egyesek szerint šreg volt Žs beteg, m‡sok szerint a mŽreg volt
gyors Žs fiatalos, amit beadtak neki. A fia, a gonosz Bertrand, aki a hurkot
vetette szegŽny Endre kir‡lyfira, apja hal‡lh’rŽt hallva egyszeržen meg™rŸlt. ïrjšngeni kezdett, Žs meghalt.
Ð Bele lehet halni az ™rjšngŽsbe?!
Ð TermŽszetesen bele! Erre gondolj lŽgy sz’ves, ha mŽrgedben poharakat csapdosol a fšldhšz, vagy p‡rn‡kat tŽpsz szŽt. A hirtelen kitšr™ vad
indulatok infarktust, vagy agyi elv‡ltoz‡sokat okozhatnak. Esetleg nem
halsz meg, csak meghŸlyŸlsz.
Ð SzŽp kil‡t‡sok Ð kuncogott Johnny.
Ð Fiam, te egyfolyt‡ban ršhšgsz, mint a fakutya. Nem is tudom, hogy
miŽrt foglalkozom veled.
Sz—val ilyen j—kedvžen folyt a beszŽlgetŽs egŽszen addig, am’g meg
nem csšrrent Zeusz asztal‡n a telefon.
Ð Te vagy az, Martha? Ð kŽrdezte a tan‡r.
Ð Nem, nem tudok Ð hallotta Johnny. Meg: Ð Vas‡rnap nem jšhetnek a
gyerekek? J—, j— Ð s—hajtott Ð, persze, hogyne ŽrtenŽm meg. A nagyb‡csijuk Žppen most Žrkezik Magyarorsz‡gr—l.
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Zeusz h‡tat ford’tott Johnnynak, Žs r‡gyœjtott egy cigarett‡ra. ƒs egyre
tŸrelmetlenebbŸl beszŽlt azzal a Marth‡val, ott a vonal tœls— oldal‡n.
Ð Persze, persze, Žppen most, mikor jšn a hœsvŽt. Teljesen Žrthet™, a
nagyb‡csi nem akarja megzavarni a fiœkat iskolaid™ben! Hogy Žn mit csin‡lok a szŸnetben, az senkit sem Žrdekel!
Johnny Žrezte, ez az a pillanat, amikor le kell lŽpnie. Igaz‡n vid‡m volt
ez a mai este az istenek atyj‡val, s b‡r Nagy Lajos kŽrŽsŽre nem tudott r‡tŽrni Ð tal‡n nem is akart Ð, de ez a nap m‡r tšbbet nem hozhat. Legal‡bbis tšbb j—t nem. îvatosan fel‡llt, Žs odasœgta:
Ð Viszl‡t, tan‡r œr!
Ð Martha! V‡rjÉ V‡rj egy pillanatotÉ Nem, egy tan’tv‡nyom van ittÉ
Na v‡rj egy percet! Viszl‡t Johnny! Holnap beszŽlŸnk —ra ut‡n, rendben?
Vagy tudod mit? Gyere fšl megint ide, a szert‡rba!
Ð Rendben, tan‡r œr.
Johnny kifele menet elkŽpzelte mag‡nak az Artusok sziklav‡r‡t.
A b‡sty‡k Žs a tornyok a felh™k fšlŽ Žrtek, Žs borzaszt—an ijeszt™ figur‡k
b‡multak kifelŽ a l™rŽseken. MŽg j—, hogy ezt nem l‡ttam. Az Artusok
sziklav‡r‡t. Meg az emberev™ katon‡ikat. Tiszta szerencse. Ezen az estŽn,
m’g hazafelŽ tartott, Johnny Fortunate egŽszen SzerencsŽs J‡nosnak Žrezte mag‡t. Persze Zeuszt azŽrt sajn‡lta egy kicsit a gyerekei miatt. De h‡t
ez amolyan fšln™tt dolog. Ebbe ™ igaz‡n nem sz—lhat bele.
Ð êrni kŽne a felesŽgŽnek.
Ð Micsoda? Ð Johnny azt hitte, rosszul hall.
Ð Mondom: êrni kellene a felesŽgŽnek.
Ð MiŽrt kellene ’rni a felesŽgŽnek?
Ð Hogy megtudja: Zeusz mŽg most is szereti ™t.
Ð Ezt meg honnan gondolod? Ð kŽrdezte szinte egyszerre Johnny Žs
Willie, Johnny œjdonsŸlt bar‡tja.
Ð AzŽrt olyan szomorœ. ƒs ha nem szeretnŽ mŽg mindig, akkor m‡r
biztosan œjra n™sŸlt volna, nem gondolj‡tok?
Ð Ebben lehet valami Ð b—logatott Willie.
Ð EzŽrt olyan szigorœ az —r‡kon? Ð morfond’rozott Johnny. Ð Velem
egŽszen bar‡ts‡gos volt.
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Ð Vil‡gos. Ne mesŽld el mŽg egyszer.
çlltak a folyos—n Žs tšprengtek. Hogy lehetne seg’teni az istenek
ur‡n, akinek hirtelen jštt nŽpszeržsŽge csak Johnnynak volt kšszšnhet™.
ï ugyanis mindent elmesŽlt Zeuszr—l (kivŽve azt, hogy magyar), Žs mikor
Claire nem akarta elhinni neki, hogy a tšritan‡r milyen kedves, Žs menynyire j— fej, h‡t a kezŽbe nyomta a csokol‡dŽkat. Ez hatott. Willie pedig
csak odasŸndšrgštt Žs figyelt.
Ð Nincs sok id™nk Ð mondta most Willie. KŽt nap a szŸnetig. MŽg ha
tudn‡nk a c’met, akkor sem biztos, hogy odaŽrne a levŽl.
Ð E-mailezni kell Ð v‡gta r‡ a kisl‡ny, akinek, hogy ãcsal‡degyes’tŽsr™lÓ
volt sz—, mindj‡rt gyorsabban forgott az agya.
Ð …regem, ezek a n™k fŽlelmetesek! Ha Nagy Lajosr—l mesŽlsz nekik,
‡s’toznak, de ha egy csal‡dapa bajban van, ršgtšn Žgbe szškik az adrenalinszintjŸk! ƒs mŽg a kšrmeik is Žlesebbek olyankor Ð ugrott egyet
Johnny, de Willie lecsendes’tette ™ket: Ð No Žs az e-mail-c’met hogyan
szerezzŸk meg?
Egy pillanatra elcsendesedtek, de igaz‡n csak egy pillanatra. Ak‡r hiszitek, ak‡r nem, de Claire sz—lalt meg els™nek. El kell lopni a notesz‡t Ð
mondta. A noteszt, amibe a jegyeit ’rja. ƒs mivel legkšzelebb csak pŽnteken lesz —r‡nk, tŽged viszont ma dŽlut‡n is v‡r a tan‡r œr, ezŽrt te fogod
ellopni Ð mutatott a kisl‡ny Johnnyra.
Ð Te, Žs senki m‡s. ƒs becsšrtetett a matek—r‡ra.
Johnnynak mintha elfœjt‡k volna az ugrat—s j—kedvŽt a mai napra.
Hogy ™ szerezze meg Zeusz noteszŽt! Pont ™, akit a z‡rk—zott tan‡r a bizalm‡ba avatott, akinek kit‡rta legbens™bb titkait! Akivel viccel™dštt, Žs
akit Ð nem mellŽkes! Ð csokol‡dŽval k’n‡ltÉ Johnny s‡padozott, remegett, nem figyelt. Perkett™ majdnem kih’vta, de azt‡n l‡tta, hogy valami
nem stimmel vele (azŽrt annyira ™ sem volt gonosz!), Žs gyorsan tov‡bblapozott a napl—ban. ãGasparikÓ Ð csapott le a kšvetkez™ nŽvnŽl, ak‡r
egy zs‡km‡nyra Žhes keselyž. De Johnny nem nyugodott meg, pedig
m‡r tšbben is felfigyeltek r‡ az oszt‡lyb—l. H‡t hogyne! Ilyen nem fordult mŽg el™, hogy Perkett™ tov‡bblapozzon! Vagy Johnny azt hiszi,
nem l‡tt‡k?
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Ð Tudjuk, hogy benyaltad magad, haver Ð Sz‡sa a maradŽk fog‡val
unottan r‡g—gumizott, Žs a rŽseken ‡t nagyokat sercintett a padl—ra.
Megint szŸnet volt, Žs Johnny kšrŸl kisebb gyerekgyžrž volt kialakul—ban.
Ð L‡ttuk, hogy bej‡rsz Zeuszhoz, de a BeszŽl™ Lovag ott majd œgyis
fejbe k—lint, Žs elmegy a kedved a vele val— t‡rsalg‡st—l. De hogy
Perkett™nek is nyalsz, azt azŽrt nem gondoltuk volna. Igaz, Maciek, ezt te
sem gondoltad, mi, cimbora?
Sz‡sa v‡rakoz—an nŽzett Johnnyra, azt‡n ha lehet, az eddigieknŽl mŽg
nagyobbat kšpštt a padl—ra.
Ð StrŽber Ð mondta megvet™en Žs el akart menni. Johnnynak azonban
az arc‡ba futott a vŽr. Mivel sokan ‡lltak kšrŸlštte, m‡r az el™bb is vŽgigszaladt rajta, hogy ezeket a sŽrtŽseket most nem nyelheti le v‡lasz nŽlkŸl,
akkor sem, ha tudja, Sz‡sa sokkal er™sebb n‡la. De er™sebb-e val—ban?
Csak, mert eddig ™ verte Johnnyt, Žs nem megford’tva? Igaz, a gyžrž legut—bb nem seg’tett, de h‡tha mostÉ ƒs kŸlšnben is, rettent™ dŸhšs volt
Zeusz Žs az ellopand— notesz miattÉ Hogy pont neki kellÉ
Akik nem a kšrben ‡lltak, csak a csattan‡st hallott‡k. Meg l‡tt‡k, hogy
Sz‡sa a fšldšn fekszik, Žs folyik a fejŽb™l a vŽr. Johnny meg ott ‡ll el™tte Žs
csod‡lkozik.
Ð Igaz‡n nem kellett volna. Igaz‡n fšlšsleges volt ezt az orosz gyereket
ennyire orrba v‡gni. Ð Zeusz fel-al‡ j‡rk‡lt, egyfolyt‡ban doh‡nyzott,
mŽrges volt, de nŽmileg Ð tal‡n Ð sz—rakozott is egyszerre.
Ð Mindig ™ kezdte Ð fŽszkel™dštt Johnny. ƒs eddig ™ is fejezte be.
Ð ƒs pont a hœsvŽti szŸnet el™tt Žrezted œgy, hogy vissza kell v‡gnod a
rŽgi sŽrelmeidŽrt! Ha mŽg kŽt napig b’rtad volna, akkor megjšn a nyœl,
kapsz egy csom— csokit, azokkal j—l telezab‡lod magad, megnyugszol Žs
elfelejted az egŽszet. J—l van, nem akartalak megb‡ntani. Ð Zeusz Žszrevette, hogy kicsit tœll™tt a cŽlon. Johnny sz‡ja lefelŽ gšrbŸlt, Žs m‡r-m‡r
azon volt, hogy pityereg egy kicsit. Ð Nem gondoltam, hogy ennyire ŽrzŽkeny vagy. Na v‡rj, hozok neked valamit.
Zeusz szert‡r‡b—l mŽg egy szob‡cska ny’lott, ahol a rŽgebbi kiad‡sœ
tŽrkŽpeket tartott‡k. M’g a tan‡r oda‡t id™zštt, Johnny kitšršlte a szemŽ-
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b™l a kšnnyeket Žs gyorsan kšrŸlnŽzett. Persze nem esett j—l neki a cŽlozgat‡s a csokol‡dŽra, meg a fal‡nks‡gra, de most hirtelen elfelejtette az
egŽszet. Fel volt villanyozva. Meg lehetett Žrteni. Ugyanis Johnny orra
el™tt, Zeusz asztala kšzepŽn, t™le egy karnyœjt‡snyira ott hevertÉ nos, ott
hevert az a bizonyos notesz, amit neki el kellett lopnia! Minden‡ron! Minden‡ron? Ha most elemeli, Zeusz biztosan Žszreveszi a dolgot. Johnny
—vatosan az ajt— felŽ pillantott. Oda‡tr—l csšrgŽs, fœjtat‡s hallatszott, Zeusz nyilv‡n lelkesen keres valamit. Johnny gyorsan felŸtštte a zsebkšnyvet. H‡tha megtal‡lom, anŽlkŸl, hogy elemelnŽmÉ Hm, hmÉ jegyek,
nŽzzŸk csak Claire Tunner j— vagy jeles, ez itt a kŽrdŽs, na erre nem ŽrŸnk
r‡, Zeusz mindj‡rt itt lesz, hova a fenŽbe ’rhatta a c’meket meg a telefonokatÉ
Ð V‡rj csak fiam, mindj‡rt megleszek! Addig nŽzz kšrŸl a polcon, ott
kell mŽg lenni egy kis s—s sŸtemŽnynek !
Ð OkŽ, tan‡r œr! Johnny egyre gyorsabban lapozott, m‡r Ð m‡r azt hitte
sosem tal‡lja meg, amit keres. Azt‡n hirtelenÉ Hopp ez megvan! Johnny
majdnem ugrott egyet šršmŽben. Ez az! Martha Brown, Los Angeles, c’m,
ez nem annyira Žrdekes, e-mail, ez az! Johnnynak mŽg arra is maradt ideje, hogy ceruz‡t kapjon el™, s egy pap’rzsepi darabra r‡firkantsa a megszerzett ãinf—katÓ.
Ð Na, ez az! Ð Zeusz vid‡man fœjtatott, kšrŸlštte porfelh™ terjengett.
KezŽben zs’rpecsŽtes, mocskos tŽrkŽpet tartott Žs Johnny felŽ nyœjtotta. Ð
Neked adom, vedd csak el b‡tran Ð tette hozz‡, mikor l‡tta, hogy tan’tv‡nya meglep™dštt ett™l az ãisteniÓ gesztust—l.
Ð Nem jutalomb—l kapod, azt elhiheted. Nem Sz‡sa miatt. Csak a bar‡ts‡gunk emlŽkŽre. Vagy hœsvŽti aj‡ndŽkkŽnt: Csokol‡dŽ helyett. Ð ƒs a
nagy Zeusz megsimogatta Johnny kobakj‡t.
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zen az Žjszak‡n Johnny megint tal‡lkozott a kir‡llyal. Ezœttal nem volt
semmilyen lakoma, meg d™zsšl™ urak. A folyos— hideg volt, s nem v‡ltoztatta sem a sz’nŽt, sem az alakj‡t. Egyform‡n randa szŸrke. Johnny tartott ett™l
a tal‡lkoz‡st—l, b‡r tudta, hogy el™bb-ut—bb be fog kšvetkezni, Žs akkor el
kell mondaniaÉ El kell mondania a kir‡lynak, hogy nem tudja teljes’teni a
kŽrŽsŽt, mert nincs meg a kšnyve. Mert A strucc vŽre sz™rŽn-sz‡l‡n eltžnt.
ƒs ’gy nem tudom megmondani a jšv™t. Nem tudom megmondani, hogy
nyugodtan ind’tson hadj‡ratot N‡poly ellen, mert œgyis sikerrel j‡r, vagy
jobb, ha otthon marad, mert mŽgsemÉ Ugyanis ezt kŽrte Johnnyt—l a kir‡ly.
Nem tšbbet, nem kevesebbet. A jšv™t. ƒs most itt ‡ll, Žs a csšndben sœlyosan
dšng™ lŽptekkel kšzeledik a kir‡ly. A kir‡ly? Nem, ez nem lehetÉ Johnny
helyb™l ugrott egyet h‡trafelŽÉ Nem lehet! Ez nem a kir‡ly! Ez a BeszŽl™ Lovag! ƒs egyenesen felŽm tart! ƒs a kardj‡t is el™hœztaÉ Nem! Nem akarom!
Johnny csatakosan Žbredt. ƒjszaka volt, meleg tavaszi Žj. L‡bak zšreje
hallatszott, n™i hangok. Gyorsan a fŸlŽre hœzta a takar—t, hadd higgyŽk,
csak ‡lm‡ban kiab‡lt.
Ð Biztos csak ‡lm‡ban kiab‡lt Ð sœgta oda anyu Bessy nŽninek. Ð Nincs
semmi baj! TessŽk nŽzni, milyen csendesen alszik.
Ð Ahhoz kŽpest, amennyire ord’tott Ð vonogatta a v‡ll‡t Bessy nŽni Ð
tŽnyleg csendesen alszik. Ð Nincs valami baja ennek a gyereknek? Olyan
nyugtalan mostan‡ban!
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Ð Csak kamaszodik, Bessy nŽni! Nincs semmi baj, tessŽk elhinni nekem!
Ð Na j—. De ha mŽg egyszer ’gy ord’t, megnŽzetem az orvossal. Meg Žn!
Johnny megkšnnyebbŸlten s—hajtott. Pfž. Ezt megœsztam. ƒs a kšnyvr™l is csak ‡lmodtam, hogy elveszett. Hogy nincsen meg. Milyen j—, hogy
csak ‡lmodtam. ƒs a sštŽtben az ŽjjeliszekrŽny felŽ tapogat—zott. Amin a
kšnyvet tartotta. A strucc vŽrŽt. De csak a semmit markolta a kezŽvel. S
hi‡ba gyœjtotta fšl a villanyt, hi‡ba ‡tkoz—dott, nem lelte sehol. Mert a
kšnyv Ð nos a kšnyv, az tŽnyleg nem volt sehol.
Ð M‡r csak az hi‡nyzott volna, hogy a BeszŽl™ Lovag megjelenjen a
szob‡mban, feltžzzšn a kardj‡ra Žs megsŸssšn pecsenyŽnek.
A v‡ltozatoss‡g kedvŽŽrt WilliŽknŽl Ÿltek. Mondanom se kell, meg voltak dšbbenve. De nagyon.
Ð Azt ‡lmodom, hogy nincs meg a kšnyv, felŽbredek Žs tŽnyleg nincs
meg. ƒrtitek ezt?
Ð Nem. Nem ŽrtjŸk. ƒs az e-mail-c’m megvan? Ð Claire a t‡sk‡j‡ban
matatott.
Ð Itt van a nyavaly‡s c’med! TŽged meg csak ez Žrdekel!
Ð De Ÿgyes vagy! Hogy sikerŸlt megszerezned? Biztos, hogy ez a j—
c’m? ƒs hol van Zeusz notesze? Ki’rtad bel™le? Ð Johnnyra csak œgy z‡poroztak a kŽrdŽsek.
Ð Ki’rtam Ð mondta, mikor vŽgre meg tudott sz—lalni.
Ð ƒs nem fŽltŽl?
Ð De fŽltem. Viszont a kšnyvem tov‡bbra sincs meg. ƒn ink‡bb err™l
szeretnŽk beszŽlni.
Ð Csakis Sz‡s‡Žk lehettek Ð vŽlte Claire.
Ð De mikor?
Ð A suliba nem vitted be? Ð kŽrdezte Willie.
Ð Egyszer. Egyszer bevittem. De honnan tudjuk meg, hogy tŽnyleg ™k
voltak, Žs nem m‡s? Na mindegy, nekem mennem kell Ð mondta Johnny.
Ð Hov‡ kell neked menni ilyenkor? Ð csod‡lkozott a m‡sik kett™.
Ð Na, mit gondoltok, pup‡kok, hov‡? A suliba megyek, Žs nem fognak
agyondicsŽrni.
Ð Sz‡sa miatt?
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Ð †hŸm. Fegyelmi t‡rgyal‡s.
Ð Szerintem elk’sŽrŸnk, ugye, Willie? Willie azt mondta, karateedzŽse
van, de nem b‡nja, kŽshet egy kicsit. Claire meg egŽszen feldob—dott.
Ð Nem fogunk magadra hagyni pont nagycsŸtšrtškšn. S kšzben szŽpen elmesŽled, mit kŽrt t™led a kir‡ly! Mert azt mŽg mindig nem mondtad
el nekŸnk Ð Žs fŸlig Žrt a sz‡ja a vigyorg‡st—l.
Johnny azŽrt nem volt ennyire j—kedvž. S™t. Mondhatn‡nk, egŽszen
el volt keseredve. Arr—l volt sz— ugyanis, hogy a szŸnid™ben az egŽsz
csal‡d elrepŸl a chicag—i rokonokhoz. EgyedŸl nagypapi marad otthon.
Mi lesz, ha most bŸntetŽsb™l ™t is itthon hagyj‡k? Ha fegyelmit kap, egŽszen biztosan nem mehet el Chicag—ba, s nem lovagolhat az unokates—ival. Azok ugyanis marh‡ra gazdagok, saj‡t lovard‡juk van, Žs egŽsz Žvben le sem sz‡llnak a ãmagas l—r—lÉÓ Johnny mŽg sohasem j‡rt n‡luk, a
n™vŽrek viszonya az ottani rokons‡ggal Žvekig nem volt valami r—zs‡s,
az ut—bbi id™ben azonban valamiŽrt sžrž levelezŽs indult az OÕConnor
csal‡d chicag—i Žs keleti parti rŽsze kšzštt. A dolog od‡ig fajult, hogy
Bessy nŽniŽk megh’v‡st kaptak a szŸnetre im‡dott rokonaikt—l, Johnnynak pedig be volt ’gŽrve a lovagl‡s. Eleinte ugyan nem repesett az štletŽrt, de ahogy fokr—l-fokra megismerkedett a lovagkorral, mindink‡bb
belelkesedett. M‡r l‡tta mag‡t, ahogy suhan a nyeregben Ÿlve a vŽgtelen
mez™kšn, s kardj‡t forgatva kaszabolja az ellensŽget a kir‡ly oldal‡nÉ
çmb‡r lehet, hogy nem is baj, ha itthon marad. A fiœ hirtelen visszazuhant a val—s‡gba, s a vŽgtelen prŽrik helyett nagyv‡rosi utc‡kat l‡tott, a
kir‡ly helyett pedig az oszt‡lyt‡rsait. Johnny nagyon szerette ™ket, f™leg
Claire-t, Žs Willie-nek mint œjdonsŸlt cimbor‡nak szintŽn nagyon šrŸlt,
‡m a kŽt pajt‡s l‡tv‡nya mindj‡rt eszŽbe juttatta, hogy hov‡ is igyekszik
voltakŽppen. Fegyelmi t‡rgyal‡s az iskol‡ban. ƒs csakis ™miatta Ÿlnek
šssze a tan‡rok meg az igazgat—k, kŽt nappal az Ÿnnep el™tt. H‡t ez
elŽggŽ lehangoltaÉ Viszont Nagy Lajoson m‡r ’gy sem, œgy sem tud
seg’teniÉ
Ð Sz—val, mit kŽrt t™led a kir‡ly?
ƒs m’g ballagtak az iskola felŽ, Johnny vŽgre elmesŽlte Willie-nek Žs
Claire-nek, hogy mit kŽrt t™le a kir‡ly. Akin m‡r semmikŽppen sem
tud seg’teniÉ
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ilyen enyhe a kar‡csony It‡li‡ban! Vajon az az uras‡g, aki h—esŽsben, csilingel™ cseng™sz‡nt v‡rva Ÿnnepli a szentestŽt, el tudja-e
kŽpzelni, hogyan susognak a datolyap‡lm‡k levelei az azœrkŽk decemberi Žg alatt? Igen? Hogy m‡r j‡rt arra? Evett friss narancsot a f‡kr—l,
mikšzben honfit‡rsai Žppen diszn—t pšrzsšltek a K‡rp‡tok tšvŽben?
Kicsit savanyœ volt. Nos, val—ban, a decemberi narancs nem az igazi.
Pr—b‡lkozzon ink‡bb m‡s finoms‡gokkal! A frutta del mare, vagyis a
tenger gyŸmšlcsei pŽld‡ul minden Žvszakban pomp‡sak Žs kšnnyžek.
Nem fekszik meg a gyomrot œgy, mint a hazai diszn—s‡gokÉ Persze,
sonk‡t itt is lehet fogyasztani, N‡polyban kiv‡ltkŽpp pizz‡ra sŸtve. çm
It‡li‡ban mŽgiscsak a halak az Žrdekesek, a frittura di pesce, a sz—sszal
permetezett pesce castagno, vagy a baccala alla Veneziana, vagyis a t™kehal velencei m—dra. EhetŸnk mŽg gamber—t, scampit, Žs aragost‡t
olajban vagy roston, s ne csod‡lkozzunk, ha ut—bbi Žteleknek oll—juk
van, ™k ugyanis mindannyian: r‡kok! A r‡kok kir‡lya termŽszetesen a
hom‡r. A hatalmas ‡llat tŽnyleg csak az uralkod—k, meg a dœsgazdag
nagyurak asztal‡n foglalja a d’szhelyet, de a m‡r eml’tett kŽpzeletbeli
uras‡g minden bizonnyal nem a vŽkonypŽnzž vendŽgek kšzŽ tartozik,
ha megengedheti mag‡nak a kar‡csonyoz‡st It‡li‡ban. Na Žs a sajtok!
A mozzarell‡k Žs parmez‡nok! Ahogy szŽtolvadnak az ember nyelvŽn,
s ahogy az illatuk kšrbelengi az Ÿnnepi asztalt! Az ebŽdhez termŽszetesen všršsbor duk‡l, ez pedig annyifajta, hogy felsorolni kŽptelensŽg.
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De a legkŸlšnlegesebbek tal‡n mŽgiscsak a N‡poly melletti Vezœv
hegy dŽli lejt™jŽn, a vulkanikus talajon a dŽli nap hevŽt™l Žrlelt sz™l™kb™l kŽszŸlt borok, melyek nehezek, Žs kšnnyen megzavarj‡k az itt Žl™k
szenvedŽlyeitÉ
çm nem csak az itt Žl™ket zavarj‡k meg az er™s borok, hanem a t‡voli
fšldekr™l Žrkez™ket is. Ezek kšzŸl ketten pŽld‡ul Žppen egy ‡rnyas ligetecskŽben beszŽlgetnek a j—l megŽrdemelt ebŽd ut‡n, kŽt fatšnkšn ŸldšgŽlve. Valahol Aversa v‡ra el™tt lehetnek, amely nem messze fekszik N‡polyt—l. Porosak Žs kissŽ f‡radtak az œtt—l, de ŽlŽnken beszŽlgetnek a m‡r
eml’tett Žs elfogyasztott borocska hat‡s‡ra.
Ð É Žs mi lesz akkor, ha N‡polyt sem elfoglalni, sem megtartani nem
tudjuk, s szŽgyenszemre kell hazatakarodnunk Magyarorsz‡gra? Ð kŽrdezte Žppen az alacsonyabbik, akinek sesz’nž k—cos haja a homlok‡ba
hullott, arc‡n pedig tšbb j—kora bibircs—k Žktelenkedett. EgyŽbkŽnt homoksz’n poszt—ruh‡t viselt, s oldal‡n gšrbe kard fityegett.
Ð Vagyis birtok nŽlkŸl, zs‡km‡ny nŽlkŸl, aranymarha nŽlkŸl, erre gondolsz, GŽza œr Ð kŽrdezte a magasabbik. ï sem volt az a megnyer™ ‡br‡zatœ lovag, kinek l‡t‡s‡t—l alŽltan csuklanak šssze a l‡nyok t‡ncmulats‡gok
Žs farsangi b‡l idejŽn. Nagyobbra n™tt ugyan, mint GŽza œr, de fura nšvŽsž, lštyšg™s hasa, no meg lefittyed™ ajkai Žs karik‡s szemei elŽggŽ elcsœf’tott‡k szegŽnyt. R‡ad‡sul šszvŽren kšzlekedett, ami elŽg ritka Žs feltžn™
volt a magyar t‡borban. A komikus hat‡sr—l nem beszŽlve, hiszen hosszœra n™tt bar‡tunk l‡bai majdhogynem a fšldet sœrolt‡k, ha fšlpattant a ãparip‡j‡raÓ. S akkor mŽg nem sz—ltunk a fejŽn viselt picinyke sisakr—l, Žs a
kezŽben tartott hosszœ kopj‡r—l sem. Mindezek ut‡n azonban el tudjuk
kŽpzelni, hogy a magyar sereg egyes elŽggŽ el nem ’tŽlhet™ tagjai a hasukat fogt‡k a nevetŽst™l, ha bar‡tainkat megpillantott‡k, mikšzben ™k rettenthetetlen Žs elsz‡nt kŽppel fŸrkŽsztŽk a talj‡n t‡jatÉ
Ð Erre bizony, PŽter œr. Hogy aranymarha nŽlkŸl tŽrŸnk haza.
Ð S az akkora nagy baj? Visszavonulunk a birtokunkra, borozgatunk.
ElleszŸnk valahogy.
Ð Ha lesz mŽg birtokod! Ð v‡gott vissza GŽza œr Žs apr— szeme megvillant a bibircs—kok kšzštt. PŽter œr egy pillanatra mintha k’vŸlr™l l‡tta volna a bar‡tj‡t, Žs majdnem elnevette mag‡t.
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Ð Nevess csak Ð ki‡ltotta amaz Ð, majd megnŽzem, hogyan nevetsz, ha
fšld nŽlkŸl maradsz!
Ð M‡r hogyan maradnŽk Žn fšld nŽlkŸl? Ð ingatta a fejŽt a m‡sik.
Ð Nem emlŽkszel, mikŽppen cs‡bultak el a jobb‡gyok Tarr L™rinc fšldjŽr™l? Hogyan hajtott‡k el ™ket S‡muelt™l meg Am‡dŽt—l? ƒs hogyan lett
hirtelen kŽtszer annyi jobb‡gya Lackfinak, GilŽti Mikl—snak meg Garai
B‡nfi J‡nosnak?
Ð Honnan tudod te, mennyi jobb‡gya van a veszprŽmi pŸspšknek? Tal‡n levelezel Garai urammal?
Ð Egy ott Žl™ atyafimmal levelezek. ï tud—s’tott arr—l, mennyire megv‡ltoztak a viszonyok a Garai-birtokon. A jobb‡gyok annyian vannak ott,
Žs œgy dolgoznak, hogy šršm csak nŽzni is. ƒg a kezŸk alatt a munka, mi—ta tudj‡k: h‡rom Žvig nem kell ad—t fizetniŸk. Mi tšbb, robotolni csak
kŽthetente egy napot! De h‡t annyian vannak, ’gy is kšnnyedŽn megmžvelik a majors‡got. EgyedŸl a tized terheli ™ket, ‡m Garai uram mint
veszprŽmi pŸspšk legut—bb azt szintŽn elengedte nekikÉ
Ð Nem kellett befizetniŸk az egyh‡zi ad—t? ƒs ingyenmunk‡t csak kŽthetente egyszerÉ? PŽter œr csak pislogni tudott a csod‡lkoz‡st—l.
Ð Kezded m‡r kapisg‡lni, miŽrt olyan fontos, hogy a miŽnk legyen ez a
nyamvadt talj‡nfšld? Vagy legal‡bb N‡polyorsz‡g? Vagy legal‡bb egykŽt uncia arany?!
Ð Ingyenmunk‡t csak kŽthetente egyszerÉ PŽter œr szeml‡tom‡st nehezen dolgozta fel a rossz h’rt. Ð Igaz, tette hozz‡ hirtelen, a Kolozs megyei S‡muel is kŽnytelen volt eladni a fšldjŽt a vajd‡nak.
Ð Lackfi œrnak?
Ð Annak bizony. Csak t’z hold erd™t tartott meg, elkŽpzelni sem tudom, hogy Žlhet meg bel™le! ƒs mi lesz, ha tŽnyleg vesz’tŸnk? Ha tŽnyleg
Ÿres kŽzzel megyŸnk haza?
Ð EzŽrt kell beszŽlnŸnk Toldival! Vezessen minket valami udvarh‡zra
a kapit‡ny! J‡tssza el csak a kir‡ly a lovagot nŽlkŸlŸnk! NekŸnk zs‡km‡ny kell!
Ð Ez a beszŽd! Zs‡km‡ny kell nekŸnk! Most Žs minden‡ron!
Ð BeszŽljŸnk Toldival! Te, PŽter! Nem ™ kšzeleg?
A kŽt cimbora abbahagyta az —bŽgat‡st. Az œton val—ban mag‡nyos lo-
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vas trappolt, ‡m kŸlseje teljesen elŸtštt a beszŽlget™kt™l. DŽlceg volt,
magas Žs ny’lt tekintetž. SzintŽn kšnnyž fegyvereket viselt, ak‡rcsak J‡nos œr, de ™rajta mŽgsem tžnt boh—k‡s j‡tŽkszernek a kard, a sisak vagy
a fokos.
Ð H‡t ti mit kerestek itt? Ð dšrrent r‡juk nem Žppen bar‡ts‡gosan Toldi
Mikl—s.
Ð Fontos Ÿgyeket t‡rgyalunkÉ Ð GŽza œr hangja hirtelen mŽzes-m‡zos
lett, mŽg a h‡ta is meggšrbŸlt a nagy igyekezett™l.
Ð Csak nem orsz‡gosakat? Ð kuncogott amaz.
Ð Mondhatn‡nk, igen, orsz‡gos Ÿgyeket! Orsz‡gos Ÿgyekr™l beszŽlŸnk
Ð ragadta mag‡hoz a sz—t PŽter izgatottan Ð, hiszen ez mindenkinek
fontosÉ Mindenkit ŽrintÉ Mondd csak el GŽza œr, mir™l beszŽltŸnk! Ð
tette mŽg hozz‡, mert GŽza œr szemreh‡ny—an pislogott felŽje a fecsegŽse
miatt.
Ð H‡t a kilencedr™l beszŽlgettŸnk Ð pislogott fšlfelŽ GŽza œr agg—dva,
mivel Toldi Mikl—s mŽg mindig nem sz‡llt le a lov‡r—l.
Ð No Žs? Jobb dolgotok nincsen?
Ð Vezess minket rabolni uram! Ð PŽter m‡r reszketett a tŸrelmetlensŽgt™l. FŽlrelškte a bibircs—kos GŽz‡t, Žs izgalm‡ban elkapta Toldi lov‡nak
kant‡rj‡t. Hogy mŽg jobban ™re‡ figyeljen.
Ð Csak tŽtlenkedŸnk itt, otthon meg fogynak a jobb‡gyaink! H‡t nem
szšrnyž bosszœt hozni jšttŸnk a talj‡nra? Akkor meg miŽrt —vatoskodunk
ny‡r —ta idegen fšldšn? çrp‡d idejŽben az egŽsz vil‡g a mi nyilainkat
fŽlteÉ Vezess minket rabolni, uram! Ð ƒs PŽter œr tŽrdre borult nagy igyekezetŽben.
Ð Nem templomban vagy Ð Toldi hangja tov‡bbra sem volt bar‡ts‡gos.
Ð Kelj fel! Ha nagyon Žrdekel, nem rabolni jšttŸnk, hanem bŸntetni. Esetleg megszerezni fŽl It‡li‡t. Hogy az unok‡ink is emlegessŽk a gy™zelmeinket. Ha mellŽkesen csurran-cseppen ez-az, csak hab a tort‡n. A csavarg‡st, az elk—dorg‡st ilyen h‡borœs id™ben viszont nem tžršm! Ð Toldi
kemŽnyebben beszŽlt, b‡r nem emelte fel a hangj‡t. Ð ƒs ha kell, bŸntetem! Ma este pŽld‡ul Ð Žs most a beszŽlgetŽs sor‡n el™szšr elvigyorodott Ð ki vagytok tiltva az Ÿnnepi vacsor‡r—l. Pedig nem ak‡rmilyen vacsora lesz!
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Ð AzŽrt tal‡n sz—lok az Žrdeketekben òjlaki uramnak Ð tette mŽg hozz‡
a kŽt ãœrÓ elszontyolodott ‡br‡zat‡t l‡tva. Ð No nem a rabl‡s miatt, hanem
a kilencedŽrt!
Hogy mi f‡n terem az a kilenced? Megtudjuk hamarosan! Most azonban l‡ssuk azt a h’res-neves vacsor‡t az aversai v‡rban! Azokat a m‡r sokat emlegetett frutta del marŽkat, meg a tšbbi ’nyencsŽget! Mit? Mit
mondtok? Hogy el‡tkozott hely az aversai v‡r? Hogy ott halt meg Endre
kir‡lyfi? Nem kŽne ennyire babon‡snak lenni a sz‡m’t—gŽp meg a vil‡gh‡l— kor‡ban! Hiszen ha a fiatal Lajos kir‡ly nem volt babon‡s, Žs pont ide
h’vta meg h—dolni k’v‡n— unokatestvŽreit, akkor nekŸnk igaz‡n nem illik
agg—dnunk rossz emlŽkž helyek miatt! Azt‡n meg: van egy‡ltal‡n a fšldšn j— emlŽkž hely? Olyan nŽgyzetmŽternyi kis terŸlet, ahol nem tšrtŽnt
volna valami szšrnyžsŽg az emberisŽg Žvezredei alatt? Na ugye, hogy kevŽs! Tal‡n csak a j‡rhatatlan hegyek kšzštt, az Alpok magas sziklaormainÉ Az emlŽkek viszont id™vel elenyŽsznek. A sebek begy—gyulnak, s
az ifjœs‡g boldogan Žl valaha volt csatamez™k sz’nterein. S ez ’gy van j—l.
…rškkŽ nem lehet b‡nk—dni ezerŽves sebek miatt. Hogy mit mondtok?
Hogy alig kŽt Žv telt el? Nos, ez igaz. çm ne felejtsŸk el, hogy Nagy Lajos
ereiben annak a K‡lm‡n kir‡lynak a vŽre is csšrgedezik, aki m‡r j— kŽtsz‡z Žvvel tšrtŽnetŸnk kezdete el™tt kijelentette: ãBoszork‡nyok m‡rpedig nincsenek, ezŽrt r—luk sz— ne essŽk!Ó Vagyis: nem volt babon‡s!
Lehet, hogy erre gondolt a huszonkŽt Žves Lajos kir‡ly, amikor az els™
megnyert csata ut‡n a val—ban rossz emlŽkž Avers‡ba v‡rta kar‡csony estŽre a rokonait.
Ð Aquila. A kir‡ly a kar‡csonyt Aquil‡ban tšltštte.
Ð Az hogy lehet? Nagypapa šsszekeverte volna?!
Ð NŽzd fiam, h‡ny Žves is a te nagyap‡d? Hetvenkett™? Biztosan j— rŽgen olvasta azt a kšnyvet.
ãAmi most r‡ad‡sul elveszettÓ Ð gondolta Johnny szomorœan. CsŸtšrtšk dŽlut‡n volt, Johnny m‡r tœlesett a fegyelmin. Megœszta egy sz—beli
figyelmeztetŽssel, b‡r Smith oszt‡lyf™nšk œr, meg Gordon igazgat— œr, Žs
Jack b‡csi valamennyien elŽg mŽrgesen fœjtak r‡, ‡m Johnny nem tudta,
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hogy mindez csak megj‡tsz‡s volt, ‡lharag, hiszen a kšzelg™ Ÿnnep miatt
m‡r a t‡rgyal‡s el™tt iszogattak egy kicsinykŽt, Žs alig v‡rt‡k, hogy vŽgezzenek, Žs folytathass‡k az ãel™hœsvŽtoz‡stÓ, ahogy ezt a mostani italoz‡st
George Gordon, a j—kedvž iskolaigazgat— elnevezte. Teh‡t az egyik gondja Johnnynak megold—dott, maradt kett™: az eltžnt kšnyv Žs a kir‡ly kŽrŽse. Ezekb™l azt‡n mindj‡rt h‡rom lett: Nagypapi az este Ð œgy l‡tszik Ð
šsszekeverte Aquil‡t Avers‡val.
Ð EgyŽbkŽnt meg lehet Žrteni Ð Zeusz tžn™dve simogatta a saj‡t ‡ll‡t.
(Mintha szak‡lla lenne, ak‡r egy igazi Zeusznak!) Az olasz kaj‡k ma is nagyon finomak, h‡t mŽg akkor! S mennyire vonz— kŽp: Durazz—i K‡roly
utols— vacsor‡j‡t šsszekeverni Lajos kir‡ly kar‡csonyi vacsor‡j‡val!
Ð Kinek az utols— micsod‡j‡t?! Ð Johnny eredetileg az olasz kaj‡kr—l
akart kŽrdez™skšdni, s egy pillanatra kihagyott.
Ð Durazz—i K‡rolyŽt. çm ez csak nŽh‡ny hŽttel kŽs™bb tšrtŽnt Žs val—ban Avers‡ban. A kar‡csonyi vacsora viszont Aquil‡ban volt.
Ð Ezt a kelyhet pedig a sikereinkre Ÿr’tem. Arra, hogy ugyanolyan
kšnnyž legyen az utunk, mint id‡ig. Hogy ugyanœgy h—doljon nekŸnk
N‡poly, mint Padov‡ban Carrara Jakab, Vicenz‡ban Della Scala Albert,
Mantov‡ban Gonzaga FŸlšpÉ
Ð Te j— Žg, mindet fšlsorolja?
Ð RemŽlem nem, Mikl—s mester! ƒn a magam rŽszŽr™l ink‡bb az it‡liai
konyh‡nak h—dolnŽk.
Ð Magam is ’gy vagyok vele, Lackfi uram!
Ð É Moden‡ban Este Obizzo, Bologn‡ban Pepoli Jakab, Forliban
Ordelaffo FerencÉ
Ð Ha mŽg egyszer szŸletnŽk, csak J‡nos pŸspšk szeretnŽk lenni!
Ð L‡tom el™szeretettel forgatod az —kori klasszikusokat, Lackfi œr. Tudod, hogy eredetileg a vil‡gh—d’t— Alexandrosz mondta a hord—ban Žl™ filoz—fusnak: ha nem lennŽk S‡ndor, DiogenŽsz szeretnŽk lenni?
Ð Tudta a fene, òjlaki uram, de bizony sz’vesebben ŸlnŽk most egy
hord— salern—i všršsben, mintsem a pŸspškšt hallgassam. H‡t meddig
akar ez mŽg beszŽlni?! Ð Žs az asztalra csapott a kardj‡val.
Ð É Riminiben Malatesta, Polent‡ban Bern‡tÉ Ð J‡nos pŸspšk Žppen
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csak felpillantott, hogy szemŽnek megrov— nyilait a dšrmšg™ vajda felŽ
vesse, Žs mintha mi sem tšrtŽnt volna tov‡bb folytatta: Ð Folign—ban
TrinciÉ
SzerencsŽre m‡r nem sok‡ig. Hiszen a vajda kor‡ntsem h’res tŸrelme a
robban‡s szŽlŽn ‡llt. Itt ŸlŸnk ebben a francos Aquil‡ban, ehetnŽnk a j—
kis kar‡csonyi vacsor‡t, ihatn‡nk a tŸzes n‡polyi borokat, Žs ehelyett prŽdik‡ci— a kšzelmœlt dics™sŽgŽr™l! Ki nem tudja, hogy Riminiben megh—dolt Malatesta? Vagy Bologn‡ban Pepoli Jakab? Magam vettem ‡t t™le a
v‡ros kulcsait! MŽg boroztunk is, Žs nem kellett ilyen hosszœ Žs kenetteljes beszŽdeket vŽgighallgatnunk. Csak azt nem ŽrtettŸk, mit akar a j— Jakab œr a ghibelinekkel meg a guelfškkel, m’g vŽgre elmagyar‡zta valaki a
t‡rsas‡gb—l, hogy az egyik kifejezŽs cs‡sz‡rp‡rtit takar, a m‡sik meg p‡pap‡rtit jelent. Mi melyikhez tartozunk Ð kŽrdezte Pepoli Jakab Bologn‡ban.
Egyikhez sem Ð v‡laszoltam neki.
Ð Egyikhez sem! Ð robbant fel a vajda. SzerencsŽre csak a mellette Ÿl™k
hallott‡k, mert az els™ Žtkeket kšvet™ ‡ltal‡nos zsivaj elnyomta Lackfi œr
kitšrŽsŽt. Sajnos òjlaki Kont Mikl—s is kšzŽjŸk tartozott. Nem tetszik nekem a f™poh‡rnok Ð gondolta a vajda. Nem tehetek r—la, de valamiŽrt
nagyon nem tetszik nekem! òjlakin k’vŸl csak J‡nos pŸspšk figyelt fel, s
komoran elgondolkoz— szemekkel nŽzegette a karjaival kalimp‡l— vajd‡t,
aki Žppen a tenger gyŸmšlcseit k’n‡l— kukt‡t igyekezett tov‡bb terelni az
asztala mell™l.
Ð Nem vagyok sem kagyl—zab‡l—, sem r‡kfal—! Abb—l a diszn—hœsb—l
adj‡l nekem, de gyorsan!
Ð Tudhatn‡d vŽn medve, hogy t‡voli francia rokonaink is szeretik a
kagyl—t!
A vajda Žppen maga elŽ hœzott egy j— darab sŸltet, mikor a kir‡ly a
szŽke mšgŽ lŽpett. M‡r nyitotta a sz‡j‡t, hogy beleharapjon. Azt‡n be is
csukta mindj‡rt.
Ð ƒn nem vagyok francia, felsŽges œr Ð sz—lt nagy komolyan. ƒn Erd™elve vajd‡ja vagyok, arrafelŽ pedig nem ismerik a kagyl—t. Megbocs‡sson.
Ð ƒs œjb—l nekikŽszŸlt a combnak.
Ð Pedig sok a hasonl—s‡g a frankfšldi urak Žs mi kšztŸnk Ð folytatta Lajos Ð mit sem tšr™dve a pecsenyŽre Žhes vajd‡val. Ð PŽld‡ul mindšssze
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ebben a kŽt orsz‡gban foszthatj‡k meg nemesi c’mŸkt™l a csat‡ban gy‡v‡n eliszkol—kat.
Ð Ezt ugye, most nem nekem mondtad, felsŽges kir‡lyom! Ð mordult a
medve Žs mŽrgesen beleharapott a sŸltbe.
Ð A n‡polyi kšvetek! Ð Lajos nem tudott v‡laszolni, oly gyorsan sz—lalt
meg a kŸrt, mely a kšvetek ŽrkezŽsŽt jelezte. Vissza kellett mennie a tr—nszŽkre, hogy fogadja a hozz‡ vŽgig hž maradt olasz urak h—dolat‡t, akik
mindj‡rt hžbŽri eskŸt tettek a sz’ne el™tt. M‡s alkalommal lehet, elkŸldte
volna ™ket, hogy jšjjenek vissza holnap, de h‡t szenteste nem lehet senkinek nemet mondani. êgy mŽg az ŽjfŽli misŽre is egyŸtt mentek, n‡polyiak,
magyarok vegyesen. Addigra a vŽn medve megbŽkŸlt Ð tele volt a gyomra! Ð, Žs nem b‡nta, hogy a mise ut‡n œjabb beszŽd kšvetkezett. Igaz,
meglep™en ršvid, de vel™s. A kir‡ly tartotta.
Ð Tal‡n tudj‡tok, tal‡n nem Ð kezdte Lajos. Kupa bort tartott a kezŽben, s a mai alkalomra aranyos sujt‡sœ ruh‡t viselt. A f‡kly‡k fŽnye kŸlšnšsen ver™dštt vissza az arany d’szekr™l, Žs furcsa hangulatba ringatta a
f™œri t‡rsas‡got.
Ð EgŽszen olyan a hangja, mint az apj‡Ž Ð sœgta oda a nyitrai pŸspšknek DŽnes lov‡szmester, Lackfi œr šccse.
Ð RŽgi ad—ss‡gŽrt jšttŸnk N‡polyba Ð folytatta a kir‡ly. Nem csak
šcsŽm gyilkosait megbŸntetni ŽrkeztŸnk ide, hanem azŽrt, mert nekŸnk j‡r
a n‡polyi tr—n. Ð A teremben zaj t‡madt. ãViv‡t!Ó Ð kiab‡lta valaki, meg
ãògy van!Ó, Žs sokan megcsšrgettŽk a kardjukat.
Ð Mindig is nekŸnk j‡rt Ð mondta Lajos, mikor vŽgre elcsšndesŸltek.
Ð Nagyap‡m, az ifjan elhunyt Kalap‡csos K‡roly volt dŽdap‡mnak, a
n‡polyi kir‡lynak els™szŸlštt fia. Neki kellett volna uralkodni N‡polyban,
korai hal‡la azonban megakad‡lyozta ebben. A m‡sodik fiœb—l Toulouse
pŸspške lett. êgy azt‡n a harmadik fiœra, R—bertre sz‡llt a n‡polyi korona.
Az ™ le‡nya a gonosz Johanna, akit mindny‡jan ismertek. Ð Na erre lett
azt‡n nagy felzœdul‡s! ãFœj! CŽda! stb.Ó Lajos intett a kezŽvel, hogy folytatni szeretnŽ.
Ð Teh‡t R—bert olyan kŽs™n szŸletett, hogy alig volt id™sebb az Žn
ap‡mn‡l, K‡roly R—bertnŽl. Ha R—bert nŽh‡ny Žvvel kŽs™bb l‡tja meg a
napvil‡got, ap‡m lett volna a n‡polyi kir‡ly. ògy, mint az els™szŸlštt fiœ
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egyetlen fiœgyermeke. EzŽrt volt azt‡n a szerz™dŽs R—berttel, hogy az ™
hal‡la ut‡n Ð lŽvŽn csak l‡nyai szŸlettek Ð a magyar Anjouk šrškšljŽk a
n‡polyi tr—nt.
Ð De van mŽg egy indokom. Az Ð Žs Lajos kihœzta a kardj‡t, Žs a leveg™be emelte Ð, az, hogy Magyarorsz‡g nagyhatalom legyen! òjra rettegjen t™lŸnk Eur—pa, mint az çrp‡dok alatt! Bud‡r—l dšntsenek a vil‡g sors‡r—l Žs nem pedig P‡rizsb—l vagy R—m‡b—l! Ezt akarom!
Ekkor robbant fel a terem a viv‡tokt—l Žs Žljenekt™l. A n‡polyi vendŽgek
el™bb csod‡lkozva nŽztek, azt‡n udvariasan ™k is Žljenezni kezdtek. H‡t
hogyne. Johanna m‡r rŽgen elmenekŸlt a v‡rosb—l, s van ugyan egy kisebb
szedett-vedett it‡liai sereg, de az nem kŽpvisel komoly hader™t. Akkor
meg? Persze, hogy Žljen! ƒljen Lajos kir‡ly! Az er™sebb Žljen!
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ohnnynak fogalma sem volt, hogyan maradhatna otthon a szŸnid™ben.
Ugyanis most m‡r egy‡ltal‡n nem volt semmi kedve sem elutazni az
unokates—khoz Chicag—ba. ògyis csak a ãn™i szakaszÓ repŸl. Papa telefon‡lt, hogy elhœz—dtak a t‡rgyal‡sai, tal‡n csak a ny‡r elejŽn Žrkezik. El™bb
mŽg ‡t kell ugrania egy m‡sik eur—pai orsz‡gbaÉ Egysz—val Johnnynak
nem volt hangulata Chicag—hoz. ï nem ãugr‡lÓ, œgy mint apaÉ Sokkal
fontosabb Ÿgyek izgatj‡k. R‡ad‡sul nagypapival is j— lenne egyŸtt lenniÉ
Nem, nem csak Aquila meg Aversa miatt. ògy Žrezte, elhanyagolta ™t az
ut—bbi id™ben. Sz—val ezen tšprengett. Az otthonmarad‡son. Azt‡n a szerencse mellŽ szeg™dštt. PŽntek este Johnny prŸszkšlni kezdett, meg kšhšgni, Žjszak‡ra bel‡zasodott, Žs a csal‡di kupaktan‡cs œgy dšntštt, hogy
nem kell utaznia. Illetve, ha gyorsan kigy—gyul az influenz‡b—l, akkor
majd nagypapa felteszi ™t a repŸl™re, Žs akkor mŽgis velŸk tšlthet majd
nŽh‡ny napot a t‡gas rŽteken Žs mez™kšn. Az aj‡ndŽkokat mindenesetre
megkapja most, a rokonokt—l meg majd kŽs™bb, ha a nagymam‡k hazaŽrkeztek.
Mikor ezt eldšntšttŽk, mindj‡rt vadul csomagolni kezdtek, f™leg
Bessy nŽni, aki œgy tett, mintha nem egy hŽtre, hanem egy Žletre t‡vozna
kies New York-i otthonukb—l. Kisp‡rn‡t pakolt, meg lekv‡rokat Ð ha m‡s
nem, megeszik a gyerekek felki‡lt‡ssal; sz’nh‡zi t‡vcsšvet, arra az esetre,
ha ™ maga felmerŽszkedne valamelyik lovacska h‡t‡ra, amelyik termŽszetesen csak nagyon šreg Žs nagyon szel’d lehet, kockacukrot a lovak(*)

beszŽl olaszul?
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nak, s™t mŽg a rŽzmozsarat is el akarta vinni, de ezt m‡r Johnny Ždesanyja sem nŽzhette el sz— nŽlkŸl.
Ð Dr‡ga Bessy nŽni, csak hœszkil—s lehet a poggy‡sz!
Ð Aranyos Ros‡csk‡m, ezt a kis rŽzmozsarat mŽg be tudom prŽselni az
ŸlŽs al‡. M‡skŸlšnben nem tudok di—t tšrni Chicag—ban!
Ð Bessy nŽni szerint Chicag—ban nem lehet di—tšr™t kapni?
Ð Biztosan lehet kedveskŽm, biztosan lehet, de ilyet, mint az Žn rŽzmozsaram, ilyet nem. Mert ennek nincsen p‡rja! EnŽlkŸl nem tudom megsŸtni a di—s sŸtemŽnyt!
Ð Bessy nŽni csomagjai miatt nem fog tudni fšlsz‡llni a repŸl™gŽp! Ð
pr—b‡lkozott mŽg er™tlenŸl Rosa mama, de m‡r l‡tta, hogy teljesen
remŽnytelenÉ
Ð Na, ha ett™l nem tud fšlsz‡llni, akkor ne is sz‡lljon! Akkor az nem
is igazi repŸl™gŽp! Hov‡ tetted a parfŽtort‡t Ros‡csk‡m? Ð v‡gta el a vit‡t Bessy nŽni, mert Ð termŽszetesen Ð a parfŽtort‡t is el kellett vinni
azoknak a szegŽny chicag—iaknak, akik el sem tudj‡k kŽpzelni, hogy
nŽzhet ki egy rŽzmozs‡r, s hogy parfŽtorta is lehet a vil‡gon, arr—l meg
vŽgkŽppen nincs halv‡nylila fogalmuk sem. H‡t persze! EgŽsz nap a
mez™kšn lovagolnak, vagy bandah‡borœznak egym‡ssal, mint ahogy a
filmekben l‡tni. Ezek ut‡n Rosa m‡r megad—an csomagolt, bel‡tta,
hogy el kell vinni az egŽsz lak‡st, vagy legal‡bbis a felŽt, hogy valamennyire otthonosan ŽrezzŽk magukat a messzi idegenben. Lizzy nŽni
pedig csak tr—nolt az el™szob‡ban a kofferokon Žs az aznapi œjs‡got olvasta. ï ugyanis pont az ellentŽtje volt unokatestvŽrŽnek, Žs a fogkefŽjŽn k’vŸl alig vitt valamit mag‡val az œtra. Id™nkŽnt felnŽzett az œjs‡gb—l, kuncogott egyet-kett™t kšvŽrkŽs rokon‡n, majd œjb—l elmerŸlt a
gyilkoss‡gi rovatban.
Ð A l‡basokat nem csomagolod be, BessykŽm? Ð kŽrdezte alig gœnyos
felhanggal, mikor vŽgre mindenki elkŽszŸlt, s m‡r csak a taxira v‡rtak.
Ð Nem lehet mindenki olyan nagyvonalœan lusta, mint te Ð v‡gott viszsza Bessy mama. Ð Valakinek gondolni kell a gyerekekre is.
Ð ƒn nem gondolok a gyerekekre? Ð emelte a hangj‡t Lizzy nŽni, de
szerencsŽre megŽrkezett a taxi, b‡r Lizzy nŽni szerint teheraut—t kellett
volna h’vniÉ
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Ð Te meg LizzykŽm mehetnŽl ak‡r kerŽkp‡ron is Ð jegyezte meg Bessy nŽni, aki eredetileg sepržnyŽlre gondolt, de mŽg idejŽben visszafogta mag‡t.
Ð …ssze ne tšrje a parfŽtort‡t! Ð ki‡ltott a sof™rre. Ð Azt ink‡bb Žn viszem!
Mikor vŽgre minden csomag a helyŽre kerŸlt, mŽg meg kellett hallgatniuk az šsszes tan‡csot Žs gy—gym—dot arra az esetre, ha Johnny ‡llapota
nem javulna, arra is, ha javulna, utc‡ra nem mehet, nehogy visszaf‡zzon!,
azonk’vŸl, hogy hol tal‡lj‡k a hœsvŽti sonk‡t, hol a sŸtemŽnyt, Žs a mandul‡t ne egyŽtek meg, mert az pŸnkšsdre van fŽlretŽve, Žs ne nŽzzetek
sok tŽvŽt, Žs este fekŸdjetek le id™ben, ŽsÉ
Ð Asszonyom, eddig tizenšt doll‡r Žs negyvenšt cent. Sokat fog mŽg
beszŽlni? Ð jegyezte meg a taxis, aki szeml‡tom‡st unta a dolgot, Žs indulni szeretett volna.
Ð Bessy nŽni, a gŽp egy —ra mœlva indul. Most m‡r igaz‡n mennŸnk kell!
Ð J—, j— Ð felelte gyorsan Bessy nŽni. Ti mindig annyira siettek, de ezt
musz‡j elmondani, kŸlšnben nem tal‡lj‡k meg a m‡kos sŸtemŽnyt, Žs az
egerek fogj‡k mindet megenni. Sz—valÉ
Ð Feldšrzsšlted a h™mŽr™t, ugye, te gazember? Ð kŽrdezte nagypapa
bar‡ts‡gosan, mikor vŽgre kettesben maradtak.
Ð Csak egy kicsit Ð hunyorgott Johnny a reggeli fŽnyben.
Ð Akkor viszont nyugodtan felšltšzhetsz. Nem kell az ‡gyat nyomnod
egŽsz nap, mintha beteg lennŽl.
Ð Nagyapa, miŽrt mondtad, hogy Avers‡ban kar‡csonyoztak, mikor az
mŽg csak Aquila volt? Ð Johnny felŸlt az ‡gy‡ban. Ð Avers‡ba csak janu‡rra Žrt a magyar seregÉ
Ð MiŽrt, miŽrt? Ð Nagyap‡nak egyszerre csak sŸrg™s dolga akadt odakinn a kertben. Gyoml‡lni kell, meg metszeni, meg beszŽlni Anne nŽnivel
sziklakert Ÿgyben, megÉ
Ð Nagypapi, lŽgy sz’ves ne menj el! Nagyon fontos tudnom, hogy miŽrt keverted šssze Aquil‡t Avers‡val! Ð Nagypapa megad—an s—hajtott, Žs
hanyatt v‡gta mag‡t a karosszŽkben.
Ð BeszŽltŽl ‡lmodban, azŽrt.
Ð BeszŽltem ‡lmomban? ƒs te kihallgattad?
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Ð Csak egŽszen vŽletlenŸl. Komolyan mondom, kisunok‡m, egŽszen
vŽletlenŸlÉ
Ð Sz—val egŽszen vŽletlenŸlÉ na halljuk, mit beszŽltem ‡lmomban!
Johnny szœr—san nŽzett, nagypapi viszont zavarban volt. Hat‡rozottan
œgy festett, mint aki rossz f‡t tette a tžzreÉ Kisunok‡mozni is csak akkor
szokott, ha valami vaj van a fejŽn, ugrott be Johnnynak, Žs egyre harciasabban kšvetelte nagypapa ãvallom‡s‡tÓÉ
Ð Sz—val Ð izŽ. Azt mondtad ‡lmodban Ð nagypapa œjfent s—hajtott Ð,
azt mondtad, hogy seg’tsŽget kŽrt t™led a kir‡ly.
Ð Azt is tudod, hogy mifŽle seg’tsŽget?
Ð †hŸm Ð b—lintott nagypapi, ak‡r egy bžnb‡n— kisfiœ, aki Žppen beismeri, hogy ™ m‡zolta be lila festŽkkel a nagymama kedvenc vir‡gv‡z‡j‡t.
Ð A jšv™t kŽrte t™led a kir‡ly. Hogy t‡jŽkoztasd arr—l, sikeres lesz-e a
n‡polyi hadj‡rat, vagy sem. ƒrdemes volt eljšnnie messze fšldre h‡borœzni, vagy sem.
Ð Ezt mind elmondtam ‡lmomban?
Ð Ezt mind.
Ð MŽg mindig nem Žrtem, miŽrt keverted šssze Aquil‡t Avers‡val?
Ð H‡t Žpp ezŽrt.
Johnny ŽrtetlenŸl nŽzett a nagyapj‡ra. Nagypapi gondterheltnek tžnt,
Žs nagyon šregnek. TŽnyleg, m‡r hetvenkŽt ŽvesÉ
Ð Sz—val, nem tudom, hol tart most a kir‡ly. Hogy a hadj‡ratban hol
tart Ð tette hozz‡, Žs l‡tta, Johnnynak mŽg mindig nem vil‡gos, mir™l beszŽl az ™ egyetlen nagypap‡ja.
Ð EzŽrt mondtam, hogy Aversa. Mert ha mŽg nem fogta el Durazz—i
K‡rolyt, akkor nem ‡rt el™rehozni az esemŽnyeket. Hogy te elmesŽlhesd
neki, Žs ne tegye meg azt, amit mŽgiscsak megtett hatsz‡zštven Žvvel ezel™tt. ƒrted?
Johnny csak a fejŽvel intett, hogy nem Žrti. Pedig azon a tŽlen sok minden eld™lt Avers‡ban Hatsz‡zštven Žvvel ezel™ttÉ
Fancsali kŽppel tapost‡k az errefelŽ oly ritka havat az ™ršk Avers‡ban
hatsz‡zštven Žvvel ezel™tt. Hirtelen jštt a hideg, œjŽv napj‡n mŽg napozni lehetett az šrškzšldek kšzštt, azt‡n most tessŽkÉ
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Ð çmb‡r a hideg mindig hirtelen jšn Ð motyogta a h—rihorgas PŽter œr
a bar‡tja felŽ, aki Žppen tžzcsin‡l‡ssal bajmol—dott. A nedves fa az istennek sem akart meggyulladni, pedig a v‡rudvar itt a kapu alatt viszonylag
szŽlvŽdett volt. Ett™l azt‡n GŽza œr mŽrges lett Žs tŸrelmetlen.
Ð Mit halandzs‡zol itt a hidegr™l nekem? Ink‡bb seg’tenŽl tŸzet gyœjtani! Vagy nem hajlik a derekad?
Ð Azt mondd meg ink‡bb, minek kell nekŸnk itt ‡llnunk a hidegben,
amikor a n‡dor kun lovasai odakŸnn t‡boroznak a szabad Žg alatt?
Ð Minek, minek?! Te soha nem figyelsz ugye, amikor elmondanak valamit? Vagy olyan libatšk a fejed, hogy minden šsszer‡z—dik benne?
Ð Ha azt hiszed, hogy v‡lasz helyett csak sŽrtegethetsz, h‡t nagyon tŽvedsz! Majd megtudom valaki m‡st—l!
Ð Jšnnek a hercegek fafejžkŽm! AzŽrt vagyunk ily nagy sz‡mban kirendelve, hogy emeljŸk az udvar fŽnyŽt. Csak azt nem tudom, te mit
fogsz emelni a rozzant plŽhsisakodon k’vŸlÉ
Ð Hercegek? MifŽle hercegek?
Ð Hajaj! Na v‡rj, elmagyar‡zom. El™szšr is mindh‡rom Durazz—i:
K‡roly, a legid™sebb, azt‡n R—bert Žs Lajos. Ezenk’vŸl pedig Tarant—i
R—bert Žs FŸlšp. EgyedŸl Tarant—i Lajos nem jšn el, aki hozz‡ment a cŽda
Johann‡hoz. (Ugyanis Johanna œgy dšntštt, hogy kirœgja az egyes sz‡mœ
v‡lasztottj‡t, Tarant—i R—bertet.) Tarant—i Lajos vezette a maradŽk n‡polyi
sereget Capu‡n‡l, amit, ha mŽg emlŽkszel r‡ a hŽzagos agyaddal, a minap
szerencsŽsen tšnkrevertŸnk. EzŽrt valahogy Tarant—i Lajosnak nem akar—dzott idejšnni tiszteletŽt tenni a mi Lajos kir‡lyunk el™tt, isten Žltesse az
id™k vŽgezetŽig Ð Žs itt GŽza œr egy pillanatra lekapta a sisakj‡t Ð, Žs a gaz
Johanna ut‡n szškštt Marseille-be. A kegyetlen n™ ‡ll’t—lag sikoltozott
azon az Žjszak‡n, a haj‡t tŽpte Žs bšmbšlt, amiŽrt mindenki elhagyta
Tarant—i Lajoson k’vŸl.
Ð De fogadok, te azt sem tudod, melyik orsz‡gban van az a Marseille?
PŽter œr csak nŽzett, mint egy b‡natos borjœ, s ’gy a gyors beszŽdž GŽza folytatta.
Ð Tudhattam volna! Ð legyintett. Ð Marseille hatalmas kikšt™v‡ros a
Fšldkšzi-tenger partj‡n. Franciaorsz‡ghoz tartozik, ugyanœgy, mint
Avignon, ahov‡ feltehet™leg tov‡bb menekŸltek az ‡tkozottak.
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Ð Honnan tudsz te ennyi mindent? Ð kŽrdezte csod‡lkoz‡ssal vegyes
tisztelettel PŽter œr, aki mivel j—val magasabb Žs er™sebb is volt a kicsinŽl,
kšnnyedŽn fšldhšz teremthette volna a szemtelenkedŽsŽrt, de ink‡bb
csak el‡mult e sok œjs‡got hallva.
Ð Honnan, honnan! Nyitva tartom a fŸlem, ennyi az egŽsz! De odanŽzz, m‡r Žrkeznek is a hercegek! Ð ƒs a kapura mutatott, mely mŽlt—s‡gteljesen ny’lt szŽt, hogy helyet adjon az igaz‡n el™kel™ vendŽgeknek Žs k’sŽretŸknek. Az Žlen Durazz—i K‡roly lovagolt nŽmileg zavart kŽppel, a
tšbbiek is s‡padtnak tžntek, de viccel™dŽssel igyekeztŽk pal‡stolni fŽlelmŸket. Mikor mindny‡jan lesz‡lltak a l—r—l, Žs egyre idegesebben tekintgettek kšrŸl, hogy miŽrt nem fogadja ™ket senki Ð csak kŽt fŽlcŽdul‡st l‡ttak a tžz kšrŸl foglalatoskodni, az egyik hosszœ volt, mint egy Žgimeszel™,
a m‡sik tšpszli Žs bibircs—kos Ð, Žs m‡r viccel™dni sem mertek, Žs egŽszen
csendben maradtak, Žs sz’vŸket ‡tj‡rta a dermeszt™ fŽlelem, nos akkor lŽpett ki a San Pietro a Maielle erkŽlyŽre Lajos kir‡ly. Arra az erkŽlyre, ahol
annak idejŽn Endre kir‡lyfi himb‡l—dzott, kštŽllel a nyak‡ban.
Durazz—i K‡roly šnkŽntelenŸl megsimogatta a tork‡t, majd er™t vett
zavar‡n, Žs karj‡t ŸdvšzlŽsre lend’tette. MŽg ekkor sem mosolyodott el a
kir‡ly, csak intett a hercegeknek, hogy belŸl t‡gasabb.
M’g a kapun‡l ‡ll— kŽt j— bar‡t a hercegeket k’sŽr™ apr—dokkal egyŸtt
sz‡jt‡tva ‡mult‡k a jelenetet, a nyitva maradt kapun egy hosszœ fekete
csuh‡s lesov‡nyodott alak s‡ntik‡lt befelŽ, gšrcsšs botj‡ra t‡maszkodva.
GŽza œr Žs PŽter œr Žszre sem vettŽk, mikor Ÿlt le mellŽjŸk a tžzhšz, hogy
meggŽmberedett l‡bait kissŽ megmeleg’tse.
Ð H‡t tŽged mi szŽl hozott? Ð kŽrdezte a hosszœ, mikor a hercegek mšgštt bez‡rult a kolostor kapuja, s ™k meg visszafordultak a tžz ir‡ny‡ba.
Ott azt‡n meglepve fedeztŽk fel a k‡mzs‡s alakot, aki nem tžnt valami bizalomgerjeszt™nek.
Ð Parla italiano? Ð kŽrdezett vissza a m‡sik, mikšzben egy darab
hœst hœzott el™ az isz‡kj‡b—l, ny‡rsra tžzte, Žs kedŽlyesen sŸtšgetni
kezdte.
Ð Nem ŽrtjŸk, mit beszŽlsz! Mi magyarok vagyunk. Te meg biztosan
kŽm vagy! Ð A hirtelen haragœ GŽza œr m‡r-m‡r kivonta a kardj‡t, hogy
m—resre tan’tsa ezt a pof‡tlan idegent, aki az ™ tŸzŸknŽl akarja megsŸtni a
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pecsenyŽjŽt! Micsoda diszn—s‡g! Ekkor azonban az idegen fellebbentette
csuh‡j‡t Žs kidugta al—la hosszœ Žs sov‡ny l‡b‡t.
Ð Nem vagyok kŽm Ð mondta olaszul, s b‡r ezt a kŽt cimbora nem Žrtette, de az elŽjŸk t‡rul— l‡tv‡ny minden tolm‡csn‡l vil‡gosabban beszŽlt.
Az idegen tŽrdhajlata ugyanis tele volt ronda, fekete sebekkel.
Ð La morte (A hal‡l) Ð vigyorgott r‡juk az idegen, ‡m egy pillanat mœlva m‡r GŽza œr vis’t‡sa tšltštte be az udvart. Hogy mit vis’tott? Csak
egyetlen egy sz—t, de ez a sz— h‡tborzongat— volt, Žs megremegtette a legmorcabb Žs legšregebb hadfi sz’vŽt is. S ez a sz— ’gy hangzott: Pestis! ƒs
mŽg egyszer: Pestis!
Ð Mutasd meg, hol šltŽtek meg az šcsŽmet?
Ð M‡r megbocs‡ss, kedves kuzin, de Žn Endre herceget nem šltem
meg sehol!
Ð J—, akkor m‡skŽpp fogalmazok. Hol tšrtŽnt a gyilkoss‡g?
Ð Itt, ahol ‡llunk.
Ð Ha te nem volt‡l benne, honnan tudod ennyire pontosan?
Ð ƒn vallattam ki azokat a gazembereketÉ
Ð Akiket el™bb felbŽreltŽl, mi, ‡tkozott?!
Ð Ez nem igaz! Visszautas’tomÉ
Ð Rendben. Megvizsg‡ljuk az Ÿgyet. Az ’tŽl™szŽk m‡r šsszeŸlt.
Ð êtŽl™szŽk? MifŽle ’tŽl™szŽk?
Ð A magyar. A kir‡lyi magyar ’tŽl™szŽk. Kšvess h‡t, Durazz—i K‡roly!
A tšbbiek addig itt maradnak. Gyšnyšrkšdhetnek a k‡poln‡ban! Csak
azt sajn‡lom, hogy a ti kedves Johann‡tok nincs itt! De egyszer mŽg biztosan a kezem kšzŽ kerŸlÉ ƒs akkorÉ
Durazz—i K‡rolyt Lajos kir‡ly a szomszŽd terembe vezette. Ott m‡r
šsszeŸlt az ’tŽl™szŽk. Vagyis Lackfi Istv‡n, GilŽti Mikl—s, a n‡dor, Garai
B‡nfi J‡nos, a veszprŽmi pŸspšk, T—t L™rinc t‡rnokmester Žs òjlaki Kont
Mikl—s. K‡rolynak nagyon rossz el™Žrzete t‡madt, s ez az el™Žrzet kŽs™bb
Ð sajnos Ð beigazol—dott.
Ð HžtlensŽg! FelsŽg‡rul‡s! …sszeeskŸvŽs! Ð csak œgy z‡poroztak a v‡dak.
Ð ƒn hžtlen? ƒn felsŽg‡rul—?
Ð Tal‡n nem te vetted el M‡ri‡t, Johanna hœg‡t, akit az Žn Istv‡n
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šcsŽmnek sz‡ntak? Nem te akad‡lyoztad meg Endre megkoron‡z‡s‡t? Itt
vannak a kezemben a bizony’tŽkok! ƒs Lajos a mark‡ban tartott levelekre
mutatott. A pergamenek szŽpen šssze voltak sodorva. ògy himb‡l—ztak
rajtuk a feltšrt pecsŽtek, mint megannyi lev‡gott fejÉ
Ð ƒn k’noztam meg a bžnšsšket! ƒn vŽgeztettem ki ™ket!
Ð Ezt m‡r hallottuk. De most nem azokr—l van sz—, hanem r—lad! A te
bžnšssŽgedr™l. Filipp‡t Žs Sanci‡t kŸlšnben Tarant—i R—bert vŽgeztette ki.
Amint hallottam, ezalatt te Ždesdeden szuny—k‡lt‡l a g‡ly‡d mŽlyŽn! Nos,
elŽg! A kir‡lyi tan‡csot kŽrdezem, mely most mint ’tŽl™szŽk Ÿlt šssze itt
ezen a szent helyen, ahol dr‡ga šcsŽmnek kiontott‡k a vŽrŽt, bžnšs-e
Durazz—i K‡roly, vagy nem bžnšs?
K‡roly Žrezte, hogy itt a vŽg. Egy pillanatra minden elhom‡lyosult
el™tte. Nem l‡tott semmit, csak egy vigyorg— pofa emelkedett fel kšzvetlenŸl el™tte a kšdb™l, nyelvet šltštt r‡, Žs karmos mancs‡t elhœzta a torka
el™tt. K‡roly csak egy perc mœlva Žbredt r‡, hogy a vigyorg— pof‡nak
Tarant—i R—bertre hasonl’tott az arca...
Ð Bžnšs! Ð Az urak k—rusban v‡laszoltak.
Ð Mi a bŸntetŽse?
Ð Hal‡l!
Ð MŽg egyszer kŽrdezem, nincs sz‡m‡ra semmi mentsŽg? Mi a bŸntetŽse?
Ð Hal‡l!
Ð Mi az utols— k’v‡ns‡god, ãrokonÓ?
Ð Gy—nni szeretnŽk Ð v‡laszolta K‡roly, Žs maga is meglep™dštt a
hangj‡n. VŽkony volt, b‡r hat‡rozott.
Ð H’vjatok egy aty‡t a kolostorb—l. Vilmos mester m‡r kŽszen ‡ll.
K‡roly ezek ut‡n m‡r nem sokat Žszlelt a nyomorult fšldi Žlet esemŽnyeib™l. MŽg hallotta a papot, hogy miaty‡nk, ki vagy a menyekben, l‡tta
Vilmos mestert a pallossal. A csattan‡st m‡r nem hallotta. Csak egy fura
fŽlmondat motoszk‡lt mŽg a fejŽben. Az a fŽl mondat ’gy sz—lt: In principo erat verbumÉ KŽs™bb m‡r az sem.
A hajdan Durazz—i K‡rolykŽnt ismert valami fej nŽlkŸl hevert a teremben. Vilmos mester kšpštt mŽg egyet a tenyerŽbe, azt‡n r‡dšrrent a segŽdeire: Takar’tsatok!
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A tšbbi herceget pedig m‡snap reggel Lajos kir‡ly œtnak ind’totta, Visegr‡dra. Akkor mŽg nem sejtette, hogy hamarosan kšvetni fogja ™ket haza, Magyarorsz‡gra.
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rted m‡r, miŽrt csaltam Avers‡val Žs Aquil‡val?
Ð Kapisg‡lomÉ Ð Johnny gšrnyedten Ÿlt az ‡gy‡ban. Az egŽszben van
valami fŽlelmetes Ð gondolta Ð, de mŽg most sem ŽrtemÉ Ð Gyalogkakukk legyek, ha ŽrtemÉ
Ð Na ide figyelj! Nem tudom hogyan, de valamifŽle fura misztikus kapcsolatba keveredtŽl Nagy Lajossal. VŽgigŽled a n‡polyi hadj‡ratokat, s
kšzben nem egŽszen tudni, hogy hol, tal‡n egy m‡sik dimenzi—ban, de
œjra lej‡tsz—dik, ami hatsz‡zštven Žvvel ezel™tt tšrtŽnt. A kir‡ly valamikor
a hadj‡rat megkezdŽse el™tt seg’tsŽget kŽr t™led. Mondd meg a jšv™t,
hogy a jšv™ tud‡s‡nak a birtok‡ban elkerŸlhesse azokat a hib‡kat, amiket
a tšrtŽnelemb™l mi m‡r ismerŸnk, de ™ mŽg nem. Azt‡n, ha j—l Žrtettem
az ‡ltalad elmondottakb—l, m‡r elindult N‡poly felŽ. Fogalmam sem volt,
hol tart pontosan. Meddig jutott a tšrtŽnetben? EzŽrt l—d’tottam, hogy a
kar‡csonyt Avers‡ban tšltšttŽk, mert ’gy elmesŽlhettem neked Durazz—i
K‡roly kivŽgzŽsŽt, ugyanis ez nagyon nagy hiba volt.
Ð Nem kellett volna lefejezni.
Ð De nem ‡m! Hiszen nem kšvetett el f™benj‡r— bžnt. Persze a magyar
tšrvŽnyek szerint igen. De h‡t It‡li‡ban egŽszen m‡s tšrvŽnyek Žs szok‡sok ŽrvŽnyesŸlnek.
Ð ƒs emiatt biztosan elvesztette a nŽpszeržsŽgŽt olaszfšldšnÉ
Ð No l‡m, kezdesz egŽszen tšrtŽnŽsz m—don gondolkozni. Bizony elvesztette. No, nem egyik napr—l a m‡sikra, az ilyesmi nem megy olyan
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gyorsan. Hiszen a kivŽgzŽs ellenŽre N‡polyban a nŽp baldachin alatt
akarta a Castel Nuov—ba vitetni, de ™ ezt visszautas’totta. Ennek sem šrŸltek a helybŽliek. Morc volt, mogorva Žs bar‡ts‡gtalan. Pedig Ždesanyja, a
csonka kezž ErzsŽbet egy kor‡bbi It‡liai œtja sor‡n rengeteg h’vet szerzett
a magyar Anjouknak az urak kšzštt szŽtosztott mŽrhetetlen mennyisŽgž
aj‡ndŽkkal Žs a nŽp kšzŽ sz—rt aranyakkal.
Ð AzŽrt ez az egŽsz mŽgiscsak borzaszt—an hihetetlen. MiŽrt pont nekem kell seg’tenem neki? MiŽrt pont egy amerikai gyereknek? Nincs elŽg
gyerek Magyarorsz‡gon?
Ð Nem tudom. Ð Nagypapa, mint mindig, ha tšprengett valamin, a fejŽt vakarta. Meg a fŸlŽt piszk‡lta.
Ð Nem tudom. Tal‡n, mert a tiŽd a struccos gyžrž.
Ð Az ‡m! Te honnan szerezted ezt a gyžržt, nagypapi?
Ð Na, mit gondolsz, okostoj‡s Ð vigyorodott el az šreg Ð kaptam a
nagypap‡mt—l!
Johnnyt felkavarta a dolog. H‡t hogyne. Pont ™t kellett megtal‡lni
Nagy Lajosnak? Itt tšpreng, ahelyett, hogy mondjuk v’gan lovagolna a
rokonokkal Chicag—ban. ãAzŽrt ez sokkal izgisebb!Ó Ð mondta ekkor az a
bizonyos hang belŸlr™l. J—, j—, de mi van, ha nem tudok neki seg’teni?
Most pŽld‡ul a kšnyvem is elveszettÉ ãSeg’t a nagypapi Ð mondta a
hang. Azt‡n, ha minden kštŽl szakad, ott van mŽg ZeuszÉÓ Az ‡m, Zeusz
Ð csapott a homlok‡ra. R—la egŽszen megfeledkeztem! Pedig megvan a telefonja, s™t Ð rštyšgštt mag‡ban Ð az e-mail-c’me is. B‡r az ut—bbira val—sz’nžleg nem lesz szŸksŽgemÉ Vajon Claire beind’totta m‡r a csal‡degyes’t™ akci—t? De a telefonÉ Na, l‡ssuk!
Johnny nyugodtan telefon‡lhatott, nagypapi kiment a kertbe, Žs szemmel l‡that—lag j—’zž cseverŽszŽsbe kezdett Anne nŽnivel a ker’tŽs fšlštt.
Anne nŽni j— hœsz Žvvel volt fiatalabb nagypap‡n‡l, mŽgis mindig elpirult, mikor megl‡tta. Igaz, Anne nŽni kor‡n megšzvegyŸlt, Nagypapi pedig mŽg ma is egyenesen j‡r, mintha kar—t nyelt volnaÉ HmÉ Ha ezt
Bessy nŽni l‡tn‡!
Johnnynak szerencsŽje volt, Zeuszt otthon tal‡lta. A tan‡r hangj‡b—l
nem derŸlt ki, sikerŸlt-e Clairenek e-maileznie Zeusz elv‡lt felesŽgŽnek,
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vagy sem, mindenesetre Zeusz bar‡ts‡gos hangon invit‡lta a szert‡rba.
Persze, jšjjšn csak nyugodtan. Alig v‡rja, hogy Nagy Lajosr—l beszŽlgethessen vele.
MŽg sohasem j‡rt ilyenkor az iskol‡ban. Irt— fura volt, ahogy kongtak
az elnŽptelenedett folyos—k, a falak visszhangozt‡k a lŽpŽseit. Most azt‡n
tŽnyleg nem csod‡lkoznŽk, ha szembe jšnne velem a BeszŽl™ Lovag Ð
gondolta, Žs m‡r a gondolatt—l kir‡zta a hideg.
Zeusz gondjaiba merŸlten kavargatta a te‡j‡t, a szert‡rt meg teljesen
belepte a cigarettafŸst. Most egy‡ltal‡n nem tžnt bar‡ts‡gosnak, mint az
el™bb, mikor Johnny felh’vta. Azt‡n mŽgiscsak elmosolyodott.
Ð No, mire vagy k’v‡ncsi, tšrtŽnŽsz bar‡tom? Ð Žs szok‡sa szerint el™hœzott valami maradŽk csokol‡dŽt a fi—kja mŽlyŽr™l. Johnnynak sem kellett kŽtszer mondani, volt elŽg sok kŽrdŽs, ami izgatta ™t mostan‡ban.
Ð Nagypapa szerint misztikus kapcsolatban vagyok Nagy Lajossal.
Ð Hm. ƒs mire alapozza ezt a tŽtelt a te kitžn™ nagyap‡d?
Ð IzŽ Ð Johnny zavarban volt. Egy tšrtŽnelemtan‡rnak hogyan beszŽljen hom‡lyos Žs megfoghatatlan dolgokr—l? Persze az is csoda, hogy
nagypapi komolyan vette. Kihallgatta az ‡lmom, Žs komolyan vette. Szinte hihetetlen! Ha m‡s mondan‡ Ð ak‡r Willie, vagy Claire Ð biztos, hogy
nem hinnŽm el. Zeusz azonban itt Ÿl vele szemben, fŸstšlšg Žs hallgat.
Mintha csak az id™j‡r‡sr—l fecsegtem volna neki, hogy sŸt a nap, de holnap jšn a lehžlŽs, meg ilyesmi. Tal‡n csak a szemšldškŽt hœzta feljebb
egy kicsinysŽg.
Ð …šÉ çlmodtam r—laÉ
Ð Na Žs? Mi ebben az œj?
Ð Az œj azÉ Az œj azÉ Johnny kŽkŸlni kezdett, Žs a m‡r j—l ismert
hang a fejŽben ezt harsogta: ãAz œj az, hogy megloptad a titkomat! BelenŽztŽl a noteszembe! Ez az œj!Ó î, hogy err™l teljesen elfeledkeztem! Hiszen, ha Claire e-mailezett, akkor Zeusz m‡r r‡jštt, hogy csak Žn leshettem ki a c’met! Arr—l a Marth‡r—l is csak Žn tudhatok, m‡st nem szokott
Zeusz beh’vni a szert‡rba!
Ð Mi tšrtŽnt Johnny, rosszul vagy?
Ð ç, dehogy! Ð Johnny fur‡n kapkodta a leveg™t.
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Ð Csak most sŸrg™sen el kell mennemÉ Ð ƒs lecsœszott a szŽkr™l.
Ð Ne viccelj, fiam! Idejšssz, felcsig‡zol a misztikus dum‡ddal, Žs most
le akarsz lŽpni? Ð Zeuszban megvolt ez a furcsa kett™ssŽg, hogy egyszer
hal‡l intelligensen t‡rsalgott, mint egy igazi tšrtŽnelemtan‡rhoz illik, m‡skor pedig, ha elragadt‡k az indulatai, œgy beszŽlt, ak‡r egy matr—z a New
York-i dokkokb—l. TermŽszetesen ilyenkor hamar Žszre tŽrt, Žs visszafogta
az Žrzelmeit.
Ð Ne agg—dj, Johnny, itt nem lehet semmi bajod. Csak nem szeretem,
ha idejšn valaki, felršppenti az aranymadarat, elhœzza a mŽzesmadzagot,
azt‡n mŽgsem mond semmit. Hoztam is, meg nem is. Ismered az okos
l‡ny mesŽjŽt? Na Ÿlj vissza szŽpen Žs mesŽlj el mindent elšlr™l. Ð ƒs mert
Johnny mŽg mindig remegett az idegessŽgt™l, hozz‡ tette. Ð A bar‡tn™d
miatt meg ne agg—dj. ï csak j—t akart azzal az e-maillel.
Ð Tan‡r œr tudÉ tudja? Ð dadogott Johnny.
Ð Persze, hogy tudom. Martha mŽg tegnap este r‡m csšrgštt, hogy valami kisl‡ny e-mailezett neki arr—l, hogy Žn mŽg mindig mennyire szeretem ™t, Žs nem tudok nŽlkŸle Žlni. A nevŽt ugyan megv‡ltoztatta Žs nem
Claire-t ’rt, hanem Kate-et, de ršgtšn tudtam, hogy csak a te bar‡tn™d lehetett. Mert m‡s nem l‡thatta a noteszemet, csak te.
Johnny meredten Ÿlt a szŽken Žs meg sem mert sz—lalni. De Zeusz egy‡ltal‡n nem haragudott.
Ð Egy‡ltal‡n nem haragszom. J—t nevettŸnk Marth‡val. Tal‡n mŽgÉ Ð
Žs Zeusz most tšprengve nŽzett Johnnyra Ð É tal‡n mŽgÉ Eh, mindegy Ð
legyintett. Ð Nem Žrdekes. Sz—val ne remegj, Žs ne agg—dj nekem itt, lŽgy
sz’ves. A magyarok kŸlšnben is nagyon b‡trak, ezt igaz‡n tudhatn‡d.
Igy‡l egy kis te‡t ink‡bb, Žs mesŽld el, mi tšrtŽnt Nagy Lajossal!
Ð Seg’tsŽget kŽrt t™lem.
Ð Micsoda? Ð Zeusz majdnem leejtette a csŽszŽt. Ð Ki kŽrt t™led seg’tsŽget?
Ð H‡t Nagy Lajos. Persze csak ‡lmomban. De olyan volt, mintha igazi
lenneÉ
Ð ƒs mit kŽrt t™led a kir‡ly?
Ð Hogy mondjam meg neki a jšv™t. ƒrdemes neki N‡polyba menni,
vagy nem Žrdemes? Mert legsz’vesebben otthon Ÿlne, Žs medvŽre vad‡sz-
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naÉ (Hogy ez a medve most honnan jutott az eszŽbe? Johnny m‡r nem
lep™dštt meg semmin. Ha m‡r Zeusz is tudja, hogy ™ nŽzte meg az email-c’metÉ)
Ð ƒs te mit mondt‡l neki?
Ð Hogy nem tudom.
Ð MiŽrt nem olvasod el a kšnyvedb™l?
Ð Nincs meg a kšnyvem. Ellopt‡k.
Ð Ellopt‡k?! Biztos vagy benne?
Ð Az ‡gyam mellett tartottam. Azt‡n az egyik Žjjel eltžnt.
Ð ƒjjel?! Zeusz egyik ‡lmŽlkod‡sb—l a m‡sikba esett. Ð ƒjszaka kerested
a kšnyvedet?
Ð Azt ‡lmodtam ugyanis, hogy eltžnt. FelŽbredtem, Žs tŽnyleg nem
volt sehol.
Ð Nem gondolod, hogy kicsit sokat ‡lmodozol? Vigy‡zni kell az
ilyesmivelÉ …sszekeveredhet az ‡lom Žs a val—s‡gÉ ƒs a nagypap‡d miŽrt keverte šssze Aquil‡t Avers‡val?
Ð Nem tudta, hol tart most a kir‡lyÉ Ð Johnny maga is Žrezte, hogy
amit mond, egyre hihetetlenebb.
Ð Nem tudta, hol tart most a kir‡ly? Ð Zeusz kezdett œgy viselkedni,
mintha ™ lenne a pszichi‡ter, Johnny meg valami veszŽlyes tudathasadt
szemŽlyisŽg, akin nem tudni, mikor tšr ki a rohamÉ
Ð Hogy a hadj‡ratokban hol tart. ElŽrt m‡r Avers‡ig, vagy sem? Gyors’tani akart, hogy elmesŽlhesse nekem Durazz—i K‡roly kivŽgzŽsŽt.
Ð Ezt elmondhatta volna keverŽs nŽlkŸl.
Ð Arra gondolt, hogy visszafelŽ is hat a dolog. Nagy Lajossal csak az
tšrtŽnik meg, amit m‡r Žn is tudok. Ha el™bb szerzek tudom‡st a kivŽgzŽsr™l Aquil‡n‡l, akkor esetleg megel™zhetjŸk az igazit Avers‡ban.
Ð NŽzd, Johnny Ð mondta Zeusz nagyon komolyan. Ð Amiket elmondt‡l nekem, rettent™en vad dolgok, ezt te is tudod. De ez nem jelenti azt,
hogy nem hiszem el neked. A misztikum nem csak fant‡zia, nŽha tŽnyleg
lŽtezik. Csak nagyon kell vigy‡zni veleÉ BizonyÉ Ð ƒs Johnny elŽ tolta a
g™zšlg™ te‡t. Ð Mint a h’mes toj‡ssal. Vigy‡zni kell, mert ha az ember ‡tlŽp egy vonalat, soha nem tŽrhet vissza tšbbŽÉ
Ð Ott ragad a kšzŽpkorban? Ð kŽrdezte moh—n Johnny.
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Ð VŽgleg Ð b—lintott amaz. Ott, vagy m‡shol. ƒs mikor szokt‡l ‡lmodni?
Ð kŽrdezte hirtelen. Ð Csak œgy lefekszel, Žs Nagy Lajosr—l ‡lmodsz?
ãMondd el neki Ð susogta a hang. Ð Zeusz j—t akar. Seg’t neked. Mondd
el neki!Ó
Ð Van egy gyžržm Ð Johnny œgy Žrezte valahonnan nagyon t‡volr—l
hallja a saj‡t hangj‡t. Nem is az Žn hangom. ƒn nem is itt vagyok, ez valaki m‡s. ƒn otthon fekszem a szob‡mban. ãVigy‡zz Johnny, ne lŽpd ‡t a
vonalatÓ Ð sz—lalt meg a hang.
Ð Gyžržd?
Ð Van egy gyžržm, Žs ha lefekvŽs el™tt megford’tom, mindig arr—l ‡lmodok. PecsŽtgyžrž, a nagypap‡mt—l kaptam, Žs egy strucc van rajta, a
cs™rŽben szerencsepatk—val. Johnny lihegett. Na vŽgre, elmondta, kimondta, kŽsz.
Ð ƒs nappal mŽg sohasem pr—b‡ltad? çmb‡r œgy l‡tom, sštŽtedik Ð lŽpett az ablakhoz Zeusz, Žs elhœzta a fŸggšnyt. Odakint kigyœltak a fŽnyek, Žs megvil‡g’tott‡k az egŽsz hatalmas Manhattant. Johnny ahogy kipillantott az ablakon, azt gondolta, —ri‡sokat l‡t, sok ezer vil‡g’t— szemž
—ri‡st. A gig‡szok ™t nŽztŽk Žs egyre kšzelebb hajoltak hozz‡É
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A gyžrž ura

M

eg kellene pr—b‡lnod!
Ð Most Žs itt?
Ð Itt Žs most.
Ð ƒs mi tšrtŽnik, ha ott ragadok? Ha ‡tlŽpem azt a bizonyos ãhat‡rvonalat?Ó
Ð A gyžržd az egyetlen, ami seg’thet. Am’g n‡lad van, addig nem tšrtŽnhet semmi baj. Addig te vagy a gyžrž ura.
Johnny szor’t‡st Žrzett a gyomr‡ban. A fejŽben. A m‡j‡ban. Meg mindenŸtt. Zeusz kšzben visszaŸlt az asztal‡hoz Žs buzg—n pšfŽkelt. Kšzben
meg Johnnyt szugger‡lta.
Ð Nos? Ð kŽrdezte. Ð Meg mered tenni, fiatal bar‡tom? Ehhez kell az
igazi b‡tors‡g, nem a m‡s notesz‡ban val— kutakod‡shoz. Ð EgyŽbkŽnt
tŽnyleg nem lehet bajod Ð tette mŽg hozz‡, mikor Žszrevette, hogy
Johnny felkapja a fejŽt a gœnyos hangra.
Azt hiszi, gy‡va vagyok Ð futott ‡t a fiœn. Pedig a gy‡vas‡g a magyarokn‡l Žs a franci‡kn‡l a legnagyobb bžn a vil‡gon. Seg’tsŽget v‡rva pillantott az ablakra, de az —ri‡sok visszam‡sztak a helyŸkre. Hidegen Žs
rŽszvŽttelenŸl pisl‡koltak, mint akiknek semmi kšzŸk az alattuk nyŸzsg™
sokas‡g gondj‡hoz. Johnnyhoz meg mŽg annyi seÉ
Johnny olyan er™vel szor’totta šssze az ajk‡t, hogy hallotta, amint
megcsikordulnak a fogai. Egy Žletem, egy hal‡lomÉ Ak‡r a mesŽkben!
Ð A magyarok sohasem gy‡v‡k! Ð ki‡ltotta Žs megcsavarta az ujj‡n a
gyžržt.
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El™szšr semmi sem tšrtŽnt. Azt‡n egyszer csak Zeusz šsszeugrott, egŽszen kicsi lett. Mindekšzben Johnny fšlemelkedett, felŸlr™l l‡tta a szert‡rt,
egyre magasabbr—l Žs magasabbr—l. Mindez csšppet sem volt fŽlelmetes,
ink‡bb ismer™s Žs megszokott. Egy-kŽt pillanatig mŽg Žszlelte a felh™karcol—-—ri‡sokat, azt‡n hirtelen sštŽt lett, majd megint vil‡gos, de ezœttal
nem az utcai fŽnyek vil‡g’tottak, hanem rengeteg sok f‡klya egy irdatlan
hosszœ teremben.
Ð Pestis? Sosem hallottam r—la. Ð Az ismer™s bariton egŽszen kšzelr™l
hangzott. Kicsit hirtelen Žrkezett, be is Ÿtštte a kšnyškŽt a szŽk karf‡j‡ba.
Felszisszent.
Ð VendŽg Žrkezik? Ð fordult hozz‡ asztalszomszŽdja. Johnny meglepetten kapja fel a fejŽt, gyšnyšrž ifjœ hšlgy Ÿl mellette. Gyorsan kšrŸlj‡rtatja a szemeit, ez biztos valami tŽvedŽs. Biztosan valaki m‡snak sz—l
ez a mosoly. Balj‡n azonban pocakos œr Ÿl, vedeli a bort, Žs egŽszen
m‡sfelŽ bambul.
Ð Lehet, lehet Ð feleli Johnny zavartan, Žs a kšnyškŽt simogatja.
Ð Megtudhatn‡m, kit tisztelhetek az œrban? Ð folytatja a szŽpsŽg, ha lehet mŽg b‡josabban.
Ð JoÉ izŽÉ SzerencsŽs J‡nos vagyok Ð kapcsol idejŽben Johnny, de
hangj‡t fŽlig-meddig elnyomja az ismer™s bariton.
Ð Sz—val mŽg csak most kezd™dik a j‡rv‡ny?
Ð Nem tudjuk felsŽges œr, mit hoz a jšv™. De ha j‡rv‡ny, akkor bizony
mŽg csak az elejŽn vagyunk. Bologn‡b—l, FirenzŽb™l, Sien‡b—l Žrkeztek
rossz h’rek. Ott Ð ha hinni lehet, annak, amit mondanak Ð sz‡z‡val hullanak a nŽpek. Itt, N‡polyban mŽg nem volt megbetegedŽs.
Johnny ršgtšn tudta, hogy kiŽ az ismer™s bariton. Az illet™ magas’tott
szŽken Ÿl, kšzŽpen, hull‡mos haja a homlok‡ban. El™tte pedig Garai J‡nos ‡ll, a veszprŽmi pŸspšk.
Ð N‡lunk mikor volt utolj‡ra j‡rv‡ny? Ð kŽrdezi most a kir‡ly, Žs
Johnny ugyanakkor meglepve fedezi fel, hogy sz™r van a saj‡t orra alattÉ
Ð Kun L‡szl— idejŽben, 1282-ben. El™tte meg a tat‡rpuszt’t‡s alatt.
Bajszom n™tt! Megsz™ršsšdtem! Johnny majdnem felki‡lt ‡mulat‡ban,
de mŽg idejŽben visszafogja mag‡t. ãCsak nyugalom Ð mondja a hang a

118

fejŽben Ð id™sebb vagy št-hat Žvvel Žs kŽsz. Gyerekeknek nem val— a n‡polyi hadj‡rat!Ó
Ð EgŽszsŽgŽre, J‡nos œr! Ð emeli pohar‡t a mellette Ÿl™ barnas‡g.
NŽzzŸk csak! Ha tizennyolc Žves vagyok, miŽrt ne nŽzhetnŽm meg
jobban ezt a l‡nyt? ElvŽgre a bajszom is pšndšršdik!
Ð ƒs kegyed? Kinek az egŽszsŽgŽre hšrpintem a sorrent—it? Ð igyekszik
villogni kšnyvb™l szerzett tud‡s‡val Johnny.
Ð Ez vill‡nyi, j— uram Ð kerekedik el a szeme a m‡siknak. Ð EgyŽbkŽnt
Kl‡r‡nak h’vnak. Garai Kl‡ra.
Ð A pŸspšk œr l‡nya? Ð most Johnny csod‡lkozik.
Ð Ne ijedjen meg a fiatalœr Ð kacŽrkodik Kl‡ra. Ð Vil‡gi Žletet Žlek.
Ð Az hogy lehet? Ð csœszott ki Johnny sz‡j‡n, de meg is b‡nja mindj‡rt,
mert l‡tja, hogy a l‡ny durc‡san fšlhœzza az ajkait. Kicsit elfordult t™le,
œgy sziszegi oda a v‡lla fšlštt.
Ð Ap‡m sem Ÿl naphosszat a biblia mellett. Forgatja a kardot, Žs a lovat is megŸli. ƒn meg nem z‡rd‡ban nevelkedtem, hanem a pŸspški
palot‡ban!
Ð Nem akartam megb‡ntani Ð pr—b‡lja Johnny menteni a menthet™t,
‡m a l‡ny nem veszi annyira a sz’vŽre a dolgot.
Ð Nem haragszom Ð mosolyog megint. Ð Akinek ilyen csinos bajuszk‡ja
van, arra nem lehet haragudni. Hihihi. Ð ƒs belevihog a keszken™jŽbe.
Tal‡n mŽgsem olyan csinos Ð gondolja Johnny, Žs igyekszik œgy tenni,
mint akit teljesen lekšt, mir™l t‡rsalog egym‡ssal a kir‡ly, Žs vihog—s asztalszomszŽdj‡nak az Ždesapja.
Ð MŽg Aquil‡b—l kŸldtem kšvetet VelencŽbe. R—la annyit tudunk, hogy
eljutott Bologn‡ig. A m‡sodik kšvet Avers‡b—l indult œtnak, fel™le m‡r
semmi h’r. A harmadik el sem akar indulni. Itt kšnyšršg nekem, hogy ink‡bb most helyben vŽtessem a fejŽt, de ™ ezer aranyŽrt sem mozdul ki N‡polyb—l. Mondd, olyan szšrnyž ez a betegsŽg?
Ð MŽg ann‡l is szšrnyžbb. KelŽses sebek az ember karj‡n, a h—naljban,
a tŽrdhajlatban. Magas l‡z, levertsŽg. ƒs hal‡l, m‡r a harmadik napon.
Ð J‡nos œr, maga l‡tott m‡r hasonl—t? TŽnyleg annyira csœny‡k? Ð Kl‡ra
kisasszony az oldal‡t bškdšste.
Ð Nem, mŽg sohasem l‡ttam.

119

u

A GYóRó URA

v

Ð Pedig sok fšldet bej‡rhatott, sokfelŽ vitŽzkedhetettÉ Ð h’zeleg m‡r
megint a l‡ny, akinek jelleme Ð valljuk be ™szintŽn Ð egy‡ltal‡n nem hasonl’t a New York-i Claire-Žhez. Johnny vagy Jancsi, vagy J‡nos, Ð pfž, ez
egyre zavarosabb! Ð œgy dšnt, legjobb, ha figyelemre sem mŽltatja. Tal‡n
kiszemel mag‡nak valaki m‡st a flšrtšlŽshezÉ
Ð Senki sem Žli tœl?
Ð A tšbbsŽg nem. Akadnak ugyan szerencsŽsekÉ Ha kib’rj‡k a betegsŽg hetedik napj‡ig, akkor Žletben maradnak.
Ð ƒs az a kŽt nevetsŽges fl—t‡s ott Avers‡ban? ElŽm tudod vezetni ™ket?
Ð Igaz‡n t‡rsaloghatna velem! ƒn a pŸspšk l‡nya vagyok! A pŸspšk l‡ny‡nak nem illik h‡tat ford’tani!
Ð Most rendeltem ezer vŽg poszt—t FirenzŽb™l. Ne haragudjon a kisaszszony, de Žrintve vagyok a kŽrdŽsben. Ha ez a j‡rv‡ny tŽnyleg annyira
sœlyos, oda az ŸzletÉ Ð Johnny maga is meglep™dštt, milyen folyamatosan hazudozik itt Ÿzletr™l meg FirenzŽr™l. çm Kl‡ra kisasszony respekt‡lta az Žrveit Ð durc‡san b‡r, de elhallgatott.
Ð Itt vannak, fensŽges œr Ð mutat a pŸspšk egy bibircs—kos Žs alacsony
vitŽzre, Žs egy m‡sik h—rihorgasra, akinek a lšttyedt hasa zs‡kkŽnt l—g a
combj‡raÉ
Ð Szšrnyž volt, felsŽges œr, szšrnyž! Ð kiab‡lnak egym‡s szav‡ba v‡gva, mikor a kir‡ly int, hogy beszŽljenek. Ð Tele volt sebbel, Žs vigyorgott,
Žs az arc‡r—l helyenkŽnt m‡r lerohadt a hœs, Žs kelŽsek bor’tott‡k a testŽt.
Rekedtes hangon beszŽlt, Žs azt mondta, hogy ™ a hal‡l magaÉ
Ð ƒs ti elhittŽtek.
Ð Hogyne hittŸk volna Ð kardoskodik šntudatosan a bibircs—kos GŽza œr.
Ð Azt is mondta, hogy ™t maga az òristen kŸldte, megbŸntetni a romlott vil‡got! Ð v‡g kšzbe a l—g— hasœ PŽter œr.
Mindez alatt azok, akik az asztalokn‡l egŽszen mostan‡ig hangosan
cs‡mcsogtak, duhajkodtak, lassan elcsendesŸlnek. M‡r a kir‡ly kŽrdŽsei
alatt is al‡bbhagyott a lakoma zaja, ‡m kŽt bar‡tunk megjelenŽsŽvel teljesen megszžnt. Nem vŽletlenŸl. A pestist™l mindenki fŽl, a pestisre mindenki k’v‡ncsi.
Ð ƒs hov‡ lett ez az ãòristen kŸldštteÓ? Ð kŽrdezi most a kir‡ly.
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Ð Eltžnt, mintha a fšld nyelte volna el! Ð rik‡csolja GŽza œr, Žs gyorsan
kšrŸlkŽmlel a teremben.
Ð Az—ta nem l‡ttuk seholÉ azazhogyÉ ƒs hirtelen Johnny felŽ mutat.
Minden fej arra mozdul. Johnny el™szšr azt hiszi, ™t nŽzik. De azt‡n
megpillantja a fekete k‡mzs‡s alakot, kšzvetlenŸl maga mellett. Ott, ahol
egy m‡sodperce mŽg a kikap—s Kl‡ra kisasszony ŸldšgŽlt. A fick— hosszœ
ujjait ropogtatja, Žs szemmel l‡that—lag Žlvezi a figyelmet.
Ð Ott vanÉ Ð dadogja a kŽt cimbora Ð ott vanÉ Kšzben remeg a l‡buk,
s arcuk elfehŽredik az ijedtsŽgt™l.
A fekete k‡mzs‡s felemelkedik a helyŽr™l. Vigyorogva b—logat a jelenlev™knek, tetszik neki a nŽpszeržsŽg.
A termen vŽgigfut a csod‡lkoz‡s moraja. Az urak Žs hšlgyeik egy pillanatra œgy Žrzik, megfagy bennŸk a vŽr, megdermednek a tagjaik, s sz’vŸkre —lomsœlykŽnt nehezedik a fŽlelem.
A kir‡ly ocsœdik el™szšr.
Ð Hogy h’vnak, idegen? Honnan jšssz, Žs mi a sz‡ndŽkod?
Az idegen meghajol a kir‡ly felŽ. Ahogy felegyenesedik, lecsœszik fejŽr™l a k‡mzsa, s felt‡rul gondozatlan, fekete haja, Žles v‡g‡sœ, arisztokratikus arcŽle, s ezzel szemben Ð b‡rmilyen furcsa Ð alacsony homloka. De
nem csak ez. Bal orc‡j‡n barack nagys‡gœ ny’lt seb t‡tong, elcsœf’tva az
el™kel™ fizimisk‡t. Sz—tlanul, de hat‡rozott mozdulattal fŽlretolja az asztalt, nem zavarja, hogy lehullik r—la az Žtel, s hogy vele szemben a kisaszszonyok ijedten ugranak fel, nehogy fŽlresšpšrje ™ket ŸltŸkben. A sebl‡zt—l t‡ntorogva lŽpked a kir‡ly elŽ, s meg‡ll a tr—nus el™tt.
Ð A Hal‡l vagyok Ð sz—lal meg rekedtes hangon, s nem az isten kŸldštt,
hanem maga az šrdšg Ð, s a kŽt ijedt cimbora felŽ fordul. Azok egyre jobban remegnek, a pestises idegen viszont kšpkšd beszŽd kšzben. Mintha a
tork‡b—l lšknŽ el™ a szavakat.
Ð AzŽrt jšttem Ð kr‡kog a rŽmalak Ð hogy megbŸntessem az emberisŽget a sok bžn miatt. Par‡zn‡lkod‡s, gyilkoss‡g, cselszšvŽs, šsszeeskŸvŽs Ð
ez mind a ti sz‡ml‡tokat terheli, mind a lelketeket nyomja.
Ð Sz—val te nem vagy ember Ð ‡llap’tja meg Lajos, Žs egyedŸlikŽnt a
teremben alig l‡that—an, de elmosolyodik.
Ð ƒn maga vagyok a hal‡l Ð nyekeg tov‡bb amaz. Ð La morte, ahogy az
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itteniek mondj‡k. Egyetlen egy m—don menekŸlhettek meg a s‡t‡n boszszœj‡t—l Ð Žs vŽszj—sl—an fšlemeli a karj‡t Ð, hogyha hatvanezer aranyat
sz‡ll’totok az Artusok elhagyatott sziklav‡r‡ba. Ideiglenesen ott vertem
tany‡t ugyanis Ð teszi hozz‡ vigyorogva. Az sebhely az arc‡n a nevetŽst™l
eltorzult, s ‡br‡zata mŽg ijeszt™bb lett, mint m‡skor. A helyisŽgben pedig
Ð ahogy mondani szok‡s Ð mŽg a lŽgy zŸmmšgŽsŽt is meg lehetett hallani.
Honnan ismerem Žn ezt az embert? Ð tšpreng Johnny. Valahol mintha
m‡r l‡ttam volnaÉ De nem sok ideje marad a tšprengŽsre.
Ð Ha te a hal‡l vagy Ð sz—lal meg a kir‡ly, mikšzben mindenki lŽlegzetvisszafojtva figyeli az esemŽnyeket Ð, ha te a hal‡l vagy, akkor neked egŽszen biztosan nem ‡rt a gyilok. ƒs kezŽvel int a h‡ta mšgštt ‡ll— kŽt ’j‡sznak, akiket Johnny mostan‡ig Žszre sem vett. Hal‡los csšndben ‡csorogtak, s ŽszrevŽtlenŸl.
Ð Ne pr—b‡lkozzatok semmivel Ð hšrdŸl fel a fekete ruh‡s. Ð KŸlšnben
megŽrintelekÉ Ð Žs el™relŽp.
çm a kir‡ly œjb—l int a kezŽvel, az ’j‡szok meg egyszerre ršp’tik ki a
ny’lvessz™iket. A k‡mzs‡s holtan rogy šssze.
Ð Senki ne nyœljon hozz‡ puszta kŽzzel! Ð ki‡ltja Lajos kir‡ly. Ð Val—ban fert™z. Ha nem is ™ volt maga a Hal‡l Ð teszi hozz‡ mosolyogva.
Ð Az vele jštt! Ott Ÿlt mellette a szolg‡ja!
Ð Johnny el™szšr nem Žrti, hogy mir™l van sz—. Azt‡n l‡tja, mindenki
elhœz—dik mell™le, mŽg a vihog—s Garai Kl‡ra (hova tžnhetett az el™bb, s
honnan kerŸlt el™ œjra?) is œgy tekint r‡, mintha ™ lenne a bostoni fojtogat—. Arr—l meg itt ugye mŽg nem hallhattakÉ
Ð Haljon meg ™ is! Benne van a fekete hal‡l! Haljon meg ™ is! GŽza œr
meg PŽter œr rikoltoznak. Johnny mŽg l‡tja, amint rohannak felŽ az ’j‡szok, meg a kir‡lyt, ahogy visszatartja ™ket Žs fŸrkŽsz™ szemekkel figyeli
™t. L‡tja, mikor int, hogy mŽgiscsak emeljŽk az ’jat. Nem v‡rt tov‡bb.
Gyorsan megtekerte a gyžržt. Egyszerre Žrezte az ŸtŽst a gyomorsz‡j‡n
Žs a fejŽn. A szert‡rban hevert, a padl—n. Az ablakon ‡t rŽsztvev™en pislogtak r‡ a felh™karcol—k.

122

Tizenhatodik fejezet

A BeszŽl™ Lovag

Z

eusz mellette tŽrdelt, Žs gyengŽden pofozgatta.
Ð ƒbredj fiam, tŽrj magadhoz!
Ð Mi tšrtŽnt? Hol vagyok? Forgott kšrŸlštte a tŽr, h‡nyinger kerŸlgette.
Ð Hol lennŽl? Itt, n‡lam, az iskol‡ban! H‡lÕ istennek, mag‡hoz tŽrt! Ð
šrvendezett Zeusz.
Ð MiŽrt, mi tšrtŽnt?
Ð El‡jult‡l. Elkezdted forgatni azt a nyavaly‡s gyžržt, mind gyorsabban Žs gyorsabban, lihegtŽl, kifordultak a szemeid, azt‡n paccs. TessŽk!
êgy j‡r, aki nem tiszteli a hat‡rokat.
Ð Meg akartam mutatni, hogy nem vagyok gy‡va.
Ð H‡t ez sikerŸlt. Maxim‡lisan. De Žn is mekkora marha vagyokÉ
Johnny csak nŽzett. MŽg sohasem hallotta ’gy beszŽlni a tšrtŽnelemtan‡rt.
Ð Azt hittem, ki‡br‡nd’talak ebb™l a hŸlyesŽgb™l. Ebb™l a gyžržforgat‡sb—l. Erre te el‡julsz nekem. ƒs mondd, legal‡bb l‡tt‡l valamit? TŽnyleg
ott volt‡l?
Johnny b—lintott. Zeusz kikerekedett szemekkel b‡multa ™t, mintha valami egŽszen ritka mœzeumi t‡rgyat l‡tna. Egyiptomi mœmi‡t az îbirodalom idejŽb™l. Vagy ™sembercsontv‡zat arany fŸlbeval—kkal. Azt‡n lezšttyent a szŽkŽre. îcska kend™t hal‡szott el™ az ’r—asztal fi—kj‡b—l, Žs tšršlgetni kezdte izzad— homlok‡t.
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Ð ïrŸlet Ð motyogta. Ez az egŽsz tiszt‡ra ™rŸlet. ƒs pont nagyszombaton Ð tette mŽg hozz‡.
Ð Johnny fiam Ð szedte šssze mag‡t Zeusz. Ð Johnny fiam, nagyon k’v‡ncsi vagyok! MesŽlj el mindent, lŽgy sz’ves!
Johnny id™kšzben kifejezetten jobban Žrezte mag‡t, elmœlt a f‡jdalom
a gyomr‡ban, Žs m‡r a szoba sem forgott kšrŸlštte. êgy h‡t eleinte akadoz— nyelvvel ugyan, de azt‡n egyre jobban belelendŸlve mesŽlte el Zeusznak a kir‡lyt, Kl‡ra kisasszonyt, meg Ð persze a Fekete Hal‡lt, aki nagyon,
de nagyon ismer™s volt nekiÉ
Ð H‡t persze, Artus BertrandÉ Ð motyogta Zeusz, amikor Johnny a vŽgŽre Žrt a tšrtŽnetnek.
Ð Artus Bertrand? MŽgsem ™rŸlt meg a p‡pa bšrtšnŽben?
Ð ògy l‡tszik, valahogy kiszabadultÉ
Ð De h‡t a tan‡r œr azt mondta, meg™rŸltÉ!
Ð Tšbb dolgok vannak fšldšn Žs ŽgenÉ. NŽzd Johnny, nagyon rŽgi
hist—ria ez. Az egyik tšrtŽnet’r— ezt ’rja, a m‡sik meg pont az ellenkez™jŽt.
A harmadik meg valami homlokegyenest egŽszen kŸlšnbšz™t. Nem tudunk mindent pontosan. Minden rŽszletkŽrdŽst. Lehet, hogy Artus
Bertrand mŽgiscsak Žletben maradt. Mondjuk megkapta a pestist, Žs megpr—b‡lt pŽnzt kov‡csolni a baj‡b—l. Tal‡n abban remŽnykedett, hogy tœlŽli. Hallhatott valamit arr—l, hogy van esŽlye, ha megŽli a hetedik napot.
A betegsŽg hetedik napj‡t.
Ð Sz—val azŽrt volt nekem annyira ismer™s!
Ð Minden bizonnyal. çm magad is l‡thatod, mennyire veszŽlyes a
mœlttal val— kacŽrkod‡s. Most mŽg ‡t tudtad lŽpni azt a bizonyos kŽpzeletbeli hat‡rvonalat visszafelŽ, de ki tudja, legkšzelebb sikerŸl-e? FŽltelek
fiam. Legjobb lenne Ð Žs Zeusz meg‡llt egy pillanatra a beszŽdben Ð, legjobb lenne, ha ideadn‡d nekem azt a gyžržtÉ
Ð A gyžržmet? Amit a nagypap‡mt—l kaptam?
Ð Azt bizony. Csakhogy megvŽdjelek saj‡t magadt—l.
Johnny elkŽpedt. ElŽg sok szokatlan dolog tšrtŽnik vele mostan‡ban,
de ez azŽrt mŽgiscsak tœlz‡s! Engem akar megvŽdeni magamt—l, s kšzben
olyan furcs‡n nŽz r‡m, mintha szugger‡lnaÉ HmÉ Nagypapa var‡zserejž gyžržjeÉ MegvŽd a bajbanÉ HmÉ Sz— sem lehet r—la.
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Ð Sz— sem lehet r—la! Ð ki‡ltotta hangosan.
Ð Ha nem, h‡t nem! Azt‡n ne s’rj, hogy nem sz—ltam el™re Ð Žs Zeusz
intett, haza lehet menni, vŽge a l‡togat‡snak. Johnny csod‡lkozva nŽzte.
Ð Mit b‡mulsz, Johnny fiam? Ð Zeusz mŽrgesen r‡gyœjtott Žs vadul
pšfŽkelt.
Ð Ha valakin nem lehet seg’teni, akkor nem lehet seg’teni. Te azt hiszed, hogy a var‡zser™dt™l akarlak megfosztani Ð ami kšztŸnk sz—lva nem
lŽtezik, csak a fant‡zi‡d tœlfžtštt kissŽ Ð, Žn meg azt hiszem, hogy nem b’zol bennem. Egy-egy. EzŽrt a legjobb, ha most szŽpen elmŽsz. Amœgy
nagyszombat estŽje van, ezt az emberek ‡ltal‡ban a csal‡djukkal tšltik.
Ð Nem Žn tehetek r—la, hogy a tan‡r œrnak nincs itt a csal‡dja! Ð
Johnny œjfent megdšbbent, hogy milyen merŽsz lett az ut—bbi id™ben.
Ð A gyžržmet pedig nem adom! Ð ƒs sz— nŽlkŸl megfordult, mag‡ra
hagyva az elkŽpedt Zeuszt, Žs kifordult a sštŽt folyos—ra.
A folyos— mŽg ijeszt™bb volt, mint idefelŽ jšvet. Csak a sarkon tœl pisl‡kolt egy-kŽt l‡mpa, annak szžr™dštt be a fŽnye id‡ig. Johnny el™szšr hat‡rozottan kilŽpett, ‡m csakhamar lass’tani kezdett. A folyos—b—l ugyanis
oldalfolyos—k ny’ltak, rettent™ sštŽt Žs ijeszt™ Ÿregek. Ez rosszabb volt,
mint azok a lidŽrces ‡lmok, amikor Nagy Lajos udvar‡ban j‡rt, mert ez
most maga volt a dermeszt™ val—s‡gÉ Maga a val—s‡g? Az egyik sštŽt oldalfolyos—r—l kšhŽcselŽst hallott. Johnnynak el kellett mennie a beny’l—
el™tt, ami bal kŽzre esett t™le, de ugyanakkor jobb fel™l szintŽn mŽly Ÿreg
t‡tongott. L‡bujjhegyen lŽpkedett, sz’ve a tork‡ban. Balr—l Ð ezœttal sokkal kšzelebbr™l, mint az el™bb Ð megint hallotta a kšhšgŽst. Johnny egyre
jobban fŽltÉ Mind jobban Žs jobbanÉ Mikor —ri‡si csšršmpšlŽssel kizuhant elŽ valami. Johnny majdnem a mennyezetig ugrott ijedtŽben. A valami fejŽr™l kerek fŽmsisak v‡lt le, Žs rŽmes zšrgŽssel nekicsap—dott a falnak. Azt‡n a valami fel‡llt, Žs Johnny felki‡ltott meglepetŽsŽben. Saj‡t
nagypap‡ja ‡llt vele szemben. Teljes harci d’szben, ak‡r egy kšzŽpkori lovag. Csak az elgurult sisakja hi‡nyzott. Nagypapa el™r‡ntotta a kardj‡t, Žs
fenyeget™n r‡zta az unok‡ja felŽ.
Ð Meglakolsz, gy‡va fŽreg! Kinyuvasztom a beledet! Nem Žred meg
nemhogy a felt‡mad‡st, de a holnapi napot semÉ Ð Johnnyb—l Ð nem te-
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hetett r—la, lehet, az ‡tŽlt izgalmak hat‡s‡ra Ð element‡ris er™vel szakadt
fel a kacag‡s.
Ð Csak ršhšgj, te fšldi fŽreg Ð folytatta nagypapi. Ð Nem sok‡ig fogsz
ršhšgni! Tudod, ki vagyok Žn? ƒn vagyok a BeszŽl™ Lovag! Ð ki‡ltotta, Žs
vaksi szemeivel ršvidl‡t—an pislogott a sštŽtben.
Ð Nagypapa, elejtetted a sisakod Ð mondta Johnny, amikor vŽgre meg
b’rt sz—lalni a nevetŽst™l. Ð Sz—val te vagy a BeszŽl™ Lovag?
Ð Te vagy az Johnny fiamÉ? Ð motyogta nagypapi teljesen eler™tlenedve.
Ð Tudod kisfiam, az igazgat— œrÉ Gordon œr kŽrt meg, hogy tartsam
Žletben a m’toszt.
Ð Nagyszombaton? Ð hitetlenkedett Johnny.
Ð Hogy a di‡ks‡g kšrŽben tartsam Žletben a BeszŽl™ Lovag m’tosz‡t.
Hogy legyen mivel megfenyegetni ™ket, ha rosszul viselkednek, vagy
nem tanulnak rendesen. Ð Nagypapa mintha meg sem hallotta volna a
kŽrdŽst. Ð ƒs mŽg fizet is Žrte. Sz‡z doll‡rt havonta.
Ð MiŽrt nagyszombaton šltšztŽl BeszŽl™ Lovagnak, amikor senki sincs
bent az iskol‡ban?
Ð ƒs nem is kell Žrte mindennap dolgoznom. Csak mikor a kedvem
tartja.
Johnny megragadta nagypap‡n a p‡ncŽlt. Ð Azt mondd meg, miŽrt
pont ma jšttŽl ide! Ilyenkor Ÿres az iskola!
Ð ƒppen ezŽrt. Gondoltam, gyakorolok egy kicsit.
Ð Micsod‡t? K’sŽrteni?
Ð Azt is csak gyakorolni kell.
Ð Nagypapa, te titkolsz valamit!
Ð Egy igazi FortunatŽnak soha nincs takargatnival—ja. Ð Nagypapi kihœzta mag‡t. Ð Egy igazi Fortunate soha nem titkol el semmit!
Ð Csak most, nagypapi, ugye, most? Ne is tagadd, hogy Žnut‡nam jšttŽl! Ð vil‡gosodott meg hirtelen Johnnynak.
Ð H‡t izŽÉ Ð dšrmšgte a nagypapa. Ð Tudod kisunok‡m, elkŽpzelni
sem tudtam, mi a fenŽt csin‡lsz ilyenkor az iskol‡ban. †nnep idejŽn! Gondoltam, jobb, ha ut‡nad nŽzek.
Ð Nehogy bajom essŽk az iskol‡ban! Sz—val leselkedtŽl, mi?
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Ð L‡ttam, hogy bemŽsz ahhoz a Zeuszhoz. BeszŽlgettem egy kicsit
Stanleyvel, a port‡ssal, azt‡n bešltšztem. Nem akartam, hogy felismerj.
Ð êgy ismertelek fel igaz‡n! ƒs mondd csak, tŽnyleg te vagy a BeszŽl™
Lovag?
Ð ƒn h‡t! Vagy jobbra sz‡m’tott‡l?
Ezen azt‡n megint nagyot nevettek. MŽg odaintettek a port‡snak Ð
tiszt‡ra œgy nŽz ki, mint Bruce Willis Ð sœgta oda Johnny a nagypap‡nak,
szerintem meg, mint Banderas, sœgta vissza a nagypapi, ezen œjb—l nevetni kellett, mert Stanley port‡snak egy sz‡l haja sem volt Ð, majd szŽpen
hazasŽt‡ltak a langyos tavaszi leveg™ben.
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azamegyŸnk Lackfi uram!
Ð ƒppen ideje fensŽg! ElŽg volt m‡r a macskaeledelb™l! Alig v‡rom,
hogy leŸlhessek egy kis j— hazai diszn—toros mellŽÉ
Ð Pedig tŽged akartalak itt hagyni kapit‡nynak!
Ð Ett™l tartottam. De ha kell, meghajlok a kir‡ly akarata el™ttÉ Megjegyzem, itt van ez az Ulrik. Nem a mi fajt‡nk, ‡m roppant tehetsŽges ember!
Ð Megb’zhat—?
Ð Ha j—l megfizetik, mindegyik zsoldos megb’zhat—.
Ð ƒs mŽg tŽged is tudna helyettes’teni?
Ð H‡t engem nem kšnnyž helyettes’teniÉ
Ð Nem az evŽsre gondolok!
Ð É ha j—l felkŽsz’tem, neki sikerŸlhet.
Ð H‡t kŽsz’tsd fšl j—l, Lackfi uram! MŽg ma beszŽlj vele, kŸlšnben itt
hagylak egyedŸl a talj‡n macskafal—k kšzštt!
Az ™sz vajda mŽlt—s‡gteljesen kihœzta mag‡t, nagyot hšrpintett a bor‡b—l, Žs t‡vozni kŽszŸlt. A Castel Nuovo egyik kedŽlyes terasz‡n ŸldšgŽltek. Alattuk hull‡mzott a tenger, s mŽrges kis felh™ket kergetett fejŸk felett a langyos tavaszi szŽl. A h‡ttŽrben pedig a Vezœv hatalmas tšmbje koron‡zta meg a kil‡t‡st.
Ð V‡rj mŽg, vŽn medve, ne rohanj, ne szaladj! J—l meg kell fontolni az
ilyesmit. Ideh’vattam a n‡dort Žs a pŸspškšt Ð tette hozz‡ a kir‡ly, akinek
fiatal homlok‡n megjelentek az els™ r‡ncokÉ Ð ògy l‡tom, m‡r jšnnek is!
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Ð Gondjaid vannak, uram, vagy tal‡n neheztelsz, hogy r‡ncolod a
homlokod?
Ð Mell™zd ezt a kenetteljes modort, pŸspšk œr, fontos Ÿgyben h’vattalak. Igy‡l ink‡bb egy kupa sorrent—it, majdnem olyan j—, mint a hazai borok! Helyezkedj el kŽnyelmesen, mintha csak otthon voln‡l a veszprŽmi
palot‡dban, azt‡n t‡rgyaljuk meg a t‡rgyalnival—t. Az id™ sŸrget, a j‡rv‡ny terjed. Haza kell mennŸnk, Magyarorsz‡gra.
Ð ƒs mir™l t‡rgyalunk? Ð kŽrdezte a n‡dor.
Ð Hogy kit hagyjunk itt magunk helyett. Lackfi œr Wolfhardt Ulrikot
aj‡nlotta.
Ð A nŽmetet? Ð pattant fel a n‡dor. SzŽp magyar ember volt, szab‡lyos
arcŽl, j— v‡g‡sœ bajusz, kšzepes termet. A mŽrgel™dŽs is j—l ‡llt neki.
Ð MiŽrt nem egy magyart hagyunk itt kapit‡nynak?
Ð Mi a kifog‡sod Ulrik ellen? Ð kŽrdezte most a pŸspšk...
Ð Hogy zsoldos Ð fœjt egy nagyot GilŽti Mikl—s Žs belevetette mag‡t a
szŽkbe. Ð Egy magyar tšbbet ŽrÉ Ð dŸhŽben nem tal‡lta a szavakat Ð É
tšbbet ŽrÉ
Ð Egy egŽsz sereg nŽmetnŽl. Talj‡nokr—l nem is beszŽlve Ð b—logatott
Lajos.
Ð Ha j—l megfizetik, minden zsoldos megb’zhat— Ð dšrmšgštt a vajda,
aki eddig csendben figyelte a n‡dor kirohan‡s‡t.
Ð V‡llalj Žrte kezessŽget te! Ð kiab‡lt tov‡bb Mikl—s œr. Ð Jut eszembe,
miŽrt nem j— nekŸnk pŽld‡ul òjlaki Mikl—s?
Ð Mikl—s œr fiatal Ð sz—lalt meg a pŸspšk. Ð MŽg sokat kell tanulnia.
Ð Akkor ott van az a rettent™ erejž legŽny Ð GilŽti œr szemmel l‡that—lag nem tšr™dštt bele a veresŽgbe Ð, hogy is h’vj‡k?
Ð A drusz‡d Ð felelte neki Lackfi. Ð Igaz‡n tudhatn‡d.
Ð Ez az! Ð csapott a homlok‡ra a n‡dor. Ð SzintŽn Mikl—s! Toldi Mikl—s!
ï miŽrt nem j— kapit‡nynak?
Ð Kšznemes Ð vetette oda foghegyr™l a pŸspšk. Ð Kšznemes nem lehet
kapit‡ny.
Ð No de pŸspšk uram! Isten szolg‡j‡hoz nem ill™k a lekezel™ szavak Ð
r—tta meg a kir‡ly. Ð Sokan sz‡rmaznak kšzŸletek kšznemesi csal‡db—l,
ezt ne feledjŽtek Ð tette mŽg hozz‡. Ð De ez a kezessŽg nem butas‡g.

130

Ð A pŽnzemmel feleljek Ð horkant fel a vajda. Ð A vagyonommal?
Ð A kardoddal Ð felelte Lajos. Ð ha Ulrik megcsal, vagy veresŽget szenved, visszatŽrsz It‡li‡ba, helyre‡ll’tani a rendet!
Ð Az ilyen kezessŽg tetszik nekem Ð vigyorodott el a vŽn hadfi. Ð …ršmest v‡llalom.
Ð Akkor ezt megbeszŽltŸk Ð b—lintott a kir‡ly, s œgy tžnt, ebbe a dšntŽsbe a n‡dor is belenyugszik.
Ð MiŽrt megyŸnk haza, j— uram? Ð kŽrdezte ekkor a pŸspšk. Ð Pont
most, hogy a p‡pa kezd Johanna ellen fordulni! Azt ’rta a legut—bb, semmi kifog‡sa ellene, hogy a magyar kir‡lyŽ legyen a n‡polyi tr—n.
Ð Pestis Ð fintorgott Lajos, Žs fiatal homlok‡n mŽlyebbek lettek a r‡ncok. Ð A dšgvŽsz romba dšnt mindent. Tudj‡tok j—l, hogy a dalm‡t v‡rosok nŽlkŸl nem tudom N‡polyt megtartani, hisz borzaszt—an messze van
otthonr—l.
Ð Ezer mŽrfšld, vagy ann‡l is tšbb Ð dšrmšgte kšzbe a ãmedveÓ.
Ð Annyi bizony Ð helyeselt a kir‡ly. Ð Kšveteket kŸldtem VelencŽbe,
biztos’ts‡k nekŸnk a dalm‡t kikšt™ket, de v‡lasz Ð feltehet™leg a j‡rv‡ny
miatt Ð nem Žrkezett. Ugyanakkor Genov‡ba is kŸldtem, hiszen ™k Velence rŽgi ellenfelei, h‡tha szŸksŽgem lesz a seg’tsŽgŸkre, ha a tengerre ŽpŸlt
v‡ros megtagadja az egyŸttmžkšdŽst.
Ð A genuai haj—k meg is Žrkeztek, fedŽlzetŸkšn Ð Lajos kis hat‡sszŸnetet tartott Ð a fekete hal‡llal.
Ð Ez mikor tšrtŽnt? Ð Žrdekl™dštt GilŽti Mikl—s.
Ð Tegnap, n‡dor uram, tegnap. L‡thatod, nem kŽslekedtŸnk szemernyit sem.
Ð A v‡rosban egyre tšbb a megbetegedŽs Ð b—logatott szomorœan a
pŸspšk. Sz‡z‡val hullanak, ak‡r a legyek.
Ð ƒs ez semmi, ahhoz kŽpest, ami mŽg h‡travan! Ð ki‡ltott a kir‡ly.
Ð FirenzŽben, Sien‡ban a lakosok fele halt meg! R‡ad‡sul minden diplom‡ciai er™fesz’tŽs remŽnytelen Žs hat‡stalan Ð legyintett lemond—an. Ð
A jelenlegi helyzetben Ð tette hozz‡. Ð S ez a helyzet napr—l napra roszszabb Žs rosszabb.
Ð MegŽrtitek teh‡t, miŽrt kell haza indulnunk? R‡ad‡sul asszonyany‡m is sŸrget, agg—dik, l‡tni akar. Otthon Ð legal‡bbis eddig Ð nem
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puszt’tott a j‡rv‡ny. Ha most elrendeljŸk a kivonul‡st, mire šssze‡llnak a
csapatok, mire kiosztjuk az ittmarad—k kšzštt az elfoglalt v‡rakat, eltelhet
egy h—nap. Azt‡n, ha vŽge lesz a j‡rv‡nynak Ð Žs Lajos itt huncutul elmosolyodott Ð megint visszajšvŸnk. BerendezkedŸnk vŽglegesen, Žs mikor
mindenki kipihente a harc f‡radalmait, akkor megt‡madjuk mondjukÉ
Franciaorsz‡got! Vagy Bajor Lajos ut—dj‡t, IV. K‡rolyt Ð tette hozz‡ gyorsan, l‡tva az arcokon az ‡ltal‡nos elkŽpedŽst.
Ð Aj‡ndŽkokat osztunk Ð sietett mŽg jobban megnyugtatni a kis kir‡lyi
tan‡cs kedŽlyeit Ð Žs uralkodunk. çmen.
Ð çmen Ð feleltŽk r‡ az urak kicsit zavartan, Žs nem nagy meggy™z™dŽssel.
Ð MenjŸnk misŽzni Ð tal‡lta fel mag‡t a pŸspšk. Holnaput‡n felt‡mad‡s.
êgy azt‡n mindny‡jan a d—mba indultak. KivŽve a vajd‡t. Neki ezen a
napon fontos megbeszŽlnival—ja volt Wolfhardt Ulrik zsoldosvezŽrrel. ƒs
el™bb mŽg egy tolm‡csot is akart ker’teni. H‡t persze! Ez a fafejž Ulrik
nem beszŽl magyarul!
Ð Nem tudom, hogy kell-e mŽg nekem a seg’tsŽged, Johnny. Nem tudom, hogy akarom-e tudni a jšv™t.
Ð Ellopt‡k a kšnyvemetÉ A nagypap‡m BeszŽl™ Lovagot j‡tszik, Zeusz pedig megsŽrt™dštt, mert nem adtam neki a gyžržmet.
Ð Milyen gyžržt? Mutasd csak! Nah‡t! Ez az Žn struccom. Hogy kerŸlt
hozz‡d?
Ð A nagypap‡mt—l kaptam.
Ð Akkor ™rizd meg! Nem ak‡rmilyen gyžrž ez! Itt van a p‡rjaÉ
Ð Hihetetlen! Mint kŽt toj‡s!
Ð Ann‡l is tšbb Johnny, ann‡l is tšbb. Ez ugyanaz a gyžrž.
Ð Az hogy lehet?
Ð Nem tudom. De mŽgis ugyanaz.
A sštŽt folyos—n beszŽlgettek. Kihalt volt a tŽr Žs nŽptelen, ‡m a kir‡ly
aranyos tr—nszŽken foglalt helyet, fejŽn korona. V‡ll‡n pal‡st, kezŽben jogar. Johnny pedig a fšldre Ÿlt, kšzvetlenŸl a kir‡ly l‡ba elŽ.
Ð Egy valamire emlŽkszem Ð mondta most Johnny.
Ð Bškd csak ki b‡tran Ð felelte a kir‡ly.
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Ð Hogy meg fogsz sebesŸlni.
Ð TœlŽlem Ð vonta meg a v‡ll‡t a m‡sik. Ð TœlŽlem?
Ð MŽg a l—ra is felŸlsz m‡snap.
Ð Akkor szŸret.
Ð Micsoda?
Ð SzŸret. êgy mondj‡k, ha minden rendben van.
Ð ƒs miŽrt nem akarod tudni a jšv™t?
Ð Kicsit belef‡radtam. Nem mondom, mŽg lelkes vagyok. Ha kell mŽg
vezetek csapatokat N‡poly ellen, ha kell, vŽrbe bor’tom az egŽsz fŽlszigetet. De a bennem Žg™ tžz m‡r nem olyan, mint rŽgen. Ð Ha akarod, megmutatomÉ
Ð Nem ismertŽl meg N‡polyban Ð ford’tott a sz—n Johnny.
Ð Bajszod volt, Žs egy fejjel magasabb volt‡l. Senki nem ismert volna
r‡d. Ink‡bb ezt figyeld! Ð Lajos finoman šsszeŸtštte a kŽt tenyerŽt.
Palot‡ban Ÿltek, de j— magasan. Johnny kinŽzett az ablakon, s maga
alatt kanyarg— ezŸst-kŽk szalagot pillantott meg. A szalag j— szŽles volt, s
tœlpartj‡n v‡ros ‡llott.
ãCsakis a Duna lehetÓ Ð gondolta Johnny. A Duna, amir™l olvastam.
Csak akkor Visegr‡don tany‡zott a kir‡ly, most pedigÉ most pedigÉ
Ð Bud‡n! Ð v‡gta r‡ Lajos, minta meghallotta volna, mir™l tšpreng a
m‡sik. Johnny ezen m‡r nem is csod‡lkozott. Ann‡l ink‡bb a d’szes termeken, amiken Lajos m‡snap vŽgigvezette, a sok v’zkšp™ szšrnyšn a
palota ormain, a kis kerubokon, a všršs m‡rv‡ny lŽpcs™n, Žs f™leg a Dun‡n, amely nagy volt, nagyobb, mint amit Johnny valaha l‡tott. El kell
mennem majd a Mississippihez Ð morfond’rozott. Nagypapa szerint
mŽg ennŽl is nagyobb. Most viszont mŽg csak a sokas‡gon ‡lmŽlkodott,
a pomp‡s ruh‡kba šltšzštt hšlgyeken Žs urakon, a zenŽszeken, a lakom‡n. L‡tott nŽh‡ny ismer™st. GilŽti Mikl—st, a n‡dort, Garai J‡nost, òjlaki DŽnest, Žs azt a rettent™ er™s kapit‡nyt, hogy is h’vj‡k? Megvan! Toldi
Mikl—s! FŽlve fedezte fel Garai Kl‡r‡t, de a l‡ny, œgy l‡tszik, nem ismerte fel az apr—druh‡ba šltšzštt tizenkŽt Žves Johnnyban egykori (?) n‡polyi lovagj‡t.
Fšl kellene m‡r keresnem az Žn Kl‡r‡mat Ð futott ‡t Johnnyn, hangosan azonban ezt kŽrdezte:
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Ð Azt olvastam, fensŽged n™s Ð Johnny ugyan suttogott, de a biztons‡g kedvŽŽrt ‡ttŽrt a mag‡z‡sra. Mit sz—lna a n‡dor, vagy pl‡ne a pŸspšk, ha meghallan‡, hogy ™ csak œgy letegezi a kir‡lyt. Ð Hol van Margit
kir‡lynŽ?
Ð GyengŽlkedik- szaladt ‡t Lajos arc‡n a keserž fintor. Johnny œgy
Žrezte gyomr‡ba mar az ™si fŽlelem.
Ð Pestis? Ð kŽrdezte remeg™ ajakkal. Valahogy lelassultak a dolgok Žs
kšd ereszkedett a teremreÉ
A kir‡ly nem v‡laszolt. Elfordult, Žs odaintette mag‡hoz a n‡dort.
Ð Mi h’r N‡polyr—l? Ð kŽrdezte.
Ð Visszafoglalt‡k Johanna h’vei Ð felelte GilŽti Žs aggodalmas kŽpet
v‡gott.
Ð Ulrik?
Ð HžsŽgesen kitart. çm a m‡sik nŽmet, Urslingeni Werner viszont Johanna szolg‡lat‡ba lŽpett.
Ð ƒs Johanna?
Ð ògy h’rlik, nincs pŽnzeÉ El akarja adni Avignon v‡ros‡t a p‡p‡nak.
Ð A saj‡t anyj‡t is eladn‡É A p‡pa meg fizet nekiÉ Nem is akarom
hallani! Arr—l beszŽlj ink‡bb Mik—s œr, megjšttek-e a velencei kšvetek?
Ð Itt ‡llnak az ajt— el™tt.
Ð Micsoda? ƒs te csak most sz—lsz? Azonnal kŸldd be ™ket!
Johnny nagyon k’v‡ncsi volt arra, hogy mit t‡rgyal VelencŽvel a kir‡ly. A pestist™l val— fŽlelem m‡r kisz‡llt a fejŽb™l. ƒs pont ekkor fogja el
az a j—l ismert furcsa ŽrzŽs, hogy emelkedik! Hogy egyre t‡volabbr—l l‡t
mindent, kir‡lyt, palot‡t, urakat Žs hšlgyeket. Miel™tt felŽbredt volna,
azŽrt mŽg egy fura alakot felfedezett a tr—nterem sark‡ban. A pofa fekete k‡mzs‡t viselt, Žs barack nagys‡gœ sebhely Žktelenkedett az arc‡n.
M‡snap Johnny kor‡n Žbredt, azzal a gondolattal, hogy okvetlenŸl beszŽl Claire-rel. Gyorsan mag‡ra r‡ncig‡lta a ruh‡it, šršmmel konstat‡lta,
hogy hŽt ‡gra sŸt a nap, Žs m‡r rohant is. Vagyis rohant volna, de nagypapa el‡llta az utat.
Ð Hov‡, hov‡, hŽtalv— bar‡tom? çtaludtad az egŽsz hœsvŽtvas‡rnapot,
tudod-e? Azt hittem m‡r sohasem Žbredsz fel!
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Johnny el™szšr azt gondolta, rosszul hall. Azt‡n mŽgiscsak elhitte,
hogy kŽt napig aludt egyfolyt‡ban. Hiszen annyi minden tšrtŽnt!
Ð Nagyapa, miben egyeztek meg VelencŽvel 1348 nyar‡n? Ð pr—b‡lta
m‡sra terelni a sz—t.
Ð M‡r megint arr—l ‡lmodt‡l? Mindig azok az ‡lmok! Ð zsšrtšl™dštt a
nagypapa. Ð Rossz vŽge lesz ennek! Ð Žs csak ingatta a fejŽt.
Ð Gyere, Ÿlj le reggelizni! KŽt nap alv‡s ut‡n nem szaladhatsz el Žhgyomorral! Sz—val m‡r Bud‡ra Žrkezett a kir‡lyÉ
Ð T‡rgyalni akar VelencŽvel.
Ð Aha. Lajos št Žv fegyverszŸnetet kŽrt.
Ð Olyan sokat?
Ð ƒrthet™ Ð b—lintott nagypapa. M‡r Žvek —ta tartott a h‡borœs‡g a dalm‡t v‡rosok miatt. Ha mŽg emlŽkszel r‡, Endre kir‡lyfi hal‡lakor sem indulhatott mindj‡rt Lajos N‡poly ellen, mert Žppen Z‡r‡t ostromolta.
Ð Aranyb—l vannak azok a dalm‡t v‡rosok?
Ð MiŽrt lennŽnek aranyb—l? Nesze, itt egy vajas kenyŽr. R‡ntott‡t is
kŽrsz?
Johnny tele sz‡jjal intett, hogy nem kŽr.
Ð AzŽrt Žn sŸtšk. H‡tha meggondolod magad. Teszek bele hœsvŽti
sonk‡t.
Ð MiŽrt kellettek nekik azok a dalm‡t izŽk.
Ð Tengerparti v‡rosok. Tele jobbn‡l jobb kikšt™vel, vŽdhet™ v‡rakkal,
szirtekkel. Magyarorsz‡gnak nem volt m‡s tengere.
Ð ƒs VelencŽnek?
Ð Nem tudom. De szerintem fontos lehetett nekik a sz‡razfšldi kereskedelem miatt. Hogy amikor kirakj‡k az ‡rut a tenger tœls— partj‡n, ne
kelljen ad—t fizetni.
Ð ƒs megegyeztek? Ð Johnny fŽll‡bbal m‡r fel‡llt, a m‡sikkal a szŽken
tŽrdelt.
Ð Nem b’rsz nyugton Ÿlve maradni, ugye?
Ð çt szeretnŽk menni Claire-hez.
Ð TunnerŽkhez? Na akkor adok valamit nekedÉ V‡rj egy kicsitÉ
Johnny elkŽpzelni sem tudta, vajon mit akar neki nagyapa adni, r‡ad‡sul csak azŽrt, mert ‡tmegy Claire-ŽkhezÉ Azonk’vŸl borzaszt—an
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mehetnŽke volt. Hiszen Claire-Žk nem fognak egŽsz nap otthon Ÿlni
hœsvŽthŽtf™nÉ
Ð Itt van Ð csoszogott vissza nagyapa a fŸrd™b™l, s egy Ÿveg illatszert
nyomott a kezŽbe.
Ð Ez meg micsoda?
Ð Nem l‡tod? Kšlni! Magyarorsz‡gon hœsvŽthŽtf™n mindig meglocsolj‡k a l‡nyokat, hogy szŽpek legyenek, Žs el ne hervadjanak. RŽgebben a
kœtb—l mer’tett hideg v’zzel, œjabban kšlnivel, ahogy mi mondtuk otthon:
szagos v’zzel.
Ð Szerinted šrŸlni fog? Ð Johnnynak lefelŽ gšrbŸl a sz‡ja.
Ð Minden l‡ny šrŸl neki, ha foglalkoznak veleÉ Pl‡ne a szŽpsŽgŽvelÉ
Ð Tudod mit? Ð csillant fel a szeme. Ð Veled megyek! ƒn megÉ meglocsolom a mam‡j‡t! De a locsol‡shoz ki kell šltšzni ‡m! Rissz-rossz ruh‡ban nem lehet!
PŸff neki Ð gondolta Johnny Ð, mŽg egy fŽl—ra vacakol‡s. Addigra biztosan elmennek hazulr—l. çtmehetnŽk nŽlkŸleÉ Ð Ut—bbit nem gondolta
komolyan. Hiszen annyira šrŸlt a nagypapi ennek a ãlocsolkod‡snakÓ!
MŽg fŸtyšrŽszett is, am’g a nyakkend™jŽt kštštte. El™bb azonban borotv‡lkozott. Johnny tessŽk-l‡ssŽk megkereste az Ÿnnepl™ ruh‡j‡t, Žs nagyokat s—hajtozva mag‡ra šltštte.
Ð Te mit nyšgdŽcselsz itt? Ð kŽrdezte nagypapa. A l‡nyok nem szeretik
a nyavaly‡s legŽnyeket! Ha beteg vagy, maradj itthon!
Ð Azt azŽrt el‡rulhatn‡d, mi tšrtŽnt a velencei kšvetekkel? SikerŸlt
megegyezniŸk a kir‡llyal?
Ð MiÉ? Ja, hogy a velenceiek! Ð Nagypapa esze m‡r egŽszen m‡shol j‡rt.
Ð Persze, hogy megegyeztek Ð Žs belebœjt a zak—j‡ba. Ð S™t, Velence t’z
Žvet aj‡nlott, ha Lajos bŽkŽn hagyja Subich Mladent.
Ð Kicsod‡t?
Ð Subich Mladent. Horv‡t kapit‡ny, aki Lajos szolg‡lat‡ba szeg™dštt,
majd hžtlen lett hozz‡, Žs ‡t‡llt VelencŽhez. Sz‡munkra lŽnyegtelen figura, de egy id™ben Velence ki‡llt ŽrteÉ
Ð A lŽnyegtelen figur‡kŽrt is ki‡llnak?
Ð Bizony, nŽha nekik is lehet szerencsŽjŸk. De ink‡bb induljunk! H‡tha
TunnerŽk elmennek hazulr—l!
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Ð Nem tudom, mostan‡ig ki hœzta az id™t!
Ð Tal‡n bizony Žnr‡m gondolsz? NŽlkŸlem sose locsoln‡d meg a bar‡tn™det! Na gyere, kisfiam, ne beszŽljŸnk annyit, lemegy a nap Ð ki‡ltotta
nagypapi, aki az ut—bbi nŽh‡ny percben legal‡bb hœsz Žvet fiatalodott.
Ð ƒs mit ’rt‡l annak a Marth‡nak?
Ð Hogy Zeusz mŽg most is szereti. ƒs nincs senkije, mert mŽg mindig
remŽnykedik, hogy Martha egyszer visszatŽr hozz‡. ƒs egyedŸl hœsvŽtozik, Žs mindez nagyon szomorœ.
Ð A gyerekeir™l nem ’rt‡l semmit?
Ð De igen. Hogy nagyon hi‡nyoznak neki.
Ð ƒs hogyan regisztr‡ltad magad?
Ð Az Ÿnnepekre hazaŽrkezett Kate nŽni, a mama n™vŽre. Eddig a tœlparton lakott, de most a WTC(*)-ben fog dolgozni. Az ™ laptopj‡t haszn‡ltam mŽg pŽntek Žjjel, amikor m‡r mindenki Ždesdeden szuny—k‡lt az
‡gyik—j‡ban.
Ð R‡ fog jšnniÉ
Ð Nem tragŽdia. Legfeljebb balhŽznak egy kicsit. Ennyit megŽr. KŸlšnben meg’rtam annak a Marth‡nak, hogy holnapt—l megv‡ltozik az e-mail
c’mem, œgyhogy ne is pr—b‡ljon v‡laszolni.
Ð Az œjat meg Žrdekes m—don nem tudod.
Ð Elfelejtettem meg’rni!
A szokott helyŸkšn Ÿcsšršgtek, a kerti asztaln‡l. M‡r tœlestek a locsolkod‡son, TunnerŽknek nagyon tetszett. MŽg sohasem hallottak err™l a
szok‡sr—l, Žs el™szšr egy kicsit megijedtek, hogy pacsuliszaguk lesz a sok
kšlnit™l. De nagypapa elmagyar‡zta nekik, hogy egŽsz Žvben szŽpek lesznek, frissek Žs ŸdŽk, Žs ez hatott. Azt‡n nagypapa elvonult Anne nŽnivel Žs Kate nŽnivel a kert sark‡ba, megnŽzni, hogyan n™nek a tulip‡nok. A gyerekek meg a szok‡sos Ÿd’t™jŸket szŸrcsšltŽk sz’v—sz‡llal.
Johnny nyœjt—zkodott, azt‡n s—hajtott, Žs megint nyœjt—zkodott.
Ð Ne unatkozzon m‡r ennyire feltžn™en Mr. Fortunate Ð sz—lt r‡
Claire.
Ð Nem unatkozom Ð v‡laszolta amaz. Ð De Zeusz mindent tud.
Ð Micsoda? Ð Claire majdnem leejtette a poharat.
(*)

World Trade Center (Vil‡gkereskedelmi Kšzpont)
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Ð Tudja, hogy e-maileztŽl a felesŽgŽnek, Žs azt is, hogy nem a saj‡t neveden.
Ð Nem igaz!
Ð De igaz. S™t, azt is tudja, hogy Žn m‡soltam ki a c’met a notesz‡b—l.
Ð Most mi lesz? Ð Claire majdnem els’rta mag‡t.
Ð Mi lenne? J—t ršhšgnek rajta, Žs folytatj‡k ott, ahol abbahagyt‡k.
Ð ƒs te honnan tudod mindezt?
Ð N‡la voltam szombaton esteÉ Ð Johnny hirtelen elkedvetlenedett.
Ð Szombat este? A szert‡rban? Mit kerestŽl te ott szombaton este?
Most mesŽljek el neki mindent? Ð tŽpel™dštt Johnny mag‡ban.
Ð Meg akartam kŽrdezni t™le valamit. Valami fontosat.
Ð Johnny! Ne csig‡zz!
Ð IzŽÉ TšrtŽnelmi kŽrdŽsben kerestem.
Ð Mindj‡rt gondoltam, hogy nem a fizika lecke miatt!
Ð El akarta venni a gyžržmet!
Ð Te Johnny! Vagy Žrthet™en beszŽlsz, vagy menj ink‡bb tulip‡nhagym‡t szagolgatni a nagypap‡ddal!
Ð HŽ skacok, mi van itt, szšrpšlŽs? Ð estek be v‡ratlanul Claire b‡tyjai,
talpig csatakosan.
Ð Ilyenkor is baseballoztok? Ð šrŸlt meg Johnny az Žrkez™knek, mivel
Žppen kezdte kellemetlenŸl Žrezni mag‡t.
Ð MiŽrt, mi van ma? Tiltott nap a baseballoz—knak? Ð kŽrdezett vissza
Harry, mikšzben lehuppant a n‡d karosszŽkre.
Ð HœsvŽthŽtf™! Ð rik‡csolta Claire elfœl— hangon. Rettent™en dŸhšs
lett, amiŽrt Johnny nem mondta el neki ™szintŽn, miŽrt j‡rt Zeuszn‡l
azon az estŽnÉ
Ð Neked meg mi bajod? Ð kŽrdezte Ed.
Ð Akkor meg mi van? Ð kŽrdezte Harry.
Ð Locsolkod‡s.
Ð Micsoda? Ð kiab‡lt‡k mindketten egyszerre.
Ð N‡lunk Magyarorsz‡gon, ilyenkor meglocsolj‡k a l‡nyokat, hogy
szŽpek legyenek Žs fiatalok egŽsz Žvben.
Ð Hogyhogy n‡latok Magyarorsz‡gon? Ð gœnyol—dott Harry.
Ð Nincs tšbb narancslŽ? Ð Žrdekl™dštt Ed.
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Ð Limon‡dŽt ittunk Ð v‡laszolta goromb‡n Claire.
Ð ògy hogy ez egy magyar szok‡s. EzerŽves Ð Johnny kihœzta mag‡t.
Ezt azŽrt nem hagyja Ð gondolta. Lajost Žs a magyarokat.
Ð Nincs is ezerŽves orsz‡g Ð kotyogott Ed.
Ð Hagyjad, lŽgy sz’ves Ð nyugtatta Harry. Ð Ink‡bb azt mesŽljŸk el, kivel futottunk šssze az utc‡n! De m‡r jšn is Ð Žs a kapu felŽ mutatott.
Ð A kapuban pedig feltžnt a všršs hajœ Willie. Maga el™tt tolta a biciklijŽt, Žs nagyon izgatottnak l‡tszott.
Ð EgŽsz gyerekzsœr lesz itt Ð csapta šssze a kezŽt Anne nŽni, aki visszatŽrt nagypap‡val Žs Kate nŽnivel a tulip‡nszemlŽr™l.
Ð Na j—, mindj‡rt hozok valami finomat Ð tette hozz‡, l‡tva a gyerekek
tŽtova hallgat‡s‡t. Ð Gyertek be a h‡zba Ð mondta mŽg nagypap‡nak Žs
Kate nŽninek. Ð Legal‡bb hœsvŽtkor hagyjuk ™ket nyugodtan j‡tszani Ð
magyar‡zkodott. Nagypapi lelkesen Žs vigyorogva b—logatott. Johnny elhžlve nŽzte. Az Žn okos nagypap‡m! Szerelmes Ð sz—lalt meg a hang a fejŽben. Nagypapi szerelmes. Lehet, hogy utolj‡ra az Žletben. Ne r—dd fel
neki, lŽgy sz’ves! Johnny megad—an s—hajtott. Kate nŽni viszont, mintha
szšget nyelt volna. ƒppen az ellentŽte volt Anne-nek. Mogorva, szik‡r
vŽnkisasszony!
Ð Tudj‡tok, kivel tal‡lkoztam? Ð lihegte Willie, mikor vŽgre tiszta lett a
leveg™, vagyis elvonultak a fšln™ttek.
Ð Honnan tudn‡nk Ð mŽrgel™dštt mŽg mindig Claire.
Ð M‡rkkal! Ð v‡gta r‡ diadalittasan Willie, mintha ™ tal‡lta volna fel a
spanyolviaszt.
Ð Nagy ŽlmŽny lehetett Ð vŽlte Harry.
Ð Ha tudn‡tok, mit mondott, nem ’gy beszŽlnŽtek!
Ð Nyšgd m‡r ki, mit mondott Ð kšnyšrgštt neki Claire.
Ð Hogy Johnny nem is akkora sz‡m. ƒs a lovagokr—l m‡s is olvashatÉ
Ð Persze, hogy olvashat! Claire most m‡r igaz‡n dŸhšs lett. Ð B‡rki elmehet a kšnyvt‡rba!
Ð Igen, de azt mondta, hogy ™ Johnny kšnyvŽt fogja olvasni. ƒs
majd besz‡mol bel™le Zeusznak, Žs akkor ™t fogod szeretni, Žs nem
JohnnytÉ
Ð Ez teljesen meghibbant! Ð vŽlte Claire, Žs nyakig elpirosodott.
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Ð Hogy kerŸl ™hozz‡ a kšnyvem? A h‡jpacni lopta el a kšnyvemet? Ð
kŽrdezte Johnny.
Ð MŽg nincs n‡la a kšnyved Ð Willie most lassan, szinte Žlvezettel beszŽlt, hiszen minden szem ™r‡ szegez™dštt.
Ð Nyšgd m‡r ki, kinŽl van Johnny kšnyve Ð Harry megmarkolta Willie
mellŽn az inget.
Ð Ha b‡ntani akarsz sosem tudod megÉ
Ð Hogy olvasn‡ el b‡rki? Magyarul van ’rva! Ð pr—b‡lt kšzbev‡gni
Johnny, de mintha csak sŸketeknek kiab‡lt volna. Senki nem figyelt r‡.
Harry pŽld‡ul Willie-t szugger‡ltaÉ
Ð Ne fenyegess, kis haver Ð mondta Harry, Žs elengedte a všršs hajœ fiœt. Most sz— nŽlkŸl ‡lltak egym‡ssal szemben Žs mindketten feldœltan b‡multak a m‡sikra.
Ð Aki veszekszik, az nem kap tort‡t Ð csicseregte nekik Claire. Ezeket a
fiœkat ‡lland—an figyelni kell. Figyelni Žs ir‡ny’tani, mert kŸlšnben mindj‡rt egym‡snak esnek.
Ð Na j— Ð mondta Harry. Ha nem mondod el, majd kital‡ljuk mi magunk. Figyelj csak Johnny, mikor tžnt el az a te kšnyved? Ð Žs h‡tat ford’tott Willie-nek. A všršs hajœ fiœ azonban nem akarta elvesz’teni a k’n‡lkoz— alkalmat, amikor vŽgre ™ lehetett a t‡rsas‡g kšzŽppontja. Ut‡nanyœlt
Harrynek Žs megragadta a karj‡t.
Ð Janda Ð mondta Wilie. Maciek Janda.
Ð Honnan tudod? Ð Harry œgy fordult meg, mintha dr—ton r‡ngatn‡k.
Ð M‡rk tal‡lkozott a kis Hedviggel Ð v‡laszolta Willie.
Ð Hedvig s’rva panaszolta, hogy a pap‡ja ŽletŽben el™szšr elverte ™t. ƒs
azŽrt verte el, mert Maciek egŽsz nap olvas, Žs ’gy nem csin‡l semmit.
Nem seg’t ugyan a h‡ztart‡sban Ð eddig se seg’tett Ð de rosszat sem csin‡l. ƒs Slavomir b‡csi ak‡rmennyire rŽszeg, de ez Ð vagyis, hogy a fia
megjavult Ð eljut az agy‡ig. ƒs ki tudja miŽrt, de nagyon tetszik neki, ha
valaki olvas. ƒs mikor legut—bb hazajštt, Žs Hedvig szok‡s szerint azzal
fogadta, hogy Maciek m‡r megint ezt csin‡lt, meg azt csin‡lt, h‡t nem hitte el neki. ƒs ŽletŽben el™szšr elkalap‡lta Hedviget. No nem annyira, mint
ahogy a fi‡t szokta. Csak a fenekŽre hœzott nŽh‡nyat. ƒs hozz‡tette, hogy
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Maciek j— œtra tŽrt, tessŽk ™t bŽkŽn hagyni. ãAz Žn fiam olvasÓ Ð mondja
bŸszkŽn Žs rŽszegen. ãT—ud—s lesz beŽl™le.Ó ƒs ledšnt mŽg egy kupic‡t a
Vodka Wyborov‡b—l.
Ð ƒs M‡rk ezt saj‡t mag‡t—l elmesŽlte neked Ð ‡llap’totta meg Harry.
Ð Nem egŽszen Ð vigyorgott Willie. Be’gŽrtem neki nŽh‡ny szelet tort‡t
jutalmul, ha igen Žs egyp‡r nyaklevest bŸntetŽsb™l, ha nem.
Ð ƒs melyik Žrv hatott? Ð Žrdekl™dštt Ed.
Ð Nem is tudom Ð tžn™dštt Willie. Ð Tal‡n mindkett™ egyszerre.
Johnny œgy Žrezte, eleget hallott. Lecsusszant a szŽkr™l. El akart oldalogni a h—rihorgas Harry Žs szintŽn j—l megtermett testvŽre, Ed mšgštt.
Ð Te meg hov‡ rohansz? Ð ki‡ltott r‡ Willie.
Ð Megyek, visszaszerzem a kšnyvem Ð ki‡ltotta Johnny, Žs elfogta valami kŸlšnšs elsz‡nts‡g, amit kor‡bban soha nem Žrzett.
Ð Seg’tŸnk neked Ð pr—b‡lta Harry visszatartani.
Ð Kšsz, de nem. Ez az Žn dolgom Ð felelte Johnny Žs hat‡rozott lŽptekkel elsietett.
Ð Hogy megv‡ltozott ez a Johnny gyerek Ð intett ut‡na Harry. Ð De
azŽrt Ð Žs r‡kacsintott a tšbbiekre Ð azŽrt ne hagyjuk egyedŸl! Nehogy valami baja essŽk! A t‡volb—l kšvetjŸk, Žs ha bajba kerŸl, akkor kšzbelŽpŸnk. Rendben?
Ð OkŽ, f™nšk Ð vigyorgott Ed, Žs Harry elŽgedetten l‡tta, hogy a tšbbiek is b—logatnak, a hœga pedig kezdi visszanyerni a termŽszetes arcsz’nŽt.
Ð M‡r azt hittem, šrškre všršs maradsz Ð bškte oldalba Harry, Žs intett, hogy kšvessŽk ™t. Az utols— pillanatban hagyt‡k el a Tunner-h‡zat.
Alig lŽptek ki a kertkapun ugyanis, mikor Anne nŽni kikiab‡lt a konyh‡b—l: KŽsz a torta, gyerekek! Gyertek tort‡t enni! Ð De a gyerekek addigra
m‡r nem voltak sehol.
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ehogynem voltak! Loholtak az utc‡n Johnny ut‡n. Vigy‡zva, hogy
Johnny ne l‡ssa meg ™ket, ™k meg nehogy szem el™l vesz’tsŽk Johnnyt.
Nem mintha nem tudt‡k volna, hol lakik Maciek, nagyon is tudt‡k. Azt
nem tudt‡k, hogy Johnny j—l tudja-e az ir‡nyt. J—felŽ indul, vagy eltŽved a
nagyv‡ros betondzsungelŽben? De Johnny j— ir‡nyban indult, Žs hamarosan odaŽrkezett a h‡zhoz, ahol MaciekŽk laktak. Nagy bŽrh‡z volt, piszkos, Ÿtštt-kopott falakkal, mint annyi m‡s t‡rsa errefelŽ. Johnnynak
hosszan kellett csšngetnie, m’g vŽgre Maciek kidugta a kŽpŽt.
Ð Mit akarsz Ð mordult r‡ a fiœ, Žs kšpštt egyet. Johnny nyelt egy nagyot, azt‡n csak kibškte:
Ð A kšnyvemŽrt jšttem.
Ð EzŽrt? Ð kŽrdezte Maciek Žs el™hœzott egy rongyokra szakadt, egŽrr‡gta kšnyvet, amib™l œgy l—gtak ki a lapok, mint vihar ut‡n a tŽpett vitorl‡k.
Ð Ez az Žn kšnyvem? Ð hŸledezett Johnny.
Ð Nem tudom, kishaver. Meggyanœs’tasz, hogy elcs—rtam a kšnyvedet, azt‡n nem ismered meg. NŽzd meg a c’mŽt!
Johnny elhom‡lyosod— szemekkel sillabiz‡lta ki az šsszefirk‡lt betžkb™l: A strucc vŽre. Igen, ez tŽnyleg az Žn kšnyvem!
A g‡ly‡k orra ki se l‡tszott a kšdb™l. Pl‡ne, ha valaki a tatr—l pr—b‡lt
nŽzegetni el™refelŽ. Lackfi Istv‡n viszont elšl ‡llt a haj— orr‡ban, Žs meg‡lljt intett az evez™sšk parancsnok‡nak.
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Ð Meg‡llni!
Azt‡n parancsot adott, hogy sz—csšvšn pr—b‡ljanak meg a szomszŽd
haj—kra ‡tkiab‡lni, hogy azok is hagyj‡k abba az evezŽst. Miel™tt egym‡snak ŸtkšzŸnk. MŽg szerencse, hogy csak most sz‡llt le a kšd Ð gondolta a
vajda, mikšzben katon‡i a trombitaszerž alkalmatoss‡gba ordib‡lva igyekeztŽk elŽrni a szomszŽdos g‡ly‡kat.
Ð MŽg szerencse, hogy csak most sz‡llt le a kšd Ð mondta Toldi Mikl—s,
miut‡n kik‡sz‡l—dott a cs—nakb—l. A legkšzelebbi haj—n ugyanis ™ volt a
kapit‡ny.
Ð AzŽrt nem b‡nn‡m, ha elkerŸlne minket az ilyen szerencse Ð morogta a vajda, miut‡n megšlelte Toldit.
Ð De legal‡bb l‡ttuk a partot Ð ellenkezett a m‡sik. Ð L‡ttuk
Manfredonia tornyait. M‡r csak meg kell v‡rnunk a j— id™t, azt‡n suhi!
Ð mondta mŽg Žs vid‡man a kardj‡ra csapott.
Ð AzŽrt ez nem lesz f‡kly‡smenet Ð intette Lackfi. Ð Ez a nyamvadt ficsœr, ez a Tarant—i Lajos szinte minden v‡rat visszavett az ‡rul—
Urslingeni Werner seg’tsŽgŽvel.
Ð De a m‡sik nŽmet Ð hogy is h’vj‡k? Ð az hž maradt!
Ð Wolfhardt Ulrik. Na igen Ð morfond’rozott a vajda. Ð Ez Žrdekes.
Ð Mi az Žrdekes?
Ð Hogy nem tartanak šssze. Ez az Žrdekes. NŽmet mind a kett™, azt‡n
harcolnak egym‡ssal.
Ð Mi ebben a kŸlšnšs, Lackfi uram? A talj‡nok egy rŽsze szintŽn mellŽnk ‡llt, amikor el™szšr jšttŸnk N‡poly ellen. EmlŽkezz csak vissza, h‡nyan h—doltak nekŸnk!
Ð Igazad lehet. De a magyar miŽrt nem ilyen? Ð indulatoskodott a
vajda.
Ð Vagy el tudod kŽpzelni, hogy pŽld‡ul mi ketten egym‡snak essŸnk?
Ð Mi ketten soha nem fogunk egym‡snak esni Ð v‡laszolt —vatosan
Mikl—s.
Ð Na ugye? Ugye, hogy kŸlšnbek vagyunk mindenfŽle nŽpnŽl!
Ð Mi ketten soha nem tudn‡nk b‡ntani egym‡st Ð fžzte tov‡bb a sz—t
Mikl—s. Ð De vajon mindenkir™l elmondhat— ugyanez?
Ð Hogy mondod? Nem Žrtem!
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Ð Figyeljen ide a nagys‡gos vajda! Ð Toldi odŽbb tessŽkelte egy kicsit a
ãmedvŽtÓ. A g‡lyafelŸgyel™ ugyanis m‡r igencsak hegyezte a fŸlŽt. Az
ilyesfajta beszŽlgetŽsek mindig ŽrdekesekÉ Ki tudja, h‡tha lehet egy kis
pŽnzt csin‡lni bel™leÉ
Ð Mit fontoskodsz te itt šsszevissza, Mikl—s?
Ð Csak azt, hogy egyszer gondolja vŽgig nagys‡god, ki az, akire feltŽtlenŸl sz‡m’that a kir‡lyi udvarban, Žs ki az, akire nem.
Ð Csak nem òjlakira gondolsz?
Mikl—s kŽtŽrtelmžen mosolygott, de mondani csak ennyit mondott: Ð
Felsz‡llt a kšd! ƒs karj‡val a part felŽ intett. A t‡volban œjb—l feltžntek a
magyar kir‡lyhoz hž maradt v‡ros, Manfredonia tornyai.
Ð MiŽrt olyan Žrdekes ez a kšnyv?
Ð Sz‡sa lopta el, ez egŽszen biztos!
Ð Annyira izgalmas?
Ð M‡r akkor is ennyire rongyos volt?
Ð Azt hiszi ’gy bev‡g—dhat Zeuszn‡l!
Ð MiŽrt nem a kŽrdŽsre v‡laszolsz?
Ð Te Harry, Johnny miŽrt nem a mi kŽrdŽseinkre v‡laszol?
Mentek hazafelŽ, Johnny pedig dœlt Ð fœlt mag‡ban. Se l‡tott, se hallott. Annyira felizgatta kšnyvŽnek v‡ratlan megkerŸlŽse, no meg annak
kšrŸlmŽnyei, hogy valami egŽszen furcsa, zaklatott ‡llapotba kerŸlt. KilŽpett, s a nagy hetedikesek alig b’rt‡k kšvetni ™t, a kis hatodikost. VŽgŸl
Harry unta meg ezt a val—ban lehetetlen ãcsapatversenytÓ.
Ð Hagyj‡tok Ð Žs ujj‡t a homlok‡ra tette. Ð Valamije hi‡nyzik a szerencsŽtlennek. MŽg Claire Ð a sz™ke Claire, aki mindig ki szokott ‡llni
JohnnyŽrt, sz—val ™ is csak s—hajtott egyet, Žs a fejŽt ingatta. Ð Johnny,
Johnny Ð suttogta maga elŽ Ð, rossz vŽge lesz ennek!
Johnny pedig alig v‡rta, hogy hazaŽrjen. òtkšzben lehiggadt valamennyire, Žs elhat‡rozta, hogy holnap okvetlenŸl megkšszšni a fiœknak a
seg’tsŽget. Ð NŽlkŸlŸk biztosan nem j‡rtam volna sikerrel Ð gondolta.
Maciek nem adta volna vissza a kšnyvet ilyen kšnnyenÉ B‡r sosem lehet
tudniÉ Hiszen magyarul van ’rva! Johnny a homlok‡ra csapott. H‡t persze! ƒs Žn mŽg mondtam is a tšbbieknek. Csak a nagy izgalomban senki
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sem figyeltÉ Pedig Claire is tudtaÉ Sz—val? Sz—val Maciek egy sz—t sem
Žrthetett bel™le! Az apja el™tt is csak megj‡tszotta az olvas‡stÉ Esetleg beletette a sportœjs‡got, hogy ne legyen annyira feltžn™É R‡jštt, hogy ’gy
bev‡g—dhat az šregnŽl. Hihetetlen! Egyszeržen hihetetlen!
Nagypapa szerencsŽre mŽg nem volt otthon. †res volt a h‡z, mikor hazaŽrt. Johnny gyorsan lerœgta a cip™jŽt, levetette mag‡t az ‡gyra, Žs felŸtštte a kšnyvet. Ekkor l‡tta csak, hogy bizonyos lapok hi‡nyoznak bel™le, szerencsŽre az elejŽr™l. Valaki kitŽpte ™ket. Ann‡l a rŽsznŽl viszont,
ahol Lackfi vajda Manfredoni‡ba Žrkezik, egy idegen kŽz rŽmpof‡kat m‡zolt a pap’rra. A betžket azŽrt itt-ott valahogy mŽgis ki lehetett silabiz‡lniÉ PŽld‡ul ezt: Sz’nŸltig megtelt a fehŽrv‡ri nagytemplom. Na, ezzel j—l elb‡ntak Ð gondolta Johnny, Žs ‡s’tott egyet. Nem is gondolta, hogy ennyire
‡lmosÉ Pedig annyira, de annyira k’v‡ncsi volt a kšnyvreÉ A tšrtŽnet
folytat‡s‡ra. Azt‡n tessŽk, itt a kšnyv, ™ meg elalszik. Er™t vett mag‡n,
pr—b‡lta nyitva tartani egyre —lmosabb‡ v‡l— szempill‡it. MŽg egyszer Žs
hangosan elolvasta a nyit— mondatot a nagytemplomr—l, majd mŽg egyszer Žs mŽg egyszer. Saj‡t szavai t‡voli zsong‡ss‡ sžržsšdtek, s ebb™l a
zsong‡sb—l ŽszrevŽtlenŸl emelkedett ki a nagytemplom harangj‡nak a
hangja. A harangzœg‡s er™sšdštt, s Johnny egyszer csak ott ‡llt a zokog—,
keserg™ tšmegben, a magyar kir‡lyok koron‡z‡si Žs temetkezŽsi helyŽn,
SzŽkesfehŽrv‡ron.
Ð SzegŽny Margit kir‡lynŽ!
Ð Nem sok‡ig Žlvezhette a kir‡lyn™sŽget!
Ð Ki tudja, mi mikor kšvetkezŸnk!
Johnny oldalra nŽzett, Žs kŽt gy‡szruh‡s hšlgyet pillantott meg nem
messze t™le ‡csorogni. TulajdonkŽppen egŽszen fiataloknak l‡tszottak, de
arcuk duzzadt volt a s’r‡st—l. ïk keseregtek ’gy az el™bb. H‡t ezek nem
tœl Žrdekesek. NŽzzŸnk ink‡bb kšrŸl, h‡tha l‡tok valaki ismer™st! Hopp,
megvan! A kir‡ly.
Johnny szeme lassan megszokta a templomi fŽlhom‡lyt. L‡tta a kir‡lyt, s‡padt szomorœ szemekkel ‡llt a ravatal el™tt. Mellette Ždesanyja,
a csonka kezž ErzsŽbet, azt‡n egy m‡sik fiatalember, aki nagyon, de
nagyon hasonl’tott Lajoshoz. Neki is hull‡mosan gšndšršdštt a haja,
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csak Žppen Lajossal ellentŽtben pirospozsg‡s az arca Žs ŽlŽnken villog
a tekintete. Vajon ki lehet?
Ð Istv‡n herceg! Lajos kir‡ly šccse! Milyen dali‡s ifjœ! Ð hallja a suttog‡st maga mellett. Johnny —vatosan fŽlrepillant, Žs ijedten ismeri fel az
egyik suttog— hšlgyben Garai Kl‡r‡t. Gyorsan elford’tja a fejŽt, de kŽs™n.
Ð J‡nos œrfi! Nah‡t! Ð csicsergi a l‡ny, s kšnyškŽvel t‡rsn™jŽt bškšdi.
Ð SzerencsŽs J‡nos! De šrŸlšk, hogy œjra l‡tom! Ð Johnny kŽnyszeredetten int a fejŽvel, hogy ™ is šrŸl. Azt‡n œgy tesz, mintha borzaszt—an lekštnŽk ™t a szertart‡s rŽszletei. Mer™en nŽz el™re, Žs mŽg a h‡ta is azt sugallja, hogy ™ annyira meg van hatva, most nem b’r tšr™dni semmifŽle
l‡nnyal, mŽg a szŽpsŽges Ð ‡m sajna but‡cska Ð Garai Kl‡r‡val sem.
ãSzerelmes bar‡taim!Ó Most Mikl—s œr, a nyitrai pŸspšk celebr‡l.
Johnny fŸlel, Žs tŽnyleg Žrdekeseket hall. A pŸspšk ugyanis elkezdi
çd‡mt—l Žs ƒv‡t—l az ™si bibliai tšrtŽnetet, de legel™szšr is ezt mondja:
ãL‡tj‡tok feleim, mik vagyunk? Bizony por Žs hamu vagyunk.Ó Azt‡n Žppen ott tart, hogy ãengedett az šrdšg cs‡b’t‡s‡nakÓ, amikor Johnny nem
b’rja meg‡llni, Žs oldalt siklik a tekinteteÉ Garai Kl‡ra visszamosolyog r‡,
s™t j—l l‡that—an kacsint egyet a buta szemŽvelÉ Ajjaj! RemŽlem m‡s nem
vette Žszre! ãÉ Žs evett a tiltott gyŸmšlcsb™l.Ó Johnny megpr—b‡l œgy tenni,
mintha ™ nem is Garai Kl‡r‡t nŽznŽ. Mintha valakit keresne a tšmegb™l. ƒs
akkor megpillantja. Fekete k‡mzs‡s alak, ‡ll‡n kurta kis kecskeszak‡ll. Alacsony gonosz homlok, gyžlšlkšd™, de okos tekintet. Arc‡n barack alakœ,
m‡r begy—gyult sebhely, heg Žktelenkedik. ãƒs az gyŸmšlcsben hal‡lt
evŽk!Ó Artus Bern‡t! Johnny majdnem felugrott a helyŽr™l. Artus Bern‡t!
H‡t ez mŽg mindig nem halt meg? ãNem csup‡n mag‡nak, de minden
ut—dj‡nakÉÓ Saj‡t szememmel l‡ttam, ahogy ‡lltak ki a mellŽb™l a ny’lvessz™k! ãÉkik azok? Mi vagyunk! Mert kšzŸlŸnk egy sem kerŸlheti el ezt
a vermet!Ó Hœ, de vigasztal—! Tiszta šršm Mikl—s pŸspškšt hallgatni! De
valahogy sz—lni kellene a kir‡lynakÉ Hogy itt van Artus Bern‡tÉ Csak
most szak‡llt viselÉ Žl, Žs egŽszen biztosan valami gonoszs‡gon tšri a fejŽt!
ãIm‡dkozzunk h‡t e szegŽny ember lelki ŸdvŽŽrt! Mert a fiatalon elhunyt kir‡lynŽ, akinek hal‡l‡t a szšrnyž dšgvŽsz, a pestis okozta, olyan
szegŽny, mint b‡rki kšzŸletek. Im‡dkozzunk Szent Mih‡ly arkangyalhoz,
Szent PŽterhez, Žs minden angyalokhoz, hogy seg’tsenekÉÓ
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Johnny megpr—b‡l el™refurakodni a tšmegben. Szemreh‡ny— tekintetek, szœr—s pillant‡sok. Ð Szertart‡s alatt illik csendben maradni! Ð hallja.
Majd ezt: Ð Hov‡, hov‡ ily sŸrg™sen fiatalember? Ð ƒs kŽt szŽles v‡ll, mint
valami —ri‡s zsilip lez‡rja az œtj‡t. Ð A kir‡lyhoz megyek, nagyon fontos
Ÿgyben! ãÉhogy megmutass‡k neki az utat a mennyorsz‡gbaÉÓ Ð Mikor
a kir‡ly felesŽgŽt temetik, nincs fontosabb Ÿgy! Ð dšrren r‡ az egyik szŽles
v‡ll. Ð De van! Ð Johnny izgatottan lihegi: Ð de van!
Ð Mi az a nagyon fontos? Ð Žrdekl™dik a v‡ll, igyekszik suttogni, hogy
ne zavarja a szertart‡st, de akkora tŸd™b™l prŽseli ki a leveg™t, amekkor‡val nem lehet csendben maradniÉ ãÉhogy az œristen ™t jobbj‡ra
ŸltesseÉÓ
Ð Artus Bertrand! Ð Johnny l‡tja, m‡r tšbben felfigyeltek r‡juk.
Ð Micsoda? Ð kŽrdezi a v‡ll. Ð Artus Bertrand m‡r rŽges-rŽg meghalt! Ð
GilŽti Mikl—s ‡ll el™ttŸk, egy kicsit balra. A n‡dor m‡r j— ideje rosszall— tekintettel figyeli ™ketÉ ãÉhogy çbrah‡m kebelŽre fogadjaÉÓ
Ð Nem halt meg! Itt van a templomban! ƒs biztos valami rosszban s‡ntik‡l!
Ð Rendbont‡s Ð a n‡dor nem tšr™dik vele, hangos beszŽde zavarja-e a
misŽt, vagy sem. Ð Fogj‡tok el! Ð Johnny Žrzi, markos kezek ragadj‡k meg,
Žs vonszolj‡k ki a templomb—l. Ð Minden elveszett Ð gondolja mŽg. Azt‡n
egŽszen t‡volr—l ezt hallja: ãMondj‡tok h‡romszor: Urunk irgalmazz!Ó ƒs
mondj‡k: ãKyrie Eleison!Ó
Johnnyt mŽly gšdšrbe lšktŽk. Zuhant j— p‡r mŽtert, mire fšldet Žrt. Vis’tva menekŸltek al—la a patk‡nyok. SzerencsŽre csak a bal keze kisujj‡t
Ÿtštte oda, csšpšgštt bel™le a vŽr. KŽs™bb ugyan a h‡ta is megf‡jdult, de
egyel™re mŽg nem Žrezte. Na, most tŽnyleg elkelne az irgalom Ð gondolta.
Johnny nem Žrzett fŽlelmet, csak Žktelen dŸhšt, mŽrget Žs felh‡borod‡st.
Hogy amikor ™ figyelmeztetni akar a veszŽlyre, ezek itt balga m—don verembe vetik, mint valami kšzveszŽlyes bžnšz™t odahaza, az ‡llamokban.
Artus Bernard kšzben meg nyugodtan szšvšgetheti a h‡l—tÉ
KšrŸlnŽzett. A gšdšrb™l tov‡bb lehetett menni egy szžk Žs keskeny ‡tj‡r—n egy t‡gasabb helyisŽgbe. Dohos falak Žs m‡ll— vakolat. ƒsÉ Žs emberi csontok meg patk‡nyok meg ez az elviselhetetlen bžz! Johnny meg-
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ijedt. Ilyet mŽg sohasem l‡tott, hogy csontokÉ Igaz, csak kett™-h‡rom hever itt, kopony‡t pedig nem l‡tok, de mŽgis! Mi lesz, ha itt felejtenek? Itt
fogok megrohadni a XIV. sz‡zadban? Hirtelen Ð ki tudja miŽrt Ð a pap‡ja
jutott az eszŽbe. Johnny apja egy hatalmas gy—gyszergy‡rt— cŽgnŽl dolgozott, Žs amolyan orvoss‡g-diplomatakŽnt j‡rta a vil‡got. (Legal‡bbis ’gy
szokta mondani. Hogy ™ a gy—gyszerek utaz— nagykšvete.) Milyen j— lenne, ha ™ most itt lenne, Žs nem Eur—p‡ban, ahov‡ m‡r j—val hœsvŽt el™tt
elrepŸlt, Žs csak a ny‡r elejŽn tŽr majd vissza.
De hiszen Žn is Eur—p‡ban vagyok Ð jutott az eszŽbe. Csak Žppen nŽh‡ny sz‡z Žvvel el™bb. Ezt a papa nem tudhatja Ð ‡llap’totta meg t‡rgyilagosan, Žs œgy dšntštt, egyel™re visszaprŽseli mag‡t a helyŽre, azon a bizonyos ‡tj‡r—n keresztŸl. Ott legal‡bb nincsenek csontok, Žs a bžz sem anynyira elviselhetetlen. êgy is tett. A kšrŸlmŽnyekhez kŽpest igyekezett kŽnyelmesen elvackol—dni Ð hja, ez nem az otthoni ‡gyik—! Ð kicsit mŽg sajn‡lta mag‡t Ð szegŽny Johnnyt gšdšrbe dobt‡kÉ majd mŽly ‡lomba zuhant.
Bar‡ts‡gtalan rugdos—d‡sra Žbredt.
Ð Kelj fel, te gazember! Te is csak a templomban b’rsz zajongani! Most
miŽrt nem kiab‡lsz?!
Johnny kinyitotta a szemŽt, Žs igyekezett olyan gyorsan talpra ugrani,
amilyen gyorsan csak tudott. (Ha ezt Bessy nŽni l‡tn‡! Hogy ™ az els™ sz—ra kiugrik az ‡gyb—l!) Igaz, ‡gy egy sz‡l seÉ Na mindegy. LŽnyeg, hogy
Johnny fel‡llt. KŽt Ð mondanom sem kell Ð szŽles v‡llœ hadfi ‡llt el™tte,
karddal az oldal‡n.
Ð GyerŸnk, gyerŸnk Ð n—gatt‡k Johnnyt. A kapit‡ny m‡r nagyon szeretne elbeszŽlgetni veled!
Johnny megpr—b‡lta szemŸgyre venni ™ket, am’g mentek, keresztŸl a
m‡r ismert szžk ‡tj‡r—n, azt‡n a csontok kšzštt, majd rengeteg lŽpcs™n
fšlfelŽ. De nem sokat l‡tott a fŽlhom‡lyban, r‡ad‡sul ™t lškdšstŽk el™re.
A sštŽtben lŽpten-nyomon elbotlott, megŸtštte a tŽrdŽt, karj‡t, lehorzsolta a kšnyškŽt, m‡r tšbb sebb™l vŽrzett, de az ™ršk nem k’mŽltŽk. Johnny
azt hitte soha nem lesz vŽge ennek a k‡lv‡ri‡nak, ‡m hirtelen fŽnyessŽg
t‡madt, Žs Johnny j—kora d’szes teremben tal‡lta mag‡t, melynek ablakain
csak œgy ragyogott befelŽ a kora ™szi nap.
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Ð MiŽrt kiab‡lt‡l a templomban? Kinek az embere vagy? Ð Fick—! Mintha m‡r l‡ttalak volna valaholÉ
Johnny szeme csak lassan szokta meg a vil‡goss‡got, de a hangot
mindj‡rt megismerte.
Ð SzerencsŽs J‡nos vagyok, Mikl—s œr, Žs talj‡nfšldšn tal‡lkoztunkÉ
Ð Nem emlŽkszem Ð Toldi tagad—lag r‡zta a fejŽt. Ð Ilyen nevž emberre
nem emlŽkszem. Sz—val miŽrt kiab‡lt‡l a templomban?
Ð Artus Bertrand miatt! Ott Ÿlt a gy‡szol—k kšzštt fekete k‡mzs‡ban Žs
a szak‡ll‡ba vigyorgott.
Ð A sz—szŽkt™l balra? Garai uram rokons‡ga mšgštt? Igen? Ð kŽrdezte
mŽg, mert Johnny a meglepetŽst™l (hogy Toldi ilyen hamar kital‡lta) csak
b—logatni tudott.
Ð Aha. Subich Mladen.
Ð Kicsoda? Johnny nem hitt a fŸlŽnek.
Ð Subich Mladen. Horv‡t zsoldoskapit‡ny. ït nŽzted Artus Bertrandnak.
De Artus Bertrand m‡r rŽges-rŽg halott. A saj‡t szememmel l‡ttam, amikor
a kir‡lyi ’j‡szok lenyilazt‡k a gazembert. ƒs Bertrandnak nem volt szak‡llaÉ Sz—val ezŽrt kiab‡lt‡l. Lehet, hogy mŽgis rendes ember vagy?
Johnny csak most l‡tta, hogy Toldi egy hatalmas mŽretž szŽkben ŸldšgŽl. A szŽk karf‡j‡ra az ismeretlen mester struccokat faragott. Valamenynyien szerencsepatk—t tartottak a cs™rŸkben.
Ð Tal‡n nem cŽloztak rendesen. Tal‡n mŽgiscsak Žletben maradt.
Ð Kiz‡rt. De hogy is mondtad bar‡tom, milyen nŽven sz—l’tj‡k kegyelmed?
Ð J‡nos. SzerencsŽs J‡nos Ð v‡laszolta Johnny, mikšzben alig b’rta
visszafogni a kibuggyan— nevetŽst Toldi rŽgies beszŽde miatt. ãKegyelmed!Ó Ha ezt Maciek hallan‡! Ha Willie hallan‡, vagy Claire! Ha Zeusz
hallan‡!
Ð MŽgiscsak tal‡lkoztunk talj‡nfšldšn Ð Toldi homlok‡n šsszeszaladtak a r‡ncok.
Ð Megvan! Ð ki‡ltott fel. Ð A kir‡ly rokona vagy! Neked volt struccos
gyžrž az ujjadon Ð tette mŽg hozz‡ megbŽkŽlten, hogy ’gy beazonos’totta
mag‡nak a fiœt.
Ð De a kir‡lyt most nem kell fŽltened. Elutazott ErdŽlybe, meghallgatni
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a kilenced panaszosait. Hi‡ba no, elkšltšznek a jobb‡gyokÉ No meg
medvŽre vad‡szniÉ Ð tette hozz‡ Žs vigyorgott. Johnnynak œgy tžnt,
hogy egyre messzebbr™l l‡tja ezt a vigyorg— sz‡jat, a vak’t— fehŽr fogakkal. Ð A francba Ð gondolta. Ð M‡r megint csak ‡lmodtam.
Ð De honnan emlŽkezett r‡m a kapit‡ny? Hiszen az is az Žn ‡lmom
volt! Odakint mŽg vil‡gos volt, mikor Johnny felŽbredt. Gyorsan vŽgigtapogatta mag‡t. Eltžnt r—la a durva poszt—ruha, amiben a kapit‡ny elŽ vezettŽk, œjb—l farmert viselt Žs ršvid ujjœ trik—t. çm a kšnyške Ð nos a kšnyške tiszta vŽr! Biztosan bevertem alv‡s kšzben Ð gondolta Johnny. De
nem sok ideje maradt a morfond’roz‡sra, mert ny’lt az ajt—, Žs nagypapi
csšrtetett be nagy dŽrrel-dœrral a szob‡ba.
Ð Ellopt‡k a kšnyvedet? ƒs nekem nem is sz—lt‡l? J—l tšnkretettŽk Ð
mondta mŽg, amikor kezŽbe vette A strucc vŽrŽt.
Ð Seg’thetnŽl nŽh‡ny dologban Ð sz—lalt meg Johnny.
Ð PŽld‡ul? Ð kŽrdezte nagypapa, de kšzben le nem vette a szemŽt a
kšnyvr™l. S™t, simogatta, mintha valami szŽpl‡ny lenneÉ
Ð De csak akkor, ha most a nagypapi vagy Žs nem a BeszŽl™ Lovag.
Ð Annyira szšrnyž volt? Ð Žrdekl™dštt a nagypapa.
Ð Ki‡br‡nd’t—. Mint egy boh—c.
Ð Csak ršvid id™re sz—lt a megb’zat‡s Ð menteget™dzštt nagypapa. Ha
zavar, tšbbŽ nem v‡llalomÉ
Ð J— lenne Ð mondta Johnny. Nagyon, de nagyon j— lenne!
Ð BeszŽljŸnk ink‡bb arr—l, hogy mire vagy most k’v‡ncsi Ð nagypapa
szemmel l‡that—an feszengett.
Ð PŽld‡ul, hogy kik azok a jobb‡gyok?
Ð A jobb‡gyok a kšzŽpkori Eur—p‡ban a fšldet mžveltŽk. Ð Nagypapa
leŸlt az ‡gy szŽlŽre. Kšzben szomorœ arccal helyezte az imm‡r rongycsom—ra hasonl’t— kšnyvet Johnny asztal‡raÉ
Ð Mint dŽlen a rabszolg‡k?
Ð Olyasmi, de mŽgsem az. A jobb‡gy szabad ember volt, szabadon j‡rhatott-kelhetett az orsz‡gban.
Ð A fšlszabad’tott rabszolga is szabadon kšzlekedhet.
Ð Igen, de csak amelyiket fšlszabad’tott‡k! A jobb‡gynak viszont az el-
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kšltšzŽs alapvet™ joga. Ð Nagypapa œjra vid‡m volt, elfeledkezett a kis h’j‡n teljesen tšnkretett mžr™l, s lelkesen magyar‡zott.
Ð Hm Ð tšprengett hangosan Johnny. Ð ƒs mŽg? Ez nem tžnik valami
nagy kŸlšnbsŽgnek.
Ð Mondok valamit, amit™l mindj‡rt megŽrted. A jobb‡gy saj‡t maga
mžvelte a fšldjŽt. Mondjuk bevetette az egŽszet bœz‡val.
Ð Legyen ink‡bb kukorica!
Ð Legyen. De azt ne felejtsd el, hogy a kukorica innen, vagyis Amerik‡b—l sz‡rmazik. A jobb‡gys‡g intŽzmŽnye meg legink‡bb eur—paiÉ ògyhogy tal‡n mŽgiscsak jobb lesz a bœza.
Ð Nem b‡nom Ð felelte Johnny. Ð De mŽg mindig nem Žrtem.
Ð V‡rj egy kicsit, mindj‡rt vil‡gos lesz minden. Teh‡t tegyŸk fšl, hogy
vetett h‡rom zs‡kkal, Žs aratott t’zzel.
Ð Vagyis ™szre t’z zs‡k bœz‡ja lett.
Ð Pontosan. Na most ebb™l egy zs‡kot, vagyis a tizedik tizedet el kellett
vinnie a templomba. Ez volt az œgynevezett egyh‡zi ad—, a tized.
Ð ƒs a papok elfogadt‡k?
Ð Mi az, hogy! KŸlšnben is, tšrvŽny ’rta el™.
Ð De j— dolguk van ezeknek a papoknak. Nem csin‡lnak semmit, azt‡n
csak œgy kapnak egy zs‡k bœz‡tÉ
Ð Ez azŽrt ’gy nem igaz. MisŽztek, eskettek, temettek Žs kereszteltek.
Meggy—ntatt‡k a haldokl—kat, Žs fšladt‡k az utols— kenetet. A kolostori iskol‡ban pedig tan’tottak, Žs ha kellett, gy—gy’tottak is.
Ð Gy—gy’tottak? Mint ma a k—rh‡zban?
Ð Nem. Nem Ð nagypapa felnevetett. Ð Legink‡bb gy—gyfŸveket haszn‡ltak Žs bekštšttŽk a sebeket. De tŽrjŸnk vissza a jobb‡gyhoz.
Ð TŽrjŸnk.
Ð Teh‡t maradt kilenc zs‡k bœz‡ja. Ebb™l mŽg egy zs‡kot, vagyis a kilencedik tizedrŽszt a fšldesœrnak kellett adnia. Ez volt a kilenced ad—. De
ezt csak Nagy Lajos tette kštelez™vŽ. Hozz‡teszem: ‡ltal‡noss‡ csak Žvsz‡zadok mœlva lett a beszedŽseÉ
Ð SzegŽny. Akkor m‡r csak nyolc zs‡kja maradt.
Ð Bizony. De emlŽkszel arra, hogy h‡ny zs‡kot vetett?
Ð †hŸm. H‡rmat.
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Ð Gondolj csak bele, mi tšrtŽnik akkor, ha az egyik tavaszon hat zs‡k
bœz‡t, vagyis kŽtszer annyit vet el, mint az el™z™ Žvben?
Ð Akkor kŽtszer annyit takar’t be az ™sszel.
Ð Pontosan. Legal‡bbis ha a jŽg el nem veri, tžz nem Žgeti, ‡rv’z, belv’z
nem teszi tšnkre. TegyŸk fšl, hogy nem. Mennyit kell vajon ad—znia?
Ð Abb—l is kŽtszer annyit.
Ð ƒs mennyi marad neki?
Ð SzintŽn a dupl‡ja.
Ð L‡tod, ez a kŸlšnbsŽg jobb‡gy Žs rabszolga kšzštt. A rabszolga nincs
miŽrt igyekezzen, ha tšbbet dolgozik, tšbbet termel, neki ugyanœgy semmi se jut, mintha egŽsz nap csak lust‡lkodik.
Ð Akkor ezŽrt j— elcs‡b’tani meg elrabolni a jobb‡gyokat? Mert akkor
tšbb ad—t fizetnek a fšldesœrnak?
Ð êgy van. Azonk’vŸl tšbb jobb‡gy tšbbet robotol.
Ð Az meg micsoda?
Ð A robot ingyenmunka a fšldesœr fšldjŽn, amit majors‡gnak neveztek.
Ð Azt is nekik kellett csin‡lni?
Ð Nekik bizony. B‡r abban az id™ben a robot sem volt annyira komoly
dolog. Legink‡bb csak fuvaroz‡st meg szŽnakasz‡l‡st jelentett. De nem
kellene m‡r meg‡gyaznod? …reg este lett!
Ð Nem Žrtem. Akkor meg mib™l Žlt a fšldesœr?
Ð FŽlted ™ket, Johnny? Ne agg—dj, szedtek mindenfŽle ad—t. Aj‡ndŽkokat kšveteltek, ha szŸletŽsnapjuk volt, ha a fšldesœr gyermeke h‡zasodott, ha nŽvnap volt, ha keresztel™, mindig. A kilenced csak a jobb‡gyterhek egysŽgesŸlŽsŽt jelentette, s valamifŽle vŽdelmet a szegŽnyebb nemeseknek. Hogy a nagyœr ne tudja elcs‡b’tani a jobb‡gy‡t.
Viszont Žn m‡r nem vagyok hajland— tov‡bb ad—zni a tud‡sommal
II. J‡nos ™szentsŽge olt‡r‡n‡l, mert rettent™en ‡lmos vagyok. Te aludt‡l
dŽlut‡n, nem œgy, mint Žn. ƒs Žjjel mŽg utolj‡ra k’sŽrtenem is kell egy kicsit! Ma mŽg Žn vagyok a BeszŽl™ Lovag! Ð Nagypapa hosszan nyœjt—zkodott. çs’tozott. Persze Ð gondolta Johnny Ð, udvarolt az šreg! Ha ezt a
nagymama megtudjaÉ! çm hangosan csak ennyit mondott:
Ð J—l van, kedves h’vem, id™sebb John Fortunate! Legyen —hajt‡sod
szerint. Elbocs‡talak. Ð ƒs kŽzcs—kra nyœjtotta a kezŽt.
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Ð Igaz‡n meghat— fensŽges œr! ƒlek is az alkalommal! Csak mŽg felteszem a lovagi sisakomat Ð hajolt meg nagypapa, majd kih‡tr‡lt az ajt—n.
Igaz‡n aranyos nagypap‡m van Ð gondolta Johnny, mikor mag‡ra maradt. ƒs mennyi mindent tud a kšzŽpkorr—l! De tŽnyleg j— lenne egyszer a
pap‡val is beszŽlni ezekr™l a dolgokr—lÉ
Johnny s—hajtott egyet, ‡m mŽg miel™tt olvasni kezdett volna, eszŽbe
jutott Zeusz. Hogy haragszik-e mŽg, Žs hogy tal‡n azŽrt kedveli ™t anynyira, mert nincsenek itt a fiai. ƒn meg apa helyettÉ Johnny ezen mŽg
morfond’rozott egy darabig, azt‡n lapozgatni kezdett a megtal‡lt kšnyvben, de legnagyobb csod‡lkoz‡s‡ra egy ‡rva sz—t sem lelt benne sem
Subich Mladenr™l, sem az Žletben maradt Artus Bernardr—lÉ
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z—val a kezdeti sikerek ut‡n Lackfi veresŽget szenvedett. Hi‡ba foglalta el Cornet—t, Ascolit, Capu‡t, hi‡ba vette be œjra az ‡tkozott aversai v‡rat, hi‡ba verte meg Tarant—i Lajost kŽtszer is.
Ð ògy tžnik, felsŽg.
Ð ƒs megint ez a nyavaly‡s Urslingeni Werner! De h‡t mondd, miŽrt
hitt neki a vajda?! Azok ut‡n, hogy egyszer m‡r megcsalt minket Žs Johann‡hoz p‡rtolt? MiŽrt fogadta vissza ™ket? Tal‡n Ulrik beszŽlte r‡?
Ð Nem hiszem, felsŽges œr. Megkock‡ztatnŽk egy kijelentŽst, ha nem
tudn‡m, mennyire kedveled az id™s Lackfi uratÉ
Ð Hogyhogy mennyire kedvelem?
Ð Szemmel l‡that—lagÉ nagyon.
Ð Te Mikl—s, te ne kertelj itt nekem! Ha tudsz valamit, t‡rd fel! Nem
marad el a jutalmad!
Ð Tudod j—l, uram, hogy nem a jutalom vezŽrelÉ De amikor Margit kir‡lyn™ temetŽse ut‡nÉ vagyis el™ttÉ mikor Guido b’bornok j‡rt itt n‡lunkÉ
Ð òjlaki Kont Mikl—s! Ne štšlj-hatolj, ne kertelj, hanem v‡gj bele, vagy
mindj‡rt kir‡zom bel™led az igazs‡got! NehŽz lesz ’gy l—h‡ton, de Žn
megteszem, isten engem œgy segŽljen! Arra gondolsz, hogy Istv‡n šcsŽm
meg Durazz—i K‡roly šzvegye, M‡riaÉ? Na, mondd m‡r!
Ð Nem, dehogyÉ
A k’sŽret j—csk‡n lemaradt a h‡tuk mšgštt. A t‡j gyšnyšrž volt, zšldelltek a mez™k, a fenyvesek pedig az Žgig Žrtek. Erd™elve hegyei kšzštt
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j‡rtak. Lajos a kšznemesi elŽgedetlenkedŽs miatt utazott ide, s òjlaki œr
vele tartott. Itt az erdŽlyi hegyek kšzštt Žrte a h’r Lackfi Istv‡n veresŽgŽr™l a visszap‡rtolt, majd œjra fell‡zadt Werner Žs zsoldosai miatt. Lajos
hangosan gondolkodva fejtette ki vŽlemŽnyŽt a hadj‡ratr—l, a f™poh‡rnok
meg mintha tudna valamitÉ Lajos kir‡ly meg‡ll’totta a lov‡t.
Ð Kinyšgšd vŽgre, amit szeretnŽl, vagy nem? Vagy fŽlsz, hogy meghall
bennŸnket valaki?
Ð Ugyan, dehogy! Ð òjlaki is meg‡llt.
Ð De tal‡nÉ Sz‡lljunk le a l—r—l! Ð s a poh‡rnok m‡r le is csusszant a
zšldell™ p‡zsitra. Ð Sz—val Ð kezdte —vatosan, de el™bb mŽg kšrŸlkŽmlelt, hogy tŽnyleg senki sem leskel™dik, hallgat—zik a kšzelben Ð sz—val,
mikor Guido b’bornok el™‡llt a h‡zass‡gi tervvel Istv‡n herceg Žs M‡ria kšzštt, akkor Lackfi œr Žppen a legnagyobb gy™zelmeket aratta N‡polyban.
Ð êgy igaz. ƒs mi kšvetkezik ebb™l? Ð Lajos j—val lassabban, mint a poh‡rnok, de szintŽn lek‡sz‡l—dott a nyeregb™l.
Ð Ebb™l mŽg semmi. Azaz hogy akkor arr—l volt sz—, hogy a szerencsŽtlen hadi helyzet miattÉ
Ð É Ami sz‡munkra szerencsŽs volt Ð szœrta kšzbe epŽsen a kir‡ly.
Ð É sz—val, hogy a n‡polyiak sz‡m‡ra szerencsŽtlen hadi helyzet miatt
Johanna Žs Tarant—i Lajos lemond a tr—nr—l Istv‡n Žs Johanna hœga, M‡ria
jav‡ra, Žs seregeiket kivonj‡k az orsz‡gb—l. ƒs akkor ott ‡llt mellettem
Subich Mladen.
Ð A fekete k‡mzs‡s horv‡ti. Akit Velence megmentett, Žs aki megint a
hžsŽgŸnkre tŽrt.
Ð Az, az. ƒs a fŸlembe sœgta, hogy semmi sem lesz abb—l, mert Ð Žs itt
òjlaki nagy leveg™t vett Ð Johanna œgyis megveszi Lackfi urat. Sz™ršst™lb™ršstŸl!
Ð Hogy a vajd‡t? Megvesztegeti?
Ð êgy mondta, uram!
Ð El™bb hiszem, hogy a tulajdon any‡mat! Ð Lajos felpattant ŸltŽb™l.
Ð Ugye mondtam, hogy haragudni fog felsŽgedÉ Ð òjlaki egŽszen kŽtsŽgbeesetten nŽzett. Ott Ÿlt a fšldšn, nem mert fel‡llni, csak pislogott fšlfelŽ, mint az a bizonyos miskolci bŽka a kocsony‡ban.
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A kir‡ly fejŽben meg csak œgy rajzottak a gondolatok. Hogy m‡r akkor
le volt j‡tszva minden? Hogy Guido csak a l‡tszat miatt Žrkezett ide
Avignonb—l? Hogy a p‡pa el™re tudta? Tal‡n bizony ™ maga adta a pŽnzt
Johann‡nak, hogy kenje meg a vajd‡tÉ Nem, Lackfi Istv‡n sosem tenne
ilyetÉ. H‡t persze, hogy a p‡pa, Johanna eladta neki egŽsz AvignontÉ
L‡ttam Žn m‡r kar—n varjœtÉ çm csak id‡ig jutott a tšprengŽsben, mert
ekkor egy vel™tr‡z— sikolt‡s a figyelmŽt egŽszen m‡s ir‡nyba ford’totta. S
ez az ir‡ny a kšzeli fenyves volt, ahonnan fšldšntœli ŸvšltŽssel rohant el™
az, akir™l beszŽltek. No nem a vajda. Nem. Valaki egŽszen m‡s. Subich
Mladen, fekete k‡mzs‡ban.
Mladen szaladt, ahogy a l‡ba b’rta. A fekete k‡mzsa egŽszen lecsœszott
a fejŽr™l, a h‡t‡t csapdosta. Tiszt‡n l‡tszott az arc‡n a barackmag nagys‡gœ seb. Hogy miŽrt v‡gtatott oly eszeveszetten? Hamarosan azt is megl‡tt‡k. Mladen ut‡n egy termetes mack— loholt, h‡ts— l‡b‡b—l ny’lvessz™
csonkja meredezett. Lajos kŽslekedŽs nŽlkŸl kapta el™ az ’j‡t, nyilat helyezett a hœrra Žs a medve felŽ ršp’tette. Bele is ‡llt a m‡sik h‡ts— l‡b‡ba, de
csak œgy a b™re szŽlibe. Ett™l a mack— csak mŽg dŸhšsebb lett, ‡m figyelme az œjonnan t‡mad— emberre, teh‡t a kir‡lyra terel™dštt. Ann‡l is ink‡bb, hiszen ez a m‡sik ember nem szaladg‡lt, hanem ‡llt vele szemben.
No ez kšnnyž zs‡km‡ny lesz, gondolta ™kelme, Žs rohamra indult. Lajosnak csak annyi ideje volt, hogy mŽg egy ny’lvessz™t az œtj‡ra eresszen, de
az is cŽlt tŽvesztett. A medve m‡r ott ‡llt el™tte, s™t fenyeget™en kŽt l‡bra
‡llt, hatalmas pof‡j‡t kit‡totta, Žs iszonyœ ŸvšltŽssel zuhant a kir‡lyra. Itt
a vŽg Ð ennyit gondolt Lajos, Žs šsztšnšsen h‡traugrott. Azt‡n mintha vill‡m v‡gott volna a l‡b‡ba, majd minden elsštŽtedett.
Lajos csak m‡snap tŽrt mag‡hoz, a Doboka megyei KerlŽs-hegy tšvŽben.
Tšbben ‡lltak a fekhelyŽnŽl. A n‡dor, a poh‡rnok, a veszprŽmi pŸspšk.
Ð H‡lÕ istennek, Žl Ð mondta a pŸspšk.
Ð Hol vagyok? Ð kŽrdezte elhal— hangon a kir‡ly.
Ð A KerlŽs-hegy tšvŽben. P‡los kolostorban Ð v‡laszolta a n‡dor.
Ð Akkor ezŽrt maradtam Žletben. Ð Lajos m‡r mosolyogni is tudott. Ð
Mert Szent L‡szl— kir‡ly pont ezen a helyen mentette meg a magyar l‡nyt
a kun vitŽzt™lÉ Ð tette hozz‡ Žs felkšnyškšlt.
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Ð Sokkal ink‡bb a poh‡rnok sz’ve miatt Ð ellenkezett a n‡dor, b‡r mag‡ban fellŽlegzett, hogy Lajos megœszta a tal‡lkoz‡st a ãhavasok ur‡valÓ.
A tšbbiek szintŽn nagyokat s—hajtoztak, Žs m‡zs‡s kšvek gšrdŸltek le a
keblŸkr™lÉ
Ð ƒn œgy l‡tom, a poh‡rnok sz’vŽnek kutya baja. Ellenben az Žn l‡bammal tšrtŽnt valami apr— kellemetlensŽg.
Ð ƒppen hogy a helyŽn volt a sz’ve a poh‡rnoknak! ï mentette meg
felsŽgedet! Ha òjlaki œr nem v‡gja bele a l‡ndzs‡j‡t a fenevad tork‡ba,
m‡r mehetnŽnk is kir‡lyt v‡lasztani FehŽrv‡rra! êgy csak fensŽged l‡b‡t
Žrte el a mack— kicsinysŽg, de œgy tžnik az is megmarad. J‡rni fog vele, tal‡n mŽg szaladni is.
Ð Vigasztal— kil‡t‡sok! Mikl—s, nem kenyerem a h‡la. Meg azt‡n any‡m
majd œgyis megkšszšni neked, amit Žrtem tettŽl. AzŽrt a kezed szeretnŽm
megszor’tani Ð mondta Lajos Žs megpr—b‡lt fšlŸlni.
Ð Csak maradj fekve fensŽges kir‡lyom! Ð ki‡ltotta kicsit sz’npadiasan
òjlaki Žs megragadta Lajos kinyœjtott kezŽt.
Ð Csak fekŸdj, nehogy vŽrezni kezdjen a sebed!
Ð Olyan sœlyos? Ð k’v‡ncsiskodott amaz.
Ð ƒpp elŽg Ð b—lintott a pŸspšk, aki eddig sz—tlanul ‡csorgott. Ð Hanem
itt van ez a horv‡ti œr Ð tette mŽg hozz‡. Ð Azt mondja, beszŽlni akar a kir‡llyal.
Ð Fogadom Ð mosolygott Lajos tov‡bbra is Ð, ma mindenkit fogadok.
Ð De azt mondja, nŽgyszemkšzt szeretneÉ
Ð çllok elŽbe. Mikorra v‡rjam?
Ð Itt ‡csorog az ajt— el™tt.
Ð H‡t akkor? Semmi nŽgyszemkšzt! EresszŽtek be!
A jelenleg Žppen Subich Mladennek nevezett figura belŽpett a terembe. Szok‡sos fekete šltšzŽkŽt viselte, illett hozz‡. Mladen er™sen izzadt.
Fekete szemeit a fšldre szegezte, ’gy a sebhely sem l‡tszott az arc‡n anynyira. Tudj‡tok, a barackmag alakœ!
Lajos Žrdekl™dve nŽzte. Kiv‡rt. A tšbbiek sem sz—laltak meg, ™k meg a
kir‡lyra v‡rtak.
Ð Mit akarsz, horv‡ti? Ð tšrte meg vŽgre a csšndet a kir‡ly.
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Ð Csak egy levelet szeretnŽk mutatni fensŽgednek Ð v‡laszolta tal‡n tœlontœl al‡zatosan Mladen. ògy tžnt, rettent™ energi‡k dolgoznak benne,
legsz’vesebben kitšrne, mint egy tžzh‡ny—, de a kir‡ly szemŽlye miatt
visszafogja mag‡t. êgy azt‡n az al‡zatoss‡ga al‡val—s‡g lett, udvariass‡ga
h’zelgŽs, j— modora modoross‡g. Lajos œgy hitte, ‡tl‡t rajta, s mag‡ban
kuncogva, enyhe lenŽzŽssel figyelteÉ
Ð Mi ‡ll benne? Ð Žrdekl™dštt most a kir‡ly.
Ð Rossz h’r uram, sajnos nagyon rossz h’r! Ð Mladen el™relŽpett, s gonosz szemeivel m‡r nem a fšldet b‡multa, hanem kicsit mŽg meghajolva
ugyan, de egyenesen a kir‡lyra nŽzett.
Ð Mi az a rossz h’r, horv‡ti? Lehet, hogy csak neked rosszÉ
Ð Nem, nem Ð sietett a v‡lasszal a m‡sik. Ð Ez a h’r csak az Žn uramnak
rossz, nekem, a kir‡ly utols— szolg‡j‡nak tulajdonkŽppen kšzšmbšs.
Ð Ne štšlj-hatolj nyavaly‡s! Ð fšrmedt r‡ a n‡dor, aki megunta, hogy
Mladen a semmiŽrt j‡rtatja a sz‡j‡t.
Ð Ne kerŸlgesd a forr— k‡s‡t, bškd ki, mi ‡ll abban az ‡tkozott levŽlben!
A kir‡lynak egyŽb dolga is van, minthogy a te dadog‡sodat hallgassa!
Ð Pedig ezt Žrdemes lesz vŽgighallgatni Ð nŽzett GilŽtire Mladen, Žs valami hihetetlen gyžlšlet ‡radt a szemŽb™l. De csak egy pillanatra. Mert azt‡n œjb—l Lajos felŽ fordult.
Ð çrul‡s, uram! …sszeeskŸvŽs! Ellened!
Ð Kicsoda akar Žnellenem šsszeeskŸdni? Ð kedŽlyeskedett Lajos most
m‡r nŽmileg feszengve.
Ð Lackfi Istv‡n! Ð sziszegte a k‡mzs‡s. Itt van a pecsŽtje, ha nem hiszitek, ni! Ð ƒs Subich Mladen a fekete kšpenye al—l el™r‡ntott egy levelet,
amin j—kora Ð igaz feltšrt Ð fŸgg™pecsŽt l—gott. Odadugta a kir‡ly orra al‡.
Az urak felhšrdŸltek.
Ð H—sz’nž s‡rk‡ny, ezŸstsz‡rnyakkal Ð mondta a pŸspšk. Ð Semmi kŽtsŽg: Lackfi œr pecsŽtje!
Ð Felfogadhatn‡lak a seregembe. Akkor tal‡n nem kellene olyan gyakran megmenteniÉ Be‡lln‡l?
Ð Sz’ves-šršmest! MegyŸnk mŽg N‡polyba is, ugye?
Ð Minden bizonnyal. B‡r a jšv™t senki sem tudhatja.
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Ð ògy emlŽkszem, tavasszal fogunk indulniÉ
Ð Fogunk? Tavasszal fogunk indulni?
Johnny ijedten a sz‡j‡ra csapott. Hogyan lehet ennyire bolond? Hiszen
senki sem fogja elhinni neki, hogy a jšv™b™l Žrkezett! S pont most, itt a fehŽrv‡ri lovagteremben, amikor ez a kedves, er™s legŽny, ez a Toldi felaj‡nlja, hogy lŽpjek a seregŽbe!
Ð Ki vagy te, gazember?! MŽgicsak kŽm vagy? Csak a kŽmek tudhatj‡k
a jšv™t! Menjetek ki Ð ord’tott most az ™rškre Mikl—s. Ð Te meg Ÿlj le! TeÉ
te kŽm! Ð mondta enyhŸltebben, mert Johnny ‡rtatlanul fiatal kŽpŽre nŽzve nem b’rta igaz‡n elhinni, hogy a fiœ rosszban s‡ntik‡lÉ
Ð Alig serken a bajuszod, Žs m‡ris mibe keveredtŽl Ð morgott a hatalmas erejž ember.
Ð Na ki vele! MesŽld el szŽpen!
Johnny agy‡ban ezalatt gyorsvonatkŽnt hœztak el a gondolatok. Felfedje a titk‡t? Pont Toldinak? Ennek a tanulatlan vidŽki fl—t‡snak? Hiszen a faluj‡ban egyŸtt sz‡ntott a bŽresekkel! MesŽlt r—la nagypapa,
meg olvasta ™ is annak a kšnyvnek az els™ rŽszŽt, amit Anne nŽninek
megmutatott. Arany J‡nos: Toldi. Viszont Ð legal‡bbis Arany szerint Ð
Toldi abszolœt megb’zhat—, ™szinte, maga a becsŸlet szobra. Aminek nŽmileg ellentmond az òjlakira val— cŽlozgat‡s a vajda el™tt, Manfredonia
partjain‡lÉ
Ð Fiœ! Ha nem beszŽlsz, nem vacakolok sokat veled! Van itt az erd™ben
elŽg sok fa, hogy valamelyikbe belehœzassalakÉ Akkor ugyan mŽg elŽlhetsz ak‡r h‡rom napig is, Žs fšl sem kell ‡llnodÉ Igaz, nem is tudn‡l Ð
kedŽlyeskedett a kapit‡ny.
Zsarol‡ssal, fenyegetŽssel n‡lam nem sokra mŽsz Ð gondolta Johnny Ð .
de nem b‡nom. Mi baj lehet? Legfšljebb nem hisz nekemÉ çmb‡r akkor
ugyanœgy kar—ba hœzathat, mintha semmit sem mondokÉ Egy ŽletemÉ
Johnny s—hajtott egy nagyot.
Ð Nem b‡nom Ð mondta hangosan. De azt‡n nehogy te b‡njad, hogy
er™szakoskodt‡l velem!
Ð Te fiœ! Te mŽg nem tudod, hogy mi az az er™szak! Ð Žs Toldi Mikl—s
izmos mark‡val megragadta Johnny v‡ll‡t. Ð BeszŽlj Ð tette hozz‡ fenyegetve Ð mert mindj‡rt megb‡nodÉ!
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Ð J—, j—, beszŽlekÉ Ð bœjt ki Johnny a vasmarok szor’t‡s‡b—l. Ð Tudod, ez
œgy vanÉ Ð Pfž de nehŽz ezt elmondani! Hol is kezdjem? Ð Az œgy van,
hogy ŽnÉ hogy Žn a jšv™b™l jšttem ide. EgŽszen pontosan kŽtezer-egyb™l.
Ð KŽtezer micsod‡b—l? Ð Toldi Ð mint v‡rhat— volt Ð elt‡totta a sz‡j‡t Žs
hunyorgott a szemŽvel.
Ð KŽtezer-egy ‡prilis. Krisztus ut‡n.
Ð De h‡t mostÉ de h‡t most Ð dadogott az —ri‡s Ð most 1349-et ’runk!
Ð êgy igaz Ð mondta Johnny nŽmileg sz‡nakoz— mosollyal. Ð De kšzben
eltelt j— hatsz‡zštven ŽvÉ
Ð Az hogy lehet? Hogy lehet, hiszen Žn itt vagyokÉ ƒs egy‡ltal‡n nem
teltem elÉ Ah, mit! Nem haltam meg! Ð Toldi izgatott lett.
Ð De Žn szintŽn itt vagyok! ƒn, aki a jšv™b™l cseppentem ide.
Ð Mit beszŽlsz? Hiszen a jšv™ nem lŽtezik!
Ð A jšv™ igenis lŽtezik, Žn magam vagyok r‡ a bizony’tŽk.
Ð ƒs ha Žn ezt a bizony’tŽkot hamisnak mondom? Azt mondom, csal‡s,
Žs nem hiszed el egy szavadat sem?
Ð Akkor megcsavarom a gyžržmet Žs hipp-hopp, m‡r itt sem vagyok.
Eltžntem, Žs bottal Ÿthetitek a nyomom!
Ð TegyŸnk egy pr—b‡t Ð vigyorgott Mikl—s.
MŽgsem olyan buta ez a ãvidŽkiÓ fiœ Ð gondolta Johnny. De sajnos Ð
nekem lesz igazam. ƒs megcsavarta az ujj‡n a gyžržt. ƒs nem tšrtŽnt
semmi. Toldi Žrdekl™dve figyelt. ƒs Johnny mŽg egyszer megcsavarta. ƒs
most sem tšrtŽnt semmi.
Ð Hm ƒrdekes. FšlšttŽbb Žrdekes Ð morfond’rozott hangosan Toldi
Mikl—s. Ð Ha ez egy kšzšnsŽges gyžrž, akkor csak blšffšltŽl, hogy megijedjek. çm ha valaki blšffšl, Žs rajtakapj‡k, akkor nem igyekszik minden‡ron bizonygatni a hazugs‡g‡tÉ Vagy mŽgis? êgy akarod megj‡tszani,
hogy ez az izŽ var‡zsgyžrž, csak most elromlott valamiŽrt?
Ð Nem Žrtem Ð v‡laszolta Johnny. Ð eddig mŽg mindig mžkšdštt. Igaz‡n nem Žrtem.
Ð Na j—. Akkor mesŽlj valamit arr—l a te jšv™dr™l.
Ð H‡t izŽ. Aut—k j‡rnak. Kocsik, lovak nŽlkŸl. Motorral, tudodÉ
Ð ƒs ez olyan nagy dolog? Ma is akad, aki pŽld‡ul sepr™n utazik Ð Žs
Mikl—s egyre fŽlelmetesebben vigyorgott. Ð hazudj‡l valami m‡st.
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Ð Tudunk beszŽlni olyannal, aki nincs itt, Žs ha kell, akkor l‡tjuk is ™tÉ
Ð J—, akkor beszŽlj a kir‡llyal! Jelenleg ErdŽlyben van, Žs roppant m—don szeretne veled t‡rsalogni Ð gœnyol—dott Mikl—s.
Ð Nem tudokÉ nem tudokÉ Ahhoz kell egy gŽp. Egy szerkezetÉ
Žrted?
Ð Var‡zsolj, vagy tšmlšcbe vettetlek!
Ð LehetetlenÉ Itt nincs telefonkšzpont. Meg mžholdas antenna.
Ð Na j—. Egyel™re visszavitetlek a cell‡dba. KŽt napig nem kapsz m‡st,
csak egy kis sz‡raz kenyeret. H‡tha a bšjtšlŽs j—t tesz, Žs nem hazudozol
majd annyit. Ð Toldi r‡v‡gott egy hatalmasat a tšlgyfa asztalra, mire ršgtšn
megjelent a kŽt ismer™s fick—, hogy Johnnyt visszasz‡ll’tsa ãitteni telephelyŽreÓÉ Meg is ragadt‡k sz— nŽlkŸl, Žs azonm—d behaj’tott‡k a m‡r ismer™s, kœtszerž cell‡ba. Itt a vŽg Ð gondolta Johnny Žs tal‡lomra mŽg egyet
csavart a gyžržn. ƒs l‡ssatok csod‡t! Ahogy a gyžržjŽhez Žrt, m‡r Žrezte
is az ismer™s szor’t‡st a gyomr‡ban, a nyom‡st a homlok‡n. Nem Žrt fšldet, hanem mŽg reptŽben felemelkedett, messze, messze a fehŽrv‡ri
templom fšlŽ, a dombok fšlŽ. Valahonnan a magasb—l l‡tta a Velencei-t—
csillog— v’ztŸkrŽt, azt‡n gyors egym‡sut‡nban a Dun‡t, a Tisz‡t, majd
megint dombokat ŽsÉ hegyeket. Ereszkedni kezdett, Žs hamarosan feltžnt alatta a p‡los kolostor.
A kir‡ly mŽg mindig fekŸdt, ‡m ezœttal zih‡lt a l‡zt—l, Žs szederjessŽ
v‡ltak az ajkai. A par‡nyi cell‡ban csup‡n kŽt f‡klya Žgett, az ablakokat
viszont elsštŽt’tettŽk, Žs odabent szorongat—v‡ v‡lt a fŸst.
Ð Rendelkezni kellene j— uram. Ð òjlaki ‡llt a kir‡ly mellett. Kicsit
nyugtalannak l‡tszott, h—dprŽm sapk‡j‡t levette, Žs izzadt, ak‡rcsak a gonosz tekintetž Subich Mladen, mikor azt a bizonyos levelet ‡tadtaÉ Amiben a vajda hžsŽget eskŸdštt Johann‡nak.
Ð Mir™lÉ mir™l kell rendelkezniÉ Mikl—s? Ð emelte fel a fejŽt Lajos.
Ð Az ut—dl‡sr—l nagy j— uram. Hogy ki legyen a kir‡ly.
Ð Kicsit mŽg koraiÉ nem gondolod?
Ð ƒn sz’vb™l remŽlem, hogy felŽpŸl fensŽged Ð òjlaki itt tŽrdre rogyott
Ð ebb™l a szšrnyž pestisb™l ugyanœgy, mint a medve okozta sebb™l, deÉ
de m‡r VelencŽb™l Žrdekl™dnek, hogy ki lesz az ut—d.
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Ð Aha. Fœrja a d—zse oldal‡t, hogy meddig tart a bŽke. H‡tha egy n‡lam mŽg harciasabb Anjou kšvet engem a tr—non!
Ð A p‡pa is ’rt. S™t K‡roly cs‡sz‡rÉ
Ð Ne is monddÉ! Sz—val k‡r izgulniÉ Nekem mŽgÉ nekem mŽg sok
elintŽznival—m van ezen a vil‡gonÉ De most hagyj magamraÉ f‡radt
vagyokÉ
Ð ƒs Lackfi? Mi lesz Lackfival?
Ð Egyel™re semmiÉ ha meggy—gyulok, megint megindulunk N‡poly
ellen. Addig Lackfi maradjon ott, a keleti partonÉ tartson ki, ameddig
csak b’r. Most eredjÉ senkit sem akarok l‡tniÉ f‡radt vagyok.
Mikor òjlaki kiment, œjra megsz—lalt a kir‡ly.
Ð K‡r volt elmondani Toldinak. Ð Johnny ott Ÿlt az ‡gy mellett, a szemŽt marta a fŸst. ƒs csod‡lkozott.
Ð K‡r volt. ògysem Žrti ezt a maszlagot a jšv™r™l. KŸlšnben Žn sem Žrtem. Egy‡ltal‡n nem Žrtem, hogy teÉ hogy mit keresel te itt. ƒs, hogy miŽrt nem tudod megmondani a jšv™t? Hogy sikeres lesz-e a hadj‡rat?
Hogy meggy—gyulok-e? Hogy lesz-e nagy magyar birodalom? MinekÉ
minek vagy itt, ha csak a bajt kavarod?
Ð Nem tudom Ð Johnny a kezŽt tšrdelte. Nincs benne a kšnyvemben.
KitŽptŽk a lapokat, vagy miÉ
Ð Pedig most igaz‡n nagy szŸksŽgem lenne a b‡tor’t‡sra. Most, hogy a
pestis engem is elŽrt... A fekete hal‡l...
Ð Egyet azŽrt tudok Ð Johnny megŽlŽnkŸlt.
Ð Ne fenyegess Ð ironiz‡lt a kir‡ly. Biztosan valami egŽszen j— h’r. Hogy
a pestisb™l meggy—gyulok, de leharapja a fejem egy medve, vagy ilyesmiÉ
Ð îvakodj Subich Mladent™l! Ne hidd el azt, amit mond!
Ð Rajta volt a vajda pecsŽtjeÉ Mit tehetnŽk?
Ð Azt neked kell kital‡lnod! Hiszen te vagy a kir‡ly! ƒn csak annyit
mondhatok, hogy Mladen rosszra tšr! ƒs, hogy ™ tulajdonkŽppen nem is
Subich, hanemÉ
Ð Hanem kicsoda?
Ð Hanem Ð Žs Johnny m‡r majdnem kimondta az ™si ellensŽg nevŽt,
amikor hirtelen belŽpett Mikl—s pŸspšk, Žs Johnny œgy eltžnt, de œgyÉ
mint a k‡mfor!

163

Huszadik fejezet

Kinek kell Canoss‡t j‡rni?

ƒ

bredj, Johnny, Žn vagyok itt!
A nap Ð ahogy ’gy reggelenkŽnt szokta Ð besŸtštt az ablakon, egyenesen Johnny arc‡ra. De hi‡ba cir—gatta, csavargatta a fiœ orr‡t az els™ boh—k‡s reggeli napsug‡r, Johnny legfeljebb elfintorodott Žs a m‡sik oldal‡ra
fordult. çm a fšnti er™teljes hangt—l egy csap‡sra kinyitotta a szemŽt.
Ð Papa! Ð ki‡ltotta. De j—, hogy itt vagy!
Ð Most Žrkezett a repŸl™gŽp. ElintŽztem nŽh‡ny Ÿgyfelet, œgy gondoltam, p‡r napig itthon maradokÉ Am’g tart a szŸnid™. Dolgozni m‡skor is
lehet.
Ð H‡t ez nagyszerž! Ð Johnnynak m‡r rŽg kiszaladt az ‡lom a szemŽb™l. Kettesben ap‡val! H‡t ilyen is nagyon, de nagyon rŽgen tšrtŽnt.
Johnny nem is emlŽkszik r‡, hogy mikor. De lehet, hogy majd biciklizni
akar, meg pingpongozniÉ Vagy netal‡n a baseballÉ? ƒs mi lesz, ha nem
marad id™ az olvas‡sraÉ
Ð ògy hallottam, sokat olvasol mostan‡ban. Papa arc‡n ‡tfutott egy szomork‡s kis felh™. Igaz‡n kicsi, de mŽgiscsak szomorœ. Ð ƒs sokat fant‡zi‡lsz.
Ð H‡tÉ IzŽÉ
Ð Ez šnmag‡ban mŽg nem baj. CsakÉ Ð Johnny pap‡ja levette a zak—j‡t Žs akkur‡tusan a szŽk t‡ml‡j‡ra helyezte. Eleg‡ns, szŸrke šltšnyt viselt, enyhŽn mint‡s nyakkend™vel.
Ð Csak vigy‡zni kellÉ Kšnnyen ‡tlendŸlhet az ember. Ha nem tudja,
hogy hol a hat‡r.
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Ð Zeusz is ezt mondta! Sz— szerint!
Ð Ki az a Zeusz?
Ð Tšritan‡r az iskol‡ban. BeszŽlgetni szoktunk. Ð Johnny elvšršsšdštt,
mert ez a szoktunk œgy hangzott, mintha legal‡bbis rŽgi kollŽg‡k lennŽnek Zeusszal. Ð òjabban Ð tette hozz‡.
Ð Sz—val a tšritan‡r is mondtaÉ ZeuszÉ J— nŽvÉ
Ð Fšlh’vott a szert‡rba, Žs megk’n‡lt csokol‡dŽval. Meg te‡val. ƒs kŽpzeld, ™ szintŽn magyar!
Ð MiŽrt, ki mŽg a magyar?
Ð H‡t Žn! Meg teÉ meg persze a nagypapa!
Ð ƒs az ’rek? Ð apa elmosolyodott.
Ð Kelek—tya kelta nŽpsŽg! Ð v‡gta r‡ Johnny vid‡man.
Ð Vigy‡zz Ð fenyegette meg trŽf‡san az ujj‡val az apja. Ð FŽlig Žn is kelek—tya kelta vagyok! Ð ha felbosszantanak a magyarok, megeszem ™ket
reggelireÉ
Ð Akkor mindj‡rt magaddal kezdheted! Csak az a kŽrdŽs, melyik feledet nevezed magyarnak, a balt, vagy a jobbot? A m‡sik megmarad neked ’rnek!
Ð Na j—, beszŽljŸnk komolyan! Sz—val A strucc vŽrŽt olvasod. Olvasod?
Ð †hŸm. B‡r sok minden hi‡nyzik bel™leÉ
Ð ƒn is olvastam gyerekkoromban. Igaz‡n j— kšnyv. Mi hi‡nyzik bel™le? Ð apa fŸlŽhez œgy l‡tszik, most Žrt el Johnny utols— mondata.
Ð Sok minden. PŽld‡ul, hogy mi tšrtŽnt Subich Mladennel?
Ð Ki az a Subich Mladen?
Ð Az egy nagyon gonosz alak. TulajdonkŽppen ™ Artus Bernard!
Ð ƒs ki az az Artus? Ja, m‡r tudom! RŽszt vett a merŽnyletben, Endre
kir‡lyfi ellen, ugye?
Ð Az, az! ƒs mindenki azt hitte, hogy meghalt, de nem halt meg, s™t ™
terjeszti a pestist, Žs kšzben fondorkodikÉ ƒs nagyon gonosz!
Ð Na, itt a bškken™.
Ð MifŽle bškken™? Ð ‡lmŽlkodott Johnny.
Ð Hogy vannak mindenfŽle fŽlig a kšnyvben, fŽlig csak a te kŽpzeletedben lŽtez™ alakok, akik azt‡n šn‡ll— œtra lŽpnek, szinte šn‡ll— Žletet kezdenek ŽlniÉ
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Ð Hiszen ™k Žlnek!
Ð Nem fiam. Ð Apa megfogta Johnny kezŽt, Žs kšzelebb hajolt. Ð Nem.
Vagy rŽges-rŽg a fšld alatt porladnak, vagy egy‡ltal‡n nem is lŽteznek.
Mint ez a Subich izŽÉ
Ð Mladen. Subich Mladen.
Ð Sz—val igen. ï sem lŽtezik.
Ð Hogyhogy nem lŽtezik? A saj‡t szememmel l‡ttam!
Ð çlmodban. Na j—, nem vitatkozom. Apa h‡trad™lt a szŽken.
Ð Nem is ez a lŽnyeg. Hanem az, hogy fŽltŸnk. Nagypapa meg Žn.
Tudniillik ez a fant‡zi‡l‡s egy feln™ttnek is sok. Igaz, e nŽlkŸl nem szŸlettek volna nagy dolgok soha. Sem regŽnyek, se felfedezŽsekÉ Egy kicsit
mindig bele kell ™rŸlni abba, amit csin‡lsz, kŸlšnben nem lesz a dolog
tškŽletesÉ J— lehet, de tškŽletes soha. Csak nagy a veszŽlye, hogy ott ragadsz.
Ð A kšzŽpkorban? Lajos udvar‡ban?
Ð Az ™rŸletben! Ð ƒs apa ugyanœgy, mint nem sokkal el™bb Toldi,
megragadta Johnny v‡ll‡t. Ð Hogy meg™rŸlsz fiam! Hogy eljutsz od‡ig, mikor m‡r m‡sr—l nem tudsz beszŽlni! MegkŽrdezik t™led, hogy
menynyi az id™, Žs azt feleled: Lajos kir‡ly! MegkŽrdezik, mi a neved.
ƒs azt feleled: A strucc vŽre! Vagy Subich Mladen! ƒrted m‡r mir™l beszŽlek?
Ð †hŸm. Azt hiszem. Ð Johnny egŽszen elkŽpedve b—logatott. Nem
egŽszen Žrtette ezt a nagy kirohan‡st, de annak rendk’vŸli m—don šrŸlt,
hogy apa itt van vele. ƒs csak vele beszŽlget. Oly ritk‡n fordult ez el™
mostan‡ban!
Ð Na h‡t akkor, tudod mi a teend™?
Ð Sejtem. Ð Johnny nagyot s—hajtott. Ð Eltenni a kšnyvet, nem olvasni,
nem ‡lmodozni, hanem pingpongozni, biciklizni, baseballozni, meg ilyesmi.
Ð Sz— sincs r—la. S™t. MinŽl el™bb befejezni a kšnyvet Žs megbeszŽlni
velem meg a nagypap‡val. ƒs ha hi‡nyzik bel™le valami, akkor m‡s
kšnyvekb™l hozz‡olvasni. Kšzben pedig egy kicsit biciklizni. Nem b‡nom, lehet pingpongozni is Ð tette hozz‡ mosolyogva. Ð ƒs mire kezd™dik a suli, m‡r tœl leszel az egŽszen. Nem foglalkozol sem Lajossal, sem a
tšbbiekkel, hanem csak a tanul‡ssal. ƒrted, mire gondolok?
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Johnny b—logatott, hogy Žrti. Kšzben meg arra gondolt, hogy mŽgsem.
Hiszen A strucc vŽrŽnek kšszšnheti, hogy felfigyeltek r‡ az oszt‡lyban!
Hogy œj bar‡tai lettek, Žs hogy orrba merte verni Sz‡s‡tÉ ƒs Zeusz bar‡ts‡g‡t is! A mœltkori kellemetlen tal‡lkoz‡suk ellenŽreÉ Hogy tanul‡ssal
sosem Žrt el ekkora sikert ennyire ršvid id™ alatt! De ink‡bb nem mondott
semmit. …rŸlt az apj‡nak, Žs k’v‡ncsi volt, hogyan old—dik meg a tšrtŽnet, aminek a vŽge m‡r hi‡nyzik a nagypapa kšnyvŽb™lÉ
P‡r‡s volt a hajnal, mikor Lajos kir‡ly el™tt a szžk hegyi šsvŽny egyik
kanyarulat‡ban el™tžnt a v‡r a všlgy mŽlyŽn. A kšd m‡r felsz‡llt a szurdokb—l, l‡tta, hogyan vir‡goznak odalenn a mandulaf‡k, bimb—sodnak a
cseresznyŽk. EgyedŸl a v‡r tšvŽben gomolygott mŽg egy kis ottfelejtett
kšddarab, foszl‡nya az Žj kir‡lys‡g‡nakÉ Mintha mŽg a h— is szit‡lna
arrafeleÉ Lajos oldal‡t nyomta a nehŽz kard, m‡skŸlšnben frissnek Žrezte mag‡t ezen a tavaszi reggelen. A sereg ugyan morcosan csšrtetett mšgštte, de ezek a zajok csak a korai hžvšsnek sz—ltak. NŽh‡ny —ra mœlva
vid‡man Žnekelnek, vagy fŸtyšrŽsznek majd Ð gondolta Lajos, aki miut‡n
elmŽlyedt a gondolataiban, szinte felŸdŸlt a v‡r Žs a všlgy csod‡latos l‡tv‡ny‡t—l. TŽnyleg fantasztikus voltÉ A v‡r ugyanis kisebb dombtet™n ‡llott, Žs ezt vette kšrŸl a canossai katlan. Lajos meg‡ll’totta a lov‡t. H‡t
megint itt van It‡li‡ban. òjra eljštt, felŽpŸlt a pestisb™l, medvet‡mad‡sb—l, nem hagyta mag‡t. Hi‡ba fordult ellene a p‡pa, hi‡ba halt meg a felesŽge, ™ akkor sem hagyta mag‡tÉ Neki j‡r a N‡polyi Kir‡lys‡g! Csak neki
Žs nem Johann‡nak! Milyen Žrdekes, hogy sohasem tal‡lkoztakÉ MŽg
gyermekkorukban sem, pedig annak idejŽn megl‡togathatta volna EndrŽt
a n‡polyi udvarbanÉ JohannaÉ Milyen lehet ez a Johanna? Azt mondj‡k, nagyon szŽpÉ
Id‡ig juthatott a gondolkoz‡sban, mert ekkor valami nagyon furcs‡t
pillantott meg, j— messze t™le, de tiszt‡n kivehet™en a v‡r tšvŽben. Szak‡llas alak tŽrdelt ott a sz‡lling—z— h—esŽsben, amelyen azŽrt id™r™l id™re ‡ttšrtek a tavaszi napsugarak. Fekete sz™rcsuh‡j‡t meg-meglibbentette a
szŽl, s ™ tŽrden ‡llva csœszott-araszolt a v‡rkapu felŽ. Lajos gyorsan h‡trafordult, l‡tj‡k-e a tšbbiek is, amit ™É A sereg azonban j—csk‡n lemaradt
t™le, s ugyan a l—szersz‡mok meg a vŽrtek csšršmpšlŽsŽt tiszt‡n hallotta,
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mŽgis mintha egyre t‡volabbr—lÉ Pedig Žnut‡nam jšnnekÉ Visszafordult h‡t a v‡r felŽ. Kšzben kit‡rult a nehŽz vaskapu, s egyszerž ruh‡s pap
jelent meg el™tte. Megv‡rta, m’g a sz™rcsuh‡s odacsuriszkol hozz‡, majd
egy pillanatig farkasszemet nŽzett vele. Lajos l‡tta, hogy a pap lehajol, s
fšlseg’ti a m‡sikat, majd bet‡mogatja a v‡rba.
Ekkor Žrezte az ŽrintŽst a karj‡n.
Ð OdanŽzz! Te is l‡tod?
Ð A všlgyet? Val—ban nagyon szŽp l‡tv‡ny.
Ð Nem a všlgy, Mikl—s! Hanem ottÉ ott a v‡r alattÉ IV. Henrik az,
sz™rcsuh‡ban!
Ð Nem l‡tok semmifŽle Henriket, m‡r megbocs‡ss, uram-kir‡lyÉ
Ð Dehogynem! A p‡pa most seg’tett neki fšl‡llniÉ S egyŸtt mentek be
a v‡rba, hogyÉ hogyÉ
Lajoson hirtelen keresztŸlfutott valami kŸlšnšs, bizserget™ ŽrzŽs. Nem
mondhatni, hogy ez j— ŽrzŽs lett volna, de az ellenkez™jŽt sem mernŽm ‡ll’tani. Valami olyan fura dolog a halhatatlans‡gr—l, mint amit a szerencsŽtlen sorsœ Endre Žrezhetett ršvid fšldi Žlete utols— perceiben.
Ð Nos Ð kšszšrŸlte meg a tork‡t Žs zavartan m‡sfele nŽzett. El az erd™k
Žs a všlgyek fšlŽ. Ð Nos Ð ismŽtelte meg, s l‡tta Kont Mikl—s csod‡lkoz‡st—l r‡mered™ tekintetŽt Ð intŽzkedj a t‡borverŽshez. Nem t‡madjuk meg
menetb™l, ahhoz tœl er™s Canossa v‡ra. ãAhol a ki‡tkozott cs‡sz‡r h‡rom
napig tŽrdelt Žtlen-szomjan VII. Gergely p‡pa bžnbocs‡nat‡Žrt.Ó çll’ts
™ršket, a všlgybe pedig ne merŽszkedjen le senki! ãIgen, de ez majdÕ h‡romsz‡z Žvvel ezel™tt tšrtŽnt! Vajon miŽrt l‡tom Žn œjra a rŽgmœlt id™k
kŽpeit?Ó Az ostromlŽtr‡kat kŽsz’tsŽtek el™, azt‡n mindenki pihenjen.
ãMert Žn is a p‡pa ellen vezetek hadat? Engem is ki‡tkozhat VI. Kelemen,
mint ahogy Gergely p‡pa Henrik cs‡sz‡rt annak idejŽn. Azt‡n mikor
egŽsz nŽmethon fell‡zadt a cs‡sz‡r ellen, akkor IV. Henrik kŽpes volt
megal‡zkodni Gergely el™tt. Gergely vissza is vonta az ‡tkot. Csakhogy az
egyh‡zb—l val— kikšzšs’tŽs visszavon‡sa ut‡n a ravasz r—ka j—l megverte
az ellene t‡mad—kat, majd mŽg mag‡t a p‡p‡tÉÓ ƒjszaka t‡madunk! Ð
adta ki a rendelkezŽseit Lajos kir‡ly. òjlaki elvonult, a kir‡lynak pedig
eszŽbe jutott, hogy ™ igaz‡b—l nem a p‡pa ellen, hanem csak a p‡pa akarata ellenŽre harcol N‡polyŽrt. Tœlzott lelkifurdal‡s Ð gondolta. Arr—l nem
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beszŽlve, hogy Gergely p‡pa idejŽn mennyivel er™sebb volt a szentszŽk,
mint manaps‡g. Vagy Bajor Lajos nŽh‡ny Žvvel ezel™tt tšr™dštt az ‡tokkal? Egy fittyfenŽt! Fikarcnyit sem tšr™dštt! ƒs Žn? Ršgtšn meghalnŽk, ha
kitagadn‡nak! Lajos a gondolatba is beleremegett. ƒn nem b’rom az ilyesmit... H‡t akkor? Ki nem hagyja mag‡t? ƒn nem hagyom! Megl‡tjuk,
megl‡tjuk Ð hallott egy gonosz hangocsk‡t zŸmmšgni, szšszmštšlni az
agy‡ban. Megl‡tjuk.
Ð AzŽrt hihetetlen, hogy valaki napsz‡m csak œgy tesz, mintha olvasnaÉ egŽsz nap fekszik az ‡gyon Žs tettet. F‡raszt— lehet.
Ð Az. De Macieknek Ð œgy tžnik Ð megŽrte.
Ezœttal JohnnyŽkn‡l Ÿcsšršgtek. Egy Ð kŽt nap volt mŽg h‡tra a szŸnid™b™l, Žs Johnny œgy dšntštt, šsszeh’vja ™ket mŽg az iskolakezdŽs el™tt.
Hiszen seg’tettek neki Maciekt™l visszaszerezni a kšnyvet. Nehogy sŽrt™dŽs legyen...
Ð ƒs tudod m‡r, mi lesz a vŽge? Ð kŽrdezte Claire.
Ð Minek a vŽge? Ð ostob‡skodott Harry, mikšzben nagypapa r‡ntott‡j‡t majszolta. Nagypapa nem sok mindent tudott a f™zŽsr™l, de a r‡ntott‡ja kitžn™ volt. Azzal a sok-sok kolb‡szkarik‡val, meg szalonn‡s hagym‡valÉ HmÉ Az embernek šsszeszalad a ny‡laÉ
Ð A kšnyv vŽge, amit Johnny olvas! Ð mŽrgel™dštt a hœga.
Ð Hiszen nincsen vŽgeÉ KitŽptŽk Ð sz—lalt meg Willie.
Ð Akkor a tšrtŽnet vŽge! Ð v‡gta r‡ bosszœsan Claire. Ð Tšk mindegy,
hogy nevezzŸk! Csak ez az ut—bbi annyira fŽlelmetesÉ
Ð MiŽrt? Ti tudtok valamitÉ
Ð Nyugodtan elmondhatod Ð intett nagyvonalœan Johnny. Ð Lassan
m‡r œgyis ny’lt titok.
Ð De vajon elhiszik Ð e? Ð kŽrdezte Claire.
Ð Mit hiszŸnk el? Ð Harry sz‡j‡ban meg‡llt a falat.
Ð H‡t Ð kezdte Claire, Žs m’g a b‡tyj‡ra nŽzett, a szeme sark‡b—l
Johnnyt figyelte Ð, h‡t Johnny id™nkŽnt ‡lmodik err™l az egŽszr™lÉ
Ð Na Žs? Mi van abban? Ð sz—lalt meg Ed, aki mostan‡ig kiz‡r—lag az
ennival—val tšr™dštt.
Ð De nemcsak ‡lmodik, hanem, ha megcsavarja a gyžržjŽt, akkor ott is
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terem Nagy Lajos kir‡ly udvar‡ban Ð mondta Claire. Szavait dšbbent
csšnd fogadta.
Ð AzŽrt ez nem egŽszen ’gy van Ð magyar‡zkodott Johnny, megtšrve a
hallgat‡st. çltal‡ban ‡lmomban tekergetem a gyžržt, Žs van œgy, hogy
nem fogad sz—t nekem. Val—sz’nžleg az egŽszet csak Žn fant‡zi‡lom šszsze, b‡r mœltkor, mikor verembe dobtak, Žs fšlŽbredtem, akkor Žbren is
vŽres volt a kšnyškšm.
Ð H‡t ez marha j—! Ð vŽlte Ed.
Ð A kir‡lyok finomakat szoktak enni Ð mondta Harry.
Ð Ez az! Ð kapott rajta Ed. Ð Lakom‡kra meg szoktak h’vni?
Ð Nem ez a lŽnyeg Ð v‡gott kšzbe Willie. Ð Johnny misztikus kapcsolatba keveredett a magyar Nagy Lajos kir‡llyal, ak‡r tetszik, ak‡r nem. ƒs ez
valami hihetetlenŸl klassz dolog, olyan, amiket csak fantasztikus filmeken l‡t az ember. J‡r-kel az udvarban, a palot‡kban, œgy, mint ti az iskol‡ban.
Ð Ne f‡rassz, šcsi Ð mondta Harry. Ð Vagy bizony’tsd be! Csavard meg
azt az ‡tkozott gyžržt, hadd l‡ssuk, hogy igazat beszŽlsz!
Ð Ilyenkor nem szokott mžkšdni. Csak olyankor szuper‡l, ha senki
sem l‡t, vagy kevesen Ð tette hozz‡ Johnny, mert eszŽbe jutott Zeusz.
Ð AzŽrt mŽgis tarthatn‡l egy kis bemutat—t! Mint David Copperfield! Ð
Harry ršhšgštt. Ed szintŽn j—kat derŸlt, mŽg a combj‡t is csapkodta a
nagy vid‡ms‡gt—l.
Ð Ez az haver! A vŽgŽn mŽg gazdagok leszŸnk! Ki megyŸnk veled a
tŽrre, kalapozunk a nŽz™kt™l, te meg eltžnsz a zsozs—val! Nagyon j—! Ð
Žs h‡tba csapta az elkŽpedt Johnnyt, aki el™tt a mŽregt™l kezdett elsštŽtŸlni a vil‡g. Sz—val nem hisztek nekem. Ð gondolta. Na, csak v‡rjatok! ƒs gyorsan megtekerte a gyžržt. Egy m‡sodpercig semmit sem Žrzett, de hamarosan ismer™s f‡jdalom keletkezett a gyomr‡ban, meg a
tark—j‡n. L‡tta mŽg, ahogy Harry Žs Ed elkerekedett szemekkel kezd
felŽje rohanni, de hallani m‡r nem hallotta ™ket. Csak a t‡tog— sz‡jukat
l‡tta, majd kisv‡rtatva azt sem. HelyettŸk egyre er™sšd™ harci zaj Ÿtštte meg a fŸlŽt, v‡rat l‡tott, ostromlŽtr‡kat, vizes‡rkot. ƒs egy ismer™s
figur‡t a vizes‡rokn‡l. Egy olyat, akinek a l‡t‡s‡t—l gyorsabban kezdett
verni a sz’veÉ
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Lajos kir‡ly Žppen intŽzkedett.
Ð Most v‡gj‡tok ‡t a g‡tat Ð kiab‡lta, de a fŸlsiket’t™ ord’t‡s, ny’lveszsz™suhog‡s kšzepette nem sokat lehetett hallani. Toldi Mikl—s pislogott
a g‡t fel™l a kir‡lyra Ð pontosabban az œjonnan ki‡sott ‡rok tœloldal‡r—l,
amelyet azŽrt ‡stak, hogy elvezessŽk a m‡sikb—l, a v‡rat kšrŸlšlel™ csatorn‡b—l a vizet Ð tšlcsŽrt form‡lt tenyerŽb™l, azt illesztette a fŸlŽhez,
h‡tha akkor jobban Žrti, mit kiab‡l a kir‡lyÉ Lajos szerencsŽre feltal‡lta
mag‡t, kir‡ntotta a kardj‡t, Žs nagyokat csapott vele a fšldre. Toldi
megŽrtette a jelet, Žs intett a legŽnyeknek. Legal‡bb hœsz ‡s— nyom—dott
be azonnal a fšldbe, hogy az utols— kis szakaszt is ki‡ssa a vizes‡rok ir‡ny‡ba. Ezt nem kellett annyira mŽlyre ‡sni, elŽg volt elŽrni a v’zszintet, az
‡tzœdul— šrvŽny majd œgyis kimossa a helyet mag‡nak. ƒppen ideje volt,
a v‡rbeliek kisebb ’j‡szcsapatot šsszpontos’tottak a legkšzelebbi b‡sty‡ra,
Žs eszeveszetten l™ni kezdtŽk az ‡rokn‡l dolgoz—kat. Hozz‡ kell tegyŸk:
nem el™szšr. êgy azt‡n a kir‡ly sem kŽslekedett a v‡lasszal, az ™ ’j‡szai
meg szurokba m‡rtott tŸzes vessz™ket kŸldšzgettek viszonz‡skŽnt a talj‡nok adjon istenŽreÉ Amilyen az adjon isten, olyan majd a fogadj isten! Ð
vŽltŽk az ’j‡szok.
Vissza is hœz—dtak mindj‡rt a canossai tŸzŽrek, a v’z meg gyorsan
apadt az ‡rokb—l, mert odalent Toldi Mikl—s embereinek vŽgre sikerŸlt ‡tv‡gniuk a g‡tat. Lajos alig v‡rta, hogy elfolyjon a v’zÉ Amit ToldiŽk csin‡ltak, az volt a nehezebb feladat, m‡s harcosok m‡r nŽh‡ny —r‡val kor‡bban az ‡rkot vizŽvel t‡pl‡l— kis patakot vezettŽk el m‡s ir‡nyba, ‡m ezt
a v‡rt—l kŽt mŽrfšlddel fšljebb tettŽk, szinte teljesen veszŽlytelen kšrŸlmŽnyek kšzštt. A kŽt feladatot azonban szorosan šssze kellett hangolni,
mert ha tœl kor‡n terelik el a patakot, akkor az ‡rokban csškkenhet le anynyira a v’zszint, hogy nem zœdul ‡t az ‡radata a lecsškkentett g‡ton, œgy,
mint most. FšlmerŸl a kŽrdŽs, hogy miŽrt nem csurgott le mag‡t—l, nyilv‡n a talj‡noknak is meg volt a maguk levezet™ rendszere, magasabb v’z‡ll‡sok, tavaszi ‡rad‡sok kivŽdŽsŽre. Igen ‡m, de ezt a bentiek zsilippel elz‡rt‡k, Žs ez a zsilip a v‡r legjobban vŽdhet™ pontj‡n ŽpŸlt, egŽszen a f™kapu mellett. Ide a kŽt szomszŽdos b‡sty‡r—l Žs az itteni toronyb—l lehetett šsszpontos’tani a ny’lz‡port, amit id™nkŽnt j—kora kšvekkel toldottak
meg a vendŽgszeret™ helybŽliek. M‡shol, a kaput—l Žszakra viszont az
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‡rok annyira elt‡volodott a falt—l, hogy majdnem veszŽlytelenŸl meg lehetett kšzel’teni. Erre a dŽli pontra kštšttŽk r‡ Toldi emberei az œj levezet™ csatorn‡t. Lajos annyira az ostrom l‡z‡ban Žgett, hogy meg sem v‡rta, m’g teljesen lefolyik a v’z. Intett a mellette ‡ll— òjlakinak, hogy indulhatnak. …tezer kšnnyžfegyverzetž gyalogos ‡llt ott, ostromlŽtr‡kkal a
kezŸkben. El™bb azonban mŽg a nŽh‡ny tucat k™haj’t— gŽp lŽpett mžkšdŽsbe, megrengetve a falakat, Žs tšrmelŽkkel ‡rasztva el az iszapos medret. A kir‡ly szintŽn rohamra indult. MŽg eszŽbe villant ugyan a legut—bbi
medvekaland, meg a l‡tom‡s a p‡p‡r—l Žs a cs‡sz‡rr—l, de azt‡n elhessegette mag‡t—l az ‡rt— gondolatokat Žs a tšbbiekkel egyŸtt szaladni kezdett. BevesszŸk ezt a nŽh‡ny rongyos v‡rat Ð gondolta, Ð azt‡n ir‡ny
Franciaorsz‡g! Az angolok amœgy nagyon szorongatj‡k ™ketÉ Lajos Žszre sem vette, Žs m‡r bent ‡llt a valamikori vizes‡rokban, egy rak‡s k™tšrmelŽk tetejŽn. A lŽtr‡k nekicsap—dtak a falaknak, Žs az els™ gyalogosok
kardjukkal a foguk kšzštt szaladtak fšlfelŽ. Kšzben az ’j‡szok fedeztŽk
™ket. ãElŽg sokan Žrtenek itt a v‡rostromhoz, csak a n‡dor kun lovasait
kellett elkŸldenem porty‡zni egy kicsit a kšzeli falvakbaÉÓ Ilyen hosszœ
mondatokat tudott vŽgiggondolni, ugyanis felŸlr™l a nyilaz‡s szinte teljesen el‡llt, mintha mŽg a hadizaj is elcsšndesŸlt volna egy-kŽt pillanatra.
FšlfelŽ pislogott, hogy m‡szhatna ™ is a lŽtr‡ra. Egy hž fegyverhordoz—ja
‡llt mellette, meg az œj kedvence, òjlaki Kont Mikl—s. çm a veszŽlyt,
mely hirtelen Žs lesb™l Žrkezett, ™k sem vettŽk Žszre. Csak amikor m‡r
fekŸdt a kir‡ly, Žs z‡poroztak r‡juk a v‡rfalr—l lezœd’tott kšvek. Majdnem kŽs™ voltÉ
Ð Majdnem kŽs™ volt! Ð kiab‡lt a pŸspšk. Hogy gondolhatott ilyet fšnsŽged! Hogy az els™ vonalban harcol! Hogy kiteszi mag‡t a legnagyobb
veszŽlynek! Nem volt elŽg a szšrnyž betegsŽg, melyb™l isten csod‡j‡ra
felŽpŸlt?! Hiszen m‡r Žrkeztek a kšvetek VelencŽb™l, hogy ki lesz az ut—d!
K‡roly cs‡sz‡r szintŽn Žrdekl™dštt! Na Žs a medvekaland?! Most meg a
v‡rostromÉ J‡nos pŸspšk kifulladva nŽzegetett maga kšrŽ. Szeml‡tom‡st ideges volt. H‡t persze, mikor a kir‡ly ilyeneket csin‡l, mint valami
kisgyermek! ï meg nem Ÿlhet le az uralkod— jelenlŽtŽbenÉ Pedig teljesen kimerŸlt ebben a nagy kiab‡l‡sbanÉ
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Ð †lj csak le pŸspšk œr Ð mondta a kir‡ly. ògysem l‡t bennŸnket
senkiÉ
Ð Mindent l‡tunk Žs mindent hallunk! Ð morogta a n‡dor, aki most Žrkezett òjlakival Žs a m‡sik pŸspškkel, a nyitrai Mikl—ssal.
Ð No, akkor ti szintŽn foglaljatok helyet Ð mosolygott Lajos, m‡r
amennyire tudott a nagy f‡jdalomt—l. SzerencsŽre csak zœz—d‡sok Ð ‡llap’totta meg a felcser, gerincet, fontosabb szervet nem Žrtek a kšvek, s nem
tšrt el semmijeÉ
Ð Arr—l akartam beszŽlni Žppen J‡nos pŸspšknek, hogy miŽrt kell nekem az els™ vonalban harcolnom, a seregek ŽlŽn.
Ð De h‡t nem kell! Ð ugrott fel a veretes mint‡jœ b™rzs‡molyr—l a n‡dor.
A tšbbiek pedig le sem Ÿltek, hi‡ba biztatta ™ket a kir‡ly, s hi‡ba volt oly
elgyštšrt a pŸspškÉ
Ð †lj csak vissza, Mikl—s. De most l‡tom, mennyi Mikl—s van itt! Ð csapta šssze tenyerŽt a kir‡ly. H‡t mŽg ha Toldi is kšztetek volna! Azt‡n mind
olyan j—lelkžek Žs adakoz—ak vagytok, mint nŽvad—tok, az a bizonyos
Mikl—s pŸspšk volt hajdan‡n? Ð Žs trŽf‡san megfenyegette ™ket az ujj‡val.
Ð Ha nem vagytok olyan kedvesek Žs j—lelkžek, akkor most jobb, ha
csšndben vŽgighallgatj‡tok, amit beszŽlek. Ha meg tŽnyleg annyira tiszta
a sz’vetek, akkor meg azŽrt! NosÉ A kir‡ly egŽszen j—kedvž lett. VisszatŽrt arc‡ba a p’r, s fiatals‡g‡t—l, no meg a kedves szavakt—l a marcona
hadfiak Ð f™leg a n‡dor Ð egŽszen elŽrzŽkenyŸltek.
Ð ƒn nem tehetem meg, hogy ne menjek elšl ezt j—l meg kell Žrtenetek
Ð kezdte Lajos kir‡ly.
Ð Orsz‡g Žrdeke ide-vagy oda Ð ne sz—lj kšzbe kŽrlek, J‡nos pŸspšk, Žn
is vŽgighallgattalak, most rajtad a sor Ð, sz—val nem tehetem, hogy pont
Žn, akinek Szent L‡szl— a pŽldakŽpe, Žn maradjak h‡tul, Žs kullogjak, ak‡r
p‡sztorkutya a ny‡j ut‡n. Ha Szent L‡szl— szemt™l szemben Žs minden seg’tsŽg nŽlkŸl megkŸzdštt a kun vitŽzzel, aki Ð mint tudjuk Ð maga volt az
šrdšg, tŸzet lehellt, Žs všršs szarvai voltak, akkor Žn egyszerž, fšldi emberekt™l fŽljek?
Ð Szent L‡szl—nak seg’tsŽge volt: a magyar le‡ny Ð v‡gott kšzbe a nyitrai
pŸspšk, a h‡rom jelenlŽv™ Mikl—s egyike. Ð Neked uram, ha bajba kerŸlsz,
ki fog seg’teni?

174

Ð PŽld‡ul Žn! Ð dšrmšgte valaki. A valaki olyan volt, mint egy j—s‡gos mack—, Žs most lŽpett be az ajt—n. LŽpett? Rontott! Ð Mi az, hogy
nekem m‡r nem is sz—ltok, ha a kir‡llyal tšrtŽnik valami! Ð ki‡ltozta a
dšrmšg™. Ð ƒs a tan‡cs Ð tette hozz‡ Lackfi œr, mert termŽszetesen ™
volt az a j—s‡gos medve, akit mostan‡ban, ki tudja miŽrt, de nem mindig Žrtes’tenek a fontos esemŽnyekr™l Ð, Žs a tan‡cs? Ð bšmbšlte. Ð Az is
fogh’jas nŽlkŸlem!
Lackfi œr szemreh‡ny— tekintetŽt vŽgigsiklatta a t‡rsas‡gon, majd mit
sem tšr™dve velŸk, a kir‡ly fekhelyŽhez lŽpett Žs b‡r nehezen ropogtak
šreged™ ’zŸletei, fŽltŽrdre ereszkedett.
Ð Patakot ‡sni j— vagyok, ugye? Ð morogta. Ð De ha a kir‡lyt kell megvŽdeni, akkor òjlaki jšn. Mi ez a kivŽtelezŽs?
A pŸspškšk, a poh‡rnok Žs a n‡dor egyšntetžen hallgatott. Csak a nyitrai Mikl—s kšhŽcselt egy kicsit, òjlaki a csizm‡ja orr‡t figyelte nagy buzgalommal, mintha legal‡bbis egy œj fšldrŽszt fedezett volna fšl rajta, a n‡dor a mennyezet mint‡it fŸrkŽszte, J‡nos pŸspšk pedig nemes egyszeržsŽggel kisasszŽzott az ajt—n, egyik kezŽvel visszaintve, hogy neki most
fontos dolga van, igaz‡n sajn‡lja, de nem Žr r‡ ‡llamŸgyekkel foglalkozni.
Lajos s—hajtott egy nagyot, azt‡n kŽnytelen-kelletlen megtšrte a csšndet: Ð Sœlyos v‡dak vannak ellened vajda. Olyanok, amiket csak te tudsz
tiszt‡zni, szemŽlyesen. ƒs el™hœzta a medveb™ršk al—l azt a bizonyos levelet, amit Subich Mladent™l kapott mŽg az erdŽlyi hegyek kšzštt.
Ð Olvasd el, Žs holnap dŽlel™tt v‡runk œjra itt. Hogy tiszt‡zhasd magad
a v‡dak al—l.
Ð Milyen v‡dak? Mit rejt e levŽl? Ki az, aki v‡daskodni mer ellenem? Ð
h™zšngštt Lackfi œr.
Ð Ha nagyon Žrdekel Ð kšnyškšlt fel most m‡r egy kissŽ mŽrgesen a
kir‡ly Ð ha nagyon Žrdekel, az ‡ll benne, hogy egy bizonyos Lackfi Istv‡n, aki erdŽly igen tisztelt vajd‡ja, j— pŽnzŽrt eladja N‡polyt Johann‡nak Žs a p‡rtj‡ra ‡ll. ƒs Ð mutatott Lajos a h—sz’nž s‡rk‡nyra Ð itt l—g rajta a pecsŽted.
Lackfinak el™szšr csak a szemei kerekedtek ki, majd hanyatt d™lt a
meglepetŽst™l. SzerencsŽre egy Ÿgyes kis apr—d, aki vele egyŸtt jštt be az
ajt—n, Žs id‡ig ŽszrevŽtlenŸl ‡csorgott a sarokban, most gyorsan el™relŽ-
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pett Žs al‡tolt egy Ÿl™alkalmatoss‡got. Arra zšttyent r‡ a vajda Žs gutaŸtšttkŽnt ismŽtelgette: Ð Hogy ŽnÉ çrul—? ƒn? çrul—?
Lajos megsajn‡lta. TulajdonkŽppen nagyon szerette az šreg dšrmšg™t,
Žs ha Mladen annak idejŽn nŽgyszemkšzt ‡ll elŽbe ezzel a nyavaly‡s levŽllel, h‡t œgy kihaj’ttatja, hogy a l‡ba sem Žri a fšldet. De a tan‡cs el™tt
mŽgsem lehetÉ
Ð AzŽrt mondtam, hogy olvasd el, Lackfi œr, mert lehet, hogy egy sz— sem
igaz az egŽszb™l. Tal‡n csak be akart valaki feket’teni. MegszereztŽk a pecsŽtedet, Žs levelet hamis’tottak. EzŽrt kell elolvasnod, Žs holnap majd elŽnk
‡llsz Žs kijelented, hogy ebb™l az egŽszb™l egy sz— sem igaz, ezŽrt meg ezŽrt.
ƒs akkor megint bŽke lesz, Žs megint te fogod els™nek megtudni, ha megsebesŸlt a kir‡ly. Nem titkol—znak el™tted, nem sœgnak šssze a h‡tad mšgštt.
De most menj el. Nagyon kŽrlek, menj el, mert itt fog megŸtni a guta a medveb™ršk el™tt, amire a sebesŸlŽsem miatt fektettek. ƒs akkor a felcserek nem
tudj‡k majd, hogy kit ‡poljanak el™bb, a vajd‡t vagy a kir‡lyt Ð Žs mosolyogva r‡kacsintott Lackfira, Žs mŽg a karj‡t is megragadta b‡tor’t‡skŽppen.
Ð Igy‡l meg egy kupa bort, vajda! Ð Žs a szeme sark‡b—l intett a szolg‡knak, t‡mogass‡k ki Erd™elve ur‡t, akit nagyon megviselt a v‡d, amelyr™l nem tudott, de nem is ‡lmodott sohaÉ
Ð Sz—val ott tartottunk, hogy Szent L‡szl—nak seg’tsŽge akadta a kunnal szemben: a magyar l‡ny!
Az urak ‡lmŽlkodva kapt‡k fel a fejŸket. Ez azt‡n a kir‡ly! Most kapart‡k šssze a v‡r‡rokb—l, az el™bb mŽg meg akart halni, most meg v‡g az
esze, mint a borotva! Egy ilyen kellemetlen kšzj‡tŽk ut‡n sem ejti el a beszŽlgetŽs fonal‡tÉ
Ð Sz—val nekem is vannak mŽg h’veim! J—, nem olyan csinosak, mint
Szent L‡szl—nak, de azŽrt megteszik, amit lehet Ð Žs itt òjlakira mutatott.
Kont Mikl—s kihœzta mag‡t. M‡r elfeledte az œj fšldrŽszt a csizm‡ja orr‡n,
figyelmŽt megint lekštšttŽk a ãmagasabbÓ eszmŽkÉ
Ð Nem lehet mindig melletted egy òjlaki Mikl—s, hogy megšlje a medvŽt
Ð vŽlte J‡nos pŸspšk, aki, mikor megl‡tta, hogy a vajda t‡vozik, tudom illetlen sz—, de ebben a helyzetben mŽgis tal‡l—: visszasŸndšrgštt a terembe.
Ð Vannak m‡s Žrveim is Ð emelte fel a hangj‡t a kir‡ly. Pro primo: a seregnek pŽldakŽp kell Žs b‡tor’t‡s. Hogy harcoljanak, ha a kir‡lyuk gy‡va?
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Pro secundo: A gy‡vas‡g a legnagyobb bžn! Tudj‡tok a tšrvŽnyt, ha valaki elfut, Žs a tan‡cs elmarasztalja, nem nemes tšbbŽ! Pro tercio: beszŽltem.
EllenvetŽsnek helye nincs. Most pedig igyatok! Jšjjenek a zenŽszek! Meggy—gyultam, Žs vid‡ms‡gra v‡gyom! Ð Žs tapsolt a kezŽvel.
Ð El‡jult‡l Ð mondta Harry.
Ð MegijedtŸnk Ð tette hozz‡ Claire.
Ð Ez volt az a nagy eltžn™s trŸkk? Ð biggyesztette a sz‡j‡t Ed.
Ð Fogadunk, hogy megint ott j‡rt‡l?! Ð mondta izgatottan Willie.
Ð A nagypap‡nakÉ Ð nyšgte Johnny.
Ð Mit zagyv‡lsz? Ð Žrtetlenkedett Harry.
Ð Rosszul van, nem l‡tj‡tok?! Ð fšrmedt r‡juk Claire, aki mint minden
kisl‡ny, sokszor re‡lisabban mŽrt fel bizonyos helyzeteket, mint a bekŽpzelt Žs h™zšng™ fiœk.
Ð A nagypap‡nak egy sz—t seÉ a pap‡nak meg pl‡ne! Johnny kezdett
mag‡hoz tŽrni.
Ð Na Žs? MesŽld el, mit l‡tt‡l Ð sŸrgette Willie.
Ð V‡rostromotÉ Azt‡n a kir‡ly megsebesŸltÉ
Ð Milyen kir‡ly? Ð hitetlenkedett Harry.
Ð Nagy Lajos. A magyar kir‡ly.
Ð Ja, akir™l a suliban hadov‡lt‡l. Amit™l Zeusz teljesen odalett.
Ð Na Žs, hogy sebesŸlt meg az aÉ az a Nagy Lajos? Ð kŽrdezte fintorgva Harry.
Ð Kšveket dob‡ltak r‡ a v‡rb—l. A betemetett vizes‡rokban ‡llt, Žs Žppen arra kŽszŸlt, hogy felm‡sszon az egyik ostromlŽtr‡n.
Ð Kir‡lyoknak nem kell harcolniuk Ð vetett ellen Ed.
Ð Ne felejtsd el, hogy ez nagyon rŽgen tšrtŽnt. A lovagkorban mŽg fontos volt a szemŽlyes pŽldamutat‡s.
Ð P‡rbajoztak is? Ð k’v‡ncsiskodott Claire.
Ð El™fordult, de a kir‡ly szemŽlyŽt nem sz’vesen tettŽk kock‡raÉ
Ð H‡t nem maga dšntštte el, hogy akar-e p‡rbajozni? Ð csod‡lkozott
Harry. Ð A kir‡lynak senki sem parancsol! Ð tette mŽg hozz‡, Žs kšrŸlnŽzett a konyh‡ban valami harapnival— ut‡n. A r‡ntott‡t ugyanis m‡r
rŽg megetteÉ
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Ð De igen Ð felelte Johnny. A kir‡lyi tan‡cs!
Ð Na Žs mi a szšsz az az izŽÉ Ð Harryt l‡that—lag nem villanyozta fšl a
kšzŽpkori kir‡lys‡gok mžkšdŽsŽnek ismertetŽse, s™t, ha igaz‡n pontosan
akarn‡nk megfogalmazni a lelki‡llapot‡t, akkor a lanyhul— Žrdekl™dŽs
lenne erre a legmegfelel™bbÉ
Ð A kir‡lyi tan‡cs a f™papokb—l Žs a f™urakb—l ‡ll. NŽlkŸlŸk nem lehet h‡borœt ind’tani vagy bŽkŽt kštni. A kir‡ly akkor j‡r el okosan, ha œgy ir‡ny’tja
velŸk a beszŽlgetŽst, hogy a tan‡cs tagjai mondj‡k ki azt, amit ™ szeretneÉ
Ð ƒs akkor œgy tžnik, mintha a kir‡ly al‡vetnŽ mag‡t a tan‡cs akarat‡nak! Ð csilingelt Claire. Ezt ismerem! Tiszt‡ra n™i dolog!
Ð HahahaÉ Ð morgott Harry. Ð Baromi Žrdekes. MenjŸnk ink‡bb baseballozni Ð intett az šccsŽnek. Itt œgysincs m‡r semmi megennival—. ƒs el is
mentek. Willie šrŸlt a kŽt hetedikes t‡voz‡s‡nak, mert azt gondolta, tal‡n
’gy tšbbet megtudhat Johnnyt—l a titk‡r—lÉ Johnnyt hidegen hagyta az
Ÿgy, egyedŸl Claire sop‡nkodott.
Ð Nem kellett volna elmondani nekik! Ð s‡p’tozott. Most majd telekŸrtšlik vele az iskol‡t! ƒs egy ismer™s gšdršcske jelent meg a homlok‡n.
Ð H‡t igen Ð vŽlte Willie. Ð Tal‡n tŽnyleg korai volt.
Johnny megvonta a v‡ll‡t. Ð Nagyon Žrdekel.
Ð Nem lehetsz ennyire kšzšmbšs! Holnaput‡n iskola! Addig biztosan
nem fogj‡k elfelejteni!
Ð ƒs akkor mi van?
Ð HŸlyŽnek nŽznek majd. Ennyi. Senki nem fogja elhinni, hogy ott j‡rt‡l, csak azt, hogy id™nkŽnt el‡julsz.
Ð Nem szabhatom meg, hogy mit gondoljanak. ƒn nem vagyok kir‡ly.
Ð A maga m—dj‡n mindenki kir‡ly Ð sz—lalt meg ekkor egy ismer™s
hang. A h‡rom gyerek egyszerre fordult az ajt— felŽ. Majdnem felki‡ltottak a meglepetŽst™l.
Ð De hiszen ezÉ de hiszen ez!
Ð Az istenek ura, szemŽlyesen Ð hajolt meg Zeusz trŽf‡san a gyerekek
felŽ. De ott nevetgŽlt mellette nagypapa, Žs Zeusz v‡lla fšlštt kukucsk‡lva
Johnny pap‡ja is.
Ð …sszeeskŸvŽs Ð mosolygott Johnny.
Ð Akkor Žn megyek is Ð mondta Claire.
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Ð MŽg meg kell ’rnom a szŸnidei h‡zi feladatot Ð hadarta gyorsan Willie.
Ð ƒn viszont szeretnŽm, ha maradn‡tok Ð kŽrte ™ket Zeusz. Ð FeltŽve,
ha a h‡ziak sem b‡nj‡kÉ
Ð Egy‡ltal‡n nem Ð rikkantotta nagypapa.
Ð …rŸlŸnk a megtiszteltetŽsnek Ð papa Johnnyra kacsintott.
Ð Ugyanis meg kellene beszŽlnŸnk Ð Žs Zeusz itt egy kis hat‡sszŸnetet
tartott Ð, sz—val meg kellene beszŽlnŸnk, hogy mit tegyen Johnny az iskol‡ban holnaput‡n. ƒs azt is, hogyan seg’thetnŽnk nekiÉ ƒs Zeusz v‡rakoz—an kšrŸlpillantott.
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Žt dolgot tehetŸnk Ð mondta Zeusz. Az istenek ura vid‡m volt Žs
tettrekŽsz. Claire eleinte ugyan tartott t™le, hogy a tšritan‡r el™veszi ™t az
e-mail miatt, Žs igyekezett Johnny vagy Willie h‡ta mšgŽ bœjni, de Zeusz
œgy tett, mint aki Žszre sem veszi, hogy itt van.
Ð Az egyik, hogy œgy teszŸnk, mintha nem tudn‡nk semmir™l. Johnny
mŽg ink‡bb œgy tesz. ƒs minŽl ink‡bb zaklatj‡k Nagy Lajossal Žs a struccal, ann‡l ink‡bb hallgat‡sba burkol—dzik. Igyekszik ritk‡n el‡julni, Žs
nem forgatja a nyavaly‡s gyžržjŽt, csak akkor, ha m‡r hazaŽrkezett az iskol‡b—l. Ebben az esetben Johnny kellemetlen heteknek nŽz elŽbe, de egy
id™ ut‡n elfelejtenek majd mindent, s Johnny beleolvad az egyforma szŸrkesŽgbe, ami Ð Zeusz Žszrevette, hogy rosszat mondott Ð, ami, hmÉ izŽÉ
a di‡kok egy rŽszŽre jellemz™ Ð pr—b‡lta kijav’tani mag‡t, de nagypapa
m‡r csod‡lkozva nŽzett šssze a fi‡val, vagyis Johnny pap‡j‡val, a ãszŸrkesŽgÓ miatt. Ami a di‡kokra jellemz™. Furcsa egy tan‡r ez a Zeusz!
Ð A m‡sik Ð Žs szerintem a jobbik megold‡s Ð igyekezett gyorsan elterelni a figyelmet a bakij‡r—l a tšrtŽnelemtan‡r Ð, ha fšlv‡llaljuk a dolgot,
Žs kamp‡nyolunk Nagy Lajosnak Žs Johnnynak. Lovagi torn‡t rendezŸnk
Žs Strucc vŽre szellemi vetŽlked™t; meg malomk™ hajig‡l— versenyt, ahol
persze a Toldi ‡ltal elhaj’tott —ri‡s k™ helyett kisebb Žs kšnnyž f‡b—l kŽszŸlt diszkoszokat kellene eldob‡lni, bikafŽkezŽst Ð az egyik gyerek bik‡nak šltšzne, Žs egy kŽpzeletbeli vonal mšgŽ kellene ™t a versenyz™knek
visszataszig‡lni Ð, Žs sok m‡s hasonl—t.

181

u

A V…R…S PALçST, MINT EGY HATALMAS SZIROM

v

Ð Ez az! Ð ki‡ltottak egyszerre. Ezt kell csin‡lni!
Ð ƒs ha m‡r mindenkit beoltottunk Nagy Lajossal, akkor elfoglaljuk a
FehŽr H‡zat, Žs kštelez™vŽ tesszŸk a magyar nyelvet! Ð kiab‡lt a nagypapa.
Ð Megv‡ltoztatjuk az ‡llamform‡t, Žs kiki‡ltjuk a kir‡lys‡got! Ð ujjongott Claire.
Ð Ha ezt a diri hallan‡! Ð vŽlte Zeusz. Ð Szerinte a demokr‡cia a legjobb
dolog a vil‡gon. ƒs ki lenne a kir‡ly?
Ð A tan‡r œr, termŽszetesen Ð vigyorgott Johnny. Aprop—, Johnny!
ï egy‡ltal‡n nem Žrezte œgy, mintha seg’teni kellene neki. Vagy,
hogy valami baj lenne az agy‡valÉ Egy‡ltal‡n nem! S™t. De azŽrt belement a j‡tŽkba, hiszen ’gy n™tt fel. Hogy a fšln™ttek mindig abajgatj‡k valamiŽrt. M‡r rŽg tudja, legjobb r‡juk hagyni mindent, azt‡n
mŽgis azt csin‡l, amit ™ akar. çmb‡r ez a lovagi torna nem is olyan
rossz štlet. Lehet bel™le valamiÉ
Ð Hogyan olvassuk el a Strucc vŽrŽt? Ð kŽrdezte ekkor Willie. Ð Hiszen
magyarul van ’rvaÉ
Ð Majd Žn leford’tom Ð aj‡nlkozott Zeusz, akit ‡tj‡rt a bŸszkesŽg, mi—ta
kir‡ly lettÉ Ð Fejezetr™l fejezetre, Žs amikor kŽszen vagyok egy rŽsszel,
mindj‡rt sokszoros’tjuk Žs szŽtosztjuk a verseny rŽsztvev™i kšzštt. De h‡t
nincs meg! Ð ki‡ltott hirtelen. Ð Azt mondtad, hogy elveszett!
Ð Megtal‡ltuk Ð v‡laszolt Claire, a l‡nyok szok‡sos gyorsas‡g‡val. Ð
Johnny leejtette az ‡gya al‡, csak pont ott nem kereste.
Ð Jellemz™. R‡gyœjthatok egy cigarett‡ra?
Mindny‡jan lelkesen b—logattak. Papa megjegyezte, hogy seg’t a fŽnym‡sol‡sban, nagypapi meg a lovagi torn‡ra val— felkŽszŸlŽsben. A t‡rsas‡g roppant vid‡man cseverŽszett, m’g eszŸkbe nem jutott, hogy holnap
reggel visszaŽrkeznek a nagymam‡k Chicag—b—l, meg persze Johnny
Ždesanyja is, Žs ki kellene takar’tani, meg elmosogatni, hogy mire megjšnnek, ne nŽzzen ki œgy a lak‡s, mint egy csatatŽr.
Ð Sz’vesen seg’tek Ð aj‡nlkozott Claire. Ð Jut eszembe, mit mondt‡l
Ždesany‡dnak, miŽrt nem repŸlsz ut‡nuk a rokonokhoz? Ð kŽrdezte
Johnnyt.
Ð H‡t, hogy nagyon beteg vagyok Ð felelte a megsz—l’tott. ElŽg nehezen
ment. Az Ždesany‡k nemigen veszik be az ilyesmit.
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Ð Mindj‡rt m‡snap haza akart utazni Ð mondta a nagypapa. Ð Ki kellett tal‡lnom egy mesŽt, miszerint Johnny tulajdonkŽppen j—l van, de a doki nem
aj‡nlja a repŸl™utat, mert visszaeshetÉ Hajaj! Nagyon nehezen hitte el.
Ð ƒs mindennap telefon‡lt, Žs Bessy nŽni mindennap kŽtszer Ð s—hajtozott Johnny.
Ð ƒs alig v‡rt‡k, hogy vŽge legyen a szŸnetnek Žs hazarepŸlhessenek.
Igaz, Žn sem tudtam velŸk menni Ð tette hozz‡ apa.
Ð Ha a vŽge j—, minden j— Ð Claire m‡r eresztette a vizet az edŽnyekre.
Ð MŽg ne kiab‡ljuk el Ð intette ™ket az istenek ura, Žs indulni kŽszŸlt. Ð
AzŽrt a neheze mŽg h‡tra vanÉ
Ð Hiszen megbeszŽltŸk a lovagi torn‡t, meg a tšbbit! Ð ki‡ltott Willie.
Ð MiŽrt mondja azt a tan‡r œr, hogy a ãneheze h‡tra vanÓ?
Ð Mert meg kell szerettetni velŸk a lovagkort, a magyarokat, ‡ltal‡ban
az egŽsz tšrtŽnetet. ƒs hi‡ba teszŸnk meg minden t™lŸnk telhet™t, ha a
gyerekeknek valamiŽrt mŽgsem tetszik majd a dologÉ EzŽrt mondtam,
hogy a neheze h‡tra van. De most mennem kell Ð tette hozz‡, Žs sokat
mond—an Claire-re nŽzett. Egy hšlgy Žrkezik hozz‡m l‡togat—ba.
Ð Azanyj‡t Ð csapta šssze Willie a kezŽt, mikor Zeusz kilŽpett az ajt—n.
Ð Egy hšlgy! ƒs hogy vigyorgott hozz‡ a nyavaly‡s!
Ð H‡t, igen, a modern technika nem ismer akad‡lyokat Ð illegette mag‡t Claire.
Ð Mindenesetre t‡vozom. Erre az estŽre m‡r elŽg volt az urak megtisztel™ t‡rsas‡g‡b—l Ð Žs pukedlizett.
Ð ƒn, mint a FehŽr S‡rk‡ny lovagja, engedŽlyezem a hšlgy t‡voz‡s‡t.
Egyszersmind gratul‡lok a sikeres postagalamb-akci—j‡hoz, melyet mai
nyelven e-mailnek neveznek. Sz—val a hšlgy elmehet, de csak d’szk’sŽrettel Ð Žs Johnny Willie-re mutatott. R™tbozontœ Vilmos lovag fog kegyedre
vigy‡zni a hosszœ œton, m’g a Tunner-v‡rhoz nem Žr.
Ð Mi pedig a BeszŽl™ Lovaggal Žs II. J‡nos œrral nekikezdŸnk a
Fortunate-kastŽly kitakar’t‡s‡nak. Mert hamarosan megŽrkezik a nagyhatalmœ Bess gr—fn™, Žs akkor lesz nekŸnkÉ Ð mondta Johnny pap‡ja Žs komikusan forgatta a szemeitÉ
Ð Nem azŽrt, hogy magam dicsŽrjem Ð mondta mŽg Claire, de tŽnyleg Žrdemes volt ’rni annak a Marth‡nak. A vŽgŽn csak visszakšltšzik ZeuszhozÉ
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Ð Milyen Martha? Ð kŽrdezte meghškkenve a nagypapa, Žs a fi‡ra nŽzett. Amaz csak szŽtt‡rta a karj‡t: Ð ƒn nem ismerek semmifŽle Marth‡tÉ
A gyerekek pedig csak šsszenŽztek Žs hangosan nevetve k—rusban kiab‡lt‡k: Ð Hosszœ, nagypapa! Nagyon hosszœ!
A sereg egy szŽles foly—hoz Žrkezett. çtkeltek m‡r az Appenninek legmagasabb h‡g—in, Žs itt a nagy hegyek l‡b‡n‡l megszaladtak a foly—k, Žs
j—val szŽlesebb mederben hšmpšlyšgtek, mint nem is olyan messze innen
Žszak felŽ, ahol mŽg csak kis patakokkŽnt igyekeztek legy™zni a szikl‡s
meredŽlyeket Žs a t‡vols‡got. Lajos meg‡ll’tja a lov‡t, Žs azon tžn™dik,
hogy ha nem lenne ennyi hely a parton, akkor a foly—hoz hasonl—an zœdul— sereg szŽpen belenyomn‡ ™t meg a folyamatosan Žrkez™ els™ sorokat
a habok kšzŽÉ Itt pedig ‡t kell jutniÉ
Ð Uram, œjabb h’rek N‡polyb—l! Ð òjlaki ‡ll mellette, Žs kicsit h‡tr‡bb
egy ‡ll— lovasra mutat. A lovas Ð minek is kerteljŸnk Ð fekete k‡mzs‡t visel, Žs az arc‡nÉ de ezt m‡r tudjuk: barackmag nagys‡gœ sebhely Žktelenkedik.
Ð Sz—val œjra itt van a mad‡rkaÉ Jšjjšn csak kšzelebb, csicseregje a fŸlembe a vid‡m h’reit! Amœgy is j—kedvemben tal‡l! Ð ƒs Lajos vŽszj—sl—
mozdulattal el™hœzza a kardj‡t.
òjlaki l‡tja a mozdulatot, int a k‡mzs‡snak, Ÿgessen kšzelŽbb.
Amaz, mikor a kir‡lyhoz Žr, leugrik a l—r—l, Žs tŽrdre rogy az uralkod—
el™tt. FejŽt a porba nyomja Žs v‡r, v‡r mozdulatlanul.
Ð Kelj fel gazember. †tštt az utols— —r‡d. Ð Lajos unottan nŽz lefelŽ,
majd mivel Subich-Artus nem mozdul, a kardja pengŽjŽt kezdi vizsg‡lgatni.
Ð Hallgasd meg ™t, j— uram! MŽg most az egyszer. TŽnyleg fontos h’rt
hozott.
Lajos kir‡ly megl—b‡lja a kardj‡t. Ð Mi lehet most fontosabb az ‡tkelŽsnŽl? Itt jšn, Žrkezik a roppant sereg, Žs el™ttŸk, a vad, megduzzadt hegyi
foly—. EnnŽl most nincs fontosabb. Az ‡tkelŽsnŽl.
Ð Tal‡n abban is tudok seg’teni Ð sz—lal meg ekkor a k‡mzs‡s.
Ð No csak! Azt hittŸk, te m‡r nem is Žlsz. Csak fekszel itt, ak‡r egy k™darab. MŽgiscsak van nyelved?
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Ð MŽg van, j— uram. S Lajos kir‡lyt—l hozok h’reket.
Ð Ne beszŽlj! Lajos kir‡ly Žn vagyok! Nem tudtad, fick—?!
Ð De tudom, nagy j— uram! ƒn Tarant—i Lajos n‡polyi kir‡ly ŸdvšzletŽt
hozom.
Ð N‡polyi kir‡ly? ƒs Ÿdvšzšl? Na majd megl‡tjuk, ki a n‡polyi kir‡ly!
ƒs mit Ÿzen ez aÉ ez a ãn‡polyi kir‡lyÓ?
Ð Azt mondja Ð Žs itt a gonosz Artus felegyenesedik Ð azt mondja, hogy
tudja ugyan, hogy a magyar kir‡ly nem sokat tšr™dik kunjainak Žs m‡s
pog‡ny nŽpeinek elestŽvel, de ™ a maga rŽszŽr™l fŽlti a n‡polyi lovagok
ŽletŽt, s jobbnak tartja, ha ™kegyelmessŽge Žs felsŽged kšzštti kŸzdelem
dšnti el a h‡borœ sors‡t, Žs nem šmlik ki fšlšslegesen annyi j— lovag vŽre.
Mindj‡rt meg is jelšlt nŽgy helysz’nt a p‡rviadalra.
Ð Sz—val p‡rv’vni h’v engem a ãn‡polyi kir‡lyÓ? Hallod ezt, Kont? Mit
sz—lsz hozz‡? òjlaki csak a v‡ll‡t vonogatta: Ð Meg kellene hallgatni a
helysz’neketÉ Ð mondja bizonytalanul.
Ð P‡rizs, Avignon, N‡poly, Perugia! Ð hadarja Subich Mladen.
Ð Nem rossz Ð feleli a kir‡ly. Csupa olyan v‡ros, ahol nem lennŽk biztons‡gban. Teljesen bolondnak nŽz bennŸnket az urad? Ð bški meg a mellŽn kardj‡nak vŽgŽvel a ãhorv‡titÓ. A p‡ncŽlingnek a fekete kšpeny alatt
meg sem kottyan a ãbškŽsÓ.
Ð Ha k’v‡nja fensŽged, jelšljšn meg m‡s v‡rosokat Ð vonja meg a v‡ll‡t
Subich.
Ð Megjelšlšk, att—l ne fŽlj! De el™bbÉ El™bb seg’ts, œgy ahogy ’gŽrted.
Ha ‡tvezetsz a g‡zl—n, Žs mŽg Žletben vagy, teh‡t nem sodort el a v’z, akkor megnevezem az Žn helysz’neimet! Indulj, ne v‡rakoztass tov‡bb!
Subich Mladen meghajol, Žs csak ennyit mond: Ð Kšvessetek!
ƒs gyors temp—ban megindul a v’zparton lefelŽ. A kir‡ly Žs a poh‡rnok
l—h‡ton mšgštte. Kont mŽg h‡traint Toldinak, hogy az œjonnan Žrkez™k,
ha lehet v‡rjanak, pr—b‡ljanak valahogy elhelyezkedni a foly—parton. Azt
m‡r nem l‡tj‡k, hogy kšzben Lackfi œr is a v’zparton settenkedik, Žs feltžnŽs nŽlkŸl, gyalogszerrel kšveti ™ketÉ
Ð Itt van a g‡zl—, uram Ð mutat Subich a sisterg™ v’zre. Ð Itt lehet ‡tkelni.
Ð Nos, akkor mutass pŽld‡t Ð ’gy Lajos. Ð Eridj el™re. Illetve v‡rj! El™bb
mondd meg, kicsoda vagy te tulajdonkŽppen? Itt nem hall bennŸnket
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senki, Mikl—sban megb’zhatszÉ Itt nyugodtan bevallhatod. Ð Lajos leugrik a l—r—l, s megragadja a kšpenyt Subich mellŽn.
Ð Ez az igazi neved, Subich Mladen? Vagy nem is vagy horv‡ti? Sosem
volt‡l az, mert maga vagy az šrdšg? ƒs ismer™s is vagy, mintha m‡r l‡ttalak volna ErdŽlyen k’vŸlÉ N‡polyban! Megvan, N‡polyban l‡ttalak!
Ð …sszetŽvesztesz valakivel uram kir‡ly! Ð siet a Mladennek nevezett
kibœjni a v‡lasz al—l. Ð De itt van m‡r a g‡zl— Ð mondja mŽg, s gyorsan a
v’z felŽ indult.
Ð BelŽ ‡lltak a ny’lvessz™k Ð morogja maga elŽ a kir‡ly, amint Mladen
beleveti mag‡t a v’zbe. Ð L‡ttam, amint elterŸl. Most mŽgis Žl. Mit mondott? Hogy ™ maga a hal‡l? ƒs bŸntetni jštt. ãîvakodj Subich Mladent™lÓ
Ð sz—lal meg a fejŽben a hang. Ð îvakodj t™le.
M’g ezeket gondolja, addig a fekete k‡mzs‡s Artus Bertrand, aki œjabban Subich Mladennek adja ki mag‡t, m‡r a habok kšzt tšrtet. A hull‡mok csak a tŽrdŽt nyaldoss‡k, s mŽg a kšpenye al—l el™-el™villan— kardot
sem kellett lekštnie, mert nem zavarja a halad‡sban. J— t’zmŽternyire j‡rhat a partt—l, mikor egy szempillant‡s alatt eltžnik, mŽg a k‡mzs‡ja sem
l‡tszik. Lajos Žppen integetni akart a parton ‡ll—knak, hogy nyugodtan jšhetnek, nincs veszŽly. JelzŽs helyett azonban gondolkod‡s nŽlkŸl a fuldokl— ut‡n veti mag‡t. Subich feje egy m‡sodpercre kiemelkedik a v’zb™l,
Lajosnak szinte azonnal sikerŸl megragadni a fekete kšpenyt. çm az ‡r ™t
is elragadjaÉ A kir‡ly azonban a h‡t‡ra fekszik, s csod‡k csod‡ja, a h‡t‡n
viselt všršs pal‡st mint egy hatalmas szirom ny’lik szŽt a v’z felsz’nŽn, s
mindkett™jŸket fent tartja. Annyira, hogy egy k—sza šrvŽny sem b’rja ler‡ntani ™ket, hanem csak pšrgeti a všršs szirmot, azt‡n kilški a part felŽ.
Lackfi ™rŸlt iramban rohan felŽjŸk, fŽlrelški a szintŽn seg’teni kŽszŸl™
òjlakit is.
Ð Utamb—l, cenk kutya Ð ord’tja. òjlaki meglepve ‡ll, m’g a medve kor‡hoz kŽpest szŽd’t™ sebessŽggel elsz‡guld mellette. A parton azt‡n ledobja vŽrtjeit, Žs fejest ugrik a foly—ba. ï menti meg a kir‡lyt, akit tal‡n a
v’z is kivetett volna, hiszen Žppen a part felŽ sodr—dott. De tal‡n nemÉ
Kisv‡rtatva az ‡jult Mladent pofozgatj‡k a parton, J‡nos pŸspšk Žrkezik, m‡r nem mondok semmit, j— uram, ezt jelzi a kŽzmozdulat, azt‡n
mŽg hozz‡fžzi, hogy az Žgiek szerencsŽre most is seg’tettek.
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Ð Az ™rangyalom Ð mosolyog a csuromvizes Lackfira a szintŽn b™rig
‡zott Lajos kir‡ly. Ð Az ™rangyalom. ï seg’tett Ð Žs lehœzza az ujj‡r—l a
gyžržt.
Ð H‡l‡b—l Ð mondja, Žs a vajda ujj‡ra seg’ti. Ð Az ŽletemŽrt.
ƒs Johnny most œgy Žrzi, hogy egyenesen ™r‡ nŽz a kir‡ly. Az ™ szeme
kšzŽ b‡mul az uralkod—i tekintet, s mintha ezt mondan‡: Ð L‡tod, l‡tod,
Johnny, hogy Žn mondom meg neked a jšv™t. ƒn mutatom az utat hatodfŽlsz‡z esztend™ t‡vol‡b—l. ƒn jelšlšm ki az ™sap‡d. ƒs Johnnynak ekkor
fšlemelkedik az ‡gya, Žs kiœszik a szob‡b—l a felh™k kšzŽ. Harson‡kat
hall, Žs az aranyl— napfŽny beragyogja az eget Žs megmelengeti a sz’vŽt.
Ez az aranysz’n marad meg sok‡ig, nagyon sok‡ig benne, mikor felŽbred.
Meg a melegsŽg. MŽg m‡snap reggel is ezt Žrzi a repŸl™tŽren, m’g a nagymam‡kra v‡rnak, Žs termŽszetesen Ð Johnny Ždesanyj‡ra.
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em kell annyira megijedni, kisfiam! A feln™ttek sokszor tœls‡gosan
racion‡lisak, Žs hajlamosak megijedniÉ megijedni bizonyos dolgokt—l.
MiŽrt lenne olyan szšrnyž, hogy te id™nkŽnt az ‡lmaidban ell‡togatsz ahhoz aÉ ahhoz a Lajos kir‡lyhoz?
Ð Nemcsak ‡lmombanÉ
Ð Ha valakit nagyon foglalkoztat egy štlet, vagy kor, akkor azzal ‡lmodik
is. Sokszor ŽbrenÉ Csak Bessy nŽninek ne mondd el, ™ nem ŽrtenŽ megÉ
Ð De h‡t apa meg Zeusz azt mondj‡k, hogy belebetegedhetek. Hogy
van egy hat‡r, amit nem szabad ‡tlŽpni.
Ð Csak akkor, ha nem ismerjŸk a hat‡rokat.
Vas‡rnap este volt, a szŸnet utols— napja. Holnap iskola, s b‡r nagypap‡Žk m‡r eldšntšttŽk, hogy m‡snap bemennek az oszt‡lyf™nškhšz, meg
Gordon igazgat— œrhoz, Žs Zeusszal egyŸtt el™adj‡k a lovagi torn‡t, meg a
vetŽlked™t, Johnny mŽg mindig nem tudta, hogyan viselkedjen ebben a
helyzetben. Legsz’vesebben semmit sem mondott volna oszt‡lyt‡rsainak
az egŽszr™l. Sz‡sa meg Maciek gœnyol—dni fog, a tšbbiek Žrtetlenkedni. Hiszen nem Lancelotr—l lesz sz—, meg a Szent Kehelyr™lÉ Kšzben Bessy nŽni
sejt valamit, mert Žrzi a feszŸltsŽget meg az izgalmat idehaza, Žs ‡lland—an
faggat—zik, hogy miŽrt j‡rnak-kelnek apuŽk ennyire titokzatos kŽppel (Zeusz l‡togat‡sa —ta pedig mŽg mosolyogva is), mintha feltal‡lt‡k volna a
spanyolviaszt. Anyu meg bejštt elalv‡s el™tt, ideŸlt Johnny mellŽ az ‡gyra,
Žs elkezdte egŽszen, de egŽszen m‡s megvil‡g’t‡sba helyezni a dolgokatÉ
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Ð Hogyhogy nem ismerjŸk a hat‡rokat?
Ð Ahogy mondom. Ha nem tudjuk, mit lŽpŸnk ‡t, az tŽnyleg veszŽlyes lehet. Ha a nem ismert vil‡gba csšppenŸnk, ha sštŽt er™kkel randevœzunkÉ
De te mindig pontosan tudod, hov‡ kerŸlsz. Nagy Lajos udvar‡ba.
Ð El™fordul, hogy a harctŽrreÉ vagy Žppen N‡polyba Ð vetette ellen
Johnny.
Ð Az mindegy. ValamikŽppen mŽgis kapcsol—dik Nagy Lajoshoz. R‡ad‡sul Ð ahogy elmesŽlted nekem Ð teljesen logikusan, id™rendben kšveted az esemŽnyeket. Csak egyetlenegyszer, mŽg a kezdet kezdetŽn ‡lmodt‡l a hadj‡rat utols— ‡llom‡s‡r—l, annak az Aversi—, vagy minek az
ostrom‡r—l.
Ð Aversa, mama. Aversa.
Ð Na, igen. Teh‡t.
Ð Teh‡t?
Ð Teh‡t, nem kell annyira agg—dni az egŽszsŽgedŽrt, ezt elhiheted. KŸlšnben hallott‡l m‡r a dervisekr™l? Nem? ƒs a s‡m‡nokr—l?
Ð Akik olyan szšrnyž sz™rškben dobolnak?
Ð Nem annyira szšrnyž, de igen. Nos, a s‡m‡nok gyakran transzba esnek, a monoton dobol‡s, meg a maguk f™zte k‡b’t— italok hat‡s‡ra mindenfŽle kŽpeket, tšrtŽneteket l‡tnak, hangokat hallanak, amiket a tšrzs
egyŽb tagjai nem. Ezekb™l a kŽpekb™l azt‡n megj—solj‡k a jšv™t, vagy
megmondj‡k a betegsŽgek ok‡t. Senki nem tartja ™ket betegnek, vagy elmeh‡borodottnak. Mikor ãvisszaŽrkeznekÓ a transzb—l, akkor ugyanolyan
norm‡lisak, ak‡r a tšbbi ember.
Ð ƒs a dervisek is?
Ð Bizony. Addig forognak, t‡ncolnak, am’g el nem vesztik az eszmŽletŸket. EgyŽbkŽnt az ™smagyarokn‡l szintŽn voltak t‡ltosok, akik fehŽr lovat ‡ldoztak az isteneiknek, Žs a fŸstb™l, vagy Žppen a bels™sŽgekb™l
mondt‡k meg, hogy sikeres lesz-e a hadj‡rat.
Ð Hogyhogy a bels™sŽgekb™l?
Ð Ez divat volt annak idejŽn. M‡r a r—maiak gyakran az ‡llatok beleinek elhelyezkedŽsŽb™l, vagy a madarak ršptŽb™l j—soltak.
Ð Akkor lehet, hogy t™lem is ezŽrt kŽrt seg’tsŽget a kir‡ly? T‡ltosnak
nŽzett? ƒs te, mama, honnan tudsz minderr™l?
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Ð Hogy miŽrt kŽrt seg’tsŽget t™led a kir‡ly, azt csak te tudhatod. Hogy
Žn honnan tudok a t‡ltosokr—l meg a var‡zsl—kr—l? Azt hiszed, csak a
nagypapa kŽpes a rŽgi dolgokr—l mesŽlni?
Ð Nem, de ™ izŽÉ Magyar. Az egy kŸlšnleges nŽp.
Ð S azt gondolod, hogy az ’r nem az?
Ð Nem gondolok semmit. Majd te elmondodÉ
Ð Hasonl’tunk egym‡sra. Mindkett™ kis nŽp, kis orsz‡g.
Ð Magyarorsz‡g valamikor nagy volt Ð ellenkezett Johnny.
Ð Persze, Nagy Lajos idejŽn. De most hasonl— nagys‡gœ, mint êrorsz‡g.
MindkŽt nŽp szabads‡gszeret™, mindkett™t elnyomt‡k az idegen h—d’t—k,
s ezŽrt, vagy m‡sŽrt, de mindkett™ rengeteg kšlt™t adott a vil‡gnak. A kšlt™k pedig rŽgen v‡teszek voltak, s‡m‡nok, akik nemcsak a jšv™t tudt‡k,
hanem tan’tottak is. Az ’rek fjiljiknek (file) h’vt‡k ™ket, s rangban kšzvetlen a papok, vagyis a druid‡k mšgštt ‡lltak.
Ð Druid‡k?
Ð êgy h’vt‡k ™ket. A sz— val—sz’nžleg bšlcset jelentett annak idejŽn.
De err™l majd ink‡bb legkšzelebb mesŽlek, mert m‡r nagyon kŽs™ van.
Mindj‡rt bejšn Bessy nŽni, Žs s‡p’tozni kezd, hogy miŽrt nem alszunk.
A lŽnyeg, kisfiam, hogy te tudd, hol a hat‡r. Hol vannak a hat‡raid. Akkor
nem lehet semmi baj Ð mondta mŽg anyu, vagyis Rosa mama, homlokon
cs—kolta kisfi‡t Žs kiment a szob‡b—l. Johnny sok‡ig nem b’rt elaludni
azon az Žjszak‡n.
Ð ƒljen Magyarorsz‡g kir‡lya! ƒljen!
Ð L‡tod Johnny, hogy Žljeneznek? Azt hiszik meggy—gyultam. Hogy
minden rendben van. Lesz magyar nagyhatalom.
Ð Hiszen l—ra ŸltŽl. S itt vagy It‡li‡ban m‡sodszor is.
Ð Itt vagyok, de milyen ‡llapotban?! S‡nt‡n, bŽn‡n, nyomorultulÉ L—ra Ÿltem? †ltettek. Hogy šrŸljšn a sereg. Lelkesedjenek, s elfoglalj‡k ezt a
nyomorult Avers‡tÉ
Ð S ut‡na nyitva lesz az œt N‡poly felŽ.
Ð Rossz —men ez az Aversa, Johnny. Itt gyilkolt‡k meg az šccsŽmet, Žs
itt fejeztettem le a Durazz—it, kŽt Žvvel ezel™tt. ƒs itt kaptam azt az ‡tkozott ny’lvessz™t a l‡bamba tegnap. Isten nem akarja, hogy N‡poly az
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enyŽm legyen. Idegen fšld ez, Johnny, idegen t‡j. A nap is m‡skŽnt sŸt,
jobban Žget, mint odahazaÉ
Ð ƒs akkor mi lesz?
Ð Nem tudom, mi lesz. MŽg bevonulunk N‡polybaÉ Azt‡n megl‡tjuk.
Ð BetšrtŸnk a v‡rba tœlfel™l! Kont Mikl—s ugratott mellŽjŸk. Johnny
tisztelettud—an h‡tra maradt, mint hž szolg‡hoz illik, aki nem akarja zavarni a beszŽlgetŽst. òjlaki ’gy is gyanakv—an nŽzegette, noha m‡r kezdtŽk megszokni, hogy itt l‡tj‡k a kir‡ly t‡rsas‡g‡ban.
Ð Gyere Jancsi! Aki magyar, velem tart! Ð ki‡ltott r‡ Lajos, Žs elv‡gtatott, amerre òjlaki mutatta. Johnny b‡r k’v‡ncsi volt az ostromra, s Jancsinak is šrŸlt Ð feltehet™leg òjlaki miatt sz—l’totta ’gy a kir‡ly Ð, ink‡bb lemaradt. Nem, kšszšni, a harcb—l ™ nem kŽrÉ Ismerem a hat‡raimÉ Igaz,
ott fityegett az ismer™s kard az oldal‡n, de akkor sem. Ink‡bb azon kezdett tšprengeni, hogy miŽrt pont Lackfi vajda lett az ™ ™sapjaÉ Nem
mintha nem lenne szimpi az šreg morg—É csak valahogy mŽgisÉ Toldi
Mikl—snak pŽld‡ul sokkal, de sokkal jobban šrŸlneÉ ƒpp id‡ig jutott a
gondolkod‡sban, mikor ismer™s alakokat pillantott meg egy bokor tšvŽben, kissŽ odŽbb a v‡rt—l, harci zajt—l. H‡rman pusmorognak ott, s az
egyikŸk fekete kšpenyben, fekete k‡mzs‡ban. Johnny gyorsan leugrik a
l—r—l, Žs egy f‡hoz kšti. Majd bokorr—l bokorra l‡bujjhegyen Žs ŽszrevŽtlenŸl igyekszik megkšzel’teni a diskur‡l—kat. VŽgŸl meg‡ll az egyik nagyra
n™tt cserje mšgštt.
Ð Elfoghatn‡tok egym‡st is Ð mondja Žppen a fekete kšpenyes, mikor
Johnny hallgat—zni kezd.
Ð GŽza œr el™vezetnŽ PŽtert, hogy most kŸldte Lackfi œr Johann‡hoz.
Ð Hogyisne. Hogy azt‡n a fejem vegyŽk!
Ð MiŽrt tennŽk? Dr‡ga bar‡tom, nem lehetsz ennyire naiv! Te csak parancsot teljes’tesz!
Ð ƒs miŽrt pont Lackfi? MiŽrt ™t kell bem‡rtanunk?
Ð Ez tŽged ne Žrdekeljen! Megkapod a pŽnzedet, azt‡n huss! Ne is l‡ssalak!
Ð TŽnyleg, miŽrt pont Lackfi? Ð kŽrdezi most a hosszœra n™tt PŽter œr.
Ð Mert ™ a legtehetsŽgesebb! A legjobb hadvezŽr. Ennyi elŽg?
Ð Tal‡n elŽg. De a sz‡z arany az nem elŽg. Tœl nagy a kock‡zat Ð vŽli a
kšpcšs GŽza.
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Ð Ha nem, h‡t nem. Legfeljebb Ÿres kŽzzel tŽrtek haza. MŽg az unok‡itok is emlegetik majd, hogy j‡rt ugyan a nagypapa N‡polyban, de csak
szegŽnyebbek lettŸnk, mire hazajštt. MegnŽzte a d—mot, j—l Žrezte mag‡t,
de egy kanyi kincset sem b’rt szerezni, olyan Ÿgyetlen volt szegŽny.
†gyefogyott. Ezt mondj‡k majd, Žs nevetnek. Ha lesz mŽg kedvŸk nevetni. Na, nekem mennem kell. Nem Žrek r‡ itt diskur‡lgatni veletek. Tal‡lok
n‡latok okosabb vitŽzeket ebben az —ri‡si seregben.
Ð Na v‡rj, csak v‡rj Ð nyugtatja a fekete k‡mzs‡st GŽza.
Ð J— lesz a sz‡z arany. FejenkŽnt gondoltad ugye?
Ð Egy fenŽt. Egyben, vagy sehogy.
Ð De magyar forint ugye? Amin rajta van K‡roly œr lilioma?
Ð Hazai pŽnzen k’v‡nod megcsalni az urad? Ð vigyorog a k‡mzs‡s.
Ð Nem b‡nom Ð r‡nd’tja meg a v‡ll‡t. Ð Nekem azt‡n olyan mindegy.
Egyik arany olyan, mint a m‡sikÉ
Ð Nagy tŽvedŽs Ð kotyog bele a hosszœ PŽter œr. A liliomos kšrmšcit
mindenŸtt sz’vesen fogadj‡k! J—val tšbbet nyom a latban egy vacak itteni
pŽnznŽlÉ
Ð J—l van, j—l van, megkapj‡tok. Ha annyira ragaszkodtok hozz‡É çmb‡r ez az igazi jœd‡spŽnz Ð teszi hozz‡, mintegy hangosan gondolkodva.
A m‡sik kett™ ez ut—bbi mondatot azonban nem akarta meghallaniÉ
Ð TŽrjŸnk a t‡rgyra! Hogy akarj‡tok csin‡lni a dolgot?
Ð Tal‡ljunk levelet Ð mondja bizonytalanul PŽter.
Ð Nem j—. Ilyen m‡r volt. Most m‡skŽpp kell.
Ð VŽgŸl is el™vezethetem PŽtert. S™t maga PŽter szintŽn el™‡llhat, csak
œgy mag‡t—l. Hogy Lackfi kŸldte, de ™ meggondolta mag‡t. MŽgis a kir‡lynak mondja.
Ð Az šlet j—, de akkor csak štven aranyat kap PŽter œr. Ha egyedŸl cselekszik, neked miŽrt fizessek?
Ð Mert Žn beszŽltem r‡, hogy gondolja meg mag‡t. Hogy ne szaladjon
az ‡rul— Johann‡hoz. Mert annyi esze mag‡t—l nincsenÉ
Ð Nem b‡nom. A k‡mzs‡s megsimogatja az arc‡t. L‡that—lag elgondolkoztatta a javaslat.
Ð TulajdonkŽppen nekem mindegy. Csak csin‡lj‡tok. ƒs gyorsan,
mert Lajos maholnap bevonul N‡polyba, Žs kŽs™ lesz minden igyekezet.
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Az kell, hogy megijedjen a f™vezŽr ingatags‡ga miatt, Žs hazatŽrjen
Magyarorsz‡gra.
Ð H‡t nem òjlaki œr a f™vezŽr? Ð kŽrdezi csod‡lkozva GŽza œr.
Ð De igen, òjlaki œr. Csak ki tudja meddig? Az šreg vajda igen tehetsŽges ember. ƒs œjabban gyžržt hord az ujj‡n. Var‡zserejž gyžržtÉ
Johnny œgy gondolja, eleget hallott. îvatosan h‡tr‡lni kezd, nehogy
ŽszrevegyŽkÉ ògy tžnik, sikerŸl nesztelenŸl visszalop—zni a lov‡hoz.
çm ekkorÉ ekkor hatalmasat reccsen egy sz‡raz, tavalyi ‡g a l‡ba alatt.
Akkor‡t, hogy a pusmog—k szinte egyszerre ugranak fšl. Ak‡rha tŸskŽbe
Ÿltek volnaÉ
Ð Kihallgattak! Bern‡t œr, kihallgattak!
Ð Ne mondd a nevem, te idi—ta!
Ð Fogjuk el! Ut‡na! De Johnny most Ÿgyesebb, mint legut—bb a fehŽrv‡ri nagytemplomban. S f™leg gyorsabb. Fut, mintha az ŽletŽŽrt futna. Arra nincs id™, hogy eloldjam a lovam Ð jut az eszŽbe mŽg rohan‡s kšzben.
êgy azt‡n el™r‡ntja a kardj‡t, s r‡csap vele a kšt™fŽkre. Akkor Žrnek oda a
gazemberek. Johnny szembefordul velŸk, kezŽben a hosszœ, lovagi kard.
Amazok fegyvertelenŸl, mert a sietsŽgben elfelejtettŽk fšlkapkodni a hadi
szersz‡mokatÉ Csak a k‡mzs‡s kezŽben villan meg egy ršvidke gyŽm‡ntos t™rÉ Johnny egy pillanat alatt cselekszik. KŽs™bb maga is csod‡lkozik
a vakmer™sŽgŽn, de most tŽnyleg nincs id™ a tšprengŽsre. Hosszœ kardj‡t
a k‡mzs‡s felŽ haj’tja, ugyanakkor amilyen sebesen csak b’r, fšlkapaszkodik a lov‡ra Žs megsarkantyœzza. A r‡r—, ak‡r a kil™tt ny’l œgy ršppent el
vele, biztons‡gosabb vidŽkek felŽ. Azonban annyi ideje mŽg van, hogy
l‡ssa, a kardja nem tal‡lta el Artus Bertrandot. Csak abba a ronda fekete
kšpenyŽbe fœr—dott bele, s mintegy hozz‡szegezte vele a mšgštte ‡ll— f‡hoz. S am’g a m‡sik kett™ megb’z—juk kiszabad’t‡s‡val foglalatoskodott,
addig ™ egŽrutat nyertÉ
Ð Ir‡ny a kir‡ly! Ð ki‡ltotta Johnny. Ezt most okvetlenŸl el kell mondanom neki! De h‡t ebben az ™rŸlt kavarod‡sban a v‡r alatt Nagy Lajost
meglelni Ð remŽnytelen pr—b‡lkoz‡s! R‡ad‡sul a csata vŽget Žrt, a kir‡ly
vill‡mgyors gy—gyul‡s‡n fšllelkesŸlt harcosok egyetlenegy rohammal bevettŽk azt a v‡rat, amit hetekig ostromoltak sikertelenŸl. Most hosszœ, tšmštt sorokban vezettŽk el a foglyokat, s Johnny egy‡ltal‡n nem tudott
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t™lŸk abban az ir‡nyban lovagolni, amerre akart, Žs amerre a kir‡lyt sejtette. VŽgŸl mŽgis sikerŸlt megpillantani Lajost, aki s‡padtan, de bŸszkŽn
Ÿlt a lov‡n egy kisebb fšldh‡ny‡s tetejŽn. Onnan szemlŽlte az alatta elvonul— veszteseket. Egyik oldal‡n òjlaki ‡csorgott, a m‡sikon a vajdaÉ
Nem nŽztek egym‡sra, csak nŽha-nŽha, mikor œgy hittŽk, senki sem
figyeli ™ket É
Johnnynak nagy nehezen sikerŸlt ‡tverg™dnie a tšmegen, de mire a
dombocska alj‡hoz Žrt, a kir‡lyt Žs k’sŽr™it m‡r megint nem l‡tta sehol.
Kšzben beŽrt a s‡trak kšzŽ. Nyughatatlan zajok, mormog‡s, fŽmes csattan‡sok, kardcsšrgetŽs Žs idegen beszŽd. H‡t persze, tele van a sereg nŽmet zsoldossal, Žs it‡liaiak is vannak szŽp sz‡mmalÉ A nagyobb, d’szesebb s‡trak tetejŽn sisakforg—k, c’meres z‡szl—k. A h—sz’n s‡rk‡nyt m‡r
ismerte, az a vajd‡Ž, s l‡tta m‡r a n‡dor hatlevelž r—zs‡j‡t is a fehŽr-fekete pajzzsalÉ A koron‡s, sz‡rnyas ezŸst angyal a kŽt fehŽr galamb kšzštt òjlakiŽÉ De hol van a strucc? Hopp, megvan! Johnny el™tt j—kora
s‡tor magasodott, kŽk sz’nž selyemb™l. A tetejŽn pedig ott hivalkodott
az afrikai mad‡r, cs™rŽben bŸszkŽn felfelŽ tartva az ezŸstpatk—t. Johnny
Žppen fŽlre akarta hajtani a bej‡rati fŸggšnyt, mikor elŽbe toppant a fekete k‡mzsa.
Ð Megvagy, gazember! Ð ki‡ltja. Johnny a kardj‡hoz akar kapni, de azt‡n eszŽbe villan, hogy azt m‡r elhaj’totta. ArtusÐMladen pedig el™hœzza
az švŽt, Žs kegyetlenŸl vigyorog. Johnny azt hitte, itt a vŽg. A lov‡r—l m‡r
az el™bb lesz‡llt, miel™tt betŽrt volna a s‡trak kšzŽ. J— messzire legelŽszik
innen egy p—zn‡hoz kštveÉ R‡ad‡sul a gonosz Bertrand mšgštt megpillantja a kŽt ‡rul— urat, PŽtert Žs GŽz‡t. Nekik szintŽn ki van vonva a kardjukÉ çm egyszerre œrr‡ lett rajta valami furcsa ŽrzŽs. Valami komoly Žs
mŽrges eltškŽltsŽg, aminek az a lŽnyege, hogy h‡rom nyavaly‡s gonosztev™ akarja megg‡tolni ™t a kir‡llyal val— tal‡lkoz‡sban. ït, Erd™elve ur‡t,
SzerencsŽs Lackfi J‡nost, az orsz‡g harmadik legnagyobb mŽlt—s‡g‡t a kir‡ly Žs a n‡dor ut‡n. Johnny nem tud mit kezdeni a fejŽben kavarg— œj
gondolatokkal, r‡ad‡sul mindez egy pillanat tšrtrŽsze alatt zajl—dik leÉ
MŽg valami az eszŽbe jut. Hogy a gy‡vas‡g a legnagyobb bžn. Meg, hogy
a gyžrž seg’t. ƒs ekkor felkap egy j—kora kšvet Žs egyenesen a szeme kšzŽ v‡gja a vigyorg— BertrandnakÉ
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A k‡mzs‡s a becsap—d‡s erejŽt™l h‡trazuhan, kardja j— messzire repŸl
t™lŸk, Žs bele‡ll a fšldbe az egyik s‡tor bej‡rat‡n‡l. A kŽt j—mad‡r pedig
mŽg fel sem ocsœdik a meglepetŽst™l, amikor Johnny elkapja a kšpcšs GŽza œr karj‡t Žs maga sem tudja, honnan szerzett er™vel, de œgy nekir‡ntja
a langalŽta PŽternek, hogy mindketten ‡jultan esnek šssze.
Ð Mi ez a kavarod‡s itt? Megint te vagy itt, j—mad‡r? Azonnal fogj‡tok
el! Sajnos a ãszimpiÓ Toldi Mikl—s Žrkezett nŽh‡ny lovassal. Mindj‡rt r‡ismert Johnnyra, Žs biztos volt benne, hogy ™ kezdemŽnyezte a
verekedŽstÉ
Ð A pŽnzŸket akartad ellopni, mi Ð kŽrdi, Žs r‡mutat a szerteszŽt gurult
aranyakra.
Johnny v‡laszolni akar, de nincs r‡ ideje. Ugyanis ny’lik a s‡tor, Žs a kir‡ly lŽp ki rajta. A fejŽn Ð Johnny a harcmez™n el™szšr l‡tja ’gy Ð korona.
Nem az a nagy, amit a fehŽrv‡ri nagytemplomban viselt, a keresztp‡nttal,
meg a sok kis ikonnal, ez a mostani csak egyszeržbb arany v‡ltozat, kifejezetten ãhadiviselet.Ó çm ’gy is megdšbbent™, ahogy a nap sugarai megcsillannak a dr‡gakšvekenÉ
Toldit Žs lovagjait sem hagyja kšzšmbšsen a l‡tv‡ny. Leugranak a lovakr—l, Žs meghajtj‡k magukat a kir‡ly el™tt.
Ð Fortunate œr rŽgi j— bar‡tunk Ð sz—lal meg a kir‡ly azon a b‡rsonyosan ismer™s hangon, amely mindig megnyugtatja Johnnyt, ak‡rh‡nyadszor is hallja.
Ð Biztosan nem ok nŽlkŸl verekedett. Hogy Žppen a s‡trunk el™tt tšrtŽnt az eset, ez sajn‡latos, ‡m lehet, hogy Žppen egy a kir‡ly szemŽlye elleni merŽnyletet akad‡lyozott meg vele. De mindezt majd elmesŽli nekŸnk ™ maga szemŽlyesen. Addig ennek a h‡rom szerencsŽtlennek l‡ss‡tok el a sebeit, Žs tarts‡tok ™ket szoros ™rizetben.
Johnny el™szšr hallotta Lajost tšbbes sz‡mban beszŽlni. Hallott m‡r a
kir‡lyi tšbbesr™l, s œgy vette Žszre, nem buta dolog. Hat‡sosabb a mondanival—É
A s‡torban azt‡n a kŽnyelmes medveb™rškšn Johnny izgatottan kezdte fejtegetni SubichÐArtus legœjabb ‡rm‡nykod‡s‡t, ‡m Lajos leintette.
Ð Hagyd el! Ð mondta a kir‡ly. Ð Semmi Žrtelme! N‡polyban œgyis nagy
bizony’t‡si jelenetet rendezek, mely fšlt‡rja majd a vajda ‡rtatlans‡g‡t.
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Azt‡n pedig hazamegyŸnk. Ezeknek a harmadrangœ gonosztev™knek a
mesterkedŽsei pedig leperegnek r—lam. MŽg csak megk’nozni sem Žrdemes ™ketÉ
Ð Szabadon engeded Subich Mladent? Ð szšrnyŸlkšdštt Johnny.
Ð MiŽrt ne? Nem akarok tšbb vŽrt l‡tniÉ KivŽve egyet Ð mosolygott
sejtelmesen. Ð ElŽg sok folyt el eddig is eredmŽnytelenŸlÉ
Ð Nem Žrtem. Itt vagy N‡poly alatt, ezer mŽrfšldre Bud‡t—l, ilyen messzire tal‡n csak az çrp‡dok alatt jutottak a magyarok Ð csillogtatta Johnny
nagypap‡t—l Žs Zeuszt—l szerzett tud‡s‡t. Ð Ez neked eredmŽnytelen?
Ð A kalandoz—k is mire jutottak? Csak fŽltek t™lŸk mindenŸtt. Im‡dkoztak, hogy a ãmagyarok nyilait—l mentsen meg az istenÓ. Nagy eredmŽny, mondhatom.
Johnny hallgatott. FejŽben ugyan kavarogtak a gondolatok, egyszerre
Žrezte mag‡t bŸszkŽnek Žs tšr™dšttnek, Žs šrŸlt, hogy legy™zte a h‡rom
gonosztev™t.
Ð çm egy dolgot megtanultam. Nem kŽrdem t™led tšbbŽ a jšv™t. Magyarorsz‡g amœgy sem lesz nagyhatalom, istennek m‡s cŽljai vannak velŸnk. Tal‡n terjeszteni a hitetÉ Viszont mesŽlhetnŽl arr—l a te jšv™dr™l Ð
mondta hirtelen Žs felvillant a szeme.
Ð Hogyan Žltek abban a t‡voli jšv™ben?
Ð Nem biztos, hogy j— lenne Ð v‡laszolta Johnny valami œjszerž bšlcsessŽggel. Maga is meglep™dštt rajta.
Ð Mi nem lenne j—? Ð kŽrdezett vissza a kir‡ly.
Ð MesŽlni az Žn jšv™mr™l. Az Žn jelenemr™l. Legfeljebb csak annyit, hogy
kissŽ ™rŸltnek tartanak a rokonaim.
Ð Mindenki? Ð kŽrdezte a kir‡ly.
Ð ƒdesany‡m kivŽtelŽvel.
Ð Bennem is mindig csak asszonyany‡m b’zott. MŽg az ujjait is lev‡gatta ŽnŽrtemÉ
Ð FŽltenek att—l, hogy idej‡rok hozz‡dÉ Att—l fŽlnek, šrškre itt ragadok a mœltban. ƒs ‡lland—an a hat‡raimat emlegetik.
Ð Csak ez a baj? Ezen kšnnyen seg’thetŸnk! Ð rikkantotta a kir‡ly, Žs
Johnny felŽ nyœjtotta a tenyerŽt.
Ð Add ide a gyžrždet. Amit a nagypap‡dt—l kapt‡l.
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Ð M‡r m‡s is kŽrte, de Žn annak sem adtam oda Ð lep™dštt meg Johnny.
Ð MegŽrtem, de bennem megb’zhatsz. Amœgy lassan itt a n‡polyi tšrtŽnet vŽgeÉ M‡r nem Žrdemes iderepŸlnšd a jšv™b™l, hacsak azŽrt az
egy-kŽt h‡tralŽv™ jelenetŽrt nem. çm azokr—l olvashatsz a kr—nik‡kbanÉ
Azt‡n meg kellene tanulnod ki‡llni a szenvedŽlyeidŽrt. Gyžržvel vagy
anŽlkŸl. Jobb is, ha elbœcsœzunk most šrškre. Toldi sem Ÿldšz majd tšbbŽ
tŽged, LackfiŽrt meg nem kell agg—dnod. MŽg n‡dor is lehet bel™leÉ Na
add ide szŽpen a gyžržd!
Johnny habozott. Azt‡n meghallotta a fejŽben a hangot. ãAdd oda a
gyžržt! A kir‡ly j—t akar. Add oda a gyžržt!Ó Johy s—hajtott egyet, majd
‡tnyœjtotta Lajosnak az Žkszert. ògy l‡tta, a strucc r‡kacsint a pecsŽtr™l.
L—b‡lja a patk—t, Žs mintha ezt mondan‡: ãçllj ki a szenvedŽlyeidŽrt,
Johnny! çllj kiÉ!Ó
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llj ki velem Žletre-hal‡lra! Johnny izzadt a p‡ncŽl alatt, s ahogy lecsap—dott a sisakrostŽly, œgy hagyott ki a lŽlegzeteÉ MŽg egy m‡sodpercig
hallotta a tšbbiek Ÿdvrivalg‡s‡t, de hamarosan mindez monoton zajj‡
szŸrkŸlt. Csak a szemben ‡ll— lovagot fogta fel el-elhom‡lyosul— l‡t‡ssal, a
lovagot, akit le kell gy™zni. B‡r nem feltŽtlenŸlÉ Johnny a kezŽben vastag
fakardot szorongatott, pajzs‡n liliomos c’mer, alatta felirat: Fortunate lovag. Vele szemben a m‡sik pajzs‡n R™tszak‡llœ Vilmos lovag volt olvashat—. Az iskola udvar‡n pedig rengeteg nŽz™ gyžlt šssze, tan‡rok, di‡kok
vegyesen. ïk ketten tartott‡k a bemutat—t a lovagi p‡rviadalb—l, amit Ð
Zeusz tervei szerint Ð mŽg sok csoportos kŸzdelem kšvet majd, d’szes felvonul‡sokkal. êgy az Žletre-hal‡lra csak j‡tŽk volt, kŸlšnben mindketten,
Johnny is, meg Willie is a s‡rk‡nyos rend tagjai lettek, s ’gy a jšv™ben egy
csapatban kŸzdenek majd mondjukÉ mondjuk Sz‡s‡Žkkal szemben. B‡r
meg kell jegyeznem, a kis orosznak nem tetszett a lovags‡g. A becsŸletes
szemt™l szembe harc. Viszont a bar‡tja, Maciek lelkesedett. (Tal‡n mŽgis
elolvasta A strucc vŽrŽt? Nem lehet Ð mondan‡tok Ð, hisz nem Žrtett magyarul! çm Ð mint tudjuk Ð tšbb dolgok vannak Žgen Žs fšldšnÉ) Sz—val
a kŽt fiœt megosztotta a j‡tŽkok lehet™sŽge, Žs Sz‡sa egyedŸl m‡r nem
volt annyira b‡tor, mint Maciekkel. Maciek ’gy azt‡n Claire b‡tyjainak k’gy—s rendjŽbe lŽpett, amire az štletet a Garai csal‡d c’merŽb™l mer’tettŽk,
Johnny œtmutat‡sa alapj‡n, aki ekkŽppen emlŽkezett a szŽp, ‡m egyŸgyž
Garai Kl‡r‡ra. De ez csak j—val kŽs™bb tšrtŽnt, egyel™re Johnny mŽg itt iz-
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zad Willie-vel szemben, Willie-r™l szintŽn csurog a verejtŽk, Žs mŽg ennŽl
is jobban izzadnak, mikor a fakardokkal vŽgre pŸfšlni kezdik egym‡stÉ
A dolog teljesen veszŽlytelen, a kŽt v’v— mŽg vigy‡z is egym‡sra, legink‡bb csak a pajzsokat dšngetik. Ennek ellenŽre a nŽz™tŽrr™l minden megmozdul‡st ™rŸlt sikoltoz‡s, biztat‡s, hujjog‡s kšvet.
Ð Adj‡l neki!
Ð Ne hagyd magad!
Ð MŽg csak vŽr sem folyt Ð morogja Sz‡sa, mikor Zeusz vŽget vet a harcnak. Johnnyt hozta ki gy™ztesnek, ‡mb‡r Willie szintŽn derekasan kŸzdšttÉ
Ð Hogy lehetsz ennyire bunk—? Claire vŽletlenŸl Sz‡sa mellŽ sodr—dott,
Žs hallotta a megjegyzŽst, amit az orosz eredetileg Macieknek sz‡nt.
Ð A sportszerž kŸzdelem a lŽnyeg! Ð ok’totta Claire.
Ð Mint a baseballban Ð b—logatott mellettŸk Harry, Claire b‡tyja.
Ð Borzaszt—, hogy milyen agressz’vak egyesek! Ð tette mŽg hozz‡
Claire, Žs szok‡sos mozdulat‡val cs’p™re tette a kezŽt.
Ð NevetsŽges Ð makogta Sz‡sa, akit egy pillanatra megzavart a ãtœler™Ó.
Ð Egy ilyen lškštt majmot, mint ez a Johnny, mŽg ilyet Ð Žs Žgnek emelte
a szemeit. Ð Nem ‡rtott volna, ha egy kissŽ agyonverik egym‡st!
Ð Nem tetszik, ha m‡sok j—l Žrzik magukat? Ed, a csšndes Žs but‡csk‡nak ismert Ed lŽpett oda mellŽjŸk. Sz‡s‡nak ez m‡r sok volt. Visszahœz—dott, Žs igyekezett elvegyŸlni a tšmegben. Csak messzir™l mert mutogatni
valami nagyon goromb‡t a kezŽvelÉ
Claire meg Harry pedig elismer™en nŽztek Edre, aki ezekt™l a pillant‡sokt—l szinte megnyœlt, Žs bŸszkŽn fesz’tett.
Ð Nekem tetszik ez a lovagi izŽ Ð tšrte meg a hallgat‡st Maciek.
Ð MŽg ut‡na mehetsz Ð intett a kezŽvel durv‡n Harry abba az ir‡nyba,
amerre Sz‡s‡t l‡tt‡k eltžnni az imŽnt.
Ð Nem l‡tod, hogy nem akar Ð mondta neki Claire.
Ð Gyerekek, ki ez a Johnny? Egy holl—fekete hajœ l‡ny lŽpett oda hozz‡juk. Tamara Baker m‡r kilencedikes volt, Žs leereszked™ mosollyal Žrdekl™dštt. Tiszt‡ban volt azzal, r—la senki sem feltŽtelezi, hogy j‡rni szeretne JohnnyvalÉ
Ð MiŽrt Žrdekel? Ð kŽrdezte mŽrgesen Claire, akinek m‡s volt a vŽlemŽnye az egyŸttj‡r‡st illet™legÉ
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Ð î, csup‡n k’v‡ncsi vagyok az iskola h™sŽre Ð felelte Tamara, Žs ha lehet, mŽg jobban mosolygott.
Ð Lehetsz isÉ Mostant—l a lovagi torna legal‡bb olyan fontos lesz a suliban, mint a baseball Ð ‡ll’totta Claire.
Ð Fontosabb Ð sz—lalt meg egy Žrces hang. Ð A rŽgi hagyom‡nyok feleleven’tŽse, pl‡ne j‡tŽkos form‡ban Ð ez fontosabb, mint a baseball. Baseballozni mindenki tud az ‡llamokban. Azt mindenki ismeri. De az
AnjoukatÉ H‡t ezt kŽtlem! George Gordon ‡llt meg mellettŸk, a j—kedvž
iskolaigazgat—. Hogy mit™l volt j—kedvž? Nem tudom. De egy biztos:
rosszkedvžnek mŽg soha, senki sem l‡tta. Majdnem teljesen kopasz volt,
homlok‡n ezernyi szŽtszaladt r‡nccal, Žs el‡ll— fŸlekkel. Apr— szemei mindig ŽlŽnken figyeltek, s sz‡ja vonala šrškkŽ nevetŽsre gšrbŸlt. Val—sz’nžleg ezŽrt neveztŽk j—kedvžnek, hiszen mŽg akkor is mosolygott, mikor
nagyon komoly dolgokat kšzšlt a hallgat—s‡g‡val. Pedig kšzben Ð mint
ahogy mondtam Ð er™sen figyelt. Tal‡n a sok beszŽddel leplezte ezt, s m’g
hablatyolt, mag‡ban alaposan kielemezte beszŽlget™partnerŽt. Amaz Žszre sem vette. A gyerekek azonban szŸletetten j— megfigyel™k, s ’gy ‡tl‡ttak az igazgat—n, vagy legal‡bbis megsejtettek valamit a titk‡b—l. AzŽrt
szerettŽk, mert alapvet™en j—indulatœ volt, Žs nem a ãtrŸkkjeiÓ miatt.
Ð ƒs az egŽsz ‡llamokban mi ind’tjuk el ezt az œj mozgalmat. A mi iskol‡nk lesz a legh’resebbÉ
Kšzben Johnny Žs Willie is megŽrkezett. Izzadtak, lihegtek, de boldogan vigyorogtak. Johnny maga sem gondolta, hogy ekkora sikerŸk lesz,
mikor Zeusz elkezdte a h’rverŽst. Hogy ennyien kijšnnek a sportp‡ly‡ra
megnŽzni ™ket. Pedig csak egy p‡r kŸzdštt Žs gyalog. Mi lesz majd akkor,
ha sikerŸl lovakat szerezni, Žs œgy esnek majd egym‡snak a kŸzd™k? Sz—val Zeusz nagyon Ÿgyes volt. KšzvetlenŸl az utols— —ra ut‡nra szervezte,
Žs minden oszt‡lyban kirakott egy plak‡tot. ƒs a plak‡tra r‡’rta, hogy ez a
mostani lovagi torna csak h’rverŽs, Žs hogy ezentœl b‡rki jelentkezhet a
s‡rk‡nyos meg a k’gy—s rendbe.
Ð Gratul‡lok Fortunate lovag Ð mondta a j—kedvž Gordon. Ð Nem hittem volna, hogy ennyire hamar tal‡lkozunkÉ
ƒn sem, akarta mondani Johnny, de ink‡bb beleharapott a nyelvŽbe, Žs
dšrmšgštt valami kšszšnetfŽlŽt.
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Ð ƒs persze neked is gratul‡lok, Willie Ð fordult most Johnny bar‡tj‡hoz az iskolaigazgat—. Ð K’v‡ncsian v‡rom a kšvetkez™ torn‡t! Azon m‡r
remŽlem, tšbb lesz a rŽsztvev™!
De Johnny m‡r nem figyelt oda. Valahonnan egŽszen messzir™l hallotta az iskolaigazgat— hangj‡t, mert figyelmŽt a holl—sz’n hajœ l‡ny kštštte
le. Johnny mŽg sohasem l‡tott hozz‡ hasonl—t. S b‡rmennyire kisfiœ volt
mŽg, a szŽpsŽg sz’ven Ÿtštte.
Ð Holnap szellemi vetŽlked™ lesz, amelyben vŽgre a l‡nyok is rŽszt vehetnek Ð kiab‡lta mŽrgesen Claire, aki els™nek vette Žszre, hogy kit b‡mul
Johnny annyira eszeveszetten.
Ð J—l hallom, Johnny tal‡lta ki a lovagi torn‡t? Ð kŽrdezte ekkor a holl—sz’n hajœ l‡ny.
Ð Igen, ™ volt az Ð v‡laszolta Willie. A všršs hajœ sr‡c m‡r kilihegte
mag‡t.
Ð ƒs honnan jštt az štlet? Ð k’v‡ncsiskodott tov‡bb a szŽpsŽges Tamara.
Ð Egy kšnyvb™l olvasta. A nagypap‡j‡t—l kapta aj‡ndŽkbaÉ
Ð A bar‡tod nem tud beszŽlni? Ð firtatta a l‡ny.
Ð De tuÉ tudok Ð nyšgte ki Johnny, aki mostan‡ig dermedten ‡csorgott.
Ð Csak azŽrt kŽrdem, mert šsszevissza pletyk‡lnak az iskol‡ban. çll’t—lag el‡jult‡l Žs ‡lmodtad az egŽszet, m‡sok szerint meg tŽnyleg j‡rt‡l a lovagkorban, annak a hogyish’vj‡k kir‡lynak az udvar‡ban!
Ð M‡r hogy j‡rt volna Johnny a lovagkorban? Ilyesmi csak a regŽnyekben lŽtezik! Ð kelt Johnny vŽdelmŽre Claire.
Ð MŽgis ezt mondj‡k Ð vonogatta a v‡ll‡t Tamara.
Ð A nagypap‡m kšnyvŽben olvastam Ð szedte šssze a b‡tors‡g‡t
Johnny. Az a c’me, hogy A strucc vŽre, Žs Nagy Lajos n‡polyi hadj‡ratair—l sz—l.
Ð Pedig mŽg egy var‡zserejž gyžržr™l is fecsegnek Ð folytatta rendŸletlenŸl a l‡ny. Ð Azt mondj‡k, ha megcsavarod az ujjad kšrŸl, hipp-hopp,
m‡ris ott teremsz, ahol csak akarsz.
Ð ƒn nem l‡tok gyžržt Johnny kezŽn Ð sz—lalt meg ekkor a j—kedvž
Gordon, Žs a szok‡sosn‡l is vid‡mabb mosolyra gšrbŸlt a sz‡ja.
Ð ƒn sem Ð tette hozz‡ kissŽ ostob‡n Johnny. ƒn sem l‡tok a kezemen
semmifŽle gyžržt.
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Ð Igaz‡n k‡r Ð s—hajtott a szŽpsŽg. Izgi lett volna nagyon. H‡t annyi baj
legyen! …rŸlšk, hogy megismertelek JohnnyÉ Ð Žs a kezŽt nyœjtotta.
Ð Johnny Fortunate! Ð Žbredt Johnny.
Ð Tamara Baker Ð mondta a l‡ny. Mosolygott Žs elbillegett.
Ð Ezt sem veti fšl az Žsz Ð sziszegte ut‡na Claire gyžlšlkšdve.
Ð H‡t neked meg mi bajod? Ð Žrdekl™dštt Willie.
Ð Ugyan m‡r. Claire egy szempillant‡s alatt felmŽrte hol van, hogy
majdnem elvesztette a fejŽt, Žs most m‡r teljesen higgadtan v‡laszolt.
Ð Csak azt mondtam, hogy az Žsz meg a szŽpsŽg nem mindig j‡r
egyŸttÉ
Ð Nem bizony. Gordon œr kŽtŽrtelmžen mosolygott. Azt‡n l‡tva a tšbbiek ŽrtetlensŽgŽt, zavartan kr‡kogni kezdett.
Ð Khm, khm Ð mondta Žs gyorsan elkšszšnt.
Ð Hov‡, hov‡ oly sietve, egyetlen f™nškšm? Ð Perkett™ tžnt fel a l‡that‡ron, izzad— Žs fŽnyl™ kopony‡j‡t simogatta. Azt‡n meg sem v‡rva Gordon v‡lasz‡t, hadarni kezdett:
Ð Ki hitte volna, ki hitte volna? Ez a Johnny, aki egy ar‡nyp‡rral sem
boldogul?! Mib™l lesz a cserebog‡r? Ej, ez a Johnny, ez a Johnny! Ð ƒs r‡csapott Johnny v‡ll‡ra.
Ð Sietnem kell. A polg‡rmesterrel tal‡lkozom Ð vetette oda Gordon
morcosan.
Ð Csak nem Johnny miatt? V‡rj meg, elk’sŽrlek! A polg‡rmester j— cimbor‡m! Ð ƒs bar‡ts‡gosan intett a fiœknak.
Fura egy figura Ð gondolta Johnny. Most legal‡bb olyan titokzatos,
mint Zeusz volt annak idejŽn. çm a vŽlemŽnyŽt egyel™re mag‡ban tartotta.
Ð Az ‡m, hova tetted a gyžržt? Ð sz—lalt meg Willie, mikor Gordon Žs
Perkett™ elmentek. Neki, œgy l‡tszik, nem tžnt fel semmi rendk’vŸli.
Ð Otthon hever, a fi—kom mŽlyŽn Ð vigyorgott Johnny. Ð M‡r gyžrž
nŽlkŸl is meg tudlak verni Ð Žs trŽf‡san v‡llon Ÿtštte a všršs hajœ fiœt.
Ð Na, ne mondjad Ð Žs Willie elkapta Johnny kezŽt. Ð AzŽrt karatŽban
mŽg Žn vagyok a jobb!
Ð Olyanok vagytok, mint a kisgyerekek Ð duzzogott Claire, aki mŽg
nem felejtette el a holl—hajœ l‡nyt.
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Ð MiŽrt, szerinted milyennek kŽne lenniŸk? Ð kŽrdezte Harry.
Ð Kicsit komolyabbnak, az biztos Ð felelte Claire Žs elszaladt. Csak œgy
lobogtak ut‡na a sz™ke fŸrtšk.
Ð H‡t ennek meg mi baja? Ð Willie œgy l‡tszik, csup‡n ezt az egy mondatot b’rta hajtogatni.
Ð FŽltŽkeny Ð vŽlte Harry. Ð Ismerem a hœgomat.
Ð Csak nem arra a Tamar‡ra Ð Žrdekl™dštt Ed. Mostan‡ig az oszt‡lyt‡rsaival beszŽlgetett, most tŽrt vissza, Žs hallotta az utols— mondatokat.
Ð De bizony arra.
Ð ƒs Johnny miatt?
Ð ògy ‡m. Johnny miatt. Ð ƒs kacagni kezdtek. Annyira kacagtak, hogy
csak œgy csapkodt‡k a tŽrdŸket meg a combjukat a nagy fene j—kedvt™l.
Johnny egy pillanatig nyakig všršsen figyelte ™ket, azt‡n ™ is nevetni kezdett. êgy kacagtak izzadtan, porosan Žs vid‡man a sportp‡lya szŽlŽn, a tavaszi napsŸtŽsbenÉ
Porosan Žs vid‡man ‡csorogtak a katon‡k a d—m el™tt a tavaszi napsŸtŽsben. NŽh‡nyan vid‡man kacagtak, m‡sok a kardjukat igazgatt‡k. M‡r
mindny‡jan tudt‡k a h’rt, hogy hamarosan indulnak haza. S ez igaz‡n j—
h’r volt, mert a hosszœ hadviselŽs, t‡vol az otthont—l igencsak megviselte
™ketÉ R‡ad‡sul ezek a n‡polyiak most kor‡ntsem olyan bar‡ts‡gosak,
mint kŽt Žvvel ezel™tt, amikor el™szšr lŽptek a magyar h—d’t—k a talj‡nok
fšldjŽre.
Ð ƒrthet™, hiszen m‡r megbŸntettŸk a bžnšsšket Ð magyar‡zta a h—rihorgas PŽter œr.
Ð Kit bŸntettŽl meg te? Ð A kšpcšs GŽza szemmel l‡that—lag mŽrges
volt. S™t. Kifejezetten dœlt-fœlt, s hogyha nem kellett volna a nyerget
igazgatnia, tal‡n nem is tudta volna, hogy mit csin‡ljon tehetetlen dŸhŽben.
Ð H‡t azt a Terlizzit, meg a Durc‡ss‡t.
Ð Durazz—t, te szerencsŽtlen. S azt sem te bŸntetted meg, hanem Lajos
kir‡ly.
Ð Isten tartsa meg sok‡ig.
Ð Na ebben az egyben egyetŽrtek veled Ð kezdett megnyugodni GŽza œr.

204

Ð MŽg az aranyainkat is visszaadtaÉ De azzal a sštŽt kŽpž fick—val
nem szeretnŽk tal‡lkozni tšbbŽ!
Ð ƒn ann‡l ink‡bb! Ð horkant fel megint GŽza œr. Ð Majdnem bšrtšnbe
kerŸltŸnk miatta!
Ð ƒs mit csin‡ln‡l vele, ha œjra l‡tn‡d?
Ð Mit csin‡lnŽk? Ð kŽrdezte GŽza œr. Ð H‡t el™szšr isÉ Ð Žs šsszeszor’totta a kŽt mark‡t, mintha m‡ris annak az ArtusÐSubichÐBertrandÐ
Mladennek a nyak‡t tartan‡ a kezŽben. De nem tudta b™vebben kifejteni,
hogy mit tenne fekete k‡mzs‡s bar‡tunkkal, akinek Ð mint tudjuk Ð barackmag nagys‡gœ sebhely Žktelenkedik az arc‡n. KŸrt harsant ugyanis,
z‡szl—k lengtek, Žs a d—m kapuja elŽ beŸgettek az orsz‡gnagyok, hogy azt‡n hanyag mozdulattal odavessŽk a gyepl™t az apr—doknak, Žs mŽlt—s‡gteljesen bevonuljanak a templomba.
Ð Nah‡t Ð mondta PŽter œr. Ð Ilyenkor misŽznek? DŽlid™ben?
Ð A nagyurak megtehetik. De azŽrt Žn is sz’vesen megnŽznŽm, hogy
vajon mit csin‡lnak ilyenkor odabennÉ
Odabenn pedig nem csin‡ltak semmit, csak Žppen meg‡lltak az
ereklyetart—n‡l. Amelyikben a szent megalvadt vŽrŽt csod‡lt‡k vagy
ezer esztendeje. ƒs amelyik az Žv bizonyos napjain megolvad, Žs ebb™l
lehet kšvetkeztetni azt‡n arra, hogy j— lesz-e a termŽs az idŽn, vagy
nem. ƒs persze arra is, hogy igazat mond-e az el™tte ‡ll—, vagy hamiss‡g hagyja el az ajk‡t. Most Žppen Lackfi Istv‡n, az erdŽlyi vajda tŽrdel
az el™tt a feketŽre sz‡radt micsoda el™tt, ami valamikor Szent Janu‡rius
vŽre voltÉ Ott ‡ll mellette a kir‡ly, a n‡dor, a poh‡rnok, Paksi Lest‡k,
az Žtekfog— mester, mindkŽt pŸspšk Žs mŽg sokan, f™rangœak. ƒs a
vŽn morg— eskŸszik.
Ð EskŸszšm az Žl™ istenre Ð eleinte csak mormolja maga elŽ a szavakat, azt‡n ahogy el™bbre j‡r a mondanival—ban, egyre er™teljesebb, Žrcesebb lesz a hangja. Nem zavarja m‡r a sok sz‡jt‡ti apr—d, k‡ršrvend™
orsz‡gnagy, ™ tudja, Žrzi: most csakis neki lehet igaza. Most šrškre
tiszt‡zza mag‡t a v‡dak al—l, tiszt‡ra mossa a Lackfi nevet. Nem csak
neki van r‡ szŸksŽge: testvŽreinek, fiainak, nagysz‡mœ rokons‡g‡nak
œgyszintŽn. Csak ez a nyamvadt òjlaki ne lenne ittÉ MŽg szerencse,
hogy nem l‡tom ’gy az olt‡r fšlŽ hajolva, de Žrzem a h‡tamban a gyž-
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lšlkšd™ pillant‡s‡tÉ Hogy ez miŽrt ut‡l engem ennyire? Ð EskŸszšm,
hogy kir‡lyom Žs orsz‡gom ellen sohaÉ Egyszer mŽg sz‡molunk, az
biztos, òjlaki uram!
Ð Soha tettel, sz—val, Žs gondolattal nem vŽtkeztemÉ
Tal‡n majd otthon. Igen, ha hazaŽrtŸnk, Magyarorsz‡gra. Majd otthon
sz‡molunk!
Ð Isten engem œgy segŽljen. çmen. Az urak csšndben ‡llnak. PisszenŽs
sem hallik, kšhintŽs sem hallik. Csak J‡nos pŸspšk kr‡kog kis id™
mœlvaÉ
Ð Nem olvadt meg a vŽr, uram kir‡ly. Nem folyik Szent Gennarius
vŽre!
Ð MŽg alig vagyunk itt szusszan‡snyi ideje Ð heveskedik a n‡dor. Ð
MŽg megolvadhat.
Ð ògy van, œgy van! òjlaki tœl gyorsan helyeselt. Most minden szem
™r‡ tapad.
Ð MiŽrt nŽznek ’gy r‡m, uraimŽk? Hiszen Žn csak a n‡dornak helyeseltem.
Ð Csakhogy a n‡dor nincsen Žrintve a kŽrdŽsben Ð sz—lal meg a m‡sik
pŸspšk, a nyitrai Mikl—s.
Ð Milyen kŽrdŽsben? Ki van Žrintve? Ð òjlaki Žrtetlenkedik.
Ekkorra megfordul az šreg medve is. Eddig csak im‡ra kulcsolt kŽzzel
hallgatott, de most œgy Žrzi, nem b’rja tov‡bb.
Ð Nem a n‡dort nevezte ki a kir‡ly f™kapit‡nynak Žnhelyettem Ð a vajda Žrces hangja visszhangzik a d—mban. Ð Hanem valaki m‡st. Ha verni
lehetne a szemmelÉ!
Ð ƒs Žn tehetek err™l? Ð òjlaki kšzelebb lŽp a vajd‡hoz. M‡r ™ is mŽrges, arc‡n megjelenik az ilyenkor szok‡sos p’r.
Ð A kir‡ly isten kegyelmŽb™l uralkodik. Azt nevez ki Žs oda ahov‡ csak
akar. Mi kšzšm nekem ahhoz, hogy tŽged lev‡ltott?
Ð Valami kšzšd csak van Ð mondja vŽszj—sl—an a vajda, Žs kapar‡szni
kezd a kardja markolata felŽ.
Ekkor azonban valaki felki‡lt. ƒs ez a ki‡lt‡s nem csak a csendet tšri
meg, hanem valami m‡st, pontosabban valaki m‡st is.
Ð Megindult a vŽr! Megindult a szent vŽre!

206

Mint a mŽhkas, œgy robbant fel a f™haj— hosszœk‡s csarnoka. Egyszerre
beszŽlt mindenki, kiab‡lt, hadon‡szott, mutogatott. Leghangosabban
Lackfi vajda.
Ð L‡tt‡tok? L‡tt‡tok, hogy ki nem mond igazat? Ð Žs m‡r-m‡r a kardj‡t
is el™r‡ntottaÉ Csak ekkor sz—lalt meg a kir‡ly.
Ð ElŽg legyen! Vagy isten szent h‡z‡ban akartok egym‡snak esni?! L‡ttuk, amit l‡ttunk. A szent vŽre igazat beszŽlt. òjlaki Kont Mikl—snak val—ban volt rŽsze Lackfi Istv‡n lev‡lt‡s‡ban. A vajda azonban ‡rtatlan. òjlaki
œr pedig feltehet™leg egy nagyon gonosz ember mesterkedŽseinek az ‡ldozata. Annyira gonosz, hogy tal‡n nem is emberÉ
Ð Ki az? A nevŽt! A nevŽt akarjuk tudni! Mindannyian Lajos kšrŽ sereglettek, Žs egyszerre kiab‡ltak. Csak a vajda Žs a poh‡rnok maradt az olt‡r el™tt, csšndben, egym‡s felŽ fordulva. çm ez a csšnd vŽszj—sl— volt, Žs
fenyeget™É
Ð A nevŽt akarj‡tok tudni? TessŽk! êgy h’vj‡k: Artus Bertrand! ƒs Lajos
szok‡sa szerint tapsolt egyet a kezŽvel. KŽt sisakos ™r lškdšste be az ajt—n
a tet™t™l talpig megl‡ncolt alakot. Most nem volt rajta a fekete k‡mzsa, s a
bizonyos sebhely ’gy mŽg fedetlenebbŸl, mŽg visszatasz’t—bban Žktelenkedett az arc‡n.
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ekem azt mondta a kir‡ly, hogy szabadon engedi Artus Bertrandot.
Ð Csak ‡lmodtad, Johnny fiam.
Ð Nem ‡lmodtam. ògy l‡ttam, ahogy most a tan‡r urat l‡tom.
Ð KŽtelkedem. NŽzd Johnny, h‡rom korabeli kr—nik‡ban az ‡ll, hogy
Artus Bertrand meghalt a p‡pa bšrtšnŽben. NŽgy nem tesz r—la eml’tŽst.
Egy pedig, ez itt Ð Žs ennŽl a sz—n‡l Zeusz r‡csapott egy vastag b™rfedelž
kšnyvre, amit k’vŸlr™l sz’nes ‡br‡k d’sz’tettek, Žs d™lt bel™le a por Ð sz—val ez azt ’rja, hogy Nagy Lajos vŽgeztette ki a m‡sodik hadj‡rat sor‡n.
Most tal‡ltam meg, tegnap este. Elfogta Artus Bern‡tot, mert ‡rm‡nykodott, Žs mert rŽszt vett Endre kir‡lyfi meggyilkol‡s‡ban. Ezek a bžnšk annak idejŽn kŸlšn-kŸlšn is elegend™ek lettek volna a hal‡los ’tŽlet meghozatal‡hoz.
A szert‡rban Ÿltek, Johnny most m‡r mint gy™ztes lovag, Zeusz pedig
mint megbŽkŽlt tšritan‡r, akihez Ð h‡la Claire mesterkedŽseinek Ð visszatŽrt a felesŽge. Martha asszony egyel™re csak ršvid id™re Žrkezett, bar‡tkozni a volt fŽrjŽvel (aki mŽg mindig szereti) azt‡n, ha minden j—l megy,
akkor œj lak‡st kell venni, meg el™kŽsz’teni a terepet a gyerekek ŽrkezŽsŽhez. Ez azonban nem ment sim‡n, mŽg akkor sem, ha Zeusz amit lehetett,
azt megtette a j— Ÿgy ŽrdekŽbenÉ EgŽszen megv‡ltozott, sokkal bar‡ts‡gosabb lett, mint rŽgen, Žs ha vele volt a felesŽge, akkor valami b‡rgyœ
mosollyal az ajk‡n csak egy-kŽt mondatot ismŽtelgetett ‡lland—an: Ð ãIgen
dr‡g‡m, remek lesz, dr‡g‡m. Ahogy te akarod dr‡g‡m.Ó
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Most azonban Ð szerencsŽre Ð nem volt jelen a felesŽg, ’gy Zeusz
megint a rŽgi lehetett, az a hat‡rozott, logikusan Žrvel™, Žs kissŽ tŸrelmetlen Ð olykor gonoszkod— Ð tšrtŽnelemtan‡r, akit kor‡bban megismertek.
(Hi‡ba mondta Claire, hogy a fŽrfiak valamennyien megg‡rgyulnak, ez
Zeuszra csak rŽszben Ð Martha jelenlŽtŽben Ð volt ŽrvŽnyesÉ)
Ð Sz—val lehet, hogy mŽgis meghaltÉ
Ð Nem lehet, hanem biztos. MŽrget vehetsz r‡. A val—sz’nž az, hogy a
bšrtšnben. Ez az egŽsz intrikus szerepkšr, s a horv‡t Subichcsal val—
azonosul‡sÉ hm. ElŽggŽ hihetetlen.
Ð ƒs honnan lehetne megtudni, hogy mi az igazs‡g?
Ð ƒdes fiam! Ð Zeusz h‡trad™lt a szŽkben Žs nagyot s—hajtott. Majd
gesztikul‡lni kezdett a kezeivel Žs a plafont nŽzte. Szemmel l‡that—lag fšlzaklatta a kŽrdŽs.
Ð Az igazs‡g? Igazs‡g! Nagy szavak. Ma sem tudjuk mi az igazs‡g!
Nem tudjuk ki šlte meg Kennedy elnškšt, nem ŽrtjŸk, hogy miŽrt nem
t‡madta meg az ‡llamok t’z Žvig Szerbi‡t, Žn nem tudom, miŽrt jšn vissza
hozz‡m a felesŽgem, te pedig nem tudod, hogy miŽrt foglalkozol ennyit
Nagy Lajossal Žs Artus Bern‡ttal.
Ð A tan‡r œr felesŽge Claire miattÉ Ð pr—b‡lt kšzbekotyogni Johnny.
Ð Hogyne, hogyne. Csakhogy ez nem elŽg. Egy nyamvadt e-mail miatt
nem kšltšzik vissza annyit Žv ut‡n az ember. Kellett valami m‡s okÉ Tal‡n Žppen egyedŸl volt Žs mag‡nyosÉ ƒs pont akkor jštt az az e-mail. De
beszŽljŸnk m‡sr—l! Zeusz egyre energikusabbnak tžnt. El™hal‡szott valami megsz‡radt csokol‡dŽt a fi—kja mŽlyŽr™l, Žs Johnny elŽ lškte.
Ð Sz—val az igazs‡g olyan mad‡r, ami kšnnyen kiršppen a kezedb™l, Žs
nem tudod megfogni soha tšbbŽ. Mindent lehet nŽzni innen is, meg onnan is. Pl‡ne, ha van elŽg adatunk. TŽnyek. Kr—nik‡k, visszaemlŽkezŽsek.
De azok sem mindig megb’zhat—k. Honnan sejtsŸk akkor, mi tšrtŽnt hatsz‡zštven Žvvel ezel™tt, mikor nem volt mŽg sem nyomda, sem ’r—gŽp, se
telefon, ha a saj‡t jelenŸnket sem tudjuk megfejteni?
Ð Valami m—dszer csak lehetÉ Tal‡n a sz‡m’t—gŽpÉ Ð pr—b‡lkozott
Johnny b‡tortalanul.
Ð ElmŽletben. ElmŽletben minden lehet. PŽld‡ul meg akarjuk nŽzni,
hogy mi tšrtŽnt Aversa ostrom‡n‡l 1350-ben. A fŽny, ami annak idejŽn
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visszaver™dštt az ostroml—kr—l Ð ami ‡ltal mi kŽpeket l‡tunk Ð valahol
hatsz‡zštven fŽnyŽvnyire sz‡guld t™lŸnk a vil‡gžrben milli‡rd Žs milli‡rd
piciny kis pontra esve. Ha valaki ezeket a fŽnypontokat šssze tudn‡ szedni, Žs šssze‡ll’tani kŽppŽ, kŽpekkŽ, akkor megnŽzhetnŽnk, mi tšrtŽnt ott
annak idejŽn. De h‡t ez lehetetlen.
Ð M‡s megold‡s?
Ð Okkultizmus, csal‡s, tšmegpszich—zis. çlmodoz‡s. A tšrtŽnelem
nem olyan tudom‡ny, mint a fizika vagy a matematika, hogy az egym‡sra ŽpŸlt elemekb™l mindig œj elemeket lehet kifund‡lni! A tšrtŽnelem egy nagy szita, melynek lyukain a kutat— egyfolyt‡ban r‡zza ‡t az
olvasott kšnyveket, a tud‡st, sokszor Žvekig, Žvtizedekig, am’g fšl nem
akad rajta valamiÉ lehet, hogy semmi, lehet, hogy valami lŽnyegtelen
apr—s‡gÉ
Ð PŽld‡ul, hogy mi tšrtŽnt Artus Bertranddal!
Ð PŽld‡ul.
Ð ƒs ha az ember megcsavarja a gyžržjŽt?
Ð Johnny! Azt hittem m‡r leszokt‡l err™l! Tudod j—l, hogy ez nagyon
veszŽlyes! Azt hittem megelŽgszel a lovagi torn‡kkal meg a vetŽlked™kkel! ƒs nincs is rajtad a gyžrž!
Ð M‡r nem hordom. Johnny magabiztosan mosolygott. A hŽtkšznapokon nincs r‡ szŸksŽgem. De otthonÉ Otthon mŽg mindig megtehetem a
dolgotÉ
Ð Hidd el Johnny, hogy ‡lmodoz‡s! Semmi Žrtelme! ƒlvezd ink‡bb a
sikert, a bar‡tokat! ògy hallom mŽg egy kilencedikes l‡ny is Žrdekl™dik
ut‡nadÉ
Ð Kit Žrdekel az a Tamara Baker. Johnny elvšršsšdštt.
Ð Nana! Zeusz trŽf‡san megfenyegette az ujj‡val. Ð J— lesz vigy‡zni!
A kis Claire roppant fŽltŽkeny!
Ð Kire?
Ð H‡t r‡d, termŽszetesen, meg arra a Tamar‡ra! De nem is ez a lŽnyegÉ
Zeusz Žszrevette, hogy a fiœ zavarba jštt, Žs ezt nem akarta. Ð A lŽnyeg az,
hogy ink‡bb ne csavargasd azt az ‡tkozott gyžržtÉ Ð Te Johnny Ð ki‡ltott
fel hirtelen, mintha most jutna az eszŽbe valami. Nincsen kedved a ny‡ron
hazautazni? Hogy hov‡ haza? TermŽszetesen Magyarorsz‡gra!
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Ð Nem is tudom Ð Johnny meglep™dštt. Ð MŽg sohasem j‡rtam arra.
Ð Na ide figyelj! Ð Zeusz kšzelebb hœzta a szŽkŽt. Ð Visegr‡don minden Žvben v‡rj‡tŽkokat tartanak. Korabeli ruh‡kba šltšznek, cŽlba l™nek,
malomkšvet hajig‡lnak. Mi meg rŽszt vehetnŽnk, mint egy amerikai
Nagy Lajos csapat! Lehet, hogy kapn‡nk r‡ pŽnzt itthonr—l, de Magyarorsz‡gr—l isÉ Addig hetente kŽt lovagi torn‡t tartan‡nk, Žs egy szellemi
vetŽlked™t, ŽsÉ
Johnny egy id™ ut‡n csak a duruzsol‡st hallotta. Gondolatai egŽszen
m‡shol j‡rtak, Žs alig v‡rta, hogy hazaŽrjen. Mikor vŽgre kimehetett az ajt—n, Žs vŽgigszaladt az ismer™s folyos—kon, ahol nemrŽg mŽg a BeszŽl™
Lovaggal tal‡lkozott (nagypapa a lovagi j‡tŽkokra val— tekintettel Gordon
igazgat— nyomatŽkos kŽrŽsŽre ‡tmenetileg felfŸggesztette a ãk’sŽrtŽstÓ),
kšszšnt Stanleynek, a port‡snak, aki Bruce Willisre hasonl’tott, olyan ŽrzŽs sz‡llta meg, mintha csak ideiglenesen tart—zkodna itt, ezen a fšldšn.
Otthon mŽg sikerŸlt ler‡zni a pap‡t, mam‡t, Bessy nŽnit (nagypapa
megint a szomszŽdban j‡rt, mi lesz ebb™l!), sz—val az šsszes agg—d— Žs Žrdekl™d™ rokont (ezœttal kšnnyen ment, csak el kellett mesŽlni a lovagi
torna sikerŽt), majd tanulok felki‡lt‡ssal eltžnni a szob‡ban. Johnny m‡r
alig v‡rta ezt a pillanatot, hogy el™hœzhassa fi—kja mŽlyŽr™l a struccos
gyžržt, amit csak ‡lm‡ban adott ‡t Nagy Lajosnak, de val—j‡ban tŽnyleg
nem hordta, Žs nem akarta megforgatni. Most azonban ellen‡llhatatlan k’sŽrtŽst Žrzett r‡, hogy megtegyeÉ
SštŽt tšmlšcšt l‡tott, a fŽlhom‡lyban valaki a l‡ncokkal csšrgštt. Kisv‡rtatva fojtott beszŽlgetŽs nesze csapta meg a fŸlŽt, mintha suttogn‡nak valaholÉ
Ð Engedjetek ki Ð hallotta. Ha szabadon engedtek, el‡rulom nektek hov‡ rejtette a kivŽgzett Durazz—i K‡roly a kincseit.
Ð Nem hiszŸnk neked, Artus Bern‡t! GŽza œr elmondta, hogy ™ket is
csak ‡m’tgattadÉ
Ð Nem hazudok! Most komolyan beszŽlek!
Ð ït meg a h—rihorgas PŽtert a sz‡z arannyal, azt‡n arany helyett
majdnem a bšrtšn lett a jussukÉ
Ð Ide sŸssetek! Itt van egy bizony’tŽknak! Most Johnny fŽmes hangot
hallott, mintha pŽnz csšrgštt volnaÉ
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Ð Te, Gerg™! Ez tŽnyleg arany!
Ð ƒs ez csak a foglal—! Ezer ilyen Ÿti a markotok, ha kieresztetek!
Ð ƒs mi lesz, ha kiderŸl? Ha Žszreveszik, hogy eltžntŽl?
Ð Ezœttal biztosra megyek! Itt hagyok valakit magam helyett!
Hideg szŽl t‡madt, fšldmŽlyi kript‡k dohos leveg™je tšltštte be a teret.
A nyirkos kšd rohamosan terjedt Žs Johnny azt Žrezte, hogy hirtelen kezek ragadj‡k meg, moh—, piszkos kezek. Rongyot tšmnek a sz‡j‡ba, kezŽre, l‡b‡ra rozsd‡s bilincs kerŸl. H‡ta mšgŽ penŽszes szalma, el™tte csœfond‡ros nevetŽs.
Ð Na, j—mad‡r! Milyen ŽrzŽs Artus Bertrandnak lenni?
A sebhelyes kŽpž egŽszen kšzel hajolt, Žrzi az arc‡n a leheletŽt.
Ð Nagyon ismer™s nekem ez a mad‡rka Ð mondja most a tšbbiekhez
fordulva. Utolj‡ra Tarant—i Lajos szolg‡lat‡ban l‡ttamÉ
Ð Nem igaz Ð ki‡ltana Johnny, de be van tšmve a sz‡ja. Csak r‡zza a fejŽt, Žs h‡nykol—dik. A vasak tšrni kezdik a kezŽt, amazok meg mŽg jobban ršhšgnek.
Ð ƒrzi a vesztŽt a mad‡rka! Na, de tŽrjŸnk az Ÿzletre! Hoci az aranyakat
Bertrand œr! Az ’gŽret szŽp sz— Ð Žs az ™r, aki Gerg™nek nevezte a m‡sikat,
megdšrzsšlte a mark‡t.
Ð Itt az arany, gyermekem! êgŽrem, hogy nem lesz szŸksŽged tšbbreÉ!
KŽs villan a fŽlhom‡lyban. Johnny nyšgŽst hall, azt‡n tompa puffan‡st.
Kisv‡rtatva a m‡sik str‡zsa, a Gerg™ nevezetž kšveti a t‡rs‡t az šrškkŽval—s‡gbaÉ Johnnynak mŽg megijedni sem marad idejeÉ Artus
Bertrand fŽlelmetes gyorsas‡ggal Ÿr’ti ki az ™ršk zsebeit, Žs illan el a megtal‡lt kulcsokkalÉ Johnny pedig er™sen remŽli, hogy innen is kiszabadul,
mint abb—l a m‡sik tšmlšcb™l, odahaza, FehŽrv‡rottÉ S ak‡rmilyen szorongatott helyzetben van, belŽvillan ez az odahazaÉ Magyarorsz‡g neki
odahaza? Hiszen ™ New Yorkban l‡tta meg a napvil‡gotÉ De nincs ideje
tšprengeni ezen, mert a cell‡ban egyre hidegebb van, Žs valami ragacsos,
Žmelyg™s szag csapja meg az orr‡t. A sz‡j‡ban a rongy is mind fojtogat—bb, Žs a sarkokban, meg mšgštte a szalm‡ban patk‡nyok motoznakÉ
Most mŽg a gyžržt sem Žri el, Žs seg’tsŽgŽrt sem ki‡lthatÉ Fšl kellene Žbrednem, gondolja Johnny, most azt‡n m‡r igaz‡n fšl kellene Žbrednem!
De nem megy. Az istennek seÉ Hogy is volt az az im‡ds‡gÉ El™szšr volt
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az ige. ƒs az ige valaÉ vala istennŽl. ƒs ahogy mormolja, gyžri az im‡ds‡got ebben a vizes, penŽszes cell‡ban, ahol patk‡nyok neszeznek, Žs kŽt
halott fekszik t™le nŽh‡ny mŽternyire, sz—val ezen a borzaszt— helyen
egyszer csak Johnny szŽpen elszenderedik.
Reggel azt‡n kulcscsšrgŽsre, k‡romkod‡sra Žbred. H‡t hogyne, jšnnek
Žrte, vagyis Artus BertrandŽrt, Žs most vettŽk Žszre a meggyilkolt ™ršketÉ
Johnny tudja, hogy slamasztik‡ban van, mŽgis valami nagy-nagy nyugalom sz‡llja meg. Hiszen ™t nem b‡nthatja senkiÉ ï nem Artus Bertrand!
Ð Na, te gazfick—, Ÿtštt az utols— —r‡d! Ð SzŽp sz‡l vitŽz magasodik el™tte, az arc‡t nem l‡tja, h‡tulr—l jšn a fŽny. Mšgštte poroszl—k.
Meg nem is ebben a sz‡zadban Žlek.
Ð VezessŽtek ki. A tŽren m‡r Žgnek a m‡gly‡k Ð mondja a vitŽz Žs vigyorog.
Johnny egykedvžen hagyja, hogy r‡ngass‡k, leverjŽk a l‡b‡r—l a bilincset. Csak akkor kezd megrŽmŸlni, mikor megl‡tja odakŸnn a sokas‡got.
Rengeteg ember gyžlt šssze a tŽren, s a kšzepŽn, ha nem is Žgtek a m‡gly‡k, de hatalmas farak‡sok ‡lltak felhalmozva. MellettŸk kis všdšrben
fŸstšlg™, izz— par‡zs. Johnny šsszer‡zk—dott. Brrrr Ð gondolta. Ez h‡t a
sštŽt kšzŽpkor. ƒs mŽg ezt: mindenkŽppen tal‡lkoznom kell a kir‡llyal!
Csak ™ menthet meg ebb™l a slamasztik‡b—lÉ De a kir‡ly rŽm messze Ÿlt
aranyos tr—nus‡n. A nŽp meg csak Ÿvšltšzštt, rikoltozott. Ezek az Žn hal‡lomat k’v‡nj‡k l‡tni Ð futott ‡t Johnnyn a dšbbenet. Olyan, mint otthon a
cirkuszbanÉ ƒs kšzben egyre kšzelebb Žrtek a kšzŽps™ rak‡s f‡hoz.
Johnny m‡r azt is l‡tta, hogy a m‡glya mellett všršs k‡mzs‡ba bœjt fŽlmeztelen alak ‡ll. Vilmos mester, jutott az eszŽbe, meg az, hogy mŽg mindig nem fŽl igaz‡n, mert ez az egŽsz valahogy nem ™vele tšrtŽnik. Csak a
gyžržm meg tudn‡m csavarniÉ Csak elŽrnŽm a gyžržm!
Meg‡lltak. Tompa dobpergŽs hallatszott. A tšmegb™l hirtelen el™v‡gtatott a poh‡rnok, mšgštte a vajda. Johnny nagyot s—hajtott. Most m‡r
megmenekŸltem, gondolta.
A lovak pat‡ja Žlesen csattogott a kšvezeten. A tšmeg elnŽmult, mint
akik valami nagyon-nagyon fontos bejelentŽsre v‡rnak. Kšzben szŽl t‡madt, Žs sštŽt felh™k tŸnedeztek az egyŽbkŽnt vak’t— n‡polyi Žg alj‡n. òjlaki mag‡ll’totta a lov‡t Johnny el™tt. Szigorœan nŽzett, Žs ezt mondta:
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Ð Artus Bertrand! Mondd, megb‡ntad bžneid?
A poh‡rnok j— hangosan beszŽlt, szinte kiab‡lt, hogy mindenki hallja,
amit mond.
Ð MŽg most utolj‡ra az Žletben, megteheted! Akkor sorsod nem a rœt
m‡glyahal‡l, hanem a gyors fojt‡s lŽszen.
Ð Nem Žn vagyok Artus Bern‡t! Ð ki‡ltotta Johnny cseng™ hangon.
Egy‡ltal‡n nem fŽlt, tudta, valami fat‡lis fŽlreŽrtŽs ‡ldozata. Csak azon
csod‡lkozott, hogy miŽrt nem ismeri fšl a poh‡rnok, hogy nem Artus
Bertrand ‡ll vele szemben. Hiszen annyiszor tal‡lkoztak m‡rÉ Pontosan
azŽrt, csapott bele a felismerŽs.
Ð Sz—val mŽg tagadod is? Ð villant meg òjlaki szeme. Ð Utolj‡ra kŽrdem, megvallod bžneidet, vagy sem? A kŽt ™rt pŽld‡ul mikŽppen tetted el
l‡b al—l?
Johnny csod‡lkozva b‡mult, most m‡r szinte semmit sem Žrtett az
egŽszb™l, csak azt l‡tta, hogy a felh™k mind jobban sžržsšdnek a fejŸk fšlštt, Žs fekete hasukon id™nkŽnt fehŽr vill‡m cik‡zik vŽgigÉ Ekkor a vajda, aki mostan‡ig csak csšndes szemlŽl™je volt az esemŽnyeknek, halkan
Žs finoman megŽrintette a poh‡rnok v‡ll‡t.
Ð Mondd, miŽrt csin‡lod? Magad tudod a legjobban, hogy ez a gyerek
itt nem Artus Bern‡t!
òjlaki gyžlšlkšdve nŽzett h‡tra. Ð M‡r megint te vagy? M‡r megint zavarsz? NŽzz kšrbe Ð tette azt‡n hozz‡, mert l‡tta, hogy a vajda arc‡n šszszefutnak a r‡ncok, Žs az ilyesmi nem jelent j—t n‡laÉ
Ð Itt mindenki a kivŽgzŽsre v‡r Ð mondta mŽg, Žs te‡tr‡lisan kšrbemutatott a karj‡val. Ð Valakit mindenkŽppen ki kell ma vŽgeznŸnkÉ òjlaki
arc‡n furcsa, fŽlelmetes vigyor jelent meg.
Ð TŽged kellene kivŽgezni m‡r, šrdšgfattya Ð hšrdŸl fel Lackfi, ‡m
kšzben az els™, kšvŽr es™cseppek nagyot koppanva megŸltek a sisakj‡n.
Johnny remŽnykedve nŽzett kšrbe. M‡r el™bb Žrezte, hogy felt‡madt a
szŽl, de most azt is l‡tta, hogy mŽg a fŽlelmetes Vilmos mester is ijedt mad‡rkŽnt pislog fšlfelŽ, Žs riadtan pr—b‡lja takargatni a zsar‡tnokos všdrŽt.
Mondtam, hogy megœszod Ð sz—lalt meg Johnny fejŽben a j—l ismert
hang. ƒs tŽnyleg. A zivatar œgy szakadt le a fšldre, mintha legal‡bbis a
TirrŽn-tenger šmlštt volna r‡juk. A poh‡rnok nem b’rta tov‡bb, sarkon
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fordult Žs elsz‡guldott, valami fedett, meleg helyreÉ Az el™bb mŽg kivŽgzŽst kšvetel™ nŽp pedig nem volt sehol. Eltžntek, mintha a fšld nyelte
volna el ™ket. Vilmos mester segŽdei szintŽn elszaladtak, csak az šreg h—hŽr ‡zott mŽg kitart—an. VšdrŽben az el™bb mŽg izzott a par‡zs, ‡m a takar‡st—l mostanra ink‡bb csak fŸstšlgšttÉ A vajda leugrott a l—r—l, švŽb™l
gyorsan apr— szekercŽt r‡ntott el™. Johnny a kšvetkez™ pillanatban egy
m‡sodpercig azt hitte, otthon van, torna—r‡n az iskol‡ban. Ugyanis a vajda r‡rivallt:
Ð Terpesz‡ll‡s! Ne hœzd az id™t!
Johnny amennyire a bŽkly— engedte, terpeszbe v‡gta mag‡t, Lackfi œr
pedig a szekercŽvel gyorsan leverte a l‡b‡r—l a bilincset. Kšzben m‡r bors—nyi jegek zuhogtak, az ŽgzengŽs pedig akkora volt, hogy egym‡s szav‡t
is alig hallott‡k. Ugr‡s a l—ra Ð ki‡ltotta a vajda, s nyergŽben Johnnyval a
Castel Nuovo felŽ indult. Mikor ‡trepŸltek a felvon—h’don, Žs vŽgre eresz
alatt ŽreztŽk maguk, Lackfi ’gy sz—lt:
Ð Itt v‡rj meg. BeszŽlek a kir‡llyal. De nehogy eltžnj nekem, m’g vissza
nem Žrek!
Odahaj’totta a lova kant‡rj‡t egy apr—dnak, Žs becsšrtetett az egyik terembe. Az ajt—t az ™r becsukta mšgštte, Johnny meg behœz—dott a folyos—
egyik kiszšgellŽse mšgŽ, Žs megpr—b‡lta megcsavarni a gyžržtÉ
Csuromvizesen fekŸdt az ‡gy‡n, de vŽgre otthon. Nagypapa pedig kopogtat‡s nŽlkŸl rontott be a szob‡ba. Szokatlan (?) l‡tv‡ny t‡rult a szeme
elŽ: Johnny lihegett, izzadt, Žs sziszegve, k‡romkodva r‡ngatta az ujj‡r—l a
gyžržt.
Ð Mi tšrtŽnt kisfiam?
Ð Visszaadom a gyžržt, nagypapa! Ez egy veszŽlyes gyžrž!
Ð Mondtam, hogy nem mindenkinek val—!
Ð Tedd el, dugd el, ahov‡ akarod, csak el™ ne kerŸljšn tšbbet!
Ð El‡rulhatn‡d vŽgre, mi b‡ntÉ
Ð H‡t csak azÉ hol is kezdjemÉ majdnem kivŽgeztek! ƒs Johnny elmesŽlte, hogy mi tšrtŽnt N‡polyban, a tŽren, a Castel Nuovo el™ttÉ
Ð Valamire azŽrt r‡jšttem Ð mondta, mikor vŽgzett az elbeszŽlŽssel,
amit a nagypapa csod‡lkozva Žs id™nkŽnt ãmŽg ilyetÓ, meg ãne mondjadÓ
felki‡lt‡sokkal tark’tott.
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Ð Ne k’mŽlj! Ð Nagypapi kicsit ir—nikus volt mostan‡ban.
Ð Arra, hogy sosem tudom meg, mi tšrtŽnt Artus Bertranddal igaz‡b—l.
Ð ƒs ez akkora nagy baj?
Ð Nem tudom. Rendk’vŸl veszŽlyes gonosztev™. Mint maga az šrdšg.
Ð Volt hatsz‡zštven Žvvel ezel™tt!
Ð ƒs ha ma is Žl?
Ð ZšldsŽget beszŽlsz, kisfiam. M‡r rŽg a fšld alatt porlad.
Ð Lehet. De az biztos, hogy nem a p‡pa bšrtšnŽben halt meg. ƒs az is,
hogy mŽg sok borsot tšr Nagy Lajos orra al‡.
Ð Ne izgasson m‡r annyira ez a dolog. Ez a nyomorult Bertrand. Lajos
kir‡ly kŸlšnben is hazament N‡polyb—l, s szŽp nyugodtan keresztes hadj‡ratot ind’tott a pog‡ny litv‡nok ellen.
Ð ƒs mŽg valami m‡sra is r‡jšttem!
Ð Ezt m‡r nem hiszem!
Ð De bizony! Arra, hogy miŽrt mondj‡k mindig azt, hogy el™szšr volt
az ige. Tudod. In principoÉ
Ð Éerat verbum. Na miŽrt?
Ð Mert el™szšr mindig az ige van. A gondolat. Azt‡n az igŽt, vagyis a
gondolatot megtesszŸk istennŽ. ƒs ez m‡r veszŽlyes. VeszŽlyes lehet.
Ð ƒs egyedŸl jutott‡l erre a felismerŽsre? Ð kŽrdezte ‡mulva a nagypapa.
Ð Nem igaz‡n. B‡r ‡lmodtam is r—laÉ Johnny hirtelen m‡sr—l kezdett
beszŽlni.
Ð A keresztes hadj‡rat, amikor megtŽr’tik a pog‡nyokat, ugye?
Ð Pontosan. De el™bb mŽg elzar‡ndokolt R—m‡ba, Szent PŽter s’rj‡hoz.
Bžnbocs‡natŽrt.
Ð Bžnbocs‡natŽrt?
Ð Nagyon megviseltŽk a kšzelmœlt sebesŸlŽsei. Azonk’vŸl Margit kir‡lyn™ hal‡la. A kšzŽpkori ember ilyenkor arra gondolt, hogy biztosan valami nagy bžnt kšvetett el, ezŽrt kŸldte r‡ isten a b‡natotÉ
Ð Te nagypapa! Lehet, hogy mi Lackfi Istv‡nt—l sz‡rmazunk?
Ð M‡r miŽrt sz‡rmazn‡nk mi Lackfi Istv‡nt—l?
Ð Nem tudom. Csak œgyÉ Megfordult a fejemben.
Ð Te Johnny! Neked nem szoktak csak œgy, ok nŽlkŸl forogni a fejedben
a dolgok!
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Ð Most mŽgisÉ ƒs mi tšrtŽnt Nagy Lajossal R—m‡ban? Nagypapa roszszall—an s—hajtott egyet, megr‡zta a fejŽt, mint aki nem igaz‡n Žrti ezt a
fiatalos csapong‡st.
Ð Egyesek szerint sz‡z b’borvšršs t—g‡ba šltšzštt polg‡r fogadta ™t R—ma kapuj‡ban Ð folytatta mŽgis a megkezdett tšrtŽnetet. çm ez val—sz’nžleg ugyanolyan kital‡ci—, mint az, hogy Artus Bertrand Žletben maradtÉ
Ð De nagypapa! ƒn l‡ttam!
Ð Ink‡bb elhiszem, csak add ide a gyžržt. Ha m‡r œgyis ’gy dšntšttŽl Ð
tette hozz‡ magyar‡z—lag. Ð Ja igen. Azt csiripeltŽk a verebek, hogy te
nyerted a lovagi torn‡t!
Ð Nem volt mŽg igazi torna. Ink‡bb csak olyan bemutat— Willie-vel.
Ð çll’t—lag mŽg egy kilencedikes l‡ny is szemet vetett r‡dÉ
Ð Ugyan m‡r, nagypapa! Csak odajštt megkŽrdezni, hogy honnan olvastuk ezt az egŽszet!
Ð A bar‡tn™d viszont nem valami boldogÉ ï m‡skŽpp Žrtelmezte az
Žrdekl™dŽstÉ
Ð J—, majd ‡tmegyek hozz‡. ògyis rŽgen beszŽlgettŸnk egy j—’zžt.
Ð Javasolni akartam. Addig Žn Anne nŽnit ell‡tom kertŽszeti tan‡csokkal. A d‡li‡kat illet™leg.
Ð Aha Ð Johnny sokatmond—an kr‡kogott. Ð A d‡li‡kat illet™leg. ƒrtem.
Azt hitte, zavarba hozza a nagypap‡t. De ™ csak mosolygott.
Ð Az Žn koromban ez m‡r megengedett Ð felelte. Ð Nincs jelent™sŽge.
Ugyanœgy nincs, mint a te Artus Bertrandodnak.
Ð Na gyere, nŽzzŸk meg a l‡nyokat! ƒs ‡tvonultak a szomszŽdba.
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s soha nem akarsz majd visszarepŸlni a n‡polyi udvarba?
Ð Soha. De mŽg a visegr‡diba sem.
Ð Biztos?
Ð Itt a kezem. Egy dolgot sajn‡lok csak.
Ð Hogy nem l‡tod tšbbŽ Garai Kl‡r‡t!
Ð Ugyan m‡r! ƒrdekel is engem az a buta tyœk!
Ð H‡t akkor?
Ð A kir‡lyt. Hogy nem l‡tom tšbbŽ Nagy Lajos kir‡lyt.
A szok‡sos sz’v—sz‡las Ÿd’t™t itt‡k, Johnny nyugodtabbnak Žrezte mag‡t, mint az elmœlt kŽt hŽtben b‡rmikor, Claire pedig vid‡man r‡zogatta
hosszœ, sz™ke fŸrtjeit.
Ð Hidd el, hogy sokkal jobb lesz ’gy!
Ð Tal‡n igen, tal‡n nem.
Ð Johnny! Nem lehet mindig a mœltban Žlni! A jelen sz‡zszor, ezerszer
csod‡latosabb!
Ð Lehet, lehet. Nem tžnt œgy, mintha Johnnyt meggy™zte volna a kisl‡ny. Egyel™re csak Ÿlt a fonott karosszŽkben, Žs olyan fancsali kŽpet v‡gott, mint a kisgyerek, akit™l elvettŽk a kedvenc j‡tŽk‡t.
Ð Johnny! Fel kell Žbredned vŽgre! Itt szeretnek, bar‡taid vannak, mŽg
az iskol‡ban is mindenki r—lad beszŽl! Mondd meg, mi hi‡nyzik neked az
Žletb™l?
Ð Hogy mi hi‡nyzik? H‡t a m‡glyahal‡l nem, az biztos. De repŸltŽl
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m‡r l—h‡ton a szŽles mez™k felett? Ott, ahol olyan hat‡rtalan az Žg, hogy
œgy Žrzed, senki Žs semmi nem ‡ll’that meg? L‡tt‡l m‡r vŽres, šldškl™
csat‡t testkšzelb™l, vagy a kunokat, akik mikor kiršppentik a nyilaikat, azt
hiszed, felh™ takarta el hirtelen a napotÉ ƒs vŽgŸl l‡ttad Lajos kir‡lyt
œgy, ahogy Žn?
Ð Nem, nem l‡ttam. MesŽlhetnŽl r—laÉ Fiatal, ugye? Azt mondtad,
fiatal?
Ð Mindšssze huszonnŽgy esztend™s. Barna, hull‡mos haja a v‡ll‡t verdesi. ƒs soha nem hagyja, hogy legy™zzŽk! ƒs az igazs‡got, mindennŽl, de
mindennŽl jobban szereti!
Ð Tudhatn‡d, hogy soha nem hagyja, hogy legy™zzŽk! Innen, N‡polyb—l is csak a maga j—sz‡nt‡b—l vonult vissza kŽt esztend™vel ezel™tt! Minek akkor ingerelni?!
Ð Te is kih’vtad p‡rbajra!
Ð A hadj‡rat elejŽn! Hogy elkerŸljem a vŽront‡st!
Ð ƒn meg bosszœb—l. A Visegr‡don tšltštt ŽvekŽrt.
Ð …csŽm, neked elment az eszed. KŽt Žvvel ezel™tt egy felb™szŸlt Žs It‡lia fšldjŽre sereggel Žrkez™ kir‡lyt pr—b‡ltam csapd‡ba csalni.
Ð Csapd‡ba?
Ð Mit gondolsz, miŽrt nem ‡lltam ki ellene?
Ð Mert gy‡va vagy, azŽrt. Ut—bbi mondat a szŽpsŽges, ‡m csapod‡r Johann‡t—l sz‡rmazott, aki eddig nŽm‡n hallgatta a kŽt unokatestvŽr sz—p‡rbaj‡t. A Castel Nuovo lovagtermŽben estek egym‡snak az Anjouk:
Tarant—i Lajos, imm‡r Johanna fŽrje Žs n‡polyi uralkod—, valamint a Visegr‡d v‡r‡b—l nemrŽg szabadult Durazz—i R—bert. Nagy Lajos hurcolta ™t
mag‡val a tšbbi unokatestvŽrrel egyŸtt mŽg az els™ n‡polyi hadj‡rat idejŽn. Most, hogy a magyar kir‡ly vŽgleg lemondott a n‡polyi tr—nr—l, szabadon engedte ™ket. Durazz—i R—bert azonban nem volt h‡l‡s a visszanyert szabads‡g‡Žrt. ƒs Johanna? Neki mi hi‡nyzott? Tal‡n a ny’ltsz’vž
Endre kir‡lyfi, akit annak idejŽn egyŸgyžsŽggel v‡dolt? Vagy csak r‡unt a
fŽrjŽre, Tarant—i Lajosra, akinek šccsŽt, R—bertet m‡r rŽgebben kitasz’totta
a kegyeib™l? Ki tudja? Most mindenesetre a n‡polyi kir‡ly keserž mosolylyal v‡laszolt.
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Ð Szeretted volna, ha a magyar Lajos kinyœvaszt, ugye? J— šzvegynek
lenni, Žs œj szeret™ket tal‡lni, ugye, hœgom?
Ð N‡lad csak jobbat leltem volna.
Ð NŽzd Johanna, most fontos ‡llamŸgyekr™l van sz—. A Tarant—i m‡r
megb‡nta, hogy ennyire elragadta a hŽv.
Ð Legjobb lenne, ha magunkra hagyn‡l minket.
Ð Ink‡bb maradok Ð Johanna kacŽran mosolygott. ï is im‡dott gy™zni.
Ð Rendben van, maradj, de ha meg b’rod ‡llni, ne sz—lj kšzbe lŽgy sz’ves! Teh‡t ott tartottunk, hogy Žn egy percig sem gondoltam komolyan
azt a p‡rbajt! AzŽrt jelšltem meg it‡liai helysz’neket, hogy csapd‡ba csaljam, Žs orvul megšlessem. A magyar kurafi ‡tl‡tott a szit‡n, Žs azt mondta, p‡rbajozzunk az angol kir‡ly, vagy a nŽmet cs‡sz‡r birodalm‡ban. De
nem ez a lŽnyeg! Hanem m‡r itt j‡rtak a hadak, a mi fšldŸnkšn! A pog‡ny kunok, meg a tšbbi emberev™ nŽpsŽg! Most viszont nincs h‡borœ!
BŽke van! Erre te magadra Ð pontosabban r‡nk harag’tod ezt a magyar
Lajost! Majdnem megindult harmadszor is! Pedig tejben-vajban fŸršdtetek Visegr‡don nŽgy esztendeig!
Ð Egyszer sem kaptunk kagyl—t. Se hom‡rt.
Ð ƒs ezŽrt ki kell h’vni p‡rbajra?!
Ð òriember m‡r csak ’gy cselekszik Ð negŽdeskedett Johanna.
Ð Nem œriember, aki majdnem h‡borœt zœd’t az orsz‡gra!
Ð Akkor te sem vagy az! MiŽrt šltŽtek meg EndrŽt?
Ð Tudod j—l, Johanna, miŽrt! Ne bosszants lŽgy sz’ves!
Ð Na miŽrt?
Ð Hogy ne legyen magyar nagyhatalom, azŽrt! Hogy mi uralkodhassunk N‡polyban, ne az a mulya Endre, azŽrt! SikerŸlt, megkaptuk, kŽsz.
Pont. Erre a te dr‡gal‡tos rokonod p‡rbajra h’vja a magyar kir‡lyt!
Ð A te rokonod is.
Ð Ann‡l rosszabb nekem.
êgy t‡rsalogtak volna mŽg sok‡ig szŽpen, ha hirtelen be nem jelentenek valakit. Egy furcsa, de fontos szemŽlyt, aki el™szeretettel viselt sštŽt
k‡mzs‡t, Žs egy rŽgi-rŽgi, barackmag alakœ sebhely csœf’totta el az arc‡tÉ
A fontos szemŽlyt Tarant—i Lajos egy kŸlšn kis szob‡ba k’sŽrte, ahol m‡r
el™re elkŽsz’tett finom falatok v‡rt‡k, Žs j—fŽle sorrent—i všršsbor, mely a
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sokezer Žves vulk‡nok tŸzŽt sžr’tette mag‡baÉ A sebhelyes moh—n Žs sokat evett, azt‡n nagyokat kortyolt a všršsborb—l. Tarant—i Lajos csšndben
figyelte, nem akarta megzavarni a falatoz—t.
Ð Visszaadom a p‡ncŽlinget Ð mondta a sebhelyes, mikor vŽgre j—llakott.
Ð J— szolg‡latot tett, de most el™nyšsebb a kšnnyebb viselet. NŽlkŸle
mozgŽkonyabb az ember. ƒs kibœjt a vastag, b™rcsatokkal Žs sz’jakkal
meger™s’tett p‡ncŽlingb™l, Žs ‡tadta Tarant—i Lajosnak.
Ð J—l meggondoltad? Ð kŽrdezte a n‡polyi kir‡ly. ògy hallottam egyszer mŽg a nyilakt—l is megvŽdett.
Ð Hogyne, agyonl™ttek a megyeriek Ð vigyorgott a sebhelyes. Legal‡bbis azt hittŽk. Nem sejthettŽk, mit viselek a fekete kšpenyem alatt!
Ð ƒs mŽgis meg akarsz v‡lni t™le.
Ð Meg. êgy sem mindig hordtam, mert jobban lehet menekŸlni nŽlkŸle.
ƒs ahov‡ most kŸldesz, ott sokat kell majd szaladg‡lnom.
Ð Honnan tudod, hogy hov‡ kŸldelek?
Ð Magyarorsz‡gra, termŽszetesen.
Ð AzŽrt sokat v‡ltozt‡l az ut—bbi Žvekben. Az—ta a bizonyos merŽnylet —ta.
Ð A h‡tr‡nyomra, uram?
Ð Tudod j—l, hogy az el™nyšdre. Nem szeretek dicsŽrni, de h‡t, ha ’gy
van. MŽg a gondolatom is kital‡lod. Ez nŽha h‡tborzongat—É
Ð Igyekszik az ember Ð mosolygott sejtelmesen, Žs b‡rmennyire pr—b‡lta leplezni sebhelyŽt, de mŽgiscsak ijeszt™en a k‡mzs‡s.
Ð De te is megv‡ltozt‡l, j—uram! Nem h’vsz fattyœnak. J— borral k’n‡lsz
Žs finom Žtelekkel. Mintha nem is ugyanaz az ember lennŽl, aki annak
idejŽn rajtam gœnyol—dott É
Ð Akkor sem h’vtalak volna fattyœnak, ha ennyire kšrŸltekint™en dolgozol, mint most. Hiszen mŽg azt az ‡tkozott vajd‡t is majdnem sikerŸlt
fŽlre‡ll’tanod!
A k‡mzs‡s sz’vŽre tette a kezŽt Žs meghajolt.
Ð N‡polyt l‡tni Žs meghalni Ð mondta. De nem minden‡ron! Ð tette
hozz‡ Žs m‡r megint vigyorgott.
Ð Sz—val tŽnyleg Magyarorsz‡gra kŸldelek. Oda, bizony. De most
meghœz—dhatsz egy kicsit a h‡ttŽrben. Nem kell feltŽtlenŸl egym‡snak
ugrasztanod ™ket, mint ahogy tetted a vajd‡val meg a b‡rgyœ kŽpž po-
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h‡rnokkal. Egyel™re csak figyelj, Žs v‡rd az utas’t‡saimat. ƒrezd j—l magad, de ne kšltekezz feltžn™en. Ne felejsd el, velencei keresked™ vagy, beosztod a pŽnzed, marh‡t venni ŽrkeztŽl Magyarorsz‡gra. ƒs kšzben mindent tudsz, mindent megjegyzel. Azonnal Žrtes’tesz, ha Lajos kir‡ly œjabb
hadat akar vezetni ellenŸnk!
Ð B’zd csak r‡m, nagyœr. Legut—bb mŽg a m‡glya el™l is megmenekŸltem.
Ð H‡t csak menj. Vigy‡zzon r‡d az ŽgÉ
Ð Ink‡bb maradnŽk a poklokn‡l, nagyœr Ð vigyorgott a m‡sik. Ð Az nekem mindig bejštt Ð Žs fekete kšpenyŽt maga kšrŽ tekerve eltžnt egy titkos rejtekajt—n.
Tarant—i Lajos megborzongott. Szeretem ezt az Artust Ð gondolta Ð , de
nŽha jobb, ha nem l‡tom ™t. Van valami metsz™en hideg a szemŽben. Valami, ami mŽg engem is megrŽm’t. De nem sok‡ig id™ztek a gondolatai a
sebhelyesen. EszŽbe jutott Johanna, akivel nem volt valami r—zs‡s az
ŽletÉ SzerencsŽre ilyenkorra m‡r le szokott fekŸdni. êgy Žn is nyughatok
reggelig. Hm. Milyen bŽkŽs lenne itt N‡polyban, Johanna nŽlkŸlÉ çs’tott. Johanna Žs Durazz—i R—bert. BŽkŽs Žvek, nŽha egy kis intrika. Unalom ellen. ƒs benyitott a hitvesi szob‡ba. SzerencsŽje volt, a kir‡lyn™ m‡r
aludt.
Tal‡n ™t kellene megfojtatnom, futott ‡t az agy‡n, de azt‡n elhessegette a kŽptelen gondolatot. Tarant—i Lajos bŽkŽs ember volt alapj‡ban vŽve.
Ha nem N‡polyban szŸletik, mŽg becsŸletes is lehetett volnaÉ Azt pedig
‡lm‡ban sem hitte, hogy Johanna tœlŽli ™tÉ Mindenesetre odaheveredett
felesŽge mellŽ a hitvesi ‡gyba, Žs mŽly ‡lomba szenderŸlt. EgŽszen nyugodtan aludt hajnalig, csak akkor riadt fšl egy pillanatra, amikor megjelentek az els™ napsugarak a Castel Nuovo legmagasabbra tšr™ torny‡nak
a legtetejŽn. Sebhelyes arcot l‡tott ‡lm‡ban. Az arc fšlŽje hajolt, Žs k’gy—k
tšrtek el™ a tork‡b—l. Ez olyan fŽlelmetes volt, hogy Tarant—i Lajos fšlŽbredt t™le. L‡tta a bŽkŽsen nyugv— Johann‡t, Žs fels—hajtott. Csak ‡lom volt
Ð nyugtatta mag‡t. Rossz ‡lom csup‡n.
Ð Csak rossz ‡lom volt a n‡polyi hadj‡rat Ð mondta Lajos kir‡ly Visegr‡don. Ð Gyštr™ ‡lom, melyb™l mostanra riadtam fšl.
Ð ƒs ezŽrt indulsz a litv‡nok ellen?
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Ð Isten megmutatta nekem az utat. Annyi csap‡s Žrt It‡li‡ban, hogy bebizonyosodott, nincs ott semmi keresnival—m.
Ð Ahol az šcsŽd meggyilkolt‡k?
Ð Any‡m, tudod, hogy tisztellek, de pont ott sebesŸltem meg, ahol az
šcsŽm meghalt, Žs ahol bosszœb—l kivŽgeztettem Durazz—i K‡rolyt. M‡r
tudom, hogy hiba volt.
Ð Ne mondj ilyet, fiam. A gaz Durazz—i sz‡zszor megŽrdemelte a hal‡lt.
Ð Nem vagyok benne annyira biztos. De az nem int™ jel, hogy ott kaptam ny’lvessz™t a l‡bamba?
Ð Na Žs Canossa?
Ð Canossa el™jel volt. R‡ad‡sul rŽml‡tom‡som volt. IV. Henrik cs‡sz‡rt
l‡ttam megal‡zkodni a p‡pa el™tt. Pedig az vagy h‡romsz‡z Žvvel ezel™tt
tšrtŽntÉ
Ð Ezt m‡r hallottam egyszer, kšzvetlenŸl a hazaŽrkezŽsed ut‡n. De
mondd, nem volt elŽg a csat‡b—l? MiŽrt nem maradsz itthon? H‡zasodnod kelleneÉ
Ð A hitŽrt kell kŸzdenem a litv‡nok ellen. ƒs pont akkor maradjak itthon, amikor a tulajdon b‡ty‡d h’v csat‡ba, any‡m? Pont K‡zmŽr kir‡lyt
hagyjam p‡cban? L‡sd be, hogy ezt nem tehetem. Indulnom kell, sereget
gyžjteni.
ƒs Lajos megcs—kolta agg—d— Ždesanyja kšnnyes szemeit, Žs hat‡rozott
lŽptekkel elhagyta a termet.
Ð ƒs Lajos kir‡ly elindult sereget gyžjteni. TessŽk, most l‡ttad magad.
Ð TŽnyleg megnyer™É Claire mintha hosszœ ‡lomb—l Žbredt volna.
Ð Most m‡r Žrtem, miŽrt akarsz visszamenni. De jobb, ha mŽgsem teszed. Mindenkinek megvannak a maga œtjaiÉ
Ð Helyes a b™gŽs, kisl‡ny! Ð nagypapa œgy l‡tszik megunta az udvarl‡st, Žs csšndben mšgŽjŸk settenkedett, ’gy hallotta az utols— szavakat.
Ð Mindenkinek ott kell megtal‡lni a boldogs‡got, ahol Žl Ð nagypapa
letelepedett mellŽjŸk az egyik karosszŽkbe. Ð Neked 2001-ben, Amerik‡ban, Nagy Lajosnak a maga idejŽben, Magyarorsz‡gon. ƒs ha j—l hallom, ™
m‡r megtal‡lta. Nem akar tšbbŽ vil‡gbirodalmat, hanem a hitet vŽdelmezi.
ƒrted-e, Johnny?
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Ð Azt hiszem Ð Johnny nyœjt—zott egy nagyot, Žs tŽnyleg, mintha megnyugodott volnaÉ
Ð Azt hiszem, Žrtem. ƒs ha megtal‡ltuk a boldogs‡got ott, ahol ŽlŸnk,
akkor meglelhetjŸk m‡shol is, hiszen magunkban hordjuk a kulcs‡t. Igaz,
nagypapa?
Ð Igaz, kisfiam.
Anne nŽni, aki most lŽpett ki a h‡zb—l, hogy megk’n‡lja ™ket a maga kŽsz’tette sŸtemŽnnyel, nem Žrtette, miŽrt mosolyognak ennyire mindannyian. Tal‡n azt hitte, ennyire šrŸlnek az ŽdessŽgnek. Mindegy, gondolta.
Fontos az, hogy j—kedvžek. S vajon van ennŽl fontosabb dolog a vil‡gon?

VŽge
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