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Els� fejezet

H�bor�!

Vadul kopogtak az udvarh�z ajtaj�n. S�t�t volt, a holdat felh�k ta-
kart�k, s noha nem esett, viharos sz�l f�jt. 

Ð Ki a fene lehet ilyenkor? G�za �r, a birtok tulajdonosa kor�n fek�dt le
aznap. K�t h�tig id�ztek itt a vend�gek, dics�rt�k az �j h�zat, amit az it�liai
hadj�ratokon szerzett p�nzb�l v�s�rolt G�za �r. Balatoni borokat ittak,
�nekeltek, duhajkodtak, ma reggel pedig v�gre elmentek. Az uras�g �r�lt,
hogy kialudhatja mag�t. Azt�n ahogy �gyba ker�lt, m�gsem j�tt �lom a
szem�re. �r�kk� csak az a n�h�ny mondat j�rt az esz�ben, amit cimbor�j�-
t�l, a h�rihorgas P�tert�l hallott, m�g b�cs�z�s el�tt: ãK�s�rtet j�rta h�z ez,
hidd el nekem! A t�bbiek nem fognak sz�lni, de �n a szemedbe mondom,
valamikor sz�rny� gyilkoss�gok t�rt�ntek ezek k�z�tt a falak k�z�tt!Ó

�s h�t igaz, ami igaz, G�za �r nagyon olcs�n vette a h�zat, gyan�san
olcs�nÉ Sz�val ez�rt aludt el oly nehezen, �s mikor v�gre belezuhant
volna az �lom m�lys�ges k�tj�ba, h�t m�ris kiugrasztotta a j� meleg �gy-
b�l a vad kopog�s, amit megel�z�tt a kuty�k ugat�saÉ 

Ð A fene ilyenkorÉ Ð mondta megint, mik�zben a kulcsot kereste, �s
mind ijedtebben hallotta, hogy az el�z�leg oly b�tran ugat� ebek egyre
k�ts�gbeesettebben ny�sz�tenek.

Ð Tal�n visszaj�tt egy vend�g? Ð hallotta meg a feles�ge hangj�t, �s za-
var�ban elejtette a kulcsot.

Ð Ugyan, mi�rt j�nne vissza, ebben az id�ben? Menj ink�bb aludniÉ
Ð �s kinyitotta az ajt�t. G�za �r nem volt gy�va ember, de most szinte h�t-
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rah�k�lt a l�tv�nyt�l. S�ra asszony szint�n sikkantott egyet, amint ki-
kukucsk�lt a f�rje h�ta m�g�l. S�t�t csukly�s ember �llt a k�sz�b�n,
ruh�ja csupa v�r. Kivont kardj�t a kez�ben tartja, arc�n barackmag ala-
k� forrad�s. 

Ð Artus Bern�t! Ð csapja �ssze a kezeit G�za �r. 
Ð S�t�lgattam. Im�dok �jjel s�t�lgatni. K�l�n�sen ilyen viharos id�ben.

Az Artus Bern�t nev� idegen csikorg�s hangon sz�lalt meg. Mint amikor
a kr�ta megt�rik a t�bl�n. Az ember h�t�n f�l�ll a sz�rÉ

Ð �s a kardod? Mi�rt j�ssz hozz�m kivont karddal? Ð G�za �r �nk�nte-
len�l h�tral�pett. 

Ð A kuty�id ellen kellett. Ne agg�dj, csak a lapj�t haszn�ltam. Been-
gedsz v�gre? 

Ð �s a v�r? Csurom v�r vagy!
Ð Hm. Kicsit bev�reztem magam. Az�rt is j�ttem hozz�d, hogy v�gre

megmosakodhassak, �s sz�p tiszta ruh�t �lthessek. Gondoltam, megaj�n-
d�kozol egy rend �lt�zettel. Mint r�gi j� bar�tot. Ð A nagyra n�tt Bern�t
ã�rÓ hirtelen sokat �s a k�r�lm�nyekhez k�pest szel�den besz�lt. S�ra asz-
szony �gy �rezte, nem is annyira kellemetlen ez az emberÉ Csak ne len-
ne v�res a ruh�ja!

Ð F�radjon be kelmed! Mindj�rt sz�lok a l�nynak, meleg�tsen vizet a
f�rd�shez. Addig az urammal elborozhatnak. Ezt a cs�nya, piszkos g�n-
c�t vegye le! Meg ne haragudjon Ð de �sszemocskol vele mindent! Ð Azt,
hogy v�r, nem merte kimondani.

Ð Te csak ne �rtsd bele magad a dolgunkba! Most G�za �r hangja v�lt
csikorg�ss�. Ahogy h�trafordult a feles�ge fel�, �gy �rezte, mindj�rt fel-
robban a d�ht�l.

Ð Tal�n bizony nem akarsz beengedni? Ebben a cs�nya id�ben?
G�za �r megad�an intett. Elvesztette a j�tszm�t, �s �ppen a feles�ge

miatt. çm ekkor az Artus Bern�tnak nevezett ember maga m�g� mutatott
a s�t�tbe:

Ð Van m�g itt valaki. Valaki, akit te nagyon r�gen ismersz. Ð G�za �r-
nak az el�bb a feje akart f�lrobban, most meg, mintha valami hidegs�g
lepn� meg a gyomr�tÉ Kicsit el�rel�pett, hogy jobban l�sson, s a h�zb�l
kisz�r�d� f�nyben meg is pillantott egy Artushoz hasonl�an hossz�, �m
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megg�rnyedt embert, telis-tele k�k foltokkal az arc�n. Neki is v�res volt a
ruh�ja, �s G�za �r, ahogy k�zelebb �vatoskodott, ismer�s ny�sz�rg�s
�t�tte meg a f�l�t. 

Ð P�ter! H�t veled mi t�rt�nt?
Ð ògy l�tszik, ma van a felismer�sek napja. êgy fog beker�lni a t�rt�ne-

lembe Ð morogta maga el� Artus Bern�t. P�ter viszont nem v�laszolt, csak
m�g nagyobbakat ny�g�tt. Egy sz�lroham odacsapta a h�zhoz, alig tudott
�llva maradni.

Ð Mit v�tett a bar�tom? Ð G�za �r megpr�b�lt a sark�ra �llni. Szembe
n�zett a hatalmas termet� Artussal Ð ez a m�retk�l�nbs�gek miatt m�ris
nagy neh�zs�geket okozott Ð, �s cs�p�re tette a kez�t. De az idegen egy-
szer�en f�lretolta az �tb�l. 

Ð Eleget j�tsz�dtunk. A bar�tod azt hitte, fell�zadhat. Nem akart t�bb�
dolgozni nek�nk. Mostanra m�r teljesen m�s szemmel n�zi a vil�got, �s
meggy�z�d�ssel �ll�tja, hogy Tarant�i Lajos n�polyi uralkod� zsoldj�ban
�llni a legjobb, ami csak emberrel megt�rt�nhet. Egy ilyen f�regnek, mint
�, k�l�n�sen nagy megtiszteltet�s, ha egy�ttm�k�dhet az ãigaziÓ Anjouk-
kal. Ð Artus Bernard ezenk�zben ber�ngatta P�ter urat a h�zba, majd be-
l�kte maga m�g�tt az ajt�t. 

Ð Ugye, hogy neked a legjobb, te gazember! 
P�ter �r csak b�lintott, hogy bizony, neki a legjobb. Hogy mi olyan j� Ð

tudjuk, Tarant�i Lajos szolg�lat�ban �llni Ð, az sok�ig nem der�lt ki, G�za
�r ellenben megd�bbenve l�tta, hogy  bar�tj�nak a bal f�le t�b�l le van
v�gva, hely�n v�res csonk meredezik. El is felejtette megk�rdezni, hogy
Nagy Lajos, a magyar kir�ly mi�rt nem igazi Anjou. Ink�bb seg�tett P�ter-
nek, sz�ket dugott a feneke al�, s�rg�tt-forgott, �gy tett, mintha a k�t em-
bert rabl�k t�madt�k volna meg. Mintha nem is a gazember Artus Bern�t
nyomor�totta volna meg a bar�tj�t. 

K�zben S�ra �s a l�ny vizet �s bort hoztak, a vend�gek ittak a borb�l, a
v�zzel megmosakodtak, �t�lt�ztek, a t�z a k�lyh�ban m�r vid�man patto-
gott, P�ter �r Ð akivel G�za �r v�gigharcolta a n�polyi hadj�ratokat Ð
mindj�rt vid�mabban n�zte a vil�got, csirkefog� ismer�s�nkr�l nem is be-
sz�lve. G�za �r pedig vette mag�nak a f�rads�got, hogy r�k�rdezzen, mit
keres itt Artus Bern�t, ily messze a hazai f�ldt�l.
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Ð T�bb okb�l vagyok itt. Az els�, hogy megtudjam, h�s�gesek vagytok-e
m�g. �n �gy l�tom, hogy nem. Ð S enn�l a mondatn�l a szem�vel P�terre
villantott.

Ð Vagy t�vedek? 
Ð T�É t�vedsz. Ð P�ter �r, aki az el�bb a bort�l m�r szinte elfelejtette a

seb�t Ð id�k�zben az asszonyok bek�t�zt�k, s a feh�r turb�nnal a fej�n
�gy �cs�rg�tt ott, ak�r egy keleti maharadzsa Ð, eg�szen halk, ijedt han-
gon v�laszolt.

Ð Mondd ut�nam nyavaly�s: �r�kk� h�s�ges leszek Tarant�i Lajoshoz
�s feles�g�hez, a n�polyi kir�lyn�h�z, R�bert kir�ly l�ny�hoz, Johann�-
hoz! Ð �s r�csapott a kardj�ra.

Ð No de uraim Ð pr�b�lkozott G�za �r. Ð Hiszen m�r olyan j�l besz�l-
gett�nk.

Ð Ez az�rt t�lz�s Ð vigyorgott a gaz Bern�t, �s P�ter �r h�r�gve �s mo-
rogva, de skand�lni kezdte a ãh�s�gesk�tÓ: Ð Éleszek Tarant�i
LajoshozÉ

Ð Hangosabban! Ð kiab�lt Bern�t �r.
Ð É�s feles�g�hez, a n�polyi Johann�hoz! Ð P�ter �r m�r-m�r ord�tott.
Ð Kir�lyn�h�z, te f�reg. Ð Artus Bern�t a padl�ra k�p�tt. G�za �r teg-

nap m�g kir�gta volna a k�pk�d�s vend�get, azonban m�ra nagyot for-
dult a vil�g! 

Ð Els� pont kipip�lva. M�sodik pont: hogy figyeljetek. Mikor akar Lajos
kir�ly �jra t�madni N�poly ellen? Mikor fog �jra t�madni Velence ellen?

Ð B�ke van. H�t�ves! Ð kotyogott k�zbe G�za �r. 
Ð Csak fegyversz�net. �n mondom neked, hogy nem lesz h�t teljes

�vig b�ke. Eml�kezz a szavamra! Ð G�za �r megvonta a v�ll�t.
Ð Most Litv�ni�ban csat�zik a kir�ly. Lubart �s Kestut ellen. Nem hi-

szem, hogy �rdekli m�g a tiÉ Ð majdnem azt mondta nyavaly�s, azt�n
nyelt egyet, �s elharapta a jelz�t Ð É a ti N�polyotok.

Ð Nem �rtetek a nagypolitik�hoz, de ez nem baj. Ti csak legyetek min-
dig h�s�gesek, s a jutalom nem marad elÉ Ð Artus Bern�t halkabbra fogta
a hangj�t. S�t szinte suttogott.

Ð Az eur�pai hegem�ni�r�l van sz�, bolondok! Arr�l, hogy ki fogja ir�-
ny�tani a vil�got! A francia kir�ly? A cs�sz�r? Vagy a ti Lajosotok? 
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Ð �s nem mindegy, ki ir�ny�tja? Ð ny�g�tt k�zbe P�ter �r. F�, hogy bor
legyen az asztalon, meg tet� a fej�nk f�l�tt. Ð Artus Bernard erre m�r nem
is v�laszolt. Csak megvet�en n�zett, majd megcs�v�lta a fej�t.

Ð J�. A harmadik ok, ami�rt idej�ttem, tal�n a legfontosabb. De el�bb
zavard ki innen a n�szem�lyeket. 

G�za �r intett a kez�vel. S�ra asszony nem sz�vesen ment ki, pont
ilyenkorÉ Kezdett �rdekes lenni a besz�lget�s.

Ð Sz�val az�rt j�ttem Ð Artus Bern�t megk�sz�r�lte a tork�t Ð, hajolja-
tok k�zelebb! Az�rt j�ttem, hogy elfogjam azt a fiatal pernahajdert! 

Ð Kicsod�t? Ð k�rdezte egyszerre a k�t magyar.
Ð Azt, aki eltal�lt a homlokomon. Aki egyszer m�r a kezem k�z�tt volt,

�s m�gis megmenek�lt. Aki mindig csak borsot t�r az orrunk al�! Ð Artus
Bernard eg�szen f�lf�jta mag�t a m�regt�l. A szemei kikerekedtek, s b�r
eddig jobb�ra csak sugdol�zott, most m�gis eg�sz hangosan robbantak ki
a sz�j�b�l a szavak: Ð azt a Szerencs�s J�nost!

Ð Kir�ly uram! K�vetek �rkeztek Genov�b�l! 
Ð Nem �r�nk r�. A kir�ly f�radt �s pihenni akar.
Ð Csak bocs�sd be �ket. Pihenni r��r�nk a s�rban.
Nagy Lajos bossz�s k�pet v�gott. Ezek az Erzs�betek! Hogy minden

Erzs�bet ennyire er�szakos?!  Vagy ez csak v�letlen, a nevek j�t�ka?
Ð Egyel�re m�g �n vagyok a kir�ly.
Ð Gondoltam, f�radt vagy a tegnapi vad�szat ut�n. Erzs�bet durc�san

megvonta a v�ll�t �s menni k�sz�lt.
Ð Szeretn�m, ha maradn�l. Nem j�nnek el ilyen messzire ok n�lk�l a

genovaiak. 
Ð Ugyan m�r! Biztosan �k is vad�szni akarnak! Vagy hal�szni! Hal-

lott�k, hogy sok a pisztr�ng a Szilv�s patakban Ð mosolygott most m�r
Erzs�bet. 

Ð A legszebb halacsk�t �gysem tudj�k kifogni Ð udvarolt feles�g�nek
a kir�ly. Hossz� h�zass�g volt m�g�tt�k, de ha a kir�lyn�t mosolyogni
l�tta, mindj�rt elfelejtette a s�relmeket. Hogy ez az Erzs�bet is minden-
be belesz�l! Ak�rcsak asszonyany�m. Nem b�rja meg�llniÉ De mit
akarhatnak a genovaiak? 
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Ð Fogadjunk, hogy Velence dolg�ban j�nnek Ð mondta hangosan,
majd intett, hogy k�ldjenek a n�dor�rt, meg sz�ljanak az ifj� Lackfinak,
hogy nyergeltessen le, ma nem lesz vad�szat, legf�ljebb d�lut�n.

Ð Velence dolg�ban j�tt�nk, magyarok kir�lya.
Ð Na ugye, megmondtam Ð kacsintott Lajos a feles�g�re.
Ð S vajon mi rosszat cselekedtek m�r megint ezek a gaz velenceiek?

Megf�rt�k volna a genuai g�ly�kat? Ð ked�lyeskedett a kir�ly.
Ð Majdnem. Ð A k�vetek k�vete, a nyolctag� k�ld�tts�g sz�viv�je �sz

genovai, de �leter�s, tettre k�sz ember. Szeme csillog�s�n l�tszik, hely�n
van az esze, tudja, hogy mit akar. Most beles�pad a gondolatba, ahogy fel-
id�zi, mit k�vettek el vel�k ezek a nyavaly�s lag�nalak�kÉ

Ð Rosszabb uram, sokkal rosszabb! Lepakt�ltak a biz�nci cs�sz�rral,
megszerezt�k Tenedosz sziget�t, s ellen�rzik a Dardanell�kat! Hogy
fognak a gyors genovai haj�k ezut�n kir�ppeni a Fekete-tengerre, ha a
gaz velenceiek megad�ztatj�k, vagy uram bocs�Õ feltart�ztatj�k �ket?!

Ð Itt vagyok, kir�lyom! Ð Garai Mikl�s, a n�dor cs�rtetett be nagy d�r-
rel, d�rral. Egyszer�en nem b�r halkan k�zlekedni, akkora ember. R�ad�-
sul olyan hossz� kardot visel az �v�n, hogy b�rmilyen magasra is n�tt
Mikl�s uram, a gyilokles�je mindig bele�tk�zik valamibeÉ çm a kir�ly-
nak mindig mosolyogni kell, ha megl�tja �t. Egy r�gen elhunyt kedves is-
mer�s�re eml�kezteti, egy medveszer� vit�zre, aki sok neh�z csat�ban
harcolt mellette annak idej�nÉ

Ð Hajjaj, ezek a Mikl�sok. N�luk csak az Erzs�betek jobbak Ð s�gja
oda a kir�lyn�nek, aki viszont f�lh�zza az orr�t erre a k�zl�sre. Mindig
csak viccel! Egy kir�ly legyen komoly! Isten kegyelm�b�l uralkodik,
vagy nem? Az pedig komoly dolog! N�lunk Boszni�ban, nem t�rn�k az
ilyesmit!

Ð Komoly �gyben h�vattalak Ð fordul Lajos a n�dor�hoz. Genov�b�l �r-
keztek az urak, hogy a tengeri k�zt�rsas�gra panaszkodjanak.

Ð Nem panaszkodni j�tt�nk! Ð egyenesedik f�l a genovai �reg�r. Mi
m�r eld�nt�tt�k: megt�madjuk Velenc�t!

Ð �s ez�rt utaztatok ennyit? Hogy ezt nekem most bejelents�tek?
Ð Az id�s genuai meghajolt.
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Ð Mindny�junknak repes a sz�ve, ha l�tjuk, mily j�kedv�ben van ma a
kir�ly! A hatalmas uralkod�, kit�l egyform�n retteg a pog�ny litv�n, s a
Balk�n �sszes fejedelme, a t�r�k szult�nr�l nem besz�lve.

Ð Ne h�zelegj �reg, mert mindj�rt elhagy az �ldott j�kedvem! T�rj a l�-
nyegre! Mi�rt utaztatok ezer meg ezer m�rf�ldet id�ig? Az�rt biztosan
nem, hogy megcsod�lj�tok Di�sgy�r v�r�t!

Ð Val�ban nem, fens�ges �r. Sz�vets�get k�r�nk. Hadakat Velence ellen. 
Ð S �n vajon mit nyerek rajta?
Ð Velence feletti teljes uralmat.
Ð Felt�ve, ha gy�z�nk. 
Ð Gy�zn�nk kell.
Ð Mib�l gondolod?
Ð Vel�nk van Carrarai Ferenc, Padova ura, azt�n az aquileai p�tri�rka

�s az osztr�k hercegek. ïk kapj�k meg majd Velence sz�razf�ldi birtokait.
Ð Vil�gos. Ti�tek a tengerek.
Ð Uram, ha Horv�ti J�nosnak intesz, r�gt�n elindul. Alig v�rja m�r,

hogy lesz�moljon Velenc�vel. Ð Gara n�dor eddig cs�ndben hallgatott, de
most �gy �rezte, musz�j megsz�lalniaÉ

Lajos kir�ly sokatmond�an biccentett fel� a fej�vel. K�l�n�s gondola-
tok szaladtak �t rajta, �m hangosan csak ennyit mondott: 

Ð Val�ban legjobban a Horv�ti csal�dot zaklatja a velencei k�rd�s. Ter-
m�szetesen mi ut�nunk. Hiszen annak eg�sz Magyarorsz�g k�r�t l�tja, ha
megt�madj�k a dalm�t keresked�ket, elzavarj�k �ket a v�rosok hat�r�n,
vagy �ppen p�nzt k�vetelnek t�l�k.

A genovaiak fesz�lten figyeltek.
Ð Ha megnyeritek Veron�tÉ Ð Lajos most lassan �s jelent�s�gteljesen

besz�lt Ð a veronai Della Scal�katÉ no meg Visconti Barnab�st �s vele
egy�tt vej�t, a ciprusi kir�lyt Ð nos akkorÉ akkor Magyarorsz�g k�szen
�ll a k�zdelemre! 

Ð Uram, a Della Scal�kkal menni fogÉ de Barnab�s meg II. P�terÉ nem
val�sz�n�. Ciprusnak hagyom�nyosan j� kapcsolatai vannak Velenc�vel.

Ð Ha nem, h�t nem! N�h�ny nyavaly�s dalmata miatt nem ind�tok h�-
bor�t! A kir�ly f�radtan d�lt h�tra a tr�non. A k�veteknek meg t�tva ma-
radt a sz�juk a csod�lkoz�st�l.
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Ð Ha meggondolt�tok magatokat Ciprust meg Barnab�st illet�en, akkor
gyertek vissza �jra! K�l�nben azt sem b�nom, ha addig itt vend�gesked-
tek Di�sgy�r�tt Ð tette hozz� a kir�ly, mert egy kicsit megsajn�lta a genu-
aiakat. K�l�n�sen az �reget, aki az el�bb besz�lt. 

Ð Holnap vad�szni megy�nk Ð mondta m�g Ð , ha kedvetek van, j�het-
tek ti is. �s visszavonult.

Ð Mi�rt nem akarsz harcolni Velence ellen? Mag�ra hagyn�d a kik�t�-
ket? �s a Horv�tiakat? 

Ð Csak p�p a h�tamon az eg�sz Adriai-tenger Velenc�vel meg a nyava-
ly�s kik�t�kkel egy�tt! Mi sohasem lesz�nk tengeri n�p!

Ð êgy biztosan nem. El�g nek�nk a Balk�n meg a hideg lengyel urak!?
Hiszen keletinek n�z minket mindenki, aki a Lajt�n t�lr�l j�n! Legal�bb
megfelel�nk a r�lunk alkotott k�pnek! 

Ð Ne zs�rt�l�dj, feles�g! �n azt szeretem, ha mosolyogsz! 
Ð Hogyan mosolyogjak, ha a f�rjem �tven�ves kor�ra otthon�l� lett!

Pampog� �regember! �n egy lovagkir�lyhoz mentem f�rjhez, egy fess �s
tehets�ges emberhez, nem egy v�n �gyefogyotthoz, aki nem meri megt�-
madni ezt aÉ Ezt a Velenc�t! Tudod, kinek adtam a kezem annak idej�n?
Egy Nagy Lajosnak adtam! Egy embernek, aki mindenkit legy�z�tt! Aki
azt mondta, hogy a gy�vas�g a legnagyobb b�n! 

Ð �s ha t�nyleg meg�regedtem? Ha t�nyleg elegem van az �sszevissza
hadakoz�sb�l? Ha m�r csak Krisztus b�k�j�re v�gyom? Ð Kettesben �ltek
a kir�lyi lakoszt�lyban, egym�ssal f�lig szembefordulva, a hitvesi �gyon.
Pontosabban csak a kir�ly �lt, Erzs�bet �llt, kiss� el�red�lve, kezei �k�lbe
szor�tva. �s most nagyon meglepetten n�zett. 

Ð El�sz�r is: �tvenk�t esztend�s vagyok. Ap�m ilyent�jt t�vozott el k�-
z�l�nk, de a nagy kir�lyok k�z�l sem sokat tudok, aki t�bb esztend�t sz�-
molt volna n�laÉ

Ð Szent Istv�n. IV. B�la. 
Ð Csak �ppen nem ennyi sebhellyel. B�la kir�ly p�ld�ul kifejezetten

ut�lt hadakozni.
Ð Megtehette Ð tette cs�p�re a kez�t a kir�lyn�. Ð Volt egy rendk�v�l te-

hets�ges hadvez�r fia, V. Istv�n.
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Ð Val�ban, neki volt fia. Ð S a kir�ly megnyomta ezt a voltot. 
Ð Most ne kezd azt, hogy mi�rt nem sz�ltem fi�t! Ð Erzs�bet szeme ha-

ragosat lobbant.
Ð Sz�ltam �n? Ð r�nd�totta meg a v�ll�t morcosan a f�rje. 
Ð Elmondhatn�d v�gre, mit akarsz Velenc�vel! Ð Erzs�bet igyekezett

elterelni a sz�t az ut�dl�s k�nos k�rd�s�r�l. Hiszen sz�lt � h�rmat is, de
csak l�nytÉ

Ð Nem volt el�g a fiask� �t �vvel ezel�tt? Ð Lajos kezdte elvesz�teni a
t�relm�t. 

Ð Tudod j�l, hogy akkor nem j�ttek a genuaiak. Csak Carrar�ra sz�m�t-
hattunk, meg az osztr�k hercegekre. Most sokkal sz�lesebb a sz�vets�g.

Ð Sz�lesebb lehetne, ha belev�gn�k.
Ð H�t v�gj bele! Lehet, hogy most v�gsz utolj�ra! 
Ð S ha nem siker�l? Ð Erzs�bet szemei megvillantak, ajka k�r�l pici,

gy�zelmes mosoly �bredt. 
Ð Azon r��rsz tipr�dni Ð mondta. 
Ð �s azt�n?
Ð �s azt�n nem csak Velenc�r�l van sz�, hanem Ð t�bbek k�z�tt Ð N�-

polyr�l. VI. Orb�n p�pa ki nem �llhatja Johann�t!
Ð Sz�val?
Ð Sz�val megint csak �gy �llunk, mint harminc �vvel ezel�tt: mi�nk

lesz N�poly �s az eur�pai hegem�nia, vagy valaki m�s�? B�rcsak belel�t-
n�k a j�v�be!

Ð Ismertem egyszer egy embert, aki meg tudta mondani, mit hoz a
j�v�É

Ð Azt senki sem tudhatja! 
Ð De igen. Volt valaki, akit te nem ismerhett�l.
Ð L�tta a j�v�t?! Ð Kotromanics Erzs�bet szeme elkerekedett. Sok �ve

volt m�r kir�lyn�, s b�r a mai napig nem b�rta megszokni f�rje ãhirtelenÓ
d�nt�seit, annyit tudott: nem besz�l a leveg�be. êgy azt�n a j�v�bel�t�sr�l
sz�l� mondatok el�gg� elk�pesztett�k. 

Ð Hogyan lehet l�tni a j�v�t?
Ð ògy, hogy valaki onnan �rkezik Ð mondta Lajos kir�ly, Halics �s

Ladom�ria ura, Horv�t- �s Magyarorsz�g kir�lya. 
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Ð De h�t a j�v�É A j�v� nem l�tezik! Ð Erzs�bet szinte sikoltotta az
utols� szavakat.

Ð Nek�nk nem. De aki onnan j�nÉ Annak mi vagyunk a m�lt. S az �
haz�ja a jelen. A mi j�v�nk.

Ð Biztos benne a kir�ly, hogy nem betegedett meg? Nem fek�dte meg a
gyomr�t a vadpecsenye? Lajos! Te nem szokt�l �gy besz�lni! Ð A kir�lyn�
megragadta f�rje kez�t. Eg�szen k�ts�gbe volt esve. H�t hogyne! Most,
hogy v�gre siker�lt r�besz�lni �t a hadj�ratra Velence ellen, pont most
megy el az esze?! Megl�gyult aggyal nem lehet h�bor�ba indulni!

Ð Nem szoktam, mert eg�szen elfeledkeztem arr�l a fi�r�l. De lehet,
hogy t�nyleg hadba kell sz�llnunk N�poly ellen. Johanna ellen. Ez�rt ju-
tott az eszembeÉ

Ð Tal�n m�g a nev�re is eml�kszel?
Ð Hogyne. K�nnyen megjegyezhet� �s f�leg sz�p neve volt. Szerencs�s

J�nosnak h�vt�k.
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M�sodik fejezet

Szerencs�s J�nos visszat�r

Johnny egy kicsit m�r unta a s�t�t folyos�kat. Egy kanyar balra, kisz�ge-
l�s jobbraÉ Hossz�, v�gel�thatatlan egyenesÉ N�ha egy-egy ki�bl�s�-
d�tt terem, de sehol semmi. M�g az is izgibb lenne, ha csontv�zak m�ri-
k�ln�k magukat, v�res sz�j� kopony�k vigyorogn�nak, gondolta n�mileg
nagyk�p�en. De ez az �lland� sz�rkes�g! Nagypapa meg csak megy el�-
re, kim�rten, �s egyre nagyobb l�ptekkel. Mintha a fiatalkori ereje t�rt vol-
na visszaÉ

Ð Sok� megy�nk m�g? Ð ãM�g, m�g, m�k, m�kÓ Ð Johnny hangja meg-
tapadt a kisz�gel�sekben, kicsit keringett az �bl�s sziklabarlangokban,
majd t�zszeres, sz�zszoros hanger�vel ver�d�tt vissza.

Ð Nem kellene ennyire kiab�lniÉ Nagypapa olyan hirtelen torpant
meg, hogy Johnny h�tulr�l majdnem neki�tk�z�tt. Z�ldre festett vasajt�
el�tt �lltak, melyen girbegurba bet�kkel felirat �ktelenkedett: A Besz�l�
Lovag kamr�ja. Tilos az �tj�r�s! Ne zavarj!

Mindez �ktelen nagy nyomtatott bet�kkel. Alatta apr�val pedig ez: ãKi
itt bel�psz, hagyj fel minden rem�nnyel!Ó

Ð Nagypapa, mi�rt firk�ltad tele ezt az ajt�t? �s mi�rt Dante-id�zettel?
Most tanultuk az iskol�ban, ez van a pokol kapuj�ra �rva! Ð �s r�mutatott
az id�z�jeles feliratra. Nagypapa nem v�laszolt. Gondterhelt k�ppel az aj-
t�hoz l�pett, �s hirtelen mozdulattal r�helyezte a tenyer�t. A kilincs �s
kulcslyuk n�lk�li ajt� hirtelen felt�rult, Johnny halk, t�lvil�gi zen�t hal-
lott. òjabb folyos� t�rult a szeme el�, f�kly�kkal kivil�g�tva. 
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Ð Nagypapa, mi�rt nem sz�lalsz m�r meg?! Johnny meg�llt, �s megfog-
ta nagyapja karj�t.

Ð Te k�v�ncsiskodt�l �r�kk�, hogy honnan j�tt�nk, meg honnan tudok
�n ennyit! Vagy tal�n �n firtattam mindig, hogy a vajd�t�l sz�rmazunk?
Nagypapa v�gre szembefordult. 

Ð Az�rt j�tt�nk ide? Ebbe a koszos labirintusba?!
Ð Ha tudni akarod, ez a koszos labirintus elvezet benn�nket a di�sgy�-

ri v�rhozÉ Lajos kir�ly v�r�hoz!
Johnny megd�bbent. Nem el�g, hogy kor�n reggel kir�ngatj�k az �gy-

b�l, hogy becipelik az iskol�ba (!) Ð r�ad�sul vas�rnap! Ð, hogy kilom�tere-
ket kell gyalogolnia, ismeretlen, s�t�t folyos�kon, sz�val, hogy mindezek
ut�n m�g nagypapa be akarja neki mes�lni, hogy �gy lehet legk�nnyeb-
ben eljutni a di�sgy�ri v�rhoz, Nagy Lajos kir�ly udvar�ba! K�ztudom�-
s�, hogy az ember csak �gy elgrassz�l itt a suli alatt, �s mindj�rt �tugrik
hatsz�z�tven �vet (visszafel�!), �s sok ezer kilom�tert (kelet fel�). �s m�g
hozz� ez az id�zet! A pokol kapuj�nak a felirata! Igen �m, csakhogy
Johnny nagypap�ja m�r szolg�lt n�h�ny meglepet�ssel az elm�lt hetek-
ben! El�sz�r is aj�nd�kozott egy csodat�v� gy�r�t kedvenc �s egyetlen
unok�j�nak, hogy megv�dje �t Sz�s�t�l �s Maciekt�l, akik Johnny osz-
t�lyt�rsai, �s kedvenc id�t�lt�s�k a n�luk gyeng�bbek elagyabugy�l�sa.
Teh�t a gy�r� kifejezetten v�delmi c�lokra szolg�ltÉ �m ez a furcsa t�rgy
Ð pecs�tj�n egy strucc l�that� szerencsepatk�val a cs�r�ben Ð nem eg�-
szen �gy m�k�d�tt, ahogyan ezt Johnny egy rendes var�zsgy�r�t�l el-
v�rta volna. Tudniillik ak�rh�nyszor megcsavarta az ujj�n, gazd�ja
mindannyiszor valami k�l�n�s csoda folyt�n egyenesen Nagy Lajos ud-
var�ba toppant. A magyar kir�ly �ppen hadat viselt a rokonai ellen It�li�-
ban, �s �gy Johnny v�gigk�vethette a csat�kat, s�t: m�g seg�tett is az ural-
kod�nak.

A brooklyni suliban, ahol h�s�nk a padot koptatta, eleinte nem sokan
tudtak a rejt�lyes utaz�sokr�l. Mindenki azt hitte, Johnny a nagypap�t�l
kapott k�nyvb�l szerzi azt a tud�st, ami igencsak szokatlan egy amerikai
kisfi�t�l. M�g akkor is, ha magyar a nagypap�ja. Hamarosan azonban
egyre t�bben kezdt�k sejteni az igazs�got ebben a ãz�r�s t�rt�netbenÓ.
Zeusz, a furcsa jellem� t�rt�nelemtan�r p�ld�ul szem�lyesen tan�ja lehe-
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tett Johnny egyik ãutaz�s�nakÓ. Igaz, � az eg�szb�l annyit l�tott, hogy ta-
n�tv�nya el�jul, �gy hallucin�ci�nak, Johnny t�lp�rgetett fant�zi�ja term�-
k�nek gondolhatta a kalandokat Nagy Lajos udvar�ban. Hogy az eg�sz-
b�l mi volt az igazs�g �s mi nem, az maradjon a mi titkunk Ð �s persze
Johnny�É

Most azonban a t�rt�net ã�lesbeÓ fordult, hiszen nagypapa vil�gosan
�rt�s�re adta, hogy ezen az �ton b�rki elindulhat oda, ahov� az ember a
legmer�szebb �lmaiban sem szokott elutazniÉ

P�ld�ul most is, ahogy �csorogtak, egyszer csak p�nc�lz�rg�st v�ltek
hallani a kor�bbi furcsa zene helyett, �s m�ris k�t fick� t�nt fel a kanyar-
ban, egy hossz�, meg egy t�mzsi, �s b�r el�sz�r �gy t�nt, mindketten erre
tartanak, megtorpantak, �s k�ts�gbeesett kiab�l�suk f�lsiket�t� m�don ve-
r�d�tt vissza a sz�kre m�retezett folyos� falair�l.

Ð Boszork�ny! Boszork�nyok! Ð Ezt kiab�lt�k, majd megfordultak, �s
szaladtak, ahogyan csak a l�buk b�rta.

Ð Boszork�ny? Hol vannak a boszork�nyok? Ð Johnny ijedten pillantott
maga k�r�.

Ð Mi vagyunk a boszork�nyok Ð vil�gos�totta fel nagypapa. 
Ð Gondolj csak bele, milyen ruh�kat viselsz, �s hogyan �lt�zk�dnek �k?
Ð Aha. Ð Johnny hunyorgott, mint amikor er�sen gondolkozik. Ezt a

szok�st nemr�gen vette f�l, �s nem is mindenkinek tetszett a csal�dj�ban.
Bessy n�ni p�ld�ulÉ

Ð �s akkor mi a teend�? Ð szak�totta f�lbe Bessy n�nir�l val� elm�lke-
d�semet a f�szerepl�. 

Ð çt�lt�z�nk Ð v�laszolta nagypapa. �s r�mutatott a falon egy kis vasaj-
t�ra. Az ajt�csk�n liliomos c�mer d�szelgett �s egy b�natos strucc, cs�r�ben
szerencsepatk�val. Ez ut�bbi az Anjou uralkod�k magyarorsz�gi �g�nak
jelk�pe. A strucc ugyanis moh� �llat: mindent felfal, ami a szeme el� ker�l. 

Nagypapa elford�totta a kallanty�t, az ajt�cska felt�rta titk�t. Ruh�k
voltak odabent sz�pen �sszehajtva. Z�ld poszt�k�peny, als�nem�, l�b-
sz�rv�d� vasb�l, k�nny� p�nc�ling, �s m�g egy r�vid t�r is. A t�r marko-
lat�ba picike s�rk�ny lett bekarcolva, sz�tter�l� sz�rnyakkal, de ezt
Johnny egyel�re nem vette �szre. Ink�bb az er�s�d� l�bdobog�sra figyelt,
�s kapkodva mag�ra �lt�tte a szokatlan holmikat, amik el�sz�r istentele-
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n�l sz�rtak, �s sz�kek is voltak kellemetlen�l. A saj�t trik�j�t meg nadr�g-
j�t pedig gyorsan begy�m�sz�lte az ajt� m�g�tti kis r�sbe. Nagypapa k�z-
ben ugyan�gy tett, s az �t�lt�z�s�k alatti id�t most felhaszn�lom arra,
hogy v�gre mes�lhessek Bessy n�nir�l. Sz�val Bessy n�niÉ

Ð Fogj�tok el a k�meket! çlruh�s velencei k�mek! Az el�bb m�g nem
ebben a ruh�ban voltak! Var�zsl�k! K�t�zz�tek meg!

Ð Csak semmi ellen�ll�s Ð s�gta nagypapa Johnnynak, mivel a fi� m�r
a t�r�t markol�szta.

Ð T�bben vannak, az er�szaknak semmi �rtelme. A kir�ly meg am�gy
is j� ismer�s�d, nemde?

Johnny az�rt nem volt ennyire vid�m. Nagyon j�l eml�kezett m�g
arra, hogy a kir�ly el� nem olyan k�nnyen ker�l az ember Ð hacsak nem
a gy�r�j�t csavargatja Ð, �s �lesen �lt m�g benne a sz�rny� t�rt�net, mi-
kor alig-alig ker�lte el a m�glyahal�ltÉ A gy�r�t meg visszaadta a
nagypap�nakÉ

Ð Nyavaly�s velencei k�mek! De t�ged mintha l�ttalak volna valahol!
A k�pc�s emberke gyanakodva m�regette Johnnyt, k�rbej�rk�lta, �s oly
k�zelr�l firtatta szem�ly�t, hogy h�s�nk orr�t megcsapta a m�sik b�z�s,
fokhagym�s leheleteÉ

Ð M�g fintorogsz is akaszt�f�raval�?! Majd megl�tjuk, hogy fintorogsz
egy h�nap m�lva! B�rt�nbe vel�k!

Johnnyt �s nagypap�t mint a pelyhet kapt�k f�l a marcona harcosok
(id�nk�nt leejtett�k, taszig�lt�k, l�kd�st�k), v�gighurcol�szt�k �ket a
hossz� folyos�kon, azt�n be�rtek egy lovagterembe, ahol mindenf�le
p�nc�lok, meg �llatb�r�k d�szelegtek a falakon, s onnan d�ledez� l�pcs�-
k�n szaladtak sokat lefel�. A v�gc�l egy dohos, s�t�t cella volt. Johnnynak
m�r akadt n�mi tapasztalata az ehhez hasonl� sz�ves fogadtat�sokb�l a
k�z�pkor alkony�n, de nagypapa eg�szen k�ts�gbeesett. 

Ð Mi lesz most, mi lesz? Ð �s arc�t a tenyer�be temette. Ha ezt a nagy-
any�d tudn�!

De Johnny nem felelt. Miel�tt ledobt�k ide, lev�gt�k a kez�r�l a k�te-
let, �s �gy most szabadon mozoghatott. S ak�rmilyen s�t�t volt, l�tta, vagy
ink�bb a kez�vel �rezte, hogy a cella egy hely�tt kisz�lesedett, s mintha a
falak is sim�bb� v�ltak volnaÉ K�zben pedig azon morfond�rozott, hogy
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nagypapa megint eltitkol el�tte valamitÉ Hiszen � mutatta meg az ajt�t, s
a ruh�kat is �, vagyis Johnny nagypap�ja dugta a kisajt� m�g�É Most
meg �sszeroskadt �s s�rdog�lÉ Hirtelen �g� zs�rszagot �rzett, s f�nyt l�-
tott az egyik kisz�gell�s m�g�l. Legnagyobb meglepet�s�re emberi alakot
l�tott maga el�tt. Az ember s�t�t ruh�t viselt �s m�lyen az arc�ba h�zott
csukly�t, maga rakta t�z mellett guggolt, s valami �ktelen�l b�d�set s�t�-
getett, amib�l csak �gy fr�cs�g�tt a zs�r a t�zbe. Amit�l persze rettent�en
kormolt. Az alak kis dalocsk�t d�dolgatott �s test�t a dallamra finoman
hint�ztattaÉ Johnnynak marta a szem�t a f�st, �m borzaszt�an k�v�ncsi
volt, �s egyre b�trabban kukucsk�lt a fal kisz�gell�se m�g�l, ahol �gy v�l-
te, �t senki nem l�thatjaÉ 

Ð Gyere csak k�zelebb, bar�tocsk�m Ð hallott egy rekedtes, ismer�s
hangot, s ugyanakkor a s�t�t csukly�s f�lpillantott a t�z mell�l. 

Ð Gyere, �s egy�l. M�st itt �gysem kapsz, mint ilyetÉ Ilyen k�l�nleges
pecseny�t!

Ð Mi�rtÉ Mi�rt k�l�nleges? Ð cs�szott ki Johnny ajk�n a k�rd�s, b�r
legsz�vesebben meg sem sz�lalt volna. çtkozta is mag�tÉ!

Ð H�t Ð mosolyodott el a m�sik, de nagyon gonoszul Ð h�t csak az�rt,
mert ilyet m�g a kir�lyok sem esznek! Undorodnak t�le. Nem is �rtem Ð
morfond�rozott ked�lyesen. Ð Pedig roppant �si dolog ez. M�rmint az em-
berev�s!

Johnny �gy �rezte, megfordul vele a vil�g. De legal�bbis a gyomraÉ
Csak n�zte a vigyorg� embert, egyre s�padtabban �s egyre �melyg�seb-
ben n�zte, a v�r kifutott a l�b�b�l, de miel�tt elzuhant volna, m�g megl�t-
ta azt a barackmag alak� sebhelyet az idegen arc�n, amit�l azt�n v�gk�pp
tudta, hogy itt azt�n semmi, de semmi j�ra nem sz�m�thatÉ

Ezalatt hosszan cs�ngettek Johnny�k lak�s�nak ajtaj�n. Szombat d�l-
el�tt volt, Bessy n�ni, Johnny nagymam�ja �ppen a konyh�ban t�st�nke-
dett, Lizzy n�ni, Johnny m�sik nagymam�ja, Johnny �desanyj�val egy�tt
�ppen a szombati nagybev�s�rl�st int�zte. Johnny pap�ja szok�s szerint
Eur�p�ban utazgatott, no nem sz�rakoz�sb�l, hanem mint az egyik leg-
nagyobb gy�gyszergy�r nagyk�veteÉ �gy azt�n Bessy n�ni az �tlagn�l is
m�rgesebb volt, hogy megzavarj�k alkot�s k�zben, hiszen a currys t�lt�tt
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csirk�t �fony�val m�sk�nt nem lehet nevezni, mintsem a Bessy n�ni f�le
konyham�v�szetek egyik cs�cs�t, �m mindj�rt hozz� kell tenn�nk, hogy
ez a nyamvadt ty�k csak egy cs�cs (�s nem a legnagyobb!) volt a n�ni
s�t�s-f�z�s tudom�ny�nak rengeteg�ben.

Bessy n�ni teh�t m�rges volt, de a cs�nget�s csak nem akart abbama-
radni Ð egy darabig, valljuk be �szint�n, ebben rem�nykedett Ð, s�hajtott
h�t egy nagyot, megigaz�totta a konty�t, �m m�ris �rezte, hogy el�bbi
m�rges hangulata lassan szel�dre v�lt, �gy azt�n hat�rozott mozdulattal le-
csapta a fakanalat, minek k�vetkezt�ben a nemes konyhai eszk�zb�l egy
szil�nk azon nyomban let�r�tt. 

Kedvenc harci szersz�m�nak megrong�l�d�sa megintcsak kell� magas-
s�gba csavarta a m�rg�t.

Ð Ki az! Ð Bessy n�ni nem k�rdezett, ink�bb rivallt az el�tte �ll� k�t fi�-
ra, miut�n felt�pte az ajt�t.

Ð Az unok�j�t keress�k Ð v�laszolta flegm�n Sz�sa, az iskola r�me,
Johnny esk�dt ellens�ge. Johnny �miatta kapta a gy�r�j�t, mert Sz�sa �s
bar�tja, Maciek kor�bban gyakran elvert�k �tÉ Az ut�bbi id�ben azon-
ban Johnnyt m�r nem lehetett csak �gy laz�n elkalap�lni, mivel megnyer-
te az els� iskolai lovagi torn�t, s rendk�v�l n�pszer� gyerek lett bel�le.
Sz�s��k mostan�ig nem is vett�k a b�tors�got, hogy becs�ngessenek
hozz�É

Ð Nincs itthon az unok�ja? Ð ism�telte meg Sz�sa, akit val�j�ban Ale-
xandernek h�vtak, s sz�lei a t�voli Oroszorsz�gb�l �rkeztek ide az �lla-
mokba. Bessy n�ni csak �llt cs�p�re tett k�zzel, felvonta a szem�ld�k�t �s a
pimasz st�lus miatt remegni kezdett a kontya. A vihar kit�r�f�lben volt,
k�r, hogy Sz�s��k mindezt nem �rz�kelt�k id�ben. S�t! Sz�sa �rtetlenke-
d� mozdulattal bar�tj�ra n�zett, majd visszafordult a n�ni fel�, �s ezt a
k�nnyelm� k�rd�st int�zte hozz�:

Ð A n�ni s�ket? Ð Bessy n�ni ekkor robbant, ak�r a ny�ri zivatar: 
Ð Takarodjatok innen b�d�s k�lkei! Ð Az�rt egy hib�t elk�vetett.
Ð Ha akarj�tok tudni, az iskol�ba ment a nagyapj�val! Ð �s nagy d�rrel-

d�rral bev�gta az ajt�t, s visszat�rt a currys csirk�j�hez, �fony�val. 
Sz�sa Maciekre kacsintott, s meg kell vallanunk Ð nem a csirke miatt.

Valami eg�szen m�s j�rt az esz�ben.
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Harmadik fejezet

Az �rd�g maga!

Egym�st fogj�tok megenni! A s�t�t csukly�s ked�lyesen vigyorog,
szemmel l�that�lag pomp�san �rzi mag�t.

Ð Nehogy elhidd, kisfiam! Ð Nagypapa megr�ntja Johnny karj�t. Ð
Diszn�t s�t�get a gazember.

Ð Diszn�t bizony! Olyasf�l�t, mint te vagy! A csukly�s szeme ijeszt�t
villan, de tov�bbra is megmarad a feltehet�leg k�nyelmesnek tal�lt gug-
gol� helyzetben. S�t, egy zs�kb�l kenyeret vesz el�, a h�st Ð val�ban disz-
n�, m�ghozz� a legfinomabb tarja Ð leh�zza a ny�rsr�l �s a keny�rre fek-
teti, hagym�t szel hozz� �s falatozni kezd.

Ð Hm Ð mondja �s cs�mcsog. Ð A k�zepe nem s�lt �t rendesen.
Ð Ezt roston kell s�tni Ð vil�gos�tja fel Johnny, aki eddig csak sz�tlanul

figyelt. Ð V�kony szeleteket v�gni, akkor egyenletesen s�l Ð �s nyel egy
nagyot.

Ð L�tom, szak�rt� vagy Ð b�logat a m�sik �s mosolyog. Hamarosan
pr�b�ra teheted a tudom�nyodat. Ilyen r�g�s falatot Ð mutat a nagypapa
fel� Ð neh�z �m megem�szteni!

Ð Na de most m�r el�g! Az �zl�stelens�gnek is van hat�ra! Ð nagypapa
k�zelebb l�pett a csukly�shoz. 

Ð J�l van, j�l Ð nyugtatja a m�sik, �s harap egyet a pecseny�b�l, mi-
k�zben kiny�jtott tenyere mozdulat�val nagypap�t igyekszik jobb bel�-
t�sra b�rni.

Ð Van egy m�d, amivel megmenek�lhettek a sz�rny� k�nhal�lt�l.
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Ð Biztos azt k�v�nja, hogy dolgozzunk neki Ð jegyzi meg Johnny.
Ð Nem buta gyerek ez! H�st is tud s�tni, meg n�ha gondolkodik is.

El�g messze esett a f�j�t�l. 
Ð Nem �n vagyok a f�ja, k�r er�lk�dn�d.
Ð Jut eszembe, hogyan ker�ltetek ti ide, Novigrad v�r�ba? Egy�lta-

l�n, te  mindig ott teremsz, ahol �n vagyok? Ð b�k�tt Johnny fel� a
csukly�s. 

Ð Akkor mi nem Di�sgy�rben vagyunk? Ð csod�lkozott a fi�.
Ð Mintha nem tudn�d Ð morgott a m�sik. Ð El�g neh�z �sszet�veszte-

ni az Adriai-tenger partj�t a B�kk erd�s�geivel! Na, mindegy. Majd ezt
is elmes�led egyszer. T�rj�nk ink�bb a t�rgyra. Ð A csukly�s lenyeli az
utols� falatot, a marad�kot sz�pen rongyba csomagolja �s becs�sztatja a
tariszny�j�ba.

Ð Azt tudod, hogy szem�lyes okom is lenne r�, hogy ne �ld t�l a velem
val� tal�lkoz�stÉ Hiszen el�g volt nekem egy sebhely. Erre a m�sodikra
m�r nem volt sz�ks�gem! Ð �s hirtelen mozdulattal h�tratolja a kalapj�t,
l�that�v� t�ve az alma nagys�g� horpad�st a homloka k�zep�n.

Ð Nagyobbat kellett volna dobnom Ð mondja Johnny rezign�ltan. Ha
m�g egyszer lehet�s�gem lesz r�, nem csak a b�r�d sebzem meg.

Ð F�lvil�gos�tan�tok, hogy mir�l van sz�? Ð Nagypapa eddig csak te-
kintgetett unok�j�r�l a s�t�t csukly�sra �s viszont. �s h�ledezett, mert egy
sz�t sem �rtett az eg�szb�l.

Ð Egy sz�t sem �rtek az eg�szb�l Ð mondja.
Ð Hozz�v�gtam egy k�vet az �rhoz Ð feleli Johnny, g�nyosan meg-

nyomva az �r sz�t. 
Ð Most m�gis az �letet aj�nlom nektek. Nem a szem�lyes bossz� vez�-

rel, hanem a k�ny�r�letÉ
Ð Artus Bern�t �s a k�ny�r�let Ð Johnny felnevet. Ð Enn�l jobb viccet

�letemben nem hallottam.
Ð Pedig ez �gy van Ð mondja a csukly�s �s meghajol. (M�r amennyire

guggol�s k�zben meg lehet hajolniÉ)
Ð Te vagy Artus Bern�t? Ð csod�lkozik a nagypapa.
Ð Fat�lis t�ved�s. Subich Mladen a becs�letes nevem. 
Ð Ma Subich, holnap Artus, holnaput�n valami eg�szen m�s.
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Ð Aha Ð mondja a nagypapa �s megvakarja a feje b�bj�t. Ð Kezdem �r-
teni. Most m�r igaz�n kiny�ghetn� az �r, hogy mit k�v�n t�l�nk.

Ð Mi sem egyszer�bb! Dolgozzatok nekem, �s �letben maradtok! S�t,
m�g fizetek is �rte! 

Ð Sz� sem lehet r�la! Ð v�gta r� nagypapa. A Fortunat�kat nem lehet
megzsarolni!

Ð Ink�bb a hal�l? 
Ð Mennyit fizetsz? Ð Johnny megint �gy hunyorgott, mint amikor be-

l�ptek azon az �tkozott ajt�nÉ Nagypapa viszont az egyik �mulatb�l a
m�sikba esett. 

Ð Johnny?! Nem ismerek r�d! Hajland� lenn�l?
Ð Mi�rt ne? Ha egyszer ez az �letben marad�s �ra?
Ð De Johnny! Te magad mondtad, hogy ez az ember ittÉ
Ð Mit mondott r�lam a fiatal�r?
Ð Hogy ez az ember ittÉ Ð Johnny komoly k�ppel b�logatott, mintha �

lenne az �regember, nem pedig a nagyapja. Szembefordult vele, �s lassan,
tagoltan mondta ki a szavakat:

Ð Ez az emberÉ maga az �rd�g!

Ð A tan�r �r nincs itt!
Ð Pedig � mondta, hogy most j�jj�nk! Ilyenkor korrepet�l a legsz�ve-

sebben. êgy mondta.
Ð Nem l�tezik. 
Ð Pedig igaz.
Ð Akkor sem mehettek be!
Ð Legal�bb a f�zet�nket hadd tegy�k az asztal�ra!
Ð Hagyj�tok itt n�lam, majd �n �tadom neki.
Ð ï k�rte, hogy mindenf�lek�ppen az asztal�ra tegy�k. 
Ð Ez nekem s�nt�t. Ha ilyenkor szeret tan�tani, akkor mi�rt k�rte, hogy

hagyj�tok itt a f�zeteket a t�voll�t�ben? M�r mondtam, hogy nincs bent!
Ð Azt is mondta, hogy b�r ilyenkor korrepet�l, lehet, hogy v�ratlanul el

kell utaznia. 
Ð Hm. Ebben lehet valami. Na, nem b�nom. De csak �t perc! Rendben?

Leteszitek a f�zetet, �s sipirc kifel�!
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Maciek �s Sz�sa lelkesen b�logat. A Bruce Willisre eml�keztet� port�s
ugyan kem�ny di�, de siker�lt felt�rni a h�j�t. Most m�r csak arra kell r�-
j�nni, vajon mit keres a suliban szombat d�lel�tt ez a rohad�k Johnny,
meg a nagypap�ja. 

Ð M�r r�gen nem vert�k meg.
Ð R�gen bizony.
Ð Pedig nagyon r�f�rne.
Ð A sz�mb�l vetted ki a sz�tÉ
Ð �s a nagypap�ja?
Ð Ny�mmog�s �regember!
Ð M�giscsak egy feln�tt!
Ð El kell terelni a figyelm�t!
Ð Majd te eltereled! 
Ð Hogyan?
Ð Azt tal�ld ki te! K�l�nben mi�rt tartalak?
Lihegnek �s szaladnak. Vajon merre mehetett Johnny �s a nagypap�ja? 
Ð Te Maciek! çll�t�lag az eb�dl�b�l indul a titkos folyos�! 
Ð Amir�l Willie mes�lt? Pr�b�ljuk meg! Ð A k�t fi� sz�lsebesen sz�gul-

dott a v�gzetes ajt� fel�, ami Ð mi�ta Johnny�k bel�ptek rajta Ð t�rva-nyit-
va �llt. A feliratot el sem olvast�k, hogy hagyj f�l minden rem�nnyel, csak
szaladtak, azt�n rep�ltek, kriptam�ly� sz�l s�v�tett a f�l�k mellett, a hi-
deg �thatolt a csontjaikon �s megdermesztette a sz�v�ket Ð �s a forg�sz�l
egyenesen Johnny mellett pottyantotta �ket a f�ldre, meg nagypapa mel-
lett �s persze Ð Artus Bern�t mellett. 

Claire f�l�tt a plafon megtelt v�zzel, a v�z lassan csurogni kezdett lefe-
l�, kis t�cs�kban �llt az �gy mellett, azt�n �sszefolyt, m�r-m�r megemel-
te az �gy�t �s k�zben egy hang azt susogta a f�l�be, hogy ezek k�nnyek,
ezred�vek k�nnyei. Azt�n, mikor �desanyja f�l�bresztette, l�tta, hogy
odak�nn esik az es�, hangos dobperg�ssel veri a cserepeket, �s esz�be
jutott, hogy m�r megint iskola van, tegnap volt a tan�vnyit�, ma pedig
az els� nap. 

�s tegnap m�g s�t�tt a nap, �s mindenki �r�lt a tal�lkoz�snak a hossz�
ny�ri sz�net ut�n, csak Johnny volt furcsa �s valahogy idegen. El�sz�r
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nem is k�sz�nt neki, csak a nyak�t ny�jtogatta, mindenk�ppen l�tni akar-
ta az udvaron a tizedikeseket, persze a fekete haj� l�nyt kereste, Tamara
Bakert, pedig Tamara nem t�r�d�tt vele, oda se n�zett, hi�ba b�multa
Johnny, hogy majdÕ kiestek a szemei.

Vid�man nevetg�lt az oszt�lyt�rsaival, s�t m�g egy v�gz�s fi� is fel-
t�nt mellette, akkor azt�n m�g jobban kacar�szott. 

De mindez nem magyar�zza meg az �lmot. Claire eg�sz �ton a suliba
menet ezen t�n�d�tt, ann�l is ink�bb, mert hi�ba v�rta Johnnyt a sarkon,
ahol r�gen mindig tal�lkozni szoktak. Vajon mi�rt �lmodik Johnnyr�l
�gy, hogy �, vagyis Claire nem is szerepel a saj�t �lm�ban? Mi�rt �lmodik
Artus Bern�tr�l meg Johnny nagypap�j�r�l, azt�n a nyavaly�s Sz�s�r�l �s
Maciekr�l? Tal�n mert Johnny tegnap nem besz�lt vele? Mert fennh�j�z�
volt, �s mikor l�tta, hogy az a tizedikes l�ny figyelemre sem m�ltatja, har-
s�ny hangon kezdte mes�lni a ny�ron t�rt�nteket Willie-nek, hogy min-
denki �r� figyeljen �s �t csod�lja. Hogy �trep�lt a tengerent�lra az �des-
apj�val, j�rt Magyarorsz�gon �s v�gign�zte a v�rj�t�kokat Visegr�don �s
Ð ha j�l eml�kszem Ð Di�sgy�r�ttÉ Di�sgy�r�tt? Nem err�l �lmodtam az
im�nt? Nem, valami m�st mondott az a gonosz ember. Mit is? Annyira el-
gondolkozott, hogy �szre sem vette, mikor bel�pett az iskol�ba. Pedig ma-
tek�ra volt az els�, j� lett volna kicsit jobban sietni, s becsenget�s el�tt
m�g �tn�zni a tavalyi k�nyvet. Perkett� k�pes r�, hogy  r�gt�n az els�
�r�n dolgozatot �rasson!

Perkett� szokatlanul vid�m volt, sz� sem esett dolgozatr�l, hanem
mindenkinek besz�lni kellett a ny�ri �lm�nyeir�l. Ez, ha lehet m�g szo-
katlanabb volt Perkett�t�l, akit mostan�ig kifejezetten jeges sz�v�nek is-
mertek a di�kjai. êgy azt�n a m�skor oly szeleburdi tanul�k szinte megille-
t�dve rebegt�k el t�rt�neteiket a hawaii p�lm�kr�l, vagy �ppen arr�l,
hogy c�pavesz�ly miatt bez�rt�k a beachet Florid�ban. El�g gyorsan �rtek
az F bet�h�z.

Ð Na �s te, Johnny? Ð Perkett� le�lt egy padra Ð ilyet sem l�ttak t�le ko-
r�bban! Ð, �sszekulcsolta a kezeit �s megpr�b�lt bar�ts�gosan mosolyogni
a r�mes m�anyag keretes szem�vege m�g�l. 

Ð Merre j�rt a ny�ron, Fortunate lovag? 
Ð Magyarorsz�gon! Ð Johnny b�szk�n felvetette a fej�t.
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Ð �s mit csin�lt�l ott?
Ð R�szt vettem n�h�ny lovagi torn�n Ð v�laszolta hanyagul Johnny. 
Ð V�rj�t�kon, ugye? Ð k�rdezte Perkett�, aki f�lvil�gosultnak t�nt a

k�rd�sben. 
Ð Nos, igenÉ
Ð Beengedtek? Vagy csak n�z� volt�l? ògy tudom, azokon csak f�ln�t-

tek szerepelhetnek!
Ð Tan�r �r honnan tudja?
Ð Ez legyen az �n titkom. Perkett� f�l�llt a padr�l, �s a t�bla fel� indult.
Ð K�l�nben Ð n�zett vissza Ð konzult�ltam a k�rd�sr�l Mr. Brownnal.

Sz�val? Beengednek gyerekeket vagy nem engednek be?
Ð �sszet�vesztett�k a nagyapj�val! Ð kiab�lt k�zbe Sz�sa, aki egy pilla-

natra megfeledkezett arr�l, hogy hol van. 
Ð Annyira rokkant szeg�ny! Ð Sz�sa diadalmasan n�zett k�rbe. Azt

hitte, kirobban a nevet�s. De csak n�h�ny kuncogtak a szomsz�dos pa-
dokban.

Ð T�ged viszont senkivel nem lehet �sszet�veszteni Ð sz�lt Perkett�, �s
Sz�sa ajk�r�l lefagyott a vigyor. Ez�rt most el�veszel egy darab pap�rt, �s
ezeket gyorsan kisz�molod nekem. Ð �s gy�r�tt cetlit h�zott el� a zseb�-
b�l. Ð Addig mi tov�bb megy�nk az anyaggal. Te pedig iskola ut�n meg-
keresel a szert�rban, ahol majd neked k�l�n elmagyar�zom a mai leck�t. Ð
Perkett� v�szj�sl�an megnyomta a k�l�n sz�t, azt�n a t�bl�hoz l�pett �s
�rni kezdett: � n�gyzet meg b n�gyzetÉ

Ð Ezek mi�ta vannak j�ban Zeusszal? Ð k�rdezte suttogva Johnnyt
Willie, a padt�rsa. Ð ãKonzult�ltam Mr. BrownnalÓ Ð s amennyire halkan
csak tudta, ut�nozta a matektan�rt. çm Perkett�nek a h�t�n is h�rom f�le
volt �s legal�bb n�gy szemeÉ Willie szint�n kapott egy cetlit, �s �t is be-
rendelte tan�t�s ut�nra.

Ð Ezzel a h�ly�vel mehetek korrepet�lni Ð intett Willie Sz�sa fel� a ke-
z�vel, amikor kics�ngettek, �s gondterhelten v�gigsim�tott l�ngol� v�r�s
hajzat�n. Ð De hadd k�rdezzek valamit! Ð �s k�zelebb l�pett a bar�tj�hoz.
Amaz sz�tlanul csomagolt, nem t�nt besz�desnek. K�zben ki�r�lt a te-
rem, �s valahogy elcsendesedett az iskola is. Egyre t�volabbr�l hallatszott
a zsivaj, �s a csendben m�g fur�bb volt Johnny hallgat�sa. Megv�ltozott
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ez a Johnny Ð villant �t Willie fej�n a gondolat. Nagyon megv�ltozott. Saj-
nos a h�tr�ny�ra. çm hangosan csak ennyit mondott:

Ð Nem veszed �szre, hogy Claire egyfolyt�ban t�ged b�mul? Ð Johnny
s�keten rakosgatott tov�bb.

Ð Tegnap a k�sz�n�s�t sem fogadtad. ÐWillie cs�p�re tette a kez�t. Ð
Nem lehet �gy b�nni egy r�gi bar�ttalÉ

Ð Mi�rt, � hogy b�nt velem? Ð mordult f�l v�gre Johnny.
Ð Vagy �n �rultam el Sz�s��knak, hogy A strucc v�r�t olvasom?
Ð Te Johnny! Ugye ezt nem mondod komolyan? 
Ð R�gen megbocs�tottak az �rul�knak?
Ð Neked teljesen elment az eszed! Ð Willie meglepet�s�ben h�tral�pett

�s mindj�rt le is �lt az egyik padba. Ð Meg�rtott a dics�s�g? Vagy bolond-
gomb�t ett�l oda�t Magyarorsz�gon?

Ð Eridj Ð vetette oda Johnny durc�san. Ð V�r Perkett� meg az orosz
ãhaverodÓ! Johnny �gy �rezte, mintha elszabadulna benne valami. Valami
nagyon rossz �s keser� �s igaztalan, de nem tud mit tenni vele. Nem � ir�-
ny�tja, hanem valaki m�s, �s most m�r �gy szakadnak ki bel�le a v�dak,
mint k�gy�b�l a m�reg. S k�zben l�tta, hogyan t�volodik Willie-t�l, aki vol-
tak�pp az egyetlen bar�tja Claire-en k�v�lÉ Arr�l nem is sz�lva, hogy nem
mondhatja el neki, hogy � bizony soha nem j�rt Magyarorsz�gon! Csak
akart, �s valahogy elterjedt a h�re, hogy Johnny, a lovagi torna els� gy�ztese
elrep�l az �vil�gba egy kis szem�lyes tapasztalatszerz�sre. �s Johnny, mert
hi� volt, belement a j�t�kba. Tetszett neki a kital�lt ãimageÓ, b�r mostan�ra
egy kicsit b�nta az eg�szet. Hiszen t�bbek k�z�tt emiatt tartott�k nagyk�-
p�nek a t�bbiek. Ha tudn�k, hogy a mi csal�dunkban nemigen jut p�nz
ilyen utaz�sra! Hiszen apu ugyan j�l keres, de ezzel mintha elv�gt�k
volnaÉ �s amit keres, � mindig f�lrerakja. Hogyha feln�v�k, legyenÉ

Ð Ha nem te lenn�l a legjobb bar�tom, t�bb� nem �lln�k sz�ba veled!
De tudom, hogy most te nem a r�gi Johnny vagy. Ð Willie ennyi h�lyes�g-
t�l eg�szen megnyugodott. L�tta, hogy bar�tja remeg a d�ht�l, s b�r nem
tudta, mi baja lehet, de gondolta, hogy majd lehiggad el�bb-ut�bb, s ak-
kor majd megint az a r�gi, j�sz�v� Johnny lesz, akit megismert. Ez�rt han-
gosan csak ennyit mondott:

Ð El kell mennem korrepet�l�sra. Majd felh�vlak. 
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Johnny csak intett a fej�vel, remegett egy darabig az �res teremben,
meg izzadt is. Azt�n hazament. Otthon mag�ra z�rta az ajt�t, nem gy�j-
tott villanyt, ellenben gyorsan beb�jt a takar� al�, hogy senki se zavarja.
Senkinek sem akarta elmondani, hogy m�r nagyon r�g�ta nem �lmodik
Nagy Lajosr�l �s a magyar t�rt�nelemr�l. Hja bizony. Nem el�g, hogy
Magyarorsz�gon sem j�rt, de m�r �jszaka semÉ Pedig ut�na k�ne n�zni
bizonyos dolgoknak. P�ld�ul a di�sgy�ri v�rr�l lehetne valamiÉ Mert mi
van akkor, ha valaki r�k�rdez, �n meg azt sem tudom, hogy n�z ki! Tal�n
Zeusszal besz�lhetneÉ De az id�n m�g nem volt t�ri�r�juk, nem tal�lko-
zott vele, s b�r tavaly szabadon j�rhatott-kelhetett a szert�rban, ki tudja,
Zeusz akarja-e folytatni ezt a hagyom�nyt.

Sz�val Johnny kicsit el volt ken�dve, megint kisgyereknek �rezte ma-
g�t, a forr�s, amely �ltette, s ami �ltal kiemelkedett a t�bbiek k�z�l, el-
apadt, s � s�rtetten reag�lt, ak�r egy kicsi, m�rges s�ndiszn�. F�jt �s mor-
gott �s szuszogott Ð eg�szen addig, am�g el nem �rte a j�t�kony �lom,
mely ha nem is r�p�tette Nagy Lajos kir�ly udvar�ba �gy, mint a tavaszi
sz�netben, de megnyugtatta, �s elzsong�totta a lelk�tÉ 

28

u AZ �RD�G MAGA! v



Negyedik fejezet

DonÕt worry, Claire!

Claire szint�n hazafel� tartott. B�natos falevelek repkedtek k�r�l�t-
te. M�g az sem vid�totta fel, hogy a tiszta, �szi leveg�ben megcsillant a
nap a felh�karcol�k tornyain. M�skor sz�vesen eln�zel�d�tt, s�t, kis t�r-
t�neteket tal�lt ki arr�l, hogy a gig�szi tornyok val�j�ban megk�v�lt �ri�-
sok, L�t �s feles�ge, akik h�tran�ztek, mert nem b�rtak ellen�llni a k�v�n-
csis�guknak. Legjobban a World Trade Centert szerette, �gy gondolta,
iker�ri�sok �k �s mindig legel�l mennek a boszork�nyok elleni harcban.
Most azonban mintha f�ldbe gy�kerezett volna a l�buk, �s sz�tt�rt ke-
zekkel mutatt�k, hogy nem tehetnek semmitÉ ãNeked kell megoldanod
a dolgot, kicsi Claire, n�lunk, az çllamokban, mindenki maga oldja meg
a probl�m�it!Ó Claire elhaladt a Brooklyn h�d el�tt, m�g egyszer vissza-
n�zett az �ri�sokra, azt�n megvonta a v�ll�t. Olyan mindegy, hogy mit
gondol JohnnyÉ Hogy nem akarja �szrevenni �t. Az�rt ez rosszulesett.
M�g Harry is �szrevette, hogy valami z�r vanÉ Ed nem, mert rohant a
baseballedz�sre. De Harry meg�llt egy pillanatra, amikor az �t�j�t keres-
te, �s r�pillantott a h�g�ra.

Ð Mi a h�zag, kiscsaj?
Ð ç, semmi. Igaz�n semmi.
Harry elszaladt, � meg csak b�natosan n�zett ut�nuk az ablakb�l,

ahogy rohannak edzeni. Ez tegnap d�lut�n t�rt�nt. �s ma d�lut�n? J� len-
ne valakivel besz�lni err�l az eg�szr�l, de anyuval nem akar. A fi�k meg
edzenek. Pedig t�nyleg j� lenne, mert � nem szerelmes, igaz�n, kicsi is ah-
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hoz, meg minden, de tavaly s�lve-f�ve egy�tt voltak. Vagy nem neki, vagyis
Claire-nek magyar�zta el Johnny els�nek a magyar kir�ly rokonait?! Nem
� hallgatta, ahogy el-elcsukl� hangon hadarta Endre kir�lyfi t�rt�net�t?
Nem � tudott els�nek mindenr�l? �s Zeusz? Mennyire aranyos volt
Johnny, amikor elcs�rta Zeusz notesz�t! F�lt, hogy Zeusz r��bred: vissza-
�lt a bizalm�val! Azt�n m�giscsak siker�lt a csal�degyes�t�s, kin�zt�k a c�-
met a noteszb�l, �s hajr�! Martha n�ni visszak�lt�z�tt a harcias Zeuszhoz,
aki �ll�t�lag m�g a cigarett�r�l is lemondott a feles�ge kedv��rt. 

Veszek valami finoms�got magamnak Ð hat�rozta el Claire. Csokol�d�t
vagy s�tit. Ahogy meg�llt a bolt el�tt, visszan�zett a h�dra. Az iker�ri�sok
most vid�man integettek, �s Claire-nek esz�be jutott Kate n�ni, �desanyja
n�v�re, aki m�r j� �t h�napja ott dolgozik. A 66. emeleten. Kate n�ni azt
mondta, nem babon�s, nem zavarj�k az �rd�gi sz�mok Ð ezen Claire is ka-
cagott m�g tavasszal, amikor Kate n�ni megl�togatta �ket Ð, �s nagyon sz�-
vesen l�tja Claire-t. Oda�t, a d�li toronyban. Az �p�let 417 m�ter magas, �s
igaz�n sz�p a kil�t�s odafentr�l. ï, vagyis Kate n�ni rendk�v�l elfoglalt,
egy nagy befektet�si c�gn�l dolgozik, ez�rt nem val�sz�n�, hogy kar�cso-
nyig meg tudja l�togatni a Tunner csal�dot. De az unokah�ga j�jj�n csak
nyugodtan, annyi kis id�t tud szak�taniÉ ãTal�n nem d�l �ssze a vil�gke-
reskedelem, ha ott hagyom �ket egy fert�ly�r�raÉÓ Ð mondta �s k�zben
b�josan mosolygott. A kertben �ltek, mami megint csokitort�t csin�lt, vir�-
goztak a f�kÉ Csak Johnnynak nem tetszett Kate n�ni, gonosz v�nkisasz-
szony, valami ilyesmit morgott, �s a sz�ja sark�b�l v�laszolgatott.

Ð M�r megint Johnny! Ð Claire hangosan felki�ltott. K�t n�ger f�rfi vi-
gyorgott r�. Egyik�j�k megsz�l�totta. ãDonÕt worryÓ Ð mondta bar�ts�gos
torokhangon, harlemi akcentussal. (M�r amennyire egy torokhang bar�t-
s�gos lehetÉ)

Ð Nem is fogok agg�dni! Ð hat�rozta el mag�t Claire. Ð F�lkeresem a n�nit.
2001. szeptember 10-e volt aznap �s h�tf�. Sz�rke h�tf�i nap.

Ð Holnap nem tudsz j�nni? Ð k�rdezte Kate n�ni, amikor Claire r�cs�r-
g�tt vadonat�j mobilj�n. Az iskolakezd�sre kapta, ha b�rmi t�rt�nik ve-
led, mondta anyu, tudod, ez nagy v�ros, sok a rossz ember, �n meg hal�l-
ra izgulom magam, pedig csak Johnnyval, vagy a b�ty�iddal l�fr�lsz. Sz�-
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val: cs�r�gj! Claire-nek annyira �j volt az �rz�s, hogy a biztons�g kedv��rt
fel�rta egy c�dul�ra a k�dj�t �s a p�nzt�rc�j�ba dugta. Ak�r az �reg n�ni-
k�k Ð mosolygott saj�t mag�n a kisl�ny. 

Ð Tudok j�nni holnap, n�lunk lovagi torna van d�lel�tt, csak tizenegy-
re kell bemenni.

Ð Lovagi torna? Mi a sz�sz!
Ð Igen, ez egyed�l�ll� az iskol�nkbanÉ De err�l ink�bb m�skor mes�l-

n�kÉ Akkor j�hetek?
Ð Hogyne! Legjobb lenne f�l  kilenc! F�l b�rsz majd kelni?
Ð Ne tess�k viccelni! Ha rendes �r�k vannak, h�tkor kelek!
Ð Right. Akkor v�rlak. Ja, �s ne felejtsd el: Morgan Stanley. Ott dolgozom.

Este nagy hanc�roz�s volt otthon. Harry nem tal�lta a baseball�t�j�t,
Ed h�tba v�gta az �v�vel, Harry kergetni kezdte, k�zben �v�lt�tt a r�di�,
egyszerre sz�lt az Imagine, Ed magn�j�b�l Ricky Martin �nekelt, a t�v�-
ben valami k�lpolitik�r�l fecsegtek, a fi�k csapkodt�k az ajt�kat, Claire
el�sz�r majdnem elfeledkezett az �sszes baj�r�l, annyira murisak voltak.
�m egyre vadabbul �ld�zt�k egym�st, s a r�di� meg a magn� is egyre
hangosabban �v�lt�tt, �gyhogy az eg�sz kezdett ijeszt� lenniÉ

Ð H�t itt meg mi folyik? Ð Anyu t�rt haza a munk�b�l Ð �jabban szint�n
dolgozik, �gy egy kicsit jobban megy nek�nk, s nem csak a tart�sd�jb�l �l�nk
Ð, s kiestek a kez�b�l a csomagok, amint megpillantotta a felfordul�st. 

Ð Harry nem tal�lja az �t�j�t Ð lihegte vid�man Ed.
Ð Ed meg az esz�t! Ð v�gta r� a b�tyja.
Ð �s mi�rt sz�l minden egyszerre? �s Claire hol van?
Ð Szomorkodik a szob�j�ban! Mi lesz a vacsora? 
Anne n�ni cs�p�re tette a kez�t. A fi�kat szeml�tom�st nem zavarta a

rendetlens�g. Pedig m�r nyolcadikosok, igaz�n ben�hetne a fej�k l�gya.
Az�rt a magn�t elz�rt�k.

Ð A r�di�t is! Ð rendelkezett Anne n�ni. Ð �s ter�teni ki seg�t? �s Claire
mi�rt szomor�? B�ntott�tok?

Ð Szerelmi b�nat Ð vigyorgott Ed, s egy pillanatra elfeledkezett
Harryr�l, aki kihaszn�lta az alkalmas pillanatot �s fejbe v�gta az id�k�z-
ben meglelt baseball�t�vel. 

31



Ð Abbahagyhatn�tok m�r Ð Anne n�ni ezalatt hozz�l�tott a ter�t�shez.
Ð Skacok! Holnap meccset j�tszunk! Ð Ron t�pte fel az ajt�t, s szinte

transzban �llt meg a k�sz�b�n.
Ð Micsoda? Ð Harry kit�totta a sz�j�t. Az �t� meg kihullott a kez�-

b�l. 
Ð Bizony! A bronxiak visszamondt�k a meccset a harlemi sulival, s mi

ugrunk be helyett�k. 
Ð Hogy lehet egy meccset visszamondani? Ð k�rdezte Ed. 
Ð Azt mondj�k megbetegedett a fog�juk. 
Ð �s?
Ð Nincs �s! Mi j�tszunk!
Ð Hurr�! Ð �v�lt�tt fel Harry, oldalba l�kte Edet, s �tszaladt az asztal

t�loldal�ra.
Ð Mi a vacsi? Ð �rdekl�d�tt.
Ð Nem tudsz rendesen besz�lni? Ð intette volna rendre az anyja, de a fi-

�kat most teljesen lek�t�tt�k a m�snapi esem�nyek.
Ð �s mi lesz a lovagi torn�val? Ð k�rdezte gyorsan Harry, m�g miel�tt

�ccs�nek esz�be jutna, hogy el�gt�telt vegyen a l�kd�s�d�s�rt.
Ð Megtartjuk. Holnap reggel. Kilenckor.
Ð Szia, anyu. Ð Claire v�gre el�m�szott a szob�j�b�l. 
Ð Szomor� vagy, kisl�nyom? Nem vagy �hes? 
Ð Szomor�, mert szerelmes! Ð rikkantott Ed, �s od�bb sz�kkent, mert

Claire nagyon cs�ny�n n�zettÉ
Ð Claire szerelmes? Ð k�rdezte Ron �lm�lkodva.
Ð �h�m. Abba a buta Johnnyba Ð h�ly�skedett Ed tov�bb.
Ð Johnny nem buta Ð sz�gezte le Harry m�rgesen. Ð ï tal�lta ki a lo-

vagi torn�t.
Ð Att�l m�g butaÉ
Ð Nem vagyok szerelmes!
Ð Akkor meg mi a baj?
Ð Megvan nektek a É
Ð Kup�n v�glak a baseball�t�vel!
Ð Eszetlen!
Ð Fafej�!
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Ð El�g! Ð ki�ltott Anne n�ni. Ð A saj�t szav�t sem �rti az ember! Vagy
le�lt�k csendben vacsor�zni, vagy nyom�s a szob�tokba! Ron, te nem
vagy �hes?

Ð K�sz�n�m, �n m�r ettemÉ
Ð Egy kis s�tem�nnyel az�rt biztos megbirk�zol. �lj csak le, �s egy�l!
Ð Sz�val mi a baj Johnnyval? 
Ð Nincsen semmi. Igaz�n semmi.
Ð Tavaly nyakra-f�re itt volt, most meg fel�nk se n�z Ð mondta Harry.
Ð Claire meg szerelmes bel� Ð r�h�g�tt Ed.
Ð Hagyjatok b�k�n! Ð Claire felugrott �s s�rva szaladt a szob�j�ba.
Ð Hm. Nekem mennem kell Ð �llt fel Ron. Ð K�sz�n�m a s�tit.
Ð Igaz�n lehetn�tek meg�rt�bbek a h�gotokkal! Ð mondta Anne n�ni.
Ð Nem mindig ennyire �rz�keny Ð v�lte Harry.
Ð Csak ha szerelmes Ð szellemeskedett Ed.
Ð Mikor lesz az a meccs? Ð pr�b�lta eltelni a figyelm�ket Anne n�ni.
Ð D�lut�n. Ha v�ge a tan�t�snak. 

Ð Nem mondok semmit! M�g neked sem!
Ð Seg�teni szeretn�kÉ
Ð Ha elmondom, majd m�g jobban cs�foltok Eddel!
Ð Gondolod, hogy ez�rt k�rdezem? Hogy cs�foljalak? 
Ð Nem gondolom. De Ed �jabban minden alkalmat megragad, hogy

bel�m k�ss�n. Hogy nevessen rajtam!
Ð Nem fog sok�ig tartaniÉ
Ð Mi nem tart sok�ig?
Ð Ez a dolog Edn�l. Azt hiszi, hogy jobban cs�pik a t�bbiek, ha t�ged

cs�fol. De semmi sem tart �r�kk�, s Ed is megv�ltozik majd.
�ltek a szob�ban, Claire m�g egy kicsit h�pp�g�tt, azt�n belev�gott:
Ð Johnnyr�l �lmodtam. Ne mondd el Ednek, l�gy sz�ves!
Ð De, most mindj�rt szaladok! Harry elv�ltoztatta a hangj�t: Ð Ed!

Claire egyfolyt�ban Johnnyr�l �lmodik! Ugye, hogy tudsz te mosolyogni!
�s mit �lmodt�l Johnnyr�l?

Ð Nagyon furcs�kat. Tulajdonk�ppen mintha az � �lmait folytatn�m.
Csak az a Lajos kir�ly nem szerepelt. 
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Ð Nincs ebben semmi k�l�n�s. Ha szeret�nk valakitÉ
Ð De �n nem vagyok szerelmes! Ð Claire szeme v�szj�sl�an villogott. 
Ð Egy sz�val sem mondtam.
Ð �s az el�bbÉ?
Ð A szeretet m�s, mint a szerelem. �n csak azt �ll�tottam, hogy kedve-

led Johnnyt. 
Ð Rendben van. Folytasd. 
Ð Sz�val, ha szeret�nk valakit, akkor k�nnyen el�fordul, hogy bele�l-

j�k magunkat az �rz�seibe, vagy �ppen az �lmaiba. Nincs ebben semmi
k�l�n�s. 

Ð El�g r�mes �lom volt. Szerepelt benne egy rettent� gonosz ember,
akit Artus Bertrandnak h�vnak. Elevenen s�ti meg az ellens�geitÉ �s az-
t�n megeszi �ket!

Ð T�nyleg vad Ð Harry komolyan b�lintott. Ð Holnap megn�zed a
WTC-t Kate n�nivel, megh�v egy j�kora j�gkr�mre, azt�n elfelejted az
eg�szet.

Ð Gondolod, hogy egy j�gkr�m elfelejti velem a baÉ Majdnem azt
mondta: bar�tomat. Claire v�llat vont, �s �gy folytatta:

Ð K�l�nben tudod mit, lehet! Pl�ne, ha k�t j�gkr�met kapok. Ð �s nagy-
l�nyosan megr�zta f�rtjeit.  Egy�bk�nt ne agg�dj miattam. Hiszen csak
�lom volt az eg�sz. Rossz �lom. Ð �s Claire Harry v�ll�ra tette a kez�t.

Harry csod�lkozva n�zte a h�g�t. Fantasztikusak ezek a l�nyok, hogy
egyik pillanatr�l a m�sikra meg tudnak v�ltozni. 

Ð Akkor Ð k�sz�r�lte meg a tork�t a megt�vesztett Harry Ð, akkor min-
den rendben van. Johnnyval ne besz�ljek? Ð k�rdezte m�g.

Ð Minek? Egy �lom miatt?
Harry megcs�v�lta a fej�t, �s kil�pett a szob�b�l. ãNem tetszik ez ne-

kemÓ Ð morogta mag�ban. ãSehogyan sem tetszik.Ó

34

u DONÕT WORRY, CLAIRE! v



�t�dik fejezet

Add nekem az �lmaidat!

Mi a baj, kisfiam? Napok �ta a szavad sem hallaniÉ
Johnny sz� n�lk�l �s m�rgesen turk�lt a k�nyvei k�z�tt. Mint aki na-

gyon keres valamit. Nagypapa viszont roppant k�v�ncsi. Hiszen mi�ta el-
kezd�d�tt az iskola, alig besz�l ez a gyerek. Legfeljebb ilyeneket, hogy
ãmi az eb�dÓ meg ãvacsora van?Ó Pedig tavaly olyan j�ban voltak. Mit ta-
valy! N�h�ny h�nappal ezel�tt, az el�z� tan�v v�g�n. 

Ð Johnny! Megs�ket�lt�l?!
Ð Nem s�ket�ltem meg Ð Johnny durc�san v�laszolt. Mogorv�n n�zett

maga el�, m�g v�letlen�l sem pillantott fel nagyapj�ra. 
Ð Johnny, n�zz a szemembe! Mi a baj?
Johnny k�nytelen volt odafordulni. �s mikor belepillantott  nagypapa

m�lyk�k �s agg�d� szem�be, akkor hirtelen �tvillant rajta az eg�sz tavalyi
h�sv�t, a kalandok, Nagy Lajos meg a struccos gy�r�, esz�be jutott Lackfi
Istv�n, a v�n medve, beszippantotta a lovak savanyk�s szag�t, hallotta a
megnyugtat� zsolozsm�s hangot, amint az abrakot morzsolt�k, a k�rt�k
hangj�t is hallotta, �s �rezte a vad dobog�st a l�ba alatt, amikor a hatalmas
sereg rohamra indult. 

Ð M�r nem �lmodok Nagy Lajosr�l, nagypapa. Egy cs�ppet sem �lmodok.
Ð No. Csak ez a baj? 
Ð Nem el�g?
Ð �s mi lehet az oka? Mit gondolsz?
Ð Nem tudom. Johnnynak k�nnyek cs�sztak a szem�be. 
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Ð Zeusszal tal�lkozt�l m�r?
Ð Elfoglalt. Azt mondja tanmenetet kell �rnia. Csak okt�berben �r r� ve-

lem besz�lgetni. 
Ð Tal�n m�r nincsen r�d sz�ks�geÉ
Ð Kinek?
Ð H�t a kir�lynak. A n�polyi kudarc ut�n ugyanis hihetetlen siker-

t�rt�net vette kezdet�t. Megverte a litv�nokat, visszaszerezte Dalm�ci-
�t, b�k�re k�sztette Velenc�t. Lehet, hogy v�rni kell egy kicsit, am�g
meg�regszikÉ

Ð De addig �n is meg�regszem! 
Nagypapa megvakarta a fej�t: 
Ð  Nem �lmodhat az ember �r�kk� Nagy Lajosr�l. Az embernek id�n-

k�nt iskol�ba kell j�rni, meg tanulni, azt�n baseballozniÉ
Ð J�, j�, nem kell a szent sz�veg! �n is tudom, hogy mit kell csin�lni

egy gyereknek!
Nagypapa megd�bbent. Eddig le-f�l j�rk�lt a szob�ban, de most meg-

�llt egy pillanatra. Megv�ltozott ez a JohnnyÉ 
Ð Mintha tavaly szer�nyebb lett�l volna. Szer�nyebb �s udvariasabb. �s

a bar�tn�ddel sem l�tlak mostan�ban. Lehet, hogy ez a baj? 
Ð Nem a bar�tn�m! �s k�l�nben sem �rdekel! �s hagyjatok b�k�n! Ð

Johnny majdnem sz�trobbant a d�ht�l.
Ð Na, j�. Ha megnyugodt�l, gyere �t az �n szob�mba. Kapsz t�lem va-

lamit, ami tal�n seg�t neked. Ð Nagypapa fejcs�v�lva s�t�lt ki az ajt�n. Ka-
maszodik a gyerek, gondolta, ett�l vannak ezek a hatalmas amplit�d�kÉ
Dehogy ekkor�k! Tal�n m�gsem kelleneÉ M�g szerencse, hogy nincs itt-
hon senki. Ha ezt a hisztit Bessy hallotta volna! 

K�t perc m�lva vid�man fogadta a szemles�tve �s pironkodva �rkez�
unok�j�t. Mintha mi sem t�rt�nt volna! 

Ð Na, ezt n�zd meg, kis�reg! Vagy azt hitted, hogy csak egy k�nyvem
van Nagy Lajosr�l? Ð �s nagypapa el�h�zott egy borzaszt�an szakadt,
megfakult, eg�rr�gta k�nyvet, aminek r�ad�sul visszatasz�t�an lila sz�n�
bor�t�ja volt, �s a c�m�t sem lehetett eg�szen kivenni. Csak valami ilyes-
mit: É �s a Besz�l� Lovag.

Ð Besz�l� Lovag? Az nem te vagy? 
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Ð �n csak elj�tszom n�ha a sulibanÉ Hogy r�misztgessem az �t�dike-
seket. Ebben egy eg�szen m�smilyen lovagr�l lesz sz�, b�r lehet, hogy �
egy kicsit �n vagyokÉ

Ð De titokzatos vagy, nagypapa!
Ð Most t�bbet nem mondhatok. A l�nyeg, hogy j� lesz, ha belev�gsz,

mert Lajos m�r k�sz�l Velence ellen. �s ez az id�sebb kir�ly szerintem na-
gyon szeretne veled besz�lniÉ

Johnny m�r nem k�rdezett semmit. òjra �rezte a furcsa nyom�st a fej�-
ben, ak�rcsak h�sv�tkor, s b�r egy hang mintha �lland�an azt ism�telget-
te volna, hogy nem �rdemled meg, nem �rdemled meg, m�gis tudta, ha-
marosan megint hihetetlen kalandoknak n�z el�be, �sÉ �s m�r csak
egyet k�rdezett:

Ð Id�?
Ð Id�? 1378 m�jusa!

Ð Agg�dom �rte. Mostan�ban rettent� zavarosakat besz�lÉ
Ð P�ld�ul miket?
Ð Valami J�nost emleget mindigÉ Egy Szerencs�s J�nos nevezet� em-

bert, aki j�v�bel�t�.
Ð Mit csin�l?!
Ð Meg tudja mondani a j�v�t.
Ð J�solni tal�nÉ?
Ð Nem. Pontosan tudja, hogy mi fog t�rt�nni, ha megt�madjuk Velen-

c�t, vagy ha K�roly elindul N�poly ellenÉ
Ð Ilyen nincs. Pontosan legfeljebb az �n lov�szom tudja megmondani,

hogy mikor ellenek a kanc�k. De m�g � is t�ved egy-k�t napotÉ Leg-
ut�bb p�ld�ulÉ

Ð Te Mikl�s! Nehogy most a kanc�idr�l mes�lj! Tudom, hogy nagyon
�rdekesek, deÉV�rj csak! Eszembe jutott valami!

A toronyszob�ban �ld�g�ltek, a kir�lyn� �s a n�dor. A n�dor a kir�lyn�
bizalmasa volt, tulajdonk�ppen senkivel nem volt �szint�bb, meghittebb
kapcsolata, mint Garai urammal. M�g a nagyb�tyja, a hajdani J�nos p�s-
p�k aj�nlotta a t�rekv�, fiatal fi�t, aki mostanra az orsz�g els� z�szl�sur�-
v� lett. Igaz, m�r nem volt fiatal, j�csk�n a negyvenes �veit taposta. A t�-
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rekv�s azonban megmaradt benne, k�l�n�sen arra, hogy mag�nak �s ro-
konainak �jabb birtokokat szerezzen. Ez tetszett a kir�lyn�nak. �s m�g
egy fontos dologban egyeztek. Egyik�k sem sz�vlelte azt a fi�csk�t, aki
m�r egy �ve itt nevelkedett az udvarban. Pedig eg�szen helyes gyerek
volt. Ugyan t�rte m�g egy kicsit a magyart, de szinte mindig vid�man mo-
solygott, ha szembej�tt vel�k a v�r folyos�in, vagy a n�gy b�stya k�z�tti
t�ren. A sz�l sz�tzavarta g�nd�r f�rtjeit, �s a napsugarak vid�man cs�sz-
d�ztak azon a f�nyesre vikszolt kis t�r�n, amit az oldal�n viselt. Lehet,
hogy ez a t�retlen �letkedv volt nekik ellenszenves? Kotromanics Erzs�-
bet maga sem tudta a v�laszt. Persze, egy kicsit f�lt a leend� v�t�l, s f�leg
annak nagy hatalm� apj�t�l. Nyomasztotta a hatalmas n�met birodalom.
Mert annak sz�nt�k a kis herceget, v�nek, pedig M�ria, �h, M�ria, kicsim!
M�g csak h�tesztend�s! S m�r el van jegyezve! Ezzel a Zsigmonddal! Er-
zs�bet szeretett volna maga uralkodni, ha Lajos meghal. Mert meghal ha-
marosan. ãHa a nap a sz�z jegy�be l�p, n�h�ny nap �s meghal a kir�ly.Ó
Ezt j�solta Galeotto uram a minap. K�zben kevergetett valami szutykot.
Melyik �vre gondolt? A nap minden �vben eljut a sz�z jegy�be? M�g az
id�n? Nem tudja, felelte. Azt nem mondja meg az alk�mia. �ktelen b�d�s
volt a szob�ja, ha Lajos meghal, t�st�nt kipender�tem innen. J�, rendben
van, j�soljon, de ne nekem. Ha �n uralkodom, akkor m�r nem k�v�nom
tudni a j�v�t! A j�v�t! Mindenki ezt firtatja! Hogy mit hoz a j�v�!

Ð Sz�val Lackfi Istv�n! Ð mondta hangosan.
Ð Mi van vele?
Ð A nagyapja ott volt N�polyn�l, nem?
Ð A lov�szmesternek? Ð csod�lkozott Garai uram. 
Ð Annak, annak.
Ð Nem tudom, mire gondolsz, kir�lyn�m! Ð A n�dor k�vetkezetesen ki-

r�lyn�t mondott kir�lyn� helyett. Erzs�bet eleinte idegenkedett ett�l, de
azt�n megszokta. H�zelgett a hi�s�g�nak. 

Ð Arra gondolok, hogy tal�n akkorÉ 1350-ben, 28 �vvel ezel�tt, tal�n
ott t�rt�nt valami k�l�n�sÉ valami furcsa j�slat, vagy eff�le, ami most
megint esz�be jutott a kir�lynakÉ De hiszen a te nagyb�ty�d is ott volt!
Nem mes�lt semmi k�l�n�set?!

Ð Nem. Illetve m�gis! Ð csapott a homlok�ra a n�dor. Valami szentr�l
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hablatyolt, a szent v�r�r�l, ami megolvad, ha valaki hamisan esk�szik! �s
Ð megvan! Ð ugrott fel izgatottan Garai Mikl�s Ð òjlaki �r sz�lt hazugul, s
a megolvadt v�r leleplezte �t! Ð Garai uram nehezen ugr�lt a nagy test�-
vel, meg volt rajta n�mi l�bv�rt �s k�ny�kv�d�, no meg a kardja, �m a do-
log valami�rt nagyon felizgathatta, mert f�l-al� j�rk�lt. J�v�g�s� ember
volt, barna hull�mos haja kellemesen keretezte a harcokt�l bar�zd�lt
arcotÉ Csak a szem�ben volt valami sz�rk�sk�k bizonytalans�gÉ De ezt
a kir�lyn� nem vette �szre, vagy tal�n ink�bb nem akartaÉ Kedvtelve n�-
zegette az �les l�ptekkel szaladg�l� f�urat, mint ahogy egy sz�p vad�lla-
tot n�z az ember.

Ð �s hogy h�vt�k azt a szentet? Nem J�nosnak v�letlen�l?
Ð Nem tudom. Nagyon r�gen t�rt�nt! Szinte m�r senki sincs �letben a

r�giek k�z�l!
Ð Besz�lj Lackfival, de gyorsan! H�tha � eml�kszik r�!
Ð Kir�lyn�m! Ð A hatalmas ember f�lt�rdre ereszkedett. K�rj, amit csak

akarsz, mindent megteszek. De ezt a Lackfi gyereketÉ Tudod, hogy nem
�llom m�g a fajt�j�t sem! Ð A kir�lyn� elfordult �s a tenyer�be temette az
arc�t. Akkor k�ldj hozz� valakit! Ð suttogta elhal� hangon. Ð Ha ennyit
sem b�rsz megtenni �rtem! 

A n�dor nyelt egyet. Fel�llt, megigaz�totta a v�rtj�t.
Ð A kir�lyn� k�r�se nekem mindig parancs! De �rtsd meg �rn�m! �n nem

�llhatok sz�ba az esk�dt ellens�gemmel! çm l�gy nyugodt, k�ldetek �rte Ð
mondta, �s kiment a toronyszob�b�l. A kir�lyn� k�v�ncsian tekintett ut�na.

Johnny szok�s�hoz h�ven elaludt a k�nyv�n. Pedig �rdekelte a t�rt�net,
Velence megt�mad�s�r�l meg a k�vetekr�l a di�sgy�ri v�rbanÉ De ez min-
dig �gy volt, ha �rdekesett olvasott, elszenderedett, s �lm�ban szinte tov�bb
l�tta a t�rt�netet. S mikor megint f�l�bredt, h�t olvasott tov�bb, s �gy bele�l-
modta-olvasta mag�t a k�nyvbe, nem l�tott, nem hallott, mintha nem is ezen
a vil�gon l�legzett volna. M�g elalv�s el�tt esz�be jutott a gy�r�je, hogy tal�n
visszak�rhette volna nagypap�t�l azt is, de azt�n csak zuhant �s zuhant.

S�t�t volt, mikor mag�hoz t�rt. S�t�t volt �s hideg. A sz�l viharosan
f�jt, a kuty�k pedig veszett�l ugattak az udvarh�z el�tt. Vajon hov� ke-
r�ltem? Nagypapa azt mondta, 1378. Huszonnyolc �vvel N�poly ut�n. 
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Johnny mer�szen ler�zta a kuty�kat Ð maga is megd�bbent, hogy mi-
lyen k�nnyen ment Ð, �s megd�ngette az ajt�t. Kicsit v�rt, majd megint.
A f�b�l k�sz�lt alkotm�ny v�gre megny�lt, �s a benti vil�goss�g, ak�r egy
t�zes paripa, �gy sz�kkent ki az udvarra. Johnny szem�t elvak�totta a
nagy f�nyess�g. Egy ember �llt az ajt�ban, azt l�tta, de az arc�t nem tud-
ta kivenni. çm a hangja, nos a hangja az ismer�sen csengett. Csengett?
Ink�bb rekedtesen har�kolt, mint egy r�ztrombita. 

Ð M�r v�rtunk t�ged, pajt�s Ð mondta a hang. Ð Ker�lj csak beljebb!
Johnnynak valami�rt rossz el��rzete t�madt, de annyira f�zott oda-
k�nn, hogy amolyan egy �letem-egy hal�lom �rz�ssel �tl�pte a k�sz�-
b�t. B�r ne tette volna! Ott �lt az eg�sz komp�nia, G�za �r �s P�ter �r,
s aki ajt�t nyitott, az nem volt m�s, mintÉ Nos, nem volt m�s, mint
Artus Bertrand!

Johnny fej�ben vill�mk�nt goly�ztak a gondolatok. Hogy a fen�be ke-
r�lnek ide mindny�jan? �n hogy ker�l�k ide? Mi�rt van P�ter �r fej�n fe-
h�r turb�n? �s: id�t kell nyerni! Id�t kell nyerni!

Ð Foglalj helyet Ð intett neki Artus Bern�t. Ð �ppen r�lad besz�lgett�nk.
De azt nem gondoltuk volna, hogy r�gvest k�z�nk pottyansz!

Ð H�t, iz�É �ppen erre j�rtamÉ
Ð �ppen itt, Somogyban? Paksi J�nos �rnak, a kir�lyn� asztalnokmeste-

r�nek birtokain? 
Ð Erre volt dolgom.
Ð �s mi dolgod volt erre, ha szabad k�rdeznem? Mert valahogy mindig

arra van dolgod, amerre nekem is! �s a te dolgod meg az eny�m valahogy
mindig keresztezik egym�st, nem gondolod? Ð Artus Bern�t nagyon cs�-
ny�n n�zett.

Ð Vad�szni j�rok a kir�llyal! Johnny hirtelen feltal�lta mag�t. Ne-
hogy m�r t�lj�rjon az esz�n ez a k�z�pkori figura! K�l�nben is csak �l-
modom �t! 

Ð Vad�szni! Ne mondd! Pont mikor Litv�ni�ban csat�zik a kir�ly! Ð
Puff! Ez nem j�tt be! Hol a fen�ben lehet az a Litv�nia?

Ð Nos Ð mondta hangosan Johnny, �s k�zben a bajsz�t p�d�rgette, s
m�r nem is csod�lkozott azon, hogy mennyire megn�tt, �gy l�tszik itt

40

u ADD NEKEM AZ çLMAIDAT! v



mindig ez t�rt�nik vele Ð, nos �n csak el�k�sz�tem a terepet. Sz�ll�shelyet
keresek, megn�zem merre t�bb a vad, meg ilyesmiÉ Ð Erre m�r G�za �r
is f�lhorkant:

Ð Merre t�bb a vad? Ugye ezt nem mondod komolyan? Csak ki kell
menni az erd�be, annyi a vad, l�pni alig lehet t�l�k! Ha vakt�ban belel�-
v�k egy bokorba, biztos, hogy sebes�lt vadkan rohan ki bel�le! 

Ð Az�rt ebben lehet valami Ð ironiz�lt Artus Bern�t. Ð Ha p�ld�ul tava-
szi id�ben a Dun�t�l keletre j�runk, h�t bokrot sem igaz�n tal�lunk, annyi
ott a v�z, meg a mocs�r. Ellenben ittÉ

Ð T�rj�nk a l�nyegre! Ð h�r�gte a bek�t�z�tt fej� P�ter �r.
Ð Mit keresel itt?
Ð Ink�bb ti mondan�tok meg, hogy milyen �vet �runk most? H�nyadi-

kat Krisztus ut�n? 
Ð Megj�tszod nek�nk a g�gy�t ugye? Idej�ssz k�mkedni, �s megj�t-

szod a h�ly�t! Ð Artus Bertrand lassan f�lemelkedett az asztalt�l �s fenye-
get�en n�zett.

Ð ç, dehogyis! Csak hirtelen �sszekevertem a napt�rt �s nem tudtam,
hogyÉ Ð Johnny �sszevissza besz�lt, h�tr�lt, mik�zben G�za �r �s P�ter
�r szint�n f�l�llt a sz�kr�l, �s nagyon cs�ny�n n�zett.  

Johnny a menek�l�s �tj�t keresve megbotlott egy sz�kben. A sz�k f�l-
borult Ð � meg h�lÕ istennek: fel�bredt. 

Ez meleg volt. Meleg volt, de meg�sztuk. Meg�sztam. çm azt m�g min-
dig nem tudom, hogy melyik az az �vÉ �s Nagy Lajosb�l sem l�ttam
sokatÉ Mi van ma? Kedd. Kedd? Johnny �gy ugrott ki az �gyb�l, mint akit
bolha cs�pett meg. Ha kedd, akkor lovagi torna! H�ny �ra van? F�l nyolc?! 

Johnny vill�mgyorsan mosakodott, bekapott egy-k�t falatot, Bessy n�ni
morgott is vele, hogy soha nem eszik rendesen, mindig rohan, �s egy�lta-
l�n. êgy is majdnem nyolc volt, mire kil�pett az ajt�n. �nk�ntelen�l is �t-
n�zett a Tunner h�zra, ahol annyi boldog �r�t t�lt�ttÉ Boldog? Johnny
nem szerette ezt a sz�t. Boldogok csak a l�nyok szoktak lenni. Boldogs�g
nem l�tezik, legfeljebb megboldogul�s, szokta mondani a nagypapa. �s
k�l�nben isÉ De ezt m�r nem tudta v�giggondolni, mert Claire n�zett
vele farkasszemet, mivel � is �pp akkor l�pett ki a h�zuk kapuj�n. 
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Ð Hello Ð mondta Claire.
Ð Hello Ð v�laszolta Johnny �s a cip�j�t n�zte meredten. 
Ð Lovagi torna? Ð k�rdezte Claire.
Ð �h�m Ð mondta Johnny.
Ð Ritk�n tal�lkozunk mostan�ban. Ð A kisl�ny k�zelebb l�pett. Homlo-

k�n megjelent a j�l ismert g�dr�cske, �s Johnny mikor felpillantott, nem
tudta meg�llni, hogy ne mosolyogjon. 

Ð Ritk�n.
Ð Pedig tudn�k mir�l mes�lni. R�lad szoktam �lmodni. Pontosabban a

kalandjaidr�l. Meg arr�l az Artus iz�r�l, �s a kir�lyodr�l.
Ð Micsoda? Ð Johnny m�g a sz�j�t is elfelejtette becsukni, annyira cso-

d�lkozott. 
Ð Bizony. Ha akarod, �tk�zben elmes�lem. 
Johnny csak b�logatni tudott, teljesen el volt h�lve. Claire �lmodn� to-

v�bb a folytat�st? Nagy Lajost meg a hadj�ratokat? Hiszen Claire-nek
semmi, de semmi k�ze a magyarokhoz! Ezt neki kell �lmodni, vagyis
Johnnynak! ògy, mint annak idej�n a n�polyi hadj�ratokat! 

Ð Hiszen te nem is vagy magyar! Ð b�kte ki v�g�l.
Ð De te az vagy. Csak mostan�ban mintha elfelejtkezn�l err�l!
Ð Mire gondolsz?
Ð A magyar lovagias n�p. S ha j�l tudom, h�s�ges is.
Ð Khm, khm Ð kr�kogott Johnny. Ð Iz�. Sz�val, elmes�led?
Ð El. Ð Most Claire mosolygott, �s intett, hogy induljanak. Azt�n bele-

v�gott abba a t�rt�netbe, amit m�r ismer�nk. Hogy Johnny meg a nagy-
papa elindultak az iskola titokzatos folyos�j�n. �ppen od�ig jutott, hogy
meg�rkeztek a genovai k�vetek a kir�lyhoz, mikor el�rtek a Brooklyn h�d-
hoz.

Ð Na, szia!
Ð Nem j�ssz be az iskol�ba? Ð csod�lkozott Johnny.
Ð Nem �n.
Ð Nem �rtem. Hov� tartasz? 
Ð Nem k�t�m az orrodra. De ha nagyon �rdekel, �tmegyek Man-

hattanbe.
Ð Figyelj ide, Claire! Nekem k�ne err�l �lmodnom, nem neked.
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Ð Sajn�lom. De most t�nyleg mennem kell.
Johnny el�g sz�l�t�tten b�mult Claire ut�n. N�zte, ahogy a sz�ke f�r-

t�k elt�nnek a forgatagban, �s valami nagyon, de nagyon rossz �rz�s lo-
pakodott be a sz�v�be. Ut�na k�ne szaladniÉ De most lovagi torna van.
�s meg kell m�rk�zn�m Maciekkel, mert Sz�sa kital�lta, hogy abban kell
engem legy�zni, amiben �n vagyok a legjobb. De ClaireÉ 

Ð Claire! çm Claire m�r messze j�rt, valahol a felh�karcol�-dzsungel
sziget m�ly�n. Manhattanben, szeptember 11-�n. Johnny megcs�v�lta a
fej�t, �s arra gondolt, hogy legsz�vesebben ut�na szaladna �s a f�l�be kia-
b�lna: add nekem az �lmaidat! Claire! Add nekem az �lmaidat! De nem
akart nevets�ges lenni. A nap ragyog�an s�t�tt, az �g k�k volt, �s �t v�rta
a lovagi torna. Kilenckor.  
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Hatodik fejezet

Oda�t, a d�li toronyban

Sz�val csak ennyit mes�lt a nagyap�m. Hogy Nagy Lajos megverte a
litv�nokat, visszaszerezte Dalm�ci�t, �s b�k�re k�nyszer�tette a tengeri
k�zt�rsas�got. �s, hogy a k�nyv, amit a kezembe adott 1378Ðban
kezd�dikÉ

Ð �s te megint Artus Bertrandr�l �lmodt�l, meg G�za �rr�lÉ
Ð �s P�terr�l! El�g rossz b�rben volt szeg�nyÉ
Ð �s a litv�nokat emlegett�kÉ Akkor viszont nem 1378-ban kezd�d�tt

az �lmod, hanem valamikor 1352 k�r�l!
Ð Az hogy lehet?
Ð Ezt neked kell megfejtened, Johnny fiam! De gondolj arra, h�ny �ves

lehetne Artus Bern�t 1378-ban? �s v�rna-e r�d m�g egy�ltal�n? Hiszen a
n�polyi hadj�ratokt�l sz�m�tva az m�g huszonnyolc esztend�! Borzaszt�
hossz� id� az mindenkinek!

Ð Hm. Ez�rt �lmodtam volna a litv�n id�ket?
Ð Minden bizonnyal!
Zeusz szert�r�ban �ltek. A nap bes�t�tt az ablakon, az �g meg olyan

k�k volt, mint a mes�kben. A felh�karcol�k most bar�ts�gosan vigyorog-
tak, mintha m�g integettek is volna a nem l�tez� kez�kkel, hogy hello,
Johnny, donÕt worry, Johnny, ne add fel, JohnnyÉ Most mondja el
Claire-t? Hogy m�r Claire is Nagy Lajosr�l �lmodik? Zeusz ki fogja r�h�gni.
Hiszen ez olyan, mint egy rag�lyos betegs�g. çlomk�r. 

Ð Le fogod k�sni a lovagi torn�t. Kivel kell m�rk�zn�d?
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Ð Maciek. MaciekÉ   Bel�pett a k�gy�s rendbe.
Ð Aha. A lengyeleknek van �rz�k�k az ilyesmihez. Tudod, hogy Nagy

Lajos a lengyel tr�nt is megszerezte?
Ð NemÉ Nem tudtamÉ De m�g el szeretn�k mondani valamitÉ
Ð Ki vele! Zeusz f�lkapott k�t g�mb�ly� k�vet az �r�asztal�r�l, �s ide-

gesen morzsolgatni kezdte. Hi�ba no, hi�nyzott neki a cigaretta.
Ð Iz�, ClaireÉ
Ð Mi van vele?
Ð H�t csak azÉ
Ð Ny�gd m�r ki, Johnny, nincs sok id�m, te meg t�nyleg lek�sed a saj�t

p�rviadalodat! 
Ð Claire is Nagy Lajosr�l �lmodik! 
Ð Ne besz�ljÉ!
Ð De igen! �pp ott tart, hogy a genovai k�vetek meg�rkeztek a kir�lyhoz.
Ð Ezek szerintÉ ezek szerint � �lmodik 1378-r�l? Amir�l az �jonnan

kapott k�nyved sz�l, ez a besz�l� iz�É?
Ð Teh�t 1378Ðban �rkeztek meg azok a k�vetek a kir�lyhoz?
Zeusz kit�totta a sz�j�t, hogy v�laszoljon, �m furcsa hang �t�tte meg a

f�l�ket. Eg�szen pontosan rep�l�g�p z�g�s�t hallott�k. A nagy szem�ly-
sz�ll�t� szokatlanul alacsonyan rep�lt, de nagyon gyorsan. Johnny�knak
�pp csak annyi idej�k maradt, hogy kin�zzenek az ablakon. 

Ð Mi a fene? Ð akarta k�rdezni Johnny, de nem tudta, mert a rep�l�g�p
egyenesen belesz�llt a World Trade Center �szaki torny�ba. Hatalmas
robban�st hallottak, az �p�letb�l l�ngnyelvek t�rtek el�. Tan�rt �s tan�tv�-
ny�t mintha odasz�gezt�k volna a sz�k�kh�z. M�sodpercekig nem b�rtak
megsz�lalni a megd�bben�st�l. Csak mikor a gomolyg� f�stt�l, m�r alig
lehetett l�tni az �szaki tornyot, akkor sz�lalt meg Johnny.

Ð Claire Ð suttogta.
Ð L�ttad mi t�rt�nt?! Ð Zeusz, mint aki megh�borodott mutogatott kife-

l�, a felh�karcol�k ir�ny�ba.
Ð Claire Ð mondta Johnny, ez�ttal hangosabban. Zeusz viszont kiab�lt:

Ð Nem l�ttad, mi t�rt�nt?!
Ð Claire! Ð �v�lt�tte Johnny, s Zeuszt, b�rmennyire is izgatott volt, egy

pillanatra kiz�kkentette a saj�t megd�bben�s�b�lÉ
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Ð Claire? Mi van Claire-rel? Mi�rt emlegeted? Nem l�tod, mi van itt?!
Ð �s m�r megint kifel� mutogatott.

Ð Azt mondta, odamegy. Ð Johnny ink�bb csak lehelte, mint mondta.
Ð Hov� oda?! Zeusz egyre idegesebben ord�tott. Ð Mi az, hogy oda?!
Ð Manhattanbe. Azt mondta, �tmegy, de nem mondta, mi�rt.
Ð Manhattanbe?
Ð Pontosan.
Zeusz el�bb felugrott, majd mint egy �res zs�k, csuklott vissza a sz�kbe.

Arca els�padt, s er�sen verejt�kezni kezdett. 
Ð Katasztr�fa Ð suttogta. �s m�g egyszer: Ð Katasztr�fa. H�romne-

gyed kilenc m�lt n�h�ny perccel. N�h�ny perccel az els� robban�s ut�n.

Claire a sz�k�k�t el�tt �csorgott, �s b�mult f�lfel�. M�r j�rt itt, s�t
egyszer a torony tetej�re is f�lvitt�k, de ez a mostani l�togat�s, az�rt
m�giscsak m�s. Kate n�ni biztos megmutat olyan titkos dolgokat, ami-
ket a turist�knak nem szoktak. De ha nem, az se baj, mert az id� gy�-
ny�r�, �s f�ntr�l biztosan fantasztikus lesz a kil�t�s. Nem �gy, mint ta-
valy, amikor anyuval j�ttek, �s olyan hirtelen sz�llt le a novemberi k�d,
hogy mire �szbe kaptak, m�r a szomsz�d tornyot sem l�tt�k. De a mai
sz�rakoz�st nem ronthatja el semmiÉ Az�rt a port�r�l f�l kellett sz�l-
nia, mert p�r �vvel ezel�tt volt itt valami mer�nyletÉ Claire nem eml�-
kezhetett r�, hiszen nagyon kicsi volt m�g akkor, csup�n r�mlett neki,
hogy valami terroristaÉ Hogy f�l akarta robbantani a tornyot vagy mi.
De h�t ez kiz�rt! M�g akkor is, ha annak a rapper band�nak szint�n ez
lesz a lemezbor�t�j�n. Hogy robbannak a tornyok! Azt hiszem Coupnak
h�vj�k �ketÉ M�rmint a rappereket. H�t igen, ijeszt�en nagyok, �s
ez�rt mindenkinek esz�be jut, hogy mi van, ha �sszed�lÉ Claire meg-
borzongott a gondolatt�l. Ne n�zz f�lfel�! Ð mondta mag�nak. Az a leg-
rosszabb. �s ha f�lsz, akkor minek j�tt�l ide?! F�ntr�l sem lesz kev�sb�
f�lelmetes! S�t! 

Miut�n mindezt olyan sz�pen megbesz�lte mag�val, az�rt m�g
egyszer f�lpillantott. Az iker�ri�sok szenvtelen�l, de m�gis valahogy
nyomaszt�an b�multak le r�. Claire megr�zta a fej�t, �s bel�pett az
el�csarnokba.
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Ð Ac�lgerend�kkal van meger�s�tve. M�g ha ne adjÕ isten, robbantan�k,
se tudna �sszed�lni!

Ð Biztos?
Ð Elhiheted. K�l�nben nem m�szk�lna itt nyugodtan az a t�bb t�zezer

turista, s nem dolgozna itt �tvenezer ember.
Kate n�ni roppant vid�m volt ezen a reggelen. M�r el�re �r�lt Claire-

nek, s mikor a kisl�ny kisz�llt a liftb�l, r�gt�n bel�karolt, s alig v�rta, hogy
bemutathassa �t a munkat�rsainak. Pedig a ãMorganÓ-n�l igaz�n s�r�
volt az �let! Telefonok cs�r�gtek, sz�m�t�g�pek z�gtak minden�tt. A f�rfi-
ak �s n�k pedig eleg�nsan �s idegesen rohang�sztak, csak n�ha szaladtak
ki a doh�nyz�ba, elsz�vni egy cigarett�t.

Ð Befektet�sekkel foglalkozunk. Tudod, mi az?
Ð �zlet, gondolom.
Ð Olyasmi. Csakhogy mi tan�csokat adunk az embereknek, hogy hol �s

milyen �zletbe v�gjanak bele.
Ð �s ez�rt p�nzt kaptok. 
Ð Pontosan.
Ð �s ez m�snak nem jut az esz�be?
Ð De m�g hogy az esz�be jut! Az�rt kell nek�nk a legjobb �tleteket adni!

Az�rt dolgozik itt annyi ember, �s az�rt kell annyira figyeln�nk a t�zsd�tÉ
Ð Vagyis az �rt�kpap�rpiacot Ð villogott Claire �s b�szk�n megr�zta

sz�ke f�rtjeit. 
Ð Hogy te miket tudsz! Ð Szem�veges fiatalember �lt le mell�j�k, hom-

lok�n gy�ngy�z�tt a verejt�k. F�lig �ttetsz� napszem�veget viselt, haj�t
r�gim�dian h�traf�s�lte �s bar�ts�gosan mosolygott. 

Ð Claude vagyok Ð ny�jtotta a kez�t a napszem�veges �s kezet ny�j-
tott. R�ncolta ugyan a homlok�t, �s fekete f�lholdak h�z�dta meg a szeme
sark�ban, de Claude mindent egybev�ve m�gsem volt ijeszt�. Biztosan a
sok munk�t�l vannak a f�lholdak, gondolta Claire.

Ð Claire. Claire Tunner. 
Ð Claude mostan�ban az olajipari r�szv�nyeket figyeli Ð mondta Kate

n�ni. Ð J�l besz�l arabul, s ha valami gond van, szem�lyesen h�vja fel az
olajtermel� orsz�gokat.

Ð Hol tanult�l meg arabul?
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Ð Tun�zi�ban. Nagyon sz�p orsz�g. Meg kellene n�zned egyszer.
Ð �s, hogy ker�lt�l Tun�zi�ba?
Claude-nak szerteszaladtak a r�ncai a mosolyg�st�l. 
Ð Hossz� t�rt�net ez, kicsi Claire, most nincs id� mindent elmes�lni.

Ð Claude megigaz�totta a szem�veg�t, �s sokatmond�an Kate n�nire n�zett. 
Ð De ha �rdekelÉ
Ð Nagyon is! A suliban vannak arab bar�taim. De egyik sem j�rt TuniÉ 
Ð Tun�zi�ban Ð seg�tett Kate n�ni.
Ð A sz�leimmel �lt�nk ott, �gy t�z�ves koromig. Nagyon kedves embe-

rek lakj�k �s nagyon szeg�nyek. Mi egy gy�ny�r� v�rosban laktunk, ahol
minden kapu k�kre volt festve, �s a feh�r falakon t�len is vir�tottak a lean-
derek. Ha kin�ztem a balkonr�l, l�ttam, ahogy a nap megcsillan a F�ldk�-
zi-tenger hull�main. Ott soha nincsenek akkora viharok, mint min�lunk,
nincsenek c�p�k, �s az emberek egyenesen a f�kr�l eszik az �des datoly�t.

L�tszott, hogy sz�vesen mes�lne Tun�zi�r�l, �m ekkorÉ Ekkor hatal-
mas robban�s r�zta meg a termet. Claire, mivel a bej�ratn�l elhat�rozta,
hogy nem fog f�lni a WTC-ben, bizakod�an Kate n�nire n�zett, hogy
ugye ez a durran�s teljesen mindennapos, megszokott eset itt a torony-
ban, �gy tesztelik a koll�g�kat, hogy nem ugranak-e fejest r�gvest a
Hudson foly�ba, ha valami szokatlant hallanak. �m a n�ni szemei csup�n
ijedts�get sug�roztak, semmi m�st. Mindenki az ablakokhoz szaladt, de
innen semmit sem l�ttak. Csak a foly� kanyargott alattuk b�k�sen, mint
egy nagy ez�sth�t� k�gy�É

Ð Az ap�m ott volt nagyk�vet Ð mondta Claude, mintegy megnyugta-
t�sk�ppen, amikor elj�ttek az ablakt�l. �m a f�lelem m�r meg�lte a lelke-
ket, �s m�r senki sem figyelt az olajipari szak�r� Claude-ra, aki visszav�-
gyott oda, ahol �r�kk� s�t a nap, �s a f�r�l eszik az �des datoly�t.

Ð Figyeljetek! �g az �szaki torony! Kate n�ninek m�r az el�bb megcs�r-
rent a mobilja. Perry Mailer, a bar�tja telefon�lt. Perry a szemben l�v� ol-
dalon dolgozott, r�l�tott az �szaki toronyra. 

Ð Micsoda? Mi �g? Az emberek egym�s szav�ba v�gva kiab�ltak. 
Ð ãNyugalom, nyugalom! Mindenki �rizze meg a nyugalm�t!Ó Ð a

hangsz�r�k egy�ltal�n nem recsegtek, s a besz�l� m�g�l, mintegy al�fes-
t�sk�nt l�gy, megnyugtat� zene csusszant be a hirtelen t�madt csendbe. 
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Ð ãKisebb t�z �t�tt ki az �szaki toronyban, de az olt�s m�r folyik. Min-
denki t�rjen vissza a munk�j�hoz!Ó N�h�nyan az irod�ban megk�nnyeb-
b�lten fels�hajtottak. Csak Kate n�ni nem nyugodott meg egyk�nnyen. 

Ð Rossz el��rzeteim vannak Ð mormolta f�lhangosan. 
Ð Gyere, Claire! Azt hiszem jobb, ha nem ma ismerkedsz meg a WTC

minden csod�j�val! Claude! Lek�s�rem Claire-t, �s j�v�k vissza. Ha keres-
n�nek Ð tette m�g hozz�.

Claude bar�ts�gosan intett nekik, majd vissza�lt a sz�m�t�g�p�hez.
A legt�bben zavartan ugyan, de k�vett�k a p�ld�j�t. Csak egy csinos, fia-
tal n�, meg egy k�v�rk�s, kopaszod� f�rfi d�nt�tt �gy, hogy m�ra el�g a
munk�b�lÉ �gy azt�n n�gyen indultak meg a lift fel�É

Ð ãNyugalom, nyugalomÓ Ð a hangosbesz�l� egyfolyt�ban kerepelt, �m
Claire �s Kate n�ni azt l�tta, hogy egyre t�bben szaladnak ki az irod�kb�l
a liftek fel�É

Ð Menj�nk a l�pcs�n! Ð ki�ltotta Kate n�ni. Ð Nem f�r�nk be a liftbe!
Ezalatt egyre t�bben rohantak mellett�k. Ingujjas, lobog� nyakkend�j�
f�rfiak, eleg�ns n�k. A 45. emeletn�l tartottak, mikor az el�bbin�l m�g
nagyobb robban�s hallatszott. A torony megr�zk�dott, mint egy hatal-
mas �skori n�v�nyev� sz�rnyeteg, melyre sok-sok apr� h�sev� ragado-
z� t�madt, s most �ppen le akarja vetni a h�t�r�l a t�mad�katÉ Kate
n�ni elesett a l�pcs�n, Claire csak a fenek�re huppant. K�r�l�tt�k min-
den�tt jajgat�, kiab�l� emberek. ãMi van? Mi t�rt�nt? Mi t�rt�nik itt?
Seg�ts�g!Ó Kate n�ni nem sz�l semmit, csak a kez�t ny�jtja. Int Claire-
nek, rohan�s tov�bb. Claire �gy �rzi mag�t, mint azokban az �lmokban,
amikor menek�lni szeretne, de nem mozog a l�baÉ Pedig hihetetlen
sebess�ggel szelik az emeleteket lefel�, a l�pcs�korl�t m�gis lass�tott
filmk�nt �szik el mellette. A fordul�k t�nnek a leglass�bbnak, k�l�n�-
sen, amikor l�kd�s�d�s t�mad, bedugul az emberfolyam. V�gre megl�t-
j�k a f�ldszinti csarnokot. �ttemp�znak rajta, �s kipattannak a szabad-
ba. A napf�nyre, mely m�r hom�lyos, az �g al�, mely er�sen f�st�s.
Senki nem tudja, mi t�rt�nt. De mindenki rohan, menek�l. Kate n�ni
�gy markolja Claire kez�t, mintha �ssze akarn� roppantani, �gy sz�gul-
danak a Brooklyn h�d fel�. Claire m�r l�tja a hidat, s mintha anya sza-
ladna vel�k szemben. 
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Ð Megmenek�lt�nk, gondolja, b�r nem igaz�n tudja mit�l. Ekkor �rzi
tark�j�n az �t�st. T�z �ra m�lt h�t perccel. 2001. szeptember 11-�n. �ssze-
omlott a d�li toronyÉ

Abban a pillanatban megl�tja �ket. Ott �ll a h�rom fi�, Johnny, Sz�sa,
Maciek. Ezenk�v�l Johnny nagypap�ja �s Artus Bern�t. Ut�bbi a f�ld�n
�lt, mellette �cska tarisznya. S�t�t �s dohszag minden�tt. Csak a t�z ma-
radv�nya pisl�kol. Sz�sa �s Maciek szemmel l�that�lag nem �rti, hogyan
�s mik�nt ker�lt ideÉ Sz�sa kapcsol els�nek:

Ð Sz�val innen tanulod ezeket a lovagi marhas�gokat! Ide j�rsz titok-
ban, m�g nek�nk holmi k�nyvekr�l fecsegsz! J�tszod az agyad, hogy mi-
lyen okos vagy, k�zben ez az �tvaros hippi mes�l el neked mindent! Ð �s
Artusra b�k.

Ð Nono Ð mondja Artus Bern�t a f�ld�n �lve. De Sz�sa tov�bb d�h�ng.
Ð Most viszont j�l elver�nk! Most nem menek�lhetszÉ! �s k�ze-

lebb l�p. 
Ð Nono Ð mondja a s�t�t csukly�s �jfent, �s a k�penye al�l egy val�sz�-

n�tlen�l hossz� kardot h�z el�. �s a kardot Sz�sa fel� emeli. Csak �gy �l-
t�ben. 

Ð Pont most akarod b�ntani? Mikor a szolg�latunkba szeg�d�tt? Az
orosz �gy ugrik h�tra, mint akit a bolha cs�pett meg. 

Ð Mi van itt?! Ð rikoltja k�ts�gbeesetten Ð B�nsz�vetkezet? Ez�rt m�g
meglakolsz Ð vicsorog Johnny fel�. �s menek�lni pr�b�l. ArtusÐSubich vi-
szont er�teljesen a f�ldh�z csapja a kardj�t. Koccan a penge a k�v�n, s a
zajra r�gvest megjelennek a str�zs�k. K�t nagyra n�tt alab�rdos z�rja el az
utat Sz�sa el�tt. 

Ð K�tba vele Ð adja ki rezign�ltan a parancsot a s�t�t csukly�s. 
Ð Ne pr�b�lj�tok! ògyis keresni fognak! A Sing-Singben fogtok elro-

hadni! Ð vis�tja az orosz. 
Ð H�t te? Ð fordul a remeg� Maciekhez Artus, mikor Sz�s�t v�gre elci-

pelik. 
Ð Te is a k�tba szeretn�l ker�lni?
Maciek �gy f�l, hogy csak a fej�vel tud nemet inteni. Dehogyis akarok

k�tba ker�lni!
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Ð Mi a neved, nyomorult? Ð k�rdezi Artus Bern�t, �s amilyen gyor-
san el�kapta az el�bb, olyan sebesen dugta el most a kardj�t a fekete
k�peny al�. 

Ð Maciek Ð dadogta Maciek. Maciek Janda.
Ð Sz�val pol�k Ð morogja a k�penyes. 
Ð Nagyon rendes gyerek Ð sz�lal meg Johnny.
Ð Rendes gyerekekre nincs sz�ks�g�nk Ð vigyorog gonoszul a m�sik Ð,

�rul�kra, k�mekre, gazemberekre ann�l ink�bb. Hajland� vagy be�llni
Tarant�i Lajos szolg�lat�ba, vagy nem? Ez itt a k�rd�s.

Maciek �rtetlen�l �csorog, s sz�tt�rja a karj�t. �let�ben nem hallott er-
r�l a tarantula-iz�r�l. çm Johnny egyre er�sebben b�logat a gaz Subich-
Artus h�ta m�g�l, hogy persze, hajland� vagyok, nagyon is! Mondjad
Maciek! Mondjad, hogy igen!

Maciek r�n�z Johnnyra, azt�n a sebhelyes k�penyesre, majd megint
Johnnyra.

Ð Na mi lesz? Ð t�relmetlenkedik Bern�t �r. Ð K�vetni akarod a ba-
r�todat?

Ð �h�m Ð mondja Maciek, aki n�ha kicsit lassan kapcsolt. Ð Illetve
nem. Bel�pek a tarantul�hoz Ð teszi m�g hozz� idej�ben, miel�tt a gaz
Bern�t azt hinn�: t�nyleg a k�tba akar ker�lni.

Ð Rajtad a sor Ð fordul Artus Bertrand Johnny nagypap�j�hoz. Ð Te
m�g nem nyilatkozt�l.

Ð Bel�pek, hogyne l�pn�k. 
Ð Biztos vagy benne? V�ns�gedre el�rulod a kir�lyodat?
Ð H�tha rosszul gondolkodtam eddig. Tal�n rossz oldalon �lltam.
Ð Fura Ð Artus Bertrand gyanakodva pislog. Ð Nem biztos, hogy min-

dent elhiszek neked!
Ð Te k�rted, hogy nyilatkozzak! Most meg k�telkedsz bennem?
Ð Nem is tudom. Ð Artus megvakarja a fej�t. Ð T�l gyorsan j�tt ez

nekemÉ
Ð Tudja, a nagypap�m olasz! Italiano! �s csak v�letlen�l �llt be a ma-

gyar kir�ly szolg�lat�ba. Megt�vesztett�k! Ð Johnny gyorsan besz�l, nagy-
papa pedig m�g a sz�j�t is nyitva felejti a csod�lkoz�st�l. Johnny megra-
gadja a gonosz Artus v�ll�t, nehogy v�letlen�l a nagypapira n�zzenÉ
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Ð Italiano? Akkor mi�rt nem besz�li a nyelv�nk?
Ð Gyerekkor�ban rabolt�k el a magyarok, alig volt k�t�ves, ez�rt nem

eml�kszik az anyanyelv�re! De a neve olasz! Ð �s Johnny telesz�vja a t�-
dej�t a dohos pinceleveg�vel. M�r �rzi, megnyerte a j�tszm�t.

Ð Mi�rt? Mi a neve?
Ð Giovanni. Giovanni Fortunate! 

Ð A nagyap�m mes�lt valamit err�l az emberr�lÉ de mi�rt �rdekel ez
t�ged, Forg�cs uram? 

Ð î, semmi, semmi. Csak a kir�lynak esz�be jutott ez az ember. Szeret-
ne �jb�l tal�lkozni vele.

Ð H�tÉ �n az�ta sem hallottam r�la. çll�t�lag hal�lra �t�lt�k, az-
t�n a nagyap�m megmentette, �s ut�na r�gt�n elt�nt. Az�ta sem
l�ttuk.

Ð �s mi�rt �t�lt�k hal�lra?
Ð �sszekevert�k Artus Bertranddal.
Az ifj� Lackfi Istv�n bel�pett az ist�ll�ba. Meg�llt egy pillanatra, majd

beleszippantott a leveg�be. Ezt az illatot szerette, ezt a semmihez sem ha-
sonl�that� �llatÐtakarm�nyÐ�r�l�k szagot, mely a hossz� lovagl�sokra
eml�keztette, kimer�t�, de sikeres vad�szatokra Ð �s term�szetesen: vad �s
gy�zelmes csat�kra.

Ð Mi�rt kevert�k �ssze azzal az Artus iz�vel? Ð Forg�cs �r nem annyira
szerette az ist�ll�szagot, mint a f�lov�szmester. De a lovakat az�rt kedvelte,
�gy hajland� volt elviselni a b�zt, amely egy�tt j�rt a f�lov�szmester fog-
lalkoz�s�val.

Ð Azt hiszem sokat l�tt�k a t�rsas�g�ban. Nyergeld fel azt az alm�sde-
rest Ð intett az egyik lov�szfi�nak Lackfi �r.

Ð �s az olyan nagy baj? Egy�ltal�n ki volt ez az Artus? �n ink�bb azt a
pejt szeretn�mÉ

Ð Le van f�rasztva. Garai uram vad�szott vele tegnap. 
Ð A kanc�ra gondolt az �rfi? Ð kotyogott a besz�lget�sbe a lov�szfi�. 
Ð Mondtam m�r, hogy engem ne �rfinak sz�l�ts! Ð m�rgel�d�tt

Lackfi �r.
Ð De h�t m�r az �rfi apj�t isÉ
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Lackfi �r m�rgesen legyintett, �s sz� n�lk�l od�bb s�t�lt. Forg�cs �r
alig b�rta k�vetni. Azt�n a f�lov�szmester egyszer csak hirtelen meg�llt �s
szembefordult vele.

Ð Hidd el, remek l� az alm�sderes! �s tegnap eg�sz nap csak pihent. 
Ð J�, j�, nem b�nom. B�r a pej jobban tetszikÉ Sz�val ki volt az az

Artus? 
Ð Ha a kir�ly k�v�ncsi arra a Szerencs�s J�nosra, mi�rt nem engem k�r-

dez? Mi�rt t�ged k�ld, mikor �n vagyok a kedvence?
Ð El van foglalva a kir�ly Ð hazudozott mosolyogva Forg�cs �r. Ð Tele

van a feje a Velence elleni hadj�rattal.
Ð No, itt a l� Ð mondta az ifj� Lackfi, miut�n �tvette a k�t�f�ket a fi�t�l.

Ð Nehogy a s�r�be keveredj vele Ð mondta komolyan �s m�lyen a szem�-
be n�zett a m�siknak.

Ð  Napsz�llta ut�n neh�z kital�lni az erd�b�l Ð tette m�g hozz�, �s m�r
csak arra v�rt, hogy Forg�cs �r f�lkapaszkodjon az alm�sderes nyerg�be.
Nagyot csapott a l� tompor�ra. A kanca felkapta a fej�t �s kiugrott.

Ð Az�rt csak gondolkozz azon az emberen Ð ki�ltott m�g vissza Forg�cs �r.
Ð Egyszer m�g akaszt�f�n v�gzed Ð morogta mag�ban az ifj� Lackfi �s

kik�p�tt. 
Forg�cs �r pedig alig sz�guldott ki a n�gytorny� v�r kapuj�n, m�ris el-

ford�totta a lovat �s elkocogott jobbra, a f�k k�z�. ãA fene ebbe a Lackfiba
Ð gondolta �get�s k�zben. Eg�szen olyan, mint a nagyapja! Konok �s
meg�talkodott! De �n m�g kiszedem bel�le, ki volt az az Artus! Ki �n! 

Forg�cs �r harminc �v k�r�li, kor�n kopaszod� ember volt. A hom-
lok�t r�ad�sul egy hossz� forrad�s szelte v�gig, s mivel nem volt haja,
amivel a ronda sebet eltakarja, igyekezett s�vegben j�rni, ahol �s ami-
kor csak lehetett. Ny�ron a s�veg k�nyelmetlen viselet ugyan, de a
sebhelye olyan visszatasz�t� volt, hogy hasonl�r�l nem is hallottak a
kir�lyi udvarban. Ð Ha csak nemÉ Ha csakÉ Forg�cs Bal�zs meg�ll�-
totta a lov�t. Legsz�vesebben a homlok�ra csapott volna az izgalomt�l,
ha r�g le nem szokott volna err�l a sz�m�ra oly vesz�lyes mozdulatr�l.
Megvan! Ð ki�ltotta oly hangosan, hogy a b�kk�k k�zt fel�bredt m�g a
mesebeli sz�lherceg is, aki pedig csak szuny�k�lt mostan�ig a h�feh�r
m�szk�szikl�k �rny�k�ban. 
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Ð Megvan! Benedek �r mes�lt valami sebhelyes Artusr�l! S azt mondta,
az � sebe rand�bb volt, mint az eny�m! M�ltkor az iv�ban, a harmadik
meszely ut�n fecsegett ilyesmit! Ð Forg�cs �r azonnal visszafordult a v�r
fel�. �r�lni fog Garai uram, mosolygott mag�ban. Ha ebb�l a gonosz
Lackfib�l nem is tudtam kiszedni a titk�t! Ð Ha! Ð ki�ltotta m�g, mivel azt
hitte, senki sem hallja. 

Ð Egyszer m�g �gyis a mi�nk lesz a hatalom! Garai �rb�l ak�r kir�ly is
lehet �s �n leszek a n�dora! Akkor azt�n le�ldozik a Lackoknak! �s kisz�-
guldott az erd�b�l. Sz�lherceg pedig lengedezett egy kicsit, eln�zegette a
bokrok m�g�tt azt a k�t furcsa alakot, akik most a kez�ket d�rzs�lt�k, az-
t�n mivel nem �rtette, mi�rt e nagy �r�m �s izgalom, visszafek�dt a nagy
feh�r szikl�k t�v�be. Viharr�l �lmodott, sz�lv�szr�l �s vill�mokr�l. Majd
ha megn�v�k, gondolta m�g �s mosolygott �lm�ban.
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Hetedik fejezet

Nincs meg a kincs

Anne n�ni sz�rakozottan pakol�szta a reggeli maradv�nyait.  Gy�ny�-
r� �sz�nk van, gondolta. A d�li�k is sz�pen ny�lnak a kertben, �s aÉ �s
meg kellene m�r l�togatnom Ros�t a szomsz�dban. Anne n�ni elpirult a
gondolatt�l. Mi�rt nem vallod be, hogy nem Ros�hoz menn�l? Magadhoz
sem vagy �szinte? Anne n�ni bedobta a t�ny�rokat a mosogat�g�pbe,
majd belepillantott a t�k�rbe. Szerette a t�kr�ket, �s szerette a t�kr�kben
n�zegetni mag�t. Sokkal jobban n�zek ki, mint Kate. Hat�rozottan jobban. 

Anne n�ninek k�z�phossz�, sz�ke haja volt, �s mostan�ban Marilyn
Monroe frizur�t hordott. Ez kifejezetten j�l �llt neki, b�r az alakja nem
volt annyira telt, mint az egykori filmcsillagnak. �m Johnny nagypap�j�-
nak hat�rozottan tetszett, �s ezt Anne pontosan felm�rte azokb�l a pillan-
t�sokb�l, amiket John b�csi k�ld�zgetett fel�, amikor �tszaladt egy kicsit
megbesz�lni, hogy mit kell tenni �gy �sz t�j�n a tulip�nhagym�kkal. Hm.
John b�csi nagyon aranyos, �s m�g nem is annyira �regÉ Hogy mi�rt
nem vallom be? Egyszer�! Ha nem lenne Bessy, akkor �n m�r r�gÉ Mit
csin�ln�l r�g? Ð k�rdezte a fej�ben egy hang. John b�csi akkor is hetven-
h�rom �ves! Ak�rmilyen fess ember, m�giscsak h�sz �vvel id�sebb n�lad!
Na l�tod! Ð mondta a hangnak. Akkor most kimegyek a kertbe. Mit l�tok?
Ð k�rdezte a hang. Azt l�tsz, amit akarsz, z�rta le Anne n�ni a belsej�ben
d�l� vit�t, nagyot ny�jt�zott �s kil�pett az ajt�n. Azt�n mindj�rt vissza-
fordult, hogy kikapcsolja a r�di�t. Mikor �jb�l megm�rt�zott abban a
t�nyleg fantasztikus naps�t�sben, amely a New York-i �sz saj�tja, sajn�-
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lattal vette �szre, hogy Bessy is kint van a kertben. Anne �gy �rezte, el
van rontva a d�lel�ttje. Puff neki, gondolta. Ink�bb visszamegyek a kony-
h�baÉ �m ekkor arra lett figyelmes, hogy Bessy n�ni, aki neki csak Bessy,
vagy Bess, sz�val ennek a szomsz�d gyereknek a nagymam�ja �s egyben
Ð sajnos Ð John feles�ge vadul hadon�szik, integet �s kiab�l. M�ghozz�
�neki. Pedig soha nem voltunk j�ban. �s mintha nagyon ijedten �s k�t-
s�gbeesetten kiab�lna. �s mutogat az �, vagyis Anne h�za m�g�, Manhat-
tan ir�ny�ba. Anne tett n�h�ny l�p�st a kertben, hogy ell�thasson a h�za
f�l�tt, �s ekkor m�g nem �rtette meg mindj�rt, csak sokkal k�s�bb, egy el-
m�l�z� j�v� ny�ri napon tudatosult benne, mi�rt blokkolta le az agya
Bessy n�ni ijedt rik�csol�s�t. Hogy mi�rt nem �rtette meg mindj�rt, ami-
kor azt kiab�lja: Ð �g az eg�sz Manhattan! F�lgyulladt a WTC! 

Anne csak arra volt k�pes, hogy el�r�ntsa a mobiltelefonj�t, �s k�tszer
benyomja a gombot. Sz�tlanul �llt vagy f�l percig, majd a f�ldh�z v�gta a
k�sz�l�ket. 

Ð Mi van? Nem v�laszol? Ð Anne Bessy n�ni fel� fordult �s minden k�t-
s�gbees�s�t bele�v�lt�tte John feles�g�nek a k�p�be:

Ð �zenetr�gz�t�! �rted? �zenetr�gz�t�!

Johnny r�gt�n �t akart rohanni Manhattenbe. Persze Zeusz nem en-
gedte, �s ett�l m�g jobban k�ts�gbeesett. �s lelkiismeret-furdal�sa volt
Claire miatt. K�zben a v�ros lassan olyan lett, mint egy felbolydult m�h-
kas. Ment�aut�k szir�n�ztak,  cs�r�gtek a mobiltelefonok, mindenki kia-
b�lt, szaladt �s r�m�ld�z�tt. Azt�n, mikor a tornyok is �sszed�ltek,
Johnny �gy �rezte, hogy mindennek v�ge. Sosem fognak m�r a kertben
s�tem�nyt enni, �s sosemÉ ClaireÉ Mi lehet Claire-rel? 

Az iskol�t bez�rt�k, mindenkinek haza kellett menni. �s minden �tkozott
feln�tt ott �lt a k�perny� el�tt, �s n�zte a leg�jabb h�reket, mik�zben kint
egyre nagyobb lett a f�st, �s torokszor�t�bb a n�mas�g. �s csak n�zt�k a f�s-
t�t a t�v�ben, �s a sz�v�kben megn�tt a harag �s a f�lelem. �s a harag �s a f�-
lelem k�d�n �t alig-alig sziv�rgott �t a h�r, hogy Claire egy bronxi k�rh�zban
van. Meg�t�tte a fej�t, de �gy t�nik, nem lett nagyobb baja, csak m�g nincs
az eszm�let�n�l. K�ma. Johnny m�r l�tott ilyet a t�v�ben, az �rg�nek az or-
r�n vezett�k be az oxig�nt, �s a karj�b�l meg mindenhonnan mindenf�le cs�-
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vek l�gtak szertesz�t. Megpr�b�lta elk�pzelni Claire-t, ahogy l�gnak bel�le a
cs�vek, de csak a sz�ke f�rt�ket l�tta, meg Claire kez�t, ahogy integet neki, a
ring� j�r�s�val �s nem h�trafordulva, m�gis tudva, hogy Johnny m�g k�veti
�t a szem�vel. �s a hangj�t hallotta: ãR�lad szoktam �lmodni. Pontosabban a
kalandjaidr�l. Meg arr�l az Artus iz�r�l, �s a kir�lyodr�l.Ó

R�ad�sul otthon �llt a b�l. Nagypapa �tment Anne n�nihez, j� �n is �t-
mentem Claire miatt, a n�ni eg�szen k�ts�gbe volt esve, nagypapa vigasz-
talta, azt�n telefon�lgatott, m�g ki nem der�lt a k�rh�z Bronxban. Bessy
n�ni meg t�kre kiakadtÉ Azt m�g meg tudta �llni, hogy nem megy nagy-
apa ut�n a szomsz�d h�zba, de mikor az �reg hazat�rt! Akkor lett csak
haddelhadd! Hogy udvarolgat Anne n�ninek! M�g ilyenkor is! Mikor f�l-
robban eg�sz New York! Nagypapa hi�ba magyar�zta, hogy a kicsi Claire
�gy meg �gy, Bessy n�nit nem lehetett le�ll�tani. Eg�szen addig, am�g
nagypapa el nem kezdett �lt�zk�dni, mondv�n, hogy elmegy. Hogy neki
ebb�l elege van. Hogy sz�gyenszemre negyvenk�t �v ut�n kell �j otthont
keresnieÉ Akkor Bessy n�ni egy kicsit megijedt, k�rlelni kezdte nagy-
ap�t, hogy ne csin�ljon m�r ilyen marhas�got, igaz�n, � csak zs�rt�l�dik
mindig, tudja a nagypapa, hogy nem kell �t komolyan venni, legjobb, ha
most sz�pen levetk�zik, k�nyelembe helyezi mag�t, � meg f�z valami fi-
nomat, megint olyan lesz minden, mint r�gen.

Ð �s New York sem robban fel? Ð �rdekl�d�tt a nagypapa.
Johnny hal�losan unta az eg�szet, annyiszor hallotta m�r a veszeke-

d�st a szomsz�ds�g miatt, �s m�r ismerte el�re az eg�sz koreogr�fi�t. 
Pedig k�zben apu is jelentkezett, most �ppen Spanyolorsz�gb�l, azt

mondta, j�l van, ne agg�djunk, m�r l�tta az eln�k�t a t�v�ben, �s alapo-
san be lesz f�tve azoknak, akik ezt csin�lt�k. �s, hogy minden rosszban
van valami j�, mert legal�bb hosszan besz�lget�nk a telefonon, m�skor
meg nem �r�nk r�, mindenki rohan. Anyu azt mondta, � ett�l nem olyan
boldog, �s beles�rt a telefonba. Johnny �gy �rezte, ha m�g egy percig itt
kell maradnia, ebben az el�tkozott h�zban, akkor mindj�rt ord�tani kezd,
de legal�bbis belehaj�tja a telefont az akv�riumba, esetleg le�nti azzal a
fest�kkel, amivel nagypapa tegnap a gar�zsajt�t m�zolta. 

Ð çt kell mennem Willie-hez.
Ð Mi az, hogy kell? Ilyenkor semmit sem kell csin�lni senkinek! 
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Ð De igen! Meg kell besz�ln�nk az elmaradt lovagi torn�t! 
Ð Hogy lehet egy elmaradt torn�t megbesz�lni?!
Ð H�t �pp ez az! Azt kell megbesz�lni, mikor �s hogy rendezz�k �jra!
Ð Egyel�re nem rendeztek ti semmit! De lehet, hogy iskol�ba sem j�r-

tok most egy darabig!
Lizzy n�ni, Johnny kettes sz�m� nagymam�ja cs�p�re tett k�zzel �llt

kedvenc unok�ja el�tt. (m�g volt neki n�h�ny Chicag�ban, de azok nem
akartak lovagi torn�t rendezniÉ S f�leg nem voltak k�zn�l, hogy meg-
rendszab�lyozza �ket az emberÉ) Bessy n�ni most a konyh�ban d�lt-f�lt,
a csal�d t�bbi tagja pedig m�r k�r�lbel�l hetvenhetedszer n�zte meg a t�-
v�ben, hogyan omlik le a k�t pokoli torony. ãFelt�nik k�t nagy mad�rÓ Ð
hallotta Johnny a nagypapa v�szj�sl� poj�c�skod� hangj�t, ahogy m�g
most is viccet pr�b�lt csin�lni, a r�g elhunyt ãj�v�kutat�tÓ, Nostradamust
id�zve a meny�nek. Anyu ugyanis szint�n ott ragadt a CNN el�tt, �s azon
gondolkozott, hogy m�giscsak �t k�ne h�vni Anne-t. Hiszen annyira egye-
d�l vanÉ 

M�g j�, hogy kital�lt�k a csetel�st, morfond�rozott Johnny a szob�j�-
ba menet. Azzal besz�lek, akivel akarok. Lizzy n�ni meg gondoljon, ami-
re akar. Hogy j� gyerek vagyok, vagy hogy � gy�z�tt, vagy eg�szen
mindegy. Ed�kkel is dum�lnom k�ne, legut�bb, mikor tal�lkoztunk a
suliban, valami olyasmit fecsegtek, hogy Claire-nek nem mindig volt
j�kedve mostan�banÉ Hajaj, Claire! A fen�nek ment �t pont ma reggel,
Manhattenbe? Persze, Johnny m�r id�k�zben �rtes�lt Kate n�nir�l, de
akkor is! M�r egy f�l �ve h�vja! 

Johnny benyomta a g�pet �s v�rt. Igen �m, de ezen a napon, vagyis
2001. szeptember 11-�n nem csak a Vil�gkereskedelmi K�zpont omlott
�ssze, hanem a vil�gh�l� is. Igaz, ut�bbi csak ideiglenesen, �m ez el�g volt
ahhoz, hogy Johnny miut�n alaposan kid�h�ngte mag�t, m�s tev�keny-
s�g ut�n n�zzen. Hirtelen esz�be jutott az a k�nyv, amit legut�bb kapott a
nagypap�t�lÉ Hol is van? Ja, ez az! ãÉ�s a Besz�l� LovagÓ. Johnny fel-
�t�tte a k�nyvet �s olvasni kezdett.

Ð 1352! 1352-ben vagyunk! M�r eszembe jutott. M�l� fejf�j�s, elmeza-
var. J�l vagyok.
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Ð Nem sok�ig leszel j�l, fi�! Tal�n eml�kszel m�g, hogy tartozom ne-
ked valamivel! Ð mutatta a gonosz Artus a homlok�t, ahol Johnny egykor
eltal�lta. �s a kardja fel� ny�lt. Most kell gyorsan mondani valamitÉ va-
lamit, amit�l megd�bben! K�l�nben baj lesz! Ezt Johnny eg�szen vil�go-
san �rezte.

Ð Na j� Ð mondja Johnny hanyagul, s k�zben le nem veszi a szem�t
Artus kez�r�l. Ha kell, harcolni fog. Neki is van kardja, Artusnak viszont
nincs igaz�n seg�ts�geÉ P�ter �r feje bep�ly�lva, G�za �r meg olyan kicsi. 

Ð Elmondom neked a titkot Ð folytatja Johnny olyan laz�n, hogy meg-
lep�dik a saj�t vakmer�s�g�n. Mutat�ujj�val mellbe b�ki Artus Bern�tot,
k�nnyed�n ell�p mellette, kih�zza a sz�ket, s le�l. Ð De hogyha meg�lsz,
sosem tudod meg. 

Ð Milyen titkot? Mit zagyv�lsz? Nem tudsz te semmit! Csak engem
akarsz �tejteni!

Ð Biztos tudja, hol vannak a kincsek! A Tar Kopp�ny kincsei! Valami-
kor az �v� volt ez a h�z! A Tar Kopp�ny�! Ð G�za �r nem b�rta meg�llni,
hogy ne kotyogjon beleÉ S�t! Eg�szen felvillanyoz�dott. H�tha t�nyleg
tud valamit ez a fi�.

Ð Na, besz�lj! Ha kedves az �leted. Ð Johnny v�gigsim�tott a bajsz�n Ð
ez m�r csak �gy van, ha ideker�l, mindig id�sebb vagy 5 �vvel. 

Ð Van itt egy k�t a k�zelben? Ð k�rdezte Johnny. 
Ð Kett� is! Ð G�za �r k�zelebb h�zta a sz�k�t.
Ð �s az egyiken k�keresztÉ Ð folytatta Johnny, s a homlok�t r�ncolta,

mintha er�sen gondolkoznaÉ
Ð Mind a kett�n van k�kereszt! Ð kotyogott G�za �r.
Ð De az egyik romosabb, ugye? Ð �rdekl�d�tt Johnny.
Ð H�t igen, itt a kereszt�tn�l, az t�nyleg el�g vacak.
Ð �s a m�sik?
Ð Az ott van a templom mellett, nemr�g hozt�k helyre.
Ð Rozzant kutakr�l fogunk t�rsalogni? Ð k�rdezte Artus Bern�t.
Ð Nos, a templom melletti Ð koppintott az asztalra Johnny.
Ð Mi van vele?
Ð Ott van a kincs!
Ð A k�tban?! Ð ki�ltott�k mindh�rman egyszerre. 
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Ð A k�tban Ð b�lintott Johnny. De egyszerre csak egy ember m�szhat le.
Ð Helyes! Ð ragadta meg Johnny kez�t Artus Bern�t. Ð Az te leszel! 
Ð Rendben Ð mondta Johnny. Ð �n v�llalom. 

A sz�l reggelre sem �llt el, s�t az es� is szakadt, mintha d�zs�b�l �nte-
n�k. Percek alatt b�rig �ztak. Csak Artus �r�lt, hogy nem l�tja �ket senki.
Persze, ki a fene m�szk�l ilyen id�ben, hangoztatta nyafogva G�za �r,
m�r nem  el�sz�r. Johnnynak meg Claire j�rt az esz�ben. Meg New York,
meg Claire fiv�rei �s Manhatten, azt�n a t�bbiek az oszt�lyb�l, �s semmi-
f�le olyan �rz�se nem volt, amit b�szkes�gnek lehetne nevezni. Ink�bb
valami olyasmi, hogy neki most ott lenne a helye az el�tkozott v�rosban a
t�bbiek mellett. Akik rettegnek, mert nem tudj�k, mikor lesz a k�vetkez�
mer�nylet, �s ki lesz a c�lpontjaÉ S k�zben � itt caplat az es�ben �s s�r-
ban, hogy ler�zzon egy nyomorult gonosztev�t, egy nyavaly�s gyilkost,
aki lehet Ð hogy m�r r�g nem �l, csak az � �lmaibanÉ 

Ð M�ssz le! Ð ki�ltotta az, aki m�r r�gen nem �l. Johnny k�nytelen-kel-
letlen belel�pett a v�d�rbe, s a t�bbiek lassan engedt�k lefel�. K�t r�nt�s
volt az egyezm�nyes jel, ha tal�l valamit. 

ãIlyen lehet a pokol Ð gondolta Johnny. Ð A pokolra sz�ll�s. M�r ha van
olyan hely egy�ltal�n. �ml�tt a nyak�ba a v�z, a k�tban pedig s�t�t volt.
Ki akarta f�jni az orr�t, de a zsebkend�je is csurom v�z volt. 

Ð El�g Ð ki�ltott fel, mikor a v�d�r m�r majdnem bele�rt a v�zbe. 
Ð Mit mondasz?! Ð hajolt be P�ter �r. 
Ð Lent vagyokÉ
Johnny egy darabig himb�lta a v�dr�t, mintha keresg�lne. Azt�n meg-

markolta a k�telet (vagy l�ncot?), �s egy �letem-egy hal�lom ki�lt�ssal
megr�ntotta.

Ð Van egy kis folyos� odalent Ð magyar�zta amikor fel�rt. Eg�szen biz-
tos ott van a kincs.

Ð �s mi�rt nem hoztad el? F�lt�l? Ð mordult f�l Artus Bertrand.
Ð F�ltem Ð vallotta be Johnny. Meg azt�n f�kly�m sincs, hogy vil�-

g�tsak.
Ð M�g j�, hogy az �reg Artus mindenre gondol Ð vigyorgott a m�sik.
Ð Eresszetek le! Ð adta ki a parancsot. 
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Johnny csak erre v�rt. S b�r P�ter �r �s G�za �r el�g lapos pillant�sokkal
m�regett�k Ð m�r amennyire az �t�letid�t�l lehetett pillantgatni Ð, od�bb
s�ntik�lt, jajgatott, h�zta a l�b�t. Mintha megs�r�lt volna odalenn. V�g�l
le�lt egy k�re. A k�t uras�g k�nytelen volt maga leengedni a k�tba a go-
nosz Artust, aki m�r otthon gyerty�kat csomagolt az �tra, �s t�zszersz�maival
egy�tt a ruh�j�ba rejtette. Hogy azt�n mik�pp akart ebben az es�ben t�zet
csiholni f�l l�bbal a v�d�rben, egy k�tba l�gatva, azt m�r sohasem fogjuk
megtudni. Hogy mi�rt? Egyszer�en az�rt, mert amikor m�r j� m�lyen le-
hetett a k�tban ez a s�t�t alak, aki annak idej�n m�g Endre kir�lyfi meg-
gyilkol�s�ban is r�szt vett, �s �ltal�ban v�ve sok borsot t�rt Johnny �s Lajos
kir�ly orra al�, sz�val Johnny, mikor el�rkezettnek l�tta az id�t a cselekv�s-
re, akkor fel�llt �s odasettenkedett a k�t uras�g h�ta m�g�. Azok ny�gtek
�s pr�szk�ltek, nem vettek �szre semmit. K�l�nben is, azt hitt�k,
Johnnynak f�j a l�ba, beteg, meg sem b�r mozdulni, �gy azt�n gyan�tlanul
�ztak �s ny�gd�cseltek a k�t k�v�ja el�tt. Johnny meg egyszer csak hirte-
len lehajolt Ð maga sem tudta honnan vette a b�tors�got, ink�bb tal�n csak
f�lt, s�t nagyon f�lt, hogy mindj�rt kider�l, nincs odalent semmif�le folyo-
s�, s neki v�r�t veszik a gonoszok minden bizonnyal Ð, sz�val lehajolt,
megmarkolta a h�rihorgas P�ter �r l�b�t, �s hopsz! bebor�totta �t a k�tba!
G�za �r csak egy pillanatig t�tov�zott, mikor megl�tta, hogyan t�nik el h�-
rihorgas bar�tja a m�lyben. El�r�ntotta a kardj�t �s ezt sziszegte: Ð Most
v�ged van! Hi�ba h�vnak Szerencs�snek, �t�tt az utols� �r�d!

çm Johnny felemelte a kez�t: Ð Nem �r�lsz, hogy megmentettelek et-
t�l a senkih�zit�l? Hogy nem kell Tarant�i Lajos szolg�lat�ba l�pned? 

Ð Meg�lted a bar�tomat! Ez�rt meglakolsz! 
Ð V�rj! �lnek m�g, szerintem! P�ter urat biztos meg lehet menteni! 
Ð S ha Artus m�szik ki el�sz�r? Ð G�za �r szemmel l�that�lag t�tov�zott.
Ð Int�zd �gy, hogy � legyen a m�sodik. Ez m�r csak a te �gyess�ge-

den m�lik.
Ð Mondasz valamit! Ð A k�pc�s G�za �r visszal�kte a kardj�t a h�vely�be. 
Ð De akkor gyorsan kell cselekedn�nk. Ð �s odaugrott a k�t k�v�j�hoz. 
Ð �ltek? Ð ki�ltotta. Johnny nem hallotta, mit v�laszolnak azok odalent-

r�l, de azt gondolta, hogy nagyobb bajuk nem eshetett, hiszen sek�ly a
v�z, � maga is l�tta az alj�t, pedig el�g s�t�t volt odalent. Legfeljebb elt�rt a
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l�buk, vagy ilyesmiÉ azt viszont j�l hallotta, mit hablatyol G�za �r. �s
igyekezett rajta tartani a szem�t, h�thaÉ Az �rd�g nem alszik. De �gy
t�nt, hogy a p�nzs�v�r uras�g ez�ttal nem akarja becsapniÉ S�t. Eg�szen
�gyesen hazudozott. El�sz�r azt �ll�totta, hogy Johnny elszaladt, azt�n
meg, hogy kir�lyi csapatok �rkeztek, �s �gy l�tszik, hosszabb ideig akarnak
itt t�borozni. Azt�n meg, mintha mag�t az uralkod�t is l�tn�, �s �ppen a
k�t fel� tart, biztos megszomjazottÉ Ut�bbi ugyan nehezen volt hihet�
ebben a fene nagy es�ben, de Artus Bern�t Ð aki id�nk�nt Subich
Mladennek adja ki mag�t Ð, bevette G�za �r mes�j�t. Az�rt csak kardosko-
dott, hogy ki akar m�szni inn�t, �gy sem ismernek r�, �vek teltek el, a ki-
r�ly csak n�h�nyszor l�tta k�zelr�l, � pedig alaposan megv�ltozott. Persze
m�g gonoszabb lett, gondolta ijedten Johnny, de azt�n els�nek m�giscsak
P�ter �r m�szott ki, s b�r alaposan �sszeverte mag�t, m�gis volt benne
annyi harciass�g, hogy Johnnyra t�madjon. G�za �r alig b�rta lecsillap�tani.

Ð Neki k�sz�nhetj�k, hogy megszabadulunk ett�l az �tkozott Subich
Mladent�l.

Ð Aki id�nk�nt Artus Bern�tnak adja ki mag�t.
Johnny, ha nincs ennyire szorult helyzetben, aligha �llja meg, hogy fel

ne nevessen. M�g j�, hogy t�bb neve nincs az �tkozottnak! 
Ð �s mit tesz�nk vele? Ð mutogatott P�ter �r n�mileg egy�gy�en a k�t

fel�. Ð Itt nem hagyhatjuk. K�nny� kim�szniÉ
Ð Fejbe verj�k! Ð mondta elsz�ntan G�za �r. 
Ð Fejbe? Ð k�rdezte m�l�n a m�sik. G�za urat elfutotta a pulykam�reg.
Ð Nan�, majd megfricsk�zzuk az orr�t, megsimogatjuk a haj�t �s sz�pen

elengedj�k. �s tov�bb t�r�nk, hogy zsaroljon �s k�nozzon minket! Esetleg
m�r most lev�ghatn�d a m�sik f�led �s felaj�nlhatn�d neki �ldozatulÉ

Ð J�, j�, de akkorÉ
Ð Johnny lassan h�tr�lni kezdett. �n ezt nem v�rom meg, gondolta, �mb�r

igaz�n j� lenne tudni, mi t�rt�nik ezzel a gonosztev�vel, de mi lesz, ha ezek
m�gis kib�k�lnek? Jobb lenne elp�ly�zni inn�t! �s csak h�tr�lt �s h�tr�lt, �s
ahogy h�tr�lt, egyszer csakÉ Egyszer csak valaki meg�rintette a v�ll�t.
Johnny ijedten megfordult, azt�n majd hanyatt esett a meglepet�st�l. Nem
m�s �llt el�tte mosolyogva, mint az ifj� kir�ly. Nagy Lajos, szem�lyesen. 
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Nyolcadik fejezet

ãEzalattÓ 1378-ban

Sz�val Forg�cs �r �rdekl�d�tt.
Ð De csak annyit mondtam neki, hogy �sszekevert�k Artus Bern�ttal.
Ð Szerencs�s J�nost. 
Ð Azt, azt.
Ð J�l van, fi�! Ugyanolyan okos vagy, mint a nagyap�d! Hadd furdalja

�ket a k�v�ncsis�g, ki volt Szerencs�s J�nos! ït meg Garai uramat. Kever-
ni kell a k�rty�kat, k�l�nben eltesped az udvari n�p! De csitt! ògy l�tom a
kir�lyn�É

Ð T�rgyalnak az urak? Ð k�rdezte Erzs�bet. A lovagteremben �ltek, eb-
ben a hatalmas csarnokban, a di�sgy�ri v�r �kess�g�ben. Az ifj� lov�sz-
mester �s az �reged� uralkod�. Furcsa volt a hossz� asztaln�l, hangjuk
kongott az �res teremben. A kir�lyn� is t�volinak t�nt, amint bel�pett az
ajt�n. Ruh�ja sejtelmesen meg-meglebbent a besz�r�d� f�nyben. Mintha
egy m�sik plan�t�n lenn�nk Ð gondolta a kir�ly.

Ð M�r befejezt�k Ð intett mosolyogva Lajos kir�ly a feles�ge fel�. Csak
diskur�lgatunkÉ

Ð Akkor visszaj�v�k k�s�bb. Nem venn�m a sz�vemre, ha megzavar-
n�m az urakat a sz�rakoz�sban Ð jegyezte meg malici�zusan a kir�lyn�. 

Ð Nem, nem Ð sietett ut�na a f�rje. Ð Mondom, hogy befejezt�k.
Ð �s eld�nt�tte m�r a kir�ly, hogy mit akar? Ð k�rdezte Erzs�bet.
Ð Eb�delni. De csak valami k�nny�t. Ma valahogy nem vagyok form�ban. 
Ð Nem az eb�dre gondoltam Ð komorodott el a kir�lyn�. 
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Ð Tal�n a vacsor�ra? Ahhoz m�g igencsak kor�n van! 
Ð A hadj�ratra gondoltam. Ð Erzs�bet most m�r t�nyleg m�rges lett. Ne

lenne itt ez a Lackfi gyerekÉ
Ð Csak nem Velenc�t k�rdezi fels�ged? Ð csod�lkozott az uralkod�.
Ð A velencei hadj�ratot.
Ð H�t, azt hiszem Ð kacsintott cinkosan Lackfira Lajos kir�ly Ð azt

hiszemÉ Ebb�l nem lesz semmi! Tudod, aki kardot r�ntÉ
Ð �s a f�lov�szmesternek mi a v�lem�nye?
Ð Nem is tudom Ð hat�rozatlankodott az ifj�. Ð Engem m�g soha nem

k�rdeztek meg ilyen fontos �llam�gyekben. 
Ð H�t most k�rdez�nk! Ð fordult Lackfi fel� a kir�ly. Ð Harcoljunk, vagy

ne harcoljunk?
Ð ògy eml�kszem, m�g sohasem siker�lt legy�zn�nk a tengeri k�zt�r-

sas�got Ð kezdte �vatosan a f�lov�szmester.
Ð Ne viccelj, fi�! Szerinted Ô58-ban mi t�rt�nt? �s hogyhogy nem tudjuk

legy�zni?! Ð Lajos megj�tszotta a m�rgesked�st. Felf�jta mag�t �s a szemeit
forgatta. A kir�lyn� csod�lkozva n�zte. M�g sohasem l�tta ilyennek. 

Ð  Megt�madjuk Velenc�t! Csatlakozunk a koal�ci�hoz! Ð ki�ltotta a ki-
r�ly, �s �kl�vel a t�lgyfaasztalra csapott.

Ð S honnan e hirtelen p�lfordul�s? Ð �rdekl�d�tt a kir�lyn�. 
Ð Mif�le p�lfordul�s? Gyermekkorom �ta Velenc�t akarom legy�zni!

�letem �lma v�lik most val�ra! H�vj�tok be a k�veteket! Nem akarom
h�zni az id�t! Most azonnal al��rjuk a szerz�d�st!

Ð Szeretn�k n�gyszemk�zt besz�lgetni fels�geddel!
Ð Mi�rt? A f�lov�szmesterem mindent hallhat! Egy Lackfi el�tt nem

kell titkol�znom! 
Erzs�bet nagyot s�hajtott.
Ð Most m�gis arra k�rem Lackfi urat, hogy t�vozzon. Tal�n n�zze meg,

hogy �hesek-e a lovak. Lackfi Istv�n nagyot nyelt. Tudta, hogy nem ked-
veli �t a kir�lyn�. De a g�nyos megjegyz�sre nem sz�m�tott. 

Ð J�l van, Istv�n! A lovak ugyan nem �hesek, de arra t�nyleg lehetne
gondod, hogy kivigy�k �ket egy kicsit. Sz�p tavaszi nap van, s �gy t�nik,
ma nem megy�nk vad�szniÉ Ð S Lajos kir�ly bar�ts�gosan megveregette
a f�lov�szmester v�ll�t. 
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Ð M�regb�l ne akard legy�zni Velenc�t! Ð Erzs�bet alig gy�zte kiv�rni,
hogy a f�lov�szmester t�vozzon.

Ð Nem m�regb�l akarom legy�zni. Ð A kir�ly hirtelen nagyon f�radt-
nak �rezte mag�t. Mintha eg�sz nap lovagoltam volna Ð gondolta �s meg-
kapaszkodott a sz�k karf�j�ban. 

Ð De m�regb�l. Mert �n meg mertem k�rdezni. Pedig el�sz�r elk�ldted
a k�veteket, hi�ba mondta mindenki, hogy a velenceiek t�nkreteszik a
dalm�t kereskedelmet. Hogy elveszted a Ô58-ban megszerzett kik�t�ket.
Meg a r�gi sz�vets�geseidet, mert p�ld�ul Carrarai Ferenc nem fog min-
dig mell�d �llni, ha a d�zse meger�s�dik. R�ad�sul ez a Contarini Andr�s
rendk�v�l nagyrav�gy� ember! Mi�rt nem mondsz valamit?!

Ð Mert nem hagysz sz�hoz jutni. Ð A kir�ly, aki m�g nem ment el a
lov�szmester, hars�ny volt �s er�teljes, most megt�rt �regemberk�nt
motyogott. Mintha valaki kih�zta volna al�la a sz�ket hirtelenÉ

Ð Ez a legk�nnyebb! Nem hagysz sz�hoz jutni! Kifog�sokat keresni a
legk�nnyebb! Azt is el kellene m�r d�nteni, hogy szeg�ny megboldogult
Katalin l�nyunk helyett ki �s hol uralkodik! A lengyelek azt gondolj�k,
hogy M�ria �s Zsigmond ott �l majd vel�k, Krakk�ban. �s akkor itthon ki
marad? �s �n ezt a Zsigmondot sem szeretem! Hogy egy Luxemburgi
uralkodjon Magyarorsz�gon! 

Ð Egyel�re m�g �lek, �s �n vagyok a kir�ly Ð Lajos kih�zta mag�t. Most
�jra er�teljesnek l�tszott, szemei csillogtak a haragt�l. 

Ð N�ha k�telkedem benne!
Ð El�g legyen! A cs�sz�r fontosÉ
Ð Nekem ne mondd, hogy el�g! Ahelyett, hogy d�nt�seket hozn�lÉ
Ð Erzs�bet! Ð A kir�ly megfogta feles�ge karj�t. Ð Ne marjuk egym�st,

k�rlek! Ð mondta szokatlanul szel�d hangon. Ð A k�rd�s eld�lt, megy�nk
Velence ellen, ez egy. �s M�ria itthon fog uralkodni Zsigmonddal az olda-
l�n, ez kett�. �s Hedvig megy Lengyelhonba. Ez h�rom. De a lengyelek-
nek m�g nem kell tudni err�l. Korai lenne. Hadd higgy�k, hogy nem csak
kir�lyn�t kapnak, de kir�lyt is, Zsigmond szem�ly�ben.  Te meg moso-
lyogj, �s ne veszekedj! Ez n�gy Ð mondta nagyon, de nagyon kedvesen.
A kir�ly szerette a feles�g�t. Annak ellen�re, hogyÉ De ezt a ãhogyÓ-ot
gondolatban sem fejezte be soha.
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Ð Nehogy azt hidd, hogy leveszel a l�bamr�lÉ A kedvesked�sselÉ Ð
de m�r � is mosolygott.

Ð Int�zkedhetn�l, hogy tal�lj�k m�r meg a k�veteket Ð mondta a kir�ly.
M�g a v�g�n lek�s�nk valamir�l! Ð �s kacsintott. 

Ð M�r azt hittem, sosem l�tlak viszont Ð mondta a fiatal kir�ly.
Ð A legjobbkor Ð v�lte Johnny. Egy ideig csak n�zt�k egym�st a szaka-

d� es�ben �s mosolyogtak. V�g�l a kir�ly t�rte meg a cs�ndet.
Ð Azokat mintha l�ttam volna valahol Ð intett a k�t fel� az uralkod�.
Ð Artus Bern�t bar�tai! Ð ki�ltotta Johnny. Annyira gonoszak, hogy a

saj�t cimbor�jukat el akarj�k tenni l�b al�l! Bedobt�k a k�tba, �s most
azon tanakodnak, hogy meg�lj�k-e r�gt�n, vagy hagyj�k �hen halni. 

Ð V�zbe f�lni. Nem ezt akartad mondani? 
Ð Idekint t�bb a v�z, mint odabenn! 
Ð Honnan tudod?
Ð Engem is bedobtak, de azt�n meggondolt�k magukat. Kih�ztak, �s

bedobt�k a gonosz Artust.
Ð Te Jancsi, ezt nem hiszem el! Ð A fiatal kir�ly a cs�p�j�re tette a kez�t.

Ahogy h�travetette a haj�t, �s m�g ebben az arc�t csapkod� es�ben is ma-
gabiztosan mosolygott, Johnnyt �tj�rta az az ismer�s �s megnyugtat� �r-
z�s, amire tavasz �ta eml�kezettÉ �s m�r b�nta, hogy hazudott.

Ð  Ha valakit k�tba dobnak, azt nem h�zz�k ki onn�t t�bb� Ð folytatta
Lajos kir�ly. Legal�bbis nem ugyanazok. De ink�bb azt mondd el nekem,
mit keres itt ez a gazember. Ez az Artus Bern�t. 

Ð Tarant�i Lajosnak keres h�veket. Olyanokat, akik hajland�ak
k�mkedniÉ

Ð �rdektelen.
Ð HogyhogyÉ Ð Johnny meg sem b�rt sz�lalni a meglepet�st�l. 
Ð Ahogy mondom. N�zd, Jancsi! Szerencs�s J�nos. N�zz k�r�l el�sz�r

is. Ð �s a kir�ly k�rbe mutatott a dimbes-dombos t�jon. Ð Hatalmas ez az
orsz�g �s er�s. Ð Lajos meg�llt a besz�dben egy pillanatra, megfogta
Johnny mindk�t v�ll�t �s m�lyen a szem�be n�zett. A sz�l lobogtatta a ha-
j�t, s mintha a nap is kikandik�lt volna a felh�k k�z�l. Megn�zni, mit csi-
n�l a kir�lyÉ
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Ð Azt�n, hogy j�l meg�rtsd, amit mondok, �n vagyok Eur�p�ban a leg-
tehets�gesebb hadvez�r. K�zm�r, a lengyel kir�ly, rokonom �s sz�vets�-
gesem. Most vertem meg a pog�ny litv�nokat, �s �jra meg fogom verni
�ket. Mit �rthat nekem egy olyan gyenge kis fejedelems�g, na j�, kir�ly-
s�g, mint a n�polyi? Ha kell, �ppen vel�k l�pek sz�vets�gre majd, �s re-
meg� t�rddel j�nnek majd elib�m, csakhogy mellettem harcolhassanak!
Tarant�i Lajos! Ugyan m�r! �s te is csak vesztegeted itt az id�d! Pedig an-
nak idej�n, N�polyban �n megmutattam neked a j�v�t. Felh�ztam a gy�-
r�t a vajda ujj�ra, eml�kszel? Eml�kszel, Jancsi?! Hol van most az a gy�-
r�? Nem l�tom rajtad sehol! 

Ð Visszaadtam a nagypap�mnakÉ Ð dadogta Johnny. Ð TudodÉ
Ð Fiam! Benned a feh�r s�rk�ny v�re folyik! Nem ak�rmilyen nemzet-

s�g a Lackfi�! ïk mindig mellettem �llnak, v�szben, bajban, b�rmikor sz�-
m�thatok r�juk. �s te nem hordod a gy�r�t!

Ð Majdnem kiv�geztek! �s akkor �gy megijedtem, hogy visszaadtam a
nagypap�mnakÉ �m k�zbenÉ K�zben Claire is �lmodni kezdettÉ

Ð Ki az a Claire?
Ð Az oszt�lyt�rsam. Illetve a bar�tom Ð sietett hozz�tenni Johnny. H�t-

ha a kir�ly nem tudja, mi az az oszt�lyt�rs. Ð Egy kisl�ny. �s iz�. Az � �l-
maiban sokkal, de sokkal id�sebb vagy. Egy �reg kir�ly, aki Velence ellen
k�sz�l h�bor�ra.

Ð L�tod, ez engem sokkal jobban �rdekel, mint az a k�dlovag Tarant�i
Lajos. Eml�kszel, mikor megk�rdeztem t�led a j�v�t? Ð Johnny f�lszegen
b�lintott.

Ð Nem tudtad megmondani. Pedig j� lett volna tudni, hogy hi�ba me-
gyek N�polybaÉ

Ð Ha tudod, akkor nem indulsz el?
Ð De igen. Akkor is elindultam volna. �cs�m hal�l�t nem hagyhattam

megbosszulatlanul. 
Ð Jobb lett volna tudni a j�v�t? Ð Johnny kezdett fel�l�nk�lni. De a ki-

r�ly nem hagyta mag�t kiz�kkenteni. Elt�k�lten mondta: Ð Jobb lett vol-
na. Nem indulok el m�sodszor, �s nem v�geztetem ki azt a szerencs�tlen
Durazz�itÉ De ennek m�r v�ge! Ide figyelj Jancsi! Ð Jancsi egyfolyt�ban
figyelt, �m a kir�ly kezdett izgalomba j�nniÉ
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Ð Ide figyelj! Besz�lj azzal a kisl�nnyal! Hogy is h�vj�k? 
Ð Claire. Ti azt mondan�tok: Kl�ra. 
Ð Ak�r a Garai l�ny. Sz�val besz�lj vele! H�tha � meg tudja mondani a

j�v�t! Ha l�tott engem �regen, azt is tudja, lesz-e ut�dom? Siker�l-e fiat
nemzenem? Lesz-e Magyarorsz�g nagyhatalom? Johnny! Besz�lj azzal a
Claire-rel! �s hordjad a gy�r�det, l�gy sz�ves! �s ne hazudozz nekem k�t-
ba dob�sr�l! Most menj, �s gyere vissza! Min�l el�bb! Min�l el�bb!

Johnny mintha valahonnan fel�lr�l szeml�ln�, ahogy el�sereglenek La-
jos katon�i odalent a mez�k�n. A sz�l elkergeti a felh�ket, �s a bokrok le-
velein az es�cseppek dr�gak�vekk�nt csillognak a naps�t�sben. M�g l�tja,
ahogy el�m�szik a szerencs�tlen Artus Bertrand. L�tja, ahogy k�v�lyognak
a k�t komikus k�lsej� uras�ggal, �s hogy a katon�k bilincsbe verik �ket.
Johnny fekszik az �gy�n, has�n a k�nyv. AÉ �s a Besz�l� Lovag. �s hi�ba
�lmodik sz�pet, hi�ba menek�l meg csod�val hat�ros m�don a gonosz
Artus Bertrand mark�b�l, most m�gis beszalad az agy�ba az �sszes rossz
dolog, ami ide�t v�rja ebben az �tkozott jelenben. A jelenben, ahol Claire
k�rh�zban van, a nagysz�l�k balh�znak, �s ki tudja, mi�rt, de �sszeomlott
a World Trade Center. A vil�gkereskedelmi k�zpont pomp�s k�t �p�lete.  

Ki volt? Kik voltak? Mi�rt tett�k? Mi volt a c�ljuk? A k�rd�sek ott ke-
ringtek a fej�k felett, mint a ki�hezett saskesely�k. R�ad�sul Lizzy n�ni-
nek igaza volt: az iskola bez�rt. Azt mondt�k, tal�n a j�v� h�ten. �s sz�
sem lehet semmif�le lovagi torn�r�l. �s r�gt�n egy n�vÉ Egy fura n�v
kezdett k�r�zni a leveg�ben, ak�rcsak a m�r eml�tett k�rd�sek �s a kese-
ly�k. Egy idegen hangz�s� n�v: Oszama bin Laden. 

�s h�tÉ Johnny n�ha nem is akart belegondolni. H�t sz�valÉ Renge-
teg halott. Ismeretlenek �s ismer�s�k. Az ikrek sz�lei. Akik tavaly �v v�-
g�n j�ttek az oszt�lyunkba. Azt�n Kate n�ni koll�g�i. Az egyiket felismer-
te k�s�bb a t�v�ben, amint az ablakonÉ �s a h�rek egyre csak j�ttek �s
j�ttek, s egyre rosszabb �s rosszabb h�rek, s az ember n�ha m�r szerette
volna a p�rn�ja al� dugni a fej�t, vagy a homokba, mint az a bizonyos
strucc, amelyik am�gy Nagy Lajos sisakforg�j�t is d�sz�tette. 

A feln�ttek viszont szinte egyfolyt�ban �ltek az asztal k�r�l �s besz�l-
gettek. M�r kevesebbet n�zt�k a t�v�t, mint az els� napon, �s valahogy
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csendesebbek is voltak. Bessy n�ni sem kiab�lt nagypap�val, �s m�g
Anne-nel is igyekezett kedves lenni, mikor Claire �desanyja �tj�tt Johnny
mam�j�hoz egy kis besz�lget�sre. H�t hogyne, szeg�ny Anne, k�rh�zban
van a l�nyaÉ Anyu viszont besz�lgetni akart. Hogy nem kell f�lni, min-
ket nem �rhet semmi baj, a WTC-t az�rt t�madt�k meg, mert az egy jel-
k�p, a modern t�rsadalom, a globaliz�ci� jelk�pe. 

Ð Engem csak az �rdekel, hogy mikor lehet �jb�l iskol�ba j�rni Ð mor-
coskodott Johnny.

Ð Ne viccelj! Ennyire oda vagy �rte?
Ð A lovagi torn��rt vagyok oda! �s, ha akarod tudni, egy�ltal�n nem f�-

lek! Sem att�l a bin a L�d�bant�l, sem m�st�l! Ð �s Johnny becsapta maga
ut�n az ajt�t.

Claire halk duruzsol�st hallott. A halog�nl�mp�k k�kes f�nye el�sz�r
zavarta a szem�t, behunyta, kinyitotta, azt�n megszokta. Hol vagyok? Ð
akarta k�rdezni, de nem j�tt ki hang a tork�n. Azt�n fel akarta emelni a
kez�t, de nem tudta. Azt�n �rezte, hogy egy cs� van bevezetve az orr�n.
Azt�n nagyon megijedtÉ �sszeszedte minden erej�t, megfesz�tette az iz-
mait �sÉ �s egy kedves n�i arc hajolt fel�je. A n�i arc ezt mondta:

Ð No l�m. Mag�hoz t�rt a kis beteg. Ð �s h�trafordult. Ð J�jj�n csak,
doktor �r!

Claire hirtelen megnyugodott. Sz�val k�rh�zban vagyok. Akkor nincs
nagyobb baj. De h�t mi�rt? Id�k�zben viszont m�r k�t arc t�nt fel a l�t�-
mezej�ben. Az el�bb megismert n�v�r�, �s egy bajszos, fiatal f�rfi�. 

Ð Nah�t, de j�, hogy fel�bredt�l! M�ria n�v�r kikapcsolja a sz�jakat. Tu-
dod, musz�j volt lek�tn�nk a kezeidet, mert �sszevissza hadon�szt�l ve-
l�k. A besz�d nehezen fog menni most, nem kell, hogy er�ltesd. Csak b�-
lints, ha �rted, amit mondok. Egy�bk�nt Samuel a nevem. Samuel
Huntington. Mint a h�res politol�gusnak. Tal�n m�r hallott�l r�la. Nem?
Annyi baj legyen! Ð �s elment. 

Fura egy pofa, gondolta Claire. Ez a Samuel. K�zben M�ria n�v�r meg-
igaz�totta a p�rn�j�t. Gyors mozdulattal kih�zta az orr�b�l a cs�vet, picit
felt�masztotta, �s megitatta a kisl�nyt. Claire akkor l�tta, hogy a jobb kar-
j�ba t�t sz�rtak, a t� v�ge pedig egy inf�zi�s ed�nyhez van k�tve. Az ol-
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dat lassan, �m meg�ll�thatatlanul csepegett, mint azokban a sz�rny� fil-
mekben, amikben a hal�lra�t�ltek kiv�gz�s�t mutatj�kÉ Brrr! Claire-t egy
pillanatra kir�zta a hideg. A n�v�r, aki �ppen az inf�zi�t igazgatta, most
megint fel�je fordult. 

Ð Tudod, hogy mi t�rt�nt veled? Ð k�rdezte halkan, de hat�rozottan.
Claire a fej�t r�zta. Ha mag�ba pillantott, csak nagy sz�rkes�get l�tott,

semmi m�st. M�ria n�v�r megfogta a kez�t, �s le�lt az �gya mell�. Igaz�n
csinos, gondolta Claire. �s milyen kedvesen mosolyog! Eml�keztet
valakireÉ De kire isÉ

Ð A WTC Ð mondta M�ria n�v�r. Ð Ott j�rt�l. Nem eml�kszel? Claire
hirtelen nyugtalan lett. Mintha megsz�lalt volna az agy�ban egy cseng�,
�s egyre hangosabban berregett volnaÉ A n�v�r l�tta, hogy baj van.

Ð Ne agg�dj Ð mondta. Most m�r nincs semmi baj! 
çm a cseng� mind hangosabban berregett, s�t szinte ord�tott, Claire

fut�snak eredt, mindenki futott, a l�pcs�korl�tok el�sztak mellette a leve-
g�ben, Kate n�ni fogta a kez�t, �ttemp�ztak az el�csarnokon, odakint �llt
a f�st, megl�tt�k a Brooklyn hidat, anyu integetett �s akkorÉ �s akkorÉ
�s akkorÉ
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Kilencedik fejezet

�l egy ember Novigrad v�r�ban

Alegjobbkor, fens�ges kir�lyom! Pisani Viktor velencei kapit�ny sz�t-
verte a haj�hadunk, s most a dalm�t partok fel� tart az Adri�n. 

Ð H�t haj�ban nem igaz�n tudunk seg�teni, de Horv�ti J�nos macs�i
b�nnak m�r elk�ldtem a gyorsfut�rt. Ha Horv�ti �r megind�tja a sz�raz-
f�ldi csapatokat, akkor tal�n Pisani visszat�r Velenc�be.

Ð Ebben k�telkedem, fens�g! A velenceiek nem tudj�k elk�pzelni, hogy
valaha is idegen katona l�phet v�rosuk f�ldj�re. Kiv�ve, ha m�r ott mas�-
rozik az ellens�g a Rialt�nÉ

Ð Megl�tjuk. Mindenesetre �j haj�hadat kell szerveznetek. A genovai
Doria testv�rek erre a legalkalmasabbak. Luci�n �s Simon tal�n m�g ne-
k�nk is tudnak seg�teni a kir�lyi flotta rendbe szed�s�ben. De ha a Terra
Ferma a mi�nk leszÉ

G�ny�r� volt a m�jus a di�sgy�ri v�rban! A madarak vid�man s�ttet-
t�k a h�tukat a v�gtelen �g alatt, a vaddiszn�k �jszak�nk�nt eg�szen a
v�r�rokig mer�szkedtek, a vadsz�l� meg �ppens�ggel �gy szalad fel a
harminc m�ter magas falakra, mintha sohasem akarna meg�llni. Lajos ki-
r�ly is el�gedetten ny�jtogatta sok sebt�l elny�tt, f�j�s tagjait, �s m�g a
rossz h�reket sem b�nta, amik a t�voli Adriai-tenger fel�l �rkeztek a sz�l
sebes sz�rny�n a kir�lyi udvarba. Itt a szabadban t�rgyalt, a nagy t�l miatt
k�s�n vir�gz� cseresznyef�k alatt, s kedvtelve n�zegette a pomp�s feh�r
szirom�z�nt, s hallgatta a szorgoskod� m�hek dong�s�t. Az el�tte �ll� ge-
novai k�vetek viszont kiss� ijedten pislogtak. Nem kell a dolgokat t�ldra-
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matiz�lni, gondolta mag�ban a kir�ly, ahogy v�gign�zett rajtuk. Elj�tssz�k
az ijedt k�vetet, nehogy meggondoljam magam, �s visszah�vjam Horv�ti
J�nost, esetleg �jb�l hadat ind�tsak Velence helyett d�lre, vagy keletre a
kereszt�ny hit v�delm�ben. K�zben meg �r�lnek, hogy az a nyavaly�s
Pisani nem t�rt r� a v�rosukra a genovai haj�had sz�tver�se ut�n, hanem
egyb�l az Adri�ra tart. Nincs m�g veszve semmi. Ink�bb a kis Hedvig es-
k�v�j�t kell el�k�sz�teni a bajor herceggel, besz�lni kell K�roly �cs�mmel,
no meg Lackfival.. Az�m, merre j�rhat a lov�szmester?!

Ð A f�lov�szmester mindig elk�sik a tan�csb�l Ð hallott meg ekkor egy
kellemetlen, kr�kog� hangot valahonn�t a v�lla m�g�l. 

Ð Te vagy az, Garai �r? Ð n�zett r� komoran a kir�ly. Pedig nem is oly
r�g mosolygott, ha l�tta.

Ð Legf�bb h�ved Ð v�laszolt szemles�tve a n�dor. 
Ð A legf�bb h�veim Horv�ti �rral csat�znak! Ð mordult r� a kir�ly, aki-

nek mintha elf�jt�k volna az el�bbi r�zs�s j�kedv�t. A m�hek is szinte
meg�lltak a leveg�ben, �s k�v�ncsian n�ztek a koron�s emberreÉ Vajon
mi harag�totta meg annyira?

Ð Uraim, v�ge a kihallgat�snak! B�zzunk isten segedelm�ben �s fegyve-
reink gy�zelm�ben! Holnap d�lel�tt, ha j� id� lesz, ugyanitt v�rlak titeket!
Ha esik, a lovagteremben! Ð �s intett a genovaiaknak, hogy mehetnek. Az-
t�n Gar�hoz fordult.

Ð Cudar P�ter szlav�niai b�n, Sz�csi Mikl�s, Himfi Benedek, mind ott
vannak! Csak a Gar�k terpeszkednek itthon, ak�r ha b�ke lenne! Mondd,
n�dor uram, rendes dolog ez? Harminc �ve, mikor el�sz�r megindultam
N�poly ellen, Gil�tfi �r, az akkori n�dor velem tartott!

Ð Uram kir�ly! Ha megint magad induln�l a h�bor�ba, �n lenn�k az el-
s�, aki felk�tn�m melletted a kardot! De te itthon vagy, �s ez az eg�sz ve-
lencei hadj�rat valahogy nem smakkol nekem! M�r megbocs�ss, de egy�l-
tal�n nem hasonl�t a harminc �vvel ezel�ttihez. 

Ð Hogyhogy nem hasonl�t? Ember! Mi�nk lehet Velence, N�poly, az
eg�sz F�ldk�zi-tenger feletti hatalom! 

Ð Minek az nek�nk fels�ges kir�ly? Annyi idegent neh�z  korm�nyoz-
ni! Gondolj csak a lengyelekre! Mennyi baj van vel�k, pedig �k t�nyleg
szeret� rokonaid! Ð �s megnyomta a szeret� sz�t.
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Ð Mert nem l�tsz tov�bb az orrodn�l, az�rt. Mert csak a birtokaid aka-
rod  n�velni, meg a rokonaid �s sz�vets�geseid birtok�t, az�rt. K�zben
meg senki sem �rzi, hogy d�lr�l �j, eddig soha nem l�tott veszedelem fe-
nyeget, a muzulm�n t�r�k, aki el akarja nyelni az eg�sz kereszt�ny vil�-
got! De els�k�nt minket r�g majd meg, erre m�rget vehetsz!

Ð Nem tavaly vert�k meg �ppen Mohamed h�veit? Egy ideig nem
lesz kedv�k erre mer�szkedni.

Ð Eh! Ð A kir�ly �kl�vel belev�gott a leveg�be, majd f�radtan le-
gyintett. 

Ð Mit akarsz? Ð k�rdezte lemond�an. Ezzel a Garaival �n soseÉ
Hogy mit szeret rajta Erzs�bet? Az �m, mit szeret? 

Ð Kir�ly �r, fontos �gyben j�tt�nkÉ
Ð J�ttetek? �n csak t�ged l�tlak, b�r nekem te is t�bb vagy a sokn�l.
Ð Itt a vajda is Ð mutatott bal fel� a n�dor egy h�rihorgas, bajszos

alakra, aki alig �szrevehet�en, de s�nt�tott a jobb l�b�ra. A f�l szeme
koszos kend�vel volt bek�tve, s a haja csapzottan hullott a homlok�ba.  

Ð ç, Losonci L�szl�! Minek k�sz�nhetem a megtiszteltet�st?
Ð A horv�tiak miatt j�tt�nk fels�ges kir�lyom Ð k�h�g�tt a vajda.

Igaz�n, olyan volt, mintha mindig meg lenne f�zva, �s besz�d helyett
csak k�h�gni tudna. 

Ð Hogyhogy a horv�tiak miatt? Ð akadt fel a szeme a kir�lynak.
Ð H�t, ugye, Horv�ti J�nos messze h�bor�zik, idegen f�ld�n.
Ð �s?! Ð t�relmetlenkedett a kir�ly.
Ð �s azt akarj�k, hogy hely�be nevezz ki valakit a h�veik k�z�l! Ð

hallott most meg egy cseng� hangot az egyik cseresznyefa m�g�l. A
f�lov�szmester volt ott, �gy l�tszik mostan�ig hallgat�zott.

Ð Hallgat�zott, Lackfi �r? Ð k�rdezte keserny�sen a n�dor. Pedig
nem titok az �gy, amelyben j�runk.

Ð Az�rt �r�lt volna m�lt�s�god, ha �n nem vagyok itt Ð v�laszolta az
ifj� lov�szmester, �s a kir�ly mell� l�pett. 

Ð Ne hallgass r�juk, rosszban t�rik a fej�ket! Ð s�gta oda az uralkod�nak.
Ð N�zd uram Ð kezdte k�h�gve a vajda Ð, most, hogy Horv�ti J�nos el-

ment a h�bor�ba, b�rmikor Ð lend�lt bele Ð b�rmikor t�madhat d�lr�l a
t�r�k.
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Ð Akikr�l az im�nt besz�lt�nk! Ð kapott a sz�n Garai �r. Ð Akik be
akarj�k falni eg�sz Eur�p�t! Ð �s m�r mosolygott is. 

Ð �s azt szeretn�tek, ha valakit kinevezn�k macs�i b�nnak Ð b�lin-
tott Lajos. 

Ð Ahogy mondod, uram kir�ly Ð mondta egyszerre a n�dor �s a vajda. 
Ð �s kit szeretn�tek macs�i b�nnak? Csak nem a f�lov�szmesteremre

gondoltatok? Ð �s itt a kir�ly Lackfira kacsintott.
Ð Nem, uram kir�ly! A f�lov�szmesternek am�gy is sok gondja vanÉ

Liszkai P�lra gondoltunk!
Ð Liszkai �r asztalnokmester. Sz� sem lehet r�la. Ð A kir�ly hirtelen el-

sz�nt lett �s pattog�s. Ð Ott nagyobb sz�ks�g van a szolg�lataira. �s k�-
l�nben Ð �s itt jelent�s�gteljesen r�n�zett a n�dorra Ð tavaly vert�k meg
�gy a t�r�k�t, hogy soha t�bb� nem fog visszat�rni! �s most elmehettek.
Mi m�g t�rgyalunk egy kicsit a lovakr�l! Ð �s intett a kez�vel.

Ð Ez nem j�tt be, n�dorom Ð k�h�gte ki a szavakat a vajda, mikor hall�-
t�vols�gon k�v�l �rtek a kir�lyt�l.

Ð T�l kor�n j�tt�nk Ð v�lte a n�dor. T�l hamar azut�n, hogy kir�-
gattuk a m�sik Lackfit. �s rosszkor, mert betoppant a rokona. çm te
vagy a vajda m�r k�t �ve, �s nem a Lackfiak. �s nekem ez a legfonto-
sabb! �s hirtelen arcon cs�kolta azt az undor�t� figur�t, aki se besz�l-
ni, se j�rni nem tudott rendesen, �s a haja csapzottan hullott a
szem�reÉ

Ð El kell, hogy mondjak valamit.
Ð H�t akkor mondjad, Istv�n!
Ð �l a Horv�tiakn�l valakiÉ
Ð M�r megint a Horv�tiak? Te is rosszat forralsz ellen�k?
Ð ògy ismersz engem, kir�lyom?
Lajos megfogta a v�ll�t a f�lov�szmesternek.
Ð Nem. Nem �gy ismerlek. 
Ð Sz�val Novigrad v�r�ban �l egy ember. Ð Lackfi Istv�n nagy leveg�t

vett. Egy ember, akit Artus Bern�tnak h�vnak. 
Ð Artus Bern�t? De ismer�s! Csak nem N�polybanÉ?
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Ð De igen, N�polyban. M�g a nagyap�m mes�lt r�la. Hogy � fojtotta
meg Endre kir�lyfit. �s m�g azut�n isÉ

Ð Ne is mondd! M�r eml�kszem mindenre! Rettent� egy bajkever�! R�-
ad�sul valami Fekete Hal�lt j�tszott nekem, hogy r�m ijesszen, de ez egy-
�ltal�n nem siker�lt neki. Utolj�raÉ utolj�ra ann�l az it�liai foly�n�l l�t-
tamÉ Hogy is h�vj�kÉ hogy is h�vj�kÉ 

Ð Sz�val Artus Bern�t ott van. Szervezkedik ellened, de azt hiszem
megl�gyult az agya egy kiss�. M�g mindig azt hiszi, hogy Tarant�i Lajos
szolg�lat�ban �ll, �s az � nev�re esketi fel azokat a b�k�s v�ndorokat, aki-
ket siker�l elfognia a v�r k�rny�k�n. Legut�bb valami lengyel herceget
fogott meg, de vannak magyar, s�t orosz rabjai is. 

Ð Ne mondd! Pedig Tarant�i Lajos r�g meghalt. 
Ð Ez�rt mondtam, hogy meghibbant. De ami m�g fontosabb, hogy For-

g�cs �r �rdekl�d�tt ut�na! 
Ð Forg�cs Bal�zs? A kir�lyn� poh�rnoka?
Ð Az bizony.
Ð S vajon mi�rt?
Ð Tulajdonk�ppen nem Artus Bern�t �rdekelte, hanem az a k�l�n�s

ifj�É Az a Szerencs�s J�nos!
Ð Nem lehet m�r fiatal ez az Artus Bern�tÉ
Ð Fels�ged koroszt�lyaÉ Sz�val Szerencs�É
Ð Ide figyelj, Istv�n! Ne mondd ki nekem t�bb� ezt a nevet! �s azt se

k�rdezd, hogy mi�rt! Tudod mit? Ð tette hozz� Lajos, mert l�tta, hogy a
f�lov�szmester eg�szen ijedten n�z r�. Ð Tudod mit, sakkozzunk egyet! Ð
�s bevonultak a lovagterembe.

M�snap reggel az ifj� Lackfi Istv�n �tra kelt a t�voli Novigr�d fel�.
Hogy gyorsan mozoghasson, csup�n hat h� embere k�s�rte. A v�ltott lo-
vakkal val� sz�guld�s ellen�re majd egy h�napba telt, m�g sok-sok kaland
�s megpr�b�ltat�s ut�n el�rt a tengerparti v�rhoz. Ezalatt a velencei
Pisani Viktor tengernagy sem t�tlenkedett: bevette Cattar�t, Sebenic�t �s
Arb�t, s �gy egyre d�lebbre jutott az Adriai-tenger partj�n, �m Trauval, B�-
la kir�ly Trauj�val nem boldogult. êgy Lackfi �s kis csapata csak viszonyla-
gos biztons�gban z�dulhatott le a Velebitek majd k�tezres ormai k�z�l a
k�kl�n csillog� tenger partj�raÉ
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Tizedik fejezet

Subich Mladen? Szem�lyesen!

Kik vagytok, �s mit akartok? 
A v�r kapuja el�tt t�boroztak. Viszonylag rendben voltak m�r, el�z�

este a k�zeli faluban megvacsor�ltak, siker�lt mosakodniuk, no meg ami a
legfontosabb: aludni! �s a lovak is pihentek. Most eg�sz frissen, b�r a
hossz� �tt�l kiss� meggy�t�rten �csorogtak a szikr�z� naps�t�sben. El�t-
t�k g�nd�r haj�, j� �tvenes uras�g, l�h�ton. Tulajdonk�ppen Garai uram-
ra hasonl�t, �m ennek a szem�b�l tisztas�g �rad, nem �gy, mint a n�dor�-
b�l, gondolta Lackfi Istv�n, a kir�ly f�lov�szmestere.

Ð A kir�ly f�lov�szmestere vagyok, Lackfi Istv�n. Orsz�gos �gyben j�-
rok. Maga a kir�ly k�ld�tt. �s Istv�n megmutatta a gy�r�j�t a tiszta sze-
m� uras�gnak.

Ð Na �s mi az az orsz�gos �gy? Ð k�rdezte amaz.
Ð El�bb el�rulhatn� kend, hogy kit tisztelhetek az �rban? Ð �rdekl�d�tt Lackfi.
Ð A f�lov�szmester nem tudja, hogy kinek a birtok�n j�r? Ð h�kkent

meg a m�sik.
Ð Att�l m�g nem biztos, hogy maga a birtokos �l el�ttem Ð hunyor�tott

ravaszul a f�lov�sz. 
Ð H�t most az egyszer pedig m�rget vehetsz, Lackfi uram! Mert akivel

besz�lgetsz, az nem m�s, mint Subich Mladen, szem�lyesen!

Claire fel�lt az �gyban. Eg�szen frissnek �rezte mag�t, s �r�mmel l�tta,
hogy azok az �tkozott cs�vek nincsenek seholÉ Csak a bal kez�ben van m�g

79



egy t�, biztos az inf�zi�hoz. Ketten voltak m�g a szob�ban rajta k�v�l, s b�r-
mennyire is s�t�t volt �gy az �jszaka k�zep�n, Claire a bevil�g�t� hold f�ny�-
n�l l�tta, hogy l�nyok, �s vele egykor�akÉ B�k�sen szuszogtak a paplan
alatt, csak az egyik morgott id�nk�nt �lm�ban mindenf�le �rthetetlen
szavakatÉ Claire �vatosan kisurrant az �gy�b�l, �s az ablakhoz l�pett. Alv�
nagyv�rost l�tott odakint, egy kicsit t�ls�gosan is alv�tÉ Pusztul�snak
ugyan semmi nyoma, de m�skor t�bben szoktak lenni az utc�nÉ T�bb aut�
�s t�bb f�nyÉ T�nyleg, mi t�rt�nhetett a WTC-vel? Mert valami borzaszt�
t�rt�nt, ezt a kisl�ny vil�gosan �rezte, �s a szorong�s �gy ker�lgette, mint va-
lami makacs viharfelh�, amely nem b�rja elengedni a hegycs�csot. Egyszer
kisl�nykor�ban kir�ndultak a Szikl�s-hegys�gbe, ott l�tott ilyet. A v�lgyben
rekken� h�s�g �s naps�t�s, f�l�tt�k meg csak kering az az �tkozott felh�É

A rohan�sra eml�kezett. Mindig csak arraÉ �s a f�jdalomra a tark�j�n.
�s k�sz. T�nyleg, milyen isÉ �m, ahogy odany�lt, csak egy tompa kis puf-
fad�st �rzett, �s eg�szen enyhe f�jdalmat. Le�t�ttek?! Claire egy m�sod-
percre megijedt. M�g a sz�ve is gyorsabban kalap�lt egy pillanatig. Dehogy-
is! H�t akkor? Ð k�rdezte Claire Claire-t�l. Akkor csak egy dolog lehetÉ egy
darab k� a World Trade Centerb�l! �s m�r megint szaladni kezdett a sz�ve.
Mi a fene t�rt�nt? Mi t�rt�nhetett itt? Meg kell tudnom azonnal! �s Kate
n�ni? �s mi�rt vagyok k�rh�zban? J�, persze a tark�m f�j egy kicsit, el�jul-
tam, de akkor is... Honnan tudhatn�m megÉ Hopp! A folyos�! Annak az
ablakai a m�sik ir�nybaÉ gyer�nk csak ki egy pillanatra! �s Claire elindult.
�s k�zben egy furcsa hang motoszk�lt a fej�ben, �s ez a hang azt mondta
neki, hogy nincs minden rendben ezzel a Subich MladennelÉ De engem
most a WTC �rdekel! Ð vitatkozott Claire a hanggal. Az m�r lefutott t�rt�net
Ð s�gta-b�gta a hang. Ellenben ez a Subich Mladen, akir�l az el�bb �lmod-
t�l, ez egy gyan�s alak! Nem r�la mes�lt annyit a bar�tod n�h�ny h�napja?

De igen! Ð �llt meg Claire, m�g miel�tt a kez�t a kilincsre tette volna. M�r
eml�kszem! Ð �s k�zben hat�rozottan lenyomta a kilincset. Azt mes�lte Ð l�-
pett ki a folyos�ra Ð, hogy ez a gonosz Artus Bern�t Ð tekintett ki az ablakon
Ð, hogy ez a gonosz Artus Bern�t Ð merre is van Manhatten? Ð sz�val id�n-
k�nt Subich Mladennek adja ki mag�t! �s megpillantotta. Pontosabban csak
a hely�t. A WTC ugyanis Ð nos, a pomp�s k�t torony nem l�tszott seholÉ
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Ð Artus Bern�t miatt j�ttem Ð mondta a fiatal Lackfi. Ð A k�meim jelen-
tett�k, hogy itt van n�lad. Pontosabban, hogy itt rejt�zk�dik Ð �s igyekezett
olyan szigor�an n�zni, amennyire csak tudott.

Ð Dics�rd meg a k�meidet Ð mosolygott a v�rkapit�ny. Ð De a rejt�zk�-
d�st illet�leg t�vednek. Gyere, megmutatom neked.

Ð Artus Bern�tot?
Ð Artus Bern�tot Ð biccentett a m�sik, �s intett, hogy k�vess�k. ï maga

el�reindult, a v�rkapu fel�. 
Ð Vigy�zzunk, Istv�n! Ð s�gta az egyik fegyveres. Ð H�tha csapda!
Ð Ne agg�dj, Gerg�! Nem lesz semmi baj! Megmutattam a gy�r�m, s a

kir�ly ember�t nem szokt�k b�rt�nbe z�rniÉ
Ð De azt mondta, hogy � Subich Mladen!
Ð Na �s? Ð k�rdezett vissza az ifj� Lackfi �r. K�zben temp�san haladtak

a v�rkapu ir�ny�ba.
Ð �s Subich Mladen Artus Bern�t �lneve! 
Ð Ne hidd azt, hogy te fedezted fel a spanyolviaszt! Ð Lackfi �r meg�llt

egy pillanatra. Ð De ez az ember itt nem Artus Bern�t! Ð �s tov�bbindult.
Ð Ott van ni! Ð mutatott el�re az ãigaziÓ Subich Mladen, k�t b�stya k�z�.

�s akkor megl�tt�k. L�ncokkal �s k�telekkel volt �sszecsom�zva a test, fej�n
pedig valami sisakf�le, ami az �lla alatt is folytat�dott, �s az alak a sisak �ltal
volt felakasztva egy, a v�rfalb�l ki�ll� vasr�dra. A szemeit m�r kiv�jt�k a sir�-
lyok, de az arc�n a barackmag alak� jellegzetes forrad�sr�l az�rt m�g fel le-
hetett ismerni. Artus Bern�t volt az, pontosabban az egykori Artus Bern�t f�l-
di maradv�nya. A gonosztev��, aki maga volt az �rd�g! Szem�lyesen.

Ð M�r anyu is bej�tt megl�togatni, holnap j�n az of�, meg n�h�nyan az
oszt�lyb�l, �s k�pzeld, nincs meg a mobiltelefonom, mert valaki ellophat-
ta am�g meg nem tal�ltak, a k�dommal egy�tt, tudod, fel�rtam egy kis cet-
lire, �s eltelefon�lt az a valaki vagy ezer doll�rt, de anyu m�r szerencs�re
letiltatta, �s kifizetheti r�szletre is. El�g r�mes, nem gondolod? Ð hadarta
egy szuszra Claire.

Ð ògy volt, hogy �n is holnap j�v�k, csakÉ
Ð Jobb, hogy ma j�tt�l, lehet, hogy egy-k�t napon bel�l hazaengednek.

A telefon pedig m�r nem �rdekel. Sokkal fontosabb, hogyÉ hogy �gy nyu-
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godtan besz�lgethet�nk. Vel�k meg ne t�r�dj! Ð intett Claire k�t kuncog�
szobat�rsa fel�, akik ebben a pillanatban �rezt�k �gy, hogy nem b�rj�k to-
v�bb �s kiszaladtak a folyos�ra. Ott azt�n hangos kacag�sban t�rtek kiÉ

Ð Legal�bb kimentek Ð v�lte Johnny n�mileg zavartan.
Ð Az nagyon j� Ð suttogta Claire titokzatosan �s k�r�ln�zett.
Ð Csak nem? Ð k�rdezte Johnny �s k�zelebb h�zta a sz�ket Claire k�r-

h�zi �gy�hoz. 
Ð De igen! Eg�szen k�l�n�s, de folyton err�l �lmodomÉ ti nem szere-

peltek benne, hanem csup�n a kir�ly meg azok a fondorkod� urak! H�, az
egyik nagyon gonosz!

Ð Csak nem Artus Bern�t?
Ð ç, dehogy! Ð ki�ltotta Claire. Ð V�rj, mindj�rt elmondom Ð de m�r a

gondolatt�l is libab�r�s lett a h�ta �s val�szer�tlen�l kit�gultak a szemei Ð
elmondom r�gvestÉ

Ð Mi�rt, mi t�rt�nt? Ð s�rgette izgatottan Johnny. 
Ð H�t, kiv�gezt�k Ð b�kte ki v�gre a kisl�ny.
Ð Kiv�gezt�k? Kicsoda v�gezte ki?
Ð Nem fogod elhinni. Subich Mladen v�geztette ki. Szem�lyesen.

Ð Csoda, hogy id�ig �letben maradt. Nem tudom, hogyan sz�mol el a
teremt�j�nek, annyi b�n terheli a lelk�t. K�mked�s, �rul�sÉ �mb�r
Tarant�i Lajos m�r r�gen meghalt.

Ð Akkor tal�n m�gis �letben kellett volna hagyni.
Ð Ugyan m�r, f�lov�szmester uram! Ink�bb p�ld�t kell statu�lni! Pisani,

ha erre haj�zik, l�ssa, mi v�r a talj�n gazemberekre! Azt�n meg vissza�lt a
nevemmel! Azt mondta, hogy � Subich Mladen! Pedig m�g az ap�mat is
�gy h�vt�k. �n m�r a negyedik Mladen vagyok a csal�dban! 

Ð çll�t�lag volt itt egy lengyel hercegÉ
Ð Van is! çmb�r szerintem soha nem volt herceg! Gyere, megmutatom!
�s Subich Mladen mack�s j�r�s�val elindult a v�rudvarr�l a t�gas lo-

vagterem bej�rata fel�. Lackfi �r pedig k�vette. 
Ð M�r �sszeh�vtam �ket, tess�k itt vannak mind! Ð mondta Subich �r �s ki-

nyitotta az ajt�t. �s t�nyleg ott �ltek sz�pen, egym�s mellett. Nagypapa, azt�n
Johnny, Maciek �s kiss� t�volabb t�l�k, mogorva k�ppel Ð Sz�sa. Az �rkez�kre
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valamennyien felkapt�k a fej�ket, csod�lkozva, zavartan, de rem�ny-
kedve. M�g Sz�sa is �rdekl�dve pislogott Lackfi �rra. Azok pedig csak
meg�lltak az asztalf�n �s csendesen n�ztek. Sz�sa t�relme fogyott el
leghamarabb.

Ð Ez az �j m�di, hogy csak bamb�n b�multok, s nem sz�ltok egy sz�t
sem? J� fejek vagytok, mi? D�g�s cs�v�k!

Ð Lackfi �r, te �rted, hogy mit besz�l? Ð k�rdezte Subich Mladen a f�lo-
v�szmestert.

Ð Sosem hallottam hasonl�t!  Ð v�laszolta a megsz�l�tott. 
Ð Persze, sz�vj�tok csak az agyatok! Ð folytatta egyre d�h�dtebben Sz�-

sa. Ð Palimad�rnak n�zel, mi? Ð �s k�p�tt egyet. 
Ð Ez egy orosz fogoly Ð magyar�zta a v�rkapit�ny. Furcsa, keleti szok�-

sok rabja, �s n�ha hazai szavakat kever a nyelv�beÉ Ez a palimad�r
p�ld�ulÉ

Ð Nem vagyok keleti! Ha akarj�tok tudni Brooklynb�l j�ttem �s tagja
vagyok az orosz maffi�nak! �n vagyok a K�poszta jobbkeze! 

Ð Neh�z lesz �gy besz�lgetn�nk Ð mondta a f�lov�szmester nagyot s�-
hajtva. 

Ð Pedig a t�bbiek jobban �rdekelnek. Ez itt p�ld�ul Ð kezdte volna, �s
Johnnyra mutatott Ð de a ãK�poszta jobbkezeÓ tov�bbra sem b�rta meg�ll-
ni sz� n�lk�lÉ

Ð Azonnal engedjetek haza! Ð kiab�lt. ògy l�tszik, arra gondolt, hogy
k�vetel�zhet. Hiszen a k�tba sem dobt�k be, meg sem bilincselt�k, �s ez
az ifj� is igen bar�ts�gos �br�zat�É

Ð Hol van az a te haz�d? Ð mordult r� Subich Mladen. Ð Tal�n bizony a
v�r k�tj�ban? Vagy �ppen a kazamat�k s�t�t fordul�iban, ahonn�t m�g
ember nem ker�lt ki �lve? Jobban teszed, ha cs�ndben maradsz! Minket k�-
l�nben is ez az ifj� �rdekel itt, ni!  Ð �s Johnny fel� b�k�tt a mutat�ujj�val. 

Ð çll�t�lag te meg tudod mondani a j�v�t! Alkimista vagy? Ð k�rdezte
most Lackfi �r.

Ð Ezt m�g megkeser�litek! M�g megismeritekÉ ����! Ð Sz�sa kiab�l�sa
v�g�l k�ts�gbeesett jajki�lt�sokba fulladt. Subich Mladen ugyanis megunta
az �b�gat�st, �s intett az �r�knek, hogy dugj�k be valami elhagyott helyre
a nagy K�poszta elvbar�tj�t, mert nem tudnak t�le nyugodtan besz�lgetni.
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Ð Senki sem tudja megmondani a j�v�t Ð sz�lalt meg a nagypapa, aki
eddig a t�bbiekkel egy�tt cs�ndben figyelte az esem�nyeket. 

Ð Te is a t�ml�cben akarsz megpen�szedni, v�n csont? Ð �rdekl�d�tt
Subich Mladen nem t�l bar�ts�gosan. Ð A fiadat k�rdezt�k, nem t�ged!

Ð Az unok�m a Jancsi gyerek, nem a fiam.
Ð Ann�l ink�bb tartsd a sz�d! No fi�, tudod a j�v�t, vagy nem tudod?
Ð T�bb dolog van �gen, s f�ld�n, mintsem b�lcselmetek felfogni k�-

pes! Ð jutott esz�be Johnnynak hirtelen a Zeuszt�l hallott Shakespeare-
id�zet. 

Ð L�tom, v�g az eszed, de nem a k�rd�sre v�laszolsz. Tal�n bizony
azt is meg tudod magyar�zni, hogy kit h�vott ez a szerencs�tlen k�-
poszt�nak? Ð �s a v�rkapit�ny a h�ta m�g� b�k�tt, arrafel�, amerre
Sz�s�t elcipelt�k.

Ð Az orosz maffiavez�rt h�vj�k K�poszt�nak Ð magyar�zta Jancsi. Ð
Az�rt, mert � a fej!

Ð Mi fia? Ð �rtetlenkedett Subich �r. 
Ð Maffia. Kal�zok, zsiv�nyok band�ja. Vagy ilyesmiÉ
Ð Aha Ð mondta Subich �r. Ð Most m�r �rtem Ð b�lintott, �mb�r semmit

sem �rtett. Ð Ez�rt kiab�lt annyira cs�ny�n ez a gyerekÉ No, a kazama-
t�kban majd illemet tanul!

Ð Szeretn�m, ha nem esne b�nt�d�sa! Alapvet�en j� sz�nd�k� fi�, csak
t�l sok id�t t�lt�tt, hmÉ rossz t�rsas�gban Ð v�lte Johnny. 

Ð Megl�tjuk, megl�tjuk! Ð d�rzs�lte a kez�t a v�rkapit�ny. Ð Te viszont,
ha j�l sejtem, hossz� �tra indulsz. 

Ð Hossz� �tra?
Ð Bizony. Lackfi �r mag�val visz Di�sgy�rbe. De a lengyel herceg ut�n

�rdekl�dt�lÉ
Ð Teljesen kiment az eszemb�l ebben a nagy kiab�l�sban!
Ð ï az, b�r nem herceg Ð mutatott Maciekre Subich Mladen. 
Ð ï nem tagja annak a mifi�nak? Ð �rdekl�d�tt Johnnyt�l Lackfi �r.
Ð Nem, nem. Rendes gyeÉ iz�, lovag! Ð kapcsolt Johnny. Nagy K�zm�r t�-

voli rokona Ð tette hozz�.  Ð Ez�rt tartj�k hercegnek Ð b�k�tt Maciek oldal�ba.
Ð Akkor t�ged is magammal viszlek! Ð d�nt�tt a f�lov�szmester, �s mi-

el�tt b�rki megsz�lalhatott volna, h�traarcot csin�lt �s kisz�guldott az aj-
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t�n. Subich pedig n�h�ny m�sodpercig olyan �that�an n�zett azokkal a
t�zes sasszemeivel, hogy Johnny�k meg sem mertek mukkanni. Azt�n
k�vette Lackfi uratÉ

Ð ÉSz�val a te �lmodban ott van a nagypapa �s Maciek meg Sz�sa?!
Ð �s te is Ð b�lintott r� a kisl�ny. 
Ð �s ott besz�lget�nk, meg minden?
Ð Ahogy mondod.
Ð De h�t, hogy lehetÉ Hiszen �n is err�l �lmodok, �s �n is ott j�rok a

k�z�pkori Magyarorsz�gonÉ �s az �n �lmaimban eg�szen m�s dolgok
t�rt�nnek velem, mint a te �lmaidban!

Ð �s mi ebben a k�l�n�s? Ð k�rdezett vissza Claire. Ð Azokat te �lmo-
dod, ezeket meg �n. 

Ð Igen �m, de �n valami jelent�ktelen nyavalyg�st �lmodok holmi kis-
nemesekr�l meg Artus Bern�tr�l, te viszont pont arr�l az id�r�l, amir�l a
nagypapa k�nyve sz�lÉ �n ak�rh�nyszor kinyitom a k�nyvet �s elal-
szom rajta, mindj�rt 1352-ben tal�lom magam 1378 helyett! �s h�t nem
csak az id� �rdekes, hanem, hogy benne vagy a sodr�sban!

Ð Milyen sodr�sban?
Ð A t�rt�nelem sodr�s�ban. A legsz�lesebb mederben. Olyan ott a v�z,

hogy csak r�p�ti mag�val az embert! Ð Johnny eg�szen belelkes�lt. �s
esz�be jutott, amit ott a Brooklyn h�dn�l akart mondani azon a v�gzetes
napon, amikor Claire elindult a WTC-be. 

Ð Claire! Ð �s megszor�totta a kisl�ny kez�t. Ð Add nekem az �lmaidat
Claire! 

Ekkor l�pett be az egyik vihog�s. Nem volt cs�nya kisl�ny, ezt Johnny
is igen gyorsan meg�llap�totta, �m, ahogy megpillantotta �ket, �gy k�z a
k�zben, h�t majdnem kifordultak a szemei. 

Ð Bocs�nat Ð suttogta, majd felkacagott. �s kiszaladt az ajt�n. 
Ð M�r mondtam. Az �n �lmaim az �n �lmaim. Ð Claire mosolygott, �s

k�zben �gy besz�lt, mintha egy szellemi fogyat�kos �lne itt vele szemben.
Lassan �s artikul�ltan.

Ð A te �lmaid pedigÉ
Ð J�, j�, ezt m�r hallottam! Azok az �n �lmaim! De akkor is! Nekem kell

arr�l �lmodnom!

85



Ð Hol van ez el��rva, kedves Johnny? Ð �s Claire megnyomta a kedves
sz�t. Johnnyn meg �tfutott valami k�nnyed borzong�s. Mint amikor ta-
vasszal el�sz�r �g le az ember.

Ð Hol van el��rva az, hogy kinek kell �s mir�l kell �lmodni? Na l�tod! Ð
mondta, mert Johnny megad�an lehajtotta a fej�t. Ð Na l�tod! Sehol.
EllenbenÉ

Ð Ellenben? Ð kapott a sz�n Johnny.
Ð Ellenben �lmodhatn�nk egy�tt err�l a n�gy �vr�l. Hogy egyszerre

vagyunk ott a m�ltban, �s akkor v�gre te is belesz�lhatsz majd az esem�-
nyek menet�beÉ

Ð De h�t hogyan? Hogyan tehetn�m �n meg eztÉ
Ð Lazulj el, Johnny! Csak menj haza �s lazulj el! �s ne legy�l t�bb�

olyan nagyk�p�, mint az els� napokban az iskol�ban! �s ne n�zz t�bb�
TaÉ  Ð Claire itt megakadt. Azt akarta mondani: ne n�zz t�bb� Tamara
Bakerre! De m�g idej�ben kapcsolt. Hogyisne! M�g csak az kell, hogy
Johnny azt higgye: f�lt�keny! B�rÉ ki tudja? 

Ð Kire ne n�zzek?
Ð Johnny! Arra �s oda n�zel, ahov� csak akarsz! Hiszen tied a vil�g!

Vagy nem?
Ð Most t�nyleg nem �rtelek! Mostan�ig annyira j�ban voltunk, �s

mostÉ
Ð Mi van most? Ha �lmodni akarsz, menj haza! Itt a k�rh�zban nem

fekhetsz le! Ha csak nem a fi�k k�zt, egy emelettel feljebb! N�ha �gyis
annyira betegnek l�tszolÉ

Ð K�sz. Ink�bb hazamegyek. Ð M�g odakint intett a vihog�knak, hogy
szabad a p�lya, visszatelep�lhetnek az �gyaikra. Azt�n elindult hazafel�.

Johnny eg�sz �ton ezen a k�l�n�s besz�lget�sen t�prengett. K�zben
tov�bb borzongott, �s azt sem felejtette el, hogy ha m�sodpercekre is, de a
kez�ben tartotta Claire kez�t. M�g akkor is ez j�rt az esz�ben, amikor ott-
hon benyomta a bej�rati ajt�t, �s akkor is, amikor lezuhanyozott �s v�gre
befekhetett az �gy�baÉ Nehezen j�tt az �lom, de egyszer csak meg�rke-
zett �s ezt suttogta a f�l�be:

ãLazulj el, Johnny! Lazulj elÉÓ  Eg�szen Claire hangja van ennek az
�lomnak, mosolygott Johnny �s a f�l�re h�zta a paplant. Eg�szen olyanÉ
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Tizenegyedik fejezet

Siker�lt!

�s ott volt! Vesz�lyes szurdokban sz�guldottak, feh�r szikl�k meredez-
tek k�r�s-k�r�l minden�tt. Az ellens�g meg l�h�ton �ld�zte �ket, ame-
lyik pedig nem m�g�tt�k v�gt�zott, az f�ntr�l hajig�lta r�juk a k�veket,
hogy alig gy�ztek elhajolni el�l�k! De ott volt, �s �r�m�ben legsz�veseb-
ben felkacagott volna, �m err�l most sz� sem lehetett, annyira kellett
vigy�zniÉ Nehogy kificam�tsa a lova a l�b�t! Johnnynak ez a lehet�s�g
eddig esz�be sem jutott! Hiszen akkor mindennek v�ge! �s els�padt a
nyeregben. Els�padt, de valami k�l�n�s elsz�nts�g is gy�keret vert benne,
hogy csak az�rt is! Csak az�rt is megmutatj�k, hogy mi az a magyar virtus!
K�r�ln�zett �s megl�tta maga m�g�tt nagypapit, ahogy lelkesen n�gatja
�reg geb�j�t, azt�n ahogy el�ren�zett megpillantotta Macieket, Lackfi
urat, s�t m�g Sz�s�t is, �m Sz�sa keze h�tul �ssze volt k�t�zve, �s egy
nagy darab ismer�s harcos �lt m�g�tte a l� h�t�nÉ Johnny nagyokat
huppant a nyeregben �s megpr�b�lta kital�lni, vajon kik �ld�zhetik �ket.
�s ki ez az �ri�s katona? ògy l�tom m�r nem fiatalÉ Hirtelen vel�tr�z�
ord�t�s �ll�totta meg �ket. A szurdok v�g�n egy ki�ll� szikl�n varkocsos
harcos �llt, hatalmas harcsabajusszal. Visszacsap� �jat tartott a kez�ben, iz-
mos karj�val megfesz�tette a h�rt, s a ny�lvessz�t nagypapa mell�nek sze-
gezte, de miel�tt m�g �tj�ra tudta volna bocs�tani a hal�los vessz�t, hol-
tan rogyott �ssze. A nagy darab ismer�s meglengette a sz�mszer�j�t, �s r�-
juk ki�ltott: Ð Ne �lljatok meg, ezek mind hegyi rabl�k! Az ott m�r Knin
v�ra! Ð �s intett, hogy siessenek! 
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Toldi Mikl�s! Ð ugrott be Johnnynak. ï a nagy erej� vit�z, semmi k�t-
s�g! �s Knin meg Subich Mladen v�ra! Eml�kszem r� A strucc v�r�b�lÉ
Akkor pedig meg vagyunk mentve! �s majdnem felnevetett. A j� Subich
Mladen! R�hej. De most figyelni kellÉ Figyelni kell nagyon! A sz�guld�s-
ra! Hopp! çtugrattunk ezen a kis patakon! Ez �gyes volt. �s mintha a k�-
dob�l�s is megsz�nt volnaÉ Viszont Sz�sa elt�nt a szeme el�l! Akkor
esett le a l�r�l, amikor Toldi megmentette nagypapa �let�t a varkocsos
harcos nyil�t�l. Lecs�szott a nyeregb�l, �s elt�nt egy szikla m�g�tt.

A szurdok alattuk kisz�lesedett, s lassan emelked�, erd�vel bor�tott te-
rep t�rult a szem�k el�. Kevesebb szikla, s t�bb b�v�hely. S a hegy tetej�n
ott s�t�tlett a hatalmas v�r. Johnny lelass�totta a lov�t �s k�r�ln�zett. Tu-
lajdonk�ppen a kis csapat minden egyes tagj�t ismerte. Kiv�ve ezt az ap-
r�d k�lsej� ifj�t, akinek m�g a bajsza sem serken, s k�l�n�s elsz�nts�ggal
hajtja-�zi parip�j�t felfel� a meredek lejt�n. Johnny ugyan�gy kutatott az
agy�ban, mint az el�bb, mikor Toldit megl�tta, s m�g nem ismerte fel.
M�g h�ny ismeretlen ismer�ssel hoz �ssze a sors? Maciek ugratott mell�-
je, �s r�mosolygott. Hm. Willie-nek jobban �r�lt volnaÉ De h�t az �lmait
nem v�logathatja meg az emberÉ 

Ð Te Jancsi! Eg�szen j� ez a j�t�k, nem gondolod?
Jancsinak sz�l�tottÉ De mif�le j�t�k?
Ð Mir�l besz�lsz, Maciek? Milyen j�t�kr�l?
Ð H�t err�l itt. Amiben vagyunkÉ Lovagolunk, meg minden.
Ð Ember! Ez nem j�t�k! Nem az iskol�ban vagy, hanem a k�z�pkorban!

Lengyel hercegnek hisznek, gondolkodj egy kicsit, hogy mit csin�lsz!
Ð De h�t �n nem is tudokÉ Ð Maciek most eg�szen k�zel l�pdelt a

lov�val. 
Ð �n nem tudok lengyel�l!
Ð Mi�rt, magyarul igen?! Ð h�kkent meg Johnny.
Ð ògy t�nik Ð pislogott Maciek. Ð Magam sem �rtem Ð tette m�g hozz�.

A besz�lget�snek hamar v�ge szakadt, mert egyszer csak besz�guldottak a
v�r kapuj�n. A r�cs leszaladt m�g�tt�k, s b�r a t�volban felt�ntek az �ld�-
z�k, Johnny�k m�r nem t�r�dtek vel�k. Legyen ez Toldi dolga, meg a
t�bbiek�. Az �m, Toldi! Mikor v�gre mindenki k�nyelembe helyezte ma-
g�t, a lovak pedig vid�man r�gcs�lt�k a zabot a j�szolban, az itteni v�rka-
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pit�ny, Horv�ti P�l, a Velenc�ben hadakoz� Horv�ti J�nos �ccse eb�dre
h�vta �ket a lovagterembe. Johnny �gy �gyeskedett, hogy a nagy erej� vi-
t�z mell� ker�lj�n. Am�g a t�rsas�g j�kedv�en v�gigette a rengeteg h�s-
�telt, amit a k�z�pkori v�rakban felt�lalni szoktak, Johnnynak volt ideje
t�zetesen megvizsg�lni egykori elrabl�j�t. �s zavartan �llap�totta meg,
hogy bizony m�r nem az a fiatal leg�ny, akit a h�sv�ti sz�net alatt megis-
mertÉ Toldinak megritkult a haja, h�lyogosak a szemei �s �sz�l� szak�ll
verdesi a mell�t. Csak az izmai olyanok, mint r�gen. De a t�bbi! H�t per-
sze! Ð Csapott a homlok�ra Johnny Ð Itt k�zben harminc �v telt el! �s
majdnem tork�n akadt a falat. �s igyekezett �gy tenni, mintha csak f�lre-
nyelt volnaÉ Nehogy �szrevegy�kÉ Mert ez a felismer�s hosszasan el-
gondolkoztatta a dolgok �ll�s�r�l. ValahogyÉ valahogy semmi sincs �gy,
mint r�gen. Itt van ez a Maciek. Lengyel ruh�ban. Azt gondolj�k r�la,
hogy lengyel herceg. R�ad�sul magyarul besz�l. �s azt mondja, nem tud
lengyel�l! ïr�let! K�sz �r�let!

Ð Tal�n f�lrenyelt az �r? S�padtnak t�nik! Nincs valami baj? 
Az apr�d, az a fura apr�d hajolt f�l�je, �s Johnny meglep�dve �szlelte,

hogy az apr�d nem is apr�d, hiszen gy�ny�r�, sz�ke hajfonata a kebl�ig
zuhog el�re, �s a homloka k�zep�nÉ nos, ott egy kis g�dr�cske l�that�É

Ð N�zz�k uraim, most m�g s�padtabb! Mindj�rt el�jul! Ð ki�ltott a l�ny,
de Johnny a folytat�st m�r nem l�tta. Ak�rcsak oly sokszor, most is egyre
halv�nyultak k�r�l�tte az alakok, el�szott a k�p, �s � otthon tal�lta mag�t,
abban a z�r�s New York-i �letben, ami a terrort�mad�s ut�n egy h�ttel
valahogy m�gis megnyugodni l�tszottÉ

Ð Szerinted mi�rt ilyen z�r�s ez a t�rt�net?
Ð Fogalmam sincs. Ha rosszm�j� lenn�k, azt mondan�m, mert bele�l-

modt�l az �n t�rt�netembe!
Ð Hogy �n a tiedbe? Nem gondolod, hogy �ppen ford�tva van? Ð k�r-

dezte Claire felh�borodva, �s megjelent homloka k�zep�n a j�l ismert
g�dr�cskeÉ

Ð J�s�gos �g! Ð mondta Johnny.
Ð Vall�sos lett�l? Ð �rdekl�d�tt g�nyosan Claire.
Ð Te is ott volt�lÉ Ð hebegte Johnny.
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Ð Hol voltam �n?
Ð H�t Knin v�r�ban. Tudod, a Subich-v�rÉ
Ð M�r mi�rt ne lettem volna ott? Hiszen �n �lmodtam err�l el�sz�r! 
Ð Ez igaz. De �rtsd meg, ti nem tudtok magyarul!
Ð �s egy �lomban mi�rt fontos ez?
Ð Hogy m�rt fontos? Ð h�kkent meg Johnny. Ð Mert eddig minden

olyan val�szer�É Olyan igaznak t�nt.
Ð �s �gy nem?
Ð êgy nem Ð ingatta a fej�t a fi�. V�gre otthon �ltek, Claire-�k kertj�-

ben. Anne n�ni meg a h�zban f�z�csk�lt. 
Ð �s mi a teend�? Ð k�rdezett vissza a kisl�ny.
Ð Azt hittem, tudod. Kisz�llsz, ennyi az eg�sz.
Ð Hogy mit csin�lok? 
Ð Kisz�llsz az �lmomb�l. �s nem kavarsz t�bb�!
Ð Neked elment az eszed.
Ð �pp, hogy most j�tt meg.
Ð Johnny, az �lmair�l nem tehet az ember! AzokÉ azok csak �gy j�n-

nek. K�rdez�s n�lk�l.
Ð De ha �n nem mes�lek neked az eg�szr�l? A strucc v�r�r�l, meg

Nagy Lajos kir�lyr�l? 
Ð De mes�lt�l. �s el�g meggy�z�en mes�lt�l. Hogy �gy mondjam,

szuggeszt�ven, �m haÉ Ð Claire egyszerre meg�llt a besz�dben. Azt�n vi-
d�man folytatta: Ð �m ha most h�tran�zel, nagyot fogsz csod�lkozni! 

Johnny annyira fesz�lt volt, hogy nemcsak h�tran�zett, hanem hirte-
len felpattant �lt�b�l, olyan hirtelen, hogy egy-k�t gomb leszakadt a
dzsekij�r�lÉ Willie �rkezett, a j� bar�t Willie. Akivel olyan cs�ny�n b�nt
el, nem is olyan r�gen. N�h�ny nappal ezel�tt. 

Johnny szembefordult Willie-vel, �s �rezte, hogyan sz�ll ki bel�le fok-
r�l fokra az izgalom. Willie ugyanis maga volt a megtestes�lt nyugalom, a
megb�zhat�s�g, �s ezenk�v�l m�g humora is volt, �s kedves Ð kedves mo-
solya. S ez m�g ebben a l�zadoz� kamaszkorban is sz�m�tott, b�r nem be-
sz�ltek r�la, s�t: n�ha kig�nyolt�k. 

Ð Hello Ð mondta Willie, �s akkur�tusan lerakta a t�sk�j�t a padra. Ð
R�gen tal�lkoztunk.
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Ð Itt a kezem Ð mondta Johnny. Ð R�zzuk meg, mint a magyarok!
Most m�r mindketten mosolyogtak. 
Ð Mit csin�ltok itt? Ð k�rdezte azt�n Willie. 
Ð Kezelj�k Johnnyt Ð kacsintott Claire.
Ð Mi�rt, beteg? Ð csod�lkozott amaz.
Ð G�nyol�dik Ð mondta Johnny. G�nyol�dik, pedig el�g nagy a baj. 
Ð Nagy? Ð csod�lkozott Willie.
Ð Ink�bb �rdekes Ð v�lte Claire. �s elmes�lte. Johnny k�zben hallga-

tott. N�ha kalimp�lt a l�b�val, �s egy nagy k�v�r kavicsot dob�lgatott a
leveg�be. 

Ð Nem tudok hozz�sz�lni Ð mondta Willie, mikor Claire befejezte. 
Ð Hogyhogy nem tudsz? Ð mordult r� Johnny.
Ð ògy, hogy el vagytok sz�llva. F�leg te, ezzel az eg�sz nyamvadt k�-

z�pkorral. Nem veszed �szre, hogy mi t�rt�nik itt? Hogy itt van m�r n�-
lunk a k�z�pkor? Hogy m�r nemcsak kopogtat New York kapuj�n, ha-
nem bet�rt a h�zba? M�ghozz� ajt�stul? Ð Willie, a nyugodt Willie eg�-
szen begerjedt. Kiv�r�s�d�tt az arca, �s rekedtess� v�lt a hangja az izga-
lomt�l. 

Ð Hogy az iskol�banÉ
Ð Mi t�rt�nt az iskol�ban?
Ð Megvertek k�t gyereket, az t�rt�nt! 
Ð �s ez olyan nagy sz�m? Engem h�nyszor megvertekÉ
Ð Nem az a nagy sz�m, Johnny! Hanem, hogy mi�rt vert�k meg �ket!

Az a nagy sz�m. Ð Willie-nek mostanra nemcsak a haja volt v�r�s, hanem
az arca is. 

Ð Na mi�rt? Ð �rdekl�d�tt Johnny.
Ð Az�rt, mert arabok, cseszd meg! Az�rt. Ð Johnny �s Claire elk�pedve

meredtek r�. Willie-t tal�n m�g sohasem l�tt�k ennyire izgatottnak. �s
hogy ilyen cs�ny�n besz�ljen?! Nem, nem, soha!

Ð �s ki verte meg �ket?
Ð Kett�t tal�lhatsz!
Ð Csak nem?
Ð De igen! Sz�sa �sÉ
Ð �s Maciek?
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Ð �s Maciek!
Ð Nem hiszem el.
Ð Pedig �gy van.
Ð De h�t MaciekÉ Maciek �jabban j� �tra t�rtÉ �ll�t�lag nem bar�tko-

zik Sz�s�val.
Ð N�zd Johnny, �n nem voltam ott. De mindenki �gy besz�li. Hogy ket-

ten voltak. A kis orosz, meg a hossz� lengyel. 
Ð Tal�n �sszekeverik valakivel. 
Ð Az lehet, de a l�nyeg szempontj�b�l majdnem mindegy. 
Ð Mi�rt, mi a l�nyeg? 
Ð A l�nyegÉ A l�nyeg, hogy nem szokv�nyos ver�s volt.
Ð Nem szokv�nyos?! Az mit jelent?
Ð Csak annyit Ð s�hajtott nagyot Willie Ð, csak annyit, hogy k�rh�zba

kellett vinni �ket. 
Ð Kiket kellettÉ?
Ð H�t az ikreket. Karimot �s Fatim�t.
Ð A kisl�nyt is?! Ð ki�ltott fel egyszerre Johnny �s Claire.
Ð ït is Ð b�lintott komoran Willie. Ð De m�r j�l vannak. T�l vannak a

vesz�lyen.
Ð Milyen vesz�lyen?! Ð kiab�ltak most m�r egym�s szav�ba v�gva.
Ð Azon a vesz�lyen Ð vett nagy leveg�t Willie Ð azon a vesz�lyen, hogy

nem fognak �lni t�bb�É �lni ezen a f�ld�n. Ð �s Willie, a szem�rmes
Willie les�t�tte a szem�t, mintha legal�bbis r�sze lett volna a dologban. �s
elhallgatott. Szeptember tizennyolcadika volt aznap. A v�ros f�l�tt m�g
terjengett a f�st, �s a nap mintha nem akart volna kis�tni t�bb�É

Ð ÉSzeretn�m, ha ezekben a neh�z napokban �s �r�kban felel�ss�g-
teljesebben �s nagyobb m�lt�s�ggal viselkedn�tek m�g a feln�ttekn�l is.
A feln�ttekn�l, akik az�rt vannak n�latok nehezebb helyzetben, mert no-
ha ugyan�gy nem tudnak semmit, �s nem �rtenek semmit, m�gis d�nte-
ni�k �s cselekedni�k kell. �s �gy kell tenni�k a gyermekeik el�tt, mintha
mindent tudn�nak. Pedig nem tudnak semmitÉ Na, szervusztok.

A tornateremben d�bbent cs�nd honolt. Mindent v�rtak csak ezt nem.
Hogy �gy besz�l Gordon. Gordon, a mindig vid�m �s tettre k�sz iskola-
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igazgat�. �s ahogy elmentÉ! Most mit csin�ljunk? A gyereksereg csak �llt
n�ma cs�ndben �s v�rt. Perkett� mentette meg a helyzetet. F�lkapaszko-
dott a pulpitusra, megk�sz�r�lte a tork�t, �s megsz�lalt:

Ð Sz�valÉ Sz�val az igazgat� �r azt akarta mondani, hogy minden
n�p fiai k�z�tt vannak j� emberek �s gazemberek egyar�nt. êgy a moha-
med�nok k�z�tt isÉ �s az�rt, mert p�ld�ul Adolf Hitler n�met volt,
az�rt nyilv�nval�, hogy nem gy�l�lj�k a n�meteketÉ �ltal�ban senkit
sem gy�l�l�nkÉ Ð Perkett� idegesen babr�lta a szem�veg�t. �rezte,
hogy belezavarodott egy kiss�. Nem nekem kellene besz�lnem, hanem
Zeusznak Ð gondolta. Az �rd�gbe is! Ki itt a t�rt�nelemtan�r? Azt�n csak
er�t vett mag�n. 

Ð Teh�t Ð kr�kogott Ð teh�t b�zz�tok a politikusokra az �gyet. �s gon-
doljatok arra, hogy Amerika a szabads�g orsz�ga. Olyan orsz�g, ahol min-
denki egyenl�! Ð �s biccentett. Ð El�sz�r a kicsik hagyj�k el a termet Ð tette
m�g hozz�. �s intett a kez�vel.

Ð Eg�sz j�l kiv�gtad magad Ð vigyorgott Zeusz, ahogy a folyos�n egy-
m�s mell� sodr�dtak. Ð A v�g�n m�g te leszel az igazgat� Ð �s hal�l komo-
lyan n�zett.

Ð Musz�j valakinek besz�lni, ha a t�rt�nelemtan�r alszik! Ð riposzto-
zott indulatosan Perkett�. Ð Ez a te dolgod lett volna! Majdnem bele-
s�ltem!

Ð Egy�nk�nt mi van azzal a k�t gyerekkel? Hallott�l valami �jat?
Ð Csak amit te  is Ð vigyorgott �jfent Zeusz. Egy igazgat�jel�ltn�l ne-

kem sincsenek jobb inform�toraim!
Ð Eh! Ð legyintett m�rgesen a matektan�r, fak�pn�l hagyta a vigyorg�

koll�g�t, �s becs�rtetett a tan�riba. çm, ha azt hitte, t�bb� nem kell foglal-
koznia az �ggyel, akkor csal�dnia kellett. A tan�ri ugyanis olyan volt,
mint a felbolydult m�hkas. Alig l�pett be, m�ris Jack b�csi, Johnny-�k fris-
sen kinevezett oszt�lyf�n�ke ragadta meg a karj�t.

Ð Szerinted mit csin�ljunk ezzel a k�t csirkefog�val? Ð k�rdezte. 
Ð B�ntess�k meg �ket! Ð m�rgeskedett Perkett�, aki m�r annyira unta

a t�rt�netet, de annyiraÉ
Ð Szigor�an? Ð vallatta tov�bb Jack b�csi k�rlelhetetlen�l.
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Ð A legszigor�bban! Ð kapta le vastag keretes szem�veg�t a matektan�r
�s a hely�re akart menni. M�r az el�bb is idegesen tekintgetett az asztal-
k�ja fel�, ahol a sok kijav�tatlan dolgozat tetej�n a k�v�scs�sz�je pihent.
Szinte az orr�ban �rezte a g�z�lg� k�v� illat�t, a v�r�ben meg a pezsg�st,
mikor v�gre majd lenyeli az els� kortyokat a fels�ges italb�lÉ De m�g
nem szabadulhatott.

Ð Az mit jelent? Ð k�rdezte Jack b�csi. Ð Hogy a legszigor�bban?
Perkett� �gy �rezte, ha �t percen bel�l nem ihat k�v�t, akkor itt �jul el

a tan�ri k�zep�n. Egy hang �v�lteni kezdett az agy�ban, �s mintha vala-
hol kalap�ccsal vertek volna egy dobotÉ ã�lj�tek meg �ket!Ó Ð �v�lt�tte
a hang. Perkett� megk�sz�r�lte a tork�t �s Ð k�r�lm�nyeihez k�pest Ð
higgadtan v�laszolt:

Ð Kicsap�s. Soha t�bb� ne j�rhassanak ebbe az iskol�ba.
Ð Nem �rtek veled egyet, tud�s bar�tom!
Zeusz �llt meg mellett�k. Mindketten meglep�dve n�ztek r�.
Ð Valahogy csak meg kell b�ntetn�nk a vereked�ket! Ð indulatoskodott

Perkett�.
Ð B�rmikor az ut�bbi k�tsz�z �vben. B�rmikor Amerika t�rt�nelme so-

r�n. Csak nem most. 
Ð Mi�rt, most mi van? Ð k�rdezte a matematika tan�r.
Ð Arra gondolszÉÐ kezdte Jack b�csi �vatosan.
Ð Arra Ð mondta Zeusz, �s idegesen morzsolgatta a kez�ben a kavicso-

kat. Doh�nyz�s helyett. 
Ð Besz�lni kell vel�k Ð folytatta Zeusz, vagyis Brown tan�r �r. Ð Sokat

besz�lni, de nem b�ntetni. Ez nem az a helyzet. El�g bajunk van b�ntet�s
n�lk�l is. Ð �s biccentett. �s fak�pn�l hagyta a koll�g�kat. Aminek
Perkett� felett�bb �r�lt. V�gre megrohamozhatja a k�v�f�z�t. Az�rt bosz-
szankodott is. Sz�val nem b�ntetj�k meg �ket! Na j�. Egy matektan�r
mindig tal�l r� m�dotÉ �s t�lt�getni kezdte a k�v�f�z�t. 

Az oszt�lyban mindenesetre nagy volt a fesz�lts�g. Eleinte egym�s sza-
v�ba v�gva kiab�ltak, csak amikor bel�pett Sz�sa �s Maciek, hallgattak el
egy pillanatra. De azt�n tov�bb hangoskodtak, s �gyet sem vetettek a k�t
j�vev�nyre. Nem mintha nem �rdekelte volna �ket a k�t vereked�É De
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elhat�rozt�k, hogy nem sz�lnak hozz�juk. Hogy meddig? Azt nem tud-
t�k. Fel voltak h�borodva, �s �gy v�lt�k, ez a legmegfelel�bb m�dszer,
hogy a felh�borod�sukat �reztess�k vel�k. Csakhogy Sz�s�val ez kor�nt-
sem volt ennyire egyszer�. Az orosz gyerek szeretett k�tekedni, �s ha p�l-
d�ul sz� n�lk�l elkezdett l�kd�sni valakit, akkor a valakinek egy id� ut�n
musz�j volt megsz�lalnia ak�r akarta, ak�r nem. K�l�n�sen matek�ra
ut�n, amikor Sz�sa z�ld volt �s remegett a m�regt�l. 

Ð H�rom egyes egyetlen �r�n! Szerintetek norm�lis ez az �rge?! Nem
hi�ba h�vj�k Mosolyg� Gyilkosnak! �s Macieknek kett�! Na, te iskola sz�-
gyene, te mit sz�lsz ehhez? Ð �s megr�ngatta Johnny mell�n az inget.
Johnny el�sz�r csak r�n�zett. Igyekezett min�l cs�ny�bban n�zni. Megve-
t�en. Hadd �rezze a m�sik, mennyire len�zi �tÉ

Ð Mit n�zel �gy, te szaros magyar! Ð vicsorgott Sz�sa. Ð Ha ut�lsz,
mondd ki, ne csak n�zz! Gy�va vagy, mi?

Ð Kaphatsz egy olyat, mint a m�ltkor Ð Johnny a tavaszi jobbegyenesre
c�lzott. Majdnem fegyelmit kapott miatta. 

Ð Milyen m�ltkor? Mir�l besz�lsz? Mikor megvertelek, arr�l?
Ð Nem. Mikor �n vertelek meg. Arr�l besz�lek. 
Ð Valami baj van az eml�kezeteddel. Mindj�rt felfriss�tem. Ð �s Sz�sa

felemelte a kez�t. Johnny majdnem eleresztette az �kl�t. Friss tud�s volt,
de m�ly: els�nek kell �tni, �s lehet�leg gyorsan. M�g miel�tt b�rmi t�rt�n-
hetett volna, valaki h�trar�ntotta Sz�s�t, kicsavarta a kez�t, �s r�ord�tott: 

Ð Nem volt m�g el�g, te �llat! Nem volt el�g a bajb�l? Ð Most m�r min-
denki figyelt. A kis Uli odasettenkedett az ajt�hoz �s kib�mult rajta. 

Ð J�n valaki? Ð k�rdezte Willie.
Ð ç senki Ð integetett Uli Ð, csak Zeusz, meg az of�, meg a diri. 
Ð Engedj el azonnal Ð rivalt r� Sz�sa Maciekre. 
Ð Nem engedlek Ð mondta Maciek �s m�g er�sebben szor�totta. Ð Uli

csak h�ly�skedik. 
Ð Perkett� is j�n Ð rikkantotta Uli �s a hely�re szaladt. Maciek viszont

r�t�rdelt Sz�s�ra. Sz�sa h�rg�tt �s megpr�b�lt kiszabadulni. De min�l job-
ban r�ngat�zott, ann�l jobban nehezedett r� a nagy darab lengyel, akinek
�gy l�tszik, v�gleg elege lett vereked�s bar�tj�b�lÉ ebben a helyzetben
tal�ltak r�juk. Az of�, a diri meg Zeusz. Na �s Perkett�, term�szetesen. 
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Tizenkettedik fejezet

A gy�r� a ti�d!

Nagypapa, add vissza a gy�r�t!
Ð Kisfiam, a gy�r� a ti�d! B�rmikor visszak�rheted, b�rmikor hordhatod. 
Ð Akkor mostÉ Most visszak�rem!
Ð Ahogy parancsolod! CsakhogyÉ
Ð Csakhogy?
Ð Csakhogy legut�bb is mintha valami baj t�rt�nt volnaÉ 
Ð Ide figyelj nagypapa! Most sz� sincs kiv�gz�sr�l! Iz�É Nem olyan

vesz�lyes a helyzet! De nagyon z�r�s. S tal�n a gy�r� seg�tÉ
Ð Tudod, hogy a gy�r� csak annak seg�tÉ
Ð Tudom, tudom, aki tesz is �rte valamit! Hogy j�l alakuljanak a dol-

gok. Most m�gis arra k�rlek, add vissza a gy�r�t! 
Ð Ok�. De el�bb �ruld el, mi az a z�r�s helyzet?
Ð T�l sokan vagyunk oda�t. 
Ð Az �lmodban? 
Ð Az �lmomban.
Ð P�ld�ul �n is?
Ð P�ld�ul te is.
Nagypapa elkomorodott, de a sz�rk�leti f�lhom�lyban Johnny nem

igaz�n tudta kivenni az arc�t. ãMilyen keveset besz�lget�nk mostan�-
ban!Ó Ð futott �t a gondolat John b�csin. ã�s egyre nehezebb valami �rthe-
t�t kih�zni bel�leÉÓ 

Ð �s m�g?
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Ð �s m�g sokan! Na, most ideadod, vagy nem adod? Ð t�relmetlenke-
dett Johnny. 

Ð �s mi van az iskol�ban? Ð pr�b�lt mell�besz�lni nagypapa. Ð Hallom,
az az orosz m�r megint verekedett!

Ð Nagypapa, kell a gy�r�! Az orosz meg nem orosz, csak az a sz�rma-
z�sa. Itt mindny�jan amerikaiak vagyunk. 

Ð Mi vagy te, George Washington? Ð Nagypapa kicsit megs�rt�d�tt.
Pont �t akarja kioktatni. Aki m�r t�bb, mint f�l �vsz�zadaÉ

Ð T�nyleg, egyszer azt �g�rted, elmondod, hogy ker�lt�nk ide. Te p�l-
d�ul! Ð csapott r� Johnny nagyapja v�ll�ra. Ð Te mikor �rkezt�l az çlla-
mokba?

Ð 1947-ben. Tizennyolc �ves voltam akkor. V�rj csak, hozom �m a gy�-
r�t. Ð �s kor�hoz k�pest f�rg�n t�vozott Johnny szob�j�b�l. Err�l valami-
�rt hallgat. Zavarja az �gy. De vajon mi�rt? Ð t�prengett Johnny.

Ð Itt van. Ha adhatok egy tan�csotÉ
Ð Igen?
Ð Ink�bb csak holnap h�zd fel. Vihart jelzett a meteorol�giaÉ Az ilyes-

mi nem j� jel.
Ð Te nagypapa! Mi�ta vagy babon�s?
Ð Nem vagyok babon�s. De nem is engem akartak kiv�gezni, hanem

t�ged!
Ð çlmomban.
Ð Az m�g �lomban sem j�! Na, j� �jszak�t! Ð �s elkocogott. 
Ð J� �jszak�t Ð mondta Johnny. Ilyen gyorsan tal�n m�g soha nem

�gyazott meg. �s ennyire kor�n nem fek�dt le soha. Mondta is Bessy
nagymama:

Ð Valami baja lehet annak a fi�nak. M�r nyolckor alszik!
Johnny pedig megtekerte a gy�r�t. 

Ð Jobban van, n�zz�k!
Johnny megd�rzs�lte a szem�t �s k�r�ln�zett. Ugyanoda ker�lt vissza,

Knin v�r�ba. Agg�d� arcokat l�tott maga k�r�l, k�z�pkori ruh�kat, f�st�l-
g� f�kly�kat, izzad� embereket. �s egy kedves le�ny�br�zatot. Egy sz�ke
haj� l�nyt, g�dr�csk�vel a homloka k�zep�n. 
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Ð Mag�hoz t�rt! Ð �rvendeztek a jelenl�v�k.
Ð El�jult�l Ð mondta Toldi. 
Ð Ha jobban vagy, besz�lni szeretn�k veled Ð sz�lalt meg Lackfi �r.
Ð De csak n�gyszemk�zt! 
Ð Mehet�nk!
Ð El�bb igyon egy kis �bort! Hiszen csak h�lni j�r bel� a l�lek! Ð tiltako-

zott a nagydarab katona, �s Johnny orra el� dugott egy akkora �nkup�t,
amekkor�t a fi� m�g sohasem l�tott.

Ð Ne csod�lkozz, h�zd meg! Dalm�t bor! Nem olyan j�, mint a hazaiak,
de er�s. No, igy�l! A f�lov�szmester akar besz�lni veled!

A lovagterem szinte kongott az �ress�gt�l. A csupasz falakr�l hi�-
nyoztak a m�skor megszokott �llatb�r�k, a zs�km�nyolt z�szl�k. Csak a
f�kly�k �gtek jelent�s�gteljesen, mintha csak vigy�zni �ll�tott�k volna
�ket ideÉ

Ð Nem szeretem szapor�tani a sz�t. A kir�ly l�tni k�v�n. 
Ð Nagy Lajos?
Ð Lajos kir�ly. M�r hallottam, hogy k�lf�ld�n �gy emlegetikÉ De tal�n

rosszul hallottad: nem egyszer�en nagy, hanem potens! Lodovico Potens!
�gy mondj�k.

Ð Az mit jelent?
Ð Er�s. Ezt jelenti. Tal�n jobb, mint a nagy. T�bbet jelent. 
Ð �s mi�rt szeretne besz�lni velem a kir�ly?
Ð ògy tudjuk, k�l�nleges k�pess�gekkel b�rsz Ð Lackfi k�zelebb h�zta

a sz�ket Ð, pedig nem is vagy alkimista. 
Ð Mif�le k�pess�gekkel? Ð Johnny persze r�gt�n tudta, mir�l van sz�.

Hogy � meg tudja mondani a j�v�t! Ebbe m�r beles�lt egyszer. �s r�ad�-
sul semmi �rtelme. Ha meg is tudn� mondaniÉ

Ð A j�v�be l�tsz. Ð Lackfi, az ifj� Lackfi kutat�an n�zett r� azokkal a
nagy barna g�mszarvas szemeivel. 

Biztosan odavan a kir�ly�rt Ð gondolta Johnny. L�tszik a szem�n.
Olyan h�s�ges �s odaad�. De most valahogy ki kell v�gnom magam.
Gyorsan fel�llt �s j�rk�lni kezdett. Csak ne kelljen belen�znem a szem�be.
Akkor nem tudok hazudni.

99



Ð A j�v�t senki nem ismerheti. M�r csak az�rt sem, mert j�v� nem l�te-
zik. Ð Johnnynak megtetszett a dolog. M�g a v�g�n filoz�fus leszek! Lackfi
�r pedig elm�ly�lten hallgatta. 

Ð Csak jelen van. Itt �s most. Meg kell ragadni a lehet�s�geket! Ð for-
dult hirtelen Lackfi fel� Johnny. 

Ð Nem szabad elszalasztani a pillanatot. S akkor a mi�nk lesz a j�v�.
A j�v�, amely a jelen v�gtelenbe ny�l� pillanata. 

Ð N�zd, J�nos, �n kedvellek t�ged. Els� pillant�sra megtetszett�l nekem.
�pp ez�rt esik k�l�n�sen rosszul, hogy mell�besz�lsz. Carpe diem! Azt hi-
szed, �n nem tanultam latinul? Azonk�v�l nem �llhatok a kir�ly el� ered-
m�nytelen�l. Biztosan csod�lkozn�l, ha azt mondan�m, megragadom a pil-
lanatot, �s kiszedek bel�led mindent. Vagy nem? Gyere! Mutatok valamit!

A f�lov�sz felpattant, �s energikusan a bej�rati ajt� fel� indult. K�zben
�t�lelte Johnnyt, �s er�teljesen, de nem durv�n vezetni kezdte. A fi� azt
hitte, kimennek a vasakkal vert t�lgyfaajt�n, de nem ez t�rt�nt. Lackfi �r
f�lrehajtotta a legal�bb k�tm�zs�s darabot, �s bel�pett a sarokba. 

Ð Tartsd a f�kly�t Ð mondta. Johnny a f�klya f�ny�n�l l�tta, hogy ki�ll a
falb�l egy k�. S hogy Lackfi �r ezt a k�vet pr�b�lja kimozd�tani a hely�-
b�l. Vajon mit akarhat?

Ð Mindj�rt megl�tod, J�nos! Szerencs�s J�nos, nagyon figyelj! Mert le-
het, hogy holnapt�l szerencs�tlenre v�ltozik a neved Ð �s egy utols�t r�n-
tott a szikl�n. Titkos ajt� ny�lt meg el�tt�k. Johnny m�r nem is csod�lko-
zott. Ann�l ink�bb el�mult, amikor levil�g�tott a s�t�tbe. Kisz�lesed� kam-
r�csk�t l�tott, paddal, s�lyokkal, k�telekkel. �s valami borzaszt� b�d�s
szag csavarta az orr�t. Emberi ver�t�k, v�r �s vizelet kever�keÉ �gy n�z ki
az eg�sz, ak�r egy edz�teremÉ Gold Gym, vagy hasonl�É

Ð Gondolom, tudod, mi ez Ð mondta Lackfi Istv�n �s hat�rozottan
Johnny h�t�ra tette a kez�t. Nem, most sem volt durva, csakÉ

Ð NemÉ Illetve igen! Ð bizonytalankodott Johnny. Ð Ide j�rtok edzeni! 
Ð Ha a test k�nokkal val� edz�s�re gondolsz, akkor igen a v�laszom.

Azokat hozzuk ide, akik tagadj�k a b�n�ss�g�ket. A k�npadon azt�n min-
dig megny�lnak.

Ð De �n nem vagyok b�n�s Ð pr�b�lt h�tral�pni Johnny, �m az izmos
kar nem engedte.
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Ð Nem vagy b�n�s, de �rtatlan sem. Tudsz valamit, amir�l nem akarsz
besz�lni. Ilyenkor p�ld�ul Angolorsz�gban er�s f�jdalomnak vetik al� az
embert. S�lyos k�veket raknak a test�re, mindig t�bbet �s t�bbet. Am�g
nem besz�l. Csak addig. 

Ð Ezt akarod? Ð ijedt meg Johnny. Egyre r�miszt�bb volt a helyzet.
A szor�t�ssal a h�t�n �s a k�nokr�l sz�l� besz�ddel.

Ð Nem akarom Ð n�zett vissza �rtatlan g�mszarvas szemmel a f�lov�sz.
Ð �s nem vagyunk Angolorsz�gban. De r�k�nyszer�tesz, hogy tegyek va-
lamit! Ha nem k�veket, h�t k�npadot! Ð �s megl�kte Johnnyt, �m ebben a
pillanatban a megbillen� f�klya f�ny�n�l a szem�be villant valami. Valami
igaz�n furcsa �s �rdekes. �s szerencs�re Johnny sem esett le a kamr�ba,
mert siker�lt megkapaszkodnia egy ki�ll� k�beÉ Lackfi �r pedig vissza-
h�zta �ldozat�t a k�nz�kamra lej�rat�t�l, �s eg�szen megv�ltozott hangon
ezt mondta:

Ð M�gsem vetlek al� a pr�b�knak. Gyere, �lj le, ide a l�c�ra. Ð �s meg-
v�rta, am�g Johnny az �t�lt izgalmakt�l kiss� kilihegi mag�t. S�t m�g bort
is hozatott. Abb�l a dalm�ciaib�l. Nem olyan j�, mint a magyar, de az�rtÉ

Ð �s most mutasd a gy�r�det!
Ð A gy�r�met nem adom senkinek! Ð Johnny meglep�d�tt a saj�t

hangj�n. V�kony volt �s k�s�rteties.
Ð Akarja a fene a te gy�r�d! Csak meg szeretn�m n�zni. Ð Johnny na-

gyot h�rpintett a borb�l. �rezte, ahogy a forr�s�g �tj�rja a test�t. Eg�sz
isz�kos leszek itt a k�z�pkorbanÉ �s reszket� kez�t lass� mozdulattal a
f�lov�szmester el� tolta. Az nem mondott semmit, csak roppant figyelme-
sen �s komoran n�zett. Azt�n sz� n�lk�l Johnny� mell� tette a saj�t balj�t.
Azon szint�n gy�r� csillogott. S ugyan�gy egy strucc �gaskodott a pecs�t-
nyom�j�n, ak�rcsak Johnnynak. Cs�r�ben patk�t tartott �s huncutul mo-
solygott r�juk. Vagyis ink�bb mosolyogtak. Err�l is, meg arr�l is.

Ð Mi�rt m�soltad le a gy�r�m?
Ð Nem m�soltam.
Ð De hiszÕ ugyanolyan!
Ð Nem ugyanolyan. Ugyanaz.
Ð M�gis meg kellett volna k�nozzalak. Akkor nem hazudn�l a szemembe.
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Ð N�zd Ð s�hajtott Johnny egy nagyot Ð el kell, hogy mondjak valamit!
B�r ezt v�gk�pp nem fogod elhinni nekem.

Ð Ha egy �jabb hazugs�g, akkor t�nyleg nem.
Ð Ez nem hazugs�g. De neh�z elhinni.
Ð Ny�gd ki m�r!
Ð �n a j�v�b�l �rkeztem ide. De ez a j�v� nekem jelen. �s Ð �gy t�nik Ð

rokonok vagyunk. Az�rt van rajtam ugyanaz a gy�r�. �rted m�r?
Ð Nem. Ugyanaz a t�rgy ugyanabban a pillanatban csak egy helyet fog-

lalhat el!
Johnny h�ledezni kezdett. Az anyj�t! Ez azt�n a logika! J�, hogy azt

nem mondta: t�r! Hangosan viszont ennyit mondott:
Ð M�gis �gy van. Nem k�t gy�r� van, hanem egy. V�gj�l bele �vatosan

a te struccodba, �s n�zz�k meg, mi t�rt�nik az eny�mmel! Ð ki�ltott hirte-
len �tlettel. Pf�! Hogy ez eddig nem jutott az eszembe! 

Ð Ha ez ugyanaz a gy�r�, akkor az �n struccomon szint�n megjelenik a
k�sed nyoma!

Ð Rendben van. De �t ne verj! Ð Dehogyis, dehogyis, ingatta a fej�t
Johnny �s egyfolyt�ban csod�lkozott. Hogy valaki ennyire nyitott gondol-
kod�s� legyen a k�z�pkorban! �s �les esz�! Kifejezetten �r�lt volna, ha
t�nyleg bebizonyosodik, amit eddig csak sejtett. Hogy a Lackfiak a roko-
nai! Dehogy mi�rt kellett ezt eltitkolni nagyap�nak? �rthetetlen! K�zben
Lackfi Istv�n el�h�zta a k�s�t, �s �vatosan megkarcolta vele a strucc rajz�t
a pecs�tgy�r�j�n. A nyak�n v�gta meg, ak�r a csirk�ketÉ

Ð Na,  mutasd a ti�d! Ð kapott Johnny keze ut�n. Ð Nincs rajta semmi! Ð
�s vigyorgott. Ð Sz�val nem a j�v�b�l j�tt�l, viszont lem�soltad a gy�r�m!
Biztosan k�mkedni akarsz! Azonnal h�zd le az ujjadr�l, vagy a kezeddel
egy�tt v�gom le! Ð Johnny els�padt. 

Ð Honnan tudjam �n, mif�le gy�r� ez? ïrz�je vagyok �n ennek a gy�-
r�nek? Gondoltam, h�tha rokonok vagyunk, az�rt! De most m�r l�tom,
hogy semmi k�z�m hozz�d! Ð ki�ltotta hirtelen t�madt m�reggel. Mi�rt
kell nekem mindig meghuny�szkodnom, mi�rt? Hogy ostoba lovagkori
golyh�k kir�h�gjenek? Ð �s kir�ntotta a kardj�t. M�r a mozdulat k�zben
megb�nta. Hiszen ez a Lackfi tulajdonk�ppen rendes gyerek. Azt�n meg
itt mindenki neki engedelmeskedik. �n �gysem gy�zhetekÉ
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Ð Csak szorult bel�d valami kur�zsi?! Ð k�rdezte, vagy ink�bb ki�ltotta
a f�lov�szmester, �s szint�n el�r�ntotta a gy�kles�j�t. 

Ð Aki gy�z, annak van igaza! Ð rikkantotta m�g. �s v�vni kezdtek.
Johnnynak most nem maradt ideje az ijeds�gre. A mozg�s k�l�nben
megnyugtatta, �s ahogy m�ltak a percek egyre jobban �rezte a ritmust.
Mintha mindig ezt csin�lta volnaÉ A f�lov�sz r�ad�sul valahogy na-
gyon furcs�n v�vott. Lassan �s sz�les mozdulatokkal. Mintha csak �l-
modta volnaÉ

Mintha csak �lmodtam volna! Ð Johnny napf�nyes reggelre �bredt.
A v�ros felett terjeng� f�st�t mintha �r�kre elf�jta volna a sz�l. Gyor-
san f�lkapkodta a ruh�it, vizet l�ttyintett az arc�ba, �s m�r futott is kifel�.

Ð Johnny, a reggelid! Ð kiab�lta ut�na Bessy n�ni.
Ð Majd veszek valamit az iskol�ban! Ð ki�ltotta vissza, de m�r a kertb�l.

�s kil�pett az utc�ra. A legjobbkor! Mert a szomsz�d h�zb�l is kil�pett va-
laki. Valaki, akinek megfogta a kez�t. �s Johnny, m�g maga sem tudta mi-
�rt, de ezt a k�zfog�st nem tudta elfelejteniÉ �s alig v�rta, hogy besz�-
molhasson annak a valakinek a leg�jabb �lm�r�lÉ

Ð V�vtam �lmomban Ð v�gott bele, ahogy Claire mell� l�pett. 
Ð Ne mondd! �s kivel?
Ð Lackfival.
Ð A f�lov�szmesterrel? De hisz � Lajos kir�ly h�ve!
Ð Igen, tudom. �n is kedvelem. De musz�j volt. Nem hitte elÉ
Ð Mit nem hitt el?
Ð Hogy a j�v�b�l �rkeztem hozz�juk.
Ð �s ezen te csod�lkozol?
Ð Nem csod�lkozom. De meg akart k�nozni. 
Ð Micsoda? Ð Claire azt hitte rosszul hall.
Ð K�npadra akart h�zatni. 
Ð Nem hiszem el!
Ð Figyelj, a k�z�pkorban m�g nem m�k�d�tt az Amnesty International!
Ð Akkor is. Mi oka lett volna erre?
Ð A gy�r�m. Megl�tta, �s nem hitte el, hogy az �n gy�r�m �s az �v�

egy �s ugyanaz.
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Ð H�t, kiss� szokatlanul hangzik. Minden bizonnyal �n is k�telkedn�k.
Ð Azt gondolta, lem�soltam, biztosan az�rt, hogy okleveleket hamis�t-

sak vele, vagy mit tudom �nÉ Hiszen pecs�tgy�r�! 
Ð �s te? Te mit mondt�l erre?
Ð Javasoltam, hogy karcolja meg a k�s�vel. Ha a k�t gy�r� ugyanaz, ak-

kor az �n gy�r�m�n szint�n megjelenik a v�g�s.
Ð �s megjelent?
Ð Johnny v�laszolni akart, de az utcasarok m�g�l hirtelen el� l�pett egy

piszkos, szakadt ruh�j� alak. Egy gyerek, aki ma nem az iskol�ba indultÉ
Egy alacsony termet�, �m bivalyer�s sr�c, fogh�jakkal a sz�j�ban. Egy gye-
rek, akit Sz�s�nak h�vnak.
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Tizenharmadik fejezet

Vil�gok harca

Mit akarsz? Ð k�rdezte Johnny az oroszt. Most l�tta csak, mennyire
sov�ny. Meg ne sajn�ld, intette mag�t. Sov�ny, de izmos! Biztosan direkt
nem eszik, hogy gyorsabban el tudjon futni, ha valami gan�s�got csin�lÉ
ha �ld�zik.

Ð Besz�lgetni Ð hunyor�tott furcs�n Sz�sa. Ð T�rgyalni egy fontos dologr�l.
Ð Veled nekem nincs semmilyen t�rgyalni val�m.
Ð Dehogyis nincs, dehogyis nincs Ð ingatta a fej�t nagyk�p�en a m�sik.

Ð Csak el�bb k�ldd el a csajt! Ð b�k�tt Claire fel�.
Ð Claire a bar�tom. Nincs olyan titkom, amit nem tudhatna. 
Ð J�rtok? Ð k�rdezte Sz�sa. Ð Voltak�ppen mindegy Ð legyintett a kez�-

vel. Ð De akkor sem j�, ha a n�k hallj�k, amir�l a f�rfiak besz�lnek! Ð tette
m�g hozz� fontoskod�an.

Ð Idefigyelj Sz�sa! Nem vagyunk mi annyira j�ban, hogy felt�teleket
szabj nekem!

Ð Ki akar itt felt�teleket szabni? Ð t�rta sz�t a kez�t az orosz. Ð �n csak
k�rni szeretn�lek valamire. Valamire, ami neked �gysz�lv�n semmibe
sem ker�l.

Ð Nos? Ð k�rdezte Johnny flegm�n, mik�zben bel�l remegett a k�v�n-
csis�gt�l.

Ð Nos, van ez a Maciek nev� haverom Ð v�gott bele Sz�sa. Ð Pontosab-
ban volt haverom. Mint tudod, �sszeveszt�nk, valami Johnny nev� gye-
rek elver�se miatt. 

105



Ð A t�rgyra! Ð s�rgette Johnny. Ð Elk�s�nk az iskol�b�l miattad. 
Sz�sa viszont nem sietett. Unottan el�kotort egy gy�r�tt csomag ciga-

rett�t a t�sk�j�b�l, �s kom�tosan r�gy�jtott.
Ð K�rsz egy spanglit? Ð k�rdezte. Ð Ja, tudom, ti nem sz�vtok. Eg�szs�-

ges �let, mi? 
Ð Szia Johnny, a suliban tal�lkozunk. Ð Claire unta a v�rakoz�st, �s l�t-

ta, hogy ebb�l nem lesz vereked�s, eg�szen vesz�lytelen a dolog, viszont
ha marad, akkor annyival k�s�bb b�ki ki Sz�sa, ami a b�gy�ben van. 

Ð Sz�val?
Ð J�  csaj! Ð mutatott az orosz a t�voz� Claire ut�n. Johnny viszont

majdnem felrobbant a t�relmetlens�gt�l.
Ð Ny�gd m�r ki, hogy mit akarsz!
Ð N�zd Johnny, te eg�sz j� fej vagy tulajdonk�ppen. Mi ketten m�g

sokra vihetn�nkÉ Ð Johnny azt hitte rosszul hall.
Ð �n er�s vagyok, te meg bev�g�dt�l ezzel a lovagkorralÉ Ott van az

�sz, itt meg az er�! Ð Sz�sa eg�szen feldob�dott. Ð Viszont ezzel a
Maciekkel ne bar�tkozz! çt fog verni!

Ð Dehogyis bar�tkozomÉ
Ð Ez a besz�d,  bar�tom! Az ilyen men� cs�v�knak velem kell bar�tkoz-

niuk! Mit csin�lsz p�ld�ul holnap? Elmehetn�nk egy�tt egy kis f�vet
sz�vniÉ �t�s anyagom van, ha akarod, neked is adok bel�le. Hm, mit
sz�lsz hozz�?

Ð �n nem vagyok a bar�tod! Se a ti�d, se Maciek�! �s most eressz!
Ð De m�g lehetsz, m�g lehetsz! �s akkor ink�bb az �n haverom legy�l,

mint az� a gonosz lengyel�! A kisujjamat sem b�zn�m r�, nekem elhihe-
ted. Velej�ig romlott.

Ð J�, j�, de most hagyj! T�nyleg elk�sem!
Ð �n is a suliba megyek! Mehet�nk egy�tt! Ð Johnny �rezte, hogy ez az

a pont, amikor tenni kell valamit. Mit gondoln�nak a t�bbiek, ha �gy
egy�tt �rkezn�nek az iskol�ba? De verekedni nem akart. Ok n�lk�l. �n
nem vagyok olyan, mint �É

Ð Odan�zz, ott van Maciek! Ð ki�ltott Sz�s�ra. �s m�g a m�sik f�lrepil-
lantott, sz�gyen a fut�s, de hasznos Ð a nyak�ba szedte a l�b�t. ògy ro-
hant, mintha az �let��rt futna. Pedig az orosz nem k�vette.
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Ð J�ssz m�g az �n utc�mba Ð mondta �s k�p�tt egyet. Johnny mind-
ezt m�r nem hallotta. Csak a sz�ke hajf�rt�ket kereste minden�tt. Ro-
han�s k�zben. 

Ð Mit akart t�led? Ð k�rdezte Claire az egyik sz�netben.
Ð Teljesen meg�r�lt! Ð v�laszolta Johnny. Ð Azt akarja, hogy ne bar�t-

kozzak Maciekkel. 
Ð Pedig ez minden v�gyad! 
Ð Pedig ez minden v�gyam Ð �s Johnny hitetlenkedve ingatta a fej�t.
Ð �s a gy�r�d? Ð k�rdezte Claire �s meg�rintette Johnny kez�t.
Ð T�nyleg, arr�l majdnem megfeledkeztem!
Ð Mutasd csak! Te Johnny! Err�l besz�lt�l? Rajta van a v�g�s!
Johnny megborzongott. Itt �lltak a folyos�n, matek�ra ut�n, t�rt�ne-

lem el�tt, l�nyok �s fi�k szaladtak el mellett�k, zajlott az iskolai �let, csak
k�r�l�tte lett nagy-nagy csend. R�pillantott a gy�r�j�re, s l�tta a furcsa
bem�lyed�st a strucc nyak�n. Feln�zett, Claire t�togott el�tte hang n�lk�l,
s�rk�nyos z�szl�k �sztak el a szeme el�tt, majd csattan�st hallott, tompa
puffan�st, sokszor egym�s ut�n. Johnny megr�zta a fej�t, �reges szem�
koponya kacsintott r� a leveg�b�l, s ahogy lecs�ppent r�la a f�ldre a v�r,
�jb�l meghallotta az iskola hangjait, megint el�rt hozz� Claire szavaÉ

Ð Ne haragudj, de azonnal besz�lnem kell Zeusszal! Ð �s el akart rohanni.
Ð Johnny, becsengettek! Ð fogta meg a karj�t a kisl�ny. Ð Majd �ra ut�n

besz�lsz vele!
Ð Most kell! Azonnal! Ð �s Johnny a tan�ri fel� indult. A folyos� k�zben

lassan elcsendesedett, az ajt�n pedig most l�pett ki Zeusz �s Jack b�csi.
Ð H�t te? Ð k�rdezte az of�.
Ð Felt�tlen�l besz�lnem kell a tan�r �rral!
Ð Na, most melyik�nkkel? Ð ked�lyeskedett Jack b�csi. 
Ð Zeusszal, term�szetesen!
Ð Tal�n Brown tan�r �rral! Ð komorodott el az of�.
Ð Ugyan m�r, hagyd! Ð mosolygott Zeusz. Ð Mindenki tudja, hogy �gy

h�vnak a h�tam m�g�tt. Ð Nos, mit akarsz? Ð fordult fel�je Mr. Brown. 
Ð Ugyanolyan gy�r�m van, mint Lackfi Istv�nnak, akkor lehet, hogy

�n is Lackfi vagyok? Ð hadarta Johnny.
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Ð Lehet. De nekem m�r bent kellene lennem az �r�n, �s a francia forra-
dalomr�l magyar�znom. �s neked meg szint�n ott kellene �ln�d �s sz�jt�t-
va hallgatni engem. Tudod mit Johnny? Ð k�rdezte Zeusz �s egyfolyt�ban
mosolygott. Iskola ut�n k�rdezd meg a nagyap�dt�l �s ha m�g mindig
nem tudod a v�laszt, akkor gyere vissza! Ð �s mutatta az utat a kez�vel az
oszt�lyterem fel�É

Johnny alig v�rta, hogy d�lut�n legyen �s v�gre besz�lgethessen a nagy-
pap�val. Azt�n mikor v�gre kettesben maradtak, nekiszaladt a k�rd�ssel:

Ð Nagypapa, mi�rt nem mondtad, hogy mi Lackfiak vagyunk? Hogy
t�l�k sz�rmazunk? Ð Nagypapa �ppen a kertben kapirg�lt, mint valami
behem�t kotl�s. A r�zs�k k�r�l kapirg�lt, �s el�sz�r �gy tett, mintha nem
hallott volna semmit. 

Ð N�zd m�r, hogy elgyomosodtak! Na, ezt csak kap�val lehetÉ
Ð Nagypapa, nem hallod mit mondok? Ugyanolyan gy�r�je van, mint

nekem!
Ð Kinek van ugyanolyan gy�r�je? Ð erre m�r nagypapa is f�lkapta a fej�t.
Ð A f�lov�sznak! Lackfi Istv�nnak! 
Ð Aha Ð mondta nagypapa, �s homlok�ra tolta a szem�veg�t. Ez a ka-

p�l�szem�vege volt, olvas�shoz egy m�sikat haszn�lt. Az v�kony f�mke-
retes volt, ez viszont vastag �s durva, �gy nagypapa valami nagy bog�rhoz
hasonl�tott, akinek n�gy szeme van �s egy hossz� cs�pja. (Ti. a kapany�l!)

Ð �s ebb�l te arra k�vetkeztett�l, hogy mi is Lackfiak vagyunk. 
Ð M�snak nem lehet struccos gy�r�je!
Ð Nos, igenÉ Ð nagypapa szemmel l�that�lag zavarban volt. 
Ð Teh�t igaz. �s mi�rt nem mes�lt�l eddig nekem err�l? Illetve mi�rt

titkol�zt�l?
Ð Nem j� �men ez, kisfiam. De hozd csak ide a kissz�ket. Megsz�d�l-

tem egy pillanatra. Ð A feln�ttek term�szetesen k�nt�rfalaznak. Johnny
m�r nem is csod�lkozott ezen. Lassank�nt �n is feln�tt leszek Ð futott �t
rajta a sz�k�rt menet Ð, �n is mell� fogok besz�lniÉ �s ez a gondolat m�r
nem k�rd�sk�nt mer�lt fel benne, hanem valami furcsa bizonyoss�gk�nt,
ami ellen nem lehet tenni semmitÉ Semmit?

Ð Nagypapa, a magyarok ugye soha nem besz�lnek mell�?! 
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Ð Mire gondolsz, Johnny? �n sohasem hazudtam neked!
Ð PerszeÉ De az igazat sem mondtad meg mindig!
Ð Szerinted j�, ha mindig megmondjuk az igazat?
Ð Mindenesetre hasznos! Ð hallottak egy m�rges hangot a h�tuk m�g�tt.
Ð Mire tan�tod a gyereket, te v�n gazember? Az igazat mindig meg kell

mondani! 
Bessy n�ni volt az. V�letlen�l j�tt ki teregetni, �s �gy �hatatlanul is f�l-

tan�ja lett a besz�lget�s�knek. 
Ð Gyertek be ink�bb, egy kis tort�t enni.
Ha Bessy n�ni kis tort�r�l besz�lt, akkor egy olyan kisebb malomker�k-

re kellett gondolni, telerakva mindenf�le finoms�gokkalÉ Igaz, nagy tor-
t�r�l nem besz�lt soha. Nagypapa viszont fell�legzett. Igencsak kellemet-
len�l alakult ez a besz�lget�s. Johnny ellenben izgatott volt. Alig b�rta ki-
v�rni, hogy v�ge legyen ennek a nyamvadt tortaev�snek Ð minek kell tor-
t�t s�tni, mikor nincs senkinek sem sz�let�snapja! Ð, elk�sz�nt �s elindult
az iskol�ba, hogy tal�lkozzon Zeusszal. 

Ð A Lackokat kiv�gezt�k.
Ð A f�lov�szmestert is?
Ð ògy eml�kszem, �t isÉ
Ð �s ki v�geztette ki �ket?
Ð Nagy Lajos ut�da, Luxemburgi Zsigmond. Pedig n�lk�l�k sohasem

lett volna Magyarorsz�g kir�lya. F�leg a m�sik Lackfi Istv�n, a k�s�bbi n�-
dor seg�ts�ge n�lk�l.

Ð Akkor meg mi�rtÉ
Ð Terhes volt m�r neki a gy�mkod�s, az�rt. T�l er�sek lettek a Lackfiak,

�s Zsigmond le volt nekik k�telezve. 
Ð Tan�r �r is lek�telezett�nk a feles�ge miatt! M�gsem akar benn�nket

meggyilkolni!
Ð A gyilkol�s manaps�g m�r nem divat Ð nevetett Zeusz. Ð Meg egy ta-

n�rnak vannak biztosabb m�dszereiÉ Ð �s hamisk�san kacsintott. A szer-
t�rban �ltek, te�t ittak �s csokol�d�t majszoltak hozz�. Ak�r a r�gi sz�p
id�kben! Johnnynak esz�be �tl�tt, milyen j� volt idej�rni tavaly h�sv�t-
kor. Amikor el�sz�r �lmodott Nagy Lajosr�lÉ
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Ð Sz�val m�r megint ezek az �lmok!
Ð �s hogyan t�rt�nt?
Ð A kiv�gz�s?
Ð Egy f��ri csal�dot nem lehet csak �gyÉ
Ð Nem is. T�rbe csalt�k �ket. Szok�s szerint. De nehogy azt hidd, hogy

csak a s�t�t k�z�pkorban csin�ltak ilyesmit! A diktat�r�kban teljesen elfo-
gadottak az eff�le m�dszerek.

Ð Elfogadottak?!
Ð �h�m Ð Zeusz let�rt egy szeletet a csokol�d�b�l. Ð Vegy�l te is! Ð un-

szolta Johnnyt, de a fi�t most teljesen lek�t�tte a magyar�zat.
Ð P�ld�ul a n�cik. Hitler is �gy int�zte el politikai ellenfeleit a Hossz�

k�sek �jszak�j�n. �sszeh�vta �ket egy sz�llod�ba, azt�nÉ puff, puff. Ð Ze-
usz n�ha eg�szen gyerekesen tudott viselkedni. Puff, puff! De �gy most
m�r �rtem, mi�rt nem akart nagypapa a rokons�gr�l besz�lniÉ Pedig
jobb, ha el�re tudok mindent!

Ð Most m�r �rtem, mi�rt nem akart besz�lni err�l a nagypapa!
Ð Na l�tod. De te mi�rt �lmodsz m�r megint Nagy Lajosr�l? Azt hittem

ennek egyszer s mindenkorra v�ge! Hiszen Magyarorsz�gon j�rt�l a ny�-
ron! M�r nem kell csak az �lmaidban ki�lned magad!

Ð Nos, igenÉ de megint seg�ts�get k�rt a kir�lyÉ Ð Johnny feszengett
a sz�ken.

Ð �s tudsz neki seg�teni? Hiszen tavasszal sem siker�lt! Most is a j�v�
ir�nt �rdekl�dik? Ð Johnny csak b�lintott. 

Ð A j�v�t akkor sem tudtad megmondani neki. Ellopt�k a k�nyved, ha
j�l eml�kszem. Ð Johnny megint b�lintott. 

Ð Nos, akkor mi�rt?
Ð �n tudjam? Ð k�rdezett vissza a megsz�l�tott.
Ð H�tÉ Ð kezdte Zeusz, �s megszokott mozdulattal a cigarett�ja ut�n

turk�lt. Majdnem kilyukasztotta a zseb�t a nagy er�lk�d�st�l, mikor
v�gre esz�be jutott, hogy � m�r nem doh�nyzik. M�rgesen kih�zta a ke-
z�t a zseb�b�l �s az asztalra csapott: Ð Ki m�s?! Ð Azt�n valamivel nyu-
godtabban f�zte hozz�:

Ð Az �lmoknak mindig megvan a maguk oka �s magyar�zata. Ð Nagyot
f�jt, mint aki hosszabb magyar�zatra k�sz�l.
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Ð Tavasszal p�ld�ul az�rt �lmodt�l Lajos kir�lyr�l �s a n�polyi hadj�-
ratokr�l, mert kudarcaid voltak az iskol�ban. Gyakran megvertek. 

Ð Sz�sa �s Maciek.
Ð Pontosan! Ð Zeusz v�gre megtal�lta, amit keresett: a k�t g�mb�ly�

kavicsot, amiket �jabban a cigaretta helyett morzsolgatott a kez�ben. 
Ð T�nyleg, most mi lesz vel�k? Kicsapj�k �ket?
Ð Ne besz�lj f�lre, l�gy sz�ves! Ð Zeusz m�r megint pokr�c volt, �gy

mint r�gen. A sz�p id�kben. Johnny befel� mosolygott, kifel� igyekezett
illedelmes k�pet v�gni. Hogyne! Odaad�an kell koncentr�lni a nagy Ze-
uszra! K�l�nben mindj�rt mennyd�r�g �s vill�mokat h�ny!

Ð Hol tartottam? Ja igen Ð �llt fel Zeusz �s j�rk�lni kezdett.
Ð Teh�t az ember nem �lmodik ok n�lk�l. Te p�ld�ul a sikertelens�ged-

b�l akart�l tudat alatt kit�rni, csak nem vallottad be magadnakÉ Ez�rt
kellett ez az eg�sz, amir�l senki sem tudhatott, senki sem ismerhetett,
csak te egyed�l! Szerencs�s J�nos! 

Johnny ellazult a kellemes melegben. Vitatkozni sem kell, meg kelle-
metlen k�rd�sekre felelniÉ Zeusz meg csak mes�l. Monoton hangon �s
meg�ll�thatatlanul. 

Lackfi Istv�n v�ratlanul jelent meg a szert�rban. A kardja most nem
volt n�la �s eg�szen szel�den n�zett. Intett is neki, hogy nyugi Johnny,
minden ok�, majd az ablakhoz l�pett. Szemmel l�that�lag �rdekl�dve b�-
multa a felh�karcol�kat, �s k�zben a tenyer�t vakargatta. Zeusz pedig �r-
dekes m�don semmit sem vett �szre az eg�szb�l �s tov�bb magyar�zott.
Johnny viszont nem hallotta a hangj�t. Zeusz t�tott sz�jjal h�pogott el�t-
te, mint a partra vetett hal.

Ð Mindenki tudja, hogy mi�rt �lmodsz mir�lunk Ð fordult Johnny fel�
a f�lov�szmester, �s olyan bar�ts�gosan mosolygott, mint m�g soha. Leg-
al�bbis Johnny m�g nem l�tta ilyennek. 

Ð K�z�l�nk val� vagy, igazi Lackfi! Ð folytatta a f�lov�sz �s k�zelebb l�-
pett. Ott �lsz vel�nk, egy�tt isszuk a dalm�t borokat �s hallgatjuk a l�nyok
�nek�t, mikor estefel� visszat�rnek a patakr�lÉ Egy�tt sz�guldunk a me-
z�k�n �s egy�tt sz�vjuk be a szabads�g r�szeg�t� illat�t. Az a te vil�god, J�-
nos, nem ez! Ð �s Johnny v�ll�ra tette a kez�t. A k�z meleg volt �s kedves.
Johnny nem tudta, hogy lehet egy k�z kedves, de hat�rozottan ezt �rezte.
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Ð Ide csak visszaj�rsz, mint egy elm�lt �letbe, egy rossz �lomba, amikor
eltitkolt�k el�tted, ki vagy val�j�ban. Ebben a rossz �lomban terrorist�k
puszt�tanak, aut�k p�f�gnek, felh�karcol�k omlanak �ssze. Minden szab�-
lyosnak t�nik ebben az �lomvil�gban, pedig minden csak beszab�lyozott.
Megmondj�k, mikor kellj �s mikor fek�dj. Milyen fogpaszt�t haszn�lj, �s
hol kelj �t az �ttesten. Nem ez a te igazi vil�god, Szerencs�s J�nos, nem ez!

Johnny akart valamit mondani, de hirtelen egy poroszl� fiatal kanc�t
vezetett be a szert�rba. Johnny nem tudta, hol j�hettek be, de nem is volt
ideje ezen t�prengeni. Az ifj� Lackfi ugyanis f�lpattant a nyeregbe, b�-
cs�t intett, �s sz�p kom�tosan kikocogottÉ Nos, nem az ajt�n! Hanem a
falon �t! A poroszl� meg k�vette.

Johnny arra lett figyelmes, hogy k�t �ri�si szemet l�t. Azt�n megpillan-
totta a hozz� tartoz� fejet is. Meg a f�leket. Zeusz volt, �s eg�szen k�zelr�l
b�multa �t. Azt�n a hangj�t is meghallotta. K�l�n�s, sip�t� hang volt. Egy-
�ltal�n nem hasonl�tott Zeusz �rces basszus�hoz.

Ð Johnny! Ð sip�totta a hang. Ð Hol vagy, Johnny? 
Ð Itt vagyok Ð felelte Johnny.
Ð MinthaÉ Mintha elsz�llt�l volnaÉ elsz�llt volna bel�led a l�lek vala-

hov�É
Ð Semmi baj! Itt vagyok, csak el�br�ndoztam.
Ð Na, te j�l meg tudod ijeszteni az embert! Csak el�br�ndoztam! Azt

hittem megint el�julsz itt nekem, mint h�sv�tkor! Ð Zeusz lassan f�l�llt.
ãItt guggolt el�ttemÓ Ð ismerte fel Johnny a helyzetet.

Ð J�l vagy? Nincs semmi bajod?
Johnny felt�p�szkodott �s ny�jt�zkodott egyet. Mint aki m�ly �lomb�l �bred.
Ð Tiszt�ra �gy n�zel ki, mint aki m�ly �lomb�l �bred! Tudod fiamÉ Ð �s

Zeusz most �sszer�ncolta a homlok�t Ð tudod, n�ha az az �rz�sem, hogy
pszichol�gusra lenne sz�ks�ged. V�g�l is Amerik�ban majdnem minden
feln�tt j�r pszichol�gushoz! Ð tette hozz� magyar�zkodva, mikor megl�tta
Johnny �rtetlenked� arc�t. De lehet, hogy m�gsem. Hiszen teÉ �! Ð Le-
gyintett m�rgesen Ð k�r f�lf�jni a dolgokat! Ð Zeusz mintha mag�ban be-
sz�lt volna. Igaz�n k�l�n�s Ð gondolta Johnny. Azt�n meg ezt: J�nosnak
h�vnak, nem Johnnynak! Szerencs�s Lackfi J�nos!
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Tizennegyedik fejezet

Mindenki m�s?

Igyekezn�nk kell, mert nem Di�sgy�rbe megy�nk.
Ð Hanem hov�?
Ð Hainburgba. Esk�v�re!
Ð Mi lesz�nk a n�szn�p?
Ð Az bizony. 
Ð �s ki esk�szik?
Ð Hedvig, a kir�ly legkisebb le�nya megy hozz� Vilmos osztr�k her-

ceghez. 
Ð H�ny �ves az a Hedvig?
Ð �t. Roppant sz�p kisl�ny.
Ð �s az osztr�k?
Ð ògy r�mlik, kilenc. Az is helyes gyerek. 
Ð Nem korai egy kicsit ez a h�zass�g?
Ð Fura egy figura vagy te, Szerencs�s J�nos! El�sz�r azt mondod, a j�-

v�b�l �rkezel. Azt�n meg �gy v�vsz, mint b�rki k�z�l�nk. Ha a mi �le-
t�nkben �lsz, nem csod�lkozol a h�zass�gon. Ha meg abban a m�sikban,
akkor, hogy tanult�l meg olyan remek�l v�vni? Na, ezt magyar�zd meg
nekem! 

Ð Min�lunk is v�vnak. Az nem olyan nagy dolog Ð mosolygott J�nos. Ð
�m �t�vesen senki nem h�zasodik! 

�reg b�kk�sben lovagoltak, azt�n feny�k k�vetkeztek, �s t�volr�l, na-
gyon t�volr�l k�l�n�s morajl�s hallatszott. 
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Ð Mi ez a zaj? Ð �ll�totta meg a lov�t J�nos. 
Ð Dinasztikus okokb�l h�zasodnak Ð magyar�zta az ifjabb Lackfi Ð,

egy�bk�nt v�zes�s. A Plitvicei. êgy azt�n egym�s sz�vets�gesei lesznek.
Persze csak addig, am�g meg nem hal az egyikÉ �m, ha fiuk sz�letik, ak-
kor tov�bb tarthat a sz�vets�g. De biztosra nem lehet menni. A n�polyi
R�bert kir�ly is mekkora gazember volt! Minden�ron meg akarta akad�-
lyozni, hogy Nagy Lajos kir�lyunk �ccse, Endre kir�lyfi uralkodjon ut�na!
Pedig szerz�d�s is volt r�laÉ Igaz, neki csak l�nyai sz�lettek Ð mondta
mintegy mag�nak. Ð De h�t Ð tette hozz�, hogy befejezze a gondolatot Ð a
mi kir�lyunknak szint�n le�nyai vannak, a kisujja m�gis t�bbet �r, mint
eg�sz N�poly sz�r�st�l-b�r�st�l!

Ð M�r nem akarsz megk�nozni?
Ð Ez most, hogy j�n ide? Esk�sz�m, J�nos rosszabb vagy, mint egy

v�nasszony! Csapongsz �sszevissza!
Ð Pedig teljesen vil�gos. Nemr�g m�g k�npaddal fenyegett�l, most meg

el�ad�st tartasz nekem a kis Hedvigr�l �s Vilmos hercegr�l.
Ð Tudod j�l, hogy a v�v�technik�dnak k�sz�nheted az �leted. Meg an-

nak, hogy elvesztetted a gy�r�d Ð sand�tott az ifj� Lackfi Istv�n J�nos
gy�r�sujj�ra. 

Ð Az�rt ne agg�dj, rajtad tartom a szemem! H�tha k�m vagy!
Ð Dehogyis k�m! Ð v�gta h�tba valaki oly er�vel, hogy majdnem leesett

a l�r�l. ògy kellett megkapaszkodni a pej nyak�ban!
Ð �n m�r r�g�ta ismerem ezt az ifj�t Ð harsogta Toldi, mert � volt az

�jonnan �rkez�. Ð B�rt�nbe vetettem n�h�nyszor, de mindig kiv�gta ma-
g�t. Vit�z gyerek ez, b�r nem l�ttam a kutyab�r�t! Ð �s nagyot kacagott a
saj�t mond�s�n. 

Ð L�tod, milyen p�rtfog�d akadt? Ð k�rdezte a f�lov�szmester. 
J�nos erre nem tudott mit v�laszolni. K�lt�i k�rd�s volt. 
Ð De itt j�n m�r a lengyel herceg! Ð ki�ltott vid�man Toldi, aki �gy tett,

mintha most l�tn� Macieket el�sz�r. Pedig eg�sz �ton vel�k voltÉ
Maciek egyenes tart�ssal �lt a nyeregben, s b�szk�n pillantgatott jobbra
�s balra. �gy fesz�tett ott, mintha d�szszeml�n lenne, mintha mindenki �t
csod�ln�. J�nos nem csod�lkozott, b�r valami fura k�rd�s elkezdett mo-
toszk�lni a fej�ben. Eg�szen h�tul motoszk�lt, a tark�j�n�l, �s eg�szen
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rosszul �rezte mag�t t�le. A k�rd�s �gy sz�lt, hogy valamikor r�gen � m�r
ismerte ezt az embert. De hol? A herceget? Maciek Olesnickit? De nem �rt
r� sok�ig t�prengeni a rejt�lyen, mert lobog� haj� l�ny ugratott mell�je.
Sz�ke f�rtjei lobogtak a sz�lben �s r�mosolygott. A Garai Kl�ra. J�nos kel-
lemesen megborzongott. Sz�p ez a l�ny, sz� se r�la...

Mindny�jan meg�lltak �s �ket n�zt�k. Eg�szen addig, m�g J�nos �szre
nem vette, �s bele nem pirultÉ �m ekkor patk�csattog�s verte fel az erd�
csendj�t. Hamarosan ismer�s figura sz�guldott el� a boz�tosb�l. M�r nem
volt fiatal, de �gyesen lovagolt. 

Ð Az id�sebbik Fortunate! Ð rikkantott Toldi. Ð Mi sz�l hozott errefel�,
j� lovag? Ð k�rdezte. 

Ð Nem sz�l, hanem �zenet Ð lihegte a megsz�l�tott, vagyis J�nos nagy-
b�tyja, aki id�s kora ellen�re f�rg�n cs�szott le a nyeregb�l.

Ð Subich �rt�l hozok h�reket. 
Ð J�t vagy rosszat is? Ð �rdekl�d�tt a f�lov�sz.
Ð J�t is meg rosszat is.
Ð Akkor el�sz�r a j�t mondd!
Ð J� h�r, hogy Durazz�i K�roly, a kir�ly nevelt fia a n�polyi tr�n elfog-

lal�s�ra k�sz�l, �m a hadakat val�sz�n�leg csak j�v�re ind�tja meg. Azon-
k�v�l j� h�r, hogy Subich �r �ppen ez�rt elhaj�zott It�li�ba egy kicsit k�-
r�ln�zni, hogy ha K�roly j�n, ne legyen neki ismeretlen a terepÉ

Ð �s a rossz h�r?
Ð A rossz, hogy Garai uram itt porty�zik a k�rny�ken. �s mivel Subich

elhaj�zott, nincs sz�mottev� er� a b�ns�gokban, amely benn�nket
megv�dhetneÉ

Ð �n a kir�ly f�lov�szmestere vagyok Ð vont v�llat Lackfi Istv�n. Ð Mit
�rthat nekem Garai �r? No meg itt van vel�nk a l�nya is! 

Ð A fejedre p�ly�zik Ð figyelmeztette a f�lov�szt J�nos nagyb�tyja, az
id�sebbik Fortunate lovag. Ð A helyedben �n a l�nyban sem b�zn�k! Ð �s
Kl�r�ra sand�tott. Az most nem pirult, hanem egyenesen v�r�s�d�tt, de a
m�regt�l. �ppen sz�l�sra nyitotta a sz�j�t, hogy valami cifr�t mondjon,
�m J�nos �r megel�zte:

Ð Hogy lehet Durazz�i K�roly a kir�ly nevelt fia? Nem �t v�geztette ki
Avers�ban, j� harminc �vvel ezel�tt?
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Ð Volt egy �ccse Ð magyar�zta Toldi. Ð Annak az egykori Durazz�inak.
Egy Lajos nev� �ccse. Annak a fia ez a mostani K�roly. �s a mi Lajos kir�-
lyunk az�rt nevelte ezt a m�sik Durazz�i K�rolyt, mert sok�ig nem sz�le-
tett gyereke. ògy gondolta, K�roly lesz az �r�k�se, ha meghal.

Ð Igen �m, de a mi nagy kir�lyunknak v�g�l is csak sz�letett h�rom l�-
nya Ð l�ptetett oda mosolyogva a f�lov�sz. Ð Tudhatn�d k�l�nben! êgy
most kiv�l� diplom�ciai �rz�kkel megpr�b�lja visszaseg�teni ezt a ãkisÓ
K�rolyt a n�polyi tr�nra. Mert itthon a l�nyok uralkodnak majd! Ponto-
sabban M�ria �s majdani f�rje, Zsigmond. 

Ð �s Hedvig? 
Ð Hedvig a lengyel tr�non.
Ð A bajor herceggel? Ð sz�lt k�zbe a mind ez ideig hallgatag lengyel. Ð

K�tve hiszem, hogy ennek �r�lnek majd a lengyel urak! N�lunk minden-
ki abban a hitben �l, hogy M�ria �s Zsigmond korm�nyozza majd Len-
gyelhont.

Ð Sajnos ki kell, hogy �br�nd�tsalak Maciek �r! Ð v�laszolta a f�lov�sz. Ð
Eld�nt�tt t�ny, miszerint Hedvig megy Lengyelorsz�gba.

A lengyel f�herceg megr�zta a fej�t. A lova meg ut�nozta. J�nos �r n�z-
te a gy�ny�r� pej lobog� s�r�ny�t, �s az el�bbi furcsa gondolat megint
motoszk�lni, bizseregni kezdett a sz�v�ben. Valami �rdekes gondolat arr�l,
hogy � valamikor egy m�sik vil�gban ismerte ezt a lengyel herceget. �s ott
is Macieknek h�vt�k, de nem Olesnickinek, hanem Jand�nak. �s nem her-
ceg volt, hanem csak egy gyerek, aki vele egy�tt j�rt iskol�ba. �s akiÉ

Ð Mi�rt vert�tek meg a k�t arabot? Ð ki�ltott J�nos �r Maciekre. Aki
vagy lengyel herceg, vagyÉ Maciek Olesnicki megr�ntotta a gyepl�t, a
pej fel�gaskodott, a herceg pedig eszel�s tekintettel meredt J�nos �rra.
V�laszolni akart, ki is nyitotta a sz�j�t, de erre m�r nem jutott ideje. Az er-
d�b�l ugyanis sz�lsebesen t�rtek el� Garai �r fekete ruh�s zsoldosai! 

J�nos egy pillanat alatt felm�rte a helyzetet. Hogy akkora a t�ler�, hogy
minden ellen�ll�s teljesen rem�nytelen. Azt l�tta m�g, hogy el�sz�r a f�lo-
v�szra rontanak a gazemberek, ler�ngatj�k a lov�r�l, megk�t�zik, majd,
mint egy zs�kot dobj�k vissza a nyeregbe. L�tta, ahogy Toldi �ri�si m�ret�
kardj�t oly vadul forgatja, hogy nem mernek a k�zel�be sem menni. 
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Ð Gyer�nk! Ð ugratott mell�je a herceg. Ð Most nincs id� n�zel�dni! Ð
�s megr�ntotta J�nos lov�nak a zabl�j�t. Mint a fergeteg, �gy sz�guldot-
tak a v�zes�s fel�. J�nos biztos volt benne, hogy meg�ssz�k. çtadta mag�t
a sebess�g �lvezet�nek, �s csak mell�kesen l�tta, hogy egy l�ny v�gtat
mellett�k. Garai Kl�ra! �s m�g valaki felt�nt. Nem fiatal katona, de j�l �li
a lovat. Az id�sebb Fortunate! J�nos m�r mosolygott. H�t, hogyne!
Csudaj� t�rsas�g! �s a v�zben nem l�tni a nyomokat! Csak a f�lov�szt saj-
n�lta. Vajon mi lehet vele? Hov� vihetik? �s Toldi? Az �reg harcos majd
csak kiv�gja mag�tÉ �s persze az�rt azt sem felejtette el teljesen, hogy
mit akart k�rdezni Maciekt�l. Most erre nem volt id�. Rohanni kellett, ne-
hogy elfogj�k �ket, de a Plitvicei tavak nem volt az a kifejezetten sz�gul-
d�sra alkalmas terep. A parton ugyan k�nnyed�n v�gtattak, �s mikor
k�nytelenek voltak egy-egy tavon �t�sztatni, akkor a sek�lyebb r�szeken
sem volt neh�z dolguk. De ahol m�ly�lt! A kif�radt lovak lassan �sztak, �s
f�l� volt, hogy �ld�z�ik egyszer�en lenyilazz�k �ket a partr�lÉ Felt�ve,
persze, ha megpillantj�k �ket. De tal�n m�sfel� rohantak, m�sfel� keres-
t�k �ketÉ A kis csapat mindenesetre rem�nykedett, �s �gy �szva, t�rtet-
ve, v�gtatva, de m�giscsak eljutottak a nagy v�zes�shez. F�tyolszer�en
hullott al� a p�ra, nem volt igaz�n nagy v�zt�meg, �m �gy is el�g zajos
volt. �s megkap�an sz�p. Meg is �lltak egy percre, �s szinte elfelejtett�k,
milyen nagy a vesz�ly. De mindj�rt esz�kbe jutott, amint az egyik fekete
ruh�s integetve �s kiab�lva felt�nt az egyik t�voli szikl�n. 

Ð Erre gyertek! Ð ki�ltott az id�s Fortunate lovag, �s besz�guldott egy
k�v�lr�l alig �szrevehet� sziklabej�raton. A t�bbiek ut�na. Sz�k szurdok
k�vetkezett, sok-sok kilom�teren �t. Kanyarg�s, sz�k �s unalmas. De
amikor ki�rtek, m�r nyom�t sem l�tt�k se tavaknak, se v�zes�snek. Hegy-
tet�n �lltak, alattuk szakad�k, �s k�rben minden�tt erd�. Fortunate lo-
vag kivont kardj�val �szakra mutatott, �s �k egyetlen perc pihen�s n�l-
k�l lesz�guldottak Ð no nem a szakad�kba, hanem azt megker�lve, be a
v�gtelen rengetegbe. Eg�sz nap lovagoltak, �jszak�ra csak �ppen meg�ll-
tak, s a felkel� nap m�r �jra nyeregben tal�lta �ket. Nem tudt�k hol le-
hetnek az �ld�z�k, nem tudt�k, mi lett Toldival, hogy hov� viszik a f�lo-
v�szmestert, egyet tudtak csak: min�l el�bb kir�lyi ter�letre �rni. Ott biz-
tons�gban lesznekÉ
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Ð Sz�p volt az esk�v�?
Ð Sz�p. K�r, hogy nem tartott�l vel�nk. 
Ð �reg vagyok �n az ilyen hossz� utaz�shoz.
Ð �n �reg kir�lyom Ð Erzs�bet megsimogatta a f�rje arc�t. Lajos szeme

sark�ban pedig megjelent egy kis k�nnycsepp. T�nyleg �reg Ð gondolta a
kir�lyn�. Pillanatonk�nt el�rz�keny�l.

Ð �s a gyerekek? Hedvig �s Vilmos? Ð t�r�lte ki a kir�ly azt az �rulkod�
cseppecsk�t a szem�b�l. Ð Nekik hogy tetszett?

Ð î, azt l�tnod kellett volna! Ð A kir�lyn� �sszecsapta a kez�t. Ð K�p-
zeld, megsimogatt�k egym�st! �s alig akartak elv�lni! çlland�an egy�tt
j�tszottak az eg�sz hainburgi tart�zkod�s alatt! Komolyan mondom, ilyet
m�g sohasem l�ttam!

Ð Isten akarata Ð d�rm�gte a kir�ly. Ð Ha ennyire zsenge korban meg-
tetszenek egym�snak, akkor isten �ld�sa van e n�szon. M�r csak a n�polyi
tr�nt kell elrendezn�nk.

Ð ògy tudtam, az m�r lez�rt �gy! Ð emelte fel a hangj�t a kir�lyn�.
Ð Tanuld meg feles�g, hogy lez�rt �gyek nincsenek! Ð mosolygott a ki-

r�ly. Ð Csak a s�rban Ð tette m�g hozz�.
Ð De hisz Orb�n p�pa mell�nk �llt! ï sem akarja Johann�t a n�polyi tr�non!
Ð Orb�n p�pa igen. De a franci�k nem. Pontosabban a francia kir�ly Jo-

hann�t szeretn� tov�bbra is N�poly uralkod�j�nak l�tni, �s nem benn�n-
ket. Sem engem, sem Durazz�i K�rolyt! Ð Erzs�bet arc�ra ki�lt a meglepe-
t�s. H�trasim�totta az �gsz�nk�k selyemruh�t, �s le�lt. 

Ð Ellenp�p�t k�sz�lnek �ll�tani Ð folytatta Nagy Lajos. Ð R�bert, genfi
gr�fot, a francia kir�ly rokon�t.

Ð �s akkor mi lesz?
Ð Mi lesz? Ð Lajos kir�ly kiegyenesedett �lt�ben. P�r jelent meg ar-

c�n, �s a szemei is csillog�sabb� v�ltakÉ Ð Mi lesz? M�g egy h�bor�!
Jobb, ha k�sz�l�nk r�. Am�gy meg egy�bk�nt is ott vagyunk It�li�ban. 

Ð Kicsit messze van Velenc�t�l N�poly, nem gondolja fels�ged?
Ð De nincs messzebb, mint Bud�t�l. Vagy Di�sgy�rt�l Ð Lajos h�tra-

d�lt �lt�ben.
A kir�lyn� meg azon gondolkozott a hirtelen be�llt csendben, hogy

az�rt mondani k�ne valamit. Hogy �v� legyen az utols� sz�É K�rben�-
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zett a hatalmas lovagteremben, amely valahogy �resebbnek t�nt, mint
m�skorÉ Kintr�l is hi�nyzott a ny�zsg�s, a ny�ri melegben csak pilledt
�r�ket l�tott, amikor meg�rkezett Hainburgb�l. 

Ð Hol vannak az urak? Senkit sem l�tok. Hol van a n�dor? �s kedven-
ced, a f�lov�sz? 

Ð A n�dornak hirtelen valami s�rg�s elint�znival�ja akadt a birtok�n.
De m�r visszat�rt �s h�vattam, mert besz�lni akarok vele. A f�lov�szt meg
�n k�ldtem el Novigrad v�r�ba.

Ð Az Adriai-tengerhez?! Ott akar lovakat keresni fels�ged sz�m�ra? Ð
g�nyol�dott Erzs�bet. 

Ð Nem �ppen lovakat. Sokkal ink�bb k�meket, meg egy k�l�n�s figu-
r�t. Egy olyan embert, aki sokkal, de sokkal biztosabban tudja a j�v�t,
mint az alkimista Galeotto uram. 

Ð î. Csak nem azt a Szerencs�s J�nost?
Ð De bizony. 
Ð �s pont Novigradba?
Ð çll�t�lag ott tart�zkodik. Valami lengyel herceggel egy�tt. Hogy mi-

k�pp ker�lt oda, azt ne k�rdezd, mert nem tudom. De �gy l�tom, itt van
m�r a n�dor isÉ

S val�ban a n�dor cs�rtetett be a l�g� bajusz� Losonci L�szl� vajd�val
egy�tt. �s m�g vel�k volt valaki, aki ugyan nem s�nt�tott �s nem volt f�l-
szem�. Ellenkez�leg, nagyon is d�lcegen j�rt, �m az arckifejez�se nem
volt valami bizalomgerjeszt�É Az a fajta figura volt, akinek puh�ny k�-
p�n messzir�l l�tszik, hogy p�nz�rt b�rmire kaphat�.

Ð î, a kir�lyn� asztalnokmestere! Ð ki�ltott fel n�mileg g�nyosan az
uralkod�. Ð Minek k�sz�nhetem a megtiszteltet�st?

Ð Sz�munkra megtiszteltet�s, nagy kir�ly, ha fogadsz benn�nket Ð m�-
zes-m�zoskodott a n�dor, akinek l�tt�ra a kir�lyn� mindj�rt elmosolyo-
dott. Lajos figyelm�t nem ker�lte el a mosoly, de egyel�re nem akarta sz�-
v� tenni a dolgot.

Ð Komoly �gyben h�vattalak n�dor uram. �s titeket szint�n Ð b�lintott
a m�sik k�t uras�g fel� a kir�ly. Ð M�g a tavasszal elk�ldtem Lackfi urat
Novigrad v�r�ba. K�l�n�s h�reket kaptam ugyanis, olyan h�reket, melyek
alapj�n joggal felt�teleztem, hogy valami�rt abban a v�rban lapul a gaz-
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ember Artus Bern�t, �s abban a v�rban tart�zkodik egy j�v�be l�t� al-
kimista, aki egy�bk�nt oly kedves nek�nk, hogy �rte sok mindenre k�-
pesek lenn�nk. Ð A kir�ly �lvezte a besz�det, s �szrev�tlen�l v�ltott �t
t�bbes sz�mba, m�g az urak ostoba k�ppel �csorogtak el�tte. Csak
Garai uramnak j�rt az esze, hogy vajon mit hazudjon mostÉ Nyilv�n
meg fogja k�rdezni a kir�ly, hogy hallott-e a Novigradban �l�kr�l, s ha
nem, vajon mi�rt nem? Hiszen neki szint�n a d�lvid�ken vannak birto-
kai. Azt�n �gy d�nt�tt, legjobb, ha �gy hazudik, hogy abban van n�mi
igazs�g isÉ

Ð Uram kir�ly! Ð ragadta meg a sz�t. Ð Artus Bern�t meghalt. Maga a
tengermell�ki nagy�r, Subich Mladen v�gzett vele. Haragudott r�, mert
az � nev�t haszn�lta, az � nev�ben k�vette el gazs�gait. Hallottunk arr�l
az alkimist�r�l is, de nyoma veszett. Mint ahogy nyoma veszett a f�lo-
v�sznak, akir�l utolj�ra azt hallottuk, hogy Knin v�r�ban tart�zkodik.
Szerettem volna tal�lkozni vele, hogy meghallgassam a leg�jabb h�reket a
Velence elleni h�bor�r�l Ð mely �gy tudom, most �ppen sz�netel Ð, meg a
pletyk�kat a di�sgy�ri udvarb�l. De mikor Kninbe �rtem, m�r csak Hor-
v�ti P�lt leltem a v�r�ban. Azt mondta, Lackfi �r egy h�ttel azel�tt t�vo-
zott. �s, hogy ide indult vissza, Di�sgy�rbe, tehozz�d. De, ha j�l hallom,
nem �rkezett megÉ

Ð J�l hallod, n�dor uram, �m te nem szolg�lsz t�l sok j� h�rrel. Csak
ez�rt j�ttetek, vagy m�g van valami m�s is? 

Ð NosÉ Ð habozott a n�dor, �s gyorsan a m�sik kett�re pillantott Ð vol-
na m�g egy-k�t dolog.

Ð De azt m�r szeretn�d n�gyszemk�zt Ð �rtette meg a kir�ly a pillant�st.
Ð Csak az egyik �gyr�l szeretn�k veled n�gyszemk�zt t�rgyalni uram.

A m�sik viszont �rinti az urakat is.
Ð Hallgatlak, n�dorom.
Ð A h�bor� Ð b�r �gy tudom, sz�netel Ð nem �rt v�get. Horv�ti �r It�li-

�ban harcol, �s nincs otthon a macs�i b�ns�gban.
Ð M�r megint a macs�i b�ns�g miatt k�ny�r�gt�k? Nem megmond-

tam, hogy sz� sem lehet r�la!? 
Ð Dr�gfi �r asztalnokmester akar lenni Ð l�pett el�re az eddig sz�tlan �s

p�ffeteg k�p� uras�g. �s �n sz�vesen �tadn�m neki a tiszts�gemet.
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Ð �s �gy v�lt�tek, hogy k�r�setek meghallgattatik? 
Ð Rem�nykedt�nk, nagy kir�ly Ð mondta Liszkai �r, a p�ffeteg asztal-

nokmester.
Ð K�r volt Ð mondta Lajos rezign�ltan. Most menjetek. Garai �r maradjon. 
Ð Halljam, mi az az �gy? Ð k�rdezte a kir�ly, mikor h�rmasban marad-

tak. Ð Igaz, n�gyszemk�zt k�rted a meghallgat�st, de h�t a kir�lyn� az �n
jobb kezem. Gondolom, nem zavar, ha hallja, amit mondasz.

Ð Hov� gondolsz, kir�lyom! Ð h�zelgett az udvaronc. Ð A kir�lyn� en-
gem sohasem zavar.

Ð Akkor t�rj a l�nyegre! Ð Lajos gyors, kutat� pillant�st vetett a feles�g�re.
Ð A l�nyeg, hogy Subich Mladen It�li�ba k�sz�l. Azt k�ri, h�resztelj�k

el minden�tt, hogy � halt meg, s nem Artus Bern�t. Johann�n�l azt�n
Artus Bern�tnak adja majd mag�t, s k�mkedik nek�nk. Ha Durazz�i �r
nekil�t, hogy elfoglalja az �t megillet� n�polyi tr�nt, akkor ell�tja majd h�-
rekkel. De tartsuk szigor�an titokbanÉ

Ð J� �tlet! Ð villanyoz�dott f�l a kir�ly. Ð Mindig tudtam, hogy Subich
�r okos ember! De honnan tudott Durazz�i K�roly n�polyi tr�nig�ny�r�l? 

Ð Sok mindent ki lehet sakkozni, nagy�r! Ð mosolygott a n�dor. 
Ð M�r nyolc �ve, mikor megsz�letett l�nyod, a kis Katalin, nos, m�r ak-

kor sejtett�k, hogy K�roly visszamegy N�polyba. Soha nem lesz magyar
kir�ly.

Ð Mit lehet tudni? Ð morfond�rozott Lajos. 
Ð Mire gondolsz? Ð ki�ltott fel Erzs�bet, meglep�en izgatottan.Ð Itt csak

M�ria lehet az ut�d! K�rolynak haza kell mennie! Ð indulatoskodott.
Ð �n is azon vagyok kir�lyn�m! Ð csapott a sz�ke karf�j�ra Lajos kir�ly.
Ð çm a j�v�t nem tudhatjuk, abba bele nem l�thatunk. Az �m Ð fordult

a n�dor fel� Ð, mondjad, biztos, hogy nem tudsz semmit arr�l a j�v�be l�-
t�r�l? �s Lackfi �rr�l sem? Nem lehet, hogy csak azok el�tt nem akart�l be-
sz�lni? Ð intett a fej�vel az ajt� fel�, amelyiken az urak t�voztak az el�bb. 

Ð H�t Ð �vatoskodott a n�dor Ð l�ttam valakit, aki hallott Lackfi �rr�l.
Ð Hol? Kit? Azonnal vezesd ide!
Ð Sajnos nem lehet, fels�ges �r! Messze innen, sok j�r�f�ldnyire besz�l-

gettem veleÉ De tal�n �rte k�ldhetn�kÉ Viszont Liszkai �r t�nyleg j�
lenne macs�i b�nnak! Ð ford�tott hirtelen a besz�lget�s menet�n Garai �r.
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Ð Te Mikl�s! Ne kezd �jra, l�gy sz�ves! M�r megmondtam, amit meg-
mondtam! A h�siesen hadakoz� Horv�ti �r t�voll�t�ben nem adom m�s-
nak a tiszts�g�t! Hogy gondolt�tok ezt! Vagy zsarolni akarsz? Ð �t�tt sz�-
get a fej�be. Ð Nem akarod megmondani, hol van a f�lov�sz, am�g ki nem
nevezem ezt az �tvaros Liszkait? Mit k�pzelsz?! Egy Nagy Lajost megzsa-
rolni?!

Ð Sz� sincs r�la, uram kir�ly! Ð sietett a v�lasszal Garai �r. Ð F�lre�rtet-
t�l Ð hebegett, mert l�tta, hogy Lajosnak vill�mokat sz�rnak a szemei. Ð
Mindj�rt k�ldetek az�rt az ember�rtÉ

Ð Hol l�ttad?
Ð Szolnok hat�r�ban, a Tisza mellettÉ
Ð Na, ha ez igaz, macs�i b�n lesz Liszkai �r! De ha nem, elevenen ny�-

zatlak meg, n�dor uram! Ð �s roppant szigor�an n�zett.
Ð M�ris k�ld�m Forg�cs urat! ï a legjobb lovas eg�sz �szak-Magyaror-

sz�gon! 
Ð De v�ltott lovakkal! Meg se �lljon a Tisz�ig!
Ð ògy lesz, fels�ges �r! Ð hajolt meg a n�dor. Ð Minden a te akaratod

szerint Ð �s roppant furcs�n n�zett. 
Ð Most menj Ð mondta Lajos. Ð �s ne mondd nekem, hogy az �n akara-

tom szerint! çtl�tok rajtadÉ Ð �s f�radtan lehunyta a szem�t, jelezve,
hogy v�ge a kihallgat�snak. Garai �r sz� n�lk�l megfordult, �s t�vozni k�-
sz�lt. A kir�lyn� azonban visszaintette. 

Ð Menjen Forg�ccsal tizenk�t j� lovas Ð mondta. Ð Nehogy baja ess�k
az �ton Ð �s egy arannyal telt ersz�nyt cs�sztatott a n�dor kez�be. Garai
�r biccentett, �s kiment az ajt�n. 

Ð Nem b�nn�m, ha nem l�tn�m t�bb� Ð motyogta a kir�ly, nagyon-na-
gyon f�radt hangon. A kir�lyn� most nem akart vitatkozni. Ink�bb h�vatta az
apr�dokat, k�s�rj�k az �gy�ba az ur�t. Pihenjen csak, hossz� volt ez a nap. 
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Tizen�t�dik fejezet

Hol lehet a f�lov�sz?

Szerencs�s J�nos �s kis csapata lassan k�zeledett a di�sgy�ri v�rhoz. F�-
radtak voltak a hossz� �tt�l, de j�kedv�ek, mert �rezt�k, hogy hamarosan
megpihenhetnek. Nem volt egyszer� az �t, �t kellett kelni a  Dun�n, a
meg�radt Tisz�n, k�zben ennival�t szerezni, figyelni, nem j�nnek-e az �l-
d�z�k, �s lehet�leg titokban tartani, kik �k, mik �k val�j�ban. Hiszen any-
nyi a k�v�ncsi n�p! De mikor m�r sokadszor hallott�k mindenf�le r�v�-
szekt�l, hal�szokt�l �s keresked�kt�l, hogy Garai �r �s serege valami csoda
folyt�n j�val el�tt�k j�r, h�t azt az egyszer� mes�t tal�lt�k ki, hogy �k szin-
t�n a n�dorhoz tartoznak, csak lemaradtak, elt�r�tt az egyik l� l�ba, �jat
kellett szerezni stb. El�g hihet� mese volt, csak a lengyel herceget furcs�l-
lott�k a n�pek. F�leg, hogy ily j�l tud magyarulÉ V�g�l �gy d�nt�ttek,
nem mondj�k t�bbet senkinek sem, hogy lengyel. A besz�d�b�l �gy sem
hallja meg senki, oly �zesen cseveg! Akkor meg minek a magyar�zkod�s?

R�ad�sul Toldi is utol�rte �ket �s csatlakozott hozz�juk. Pedig J�nosnak
m�r er�s lelkiismeret-furdal�sa volt miatta. Hiszen ott hagyt�k �t, a rettent�
ellens�g k�zepette! Szerencs�s J�nos csod�lkozott mag�n, nem �rtette a saj�t
viselked�s�t. Hogy menek�lhetett el akkor, csapot-papot, bajt�rsat h�trahagy-
va? H�lÕ istennek Toldi Mikl�s nem volt haragtart� ember. S�t, �gy v�lte ez
volt a lehet� legjobb, amit abban a helyzetben J�nos�k megtehettek. Az ellen-
�ll�s akkor rem�nytelennek t�nt, ha viszont siker�l elmenek�lni, k�s�bb eset-
leg seg�ts�get hozhattak volna, v�lte Toldi. T�le tudt�k meg egy�bk�nt, hogy
Garai �r minden val�sz�n�s�g szerint valamelyik alvez�r�vel Di�sgy�r v�r�ba
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hurcoltatja az ifj� Lackfit. Hogy mi�rt? A bivalyer�s hadfi szerint k�zenfekv�
a magyar�zat: sok�ig nem meri fogva tartani, s feltehet�leg a f�lov�sz szabad�-
t�jak�nt akar majd p�zolni Lajos kir�ly el�tt, felt�ve, hogy az ifjabb Lackfi �r
nem d�bben r�, ki is ejtette foglyul voltak�ppenÉ Vagy m�s lenne a sz�nd�-
ka? Ezt Toldi nem tudhatta. Ahogy k�zeledtek a n�gytorny� v�rhoz, �gy
t�nt, egyre biztosabbnak, hogy ott fogj�k meglelni azt, akit keresnek.

êgy azt�n J�nos el�gedetten n�z v�gig rajtuk, mik�zben a lemen� nap
megvil�g�tja a k�zeli B�kk erd�rengeteg�t, �s megfesti a felh�ket nyugat fe-
l�. Garai Kl�ra mosolyogva tekinget r� a nyeregb�l, s J�nos, ha lehet, most
m�g jobban �rzi mag�t, s ha esz�be �tlik az a sok-sok kedves perc, amit a
k�zel h�napos �t sor�n kettesben t�lt�ttek, h�t szinte sajn�lja, hogy oly k�-
zel m�r a c�l. De menni kell, feltehet�en erre hurcolt�k Lackfi urat isÉ 

Csak azt nem tudt�k, hogyan juthatn�nak be a v�rba? Ez a k�rd�s ala-
pos fejt�r�st okozott nekik, m�g v�gre ki�kuml�lt�k, hogy J�nos �r messze
f�ld�n h�res alkimista, a t�bbiek pedig a k�s�ret�hez tartoznak, �gy a her-
cegr�l sem kell besz�lni, hogy lengyel, �s Garai Kl�ra szint�n megmarad-
hat inkognit�ban. Az�rt a biztons�g kedv��rt fi�ruh�ba �lt�ztett�k, ne-
hogy r�ismerjen a l�ny�ra Garai �r.

J�nos urat a szerelem mellett furcsa gondolatok gy�t�rt�k. F�leg �jszaka,
ha �lomra hajtotta a fej�t, t�voli nagyv�rost l�tott, �gbeny�l� tornyokkal,
ny�zsg�, ord�t� sokas�ggal. Nem �rtette mi ez, �s reggelente nyugtalanul,
csuromvizesen �bredt. Nappal csak az zavarta, hogy mi�rt kell neki alkimis-
t�nak lenni, amikor fogalma sincs err�l a tudom�nyr�l. B�r Maciek �r elkez-
dett magyar�zni valamit a dr�gak�vek �s a betegs�gek titokzatos kapcsolat�-
r�l, de ez olyan volt neki, mintha azt mondt�k volna, hogy tanuljon meg k�-
naiul, vagy �ppen a t�voli var�gok nyelv�nÉ De hallotta, hogy a kir�ly azt
hiszi fel�le, hogy meg tudja mondani a j�v�t, akkor meg mi�rt ne legyen al-
kimista? Volt m�g egy dolog, ami zavarta: mintha m�r l�tta volna Garai Kl�-
r�t valahol. Tal�n egy m�sik t�rt�netben, valamikor a nagyap�ik idej�n, ahol
Kl�ra ugyan sz�p volt, ak�rcsak most, de rettent�en buta �s k�vetel�z�. Egy
k�p suhant n�ha el a homloka el�tt, egy m�sik Garai Kl�ra k�pe, akinek k�-
vetel�z� �s ostoba arckifejez�se hat�rozottan bosszantotta �s ingerelte �t.
çm mikor r�pillantott az � Kl�r�j�ra, ez az �rz�s r�gt�n elm�lt, ak�rha sz�l
f�jta volna el, ugyan�gy, ahogy elf�jta azt a r�gi kort, amikor t�nyleg �lt �s
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szeretett az a m�sik Garai Kl�ra, aki a nagymam�ja lehetne a mostaninak. A
kir�ly is eg�szen fiatal volt akkor, �s az a bizonyos Garai �r, annak a m�sik
Kl�r�nak az apja, az egyik legf�bb h�ve volt. Nem �gy, mint a n�dorÉ
Ahogy k�zeledtek a v�rhoz, �s azon tanakodtak, hogy vajon hol sz�lljanak
meg �jszak�ra, hirtelen porfelh� t�nt fel vel�k szemben az �ton. Alig maradt
idej�k beh�z�dni a f�k k�z�, m�ris elsz�guldott mellett�k a n�dor tizenk�t
lovasa. Az �l�n r�kak�p�, kopaszod� �r v�gtatott, m�g a nagy sebess�g elle-
n�re is ki tudt�k venni �sszeszor�tott penge v�kony ajkait, �s mindenre el-
sz�nt tekintet�t �s egy fura, hossz�k�s alak� sebhelyet a homlok�n.

Ð Na, ezzel se sz�vesen tal�lkozn�k egy pint �bor mellett! Ð s�hajtotta
az id�sebbik Fortunate, amint a kis csapat elsuhant el�tt�k.

Ð Vajon hov� tartanak? Ð k�rdezte Toldi. 
Ð Azt nem tudom, de lehet, hogy nek�nk jobb lenne m�r a v�rban

�jszak�znunkÉ Rossz el��rzeteim vannak Ð v�lte J�nos.
Ð Mire gondolsz? Ð firtatta Kl�ra, �s a homloka k�zep�n megjelent a

g�dr�cske, mint mindig, ha m�lyen elt�prengett.
Ð Csak arra, hogy tal�n ezek itt valamilyen kapcsolatban lehetnek a

f�lov�sszalÉ
Ð Milli� m�s okb�l v�gtathat egy tucat ember a szolnoki �ton Ð mondta

Maciek.
Ð Nem tagadom. De m�gis ezt s�gja valamiÉ Hogy gyorsan kell csele-

kedn�nk.
Ð Att�l, hogy bent vagyunk a v�rban, m�g nem biztos, hogy r�gt�n be-

sz�lhet�nk a kir�llyal, s�t Ð intette �ket Toldi Mikl�s. 
Ð �ppen az�rt kell mihamarabb bejutnunk Ð s�rgette �ket J�nos. 
Ð �n sz�vesebben �jszak�ztam volna az erd�ben, de ha mindenki ezt

akarjaÉ Ð s�hajtozott �jfent id�sebbik Fortunate.
Ð ïk meg csak egym�sra n�ztek Kl�r�val �s Maciekkel, �s k�rusban

mondt�k:
Ð Ezt akarjuk! 
Ð F�, hogy j�kedvetek van Ð mormogott m�g egy kicsit Fortunate �r,

de mag�ban �r�lt a fiatalok vid�ms�g�nak. 
Ð H�t akkor? Ð n�zett r�juk Toldi.
Ð H�t akkor: el�re! Ð ki�ltotta J�nos �r �s nekieresztette a gyepl�t.
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Ð R�g nem volt lovagi torna, igaz?
Ð Ahogy mondod.
Ð �s nem k�ne rendezn�nk egyet?
Ð Minek?
Ð Johnny, hogy k�rdezhetsz ilyet? Nem ismerek r�d! Ð Willie teljesen

elk�pedt. 
Ð M�r nem �rdekel Ð felelte Johnny rezign�ltan. Hogyhogy nem �rde-

kel? Nem te mes�lt�l nek�nk a lovagkorr�l? Nagy Lajos kir�lyr�l, h�s�g-
r�l meg becs�letr�l? Hogy a magyarok sohasem futnak meg? Most meg
pont te mondod, hogy nem �rdekel?

Ð Mindenbe bele lehet f�radni egyszer. �s az eg�sz olyan ded�s dolog,
tudod?

Ð Willie-nek egyszerre felt�nt, hogy Johnny nem n�z a szem�be. Csak
maga el� b�mul, �s ahogy odak�nn s�t�tedik, �gy lesz egyre furcs�bb az
arcaÉ Mintha valahov� nagyon, de nagyon messzire n�zne, �t a terem
falain is t�l.

Ð Johnny, te nem mondasz igazat. Te most is arra gondolsz.
Ð Nem gondolok �n semmire, pajt�s.
Ð Pajt�s? Ez is milyen sz�? Nem gondolsz semmire, �veges szemekkel

b�mulsz magad el�, �s ilyen szavakat haszn�lsz! Itt �lsz az iskol�ban, ami-
kor m�r mindenki r�g hazament, mindj�rt s�t�t lesz, nem gy�jtasz l�m-
p�t, �s nem gondolsz semmire? 

Ð Ne gy�t�rj Willie. K�rlek, legal�bb te ne. Ð Ez �gy hangzott,
mintha egy sz�z �ves aggasty�n mondta volna. Johnny sz�j�b�l las-
san gurultak el� a szavak, kerek, kem�ny g�r�ngy�k, sz�tporladtak a
padl�n.

Ð Sz�val igaz. Sz�val m�giscsak arra gondolsz?
Ð Ez �gy nagyon neh�z. Nem csup�n gondolok. Figyelj! Ð pattant fel

hirtelen. Ð Menj�nk �t Claire-hez! Ð Willie csod�lkozva n�zte. Johnny
megint a r�gi Johnny volt. Mosolygott. Csak azok a fr�nya kis karik�k a
szeme k�r�l jelezt�k, hogy az�rt nincs minden rendben.

Ð O. K. Ð motyogta Willie. Ð De minek?
Ð Nem akarok k�tszer elmondani mindent. Vagy h�romszor.
Ð H�romszor? Claire �s �n az kett�. Ki a harmadik?
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Ð A harmadik? ï a harmadik. Ð mondta Johnny �s az oszt�lyterem
ny�l� ajtaj�ra mutatott. Willie �sszerezzent, ami �rthet�. Azt hitte, csu-
p�n ketten vannak az eg�sz iskol�ban. �s az esti s�t�ts�g is �gy k�-
szott befel�, ak�r egy alattomos k�gy�, amely el akarja nyelni az eg�sz
vil�gotÉ

Ð Ki az? Ð ki�ltott fel Willie, ahogy a b�tors�g�t �sszeszedte.
Ð Gy�jtsd fel a villanyt l�gy sz�ves! Ð rikoltotta oda Willie az �jonnan

�rkez�nek. Hirtelen f�ny �radt sz�t az oszt�lyban, a s�t�ts�g k�gy�i fel-
sz�v�dtak, �m Willie jobban meglep�d�tt, mintha azt l�tta volna, hogy
mondjuk a terrorista vez�r, Oszama bin Laden �ll az ajt�ban. Mert a be-
l�p� nem Oszama volt, hanem egy oszt�lyt�rs: Maciek Janda!

Ð Maciek Janda! Ð ny�gte ki Willie. Te hogy ker�lsz ide?
Ð Az ajt�n �t Ð mosolygott Maciek szer�nyen �s nagyon bar�ts�gosan.

Willienek csak most t�nt fel, mennyire ny�lt �s megnyer� �br�zata van a
lengyel fi�nak, aki ugyan egy picit kancsal, de a bandzs�t�st�l valami�rt
nem ellenszenves, hanem egyenesen bar�ts�gos lesz a k�pe É

Ð Ti mi�ta vagytok j�ban? Ð k�rdezte Willie. Sejtette a v�laszt, de sze-
rette tiszt�zni a dolgokat.

Ð Mi�ta megv�dett Ð mondta Johnny. Ð Ne oltsd le a villanyt, l�gy sz�-
ves! Ð intette Macieket. Ha Bruce Willies megl�tja a f�nyt, gyan�t fog, de
m�g ink�bb gyan�s lesz, ha hirtelen kialszik. êgy azt hiheti, korrepet�l�s
van, vagy szakk�r.

Ð Hogy te milyen k�r�ltekint� lett�l az ut�bbi id�ben! Nem gy�z�k
csod�lkozni! Ð Willie hangj�b�l n�mi f�lt�kenys�g �rz�d�tt. 

Ð Nincs igazad Ð l�tott �t rajta a bar�tja. Macieket sem h�vtam volna
ide, ha � m�r tudn�, amit m�g te sem. �s ez�rt kell elmenn�nk Claire-hez.
Hogy egyszerre hallj�tok.

Ð Ne etess, Johnny! Macieket nem ez�rt h�vtad ide! Ha �n nem faggat-
lak, Claire-hez sem akarsz �tmenni! 

Ð Pedig ez �gy van. Ugye, Maciek? Ð A hossz� lengyel m�l�n b�lintott.
Vigyorgott tov�bb �s a cip�je orr�t vizsg�lgatta. Mint aki nincs itt. Csak
v�letlen�l. Most Willie �rezte �gy, hogy s�lyos g�r�ngy�k vannak a sz�j�-
ban szavak helyett. 
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Ð Na j�! Ð k�p�tt ki kett�t a g�r�ngy�kb�l. Ð Menj�nk. De mindent
az�rt nem hiszek el. Ð �s el�re indult. Sz�tlanul �s rosszkedv�en gyalogol-
tak Claire-�k h�z�hoz. M�g az iskola ker�t�s�n val� �tm�sz�s sem dobta
fel �ket, pedig Stanley, a Bruce Williesre eml�keztet� port�s igaz�n mulat-
s�gosan forgatta kopasz fej�t az �p�let ir�ny�ba. ãVajon mi�rt �g a l�mpa
a m�sodik emeleten?Ó Ð ez j�rhatott a fej�benÉ

Ð Alkimista vagyok �s a sakkj�t�k szerelmese! Ð J�nos f�radt volt a
hossz� �tt�l, most meg kiab�lnia kell. Az �r�k odaf�ntr�l gyanakodva
m�regett�k. 

Ð Na �s a t�bbiek? Ð ki�ltotta lefel� az �rparancsnok. 
Ð Nyisd ki a kaput te szarh�zi, mert megj�rod! Ð J�nos csod�lkozva

kapta f�l a fej�t a hangra. Legal�bb egy fert�ly�r�ja alkudozik itt, m�r
majdnem leengedik a felvon�hidat, �s akkor Toldi elsz�rja az eg�szetÉ

Ð Ki az a nagypof�j� veled, alkimista �r? Ð v�laszoltak r�gvest az �rto-
ronyb�l.

Ð Toldi Mikl�s vagyok, g�m�ri isp�n. A h�res Feh�r Sereg alvez�re,
sz�mtalan csata h�se! Ð zengte Toldi sztentori hangon. Ð Leengeditek v�g-
re azt a nyomorult hidat, vagy magam r�ngassam le? Ð Csend lett. Ð Gon-
dolom, most besz�lik meg odaf�nt, hogy milyen bort hozzanak a tisztele-
temre! Ð t�relmetlenkedett a vit�z. 

Ð Mostan�ig mi�rt nem mondtad mindezt? Ð k�rdezte t�le J�nos. Ð
Csak hagyt�l itt pof�zni, k�zbenÉ

Ð Fiam, te vagy a vez�r�nk! Ð kacsintott boh�k�san Toldi Mikl�s. Ð
Gondoltam v�rok, h�tha megoldod egyed�lÉ

Ð �s a t�bbiek veled kicsod�k? Ð kiab�lta most az �r.
Ð K�s�retem Ð mormogott f�lfel� a legend�s katona. Ð Elv�gre a Feh�r

Sereg alvez�re nem j�rhat egyed�l!
Ð Figyelj r�m Jancsi! Ð s�gta Toldi. Ð Amikor bemegy�nk, �n be-

sz�lek ezzel a t�kfejjel. K�zben te �s Kl�ra megpr�b�lj�tok kider�teni,
hov� dughatt�k Lackfi urat! Fortunate �r �s a lengyel herceg addig
itt maradnak velem. �gyesek legyetek Ð fejezte be Toldi. �pp ideje
volt, a leeresztett h�don siet�s l�ptekkel igyekezett fel�j�k az �r�k
parancsnoka. 

128

u HOL LEHET A FïLOVçSZ? v



Odabent azt�n el�g hosszan kellett magyar�zkodniuk, mes�lni�k az
�tr�l. Hogy lemaradtak a n�dor csapat�t�l, meg ilyesmi. Az �rparancsnok
roppant gyanakodva vizsg�lgatta �ket, de azt�n csak megel�gelte a dol-
got. �reg este volt, �s szeretett volna nyugov�ra t�rniÉ �gy azt�n kijel�lte
bar�tainknak a sz�ll�st Ð egyszer� szob�kat, szalmazs�kokkal Ð, �s ma-
gukra hagyta �ket. J�nos �s Kl�ra pedig elindultak a s�t�ts�gbe borult v�r-
ban, f�lov�szt keresniÉ J�nosnak fogalma sem volt arr�l, hogy merre in-
duljanak, de Kl�ra egyszer csak megfogta a kez�t, �s h�zni kezdte maga
ut�n a s�t�t folyos�konÉ

Ezalatt a kapuhoz �jabb csapat �rkezett, az �rparancsnok rettent�
bossz�s�g�ra. H�t persze! �pp csak, hogy led�lt a hossz� �t ut�n, �s �jb�l
z�rgetnek! De nincs mit tenni, Forg�cs Bal�zs t�rt vissza, a n�dor embere.
�s b�rmennyire ut�lta az �rparancsnok Forg�cs urat, f�l kellett kelnie, �s
le kellett eresztenie azt a nyavaly�s hidat, amit �ppen egy �r�ja, hogy fel-
h�zatott. 

Ð Ut�lom ezt a Forg�csot Ð morgott a parancsnok a beosztottjainak. Ð
Ut�lom, ahogy igyekszik az elveszett birtok��rt. Mintha nem lenne meg
Gyimes n�lk�l! 

Ð Az �v� volt Gyimes? Ð �rtetlenkedik az egyik �r, mik�zben ereszti a
cs�rl�t.

Ð A csal�dj��, �m valahogy Cs�k M�t�hoz ker�lt, s mikor a mi Lajos
urunk �desapja, K�roly kir�ly Ð isten nyugosztalja! Ð legy�zte Cs�k M�t�t,
h�tÉ De csavard m�r azt a cs�rl�t, Gerg�, az istenit!

Ð Csavarom, csavarom! Ð igyekszik Gerg�. Ð �s azt�n mi t�rt�nt?
Ð Mi t�rt�nt, mi t�rt�nt! H�t a kir�ly� lett Gyimes, azt t�rt�ntÉ Te Ger-

g�! Ezek tizenn�gyen vannak! Forg�cs �r meg tizenharmad mag�val
ment ki! Azt a kaporszak�ll� sisterg�sÉ! Ð Az �rparancsnok megd�rzs�lte
a szemeit. Minden f�radts�g, ny�g kisz�llt bel�le egy pillant�s alatt, �s
�gy �rezte, hogy egy cs�ppet sem �lmos! 
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Tizenhatodik fejezet

Ki itt bel�pszÉ

J�nos szinte m�r unta a s�t�t folyos�kat. Egy kanyar balra, kisz�gel-
l�s jobbraÉ Hossz� v�gel�thatatlan egyenesÉ N�ha egy-egy ki�bl�-
s�d�tt terem, de sehol semmiÉ �s Kl�ra, Kl�ra �gy h�zza �t, egyetlen
hang n�lk�l, mint valami �lomban! J�nos nem gy�z csod�lkozni sze-
relm�n, aki gondolkod�s n�lk�l kanyarodik jobbra meg balra, k�nny�
l�nykez�ben magasra tartja a f�kly�t, �s megsz�llottan rohan el�re,
mintha pontosan tudn�, merre van a f�lov�szmester cell�jaÉ Hiszen
minden bizonnyal cell�ba dugt�k, b�rt�nr�csok m�g�, tal�n meg is k�-
nozt�k, de hogy hol, merre van ez a cella, arr�l J�nosnak m�g elk�pze-
l�se sem volt.

Ð Sok� megy�nk m�g? Ð k�rdi J�nos, �s ahogy visszaver�dik a hangja
az �bl�s sziklabarlangokban, �gy r�mlik, m�r hallotta valaholÉ ãM�g,
m�g, m�k, m�kÓ Ð zeng-z�g a visszhang, �s J�nos kezdi egyre furcs�bban
�rezni mag�t. Kl�ra pedig hirtelen meg�ll, fel�je fordul. J�nos l�tja, hogy
zih�l, az er�lk�d�st�l hogyan emelkednek a keblei, folyik a verejt�k a
g�dr�cske k�r�l a homlok�n. El�re mutat a f�kly�val. J�nos l�tja, hogy
egy vasajt�. Z�ldre van festve, rajta girbegurba bet�s �r�s, hatalmas nagy
bet�kkel. J�nosnak majd kig�vadnak a szemei, ahogy olvassa. Magyarul
van �rva: A Besz�l� Lovag kamr�ja. Tilos az �tj�r�s! Ne zavarj! Alatta ap-
r�bb: ãKi itt bel�psz, hagyj fel minden rem�nnyel!Ó

Ð Ilyen k�s�n? Mit akartok ilyenkor?
Ð Felt�tlen�l besz�ln�nk kell Claire-rel!
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Ð De gyerekek! �reg este van! �s a ti sz�leitek szint�n agg�dnak! Mos-
tan�ban nem szok�s ennyire k�s�n az utc�n m�szk�lni! Ami�taÉ ami�ta
az a dolog t�rt�nt!

Ð Csak egy perc! Egy perc, s itt sem vagyunk! Ð Anne n�ni f�rk�sz�
szemei a ves�j�be hatoltak. Legal�bbisÉ

Ð Na j� Ð mondta a n�ni. Ð Ne �lljatok ott az ajt�ban! Gyertek beljebb.
Sz�lok Claire-nek, addig �ljetek le itt Ð �s a sz�kekre mutatott.

Johnny, Willie �s Maciek b�lintottak. Alig �ltek le, megjelent Harry �s
Ed, �s kisv�rtatva Claire.

Ð R�gen l�ttunk Ð intett Johnny fel� Ed.
Ð Sok a dolgom mostan�ban Ð motyogta Johnny. 
Ð Aha Ð mondta Ed sokatmond�an. 
Ð Lefoglalj�k szeg�nyt az �j bar�tai Ð mondta Harry. Ð R�nk m�r nem

pazarolja a dr�ga id�tÉ
Ð Ez nem igaz! Ð sz�lalt meg Claire, aki eddig csak hallgatott.
Ð Pedig szemmel l�that� Ð acsarkodott Harry. Ð K�l�nben mi�rt hozta

ideÉ ezt! Ð �s Maciek fel� b�k�tt.
Ð Mert fontos h�rt hozott Ð mondta Johnny. Olyan h�rt, ami mindny�-

junkat �rdekel. Ð Johnny kicsit kih�zta mag�t besz�d k�zben, ahogy an-
nak idej�n szokta. M�g a tavasszal, a mer�nylet el�tt. Hat�rozottnak akart
t�nni, de a szemei k�r�l a karik�k, �s f�tyolosan remeg� hangja megc�fol-
ta b�szke testtart�s�t. 

Ð Ny�gd ki m�r! Ð fintorgott Harry.
Ð Tudjuk, ki lopta el Claire mobilj�t Ð b�kte ki v�gre Johnny. 
Ð Nem mondd! Ð hajoltak el�re a fi�k. Ð Illetve mondd! Mondd m�r! Ð

vesz�tette el a fej�t Harry. Anne n�ni meg a nyitott konyhaajt�n �t hallga-
t�zott.

Ð Sz�sa volt Ð sz�lalt meg Maciek. Ð �s azt is tudom, hogy mire kel-
lett neki.

A t�bbiek fesz�lten figyeltek.
Ð Vev�ket keresni az anyaghoz Ð mondta Maciek. �s sokatmond�an

n�zett.
Ð A f�lov�szt hozzuk Ð mondta Forg�cs �r. Ð Pontosabban Ð vakarta

meg a fej�t Ð mi vagyunk a k�s�rete. 
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Ð Egyed�l szokott lovagolni Lackfi �r Ð csod�lkozott az �rparancsnok.
Ð Ha itt van a v�rban Ð tette hozz�. De legut�bb hetedmag�val ment. Igaz,
van annak k�t h�napjaÉ

Ð Ne vacakolj Benedek �r! Fontos �gyben j�runk, a f�lov�sznak fontos pa-
rancsa volt, az�rt ment�nk el�be ennyien, eml�kszel, n�h�ny �r�val ezel�tt. 

Ð Eml�kszem. De akkor a t�bbi hat hol van? A Lackfi �r hat embere?
Ð Neked mindenbe bele kell �tni az orrod? Ð Forg�cs �r homlok�n m�g

a sebhely is elv�r�s�d�tt a m�regt�l. 
Ð Azoknak m�s feladatuk van Ð sz�lalt meg a f�lov�sz is, de valami

eg�szen furcsa, halov�ny hangon. Mintha csak h�lni j�rna bel� a l�lekÉ
Ð Mi t�rt�nt veled Lackfi uram? Ð r�m�ld�z�tt az �rparancsnok. Ð

Mintha csak h�lni j�rna bel�d a l�lek!
Ð Na de most m�r el�g! Ð ki�ltott a r�kak�p� Forg�cs Bal�zs. Ð Mi vagy

te, javasasszony? Mutasd meg neki a gy�r�det, Lackfi �r! Ð fordult most a
f�lov�szhoz. Ð Hogy l�ssa, nem ak�rkivel besz�l!

Ð Hiszen ismerem �n a gy�r�t, meg a f�lov�sz uramat is a struccos
gy�r�j�vel egy�tt! Ð h�borgott az �rparancsnok. Ð Nem azzal van az �n
bajom, hogy van-� gy�r�, vagy nincsen, hanem, hogy milyen rossz b�r-
ben van a visel�je! �s ez a gy�r�É Ð pillantott r� m�gis Lackfi �r kez�re
az akad�koskod� �rparancsnok Ð Éhiszen ez a gy�r�É

Forg�cs �r bossz�san legyintett. M�r-m�r ott tartott, hogy itt hagyja a
fen�be a kapuk borzaszt� cerberus�t, hisz �gysem �rthat �neki. Elv�gre
kir�lyi parancsra mentek. çm ekkor nem v�rt, de Forg�cs �r sz�m�ra
szint�n �rdekes fordulatot vett a besz�lget�s. Az �rparancsnok ugyanis a
magasba emelte a f�lov�sz bal kez�t, �s elfeh�red� arccal ki�ltott: Ð Elv�g-
t�k a tork�t! N�zz�tek, elv�gt�k a nyak�t a struccnak! Rossz jel! Ð �s szinte
mag�ba roskadva ejtette le a magasba emelt kezet. Ð Nagyon rossz jel.

Kl�ra az ajt�hoz l�pett, el�bb kicsit n�zel�d�tt, gondterhelten r�ncolta
a homlok�t (megjelent rajta a j�l ismert g�dr�cske!), majd hirtelen moz-
dulattal r�helyezte a kez�t. A kilincs �s kulcslyuk n�lk�li ajt� hirtelen fel-
t�rult, J�nos halk, t�lvil�gi zen�t hallott. 

Ð Kl�ra, mi�rt nem sz�lalsz m�r meg?! J�nos meg�llt, �s megfogta a
l�ny karj�t.
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Ð Lackfi urat keress�k, nem? Ð v�laszolt Kl�ra m�ly, �lomteli hangon.
Csak ide dughatt�k.

Ð �s az ajt�? Honnan tudtad, hogy a kezedetÉ
Ð Nem tudom Ð Kl�ra szembefordult kedves�vel. J�nosnak �gy t�nt,

hogy a m�skor oly �l�nken csillog� szemek most op�losabbak lenn�nek.
Mintha egy k�df�gg�nyt h�ztak el volna el�tt�kÉ

Ð Nem tudom, de itt kell lenni valahol a b�rt�nnek �s a f�lov�sznak!
Tal�n erre! Ð mutatott az egyik elhagyatott folyos� ir�ny�ba. 

Ð �s ha nem tal�ljuk meg? 
Ð B�zz bennem, J�nos! Meg kell, hogy tal�ljuk! Tudom. �rzem!
J�nos hirtelen �g� zs�rszagot �rzett, s f�ny t�nt a szem�be az egyik ki-

sz�gell�s m�g�l. L�pett kett�t a f�ny fel�, �s legnagyobb meglepet�s�re
emberi alakot l�tott maga el�tt. Az ember s�t�t ruh�t viselt �s h�st s�t�tt a
t�zn�l. Az ember kis dalocsk�t d�dolgatott, �s test�t a dallamra hint�ztat-
ta. Az embernek barackmag alak� seb volt az arc�n, �m k�mzs�t viselt a
fej�n, �s az el�reoml� csuklya a sebet f�lig eltakarta. Az emberÉ Az
emberÉ J�nos �gy �rezte galaxisok sz�guldanak az agy�ban, felrobban a
nap, kett�t�rik a hold. De l�tta, hogy nem t�rt�nik semmi, Kl�ra ott �ll
mellette, kikerekedett szemekkel ugyan, de viszonylagos nyugalomban.
�s az ember megsz�lalt. Ezt mondta:

Ð Gyere csak k�zelebb, bar�tocsk�m!
J�nos nem b�rta tov�bb. Mint a f�kat t�vest�l kicsavar� ork�n, �gy t�r-

tek ki a sz�j�b�l a szavak: 
Ð Artus Bern�t! Ð ord�totta. Ð Artus Bern�t! Menj innen! Te meghalt�l!

Te nem l�tezel! Mit keresel itt?! T����nj eeel!
Ð Csendesebben bar�tocsk�m Ð motyorgott a r�malak, s mintha meg-

lebbent volna a leveg�ben. Biztos csak a t�z Ð suhant �t J�noson, aki egyik
pillanatban azt hitte, mindj�rt sz�rnyethal az ijedts�gt�l. Hiszen a saj�t
szem�vel l�tta Artus Bern�tot kiv�jt szemekkel l�gni Novigr�d v�r�ban! A
m�sik pillanatban viszontÉ

Ð T�bb van e f�ld�n, Johnny Ð mosolygott a m�sik, j�l megnyomva a
Johnnyt Ð mintsem b�lcselmetek felfogni k�pes! Ð �s fellibbentette fej�n a
k�mzs�t. J�nos p�ni r�m�letben l�tta, hogy nincs h�s az arc�n! A h�feh�r
csontb�rt�nb�l k�t �reg meredt r� �rz�ktelen�l �s t�lvil�gian. J�nos megfor-
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dult �s futni kezdett, de Johnnynak esz�be jutott, hogy a ãT�bb van e
f�ld�nÉÓ kezdet� id�zetet Zeuszt�l hallotta. Akkor ez csak �lom, nyugo-
dott meg. Szerette volna J�nosnak is elmondani, de J�nos �r�lten rohant a
folyos�n, meg�r�ltem gondolta, de Kl�r�t nem hagyom ittÉ �s visszafor-
dult. A l�ny ott �llt vele szemben, sejtelmes f�ny �lelte k�r�l, �s nagyon ked-
vesen mondta: Ð �n nem vagyok Garai Kl�ra, J�nos. �n Claire vagyok, �s na-
gyon, de nagyon messzir�l �rkeztem ide. J�nos mostanra teljesen �sszezava-
rodott. Csak �llt f�ldbe gy�kerezett l�bbal, �s nem hallotta, amit Johnny egy-
folyt�ban suttogott neki. Hogy nyugodj meg J�nos, csak �lom, nyugodj
meg! �s r�ad�sul egyszerre ott termett el�tte a r�malak, fur�n megn�tt, �s
valahonnan a barlang s�t�t mennyezete fel�l kezdte ny�jtogatni feh�r
csontkez�t, hogy kitekerje J�nosb�l a marad�k lelket. Ekkor, mint vill�mcsa-
p�s, oly hirtelen jelent meg az �reg Fortunate lovag, f�lemelte iszonyatos �s
v�rt�l iszaml�s kardj�t �s borzaszt�t csapott vele. A r�malak kett�v�gva fe-
k�dt a f�ld�n, Fortunate lovag kardja viszont csillogva f�nylett. 

Ð Gyorsan Ð intett J�nosnak, aki szinte s�b�lv�nny� v�lt a r�m�lett�l.
�s futottak kifel�. �s Fortunate lovag r�mutatott a falon egy kis vasajt�ra.
Az ajt�csk�n liliomos c�mer d�szelgett �s egy b�natos strucc, cs�r�ben sze-
rencsepatk�val. �s Fortunate lovag elford�totta a kallanty�t, s az ajt�cska
felt�rta titk�t. Ruh�k voltak odabent, ing meg Lewis farmer, als�nem�,
zokni. Cip�. Mik ezek a fura holmik, akarta megk�rdezni J�nos, de l�bdo-
bog�st hallott, Fortunate lovag pedig s�rgetni kezdte:

Ð Szapor�n �lt�zz, mert mindj�rt ide�rnekÉ Johnny fiam! 
JohnnyÐJ�nos pedig �lt�z�tt, ahogyan csak b�rt, azt�n meg futott, mel-

lette a nagypapa. Fut�s k�zben maguk m�g�tt hagyt�k a k�t lovag eml�-
k�t, az id�sebb Fortunat�t, �s a fiatalabb Szerencs�s J�nost. 

Ð Drogb�r�? A Sz�sa? Ð Harry fetrengett a r�h�g�st�l.
Ð M�g nem b�r�. Most m�g nem Ð felelt s�t�ten Maciek. Ð De nyakig

benne van, nekem elhiheted.
Ð Ez�rt akart bar�tkozni velem. Cs�v�k�m �gy, meg cs�v�k�m �gy! �r-

titek? Ð k�rdezte Johnny m�rs�kelt izgalommal. 
Ð �s t�k v�letlen�l megtal�lta a telefont Ð mondta Harry.
Ð �s mellette a p�nzt�rc�t Ð tette hozz� Maciek.
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Ð �s a p�nzt�rc�ban a c�dul�t a k�dommal Ð �llap�totta meg Claire.
Ð Pontosan. �s mivel rengeteg a partnere, nagy a sz�ml�ja. �gb�l poty-

tyant manna volt neki a telefon, igaz, � maga is sz�m�tott r�.
Ð Hogyhogy sz�m�tott? Ð �rtetlenkedett a kicsit lass�bb felfog�s� Ed.
Ð Gondolod, v�letlen�l ment �t Manhattanbe? K�zvetlen�l a mer�ny-

let ut�n? Amikor mindenki kifel� rohant onnan?
Ð Sz�val nem volt v�letlen. 
Ð Annyira nem, hogy az ikreket is az �n mobilomr�l h�vta Ð mondta

Claire. Egyed�l az � sz�maikat tudtam ut�lag beazonos�tani. 
Ð Ezt mi�rt nem mondtad eddig?! Ð pattant fel Harry. Ð Megv�dhett�k

volna �ket Sz�s�t�l �sÉ Ð �s r�n�zett Maciekre. Nem tudta, mit v�ljen a
lengyel fi�r�l. Idej�n �rulkodni a haverj�ra. Hirtelen elfutotta a m�reg.

Ð �s Maciekt�l! Ð ki�ltotta eltorzult arccal. Maciek t�ntet�en mosoly-
gott, �m izgatotts�g�t nem tudta teljesen pal�stolni, ugyanis a szok�sosn�l
er�sebben bandzs�tottÉ

Ð Hogy v�dt�k volna meg �ket? Nem tudtuk, kin�l van a mobil.
Ð K�l�nben Maciek megv�ltozott Ð sz�lalt meg Willie. Ð Johnnyt meg-

v�dte a minap. 
Ð De azt nem tudj�tok, mi�rt h�vta Sz�sa az ikreket Ð Johnny fojtott

hangon besz�lt. Szemei sz�razak voltak �s karik�sak, �s ha v�letlen�l
Claire-re pillantott, r�gt�n elkapta a tekintet�t. Ez egyed�l Harrynek t�nt
fel, de egyel�re nem tette sz�v�É 

Ð Na mi�rt? Ð k�rdezte Ed.
Ð Kett�t tal�lhattok Ð h�r�gte ezen a r�mes, fuldokl� hangj�n Johnny.

Harry nem b�rta meg�llni, hogy meg ne k�rdezze:
Ð Beteg vagy Johnny? 
Ð Hadd mondja m�r, mi�rt h�vta Sz�sa az ikreket! Ð intette le b�tyj�t Ed.
Ð Engem jobban �rdekelne, mi�rt besz�l �gy, ak�r egy beteg birka! �s

mi�rt kapdossa a tekintet�tÉ
Ð Elmenjek?
Ð Dehogyis! Ð Most Ed j�tt izgalomba. Ð El ne menj, l�gysz�, mert megesz

a k�v�ncsis�g! Mondd m�r el, mi�rt h�vogatta �ket az a gazember Sz�sa!
Ð P�nz�rt! Ð h�r�gte Johnny. Ð Nem fizettek az anyag�rt! Claire majd

hanyatt esett a csod�lkoz�st�l: Ð ïk is sz�vtak?!
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Ð Fen�t! Ð bandzs�tott r�juk most Maciek, aki nem b�rta tov�bb, hogy
ne sz�ljon bele a besz�lget�sbe.

Ð Fen�t Ð ism�telte. Ð D�lerek voltak a cs�v�k�k, d�lerek, �rtitek?! Azt
hant�zt�k elveszett az anyag! Se p�nz, se poszt�! 

Ð Sz�val h�ly�re vettek titeket Ð b�lintott Harry nagy komolyan.
Ð �s a ver�s ut�n? Ð �rdekl�d�tt Willie. Ð Akkor m�r fizettek?
Ð Mindent �n sem tudhatok Ð bandzs�tott tov�bb Maciek. 
Ð �s ez�rt j�ttetek ide, ennyire k�s�n, hogy mindezt elmondj�tok? Ð

Ezt Anne n�ni k�rdezte, aki hamar megunta a hallgat�z�st, �s most a
konyh�b�l t�rt vissza n�h�ny maga s�t�tte palacsint�val, amit a jelenle-
v�k kit�r� �r�mmel fogadtak. 

Ð Nem eg�szen Ð mondta Willie. Ð Johnny akart mes�lni valamit. 
Ð Azt mondta, nem akar t�bbsz�r besz�lni f�l�slegesen. Csak ha Claire

is hallja Ð �s a l�nyra n�zett. Harry felkuncogott, Claire pedig elv�r�s�-
d�tt. Johnny nemk�l�nben.

Ð Nem hiszem, hogy Johnny nyilv�nosan akarna besz�lni, ha a k�zl�-
s�nek tartalma csak �nr�m vonatkozna! Ð n�zett szemreh�ny�an Harryre
Claire.

Ð H�, de tudom�nyosan besz�lsz, h�gocsk�m! Ð incselkedett vele
Harry. Ð �s milyen gonoszul n�zel! 

Ð Arr�l volt sz�, hogy Johnny mes�l nek�nk valami �rdekeset Ð pr�b�l-
ta Anne n�ni a l�nyegre terelni a sz�tÉ

Ð Halljuk, halljuk!
Egyszerre csend lett �s mindenki Johnnyra n�zett. A fi� megk�sz�r�lte

a tork�t. Az ut�bbi percekben csak a f�ldet b�multa, de most f�ltekintett,
�s lassan k�rbep�szt�zta a tekintet�t. El�gg� zavaros volt mostan�banÉ

Ð Nem is tudomÉ Ð sz�lalt meg v�gre azon a r�mes csikorg� hangon,
amit m�r-m�r kezdtek megszokni t�le a t�bbiek. Ð Lehet, hogy csal�dni
fogtokÉ sokat ne v�rjatokÉ

Ð Mondjad m�r! Ð t�relmetlenkedett Harry. Ð Mindj�rt megveszek a k�-
v�ncsis�gt�l!

Ð Ne besz�lj bele! Ð intette Claire. Ð Mondan� szeg�ny, ha hagyn�d!
Ð H�t Ð h�r�gte Johnny. Ð Sz�valÉ
Ð Sz�val szerelmes vagy a h�gomba! Ð ki�ltotta Harry vigyorogva.
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Claire-nek megvillantak a szemei, �s vill�mgyors mozdulattal hozz�v�-
gott egy palacsint�t. A t�szt�b�l ki�ml� lekv�r sz�tfolyt Harry arc�n, � pe-
dig menek�l�s k�zben boldogan nyalogatta. Claire ugyanis r�gt�n �ld�-
z�be vette a b�tyj�t, hogy a palacsint�n k�v�l m�g n�h�ny nyaklevest el-
helyezzen az arc�n. A lak�sban elszabadult a pokol. Illetve minden bi-
zonnyal elszabadul, ha Anne n�ni nem parancsol r�juk �s nem inti rendre
randal�roz� gyermekeit.

Ð Ti most jobb, ha hazamentek Ð fordult azt�n a vend�gek fel�.
Ð Majd legk�zelebb elmondod azt a fontosat Ð mosolygott m�g

Johnnyra �s kituszkolta �ket az ajt�n.
Ð T�nyleg, minek is j�tt�nk mi ide? Ð k�rdezte Willie, mikor m�r kint

�lltak az utc�n a brooklyni �g alatt. 
Ð Johnny akart mondani valami fontosat Ð mosolygott bamb�n Maciek,

�s nem lehetett tudni, hogy melyik�kre n�zett.
Ð �s nek�nk kett�nknek nem mondod elÉ Ð pr�b�lkozott Willie.
Ð Valami van a fejemmel Ð s�hajtott Johnny repedt faz�k hangon.
Ð Megg�rgyult? Ð incselkedett Willie. Ð Ez nem �js�g! Ez�rt nem kellett

volna idej�nn�nk! Ezt eddig is tudtuk. Ð �s vid�man h�trasz�kellt. V�rta,
hogy Johnny tr�f�san megbokszolja, mint m�skor, viccel�d�s k�zben. De
Johnny csak b�mult nagy, b�natos szemekkel.

Ð Lehet Ð ny�gte ki. Ð Lehet, hogy t�nyleg megbolondultam. 
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Tizenhetedik fejezet

Durazz�i K�roly a sz�nre l�p

Teh�t meg�rtetted!? Egy sz�t se arr�l, hogy a n�dor fogs�g�ban volt�l!
Ð Forg�cs �r el�h�zta a t�r�t egy pillanatra.

Ð K�l�nbenÉ
Ð K�l�nben �tk�ldesz a m�svil�gra? Ð k�rdezte az ifjabb Lackfi Istv�n. 
Ð R�vid �ton Ð sziszegte Forg�cs Bal�zs. Ð M�g az angyaloknak sem

tudsz integetni, annyi id�d sem lesz. R�gvest a pokolba ker�lsz!
Ð Nem is lenne rossz Ð mosolygott halov�nyan a f�lov�szmester. Ð Ott

jobb a t�rsas�g!
Ð Csupa magadfajta, mi? Ð sercintett a r�kak�p�. A folyos�n mentek a

kir�lyi lakoszt�ly ir�ny�ba. Siker�lt ler�zniuk a r�m�ld�z� cerberust, az
uralkod� pedig meghagyta, hogy azonnal vezess�k el� kedvenc f�lov�-
sz�t, b�rmilyen k�s�i �r�n is �rkezik. Ez�rt kellett Forg�cs �rnak ennyire
kutyafutt�ban adni a ãhaszn�lhat� tan�csokatÓÉ

Ð Istv�n! De j�, hogy �jra l�tlak! Ð �s Lajos �lel�sre t�rta a karj�t.
Ð El�g rossz b�rben vagy! Ð �llap�totta meg, miut�n alaposan megropog-

tatt�k egym�st. Ð Pedig fiatalabb vagy, �s a v�llad sem �gy h�zod magad
ut�n, mint �n az eny�met! Ð mosolygott a kir�ly, csapott bal v�ll�ra c�lozva. 

Ð Sanyargattak? Ð k�rdezte azt�n.
Ð Semmi komoly.
Ð Kik voltak?
Ð Nem tudom. Ð pillantott a tisztelettud�an n�h�ny l�p�snyire v�rako-

z� Forg�cs �rra a f�lov�sz.
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Ð Mihelyst elfogtak, r�gvest csukly�t h�ztak a fejemre. Nem l�ttam
semmit.

Ð Aha Ð mondta sokat sejtet�en a kir�ly, akinek nem ker�lte el a figyel-
m�t, hogy Forg�cs �r szinte megk�nnyebb�lten b�lintott egyet. 

Ð De azzal a J�nossal csak tal�lkozt�l? Tudod, a j�vend�mond�val.
Ð Nem mondja az a j�v�t, fels�ges kir�ly! Ð legyintett m�lab�san a f�lo-

v�sz. Ð B�r vit�z leg�ny Ð tette m�g hozz�. Ð El�sz�r megv�vtam vele, de
egyik�nk sem b�rt a m�sikkal, �gy azt�n �sszebar�tkoztunk.

Ð �s hol van most? ït nem fogt�k el azokÉ azok az ismeretlenek? Ð �s
Lajos Forg�cs �rra n�zett (sand�tott?).

Ð Megmenek�lt. M�ghozz� �t�dmag�val. Ð v�laszolt a f�lov�sz. 
Ð �s Subich �rr�l mit tudsz? Van valaki, akit nagyon �rdekel ez a t�rt�-

net Ð �s az ajt�ra mutatott. Az ajt�n pedig egy k�zepes termet� alak l�pett
be. Lefittyedt �lveteg ajkai voltak, �s er�s �llcsontja. Harmincegyn�h�ny
�ves lehetett, borzas haj�, �s �les tekintet�.

Ð �dv�zletem, K�roly �r! Ð hajolt meg a f�lov�sz a bel�p�nek. Forg�cs
�r viszont t�ntet�leg h�tat ford�tott. Mintha valami �rdekeset l�tna a rosz-
szul megvil�g�tott falakonÉ

Ð �n is �dv�z�llek Simontornyai Lackfi Istv�n! Ð Durazz�i K�roly
adott a formas�gokra. �s ki tudja, mi�rt, de rettent�en tudta bosszanta-
ni, ha h�tat ford�tottak neki, de el�sz�r �gy tett, mintha nem venn� �sz-
re a r�kak�p�t. 

Ð Mi h�rt hozt�l nek�nk, Novigrad v�r�b�l? Ð Lackfi �r m�r r�g�ta
ismerte Durazz�it, ez�rt nem lep�d�tt meg a kir�lyi t�bbes haszn�la-
t�n. Tudta, b�rmilyen �les tekintet�, j� esz� ember K�roly �r, eg�sz
�let�ben akad�lyozni fogja saj�t nagyk�p�s�ge. L�m, Lajos kir�ly csak
eg�szen ritk�n besz�l t�bbes sz�mban. çltal�ban akkor, ha sokan hall-
gatj�k, sz�k k�rben viszont �gy t�rsalog, ak�r a t�bbi ember. De h�t
nincs k�t egyforma kir�ly, r�ad�sul K�roly �r csak lesz kir�ly, ha isten
is �gy akarjaÉ

Ð Subich Mladen fel�l tudok �j dolgokat Ð kezdte a f�lov�sz Ð, de leg-
sz�vesebben csak fens�gtek el�tt besz�ln�k r�la.

Ð Itt csak mi vagyunk! Ð v�gott a szem�vel sokatmond�an K�roly. Ð
Vagy l�tsz a kir�lyon �s rajtam k�v�l m�st is a teremben?
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Ð �s Forg�cs Bal�zs? Ð Lackfi �r nem volt sz�vbajos.
Ð �n nem l�tok semmif�le Forg�csot! Ð mondta nagyk�p�en K�roly.

M�rg�ben elfelejtkezett a kir�lyi t�bbesr�l. Lajos meg csak figyelt. Forg�cs
�r viszont k�nytelen volt el�rel�pni a falba bet�z�tt f�kly�k el�. 

Ð Itt vagyok, herceg �r Ð mondta, de nem hajolt meg. Ð Nem vett�l �sz-
re a s�t�tben.

Ð  Jobb is lett volna, ha ott maradsz, te nyomorult! Akinek az �se
Cs�k M�t�val pakt�lt, az jobb, ha �r�kre a s�t�tben marad! Ð Cs�nd
lett. Egy pillanatra mindny�jan megd�bbentek ett�l a kirohan�st�l.
L�tt�k ugyan, hogy K�roly �r m�rges, no de ennyireÉ Forg�cs �r esz-
m�lt els�k�nt.

Ð Senki nem tehet arr�l, mit rontott el az �se Ð kezdte nagyon halkan,
de hat�rozottan. Besz�d k�zben enyh�n meghajolt, kez�t a mell�re tette
�s f�lfel� n�zett. Az arc�n megjelen� vigyor azonban ellent�tben �llt az
al�zatos testtart�ssal. 

Ð Van, aki a birtok�t vesz�ti el Ð folytatta Ð, �s van olyan, aki a fej�t!
Ð A nagyb�ty�nkra c�lzol, gaz bitang? Ð tal�lta meg az elvesztett t�bbes

sz�mot Durazz�i K�roly. Ð Tal�n azt k�pzeled, a Durazz�i hercegek
egyenrang�ak holmi Forg�cs csal�ddal? Ð �s fenyeget�en el�re l�pett. Ð S
ha �gy lenne is, mint ahogy nem �gy van: Lajos kir�ly benn�nket felemelt,
megb�nva, amit nagyb�ty�nkkal tett, a Forg�csok pedig ma sem kapt�k
vissza Gyimest �s G�csot! Ma is �l a Forg�cs csal�d b�ne!

Ð Nos, hogy v�get vessek a c�ltalan vit�nak Ð k�sz�r�lte meg a tork�t a
kir�ly Ð, el�sz�r is nem az�rt gy�lt�nk �ssze, hogy r�gi s�relmekr�l �rtel-
metlen perpatvart hallgassunk. M�sodszor: nem b�ntam meg, amit n�vro-
konoddal �s nagyb�ty�ddal, Durazz�i K�rollyal tettem N�poly v�ros�ban,
harminc �vvel ezel�tt. Harmadszor pedig Forg�cs Bal�zs nem besz�lhet
ily tiszteletlen�l N�poly elj�vend� uralkod�j�val, Durazzo herceg�vel. �s
mivel itt most semmi sz�ks�g nincs Forg�cs �rra, felk�rj�k, t�vozzon k�-
r�nkb�l. 

Forg�cs �r sz�tlanul meghajolt a kir�ly fel�, �s gondosan �gyelve arra,
hogy m�g v�letlen�l se pillantson r� K�roly hercegre, kisietett a helyis�g-
b�l. Lackfi �r pedig v�gre nyugodtan elmondhatta, mit tud Subich
Mladenr�l. Ami persze csak K�roly �rnak volt �jdons�gÉ
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Ð Szerintem nem bolondult�l meg, csakÉ Meg fogsz s�rt�dni.
Ð Ha nem mondod ki, akkor t�nyleg megs�rt�d�m!
Ð Na j�. Te akartad. Sz�val Ð �s Willie kis hat�ssz�netet tartott Ð, sze-

rintem csak szerelmes vagy! Ennyi az eg�sz! 
Johnny nem s�rt�d�tt meg, �s nem lett m�rges. Ink�bb olyan elgondol-

kod�É
Ð �s az�rt l�tok ilyen sz�rny�s�geket? Artus Bern�t csontv�z�t besz�l-

ni, meg hasonl�k?
Ð Szerintem tutti fix. Az eg�sz k�l�nben nem annyira g�zos. 
Ð Igen �m, csakhogy ez m�r nem �lom!
Ð T�lp�rgetett fant�zia Ð ezt szokta mondani az apuk�m. Ð Mikor kicsi

voltam velem szint�n megesett ilyesmiÉ
Ð Milyen ilyesmi?
Ð H�tÉ nem mertem elindulni a szob�ban, mert azt gondoltam, el�ug-

rik a f�ldb�l egy s�rk�ny �s bekap. 
Ð Ha elindulsz?
Ð �h�m. Ha nyugton maradok, a s�rk�ny a hely�n marad.
Ð �s mi t�rt�nt?
Ð Semmi. Nem j�tt semmif�le s�rk�ny. 
Ð Na l�tod. Ez az�rt egy kicsit m�s.
S�t�ltak a forgalmas utc�kon �s besz�lgettek. Maciek m�r hazament, �s

�rt�k bizonnyal agg�dtak otthon, de valahogy most nem t�r�dtek veleÉ
Pedig m�r t�z �ra elm�lt �s holnap iskolaÉ

Ð De azt mondtad, kijutottatok a bajb�l. Siker�lt vissza�lt�zni a mai ru-
h�kba �s Fortunate lovag is visszav�ltozott nagypap�v�. �s, hogy tal�n
m�giscsak �lom volt. Legal�bbis Claire ezt mondta neked.

Ð Az �m, Claire! ï ott maradt! Vajon mi t�rt�nhet vele azon a sz�rny�
helyen?! Ð k�rdezte ijedten Johnny. Willie mosolygott.

Ð L�tod, hogy szerelmes vagy?
Ð Az�rt a f�lov�sz sorsa is �rdekel! Vajon mi t�rt�nt vele?
Ð K�rdezd meg Claire-t�l! H�tha � tudja a folytat�st.
Ð �s nemcsak sz�rny� volt. A lovagl�s p�ld�ulÉ meg ToldiÉ meg a

mez�k illataÉ Ð Willie meg�llt, szembe fordult vele, �s megfogta a v�ll�t,
mint mindig, ha valami nagyon, de nagyon fontosat akart mondani:
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Ð �rtsd m�r meg Johnny, hogy egy�ltal�n nem borzaszt�, ami veled
t�rt�nik! S�t, van benne valami eg�szen klassz, Zeusz biztosan azt mon-
dan�: felemel�. Azt az egy Artus Bern�tos �gyet kiv�ve. De azt hiszem Ð
�s itt m�lyen Johnny szem�be n�zett Ð azt hiszem, ezt m�r sokan elmond-
t�k neked. �s m�g valami. Err�l az�rt m�g ne besz�lj a feln�tteknek. Nem
biztos, hogy meg�rten�k.

Ð Egyet viszont �n sem �rtek. Hogyan lehet azonos a Novigrad alatti
folyos�rendszer a di�sgy�rivel? 

Ð Honnan tudod, hogy azonos?
Ð Claire elmes�lte m�g a k�rh�zban. �s engem annyira izgatott, hogy

nemcsak le�rtam, hogyan k�vett�k egym�st a kanyarok, hanem meg is ta-
nultam �ket. �s most ugyanezeken a kanyarokon �s ki�bl�s�d� termeken
�s kazamat�kon kereszt�l szaladt visszafel� az ifjabb Fortunate lovag a di-
�sgy�ri v�r alattÉ �s el�sz�r Claire is azt hitte, hogy a di�sgy�ri v�r, de
azt�n kider�lt, hogy a novigradiÉ Nem �rtem, egy�ltal�n nem �rtem!

Ð Szerinted az �lmok mindig logikusak? Az is logikus, hogy tal�lkozol
Artus Bern�t csontjaival, �s a lukas kopony�j� besz�l hozz�d?

Ð H�tÉ nem �ppen. De az�rt j� lenne tudni.
Ð Tal�n legk�zelebb. Egy m�sik �lombanÉ vagy egy m�sik �letben.

Ð Nem tal�ltuk meg a f�lov�szt. Minden�tt kerest�k, de sehol senki.
Ð Mi viszont l�ttuk is. Az a r�kak�p� k�s�rte, aki szemben sz�guldott

vel�nk tegnap alkonyatkor.
Ð Ne mondjad, Mikl�s! Szinte hihetetlen!
Ð De bizony, �gy van. Annyira �gy, hogy m�r a kir�ly el� vezett�k. 
Ð �s vele van a r�kak�p�?
Ð Vele bizony.
Ð Akkor lehet, sosem der�l ki, hogy elrabolt�k!
Ð Nekem is van egy ilyen �rz�sem, J�nos �r. 
Ð Besz�ln�nk kell a kir�llyal.
Ð Az nem lesz k�nny�.
Ð De igen. Vagy nem vagyok messze f�ld�n h�res alkimista? Aki meg

tudja j�solni a j�v�t?
Ð �s m�g sakkozni is szeretsz.
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Ð De hogyan tudassuk Lajos kir�llyal, hogy itt vagyok a v�rban?
Ð R�vessz�k az �rparancsnokot. Szeret fontoskodni, biztosan bejelent.

Most viszont tegy�k el magunkat holnapra. Rettent�en k�s� lehet Ð s�haj-
totta Toldi �s borzaszt�t �s�tott. A lengyel herceg m�r aludt, id�sebb
Fortunate szint�n laposakat pislogott a szalmazs�kj�n. J�nos �r Kl�r�ra
pillantott. Amaz szerelmesen mosolygott r� vissza.

Ð Gyere, kedves Ð suttogta. Ð Aludjunk mi is.
Szerencs�s J�nos pedig arra gondolt, hogy nem v�letlen�l kapta �seit�l

ezt a vezet�knevet.
M�snap azt�n olyan gyorsan siker�lt meggy�zni az �r�k parancsno-

k�t, hogy szinte �szre sem vett�k, �s m�ris a kir�ly el�tt �lltak. Persze, Be-
nedek �r m�r tegnap be akarta jelenteni �ket, de annyira gyorsan �rkezett
meg �ut�nuk az a m�sik sereg a f�lov�sszal, t�bben voltak eggyel, Forg�cs
�r vezette �ket, �s m�g az a gy�r�! Teljesen kiment a fej�b�l.

Milyen gy�r�? Ð k�rdezt�k a ãcerberustÓ. H�t, csak Lackfi �r gy�r�je,
de nem �rdekes az eg�sz, majd legk�zelebb elmes�li, ha szabadnapos lesz,
borozgat�s k�zben, most ne k�rdezzenek annyit, v�rja �ket a kir�ly, �s
csaknem bel�kd�ste �ket a lovagterembe.

Ð J� pletyk�s ember a cerberus! Ð s�gta oda J�nos �r Toldinak, amint
beestek az ajt�n, egyenesen Nagy Lajos el�. 

Ð Hallom, alkimista vagy, �s sakkj�t�kos Ð sz�l�totta meg az uralkod�,
amint t�lestek az �dv�zl�si cerem�ni�n. 

Ð Vajon biztosabban l�tod a j�v�t, mint Galeotto uram?
Ð Fels�g, nem ismerem az eml�tett urat. Soha nem is hallottam fel�le. 
Ð �reg m�regkever�. Talj�n. Azt j�solta, meghalok, amint a nap a sz�z

jegy�be �r. Csak azt felejtette el megmondani, hogy melyik �vben. M�g az
id�n? Vagy j�v�re? Vagy m�g azut�n? J� lenne nekem egy pontosabb j�-
v�l�t�. K�d�s dolgokat �n is tudok mondani. �s m�g p�nzt sem k�rek �r-
te saj�t magamt�l. 

Ð Uram kir�ly! Ð J�nos �r f�lt�rdre ereszkedett, egyik kez�t a magasba
emelte, m�sikat a sz�v�re szor�totta: Ð �n csak egyszer� ember vagyok.
Kezd� alkimista Ð tette hozz�, mert l�tta, hogy Lajos felvonja a szem�ld�-
k�t. Ð De egyet mondhatok Ð vett nagy l�legzetet Szerencs�s J�nos, �s mi-
el�tt kimondta volna azt az egyet, k�rben�zett a jelenl�v�k�n: Ð Id�n sem
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kisasszony hav�ban, sem Szent Mih�ly hav�ban nem t�rsz meg Istv�n ki-
r�ly, meg a t�bbi nagy kir�lyok k�z�. Ebben biztos lehetsz!

Ð Ezt az�rt n�lk�led is sejtettem.  Ð Lajos kir�ly megr�zta a fej�t, f�jt
egyet, s�hajtott, azt�n megint megr�zta a fej�t �s azt mondta:

Ð Hagyjatok magamra ezzel az emberrel! Ha sz�ks�gem lesz r�tok, tap-
solok. Addig igyatok meg egy kupa bort az eg�szs�gemre. Na mi lesz? Ki-
fel�!

Ð Sz�val? Ð k�rdezte a kir�ly, mikor v�gre kettesben maradtak.
Ð Tess�k? Ð k�rdezett vissza Szerencs�s J�nos. A kir�ly t�relmetlen lett.
Ð Mi az, hogy tess�k? Erre v�rt�l, hogy kettesben maradhass velem!

Vagy t�vedek? Oly �regek lenn�nek a szemeim, hogy �sszekevern�lek
valakivel? Valakivel, aki folyton-folyv�st a j�v� �g�ret�vel biztatott? Aki
m�zesmadzagon huzig�lta el el�ttem az elj�vend� �veket, hogy mikor
ut�nuk iszkoljak, csak h�lt hely�ket markol�sszam az �res l�gben? Aki
mindig a legforr�bb helyeken t�nt fel, a legfontosabb csat�k k�zepette?
Kiv�ve azt a legutols�t huszonhat �vvel ezel�ttÉ Ð Itt a kir�ly egy pilla-
natra elhallgatott. A teremben sercegtek a f�kly�k. 

Ð H�t mondd meg nekem, mi�rt j�tt�l ide m�r megint? Mi�rt ez a veled
val� �rtelmetlen �s ism�tl�d� tal�lkoz�s, ha soha nem mondasz nekem
semmit? 

Ð Nem eml�kszem.
Ð Mire nem eml�kszel?!
Ð Semmire Ð m�r megbocs�ss, fels�ges kir�ly! Ð J�nos el�rel�pett. Ð

Lehet, hogy m�gis �sszekeversz valakivel, mert �n ugyan nem tal�l-
koztam veled sehol! Se csat�ban, sem b�k�ben! A j�v�r�l tudn�k be-
sz�lni valamicsk�tÉ

Ð H�t akkor besz�lj! B�r k�telkedem, tudsz-� mondani nekem valami
hasznosat!

Ð Kir�lyom, hogy ne k�telkedj tov�bb! Lackfi Istv�nt, a f�lov�szodat
Garai uram emberei rabolt�k el a Plitvicei tavak k�rny�k�n. Mi, Toldi Mik-
l�s, azt�n az id�sebbik Fortunate �r Ð � a nagyb�ty�m Ð, a lengyel herceg
�s É Ð �s itt nagyot nyelt J�nos �r Ð �s Garai Kl�ra, no meg j�magam sze-
rencs�sen megmenek�lt�nk. De Garai �r eg�szen bizonyosan ellened
fondorkodik. Ð J�nos nagy leveg�t vett:  Ð Kir�ly akar lenni teut�nad!
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Ð Ez lenne a j�v�?
Ð Ez.
Ð Ez nem a j�v�. Ez csak egy apr�cska vesz�ly, amir�l r�gebben tu-

dok, mint te a vil�gon vagy. B�r nem tudom, mi�ta is vagy a vil�gon
val�j�banÉ No, j�! Ð csapott a combj�ra a kir�ly. Ð Lehet, csup�n ha-
sonm�sa vagy annak a m�siknak. �s a neved is v�letlen�l Szerencs�sÉ
Most menj. Illetve egyet mondj meg m�g nekem: hogyan ker�lt k�z�-
tek a Garai l�ny? Ð Szerencs�s J�nos erre m�r csak mosolygott nagy
szem�rmesen.

Ð �rtem Ð mosolyodott el a kir�ly is. Ð Eridj! Azt�n �vakodj a leend�
ipadt�l! M�g le akarn� harapni a fejedet, ha el�be ker�lsz! Egyetlen le�-
nya az a Kl�raÉ

Ð Teh�t, mi a teend�nk?
Ð Durazz�i K�rolyt elk�ldj�k N�polyba. De s�rg�sen! Ð Erzs�bet fe-

sz�lten figyelt. A kandall�ban pattogtak a l�ngok, odakint esett a szep-
temberi es�. Kisasszony hava. A kir�ly nem halt meg, s�t. Hat�rozottabb,
mint valaha. 

Ð Mi�rt lett ez ennyire s�rg�s? Hiszen kezd a javunkra fordulni a vil�g-
politikai helyzetÉ Nem el�g, hogy Orb�n p�pa minket t�mogat, s az
�jonnan megv�lasztott ellenp�pa csup�n a messzi Avignonb�l pr�b�lja
megseg�teni Johann�t? Ð k�rdezte a kir�lyn�.

Ð �ppen az�rt! Verni kell a vasat, am�g t�zes! 
Ð Tal�n ink�bb ki kellene v�rniÉ Hogy mi t�rt�nikÉ �s tal�lkozni

Vencellel, az �j n�met kir�llyal, meger�s�teni M�ria l�nyunk �s Zsigmond
eljegyz�s�t!

Ð Azt hittem, te ut�lod ezt a Zsigmondot! 
Ð Ut�lom, de meghalt az apja, IV. K�roly cs�sz�r. �s m�gis ink�bb � le-

gyen teut�nad a kir�ly, mint ez aÉ mint ez a Durazz�i K�roly! 
Ð Akkor meg? El kell k�ldeni N�polyba �s k�sz! Gy�zze le Johann�t,

foglalja el a n�polyi tr�nt! 
Ð Most? Mikor sorra esnek el a v�raink Dalm�ci�ban?
Ð Horv�ti uram gy�zelmesen t�r el�re a sz�razf�ld�n Velence fel�!
Ð H�t ez az! A sz�razf�ld�n! Velenc�t nem a tengeren k�ne ink�bb
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megverni? Kir�lyom! Akkor induljon el a Durazz�i, ha m�r bizton legy�z-
t�k Velenc�t! Ha remeg� t�rdekkel aj�nlja fel Andr�s d�zse, hogy saj�t
maga sz�ll�tja el K�rolyt Velenc�be, csak �lve hagyjuk a v�ros�t! Akkor t�-
madjon K�roly �r!

Ð Mi�rt van az, hogy a vit�kban mindig a n�knek van igazuk? Ð k�r-
dezte Lajos a f�lov�szt, aki el�sz�r nem mert bel�pni az ajt�n, de a kir�ly
bar�ts�gosan intett neki, ker�lj�n csak beljebb.

Ð Mert sz�ps�g�k leny�g�zi a legragyog�bb kir�lyi elm�t! Ð b�kolt k�t-
fel� Lackfi �r. Ð Zavarba hoznak minket, s mikor l�tj�k, hogy teljesen el-
al�ltunk a b�jaikt�l, h�t nekieresztik a kegyelemd�f�st. Ð A f�lov�szmester
nem mindig besz�lt volna �gy, de a kir�ly j�kedv�t l�tva, megengedett
mag�nak n�mi bizalmaskod�st. Azt�n m�g ez a szigor� asszony is mo-
solygott.

Ð J�l van, j�l Ð mondta Erzs�bet. Ð Hogy maradjon egy csepp esz�k
m�g az uraknak, ink�bb elt�vozom. Mert holnapra m�g besz�lni is elfelej-
tenek ebben a nagy bambul�sban! 

Ð Az�rt nekem m�giscsak t�bb eszem van, mint az asszonyoknak Ð
mondta a kir�ly, mikor kettesben maradtak. Ð Tudod fiam Ð magyar�zta
Lackfinak Ð, mindig az ellenkez�j�t kell javasolni annak, amit szeretn�l.
Akkor r�gt�n vit�zni kezd, �s v�g�l minden �gy t�rt�nik, ahogy � akarja.
Meg ahogy �n Ð kacagott Nagy Lajos.

Ð Azt hittem, a lovagoknak mindig igazat kell mondaniukÉ
Ð A lovagoknak igen! De egy f�kir�lynak, Lengyelhon �s Magyaror-

sz�g ur�nak meg kell gondolnia, mit teszÉ A t�bbi orsz�gomr�l nem is
besz�lveÉ Azt�n meg, mondd meg Istv�n igaz lelkedre, hogyan legyek
�n �szinte, ha k�r�l�ttem mindenki fondorkodik? Hiszen a kir�lyn� sze-
ret engem, �s �n szint�n szeretem �t, h�rom gy�ny�r� le�nyt sz�lt ne-
kem, �m valami�rt ezeket a Gar�kat er�s�tiÉ Akik eddig sz�vvel-l�lekkel
szolg�ltak engem, annak idej�n a veszpr�mi p�sp�k m�g N�polyba is el-
k�s�rt. Ð A kir�ly meg�llt a besz�dben egy pillanatra.

Ð De most? Ð k�rdezte Lackfi Istv�n
Ð De most �gy t�nik nekem, hogy Garai �r �s bar�tai minden hatalmat

meg akarnak szerezniÉ Minden fontosabb tiszts�getÉ M�g a macs�i
b�ns�got is k�rt�k! Hallhattad magad is! Hogy Horv�ti uram t�voll�t�ben

147



nem b�rja ell�tni! Hogy nevezzem ki Liszkai uramat! Nem volt el�g nekik
az erd�lyi vajda? Macs�i b�ns�got akarnak, meg ajt�n�ll�-mesteri c�met!
Hogy v�ltsam le a h�s Cudar P�ter �ccs�t, Cudar Istv�nt! Aki Velence el-
len hadakozik �ppen!

Ð Ez�rt akarod itthon tartani Durazz�i K�rolyt!
Ð Ez�rt szeretlek Istv�n �cs�m, mert ily �les eszed van! Pontosan ez�rt.

Egyens�lyoznom kell az urak k�zt, am�g csak lehet. Az teljesen �rthet�
sz�nd�k, hogy mind a hatalmat akarja. �s abban sem vagyok biztos, hogy
ha meghalok, Garai �r nem t�mogatja majd M�ri�t �s Zsigmondot a tr�-
non. A s�t�t l� Durazz�i K�roly, akit most t�nyleg itt tartok egy kicsit, az-
t�n ha �gy alakul a helyzet, elzavarom N�polyba, kir�lynak. �s van m�g
egy s�t�t l� a t�bl�n. 

Ð Ki az, uram, kir�ly? 
Ð Nem is egy l�, hanem eg�sz �rm�dia. �s azok ti vagytok, Lackfiak! 
Ð De fens�ges �r! Mi mindig m�g�tted �lltunk!
Ð êgy igaz. De t�ls�gosan naivak vagytok �s hisz�kenyek. Garai �r az

orrotokn�l fogva vezet majd bennetek. �s a kir�lyn� sem sz�vleli a Lackfi
rokons�gotÉ

Ð Akkor �n mit tehetek?
Ð Egyel�re semmit. Csak figyelj �s figyelj. �s b�rmilyen nehezedre esik,

legy�l olyan ravasz, ak�r a r�ka, �s szemf�les, mint a szarka. �s k�zben
maradj meg annak a b�tor sasnak, jobban mondva s�rk�nynak, amilyen-
nek megismertelek, �s ami a c�mereteket is d�sz�ti. Most menj. �s egyet ne
feledj: b�rmi t�rt�nhet Magyarorsz�gon, lehet f�ldreng�s, v�z�r, pestis,
�m f�lov�sz csakis Lackfi lehet! No, eridj, m�g sok a dolgom! Nem �rek �n
r� �r�kk� a lovakr�l fecsegni! Ð tette m�g hozz� �s hamisk�san mosoly-
gott. Miel�tt a f�lov�sz kil�pett volna az ajt�n, a kir�ly ut�na sz�lt:

Ð Te Istv�n! Mit tudsz err�l a Szerencs�s J�nosr�l? T�nyleg, gyere csak
vissza egy pillanatra! Hisz egy�tt menek�ltetek! Neked nem besz�lt sem-
mitÉ hmÉ arr�l a j�v�r�l?

�s akkor m�g hosszan �s sok�ig besz�lgettek �s duruzsoltak err�l a Sze-
rencs�s J�nosr�l, aki hol ezt mondja, hol azt, �s b�r Lackfi �r felette j� v�le-
m�nnyel van r�la, m�giscsak fura egy titokzatos alak. A kir�ly szerint min-
den bizonnyal k�m. Nem is lehet m�s, hiszen udvarol Garai Kl�r�nakÉ
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Tizennyolcadik fejezet

Ki itt a ãbesz�l�Ó?

Sz�val �n mentettelek meg.
Ð Ak�rcsak most.
Ð H�t bizony, el�g k�s�n �rt�l haza ma este. Sz�l�any�d m�r r�meket

l�tott. Bessy n�nir�l nem besz�lveÉ 
Ð Nem biztos, hogy �lom volt, nagypapaÉ
Ð H�t akkor? Akkor mi volt?
Ð Nem tudom. Mint ahogy azt sem tudom, mi�rt a ãKi itt bel�psz,

hagyj fel minden rem�nnyelÓ volt az ajt�ra �rva. �s, hogy mi�rt a Besz�l�
Lovag kamr�ja? Hogy lehetsz te egyszerre Nagy Lajos kir�ly udvar�ban
�s az iskol�ban is Besz�l� Lovag?

Johnny az �gy�ban fekszik. Az id� j�r�sa �jf�l lehet, mire nagypapa le-
csillap�tja a felh�borodott nagymam�kat, Bessy n�nit �s Lizzy n�nit, no
meg Johnny �desanyj�t, � pedig besurran diskur�lni m�g egy kicsit a csa-
varg� unok�j�hoz. A villanyt nem csavarj�k f�l, �gy nyugodtan besz�lget-
hetnek.

Ð �l egy indi�n t�rzs valahol D�l-Amerik�ban. çlland�an az �serd�ben
v�ndorolnak, soha nincs �lland� lakhely�k.

Ð Ez most hogy j�n ide? Nagypapa, ne �rj�ts ezekkel az indi�nokkal!
M�r nem vagyok t�z�ves!

Ð V�rd ki a v�g�t! Sz�val: a t�rzs tagjainak nincs h�zuk, nincsenek fal-
vaik. Olvasni nem tudnak. Mindig mennek a vad ut�n. Csak egy dolog
tartja �ssze �ket. Az egyik �reg indi�n, aki id�nk�nt maga k�r� gy�jti

149



�ket, �s �r�k hosszat mes�l nekik a m�ltr�l. A r�gi vad�szatokr�l, az �s�kr�l.
Hogyan szerett�k egym�st az �s�k sok nemzed�kkel azel�tt, �s miket
mondtak egym�snak vad�szat k�zben. Mit�l f�ltek, minek �r�ltek. Csak
egy-k�t dologr�l nem besz�l az indi�n. A veszeked�sr�l �s a hangoskod�s-
r�l. Az ilyesmit �k ugyanis nem ismerik. Pontosabban azt tartj�k, hogy az in-
dulatoskod� ember bizonnyal beteg, �s megbeteg�ti a vil�got maga k�r�lÉ
Sz�val ezt az �reg indi�nt, aki esetenk�nt nyolc-t�z �r�t tud egyfolyt�ban
mes�lni, �t nevezik besz�l�nek. A besz�l� a legfontosabb szem�ly. ï a t�rzs
m�ltja �s jelene, � tartja �ssze �ket, �s � seg�t elfelejteni a b�natot �s a
betegs�getÉ Ð �s nagyapa �vatosan betakarja az unok�j�t. Mert Johnny
ugyan lassan bet�lti a tizenharmadik �v�t, m�gis elszenderedik a monoton
besz�d hallat�n. Johnny ezen az �jszak�n j�l alszik, �s f�leg: �lomtalanul.

M�snap az iskol�ban nagy volt a f�lfordul�s. Legal�bbis Johnny-�k �gy
gondolt�k, pedig igaz�b�l csak �ket kavart�k fel az esem�nyek. M�g
Perkett� is idegesen t�r�lgette a szem�veg�t, �s Ð l�tsz�lag Ð teljesen �t-
gondolatlanul feleltetett, �m matek�ra ut�ni sz�netben m�r �gy t�nt,
hogy t�nyleg igaz a h�r, amit egyesek reggel fecsegtek: kir�gj�k Macieket!

Ð �s Sz�s�t mi�rt nem? Ð d�h�ng�tt Willie.
Ð Mert nem � verte meg Macieket, hanem Maciek d�ngette el Sz�s�t! Ð

vil�gos�totta fel Claire Johnny h�borg� bar�tj�t.
Ð Tenn�nk kell valamit! Ð v�lte Johnny. Ð M�r tudom is, hogy mit! Ð ki-

�ltotta �s elszaladt.
Ð Az�rt fura, hogy mostan�ban semmit sem besz�l meg vel�nk Ð mor-

gott Willie.
Ð Mi�rt, az �lmait elmondta, nem? Ð k�rdezett vissza Claire.
Ezalatt a t�bbiek pap�rgalacsinokkal �s tornacip�kkel dob�l�ztak. A kis

Ulit nekil�kt�k az akv�riumnak, a k�v�r M�rkot pedig k�rz�vel szurk�l-
t�k. Legvadabbul Sz�sa �s Maciek �rj�ng�tt, olyan minden mindegy ala-
pon. Claire l�tta, ahogy M�rk felk�sz�l�dik a hely�r�l �s elindul Maciek
fel�, hogy bossz�t �lljon a k�rz�vel val� szurk�l�s�rt, Sz�sa pedig ezalatt
rajzsz�geket sz�r M�rk sz�k�reÉ Ren� �s Jimmy pedig m�r f�lemelte a
kis Ulit, azzal a sz�nd�kkal, hogy beletunkolj�k az akv�riumbaÉ Claire
hirtelen eld�nt�tte, nem v�r tov�bb! Az ajt�b�l beki�ltott az oszt�lyba: Ð
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J�n az of�! Ð De csak pillanatokra siker�lt lecs�ndes�tenie a viharos ten-
gert. A hull�mok egy m�sodpercre elcsitultak ugyan, �m a vihar �jb�l
tombolni kezdett. Vadabbul, mint annak el�tteÉ 

Ð Janda sokat seg�tett nek�nk! �s t�le tudjuk azt is, hogy Sz�sa ellopta
Claire mobiltelefonj�t!

Ð Johnny, ez v�daskod�s! Az ilyesmivel nem lehet viccelni!
Ð �n nem viccelek! �s a tan�r �r igaz�n meg�rthetn� v�greÉ
Ð Halkabban, kisfiam! Meghallom akkor is, ha nem kiab�lsz. Ð

Johnnynak a folyos�n siker�lt elkapnia Zeuszt. �v�lt�s, hangzavar
minden�tt. Rohan� di�kok, ajt�csapkod�sÉ Elm�ly�lt besz�lget�sre
nem �ppen a legalkalmasabb  hely.

Ð Figyelj, Johnny! Ez nem a legalkalmasabb hely a besz�lget�sre. De a
k�vetkez� �r�m lyukas. Ha t�nyleg igazad van, �s ez a Janda iz�É Mi is a
keresztneve?

Ð Maciek.
Ð Igen. Sz�val, ha Maciek Janda t�nyleg j� �tra t�rt, akkor gyorsan kell

cselekedn�nk. Mert Gordon m�g ma ki akarja hirdetni a kir�g�st.
Ð �s Sz�sa? 
Ð Az orosz? Meg�ssza megrov�ssal. Utols� figyelmeztet�s. De biztosan

j� �tra t�rt ez a te Maciekod? Ð k�rdezte Zeusz, mert �ppen Johnny oszt�-
lya el� �rtek. �s ahogy ott �lldog�ltak, h�t egyszerre csak kiv�g�dik az aj-
t�, �s Maciek viharzik ki rajta, nyom�ban az �v�lt� M�rkkal. M�rk egyik
kez�ben sz�kl�bat szorongat, a m�sikkal f�j�s h�ts�fel�t tapogatjaÉ

Ð Eg�szen biztos! Ð v�laszolta Johnny, mik�zben amazok elsz�guldot-
tak mellette. Ð L�thatja a tan�r �r: most is �t kergetik!

Ð H�t persze, �gy minden eg�szen m�sÉ Ezt a drog-�gyet nem gon-
doltam volna! Hogy m�r a tizenh�rom �vesek isÉ Sz�val szerinted
Maciek megv�ltozott. 

Ð Teljesen. Az�rt verte meg Sz�s�tÉ �s Sz�sa megv�rt valamelyik
reggelÉ

Ð T�ged?
Ð Engem. Azt akarta, ne bar�tkozzam Maciekkel, hanem dolgozzak

�neki. Mert �n annyira j� fej vagyok!
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Ð �s te?
Ð M�g sz�p, hogy nem!
Ð Na j�! Meg�g�rem, hogy besz�lek Gordonnal!
Ð De most k�ne, min�l el�bbÉ!
Ð Te Johnny! Nem k�v�nsz egy kicsit t�l sokat? 
Johnny v�lasz helyett kin�zett az ablakon. Naps�t�ses �szi id� volt,

ak�rcsak azon a bizonyos naponÉ �m valami hi�nyzott a k�pb�lÉ �s ez
a hi�ny, az ikertornyok hi�nya �hatatlanul esz�be juttatta Claire-t, Claire-
r�l meg Nagy Lajost, �s Lackfi urat, no meg Szerencs�s J�nost, akivel eg�-
szen k�l�n�s a viszonya mostan�banÉ �s azt, hogy milyen r�gen nem
besz�lt err�l ZeusszalÉ Igaz, akkor majdnem mindig rosszul lesz, vagy
ilyesmiÉ Hogy mi�rt pont Zeuszn�l lesz rosszul? 

Ð Mire gondolsz, Johnny? 
Ð ç, semmi, semmiÉ
Ð L�tom rajtad, valami nagyon f�rja az oldalad! 
Ð H�tÉ Hossz� t�rt�netÉ 
Ð Odavagyok a hossz� t�rt�netek�rt! Most kiszaladok, besz�lek Gor-

donnal, addig f�zz egy te�t magadnak, meg nekem! Tudod, hol tal�lod?
Csokit is ehetszÉ Mindj�rt itt leszek!

Johnny kom�tosan f�ltette a te�t, �s k�zben arra gondolt, hogyan
lehet elmes�lni mindezt? A gonosz Artus Bern�tot, az �reges csontv�z
fej�vel, meg Szerencs�s J�nost, aki szerelmes Garai Kl�r�baÉ �s f�leg,
hogy ki ez a Szerencs�s J�nos? N�ha olyan, mintha �n voln�k, n�ha
megÉ �s ami�ta megmenek�ltem, nem tudok fel�le semmitÉ Se
Nagy Lajosr�l, se Lackfir�lÉ De az a legrosszabb, hogy nem l�tom
Kl�r�tÉ �s Johnny mik�zben a k�sz te�t t�lt�gette, elmosolyodott. �s
valami k�nny� melegs�g is ellepte, olyan mint kisgyerekkor�ban, ami-
kor azt �lmodta, hogy rep�l.

A kir�ly szeretett s�t�lgatni a tavaszi leveg�ben. �tvenh�rom �vesen
egy�ltal�n nem �rezte mag�t �regnek, ink�bb a tettrek�szs�g tavaszi buz-
galma munk�lkodott benne. Hm. Tavaly valahogy minden m�sk�pp volt
Ð gondolta. Ahogy �regszem, �gy fiatalodom Ð mosolygott mag�ban, �s
pr�bak�ppen, mert �gy l�tta, senki sincs a k�zelben, aki ilyenkor r�sz�lna,
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h�t ugrott egyet. A le�rkez�s nem volt t�k�letes, �m a di�sgy�ri v�rudvar
puha gyepsz�nyege meg�vta a bokaficamt�l. Nagy Lajos gyorsan fel�llt
�s k�r�ln�zett. Nem l�ttak meg. Hm. A j�slat sem j�tt be nekik. Hogy
Szent Mih�ly hav�ban elhal�lozok. H�-h�-h�! Arra m�g v�rhatnak egy ki-
csit! J�vend�mond�k! F�j! H�tamon a p�p! 

Ilyeneket gondolt a nagy kir�ly, n�zte a tavaszi vir�gokat, az id�n
megint csak igen k�s�n ny�l� cseresznyef�t Ð ezt nagyon szerette, de a t�l
hossz� volt �s kem�ny, ak�rcsak tavaly Ð, �s k�zben sz�mba vette a dolga-
it. Mert hi�ba �rezte mag�t fiatalnak �s tetter�snek, a sz�ve m�ly�n valami
azt s�gta, hogy el kell rendezni az �gyeket. Az ut�dl�s �gy�t legf�k�p-
pen! Mert ki tudja? 

Hideg volt nagyon, amikor ezzel a Vencellel tal�lkoztunk. De h�t � az
els�sz�l�tt, nem pedig a gyermek Zsigmond! Gyermek? Tizenegy eszten-
d�s! Hat�reset. �n ilyen korombanÉ M�ria a gyermek! Na j�. Sz�val ta-
l�lkoztunk ezzel a nagyk�p� Vencellel. Majdnem olyan nagyk�p�, mint
az apja volt, IV. K�roly cs�sz�r! Nem l�tszik benn�k a Piaszt v�r! Pedig
Nagy K�zm�r d�dunok�iÉ Vencel is az, az �j n�met-r�mai cs�sz�r, meg
az �ccse Zsigmond. Az �n M�ri�m jegyeseÉ Hm. K�zm�r kir�ly gondolta
volna akkor Visegr�don? 

Ð Min b�slakodik a kir�ly? Ð Cseng� asszonyi hang z�kkentette ki La-
jost a m�lton val� morfond�roz�sb�l. Erzs�bet volt az, Nagy Lajos feles�ge.

Ð Nem b�slakodom, csak t�prengek. Sokasodnak az esem�nyek mosta-
n�ban Ð der�lt fel Lajos, mint gyakorta, ha a feles�g�t �rkezni l�tta. Hisz
minden veszeked�s�k, vit�juk ellen�re nagyon szerette �t!

Ð �s melyik esem�nyen t�preng most fels�ged? Ð udvarolt a kir�lyn�.
Ð Nem is egyen, nem is egyen! Ð vid�mkodott a kir�ly.
Ð Azon gondolkodom, hogy K�zm�r b�ty�m, ott Visegr�don, negyven-

n�gy �vvel ezel�tt vajon sejthette, hogy egyszer m�g az eny�m lesz a len-
gyel korona �ut�na? �s hogy az � h�ga, az �n �desany�m megy majd
Krakk�ba uralkodni �nhelyettem? Hogy K�zm�rnak nem lesz fia, viszont
l�ny�gon az � d�dunok�ja lesz a n�met-r�mai cs�sz�r? �s a m�sik d�d-
unok�ja, ez a kis Zsigmond tal�n magyar kir�ly? Meg lengyel kir�ly?
Hogy �gy bej�n ezeknek a Piasztoknak?

Ð Engem k�rdezel, vagy csak hangosan gondolkodsz?
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Ð K�rdezlek Ð �llt meg a kir�ly, �s mindk�t kez�vel megfogta a feles�ge
v�ll�t. Ð K�rdezlek, asszony! Vajon ki fonja a mi �let�nket? Kik d�ntenek
arr�l, hogy melyik p�rka kinek az �let�t gomboly�tsa? Hov� lesz Magyar-
orsz�g Ð �s most nagyon komolyan n�zett Ð, hov� lesz, ha �n meghalok?

Ð Ne halj meg Lajos! Ð Erzs�betnek kis k�nnycsepp f�nylett a szem�-
ben. ï is megfogta a f�rje v�ll�t. êgy �lltak �sszekapaszkodva, k�t gy�nge
ember, akik sokszor er�snek mutatj�k magukatÉ Mert kell, hogy l�ss�k
rajtunk az er�t Ð villant �t Erzs�beten.

Ð Most er�snek �rzem magam, �s nem nyomja a v�llam �tvenh�rom
�vem. De honnan az �n er�m, J�zust�l, tudom, �m velem m�gis megsza-
kadnak a magyar Anjouk! �s hi�ba a lengyel Piasztok v�re, Vencel ink�bb
cseh, mint lengyel, �s ink�bb n�met, mint cseh! �s Zsigmond? J�, besz�l
magyarul, de ez minden! Ez minden? Nem l�tom a j�v�t Erzs�bet, �s sen-
ki sem seg�t megmondani azt! 

Ð A j�vend�mond�k? Ð n�zett r� az asszony.
Ð Tudod j�l, hogy j�v� nem l�tezik! Meg, hogy is mondja a k�lt�?

ãKedves, csak ne keress, ne kutass, hogy neked �s nekem mily j�v�t sz�n-
tak isteneinkÉÓ De mindegy! Ð r�zta meg mag�t Lajos, mint aki m�ly
�lomb�l �bred. A l�nyeg, hogy meg�llapodtunk Vencellel! Orb�n p�p�t
t�mogatjuk az ellenp�p�val, Kelemennel �s a franci�kkal szemben! A len-
gyel f�urakat pedig Kass�ra h�vattam. A ny�ron tal�lkozom vel�k, �s el
fogj�k ismerni M�ri�t a lengyel tr�non. M�ri�t �s Zsigmondot! 

Ð Azt rem�lik majd, hogy ott uralkodnak, Krakk�ban.
Ð Mindent nekik sem kell tudni. K�l�nben, am�g asszonyany�m �l,

�r�lhetnek, hogy egy igazi Piaszt lakik k�z�tt�k! De Erzs�bet! El kellene
m�r menn�nk V�radra! Hallottad h�r�t a csod�knak? 

Ð A bronzszobrokra c�lzol?
Ð Nem eg�szenÉ nem eg�szen! Ð A kir�ly m�r elfeledte im�nti b�nat�t,

�jb�l vid�m volt. Csak a szeme sark�ban �rulkodott egy kis s�t�t folt az
aggodalmakr�l. Ð Teh�t nem Szent Istv�n, L�szl� �s Imre szobrair�l besz�-
lek, amiket te szint�n ismersz. Hanem arr�l az �j alkot�sr�l, ami m�g csak
nyomokban van meg: Szent L�szl� aranyozott lovasszobr�r�l! Ezt tervez-
geti most a k�t testv�r: M�rton �s Gy�rgy! �s engem m�r a tervek is na-
gyon �rdekelnek! A rajzok! Tudod, Szent L�szl� a p�ldak�pem!
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Ð Ez�rt szeretlek annyira Ð l�gyult el a kir�lyn�. Ð Ez�rt a lelkesed�se-
d�rt! çm miel�tt elinduln�nk V�radra, hallgassuk megÉ Ð �s kiv�rt egy
pillanatra, majd j�t�kosan, mintha csak h�sz�vesek voln�nak, megp�rget-
te a kir�lyt Ð, hallgassuk meg �ket! 

Lajos kir�ly csod�lkozva n�zett az �rkez�kre. H�rn�k�k voltak, semmi
k�ts�g. �s vel�k a n�dor, a f�lov�sz �s m�g sokan. Hogy ker�ltek ide, eny-
nyire nesztelen? Nagyon elmer�lhettek a besz�lget�sben, ha eddig �szre
sem vett�k �ket! L�ssuk, mi h�rt hoztak nek�nk?! Lajos le�lt kedves cse-
resznyef�ja al�, �s intett nekik, hogy besz�lhetnek. Az arcokon �gy l�tta,
j� a h�rÉ

Ð Siker�lt, tan�r �r?
Ð Nem r�gj�k ki Macieket, ne f�lj! 
Ð De megb�ntetik?
Ð H�t persze! Mindent nem lehetÉ Hm! J� ez a tea! Ð Zeusz nagyot

kortyolt az italb�l.
Ð �s mire b�ntetik?
Ð Azt m�g nem tudom. Gondolom, meg�ssza egy figyelmeztet�ssel. Ð

Zeusz letette a cs�sz�t �s m�lyen Johnny szem�be n�zett. Johnny nem
szerette ezt a n�z�st. A feln�ttek azt hiszik, csak ilyenkor mondjuk meg az
igazat. Ha �gy alulr�l n�znek f�lfel�, mint az a bizonyos borj�É

Ð Ne n�zzen �gy a tan�r �r, mert mindj�rt nem mondok semmit!
Ð Nocsak. Fenyeget�z�l?
Ð NemÉ Dehogy. Ð Johnny elv�r�s�d�tt, mint mindig, ha a t�ritan�r

kellemetleneket k�rdezett. 
Ð Nincs semmi baj, Johnny. Csak szeretn�m, ha mindent elmes�ln�l,

�szint�n. Akkor tudok seg�teniÉ Ha mindent elmondasz.
Ð Hossz� lesz.
Ð Gyere vissza tan�t�s ut�n. De m�r most elkezdheted. Sz�val mi az a

hossz� t�rt�net, amit el akarsz nekem mondani?
Johnny nagyot s�hajtott �s eleinte akadozva ugyan, de azt�n egyre

mer�szebben kezdett el mes�lni. �s mikor kics�ngettek, akkor vissza-
ment az oszt�ly�ba, �m tan�t�s ut�n �jra folytatta. �s m�r-m�r kezdte
mag�t �gy �rezni, ak�r egy igazi ãbesz�l� indi�nÓ, �s odakint lassan be-
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s�t�tedett, �s Zeusz elkereked� szemekkel hallgatta. A t�rt�nelemtan�r
annyira elmer�lt tan�tv�nya csod�s t�rt�neteinek az �lvezet�ben, hogy
kora este, amikor a hajnalcsillag is kigyulladt az �gen, m�r cigarett�t
morzsolgatott az ujjai k�z�tt, �s abban a k�s�bbi pillanatban, mikor fel-
t�nt a G�nc�l, az Orion, meg a t�bbi f�nyess�g, Zeusz megint �gy p�-
f�kelt, ak�r a r�gi sz�p id�kben.

�s mikor Johnny befejezte, mindketten h�trad�ltek a sz�ken, �s a pla-
font b�mult�k. Azt�n egym�st. Azt�n megint a plafont. Ez eltartott n�luk
egy darabig. V�g�l Zeusz t�rte meg a cs�ndet.

Ð No. Szerencs�s Lackfi J�nos! M�g nem tudom, mi�rt vagy te annyira
szerencs�s, deÉ

Ð De?
Ð Azt hiszem, fecsegtem m�r neked valamit a pszichol�gi�r�lÉ
Ð Azt mondta a tan�r �r, menjek pszichol�gushoz!
Ð Sz� se lehet r�la! Nem, nem kell menni. Ð Zeusz sz�vott egy j��z�t a

maga sodorta doh�nyb�l. El�gedetten p�f�kelt, �lvezettel f�jta ki a kari-
k�kat, s kezdte �gy �rezni mag�t, mint r�genÉ Mikor m�g nem szokott le
a doh�nyz�sr�l.

Ð De ami veled t�rt�nt, az m�giscsak egy k�l�n�s pszichol�giai jelens�g.
Ne, ne s�rt�dj meg, voltak�pp nincs ebben semmi k�l�n�s, ink�bb ritkaÉ
Igen, ez a j� kifejez�s! Ð �s Zeusz b�lintott. Helyeselt saj�t mag�nak.

Ð Teh�t el�fordul, hogy valamilyen sokk hat�s�ra az ember egy�nis�ge
sz�tszakad, ak�r t�bb r�szre is. Ezek a r�szek azt�n �n�ll� szem�lyis�gek
lesznek, saj�t karakterrel, egy�ni �zl�ssel. 

Ð Egy testben t�bb l�lek? Ð csod�lkozott Johnny.
Ð Valami ilyesmiÉ Ezek azt�n kapcsolatba ker�lhetnek egym�ssal, de

szinte teljesen le is v�lhatnak az eredeti szem�lyis�gr�l. A hasad�s �ltal�-
ban valami rendk�v�l ijeszt� esem�ny, sokk hat�s�ra j�n l�treÉ Megijesz-
tett valaki? Ð k�rdezte Zeusz.

Ð H�tÉ Ð dadogott a fi� Ð, h�t a gonosz ArtusÉ Ð �s gyorsan k�r�ln�-
zett a szert�rban.

Ð Ne f�lj Johnny, Artus Bern�t m�r r�gen meghalt.
Ð Biztos ez?
Ð Persze, hogy biztos!
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Ð De h�t az�ta nem l�tom a t�bbieket. Ami�ta megijesztett. Se a kir�lyt,
se a f�lov�szt, �sÉ �s Szerencs�s J�nost sem!

Ð Aki igaz�b�l te vagy! De �n nem arra az esetre gondoltam, mikor �sz-
szefutott�l a csontv�zzal. Szerintem az a gy�gyul�sod jele volt, s a hasa-
d�s sokkal el�bb t�rt�nt. Most m�r az�rt nem l�tod a t�bbieket, mert r�j�t-
t�l, hogy �k egyszer�en nem l�teznek. Csak a fant�zi�d term�kei �kÉ Ð
Johnny elgondolkodott.

Ð Tan�r �r hallott m�r a Coupr�l? Ð k�rdezte. 
Ð Amit a fenekedbe nyomnak? Ð viccel�d�tt Zeusz. Magyarul besz�l-

gettek ugyanis, hiszen Johnny nagypap�j�val m�r �vek �ta tanulta a tit-
kos nyelvet, amit a csal�dban senki sem �rtett kett�j�k�n k�v�l. Zeuszr�l
pedig m�g h�sv�t el�tt kider�lt, hogy szint�n magyar, �lvezettel s�t�get-
t�k el a m�sok sz�m�ra leford�thatatlan po�nokat, �s nagyokat kacagtak
rajtuk. Johnny azonban ma este nem volt tr�f�s kedv�ben.

Ð Nem olyan k�p Ð mondta. Ð Los Angeles-i rapper banda. Volt egy le-
mezbor�t�juk. Pontosabban tervezett bor�t�juk.

Ð M�r sejtem Ð komolyodott el Zeusz. Ð A WTC k�t tornya volt rajta.
F�lrobban�s �llapot�ban.

Ð Pontosan. �s mikor k�sz�lt? K�t h�nappal a mer�nylet el�tt!
Ð Na �s? Ez semmit sem bizony�t!
Ð Csak azt Ð mondta Johnny �s megnyomta az ãaztÓ-ot Ð, hogy n�ha

megelevenedik a fant�zia! Hogy a gondolatb�l val�s�g lesz, a val�s�gb�l
pedig nem m�s, mint Ð mint t�n� gondolat!

Ð Vesz�lyes utakra t�vedsz! Ð intette Zeusz. Nem szabad �sszekeverni
a val�s�got a fant�zi�val! Az�rt, mert vannak v�letlenekÉ

Ð V�letlen? Ð Johnny kezdett belelend�lni. Ð Mi az, hogy v�letlen? 
Ð Ami nem t�rv�nyszer� Ð felelte a tan�r.
Ð H�t ez az! Ð ki�ltott Johnny �s felugrott. Sz�rnyen izgatottnak �rezte

mag�t. Ha m�g egy percig �lnie kell, biztosan bele�r�lÉ Ð Ez az! Egyszer
nem t�rv�nyszer�, az v�letlen! �s ha k�tszer? Ha sokszor? Akkor az lesz a
t�rv�nyszer�! Ha �n gyakran �lmodok Nagy Lajosr�l, mit �lmodok, ott va-
gyok a di�sgy�ri v�rban, meg annak a tengernek a partj�n, amit soha, de so-
ha nem l�ttam az �letemben, akkor az a t�rv�nyszer�. Hogy �n ott vagyok, s
v�letlen, hogy van egy Johnny nev� gyerek, aki New Yorkban j�r iskol�ba!
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Ð çllj, �llj! Johnny, �llj meg egy pillanatra! Ð Zeusz megfogta tan�tv�-
nya karj�t.

Ð Te j�rt�l a ny�ron Di�sgy�rben, vagy nem? Ð Johnny arc�t el�nt�tte
valami f�ld�nt�li mosoly. Mint amikor az ember meg�ti a lott� f�nyere-
m�nyt. Esetleg megnyer egy csat�t. Zeusz �sszesz�k�lt szemekkel n�zte.

Ð Nem rep�lt�l �t az �ce�non? Nem te mes�lted, hogy l�tt�l lovagi
torn�t?

Ð Hazudtam Ð mondta Johnny, �s nagy-nagy megk�nnyebb�l�s t�lt�tte el.
Ð Soha �letemben nem j�rtam az �vil�gban! Ð �s kihaszn�lva Zeusz megd�b-
ben�s�t, hozz�tette: Ð Akkor most mi a t�rv�nyszer�, ezt magyar�zza meg ne-
kem a tan�r �r! Ð Zeusz kez�b�l ekkor hullott ki a maga sodorta cigaretta.

Ð Elfoglaltuk P�l�t, uramkir�ly! A gaz velenceiek fejvesztve mene-
k�lnek!

Ð Az �sszes g�lya a mi�nk!
Ð Doria Luci�n admir�lis elesett, de az �ccse, P�ter tov�bb h�doltatja a

tengermell�k szigeteit!
Az urak egym�s szav�ba v�gva kiab�ltak. Lajos kir�ly nem gy�zte kap-

kodni a fej�t ebben a nagy kiab�l�sban.
Ð Ha j�l �rtettem, gy�zt�nk Velence ellen Ð jegyezte meg, mikor kicsit

al�bbhagyott a csatazaj. Ð �s Luci�n elesett, ami el�g baj nek�nkÉ
Ð Mindenki p�tolhat�! Ð l�pett el�re nagy garral a n�dor.
Ð Csak a n�dor nem, ugye, Garai uram? Ð csippentett a szem�vel a ki-

r�ly. Garai Mikl�s meghajtotta mag�t.
Ð Mindny�jan isten kez�ben vagyunk Ð mormogta les�t�tt szemmel.
Ð �s m�g valamit mondtatok Ð t�rt vissza a gy�zelemre Lajos kir�ly. Ð

Hogy a teljes velencei haj�had a mi�nk? Igaz ez, Istv�n? Ð fordult a f�lo-
v�sz fel�. Pedig Garai �r el�r�bb �llt, �m a kir�ly elbesz�lt mellette, ak�r-
csak egy meghajolt �reg fa, vagy �lettelen szobor lenneÉ

Ð T�lz�s, term�szetesen Ð felelte a megsz�l�tott.
Ð Kett� els�llyedt, h�rom pedig elmenek�lt. K�zt�k az egyik fed�lze-

t�n maga a velencei tengernagy, Pisani Viktor! 
Ð Ami azt jelenti, hogy a d�nt� csat�t Velenc�ben kell megv�vnunk Ð

�llap�totta meg a kir�ly.
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Ð Pontosabban Chioggi�n�l Ð sz�lalt meg a n�dor Ð, a lag�n�k el�tt. 
Ð El�zz�k meg az esem�nyeket! Mire sz�m�thatunk? Ð a kir�ly most

v�gre a n�dorhoz besz�lt.
Ð Ha Doria P�ter gy�z Chioggi�n�l, akkor nagy k�vetj�r�sra sz�m�tha-

tunk, Ð Garai uram v�gre felegyenesedhetett Ð, �m elk�pzelhet�, hogy
m�r Chioggia el�tt is megjelennek Contarini Andr�snak, a velencei d�zs�-
nak a k�vetei Magyarorsz�gon, a b�ke kieszk�zl�s�re. 

Ð Szerinted mi a teend�? Ð k�rdezte a kir�ly.
Ð Ha engem k�rdezel kir�lyom, okvetlen�l sz�ks�ges lenne valamilyen

magas rang� jelenl�t a Terra Ferm�n. Mondjuk Udin�ben. 
Ð Szerinted kit k�ldj�nk oda, kir�lyn�m? Ð fordult most Lajos kir�ly Er-

zs�bethez, aki eddig sz�tlanul hallgatta a leg�jabb h�reket.
Ð Mi�rt nem indulsz oda tenmagad, fens�ges �r? Ð k�rdezte a kir�lyn�.
Ð Nekem a ny�ron m�s dolgom lesz. Tal�lkoznom kell a lengyel urakkal.
Ð Akkor pedig most kell megind�tanod Durazz�i K�rolyt! Vigyen sere-

get, �s egyes�lj�n Horv�ti �s Czudar kapit�nyokkal! �s ha kell, fogadja a
k�veteket! Ð Erzs�bet eg�szen kipirult. Ez tetszene, gondolta a kir�ly. Elt�-
vol�tani az eg�sz Durazz�iÐHorv�ti kl�nt! Hangosan csak ennyit mondott:

Ð Rendben van! N�dor uram, k�ldj azonnal a herceghez, l�sson hozz�
a sereg szervez�s�hez, mert hamarosan �tra k�l! Ha ezzel megvagy, akkor
pedig s�rg�sen keress fel a lovagteremben! V�geztem! Elmehettek! Ð �s
intett az udvari n�pnek, hogy t�vozzanak.

Ð Mi�rt akarsz a n�dorral besz�lni? Ð k�rdezte a kir�lyn�.
Ð î, semmi k�l�n�s! Ð legyintett f�radtan a kir�ly. Ð Csak egy lev�l Ð

tette m�g hozz�. 
Ð Mif�le lev�l?! Ð Erzs�bet majd kib�jt a b�r�b�l a k�v�ncsis�gt�l.
Ð î, csak asszonyany�m �rt Krakk�b�l. J�l van �s szervezi az urakat

Kass�ra. 
Ð �s err�l diskur�ltok majd a n�dorral? Hogy j�l van az any�som? 
Ð Jaj, de cs�ny�n mondtad ezt, feles�g! Any�som! Nos, el�rulom, mert

l�tom, mindj�rt megesz a k�v�ncsis�g. Sienn�b�l �rt az a Katalin.
Ð M�r nem el�sz�r Ð komorult el Erzs�bet.
Ð Nem bizony! 
Ð �s mit akar? Megint a r�gi n�ta?
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Ð Pontosan. Menj�nk R�m�ba, s v�dj�k meg Orb�n p�p�t Kelement�l.
Esetleg mindj�rt t�madjuk meg Franciaorsz�got! De h�t Durazz�i K�rolyt
am�gy is elk�ldj�k It�li�ba, ha m�r ott van, �s �gy ad�dik, seg�thet a
p�p�nakÉ

Ð �s mi�rt h�vod ez�rt magadhoz a n�dort? Nem �rtem!
Ð Csak fel szeretn�m vil�gos�tani �t a nemzetk�zi �let esem�nyeir�l Ð

Lajos �rtatlan k�ppel pislogott. Mint aki kett�ig sem tud sz�molni. Ð Fo-
gadjunk, hogy fogalma sincs, ki ez a domonkos rendi ap�ca, aki ennyire
elmer�lt a vil�gpolitika �tveszt�iben! Aki n�lk�l Orb�n p�pa nem biztos,
hogy R�m�ban marad! Hm. Egy tak�cs l�nya. Azt mondj�k, Katalin oly
okos, hogy a vit�kban egyszer�en lehengerli a k�pzett teol�gusokat! Ð Er-
zs�bet homlok�n kis r�nc futott v�gig. Halv�nyan, de kivehet�en kanyar-
gott, ak�r a P� foly� a messzi It�lia t�rk�pein.

Ð Elk�ldhetn�d Garai uramat It�li�ba.
Ð A n�dort?
Ð ògy bizony. Nem biztos, hogy el�g lesz ehhez a Durazz�i... Nagyon

bes�r�s�dtek oda�t az esem�nyek! 
Ð ògy gondolod, kell egy okos diplomata is oda, h�tha K�roly elsz�r

valamit?
Ð Ahogy mondod. S�t! �n vele k�lden�m a jogtud�s Szepesi Jakab or-

sz�gb�r�t, �s m�g m�sokatÉ
Ð Eg�sz kis magyar kol�ni�t Ð b�lintott Lajos. Ð �s itthon ki marad? Ð �s

sz�tt�rta a karj�t.
Ð H�t a kir�ly, term�szetesen! Ð kacagott a kir�lyn�, �s meg�lelte a f�rj�t. 
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Tizenkilencedik fejezet

Vadkankaland

Ap�m It�li�ba tart, �s azt szeretn�, ha vele utazn�k.
Ð Azt mondj�k, sz�p orsz�g. �r�kk� s�t a nap, �s a f�ld soha nem l�tott

gy�m�lcs�ket terem a napt�l viszont gyakran megbuggyan az emberek
agya, �s azt�n hi�ba t�rnek haza Magyarorsz�gra, �r�kk� bolondok lesznek!

Ð Irigykedsz, mert te nem j�hetsz, ugye? Nem sz�p dolog!
J�nos ell�gyultan n�zte szerelm�t. Milyen aranyos, amikor �gy cs�p�re

teszi a kez�t, �s �gy tesz, mintha haragudna!
Ð �n mindig megv�rlak, ak�rhov� is vet a sors, Kl�ra! Ð komolyodott el

J�nos. De az�rt persze, szeretn�m, ha itthon maradn�l. Ð Odakint s�t�lgat-
tak, a budai hegyekben. A ny�rra felk�lt�z�tt a sz�khelyre a kir�ly, h�tha
�jabb h�rek �rkeznek Velenc�b�l. Jobb k�zelebb �lni a t�zh�z, gondolta. 

A vad�llatok szerett�k a boz�tost. Ahogy Jancsi�k andalogtak, hol egy
f�c�nt riasztottak fel, hol meg vaddiszn� r�f�g�s�t hallott�k a bokrokb�l.

Ð Ha nem lenn�l itt, f�ln�k!
Ð A vaddiszn�t�l? Ð k�rdezte J�nos, �s �gy �rezte forr� hull�mok �ntik

el a test�t.
Ð A vaddiszn�kt�l Ð felelte Kl�ra �s kac�ran a fi�ra pislogott. Ð Ink�bb

hazaszaladok Ð tette hozz� hirtelen, megfordult �s nagyokat kacagva futni
kezdett. Szerencs�s J�nos nem mozdult olyan gyorsan, mint a lobog� haj�
l�ny, akinek Ð ha elkomolyodott Ð g�dr�cske jelent meg a homloka k�ze-
p�n. Mosollyal az arc�n n�zte szerelm�t, amint er�teljes, �s m�gis k�ny-
nyed mozg�ssal szalad, �m hirtelen egy k�z �sszemarkolta a sz�v�t, �s
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m�g csavarintott is rajta egyet! Diszn�ny�j t�nt fel a dombtet�n, �s az �llatok
horkanva, morogva, r�f�gve sz�guldottak lefel�, pont amerre a l�ny futott.
Mindez nem lett volna baj, Jancsi tudta, a vaddiszn� alapvet�en n�v�nyeket
eszik, gy�kereket, meg eff�l�t. Nem t�madja meg az embert, hacsakÉ Ha-
csak meg nem szor�tj�k, illetve, ha olyan helyen rohan, hogy nem tud kit�rni.
M�rpedig egyenesen a budai hegyekben gyakori m�szk�szikl�s szurdok fel�
tartottak, melynek als� kij�rat�hoz meg Kl�ra k�zeledett! 

Jancsi egy pillanat alatt �tl�tta a helyzetet, fel�l berobognak a diszn�k,
ak�r valami k�rt�ben sz�guldanak v�gig, �s lent a kij�ratn�lÉ jaj! Azonnal
tenni kell valamit! De mit? Ki�ltani m�r nincs id�, �m a sziklaszurdok fels�
v�ge k�zelebb esik hozz�É J�nos villan�snyi id� alatt d�nt�tt. Rohanni
kezdett a sziklabej�rat fel�, amerre a diszn�k is tartottak, s b�r �gy �rezte
cseppet sem halad, �lomb�l vannak a tagjai, ak�r egy rossz �lomban, ahol
menek�lnie kell, �s nem mozdul a l�ba, val�j�ban sz�lsebesen sz�guldott
c�lja fel�! F�lszemmel m�g azt is l�tta, hogy Kl�ra visszan�z, el�bb moso-
lyog, de mindj�rt r� is fagy az arc�ra a mosoly, megfagyott, elfeh�redett
arccal n�z f�lfel�, Jancsinak pedig mintha ki akarna ugrani az a megcsavart
sz�ve a hely�b�l, �gy rohan, de nincs meg�ll�s, meg kell menteni Kl�r�t,
aki rossz helyre futott ebben a b�k�s, kora ny�ri erd�ben! M�r a f�le mel-
lett hallja a r�f�g�st, a vaddiszn�k kicsiny gombszem�kkel csod�lkozva
b�mulnak r�, mintha azt k�rdezn�k, mit keres itt ez az ember, mi�rt fut ve-
l�nk, tal�n azt hiszi, � is diszn�? Azt�n m�r csak egy ugr�s a szurdok eleje,
az �len fut� nagy kan megtorpan, de a t�bbieket viszi el�re a lend�let, s
b�r J�nost�l megr�m�lve a legt�bben ir�nyt v�ltanak, egy koca m�gis be-
szalad a szurdokba, n�vend�k malacaival egy�tt. J�nos ut�nuk fordul, s
megnyugodva �llap�tja meg, hogy ez a p�r malac m�r nem akkora vesz�ly.
Kl�ra odalent �ll, integet, azt�n fell�p egy szikl�ra oldalt, hogy ne akad�-
lyozza a koc�t meg a kicsiket a le�rkez�sben. J�nosnak nagy k� esik le a
sz�v�r�l. Szinte hallja, ahogy d�ng. Ekkor �rzi meg a h�t�ban az �les f�jdal-
mat. Elesik, de egy er�fesz�t�ssel m�g h�tran�z. Az �ri�s vadkan �ll f�l�tte,
v�res agyarait �jabb t�mad�sra k�sz�tiÉ V�gem van, gondolja J�nos �s be-
hunyja a szem�t. êgy nem l�thatja, hogy ny�lvessz�k reppennek a vadkan
oldal�ba, hat, nyolc, t�z, h�sz! A nagy �llat megr�zk�dik, �s lerogy ponto-
san J�nos mell�. Akit nem hi�ba neveznek Szerencs�snek errefel�.
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Ð Nem hi�ba neveznek Szerencs�snek t�ged, Jancsi! Ð J�nosnak szem�-
be s�t a nap, �g �s f�ld k�z�tt lebeg, �m visszat�r� rendszeress�ggel a h�-
t�ba sz�r valaki. Id�be telik, m�g r�j�n, k�t l� k�z� vetettek p�nyv�t, �
azon fekszik, s ahogy a lovak l�pnek, �gy mozog � is, s ett�l az imbolyg�,
rendezetlen mozg�st�l f�jdul meg a h�t�n a vaddiszn� marta seb. A hang
viszont ismer�s, s mihelyst n�mileg �sszeszedi mag�t, �s f�lpillant, l�tja,
hogy a f�lov�sz �get mellette. �s m�g sokan. 

Nyilv�n Lackfi emberei, gondolja.
Ð Mindj�rt be�r�nk a v�rba Ð mondja Lackfi Istv�n. Ð Azt�n pihenhetsz

rogy�sig. El�g nagy a sebed, de �gy l�tom, nemes szervet nem �rtÉ Ð
Ennyit hall J�nos, �s �jra elveszti az eszm�let�t. Az m�r nem jut el a tuda-
t�ig, mikor a f�lov�sz elmes�li, micsoda v�letlen szerencse, hogy pont arra
j�rtak � �s az emberei, �s megl�tt�k, hogyan sz�ll szembe egyes-egyed�l
egy eg�sz diszn�ny�jjal az � Jancsi bar�tja �s Ð nem mell�kesen: rokona! Ð,
�s hogyan t�madja meg �t a nagy kandiszn�, amit azt�n oly sikeresen te-
r�tenek le f�rge �jaikkal. Nem csoda, ha nem hallja, s�lyos a seb. 

Ð Pedig att�l biztos kiugrana a b�r�b�l, ha megtudn�, hogy �miatta
nem utazik el messze k�lhonba a Garai l�ny! Ð mondja Lackfi �r a mellet-
te lovagl� vit�znek. Ð Az apja tal�n m�g abba is beleegyezik, hogy szem�-
lyesen �polhassa a szerelm�t! Ð teszi m�g hozz�, �s a porfelh�re mutat,
amit az el�resz�guld� Kl�ra lova vert f�l. Lackfi �r ezzel berekeszti a be-
sz�det. Kellemetlen �lland�an f�lfel� t�rsalogni. Nem el�g, hogy ekkora
nagyra n�tt ez a Mikl�s, de hozz� m�g kiv�lasztotta a legnagyobb lovat a
kir�lyi udvarban! Csoda, ha bef�r a v�rkapun, �s az alacsonyabban l�g�
fa�gak nem tasz�tj�k le a lov�r�l! Ð �gy morfond�rozott Lackfi �r, majd hir-
telen f�lki�ltott:

Ð Odas�ss, Mikl�s! K�vetek! M�ghozz�, ha a szemem nem csal, Ve-
lenc�b�l!

Val�ban d�szes velencei ruh�ban, magas rang� urak lovagoltak a v�r
fel�, hogy azt�n hamarosan l�g� orral �s eredm�ny n�lk�l t�rjenek vissza
tenger �vezte otthonukba. Lajos kir�ly a harct�rre ir�ny�totta �ket, keres-
s�k meg K�roly herceget, mondta nekik. Vele t�rgyaljanak. Mind�ssze
egyetlen biztat� sz�t kaptak Nagy Lajost�l a velenceiek. Erre a sz�ra vi-
szont nagyon nagy sz�ks�g�k volt, mert az egyes�lt genovaiÐpadovai-
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magyar haj�had augusztus derek�ra elfoglalta Velence el�v�ros�t,
Chiogg�t, majd pedig a lag�n�k �sszes meger�s�tett bej�rat�t. A katon�k
ugr�sra k�szen �lltak, hogy �r�k id�re elv�gj�k a velencei oroszl�n tork�t!
S hogy mi volt az az egyetlen rem�nykelt� sz�, amit Nagy Lajos a velen-
ceiek f�l�be s�gott? 

H�t csak annyi, hogy: b�ke! 

Ð M�r megint itt vannak a k�vetek, herceg �r!
Ð A legjobbkor, Horv�ti �r, a legjobbkor! Eddig csak �g�rgethettem ne-

kik a b�k�t, de most tal�n t�nyleg tehetek valamit az �rdek�kbenÉ Ve-
zesd be �ket mindenesetre! Ð Durazz�i K�roly izgatottan d�rzs�lgette a
kez�t. Az ablakon bes�t�tt az augusztusi nap, messze nyugaton k�kl�n
remegtek a t�voli hegyek a forr�s�gban, �s K�roly �gy �rezte, k�zeledik
az � ideje. Itt Udin�ben am�gyis sokkal ink�bb otthon �rezte mag�t, mint
a hideg Bud�n, vagy Di�sgy�r�tt. Nem embernek val� �ghajlat az, gon-
dolt vissza a magyarorsz�gi �vekre. Itt It�li�ban az emberek is m�sok, l�-
gyabbak �s kedvesebbek, mint a t�voli Pann�ni�ban! Vir�gzik a k�lt�szet,
t�gasabbak az �p�letek, szebbek a szobrok! Tulajdonk�ppen szerencs�m
van, hogy nem leszek magyar kir�ly! 

Id�ig jutott a n�la egy�bk�nt gyakori �br�ndoz�sban, �s �ppen az a r�sz
k�vetkezett volna, hogy ãJohann�t el kell tennem l�b al�lÓ, mikor bel�ptek
a k�vetek, akiknek az arc�n szomor�s�g, zavar, ijedts�g �s rem�nys�g v�l-
takozott, gyors egym�sut�nbanÉ Itt volt Morosini Mikl�s, Gradenigo J�-
nos, no �s a d�zse rokona, Contarini Zakari�s. Hi�ba no, a tengeri k�zt�r-
sas�g m�g sohasem volt ekkora �letvesz�lyben. K�roly �r gyosan intett a
szolg�knak, h�vj�k a magyar urakat. N�lk�l�k nem d�nt�k Ð hat�rozta el
m�r j�val kor�bban. N�poly uralkod�ja akarok lenni Ð gondolta, mik�zben
hellyel k�n�lta a k�veteket Ð, nem akarok rossz viszonyt Velenc�vel. Az ne-
kem nem �ri megÉ. D�nts�k csak el a magyar urak, hogy mi legyenÉ

Ð K�sz�nj�k a sz�ves invit�l�st, Carolus, de ink�bb �llunk Ð mondta Za-
kari�s �r, �s k�zben a szak�ll�t simogatta. Ð Nem vagyunk olyan helyzet-
ben, hogy le�lhetn�nk Ð tette m�g hozz� Ð, �m a te szavaidt�l lehet, meg-
j�n a kedv�nk az �cs�rg�shez Ð folytatta, �s nagy leveg�t vett, mint aki
hossz� besz�dre k�sz�l. 
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Ð Carolus, te mindig a b�ke bar�tja volt�l! Elj�tt a perc, amikor d�nte-
ned kell, v�gs� gy�zelmet akarsz, vagy nyugodalmas megb�k�l�st?
Akarsz-e m�g egy�ltal�n Velenc�ben gondol�zni? Hallgatni a haj�sok
�nek�t, �s gy�ny�rk�dni a hold f�ny�ben, amint megcsillan a lag�n�k
hull�main? Vagy s�r� any�kat akarsz, �s halott gyermekeket? F�st�lg� ro-
mokat? Carolus! Ð Zakari�s �r izgatottan el�rel�pett. Ð Nem lehet tov�bb
halogatni a b�k�t! Nem lehet tov�bb �g�rgetni, mert Doria �s Carrara Ve-
lence kifoszt�s�ra k�sz�lnek! �g� palot�kat akarnak �s lerombolt templo-
mokat! �s senki sincs, aki megv�djen minket!

Ð Mi�rtÉ mi�rt nem fordultok hozz�juk? Ð dadogott s�padtan �s izga-
tottan K�roly. �rezte, hogy sz�nt k�ne vallani, de ez nem volt az �ny�re.
Hol a fen�be k�slekedhetnek a magyar urak? Meddig dadogjak m�g itt a
k�vetek el�tt, meddig h�zzam a dr�ga id�t? 

Ð Mi�rt nem fordultok Carrarai Ferenchez �s Doria P�terhez? A geno-
vai f�vez�r sz�letett �riember! Nem rombolhatja le Velenc�t!

Ð Az az �riember Ð nyomta meg a sz�t Contarini Zakari�s Ð nem akar
vel�nk sz�ba �llni. Az az �riember zs�km�nyt akar, s�r� any�kat akar �s
kincseket! De ezt m�r mondtam. Gyer�nk urak Ð fordult hirtelen a t�b-
biekhez Ð, f�l�slegesen j�rtatjuk a sz�nkat! Ennyi volt meg�rva nek�nk
az �gben. Holnap �j hatalmak j�nnek, �j c�z�rok, �j Velenc�kÉ

Ð NeÉ Nem mehettek el! Mindj�rt kital�lunk valamit! Esetleg k�vete-
ket k�ld�nk Doria P�terhezÉ Ð s�rg�l�d�tt K�roly herceg. A velenceiek
megvet�en n�zt�k.

Ð Elmegy�nk. �s harcolni fogunk a v�gs�kig! Ð mondta elt�k�lten a
d�zse rokona.

Ð Nem kell felt�tlen�l a v�gs�kig harcolni! Majd tal�lunk valami j� kis
megold�st! Ð hangzott egy b�rsonyos hang, s �l�nk tekintet� kis emberke
l�pett a terembe. Magyaros ruh�kat viselt, �m felt�nt, hogy nem visel kar-
dot, m�gis rendk�v�l magabiztos �s hat�rozott. 

Ð Volna mindj�rt egy javaslatunk Himfi urammal! Ð �s a m�g�tte �rke-
z� pozsonyi f�isp�nra mutatott. Himfi uramnak volt kardja. Ezenk�v�l
hossz�, lel�g� bajszot �s j�indulat� �br�zatot viselt. 

Ð K�l�nben Lajos kir�ly szint�n a b�k�t emlegette, mikor legut�bb Bu-
d�n f�lkerest�tek, ha az eml�kezetem nem csalÉ Ð mosolygott a kis ember.
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Ð Lodovico kir�ly val�ban a b�k�t emlegette Ð helyeselt most Nicolaus
Morosini, �s ijedten pislogott k�vett�rs�ra, a m�rges tekintet� Zakari�s
�rra. Jaj, csak nehogy mondjon valami rosszat! De Zakari�s �r m�r kell�-
k�ppen f�lb�sz�lt az el�bbÉ

Ð çm mindig csak emlegette! Ð d�rg�tt. Azt�n elk�ld�tt minket
Carolushoz, aki tov�bb emlegette a b�k�t! A nagy emleget�s k�zben szin-
te �szre sem vett�k, hogy h�bor� van! Hogy az ellens�g m�r a pitvarban
tombol!

Ð Nyugodj meg, Contarini Zakari�s! Most t�nyleg megteremtj�k a b�-
k�t! Csak hallgasd v�gig Szepesi uramat! Ð mondta az id�k�zben a ma-
gyar kol�nia t�bb tagj�val a terembe l�p� n�dor, �s a b�rsonyos hang�
emberk�re mutatott, aki, hogy a nev�t eml�tett�k, sz�v�re tett k�zzel meg-
hajtotta mag�t. A velenceiek Ð f�leg Zakari�s �r Ð kiss� megenyh�ltek.

Ð Nos Ð v�gott bele mond�k�j�ba a magabiztos Szepesi �r Ð nos, meg
kellene adj�tok magatokat a magyar kir�ly el�tt. Ne, ne sz�lj k�zbe
Contarini uram, ezt most hadd mondjam v�gig! Ð Az orsz�gb�r� Ð mert
Szepesi Jakab ezt a fontos tiszts�get viselte Ð felemelte a kez�t, hogy �gy
adjon nagyobb nyomat�kot a szav�nak.

Ð Helyezz�tek magatokat a magyar kir�ly v�delme al�, ismerj�tek el �t
h�b�ruratoknak, �gy, �s csak �gy tudjuk kih�zni Doria �s Carrara m�reg-
fog�t!

F�lmordult erre a terem, a magyar urak egyet�rt�n r�zogatt�k a kard-
juk �s csapdost�k egym�s v�ll�t. K�roly homlok�n ver�t�kcsepp szaladt
v�gig. A velenceiek figyeltek.

Ð M�g nincs v�ge Ð f�zte tov�bb a sz�t az orsz�gb�r�. Ð Himfi Benedek
pozsonyi f�isp�n �r azt javasolja, t�zz�tek ki a magyar lobog�t, fizessetek
egy kis Ð jelk�pes Ð ad�t, mi meg hazak�ldj�k a sz�vets�geseinket! J�l be-
sz�ltem, Himfi Benedek? Ð fordult  l�g� bajusz� f�isp�nhoz.

Ð T�k�letesen! Ð mosolygott j�indulat�an amaz. Ð Megmenek�lhettek
a v�gvesz�lyt�l, minket pedig felruh�zhattok az int�zked�s jog�val.

Ð �s haÉ Ð k�sz�r�lte meg a tork�t Contarini Zakari�s Ð, �s haÉ ha
nem akarnak belegyezni? Ha tov�bbra is v�rosunk kifoszt�s�t k�vetelik?

Ð Erre a lehet�s�gre gondolni sem szeretn�k Ð v�laszolta az orsz�gb�r�.
Ð De Ð tette hozz� jelent�s�gteljesen Ð akkor id�t nyer�nk. �s az alatt az
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id� alatt sok minden t�rt�nhet! Ð A teremben cs�nd lett. A velenceiek el�-
sz�r egym�sra n�ztek, azt�n a f�ldet b�mult�k. Az ablakon berep�lt egy
l�gy, b�gyadtan �s hangosan k�r�z�tt, majd meg�llapodott ãCarolusÓ Ð
K�roly izzadt homlok�n. Amaz egy hirtelen mozdulattal elhessentette, s
ezzel megt�rte a fesz�lts�get. Fontoskod� arccal k�sz�r�lte meg a tork�t: 

Ð �n pedig Ð kezdte csikorg� hangon Ð, �n, mint a magyar Nagy Lajos
kir�ly rokona �s jobbkeze, s egyszersmint a t�rgyal�sok vezet�s�vel meg-
b�zott magas szem�ly Ð K�roly a magas szem�ly sz�n�l jelent�s�gteljesen
a n�dorra pillantott, Garai uram viszont a mennyezetet b�multa, mintha
ott felfedezett volna valami nagyon fontosat, amit csak � l�t, �s senki m�s
Ð kijelentem Ð folytatta egyre izzadtabban �s fokoz�d� zavarban a
Durazz�i Ð kijelentemÉ

Az istenek nem akart�k, hogy a j� Durazz�i befejezhesse ezt a monda-
tot. Rettent� cs�r�mp�l�ssel �s zajjal egy magas �s ny�lt tekintet� vit�zt
l�ktek be a terembe. A vit�z m�r nem volt mai gyerek, de sz�les v�ll�n
csak �gy fesz�lt az aranyos  n�polyi p�nc�l, ami valahogy sehogyan sem
illett hozz�É Hossz� �tr�l �rkezhetett, mert lihegett, arc�n pedig megta-
padt a por. K�t katona k�s�rte, l�kd�ste, � pedig id�nk�nt vissza-vissza-
csapott r�juk a kez�vel. Ez is furcsa volt: ha valakit �r�k vezetnek, hon-
nan veszi a b�tors�got, hogy vissza�ss�n? Durazz�i K�roly mindenesetre
elfeketedett a m�regt�l. �lete legfontosabb besz�de rekedt benne!

Ð Ki mer�szeli zavarni a t�rgyal�sunk? Ð ki�ltotta.
Ð Uram, ez a gazember Artus Bern�tnak nevezi mag�t, �s azt �ll�tja,

hogy Johanna, n�polyi kir�lyn� fel�l hoz h�reket. A gazember ler�zta a
poroszl�kat, �s �bl�s hangon jav�tott:

Ð Subich Mladen vagyok K�roly �r, �s Johanna fel�l hozok h�reket!
K�roly am�gy nem t�l gyors agy�ban cik�zni kezdtek a gondolatok.

Hogy be k�ne fejezni, amit mondott, azt�n meg kar�ba h�zatni a zavar-
g�t. Meg, hogy Artus Bern�t r�gen meghalt, Subich �r viszont maga aj�n-
lotta fel a szolg�latait, vagyis, hogy �ln�ven, �s pont ezen a n�ven (!) k�m-
kedik nekem, �m ezzel a ny�lt n�z�s�vel nem sokra mehetett. Viszont ka-
r�ba sem h�zhatom, ha az �n emberem! Meg nemes isÉ �! A f� konkl�zi�
azonban ez volt: Fontos nemzetk�zi t�rgyal�s k�zep�n az �n n�polyi �r-
dekeimr�l fecsegni nem sz�p dolog. 
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Ð Megbesz�lj�k k�s�bb, Subich �r! Most pihenj! Mosakodj meg, egy�l,
igy�l, azt�n keress f�l! Most nem �r�nk r� veled foglalkozni. Most d�l el
Velence sorsa!

Ð H�t �ppen ez az! Ð ki�ltott Subich �r. Ð �ppen ez! Johanna kir�lyn�
sereget k�ld a magyar kir�ly megseg�t�s�re, Velence ellen! Ð rikoltotta be-
le a cs�ndbe. A cs�nd azonban r�gt�n felrobbant, s a terem felbolydult
m�hkass� v�ltozott. A f�isp�n �s az orsz�gb�r� csak nagy neh�zs�gek �r�n
tudt�k lecsillap�tani a ked�lyeket, �s meggy�zni a velencei k�veteket ar-
r�l, hogy az aj�nlatuk tov�bbra is �rv�nyes, Velence aj�nlkozzon fel Nagy
Lajosnak, Subich �rnak pedig nem kell mindent elhinni, mert Ð sajnos Ð
igencsak naiv �s j� ember! Tal�n elhitettek vele a messzi N�polyban vala-
mit, nem kell az ilyesmit komolyan venni. �gy azt�n mindenki b�kess�g-
ben tette a dolg�t, csak Durazz�i K�roly volt m�rges, hogy nem b�rta el-
mondani a besz�d�t.

Ð �s mit akart elmondani Durazz�i K�roly?
Ð �r�l�k, hogy v�gre megint az igazi esem�nyekr�l k�rdezelÉ
Ð Mi�rt, mir�l k�rdeztem legut�bb?
Ð Nem eml�kszel?
Ð Nem.
Ð Akkor nem fontos. Durazz�i K�rolyÉ
Ð Mi nem fontos? Ne k�nozzon, tan�r �r! Azonnal mondja meg, hogy

mi az a nem fontos!
Ð Azonnal? 
Ð Bocs�nat. Lehet, hogy t�l er�szakos vagyok, de nem szeretem a titok-

zatoskod�st. A feln�ttek am�gy sokszor h�ly�nek n�zik az embertÉ
Ð �n nem, Johnny, elhiheted! Ð Zeusz megsimogatta Johnny fej�t.

Ez is amolyan ãmagyarosÓ dolog volt. N�ha m�g a h�t�t is meglapogat-
ta, de Johnny m�r nagypap�t�l megszokta az ilyesmit. A ãtesti �rintke-
z�sÓ eme form�it, amik f�lre�rthet�k �s nem divatosak a purit�n angol-
sz�sz vil�gban. 

Ð Arr�l besz�lgett�nk legut�bb, hogy mi a t�rv�nyszer�, �s mi az, ami
v�letlen. �s, hogy az �lmok n�ha val�s�gg� v�lnakÉ �s, hogy ez n�ha
vesz�lyesÉ vesz�lyes lehet.
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Ð Mir�l akart besz�lni a Durazz�i? Ð Johnny �gy tett, mintha nem hal-
lotta volna semmit. A szok�sos hely�k�n �cs�r�gtek. Zeusz n�ha bekap-
csolta a r�di�t, n�ha meg ki. 

Ð A hadsereg Kabult bomb�zza Ð mondta �s nagyot sz�vott a szivarj�-
b�l. Az ut�bbi id�ben egyre vadabbul doh�nyzott ugyanis, �s kev�s volt
sz�m�ra a megszokott napi k�t csomag cigaretta.

Ð Ha j�l �rtettem, a m�ltkori besz�lget�st nem akarod folytatni, viszont
j� jel, hogy most megint ãcsakÓ �lmodt�l, �s nem j�rt�l ãottÓ a n�lad vagy
�t �vvel id�sebb Szerencs�s J�nos k�p�ben.

Ð A sz�mb�l vette ki a sz�t, kedves tan�r �r Ð felelte Johnny, aki szokat-
lanul s�padt volt ezen a napon. �s Ð bizonyos fokig Ð szemtelen! Zeusz
nem akarta �szre venniÉ

Ð K�l�nben nem �lmodtam. Olvastam a k�nyvben. De tal�n, ha el-
mondan� v�gre, hogy Durazz�i K�rolyÉ

Ð Semmi k�l�n�set nem akart mondani az a bek�pzelt Durazz�i! K�z-
helyeket, hogy a v�ros megtarthatja az �nkorm�nyzat�t, tiszteletben tartja
a t�rv�nyeit, meg ilyesmi. 

Ð �s a k�vetek?
Ð Gondolhatod. Jobbkor nem is j�hetett volna nekik ez az aj�nlat. De

legjobban az tetszett nekik, amit az orsz�gb�r� mondott.
Ð Az id�nyer�sr�l? 
Ð Arr�l. A k�vetek pontosan meg�rtett�k, mir�l van sz�: vill�mgyor-

san elfogadni a magyar felt�teleket �s azt�n csigalass�s�ggal t�rgyalni!
Arr�l nem besz�lve, hogy Genova �s Padova nem egyeztek bele ebbe a
b�k�be. Teh�t most m�r a magyarok �s sz�vets�geseik k�z�tt folytak az
igazi t�rgyal�sok, �s ezalatt a velenceiek p�nzt �s hadat gy�jt�ttek a visz-
szav�g�shoz.

Ð �s azt�n Velence gy�z�tt, ugye? Ð Johnny f�radtan legyintett. Ak�r
egy �regemberÉ Ð Soha nem mi gy�z�nkÉ Mindig m�sok gy�znekÉ

Ð Hogy mondhatsz ilyet? Ð Zeusz el�red�lt a sz�ken. Valami nagyon
nem stimmel most Johnnyval, nemcsak a s�padts�ga miatt, hanemÉ nem
tudom. Van valami k�l�n�s a szem�ben!

Ð Mi�rt? N�polyban sem mi gy�zt�nk! �s most sem.
Ð Bocs, de N�polyban is Nagy Lajos gy�z�tt 1348-ban, �s azt�n k�t �v
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m�lva, �tvenben szint�n. Velenc�t pedig t�bbsz�r legy�zte, a legeml�ke-
zetesebben 1368-ban. Akkor ker�lt hozz�nk hossz� id�re az Adriai tenger-
part. Ezenk�v�l legy�zte a litv�nokat, a szerbeket, a t�r�k�ketÉ

Ð J�, j�, tudom, minden�tt gy�z�tt. De akkor mi�rt nem a magyarok�
N�poly �s Velence? Mi�rt nem a magyar a legh�resebb n�p a vil�gon?

Ð El�g h�res, nekem elhiheted! Gondolj csak a feltal�l�kra, a tud�sokra,
vagy a k�lt�kreÉ Erre a k�rd�sre nem tudok r�viden v�laszolni. 

Ð Akkor tess�k hosszabbanÉ csak nagyon hosszan ne, mert nem biz-
tosÉ Ð Zeusz r�m�lten l�tta, hogy tan�tv�nya l�bai remegnek, � maga,
pedig lassan, de biztosan elkezd lefel� cs�szni a sz�ken.

Ð Mi van veled, Johnny? Ð ki�ltotta. Ð Rosszul vagy? El ne �julj nekem!
Ak�rh�nyszor idej�sszÉ Rossz hat�ssal van r�d a szert�r? Hozok egy po-
h�r vizet!

Ð Nem, dehogy Ð ny�gte a fi� elhal� hangon. Ð Tess�k csak maradniÉ
nem �julok elÉ Csak a h�tamÉ

Ð Mi t�rt�nt a h�taddal?
Ð Nagyon f�j! Ð n�zett Johnny, �s �lmatag szemeit t�gra nyitotta.
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Huszadik fejezet

A felismer�s

Elk�s�rhetn�nk a kir�lyt Kass�ra. Most, hogy gy�gyul a sebed, l�ra
tudsz �lni megintÉ Ð mondta Garai Kl�ra. K�nny�, feh�r selyeminget vi-
selt, sz�ke haj�t meg-meglebbentette a sz�l. Jancsi nem v�laszolt azonnal,
h�t hozz�tette

Ð Azt mondj�k, sz�p v�ros. Odaj�nnek a lengyel urakÉ
Ð Visegr�d is sz�p v�ros.
Ð V�rosnak az�rt nem nevezn�m.
Ð J�, akkor sz�p v�r! 
Ð J�nosom! Nem �cs�r�ghetsz �r�kk� egy vacak seb miatt! Ð Kl�ra

ilyenkor, ha lehet, m�g szebbnek t�ntÉ Mikor el�nt�tte a m�reg! Ð Ap�m
megengedte, hogy �poljalak, am�g beteg vagy. De te nem vagy beteg, ha-
nem csak lusta! 

Ð Egy ilyen �szt�k�t szeretn�k �n is! Ð sz�lalt meg egy hang a h�tuk
m�g�tt. Ð Akkor biztos nem g�m�ri isp�n lenn�k csak, hanem legal�bb f�-
lov�szmester! Ð �s a hang tulajdonosa akkor�t kacagott, hogy megremeg-
tek a visegr�di palota falai. 

Ð Akkor leszel te f�lov�szmester, amikor �n r�mai p�pa! Ð v�laszolta
n�mileg s�rtett hangon Lackfi �r, aki a hars�ny kacaj� �ri�ssal �rkezett
ide, a palotakertbe. Az erk�lyr�l pedig maga Nagy Lajos figyelte j�kedv�
h�veit, ahogy vih�ncolnak a reggeli naps�t�sben.

Bud�r�l nincs messze Visegr�d, s a kir�ly legsz�vesebben itt tany�zott
ezekben az �vekben. Szerette Di�sgy�rt is, csak valahogy messze volt. No
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nem Lengyelhont�l, hanem a kedvenc dalm�t v�rosokt�l meg It�li�t�l. �s
Visegr�dhoz vonzotta m�g a sok gyermekkori kedves eml�k, s ahogy ko-
rosodott, egyre sz�vesebben mer�lt vissza az eml�keknek ebbe a k�tj�ba,
amikor m�g �ltek a testv�rei, �s oly k�nnyen tudott szaladni a b�styas�t�-
nyon, mint az�ta se sohaÉ J�, egy esetre nem sz�vesen eml�kszik, a Z�ch
Felici�n�raÉ De oly r�g volt, igaz sem volt tal�n. Csak �desanyja keszty�s
keze eml�keztet n�ha a mer�nyletre, amit Felici�n �r a megbecstelen�tett
l�nya miatt akart elk�vetni, �s ami nem siker�lt neki, mert az ajt�n�ll�k
azonnal lekaszabolt�k. A sz�rny� bossz�ra is eml�kszik, �s a szerencs�t-
len Z�ch Kl�r�ra, akinek lev�gt�k az orr�t meg az ajk�tÉ Brrr! Tal�n ez�rt
is kedveli annyira ezt a m�sik Kl�r�t, Garai �r le�ny�t. Meg a sz�ps�ge mi-
att, azt�n, hogy pont ebbe a Szerencs�s J�nosba szerelmes! Aki nem em-
l�kszik semmire, ami vel�nk t�rt�nt! A besz�lget�seinkre semÉ Eh! Az
esze miatt szeretem m�g ezt a Garai Kl�r�t, jutott m�g az esz�be a kir�ly-
nak, ahogy n�zegetett lefel�. Hiszen volt az a m�sik Garai Kl�ra, a J�nos
p�sp�k l�nya, hm. A but�cska Kl�ra! Szeretik ezt a nevet a Garai csal�d-
ban! Kl�ra, Kl�raÉ De hisz az is szerelmes volt J�nosba! �s azÉ az vagy
harminc �vvel ezel�ttÉ Nem lehet! Ð A kir�ly majdnem lesz�d�lt az er-
k�lyr�l. Ð Hogy ez eddig! Ð �s a homlok�ra csapott, hogy csak �gy csat-
tant. A lent �ll�k f�ln�ztek a hangra. A hars�ny hang� Toldi Mikl�s Ð mert
� volt az Ð meghajolt a kir�lyi erk�ly ir�ny�ba, �s �gy tettek a t�bbiek is.
Ez�rt azt�n nem l�thatt�k, hogy s�pad el az uralkod�, hogyan �nti el ver�-
t�k az arc�t, mik�pp botladozik vissza a szob�j�ba, azonnal h�vatva a ki-
r�lyn�t, hogy el�js�golja neki sz�rny� sejt�s�t. S ez a sejt�s annyira hihe-
tetlen�l hangzott, hogy a kir�lyn� el�sz�r nem is akarta elhinni. Micsoda?
Ð k�rdezte Erzs�bet, mikor Lajos kir�ly elrebegte neki azt, ami�rt h�vatta.
Ð Micsoda? Ð ism�telte meg �jra. �s: Ð Nem hiszem el! Ilyen nincs! Akkor
� ugyan�gy n�vrokon, ak�r a Garai l�ny! Ez egy m�sik Szerencs�s J�nos!

Ð Akkor mi�rt n�z ki ugyan�gy, mintha az ikertestv�re lenne? Mintha
az ikertestv�re lenne egy harminc �vvel ezel�tt �lt Szerencs�s J�nosnak?
Egy embernek, aki alig �regedett harminc esztend� alatt?! Mert f�lismer-
tem �t r�gt�n, mondtam is neki, hogy utolj�ra huszonhat �v el�tt tal�l-
koztunk, � persze tagadta, de az valami�rt nem jutott eszembe, hogy
majdnem ugyanolyan fiatal volt akkor, mint most. Valahogy Velence
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gondja k�zben nem tudatosult bennem akkor. Gyermekre eml�keztem, �s
nem gondoltam v�gig, hogy huszonhat �v alatt a gyermekb�l nem ifj�
lesz, hanem javakorabeli f�rfi! Csak most villant be, hogy akkor is szerel-
mes volt bele az a m�sik, a r�g elhunyt Kl�raÉ Teh�t szinte semmit sem
�regedett! K�s�rteties! �s az is, hogy mindig egy Garai Kl�r�ba szerelmes!
Ð A kir�ly �s a kir�lyn� egym�s karjaiba kapaszkodva, remegve �lltak. Va-
lami ijeszt� gyan� leple sz�llt r�juk, a f�ld�nt�li hom�ly leple, s�ron t�li
titkok�, amiket jobb nem firtatni a f�ldi embereknek. �rezt�k ezt, s ez�rt
nem sz�laltak meg sok�ig, csak n�zt�k egym�st, �s v�rtakÉ Egy biztat�
sz�ra v�rtak, egy mondatra, hogy nem is �gy volt, csak rossz �lom volt,
vagy ilyesmire. De a biztat�s nem �rkezett meg sehonnan, �k pedig csak
�lltak egym�ssal szemben, eg�szen addig, am�g Lajos meg nem el�gelte a
dolgot. Kir�ly vagyok, gondolta, nem holmi hitv�ny figura. �s elengedte a
feles�g�t. F�lrehajtotta a brok�tf�gg�nyt �s kisz�lt az ajt�n�ll�knak: Ve-
zess�tek el�m azt a Szerencs�s J�nost! �s Garai Kl�r�t szint�n! Gyorsan! Ð
�s elengedte a f�gg�nyt. Egy pillanatra �jra er�snek �s nyugodtnak �rez-
te mag�t. Csak ahogy a kir�lyn�ra n�zett, akkor lept�k el �jb�l a gonosz
aggodalmak. Nem tudta mi�rt, de mintha holtan l�tta volna Erzs�betet. �s
egy gondolat f�rta be mag�t az agy�ba, �s ez a gondolat ezt lihegte: er�-
szakos hal�l, er�szakos hal�l!

Nem mondhatni, hogy ezek ut�n valami r�zs�s hangulatban fogadta a
szerelmeseket: Szerencs�s Jancsit �s az okos Garai Kl�r�t.

Ð Hozz tejet, l�gy sz�ves! Kenyeret is vegy�l, meg valami csokit magad-
nak. No, mit b�mulsz? Szereztem p�nzt, ki tudom fizetni a mobilsz�ml�-
dat. Amit a kedves oszt�lyt�rsad csin�lt! Minden megold�dik egyszerÉ Ð
mosolygott Anne n�ni, Claire �desanyja.

Ð Claire kil�pett a kapun. A h�z viszonylag cs�ndesebb utc�ban �llt, s
b�r a nagyv�ros l�ktet�se ide is el�rt, Claire n�ha m�gis �gy gondolta,
olyan, mintha vid�ken �ln�nek. Kertj�k volt, �s vir�gaik, �s a szomsz�d
b�csi, Johnny nagypap�ja gyakran �tj�tt besz�lgetni a tulip�nhagym�kr�l,
vagy a metsz�s sz�ps�geir�l. Persze Claire m�r nem volt az a kis �vod�s,
aki kett�ig sem tud sz�molniÉ Tetszik az anyu John b�csinak, mosolygott
mag�ban, �s m�g azt is pontosan felm�rte, mennyire pl�t�i ez a vonz�d�s
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Johnny  hetvenh�rom �ves nagypap�ja �s a n�la h�sz esztend�vel fiata-
labb Anne k�z�tt. Az �n szerelmem nem ilyen �teri, b�r n�ha �gy �rzem,
rem�nytelen Ð gondolta Claire a boltba menet. Johnny a lovagkorba sze-
relmes, meg Nagy LajosbaÉ Persze m�g mindig jobb, mint az a TamaraÉ
�gy l�tszik nem volt komoly. Csak tetszett neki, ennyi az eg�sz! Vagy
m�gis jobb lenne egy h�s-v�r vet�lyt�rs? Claire nem tudta. Tulajdonk�p-
pen eg�szen vid�man ugr�lt a bolt ir�ny�ban.  A mer�nyletet m�r elfelej-
tette, ahogy nagyon sokan errefel�É Mintha nem is az � vil�gukban t�r-
t�nt volna, hanem egy t�voli bolyg�n, tal�n a MarsonÉ Igen, ott d�lt �sz-
sze a World Trade Center, ott sz�lltak pele a Pentagonba, nem itt a F�l-
d�n! Majdnem mindenkinek volt ugyan egy r�mes t�rt�nete az ikerto-
ronyban ragadt ismer�s�r�l, de az igaz�n �rintettek, az �ldozatok hozz�-
tartoz�i m�lyen hallgattak. Egy darabig m�g kij�rtak a romokhoz, f�nyk�-
peket tartottak a kez�kben �s vir�got dobtak a f�st�lg� hamuba, �m gy�-
szolni sem lehet a v�gtelens�gig, s b�rmilyen sz�rny� is volt a mer�nylet,
a mindennapi gondok megk�vetelt�k, hogy az emberek vel�k foglalkoz-
zanak.

Ð Hopp, Kate n�ni! Ð ugrott egyet Claire. Ð Meg kell l�togatnom! Ma-
holnap kieresztik a k�rh�zb�l! 

Kate n�ni elvesztette az eszm�let�t azon a szeptemberi napon, amikor
Claire szint�n megsebes�lt. A n�ni is a fej�n s�r�lt meg, s oly s�lyosan,
hogy egy darabig f�l� volt, elvesz�ti a szeme vil�g�t! M�ra ez a vesz�ly el-
h�rult, �s anyu szerint a n�v�re hamarosan visszat�rhet a munk�j�hoz.
Csak nem a WTC-be! Ð mondta malici�zusan Willie-nek Claire n�h�ny
nappal ezel�tt. 

A kisl�ny vid�man szedte a l�bait az okt�beri naps�t�sben, �s egyszer
csak megl�tta a v�r�s haj� fi�t. Willie siet�s l�ptekkel k�zeledett, �s meg-
lehet�sen gondterheltnek t�nt. M�r messzir�l �szrevette Claire-t, �s sz�les
mozdulatokkal integetett neki, hogy fontos mondanival�ja van a sz�m�ra.
� meg�llt a boltajt� el�tt, kez�t v�rakoz�an r�tette a kilincsre. 

Ð Tenn�nk kell valamit! Ð Willie m�g menet k�zben ki�ltotta oda ezt a
mondatot, mintha att�l f�lne, hogy Claire nem hallgatja meg.

Ð �h�m. Tejet venni. Meg kenyeret!
Ð Ne viccelj, Claire! Johnny k�rh�zban van!
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Ð Micsoda? Csak nem a feje miatt?
Ð Mi�rt, mi baja a fej�nek? Ð most Willie csod�lkozott.
Ð H�t, ezek az �lmokÉ
Ð Te is �lmodt�l, ha j�l tudom. 
Ð M�r elm�lt. Mondd m�r, mi van Johnnyval?
Ð Hogy is mondjamÉ Ð Willie eg�szen zavartan besz�lt. Claire szere-

tett volna bemenni a boltba, ott is cseveghetn�nk, gondolta. Ha meg nem
agybeteg, akkor annyira nem lehet s�lyosÉ

Ð Bent is elmondhatod Ð intett Claire a fej�vel.
Ð NemÉ nem lehetÉ Ð dadogott amaz. NosÉ
Ð Nos, vagy kiny�g�d, vagy itt hagylak az utca k�zep�n! Ð kardosko-

dott Claire. Ð M�s dolgom is van, mint a te mekeg�sed hallgatni!
Ð H�tÉ Ð �gy l�tszik Willie ma k�ptelen a norm�lis besz�dre. Claire

m�rgesen megr�zta a fej�t, �s benyitott az ajt�n. Azt�n m�giscsak vissza-
n�zett.

Ð Legal�bb azt ny�gd ki, melyik k�rh�zban van.
Ð 57. utca.
Ð K�sz, haverÉ Ð Claire g�nyosan megnyomta a haver sz�t, �s fak�p-

n�l hagyta a fi�t. Ut�bb kicsit sz�gyellte mag�t ez�rt, de csak egy kicsit.
Hiszen igaz�n kiny�ghette volna Willie, hogy mi baja van a bar�tjuknak!
Hogy a h�t�nÉ hogy csak egy kis seb van a h�t�n!

Ð Idefigyelj ClaireÉ �lj k�zelebb! Nem akarok hangosan besz�lniÉ a
falnak is f�le vanÉ Az a n�v�r p�ld�ul �r�kk� figyel. Azt mondja, te�t
hoz, megigaz�tja a p�rn�m, meg ilyesmi, de val�j�ban k�mkedik! Nincs
egy nyugodt percem! Claire! Megfoghatom a kezedet?

Ð H�tÉ Ð mosolygott a kisl�ny kac�ran. Ð Nem is tudom. �s megfogta
Johnny kez�t.

Ð Sz�val, itt azt hiszik, elestem Ð suttogta Johnny. Ð K�rdezgettek, mi
t�rt�nt, erre �n beadtam nekik egy mes�t, hogy hazafel� a sulib�l megl�k-
tek az utc�n. Nem hitt�k el r�gt�n, azt mondt�k, ez egy hossz�k�s seb.
Olyan, mintha egy �llat agyara v�gott volna beleÉ bel�m! Mondtam,
hogy biztos beleestem valamibeÉ Vasr�d, vagy ilyesmiÉ De akkor, hogy
h�zt�k ki bel�led, k�rdezt�k. Nem tudom, feleltem. Nehezen hitt�k el.
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Ð �n is nehezen hiszem el. Ð Claire megsimogatta Johnny arc�t. A fi�
ett�l meg eg�szen elpirult. 

Ð Hm Ð kr�kogott. Ð J�, hogy itt vagy Ð ny�gte ki. Claire sz�ken �lt,
eg�szen k�zel Johnny k�rh�zi �gy�hoz. Nyugodtan besz�lgethettek, sen-
ki sem figyelt r�juk a l�togat�k forgatag�ban, az a n�v�r meg pl�ne nem,
aki Ð Johnny szerint Ð megfigyeli �t. 

Ð Hoztam neked valamit. Ð Claire egy levelet h�zott el�. Ð A nagypa-
p�d �rta. 

Ð Mi�rt nem l�togat meg? M�r mindenki itt volt: Bessy nagyi, Lizzy n�-
ni, anyu, a sr�cok, teÉ 

Ð Azt mondta, el�bb olvasd el a level�t. Az �r�s fontosabb, mint a sz�.
Azt �zenni, akkor olvasd, amikor egyed�l vagy. Megnyugtat majd, �s
meggy�gy�t. 

Ð �n m�r att�l megnyugszom, hogy itt vagy! Ð Johnny a sz�ja el� kapta
a kez�t. Vajon mit mond erre Claire?

Ð �s az �rzelmekt�l sem kell f�lni Ð mosolygott a kisl�ny, de nagyon
kedvesen. 

Mintha barnulna a haja, gondolta Johnny. Nem olyan sz�ke, mint r�-
gen. �s valahogy eg�szen kellemesen kezdte �rezni mag�t. A sebe sem
f�jt, �s szerette volna, ha ez a pillanat m�g sok�ig eltartott volna. �r�kk� Ð
�s�tott Ð �sÉ �s elszenderedett. Claire lassan f�l�llt, m�g egyszer megsi-
mogatta az alv� Johnny arc�t, aki ett�l �lm�ban vigyorogni kezdett, ak�r a
tejbet�k. A kisl�ny, ahogy ment kifel� a k�rh�zb�l, arra gondolt, hogy
mostan�ban nem �rzi a g�dr�csk�t a homloka k�zep�n, amikor odany�l a
kez�vel. Tal�n ritk�bban v�gok komoly arcot Ð v�lte. Ezzel az �rz�ssel t�rt
haza. S m�g akkor is ez j�rt az esz�ben, amikor a fi�k otthon m�r megint
azzal kezdt�k h�zni, hogyÉ hogy szerelmes Johnnyba! 

ãÉVissza kell t�rned az �lmaidba, Johnny! Vissza kell zuhannod a
m�lt m�lys�ges k�tj�ba, �s ott rendbe tenni a dolgokat! Ha nem teszed,
mindig v�ratlan dolgok fognak �rni, olyanok, mint ez a seb a h�tadon. �s
nem kell f�lned semmit�l, hiszen �n mindig melletted leszek, a Besz�l�
Lovag nem hagy cserben! De oda�t m�sokra szint�n sz�m�thatsz. Ha nem
csal�dom veled van Toldi Mikl�s, �s tal�n m�g m�sok isÉ K�rd, hogy se-
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g�tsenek! �s v�sd az eszedbe: a gonosz Artus Bern�t r�ges-r�gen meghalt.
Meg�r�lt a p�pa b�rt�n�ben! A val�s�gban soha nem j�rt Magyarorsz�-
gon, �s nem szervezett embereket senkinek sem a szolg�lat�ba. Erre gon-
dolj zuhan�s k�zben! J� mer�l�st!

Nagyap�dÓ

Johnny az �jszaka k�zep�n riadt f�l. Megv�rta, am�g a n�v�r sz�tt�lt�-
geti a te�t az �jjeliszekr�nyeken �ll� poharakba, �s csak amikor m�r be-
csuk�dott m�g�tte az ajt�, akkor gy�jtotta f�l a l�mp�t. Elolvasta nagypa-
pa level�t egyszer, k�tszer, �s �rdekes m�don megnyugodott t�le. El�lmo-
sodott. Bet�rte a levelet a p�rn�ja al�, �sÉ

É�s zuhant! Mintha t�nyleg k�t lett volna, �s mintha a k�t oldal�n �v-
sz�mokat l�tna, ilyeneket, hogy 1900, azt�n 1800, meg 1700, de csak eg�-
szen elmos�dva, halv�nyan, alig felismerhet�n. Mind gyorsabban �s gyor-
sabban zuhant, a sz�mokat m�r nem b�rta elolvasni, azt�n mikor 1352-ben
kigurult a napra, es� ut�ni frissess�g �radt a t�jb�l. Jancsi felpattant, �s
k�r�ln�zett. Azt a b�v�s kutat, amelyb�l �rkezett, sehol sem l�tta, hi�ba
tekergette a nyak�t, �m mindj�rt megpillantott egy m�sikat. Egy nagyon
ismer�stÉ Annak a k�tnak a perem�n�l ott �llt G�za �r �s P�ter �r.
Mindketten k�vet tartottak az egyik kez�kben, a m�sikkal k�telet tartot-
tak. A k�t�len pedig egy r�malak m�szott felfel�É Jancsinak el�sz�r �sz-
szeszorult a sz�ve, azt�n arra gondolt, hogy a gy�vas�g a legnagyobb b�n,
�szt�n�s mozdulattal a bajsz�hoz ny�lt, megp�d�rte, ez megnyugtatta.
Hat�rozott mozdulattal kil�pett, �s elindult a k�t fel�. �ppen j�kor. G�za
�r �s P�ter �r egyszerre csapott le a k�vel. A r�malak egy m�sodpercig sz�
n�lk�l, mereven �llt. A fej�t m�r elbor�totta a v�r, � m�g mindig �llt, igaz a
k�t perem�n bel�l, csak az egyik t�rd�t a k�v�ra t�ve. Azt�n ugyanolyan
hangtalanul, mint eddig Ð elt�nt a s�t�tben. Szinte hallotta, ahogy a k�v�r
meg a hossz� megk�nnyebb�lten fels�hajt. 

Ezalatt 1379-ben Szerencs�s J�nos �s Garai Kl�ra kicsit csod�lkoztak.
Vajon mi�rt h�vatja �ket a kir�ly? Mindenesetre k�zen fogva igyekeztek a
hossz� folyos�kon a kir�lyi lakoszt�ly ir�ny�ba, amikor az egyik oldal-
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folyos�r�l egy ismer�s l�pett el�b�k. Maciek Olesnicki volt, a lengyel her-
ceg, aki egy�tt harcolt vel�k, amikor a n�dor emberei elrabolt�k a fiatal
Lackfi Istv�nt. Olesnicki �r most titokzatosan intett: besz�lni akar J�nossal.

Ð A kir�lyhoz megy�nk, Maciek herceg Ð intette �t Kl�ra.
Ð Csak egy perc! Hidd el, nem tartalak fel! Ð �s beh�zta J�nost a mel-

l�kfolyos�ra.

Odamenjen, vagy ne menjen? Huszonh�t �vvel kor�bban Jancsi bi-
zonytalankodott. Az tetszett neki, hogy a r�malakot fejbe csapt�k, de ez a
k�t �rÉ Nem igaz�n sz�vlelik �tÉ Tal�n jobb, ha kihallgatja �ketÉ Gyor-
san egy bokor m�g� surrant. �ppen ideje volt. A k�t uras�g ijedten pil-
lantgatott k�rbe, vajon l�tta-e valaki, hogy mit tettek? Jancsi a bokor m�-
g�l minden szavukat hallottaÉ

Ð Gyorsan t�nj�nk el! Ð mondta a hossz�.
Ð Nem kell elkapkodni Ð v�lte G�za �r. A kir�ly katon�i erre l�fr�lnak.

V�rjuk meg, am�g minden elcsendesedikÉ nem kell, hogy magunkra h�v-
juk a figyelmet!

Ð �n ink�bb felsz�v�dn�k innen! Min�l messzebb, ann�l jobb! Ð P�ter �r
szemmel l�that�lag nem volt nyugodt. 

Ð Ink�bb mes�ld el nekem, mif�le sz�rny� gyilkoss�gokra gondolt�l az
�n h�zamban! Ð pr�b�lta elterelni hossz�ra n�tt cimbor�ja figyelm�t a
k�pc�s G�za �r. Ð Tudod, a lakom�nÉ Miel�tt m�g �sszefutott�l volna
ezzel a ÉÐ G�za �r nem akarta kimondani a gy�l�lt nevet Ð ezzel a sz�-
gyentelennel.

Ð ï gyilkolt a h�zadban Ð mondta most P�ter, �s Jancsi hallgat�z�s
k�zben furcs�lkodva �szlelte, hogy m�r nincs bajusza.

Ð Azokat, akik nem akartak be�llni hozz�. K�mkedni.
Ð �s err�l mi�rt nem besz�lt�l nekem? Csak c�lozgatt�l: ãK�s�rtet j�rta

h�z ez, hidd el nekem! A t�bbiek nem fognak sz�lni, de �n a szemedbe
mondomÉÓ Na, sz�pen a szemembe mondtad, gratul�lok! Ezt a p�r mon-
datot is a h�zavat� mulatoz�s ut�n vetetted oda, a k�sz�br�l! T�tlen�l
n�zted, hogy megvegyem a h�zat, bek�lt�zzek, �s nem sz�lt�l semmit?! 

Ð Nem gondoltam, hogy visszaj�n Ð vakarta meg a fej�t a h�rihorgas
P�ter �r. Ð Azt mondta, egy darabig nem �ll a sz�nd�k�banÉ
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Ð Nem �ll a sz�nd�k�ban? Ð csattant f�l G�za �r �s �gnek emelte a sze-
meit. M�g a tenyer�t is �sszecsapta a hat�s kedv��rt, �gy ism�telte:

Ð Nem �ll sz�nd�k�ban! �, te anyaszomor�t�! Ð �s felkapott egy fado-
rongot. Feltehet�leg embert akart faragni a bar�tj�b�lÉ

Jancsit innent�l kezdve nem �rdekelte a t�rt�net. Arra vigy�zott, hogy
ne vegy�k �szre, �s lassan-lassan h�tr�lva �s hajladozva t�volodott t�l�k.
Eg�szen addig, m�g bele nem �tk�z�tt egy emberbe. Az ember bar�ts�go-
san vigyorgott, �s struccos sisakforg�t viselt a fej�n!

1379-ben Kl�ra t�tlen�l v�rt a folyos�n. Azt�n bepillantott oda, ahol
elt�ntekÉ J�nos �s Maciek. Fogalma nem volt r�la, mi lehet vel�kÉ K�z-
ben a kir�ly v�rÉ Lehet egy Nagy Lajost megv�ratni? Egyre rosszabbul
�rezte mag�t. Izzads�gcseppek cs�sztak v�gig a h�t�n, g�rcs�lt a gyomra.
Elindult a s�t�t mell�kj�raton, de nem l�tott semmit. Visszafordult a f�ny-
re. Legnagyobb meglepet�s�re az ifj� Lackfi Istv�n �llt vele szemben!

Ð Nincs semmi baj, Kl�ra! Hidd el, minden j�ra fordul! Ð mondta na-
gyon kedvesen �s bar�ts�gosan. Ð �s a kez�t ny�jtotta a Garai l�nynak. 

Ð Szervusz, Johnny! Ð fordult hozz� a struccos. Ð L�tom, hordod a gy�-
r�d! Ð tette hozz�, �s r�kacsintott. 

Ð H�t, igenÉ Ð v�laszolta az id�k�zben bajusztalann� v�lt Johnny-
Jancsi. Ð Te mondtad, hogy viseljemÉ

Ð �s bev�lt? Ð �rdekl�d�tt a fiatal kir�ly. Az a bizonyos 1352-b�l val�.
Ð H�tÉ Konfliktusaim ad�dtak az ifj� LackfivalÉ V�vnunk kellett, �s

majdnem megk�nzatottÉ
Ð Ezt akartam Ð b�lintott komolyan Nagy Lajos kir�ly. Johnnynak t�tva

maradt a sz�ja.
Ð Ezt akartad?
Ð Na nem a k�nzat�st. Ð A kir�ly befel� nevetg�lt. 
Ð Hanem mit?
Ð Hogy az ifj� Lackfi el�tt legyen egy rem�nysug�rÉ M�g akkor is, ha

mindenki ellene fordul, ha gy�z rajta a becstelens�g, az �rul�s �s a hal�l Ð
komorodott el a kir�ly. Ð Akkor isÉ Hogy l�ssa a gy�r�tÉ Terajtad! Raj-
tad, aki a j�v� h�rn�ke vagy!
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Ð Jut eszembe! Ð csapott a homlok�ra Johnny. Ð azt hallottam, nem so-
k�ig �lnek t�l t�ged a Lackok! Az eg�sz csal�dotÉ

Ð Ki ne mondd! Ð ki�ltott r� a kir�ly. Amilyen bar�ts�gos volt az el�bb,
most olyan szigor� lett az arcaÉ F�lelmetes Ð gondolta Johnny. Ð F�lel-
metes! Csak a kir�lyok v�ltozhatnak meg ily hirtelen!

Ð Bizonyos dolgokat �n sem tudhatok Ð mondta Lajos ijeszt� komolyan.
Ð Nincs is r� sz�ks�g! Most m�r az az ifj� Lackfi is tudja, hogy nem sza-

kad magja teljesen a nemzets�g�nek! B�rmilyen sz�rny�s�gek t�rt�nnek
majd vel�kÉ �nut�nam.

Ð �s �n? Ð k�rdezte Johnny kicsit megszeppenve. Ð L�thatom m�g az
�reged� kir�lyt? T�ged, majdnem harminc �vvel k�s�bbi alakodban Ð tette
hozz� magyar�z�lag. Ð �s a t�bbieket? Toldi Mikl�st �sÉ �s Garai Kl�r�t!

Ð Er�snek kell lenned most Kl�ra! Er�snek �s b�tornak Ð mondta a f�lo-
v�szmester. Kl�ra arc�t el�nt�tt�k a k�nnyek. A tork�t pedig fojtogatta
valamiÉ Alig tudott megsz�lalni:

Ð Ugye, t�bb� nem l�tom �t? Ezt akarod mondani, ugye? Ð �s f�lsikol-
tott. A f�lov�sz komoran b�lintott. A l�ny t�rdre esett a f�jdalomt�l. Lackfi
nem hagyta. 

Ð Mutatok neked valami vigasztal�t Ð mondta �s f�lseg�tette a l�nyt. Ð
Eml�kszel m�g a gy�r�j�re?

Kl�ra csak h�pp�gve intett, hogy igen. Lackfi Istv�n ekkor a l�ny orra al�
dugta gy�r�s balkez�t. Rajta a pecs�tgy�r�vel �s az elv�gott nyak� struccal.
Mintha eg�szen pajkosan n�zne, gondolta az ifj� lov�szmester. Egy pajkos
struccÉ Kl�ra kit�r�lte a k�nnyeket a szeme sark�b�l, � is a struccot b�mul-
ta. �s �gy �rezte, hogy most m�r v�gk�pp nem �rt semmit, de semmit!

Ð Nem l�tod �ket t�bb� Ð hallotta a kir�ly hangj�t eg�szen messzir�l.
M�ly volt a hang, sokkal m�lyebb, mint amit Johnny megszokott a fiatal
uralkod�t�l. Ð Soha, de soha nem l�tod t�bb� �ket! Ð Johnny kinyitotta a
szem�t. Bar�ts�gos fiatalember �lt el�tte feh�r k�penyben. �s nagyon
m�ly hangja volt, mikor megsz�lalt. M�ly �s megnyugtat�. 

Ð Samuel Huntigton a nevem Ð mondta a fiatalember �s a kez�t ny�j-
totta. Johnny elfogadta a kezet. Meleg volt �s sz�raz. 
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Ð �n kezeltem Claire-t, a robban�s ut�n. Ha j�l tudom, j�ban vagytok
egym�ssalÉ Ð �s ez a Samuel �gy, de �gy n�zettÉ Mintha a ves�mbe l�tna!

Ð ïÉ IgenÉ az oszt�lyt�rsam Ð dadogott Johnny.
Ð Semmi t�bb? Ð k�rdezte nagyon komolyan az orvos. Ilyenkor eg�-

szen �sszeszalad a szem�ld�ke Ð �llap�totta meg Johnny. Ak�rcsakÉ
Ak�rcsak Sz�s�nak szokott! Johnny ijedt�ben fel�lt az �gyban. De h�t ez
nem Sz�sa! Ez egy bar�ts�gos ember Ð nyugtatta mag�t.

Ð Megijedt�l valamit�l?
Ð ç! Csak nagyon �hes vagyok Ð hant�zott Johnny. Ð �sszeugrott a

gyomrom!
Ð ïszint�n kell besz�lned velem Johnny Ð mondta dr. Huntigton. Ð

Csak akkor tudok seg�teni neked, ha �szint�n elmondasz mindent! Claire
annak idej�n sokat mes�lt nekem egy bizonyos kir�lyr�lÉ Ð �s m�r
megint olyan ves�be l�t�an n�zett Ð egy magyar kir�lyr�l, meg valami go-
nosz emberr�lÉ �s �n azt az es�st sem hiszem el!

Ð Pedig az t�nyleg �gy t�rt�nt Ð felelte Johnny �s �rtatlanra kerek�tette
a szemeit. Ð Egyszer�en hanyatt estem!

Ð N�zd, Johnny! Ð Az orvos most f�l�llt. Kin�zett az ablakon, azt�n
vissza�lt. S�hajtott egyet, �s megint a fi�t b�multa. Johnny-t borzaszt�an
zavarta m�r ez a vizslat� tekintet. Hogy mikor lesz v�ge ennek?

Ð N�zd, lehet, hogy magadt�l is meggy�gyulsz. Nem olyan s�lyos
betegs�g a ti�dÉ K�tsz�z �vvel ezel�tt biztosan azt mondt�k volna
r�d, hogy kr�nikus hazudoz�É Hogy hazug gyerek vagy! �n viszont
tudom, hogy csak �lmodoz�. �s azok az �lmok nagyon sz�pek! �s �n
nem akarom elvenni az �lmaidat, �mÉ Ð �s itt a doki meg�llt egy pil-
lanatra. �sszeharapta a sz�j�t, mintha titkolna valamit. Johnny �szre-
vette.

Ð çm? Ð k�rdezte egy picit szemtelen�l.
Ð çm ez a s�r�l�s a h�tadon m�r vesz�lyt jelent. T�l m�lyre mer�lt�l az

�lmok k�tj�ba! Ð puff neki! M�r megint az a k�t!
Ð Gondolkozz ezen, l�gy sz�ves, �s sz�lj, ha besz�lni akarsz velem. B�r-

mikor a rendelkez�sedre �llok Ð mondta Samuel �r egy kicsit hivatalosan.
Megveregette Johnny karj�t, biccentett �s elment. Johnny meg arra gon-
dolt, meg kellene l�pni innenÉ Hiszen m�r a h�tam sem f�jÉ �s semmi,
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de semmi kedvem m�g egyszer elmes�lni az eg�szet! M�g akkor sem, ha
ez a doki ennyire bar�ts�gos... �s �vatosan a ruh�i ut�n n�zett...

Johnny egy f�l�ra m�lt�n m�r hazafel� kocogott. Egyed�l a zoknij�t
nem tal�lta meg, �gy Sz�sa joggal fogta a has�t a r�h�g�st�l, amikor szem-
be tal�lkoztak.
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Huszonegyedik fejezet

Nark�!

Hogy n�zel ki cs�v�k�m? Elcs�rt�k a zoknidat? Vagy annyira h�lye
vagy, hogy elhagytad valahol? A n�dn�l hagytad, mi? Meglepett a mam�-
ja? Gyorsan kellett szaladni?  

Johnny ki akarta ker�lni az oroszt, de Sz�sa megragadta a karj�t:
Ð Adjak p�nzt cs�v�k�m? Zoknira. Vagy amit szeretn�l. Csak sz�lj, Sz�-

sa papa seg�t. 
Johnny kell�k�ppen undorodott, de most nem akart vitatkozni. Ha-

za akart menni, �s min�l el�bb. �gy h�t megpr�b�lt j� k�pet v�gni: Ð
K�sz, de nem k�rek! Ð mondta �s megk�s�relte kir�ntani a karj�t Sz�sa
kez�b�l. 

Ð Nonono! Hov� lesz az a nagy siets�g? Anyagom is van! �s m�r nem
j�rok hozz�tok, ugye tudod? Ð Johnny b�lintott.

Ð Nyugodtan dolgozhatsz nekem!
Ð K�szi, de most nem �rek r�É
Ð Lovagi torna, mi?
Ð Nem, csak tudodÉ
Ð Ne hant�zz Johnny, nem tollas a h�tam! Na idehallgass, rendben,

nem kell, hogy velem mel�zz, egyel�re! J�ssz te m�g �gyis az �n ut-
c�mba, t�rden�llva fogsz k�ny�r�gni, hogy rakkolhass egy kicsit, igazi
d�lernek val� cs�v� vagy, kaj�lni fogj�k az �rtatlan k�pedet! De most
m�g nem kell! Igaz�n nem kell! S�t, m�g aj�nd�kot is adok neked, tes-
s�k! Ð �s Sz�sa Johnny zseb�be gy�rt valami csomagocsk�t, �s Johnny
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b�rmennyire szeretett volna m�r eddig is szabadulni, csak most b�rta
kit�pni mag�t, �s roppant m�rgesen n�zett Sz�s�ra.

Ð Ne d�h�sk�dj cs�v�k�m, ne d�h�ngj, nem �ri meg! Ink�bb n�zd
meg otthon, mi van a csomagban! Nem fogsz benne csal�dni, meg�g�rhe-
tem! S amit Sz�sa papa meg�g�rÉ Csak az �s�k meg ne l�ss�k, mert akkor
g�zos a t�rt�net! Cs�v�k�mÉ

ãCs�v�k�m �gy, meg cs�v�k�m �gyÓ Ð m�rgel�d�tt Johnny. M�r csak
ez hi�nyzott nekem, hogy nark�t dugjon a zsebembe! El kellene haj�tani,
de hov�? 

K�zben szinte �szre sem vette, hogy beesteledett, �s mind nagyobb� �s
nagyobb� v�lt az utc�kon hull�mz� t�meg. Sz� sem lehetett arr�l, hogy
csak �gy eldobja ezt a kis csomagocsk�t, ami Ð �gy �rezte Ð szinte m�r
�gette a zseb�t! Tal�n ha egy mell�kutc�ba bet�rneÉ �m a dolog rem�ny-
telennek l�tszott, a munk�b�l hazat�r�k sz�zai, ezrei �z�nl�tt�k el a flasz-
tert, mindenki felszabadultan v�s�rolt, s�r�z�tt, besz�lgetett, ahogy New
York-ban az emberek m�skor is szoktak. �gy azt�n Johnny �gy d�nt�tt,
jobb, ha min�l gyorsabban haza�r. Otthon azt�n eldugja valahov� ezt az
iz�tÉ El�geti. Ett�l jobb kedvre der�lt, �s ez a jobb kedv eg�szen haz�ig
tartott. Csak amikor befordult a kapun, �s l�tta, hogy minden szob�ban �g
a villany, akkor lett savany� a kedve. �rezte, hogy valami rossz k�vetke-
zik, s ez az �rz�se r�videsen beigazol�dott. Johnnyt ugyanis az eg�sz csa-
l�d az udvari szob�ban v�rta, s mikor bel�pett minden szem �r�
szegez�d�ttÉ

Ð H�t megj�ttem Ð morogta zavartan a fi�, �s letette a pizsam�j�t az
asztalra. 

Ð �pp ideje volt! Ð v�lte Johnny pap�ja, aki egyenesen a rep�l�t�rr�l
�rkezett: v�get �rt az eur�pai munk�ja, egy darabig itt marad,
Brooklynban. Johnny sz�m�ra m�skor �nnep volt, ha �desapja hazat�rt,
most viszont nem tudodtt igaz�n felengedni. Mormolt valami k�sz�n�s
f�l�t, �s f�l akart sietni a szob�j�ba. �m Bessy n�ni nem engedte:

Ð Sz� sem lehet r�la, hogy most lefek�dj! Vagy azt hiszed, nem tudjuk,
hogy megsz�kt�l a k�rh�zb�l?

Ð Tal�n nincs igazam? Vagy olyan j� hely az a k�rh�z?
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Ð Nem. Nem j� hely, ezt mindenki tudja. Ð l�pett el�re Johnny pap�ja.
Ð Csak �ppen t�ged gy�gyulni vittek oda, s nem az�rt, hogy sz� n�lk�l

lel�pj onnan!
Ð M�r nem vagyok beteg! Kutya bajom!
Ð �s a h�tad sem f�j? Ð Ezt Johnny �desanyja k�rdezte.
Ð Nem f�j neki, Ros�csk�m, l�tod milyen j�l szaladt haz�ig! Ð v�laszolta

Johnny helyett ep�sen Bessy n�ni.
Ð Nem a h�t�val szalad! Ð mondta Rosa, amolyan az �desany�kat nem

lehet megt�veszteni meggy�z�d�ssel.
Ð Most nem ez a l�nyeg, hogy mivel szaladt Ð pr�b�lta mag�hoz ragad-

ni a sz�t Johnny pap�ja. 
Ð Hanem a betegs�geÉ A betegs�ged. A fant�zi�id. Az orvos azt

mondtaÉ Ð �s papa �sszeharapta a sz�j�t.
Ð Nem az a l�nyeg, mit mondott Ð sz�lalt meg a sov�ny Lizzy n�ni is,

Johnny anyai nagymam�ja.
Ð �s az sem, hogy megl�gott! F�, hogy itthon van vel�nk, �s minden

olyan lesz �jra, mint r�gen! Ð lelkesedett Lizzy n�ni.
Ð Mi�rt, milyen volt r�gen? Ð k�t�zk�d�tt Bessy nagyi. 
Ð Eg�szs�g, b�ke �s nyugalom! Ð v�gta r� a m�sik.
Ð El�g k�s� van ahhoz, hogy szeg�ny gyerek csak itt �lljon, �s hallgassa

ezt a veszeked�st! Ð kelt Johnny p�rtj�ra az �desanyja. Ð Tal�n jobb, ha
m�gis lefekszik, holnap �gyis vas�rnap, k�nyelmesen megbesz�lhetj�k az
eg�szetÉ

Ð Rendben. Menj a szob�dba Johnny! De ne gondold, hogy ennyivel
meg�sztad! Ð mondta a pap�ja. Johnny meg el�h�zta a zsebkend�j�t.
Csak az orr�t akarta kif�jni, miel�tt elk�sz�n �s f�lmegy a l�pcs�n, �m ek-
kor a zsebkend�vel egy�tt egy kis csomagocska hullott a zseb�b�l a pad-
l�ra. A csomag sz�tny�lt, �s furcsa kis cigarett�k gurultak sz�t bel�le.

Ð �n tudom, hogy nem sz�vt�l kisfiam Ð mondta Johnny mam�ja, mi-
kor a fi� v�gre �gyba ker�lt, apa �s Bessy n�ni pedig m�r rekedtre kiab�l-
tak magukat, hogy d�ler lesz a gyerekb�l, meg hogy ez�rt fant�zi�l �sz-
szevissza, �s ki kell venni az iskol�b�l, meg kell b�ntetni �s egy�ltal�n!
K�b�t�szer�rus az unok�m! Nark�s a fiam! Stb. 
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Ð �n tudom, hogy nem sz�vt�l kisfiam! Ð mondta Lizzy nagyi, mikor
anyu l�bujjhegyen kisettenkedett Johnny szob�j�b�l, minden elcs�ndese-
dett, �s mindenki azt hitte, hogy a t�bbiek m�r r�gen az igazak �lm�t
alussz�k.

Ð �n tudom, hogy nem sz�vt�l kisfiam! Ð mondta nagypapa �gy �jjel
egy �ra t�jban, mikor Johnnynak majd leragadt a szeme az �lmoss�gt�lÉ

Ð A levelemet elolvastad?
Ð El.
Ð �s? 
Ð �s ink�bb aludn�k. Am�gy meg minden rendbenÉ Csak egy-k�t

k�rd�sem maradt, �����! Ð �s�tott Johnny egy hatalmasat �s a fal fel� for-
dult.

Nagypapa meg arra gondolt, hogy milyen szerencs�j�k van ezzel a kis
hasissal. Mert �gy mindenki azt hiszi a csal�db�l, hogy Johnny ez�rt �lmo-
dott Nagy Lajos kir�lyr�l! Ez�rt j�rt a di�sgy�ri v�rban, �s ez�rt hasadt
megÉ Ð nagypapa saj�t k�vetkeztet�s�t�l megijedt egy pillanatra. De �gy
�rezte, musz�j folytatni a gondolatok logik�j�t: Ð Sz�val ez�rt keletkezett
a seb a h�t�n! Higgy�k csak: annyira bel�tte mag�t, hogy t�nyleg hanyatt
esett! 

Ð H�t igen, v�g�l m�gis Velence gy�z�tt! De hossz� harc volt �s neh�z!
�s az eg�sznek az oka a genovaiak �s a padovai Carrara Ferenc kapzsis�ga
volt! Egymilli� aranyforintot k�veteltek �s Velence �sszes sz�razf�ldi bir-
tok�t! Ezenk�v�l �vi sz�zezer arany ad�tÉ

Ð Az sok?
Ð Rengeteg! M�ty�s kir�lynak vagy sz�z �vvel k�s�bb volt �vente egy-

milli� arany k�r�l a bev�tele, de ehhez tudni kell, hogy rengetegf�le ad�t
szedett, �s ennek ellen�re sem siker�lt a kincst�r�nak minden �vben ek-
kora �sszeghez hozz�jutnia.

Ð �s mit lehetett venni egy arany�rt?
Ð Ha j�l eml�kszem egy-k�t aranyforint�rt marh�t vehett�lÉ
Ð Marha j�! Manhattanben s�t�lgassak vele, vagy Brooklynban?
Ð Johnny, a k�z�pkorban a marha volt az egyik leg�rt�kesebb �rucikk!

Sz�ntani lehetett vele, h�st adott �s tejet! 
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Ð Ha megett�k, nem igen adhatott tejet t�bb�É
Ð K�t�zk�dni akarsz, vagy t�rt�nelmi ismeretekre v�gysz?
Ð J�, j�, csak vicceltemÉ Ð adta meg mag�t Johnny. Zeusz pedig lend�-

letesen magyar�zott tov�bb:
Ð Sz�val a velenceiek �sszeszedt�k magukat �s gy�ztek. A kor�bbi ve-

res�g miatt b�rt�nbe dugott Pisani Viktort �jra kinevezt�k f�vez�rnek, a
kalm�rok pedig az utols� garasukat is odaadt�k a gy�zelem�rt. A kato-
n�knak zs�km�nyt �g�rtek, bus�s jutalmat, ha gy�znek. G�ly�kat �p�tet-
tek �s t�mad�sra indultak az el�v�rosi v�r, Chioggia ellen. F�l esztendei
szakadatlan k�zdelem ut�n foglalt�k el, 1380 j�nius�ban. A haj�had �l�n
Pisani mellett az �reg d�zse �llt, szem�lyes p�ld�j�val lelkes�tve a katon�-
kat. A b�k�t 1381. augusztus 24-�n k�t�tt�k meg, Magyarorsz�g k�l�nb�-
z� kedvezm�nyeket kapott, �s 7000 arany k�rp�tl�st a s� miatt.

Ð A s� miatt? Ð csod�lkozott Johnny.
Ð �h�m. Nem engedt�k be a dalm�t s�t.
Ð A s� olyan sokat �rt? Ð Johnny egyik �mulatb�l a m�sikba esett.
Ð Na ja. Mostan�ban a legolcs�bb �ru a boltban a s�. De ez nem mindig

volt �gy. A k�z�pkorban nehezen megszerzett �ru volt, amit t�bbnyire b�-
ny�kb�l nyertekÉ �s pr�b�lj meg egyszer s�tlanul �tkezni! Nem egy
nagy �lvezet!

Ð �s a kir�lynak ez nem volt j�? Ez a h�tezer arany?
Ð De. J� volt. Csakhogy akkoriban Velence volt a vil�g k�zepe. Ha a ge-

novaiak kapzsis�ga nem sz�l k�zbe, akkor a v�ros�llam F�ldk�zi-tengeri
kereskedelm�nek a haszn�t mi f�l�zt�k volna le. A lengyel �s a magyar
tr�n megszerz�se mellett Nagy Lajos lett volna Eur�pa leggazdagabb
uralkod�ja. S vele egy�tt mi, magyarok! M�sk�pp alakulhatott volna a
t�rt�nelemÉ Ð Zeusz �sszer�ncolta a homlok�t. 

Ð Azt mindenesetre �gy is elmondhatjuk Ð tette hozz� Zeusz n�mileg
vid�mabban Ð hogy ha Nagy Lajos nincs, akkor ma nem gondol�zn�nak a
lag�n�kon az amerikai turist�k, nem csod�lhatn�k meg a d�zsepalot�t Ð
legfeljebb a romjait Ð �s nem s�t�lhatn�nak a Szent M�rk t�ren. Mindez a
magyar kir�lynak k�sz�nhet�, pontosabban Szepesi Jakab orsz�gb�r� zse-
ni�lis h�z�s�nakÉ Amir�l te is �rtes�lt�l.

Ð �s Subich Mladen?
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Ð Azt csak te l�ttad, Johnny! Mint ahogy Artus Bern�tot is! R�ges-r�gen
elporladt a p�pa b�rt�n�ben, nem j�rhatott sem Magyarorsz�gon, sem
Novigrad v�r�ban! De az�rt �rdekesÉ nagyon �rdekes az, amit err�l a
nem l�tez� emberr�l mes�lt�l! Aprop�, hogy van a h�tad?

Ð Egy�ltal�n nem f�j Ð mosolygott Johnny. Ð �s n�ha besz�lgetek
Samuel dokival is. 

Ð T�nyleg? Azzal a hunti-iz�vel?
Ð Huntigton Ð b�lintott a fi�. Ð Azt mondta, egy picit sz�thasadt az

iz�É a szem�lyis�gem. De most megint egyben van, �sÉ
Ð �s minek k�sz�nhet� a gy�gyul�s? Ð v�gott k�zbe a t�ritan�r. 
Ð H�tÉ a doki szerint csak egy valakinekÉ
Ð B�kd m�r ki, Johnny! Olyan k�v�ncsi vagyok! Feln�tt az illet�?
Ð Nem. Nem igaz�n Ð Johnny les�t�tte a szem�t. Azt�n eg�szen halkan

suttogta, hogy alig lehetett meghallani, amit mondott: Ð Sz�ke haja van,
�s g�dr�cske a homloka k�zep�n. �s f�l�llt. �s r� sem n�zett Zeuszra, csak
kiviharzott a szert�rb�l. 

Zeusz meg csak mosolygott. Hosszasan. Annyira hosszasan, hogy a v�-
g�n �szre sem vette, �s kacagni kezdett. Azt�n el�h�zott egy szivart, �s j�-
�z�en r�p�f�kelt. Kin�zett az ablakon, �s arra gondolt, hogy nemsok�ra
kar�csony. De el�bb m�g h�laad�s, jav�totta ki mag�t, azt�n kih�zott egy
fi�kot, �s egy k�teg dolgozatot dobott az asztalra. Ezeket m�g ma ki kell
jav�taniÉ 

Ð ÉSz�val ak�rmilyen hihetetlen, ez a te J�nosod a j�v�b�l �rkezett ide
Ð mondta Lackfi Istv�n f�lov�szmester Garai Kl�r�nak 1379-ben. 

Ð De h�t szerett�k egym�st! �ssze akartunk h�zasodni! Azt tervezt�k,
hogy elk�s�rj�k Kass�ra a kir�lyt Ð �s a sz�p Kl�ra k�nnyezettÉ

Ð Nos, eg�szen biztosan komolyan gondoltaÉ esk�dni mern�k r�,
hogy nem akart becsapni t�ged! çm v�r minket a kir�ly! Ð �s a f�lov�sz-
mester biztat�an mosolyogva, gyeng�den, de hat�rozottan betuszkolta a
s�r�-r�v� le�nyt az ajt�nÉ

Ð Teh�t m�giscsak � voltÉ Ð mormogta a kir�ly. 
Ñ �s ugyanolyan gy�r�t viselt, mint �n Ð mondta a f�lov�szmester.
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Ð Akkor siker�lt! Ð mondta Lajos, mintegy saj�t mag�nak.
Ð Mi siker�lt? Ð �rdekl�d�tt a kir�lyn�.
Ð Ezt a gy�r� dolgot �n sem �rtem! Ð h�pp�g�tt a sz�ps�ges Kl�ra.
Ð Nem is kell! Ð legyintett a kir�ly. Nem is kell nektek mindent �rtene-

tek Ð �s az ablak fel� fordult, a h�t�t mutatva a t�bbieknek. Ð Gondolj�tok
azt, hogy egy val�sz�n�tlen mese r�sztvev�i vagytok, �s meg�rintett ben-
neteket a messzes�gÉ Lovag �rkezett az �perenci�n t�lr�l, mert �gy
�rezte, t�l sok itt a gal�d fondorlat �s a gy�l�let. Kardos angyalok k�s�rt�k
az �tj�n, �s amikor beteljes�tette a k�ldet�s�t, visszament oda, ahonnan
sz�rmazott. S b�r f�jt a sz�ve az itt maradtak ut�n, nem tehetett m�st, mert
a messzes�g az � haz�ja. Ð �s visszafordult Kl�r��k fel�, �s �k l�tt�k, hogy
csendesek �s szomor�ak a kir�ly szemei.

Ñ Most menjetek, �s im�dkozzatok �rte. Sz�ks�ge lesz r�! �s m�g vala-
mi! Szerencs�s J�nos elt�nt Visegr�d sziklat�ml�cei m�ly�n. K�mkedett,
�s ez lett a b�ntet�se! Aki err�l m�st mond, az hal�l fia! Err�l kezeskedem!

Ð Gondold azt, hogy �n vagyok Szerencs�s J�nos! Ð mosolygott Kl�r�ra
a f�lov�sz, amikor kil�ptek a kir�lyi lakoszt�ly ajtaj�n. Kl�ra el�sz�r vala-
mi cs�ny�t akart mondani, de m�g a k�nnyein �t is l�tta, mennyire szel�-
den n�z r� Lackfi Istv�nÉ Mondhatni szerelmesen.

Ð Tudod j�l, hogy ez nem igazÉ Nem megyÉ �s �n �t nem fogom el-
felejteni soha! De az�rt kedves vagyÉ �s tal�n seg�tesz megmagyar�zni
ezt a hirtelen elt�n�stÉ most szeretn�k egyed�l lenni! Ð meghajtotta a fe-
j�t �s elszaladt. A f�lov�szmester meghatottan n�zte, ahogy a k�nny� to-
p�nk�ba �lt�ztetett l�bak mind t�volabbr�l integetnek vissza a k�t b�stya
k�z�tt vezet� �tonÉ 

Ð T�nyleg � volt? Ð k�rdezte a kir�lyn�, mikor v�gre kettesben ma-
radtak.

Ð ï bizony Ð b�lintott melankolikusan a kir�ly.
Ð Ez valahogy eg�szen hihetetlen! Ð csattant fel a kir�lyn�. Ilyesmi nem

l�tezik!
Ð Mi�rt? Horoszk�pk�sz�t�s l�tezik? Galeotto uram nem a j�v�t kutatja

a csillagokban?
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Ð De mindenki tudja, hogyÉ
Ð Hogy? Fejezd csak be, l�gy sz�ves! Hogy szemf�nyveszt�s! Ezt akar-

tad mondani, ugye?
Ð �s mi�rt mondtad, hogy siker�lt?
Ð Siker�lt egy szalmasz�lnyi rem�nyt juttatni a f�lov�szmester

kez�beÉ Hogy b�rmi t�rt�nik, m�gsem hal ki a Lackfiak nemzets�ge!
Ð Mi t�rt�nhetne? Ð �rtetlenkedett a kir�lyn�. Ð Most p�ld�ul Kass�ra

utazunk �s elfogadtatjuk az urakkal: M�ria l�nyunk fog uralkodni a len-
gyel tr�non teut�nad. Velenc�t legy�rt�k, mienk a vil�g! Mi baj lehet ve-
l�nk? Vel�nk �s Magyarorsz�ggal?

A kir�ly erre csak h�mm�g�tt. F�radt k�pet v�gott, rem�lte, megsajn�l-
ja a feles�ge, �s mag�ra hagyjaÉ �m legbel�l valahogy nagyon csod�lko-
zott, hogy a Szerencs�s J�nos elt�n�se el�tt m�g oly izgatott kir�lyn� ily
gyorsan t�ll�p ezen a zavaros �gy�n. Egyidej�leg meg is nyugodott, hogy
Erzs�bet nem firtatja a gy�r�t, �s nem akar foglalkozni azzal, hogy mi�rt
nincs t�bb� ez a Szerencs�s J�nos! Aki nem egymag�ban t�nt elÉ Nem
bizony! Vele t�nt Maciek Olesnicki, a lengyel herceg �s az id�sebbik
Fortunate lovag is. Titokzatos! F�l�tt�bb titokzatos! Csak Toldi Mikl�s ma-
radt a kis t�rsas�gb�l, no meg Garai Kl�ra, akit az �szi, es�s napokon
gyakran l�tnak majd s�t�lgatni a k�t b�stya k�z�tt, a falon. Id�nk�nt oda-
l�p hozz� egy fiatalember �s k�penyt ter�t a v�ll�ra. Kl�ra int a kez�vel,
hogy k�sz�ni a gondoskod�st, de hagyj�k mag�ra. Egyed�l akar lenniÉ
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Huszonkettedik fejezet

Szerelem

Johnny k�r�l sok minden megv�ltozott. Nem engedt�k el egyed�l az
iskol�ba, �s �rte mentek, ak�r egy ded�s�rt. D�lut�n nem mehetett el
sehova, s ha m�gis, akkor percre meg kellett mondani, mikor j�n visz-
sza, kihez megy �s mi�rtÉ Volt ebben valami j� is, hiszen a nagysz�-
l�k �s sz�l�k a k�b�t�szerez�s f�l�tti aggodalmukban teljesen elfelejtet-
t�k Johnny h�t�n a m�r-m�r alig l�tsz� heget, �s a felt�telezett ãnark�s
�llapotokÓ magyar�zatot k�n�ltak nemcsak az eles�sre, hanem a fant�zi-
�kra is. Ez�rt nem firtatt�k, hogy mi a helyzet Nagy Lajos kir�llyal, ha-
nem csak agg�dtak. Ut�bbi kicsit f�raszt� volt, �gy azt�n Johnny nagyon,
de nagyon �r�lt, mikor v�gre �tengedt�k Claire-hezÉ A fi�k nem voltak
otthon, �s Anne n�ni n�mi tev�s-vev�s ut�n kiment a kertbe.

Ð T�nyleg d�lerkedt�l? Ð k�rdezte a kisl�ny, amikor v�gre kettesben
maradtak.

Ð El tudod k�pzelni? Ð k�rdezett vissza a fi�.
Ð Nem nagyon Ð r�zta meg Claire �jabban barn�ssz�ke f�rtjeit. A d�v�-

nyon �ltek egym�s mellett. Claire homlok�n az el�bb megjelent a g�dr�cs-
ke Ð amikor a d�lers�gr�l �rdekl�d�tt Ð most meg elhalv�nyult. Odak�nt
nemr�g �llt el az es�, Anne n�ni gumicsizm�ban totyogott a vir�g�gy�sok
k�z�tt. K�zben az eget k�mlelte, furcsa, f�lrehajtott fejjel, mint egy megf�-
radt g�lya, aki �ppen azon er�lk�dik, hogy v�gre r�vegye mag�t a hossz�
utaz�sra, a messzi d�lnek, ahol �r�kk� ny�r van, meleg, �s a p�lmaf�k gy�-
m�lcseit mindennap k�rbesimogatja a langyos tr�pusi sz�lÉ
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Claire-t pedig sosem �rzett nyugalom sz�llta meg, valami biztons�g-
f�le megmagyar�zhatatlan �rz�s, amir�l csak egyet tudott pontosan,
hogyÉ hogy ez az �rz�s Johnny szem�ly�hez k�t�dik. Johnny pedig
zavarban volt, �s olyanokat mondott, hogy ãj�t tett a lev�lÓ, meg ã�jra
�n vagyokÓ meg: ã�s azt is sejtem, hogy mi t�rt�nt velemÉÓ Claire pe-
dig n�zte Johnny ajk�t, egyre csak n�zte, de m�r nem hallotta, hogy
mit mondÉ Johnny pedig igyekezett mind gyorsabban besz�lni, ne-
hogy valami v�gzetes t�rt�njen, amit ugyan nagyon szeretne, de egy-
ben f�l is t�leÉ

Azt�n m�gis megt�rt�nt. Johnny nem tudott besz�lni, de nem
az�rt, mintha kifogyott volna a mondanival�b�l. Egy kedves, puha
ajak �rintette a sz�j�t, Johnny el�sz�r megdermedt, azt�n megad�an
becsukta a szem�t. Anne n�ni odakint m�g mindig a felh�ket k�m-
lelteÉ

Ð Hogy mi lesz a t�rt�net v�ge? Ð k�rdezte Zeusz.
Ð Az a gyan�m, hogy sok j� nem lehet. Azt sosem szerett�k a k�z�p-

korban, ha l�nyok uralkodnak a kir�lyok helyett Ð v�laszolta Johnny, szo-
katlanul magabiztosan.

Ð J�l kapisg�lod, Johnny fiam Ð mondta Zeusz, �s �sszesz�k�lt szem-
mel vizslatta kedvenc tan�tv�ny�t. Jobbj�ban szivart morzsolgatott, �s
roppant m�don f�rta az oldal�t a k�v�ncsis�g: vajon mit�l lett ilyen kara-
k�n ez a Johnny gyerek? Hiszen m�g k�ls�re is v�ltozott! Egyenesen �l a
sz�ken, �s tekintet�vel nem a padl�t f�rk�szi, hanem a szemembe n�z.
Ny�ltan �s egyenesen. Hm. Majd r�j�v�k!

Ð Azonk�v�l h�rom nagy hatalmi csoport, h�rom nagy csal�d k�rvona-
laz�dott ezekben az �vekben Ð folytatta Johnny.

Ð Micsoda szavakat haszn�lsz?! K�rvonalaz�dott? Honnan veszed ezt?
Ð �rdekl�d�tt Zeusz. Mag�ban pedig erre gondolt: ãN�! M�s nem lehet!Ó

Ð Nagypapa k�nyv�b�l! Ð r�ntotta meg a v�ll�t Johnny. Ð Az egyik t�r-
sas�g a kir�lyt t�z�n-v�zen k�vet� Lackfiak, akiknek a rokonai k�z� tarto-
zik Himfy Benedek, a pozsonyi f�isp�n. 

Ð Kit�n�! Ð dics�rte Zeusz. Lassan szak�rt�je leszel a t�m�nak!
Ð Magyar vagyok! Ð v�laszolta �ntudatosan Johnny, mire Zeusz
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agy�ban m�g egyszer �s m�g er�sebben megsz�lalt az im�nti hang:
ãN�! De m�g micsoda n�!Ó Ð �m hangosan csak ennyit mondott:

Ð Amerikai magyar! Nem akarom lebecs�lni az �rzelmeidet, Johnny
fiam, de az�rt te m�giscsak itt sz�lett�l! 

Ð Itt Ð felelte Johnny, pillanatnyi gondolkoz�s n�lk�l Ð, ez igaz. De
nem az �n igazi helyemre sz�lettem! �s nem is az �n igazi id�mben! Ð
tette m�g hozz� elkomorul� arccal. Zeusz egy kicsit megijedt ett�l az
arct�l �s ezekt�l a szavakt�l. 

Ð �s a m�sik k�t csal�d? Ð igyekezett b�k�sebb vizekre evezni a t�rt�-
nelemtan�r.

Ð Az egyik csal�d egy�rtelm�, hogy kit t�mogat. A d�lvid�ki Horv�ti-
ak Durazz�i K�rolyt szeretik, az � oldal�ra �llnak. ït t�mogatt�k az
utols� n�polyi hadj�rat idej�n is, amikor maga Orb�n p�pa, no meg az
a Sienai Szent Katalin h�vta Lajos kir�lyt az �rul� Johanna ellen, aki a
francia ellenp�pa oldal�ra �llt. Lajos pedig Durazz�i K�rolyt k�ldte el-
foglalni N�polyt, �s megb�ntetni az �rul� Johann�t. 

Ð Akkor vele nincs gond, ugye? Hiszen elment N�polyba! Ð vetette
k�zbe Zeusz, �tv�ve a ãdi�kÓ szerep�t Johnnyt�l. ãEg�szen biztosan
Claire!Ó Ð sutyorogta k�zben a hang az agy�ban. ãCsakis Claire lehet!Ó

Ð A n�i vezet�st Ð mint mondottam Ð nem sok�ig b�rj�k az urak.
Visszafogj�k h�vni K�rolyt N�polyb�l szerintem hamarosan!

Ð No �s a harmadik p�rt?
Ð A Gar�k. ïk egy�rtelm�en a kir�lyn� m�g�tt �llnak. �s az � embe-

reik ker�lnek a fontos tiszts�gekbe minden�tt. A p�ffeteg arc� Liszkai
�r m�giscsak macs�i b�n lett, helyette Dr�gfi S�ndor az asztalnokmes-
ter. A l�g� bajsz�, s�ntik�l� Losonczi L�szl� pedig m�r kor�bban er�lyi
vajda lett, �s meg is maradt a posztj�n.

Ð Igenis tan�r �r! Ð viccel�d�tt Zeusz. Ð No �s t�rv�nyszer�s�gekkel mi
a helyzet? Ð t�vedt megint ingov�nyos talajra. Zeusz az ut�bbi mondatok-
b�l ugyanis arra engedett k�vetkeztetni, hogy Johnny teljesen kigy�gyult
a fant�zi�l�sb�l, s a n�h�ny perccel ezel�tt elhangzott ãnem j� id�ben sz�-
lettemÓ mondat csak a v�letlen m�ve volt! Most meg akart bizonyosodni
k�vetkeztet�se helyess�g�r�l, ez�rt k�rdezte Johnny-t, ez�rt utalt a leg-
ut�bbi besz�lget�s�kre. 
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Ð Meggy�gyultam Ð mondta a fi�, de most elford�totta a fej�t, s nem
n�zett a tan�rra. Ð Nagypap�nak k�sz�nhet�en. �rt nekem egy levelet,
hogy tegyem rendbe a dogokatÉ a m�ltbanÉ

Ð �s te megtetted Ð b�lintott Zeusz, lassan ejtve ki a szavakat. S miel�tt
m�g Johnny b�rmit is mondhatott volna, gyorsan visszat�rt a kir�lyhoz:

Ð S tudod, hogy milyen napon halt meg Nagy Lajos? Ð Johnny megle-
petten n�zett: Ð NemÉ Meghalt? Nem tudomÉ

Ð Mostan�ig arr�l besz�lt�l, mi lesz a kir�ly hal�la ut�n! Hogy h�rom
nagy p�rt k�rvonalaz�dik! H�rom nagy�ri p�rt! Mi�rt csod�lkozol, ha azt
hallod, meghalt a kir�ly?

Ð Megszerettem Ð vonta meg a v�ll�t Johnny, s mintha egy k�nnycsepp
jelent volna meg a szem�ben. Ð ValahogyÉ valahogy nem gondoltam,
hogy � is meghalhat. 

Ð Pedig m�g a nagy kir�lyok is meghalnak egyszerÉ De Ð �s Zeusz
meg�llt a besz�dben Ð de � egy nagyon k�l�n�s napon hunyt el. 

Ð Hogyhogy k�l�n�s?
Ð Hm Ð morfond�rozott Zeusz. Nyilv�n v�letlen egybees�sÉ
Ð Tess�k m�r mondani! Ð Johnny most olyan volt mint r�gen. Elt�nt a tan�-

ros magabiztoss�ga, �gy l�tszik err�l m�g nem olvasott nagypapa k�nyv�ben.
Ð Nos Ð mondta Zeusz, �s meggy�jtotta a szivarj�t Ð, nos 1382. szep-

tember 10-�n halt meg, �jf�lt�jban. Ez�rt van, aki azt mondja, hogy 11-�n,
ugyanazon a napon, amikor 619 �vvel k�s�bb a WTC �sszed�lt.  De el�bb
m�g meg�rte, hogy Durazz�i K�rolyÉ 

Ð Mit csin�lt Durazz�i K�roly?
Ð Sz�p m�jusi nap lehetettÉ

Ð N�polyban m�r �rett a korai cseresznye, amikor K�roly �r bek�ldte a
n�gy magyart Johann�hoz.

Ð Mindig az az �rm�nyÉ Ð Lajos kir�ly �sszet�rve, nagy betegen fe-
k�dt az �gyon. Tudta, nincs m�r sok h�tra, de a j� h�r egy kicsit f�lvilla-
nyozta. Tal�n utolj�ra? Kinyittatta az ablakokat, a forr� j�niusi sz�l bes�-
p�rt a szob�ba, ak�r egy f�kevesztett vad l�. 

Ð Val�ban, fels�ges �r Ð mondta ifjabb Lackfi Istv�n, a f�lov�szmester.
B�r K�roly �r m�r tavaly bevonult N�polyba, nem b�ntotta a tr�nbitorl�
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Johann�t, Endre kir�lyfi gyilkos�t. Pedig hatalm�ban �llt volna. Most vi-
szont, hogy a c�da n� �jabb leveleket k�ld�tt a francia ellenp�p�hoz, be-
k�ldte hozz� a n�gy magyar vit�zt. 

Ð �s a n�gy magyar megfojtotta Johann�t.
Ð Ahogy mondod uram!
Ð Akkor h�t beteljesedett! Ð s a kir�ly a fal fel� fordult. A h�rviv�k �cso-

rogtak egy darabig, azt�n lassan kisziv�rogtak a kir�lyi lakoszt�lyb�l. Az
�gyon pedig b�k�sen szuszogott a valaha l�tez� legnagyobb magyar biro-
dalom ura, Lengyelorsz�g, Horv�torsz�g �s Magyarorsz�g kir�lya,
Lodom�ria, Halics ura, Moldva �s Havasalf�ld h�b�rura, Velence legy�-
z�je �s felvir�goztat�ja: Nagy Lajos kir�ly. 

Azzal a b�k�s tudattal aludt, hogy mindent elrendezett maga k�r�l.
Nem sejtette, hogy hamarosan bek�vetkez� hal�la haz�j�ban sokkal na-
gyobb f�ldindul�st okoz, mint amit okozott az ikertorony felrobbant�sa,
abban a m�sik, �j vil�gban, 619 �vvel azut�n, hogy az uralkod� �r�kre le-
hunyta a szem�t. Szeptember 11-�n.

Lackfi Istv�n viszont csak egy kicsit szomorkodott amiatt, hogy beteg a
kir�ly. Tudta, hogy valaki m�r nagyon v�r �r�, valaki, akinek a sz�ve egy-
kor ugyan m�s�rt dobogott, de az a valaki mostan�ban mind s�r�bben �s
s�r�bben mosolyog a lov�szmesterre, ha v�letlen�l �sszefutnak a b�stya-
s�t�nyon. Valaki, akinek a nagy hatalm� n�dor az apja, neki viszont egy
kis g�dr�cske van a homloka k�zep�n. 

V�ge
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