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Amely ben fel tû nik a fe hér ru hás király – A ma gyar 
urak so kat ígér nek – A szú nyo gok tá ma dá sa és egy 
kínos je le net – Reg ge li zûr za var – Az in du la tos ság 
bûne – Lás sa tok csu dát!

– Kartal… Kartal… Mit je lent ez a név, hogy Kartal?
A vá rat lan kér dés meg lep te a lo va go kat. S mi vel ola szul, 

la ti nul, hor vá tul és fran ci á ul folyt a csön des be szél ge tés, a 
vá la szok is ugyan úgy reb ben tek:

– Non saprei dirlo… nescio… je ne sais pas…
A csa pat élén lo vag ló fi a tal em ber bos  szú san szi szeg te:
– Nem is hal lot tá tok ezt a ne vet?
– Ép pen ség gel hal lot tuk.
– Min den név je lent va la mit.
– Szent írás a sza vad, fel ség – lép te tett a fi a tal em ber mellé 

egy zö mök, zsíros arcú vi téz, aki nek ne héz posz tós üve ge 
alól pa ta kok ban folyt a ve rí ték. – Bi zony min den név je lent 
vala mit.

– Ar ra fe lel je tek, amit kér dez tem! És ha lan dó em ber 
szavát ne ha son lítsd a szent írás hoz!
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A zsíros arcú el vö rö sö dött.
– Mit te gyek, ha így van?! Bát ran ki mon dom! Ma gyar 

ember va gyok, uram, és mi az ilyesmiben…
– Eh… – A ki rály tü rel met le nül le gyin tett. – Min den név 

je lent va la mit. Kár oly if jút, Ró bert di csõ sé gest.
– No lám… az vagy te ne künk! Di csõ sé ges, if jú ki rá lyunk 

– vág ta rá a lo vag, és mi köz ben fél sze mé vel oda ka csin tott 
a töb bi ek re, fel ki ál tott: – Vi vát Caroberto, él jen Kár oly 
Róbert, a mi if jú ki rá lyunk!

– Vi vát! – har sog ták kész sé ge sen a töb bi ek is, de ha mar 
ab ba hagy ták, mert még is csak su ta do log így ma guk ban élje-
nez ni. Ehe lyett azt les ték, eny hül-e már a ki rály ar ca.

– Kartal? Kartal? Hát so se hal lot tá tok ezt a ne vet?! – kiál tot-
ta Kár oly Ró bert, és szú rós szem mel né zett vé gig a kí sé re tén.

Ek kor Új la ki Ugrin (a Csá kok nem zet sé gé bõl) mel lé je ug ra-
tott, és mo so lyog va a ma gas ba mu ta tott.

La ti nul mond ta:
– Azt kér dez ted, uram, hogy mit je lent? Hát ott re pül. 

Nézd azt a vil lás far kú ká nyát! Kartal an  nyit tesz, mint 
ká nya. Vagy sas. Ra ga do zó ma dár.

A fi a tal ki rály so ká ig fi gyel te a ká nyát, amely moz du lat-
lan szárn  nyal kö rö zött az ir dat lan ma gas ság ban.

– Mit tudsz ró la? – kér dez te foj tott han gon.
– A ká nyá ról, Caroberto?
– Kartalról.
Akár mi lyen csön de sen mond ta is, a kö zel ben ál lók meg-

hal lot ták, és ér tet le nül néz tek egy más ra. A ki rály haj nal óta 
rossz ked vû volt, in du la to san csap ko dott, nagy han gon vesze-
ke dett, a ká kán is cso mót ke re sett. In du la tos An jou-vé re most 
az tán meg mu tat ko zott, és cse kély szá mú kí sé re te – mind ös  sze 
ha tan-he ten vol tak, nem szá mít va a kí sé rõ ap ró do kat és 
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néhány test õrt – ezer szer meg bán ta már, hogy er re az esze-
lõs út ra el kí sér te. Hi szen ná luk ki sebb urak is had se reg nyi 
íjás  szal, lán dzsás sal kí sér te tik ma gu kat, ha a ma guk bir to kát 
el hagy ják, és nem is ok nél kül. Ezek ben a za va ros idõkben…

Új la ki Ugrin za var tan kö szö rül te a tor kát. Bi zony ta lan pil-
lan tást ve tett a töb bi ek re, és meg is mé tel te az elõb bi mon da tot:

– Kartal a ma gya rok nyel vén ká nyát je lent, fel ség.
Egy dü hös hor kan tás, még dü hö sebb le gyin tés volt a fi zet-

sé ge. Kár oly Ró bert te kin te té ben meg ve tés és bi zal mat lan ság 
tür kö zõ dött. 

– Szent György re mon dom, a sár kány tól sem ijed nék meg, 
nem hogy egy ká nyá tól!

– Azért vagy a ki rá lyunk, mio Caroberto.
– Ezt a Kartalt… a nyíl ves  szõ is el ta lál ja. 
– Ha meg ta lál ja, fel ség, Nézd, ked ves Caroberto! El tûnt!
Va ló ban, mint ha cso da tör tént vol na, az ég káp rá zó, tün-

dök lõ kék jé ben, a gyöngyházfehér fel hõk kö zött egy szer re 
csak el tûnt a ma dár. Elõbb még ott volt, lát ták a röp tét, a 
kecses szár nyát, a vil lá zott far kát, ahogy ki ter pesz ti a szél nek, 
a jószemûek még rozs da vö rös ha sa szí nét is meg tudták kü lön-
böz tet ni – és íme, egyik pil la nat ról a má sik ra el tûnt, volt, 
nincs, ég gé vált, kék ké vált, ta lán ha bos felhõ lett belõ le.

– Ott! – sü völ tött ek kor egy re kedt su hanc hang a kö ze li 
fa tö vé bõl, és egy so vány, nap tól bar na, sár tól pisz kos kéz 
a zsom bék fe lé mu ta tott.

Ott bu kott le a ra ga do zó ma dár, a zu ha nó test szár nyai 
szét reb ben tek. Va la mi nyik kant, si val ko dott a sû rû ben.

A su hanc ra azon ban sen ki sem ügyelt, a ki rály is csak futó 
pil lan tást ve tett rá. Kartalnál, ká nyá nál sok kal na gyobb gond ja 
volt a kis csa pat nak, leg fõ kép pen a ki rály nak.

El ve szett ne héz, ki rá lyi pe csét gyû rû je.
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Va ló ban ért he tet len, ho gyan vesz he tett el. Ma haj nal ban 
már tû vé tet ték ér te az egész tá bort, fel for gat tak min den 
cso ma got, de nem ta lál ták. Az if jú ki rály dúlt-fúlt mér gé ben, 
for gott a sze me dü hé ben. Drugett Fü löp re, gyer mek ko ri ját-
szó társ ára rá or dí tott, Új la ki Ugrinra, aki az ap ja le he tett 
volna, gú nyo san rá vi ho gott, ki vont kard dal csap ko dott maga 
kö rül, és ki je len tet te, hogy ad dig nem megy to vább egy 
tapod tat sem, amíg a gyû rû meg nem ke rül.

Igaz, ami igaz, a gyû rû el tû né se va ló ban ért he tet len. Teg-
nap es te még meg volt. A ki rály a gyû rûs ke zé vel in tett, hogy 
bont sa nak sát ra kat. A Sió part ján ütött tá bort a kis csa pat. 
Óva to sak vol tak, ki csi tü zet rak tak, a tûz mel lett nem ne vet-
gél tek, nem tré fál koz tak, mint más idõ ben szo kás. A ki rály 
és kí sé re te csönd ben maj szol gat ta a gyön ge õz pe cse nyét, 
amit út köz ben va dász tak. A föld re tett nyer ge ken ül tek, mint 
had já rat ide jén vagy va dá szat kor. De a nyer ge ket ha ma ro san 
vis  sza rak ták a lo vak ra.

Ve szé lyes út ez.
Zág ráb tól ész re vét len Bu dá ig jut ni.
– Csak Zsámbékig – mond ta teg nap es te Drugett Fü löp 

(mi vel hogy az óta száz szor is fel idéz tek min den szót, ami 
elhang zott).

– Mi kor ta lál ko zunk a se reg gel? – kér dez te a ki rály.
– Hol nap oda ér he tünk. A zsámbéki temp lom nál gyü le ke-

zik a se reg. Mik lós is pán és Ger gely ér sek már ott van nak. 
Biz to san. És re mél jük, hogy Ist ván, a ka lo csai ér sek is idõ-
ben meg jön.

– Há nyan le szünk? – kér dez te ak kor a ki rály.
– Öt szá zan. Ta lán. De hogy ab ból men  nyi a gya lo gos 

íjász…
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– Csak ?! – A ki rály már ak kor in ge rült volt. Vil lám lott a 
sze me, ami kor meg is mé tel te: – Csak ?

– Csak – bó lin tott le mon dó an Drugett. – Elõbb kel lett 
vol na kez de ni a dol got. Kár volt olyan so ká ig bi zo nyít gat nod 
az iga za dat Ró má ban. A pá pa õszent sé ge úgy is a te ol da la-
don áll.

– De hát… öt száz em ber! – A ki rály el szon tyo lod va rág-
ta a pe cse nyét. – Hi szen töb bet ígér tek.

– A ma gyar urak so kat ígér nek – vá la szol ta va la ki. – De 
a ma guk dol ga min dig elõbb re va ló. Most szép az idõ, hiá-
ba mu tat szep tem bert a nap tár. Arat, szü re tel, be gyûjt a 
nép…

– A ma gyar urak nak min dig el sõ kö te les sé gük a ki rály 
szol gá la ta! – csat tant fel a zsí ros ar cú Já nos is pán. Vil lo gó 
szem mel né zett kö rül. A kis csa pat ban alig né hány ma gyar 
volt.

– De me lyik ki rá lyé? – kér dez te ak kor Kár oly Ró bert, és a 
zsí ros ar cú tüs tént el hall ga tott. Hi szen igaz, ami igaz, a Kár oly 
Ró bert-párt na gyon ki csi az or szág ban. És rá adá sul van itt 
egy má sik ki rály is. Ko ro ná zott ki rály. A tacs kó Ven cel. És 
a két ki rály kö zött szin te sem mi kü lönb ség.

Teg nap es te te hát Zsámbékról meg a gyön ge kis se reg rõl 
folyt a szó. Õfel sé ge na gyon in ge rült volt, hi szen öt száz em ber 
ke vés ar ra, hogy ki füs töl jék ve le Bu dá ról a kö lyök Ven cel 
ki rályt.

Rá adá sul Drugett ta pin tat la nul meg je gyez te:
– Fel ség, jó vol na ta lán, ha má sik ru hát öl te nél.
– Még mit nem! – hang zott a vá lasz.
Drugett azon ban nem hagy ta ma gát.
– Meg lásd, így nem tu dunk fel tû nés nél kül Zsámbékig 

eljut ni.
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– Is ten se gít sé gé vel el ju tunk.
– A kö zel ben van Si mon bí ró vá ra. Ott mél tóbb szál lást 

kap nál – tet te hoz zá Ugrin.
– Ma ra dunk! És nem ve szek fel má sik ru hát!
Eb ben a fe hér bár sony ru há ban na gyon csi no san fes tett a 

ma gya rok if jú ki rá lya. Ra gasz ko dott is hozzá, mi vel hogy 
nem akár mi lyen ru ha volt ez. Ap já tól örö köl te, aki nek még 
annak any ja, V. Ist ván ma gyar ki rály lá nya, Má ria ki rály nõ 
var ratta. Úgy volt, hogy Martell Kár oly lesz a ma gyar trón 
vá ro má nyo sa, ezért is ké szült a ru ha. Martell Kár oly azon-
ban hamar meg halt, és most a fia, Caroberto örö köl te a ru hát. 
A ki rály tud ta ma gá ról, hogy szem re va ló al kat, aki nek szo-
bor sze rû en ará nyos ter me tén jól fest a szûk bár sony ru ha. 
(„Le gyen ez a ru ha Carobertoé, az uno ká mé – mond ta Má ria 
ki rálynõ. – Ma gyar mód ra ké szült ru ha és hoz zá prém sze-
gé lyes, piros kö pö nyeg. Az én vad ha zám ban ez a di vat 
jár ja.”) Hát mosta ná ig õriz get ték a ru hát, amíg Caroberto 
be le nem nõtt. Pom pá san áll raj ta. S jól le het eb ben a „vad 
or szág ban” más divat jár ja már, az if jú ki rály erõ sen hi szi, 
hogy a ru ha sze ren csét hoz.

Rá adá sul ki vá lik a töb bi ek kö zül. 
Hó fe hér pa ri pán hó fe hér ki rály.
Akár a me sé ben.
– Nem ve szek fel má sik ru hát! – mo rog ta bos  szú san.
Igen, igen, és teg nap es te ma ga Új la ki Ugrin töl töt te te le 

bor ral a ki rály po ha rát, azt a bi zo nyos ezüst po ha rat, amely-
nek fe de lén ka ján kis ör dö göcs ke mu tat ja pu cér fe ne két. 
Ugrin min dig meg csó vál ta a fe jét, ha ezt a kis kram puszt 
meg lát ta. Se hogy sem tu dott meg bé kél ni ve le.

Teg nap es te te hát ivott a ki rály, és mor gott, mint a bol hás 
ku tya, ami ért csak öt szá zan gyü le kez nek Zsámbékon. 
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És iga zán sem mi más nem tör tént – mint hogy a ki rály 
uj ját meg csíp te a szú nyog.

Ak kor tör tént, ami kor rá juk szállt az es te. Az er dõ sû rû-
jé bõl elõ kú szott a fe ke te csend, és idõ rõl idõ re ri adt hall ga-
tás ra kész tet te a ku rut  tyo ló bé ká kat. A sû rû ben már meg ültek 
a ma da rak, csak né ha hang zott fel ál mos csi vi te lés.

Vet kõ zés rõl, ké nye lem rõl szó sem es he tett, a sát rak ban 
meleg volt, a fõ urak te hát a med ve bõr ök re vagy a fû re hever-
tek, már ki nek mi ju tott. És nem üt kö zött az il lem be, hogy 
ki-ki a tár sá val hal kan be szél ges sen, mert hi szen csönd re 
intet te õket az óva tos ság. A ki rály je len lét ében te hát sut tog-
va beszél get tek, volt, aki szó nél kül föl kelt, a lo va kö rül 
ma ta tott, utá na né zett az ap ród já nak, vagy ép pen falt még 
egyet az ele mó zsi á ból.

Ki ki vel, mi rõl be szélt? Nos, azt már nem tud ták fel idéz-
ni ezen az át ko zott, in ge rült reg ge len. An  nyi biz tos, hogy 
al ko nyat kö ze led té vel el csön de sed tek õk ma guk is, akár csak 
a ter mé szet – és ri ad tan pis log tak kö rül. Drugett Fü löp pedig 
ép pen így szólt a ki rály hoz:

– Há la Niccolò Boccasini le gá tus úr buz gól ko dá sá nak, 
ma már so kan van nak, akik el pár tol tak Ven cel tõl. Jól le het 
még az õ fe jén van az iga zi korona…

Hát ak kor in tett a ki rály. A gyû rûs ke zé vel in tett. In ge rül-
ten in tett. Mint aki azt mond ja, hogy eh, sok ba jom van 
ne kem az zal a Szent Ko ro ná val – ám bár le het, hogy nem is 
a ko ro ná nak, ha nem an nak a tö mén te len szú nyog nak szólt 
a le gyin tés, amely rá juk zú dult a Sió ná da sa i ból, és nem 
tö rõd ve a tá bor tü zek füst jé vel, vé reng zõ tá ma dást in dí tott 
el le nük.

Mi ta ga dás, a szú nyog nak édesmindegy, hogy ki rá lyi, 
neme si vagy ép pen pa rasz ti vért szí vo gat. A szú nyog nem 
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ínyenc, az csak azt né zi, hol za bál hat ked vé re. És nincs az 
az ér vá gó bor bély, amely job ban tud ná, hol gyü lem lik és hol 
pang meg a vér az em be ri test ben. Rá ta lál a nyak ere i re, az 
orr nyer gé nek szent vé ná já ra, és még azt is na gyon jól tudja, 
hogy az uj jak ra hú zott gyû rû mö gött gaz dag zsák mányra 
lel het. Hi szen a gyû rûk egy kis sé min dig meg szo rít ják az 
ujja kat, tö vük ben meg duz zad nak az erek…

– Por ca Ma don na!
A ki rály – er re mind an  nyi an em lé kez tek – ép pen jó éj sza-

kát kí vánt, és ki je len tet te, hogy vis  sza vo nul. Ne za var ják az 
es ti imá i ban, kér te, hi szen szent es kü vé se, hogy na pon ta 
ötven mi atyán kot és öt ven üd vöz lé gyet mond el a lel ke 
épülé sé re. Spalatóban a szent éle tû Domenico atya csak húsz 
mi atyán kot és húsz üd vöz lé gyet rótt rá pe ni ten ci a kép pen 
(„édes gyer me kem, nagy bûn az indulatosság”), de õ öt ve net 
vál lal, bi zony ötvenet… a szent sé git!

Hát sem mi két ség, az áj ta tos ki rály csú nyán el ká rom kodta 
ma gát, a Ma don nát és min den szen te ket em le get te a fo gai 
kö zött, mert egy ha tal mas szú nyog az uj já ba dö fött. A szú-
nyo got agyon csap ta ugyan, ha nem az uj ja azon mód da gadni 
kez dett, és bi zony nyá laz ni, szo po gat ni kel lett, hogy hosz  szú 
for ga tás, kín ló dás után le fe sze get hes se ró la a gyû rû jét.

Hát meg le het – ugye meg le het? –, hogy ak kor meg ijedt a 
ki rály. Mi vel hogy az ar ca el vö rö sö dött, a sze me könny be 
lábadt, mi re vég zett a mû ve let tel; ak kor pe dig azt ve het te ész-
re, hogy ha lott né ma ság ter jeng kö rü löt te, mert va la há nyan csak 
vol tak, mind an  nyi an me re ven és meg üt köz ve me red tek rá.

– Corpo di Bacco! – A ki rály rög tön ész re vet te, hogy nagy 
hi bát kö ve tett el. Min den ki elõtt le rán gat ni fel sé gi pe csét-
gyû rû jét, hm, ez leg alább olyan, mint ha a ko ro ná ját (ami 
még nincs) a sa rok ba ha jí ta ná. Ko ro nát le ven ni, pe csét gyû rût 
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lehúz ni, or szág al má ját kéz bõl ki en ged ni – az ilyes mi szent 
szertar tás dol ga, és nem le het pa rasz ti mó don, szi szeg ve, 
nyá lazva vég be vin ni.

– Mit néz tek, mit néz tek?! – bõ dült el ak kor. – Né ha már 
azt hi szem, bál vány imá dók vagy tok!

– Van nak jó je lek és rossz je lek, fel ség.
– Ez ta lán rossz jel?
– Te tu dod, fel ség.
– Hát tu dom is! Jó jel, igen is, jó jel! Azt mu tat ja, hogy… 

– Hir te len meg za va ro dott, va la mi ke gyet len és fe nye ge tõ 
szót akart Ugrin fe jé hez vág ni, de vé gül így fe jez te be: – 
Még min dig jobb, mint  ha bor bély me tél né le az uj ja mat.

A kedv te hát már teg nap es te meg fa gyott kö zöt tük. Látták 
– mind an  nyi an lát ták –, hogy a ki rály a nya ká ba akaszt ja a 
gyû rût az arany Agnus Dei mel lé, és úgy vo nul sát rá ba. 
Utána lé pett be fegy ver nö ke, Cseszneki De me ter, a ke szeg 
és méla Cseszneki, aki hall ga ta gon kí sé ri urát min den ho vá.

Hogy mi lyen be szél ge tés zaj lott le a sá tor ban, azt az urak 
már nem hal lot ták, ami iga zán nagy kár, mert vá laszt kaphat-
tak vol na õfel sé ge ma reg ge li in ge rült sé gé re. Bi zony, az a 
teg nap es ti be szél ge tés sok minden nek kul csa le het ne. 

De hát Cseszneki De me ter hall ga tott. Ta lán õ volt az 
egye dü li, aki fél szem mel a ká nya fe lé san dí tott, amely most 
a fák ma ga sá ig sem emel ked ve re pült a zsák má nyá val.

Teg nap es te a ki rály nem vet te ész re, hogy Cseszneki 
utá na lép a sá tor nyí lás ban. Han go san mond ta ma ga elé:

– Os to ba sza ma rak. Egy gyû rû miatt…
Cseszneki éj sza ká ra te li töl töt te bor ral a ki rály fe de les poha-

rát – dög le te sek a vi zek er re fe lé –, be hoz ta kön  nyû tõ rét is 
– anél kül Itá li á ban szü le tett ki rály le nem fek szik so ha –, s 
csak az tán szó lalt meg.
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– Ne vedd tõ lük rossz né ven, uram, va ló ban van nak je lek 
– mond ta ola szul.

– Azt én is tu dom.
– Azt hi szem, Kartaltól tar ta nak. Õ min dig je lek ben szo-

kott meg mu tat koz ni elõbb.
– Ba dar ság!
– Ha sza bad szól nom, jobb vol na meg száll ni Si mon tor-

nyá ban. Egy hét nem a vi lág, ad dig na gyobb lesz a se reg is. 
Õk nem me rik em le get ni Kartalt, de úgy hi szem, azért is 
taná csol ták az imént, hogy men jünk Si mon bí ró vá rá ba.

– Gyá va ku tyák! No hi szen, le gyen csak enyém ez az 
ország, majd utá na né zek én a te Kartalodnak!

– A Ma don ná ra! Csön de seb ben, fel ség! – so pán ko dott 
akkor De me ter, jól le het a ki rály csöp pet sem ki a bált.

– Ne ok tass! A ki rály ra rá nem szól hatsz! És húzd le a 
csiz má mat!

Amíg De me ter ne ki ve sel ke dett a csiz má nak, az if jú ki rály 
na gyot hú zott a fö de les po hár ból.

– Meg bo csáss a szó ért, uram – nyö gött De me ter, mi közben 
tom po rán érez te a ki rály má sik lá bát –, at tól tar ta nak, hogy 
el megy a ked ved Ma gya ror szág tól, ha ös  sze akadsz ez zel a 
Kar tallal. Hidd el, fel ség, õ a leg ti tok za to sabb rab ló lo vag a 
Kár pá tok ka ré já ban. Olyan, hogy ha csak a ne vét ki ej tik, 
már is meg je le nik. Akár az ör dög, akit, mint tud juk, nem jó 
em le get ni.

– Me se be széd!
– Rossz a ked ved, fel ség. Igyál eb bõl a bor ból! Egész sé-

ged re!
Kár oly Ró bert el nyúlt a med ve bõr ön, majd fél kö nyök re 

tá masz ko dott, és úgy né zett fel rossz ked vû en az elõt te ál ló 
fi a tal em ber re.

– Be szélj Kartalról! Én nem fé lek ki ej te ni a ne vét. 
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– Én sem, uram, mert ma gunk ban va gyunk. De azok a 
rossz jelek… hm… Tu dod-e, hogy III. End re ha lá la után 
Csák Má té nak akar ták a ma gyar urak fel aján la ni a ko ro nát? 
El is fo gad ta vol na, ké szült is Rá kos me ze jé re, ami kor egy-
szer re csak el tûnt a gyé mán tos si sak for gó ja.

– No csak!
– Úgy, ahogy mon dom, fel ség. Tû vé tet ték ér te az egész 

tá bo rát, és se hol sem lel ték. Há rom test õre állt a sát ra elõtt, 
a si sak benn volt egy asz tal kán a fek he lye mellett… és reg-
gel re még is el tûnt a for gó. Tol las tul, gyé mán tos tul. Egy 
hétig vesz te gelt Vi seg rád alatt Csák Má té úr, és mert sem mi 
más jel nem történt…

– Jel? 
– Vis  sza for dult, és meg üzen te Rá kos ra, hogy vá las  szák 

in kább Ven celt ki rál  lyá.
– Mi fé le jel?
– Kartal je le volt az uram. Min den ki tud ja, de sen ki sem 

mond ja.
Kár oly Ró bert hir te len fel ug rott, meg ra gad ta De me ter 

mel lén a ze két.
– Hallod-e… – kezd te, de mint ha el fe lej tet te vol na, mit 

akart mon da ni. Egy haj tás ra ki it ta az egész po hár bort, aztán 
rá csap ta a fe de let. A pu cér fe ne kû ezüst kram pusz ri ad tan 
hall ga tott. – Még mit nem! Egy gyû rû mi att po fá kat vág nak 
– mo tyog ta.

– Egy si sak for gó mi att egy hé tig vesz te gelt Má té úr. 
– Azt mon dod?
– Nem árt az óva tos ság. 
„Ostobaság… még hogy el megy a ked vem” – ne vet gélt 

ré sze gen Kár oly ki rály. Mi ta ga dás, nem volt épü le tes 
látvány. Hi szen a bor min den kit ki for gat em be ri mi vol tá ból, 
a tisz tes öre ge ket is ne vet sé ges sé te heti, ha nem aki nek if júi 
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szép ide jé ben pit  tyed le az aj ka, sza lad ös  sze a sze me, he beg 
és ha bog, majd ak ko rát ásít, hogy a gi gá já ba lát ni – az 
bi zony szá nan dó sze ren csét len, még ak kor is, ha ki rály.

Caroberto ré szeg sé gé ben is tud ta, mi ért nem megy el – 
mi ért nem me het el – a ked ve Ma gya ror szág tól, akár Kartal 
vi téz ke dik itt, akár ma ga a po kol be li sá tán. Va la mi olyas féle 
is át fut ha tott az agyán, hogy oda lenn Itá li á ban nem áll va la-
mi fé nye sen az An jou-csa lád dol ga. Hogy a „szi cí li ai vecser-
nyé nek” ne ve zett nagy re bel li ó ban ki csú szott nagy ap já nak, 
II. Kár oly ná po lyi ki rály nak a ke zé bõl a nagy sziget, és csak 
húsz év múl tá val, ép pen mos tan ság si ke rült vis  sza ígér tet nie 
ma gá nak fon dor lat tal és há zas sá gi szer zõ dés sel.

Bi zony kell ez a Ma gyar or szág, mert ha a ma gyar trónból 
nem lesz sem mi, Carobertóból sem lesz sen ki.

Per sze mind ez már sza vak nél kül fu tott át a fe jén, és arra 
ta lán sem ere je, sem gon do la ta nem volt, hogy sor ra ve gye 
mind azt a ne héz sé get, amel  lyel a ma gyar tró nig meg kell 
vias kod nia.

El aludt az if jú ki rály. Ha nyatt vág ta ma gát a med ve bõrön, 
és mint akit le tag lóz tak, már nem is volt ma gá nál.

Nos hát ez tör tént teg nap este. 
És ma reg gel re el ve szett a ki rá lyi gyû rû.
A ki rály nya ká ból tûnt el.
A ke reszt mel lõl.
Va la ki leol dot ta. De hát ki me he tett a sá tor ba, ha Cseszneki 

De me ter ott aludt elõt te, mint ku tya a gaz dá ja aj ta ja elõtt?
És test õr is jár kált a sá tor kö rül.
A gyû rû még is el tûnt.
Mint ha csak meg is mét lõ dött vol na a Csák Má té úr his tó ri-

á ja. An nak a si sak for gó ja, Kár oly ki rály nak a pe csét gyû rû je. 
S ez utób bi a na gyob bik baj.
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A fi a tal em ber úgy rob bant ki haj nal ban a sát rá ból, mint 
aki eszét vesz tet te. Szten to ri han gon har sog ta vi lág gá, mi 
tör tént.

– Hol a gyû rûm? Ke res sé tek a nagy pe csét gyû rû met!
– Buon giorno… mi tör tént, fel ség? – sza ladt oda ri ad tan 

Cseszneki De me ter, de ab ban a mi nu tá ban fel is hem pe re dett 
egy óri á si po fon tól, amit a ki rá lyá tól ka pott. 

– Ne sze, ez a ti éd!
– Mio Caroberto! – ro hant elõ sát rá ból Drugett Fü löp, aki 

ép pen mell vért jét rán gat ta fel, mert azt hit te, itt a ve sze de lem. 
– Mit kí vánsz?

– Menj a fe né be!
– De hát mi a baj?
– Ke resd a gyû rû met! És te is, te is! – for gott kör be Kár oly 

ki rály. – Szed jé tek szét a sát ra mat! Min den tal pa lat nyi föl det 
vizs gál ja tok meg!

No sza, egy sze ri ben lett nagy fel for du lás, min den ki 
or rával túr ta a föl det, haj la doz tak, mint a ma rok sze dõ as -
szo nyok, szét szed ték elõbb a ki rá lyi sát rat, az tán ne ki es tek 
Drugett Fülö pé nek, majd Új la ki Ugrint ug rasz tot ták ki a 
sa ját já ból, aki még min dig aludt vol na, és ré mül ten, hu nyor-
gó szem mel má szott elõ.

– Mi ez? Mi ez? – kér dez te za va ro san, mi re a ki rály éle sen, 
ke se rû en rá vi ho gott, mond ván:

– Ez bi zony rossz jel, no, ez az tán a rossz jel, ha ép pen 
tud ni akar ja, mert a da gadt uj jam meg van, de a gyû rûm el ve-
szett.

Már pe dig ki rály ko ro na nél kül még csak le het sé ges, gyûrû 
nél kül azon ban alig ha. Amíg nin csen trón ja, pa lo tá ja, kan-
cel lá ri á ja, min den fé le hi va ta la és a hi va ta lok hoz jó ko ra 
viasz pe csét je – ad dig a gyû rû te szi csak ki rál  lyá. A pa ran-
cso kat és fõ kép pen az ado mány le ve le ket az zal szen te sí ti.
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– Mi cso da puk kancs fic kó – szi szeg te fo ga kö zött Já nos 
is pán a da gadt ké pû De me ter nek. – Ha nem tud nám, hogy 
Ven cel ba kó ke zé re ad na, a Németújváriak pe dig sa ját 
kezük kel húz ná nak ka ró ba, úgy itt hagy nám ezt a…

– Meg tet tük a ma gun két. Még sze ren cse, hogy Iván ka 
eltû né sét nem vet te ész re.

– Pszt! Még meg hall ja va la ki.
– Hadd hall ja! Raj tunk kí vül csak Ugrin úr tud ma gya rul. 

Akár a ki rály elõtt is tár gyal hat nánk a dol got.
– Bí zom ben ne, hogy Iván ka baj nél kül Zsámbékra ér. 

Most raj ta mú lik min den.
– Bíz zék ben ne, Já nos uram! Csak az tán Gyürkefia 

Miklós úr ne hogy olyan írást csi nál jon, hogy övé egész 
Ma gyar ország, mert azt az tán nem hin né el sen ki.

– Nem, nem, min dent meg be szél tünk. A zsámbéki csa pa tok 
Mi se fal vá tól Kor lát sze gig be hajt ják a ha di adót, és ki rá lyi 
pa rancs ra az én vá ram ba vi szik. Az tán gyor san be ve szik 
Csó ka kõ vá rát, és ugyan csak ki rá lyi parancsra…

– Ki rá lyi pecsétre…
– Gyürkefiának ad ják.
– És én?
– Meg ka pod, amit ígér tem. Az õsi jo gon bir tok lott fal-

vaim ból egyet.
Hogy er rõl De me ter mit gon dolt, nem tud ni. A ju ta lomnak 

biz tos örült, leg fel jebb az õsi jog ról le he tett meg a vé le mé nye.
A be szél ge tés nek vé ge sza kadt, szét reb ben tek, és tüs tént 

to vább haj la doz tak, mint ha fe ne mód ke res nék azt a gyû rût, 
pe dig hát õk az tán iga zán tud ták, hol van. Gyors lo von viszi 
már Iván ka ap ród, vagy ki tud ja, az óta már Gyürkefia úr 
nyo mo gat ja ve le a ha mi sí tott pa ran cso kat és ok ira to kat. 

És fel csat tant a ki rály hang ja:
– Hát Ivánka?… Hol van Iván ka?
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– Teg nap haj nal ban vis  sza küld tem Pécs re a ben cés páterral, 
aki vel ta lál koz tunk.

– Mi ért?
– Nem érez te jól ma gát. Kor nya do zott. Azt hi szem, lá za volt. 

Nem bír ta vol na az utat, és mert szü lei fé lig-med dig rokonaim…
– Ne be szélj an  nyit, ke resd a gyû rût!
A gyû rû per sze se hol sem volt. A kí sé ret el szon tyo lod va 

áll do gált.
Job ban mond va mes  szi re ki tért õfel sé ge elõl, mert Caro-

berto, az if jú ki rály ve szett dü hé ben jobb ra-bal ra vag dal ko-
zott, hol egy pál cá val, hol a ki rán tott kard já nak lap já val 
csé pel te azo kat, akik vagy sem mit sem csi nál tak, vagy rossz 
irány ban ke res gél tek.

– Mio Caroberto, nyu godj meg, az is ten sze rel mé re kér lek!
– Nem!
– De hát mit akarsz ten ni?
– Sem mi kö zöd hoz zá!
– Zsámbéknál vár a se reg.
– Vár jon!
– Men jünk be Si mon tornyába…
– Nem me gyünk!
– Ma rad junk ott egy da ra big!
– Nem ma ra dunk!
– Ma rad junk itt egy da ra big!
– Nem ma ra dunk!
És azonmód, mert ép pen gya lo go san volt, ne ki in dult a 

vak vi lág nak. Le het, hogy az zal a Kartallal vi as ko dott gon-
do lat ban, mond ván, azért sem fog Csák Má té pél dá já ra egy 
hé tig vesz te gel ni. Hi szen ha el ve szett a gyû rû, majd csi nál tat 
mási kat, más for má jút és más min tá jút, az tán sem mis nek 
hir det min dent, amit az elõ zõ vel a mai nap tól le pe csé tel tek.

– Caroberto, Caroberto, hol vagy?
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Há ta mö gül a ki ál tás, elõt te meg egy ap ród, aki fut va 
meg elõz te, el ne ves  szen Kár oly Ró bert, a ma gya rok ki rá lya.

– Ne sze, ez a tiéd! – csa pott fe lé je a kard lap pal. A fiú 
félre ug rott, el sza ladt, és ér tet len ked ve ki a bált, mert nem 
ér tett ola szul, ha nem csak hor vá tul.

Vé gül utá na sza lad tak a ló val. Nye reg be szállt, ru há já ról, 
csiz má já ról se rény ke dõ ke zek gyor san le csap kod ták a port, 
va la ki fel ad ta a kö pe nyét, és ak kor úgy lát szott, csil la po dik a 
mér ge.

Hall ga tott.
Köz ben há ta mö gött la ti nul, ola szul, fran ci á ul és hor vá tul 

folyt a té pe lõ dõ, iz ga tott be szél ge tés. Ép pen csak ma gya rul 
nem.

Mi tör tént, ho gyan tör tént az zal a gyû rû vel?
Caroberto nem szólt köz be. Ko nok és szo mo rú gon do-

lata i ba me rült. Meg sar kan tyúz ta a lo vát, és kön  nyû vág tá ban 
jóko ra kört írt le az el ha gyott tá bor kö rül. Mint aki bú csú zik 
va la mi tõl.

Az tán meg rán tot ta a kan tárt, lé pés re fog ta a lo vát, és így, 
las sú, fen sé ges, ki rály hoz mél tó mó don meg in dult – Si mon 
tor nya fe lé.

Há ta mö gött csak pa rá nyit csön de sült a be szél ge tés mora ja. 
A lo va gok tu do má sul vet ték a dön tést, és kö vet ték urukat. Ki-ki 
a ma ga tem pe ra men tu ma sze rint ma gya ráz ta a tör ténte ket. Ki 
„rossz jel nek” vet te, ki nem tö rõ döm mó don csak le gyin tett 
rá, ki kí ván csi an nyo mo zott, új ra meg új ra fag gat va Deme tert, 
ho gyan és mi kép pen hagy ta ma gá ra a ki rályt az el múlt estén, 
ki pe dig el gon dol koz va hall ga tott, mert ma gá ban azt la tol gat ta, 
va jon ér de mes-e ezek után a Kár oly-párt ol da lán áll nia.

A me net las san vo nult Si mon tor nya fe lé, és már fer tály-
órá ja ha lad tak a Sió part ja men tén, ami kor el hang zott az az 
em lé ke ze tes kér dés:
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– Kartal… Kartal… Mit je lent ez a név, hogy Kartal?
És le bu kott a ra ga do zó ma dár, a zu ha nó test szár nyai szét-

reb ben tek, va la mi nyik kant, si val ko dott a sû rû ben.
A su hanc ra pe dig sen ki sem ügyelt, a ki rály is csak fu tó 

pil lan tást ve tett rá.
Pe dig úgy lát szott, el is me rés re vár a za var tan lá bát vál to-

ga tó, hu nyor gó fic kó.
Hi szen meg kap hat ja.
Hi á ba rótt a dü hös ked vû An jo u ra húsz mi atyán kot és 

húsz üd vöz lé gyet pe ni ten ci a kép pen a de rék Domenico atya.
Carobertót azon a reg ge len száz mi atyánk és ezer üd vöz légy 

sem ment het te meg az in du la tos ság bû né tõl. Le súj tó pil lan tást 
ve tett a kí sé re té re, amely még min dig ér tet le nül he be gett-habo-
gott, és vál lát vo no gat va is mé tel te ezt a szót: Kartal. Az tán 
a könyö ké vel fél re ta szí tot ta Cseszneki De me tert, aki odá ig 
merész ke dett, hogy lo vát a ki rá lya mel lé lép tet ve elõ re ha jolt, 
és sut tog va mond ta:

– Meg bo csáss, uram… kár volt em le get ned ezt a Kartalt.
– Ci si mancherebbe anche questo! Még csak ez hi ány zott! 

En gem ne ok tass, te pond ró!
Az zal sar kan tyú ba kap ta a lo vát, és elõ re ug ra tott.
Mi volt a cél ja? Ma ga sem tud ta. Imént csak fu tó pil lan tást 

ve tett ar ra a fic kó ra.
És úgy lát ta – ne vet.
A kí sé re te nem ment utá na.
Lát ták a ki rályt, ahogy ki ránt ja kard ját, és nagy bõ szen a 

paraszt fiú fe lé vág tat. A fiú meg ijed, fut ni kezd, va la mit 
kiál to zik, de a lo vas utá na ve ti ma gát, a kard dal ha do ná szik, 
aztán le sújt.

– Ne sze, ez a ti éd, te vi gyor gó pa raszt! – dör rent a fi ú ra 
Caroberto, és a kard ja lap já val rá súj tott. Az ütés vál lán érte 
a fi út, aki fut tá ban meg in gott, az tán meg állt, és a ke zé ben 
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tar tott bo tot ön kén te le nül fel emel te. A kö vet ke zõ ütés már 
a bo tot ér te, még hoz zá sze ren csét le nül, mert el csú szott rajta, 
és úgy tûnt, mint ha a fic kó vis  sza vá gott vol na.

Egy pa raszt, aki bot tal vív a ki rály kard ja el len.
– Na me gállj! – ki ál tott foj tott han gon Caroberto.
– Ki rály úr... ki rály úr… ne bánts!
A me zít lá bas, bõ ga tyás pa raszt fi ún lát szott, hogy a meg-

il le tõ dés tõl re meg a szá ja szé le, ha nem az ar ca in kább hara-
got, mint ijedt sé get tük rö zött.

– Mond tam már, ne bánts!
– Hé! Mit be szélsz, te kol dus?!
– Ne bánts, ki rály úr!
– Kol dus szol ga! Ne sze, ez a ti éd!
Egy újabb vá gás su hant, ha nem most már a kard élé vel. 

A fel tar tott bot ab ban a mi nu tum ban ket té ha sadt.
A fi ú nak fe ke te ha ja, szé les ar ca, kes keny aj ka volt. A szeme 

– va dul vil lo gó, fe ke te.
Ha ra go san big  gyesz tet te az aj kát, az tán kur tán ki ál tott:
– Ez meg a ti ed! Kapd el!
Az zal egy ap rócs ka va la mit do bott Caroberto fe lé, amit 

az ön kén te len, gyors moz du lat tal el ka pott.
– Hé, te!…
– Azt hit tem, ki rály úr… – A pa raszt fiú hang ja el bi-

csaklott. Megint éle sen fel ki ál tott: – Mér ges em ber vagy te, 
ki rály úr, ha nem an  nyit mon dok, még egy szer ne csapj rám 
a kar dod dal… mert… mert ez volt az utol só, amit el tûr tem!

Kár oly Ró bert úgy bá mult rá, mint akit szél ért. A szá ját 
is el tá tot ta. Csak hall ga tott és bá mult, mi köz ben a su hanc 
óva to san hát rált, no ha az ök lét ráz ta, és meg csa pott vál lát 
mar ko lász ta. A fák meg a bok rok sû rû jé ben már majd nem 
el tûnt, ami kor a ki rály ma gá hoz tért.

– Hé, te… mit kí vánsz ju tal mul?
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TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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– Még egy szer meg ne üssön… mert…
– Jöjj el Bu dá ra, meg ka pod a ju tal ma dat!
– Nem kell a ke gyel med ju tal ma!
– Ne fuss el, fic kó! Mi a ne ved?
– Kartal a ne vem! De ak kor sem fog nak el, mert el bú jok ám!
– Mit be szélsz? Még hogy Kartal?!
Ég és föld ös  sze dõlt! A ki rály elõ re rúg ta tott, az ál lat két-

há rom szök ke nés sel a bok rok nál ter mett, egy kis da ra bon 
még be is vá gó dott a sû rû be, de az tán út ját áll ták a lom bok 
meg az ágak.

– Gye re vis  sza, gye re vissza… hej, Kartal! Nem bántlak!
– Nem hi szek én a ke gyel med sza vá nak! Nem szól 

semmit, csak üt-vág!
– Por ca Ma don na! – ká rom ko dott az if jú ki rály, és 

dü hében az ága kat kezd te csé pel ni. – Gye re vis  sza, te ku tya-
fat  tya, te!

Meg for dí tot ta a lo vát, és va dul vág táz ni kez dett.
Csak a dü bör gés bõl tud ta meg, hogy kí sé rõi utol ér ték és 

ve le vág tat nak.
– Uram – li he gett Já nos gróf –, Si mon tor nya nem er re 

van.
– Nem is oda me gyünk. Irány Zsámbék!
Elõ re mu ta tott.
Hát az uj ján – lás sa tok csu dát! – ott ékes ke dett a ki rá lyi 

pe csét gyû rû.
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