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1
Buda, 1900. szeptember 26.
– Szép napot, bácsika! – köszöntöttem az ajtóban álló öreg-

urat, aki az imént még úgy rángatta az Ambrózy-villa kapucsengőjét, mintha tövestül akarná azt kitépni. – Mi tetszik?
– A báró úr itthon találtatik, fiam? – mordult rám a vendég, aki leginkább egy, a Nyugati indóházban dolgozó,
rég kiérdemesült hordárra emlékeztetett egyszerű, szürke,
gombzsebes ruhájában, fején zöld fezzel. Rövidre nyírt, erősen őszülő szakálla, tömött bajsza és fáradt szeme alatt a
táskák még nyűttebbnek mutatták, türelmetlensége viszont
már-már szikrát hányt. – Beszéljen hát, fiam! Vagy tudja
mit? Inkább jelentsen be máris annak, aki a háznépből itthon van.
A mérges bácsika cselédnek nézett, amit nem is csodáltam, hisz a csengetésre a konyhából szaladtam fel, ahol Terka nénivel épp krumplit pucoltunk, így tehát kötényt viseltem, és a kezem is piszkos volt.
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– Ahogy parancsolni tetszik – mentem bele a játékba. –
Máris szólok a báró úrnak, de addig is tessék itt, a szalonban várakozni. Kit jelenthetek?
– Vámbéry – mordult ismét az öreg, miközben a szalonba
lépett. – Vámbéry Ármin vagyok.
– A hírneves világutazó, Kelet titkainak ismerője? – szaladt ki a számon, mire ő meglepve pillantott rám, hisz aligha gondolta, hogy egy cseléd valaha is hallott róla.
– Az, az – legyintett felém, mintha szúnyogot hessegetne.
– Na eridj már sebest, és hívd ide a báró urat!
– Ármin bátyám! – robogott be néhány perccel később
izgatott örömmel Ambrózy Richárd a szalonba. – Micsoda
megtiszteltetés!
– Rossznyavalyát – csattant fel a bácsika érces hangja. –
Vészhír hozója vagyok, fiatal barátom, szóval ne örvendj
nekem!
Az én imént még boldog karácsony esti, csomagbontó
gyermeknek tűnő báróm hirtelen visszaváltozott eredeti
valójába, vagyis mosolytalan, feszült és karót nyelt lett.
– Hallgatlak, Ármin bátyám, és ha tudok, bármiben állok
a rendelkezésedre.
Az öreg tudós szomorú pillantást vetett Ambrózyra,
majd felém intett, mivelhogy én biz’ még mindig ott álltam
a csukott ajtón belül.
– Előbb küldd ki a cselédet! – mondta szárazon. – Az ügy,
amiben jöttem, rendkívüli horderejű.
– Cseléd? – nézett körül értetlenül Ambrózy báró, majd
meglátva krumplihámozástól szutykos lényemet, bosszúsan felsóhajtott. – Elnézésedet kérem, Ármin bátyám, hogy
elmulasztottam a bemutatást. Ez a cselédnek látszó, ám valójában segédemként működő hölgy Hangay Mili kisas�szony, házunk vendége.
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„Segédemként működő?!” – horgadt fel bennem az indulat, hisz az én pökhendi báróm úgy beszélt rólam, mint
valami ormótlan gépezetről, amit olykor használ, és ha már
nincs rá szüksége, hát kikapcsol.
– Bármily kényes ügyről van is szó, Ármin bátyám –
mondta Richárd –, Hangay kisasszony előtt bátran beszélhetsz.
– Valóban? – Az öregúr elismerően villantotta rám a tekintetét, majd újra elkomorult. – Hát jó, legyen! Rövid leszek, sietnünk kell. Mint te is tudod, jelenleg székesfőváro
sunknak igen illusztris vendége van.
– Muzaffer ed-din Qajar perzsa uralkodóra gondolsz,
Ármin bátyám?
– Természetesen rá – bólintott Vámbéry. – A sahnak
most a te szolgálataidra van szüksége, ezért kérlek, vedd a
kalapodat, és gyere velem!
– Most azonnal? – ráncolta homlokát Ambrózy báró, aki,
bár maga is főúr volt, mégis gyűlölt minden ceremóniát,
ami a koronás főkkel való érintkezéssel együtt jár. – Gáspár
bácsival épp az új istálló helyét mértük…
– Most viccelsz velem, Richárd? – kiáltott ingerülten
Vámbéry Ármin. – A perzsa sahra tegnap éjjel Pesten, a
Hungária Nagyszállóban egy kísértet, démon, vagy tudom
is én, miféle ördögi lény rontott rá, és hajszál híján megölte.
Ez csak fontosabb valamicskét, édes fiam, mint az új istállód. Vagy tán tévedek?
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2
Pest, 1900. szeptember 26.
Nemhiába korunk egyik legnagyobb magyar tudósa,

Vámbéry Árminnak abban tökéletesen igaza volt, hogy a
perzsa sah ellen elkövetett gyilkossági kísérlet fontosabb,
mint az Ambrózy-villa új istállója. Abban pedig én voltam
tökéletesen biztos, hogy nekem ott a helyem, ahol ama bizonyos éjszakai kísértet a titokzatos keleti uralkodót le akarta
mészárolni. Ezt a véleményemet azonban Richárd sajnos
nem osztotta, ezért úgy otthon felejtett, mint valami feleslegesnek vélt esernyőt.
– Pedig a zápor bármikor a nyakába hullhat, kedves báró
úr – motyogtam az orrom alatt, s közben máris azon a csavaros terven dolgoztam, ami majd az események közelébe
juttat engem.
Minderről azonban majd később számolok be. Most lássuk inkább azt, hogy mi történt a Hungária Nagyszállóban
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azalatt, míg én hattyúból (engedtessék meg nekem ennyi
túlzás) rút kiskacsává változva útra nem keltem.
Vámbéry bácsi (ő már csak az marad nekem, hisz oly
kedves kis öregúr) és Ambrózy Richárd sebes konflison
hajtatott át Pestre. A város immár két napja a perzsa sah és
a messzi Kelet fűszerillatú, bódítóan varázsos bűvöletében
égett. A főbb utcákat és épületeket mindenhol fellobogózták, így amerre a szem ellátott, a langymeleg őszi szélben
egymást váltva lengtek Perzsia, az Osztrák–Magyar Monarchia és Magyarhon nemzeti zászlai. A legdíszesebb mind
között persze a Hungária Nagyszálló hatalmas épülete volt,
ahol a sah és az európai körútján őt kísérő teljes udvartartás
84 szobát, vagyis két egész emeletet foglalt el. A környező
Kishíd és Mária Valéria utcát, valamint a Duna-parti korzót
már napok óta a rendőrség tartotta ellenőrzés alatt. Minden
tíz méteren gyalogos vagy lovas, karddal és puskával felszerelkezett egyenruhás meregette szemét a járókelőkre, bérkocsikra, hintókra. A szállót megközelíteni csakis komoly
ellenőrzés után lehetett, de ez most kivételesen azokat sem
bosszantotta, akik arrafelé laktak, vagy épp ott volt dolguk.
Vámbéry a kocsit az egyik oldalbejárathoz irányította,
majd leszállva róla, szinte ráripakodott az ajtóban álló rendőrre.
– Jelentse a főkapitány úrnak, hogy meghoztam!
Ambrózy báró ezt hallva kissé elmosolyodott, hisz pog�gyászként eddig még senki nem beszélt róla, de a jó öregnek, kit régóta ismert és tisztelt, ezt is könnyedén elnézte.
Rudnay Béla, Budapest székesfőváros főkapitánya a szálló nagyszalonjában várt rájuk. Idegességét jelezte, hogy bal
keze folyton kardja díszbojtjával matatott, arca egészségtelenül szederjes volt, és máskor mindig oly szépen vikszolt
bajsza most úgy borzolódott, mint a macska szőre, ha komisz kutyával találkozik.
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– Csakhogy itt vagy végre, kedves barátom! – sietett Amb
rózy elé a főkapitány. A bárónak rögvest feltűnt, hogy a pazarul berendezett, óriási nagyszalonban egyetlen vendég
sincs, ám annál több a civil ruhás, keménykalapos, savanyú
képű detektív. – Éppen rád van szükségünk, kérlek, jöjj velem a sahhoz!
– Bocsánat – torpant meg a báró –, de mielőtt őfelségénél
tiszteletemet tenném, szeretném megismerni a tényeket.
– Tények? – Rudnay keserű göcögést hallatott. – Azok
vannak a legkevesebben, barátom. Amit tudok és értek ebből az egész bolond históriából, azt persze elmondom neked, de addig is haladjunk a célunk felé. Őfelsége lakosztálya az első emeleten, az épület középső részén található,
úgyhogy jócskán gyalogolhatunk, és közben beszélhetünk
is eleget.
Az oroszlános perzsa lobogókkal bevont falak közt haladva mindenhonnan detektívek, nyugtalan pincérek és
szobalányok, valamint kíváncsi vendégek figyelték őket.
Utóbbiak legtöbbje díszes kaftánt, aranyhímzéses, keleti szabású öltönyt és fezt vagy asztrakánsipkát viselt – ők
mind a sah udvartartásának kisebb-nagyobb rangú tagjai,
vagy épp azok szolgái voltak. A Hungária egyéb vendégei,
akik leginkább külföldről érkezett hölgyek és urak lehettek,
úgy néztek rájuk, mint állatkertben az egzotikus négylábúakra, míg a detektívek látványától nyomban feszültek vagy
épp ingerültek lettek.
Rudnay egyre sebesebben lépkedett. Átvágtak a zenetermen, és épp a személyzet számára fenntartott mellékfolyosón haladtak tovább, mikor kitört belőle a feszültség.
– Micsoda skandalum!
– Skandalum? – kérdezte a báró. – Én nem hallottam
semmit, pedig ebben a városban szélvészként terjednek a
pletykák.
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– Teljes hírzárlatot rendeltem el – felelte a főkapitány –,
és megmondtam az embereimnek, hogy ha valaki csak böffenteni is mer közülük arról, ami itt történt, azt személyesen
nyakazom le.
Ambrózy báró ekkor felemelte ezüstfejű sétabotját, és keresztbe téve azt Rudnay előtt, megállította vele az ingerült
főkapitányt.
– Tényeket – mondta. – Most!
A folyosó, ahol hármasban álltak, teljesen kihalt volt.
A rendőrfőnök idegesen beharapta húsos alsó ajkát, majd
biccentett.
– Tényeket akarsz, barátom? Hát jó. Három holttest hever odalenn, a szálloda jégvermében, és félek, hogy ez még
nem a vérfürdő vége.
– Három halott? – vonta össze szemöldökét Ambrózy
báró.
– Vagy kettő – rántotta meg a vállát Rudnay. – Ahogy
vesszük. Az egyikük ugyanis a sah kedvenc kutyája, ami
mindig vele aludt, az ágy lábánál. Megmérgezték.
– Értem. És a másik két holttest?
– Az egyik Lipka, a legjobb detektívem. Őt állítottam éjszakai őrségbe a sah ajtaja elé. Átvágták a torkát, miközben… Khrm, nos, miközben a mosdóban a szükségét végezte.
– Csupán egyetlen rendőr állt a sah ajtaja előtt? – csodálkozott a báró, mire a főkapitány kedve még paprikásabb lett.
– Hisz tele az egész ház rendőrökkel – recsegte védekezőn. – Úgy hemzsegünk itt, mint ferencvárosi lelencgyereken a tetvek. Ki gondolta volna…
– Na, és a másik hulla? – vágott a szavába Ambrózy, akit
valóban csak a tények érdekeltek.
– Ismeretlen, köpcös, középkorú kis ember – szólalt meg
most Vámbéry, sokkal higgadtabban, mint a főkapitány.
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– A jelek szerint ő volt az, aki a sah lakosztályába hajnali három óra körül behatolt, majd lezuhant az erkélyről, és
szörnyethalt.
– Ezek szerint a behatolás is kívülről, az erkélyen át történt?
– Nem – rázta a fejét Rudnay. – Vagyis csak részben. Úgy
tűnik, hogy az egyik behatoló a folyosó felől érkezett, ahol
Lipkának kellett volna őrködnie, míg a másik betörte az erkély üvegajtaját, és így jutott be a lakosztályba.
– Csodálatos – kapta tekintetét a plafon felé Ambrózy
báró, mintha ott látna valami szépséget, majd hirtelen továbbindult, rákiáltva a megrökönyödött férfiakra. – Jöjjenek, uraim, nem érünk rá. Mielőbb beszélnem kell őfelségével.
Ám mielőtt erre sor kerülhetett volna, még muszáj volt
átverekedniük magukat az első emeleti fogadótermen, ahol
az ország legfőbb notabilitásai közül sokan arra vártak,
hogy Perzsia uralkodója végre fogadja őket. Amint meglátták Rudnayt, többen rögvest az útját állták, hátha ő tud valamit a várható fejleményekről.
– No de mélyen tisztelt uraim, megbocsássanak, honnét
volnának nekem biztosabb információim, mint főméltósá
godéknak? – tárta szét karját kétségbeesetten a főkapitány.
– Én csupán a sah biztonságáért, és nem az időbeosztásáért
felelek.
Báró Fejérváry Géza honvédelmi és Darányi Ignác földművelésügyi minisztert cseppet sem elégítette ki a válasz.
Miközben az urak közt hajlongva cikázó Rudnay és két társa
elérte a sah lakosztálya felé vezető folyosó ajtaját, Beniczky
Ferenc, Pest megye főispánja epésen meg is jegyezte:
– Nézzék csak, a Vámbéry meg az a kölyök bezzeg béme
hetnek hozzá!
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– Ha így van, akkor valami baj lehet – súgta Zichy Jenő
gróf aggodalmas arccal. – Az a kölyök ugyanis, méltóságos
uram, nem más, mint Ambrózy, a detektívbáró.
– Másfelé kellett volna jönnünk – mondta Richárd, miután becsukódott mögöttük az ajtó.
– Mégis merre, barátom? – sóhajtott Rudnay. – Tán az
erkélyen át, mint az éjszakai behatoló?
– Ezek szerint a sah lakosztályába nincs más út?
– Való igaz, hogy erre a folyosóra a másik végéről is van
belépés, de azt még két nappal korábban, miután a királyi
várból lehozták a bútorokat, bezárattam, és a lakatok azóta
érintetlenek.
– Bútorokat hoztak a várból? – csodálkozott Ambrózy
báró.
– A berendezés fényének emelése érdekében – bólogatott
a főkapitány, miközben két egymással szemközt nyíló, igen
díszes ajtó elé ért, és állával a bal oldalira bökött. – Mindre végül nem is volt szükség. Néhány mahagóniasztalkát,
-szekrényt és -szekretert ebbe az amúgy is üresen álló lakosztályba zsúfoltunk be.
A báró érdeklődve nézte a csukott ajtót, majd a tétovázó
Rudnayra pillantott. A főkapitány a jobb kézre eső bejárat
küszöbét vizslatta elgondolkodva.
– Lipka detektívnek itt kellett volna strázsálnia az éjjel –
mondta. – Ha kevesebbet iszik, vagy nagyobb a hólyagja,
talán…
– A mosdók merre vannak? – kérdezte a báró.
– Arra – mutatott Rudnay a folyosó vége felé, ahonnan
épp két detektív közeledett. – Gyere, megmutatom.
Ambrózy Richárd húsz percet töltött Lipka detektív halálának helyszínén, és ezen idő alatt mindvégig a sétabotját
emelgette, miközben lassan körbeforgott. A holttestet már
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rég lecsempészték a pincébe, ám a márványpadlón bőven
akadt alvadt vér, amit a rendőrök és a halottszemlész Geyer,
valamint az áldozat és gyilkosa lábnyomai tettek hátborzongató festménnyé.
– Ez rendkívül érdekes – biccentett végül a báró. – Nézzék csak, uraim! A detektív valóban a szükségét végezte
annál a csészénél, mikor hátulról valaki rátámadott. A torokmetszés majdnem tökéletesre sikeredett. Mondom: csak
majdnem. Lipkának maradt még annyi ideje, hogy dulakodni kezdjen a gyilkossal, hátralökve őt a csaptelepig és…
Igen, ez valóban nagyon érdekes. Nos, hol van hát az a sah,
aki megmenekült e rémes sorstól?
Rudnay a fejét csóválva kísérte vissza a folyosóra két vendégét, majd intett a rendőröknek, akik merev vigyázzban
őrizték a lakosztály bejáratát. Ambrózyék a kicsi, de kényelmes előszobán át egyenest a tágas szalonba léptek, melynek
padlózatát bordó színű, vastag szőnyeg borította. A bútorzat – öt kényelmes karszék és egy kerevet – májszínű, virágos brokáttal volt bevonva, és egy remekmívű rokokó
asztalt vett körbe. A Dunára néző két ablak és az erkélyajtó
közti falakat velencei tükrök töltötték ki, aranyozott díszkeretben. A falon csupán két kép függött. Az egyik a sah
elhunyt atyját, Naser-al-din Qajart ábrázolta fényes udvari
kísérete körében, az Iris hajó fedélzetén, midőn épp Bécsből Budapestre utazott 1896-ban. A másik acélmetszet volt,
melyen a mostani sah, Muzaffer ed-din Qajar tábornoki
egyenruhában pózolt.
Mindkét képet összehasogatták, az erkélyajtó kilincse
melletti üvegszemet pedig betörték.
A szalonból balra nyílt a dolgozószoba. Két őr állt az ajtaja mellett, méghozzá nem is akárkik. Az egyik egy szálas,
komor arcú perzsa óriás, aki a különös hangzású Serdar
Coll névre hallgatott, és tábornagyként szolgálta őfelségét.
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A másik Tallián Andor huszár őrnagy, aki a minisztériumi
őrség tagjaként a sah közvetlen védelmére rendeltetett.
– Uraim! – tisztelgett Rudnay, mire ők egyszerre nyúltak
a kilincsek felé és tárták ki a kétszárnyú ajtót.
A sah ideiglenes dolgozószobája rézveretes ma
ha
gó
ni
bútorzattal bírt. Az ajtóval szemben hatalmas íróasztal állt,
rajta minden tárgy, a tollszártartótól a jobb sarkában szárnyát táró, csőrében aranyórát emelő turulmadárig bronzból
készült. Jobbra, a sarokban üveges mahagóni könyvszekrény komorlott, középen a puha szőnyegre három súlyos
karszék nehezedett.
Muzaffer ed-din Qajar, Perzsia korlátlan hatalmú uralkodója karikás szemmel, holtsápadtan ült íróasztala mögött.
Mint a szalonbéli festményen, most is tábornoki egyenruhát viselt, ám sokkal kevesebb érdemérem díszítette a mellét, mint azon. A sah fején gyémántokkal kirakott asztrakánsipka ült, kerek arcán kimerültség látszott. Az egyetlen,
mi ezen a dúsgazdag keleti uralkodón – aki már jócskán betöltötte negyvenedik életévét – imponáló volt, az a tömött,
őszes, gondosan nyírt bajusz, melynek bikaszarv alakja
büszkén meredt két oldalra, hegyes végével messze túlnyúlva az arc vonalán.
– Fenség, engedje meg, hogy bemutassam a férfit, akiért
Vámbéry Ármin barátunk elsietett – zengte férfias baritonján, bár kissé teátrálisan Rudnay Béla. – Íme Ambrózy Richárd báró, számos rejtélyes bűneset sikeres felderítője.
A sah már-már unottan pillantott a nevezett személyre,
s tekintetében csak akkor villant némi érdeklődés, mikor
észrevette, hogy Richárd bal karja hiányzik.
– Háború? – kérdezte együtt érzőn. – Melyik harctér?
– A legveszedelmesebb, amire férfi léphet – felelte talányosan a báró, hanyagul az egyik székre dobva kalapját,
amit korábban, a meghajláskor már levett. Az etikett ily
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mértékű megsértése a sahot cseppet sem érdekelte, ám a
társaságában lévő három perzsa úr, akik a széke mögött sorakoztak fel, lopva összenéztek.
– Önökben kit tisztelhetek? – fordult feléjük kíváncsian
Richárd. A bemutatást ezennel Vámbéry vállalta magára.
– Eme kiváló férfiú itt Emine Sultane Sadrazam birodalmi nagyvezír.
Az egyenruhás, kissé pocakos perzsa biccentett.
– Mellette áll Hakimol Molk udvari miniszter, a sarokban pedig őfelsége titkára, Vekiled Dovle jegyzi fel szavainkat.
– Helyes! – jött lendületbe hirtelen Ambrózy báró, majd
sétabotjával egyenest a sah felé bökött. – Akkor hát halljam a tényeket, mert csak azokból vagyok képes elméleteket
építeni, hogy végül felmászva rajtuk az igazság csillagáért
nyúljak.
Richárd sosem szokott ily költőien fogalmazni, ám most
úgy érezte, épp erre van szükség. A sah eleddig szűkre húzott, már-már lecsukódó szeme valóban felnyílt, és két kezét finom tapsra emelte.
– Brávó – mondta. – Egy magyar, aki úgy dalol, mint a
mesebeli aranymadár.
Mivel a társalgás egyébként is franciául folyt, hisz a sah
egyedül ezen az egy európai nyelven beszélt, így a közhangulat kezdett máris veszedelmesen éterivé válni.
– A tényeket, felség, ha kérhetem – szólt Ambrózy báró,
jobb kézzel az üresen maradt székek egyikének támlájára
támaszkodva. – Nincs vesztegetni való időnk.
– Hát jó, legyen kívánsága szerint – komorult el a sah. –
Honnan kezdjem?
– A tegnap estétől, ha kérhetem.
– Tegnap, nos, igen – úgy tűnt, a sahnak kissé nehezére
esik felidézni az emlékeket. – Operában voltam, hát persze!
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Igazán szórakoztató előadást láttam, majd visszatértem a
szállodába, és estebéd után rögvest lepihentem.
– Közben kivel méltóztatott érintkezni?
– Érintkezni? Oh, igen, értem már, mire gondol. Úgy vélem, senkivel. Persze folyton volt valaki körülöttem. Sad
razam, a kamarások, a szolgák… Még az egyik itteni pincérrel is elbeszélgettem odakinn, az erkélyen. Képzeljék, ő
is magyar, mint az én Wagner tüzér tábornokom otthon,
Teheránban. Kérdeztem tőle, ismerik-e egymást, ő pedig azt
felelte, hogy igen.
– Ostobaság – legyintett Ambrózy, mire mindenki megkövülten meredt rá. – Úgy értem, ez lényegtelen információ.
Később mi történt, felség?
– Később? – A sah gondterhelten ráncolta homlokát. –
Lássuk csak, mi is? Ah, persze! Bevettem a boldogságpilulákat, de nem hatottak.
– Miket vett be, felség? – hajolt előre ültében Ambrózy
báró. – Azt hiszem, nem jól értettem.
Muzaffer ed-din válaszul kihúzta az egyik fiókot, és belőle ébenfa dobozt vett elő, amit színarany cirádák, valamint
hat ékkő díszített. A fedelet felkattintva a sah Richárd felé
kínálta a skatulyát, mely önmagában is megérte egy budai
ház árát.
– Íme, a rózsás kedv pilulái – mondta. – Egyetlen szem
derűt ád, kettő mosolyt fakaszt, háromtól édes, mély álom
köszönt reánk. Próbálja ki, báró úr, rajta!
Ambrózy a doboz bársonypárnáin heverő, tejeskávészínű
golyócskákat nézte, majd két ujja közé csippentve az egyiket, megszimatolta azt.
– Ópium – mondta, és visszadobta helyére a boldogságpilulát. – Köszönöm, felség, de nem élek vele.
– Sajnálhatja – sóhajtott kissé szánakozva a perzsa uralkodó. – Bár tegnap éjjel valahogy nekem sem akartak segíteni.
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Miután a hatodikat is lenyeltem, kénytelen voltam Nassare-t
hívatni, hogy muzsikáljon nekem.
A báró kérdőn pillantott Vámbéryra, aki a füléhez hajolva súgta:
– Nassare Homayon kamarás gyönyörűen játszik húros
hangszereken.
– A zene mindig elandalít, főleg, ha perzsa dallam – bólogatott a sah elmélázva.
– Homayon kamarás meddig maradt ön mellett, felség?
– Nem tudhatom, hisz elaludtam.
Ekkor Rudnay hajolt közel a báróhoz.
– Homayont a detektíveim már kihallgatták. Oda nyilatkozott, hogy fél kettőkor már ő is ágyban volt, és mélyen
aludt.
– Értem – nyugtázta a hallottakat Richárd, majd új kérdést tett fel. – Elmondaná, felség, mi történt a hálószobájában hajnali háromkor?
Muzaffer ed-din patinás bajsza megrándult, szemébe tétova félelem költözött.
– Én nem… Őszintén mondom, nem is tudom. Arra ébredtem, hogy Max keservesen vinnyog, majd hörög, és hirtelen elhallgat. – Az uralkodó néhány pillanatra két tenyerébe temette arcát. Mikor ismét a báróra nézett, szemében
könny csillant. – Szerettem őt, jó kutya volt. A rendőrök azt
mondták, valaki megmérgezte.
– Az eb kimúlt – hadarta Ambrózy báró türelmetlenül.
– Na és azután?
– Megláttam a két dé… A két férfit – helyesbített még
időben a sah. – Először az ágyam lábánál birkóztak, de
egyik sem kiabált, csak fojtott szavakat és nyögdécselést
hallottam.
– A szavak. Értette őket?
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– Csak azét, aki fársziul beszélt. Ő átkozódott, és Allahot
hívta segítségül az ellen, akivel épp verekedett.
– A másik viszont úgy beszélt, mint mi, magyarok – találgatott a báró.
– Igen, olyasféleképp, bár egyetlen szavát sem értettem.
Viszont úgy tűnt, hogy halálra van rémülve, és könyörög.
– Ezután mi történt?
– Megpróbáltam felkelni az ágyból, de túl kába voltam…
– Hát igen, a boldogságpilulák – biccentett Richárd. – Tovább.
– A két férfi valahogy átpenderült a szalonba, üveg csörömpölt, aztán az egyikük lezuhant az erkélyről.
– Na és a másik? Vele mi lett?
A sah segélykérőn nézett fel előbb a nagyvezírre, majd a
miniszterre. Sadrazam ezt engedélynek vette, és kissé előrébb lépve beszélni kezdett.
– Jó magam, valamint két magyar detektív meghallottuk
a dulakodás zaját, és berontottunk a lakosztályba. Még épp
láttuk, amint a támadók egyike kétségbeesetten kapaszkodik az erkély kőkorlátján, majd sikoltva lezuhan. A másik
férfinak azonban nyomát sem láttuk.
– Talán ő előbb mászott le, csak épp szerencsésebb volt?
– kérdezte Ambrózy báró.
– Ez lehetetlen – felelte Sadrazam nagyvezír. – Rudnay
főkapitány úrtól tudom, hogy az erkély alatt két rendőr is
állt. A halott férfi épp közéjük zuhant, de mást nem láttak
a környéken.
– Na és az ajtó? Talán önöket megelőzve távozott a fickó.
– Ez sem lehetséges – vélte a perzsa főtiszt. – Az én lakosztályom szomszédos a sah hálószobájával. Amint a dulakodás zaja felriasztott, nyomban kardot ragadtam, és
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kiléptem a folyosóra. Látnom kellett volna, ha innen valaki
kilép.
– Akkor hát az illetőnek még mindig itt kell lennie – pattant fel ültéből a báró, sétabotját fejmagasságban körbeforgatva. Megállapítása, ha tréfásnak is szánta, csak tovább
rontott a hangulaton. Hogy elterelje a szót, Rudnay az íróasztalon heverő, két oda nem illő tárgyért nyúlt.
– Ezeket a hálószoba padlóján találtuk – mondta.
A báró se szó, se beszéd, térdre vetette magát, és mellényzsebéből apró nagyítókészletet húzva elő, szorgos vizsgálódásba kezdett.
– Gyönyörű ez a beretvakés – ismerte el. – Igazi mestermű. Úgy látom, teljesen tiszta.
– Még csak ki sem nyitották – értett egyet Rudnay. – Ezt
a dobozt viszont nem tudom hová tenni.
A hosszúkás, tikfából faragott, míves skatulyába akár
kétszer is belefért volna a csukott beretvakés, így egyértelműnek tűnt, hogy nem annak tárolására készült. Amikor a
báró elfordította az aprócska zárat, és felnyitotta a fedelet,
torkából halk, meglepett kiáltás szakadt ki.
– Nocsak, ilyet még én sem láttam soha!
A bordó bársonypárnán semmi nem hevert, viszont középen félhüvelyknyi bemélyedést képeztek ki, amit szobahőmérsékleten is lágy, épp csak ragacsos, puha méhviasszal
töltöttek meg.
– Ez felettébb különös – csapta le a doboz fedelét Ambrózy
báró, majd mielőtt felállt volna, kissé elmélázott a sah szomorú ábrázatán. – Meséljenek még az éjszakai eseményekről. Mi történt azután, hogy Monsieur Sadrazam és a két
detektív a lakosztályba érkezett?
– Jómagam azonnal őfelsége segítségére siettem – mondta a nagyvezír. – Először azt hittem, a fényességes sah megsebesült, mivel mindenáron fel akart kelni, de a mozdulatai
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tétovák voltak, és a szavak, amiket motyogott… Megbocsásson felség, nem titkolhatom a valóságot.
Muzaffer ed-din engedékenyen biccentett, mire Sadra
zam tovább beszélt.
– A sah szavai hagymázas összevisszaságban tódultak az
ajkára. Említett két démont, ezüst villanását, akasztófát és
kísértetjárást.
– Úgy éreztem – szólt közbe csendesen Muzaffer ed-din
–, mint aki eltévedt a saját rémálmában.
– Tovább, uraim, tovább, ha kérhetem – sürgette Ambrózy
báró a beszámolót.
– Ha jól emlékszem, ezután találtuk meg Maxot, őfelsége kedvenc kutyáját – mondta a nagyvezír. – Az ágy alatt
hevert, és barna lé csorgott a pofájából. Azonnal tudtam,
hogy megmérgezték, méghozzá valamiféle csokoládéba oltott szerrel.
– Ezt Geyer rendőrorvos is igazolta – jegyezte meg Rud
nay főkapitány.
– A következő percek rendkívül zavarosak voltak – emlékezett vissza Sadrazam. – Az erkély alól kiabálás és rendőrsípok hangja hallatszott, azután felbukkant Molk miniszter
szolgája, Heydar. Szegény pára úgy jelent meg a lakosztályban, mintha ezer veszett teve kergetné. Dőlt róla a verejték,
és szédelegni látszott a rémülettől, miközben jelentette,
hogy a mosdóban egy holttest hever.
– Lipka detektívre tehát ez a bizonyos Heydar…
– Heydar Gudarzi a neve – szólalt meg végre Molk udvari
miniszter is. – Két éve van a szolgálatomban. Igen szorgalmas, jó eszű, bár rendkívül hallgatag fiatalember, akit egykor Ahura-Yazda Shirazi mester, a teheráni lelencház igazgatója ajánlott a figyelmembe.
Úgy tűnt, mintha Ambrózy báró hirtelen elunta volna a
beszélgetést. Körbejárt a dolgozószobában, megszemlélte
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a könyvszekrényt, kitekintett az ablakon, és botjával megböködte a súlyos, bő redőkben leomló brokátfüggönyöket,
amiket széles pántok tartottak széthúzva.
– Még valami érdekesség? – kérdezte aztán.
– Talán a levelek – mondta bizonytalanul Vámbéry.
– Miféle levelek? – kapta fel fejét a báró.
– Ugyan már, hisz ez ostobaság – legyintett indulatosan
Muzaffer ed-din. – Amerre csak jártam Európában, mindenhol ezernyi kérvényt, üzenetet, könyörgést, sőt, imát
írtak hozzám. Maguk errefelé azt hiszik, hogy a perzsa birodalom a varázslók világa, ahol elegendő megdörzsölni
valami ócska lámpást, és máris dzsinnek serege áll a szolgálatunkra.
– Szeretném látni azokat a leveleket – makacskodott a
báró, mire a sah kelletlenül a titkára felé biccentett. Vekiled
Dovleh a hóna alól barna bőrmappát vont elő, és két gyűrött, elpiszkolódott, eredetileg háromrétre hajtott papírlapot tett ki az íróasztalra. – Ezeket tegnap délután, úgy négy
óra tájt dobta egy vörös bajszos, hiányos öltözetű munkásember őfelsége kocsijába, midőn épp a Fonciére palota előtt
haladtunk el.
– A fickót természetesen azonnal őrizetbe vettük – dörögte Rudnay. – Bevallotta, hogy az egyik iromány az ő
műve, míg a másikat bizonyos Szladics Tódorné kérésére
próbálta ő királyi felségéhez eljuttatni. Az asszonyt is megpróbáltuk begyűjteni, ám eleddig nem találtuk sehol.
A báró átfutotta a kusza sorokat. Mindkét levelet nagy,
esetlen, ákombákom betűkkel írták, ám az is jól látszott,
hogy két különböző személy, férfi és nő kezének köszönhetik létüket.
– Ez az iromány valóban érdektelen – dobta félre az első
lapot Ambrózy báró. – Bizonyos Kiss József gépszerelő sanyarú sorsáról panaszkodik, és szolgálatait kínálja a sahnak.
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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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Ez a másik levél viszont… Hm, ezt bizonyos, hogy egy nő
írta. Hallgassák csak uraim, így szól:
Királyi sah felség, könyörögve kérem, ne bántsa az
én jó uramat, hisz bármit is fog tenni, az nem az ő
hibája, és csak a nyomor viszi rá. Önt a Húsvágó
Bárd üldözi, kinek ellent állni nem lehet, hát könyörüljön rajtunk!
Sz. T.né
– Tehát Szladics Tódorné – bólintott meggyőződéssel a
főkapitány.
– Ez még nem nyert bizonyítást, de feltételezhető, hogy
igaza van, kedves barátom – egyenesedett fel Ambrózy
báró, nagy lendülettel az ajtónál teremve. – Élmény volt
önökkel találkozni, uraim. Felség, ha megengedi, a villásreggeli idején ismét felkeresem. Jó lesz néhány finom falat
mellett diskurálni kicsit.
– Mégis, báró úr, most hova megy? – döbbent meg a dús
bajszú uralkodó.
– A szálloda pincéjében vár rám három szerencsétlen
sorsú áldozat. Au revoir! – felelte már-már vidám, kissé
groteszk mosollyal Ambrózy Richárd, és már ott sem volt.
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