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Részlet
Márciusi hideg eső permetezte a rügyező tájat, egy szélroham felkapta a bok-

rok aljáról a tavalyi avart, és a sáros útra sodorta. Aztán tovább, amíg a zörgő levelek 
meg nem akadtak egy másik bokor aljában, ahol a hóvirágok fehér fejükkel bólogat-
va hajladoztak. Már itt volt az ideje a szabadulásuknak, még akkor is, ha dideregni 
kell ebben az időben. A magasban köröző horgas csőrű, szürke madár prédát keres-
ve, méteres szárnyait kiterjesztve vitorlázott a széláramban. Nem sokat törődött az 
esővel, de az is lehet, hogy ott már nem is esik, mert oly magasan szállt, hogy az már 
egy másik világ lehet…

Ezek a gondolatok jártak annak a lovasnak a fejében, aki két társa előtt lép-
tetett, s hallgatta, mint fáradt, a megereszkedett dobok hangját, a paták cuppogá-
sát. Köpenye magára csavarva, hogy csak szablyájának vége látszott ki, amely néha 
kengyeléhez ütődött. Fáradtsága előredőlt testtartásából látszott, miként hátasának 
remegő izmaiból. Így voltak társai is. Nincs ezen mit csodálkozni, harmadik napja 
vannak úton Pozsony királyi városból, s közben alig pihentek szusszanásnyit.

A mezőről tölgyesbe érve vaddisznókondát riasztottak. Az állatok az avar 
alatt tavalyi makk után kutattak. De most, a vadászok lándzsáitól félve, horkanva 
rohantak tova, legázolva mindent, ami útjukba akadt. Nem kellett már sokat menni, 
a fák is ritkultak. Mocsaras vízszagot hozott a szél. A tölgyest felváltotta a füzes, a 
talaj egyre tocsogósabb lett. Aztán a fák közül kibontakozott a nagy víztükör, sze-
gélyében sűrű nádasokkal, amint átölelték a szigetet, rajta a vár palánkjai és bástyái 
magasodtak.

– Istennek legyen hála! – sóhajtotta Cserenkó Ferenc, ahogy meglátta Szi-
geth-várát. Zrínyi Miklós kamarása és mindenese, aki ura feltétlen bizalmát bírta, 
nehéz küldetésben járt a pozsonyi diétán. Hírt kellett hoznia, miként döntöttek a 
nagyságos rendek, milyen sorsot szántak a már sok ostromot kiállt szigethi várnak.

Szilveszter éjjelét követően, a keresztény világban 1566-ot írtak a kalendári-
umok első lapjára. A muszlimoknál 944-et, mert ők Mohamed próféta Jatrába me-
nekülésétől – ami a 622. évben volt – számították az éveket. De ez a különbség nem 
számított az idő múlásában, különösen nem a sorsok alakulásában.

Miksa osztrák császár és magyar király hiába próbálta a török portán meg-
vásárolni a békét. Hiába vitte követe zacskószámra az aranyakat, hogy a díván be-
folyásos tagjait megvesztegesse. A pénzt elfogadták, de nem tettek semmit. Nem is 
tehettek, hisz a hét földöv – a világ legnagyobb és legerősebb hadseregének – ura 
már előző évben elhatározta a hadjáratot. Élte vége közeledésével, hetvenkét év ne-
hezedett már a vállára, rá akarta tenni a koronát hódításaira. Ez a Habsburg-uralom 
megdöntésével, Bécs elfoglalásával valósulhatna meg. Magyarországnak felét már 
elfoglalta, de a másik fele útjában van. Nem hagyhat maga mögött erősséget, amely-
nek katonái hátba támadhatják, seregének utánpótlását akadályozhatják.

Nyakas népség a magyar. A szultán 1521-ben ajánlatot tett, hogy engedjék át 
területükön csapatait Bécs ellen, és fizessenek évenkénti ajándékot. Ha elfogadják, 
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akkor fennmaradt volna a béke a magyar királysággal. De elutasították. Inkább el-
véreztek Mohácsnál, és Lajos királyuk is odaveszett. Még ekkor sem foglalta el az 
országot. Kivonult, de a magyarok semmit nem tanultak, újra és újra útjába álltak. 
Ezért kell meghódítani a földjüket.

Miksa követe, Hosszútóthy György, kifizetve a magas portának a 80 000 
aranydukát elmaradt adót, Isztambulban töltötte idejét hónapok óta, mire bizonysá-
got kapott Szokollu Távil Mehmed pasa nagyvezírtől: „Felséges urunk kész a hadjá-
ratra… az iszlám hadseregével indulóban van, lába már a kengyelben…” – mondta a 
pasa az egyik lábáról a másik lábára álló követnek.

Ennek valóságáról maga is meggyőződhetett. Nem volt titok, hogy eddig még 
nem látott sereget gyűjtött össze a szultán. A janicsársereghez csatlakoztak Anató-
lia, Rumélia, Görögország, Karamánia, Temesvár és Buda beglerbégjei csapataikkal. 
De jött a krími tatár kán, a moldvai és havasalföldi vajdák csapataikkal. Igaz volt a 
mondás: „legyen akkora a sereged, hogy ne lehessen megszámlálni”, mert csak keve-
sen tudtak nyolcvanezerig elszámolni. Ezekkel a hírekkel tért haza Bécsbe a császári 
követ.

A hírek súlyos terhét hordozva ugyan kinek lenne virágos jókedve? Még ak-
kor is, ha a ragyogó nap tükröződne a vízen, és ibolyák illatától lenne terhes a szél. 
Lehajtott fejjel és ólmos tagokkal kanyarodott a kis csapat a pécsi útra, és tartott a 
sorompóval védett várkapu felé. Felette az őrtoronyból nem hallatszott figyelmezte-
tő kürtszó, a lármaharangot sem verték meg a belső vár kerek tornyán, amint szokás 
volt, ha ellenség közelített.

Popratovics Farkas, amint kinézett a toronyból, távolról is felismerte a kama-
rást, akit már nagyon vártak a hírekkel. Eléjük indult. De nem úgy a kapuőrségen 
szolgáló darabontok, akik csak pár napja kerültek a kapitány zsoldjába.

– Hé-ha! – kiáltotta Jakab, lándzsáját Cserenkó orrának szegezve. – Megáll-
janak kendtek! Kicsodák maguk, hogy csak minden nélkül tolakodnak erre befelé?

– Kicsodák-é? Isten barma! – háborodott fel Cserenkó. – Hát nem látod-é, 
hogy én vagyok a nagyúr kamarása?

– Nincsen kigyelmedre írva – vonta vissza fegyverét a katona.
– Meg aztán, hiába is lenne írva, mert azt el is köllene tudni óvasni! Tudsz  

te olyat?
– Hát…
– No látod! Erisszél már!
– De hisz azt mindenki mondhatja…, hogy ő kicsoda – erősködött a katona.
Ekkorra ért hozzájuk Popratovics, aki pár egyenes szóval meggyőzte a kapu-

őrséget, hogy nem idegenek, akik bebocsátást kérnek. Amint a kapitányi ház felé 
kísérte őket, váltig hallgatta Cserenkó dohogását: ezt is meg kellett érnie, hogy neki 
magyarázkodnia kell a kapunál.

– Ne háborogj, Ferenc… szigorodtak az idők azóta is, amióta elmentetek – 
mondta Popratovics. – A török kémeket küld felderíteni az erősségeket. Ránk meg 
különösen kíváncsiak. Rongyember mindig akad pénzért a hazaárulásra…
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– Hiszen értem én – felelte Cserenkó. – Csakhogy rég nem pihentem, és az én 
lelkem pitvarában is nagy a rendetlenség, amióta a diétáról eljöttem…

Ekkorra már megérkezett a hír nagyságos Zrínyi Miklóshoz, hogy megjött 
Pozsonyból a deputáció, ha annak igazán nem is lehet nevezni, mivel felszólalása ott 
nem volt. De György, felnőtt fia, aki ugyancsak a császár szolgálatában állt, elmond-
hatta üzenetét, hogy immár itt a veszedelem. Bizonyság Naszuf aga pécsi bég híre: 
megindul Szolimán a tavaszban, Gyulát, Egert vagy Szigeth-várát megszorítani, az-
tán Bécset bevenni.

Gróf Zrínyi Miklós hajában és szakállában már nem lehetett fekete szálat ta-
lálni. De ötvenkét évesen még ereje teljében volt. Egy éve házasodott újra. A kancel-
lár szép szőke húgát, Rosenberg Évát vette el.

Tehette, mert tudták róla, hogy a Subics nemzetségből származó horvát főúr 
elődei a dalmáciai Brebir várát kapták a királytól, és Brebiri grófoknak nevezték ma-
gukat. Aztán hogy Zrín várát is megszerezték, lettek Zrínyiek. Örökös tengermelléki 
bánok, Spalato, Traupodestái. Ő maga Horvátország bánja és tárnokmester.

Dunántúl főkapitánya, aki a végveszedelemben magának kérte a szigethi 
erősség kapitányságát, mert tudta, hogy az nemcsak birtokainak, hanem Magyar-
országnak is bástyája. Ferdinánd király szívesen teljesítette kérését, és egyben felha-
talmazta, ha a török megtámadná a várat, maga elmehet az ostrom elől, helyettest 
állítva. De Zrínyi Csáktornyán végrendelkezett. Megölelte ifjú, szép feleségét, hom-
lokon csókolta nemrég született fiúcskájukat, és elment Szigethbe, hogy felvegye a 
harcot a törökkel. Tette ezt annak ellenére, hogy Ferdinánd halála után az utódjával, 
Miksával nem volt felhőtlen a viszonya. Ez régről adódott. Ő a császár öccsét, Ferdi-
nándot katonai erényeinél fogva alkalmasabbnak találta a trónra ezekben a zivataros 
időkben, és véleményét ki is mondta.

Most itt állt a kapitányi ház fegyvertermében. Mellette kuzinja, Alapy Gáspár, 
aki vicekapitányként járt el minden ügyben. Alacsony, fekete ember volt. Tán nem is 
igaz, hogy ő is a Subics nemzetségből származik. De ha az eszét és az ügyek intézésé-
re való rátermettségét nézték, már senki nem kételkedett.

A teremben a falakon pajzsok és kardok, buzogányok, az állványon mellvért 
csillogott. A borongós idő kevés világosságot adott az egyébként is kis keretű, ólmo-
zott üvegű ablakoknak. De az elég volt, hogy a fegyvereken megálljon, hangsúlyozva, 
mi a fontos a mai világban.

Cserenkó átázott köpenyét kint hagyta az ajtónállóra bízva, s maga a terembe 
lépve meghajolt.

– Nagyságos uram… megtértem…
– Hozott Isten – fogadta köszönését Zrínyi, és mindjárt folytatta –, de mielőtt 

mondókádba kezdenél, egy kupa bort hörpints fel, mert látom didergésedből, meg-
vesz az Isten hidege…

Szokás volt a Nagyságos úr udvarában az érkezőt egy megérdemelt pohár bor-
ral fogadni. A szögletből előlépő szolga fatálcán nyújtotta az öblös poharat. A kama-
rás megragadta, és felemelve mondta:
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– A Magasságos éltessen, Nagyságos uram…
– Miként mindnyájunkat – jött rá a felelet.
Ezt követően Cserenkó belekezdett a pozsonyi történetbe. Február eleje óta 

vitáztak az urak, és a hangulatuk még az esti borozgatásokkor sem vidult fel. Miksa 
császár nem tisztelte meg jelenlétével a diétát. Már előző év karácsonyakor elutazott 
Augsburgba, a német birodalmi gyűlésre. Felmérvén a török veszélyt s a maga tehet-
ségét, segélyt akart szerezni, pénzben, katonában, mert ha Bécs elbukik, nem fog ott 
megállani az oszmán. A német tartományok fognak sorra kerülni.

A Pozsonyba összehívott országgyűlésre fiát, Károly főherceget küldte, kép-
viselje és győzze meg a rendeket, akik korábban, a béke idején, a török betörésekkor 
igencsak harciasak voltak, és háborút akartak. De mostanra, amikor igazán nagy lett 
a veszély, elpárolgott a vehemenciájuk. Hallani sem akartak a háborúról, mert az azt 
jelentené, hogy a zsebükbe kell nyúlniuk. Adózniuk vagy katonát állítaniuk. S azok 
voltak többségben, akik a veszélytől távol bírtak uradalmakat. Nem az ő portájuk 
égett volna.

– A diéta „elég zajos volt, úgyhogy nála zajosabb még nemigen volt” – fejezte 
be a beszédét Cserenkó.

– Zajos volt – bólintott Zrínyi. – De mennyire ismerem én ezt, amikor nagy 
hanggal kell, és nem szablyával hadakozni. Hányszor durrant bennem a méreg… hát 
nem értik, hogy a portánk előtt állnak, már égnek a szalmakoszorúk, csak az van 
hátra, hogy a zsindelyre vessék?…

– Ha nem olvassák fel Nagyságod levelét, hogy biztos forrásból tudja, a nyár-
ban soha nem látott sereggel jön maga Szolimán az országra, még azt a jobbágytel-
kenkénti kettő aranyforint hadiadót sem szavazták volna meg…

– Szép dolog, mondhatom – vágott Zrínyi öklével az asztalra. – Mintha a po-
gánnyal cimborálók ülnének a haditanácsban is! Naszuf bég szerint már biztos, hogy 
ellenünk jön a török… Emlékezzetek, hogy nemrég itt járva a komisszárok mindent 
felforgattak, vizsgáltak, kutakodtak, és végül Belczer főhadbiztos a négyszáz huszárt 
Szigethbe soknak találta és felére apasztotta. Negyvenezer forint zsoldot sikerült ez-
zel neki a kincstárnak megtakarítania… a várat a nagy veszélyben gyengíteni…

Alapy Gáspárnak, ha lehet, még sötétebb lett az arca. A gazdasági ügyekkel 
ő foglalkozott Balázs deákkal, ők vették számba a befolyt pénzeket, terményeket. A 
főhadbiztos intézkedése most is haragot váltott ki belőle. Ahogy szóba került, nem 
bírta ki, hogy gunyorosan meg ne szólaljon:

– Mint tudjuk, az aranyforint firenzei, a nevét Firenze városról kapta, deák 
neve florentinus, firenzei, ahogy mi mondjuk, florint. Még Károly Róbert királyunk 
rendelte, hogy Keresztelő Szent János képe legyen rávésve, Karolus rex körirattal. De 
azt is elrendelhette volna, hogy megégesse a kezét annak, aki fösvénységből rontást 
hoz vele…

– Hacsak nem mi fogunk megégni… nagyságos uraim – mondta Cserenkó –, 
mert az a tűz, ami indulattól hajtva elindul Sztambulból, elérhet idáig…

– Amíg itt e nagy víz, mely övez bennünket, és vannak oltásra csebrek is, bíz-
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hatunk… de úgy tűnik, elsőben magunkban, és nem másokban – mondta Zrínyi 
Miklós, és felállt. – Menj, pihend ki magad, aztán állj szolgálatomba… Lesz itt do-
log, hogy tudjad… Ezer gyalogost fogadhatok még, itt marad a dunántúli főkapi-
tányi hadam kétszázötven katonája. A városnak is van százötven fegyverrel bánni 
tudó férfija, és saját költségemen száz huszárt is tartok… Kifizettem a vitézek öthavi 
zsoldtartozását a saját erszényemből, ők biztosan maradnak… és még jönnek, egyre 
jönnek mások is…

Cserenkó, ahogy az úr távozott, Alapyval egyetértve, még egy kupa bort le-
hajtott. Aztán megkereste szállását, le sem vetkőzött, csak a csizmáját rúgta le. Vé-
gigdőlt szalmazsákján, és a salétrom verte fal felé fordulva magára húzta medvebőr 
bundáját. Igaz, hogy kicsit már megkopott, de egykori gazdáját maga lőtte Zrín vára 
közelében, a kék hegyek közt.

Edirne felett az ég derült volt. Néha egy bárányfelhő úszott a nap elé, pár perc-
re eltakarva mosolyát. Aztán tovament, hogy majd helyet adjon egy másiknak, de ez 
nem zavarta a jó időt. Milyen is lehetne más, amikor felkerekedik a padisah? Serege a 
város melletti mezőn a tél elmúltával már gyülekezni kezdett. A pejkek száguldása a 
világ égtájai felé egyre szaporította az idetartó harcosokat. De nemcsak a katonákét. 
Egymás után érkeztek kíséretükkel a szerájhoz tartozó méltóságok, akik a háborúk 
idején ez eddig nem csatlakoztak a hadba vonuló sereghez.

A hódító Szulejmán szultán eddig tizenkét győzelemmel végződő hadjáratot 
indított. Ebből hatot Üngürüsz ellen, és a mostanit, minden eddigit meghaladó ké-
szültséggel. Ugyan miért jött el az edirnei mezőre Ejri Abdizáde Mehmed Cselebi-
nisándzsi, a ruméliai és anatóliai kádiaszkerek, Hamir és Abdullah bin Abdullah. 
Murád efendi fődefterdár felügyelete alatt itt van az államkincstár. De itt vannak 
a padisah tisztviselői és szolgái. A szépolvasója, aranyművese, orvosa, szakácsa és 
ételkóstolója, és ki tudja felsorolni, még kik. Az egész udvartartását magával hozta, 
csak utódja, Szelim maradt Konstantinápolyban, hogy kormányozza a birodalmat.

Valakinek a szelleme elkísérte. Hürremé, a haszeki szultánáé, az egyedüli 
feleségé; ahogy a gyaurok nevezték: Rokszolána, született Alexandra Liszovszka, a 
ruténiai. A vidám asszony, ahogy a szultán nevezte. Élete szerelme, aki hat éve malá-
riával költözött el e világból. Konstantinápolyban, indulása előtt Szulejmán elment a 
türbéjébe. Ott fohászkodott, hogy segítse Allah, az Egyedüli Hatalmas és Kegyelmes 
a hadjáraton, hogy befejezhesse a nagy művet, hódításaira feltehesse a koronát Kizil 
Elmával, Bécs városával. Ezzel világbirodalmat hagy utódjára és a muszlim vallás 
dicsőségére.

Reggel a szajban elé gördült a lefüggönyözött kocsi. Ebben teszi meg 125 mér-
földön keresztül az utat. Már ott álltak a méltóságok, megjelenésére várva. A szerdár, 
Szokollu Távil Mehmed nagyvezír mellett Semszi Ahmed pasa második vezír, Fer-
hád pasa harmadik, Ahmed pasa negyedik, Kizil Ahmed Musztafa pasa ötödik ve-
zír. Ott volt Szemiz Ahmed pasa ruméliai beglerbég, Szál Mehmed pasa anatóliai és 
Cserkesz Szulejmán pasa karamániai beglerbégek. Egyvalaki még ott állt a fővezér 
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balján: Ali Portug, a portugál rabszolgából lett nikodémiai beglerbég. Az ostromok 
műszaki mestere ő, aki győzelmeket harcolt ki az oszmán birodalomnak.

Szulejmán szultán fekete kaftánban lépett ki a szajban alá. Arca előtt most 
nem volt a könnyű fátyol, mint ahogy azt mostanában viselni szokta. Látszott meg-
szíjasodott arcán a kor, az elmúlt számos év nyoma. Kegyelemnek volt mondható, 
hogy megérhette, mint egyetlen elődje sem, a hosszú uralkodást. S mint ahogy azt 
a velük utazó Szelaniki Musztafa írta: „a testében azonban az öregségtől származó 
gyengeség és bágyadtság volt, és a köszvény betegség sokat gyötörte és kínozta”, de ez 
nem tántorította vissza, hogy a hosszú útra induljon.

A padisah megjelenésére kitört az üdvrivalgás. Ő, aki aggkorára mélysége-
sen vallásos lett, csak Allah nevét hallotta meg. Tekintetét végighordozta az indulás-
ra kész seregen. Többen látni vélték, mintha egy angyal állna mögötte kiterjesztett 
szárnyakkal. Talán maga Gábriel, aki Mohamed prófétának hozta el Allah rendel-
kezéseit, a Korán szúráit. Egymásra néztek a méltóságok és a harcosok. Különleges 
látomás, ugyan mit jelenthet? A Paradicsomot vagy a Gyehennát? Kinek mi jut majd 
útja végén, erre figyelmeztet az angyal.

– El-hamdüli-llah! Iléri! – kiáltotta a padisah, és keze előrelendülve mutatta 
az utat.

Az újra kitörő üdvrivalgást megtörték a mehterek dobjai és csincsái. A kato-
nai zenekar hangjaira elindult a sereg. Szeme fényei a gyalogos janicsárok és a lovas 
szpáhik voltak. Ez elfoglalt helyükből és vonulásukból is következett. A fehér kecsés, 
vállukon puskájukat hordó, mint ahogy nevezték, új sereg katonái szigorú fegyelem-
ben képzett harcosok voltak. Többségük keresztény gyermekként a devsirme kö-
vetkeztében került török fogságba, majd a janicsáriskolába. A janicsárok akaratára 
még a padisah is figyelt. Előfordult, hogy zendülésükkel szultánokat taszítottak le  
a trónról.

A páncélos szpáhi lovasok katonáskodásukért kaptak a szultántól ziámetet. 
De nem örökre. Addig, míg megérdemelték szolgálatukkal. Ezért igyekeztek kitűnni 
a harcban. Sorolni lehetne, hogy a lovas akindzsik, a gurebák és a szilahdárok, asza-
bok, tüfendzsik és mások miként vonultak hadrendben. Nem említve a csepűrágó 
népséget, akik mindennel kiszolgálták a katonákat. Eladtak és szereztek.

A katonai zenekarok, hisz több mérföld hosszúságban tekergett a kanyargós 
utakon a sereg, hallótávolságon kívül egymást követték. Kellett a muzsika, hogy lel-
kesedést és erőt adjon a harcosoknak. Volt, amikor az ének is felzendült. Rendszerint 
fohászkodással végződött, és kimúltak a mérföldek a seregben menetelők lábai alatt.

Az aszaboktól kissé lemaradva, a könnyű ágyúkat vontató ökrös kocsik mö-
gött egy ekhós szekér haladt. Hátsó takarója fellebbentve, hogy a melegben a levegő 
járja. Ugyan volt egy könnyű csipkefüggöny, amely a belsejét takarta, de néha az is 
fellibbent, és látni engedte a bent ülő fiatal nőket.

Az ekhós szekérre akindzsik vigyáztak. Ők szerezték az élelmet, előzetesen 
biztosították a csatatereket. Száguldó könnyűlovasok voltak acélsisakkal, bőrvértek-
ben. Nem tartoztak abba a szigorú rendbe, mint a szpáhik vagy a janicsárok. Őrzés-
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sel is megbízták őket, mint ez esetben is tette Ali Portug, a nikodémiai, hogy míg ő a 
dolga után jár, vigyázzanak kísérőire.

Egy deli vágtatott társa kíséretében az ekhós szekérhez, mintha üldöznék 
őket, pedig csak unalmukat űzték így. Az egyiknek kezében egy ág, tele rózsaszínű 
virágokkal. A szekér végéhez léptetett. Az akindzsik engedték, mert tudták, hogy a 
lovas a beglerbéghez tartozik.

Behram Hirszlioglu a nevében – a hirszli törekvőt jelent – jelezte egyéniségét. 
Nem véletlenül került a beglerbéghez. Az iskolában kitűnt az adzsemioglanok közül. 
Nemcsak termete és egyiptomi arcszíne, ragadozómadár csőréhez hasonlatos orra, 
és mindezek mellett szokatlan kék szeme hívta fel magára a figyelmet, hanem kard-
forgatásban, lándzsavetésben is jeleskedett társai közt. A topcsik körül is szívesen 
forgolódott, érdekelték az ágyúk, a golyóbisok röppályája, és egyáltalán minden, ami 
a várvíváshoz szükséges. Így hívta fel magára a nagy tekintélyű bég figyelmét.

Ali Portug kevés beszédű ember volt. Az hírlett róla, különleges tulajdonsága 
– ami egy embernek sem –, hogy átlát a várfalakon. Elég, ha csak körbelovagolja a 
meghódítani kívánt erősséget, és már tudja, hol vannak a gyenge pontjai. Hová kell 
állítani az ágyútelepeket, mit kell lerombolni, hogy aztán a hit oroszlánjai, megro-
hanva a réseket, hamarosan kitűzzék a szandzsák-iserífit, a próféta szent zöld zász-
laját és a bíbor győzelmi lobogókat. Ugyan hogyan lehetne az másként, ha nem látna 
át a falakon?

A nikodémiai szandzsákbég, bár ezrek voltak körülötte, mégis magányos volt. 
Kerülte a felesleges társalkodást. Ő volt az, akiben különösen bízott a padisah, mert 
ahol eddig megjelent, a várfalak leomlottak. A szultán erre a hadjáratra is úgy ren-
delkezett, hogy az ostrom rohamainak előkészítése Ali feladata. Szabad keze van, és 
a szerdár, a vezérek is ezt figyelembe véve parancsolgathattak.

A kevésbeszédűség, s hogy nem látogatta a kávézókat és azokat a helyeket, 
ahol huri-szépségű leányok szórakoztatják a harcban megfáradt vezéreket, nem je-
lentett mogorvaságot. Arca felderült, ha meglátta a leányt, aki a közelében volt; bár-
hova is szólította a feladat, ekhós kocsiján társnőivel magával hozta. Ki volt Kara 
Ahter, a fekete csillag lánya, senki se tudta. Serdülőként került a beglerbég palotá-
jába. Elkülönítve a háremtől, figyelmes nevelést kapott. Megtanulta a betűket, s a 
hangszer húrjait nálánál senki nem pengette szebben. S ha a bég fáradtan hazatért, 
rendszerint őt kérette magához hangszerével. Senki sem tudta, asszonyává tette-e, 
vagy talán a lánya, akit később talált meg…

Ahter gyönyörű volt. Fekete, göndörödő haja a derekáig ért, és alacsony ter-
mete ellenére testének formái hibátlanok voltak. Keblei és arca rögtön felhívták a 
figyelmét annak, aki ránézett. Arca kreol tengerkék szemmel. Nehéz volt szabadulni 
tekintetétől, ha valakin megállt. Suttogták az emberek, hogy a bégnek a kék szeműek 
a kedvencei. Valóban, mondták bólogatva, keveseknek adatik meg ezen a tájon, mert 
errefelé fekete és olajbarna szemek tekintenek a világba.

Amint Behram megjelent a kocsi mögött, Ahter arcfátylát maga elé húzta és a 
saroglyába térdelt.
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– Hosgeldin… – mondta, és szeme fénylett.
– Hosbulduk – felelte az ifjú, miként az illett, és átnyújtotta a virágzó ágat a 

lánynak.
– Meggyfáról vágtam… sajnos gyümölcsét még nem hozhattam…
– Tesekkürederim – felelte a lány. – De tán majd annak is eljön az ideje… és 

nem feledkezel el rólam, mint mostanában…
– Bár tehetném… ha majd megpihenünk. Tán meglátogathatlak uram enge-

délyével.
– Hosszú az út odáig? – kérdezte a lány, miközben megszagolta a virágokat.
– Már nem olyan nagyon… túl a nagy folyón lesz a pihenő.
– Milyen virág az, amelynek nincs illata, csak szép, ugyan virág az? – kérdezte 

Ahter.
– Mint a szép leány… aki elérhetetlen. Éppen olyan – felelte Behram, és magá-

hoz intve kísérőjét, Iszakot, megeresztették a gyeplőt, és visszafelé vágtattak. Ahter 
csak akkor ült vissza társnői közé, mikor már elvesztette szeme elől őket.

– Güle… güle… – suttogta, és mintha a szélfuvallat jókedvét is magával vitte 
volna.

A lovasok a vonuló sereg azon részéhez értek, ahol aszabok kíséretében az ost-
rom munkáira összetereltek meneteltek. Ők fogják majd az ágyútelepek sáncait, a 
várfalak alatti aknákat kiásni, építeni a bástyákhoz az ostromutakat, közben hátul-
ról a korbácsos hajcsárok űzik őket munkára. Szemből majd a várvédők golyói tize-
delik őket. Voltak, akiket szekerükkel együtt fogtak el és hozták magukkal. Szomorú 
menet volt ez. Azoké a keresztény jobbágyoké és parasztoké, akik a balsorsuk követ-
keztében a hadak vonulásának közelében születtek vagy költöztek, és időben nem 
menekültek el útjukból. Ki volt adva a parancs az akindzsiknak: minden munkára 
fogható férfit, serdült ifjút el kell fogni, csuklójukra kötelet vetni, és nem hallgatva 
rimánkodásukra, a sereghez terelni.

Lehajtott fejjel, többségük beletörődve sorsába, egymás lábnyomába lépve me-
neteltek. Amikor a lovasok a közelükbe értek, egyik gubás ember kidőlt a sorból. 
Egy szakadt ingű fiatalember, akinek arcán ütések nyomai kéklettek, mellé lépett, és 
próbálta felemelni.

– Hé, Tata… keljék már föl! Mindjárt jönnek és ütnek… hallja-e? – és szava 
beigazolódott. Melléjük lépve egy sötét tekintetű aszab botját felemelte, miközben 
kiáltotta:

– Murdár! Hajde! – De a fiatalember elkapta a lesújtó csuklót. Az aszab fel-
szisszent, és másik kezével kirántotta a handzsárját.

– Durun! – kiáltott a katonára az éppen odaérő Behram.
Az leeresztette a kivont fegyvert. A fiatal férfi elengedte a botot tartó csuklót. 

Az öreg, akinek napbarnított arcát ráncok torzították, nehézkesen felült.
– Ne bántsd, látod, hogy magához tért – szólt a katonára Behram. Az mérges 

tekintetet vetett rá, de meghajolt, és indult a menettel.
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– Kérdezd meg tőle, kik ők – fordult Behram Iszakhoz, aki erről a földről szár-
mazott, és nem felejtette el a nyelvet.

Közben az ifjú felsegítette az öreget. Felkarját a vállára vette, aztán meghajtot-
ta fejét, így köszönve meg a segítséget.

– Honnan jöttetek? – kérdezte Iszak, miközben egyre hátrafaroló lovát pró-
bálta visszafogni. A fiatalember meglepődött a magyar szón.

– Mi, uram… sehonnan sem jöttünk, merthogy nem önszántunkból vagyunk 
itt. A Szerémségben fogtak el a martalócok nagyapámmal, hogy vásárról tartottunk 
haza. Mindenünket elvették, és idehajtottak… Még én valahogy bírom, de a szegíny 
öreg… kegyelmezzetek! Engedjétek el, úgysem veszitek hasznát, hisz hálni jár belé 
a lélek… – az idős ember alig állt a lábán. Veresedő szeméből lassan csordogált a 
könny.

– Mi a neved? – kérdezte Iszak.
– Gábris… Balog Gábris…
– Erős vagy, mint egy bika… hát vigyázz magadra! Kár lenne ágyútöltelék-

ként végezned – mondta Behram után Iszak. – Az öreget meg engedd, jöjjön velünk, 
szabadon eresztjük… haljék meg otthon, ha hazaérhet még.

Az öreg kezdetben nem értette, mi történik. De hogy unokája elmagyarázta, 
csak a fejét rázta, és egyre mondogatott valamit, amit nem értettek.

– Nem akar – szólalt meg szomorúan Gábris. – Messze van a haza… inkább 
mellettem maradna, hogy legyen, aki eltemesse… De köszönöm jóságotokat – hajolt 
meg.

A lovasok továbbrúgtattak. Behram fejéből kitörlődött Ahter mosolya. Egyre 
az öreg megtört arca jelent meg előtte, mintha egy rég bezárt ajtó kezdene kinyílni. 
Nem emlékezett a szüleire, senkire, csak kiskorából egy asszonyra, aki nem nevezte 
fiának. Ő volt mellette, mégis csak nagyon halvány képek rajzolódtak ki róla. Inkább 
emlékezett az iskolára. Aztán amint rátalált a bég, megváltozott az élete. Nem fog-
lalkozott azzal, hogy honnan jöhetett. Ahogy a foglyok menetelő hosszú sorát nézte, 
több ezren lehettek. Szürkeségük, mint amikor a hamut felkapja a szél, beterítette 
kedvét.

Szigethben harsány kürtszó riasztotta a délidő utáni pihenőbe vackolódókat. 
Nemcsak a Várban, hanem az Óvárosban is felkapták a fejüket a polgárok. Akiknek 
sürgős dolguk volt, akár az istállók környékén vagy a falakon túli, Királyi kerteknek 
nevezett gyümölcsös és veteményesben, azok is iramodtak a biztonságot jelentő fa-
lak közé. Különösen a mostani időkben, amikor egyre fenyegetőbb hírek érkeztek a 
török sereg közeledtéről.

A Királyi kertek a Vár délkeleti Hegy bástyája felé, a tó partján kezdődött. Jó 
fekete földje volt, és közel volt az Óváros északkeleti falán levő Pécsi kapuhoz is. Az 
erősségben és a hozzácsatlakozó Ó- és Újvárosban voltak fák és konyhakertek, de a 
sziget vizenyős talaja nem volt a legjobb a művelésre, silány termést adott. Esősebb 
időkben, hogy a város utcáin közlekedni lehessen, pallókat, gerendákat kellett az 
utakra fektetni.
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Nem volt sok utcája az Óvárosnak. A tó partjától nyugatra egy széles töltés, 
amelyen két szekér elfért, fogta föl a vizet, s vezetett fertályórányi járásra a Patai ka-
puhoz, s onnan utcaként a keleti Pécsi kapuhoz. Ezt keresztezte a másik utca észak-
ról, a Vár felőli kaputól déli irányban, a Siklósi kapuhoz. Ahol egymást metszették, 
ott volt a tér. Itt állt a templom és egykori Török Bálint úr háza. Ezekből az utcákból 
nyíltak a keskeny sikátorok, melyeken szűkösen fért el egy szekér. Volt belőle nem-
egyszer sokadalom, hogy most akkor ki curukkoljon vissza, hogy mások tovább tud-
janak hajtani.

Az Óváros Siklósi kapuját keskeny híd kötötte össze a fapalánkkal védett Új-
várossal, ahol a zsúpfedeles vályogházak, mint a gombák az erdőben, rendezetlenül 
terültek el. De mégis úgy, hogy közlekedni lehessen a Siklósi útra nyíló kapuhoz, 
amelyet vizesárok védett. Ha valaki bebocsátást akart a városba, csak a hídján ke-
resztül mehetett be oda.

A Királyi kertekben a cseresznyefák úgy néztek ki, mint lakodalomra készülő 
menyasszonyok, akik függőkkel vannak feldíszítve, zöld lombjukban pirosló gyü-
mölcseikkel. Egy idősebb, bocskoros ember, aki a zöldségeságyások közt kapálgatott, 
gyakran tekingetett a fákra. Rajtuk szoknyájukat alul összecsomózott lányok, jóked-
vűen nevetgélve szedték kosaraikba a cseresznyét.

– Melyiteknek van szebb fülönfüggője, mint nekem? – kiáltotta a barna, hosz-
szú copfját perecformába kötött leány, az egyik fa tetejébe ágaskodva. Fejét vidáman 
forgatta, a fülére akasztott cseresznyék mintha valóban rubin ékszerek lettek volna.

– Nekem, meg neki… – jött a felelet egyik társnőjétől, aki már inggallérját is 
feldíszítette.

– És kinek van jobb hintája, mint nekem? – hallatszott újra a felhívás, és a lány 
a magasban kiállva a szélső ágra, a felettibe kapaszkodva vette a lendületeket; miköz-
ben a fáról záporoztak a cseresznyék.

A bocskoros öreg erre már kiegyenesedett. Nyögve a derekát nyomogatta, 
majd a fejét csóválva megszólalt:

– Ej, Hanga kisasszony… aztán ha le tetszik kéretőzni onnan, ki fog majd el-
számolni a vajda úrnak?!

Az öreg Fülöp volt megbízva, hogy ügyeljen a lányokra, míg azok kedvüket 
lelik a cseresznyézésben. Úgysem sokáig maradnak meg ezek a szép fák, ha erre veszi 
a török az útját. A Nagyságos minden fát kivágat, ami lőtávolságra van az erősség kö-
rül. Egyrészt, hogy ne nyújtsanak fedezéket a támadóknak, másrészt, hogy ne aka-
dályozzák a kilövést, harmadrészt, hogy ne tudják anyagukat felhasználni az ostrom 
munkálataihoz.

Fülöp nem véletlenül aggódott. Mindenese volt Bátay Péternek, a régóta Szi-
gethben szolgáló vajdának. Híres ember volt, katonáival rendszeresen be-beütött 
a hódoltság területeire, nem kis kárt okozva. Mehmed pasa többször bepanaszolta 
Zrínyinél. Na ugyan jó helyen, mert ezért a vajda nem feddést, hanem dicséretet 
kapott.
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– Hát ki más, mint maga az öreg Tata… – jött az incselkedő válasz. – De ne 
tartson tőle, elkapna engem és földre tenne az én őrangyalom…

– Vagy inkább az Istvánffy Pál úr, nem igaz? – jött a vihogó megjegyzés és 
helyeslés a többi lánytól.

– Boszorkák! – kiáltotta nevetve Hanga.
Ekkor hangzott el a kürtszó, ami egy pillanat alatt véget vetett a jókedvnek. A 

lányok az öregre néztek. Fülöp körbetekintett, és jól lehetett látni, hogy a Pécsi kaput 
kitárják, de nem vágtatnak ki lovasok, mint ellenség közeledtekor, hogy a falakon 
kívül ugrasszák meg őket.

– Sebaj, kisasszonykák… nem ellenség, de valakik jönnek. Azért jobb lesz 
szödölözködni! Előttük beérni a kapun, mert hát ahol ennyi fehércseléd van… sose 
lehet tudni, nem nézi-e valaki egyiket batyunak… aztán hogy számolok el róla…

Nem sokkal, hogy teli kosaraikkal a lányok beértek a kapun, feltűnt egy több 
szekérből álló csapat. Az ökrök nekiveselkedve vontatták terhüket, s mellettük lovas 
katonák vigyáztak. A híre megelőzte a szállítmányt, ami a bécsi arzenálból érkezett. 
Zrínyi bizalma azóta megingott, hogy a bécsi komisszár várlátogatása során a huszá-
rok felét elrendelte a védők közül – de nem volt más választása, mint hogy reméljen.

Nem kellett meneszteni Alapy után, hogy jöjjön az ágyúk háza elé a belső vár-
ba, ahol a fegyvereket tárolták. Nemcsak Alapy, hanem mindazok a tisztek, parancs-
nokok a helyszínen teremtek, akik itthon voltak. Ahogy a szekerek bedöcögtek az 
Óváros kapuján s végighaladtak az utcán, úgy csoportosult köréjük a nép, és mint 
egy meghirdetett körmenet, kísérték őket a térre.

Miután lekerültek a ponyvák a szekerekről, Alapy és Balázs deák számba vette 
a küldeményt. Szorgalmasan feljegyezték azokat, amik eltűntek az ágyúk házának 
sötét kapujában. Zrínyi maga után intette tisztjeit. A bámészkodók, megtárgyalva az 
esetet, a dolgukra mentek.

A kapitányi házban nem lehet azt mondani, hogy Zrínyi arca derűs lett volna, 
miközben Balázs deák összegzését hallgatta.

– Ágyút, amely nagy kalibernek mondható, mindössze három darabot szá-
moltam… kilenc falkonettát és kettő hauffnitzet… Kétezer-négyszáz ágyúgolyót…
háromszázötven lándzsát és alabárdot…

– Hát… nem mondható különleges szállítmánynak – szólalt meg Alapy – a 
három nagy ágyú. Az igen… hogy lőport, acélt, vasat is küldtek. De azt nem felejtem, 
hogy egyetlen puskát sem…

– A méltóságos haditanács figyelme, úgy látszik, csak ennyire volt elég – 
mondta Zrínyi, visszanyelve kitörni készülő méltatlankodását.

– Gyülekeznek Győrnél a seregek. Azt ígérték, hogy felmentik az ostromlott 
várat – jegyezte meg halkan Cserenkó.

– Hát… majd meglátjuk. Ideérnek-e, ha itt állna meg a török, ami most már 
előttük is tudott – mondta Zrínyi, és kifordulva a szobából, erőteljesen tette be maga 
után az ajtót.

Istvánffy Pál hadnagy éppen ekkor igyekezett Juranics Lőrinccel a kapitányi 
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házba, hogy engedélyt kérjenek csatlakozni a felderítő portyához. Mohács alá kíván-
tak eljutni, megtudni, igaz-e a hír, hogy nagy híd készült a Dráván, mert azon akar 
Szulejmán átkelni seregével. Zrínyi, ahogy kilépett a kapun, éppen beléjük botlott. 
Amint előhozakodtak kérésükkel, borús arccal kis ideig gondolkodott, majd meg-
szólalt:

– Nem bánom… de azt is megmondom, csetepatéba nem bocsátkozhattok! 
Most nem! Majd annak is eljön az ideje… Csak hírt hozhattok… – és választ sem 
várva, indult a külső várba vezető híd felé.

Ahhoz nem kellett sokat mennie. A kerek tornyot, a börtönt és az ágyúkat 
magában foglaló, középső várnak nevezett részen hogy átmenjen, nem kellett elfá-
radnia, hogy aztán a fallal övezett, mély és széles vizesárokkal védett kapuhoz érjen. 
Lépteinek döngése a hídon, mintha nagydobot püfölnének, elárulta, igazán nincs 
virágos kedvében.

A vitézek összenéztek. Ugyan mi baja lehet a kapitányuknak, hogy velük ilyen 
kurtán végzett. Ha valakik számítottak ebben az erősségben, ők biztosan Szigeth vi-
rágai közé tartoztak. Kisasszonyfalvi Istvánffy Pál nagyapja a megye alispánja volt. 
Nagybátyja a mohácsi síkon esett el. Apja a páduai egyetemen tanult, tagja lett a ki-
rályi helytartótanácsnak, szépíró, aki Szigeth kapitánya is volt. Testvérével, Miklós-
sal e falak közt gyerekeskedett. Pál örökölte felmenői tehetségét, erős, magas termetű 
vitéz volt.

Juranics Lőrincről ennyit nem lehetett tudni. Csak azt, ahogy felserdült, Zrí-
nyihez került, és vitéz hadnagy vált belőle. Úgyannyira, hogy Zrínyi Orsolyának lett 
a jegyese. Azt kevesen mondhatták el, hogy a Nagyságos leányaihoz férkőzhetnek. 
Ahhoz legalább egy Batthyánynak kellett lenni, mint aki a másik leányt, Katát Mo-
gyorókeréken oltár elé vezethette.

– Ugyancsak darázs csíphette a kedvét urunknak – mormogta maga elé Ist-
vánffy. – Már hogy lehet azt kívánni, ha az ember végre kiszabadul, kardját mindvé-
gig a hüvelyében hordozza?

– Csípte, nem csípte, az biztosan oka lehet, hogy puskákat nem küldtek a szál-
lítmánnyal, és ez elég baj… porunk nekünk is van. De ha a kardunk kiröppen, kinek 
kell azt tudnia, hogy nem védekezésből-e, mert csak nem hagyhatjuk magunkat le-
kaszabolni – kacsintott a társára Lőrinc.

– Nem szeretem én az ilyet – morgolódott tovább Istvánffy. – Ne keressük a 
bajt, majd csak óvatosan, mert ha rosszul esne, hogy számolnánk el róla, ha már egy-
szer tiltva vagyon a csetepaté…

Több szó nem esett. Indultak a várkapuhoz, ahol jókedvűen gyülekeztek a fel-
derítő portyába sorozottak. A visszaúton, hacsak nem zargatják őket, egy kis csip-
kelődés-csetepaté megeshet a török uralta részeken. Mindig lehetett szerezni némi 
dicsőséget. Ha mást nem is, egy-két tömlő bort, mert a Nagyságos keményen tiltotta 
most a szegény nép nyomorgatását.

Akkor érkeztek a csapathoz, amikor Dandó Ferenc és Radován Jakab, akik 
parancsnokságára volt bízva a portya. Jelentkeztek náluk, hogy csatlakoznak. Ist-
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vánffy azt is kijelentette, mindenben a Nagyságos kijelölte két vajda parancsol, ők is 
ahhoz tartják magukat.

A délnyugati nagy bástya volt a legerősebb. Néhai Nádasdy Tamás nádor, or-
szágos főkapitány, Zrínyi barátjának nevét viselte. Nemcsak az iránta való tiszte-
letből, hanem életében ő küldött nem kevés pénzt a sajátjából a vár megerősítésére. 
Közelében, a déli falon volt a várkapu. Szúrós szag terjengett a levegőben, ebből is 
lehetett tudni, hogy a fal mellett álló épületek az istállók, és itt volt a trágyadomb is. 
Mindez úgy hozzátartozott a várhoz, mint kisködmön a viselőjéhez.

Hosszú fahíd vezetett az Óváros északi kapujához. A közepén ácsolt torony-
ban volt az őrség, amely fel- és leengedte a híd felvonható részét. A lovak vasalt patái 
alatt dübörgött a fahíd, és rázkódtak a mocsaras vízben a ráhordott földdarabok. 
Egy csapat érkezése vagy távozása mindig eseménynek számított. Mostanában nagy 
volt a jövés-menés. Akinek nem volt dolga, volt min bámészkodnia, a gyerkőcök pe-
dig fakardjukkal a kapuig kísérték a portyára indulókat.

A Királyi kertekből már rég beértek a lányok. Megbámulták az arzenál külde-
ményét. Volt, aki hazaindult, mások maradtak a monostor előtti téren, mert mindig 
volt megbeszélnivaló, tervezgetés, találgatás, mit hoz a jövendő. Ez nem volt vidám, 
mert tudták, hogy hamarosan megváltozhat eddigi életük.

Kidoboltatta a Nagyságos, ha a török megszállná a várat, előtte jó időben az 
asszonyok és a gyermekek, öregek szedelőzködjenek, hagyják el Szigethet. Menjen, 
ki teheti, távol lakó rokonához. Húzza meg ott magát, amíg az ostrom tart. Aztán ha 
Isten segedelmével sikerül az erősséget megtartani, és eltakarodnak az ostromlók, 
visszajöhetnek. Akiknek nincsenek rokonaik, kéredzkedjenek be valamelyik helyre. 
A tél beálltáig el fog dőlni Szigeth sorsa.

Letelepedtek a piaci üres asztalokra. A fegyverekkel megrakott szekerek vo-
nulása eszébe juttatta a lányoknak, minek néznek elébe. Erről kezdtek beszélni. A 
korábbi kertbeli önfeledt jókedv és tréfálkozás nem tért vissza.

– Mi elmegyünk anyámmal – mondta Orsics Kincső. – Nem akartunk, de 
apám hallani sem akart a maradásunkról… Azt mondta, elég lesz neki magára vi-
gyáznia, nemhogy még miattunk is aggódnia kelljen itt…

– S ha elmentek a bizonytalan nagyvilágba, akkor nem kell aggódnia? – kér-
dezte Medvei Fruzsina.

– Van hova… a tótok földjére, túl a Tátrán… onnan származik ő…
– Hát az már a világ vége…
Nem vitatta senki, hogy az nagyon messze van. Egyik lány megjegyezte: oda 

is kell érni, és ebben a világban, ha nincs biztos kíséret, legalább olyan veszélyes az 
utazás, mintha egy ostromlott várban maradnának.

– És te, Bátay vajda leánya, veled mi lesz? – kérdezte Fruzsina.
– Nem tudom. Menni kellene, meg maradnánk is. Apám azt mondta, ebben 

nem akar parancsolni. Mert ha elesik a vár, és túléljük az ostromot, rabszolgasors 
vár ránk valamelyik piacon… Ha elmegyünk, és gazemberek karmai közé kerülünk, 
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ugyanez lesz a sorsunk… Ezt a várat ez idáig háromszor ostromolták, mindig meg-
védték. Ha most is sikerülne, az lenne a Jóisten kegyelme…

– Úgy igaz, háromszor megvédték… de akkor Zrínyi Nagyságos nem volt ide 
bezárkózva, hanem kívülről segített – jegyezte meg Ilona, Eszpethy Balázs leánya.

Ekkor kanyarodott le a hídról a Dandó vezette portya, és tartott az Óváros 
Vár utcáján keresztül a tér felé. Mire odaértek, már nemcsak a népes gyerekcsapat 
kísérte őket. Repkedtek a kérdések, főként hogy ugyan hova mennek?

– Hát csak ide a szérűbe, a Királyi kertek alá szamócázni – mondta széles mo-
sollyal az egyik kifent bajszú lovas.

– De hisz az még nem is iperedik…
– Hát majd kivárjuk, na hó, te Szürke! – fogta vissza kapkodó fejű lovát, amint 

az ki akart ugrani a rendből, hogy végre kifuthassa magát.
Istvánffy Pál kihúzott derékkal ülte meg lovát, és Juraniccsal bezárva a csapa-

tot lovagoltak. Bátay Hangát meglátva, megdobbant a szíve. Csak ne lenne még alig 
serdült… meg hát a tiszttársának a lánya. De hisz van elég fehércseléd, válogathat 
közülük – hessentette el magától a gondolatot.

Amint elhaladtak a piac mellett, nem tudta megállni, hogy ne keresse Hanga 
tekintetét. Látta, hogy a lány arca pirossá válik, csillog a szeme. Ő szívére tette a ke-
zét, és meghajolt feléje. A lányok kuncogtak, és a hátán érezte a tekinteteket, míg be 
nem fordultak a Siklósi utcába.

A Dráva egyike a négy folyónak – a zöld halomból kiemelkedő fehér kettős ke-
reszttel – az ország címerében. Gyors folyásával is kiérdemelte a tiszteletet. Vidékén 
napok óta szakadt az eső. Hiába közelgett július vége, az időjárás mintha ősziesre for-
dulna. A megáradt folyó sebes örvényeivel és a hátán hordott, erdőszéleken felemelt 
rönkökkel még veszélyesebb lett, mint csendes időben. Meggondolták a halászok, 
túlmerészkedjenek-e öblein, különösen a révészek, hogy a túlpartra elinduljanak-e.

Nem így Hamza pécsi–mohácsi szandzsákbég. Parancsot kapott, hogy hidat 
verjen a folyóra, amelyen Szulejmán szultán seregével majd átkel. De nem akármi-
korra, hanem ahogy odaérnek, kész legyen kettő hét alatt. A padisah a parancs mellé 
tett vörös kendővel nyomatékosította: ha nem készülne el a híd, azzal fojtja meg a 
béget a vojvoda.

A rohanó áradat háromszor mosta el az addig megépített hidat. Tizenhét nap 
megfeszített munka után, amely során sokan elvesztek az örvénylő sodrásban, és 
nemcsak a környékről odahajtott parasztok. A lakosság menekült, ahogy híre kelt, 
közeledik a török sereg. Kanizsán ezer szekér zsúfolódott össze abban reménykedve, 
hogy talán majd jobbra fordul a helyzet.

Számtalan korbácsütés csattant, sokan sebesültek meg és tűntek el, mire a 
száztizennyolc összekapcsolt hajóból álló, 4 800 rőf hosszúságú híd nemcsak a há-
borgó víz felett, hanem az árterületen is átívelve elkészült Eszék és Old falu mel-
lett, az Újtónak nevezett részen. Hamza bég nem sokat pihent ez idő alatt. Vágtatott 
egyik helyről a másikra, és nemegyszer nyakán érezte az összecsavart kendőhurok 
szorítását. Végre megpihenhetett. Hogy feledjen, helyettese, Naszuf bég elküldte a 
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kendőt Szigeth kapitányának. Íme a bizonyság, nem csak szóbeszéd, hogy a padisah 
seregével arra tart.

Megkezdődött az átvonulás a hídon. Szelaniki Musztafa, aki nisándzsi Meh-
med Pasa defterdárja volt, lejegyezte mindazt, amit fontosnak tartott.

– Meglásd, Csakir, erről a hadjáratról fognak majd beszélni a birodalomban 
mindenütt! – mondta a szolgájának, miközben elővetette ládájából a tiszta pergame-
neket, és írónádját kezdte hegyezni.

– De miről is beszélhetnének? – kérdezte bogárfekete szemét gazdájára füg-
gesztve a megszólított. Nemcsak szolga volt, megtanulta a betűvetést, és gyakran 
neki mondta tollba Szelaniki, amit meg akart örökíteni. – Maga a felséges urunk 
vezeti a sereget…

– Vezette eddig is, sokszor… mégis, ez egy különleges hadjárat. Eddig nem 
fordult elő, hogy büntetett, és vonulás közben a környéket fosztogatókra lecsapott 
volna. Tiszta, szent háború lesz ez, a végső leszámolás Ferdinandusz örökösével, 
Miksával… – mondta Musztafa, és ezzel belemerítette írószerszámát a rézkalamá-
risba, a fekete bodzalébe, és Csakirnak nyújtotta.

Az ifjú katib maga elé húzta a ládát, lehajtott teteje most íróhelyül szolgált. 
Óvatosan vette kézbe a papírt, ami ritkaságnak számított. Annyit ért, mint az ezüst, 
csak más mértékkel számolták, és sokkal kevesebb volt belőle. Ezért, ha egy igaz 
musz lim papírdarabot talált, azt illett megőriznie vagy egyik dzsámi falának repe-
désébe rejtenie. Nem lehet tudni, nem Allah neve íródott-e rá. Kisimította a perga-
ment, és érdeklődve nézett urára.

Szelaniki Musztafa előbb meggyújtotta csibukját, és ahogy hosszú szárán a 
végéhez ért, pöffentve a dohány szürke füstjét, lassan mondani kezdte, mikorra és 
hogyan érkezett a diadalra éhes hatalmas sereg a megáradt Drávához; miként kés-
leltette a padisah átkelését a rosszra fordult idő, míg Temmuz havának 20. napján a 
délutáni ezánra átért a folyó túloldalára.

– Ezen az éjjelen – folytatta – a sereggel vonuló levendek és a csőcselék nép 
a környéken a falvakat felgyújtotta és kirabolta. Emiatt a szultán haragjának tüze 
lángra lobbant, a kapudzsikkethüdájával, Gulábi agával száz fegyveres kapudzsit 
küldött azon paranccsal, hogy akiket az égő helyeken találnak, koncolják fel. Egy-
szersmind a nagyvezérhez is küldött szemrehányó írást, meghagyván, hogy a csa-
uszbasival és a vele lévő csauszokkal végeztesse ki azokat, kik e vidéket lángba bo-
rították. A kétszeresen kiadott szigorú parancs értelmében a megtalált gonosztevők 
közül csak kevesen szabadultak, igen sok embert kivégeztek.

Csakir felnézett. Aztán, hogy bátorságot szerezzen, mert megakasztja mestere 
beszédét, letette a tollat. Egy foltokkal teli kendővel, amellyel ki tudja, már mit nem 
töröltek, az ujjaira csorgott bodza fekete levét és a tollat tisztogatta.

– Nem akarom, hogy netán a pergamenre pacázzak… – mondta. – De méltó-
ságos efendi, hogy lehet az: Siklós alatt Mehmed tirhalai szandzsákbéget éjjel meg-
támadták a Zigetvar várából jött lovasok. Nemcsak szétverték a csapatát, hanem a 

Somogy_4_szám 2 korr.indd   22 2016. 11. 23.   6:36



23
Somogy | 2016. 4. szám | Szép Szó – szigetvár

Ujkéry Csaba: SZIGETH FEKETE VIRÁGAI

kincstári aranyakat, tizenhétezer dukátot is elrabolták. Ezért nem bünteti meg őt a 
padisah?…

– Magának köszönhette a bég – mondta elgondolkodva Szelaniki. – A siklósi 
vár parancsnoka figyelmeztette, és a falak közé hívta éjszakára, de nem hallgatott a 
jó szóra… és még örülhet, hogy a feje nem bánja, mint Arszláné, aki Tatát parancs 
ellenére sikertelenül ostromolta. Elvesztette Veszprémet is… aztán idefutott kegye-
lemért…

Szóbeszéd volt a táborban a Siklós alatt elszenvedett csúfos vereség. Előfor-
dulhat, hogy ha éjszaka törnek rá az alvó táborra, kemény hadakozásban alulmarad. 
De hogy a bég egész málháját, nem beszélve a kincstárról, minden aranyát, ezüstjét, 
drága ruháit, fegyvereit és tevéit is elvigyék… Erre mostanában nem volt példa. Azt 
is beszélik, hogy Zrínszki alkapitánya, Alapy és egy Popratovics nevezetű hadnagy 
vezetésével győztek felettük. Aztán felöltötték a díszes kaftánokat, turbánokat, és 
nagy vígság közepette, tevegelve vonultak háborítatlanul vissza a várukba.

Lebbent a sátorlap. Szemiz Ahmed pasa ruméliai beglerbég lépett be Ali Por-
tug pasával. Kíséretükben egy fiatal deli tekercset tartalmazó hengert hozott. Szela-
niki és az írnok felálltak, mélyen meghajoltak. A jövevények áthaladtak az előtéren, 
amikor Ahmed pasa visszalépett, és maga után intette Szelanikit.

Miután letelepedtek a bőrpárnákra, a bég serbet után kiáltott. A szolgák, tud-
va, hogy uruk, ha megtér, mindjárt ezt kéri, előre elkészítve várták. Miután a pasák 
letették kupájukat, a bég közelebb intette a tisztességgel a bejárat mellett állva mara-
dó Behramot és Szelanikit.

– Azért kérettelek, Musztafa, hogy halld, amiről beszélünk, mert tudom, hogy 
mindent megírsz a jövendőnek. János Zsigmond erdélyi fejedelem a zimonyi mezőn 
többször térdre esve közelítette meg a fényes orcájú padisah csókra nyújtott kezét, 
és szolgának nevezte magát, kinek parancsolni a szultán joga. De ez nem feledteti az 
eddig megtett út nehézségeit… Negyvenkilenc nap alatt értünk Edirnétől Belgrádba 
Szófián, Nisen áthaladva. Sereg még sosem tette meg ily gyorsan ezt az utat…

Hatalmasat dörrent az ég. Megrázkódtak a sátrat tartó oszlopok. A villámfény 
átvillant a vásznán, aztán sivító széllel, mintha dézsából öntötték volna, kezdett zu-
hogni az eső. A hirtelen jött vihar első hangjára Semszi Ahmed elhallgatott. Rossz 
előjelnek vette, úgy tekintett Ali Portugra.

– Igaz – szólalt meg a szandzsákbég. – De az is, hogy a soha nem járt utakon a 
feneketlen sárban kétezer teherhordó teve veszett oda. A harcosok szenvedtek ebben 
a kutyának való időben…

– A padisah, Allah éltesse sokáig, ezért rendelt el díszszemlét. Az majd meg-
hozza a kedvét a hit harcosainak – mondta Szemszi Ahmed. – De amiért idefáradtál, 
méltóságos bég, kezdjük hát… lássuk azt a rajzot, ami a tekercsben van…

Behram a csontberakásokkal díszített asztalra terítette a hengerből kivett Szi-
geth rajzolatát, amelyet a kémek jelentése alapján készítettek. Ali Portug elmagya-
rázta az egyes ábrák jelentését; miként illeszkednek egymáshoz a városok és a vár.

– Amikor odaérkezünk, körbejárjuk, hogy megfelel-e a valóságnak, amit a 
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hírnökök állítottak – mondta Ali. – Arra kérlek, nemes bég, a dívánban támogasd 
javaslataimat…

Egy pejk lépett a sátorba. Csorgott róla az esővíz, mintha fürdőből lépett volna 
ki, és meghajolva jelentette:

– Szál Mehmed pasa, az anatóliai seregek vezére üzeni a méltóságos Ali Por-
tug pasának, hogy a Tuna mohácsi kikötőjébe megérkeztek az ágyúkat szállító hajók.

– Mennyi löveget hoztak? – kérdezte Semszi Ahmed.
– Tizenhét badaluskát és kettőszáznyolcvan kisebb ágyút – felelte a niko-

démiai.
– A gyaur várban mennyi van?
– Amennyiben igaz a kémek jelentése: hat nagy ágyú, ötven kisebb. Falkonéta, 

sugárágyú és mozsarak… – válaszolta Ali Portug, aztán elbocsátotta a pejket, és to-
vább magyarázta a vár rajzán mutatva elképzeléseit.

Az eső már elállt, amikor Behram kiléphetett a vezér sátrából. A térképet 
tartalmazó hengert a nikodémiai sátrába kellett vinnie, és bezárni abba a ládába, 
amelynek a kinyitási módját más nem ismerte.

A meleg újra fellángolt. Gőzölögtek a sátrak lapjai. Nem kellett sok időnek 
eltelnie, és kiszikkadt a sátrak közti utak sara. Lovasok, szekerek indultak el. A ha-
talmas tábor csak megpihent. Most szedelőzködtek, mert minél előbb Mohácsra 
akart érni a padisah. Számára ez a hely kedves volt. Hol máshol tarthatna dívánt és 
díszszemlét, mint egykori győzelme színhelyén? Ott, ahol a döntő ütközetről leké-
sett Szapolyai János erdélyi vajda. Három évre rá ezen a helyen kézcsókra járult elé, 
megszerezve kegyét, és ezzel a magyar királyságot is.

Amire az egész sereg mozgásba lendült, egy nap is eltelt. Az út, amely Mohács 
felé vezetett, egyre rosszabb lett. Kijárták az előttük hajtott szekerek nehéz kerekei, 
az ökrök, lovak patái. Vágatok keletkeztek, és vigyázni kellett, hogy bokát ne törjön. 
Ezért a menet lassult, és már az útszélek is letaposottakká váltak.

Behram parancsokkal száguldozott. Nyomában Iszak. Éppen a hajítófegyve-
reket, lándzsákat és nyílvesszőket szállító kocsikat vették számba, hogy nem ma-
radtak-e le. Ezek voltak azok a fegyverek, amelyekből a harcosok nem hozhatnak 
magukkal eleget. Mögöttük haladtak a tábori kovácsok szekerei megrakodva nehéz 
terhekkel. Az egyik kocsijuk éppen belefarolt egy mély keréknyomba. Az ökrök há-
tán hiába csattogtak az ütések. Nekifeszülve siralmasan bőgtek, de nem sikerült a 
kocsit kimozdítani. A mögöttük haladó humbaradzsik körbevették őket, és csak biz-
tatva nézték az ökrök és a hajcsárok erőlködését.

– Tembellerszizi! – kiáltott rájuk Behram. Leugorva lováról, vállát nekivetette 
a megakadt kocsinak.

– Gyertek segíteni!– kiáltott a meghökkent bámészkodókra. Felismerték 
benne a nikodémiai emberét. Nem kellett megismételnie felhívását, mert nemcsak 
Iszak, hanem most már akik csak odafértek, megtaszították a kocsit. Zörögve vasalt 
rakományától kizökkent a vájatból, és nyikorogva haladt tovább, megszüntetve mö-
götte a torlódást.
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Lassan a sereg a mohácsi síkra ért. Tudták, hogy itt pár napot eltöltenek, és 
fontos események is lesznek. Abban a szigorú rendben állították fel a szultán és a 
méltóságok sátrát, mint ahogy az elő volt írva. Behram maga ellenőrizte Ali Portu-
gét, és figyelmet fordított a nők sátrára is.

– Elkísérnél? – kérdezte Ahter, miután minden a helyére került.
– Hova mennél? – s hogy nem volt a lány arca előtt a fátyla, szépsége, mint 

Behramot annyiszor, most is megérintette.
– Már nem a kishúgod? – mondta tettetett durcássággal a lány. – Hát mit vé-

tettem?
– Te… semmit. Ülker tehet róla – mondta lehajtott fejjel Behram.
– Aki a szépséget hordozza? Nem félsz, hogy magánál tart engem? – kérdezte 

nevetve Ahter.
– Szencsokgüzelszin… irigyem lehetne Ülker… De elkísérlek, ahova akarod, 

és mint a húgomat, aki urunknak kedves…
Most Ahter fordította el a fejét, arca lángba borult. A fátylat arca elé húzta, és 

szó nélkül átment a sátor másik részébe, ahol a társnői voltak. Behram csak nézett 
utána, magát okolva, hogy nem tudott parancsolni a szájának. Pedig itt lenne az ideje 
megtanulnia, és megtudnia, ki is Ahter. Ali Portug kedvese vagy fogadott leánya… 
vagy tán mind a kettő? Összezavarodott mostanában. Ott kellene keresnie az örö-
möket, ahol azt szívesen adják. Talán neki még pénzébe se kerülne. Dühösen sarkon 
fordult, és indult, hogy Iszakot fellelje.

Alovak patáinak dobogása beleveszett a csüdjükig érő, magas fűbe. Erre mos-
tanában nem járhatott senki, mert úgy hullámzott, mint az aratás előtti búzamező. 
Csakhogy az itt fellelhető kalászok semmire sem voltak jók, még arra sem, hogy 
harapjanak belőle a hátasok. Igaz, nem is lett volna módjuk, mert a szigeti huszárok 
addig nem pihennek, amíg meg nem találják, amit keresnek, az pedig legalább egy 
török utáni portya.

Ligetes részen haladtak. A bokrok nem takarták őket, s a nyír- és fűzfák ritká-
san nőttek. A „szemeket” és „füleket” előreküldték, derítsék fel, merre lehetnek török 
kísérőcsapatok, azoknak is olyan egysége, amellyel elbírhatnak. Nem a vitézség volt 
itt most a fontos, hanem hogy „nyelvet” fogjanak, aki majd elmondja, milyen ké-
szültséggel és mikorra érkezik a nagy sereg.

Éles füttyszó hallatszott. A Radován mellett lovagló Kobak Miklós hason-
ló módon válaszolt. Aki értett hozzá, tudhatta, itt az ideje kivonni a szablyájukat. 
Dandó feltartotta a kezét, és a kis csapat megállt. Halk félszavakból megértették a 
parancsot: két oldalról félkaréj alakzatban támadnak. Mint amikor megfeszítik az íj 
idegét, hogy aztán a közepe ék alakban előrelendüljön, miután kilőtték nyilukat, el-
sütötték fegyverüket. De csak óvatosan, mint eddig, míg el nem érik a csalitos szélét. 
Ott aztán eléjük tárult a látvány.

Egy tisztáson rotyogó bogrács körül akindzsik hevertek. Lovaik szabadon ha-
rapdálták a füvet, némelyiken nyereg sem volt. Biztonságban érezhették magukat, 
mert vigyázókat sem állítottak. Volt, aki levetette dolmányát, maga mellé tette föve-
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gét, hogy elviselje a júliusi nap melegét. Egyikük hosszú nyelű kanállal kavargatta a 
kondért, igazgatta alatta a parázsló hasábokat. A meglebbenő szél étel illatát hozta.

– Piláfot főznek – jegyezte meg Novákovics. Túl volt az ötvenen, de még úgy 
bírta magát, mint egy fiatal ember.

– Honnan tudja kigyelmed? – kérdezte Forró Balázs hitetlenkedve.
– Na már csak… kiérződik az a jó fűszeres illatából… tán még hús is van ben-

ne, füstölt, szárított tehénhús, az ám…
– No, kóstoljuk meg, feleim, ha lehet! – mondta farkasvigyorral Radován Ja-

kab. – Az üstre vigyázzatok! Huj, huj, hajrá!!
Elpattantak a felhúzott íjak idegei, és dörrentek a pisztolyok. A törökök első 

meglepetésükből felocsúdva nem törődhettek társaikkal, akiket golyó ütött el, nyíl-
vessző vágott keresztül. Fegyvereikhez kaptak, és már csengtek az acélok, zuhogtak 
a buzogányütések, nagyokat zengve a pajzsokon.

– Allah belaániverszin!
– Krisztusod ne legyen!
Fohászkodás, káromkodás, magyar és török szavak kavarogtak, mintha azok 

is egymással hadakoznának. Jajgatás, hörgés, fegyverek éles és tompa hangjai, lovak 
dobogása és nyerítése töltötte be a teret. Egymás körül forgolódtak, miközben az 
akindzsik is lóra kaptak. De hiába voltak többen, a meglepetés okozta hátrányt el 
kellett szenvedniük.

Juranics felé úgy vágott a gyalogosan maradt akindzsi, hogy elérte lova olda -
lát és átvágta a nyeregpántot. A nyereg félrefordult, s bár Juranics fél kézzel a lova  
sörényébe kapaszkodva hadakozott, elvesztette egyensúlyát. Szerencse, hogy Ist-
vánffy éppen levágta ellenfelét, és így meg tudta támasztani. Juranics a nyerget el-
hagyva, most már szőrén ülve meg lovát, vágott vissza az akindzsira. A török, kinek 
arra sem volt ideje a támadáskor, hogy sisakját a fejére tegye, kettészelt koponyával 
bu  kott előre.

A törökök hátrálni, aztán menekülni kényszerültek. Csak addig üldözték 
őket, amíg Kobak Miklósnak sikerült pányvájával megfogni egy törököt, aki szit-
kozódva hiába kapálózott és próbálta a kötelet elvágni. Többen mellette termettek, 
és gyorsan úgy összekötözték, hogy mozdulni sem tudott. Feldobták egy lóra, aztán 
jobbnak látták a szigetiek – feledve a piláfot –, hogy amerre tágasabb, arra vegyék 
útjukat; mert a törökök ezt nem hagyják majd annyiban.

Hét mozdulatlan törököt hagytak maguk mögött, akik talán csak Gábriel ar-
kangyal trombitájára fognak felkelni. Maguk közül nem hiányzott senki. De nem 
egynek volt vérző sebe, amit lóháton igyekezve kötöttek be. Abban reménykedtek, 
hogy mindannyian hazatérnek a „nyelvvel”, aki ugyancsak bús képet vágott, miköz-
ben azon egyensúlyozott, hogy le ne essen a vágtató lóról.

– Hát neked? – kérdezte Juranics Istvánffyt, aki egy véres kendőt szorított az 
arcához.

– Megvágott a beste – dörmögte Pál. – Még szöröncse, hogy nem vitte a sze-
mem…
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