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I.
Abedik  Péter  nyugtalanul  járt  fel  és  alá  a  hűvös  teremben.

Kályhák  nem  voltak,  csak  a  sarokban  állott  egy  óriási,
fehérzománcos kandallóféle, karcsú lábakon. A terem hideg volt és
minden dísze ellenére barátságtalan.

Már  vagy  ötvenedszer  sétált  fel  és  alá  a  nagy  bemélyedő
ablakszárny  alatt  a  karcsú,  magas  fiatalember.  Végre  közeledő
léptek zaja hallatszott az ajtón túlról.

Délután volt, úgy öt óra lehetett.

Az ajtó most felpattant. Túlról egy pillanatra elővillant az ajtót
kinyitó két alabárdos őr ezüstös páncélja.

̶ A császár fogad!

Abedik Péter szinte gépiesen indult neki a magas ajtók nyitott
keretének. A feltárt ajtószárny mögött azonban még nem a császár
várta.  A  kamarás,  aki  behívta,  ujját  felemelve,  bocsánatkérően
megelőzte Abediket  és  bekopogott  a  szemben lévő ajtón.  Ez is
fehér volt és Abedik észrevette, amikor a kilincshez ért, hogy ezen
a díszes kilincs még magasabban van, mint az előző ajtón.

̶  Be lehet lépni a felséghez? ̶  kérdezte halkan a kamarás egy
másik parókás úrtól.

Ez a másik parókás épp most dugta ki a fejét az ajtó mögül.
Abedik  csak  egy  percig  látta  a  sápadt  fejet,  a  fekete,  bodros
parókát  és  egy  feltűnően vörös  orrot.  Itt  mindenki  a  királyhoz
hasonlít, gondolta Abedik. Aztán mindjárt eszébe ötlött újra a nagy
kérdés:  vajon  miért  is  hívatta  a  császár?  Őt,  a  jelentéktelen,
ismeretlen fiatalembert? Mit akarhat tőle a hatalmas Leopoldus, a
német-római birodalom császára és Magyarország királya? Miért



kellett  neki  ezt  a  hosszú  utat  Magyarország  szívéből,  Heves
megyéből  ide  Bécsbe megtennie?  Mit  akarhat  a  császárkirály?

Az a másik parókás fej pedig, ott az ajtó mögött most eltűnt - és
egy perc múlva előbújt. Izgatottan súgott valamit a kamarásnak, az
biccentett, aztán kitárult az ajtó, a kamarás újra intett Abediknek
és  egyszerre  benn  találták  magukat  ̶  a  bécsi  Burg  legkisebb
szobájában.

Abedik  nem is  hitte,  hogy  ilyen  pici  szoba  is  van  ebben  a
pompás  épületrengetegben.  A  szoba  oly  keskeny  volt,  hogy  a
szemben  lévő  ajtókat  éppen  csak  hogy  ki  lehet  nyitni,  nem
gabalyodtak  egymásba.  Tulajdonképpen  nem  is  szoba,  hanem
ajtóköz  volt  az  egész.  Itt  már  mindenki  szinte  a  levegőben,
lábujjhegyen járt. Két császári testőr állott az ajtókeret jobb- és
baloldalán, kis szőnyegen, hogy meg ne fázzék a hideg kövön. Úgy
állottak  ott,  mint  két  szobor.  Hosszú,  szőke  két  német  legény,
merev, négyszögletes arccal. A kamarás erélyesen karon fogja és
betuszkolja az ajtón.

A  fiatalember  belép  és  egyelőre  nem  lát  semmit.  Semmit;
legkevésbé Lipót császárt. A fény vakító; rengeteg a tükör a falon,
trónszék pedig sehol.

Aztán halk zörejt hall a terem egyik sarkából. Odanéz, és egy
férfit  lát.  Ott  ül  Leopoldus,  az öreg császár,  egy kis  aranylábú
karszékben. Előtte kis, parázzsal tele vaskályha: lába pedig, az a
híres, podagrás láb, amely fiatalkorában oly jól tudta ráncba szedni
nyereg alatt a legvadabb csikót is, most barna, csíkos takaróba
bugyolálva, kinyújtva mered a parázs felé.

A császár, embermilliók ura, oly gyámoltalanul, öregesen ült ott
a fényes terem sarkában, mint egy szegény vidéki öregúr. Pedig
nem is volt még öreg, hatvan felé ha járt.

Abedik  mélyen  meghajolt.  Aztán  egy  halk,  gyerekes  hang



odaszólítja  őt  is  a  parázshoz.

̶  Gyere  fiam,  lépj  közelebb,  mert  nem  jól  hallok.  Fáradt
mozdulattal  mutatja  a  jobb kezével,  hogy rossz  a  füle.

A császár közvetlen ember és sok bécsi kedélyesség van benne.
„Gemütlichkeit”,  az  van  Lipótban  is.  Bécsies  német  dialektust
beszél.

Hát a császár-király nem trónteremben ül és nem szertartásos
latin körmondatokat mond helyette kancellárja? ̶ gondolja Abedik.
Úgy látszik,  nem. De mit  is  akarhat tulajdonképpen tőle? Most
majd mindjárt meglátjuk, válaszolja önmagának Abedik Péter.

̶ Hát, hogy most már itt vagy, elébb hadd nézzelek meg ̶ nézi
végig,  mustrálva  szemével  az  ülő,  beteges  uralkodó,  Abediket.
Szemmel látható, hogy tetszik neki a sudár fiatalember.

̶ Majdnem gyermeknek lehet mondani, oly lányos a képed.

Tényleg a tej és vér színei játszanak a fiatal arcon. Ha nem
volna oly éles metszésű a fiatalember sasorra, ugyan húszévesnek
sem nézné senki Abediket.

̶ Tudod-e, hogy miért hivattalak?

̶ Nem tudom, felséges uram.

̶ Weissenwolff nem mondta?

̶ A kamarás úr semmit sem szólt.

̶ Jól tette. Majd én elmagyarázom neked.

A császár igazít egyet ülésén, aztán ferdén ránéz Abedikre.

̶  Mondd:  igaz,  hogy  jól  beszélsz  perzsául?  Abedik  Péter
meglepve néz  a  királyra.  Hát  erről

fúj a szél?!



̶ Igen, Felség, hiszen édesapám még Perzsiában született.

̶  Tudom,  tudom.  Mondta  ezt  is  Weissenwolff.  És  apádnak a
perzsa volt az anyanyelve is, nem?

̶  Ez  volt  az  anyanyelve,  felséges  uram,  hiszen  őseim
valamennyien perzsa földön éltek. Magam sem kerestem volna fel
a  vendégszerető  magyar  földet,  ha  nem  kell  oly  szörnyű
körülmények  között  elmenekülnöm  a  török  elől.

̶ Így-így, igen, így mondták nekem, amikor felhívták a figyelmet
rád. Mármost figyelj jól rám. A te új hazád, Magyarország, nagy
események  előtt  áll.  Újjászületik.  Tudod  jól,  hogy  hatalmas
seregeket  állítottunk  fel,  mi,  Európa  fejedelmei,  hogy  Budát
felszabadítsuk. Esztergom alól már elűztük a törököt. Lotharingiai
Károly herceg már állítja össze az új seregeket..

Hová akar a császár mégis kilyukadni? ̶ kérdi magában Abedik
Péter. Mi köze az ő perzsa tudásának Lotharingiai Károly herceg
kardjához?  Csak nem...  no  de  várjunk csak.  A  császár  ugyanis
folytatja.

̶ Aztán mondd csak, Abedik Péter, hajlandó vagy-e meghálálni új
hazádnak, hogy befogadott és új otthont adott neked?

̶ Magyarnak érzem magam, felség.

A császár bólint.

̶ Ezt szeretem hallani, Abedik Péter. Már pedig mondom neked,
hogy magyar testvéreidet mi sem tenné boldogabbá, mint ha végre
lerázhatnák a török igát, amely Budától Temesvárig lehetetlenné
teszi a békés magyar életet.

̶ Mit tehetnék, felség, a törökök kiűzése érdekében?

A  császár  kissé  csodálkozva  húzza  fel  egyik  vastag  csomós
fekete  szemöldökét.  A  nagy  fodros  fekete  paróka  erősen



megmozdul  a  fején.  Császártól  mégsem  illik  kérdezni!

̶ Várj csak sorodra, Abedik. Szóval, te hajlandó vagy életedet is
kockáztatni Magyarországért?

̶ Igenis, felség.

̶ Hát akkor hallgasd meg a feladatodat. Tudod, hogy a pápa, a
lengyel  király,  a  svéd  király,  a  német  fejedelmek,  a  velencei
köztársaság és más államok nagy keresztény sereget toboroznak
össze,  hogy  tavasszal  megindítsák  a  nagy  támadást.  Belgrádtól
Athénig  felszabadul  Európa.  A  harc  első  fejezete:  Buda  és
Magyarország felszabadítása.

A  császár  egy  kis  szünetet  tart.  Úgy  látszik,  nem  tud
egyfolytában sokat beszélni. Mondják, hogy fáradt és rossz a tüdeje.

̶ A támadás ̶ folytatja kis szünet után Lipót ̶ azonban csak úgy
lehet  sikeres,  hogyha  a  túlsó  oldalon,  Keleten  is  ugyanakkor
megtámadja valaki a pogányt. Így a török sereg kettéoszlik és a mi
sikerünk bizonyos.

Ahá  ̶  most  már  kezdem érteni!  ̶  világosodik  meg egyszerre
Abedik  Péter  agya.  Zseniális  terv  ̶  a  császár  bizonyára  valami
fontos  iratok  fordítását  akarja  rábízni!  Vagy  Perzsia  katonai
erejéről, földrajzáról kell leírást adnia? Majd meglátjuk ̶ gondolja.

Pedig sokkal többről volt szó! A fiatalember mindjárt meg is
tudta a valóságot.

̶  A te feladatod, Abedik Péter, az lenne, - emeli fel hangját a
császár - a perzsa sah őfelségének, aki a tervbe már beleegyezett
és  aki  örök  vetélytársa  a  szultánnak,  megvinni  a  hírt,  hogy  a
támadás mikor indul meg!

Abedikkel  fordult  egyet  a  világ.  Reábíznák annak a harcnak
egyik legfontosabb feladatát, amely az egész világ sorsát hivatott
eldönteni?!  Micsoda feladat!  Utazzék Perzsiába,  ezer  kaland és



életveszély közepette, éppen azon a török földön keresztül, ahová
oly  szomorú  emlékek  fűzik  és  ahol  édesapját  oly  rejtélyes
körülmények közt tüntették el a törökök: oda, a veszély és izgalom
földjére tegye be újra a lábát? Hiszen, ahogy hirtelen elgondolta, a
Perzsiába  vivő  út  ötnegyed  részét  török  megszállás  alatt  lévő
földön kellene megtennie, ahol, ha felismerik, ezerszer elfoghatják
és megölhetik! A császár észrevette Abedik viaskodását.

̶  Gondold meg, fiam, hogy Magyarországért tennéd! Azért az
országért,  amelynek új otthont,  új  békességet köszönhetsz.  Már
pedig rajtad kívül nincs még valaki birodalmamban, aki perzsául is
úgy tudna, mint te, mint egy valódi perzsa és az utat is oly jól
ismerné. Azonkívül tudom, hogy családod előkelő rangban állott
Aleppóban és Gazvinban; Szolimán sah pedig jól ismerte szüléidet.

Abediknek valami eszébe jutott.

̶  Felséges uram.  Egyetlen kérdést  méltóztassék megengedni.
Nem szolgálna-e utam még nagyobb háborúra, még több ember
kegyetlen legyilkolására?

̶ Tévedsz, fiam. Ha a török észreveszi, hogy Keleten támadják és
kénytelen hadserege zömét odavinni, nos, akkor talán meg sem
kísérli, hogy ellenálljon Európában. Éppen hogy sok vért és drága
emberi életet lehetne így megmenteni. Ha a sah felvonul seregeivel
Perzsia és Mezopotámia határán, egy puskát sem kell talán ideát
elsütni Európában. Aztán, a sahnak sem kellene mást tennie, mint
a török sereget sakkban tartani. A török hadvezetőség nem lesz
ostoba, megosztott erőkkel, bárhol is, magától támadni, ha nem
muszáj!

̶ Felség, vállalom!

A császár szeme, arca nekitüzesedett, mint egy fiatal emberé.
Felkiáltott:

̶ Így helyes, így jó, édes fiam! Ezt vártam egy magyar embertől,



még  akkor  is,  ha  nem  ringott  bölcsője  magyar  földön.  A
leglelkesebb emberek és legemberségesebb hazafiak népeim közt
a magyarok. Sok baj volt velük, igaz, de egyet meg kell adni: a
hazájukat szeretik!

A császár most lassan felállt. A pokróc lecsúszott lábáról; Lipót
kezét nyújtotta az előtte álló, lángragyúlt arcú fiatalembernek:

̶ Isten vezéreljen utadon, Abedik Péter. Ha visszatérsz életben
és dicsőségben, nem fog elmaradni a méltó hála. Magyarország
királya  még  nem maradt  adósa  senkinek.  Most  menj  -  fordult
Weissenwolffhoz, meg Maholányihoz - ők majd mindent elintéznek.

Abedik fél térdre ereszkedett a császári kéznyújtásnál,  aztán
felállott, kihátrált a teremből és még soká, nagyon soká, az ajtón
túl  is  ott  érezte  magán  a  terem sarkán  álló,  magányos,  sokat
tapasztalt, kékszemű öregúr kísérő pillantását.



II.
Amikor Abedik Péter a császári  audencia után egy félórával

felkereste báró Maholányi János udvari kamarai tanácsost, hogy
vele  a  perzsiai  expedíció  felszerelésének  anyagi  kérdéseit
megbeszélje,  majdnem váratlan kaland tette lehetetlenné egész,
szépen induló tervét.

Abedik  ugyanis  egy félóra  múlva megelégedetten és  egyben
bizakodó lélekkel lépett be a császári tanácsos spanyol pompától
hűvös előszobájába.

Erősnek,  nyugodtnak  és  dolgában  biztosnak  érezte  magát
Abedik,  most,  hogy  a  feladatot  elvállalta.  Ruganyos,  fiatalos
léptekkel  haladt keresztül  a  végtelen hofburgi  folyosókon,  nagy
aranykeretes  Habsburg-festmények  alatt,  aranytól  roskadó
faldíszek alatt,  Maholányi  hatalmas előszobájába.  A kamara,  az
akkori  legfőbb  pénzügyi  hivatal;  ahol  pénzzel  foglalkoznak,  ott
mindig van is pénz, pompa bőven. Maholányi előszobája kis híján a
császár előszobájával vetekedett.

Abedik  Péter  megbeszélése  Maholányi  kamarai  tanácsossal
rövid két percig tartott. A tanácsos szófukar, osztrákká lett ember
volt. Azt mondta Abediknek:

̶  A  császári  utasítások  részletes  kidolgozása  rövidesen
befejeződik.  Másnap  a  kegyelmed  lakására  szállíttatom.

Ezzel  mondókája  kész  is  vo l t .  Fel í r ta  magának  a
himmelpfortgassei  fogadó  címét,  ahol  Abedik  lakott,  és  hűvös
fejbiccentéssel elbocsátotta a fiatalembert. Hiába, így szokott az
lenni: a király kezet adott Abediknek, a szolgája meg nem.

Ezzel be is zárult Maholányi János és Abedik találkozása.



 



III.
- Meddig tart még az út Mezsirecz váráig?

̶ Nem tudom. De azt hiszem, délutánra ott leszünk.

̶ Az ördög vigye el. Csak ne volnának olyan rosszak ezek a sáros
lengyelországi utak. Az ember úgy érzi, a lelkét kirázza a ló.

Iffim,  a  hűséges  szolga  zsörtölődött  így  Abedik  Péterrel  a
Krakkó felé vivő országút mentén. Iffim egy széles hátú lengyel
pejlovon lovagolt a bőrrel bélelt úti hintó mellett, amelyben Abedik
Péter és egy császári hivatalnok - pocakos, szuszogó, idősebb úr -
ültek. A menet már harmadik napja volt úton az osztrák határtól,
hogy elérkezzék Mezsirecz várába, ahol Szobieszki János lengyel
király várnagya várta őket.

A  helyzet  ugyanis  az  volt,  hogy  Abedik  Pétert  az  udvari
kancellárián  megbízták,  hogy  ejtse  útba  Krakkót  és  a  lengyel
királyt.  Mert hiszen köztudomás szerint Szobieszki  János volt  a
törökellenes  szövetségnek  egyik  fő  mozgatója.  Mezsirecz  vára
mellett  állomásozott  ekkor  Szobieszki  János  hadseregével;  itt
gyűltek  össze,  a  két  folyó  közén,  a  lengyel  rendek,  hogy  a
fenyegető  török  veszedelem  elé  vonuljanak  hadseregükkel  a
határra. Mezsirecz várába várták János királyt a lengyel rendek és
Abedikék  azt  remélték,  hogy  megérkezésükkor  már  ott  lesz.
Legalább  is  így  beszélték  meg  Bécsben  a  kancellárián,  a
Lengyelországból  érkezett  futárral.


