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A csodalátó királyleány

arruknáz hercegkisasszonnyal, a kasmíri király százszorszép leá-
nyával egy napon különös dolog történt; hamarjában senki sem 

tudta a magyarázatát, sem az apja, sem az anyja, sem az öreg dajkája, 
de még az ország nagyszakállú bölcsei sem. Mi történt vajon?

F
A királyleány egy szép napsütéses  délelőttön a palota rózsakert-

jében sétált, amelyet körös-körül magas kőfal rekesztett el a világ elől. 
Ahogy így sétálgatott, egyszerre csak egy kis könnyű szellő támadt, és 
fellebbentette arcáról a fátylat. Farruknáz hercegkisasszony egy pilla-
natra lehunyta a szemét.  Amikor újra feltekintett, azt látta, hogy a 
palota is, a rózsakert is nyomtalanul eltűnt, ő maga pedig egy tágas, 
virágos mező közepén áll, egyes-egyedül.

– Hol vagyok? – rebegte ámultan, pedig hát senkitől  sem remél-
hetett választ azon a térés, néptelen mezőn.

Hanem ekkor egy kedves, csengő férfihang szólalt meg váratlanul, 
éppen a háta mögött.

– Ki vagy te, százszorszép leány, s hogy kerülsz ide?

Farruknáz megfordult, s alig egy-két lépésnyire egy fejedelmi kön-
tösbe öltözött, daliás ifjút pillantott meg a mezőn, egy kis bogáncsos 
bokor mögött. Frissen szedett vadvirágcsokrot tartott a kezében, s a 
turbánja  forgója  mellett  is  egy  szál  rezeda  virított.  Szemlátomást 
ugyanannyira csodálkozott, mint maga a hercegkisasszony.

De  azután  elmosolyodott,  és  tisztelettel  bókolva,  Farruknáz  felé 
kínálta a vadvirágcsokrétát.

Farruknáz közelebb lépett, s kezét nyújtva a bogáncsos bokor felett, 
átvette  a  csokrot  az  ifjútól,  aki  már  az  első  pillantásra  elnyerte 
tetszését és bizalmát. Hanem azért mégis tudni akarta, hogy kiféle-



miféle az, akivel szóba ereszkedik, s ezért – miközben keblére tűzte a 
vadvirágcsokrétát – válasz helyett ezt kérdezte:

– Hát te ki vagy, daliás ifjú?

De mielőtt az ifjú akár csak egy szót is szólhatott volna, megint egy 
kis  langyos,  hirtelen  szellő  érintette  meg  a  hercegkisasszony  arcát. 
Farruknáz egy pillanatra ismét lehunyta a szemét, s mire feltekintett, 
újra ott találta magát a kőfal kerítette rózsaligetben. A tágas mezőnek, 
a bogáncsos bokornak, a fejedelmi ifjúnak pedig híre-hamva sem volt.

Farruknáz  mindjárt  a  dajkájához  futott,  és  elbeszélte  neki  ezt  a 
csoda-dolgot.

– Alighanem képzelődtél – felelte Szütlümene, a dajka. – De az is 
lehet, hogy álmodtad az egészet.

– Nem  álmodtam,  nem  képzelődtem  –  rázta  fejét  a  hercegkis-
asszony –, hiszen még most is kezemben tartom azt a mezei csokrot, 
amelyet az ifjútól kaptam, és nézd csak, hány bogáncs tapadt a selyem 
köntösömre!

Ezzel bizony nem lehetett vitába szállni. A virágnak, a bogáncsnak 
hinni  kellett,  mert  efféle  sehol  sem termett a  királyi  kertben.  Nem 
történhetett  másként:  valami  titokzatos  erő  elragadta  a  hercegkis-
asszonyt a palota kertjéből, s azután visszavitte oda.



De hát miféle erő volt az? S mi végből cselekedte ezt a furcsaságot? 
Erre  már  sem a  dajka,  sem a  király,  sem a  királyné  nem tudta  a 
választ. Még az ország bölcsei sem boldogultak a rejtelemmel, pedig 
azokat azért tartották drága pénzen, hogy az effajta fogas kérdésekre 
megfeleljenek.

– Sose félj,  leányom! – mondta végül  is  leányának a királyné.  – 
Ezentúl,  akármerre  jársz-kelsz,  hat  válogatott testőr  mindig  a  nyo-
modban lesz. Azok majd vigyáznak, hogy senki a közeledbe se férkőz-
hessék.

Farruknáz legszívesebben azt felelte volna, hogy nincs neki szük-
sége testőrre, nem hatra, de egyre sem. Mert nem attól fél ő, hogy az a 
daliás,  kedves  ifjú  megint  elébe  talál  toppanni,  hanem éppen  attól 
retteg, hogy soha többé nem látja viszont! De nem merte ezt vála-
szolni, s csak lehajtotta a fejét, engedelmesen.

Telt-múlt az idő. A szép, üde vadvirágcsokor lassacskán elfonnyadt 
Farruknáz keblén, a szellő is lassacskán hűvösre fordult a kertben, de a 
hercegkisasszony  egyre  csak  arról  a  kedves  ifjúról  álmodozott,  re-
ménykedve, epekedve, aki olyan szelíden mosolygott reá azon a tágas 
mezőn.  Nem evett,  nem ivott,  nem aludt,  és  szülei,  dajkája  aggo-
dalmasan nézték, mint gyengül, halványodik, sorvadozik napról nap-
ra.

– Mi bajod, leányom? – faggatta a királyné. – Mondd meg biza-
lommal a szülőanyádnak!

– Nem mondom, anyám – felelte Farruknáz –, mert ha megmonda-
nám, tudom, hogy bolondnak néznél.

– Legjobb, ha férjhez mégy – mondta a király. – Épp tegnap üzent a 
bokharai fejedelem, hogy szívesen összeházasítana a fiával.

De  erre  már  kivallotta  a  hercegkisasszony,  hogy  miféle  bánat 
emészti.  És  még  azt  is  hozzátette,  hogy  tiszta  szívvel  soha  senki 
felesége nem lehet, csak azé az ifjúé, akivel a virágos mezőn találko-
zott, ha pedig nem láthatja viszont, belehal a fájdalomba.



– Hát csakugyan nagy bolondság, amit beszélsz – csóválta fejét a 
királyné –, hiszen jószerint azt sem tudod, hogy valóságos ember volt-
e az az ifjú, vagy pedig csak valamiféle tünékeny látomás, amely nem 
tér  vissza  soha  többé!  De  azért  lásd,  hogy  jó,  türelmes  szüleid 
vagyunk: nem kényszerítünk akaratod ellenére a bokharai fejedelem 
fiához.

– S  ráadásul  még azt  is  megengedem,  hogy néhanapján egyedül 
sétálgass a kertben – mondta a király. – Ne hidd, hogy erőnek erejével 
el akarunk választani attól, akit annyira vársz!

Farruknáz hálásan megköszönte a szülei jóságát, s egy kicsit meg is 
könnyebbült, hogy így kiönthette a lelkét.

Attól  fogva  a  hercegkisasszony,  ha  csak  szerét  ejthette,  a  palota 
kertjében sétálgatott, várva, hogy az ifjú megjelenjék. Gyakran meg-
esett,  hogy egy kis  könnyű szellő fellebbentette arcáról  a fátylat,  s 
Farruknáz  ilyenkor  gyorsan,  buzgón lehunyta  a  szemét,  némelykor 
nem is  csupán  egy  pillanatra,  hanem oly  sokáig,  hogy  szíve  vagy 
százat is dobbant repesve, a keblén fonnyadozó vadvirágcsokor alatt.

De  valahányszor  újra  feltekintett,  mindig  csak  azt  látta,  hogy  a 
palota is, a rózsakert is, ő maga is ott áll egyhelyt, mozdulatlan, s a 
tágas mezőnek, a bogáncsos bokornak, a fejedelmi ifjúnak pedig híre-
hamva sincs.

A  sok  haszontalan  várakozástól,  a  hiábavaló  reménykedéstől,  a 
mindennapi csalódástól azonban csak még jobban megszomorodott a 
szomorú hercegkisasszony. Várta, várta a kedves, mosolygós ifjút, de 
igazában már ő maga sem bízott abban, hogy valaha is találkozik vele. 
A végén már a szüleinek kellett unszolniuk, hogy le-lesétáljon a rózsa-
kertbe.  Pedig  hát  a  király  meg a  királyné mindig is  csak amolyan 
hóbortos képzelődésnek tartották, amit leányuk arról a szelíd mosolyú 
ifjúról beszélt, s remélték, hogy előbb-utóbb kigyógyul belőle; most is 
csupán  a  lelket  akarták  tartani  a  hercegkisasszonyban  a  kegyes 
áltatással, biztatással.

Egy napon aztán így szólt Farruknáz:



– Látom már, hogy nem jön értem az az ifjú. Márpedig, ha nem jön, 
ez csak azt jelentheti, hogy valami baj érte, s nem is jöhet. Nincs más 
hátra, mint hogy megkeressem, és segítséget vigyek neki.

– Ugyan, ugyan, leányom! – intette az apja. – Gyenge leány létedre 
csak nem vágsz neki a nagyvilágnak! Hiszen azt sem tudod, merre 
keressed!

– Megyek, amerre a szemem lát – felelte a királykisasszony. – Majd 
csak megsegít a szerencse!

Látta a király, hogy jó szóval, rábeszéléssel nem tarthatja otthon a 
hercegkisasszonyt.  Akármennyire fájt  is  a szíve,  visszarendelte  Far-
ruknáz mellé  a  hat  válogatott testőrt,  s  attól  fogva azok vigyáztak 
éjjelnappal, hogy a hercegkisasszony valahogyan ki ne szökjék a palo-
tából.

Farruknáz már azelőtt is csak gyengült, halványodott, sorvadozott 
napról  napra,  most azonban olyanná vált,  mint aki  már nem is él. 
Mozdulatlanul feküdt kerevetén. Ha szóltak hozzá: meg sem hallotta, 
ha  simogatták:  meg  sem  érezte.  Látnivaló  volt,  hogy  hamarosan 
elpusztul, ha valamiképpen nem segítenek rajta.

Gondolhatni, hogy a szülei nem hagyták annyiban a dolgot. Tudós 
orvosokat  hívattak  a  leányukhoz,  udvari  tréfacsinálókat  fogadtak 
mellé,  vidám,  dalos  kedvű  leánypajtásokat  gyűjtöttek  köréje,  de 
Farruknáz csak nem akart megvigasztalódni.



Tanácstalan volt  mindenki,  a  király is,  a  királyné is,  a  szakállas 
országos bölcsek is.

Egy napon azután odajárult a király elé Szütlümene, a dajka.

– Felséges uram – mondotta –, én csak afféle egyszerű, tanulatlan 
öregasszony vagyok, de értek egyhez-máshoz, amihez nem mindenki 
ért.  Hadd próbáljam ki én is a tudományomat, hátha éppen nekem 
sikerül jókedvre derítenem a hercegkisasszonyt!

– Köszönöm,  hogy  annyira  a  szíveden  viseled  a  leányom sorsát, 
derék öreg Szütlümene – felelte a király. – De hát vajon mit tudsz te, 
amihez a tudós orvosok, az udvari tréfacsinálók, a dalos leánypajtások 
és a szakállas országos bölcsek sem értenek? Miben áll a te tudomá-
nyod?

– Mesélni tudok – válaszolta a dajka. – Sok szép és érdekes történe-
tet hallottam életemben: varázslókról, tündérekről, jó és rossz szelle-
mekről, tengeri szörnyekről, szárnyas kígyókról, óriásmadarakról, rej-
tett kincsekről, bűvös talizmánokról, rablókról, királyokról, csodálatos 
utazásokról és átváltozásokról, bölcsességről és bolondságról, szegény-
ségről és gazdagságról, szerelemről és gyűlöletről, becsületről és hit-
szegésről, harcról és békességről, állhatatos leányokról, bátor ifjakról, 
szerencsétlenek szerencséjéről, boldogtalanok boldogulásáról, megszo-



morodottak felvidulásáról s még annyi másról, hogy nem is győzném 
hamarjában felsorolni. Megjegyeztem valamennyit, sőt, egyet-kettőt, 
megvallom, még magam is kitaláltam hozzájuk ráadásnak.

– Hány mesét tudsz, öreg dajka? – tudakolta a király.

– Annyit, hogy éppen ezeregy napra futja belőle – felelte Szütlü-
mene.

– S azt gondolod, hogy a meséiddel meggyógyíthatod a leányomat? 
– kérdezte hitetlenül a király.

– Nagy hatalma van a mesének, uram – válaszolta a dajka. – Elűzi 
az unalmat, az egykedvűséget, a csüggedést, felserkenti az erőtleneket, 
lecsillapítja a nyughatatlanokat, és mindenre megadja a választ, még 
arra is,  amit senki meg nem kérdezett. De meg aztán, ezeregy nap 
hosszú idő! Azalatt a hercegkisasszony elfelejtheti a bánatát, sőt, ki 
tudja, talán még az a csodabeli mosolyos ifjú is hírt adhat magáról!

A király nemigen bízott a dologban, de azért rábólintott.

– Nem bánom, próbáld meg – szólt sóhajtva. – Hiszen úgysem tu-
dok okosabbat.

Szütlümene egyenesen a hercegkisasszony szobájába sietett.

Farruknáz most is  a kereveten feküdt.  Nem aludt,  de ébren sem 
volt. Nyitott szemmel bámult maga elé. De azzal a csodalátó két sze-
mével semmit sem látott, úgy elmerült hóbortos búbánatában.

Dajkája a nevén szólította: meg sem hallotta. Megsimogatta sápadt 
homlokát: meg sem érezte.

Leánypajtásai ott kuporogtak körülötte. Már az ő vidámságukat is 
ellankasztotta ez a nagy szomorúság, már nekik is szavukat szegte ez a 
nagy némaság.

Szütlümene – úgyis tudta, hogy Farruknáztól nem kapna feleletet – 
hozzájuk fordult.

– No, kisasszonyok – kérdezte tőlük –, meghallgatnátok-e egy szép 
mesét?



Erre mindjárt megélénkültek a leányok. Valamennyien azt felelték, 
hogy nagyon kíváncsiak a mesére, kivált, ha veszedelmes kalandokról, 
titokzatos kincsekről, fortélyos cselszövésekről, gonoszak megbünteté-
séről és derék, bátor emberek igazságos megjutalmazásáról van benne 
szó.

– Éppen  ilyen  mesét  készülök  elmondani  nektek!  –  válaszolta  a 
dajka.

S azzal leült a kerevetre, Farruknáz lábához, és nem várva a herceg-
kisasszony engedelmét, belekezdett az első mesébe.



Abul Kászim kincse

arun, a muzulmánok hatalmas és dicsőséges királya – akit népe 
csak így emlegetett: Harun-al-Rasid, vagyis: az igazságos Harun 

– egy langyos tavaszi estén palotája kertjében üldögélt leghűségesebb 
emberével, Dzsafar nagyvezírrel. Békésen, nyugodalmasan hallgatták 
a szökőkút vizének csobogását, a későn elpihenő madarak énekét, meg 
a maguk elégedett szívének dobogását.

H

Egyszer csak megszólalt Harun-al-Rasid:

– Egész  életemben  azon  iparkodtam,  hogy  igazságos,  nagylelkű, 
bőkezű uralkodója legyek országomnak. Mondd meg nekem, Dzsafar, 
siker jutalmazta-e jámbor és buzgó igyekezetemet?

A  fehér  szakállú  nagyvezír,  amúgy  ültében,  meghajolt,  és  így 
válaszolt:

– Nagy király vagy, uram, minden királyok legnagyobbika. Jóságos 
vagy,  méltányos,  irgalmas,  adakozó.  Nincs  is,  aki  másképpen  véle-
kedik felőled széles e birodalomban.

– Szívesen hallom ezt – felelte Harun-al-Rasid –, mert tudom, hogy 
az igazságot kedveled mindenek felett, és nyelved nem hajlik álnok 
hízelkedésre.

– Nem mondhattam egyebet, felséges királyom – szólt Dzsafar –, 
mert ez a színtiszta valóság.

– Hát akkor mondd meg azt is, hűséges nagyvezírem, igaz hitedre: 
ismersz-e  valakit  ezen  a  földön,  aki  túltesz  rajtam  eme  fejedelmi 
erényekben?

Dzsafar megvakarta a fejét. Mert csakugyan az igazságot kedvelte 
mindenek felett, és nyelve nem hajlott álnok hízelkedésre – de tudta 
jól, hogy a király módnélkül szereti a dicséretet, és nehezen viseli el, 



ha nagyságát  bárki  is  kétségbe vonja.  Nem válaszolt  hát  mindjárt, 
hanem töprenkedve, szakállát simogatva bámult maga elé.

– Miért hallgatsz? – kérdezte gyanakodva a király. – Talán nehe-
zedre esik a felelet?

Dzsafar erőt vett bátortalanságán.

– Mivelhogy  az  igazságot  kedvelem mindenek  felett,  és  nyelvem 
nem hajlik álnok hízelkedésre – kezdte –, semmit sem hallgathatok el 
előtted, nagyuram, aki magad is az igazság kedvelője vagy, és meg-
veted a hízelkedőket. Hanem arra kérlek, ne haragudjál meg igazmon-
dásomért.

– Az igazmondásért  sohasem haragszom – felelte Harun-al-Rasid 
elkomoruló tekintettel.

– Akkor hát megmondom neked, királyok királya, minden muzul-
mánok felséges  kalifája  –  szólt  a  nagyvezír,  s  még az  iméntinél  is 
mélyebben hajolt  meg –,  megmondom, hogy igenis:  ismerek olyan 
embert, aki túltesz rajtad az igazság szeretetében, a nagylelkűségben 
és bőkezűségben.



– Mit  beszélsz? – kiáltott fel  a  kalifa.  – Azt  merészeled állítani, 
hogy van olyan ember, aki még nálam is jóságosabb, méltányosabb, 
irgalmasabb, adakozóbb?

Dzsafar látta, hogy alaposan felbosszantotta az uralkodót.

– Könnyen lehet, hogy tévedek – mentegetődzött. – Hiszen az em-
ber gyakran csalatkozik, kiváltképpen a magamfajta törődött, gyenge 
szemű, tompa fülű vénség ...

Hanem a kalifa nem hagyta annyiban a dolgot.

– Hadd halljam: ki az az ember? Melyik ország uralkodója?

– Nem uralkodó az  –  nyögte  a  nagyvezír  –,  csak  egyszerű  köz-
ember. Itt él, nem is igen messze, Bászra városában, Abul Kászim a 
neve.

– De  hát  hogyan  lehet  oly  szerfölött  bőkezű  egy  egyszerű  köz-
ember? – faggatta a kalifa Dzsafart. – Miből futja neki arra a nagy 
adakozásra? Hiszen némelykor még az én kincstáram is megsínyli a 
sok vendéglátást, ünnepséget, ajándékot és pénzosztogatást!

Felállt, s homlokát ráncolva, közelebb lépett a nagyvezírhez.

– Talán  csak  nem akarod  azt  mondani  –  tudakolta  hitetlenül  –, 
hogy Abul Kászim nálam is gazdagabb?

Dzsafar ötölt-hatolt, mivel azonban Harun-al-Rasid keményen rá-
parancsolt, végül is a két válla közé húzta a fejét és kibökte:

– De  bizony,  nagyuram,  az  az  igazság,  hogy  Abul  Kászim  még 
nálad is gazdagabb.

A kalifa arca bíborpirosra gyulladt, akárcsak a nap óriás korongja, 
amely éppen akkor volt leáldozóban egy távoli pálmaerdő mögött.

Nem szólt egy szót sem, hanem haragosan sarkon fordult, és hár-
mat tapsolt.

Abban a pillanatban ott termett előtte a testőrök kapitánya, nagy 
görbe karddal, s nyomában négy testes szerecsen. Eddig ott lapultak, 
éberen, a sűrű, tarka virágos bokrok mögött.





– Mit parancsolsz, uram-királyom? – kérdezte a kapitány.

– Verjétek vasra ezt az embert! – kiáltotta Harun-al-Rasid. – Csuk-
játok a legmagasabb torony legmagasabb tömlöcébe!

– Felséges  kalifa!  –  könyörgött  a  nagyvezír.  –  Hiszen  te  magad 
mondtad az előbb, hogy az igazmondásért sohasem haragszol!

– Az igazmondásért  nem is  – felelte  Harun-al-Rasid –,  hanem a 
hazugságért annál inkább. Márpedig az, amit mondtál, csak hazugság 
lehet.

Hasztalanul  bizonykodott a nagyvezír,  hogy igazat beszélt,  hiába 
könyörgött irgalomért, kegyelemért, a kalifa hajthatatlan maradt.

– Vigyétek! – intett a testőröknek.

Azok  nyakon  ragadták  a  kétségbeesetten  kapálódzó  Dzsafart,  és 
magukkal hurcolták az illatozó rózsaligeten keresztül,  a királyi vár-
palota legmagasabb tömlöctornya felé.

Útjukban elhaladtak egy lugas előtt, amelyben éppen ott hűsölt a 
kalifa felesége, a szépséges Zubejd királyné. Egyik rabnője szelíd dalo-
kat énekelt, halkan pengetve hozzá tamburáját. A királyné felfigyelt a 
zajra, kitekintett, és nagy csodálkozással pillantotta meg a szerecsen 
testőrök markában az agg Dzsafar nagyvezírt.

Nyomban felkelt párnáiról, és a királyhoz sietett.

– Mi történt, felséges férjemuram? – érdeklődött aggodalmasan. – 
Csak nem kaptad áruláson az öreg Dzsafart?

– De bizony, áruláson kaptam! – válaszolta nagy komoran a kalifa.

S azzal elbeszélte a királynénak mindazt, ami történt.

Zubejd  ismerte  a  férjét,  jobban,  mint  akárki  más:  ismerte  vala-
mennyi erényét, de ismerte a gyengéit is. Mindjárt tudta, hogy megint 
oktalanul fogta el a harag, és elhatározta, hogy megbékíti.

Óvatosan, fortélyosan fogott a dologhoz.

– Annyi biztos – mondta –, hogy szörnyű gyalázatosság az, amit a 
hűtlen  nagyvezír  elkövetett ellened.  Hiszen  egy  egyszerű,  jöttment 



közemberrel merészelte összehasonlítani minden muzulmánok dicső-
séges uralkodóját!

– Nem ez a fő bűne – szólt indulatosan Harun-al-Rasid –, hanem 
az,  hogy orcátlanul  hazudott,  csak  azért,  hogy kisebbítse  fejedelmi 
erényeimet.

– Hát ezért meg éppenséggel kegyetlen büntetést érdemel! – felelte 
a királyné. – Remélem is, felséges férjemuram, hogy nem leszel kö-
nyörületes iránta, ha ugyan kellő bizonyosságot szereztél vétke felől.

– Kellő bizonyosságot? – hökkent meg a kalifa. – Hát nem elegendő 
bizonyosság az, hogy olyasmit állít, amit még csak feltételezni is merő 
képtelenség?

– Ami  engem illet,  nekem nincs  szükségem különb  bizonyságra. 
Hanem attól tartok, uram, hogy végezetül éppen te leszel az, aki nem 
elégszik  meg  ennyivel.  Tudom,  hogy  szokásod  szerint  nyomósabb 
bizonyságot is keresel majd, mielőtt a végső ítéletedet kimondanád. 
Hiszen éppen ezért illet Igazságos Harun névvel országod népe.

– Hát bizony – felelte a kalifa eltűnődve –, ez könnyen megeshetik.

– És ha efféle bizonyságot kívánsz – folytatta Zubejd, aki jól értette 
a módját, hogyan csűrje-csavarja a szót úgy, ahogy az a király fülének 
a  legkellemesebb  –,  alighanem  Bászrába  meneszted  valamelyik  jó 
szolgádat, hogy megtudakolja, van-e akár csak egy szemernyi valóság 
is Dzsafar szavaiban.

– Nem! – rázta meg a fejét Harun-el-Rasid. – Nem menesztek Bász-
rába semmiféle szolgát.

– Nem? – kérdezte elszontyolodva Zubejd királyné, aki igen ked-
velte  az  agg  nagyvezírt,  és  a  bászrai  úttól  remélte  ügyének  jóra 
fordulását.

– Nem! – ismételte keményen a kalifa. – Magam megyek oda! A 
magam szemével  és  fülével  akarok  meggyőződni  arról,  hogy  csak-
ugyan él-e a földön olyan ember, aki igazságosabb, nagylelkűbb, bő-
kezűbb,  jóságosabb,  méltányosabb,  irgalmasabb,  gazdagabb  és  ada-
kozóbb, mint Harun-al-Rasid, minden muzulmánok igazságos, nagy-



lelkű, bőkezű, jóságos, méltányos, irgalmas, gazdag és adakozó fő-fő 
királya!

– Csak menj, uram! – kiáltotta Zubejd, örvendezve, hogy jótét kis 
csalfasága ily teljes sikerrel járt. – Eredj minél előbb! Járj szerencsével, 
és  térj  vissza  hamar  a  te  türelmetlen  hitvesedhez,  aki  éppen  azért 
szeret és tisztel oly nagyon, mert bölcs vagy szándékaidban és fárad-
hatatlan az igazság keresésében.

Harun-al-Rasid útnak indul

Másnap hajnalban a király felnyergeltette legjobb lovát, és egysze-
rű ruhában – amely leginkább a vándor kereskedők öltözetére hason-
lított – elindult  Bászra  felé.  Egyedül  lovagolt,  mint  titkos,  igazság-
kereső  útjain mindig is,  nevét,  rangját  pedig  elhallgatta azok előtt, 
akikkel szóba elegyedett.

Kétnapi fáradságos lovaglás után megpihent egy útszéli karaván-
szálláson.

Evett, ivott, aludt egy sort, azután megkérdezte a fogadóstól, hogy 
merre vezet a legrövidebb út Bászra városába.

A fogadós elsorolta, hogy miféle hágókon és gázlókon, miféle járt 
és  járatlan  ösvényeken  jut  el  leghamarabb  oda,  ahová  igyekszik, 
azután így szólt:

– Látom, idegen vagy ezen a vidéken, és alighanem Bászrában sem 
jártál  eleddig  soha.  Így  hát  talán  még azt  sem tudod,  hogy éppen 
Bászrában lakik az a híres-neves Abul Kászim, akinek háza szebb és 
fényesebb minden királyi palotánál.

– Lehetséges ez? – ámuldozott a kalifa. – Azt mondod, hogy Abul 
Kászim háza még a bászrai szultán palotájánál is gazdagabb?

– Gazdagabb az még a mi felséges fő-fő királyunk, Harun-al-Rasid 
palotájánál is – felelte a fogadós –, pedig annak nemcsak Bagdadban, 



nemcsak a nagy muzulmán birodalomban, hanem az egész világon 
sem akad párja.

A  kalifa  megcsóválta  a  fejét,  és  mindjárt  elhatározta  magában, 
hogy ugyanabba a tömlöcbe csukatja a fogadóst, mint Dzsafar nagy-
vezírt, ha őt is hazugságon kapja. Nem is időzött tovább a karaván-
szálláson,  hanem  türelmetlenül,  hogy  minél  előbb  meglássa  Abul 
Kászim házát, lóra ült és elvágtatott.

Hágókon kapaszkodott át, gázlókon lábolt keresztül, járt és járatlan 
ösvényeken ügetett jó lován, csak imitt-amott pihent meg kis időre. 
Hetednap elérkezett oda, ahol a két nagy folyó egymásba ömlik. Egy 
nagyobbacska falu állt ott a dombtetőn.

A távolból már látszottak Bászra magas tornyai. De Harun-al-Rasid 
mégsem folytatta útját, hanem betért a faluba. Gondolta, keres valami 
ügyes szabómestert, és megfoltoztatja vele a köntösét, amelyet meg-
tépett a tüske egy sűrű bozótban.

Akadt is szabó, mindjárt a falu szélén. Ott varrogatott az árnyék-
ban, a háza küszöbén. A kalifa letelepedett mellé és megkérdezte:

– Hallottad-e  már  hírét  egy  Abul  Kászim  nevű  embernek,  aki 
Bászrában lakik?

A szabó felnevetett.

– Hogy hallottam-e? Ugyan honnan jössz, miféle országból, hogy 
ilyent kérdezel?

– Hát olyan híres-neves férfiú az az Abul Kászim?

– Uram – felelte a szabó –, olyan embert egyet sem találsz a kör-
nyéken,  aki  Abul  Kászim nevét  nem ismeri.  Mert  tudd meg,  hogy 
Abul  Kászim  nagyobb  tiszteletben  áll  erre  mifelénk,  mint  maga 
Harun-al-Rasid, a muzulmánok felséges fő-fő királya.

„No – gondolta magában a kalifa –, ezt a szabót is odacsukatom, 
harmadiknak, Dzsafar nagyvezír meg a fogadós mellé, a legmagasabb 
torony legmagasabb tömlöcébe!”



Közben a szabó elkészült munkájával, és átnyújtotta a kalifának a 
köntöst.

– Annyit mondok, uram – tette hozzá búcsúzóul –, hogy ha Bász-
rába mégy, ne mulaszd el felkeresni Abul Kászim házát, mert onnan 
még senki sem távozott üres kézzel. Nála jóságosabb, méltányosabb, 
nagylelkűbb, bőkezűbb ember egy sem él ezen a földön.

– Nem is mulasztom el  – felelte Harun-al-Rasid. – Hiszen éppen 
azért megyek Bászrába, hogy megismerjem ezt a nagyhírű férfiút.

Már esteledett, amikor a kalifa Bászrába érkezett. Az utcákon csak 
úgy nyüzsgött a nép. Harun-al-Rasid kisvártatva arra lett figyelmes, 
hogy  a  város  valamennyi  lakosa,  fiatal,  öreg,  férfi,  asszony,  mind 
ugyan-egy cél felé iparkodik. El sem képzelhette, hová tart ez a nagy 
sokadalom.

Egyetlen férfi állt csak nyugodtan, utcaszerte, egy ház falának tá-
maszkodva,  s  mellette  egy  sudár 
termetű asszony.

A  férfi  fiatal  volt,  és  annak 
látszott az asszony is, akinek fátyol 
fedte az arcát.

A kalifa odaléptetett elébük, és 
megszólította az ifjút.

– Idegen vagyok ebben a város-
ban – mondotta –,  és  nem isme-
rem az itteni szokásokat. Világosíts 
fel  hát,  kérlek,  ha  nem  terhellek 
kíváncsiságommal:  vajon  hová  i-
gyekszik ez a tengernyi nép?

– Abul Kászim háza elé – felelte 
az ifjú.

– És mi okból? – tudakolta Ha-
run-al-Rasid.



– Ebben az órában Abul Kászim kincstárosa mindennap egy nagy 
zsák ezüstpénzt szór a nép közé a palota ablakából.  És ha nem jut 
mindenkinek, még egy második zsák száját sem sajnálja kioldani.

– Akkor hát miért nem sietsz oda te is? – kérdezte a kalifa csodál-
kozva. – Avagy talán oly gazdag vagy, hogy nincs szükséged e nagy-
lelkű ajándékra?

– Éppenséggel nem vagyok gazdag – válaszolta az ifjú –, sőt, mond-
hatni,  igen  szerény  sorban  élek.  Hajnaltól  napestig  verejtékesen 
dolgozom, mint a szultán kertészlegénye, szűkös béremet pedig meg-
osztom agg szüleimmel és hajadon leánytestvéreimmel. Nem is azért 
kerülöm el Abul Kászim házatáját, mintha megvetném bőkezű ado-
mányait,  hanem azért,  mert  már  amúgy is  túlontúl  sokkal  vagyok 
adósa. Ha érdekel, uram, elmondom, hogy mit köszönhetek Abul Ká-
szimnak, és miért emlegetem holtomig áldva a nevét.

– Szívesen meghallgatom – felelte a kalifa, leszállva lováról.

Az utca eközben megüresedett: mindenki ott tolongott már Abul 
Kászim háza előtt. Messziről, mintha ezernyi apró csengő szólna, oda-
hallatszott,  miképpen hullik az ezüstpénz a  palota ablakából  csilin-
gelve az utca kövére.

A kertészlegény története

– Ali a nevem – kezdte az ifjú –, s mint már mondottam: szegény 
kertészlegény vagyok. Szerettem egy leányt, és az is szeretett engem. 
A leány (akinek Balkisz  a  neve)  korán árvaságra jutott,  és  zsugori 
nagybátyjánál nevelkedett. Az öreg, hasztalanul kérleltem, nem egye-
zett bele házasságunkba. Azt gondoltam, hogy valami gazdag kérőhöz 
akarja feleségül kényszeríteni a leányt. Pedig még ennél is galádabb 
tervet forgatott a fejében. Rövidesen kitudódott, hogy csak azért ne-
velte, táplálta Balkiszt, mert arra számított, hogy ha felserdül, meg-
erősödik, jó árat kaphat érte a rabszolgapiacon. Mire észbe kaptam, 



már el is adta egy dúsgazdag hindosztáni nagyúrnak, s az mindjárt a 
kikötőben várakozó gályája fedélzetére hurcoltatta a leányt.

Későn, munkám végeztével hallottam meg a hírt. Hanyatt-homlok 
rohantam  a  folyó  partjára.  De  a  gálya,  jó  déli  széllel,  akkor  már 
messze járt. Őrjöngve vetettem magam a folyóba, nem törődve azzal, 
hogy a gályát semmiképpen sem érhetem utol, már csak azért sem, 
mert a víz azon a tájon valósággal hemzseg a sok krokodilustól. Ott is 
vesztem  volna  bizonyosan,  ha  történetesen  éppen  akkor  arra  nem 
siklik egy karcsú dereglye. A hajósok mentőkötelet dobtak felém, és a 
fedélzetre húztak.

A dereglye gazdája Abul Kászim volt.  Ott hevert párnáin a hajó 
tatján, szellős, árnyékos selyemsátor alatt. Magához hívott, kikérde-
zett, majd intett legényeinek. A dereglye megfordult, az evezők meg-
feszültek, s a gyorsjáratú hajó még napszállta előtt utolérte a gályát. 
Abul Kászim felajánlotta a gálya gazdájának, hogy megtéríti a vételár 
kétszeresét,  ha  lemond  a  leányról.  De  a  gazdag  hindosztáni  csak 
nevette.  Abul  Kászim  ötször,  tízszer  annyi  pénzt  kínált,  a  nagyúr 
azonban hallani sem akart az alkuról. Végezetül Abul Kászim leakasz-
totta  gyémánttal  és  egyéb  drágakövekkel  kirakott  vertarany  nyak-
láncát,  lefejtette a turbánját díszítő öklömnyi karbunkulust,  lehúzta 
ujjairól valamennyi rubinnal, smaragddal, zafírral ékesített drága gyű-
rűjét, és aranypénztől duzzadó erszényével együtt odavetette a hin-
dosztáni  nagyúr  lába  elé.  Ekkora  kincsért  nem  egy,  de  akár  száz 
rabszolgát is megvásárolhatott volna.

A gálya gazdáját, ámbár maga is dúskált a javakban, elvakította a 
kincs látása. Megparancsolta embereinek, hogy bocsássák le a kötél-
hágcsót, és segítsék át a dereglyére a rableányt. Balkisz is, jómagam is 
a  fedélzet  deszkáira  borultunk  Abul  Kászim  előtt,  és  miközben  a 
dereglye,  ár  ellen  haladva,  lassan  ismét  Bászra  felé  vette  útját, 
könnyek között mondtunk hálát megmentőnknek.

– Nem szolgáltam én reá semmiféle köszönetre – válaszolta a nagy-
lelkű  Abul  Kászim,  és  felemelt  bennünket  a  földről.  –  Amit  csele-
kedtem, nem a ti kedvetekért, hanem csakis az igazság kedvéért cse-



lekedtem. Mert nem igazság, hogy az erőszak hatalma elválassza azo-
kat, akik egymást oly nagyon és igazán szeretik.

Abul Kászim rabszolgaként vásárolta meg ugyan a leányt, de tüs-
tént visszaadta szabadságát. Balkisz, a felszabadult rableány, most már 
a feleségem, és nem más, mint ez az asszony, aki itt áll mellettem, és 
megerősítheti, hogy úgy történt minden, ahogy elbeszéltem.

*

– Ha ez igaz – felelte Harun-al-Rasid –, akkor Abul Kászim csak-
ugyan módfelett igazságszerető és nagylelkű férfiú.

Azután hozzátette, de csak úgy gondolatban:

„Ha ellenben  nem igaz,  akkor  ezt  a  kertészlegényt  odacsukatom 
negyediknek Dzsafar nagyvezír, a fogadós meg a szabómester mellé, a 
legmagasabb torony legmagasabb tömlöcébe!”

Vendégség a jáspis-márvány palotában

Harun-al-Rasid elbúcsúzott Alitól  és feleségétől,  felült a lovára, s 
Abul Kászim házához ügetett.

Nem kellett sokáig keresgélnie,  mert a sarkon túl,  egy széles  tér 
túlsó oldalán,  mindjárt  megpillantotta a kerítés  övezte  sok tornyos, 
sok  kupolás,  hatalmas  épületet,  amelynek  habfehér  jáspis-márvány 
falai valósággal szikráztak, tündököltek a kerítés tetején lobogó fák-
lyák fényében.

Abul  Kászim kincstárosa  éppen  akkor  szórta  a  nép  közé  a  zsák 
aljáról az utolsó ezüstpénzeket. A sokaság oszladozóban volt.

A kapu tárva-nyitva állt.

A kalifa  belovagolt  az  udvarra,  és  odaszólt  az  egyik  elébe  siető 
szolgának:



– Kérlek, tudasd gazdáddal, hogy egy Bagdadból érkezett utas vára-
kozik az udvarában, és beszélni kíván vele.

De a szolga ezt válaszolta:

– Nem szükséges a jöttödet jelentenem, uram. Szállj le lovadról, és 
kövess. Gazdám szívesen várja látogatásodat.

– Hogyan lehetséges ez? – kérdezte meglepetten Harun-al-Rasid. – 
Hiszen  a  gazdád  nem tudhatott  arról  a  szándékomról,  hogy  felke-
ressem otthonában!

– Ennek a háznak szívesen látott vendége mindenki, aki a kapuján 
belép – felelte a szolga.

A kalifa az ezüst cifrázatos kapu-
félfához pányvázta lovát, és a szolga 
nyomában  belépett  a  ház  előcsar-
nokába.  Itt más szolgák sereglettek 
köréje,  mély  meghajlással  köszön-
tötték,  majd  félrevonták  előtte  az 
ebédlőterem ajtókárpitját.

Harun-al-Rasid szeme elkáprázott 
attól  a  fényességtől,  amely  ott  fo-
gadta. A falat, a mennyezetet és az 
oszlopokat mindenütt színarany bo-
rítás  fedte,  és  vörös  napkő  meg 
sárga  holdkő  berakás  díszítette.  A 
süppedő szőnyegen fehér damaszttal 
leterített  asztalok  álltak,  s  azokon 
csillogó  kristály  kancsók  és  agát 
serlegek.

Amikor Harun-al-Rasid a szolgák 
sorfala közt belépett a terembe, egy 
megnyerő  ábrázatú,  daliás  termetű 
férfi állt  fel  az egyik kerevetről,  és 

kezét homlokára téve, nagy tisztelettel üdvözölte a kalifát.



– Gyere, ülj asztalomhoz, idegen – szólott –, ízleld meg boromat és 
étkeimet.

Harun-al-Rasid leült Abul Kászim asztalához, és miközben ajkához 
emelte a pálmaborral teli serleget, körülnézett a teremben. Az imént 
az a gyanúja támadt, hogy a ház gazdája és a szolgasereg felismerte, 
és valamiképpen rájött, ki rejtőzik a vándor kereskedő álruhájában.

De most eloszlott minden gyanúja. Azt látta ugyanis, hogy a pár-
nákon és kereveteken a legkülönfélébb rendű-rangú férfiak üldögél-
nek, poharaznak, csemegéznek: pompás köntösű urak és kopott öltö-
zékű szegények, csevegő, gazdag ifjak és hallgatag dervisek, a szultán 
főemberei,  hivataluk jelvényeivel,  és  zarándokok,  szakállukon az út 
porával, napkeleti kalmárok és rakodóparti málhahordók, sőt, még egy 
messze  szigetekről  érkezett  herceg  is,  egy  helybeli  vén  tevehajcsár 
szomszédságában  –  és  a  szolgák  valamennyit  ugyanolyan  hódolva 
kínálják étellel, itallal, akárcsak őt magát, minden muzulmánok fő-fő 
királyát.

Kisvártatva  tizenkét  fehérbe  öltözött  apród  és  tizenkét  csodás 
szépségű leány lépett a terembe, és az előbbiek fuvolán, az utóbbiak 
hárfán  oly  édes  dallamokra  zendítettek,  hogy Harun-al-Rasid  való-



sággal elandalodott a hallatukra. Az egyik hárfás leány énekbe fogott. 
Ezt énekelte:

Vajon hogy él, ki dús kincset kuporgat,
És semmit mással meg sosem felez,
Aranyt, ezüstöt nagy kupacba hordat? –
Higgyétek el, hitvány egy élet ez.

Amaz, ki osztozik a más bajában,
Minden gondot a szívébe fogad,
És ha örül, hát nem örül magában:
Higgyétek el, sokkalta boldogabb.

A kalifa észre sem vette, hogy vendéglátó gazdája eközben halkan 
felállt mellőle, és elhagyta a termet. Csak arra figyelt fel, hogy Abul 
Kászim, egyik kezében egy arany törzsű, smaragd levelű, piros-topáz 
gyümölcsű fácskával, másik kezében pedig egy ébenfa pálcával, meg-
áll előtte. A fácska csúcsán egy remekbe készült ezüst páva ült. A ház 
gazdája  Harun-al-Rasid  lába  elé  helyezte  az  aprócska  fát,  majd  az 
ébenfa pálcával gyengéden megérintette a páva fejét. Az ezüst páva, 
mintegy  parancsszóra,  kiterjesztette  színes  drágakövekkel  kirakott 
szárnyát és farkát, s fejét kecsesen illegetve, balzsamos illatú ámbra-
olajat és aloé-szeszt permetezett széjjel a teremben.

– Hogy tetszik ez a kis csecsebecse? – tudakolta Abul Kászim.

– Életemben sem láttam ehhez foghatót! – felelte elragadtatással a 
kalifa.

– Kerek ötven esztendeig dolgozott rajta Arábia legügyesebb arany-
művese, aki azóta meghalt, és sírba vitte a szerkezet titkát – mondta 
Abul Kászim.

S azzal,  mintha attól tartana, hogy vendége még egyebet is talál 
kérdezni, fogta a fát, és kivitte a teremből.

„No lám – gondolta magában Harun-al-Rasid –, ez az Abul Kászim 
korántsem oly bőkezű, mint már-már hinni kezdtem. Épp hogy meg-



mutatta ezt a kincset, és máris elragadta előlem, nehogy valamiképpen 
ajándékul  kérhessem. Úgy látom,  mégiscsak méltán vettettem töm-
löcbe Dzsafar nagyvezírt!”

De  máris  fellebbent  az  ajtó  kárpitja.  Abul  Kászim  tért  vissza, 
kezében  egy  bíborszínű  borral  tele  opál  kehellyel,  és  odakínálta 
vendégének. A kalifa átvette, és fenékig ürítette a kelyhet. Már éppen 
vissza akarta adni a ház gazdájának, amikor kimondhatatlan csodá-
latára  észrevette,  hogy  a  kehely  újra  csordultig  megtelt.  Harun-al-
Rasid ismét utolsó cseppig megitta a bort, de látta, hogy a kehelyben 
megint színültig áll a bor.

Abul Kászim észrevette vendégének ámulatát, és így szólt:

– Semmi csoda vagy boszorkányság sincsen abban, amit mutattam. 
Ezt  a  kelyhet  egy öreg,  bölcs  írástudó készítette,  aki  járatos  volt  a 
természet törvényeiben, és értett ahhoz, hogy miképpen lehet azokat 
javunkra fordítani.

E szókkal kiragadta a kalifa kezéből a kelyhet, és kisietett vele a 
teremből. De Harun-al-Rasid jóformán még bosszankodni sem ért rá – 
pedig módfelett otrombának találta Abul Kászim viselkedését –, ami-
kor a ház ura ismét megjelent.

Ezúttal egy szantálfából faragott, látszatra egyszerű lantot tartott a 
kezében, és azt a kalifa térdére fektette. E pillanatban, anélkül, hogy 
bármiféle  emberi  kéz  érinthette  volna,  megszólalt  a  zeneszerszám, 
mégpedig oly elbájolóan,  hogy Harun-al-Rasid életében sem hallott 
annál szebb lantmuzsikát.

– Miképpen lehetséges ez a csoda? – kérdezte álmélkodva, és előbbi 
bosszúságáról szinte meg is feledkezve, a kalifa.

– Ennek  a  zeneszerszámnak  egyetlen  lantkészítő  mester  tudta  a 
titkát. Egyiptomban élt, vagy száz esztendővel ezelőtt. Azóta senkinek 
sem sikerült hasonlót készítenie.

De alig fejezte be szavait, máris felkapta a lantot, és gyors léptekkel 
eltávozott.



Harun-al-Rasid most már igazán megharagudott. Eleinte arra ké-
szült,  hogy amúgy nyersen megmondja Abul Kászimnak, mennyire 
ostoba dolog ily nyíltan és illetlenül kimutatnia fukarságát, de azután 
erőt vett haragján. Amikor az ifjú – ezúttal üres kézzel  – visszaült 
mellé  a  kerevetre,  a  kalifa,  megelégedettséget  színlelve,  köszönetet 
mondott a vendéglátásért, majd felállt,  hogy eltávozzék a palotából, 
amelynek gazdájában olyannyira csalódott.

– Ugyan hová mennél éjszakának idején, uram! – kiáltott fel Abul 
Kászim.  –  Aligha  kapnál  alkalmas  szállást  ily  késő  órán  ebben  az 
idegen városban. Kérlek, töltsd hajlékomban az éjjelt. Reggel, ha még 
mindig távozni óhajtanál, fájó szívvel búcsút veszek majd tőled.

Harun-al-Rasid kénytelen-kelletlen elfogadta a marasztalást, hiszen 
csakugyan nem tudta,  hol  hajtsa  álomra a  fejét,  és  igazság  szerint 
fáradt volt a hosszú lovaglástól.

Abul Kászim lépcsőkön, folyosókon, termeken, csarnokokon keresz-
tül  maga  kísérte  szobájába  a  kalifát,  és  félrevonta  előtte  az  ajtó 
függönyét. Harun-al-Rasid felkiáltott meglepetésében.

A lágy szőnyeggel leterített asztalon ott állt az arany fa, a csúcsán 
gubbasztó ezüst pávával, a soha ki nem ürülő opál kehely, a magától 
szóló szantálfa lant – és ezenkívül még tömérdek arany és ezüst ék-
szer,  remekmívű fegyver,  hímzett selyemköntös  és  papucs,  s  hozzá 
még  néhány  tele  marékra  való  becses,  színes  drágakő,  némelyike 
akkora, mint egy jókora tyúktojás.

– Kérlek, uram – szólt Abul Kászim –, vedd tőlem jó szívvel e né-
hány  semmiséget,  emlékül  és  hálám jeléül,  amiért  nem utasítottad 
vissza vendégbarátságomat.

– Nagylelkűséged ámulatba ejt – válaszolta a kalifa. – Ámde emlé-
keztetőre  nincs  szükségem,  mert  e  nap  emléke  amúgy  sem halvá-
nyodik  el  lelkemben  soha,  hálával  pedig  nem  te  tartozol  nekem, 
hanem éppen én vagyok adósod. Ezért hát ajándékodat nem fogad-
hatom el.



– Nem ajándék az,  uram, hanem a te tulajdonod,  kiváltképpen a 
páva, a kehely és a lant. Hiszen láttam, hogy ezek megnyerték tet-
szésedet,  márpedig  ebben  a  házban  az  a  törvény,  hogy  amiben 
vendégeimnek  örömük  telik  az  nem az  enyém  többé  hanem az  ő 
sajátjuk. Ne vonakodjál hát elfogadni ezt a néhány apróságot, más-
különben még azt hinném, hogy megbántottalak valamivel, és most 
így mutatod ki neheztelésedet.

– Nincs okom a neheztelésre,  nemes szívű Abul Kászim – felelte 
Harun-al-Rasid –, hanem hadd mondjam meg kertelés nélkül: ajándé-
kodat túlságosan drágának találom. Ne vedd zokon tanácsomat: ne 
tékozold kincseidet ilyen könnyelmű kézzel.

Abul Kászim elmosolyodott.

– Látszik,  hogy  messze  földről  jöttél,  és  nem tudod,  hogy  Abul 
Kászim kincse kimeríthetetlen. Tudom, hogy csodálkozol ezen. Nem is 
hihetsz szavamnak, amíg el nem beszélem életem különös történetét.

Mindketten leültek egy süppedő kerevetre, kortyoltak egyet az opál 
kehely soha ki nem fogyó bodrából, és Abul Kászim rákezdte, amint 
itt következik:



A vén orvos titka

– Hajóslegény  voltam egy  jemeni  kalmár  vitorlásán.  Hajónk  sok 
országot, sok várost bejárt, s egyszer, bizonyos árukkal megrakodva, 
Bászrába is  eljutott. Amíg a hajó a kikötőben vesztegelt,  akadt egy 
kevés időm, hogy megtekintsem a várost, amelynek szépségéről már 
sokat hallottam. Kiváltképpen a szultán palotája előtt nézelődtem so-
káig. De volt is azon látnivaló elég! Falait hatalmas fehér terméskő 
kockákból rakták fel  az építők,  és száz meg száz ablakának minde-
gyikét más-más faragás díszítette.

Ahogy sorra megbámultam a remekbe készült faragásokat, az egyik 
emeleti ablakban egy csodálatos szépségű fiatal leányon akadt meg a 
tekintetem. A leány arcát nem fedte fátyol.  Szemét nem sütötte le, 
amikor pillantása az enyémmel találkozott. Sápadt arcát végtelen szo-
morúság ülte meg. Szépsége és szomorúsága a szívemig hatolt. Mint-
egy megbabonázva léptem közelebb.

– Ki vagy te, szép leány – kérdeztem –, és miféle bánat sorvasztja 
lelkedet?

A leány ijedt mozdulattal intett halkabb beszédre, majd így vála-
szolt:

– Rabnő  vagyok,  nevem Derdáne.  Atyám orvos  volt.  A  szultán, 
valamiféle  igaztalan váddal,  börtönbe záratta,  hogy engem rabszol-
gaként  a  palotájába  hurcoltathasson.  Hogyne  volnék  hát  szomorú, 
amikor  sem  atyám,  sem  a  magam  szabadulását  nem  remélhetem. 
Neked is azt tanácsolom, ifjú, hogy távozzál innen sietve, mert ha a 
szultán őrei meglátnak ablakom alatt, a halál fia vagy.

– Megmentlek  fogságodból,  szépséges  rabnő!  –  feleltem  hirtelen 
buzgósággal.  –  Éjszaka,  amikor  a  hold  lebukik  a  dombok  mögött, 
érted jövök. Várj reám itt, az ablakodban.

Láttam, hogy az őrök, akik szüntelenül a palotát kerülgették, arra-
felé tartanak. Gyorsan búcsút intettem hát Derdánénak, és elvegyül-
tem az utcai járókelők között.



Este már korán ott ődöngtem a palota körül. Megfigyeltem, hogy 
fala nem sima: az egymásra rakott terméskő kockák között mindenütt 
rés  nyílik,  épp  elég  széles  és  mély  ahhoz,  hogy  árbocmászáshoz 
szokott erős kezem és lábam megkapaszkodjék bennük. Alig vártam, 
hogy a hold letűnjék, és a palota sötétségbe boruljon.

Végül ez a pillanat is elkövetkezett. Az árnyék mind feljebb kúszott 
a fehér falon, és éjféltájt elérte Derdáne ablakát. Megvártam, amíg a 
görbekardos  katonák éjszakai  őrjárata  elhalad előttem,  azután oda-
osontam a palota tövébe, ledobtam sarumat, és a résekbe és faragá-
sokba kapaszkodva felkúsztam a meredek falon.

Derdáne, rettegve és reménykedve, ott várt a szobájában. Egyetlen 
szót sem váltottunk, hogy az ajtó előtt strázsáló őrök meg ne hallják. 
Vállamra emeltem Derdánét, és elindultam az ablak felé, mert abban 
bizakodtam, hogy azon az úton, amelyen jöttem, a leánnyal együtt is 
lejutok.  Hiszem is,  hogy sikerült  volna,  amit  kiterveltem,  ha közbe 
nem szól a balszerencse.

A szobában teljes volt a vakhomály. Nem is gyaníthattam hát, hogy 
az ablak mellett egy könnyű asztalka áll, és azon egy magas porcelán 
váza.  Ahogy  az  ablak  felé  tapogatóztam,  egy  óvatlan  mozdulattal 
meglöktem az asztalt, a váza megbillent, és hatalmas csörömpöléssel a 
földre zuhant.

Derdáne felsikoltott:

– Menekülj!

– Csak veled együtt! – feleltem.

De akkor már késő volt. Az ajtón fegyveresek rontottak be. Meg-
ragadtak mindkettőnket, és egyenesen a szultán elé hurcoltak.

– Ez a leány ártatlan! – kiáltottam. – Tudta nélkül és akarata elle-
nére másztam be az ablakon, hogy elraboljam.

– Nem igaz! – vágott szavamba Derdáne. – Én kértem ezt az ifjút, 
hogy szabadítson meg, s mivel idegen ebben a városban, nem tudta, 
hogy a szultán palotájában jár.



A szultán gyorsan ítélt.

– Vessétek a folyóba mind a kettőt!

Tudtuk, hogy ez a halálunkat jelenti, hiszen a Satt-el-Arab, amely 
ott hömpölyög a palota mellett, arról nevezetes, hogy százával nyü-
zsög benne az örökké éhes, örökké zsákmányra leső krokodilus.

A testőrök engem is, Derdánét is karon ragadtak, és egy toronyba 
vezettek, amelynek lábát a folyó vize mosta.

– Bocsáss meg nekem, Derdáne – suttogtam –, amiért a vesztedet 
okoztam.

– Köszönöm, hogy meg akartál menteni! – válaszolta a leány.

Egy szempillantás múlva az őrök egy magas ablakból mindkettőn-
ket a folyóba vetettek.

A víz összeborult a fejem fölött.

De hát hajóslegény voltam, nemegyszer  életemben sodort már a 
hullámokba a vihar. Egy-két erős karcsapással felbuktam a víz alól. 
Derdánét  kerestem,  a  nevét  kiáltoztam.  Semmi  válasz.  Elnyelte  a 
sötétség, elnyelték a habok. Egy hideg pikkelyes állati test súrolta a 
térdemet.  Nagyot  rúgtam az  oldalába.  Egy  másik  krokodilus  tátott 
szájjal úszott felém. Ellöktem a kezemmel. Kapkodva, csapkodva igye-
keztem arrafelé, amerre a partot sejtettem.



Nagy sokára talajt éreztem a lábam alatt. Kitámolyogtam a partra, 
és ott összeroskadtam a fáradtságtól és a bánattól. A földre leborulva 
sirattam Derdánét, akinek halálát én okoztam.

Reggel felmásztam egy homokdombra, és végigtekintettem a vidé-
ken. Hajómat nem láttam sehol: úgy látszik, este vagy kora hajnalban 
felszedte a horgonyt és elvitorlázott.

Hová menjek? Mitévő legyek? A városba nem mertem visszatérni, 
mert attól tartottam, hogy felismernek a szultán katonái. Elindultam 
hát délnek, a tengeröböl felé. Gondoltam, majd csak akad ott valami 
hajó, amely felfogad, és örökre elvisz erről a tájékról.

Derdánét gyászolva, Derdáne nevét suttogva vándoroltam, mocsa-
rakon és pusztaságokon át, amíg a tenger partjára jutottam. Betértem 
az első fogadóba.

Vidám hajósok, kereskedők mulatoztak az ebédlő szobában, bőszájú 
csutorából  vedelve  a  fikvát,  ezt  az  árpasörből  és  erjedt  ribiszkéből 
kevert részegítő italt.

Már éppen ki akartam fordulni az ivóból, amikor egy tisztes kül-
sejű,  megnyerő ábrázatú,  bánatos  tekintetű,  öreg férfit  pillantottam 
meg az egyik sarokban. Odatelepedtem mellé. Az öreg étellel, tiszta 
vízzel kínált, és miközben ettem-ittam, hosszasan pihentette rajtam a 
szemét.

– Fáradtnak látszol, fiam – szólalt meg végül –, fáradtnak és meg-
gyötörtnek.

– Az vagyok, uram – feleltem –, fáradt és meggyötört.

– Oszd meg velem a bánatodat – szólt –, és meglátod, megkönnyeb-
bül a szíved. Légy őszinte hozzám, talán még segíthetek is rajtad.

– Rajtam már senki és semmi nem segíthet – válaszoltam. – Mert 
tudd meg,  hogy a hebehurgyaságommal  magam okoztam a halálát 
egy  leánynak,  akit  olthatatlanul  szerettem.  Emléke  sohasem halvá-
nyodik el a lelkemben, az önvád pedig nem hagy nyugodni, amíg élek.



Az öreg unszolására töviről hegyire elmondtam mindazt, ami éjjel 
történt.

– És  mi  volt  a  neve  annak  a  rableánynak?  –  kérdezte  aggodal-
masan, szinte rettegve az öreg.

– Derdáne – feleltem.

E név hallatára az öreg hangosan feljajdult,  majd keserves zoko-
gással  az  asztalra  borult.  Nem  tudtam  mire  vélni  ezt  a  hirtelen 
felindulást. Nyugtatgattam, de hiába.

Csak nagy sokára emelte fel könnyben úszó szemét.

– Tudd meg, fiam – szólt –,  hogy én vagyok az az orvos,  akit  a 
bászrai szultán hamis váddal börtönbe záratott, s az én leányom volt 
Derdáne, akit te szerettél. Fogadd tőlem, Derdáne atyjától a felmentést 
azért, amit cselekedtél, mert a jószándék vezetett, és nem a te bűnöd, 
hogy terved balul ütött ki.

Az öreg orvos  ezután elmondta,  hogy nemrégiben sikerült  meg-
szöknie a börtöntoronyból – ugyanabból, ahonnan engem és a leányt 
a vízbe vettetett a szultán –, és azóta minden gondolata az volt, hogy 
miképpen szabadíthatná ki Derdánét a fogságból. Ezért öltött álruhát, 
és éldegélt itt, Bászra vidékén, abban a reményben, hogy egyszer csak 
akad valami kedvező alkalom.

– Most  azonban,  hogy  veled  találkoztam  –  folytatta  –,  és  meg-
tudtam,  hogy  leányom a  folyóba  veszett,  nincs  tovább  értelme  az 
életemnek.  Öreg  vagyok,  beteg  vagyok,  eddig  is  csak  az  a  vágy 
tartotta  bennem  a  lelket,  hogy  viszontláthassam  Derdánét.  Érzem, 
hogy nem élek már sokáig. Mielőtt azonban meghalok, rád bízok egy 
titkot, amely máskülönben sírba szállna velem. Ezt a titkot atyám is 
csak halálos ágyán fedte fel előttem, és ő is ugyanígy tudta meg nagy-
atyámtól.

S  azzal  intett,  hogy  hajoljak  közelebb,  majd  suttogó  hangon  el-
mondta, hogy roppant kincs rejtekhelyét ismeri, olyan kincsét, amely 
még a muzulmánok fő-fő királyának, Harun-al-Rasidnak gazdagságát 
is  sokszorosan  felülmúlja,  és  megmagyarázta,  hogy  miképpen 



juthatok ehhez a kincshez, amely által egyszeriben a föld leggazda-
gabb emberévé válok. Ezután így folytatta:

– Elegendő pénzt adok neked ahhoz, hogy drága ruhát, lovat, fegy-
vert vásárolj magadnak, szolgát fogadj, és úgy térj vissza Bászrába, 
ahol a kincs rejtőzik, mint valami nagyúr, akiben senki sem ismerheti 
a minapi hajóslegényt. Én pedig ágyamba fekszem, és rövidesen meg-
halok.

Felugrottam,  hogy orvosért  szaladjak.  Az  öreg azonban gyengéd 
erőszakkal visszatartott.

– Orvos vagyok magam is, fiam – mondta –, és tudom, hogy az én 
bajomra nincs orvosság.

Felkísértem  a  szobájába,  ágyba  fektettem.  Maga  mellé  ültetett, 
megfogta a kezemet.

– Búcsúzóul  adok egy tanácsot.  Ne tékozold a  kincset,  amelynek 
helyét  most  felfedtem  előtted.  Mert  attól  nem  félek  ugyan,  hogy 
hamarabb fogy el, mint az életed, de attól igenis félek, hogy költeke-
zésed szemet szúr a kapzsi és gonosz bászrai királynak. Ha túlontúl 
nagy gazdagságban élsz,  ha  túlontúl  sok  barátodat  látod  vendégül, 
túlontúl  sok  ajándékot  osztogatsz,  a  király  gyanítani  fogja,  hogy 
rejtett kincset  őrzöl,  és  mindent  megtesz  majd,  hogy  azt  elragadja 
tőled. Titkold el hát és használd mértékkel a gazdagságot, amelynek 
mától fogva birtokosa vagy.

Ezek  voltak  utolsó  szavai.  Kisvártatva  szelíden,  csendesen  el-
szunnyadt, és nem is ébredt fel többé.

Illendően eltemettettem, azután elmentem a bazárba, díszes ruhát, 
jó lovat,  szép fegyvert vásároltam, majd a legrövidebb úton vissza-
tértem Bászra városába. A szívem elszorult, amikor megpillantottam 
azt a tornyot, amelynek tövében szeretett Derdáném a halálát lelte. 
Már-már azon voltam, hogy visszafordulok, és örökre veszni hagyva a 
kincset, eltávozom erről a helyről, amely mindig is csak gyászomat 
juttathatja az eszembe.

De azután így gondolkoztam:



„Ha ezt a kincset valóban arra szánnám, hogy úgy kuporgassam, 
mint az öreg orvos, az atyja és a nagyatyja, – akkor mindjárt akár le is 
mondhatnék róla.  Én azonban,  nem fogadva meg az öreg tanácsát, 
bőkezűen akarok juttatni belőle mindenkinek, aki rászorul, s kivált-
képpen arra óhajtom használni,  hogy megsegítsem azokat,  akiket  a 
kegyetlen és pénzsóvár bászrai szultán adókkal, bírságokkal, vagyo-
nuk elkobzásával vagy másként megnyomorít.”

Folytattam  hát  utamat,  és  az  öreg  orvos  által  megjelölt  helyen 
csakugyan megtaláltam a kincset, amely sokkal dúsabbnak bizonyult, 
mint képzeltem. Mindjárt láttam, hogy ha ezer esztendeig élnék, akkor 
sem tudnám egykönnyen eltékozolni. Megtelepedtem Bászrában, fel-
építettem ezt  a  palotát,  és  kapuja  azóta  tárva-nyitva  áll  mindenki 
előtt, akit erre vezérel a sorsa. De bármilyen gazdaságban, bármilyen 
vígságok közepette élek is, szívemben szüntelenül ott sajog Derdáne 
emléke. Csak az enyhíti olykor-olykor kis időre fájdalmamat, ha jót 
tehetek olyanokkal, akik azt megérdemlik. Nemrégiben is sikerült a 
folyóból kimentenem egy Ali nevezetű ifjú kertészlegényt, ugyanott, 
ahol  hajdan magam is kis  híján a krokodilusok áldozata lettem, és 
sikerült  drága  kincsekkel  kiváltanom  a  rabságból  ennek  a  kertész-
legénynek Balkisz nevű kedvesét, akit már idegen ország felé vitt egy 
hindosztáni gálya. Aznap egy kevéssé megnyugodott a lelkem, mert 
ha  már  magam nem egyesíthettem életemet  Derdáne  életével,  leg-
alább egymásnak adhattam két szerető, ifjú szívet.

– De  hát  nem  támasztott  irigyeket  a  gazdagságod?  –  tudakolta 
Harun-al-Rasid.  – Bászra szultánja,  akit  kegyetlennek, kapzsinak és 
alattomosnak mondasz, sosem próbálta elvenni kincseidet?

– Nagyon is sokszor megpróbálta. Előbb a daroga, vagyis a városi 
fegyverek kapitánya idézett magához, azután a vezír, végezetül maga 
a szultán. Én azonban a szultánnak is megesküdtem arra, hogy a kincs 
rejtekhelyét, még ha a kínpadra vonat is, soha el nem árulom, ellen-
ben,  ha  békességgel  házamba  enged,  és  nem  igyekszik  titkomat 
erőszakkal  kitudni,  önként  hatalmas  adót  fizetek  neki.  A  szultán 
kénytelen-kelletlen megelégedett ezzel,  ámbár tudom, hogy azóta is 



minden úton-módon igyekszik kilesni a titkot. Ez azonban sem neki, 
sem másnak nem sikerülhet.

– Jól tetted, hogy nem árultad el a szultánnak a kincs rejtekhelyét – 
felelte a kalifa. – Méltóbb kézben van az a te kezedben.

– Örülök, hogy ezt mondod, uram – szólt Abul Kászim. – És most 
már láthatod, hogy kincsemhez képest valóban csekélyke ajándék az a 
néhány holmi, amely itt áll az asztalodon.

„Úgy látom – gondolta magában Harun-el-Rasid –, hogy Dzsafar 
nagyvezírt mégiscsak igazságtalanul zárattam a tömlöctoronyba. Nem 
mondott valótlant,  amikor  Abul  Kászim gazdagságát,  igazságszere-
tetét, bőkezűségét dicsérte. Így hát nemcsak hogy a kertészlegényt, a 
fogadóst és a szabómestert nem csukatom mellé, hanem őt magát is 
menten szabadon bocsátom,  és  gazdagon kárpótlom szenvedéseiért, 
mihelyt Bagdadba érek.”

A föld alatti kincsesház

Abul Kászim felállt a kerevetről.

– Későre  jár  az  idő –  mondotta –,  és  bizonyára  pihenni  vágyol. 
Legjobb, ha most magadra hagylak.

– Ne menj még, derék Abul Kászim! – kérlelte a kalifa. – Az üdítő 
italok, valamint érdekes elbeszélésed elűzték minden fáradtságomat. 
Ha vágyom valamire, az éppenséggel nem a pihenés.

– Minden kívánságodat teljesítem, uram – válaszolt a ház gazdája.

– Egyetlen  kívánságom van,  ámde  az  nem kicsinység  –  mondta 
Harun-al-Rasid.  –  Arra  kérlek,  mutasd  meg  kincseidet.  Esküszöm 
mindenre, ami szent, hogy sohasem élek vissza a bizalmaddal.

Abul Kászim arca elkomorodott.



– Sajnálom, hogy ezt óhajtod, uram – felelte –, mert ezt az óhaj-
tásodat csak olyan feltétellel teljesíthetem, amelyért méltán tarthatsz 
majd gyanakvónak és barátságtalannak.

– Mi az a feltétel?

– Bekötöm a szemedet,  és meg kell  ígérned,  hogy nem veszed le 
szemedről  a  kendőt,  amíg  a  különféle  folyosókon  és  rejtekutakon 
végigvezetlek. Fegyvertelen leszel, én pedig kivont karddal követlek, 
és megöllek, ha megkísérled kijátszani ígéretedet.

– Gyerünk! – válaszolta Harun-al-Rasid, és lecsatolta övéről görbe 
kardját.

Abul Kászim félrevonta az ajtó függönyét,  és egy távoli  terembe 
vezette  a  kalifát,  ahol  csak  egyetlen  szövétnek  világított  halvány 
fénnyel. Itt megállt, lágy selyemkendővel bekötötte vendége szemét, 
majd kézen fogta,  és jobbjában meztelen kardját markolva, elindult 
vele a kincsesház felé.

A kalifa csapóajtó nyílását és csukódását hallotta. Valami folyosón 
lépdeltek végig, azután egy csigalépcsőn ereszkedtek alá. Újabb ajtó 
nyílt  és  csukódott.  Friss  levegő  csapta  meg  a  kalifa  arcát,  kavics 
ropogott  a  talpa  alatt.  Aztán  ismét  zárt  folyosóra  jutottak,  lakat 
kattant, tolózár csikorgott, függönyök suhogtak.

Végül megálltak.

– Leveheted a kendőt, uram – szólalt meg Abul Kászim, és vissza-
tolta kardját a hüvelyébe.

A kalifa körülnézett, de aztán újra lehunyta a szemét. Úgy vélte, 
káprázat incselkedik vele.

Vakító fénnyel megvilágított, boltozatos, föld alatti teremben találta 
magát,  amelynek minden faláról  csiszolt  gyémántok és  más drága-
kövek verték vissza ezerszeresen a fáklyák fehér világosságát. Magas 
színarany  oszlopok  meredeztek  körös-körül,  s  ezeken  színarany 
mennyezet nyugodott. A mennyezet alatt, az oszlopok között hatal-
mas  kerek  márvány  medence  állott,  akkora  mint  egy  kisebbfajta 
halastó, színültig tele vertarany pénzdarabokkal.



– Ez a medence harminc láb mélységű – mondta Abul Kászim. – 
Mélyebb, mint a Satt-el-Arab, amelyben a krokodilusokkal csatáztam, 
s amelybe Derdáne beléveszett. Számos esztendeje kosárszámra me-
rem belőle az aranyat, de látod: eddig mindössze két ujjnyit apadt.

Harun körüljárta a medencét, majd így szólott:

– Való igaz, hogy töméntelen gazdagság ez, több, mint amennyit a 
muzulmánok  fő-fő  királyának  kincsesháza  őriz.  De  azért,  ha  így 
pazarolod, a végén még ez a medence is kiürül.

– Megeshetik,  ámbár  nemigen  hiszem – válaszolta  a  kincs  tulaj-
donosa. – Ha azonban mégis kiürülne, nincs más dolgom, mint hogy a 
másik medencéből merítsek, amelyet mindjárt látni fogsz.

E szókkal a szomszédos terembe vezette a kalifát. Ez a terem még a 
másiknál is tágasabb volt,  ebben is arany oszlopok meredtek a ma-
gasba, ezeken az oszlopokon is arany mennyezet nyugodott, s ez alatt 
a mennyezet alatt is hatalmas, kerek márvány medence terült el. De 
ebben a medencében nem aranypénz állott,  hanem csupa drágakő: 
szikrázó, színtelen gyémánt, tengerzöld smaragd, citromsárga topáz, 
égszínkék  zafír,  vérpiros  rubin,  barna  jácintkő,  rózsaszínű  jáspis, 
tejfehér igazgyöngy és színjátszó opál.



– Ez a medence kétszer olyan mély, mint a másik – mondta Abul 
Kászim –, és eddig még egyetlen ujjnyit sem apadt.

A  kalifa  azt  hitte,  hogy  álmodik.  Amikor  azután  nagy  nehezen 
felocsúdott ámulatából, ezt kérdezte Abul Kászimtól:

– Vajon ki hordhatta össze ezt a temérdek kincset? Kié lehetett ez a 
mérhetetlen gazdagság, mielőtt az öreg orvosnak, atyjának és nagy-
atyjának kezére került?

– Mindjárt választ kapsz erre a kérdésedre is – felelte Abul Kászim. 
– Gyere velem!

S azzal egy harmadik terembe vezette a kalifát.

Ennek a teremnek a falait, mennyezetét, padozatát éjfekete achátkő 
borította, és csak néhány olajmécses világította meg. A mélyén fehér 
márványkőből faragott, kettős királyszobor állt. A két szobor egyike 
egy méltóságos nézésű királyt, a másik egy büszke tekintetű királynét 
ábrázolt. A király szobrának talapzatán Harun-al-Rasid ezt a felírást 
betűzte ki az imbolygó, hunyorgó mécsesvilágnál:

Ember, ki itt állsz, s olvasod ez írást,
Sötét sírboltom örök éjjelén:
Fontoljad meg, hogy egykor én is éltem,
S hogy meghalsz majd te is, akárcsak én!

Király voltam, erős, gőgös, hatalmas,
Ki hírem hallotta, már megfutott.
De nincsen most, ki gyengébb volna nálam:
Csak fekszem itt, s mozdulni sem tudok.

Dúsgazdag voltam, annyi volt a kincsem,
Hogy el sem szórhattam a harmadát.
De koldus módra szálltam, ím, a sírba. –
Minek gyűjtöttem hát e garmadát?

Ember, ki itt állsz, hallgass a szavamra,



És higgyed el: csak arra jó a kincs,
Hogy más gondján könnyítsen könnyű szívvel,
Kinek e földön semmi gondja sincs.

Harun-al-Rasid bólintott.

– Jól tetted, hogy ennek a királynak a tanácsát fogadtad meg, nem 
pedig az öreg orvosét.

Tovább lépett, és elolvasta a királyné sírszobrának feliratát:

Királyné voltam, szebb akárki másnál,
Hajam sötét, az arcom hófehér,
A szemem kékebb, mint a nyári égbolt,
Az ajakam piroslóbb, mint a vér.

Kösöntyű, nyaklánc, drágamívü gyűrű,
Tündöklőbbet nem látott még a szem,
Bársony, selyem, rizspor, balzsam, kenőcsök –
Ezen járt csak naphosszat az eszem.

Hiú voltam, önző, rideg, kegyetlen,
A lelkemben nem élt az irgalom,
S gyűltek szeszélyes bűneim rakásra,
Mint ládáimban a sok cifra lom.

Elmúlt a szépség, és elmúlt az élet,
S hogy itthagyom most vágyaim honát:
Emlékem is elmúlik, mert az emlék 
Hálás szívekben élhet csak tovább.

– Úgy történt minden, ahogy ez a királyné megjövendölte – mon-
dotta Abul  Kászim.  –  Nincs,  aki  emlékeznék  reá,  s  a  gőgös  király 
nevét sem tudja már senki. Csak a kincsük maradt meg, e titkos pince 
mélyén,  s  azt  én  most  szétosztom  azok  között,  akiktől  összehará-



csolták:  az  ország  szegényei  között.  De megbocsáss,  uram,  odafent 
már alighanem lassacskán virrad. Ideje, hogy hazatérjünk.

A selyemkendőt ismét a kalifa szemére kötötte, kardját ismét ki-
vonta,  majd  amerre  jöttek:  a  vasajtós  folyosókon,  kavicsos  kerti 
ösvényeken,  tekergős  lépcsőkön  keresztül  visszatértek  Abul  Kászim 
palotájába.

Abul Kászim hüvelyébe tolta kardját, és leoldotta Harun-al-Rasid 
szeméről a kendőt. A nap már felkelt, és égőpiros fénnyel árasztotta el 
a termet, amelyben akkor lobbant utolsót a füstölő szövétnek.

– Boldog ember vagy te, Abul Kászim – mondta a kalifa. – Mert 
nemcsak  kincsekben  bővelkedel,  hanem szíved  is  van,  amely  meg-
mondja, hogyan élj e kinccsel.

– Boldog volnék valóban,  uram – válaszolta  mély sóhajjal  a ház 
gazdája –,  ha ugyan Derdáne velem lehetne,  és  én megoszthatnám 
vele a bőkezűség örömeit. De hát Derdáne a folyóba veszett, s így én 
ebben az életben már soha boldog nem lehetek.

Harun-al-Rasid aznap már nem is tért  nyugovóra, hanem köszö-
netet mondva Abul Kászim bizalmáért, vendégszeretetéért és a becses 
ajándékért, felkészült az útra. Abul Kászim felnyergeltetett egy mál-
hás lovat, felrakatta reá a kalifa holmiját, és megbízta egyik apródját, 
hogy kísérje el vendégét az úton, és azután is maradjon szolgálatában.

A  két  férfiú  meleg  barátsággal  búcsúzott  el  egymástól  a  palota 
kapujában.  Ezután  Harun-al-Rasid  lóra  pattant,  és  sebes  vágtatva 
indult  az  ébredező városon át  hazafelé.  Sürgős  volt  az  útja:  minél 
hamarabb ki akarta ereszteni ama bizonyos magas torony legmaga-
sabb tömlöcéből Dzsafart, a hűséges és igazmondó nagyvezírt.

Abul Kászim rabsága

Bagdadba étkezve,  a  kalifa  egyenesen Zubejd királyné szobájába 
sietett. Oda vezettette a nagyvezírt is.



– Megjártam Bászrát – újságolta –, és egy éjszakán át Abul Kászim 
házának vendége voltam.

– És  mit  tapasztaltál  ott,  felséges  férjemuram?  –  érdeklődött 
aggodalmasan a királyné.

– Csak azt – válaszolta a kalifa –, hogy a közrendű Abul Kászim 
(aki, mellesleg szólva, egyszerű hajóslegény volt hajdanában) igazsá-
gosabb,  nagylelkűbb,  bőkezűbb,  jóságosabb,  méltányosabb,  irgalma-
sabb és adakozóbb, mint a muzulmánok igazságos, nagylelkű, bőkezű, 
jóságos, méltányos, irgalmas és adakozó fő-fő királya.

– Eszerint Dzsafar nem hazudott? – kérdezte örömmel a királyné.

– Nem  bizony!  –  felelte  Harun-al-Rasid.  –  Sőt  még  ha  kétszer 
annyira dicsérte volna Abul Kászimot, mint amennyire dicsérte: akkor 
is elmaradt volna az igazságtól.

– Vagyis  nem  büntetsz  meg,  felséges  királyom?  –  tudakolta  a 
nagyvezír.

– Dehogyis  büntetlek meg! Sőt,  inkább megjutalmazlak.  És meg-
jutalmazom az én felséges hitvesemet, az okos Zubejd királynét is, aki 
arra buzdított, hogy szerezzek bizonyosságot, mielőtt ítéletet monda-
nék.

S azzal intett az ajtóban várakozó apródnak. Az bevitte a szobába 
az arany fát, a csúcsán gubbasztó balzsamszóró ezüst madárral, a soha 
ki nem ürülő opál kelyhet és a magától szóló szantálfa lantot.

– Az arany fa a tiéd, szeretett feleségem – szólt a kalifa –, a kehely 
meg a tiéd, hűséges nagyvezírem. A lantot, azt megtartom magamnak, 
hogy arra a csodálatos éjszakára emlékeztessen, amelyet Abul Kászim 
házában töltöttem.

– Hát  Abul  Kászim?  –  kérdezte  Zubejd.  –  Őt  semmivel  sem 
jutalmazod?

– Bizony, bizony – töprengett el a kalifa. – Most ő van soron. De 
hát mivel jutalmazzak egy olyan férfiút, aki nálam is gazdagabb?



– Megmondom, felséges királyom! – felelte a nagyvezír. – A bászrai 
szultán ellen igen sok a panasz: gyötri, szipolyozza a népét, s amellett 
még felségednek sem fizeti pontosan az adót. Leghelyesebb, ha elcsa-
patod a szultánt, és Abul Kászimot ülteted helyette a trónra.

– Bölcs gondolat! – kiáltott fel a kalifa. – Így legalább ki-ki meg-
kapja azt, amit megérdemel: az egyik a jutalmát, a másik a büntetését. 
Eredj is mindjárt Bászrába, nagyvezírem, és mondd meg a szultánnak, 
hogy adja át a koronáját Abul Kászimnak.

Az ősz Dzsafar díszruhát öltött, tevehátra ült, és kétszáz katonája 
élén Bászrába ügetett. Újholdkor indult, telihold idejére meg is érke-
zett. Tüstént felkereste a szultánt, és átadta neki minden muzulmánok 
fő-fő királyának üzenetét.

A szultán módfelett megdöbbent az üzenet hallatára, de nem mu-
tatta. Úgy tett, mint aki belenyugszik a kalifa akaratába.

– Legyen,  aminek  lennie  kell  –  felelte  nagy  ravaszul.  –  Magam 
megyek Abul Kászimhoz, hogy megvigyem neki a hírt. Addig heverj 
le házamban, pihend ki hosszú utad fáradalmait.

Abul  Kászim nagy tisztelettel  fogadta a szultánt,  leültette arra a 
kerevetre,  amelyen a  minap Harun-al-Rasid  üldögélt,  beszólította  a 
terembe a fuvolás ifjakat és hárfás leányokat, és hajnalpiros gránát-
alma borral töltötte tele a szultán és a maga poharát.

A szultán egy szót sem szólt Harun-al-Rasid üzenetéről. Más szán-
dékkal  kereste  fel  Abul  Kászimot,  és  csak az  alkalomra várt,  hogy 
szándékát véghez vigye.

Nemsokára el is érkezett az alkalom. Abul Kászim egy pillanatra 
hátrafordult, hogy valami parancsot adjon az egyik étekfogó apród-
nak. A szultán eközben gyorsan, észrevétlenül, erős álomport hintett 
Abul Kászim italába. A ház gazdája nyájas mosollyal a szultánra kö-
szöntötte serlegét, és egy húzásra felhajtotta az italt.

Azonmód leszédült a kerevetről, és ájultan, halottfehéren terült el a 
szőnyegen.



A vendégek felugráltak, a szolgák összeszaladtak, orvos is hamar 
előkerült. De hasztalanul költögették Abul Kászimot, nem tért életre 
sehogy. Nem mozdult, nem lélegzett, bizonyosra vette mindenki, hogy 
meghalt. Sírás, zokogás töltötte be a palotát. Leghangosabban, legfáj-
dalmasabban a szultán jajveszékelt.

– Legderekabb hívemet vesztettem el!  – kiáltozta.  – Birodalmam 
legdicsőbb embere költözött el vele az élők sorából! Ne is nyúljatok e 
nagy férfiú teteméhez, gyászoló bászraiak. Magam szállíttatom el, a 
tulajdon palotámba, magam tétetem kettős érckoporsóba, és ott földel-
tetem el a szultáni kertben.

A szultán emberei  megragadták Abul  Kászimot,  felemelték,  és  a 
síró-rívó  tömeg  kíséretében  a  szultán  palotájába  vitték.  Amikor  a 
palota érckapuja bezárult és a sokaság kint rekedt, a szultán egy elrej-
tett kerti házikóba hurcoltatta a magatehetetlen férfiút, ő maga pedig 
berontott a nagyvezír szobájába.

– Hiába jöttél Bászrába, ó, uram! – kiáltotta tettetett fájdalommal. – 
Mert tudd meg, hogy Abul Kászim már nem él. Meghalt az örömtől, 
amikor tudattam vele a kalifa üzenetét.

A nagyvezír eleinte el sem akarta hinni a hírt, de amikor a szultán 
emberei sorra tanúsították, hogy minden úgy történt, ahogyan azt a 
szultán elbeszélte: nem tehetett egyebet, mint hogy nagy szomorúan 
felszedelőzködjék,  tevehátra  üljön,  és  tizenkét  katonája  élén  dolga-
végezetlenül elinduljon haza, Bagdad felé.

A szultán pedig megelégedetten sietett abba a kerti házikóba, ahol 
Abul  Kászim ájultan feküdt.  Egy kis  üvegből  valami élesztő  folya-
dékot csepegtetett a halottnak látszó férfi szájába.

Abul Kászim arcára lassanként visszatért az élet színe. Felült, meg-
dörzsölte a szemét.

– Hol vagyok? – kérdezte nehéz álmából ébredezve.

– Az  én  házamban  –  nevetett  gonoszul  a  szultán.  –  Mégpedig 
fogolyként.

– De hát miért? Mi bűnt követtem el?



– Azt, hogy elrejtetted előlem a kincseidet. Pedig tudhatnád, hogy 
minden talált  kincs  fele  Allaht  illeti,  márpedig Allahnak Harun-al-
Rasid, annak pedig Bászrában én vagyok a helytartója. Fele kincsed 
tehát mindenképpen az enyém. Mivel azonban a felet  megtagadtad 
tőlem, most az egészet elveszem.

– Az a kincs nem az enyém, nagyuram – felelte Abul Kászim –, 
hanem a bászrai szegényeké. Nekem pedig az a dolgom, hogy a kin-
cset megőrizzem a számukra, és lassan, okosan szétosszam közöttük. 
Esküszöm hát,  hogy  akármilyen  kínzások  várnak  is  reám,  a  kincs 
rejtekhelyét nem árulom el soha.

– Gondold meg, hogy mit határozol – mondta a szultán. – Most 
magadra  hagylak.  Holnap  reggel  a  hóhérral  jövök  vissza,  és  tüzes 
fogóval szedem ki belőled a titkot.

– Inkább  meghalok,  semmint  hogy  egyetlen  szót  is  szóljak!  – 
válaszolta Abul Kászim.

A szultán nagy mérgesen eltávozott. Kívülről belakatolta az ajtót.

Abul Kászim egyedül maradt. Gondosan megvizsgálta az ajtót és az 
ablakokat: valamennyit erős vasrács fedte. Belátta, hogy nincs mene-
külés.  És  mivel  keményen  eltökélte  magában,  hogy  a  kincs  titkát 
semmi áron sem fedi fel a szultán előtt, felkészült a halálra.

Lefeküdt a földre, behunyta a szemét.

Derdánéra gondolt.

– Látod, Derdáne – suttogta –, úgy halok meg én is, amiként te: 
kínos, csúfos halállal. És gyilkosunk is ugyanegy: a kegyetlen bászrai 
szultán.

Beesteledett. Abul Kászim álmatlanul hevert a földön, és a sötét-
ségbe bámult.

De  kisvártatva  halk  nesz  ütötte  meg  a  fülét:  mintha  az  ajtón 
motozna valaki.

Felkapta a fejét,  hallgatózott. És most már tisztán hallotta: kulcs 
fordult meg óvatosan a zárban, s az ajtó lassan kinyílik.



– Ki az? – kérdezte Abul Kászim.

– Csendesen, uram! – intette odakintről egy fojtott férfihang. – Ali 
vagyok, a kertészlegény, akit te mentettél ki a krokodilusok közül, s 
akinek kedvesét, Balkiszt, te váltottad ki a rabszolgaságból. Kelj fel, 
uram, és kövess lábujjhegyen.

Miközben egymás mellett lépdeltek, óvatosan, a sötét ösvényeken, 
Ali suttogva elbeszélte, hogy mindennapos munkáját végezte a vete-
ményesben,  amikor  észrevette,  hogy  a  szultán  emberei  egy  testet 
cipelnek  a  kerti  házba.  Mindjárt  gondolta,  hogy  nem lehet  halott, 
máskülönben  a  sírboltba  vinnék,  nem  pedig  a  házba.  Belesett  az 
ablakon, és rémülten ismert rá jótevőjére. Nem tudta, mit tervez vele a 
szultán, de annyit gyanított, hogy semmi jót. Elbújt egy bokorban, és 
amikor  a  szultán  visszatért,  kihallgatta  a  beszélgetést.  Elhatározta, 
hogy mihelyt beesteledik, kiszabadítja börtönéből Abul Kászimot.

– Kapaszkodjál át ezen a falon – mondta. – Felnyergelt lovat találsz 
a túlsó oldalán. Kerülj a mocsár felé, és menekülj el a városból, mielőtt 
a szultán felfedezi eltűnésedet.

– Hogyan  háláljam  meg  ezt  neked?  –  szólt  meghatottan  Abul 
Kászim.

– Csak  egy  aprócska  részét  fizettem  meg  annak,  amivel  adósod 
vagyok – felelte a kertészlegény.

Másnap  reggel,  amikor  a  szultán  az  udvari  hóhér  kíséretében 
megjelent, hogy vallatóra fogja Abul Kászimot, üresen találta a kerti 
házat.

– Ó, én bolond! – kiabálta, fejét öklözve. – Miért is nem öltem meg 
tüstént! Most bizonyosan egyenest Bagdadba megy, hogy beáruljon a 
kalifánál.

De aztán lassacskán megnyugodott.

Sebaj! – mondta bizakodóan. – Majd csak kitalálok valamit. Harun-
al-Rasid  talán  mégiscsak  inkább  hisz  nekem,  a  bászrai  szultánnak, 
mint egy efféle jöttment senkiházinak!



*

Harun-al-Rasid  nagy  szomorúsággal  hallotta  Dzsafartól  a  hírt, 
hogy a nagylelkű, nemes szívű Abul Kászim ily hirtelen elhalálozott. 
De mennél többet töprenkedett a dolgon, annál erősebb gyanú férkő-
zött a szívébe.

– Bászra szultánja olyan ember – mondta nagyvezírének –, aki nem 
riad  vissza  semmitől,  ha  hasznot  remél  belőle.  Egyre  inkább  azt 
hiszem, hogy Abul Kászim nem halt meg természetes halállal, hanem 
a szultán gyilkoltatta meg.

– Bizony, az meglehet – felelte Dzsafar. – Magam sem igen adtam 
hitelt a szavának.

– Hát  akkor  nyergeltess  gyorsan.  Végy  magad  mellé  tízezer  jó 
lovast, eredj Bászrába, és fogasd el a szultánt. Majd én kitudom belőle 
az igazságot!

Szegény  Dzsafar  alig  moshatta  le  magáról  az  út  porát,  máris 
indulhatott vissza Bászra felé. De szívesen ment, mert égett a vágytól, 
hogy megbosszulja Abul Kászim halálát.

A  nagyvezír  és  serege  éppen  akkor  vágtatott  ki  a  városkapun, 
amikor Abul Kászim, fáradt lován, bekocogott Bagdadba, a kalifa fő-
városába.

Dzsafar nem ismerte fel az elnyűtt ruhájú, borzas szakállú vándor-
ban a nagyhírű Abul Kászimot, az pedig nem is gyanította, hogy a 
nagyvezír éppen miatta indul a szultán ellen.

Abul Kászim céltalanul ődöngött Bagdad utcáin és terein. Hamar-
jában nem tudta, mitevő legyen. Eleinte azt tervezte,  hogy bepana-
szolja  Harun-al-Rasidnál  a  szultánt,  de  azután  arra  gondolt,  hogy 
efféle csip-csup dologgal nem illik megzavarni országos gondjai közt a 
kalifát.

Zsebében alig csörgött néhány ezüst aprópénz. Tanakodott, nézde-
lődött.



Azt remélte,  hogy egyszer csak véletlenül összetalálkozik valahol 
azzal a bagdadi emberrel,  aki nemrégiben nála vendégeskedett. De-
hogyis gyanította, hogy látogatója a kalifa volt, minden muzulmánok 
fő-fő királya! Inkább valami kereskedőnek nézte, s ezért most főként a 
bazárban nézdelődött, ahol a kereskedők tanyáznak.

Addig járta a várost, amíg el nem jutott a király palotája elé.

Éppen akkor nézett ki az ablakon az az apród, akit Abul Kászim 
kísérőül  adott a  kalifa  mellé,  és  aki  azóta  is  megmaradt  Harun-al-
Rasid szolgálatában.

– Ni csak, kit látok, felséges uram! – kiáltott fel az apród. – Akármi 
legyek, ha nem Abul Kászim álldogál ott, tépett, kopott ruhában!

– Ne beszélj már bolondokat! – szólt rá a kalifa. – Hiszen hallottad, 
hogy Abul Kászim halott.

– Hallani  hallottam – felelte  az  apród  –,  de  most  mégis  a  saját 
szememmel látom, hogy él.

Erre  már  Harun-al-Rasid  is  felugrott  a  trónusáról,  az  ablakhoz 
szaladt.

– Bizony, ez Abul Kászim! – mondta a kalifa is. – Rohanj utána, és 
hívd ide elém.

Az apród nem mondatta magának kétszer, futott, ahogy csak bírta a 
lába.  Épp idejében ért  le  a  térre,  mert  Abul  Kászim már  indult  is 
vissza, a bazár felé.



– Állj  meg,  uram!  –  lihegte  az  apród.  –  Gyere  velem tüstént  a 
muzulmánok fő-fő királyához, Harun-al-Rasidhoz.

Abul Kászimnak arra sem maradt ideje, hogy csodálkozzék, mert az 
apród lélekszakadva vonszolta magával, aranyos lépcsőkön, testőrök 
sorfala között, egyenesen a király trónszéke elé.

Abul Kászim csak most ismerte fel minapi vendégét. Térdre hullott 
Harun-al-Rasid előtt, és a földet érintette homlokával.

A kalifa felemelte a földről Abul Kászimot, megölelte, megcsókolta, 
és maga mellé ültette a trónusára. Az pedig a kalifa kérdésére elbe-
szélte, hogy mi történt vele, hogyan ejtette fogságba a hálátlan szul-
tán, hogyan szabadította meg a hálás kertészlegény.

– Ne búsulj, derék Abul Kászim – mondotta a kalifa. – Nagyvezí-
rem már  útnak  is  indult,  tízezer  jó  fegyveres  élén,  hogy  elfogja  a 
bászrai szultánt. Mert tudd meg, hogy a szultán az életedre tört, és 
megölt  volna még akkor  is,  ha  elárulod  neki  kincseid  rejtekhelyét. 
Mindenképpen reászolgál hát a büntetésre.

Harun-al-Rasid ezután fürdőházába vezette Abul Kászimot, és meg-
parancsolta szolgáinak, hogy öltöztessék drága gyolcsokba és gazdag 
köntösbe  vendégét.  Amikor  ez  megtörtént,  a  kalifa  kézen fogta,  és 
betessékelte egy pompás terembe.

Dúsan terített asztal várta ott őket. A szolgák ízes fogásokat tálaltak 
elébük: húsos leveseket és leves húsokat, mézes tésztákat, Amláhban 



és  Ziriben  termett  gránátalmát,  Melahban  és  Szeviszben  szüretelt 
szőlőt, ispaháni körtét, szépséges szolgálóleányok pedig sűrű borokat 
hordtak fel aranykancsókban.

Hanem egyszerre csak nagyot koppant a földön egy boroskancsó: 
az egyik szolgálóleány ejtette el, és támolyogva, félig ájultan már-már 
maga is a földre zuhant. A kalifa is, vendége is, feltekintett.

Abul Kászim tágra nyílt szemmel meredt a leányra. Azután hirtelen 
felugrott székéről, és önfeledt boldogsággal kiáltotta:

– Derdáne! Egyetlen, szépséges Derdáném! Te élsz?

És épp idejében fogta fel estében a leányt.

A kalifa igazságot tesz

A kalifa orvosa nagy nehezen életre térítette Derdánét. Harun-al-
Rasid  pedig  maga  mellé  ültette  a  leányt,  és  megkérdezte  tőle, 
miképpen maradt életben, hogyan menekülhetett meg a Satt-el-Arab 
falánk krokodilusai elől.

– Egyszerű az én történetem – felelte Derdáne. – Amikor a vízbe 
zuhantam, éppen arra ladikozott egy öreg halász. A folyó a hálóba 
sodort,  a  halász  pedig  a  hálóval  együtt  ladikjába  emelt.  Eleinte 
elcsodálkozott a  különös  fogáson,  de  azután,  látva,  hogy  lélegzem, 
kivitt a partra,  és  szállást  adott a kunyhójában.  Nem maradhattam 
azonban ott sokáig, mert a szultán embereinek könnyen a füléhez jut-
hatott volna, hogy nem pusztultam el a hullámok között. Férfiruhába 
öltözve tevehajcsárként  Bagdadba jöttem egy karavánnal,  itt pedig, 
álruhámat  női  öltözetre  cserélve,  elszegődtem felségedhez  szolgáló-
leánynak.  Jó  dolgom volt  az  udvarban,  de  folytonosan emésztett a 
bánat, mert éjjelnappal arra a bátor hajóslegényre gondoltam, aki – 
így tudtam mostanáig – érettem áldozta fel az életét.

De addigra már betódult a terembe az egész udvar. Ott voltak a 
vezírek,  miniszterek  és  tanácsosok,  és  ott  volt  Zubejd  királyné  is. 



Valamennyien  Abul  Kászimot  és  Derdánét  éltették,  és  hűségüket, 
állhatatosságukat, nemes jóságukat magasztalták.

Harun-al-Rasid csendet parancsolt, messze hangzó szóval hirdette 
ki:

– Azt  kívánom,  hogy  a  kapzsi  és  gonosz  bászrai  szultán  helyett 
mától  fogva az  igazságos  és  nagylelkű Abul  Kászim legyen Bászra 
uralkodója.

Zubejd királyné pedig hozzátette:

– Derdáne pedig legyen Bászra uralkodójának hitvese.

Abul  Kászim,  karján  szerelmesével,  a  kalifa  elé  járult.  Hálásan 
megköszönte  kegyes  jóindulatát,  de  arra  kérte,  hagyja  meg  őt 
egyszerű közembernek.

– Nem értek én az országlás tudományához – mondotta. – Aztán 
meg  félek  is,  hogy  ha  szultán  leszek,  az  emberek  térdre  borulnak 
előttem, és a köntösöm szegélyét csókolgatják, márpedig azt sehogy 
sem szeretem.

– Ne vitatkozzál fő-fő királyoddal, bászrai szultán! – felelte szigo-
rúan a kalifa. –  Mert azt meg én nem szeretem.

E pillanatban lópaták dobogása verte fel az utca csendjét, mintha 
egész hadsereg közelednék. Az is  volt: egy egész hadsereg, Dzsafar 
nagyvezírrel  az  élén.  Mellette,  rabszíjra  fűzve  az  elcsapott  bászrai 
szultán lovagolt.

Hogy történhetett ez a dolog? Hogy térhetett vissza a nagyvezír és 
serege ilyen hamar Bagdad városába?

Csak úgy, hogy a ravasz szultán, aki bizonyosra vette, hogy Abul 
Kászim egyenesen a kalifához siet panaszra, gyorsan lóra kapott, hogy 
megelőzze, és valami hazugsággal elébe vágjon a vádaskodásának. Ott 
találkozott vele a nagyvezír a síkságon, nem messze Bagdad falaitól. 
Nem sokat törődött azzal, hogy mit beszél a szultán, hanem foglyul 
ejtette, és ide kísérte, egyenesen a kalifa elé.



– Felséges  nagyuram!  –  kiáltotta  az  elcsapott  szultán,  amikor  a 
fegyveresek között a terembe lépett. – Büntesd meg példásan nagy-
vezíredet, amiért így merészelt bánni velem! Azzal vádol, hogy meg 
akartam  ölni  Abul  Kászimot.  Pedig  mindenki  tudja,  hogy  Abul 
Kászim az örömtől alélt el, tulajdon palotájában, és éppen én voltam 
az, aki kerti házamba vitettem, hogy ott életre keltsem.

– Hazugság! – hallatszott a terem mélyéről.

S valaki előrefurakodott a fegyveresek csoportján keresztül.

Ali volt, a szultán kertészlegénye. És így szólt, erős hangon:

– Amikor  azt  láttam,  hogy  a  szultán  Bagdad  felé  indul,  én  is 
öszvérhátra  ültem,  és  utána  nyargaltam.  Gondoltam,  elkél  itt  egy 
becsületes tanú, ha Harun-al-Rasid majd az igazságot tudakolja.

S azzal elmondta, hogy látta, amikor a szultán a kerti házba hurcol-
tatta a félholt Abul Kászimot, hallotta, amikor kincséről faggatta, és 
ott volt akkor is, amikor a szultán másnap reggel az udvari hóhérral 
visszatért áldozatához.

Harun-al-Rasid többre nem is volt kíváncsi.

– Mi  történjék  a  bászrai  szultánnal?  –  kérdezte.  –  Töressem 
kerékbe? Húzassam karóba? Mondd meg, Abul Kászim, elvégre is te 
vagy az, akinek a vesztére tört!

– Hagyd meg az életét, királyom – felelte Abul Kászim. – Még csak 
tömlöcbe se vettesd. Különb büntetést tudok én annál. Parancsold meg 
neki, hogy ossza szét kincseit azok között, akiktől összeharácsolta: a 
bászrai szegények között. Azontúl pedig hadd éljen békében, szaba-
don, ámde a közrendű emberek módjára, a két keze munkájából.

– Úgy legyen! – mondotta Harun-al-Rasid.

Az  elcsapott  szultán  kezéről  leoldották  a  béklyót.  Alighogy 
szabadnak érezte magát, úgy elódalgott a teremből, mintha ott sem 
lett volna.

Abul  Kászim  és  Derdáne  pedig  ott  helyben  megtartotta  a  me-
nyegzőt.  Egy álló hétig daltól,  zenétől,  aranykupák csengésétől  volt 



hangos a királyi palota. A magától szóló szantálfa lant is olyan szép 
muzsikát pengetett, mint azelőtt soha.

A  hét  elteltével  az  újdonsült  szultán,  fiatal  feleségével,  hazatért 
Bászrába.  Első  dolga  az  volt,  hogy  nagyvezírévé  tette  meg  Alit,  a 
kertészlegényt,  a  második  pedig  az,  hogy  elrendelte:  azontúl  a 
kincstáros  ne  egy,  hanem három  zsák  ezüstöt  szórjon  a  nép  közé 
esténként.

Abul  Kászim  sokáig  uralkodott  országán  dicsőségesen.  És  ami-
képpen  Harun  király  „az  igazságos”  nevet  érdemelte  ki  népétől, 
azonképpen  Abul  szultánt  csak  így  emlegették  mindenütt:  „az 
adakozó” – életében is, holta után is, évszázadokon keresztül.



Dilárá királynő és a tibeti király különös 
története

olt az Amur partján élő najmanok törzsének egy emberséges, jó 
királya,  akit  az  egész  nép  igen  szeretett  és  becsült.  De  nem 

uralkodhatott valami sokáig, mert java férfikorában megbetegedett, és 
nemsokára  meg is  halt.  Fia  nem lévén,  leányára,  Dilárá hercegkis-
asszonyra hagyta a trónját.

V

A hercegkisasszony azonban az idő tájt még csak tíz esztendős volt, 
s ezért az elhunyt király leghűségesebb embere, Ali ben Hajtám nagy-
vezír kormányozta helyette az országot.

Teltek  az  évek,  a  kis  királylány  lassan  felcseperedett,  és  kezdte 
kitanulni  az  uralkodás  mesterségét.  Hanem  nagybátyja,  Muvaffak 
herceg, aki sehogy sem tudott belenyugodni, hogy nem ő lett a király, 
összeesküvést szőtt húga ellen, fegyvereseivel megrohanta a palotát, 
és erőszakkal elfoglalta a királyi széket, Dilárának pedig meghagyta, 
hogy ki se merjen mozdulni a szobájából.

De  ez  még  nem  volt  elég.  Tudta,  hogy  mindaddig  nincs  biz-
tonságban az uralma, ameddig Dilárá életben van, hiszen az ország 
népe – már csak a jó király emléke kedvéért is – inkább pártolta a kis 
királynőt,  mint  zsarnok  hírében  álló  nagybátyját.  Muvaffak  ezért 
elhatározta, hogy megöleti Dilárát.

Jószerencsére  Ali  nagyvezír  megneszelte  a  tervet,  és  egy  sötét 
éjszakán álruhában megszöktette a királynőt a palotából, ahol nagy-
bátyja  fogolyként  őriztette.  Bujkálva,  rejtőzködve,  hegyen-völgyön 
vándorolva menekültek az országból. Nagy sokára elérkeztek Tibetbe. 
Ott már nem kellett üldözőiktől tartaniuk.

A nagyvezír azonban tisztában volt azzal, hogy Muvaffak hercegtől 
minden álnokság kitelik, még az is,  hogy orgyilkosokat küld Dilárá 



nyomába. Jónak látta hát, hogy még ebben a barátságos országban is 
elhallgassa igazi nevüket.

Tibet fővárosába érkezve, a nagyvezír indiai arcképfestőnek adta ki 
magát, és azt mondta, hogy Dilárá az édesleánya. S mivel csakugyan 
jól értett a festőmesterséghez, csakhamar az egész város megismerte a 
nevét. A miniszterek és más királyi főhivatalnokok egymásnak adták a 
kilincset  a  műhelyében,  és  alig  győzték  magasztalni  képeinek 
szépségét.

Híre eljutott a király fülébe is.  Egy napon gondolt egyet,  és fel-
kereste a nevezetes festőt, akiről már annyi jót hallott.

Váratlanul nyitott be a házba; Dilárának már annyi ideje sem volt, 
hogy visszavonuljon a szobájába, vagy legalább fátyollal fedje el az 
arcát, ahogy illik.

A király gyönyörködve legeltette a szemét a szép leányon.

Ali sorra mutogatta a képeit a királynak, de az inkább csak Dilárát 
nézte.



Másnap is, harmadnap is meglátogatta a király a festő műhelyét, 
hogy a képválogatás ürügyén kedvére bámulhassa a leányt. Negyed-
nap is bekopogtatott a házba, és így szólt Dilárához:

– Nem titkolom tovább,  hogy már  az  első pillanatban mélységes 
vonzódást éreztem irántad, te szép leány. Szerelmem azóta csak meg-
erősödött, és ha te is jó szívvel vagy hozzám, és atyádurad sem talál 
bennem kivetnivalót: kérlek, légy a feleségem. Ígérem, hogy sohasem 
emlegetem  közrendű  származásodat,  hanem  ugyanúgy  tisztellek, 
mintha fejedelmi szülők gyermeke volnál.

A király daliás termetű, kellemes arcú, nyájas modorú ifjú volt, s 
Dilárá  szívesen fogadta  az  udvarlását.  Megvallotta,  hogy hajlandó-
ságát már régen észrevette, és ő maga sem maradt közömbös iránta, 
így hát szívesen lesz a felesége.

Alinak sem volt oka az ellenkezésre, de a becsület kedvéért felfedte, 
hogy Dilárá nem az, akinek a király gondolja, hanem a najman törzs 
trónjafosztott királynője, jómaga pedig az ország földönfutó nagyve-
zíre,  aki  jobb híján mindeddig  arcképfestéssel  kereste  meg kettejük 
kenyerét.

– Akkor  hát  az  lesz  az  első  dolgom  hogy  a  bitorló  Muvaffakot 
elkergessem a najmanok trónjáról!  – kiáltotta a tibeti  király.  – Ha 
pedig önként nem mond le a koronáról, tüstént hadat indítok ellene.

Még aznap megtartották az esküvőt. Dilárá királynéval együtt Ali 
is átköltözött a királyi palotába. A király, ígéretéhez híven, nyomban 
követet  menesztett  Albasinba,  a  najmanok  fővárosába,  és  kemény 
szóval megparancsolta Muvaffaknak, hogy kotródjék a királyi székből, 
máskülönben seregével kergetteti el.

Muvaffak – noha tudhatta jól, hogy kevés emberével nem sokáig 
védekezhetik a tibeti király sok ezer katonája ellen – nagy gőgösen azt 
felelte,  hogy  nem  ijed  meg  a  fenyegetéstől,  és  sem  önként,  sem 
parancsszóra nem hagyja el trónusát.

A tibeti király követe lóra ült, hogy megvigye urának a hírt.



De még jóformán el  sem indult,  amikor  utána rohant az  udvari 
főminiszter, és nagy lelkendezve elújságolta, hogy Muvaffak király – 
alighanem a  hirtelen  felindulástól  –  váratlanul  meghalt.  Így  hát  a 
trónszék  megüresedett,  és  a  najmanok  hűséges  népe  türelmetlenül 
várja haza szeretett uralkodóját, Dilárá királynőt.

A tibeti király örömmel hallotta, hogy a sors tett igazságot helyette, 
s  hogy  Muvaffak  megbüntetése  végett  nem  kell  katonáinak  vérét 
ontania.

Elhatározta, hogy hazaküldi Ali nagyvezírt, foglalja el a trónt, és 
uralkodjék a királynő nevében.

A nagyvezír már éppen felkészült az útra, amikor egy csodálatos 
esemény teljesen  felbolygatta  az  udvar  rendjét  és  a  király  minden 
tervezgetését.

A királynő hasonmása

Dilárá királynő egy szép nyári reggelen a palota kertjében sétált. 
Gondolta, szed egy csokorra való virágot, meglepi vele a férjét. Ha-
nem a kerti  ösvény fordulójában azt látja,  hogy a király is  ugyan-
abban szorgoskodik, amiben ő: csokrot köt, nyilván, hogy feleségének 
kedveskedjék vele.

A királyné elnevette magát. A király felpillantott. De ahelyett, hogy 
megörült  volna  a  találkozásnak,  határtalan  megdöbbenéssel  meredt 
Dilárára.

– Mi történt veled, felséges férjemuram? – kérdezte aggodalmasan 
a királyné. – Miért bámulsz reám úgy, mintha a látásom elrémítene?

– Csak azért,  kedves feleségem – felelte zavarodottan a király –, 
mert sehogy sem fogom fel ésszel, hogyan lehetsz te idelent a kertben. 
Hiszen  nincs  egy  perce,  hogy  odafent  láttalak  a  szobádban,  amint 
kibontott hajadat fésülgetted a tükör előtt.



– Egy perce? – csodálkozott Dilárá. – Nem lehet az! Jó fél órája itt 
sétálok a virágágyak között.

– Éppen ez az, amit nem értek! – válaszolta a király. – Hogy lehetsz 
egy időben a szobádban is, a kertben is?

– Alighanem káprázott a szemed – mondta Dilárá.

De a király erősködött, hogy nem tévedett: bizonyosan ott látta a 
királynőt a tükör előtt, beszélt is vele. Dilárá meg erősködött, hogy 
már régóta elhagyta a szobáját.

Végül is elhatározták, hogy felmennek a palotába, megnézik együtt 
azt a csodát.

Hanem  a  szoba  ajtajában  Dilárá  majd  hogy  össze  nem  esett  a 
rémülettől. Mert való igaz: a tükör előtt ott látta saját magát, vagyis 
saját maga szakasztott mását, amint kibontott haját fésülgeti.

A tükör előtt ülő királyné felpillantott, meglátta a halotthalvány 
Dilárát.

– Hát te ki vagy? – kérdezte összevont szemöldökkel.

Dilárá nagy nehezen összeszedte az erejét.

– Tibet  királynéja  vagyok  és  a  najmanok  trónjának  örököse!  – 
felelte a felindulástól reszkető hangon.



– Mit merészelsz mondani? – csattant fel a tükörnél ülő alak. – Azt 
állítod, hogy te vagy Tibet királynéja és a najmanok trónjának örö-
köse? Gyalázatos hazugság minden szavad! Hiszen mindenki tudja, 
hogy  a  tibeti  birodalom  és  a  najmanok  országának  királynője  én 
vagyok, senki más!

A király tehetetlenül, tanácstalanul tekintett hol az egyikre, hol a 
másikra.  Olyan  egyforma  volt  a  kettő,  hogy  sehogy  sem  tudott 
igazságot tenni köztük.

– Tudom ám,  hogy ki  vagy igazában!  –  folytatta a  tükörnél  ülő 
királyné.  –  Gonosz,  fertelmes  boszorkány,  aki  valami  bűbájosság 
segítségével felöltötted az én alakomat, és azt reméled, hogy sikerül 
megtévesztened férjemet, a tibeti királyt!

– Te magad vagy a boszorkány! – kiáltotta haragosan Dilárá. – És 
éppen te törekszel arra, amivel engem vádolsz.

– Fogasd  el  ezt  az  asszonyt,  drága  jó  férjemuram!  –  fordult  az 
álkirályné a tibeti királyhoz. – Vettesd máglyára, hogy méltóképpen 
lakoljon gyalázatos bűnéért!

– Esküszöm, hogy én vagyok Dilárá,  a tibeti  király felesége és  a 
najmanok királynéja, ez az asszony pedig csaló varázsló! – szólt az 
igazi királyné. – Tekints reánk, uram! Ha még szeretsz, a szíved meg-
súgja, hogy melyikünk szavának adj hitelt!



A király azonban hasztalanul próbált kiigazodni. Nézte, nézte a két 
asszonyt, de egy hajszálnyi, egy mákszemnyi különbséget sem talált 
rajtuk.

Erre elhívatta Ali nagyvezírt: mondja meg ő, hogy melyik a valódi 
királyné.

A  nagyvezír  is  hunyorgott,  pislogott  ámulatában,  de  a  furcsa 
talánnyal  ő  sem  boldogult.  Fortélyos  kérdéseket  adott  fel  a  két 
asszonynak;  azok  mind  a  ketten  hiba  nélkül  megfeleltek  vala-
mennyire.

– Dilárá királynőnek egy apró, rózsaszínű, szív alakú anyajegye van 
a  füle  mögött –  mondta  végül  a  nagyvezír.  –  Amelyik  asszonyon 
megtaláljuk azt a kis jegyet, az az igazi királyné.

Dilárá  is,  a  másik  asszony is  félresimította  a  haját:  hát  mind a 
kettőnek a füle mögött ott rózsállott az az apró, szív alakú anyajegy!

Ali nagyvezír a verejtéket törölgette a homlokáról.

– Születése óta ismerem Dilárá királynét – mondotta –,  de meg-
vallom, nem tudok igazságot tenni a két asszony között.

A király még sokáig tanakodott, a két királyné pedig még sokáig 
perlekedett.  Hanem  az  álkirályné  forgatta  ügyesebben  a  szót.  Az 
ország miniszterei (akik időközben mind a szobába sereglettek) nagy 
hümmögve, fejvakarva, végül is úgy ítéltek, hogy az az igazi királyné, 
akit a király a fésülőtükör előtt talált, az a másik pedig, aki virágot 
szedett a kertben, nem lehet más, mint ravasz, alakoskodó boszorkány.

– Ugye, megmondtam! – kiáltotta az álkirályné. – Most már aztán 
igazán máglyára küldheted a gyalázatost!

Hanem a király, ha elfogadta is minisztereinek ítéletét, mégsem volt 
teljesen biztos a dolgában. Nem küldte hát máglyára Dilárát, de meg-
parancsolta neki, hogy azonnal hagyja el a palotát, és ne merjen oda 
többé visszatérni.

– Hát én mit tegyek, felséges uram? – kérdezte Ali nagyvezír. – In-
duljak-e Albasinba, hogy Dilárá királynő nevében átvegyem a trónt?



– Dehogyis indulj! – kiáltott közbe a hamis királyné. – Hogy bíz-
zam meg  benned,  ha  még  saját  úrnődet  is  vonakodtál  felismerni? 
Eredj  csak  az  után  a  boszorkány  után,  akit  nem  átallottál  össze-
téveszteni velem!

Ali nagyvezír most már látta, hányadán áll. Hiszen tudta, hogy a 
szelíd  lelkű,  hálás,  jóságos  Dilárá  sosem  szólna  így  leghűségesebb 
emberéhez!  De már későn volt.  Ali  meg sem kísérelte,  hogy meg-
győzze tévedése felől a királyt, mert tudta, hogy úgyis hiába minden.

A király hasonmása

Ehelyett inkább Dilárá után sietett. Utol is érte az utcán a bánatos, 
könnyező királynét, karonfogta, és elvezette abba a kis házba, amely-
ben azelőtt éltek.

– Sose búsulj, szépséges királyném – mondotta. – Ha eddig meg-
voltunk, majd ezután is megleszünk valahogy királyság nélkül.

– Nem az elveszett királyságot siratom én – felelte Dilárá –, hanem 
a férjemet, akit szívből szeretek. Mostantól fogva se éjjelem, se nap-
palom a félelemtől, hogy mit tervez ellene az az álságos, körmönfont 
boszorkány.

Ali nyugtatgatni, vidítgatni próbálta a királynét, de nemigen talált 
szavakat a vigasztalására. Nem csoda, hiszen ő maga is szomorú volt, 
még Diláránál is szomorúbb. Olyan szomorú, hogy egy-két nap múlva 
belepusztult a bánatába.

Dilárá  egyedül  maradt.  Férje  kitagadta,  országába  nem térhetett 
vissza.  Mihez  kezdhetett volna? Ott maradt  a  városban,  a  régi  kis 
házban, és mosással, fonással tengette az életét.

De akármilyen nyomorúságos volt is a sorsa, váltig reménykedett, 
hogy  egyszer  csak  megtörik  a  varázslat,  férje  felismeri  és  vissza-
fogadja.



Telt-múlt az idő. Dilárá naphosszat vágyakozva nézett a palotára, 
ahol férje élt,  az álkirályné oldalán. A palotában a szokott rendben 
folyt  az  élet,  és  minden  arra  vallott,  hogy  az  álkirályné  örökre 
megtartja bitorlott helyét.

Egy napon azonban mégis történt valami.

Azt mondta az álkirályné a tibeti királynak:

– Kedves férjem, látom, nagyon elfárasztottak az országlás gondjai. 
Nincs kedved vadászgatni egy kicsit? Én addig elszórakozom itthon a 
rabnőim körében.

– De bizony, elmennék szívesen, vagy egy hétre – felelte a király. – 
Már igen régen nem vadásztam.

El is indult, mindjárt másnap, néhány emberével, és jó egy hétig 
távol maradt.

Amikor a hét elteltével hazatért, azt tapasztalta, hogy az ajtónállók, 
palotaőrök, az erre-arra sürgölődő emberek elképedten bámulnak reá, 
úgyannyira, hogy egyikük-másikuk még a köszönésről is  megfeled-
kezik.

Nem tudta mire vélni a dolgot, s ezért amúgy poros útiruhában, 
egyenesen a trónterem felé tartott.

Az előcsarnokban a főminiszterrel találkozott. Ez is elhűlve, csodál-
kozástól leesett állal meresztette reá a szemét, és egy szót sem tudott 
kinyögni a nagy meglepetéstől.

– Mi lelt benneteket? – kiáltott a király.

– Hogy lehetsz itt, felséges uram? – kérdezte hebegve a főminiszter. 
– Hogy lehetsz itt, poros útiruhában, amikor az imént még ott láttalak, 
bíborban, selyemben, a királyi széken?

– Az imént? – csodálkozott a tibeti király. – Nem lehet az! Hiszen 
csak most érkeztem haza a vadászatról.

– Éppen ez az, amit nem értek – válaszolta a főminiszter. – Hogyan 
lehetsz egy időben a trónteremben is, meg itt, az előcsarnokban is?



– Bizonyosan káprázott a szemed – mondta a király.

Hanem azért  rosszat  sejtett,  és  benyitott a  trónterem ajtaján.  A 
küszöbön valósággal  földbe gyökeredzett a lába az  ámulattól.  Mert 
való igaz: a trónszéken ott látta saját magát, vagyis a maga szakasztott 
mását, bíborban, selyemben, és hasonmása oldalán ott ült a királyné.

A trónszéken ülő király felpillantott, és meglátta a küszöbön álló 
királyt.

– Hát te ki vagy? – kérdezte összevont szemöldökkel.

A tibeti király összeszedte az erejét.

– Tibet  királya  vagyok,  a  najmanok  királynőjének  férje!  –  vála-
szolta a felindulástól remegő hangon.

– Mit merészelsz mondani? – csattant fel a trónuson ülő alak. – Azt 
állítod, hogy te vagy Tibet királya és a najmanok királynőjének férje? 
Gyalázatos hazugság minden szavad! Hiszen mindenki tudja, hogy a 
tibeti  birodalom  uralkodója  és  a  najmanok  királynőjének  férje  én 
vagyok, senki más!

A főminiszter tehetetlenül, tanácstalanul tekintett hol az egyikre, 
hol a másikra.  De olyan egyforma volt  a kettő, hogy képtelen volt 
igazságot tenni közöttük.

– Tudom ám, hogy ki vagy igazában! – folytatta a trónszéken ülő 
király. – Gonosz, fertelmes boszorkánymester, aki valami bűbájosság 
segítségével felöltötted az én alakomat, és azt reméled, hogy sikerül 
megtévesztened az udvari népet és hűséges feleségemet, Dilárát!

– Te magad vagy a boszorkánymester! – kiáltotta hangosan az igazi 
király. – És éppen te törekszel arra, amivel engem vádolsz!

A főminiszter hasztalanul próbált kiigazodni. Csak nézte, nézte a 
két királyt, de egy hajszálnyi, egy mákszemnyi különbséget sem talált 
rajtuk.

– Megmondhatják  a  kísérőim,  hogy ki  vagyok,  a  fővadászmester 
meg az udvari hajtók, akik egy álló hete el sem mozdultak mellőlem! 
– szólt az igazi király.



– Megmondhatja  az  egész  udvar,  hogy ki  vagyok,  a  miniszterek, 
szolgák, apródok, palotaőrök, akik mind tanúim, hogy egy álló hete ki 
sem mozdultam a palotából – felelte a trónszéken ülő király.

A főminiszter a verejtéket törölgette a homlokáról.

– Születése óta ismerem a tibeti királyt – mondotta –, de megval-
lom, sehogyan sem tudok igazságot tenni kettejük között.

– Tegyen  igazságot  a  feleségem,  Dilárá  királyné!  –  válaszolta  az 
álkirály. – Mondja meg ő, melyikünk az igazi!

– Bizony, az lesz a legjobb – bólintott a főminiszter –, mert én már 
igazán nem tudom, hogy hányadán állunk.

– Megmondom én! – szólt  az álkirályné.  – Az én férjemuram, a 
tibeti birodalom uralkodója itt ül mellettem a trónszéken. Az a másik 
meg, ott az ajtóban, gyalázatos varázsló, akinek máglyán a helye!

– Esküszöm, hogy én vagyok Tibet uralkodója! – kiáltotta az igazi 
király. – Az az ember ott, a trónszéken, csaló varázsló, az az asszony 
pedig az oldalán, álalakba öltözött boszorkány!

Mert  most  már  tudta  a  király,  hogy  az  igazi  Dilárát  űzte  el  a 
palotából, és a csaló álkirálynét ültette maga mellé a trónszékre! Csak-
hogy most már későn volt. A királyné tanúskodása mindenkit meg-
győzött.

– Nem lehet másképpen: te vagy a varázsló – fordult a főminiszter 
az igazi királyhoz. – Ennélfogva most vasra veretlek, és a vesztőhelyre 
hurcoltatlak.

Mindjárt intett is a testőröknek. Azok megragadták a tibeti királyt.

– Megálljatok! – kiáltotta a király fenséges hangon. – Ne merészel-
jetek kezet emelni uralkodótokra!

A testőrök visszahőköltek.

– Vigyétek! – kiáltotta az álkirály.

A testőrök tétováztak. A hamis király felugrott a trónszékről.

– Fogjátok meg! – kiáltott újra. – Vigyétek!



És egy haragos mozdulatot tett a kezével. A hirtelen mozdulatra a 
gyűrűje  lerepült  az  ujjáról,  és  csengve-pengve  hullott  a  trónterem 
márványkő padlójára.

– Vigyétek! – kiáltotta harmadszor is.

Hanem most ámultak el igazán az udvari emberek! Mit láttak? Az 
álkirály  eltűnt  a  trónszék  dobogójáról.  Töpörödött vénember  állt  a 
helyén. Csupa ránc volt az arca, a keze; még a bíbor királyi palást, az 
is száz meg száz ráncot vetett görbedt, hitvány testén.

A pusztai boszorkány varázslata

A kis  öregember ijedten kapott a gyűrű után.  De a fiatal  király 
fürgébb volt,  maga emelte  fel  a gyűrűt,  egy körbe tekerődző,  saját 
farkába harapó, zöld szemű aranykígyót.

Az  álkirályné  felsikoltott.  A  király  reá  nézett,  és  látta,  hogy  az 
asszony  ujján  is  egy  ugyanolyan  karikába  tekeredett,  zöld  szemű 
aranykígyó díszlik, mint amilyen az álkirály ujjáról hullott a földre. 
Mindjárt gyanította, hogy abban rejlik a varázserő.

– Húzzátok le az ujjáról azt a gyűrűt! – parancsolta a testőröknek.

Az asszony dühödten védekezett, de hasztalanul: a testőrök (akik 
most már látták, hogy melyik az igazi királyuk) egykettőre lehúzták a 
gyűrűt az ujjáról. S abban a pillanatban görbedt, töpörödött vénséggé 
változott a hamis királyné is.

– Nyomorult varázslók! – kiáltotta a király. – Miattatok űztem el 
szeretett  feleségemet,  Dilárát!  Engem  magamat  pedig  kevés  híján 
máglyára juttatott ravasz alakoskodástok. Megérdemlitek, hogy saját 
kezemmel öljelek meg benneteket.

S azzal kirántotta a kardját,  és magasra emelte, hogy lesújtson a 
bűnösökre.

A vénember és a vénasszony azonban térdre hullott a király előtt.



– Kegyelmezz nekünk, felséges urunk! – könyörögtek. – Tehetetlen 
öregekké lettünk mind a ketten, nem árthatunk mi már senkinek. Légy 
irgalmas hozzánk, hagyd meg az életünket.

A király leeresztette a kardját.

– Megkegyelmezek – felelte –, de csak egy feltétellel: el kell mon-
danotok töredelmesen, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, mit akar-
tatok elérni ezzel a csalafintasággal.

– Látom, hogy most már úgyis hiába minden – válaszolta az ag-
gastyán.  –  Halljad  hát  a  történetünket!  Muvaffak  herceg  vagyok, 
Dilárá  nagybátyja,  ez  az  asszony  pedig  a  feleségem.  Amikor  meg-
kaptam az üzenetedet, hogy adjam át a najmanok koronáját a trónja-
fosztott királynőnek,  mindjárt  beláttam,  hogy seregeidnek nem áll-
hatok  ellen,  csak  valami fortélyos  varázslattal  boldogulhatok.  Ezért 
holtnak tettettem magam, éjszaka pedig feleségemmel együtt titokban 
elhagytam a palotát.

Tudtuk,  hogy  nem  messze,  a  Faran  pusztaság  túlsó  felén,  egy 
hatalmas  hegy  fekete  barlangjában  él  a  mindentudó  Bedra,  a  föld 
leghatalmasabb boszorkánya. Oda igyekeztünk, hogy tanácsot, segít-
séget kérjünk tőle. Néhány napi vándorlás után meg is érkeztünk a 
barlang  szájához.  Jöttünkre  nagy  falka  szárnyas  csoda  röppent  ki 
vijjogva  a  barlangból.  Beléptünk.  A  barlang  mélyén  legelőbb  egy 
óriási aranyüstöt pillantottunk meg, amelyben fekete föld fortyogott 
anélkül, hogy tűz égett volna alatta. Azután megláttuk magát Bedrát 
is: egy kövön ült, és a boszorkánymesterség fekete könyvét olvasgatta.

„Nem kell megmondanotok, hogy kik vagytok, és mivégből jöttetek 
hozzám – szólalt meg. – Jól tudom, mi a kívánságotok. S mivel gono-
szak vagytok ti is, akárcsak én magam, szívesen segítek rajtatok.”

E  szavakkal  két  gyűrűt  hozott elő  a  barlang  mélyéből,  s  ezeket 
beledobta a tűz nélkül fortyogó üstbe. A forró fekete földből láng és 
füst  csapott fel,  nagy  dörejjel.  Amikor  azután  ellobbant  a  láng,  és 
eloszlott a füst, a boszorkány egy piszkavassal kikotorta az üst fene-
kéről a két gyűrűt, és átnyújtotta nekünk.



„Ennek a két gyűrűnek a segítségével annyiszor válthattok alakot, 
ahányszor csak akarjátok. De jól vigyázzatok, mert amelyiktek egy-
szer elveszíti a gyűrűjét, az nyomban vénséges vénséggé töpörödik, de 
úgy, hogy semmiféle varázslat meg nem fiatalítja többé!” Elbúcsúz-
tunk Bedrától, a boszorkánytól,  s miközben Albasin felé tartottunk, 
kifőztük a tervünket. Elhatároztuk, hogy nemcsak a najmanok orszá-
gának  koronáját  szerezzük  vissza,  hanem Tibet  uralkodói  székét  is 
megkaparintjuk.

Vándor kereskedők alakjában eljutottunk Tibet fővárosába, és befér-
kőztünk a palotába. Itt a feleségem egy alkalmas pillanatban magára 
öltötte Dilárá alakját, belopódzott a királyné szobájába, és mintha a 
haját fésülné, leült a tükör elé. A csel sikerült: az álkirályné szavának 
adtál hitelt, és elűzted magadtól az igazit.

Hátra  volt  még  a  fortélyos  terv  második  fele.  Ennek  a  véghez-
vitelére is sor került hamarosan. Amikor vadászni indultál, a varázs-
gyűrű segítségével  én is  alakot  váltottam,  és  elfoglaltam az  üresen 
maradt  trónszéket.  Nem  akadt  senki,  aki  gyanút  fogott  volna.  És 
bizonyos is, hogy mindvégig én maradok Tibet királya, a feleségem 
pedig  a  najmanok királynője,  ha  szerencsétlenségemre  le  nem esik 
ujjamról a gyűrű, ki nem tudódik a titkunk. Így azonban mindkettőn-
ket utolért a sorsunk. Nincs már mit remélnünk. Itt állunk, és várjuk 
büntetésedet.

– Megígérem,  hogy  irgalmas  leszek  hozzátok.  Nem  öletlek  meg, 
még csak börtönbe sem csukatlak benneteket. Hanem azért keserves 
büntetésben lesz részetek. Csakhogy azt a büntetést nem is én mérem 
ki reátok, hanem tulajdon sorsotok, amelyet magatok idéztetek maga-
tokra. Itt éltek majd ebben a városban, öregen és elkeseredetten, go-
noszságotok magányában, irigyen és tehetetlenül, azoknak a boldog-
ságát szemlélve, akiknek boldogsága ellen összeesküdtetek. És látno-
tok kell, saját szemetekkel, hogyan talál egymásra ismét és örökre az a 
férfi és az az asszony, akit szét akartatok választani egymástól: a tibeti 
király és a najmanok királynője.



E szavakkal sietve elhagyta a tróntermet, el a palotát, és az udvari 
emberek kíséretében Dilárá keresésére indult.  Meg is  találta  hama-
rosan,  abban  a  kis  házban,  amelyben  valamikor  először  pillantotta 
meg.

Dilárá éppen a mosóteknő mellett állt, és a ruhát szapulta, amikor a 
király  belépett  az  ajtón.  Meg  sem  törülközött;  amúgy  szappanos 
kézzel ölelte át, boldogan, minden rosszat feledve, a király nyakát.

Ali ben Hajtám nagyvezírt már nem támaszthatta fel az öröm. De 
akadt helyette más becsületes ember, aki a királynő helytartójaként 
elfoglalta a najmanok országának trónusát. A tibeti király és Dilárá 
pedig  azontúl  békében,  nyugalomban,  egymást  szeretve  és  népeik 
szeretetét élvezve uralkodott az egyesült két birodalmon, életük vége-
zetéig, jóságosan és igazságosan.



Salamon király varázsgyűrűje

ulúk herceg,  az  egyiptomi  szultán  fia,  egyszer  atyja  kincses-
házában nézdelődött. Hát ahogy nézdelődik, az egyik félreeső, 

pókhálós sarokban egy kis ébenfa ládikót pillant meg. Vastagon állt 
rajta a por, jeléül, hogy már régóta nem nyitotta ki senki.

M
A herceg kíváncsi volt, hogy mi lehet abban az elfelejtett ládikóban. 

Lefújta róla a port, és kezébe vette. Látta, hogy gyöngyök, gyémántok, 
smaragdok díszítik. Mindjárt gondolta, hogy nem lehet valami közön-
séges  holmi.  Forgatta  jobbra,  forgatta  balra,  s  addig-addig  nézte, 
vizsgálgatta, amíg egy kis rugót nem fedezett fel az oldalán.

Megnyomta a rugót, s mit lát? Egy vastag, rubinköves aranygyűrű 
fekszik a láda fenekén, s mellette egy összecsavart pergamen. Mulúk 
szultánfi szétgöngyölte a tekercset, s odalépett az ablakhoz, hogy kibe-
tűzze az írást.

Ezt olvasta a pergamenen:

Emberfia, ki felnyitod e ládát,
Vedd ezt a gyűrűt: mától a tied.
Búcsúzz, nyergelj és indulj útra tüstént.
Siess! A múló idő is siet.

Vezessen bár utad kopár fenyéren,
Mocsáron át, hol övig ér a sár,
Zajló vizen, komorló rengetegben:
Csak menj, mert valahol valaki vár!

Ne fürkészd gyáván, kábán most az ösvényt:
Ha elvéted, majd megleled megint.
Eredj, merészen, vígan, meg sem állva,
Amerre bízó két szemed tekint!



Nyergelj, búcsúzz, indulj hosszú utadra.
A sorsod hív; itt úgyse nyughatol,
Mert bármi lesz, már el sosem felejted:
Valaki téged vár most valahol!

Mulúk herceg nem tudta mire vélni  ezeket  a rejtelmes szavakat. 
Hóna alá csapta a ládikót, átment a trónterembe, és megmutatta aty-
jának, hogy mit talált.

A szultán figyelmesen megnézte a gyűrűt, és többször is elolvasta 
az írást.

De ő sem okosodott ki belőle.

– Nem tudom, miféle gyűrű ez, és hogy kerül ide – mondta. – Talán 
a  katonáim  zsákmányolták  valahol,  vagy  egyik  hűbéresem  küldte 
adóba. De az is meglehet, hogy valamelyik itt tisztelkedő fejedelem 
hozta ajándékba egyszer. Én bizony már nem emlékszem rá.

– Hát az írás? – kérdezte Mulúk. – Arról hogyan vélekedjem?

– Ki tudja, ki írta! – felelte a szultán. – Alighanem olyasvalaki, aki 
már réges-régen nem él. Annyi biztos, hogy az üzenet nem téged illet. 
Legjobb,  ha nem is gondolsz rá többé.  Hanem a gyűrűt,  azt  neked 
ajándékozom, viseld egészséggel.

Mulúk  herceg  az  ujjára  húzta  a  gyűrűt,  és  megfogadva  atyja 
tanácsát, mindenképpen azon volt, hogy megfeledkezzék a titokzatos 
írásról. De akármennyire igyekezett is másfelé terelni a gondolatait, 
minduntalan eszébe tolakodtak a ládikóban talált írás szavai:

„Emberfia, ki felnyitod e ládát,
Vedd ezt a gyűrűt: mától a tied.
Búcsúzz, nyergelj, és indulj útra tüstént.
Siess! A múló idő is siet.”



Szívesen gondolt volna másra; társaságot keresett, szórakozást. De 
hasztalanul. A lelkében szüntelenül ott visszhangzott a rejtelmes pa-
rancs:

„... menj! Mert valahol valaki vár!”

Százszor is elmondta magának, hogy merő véletlenségből bukkant 
erre a régi írásra, s az semmiképpen sem szólhat neki – de a kíván-
csiság nem hagyta nyugodni. Ki lehet az a  valaki? És hol lehet az a 
valahol? Ezen tűnődött folytonosan.

Türelmetlen volt, szórakozott. Nem érdekelte sem a könyv, sem a 
dal, sem a vadászat, sem a harci játék. S bárhogyan küzdött is ellene, 
egyre inkább úgy érezte, hogy a jóserejű szavak igazat mondtak:

„A sorsod hív; itt úgyse nyughatol,
Mert bármi lesz, már el sosem felejted:
Valaki téged vár most valahol!”

Benyitott atyjához, aki éppen legfőbb emberei társaságában üldö-
gélt a tanácsteremben.

– Felséges atyámuram – szólt Mulúk szultánfi –, nem bírok én már 
tovább veszteg maradni. Tudom jól, hogy aki ezeket a sorokat a perga-
menre vetette, már réges-régen halott, és tudom azt is, hogy az üzenet 
nem engem illet. De a szívem mégis arra unszol, hogy vágjak neki a 
nagyvilágnak, és keressem meg azt a  valakit,  aki énreám vár  vala-
hol …

A szultán a fejét csóválta:

– Bolondokat beszélsz, fiam!

De Mulúk nem tágított.

– Engedj utamra, atyám! – kérlelte a szultánt. – Anélkül már úgy-
sem találom meg a nyugalmamat.

A szultán éppen jó kedvében volt, hát így válaszolt:



– Ha mindenáron menni akarsz, fiam, nem tartóztatlak. Ha jól meg-
gondolom, ideje  is,  hogy egy kis  világot  láss.  Hiszen maholnap át-
veszed  tőlem  az  ország  kormányzását,  és  hogy  értse  meg  a  nép 
gondját-baját, aki maga még semmit sem tapasztalt!

– Így van ez, bizony! – helyeselt a nagyvezír.

– Hanem hát – kérdezte fiát az uralkodó –, kitervelted-e már, hogy 
merrefelé  indulsz?  Sejted-e,  hogy  melyik  égtáj  felé  fekszik  az  a 
valahol?

Mulúk meghökkent.

– Szó, ami szó – vallotta be –, ezen még nem gondolkoztam.

– Éppen együtt ülnek az ország legbölcsebb emberei – mondta a 
szultán. – Azok majd tanácsot adnak.

– Én ugyan nem hiszek annak a pergamennek – szólt a nagyvezír –, 
ha  azonban  Mulúk  szultánfi  mindenáron  aszerint  akar  cselekedni, 
akkor nincs más hátra, mint hogy megfejtsük, ami benne áll.

– Helyes, fejtsük meg! – mondta a főimám.

– Nem is nehéz a megfejtés – folytatta a nagyvezír. – Hiszen meg-
mondja az írás, hogy mi a teendő:

„Eredj, merészen, vígan, meg sem állva,
Amerre bízó két szemed tekint.”

Nincs  itt semmi töprengenivaló!  Egyszerűen meg kell  állapítani, 
hogy  merre  tekintett a  herceg  két  szeme,  amikor  ezeket  a  sorokat 
olvasta, s arrafelé kell elindulnia. Világos, mint a nap!

Mulúk igyekezett összeszedni az emlékezetét.

– Az ablak előtt álltam. Az ablak északra nyílik. Eszerint északnak 
kell mennem.

– Vagyis, mivel északon ott a tenger – mondta a szultán –, tengerre 
kell szállanod.



– Dehogyis! – kiáltott a főimám. – Az írás nem azt tudakolja, hogy 
merrefelé fordult  a herceg,  hanem azt,  hogy merrefelé tekintett.  És 
mivelhogy a kérdéses percben éppen olvasott, nyilvánvaló, hogy az 
írásra fordította a szemét, vagyis lefelé.

– Lefelé? – ismételte megütődve a szultán. – Csak nem kívánjátok, 
hogy a föld alá bújjék?

– Éppenséggel nem! – felelte az egyik tanácsos. – Mert igaz ugyan, 
hogy a herceg kétségkívül lefelé nézett, mivel azonban a kincstár a 
palota emeletén van, ez csak annyit jelenthet, hogy le kell mennie a 
lépcsőn. Ebből tehát még egyáltalában nem világlik ki, hogy melyik 
égtáj felé kell indulnia.

– Nem úgy van az! – kiáltott fel egy másik tanácsos. – Ha az ablak 
északra nyílik, akkor annak, aki az ablak előtt olvas, féloldalt kell for-
dulnia, hogy árnyék ne essék az írásra.

– Tehát vagy kelet felé, vagy nyugat felé – mondta a főimám.

– Igen ám! – szólt  a nagyvezír.  – Állhatott azonban háttal  is  az 
ablaknak. S ebben az esetben nem kelet és nem nyugat, hanem egye-
nesen dél felé kell tartania!

Így vitáztak a bölcsek, hosszú órákon át.



Mulúk herceg útnak indul

Mulúk herceg végül is elunta a sok szóbeszédet, tanakodást, talál-
gatást.

– Köszönöm nektek,  ország nagyjai,  hogy oly sokat töprengtek a 
dolgomon – szólott. – Úgy látom azonban, hogy az az írás igen sokféle 
módon magyarázható, s nemigen tudtok megállapodni a jelentésében. 
Legjobb  lesz  hát,  ha  felkeresem Omárt,  a  bagdadi  bölcset,  és  attól 
kérek tanácsot.

– Az bizony nem árthat, fiam – mondta a szultán. – Eredj csak!

Mulúk herceg másnap útnak indult. Egyetlen kísérője volt csak, egy 
Szaíd nevű ifjú, akit igen kedvelt.

A herceg ujján ott díszelgett a rubinköves aranygyűrű, amelyet az 
ébenfa ládikóban talált. Nem tudta ugyan, hogy miféle gyűrű az: ki 
hordta hajdan, van-e valami különös rendeltetése, bűvös ereje – de 
gondolta,  hogy valami  köze  mindenesetre  lehet  a  titokzatos  külde-
téshez.

Kairóból egyenesen Bagdadba lovagolt a herceg és pajtása. Felke-
resték Omárt, a híres-nevezetes tudóst, megmutatták neki a gyűrűt és 
az írást: hátha tudja a megfejtését.

Omár sokáig törte a fejét, azután bevallotta, hogy ezzel a rejtelem-
mel  ő  sem  boldogul.  Ellenben  azt  tanácsolta  a  két  ifjúnak,  hogy 
menjen el Bászrába: él ott egy százhetven éves mindentudó, s ha van 
a világon ember, aki kibogozhatja a talányt, hát ő az.

Mulúk és Szaíd Bászrában felkereste a mindentudót.

Hanem az  is  csak  hümmögött,  s  hiába volt  mindentudó:  ő  sem 
tudott megfelelni arra a kérdésre, hogy kitől származik és kihez szól 
az írás,  és  arra még kevésbé,  hogy merre van az a  valahol,  ahol  a 
gyűrű viselőjét az a bizonyos valaki várja.

Most már igazán nem tudta az egyiptomi szultánfi, hogy mitévő 
legyen.



Nagy volt a hőség. Mulúk és pajtása lesétált a tengerpartra, hogy 
megmártóddzék a hűs vízben.

Egy elhagyott helyen levetkőztek. Mulúk herceg még a gyűrűt is 
lehúzta az ujjáról, hogy valamiképpen el ne veszítse fürdés közben, s 
gondosan odahelyezte összehajtogatott ruhájára.

Senki sem járt a környéken, nem volt kitől félteniük a holmijukat, s 
különben is, a vízből könnyen szemmel tarthatták a partot.

Nem is  tévedt  arra senki.  Csak egy kis  tarka tollú,  ezüstös fejű, 
aranyos csőrű madár szálldosott csattogva, dalolva a kék levegőégben. 
Mulúk és társa gyönyörködve hallgatta az énekét, nézte a röptét.

Ugyan hogy is gondolhattak volna arra, hogy ettől az ártatlan kis 
madártól féltsék a gyűrűt?

Hanem  egyszerre  csak  azt  látják,  hogy  a  madár  egyre  alacso-
nyabban köröz felettük, azután hirtelen lecsap, csőrébe kapja a rubin-
köves gyűrűt, majd ismét a magasba röppen.

Mulúk  gyorsan  a  partra  gázolt,  onnan  szólongatta,  csalogatta  a 
madarat,  cuppogatva,  fütyörészve,  kezét  nyújtogatva  nagy  barátsá-
gosan.

De a tarka tollú madár nem hallgatott rá, hanem felhúzott a magas-
ba, azután egyenest délnek repülve, eltűnt a messzeségben.

– Valami szarka vagy csóka lehetett – mondta bosszúsan Szaíd. – 
Az lopkodja az efféle fényes holmit.

– Nem volt sem szarka, sem csóka – rázta a fejét Mulúk. – Nem 
láttad, hogy ezüst volt a feje, arany a csőre? Nem volt az közönséges 
madár.  Nem is  gondolhatok  egyebet:  azért  jött,  hogy megmutassa, 
merre kell mennünk.

Szaíd hitte is, nem is, amit Mulúk herceg mondott. De hát, végtére, 
azért indultak útnak, hogy kedvük szerint kalandozzanak a világban. 
Nem ellenkezett hát.

A madár délnek repült, s délen ott nyílt a nagy tengeröböl. Mulúk 
és pajtása eladta a lovát, és hajóra szállt a tengeröbölben.



Szép időben, jó széllel vitorláztak, s egy-két hét alatt meg is érkez-
tek az India partján levő Goa városába. Ott kikötött a hajó, hogy áruit 
partra tegye, majd más árukkal megrakodva, elinduljon visszafelé.

– No, most aztán merre? – kérdezte Szaíd, ahogy ott, a kikötőben 
álldogáltak.

Ebben a pillanatban egy madár suhant el előttük, olyan közel, hogy 
mindjárt felismerték: az ő madaruk az, a tarka tollú, ezüstös fejű, ara-
nyos csőrű! S még azt is látták, hogy a csőrében ott csillog a rubin-
köves gyűrű.

De amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt.

Megint csak dél felé repült.

– Azt kérdezed, hogy merre? – kiáltott fel Mulúk. – Hát egyenesen 
a tarka tollú madár után!

Addig kérdezősködtek, amíg találtak egy hajót, amely éppen arra-
felé készült. Felkéredzkedtek rá, s a hajó nemsokára útnak is indult.

Hanem hát, aki akkoriban tengerre szállt, sohasem tudhatta bizto-
san, hogy oda jut-e, ahová akar. Nagy hatalmak szóltak bele a hajósok 
szándékaiba: a víz meg a szél.

Most  is,  alig  haladtak  egy-két  hétig,  erős  vihar  támadt.  Széjjel-
szakította a vitorlákat, derékban kettétörte a főárbocot, s attól fogva a 
hullámok arra sodorták a kis hajót, amerre nekik tetszett.

S a hullámoknak történetesen úgy tetszett, hogy éjszakának idején, 
egy magányos kis sziget közelében, zátonyra vessék a kormánya vesz-
tett vitorlást. A hajó bordája betört, a víz átcsapott a fedélzeten.

A hajósok is, a hajó utasai is úszásban kerestek menedéket, de az 
erős zajlásban csak Mulúk és Szaíd meg három tengerész vergődött 
partra, a többi ott pusztult a hullámok között.

A  hajótöröttek  körülnéztek,  hogy  miféle  helyre  vetette  őket  a 
sorsuk.

Hát bizony, a kis sziget nem volt valami paradicsomi tájék. Szikkadt 
tövisbozót,  néhány  gyatra  kókuszpálma  meg  gyér  paradicsomfüge-



bokor: ez volt a sziget egész növényzete. Éhhaláltól éppen nem kellett 
tartaniuk, hanem azt már az első pillantásra látták, hogy sanyarú élet 
vár ott reájuk.

De nem is az éhhalál fenyegette őket, hanem egyéb veszedelem.

Kokoro király szigete

Alighogy megszárítkoztak, megpihentek egy kicsit a tenger partján, 
a langyos, hajnali napsütésben, nagy üvöltözve egy csapat félmeztelen 
szigetlakó rontott reájuk a bozótból.

A hajótöröttek fegyvertelenek voltak és fáradtak is, a szigetlakók 
pedig – vagy százan – dárdát, szekercét forgattak a kezükben. Hiába-
való lett volna minden védekezés. A szigetlakók egy-kettőre megkö-
tözték a jövevényeket, és a sziget belsejébe kísérték őket.

Nem kellett messzire menniük. Egy kis erdő közepén, egy tisztáson, 
néhány silány, gallyakból, levelekből összetákolt sátorféle állt: ez volt 
a  sziget  fővárosa.  A  sátrak  között  egy  nagyobbacska,  fából  ácsolt 
kunyhó emelkedett: a királyi palota.

Ide vezették a foglyokat.

A sziget királya épp akkor tápászkodott fel a fekhelyéről. Nagyot 
ásított.  Testét  tövisekkel  összetűzött  lapulevelek  fedték,  nyakában 
kagylófüzér csörgött.

– Hát ezek kicsodák? – kérdezte ásítva.

A fegyveresek vezére elmondta, hogy hol, miképpen lepték meg az 
idegeneket.

– Tudjátok, mi vár rátok? – förmedt a király a foglyokra. – Megsü-
tünk és megeszünk benneteket! Kunguta szigetén ez a törvény.

Mulúk és társai kézzel-lábbal magyarázkodtak, hogy eszük ágában 
sem volt partra szállni a szigeten, még a tájékát is messze elkerülték 
volna, ha ide nem veri hajójukat a vihar.



De  beszélhettek!  A  király  vagy  nem  értette  őket,  vagy  nem  is 
akarta megérteni. Parancsot adott embereinek, hogy rakjanak tüzet, és 
készítsenek elő nyársot, kondért, mert mindjárt szükség lesz ezekre a 
szakács-szerszámokra.

S Mulúk és társai alighanem ott is végzik életüket az emberevők 
konyháján,  ha  a  nagy  zajra  be  nem  lép  a  szobába  egy  termetes, 
módfelett csúnya nőszemély. Megkérdezte,  hogy mi történik, végig-
jártatta a szemét a foglyokon, azután odalépett a királyhoz, és valamit 
súgott a fülébe.

A király előbb meglepetten nézett a termetes hölgyre, azután vállat 
vont, és így szólt Mulúkhoz:

– Nagy  szerencséd  van,  idegen!  Leányom,  Husznárá  hercegkis-
asszony áldott jó szíve megesett rajtad. Azt kéri, hogy hagyjam meg 
az életedet, én pedig teljesítem a kívánságát: megkegyelmezek neked.

– Hát Szaíd barátom meg a három tengerész? – kérdezte Mulúk. – 
Velük mi lesz?

– Velük? – felelte unottan a főnök. – Már megmondtam: megsütjük 
és megesszük őket.

– Akkor öljetek meg engem is! – kiáltotta az egyiptomi herceg. – 
Nem hagyom cserben a társaimat!

– Ahogy tetszik – válaszolta a szigetlakók királya. – Téged is meg-
süthetünk és megehetünk, ha akarod.

Hanem akkor Husznárá, a termetes hercegkisasszony megint oda-
hajolt atyjához, és újra súgott valamit a fülébe.

A király erősen csóválta a fejét, és sokáig tanakodott magában. Vé-
gezetül  (meglátszott  rajta,  hogy  nem szívesen  teszi)  odakiáltott  az 
embereinek, hogy oltsák el a tüzet,  és rakják el a nyársakat meg a 
kondérokat: mégsem lesz szükség reájuk.

Aztán így szólt a foglyokhoz:



– Köszönjétek meg leányomnak, hogy nem öletlek meg benneteket. 
Ha ő nem kér kegyelmet a számotokra, már rég a tűzön pirulnátok, 
oly igaz, mint ahogy a nevem Kokoro király!

Mulúk és társai meg is köszönték Husznárá pártfogását.

Hanem a király így folytatta:

– De azért ne örvendezzetek annyira. Mert ha igaz is, hogy a világ 
legszebb, leggazdagabb, leghatalmasabb országába sodort benneteket a 
szerencse,  azt  ne  higgyétek,  hogy  valami  jó  dolgotok  lesz  nálunk! 
Dolgozni fogtok, s hogy mi lesz a munkátok, azt majd mindjárt meg-
mutatja a testőreim kapitánya.



A kapitány – egy óriás szigetlakó, egyik kezében dárdával, a másik-
ban  korbáccsal  –  egy  kókuszpálmaligethez  vezette  a  foglyokat,  és 
leoldozta kezükről, lábukról a béklyót.

– Látjátok ezeket a fákat? – mutatott a sudár törzsekre. – Ezeknek a 
csúcsán terem a kókuszdió.  Mától  fogva az a dolgotok,  hogy sorra 
megmásszátok valamennyit, és leszüretelitek a termést.

Cserdített egyet a korbáccsal.

– Rajta! Egy-kettő, fel a fára!

Mit  volt  mit  tenni?  Mulúk  is,  Szaíd  is,  a  három  tengerész  is 
nekirugaszkodott,  és  ki  ügyesebben,  ki  nehezebben,  felkapaszkodott 
egy-egy magas pálmafa tetejére.

– Szakítsátok le sorra a diókat, és dobjátok a földre! – vezényelt a 
korbácsos.

A  foglyok  engedelmeskedtek.  Lassacskán  kitanulták  a  kókusz-
szüretelés módját, de lassacskán el is fáradtak. Estére, amikor őrzőjük 
azt mondta, hogy aznapra elég a munkából, minden tagjuk reszketett 
a kimerültségtől.

– Eredjetek aludni! – mondta a korbácsos, és megmagyarázta, hol 
találják azt a kunyhót, amelyet szállásukul jelöltek ki.

Nem kísérte őket senki, nem vigyázott rájuk senki.

De minek is vigyázott volna? Amúgy sem szökhettek meg a sziget-
ről. Hajójukat, amott a zátonyon, azóta már régen széjjelroncsolták a 
hullámok,  csónaknak  vagy  egyéb  vízi  alkalmatosságnak  pedig  híre 
sem volt errefelé. Kunguta lakói azt tartották, hogy nagyobb, hatal-
masabb, boldogabb országa nincs is a világnak, mint ő az szigetük: 
minek jártak volna hát másfelé, mi keresni valójuk lett volna idegen 
partokon?

Az öt fogoly lefekvéshez készülődött. De ekkor egy szolga lépett a 
kunyhóba, és intett Mulúknak, hogy kövesse.

A szolga egy másik kunyhóba vezette az egyiptomi herceget.  Ez 
sem volt szebb a többinél, csak éppen valamivel tágasabb.



A kunyhóban fáklyák világítottak, s Mulúk a fáklyafényben megle-
petten ismerte fel a király termetes leányát, udvarhölgyei és rabnői 
társaságában.

– Jöjj közelebb, ifjú! – szólt Husznárá nyájasan. – Ülj ide mellém!

Mulúk nemigen értette, minek köszönheti a hercegkisasszony hirte-
len támadt kedvességét, de azért megtette, amit kívánt.

Két rableány ételt, italt rakott Mulúk elé, egy másik rableány pedig, 
valami nyekergős zeneszerszám kíséretében, dalba fogott. Elég külö-
nös ének volt. Így hangzott:

Legszebb ország a világon 
Kunguta.

Aki mást mond (ha van ilyen),
Nagy buta!

Csodásabbat nem lelni a 
Földtekén –

Róla szól hát elsőnek e 
Költemény.

A legdicsőbb fejedelem 
Kokoro.

Aki mást mond, egytől egyig 
Botor, ó!

Hatalma és bölcsessége 
Végtelen –

másodiknak őt dicséri 
Énekem.

A legszebbik királylány meg 
Husznara.

Aki mást mond, az a világ 
Szamara!

Csinos, fitos, kegyes, begyes,
Fiatal – 



harmadiknak neki hódol 
Ez a dal.

S negyediknek köszöntöm az 
Idegent, 

aki békén üldögél most 
Idebent.

Itt van köztünk, nem is vágyik 
El soha – 

ha meg mást mond, kötni való 
Ostoba!

Meg kell  adni,  furcsa egy versezet volt.  Ebből is  kitetszett,  hogy 
Kunguta lakói önhittségben túltesznek mindenkin.

Mit tervel a csúf hercegkisasszony?

Amikor a rableány az utolsó szakaszhoz érkezett, Mulúkot elfogta a 
nyugtalanság. Vajon mit tervel a csúf hercegkisasszony?

Megtudta hamarosan.

Husznárá egyik udvarhölgye – aki, mellesleg szólva, éppoly terme-
tes és éppoly csúnya volt,  mint úrnője – a dal végeztével odalépett 
Mulúk elé, és így szólt hozzá:

– Elég  erősnek  érzed  magad,  hogy  meghallgass  egy  váratlan, 
meglepő örömhírt?

A herceg rosszat sejtett. De azért azt felelte, hogy elég erősnek érzi 
magát, és szívesen meghallgat akármiféle örömhírt.

– Hát akkot tudd meg, szerencsés idegen – szólt emelt hangon az 
udvarhölgy –, hogy nyíltságoddal, bátorságoddal és kellemes külsőd-
del sikerült elnyerned a világszép Husznárá hercegkisasszony tetszé-
sét.  A  hatalmas  Kokoro  király  egyetlen  leánya,  akinek  kezéért  a 



legkiválóbb  kungutai  daliák  versengenek,  hajlandó  feleségül  menni 
hozzád!  Adj  hálát  az  isteneknek  ezért  a  mérhetetlen  kegyességért, 
boldog idegen!

Mulúk hercegnek valósággal elakadt a szava.

Tudta, hogy a választól függ az élete, de nemcsak az övé, hanem 
talán  még  a  társaié  is.  Mégsem volt  képes  rászánni  magát  arra  a 
feleletre, amelyet Husznárá várt tőle.

Örökre itt maradjon ezen a kopár, magányos szigeten? Itt élje le az 
életét emellett a hiú, csúnya, ostoba leány mellett, akinek már a látá-
sától is irtózik?

Husznárá várakozóan nézett reá.

Mulúk  zavartan  hallgatott.  Nem  merte  megsérteni  a  hercegkis-
asszonyt, de még kevésbé akarta elfogadni az ajánlatát.

A király leánya azonban másképpen értette ezt a hallgatást. Annyi-
ra eltelt a maga szépségével (amelyet egész életében csak magasztalni 
hallott),  s oly nagyra volt  atyja hatalmával és gazdagságával,  hogy 
még csak eszébe sem jutott Mulúk zavarának igazi oka.

Így szólt hát, biztató mosollyal:

– Nem csodálkozom a  meglepetéseden  és  elfogódottságodon.  Hi-
szen hogyan is gondolhattál volna arra, hogy rabszolga létedre egy 
királylány választ férjéül, és maga mellé emel a trónörökösi székre!

– S  méghozzá  miféle  királylány!  –  tette  hozzá  az  udvarhölgy.  – 
Olyan,  akinél  csinosabb,  fitosabb,  kegyesebb,  begyesebb,  nyájasabb, 
hájasabb, szájasabb, bájosabb, szellemesebb, kellemesebb, jellemesebb, 
termetesebb nem akad széles e világon!

Mulúk még mindig nem tudta, mit feleljen.

– Ne is erőltesd a beszédet! – szólt Husznárá jóindulatúan. – Hiszen 
belátom, hogy nem könnyű hamarjában szavakkal kifejezni azokat az 
érzelmeket, amelyek most a szívedben viharzanak.

– Köszönöm a jóságodat, hercegkisasszony – dadogta Mulúk. – De 
hát  csak  nem  hagyhatom  cserben  a  társaimat!  Én  itt  éljek  veled, 



kényelemben,  ők meg naphosszat  a  fán mászkáljanak,  mint  a  maj-
mok? Nem, ezt nem tehetem meg!

– Ó, ha csak ez a baj, akkor ne legyen semmi gondod – kacagott fel 
Husznárá. – Szaíd barátodhoz feleségül adom egyik udvarhölgyemet, 
a három tengerészt pedig összeházasítom három takaros rableánnyal.

Mulúk hercegnek egy hang sem fért ki a torkán.

Husznárá pedig ezt mondta:

– Eredj, tudasd pajtásaiddal is a jó hírt. Képzelem, mennyire örül-
nek majd!

A herceg  végigjártatta  a  szemét  az  udvarhölgyeken  meg  a  rab-
leányokon. Egyik csúnyább volt, mint a másik. Talán csak Husznárá 
hercegkisasszony tett túl rajtuk a csúnyaságban.

– Képzelem! – sóhajtotta Mulúk. – Úgy örülnek majd, akárcsak én 
magam ...

Visszatért a kunyhóba. Szaíd és a tengerészek már mélyen aludtak. 
Mulúk felébresztette őket, és elmondta nekik a történteket.

Szaíd  kimondhatatlanul  elképedt  a  hír  hallatára.  Tisztában  volt 
azzal, hogy minden rosszra elkészülhet, ha visszautasítja az ajánlatot, 
de akárcsak a herceget, őt sem vitte rá a lelke, hogy hűséget fogadjon 
valakinek, akit nem szeret.

Aznap már nem jött álom a két barát szemére. Hajnalig tanakodtak. 
Végül is elhatározták, hogy odaállnak Husznárá és udvarhölgyei elé, 
és – lesz, ami lesz! – megmondják nekik az igazságot.

Közben  a  három  tengerész  is  összedugta  a  fejét,  és  pusmogva 
tanácskozott.

– No, mire jutottatok? – kérdezte reggeltájt Mulúk.

– Hát csak arra – felelte a legidősebb tengerész –, hogy a legoko-
sabb, ha csakugyan feleségül vesszük azt a három rableányt, és meg-
telepszünk a szigeten.

Aztán, látva Mulúk csodálkozását, meg is magyarázta:



– Szegény hajósemberek  vagyunk mind a hárman.  Semmire  sem 
vittük az életben, és nem is igen várhatunk semmi jót. Sovány bérért 
szolgálunk,  és  csak járjuk,  járjuk a  tengert,  amíg egyszer  mi is  ott 
pusztulunk a hullámok között ... Gondoltuk, jobb nekünk már itt ma-
radnunk Kungután. Itt majd csak eléldegélünk valahogy, csendesen, 
szerényen, nyugalmasan.

– Nem kapunk valami szép feleséget,  az bizony igaz – vette át a 
szót egy másik tengerész. – De hát elvégre is, a szépség nem minden! 
Magunk sem vagyunk valami szép legények.

– Aztán  meg  –  tette  hozzá  a  harmadik  –,  otthon  se  házunk,  se 
földünk, se kutyánk, se macskánk. Nem vár minket senki sehol. Miért 
ne maradnánk itt?

Mulúk bólintott.

– Ha  jól  meggondolom,  igazatok  van  –  felelte.  –  A helyetekben 
talán én is ugyanígy cselekednék.

Reggel értük jött a hercegkisasszony küldötte.

Mind az öten követték Husznárá kunyhójába.

– Remélem, mára megnyugodtál egy kissé – szólt a király leánya 
Mulúkhoz  –,  és  képes  vagy  szóval  is  megmondani  azt,  amit  érzel. 
Hadd halljam hát a válaszodat!

– Felséges  királykisasszony – felelte  Mulúk  –,  ez  a  három derék 
tengerész örömmel feleségül veszi három rableányodat, és megtelep-
szik Kunguta szigetén.

Husznárá furcsállta ugyan, hogy Mulúk a tengerészeken kezdi, nem 
pedig magamagán, de azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy az 
idegen ifjú visszautasíthatja az ajánlatát. Elégedetten felelte hát:

– Okosan teszik.  A legszebb három rableányomat választom ki a 
számukra.

– Ami Szaíd barátomat illeti – folytatta Mulúk –, jól tudja, mekkora 
tisztesség  ez,  amelyet  felkínálsz  neki,  hálás  is  érte  nagyon.  Csak-
hogy ...



– Csakhogy? – ütötte fel a fejét gyanakodva Husznárá.

– Csakhogy semmi áron sem akar elhagyni engem.

– Nem akar elhagyni téged? – ismételte megdöbbenten a király-
leány. – Mit jelentsen ez?

– Hát  csak azt,  hercegkisasszony,  hogy még nagy út  áll  előttem, 
nem  pihenhetek  meg  dolgom  végezetlenül.  Szaíd  pedig  azt  tartja, 
hogy ha már együtt indultunk neki a világnak, úgy illik, hogy tovább-
ra is együtt maradjunk.

– Úgy értsem ezt, hogy nem akarsz a férjem lenni? – kérdezte a 
hercegkisasszony, mint aki nem hisz a saját fülének. – Úgy értsem ezt, 
hogy nem akarod elfoglalni Kunguta trónörökösi székét?

– Ez az ember megbolondult! – kiáltotta az egyik udvarhölgy.

– Arra kérünk, kegyes királyleány, hogy ne vedd zokon a válaszun-
kat – szólt Mulúk csillapítóan. – Tarts meg bennünket jóindulatodban, 
és segíts hozzá, hogy eltávozhassunk Kunguta földjéről!

– Mondom: elment a józan esze! – ismételte az udvarhölgy.

Husznárá csak nagy nehezen tért magához a meglepetésből.

– Hát most mit kezdjünk velük? – kérdezte fejcsóválva, tanácsta-
lanul.

– Süssük meg, és együk meg őket! – indítványozta az udvarhölgy.

– Azt már nem! – felelte Husznárá, aki alapjában véve nem volt 
rossz teremtés. – Ha már egyszer kegyelmet kértem a számukra felsé-
ges  atyámtól,  nem  hazudtolom  meg  magam.  Beérem  azzal,  hogy 
visszaküldöm őket a kókuszligetbe: hadd mászkáljanak a fák tetején 
életük fogytáig!

Újra megkezdődött hát az előző napi robot: fel a fára, le a fáról, 
napestig.

Alkonyatkor, amikor véget ért a munka, a két jó barát elcsigázottan 
nyúlt el a kunyhója előtt.



– Hát  mi  már,  úgy látszik,  örök életünkre itt rekedtünk,  ezen az 
átkozott Kungután! – sóhajtotta Szaíd.

– Majd  csak  megszabadulunk  valahogyan!  –  biztatta  Mulúk.  – 
Meglátod, előbb-utóbb megjön a segítség.

– Nem hiszek én abban! – legyintett Szaíd.

Későre járt, a madarak már elültek a lombok között.

Csak egy madár nem akart megnyugodni. Hol a kunyhó tetejére 
röppent, hol egy közeli pálmaágra, és váltig csipogott, váltig repesett, 
csapdosott  a  szárnyával,  mintha  mindenképpen  azon  volna,  hogy 
magára vonja a figyelmet.

Mulúk, akármilyen fáradt volt is, felvetette a szemét.

A nap éppen akkor bukott le a láthatáron; még egy utolsó sugarat 
lövellt a magasba, s az az utolsó sugár megcsillant a madáron: ezüs-
tösen a  fején,  aranyosan a  csőrén,  és  rubinpirosan azon a  gyűrűn, 
amelyet aranycsőrében tartott.

– A tarka tollú madár! – kiáltott fel az egyiptomi herceg. – A mi 
madarunk!

A tarka tollú madár pedig lejjebb ereszkedett, egy-kétszer körül-
repülte Mulúkot és Szaídot, majd a part felé szárnyalt, azután megint 
visszakanyarodott, és újra elszállt – mintha hívogatná a két foglyot, 
mintha arra biztatná őket, hogy kövessék.

– Itt a segítség! – szólt a herceg. – Itt a szabadulás!

– Gyerünk utána! – kiáltotta Szaíd, akibe egy csapásra visszatért a 
bizakodás.

Árkon-bokron át törtettek a madár után, amíg csak a tengerpartra 
nem értek. De ott aztán tanácstalanul álltak meg a magas sziklafal 
peremén.

Feketén ringott előttük a végtelen tenger.

De most a tarka tollú madár hirtelen lebukott a magasból, megült 
egy kis partmenti zátonyon, s ott illegette magát, csattogva, csivitelve.



Mulúk és Szaíd leereszkedett a köves meredeken.

De a madár, mihelyt a közelébe értek, szárnyra kapott, és eltűnt egy 
kiugró szirt mögött.

Az egyiptomi  herceg  és  pajtása  buckákon,  gödrökön botladozva, 
vízben gázolva, törmelékeken bukdácsolva igyekezett a madár nyomá-
ba.

De a tarka tollú madarat nem látták sehol.

Már-már azon voltak, hogy megfordulnak, és visszatérnek a kuny-
hójukba, amikor Szaídnak úgy rémlett, hogy valami fából való alkot-
mány ringatódzik  egy  sötét  sziklaodú  mélyén.  Odaláboltak  az  odú 
szájához,  s  vajon mit  látnak? Nem mást,  mint  egy kis  csónakot,  s 
benne evezőt, lapátot, vitorlát, mindent ami kell.

Hogy került oda a csónak? Talán a hullámverés ragadta el valami 
távoli partról, és jószerencsére éppen ebbe a rejtett barlangba sodor-
ta? ... Annyi biztos, hogy a szigetlakók nem tudtak róla, máskülönben 
nem tűrték volna, hogy foglyaik csak úgy szabadon, őrizet nélkül jár-
káljanak a szigeten.



A herceg és társa nem sokat töprenkedett a dolgon. Gyorsan csó-
nakba ugrottak, evezőt ragadtak, és igyekeztek minél hamarabb eltá-
volodni a parttól.

Jól  tették,  hogy siettek.  Mert  alig  tettek  vagy száz  evezőcsapást, 
nagy zsivaj támadt a szigeten, tüzek gyulladtak mindenfelé, fáklyás 
emberek rohangásztak fel-alá a víz mentén: a szigetlakók felfedezték, 
hogy két foglyuk megszökött. Csak éppen azt nem tudták kitalálni, 
hogy miképpen szökhettek meg.

De aztán arra is rájöttek. Valami jó szemű szigetlakó megpillantotta 
a csónakot a sötét tengeren. Nagyot kiáltott. Nyílvesszők zúdultak a 
menekülők után. Kokoro király néhány embere a vízbe ugrott, hogy 
úszva érje utol a csónakot. De annak már annyi előnye volt, hogy az 
üldözők csakhamar feladták a versenyt, és nagy szitkozódva vissza-
tértek a szigetükre.

Lágy szellő fújdogált. Mulúk herceg és társa felhúzta a vitorlát, s a 
csónak lassan, nyugalmasan, csendesen eltávolodott Kunguta szigeté-
től.

Az ezerarcú szellem palotája

Éjszaka volt. A csónak utasai nem látták, merre haladnak. Még a 
csillagok  állásából  sem  tájékozódhattak,  mert  ott  még  a  csillagos 
mennybolt  sem olyan  volt,  mint  otthon,  a  szülőhazájukban.  Hiába 
keresték a Fiastyúkot,  a Göncöl szekerét, a Sarkcsillagot: ismeretlen 
csillagképek ragyogtak reájuk, ismeretlen égtájak felől.

De hát minek is igyekeztek volna megtudni, hogy merre járnak?

Nem volt kitervelt úticéljuk, nem volt más vezetőjük, mint a vélet-
len meg az ezüstfejű, aranycsőrű, tarka tollú madár.

Három nap, három éjjel paskolták a tenger szelíd hullámai a csó-
nakjukat. Negyednap virradatkor Szaíd felkiáltott:

– Föld!



Csakugyan az volt: szárazföld, vagy inkább valami nagyobbacska 
sziget. A csónak nemsokára meg is feneklett a parti fövenyen.

Mulúkot és Szaídot alaposan elfárasztotta a kungutai robot meg a 
háromnapos csónakázás; mégsem pihentek le a parton, nehogy úgy 
járjanak, mint Kokoro király országában.

A  közelben  egy  kis  domb  emelkedett:  elhatározták,  hogy  meg-
másszák, és széjjelnéznek a tetejéről, hogy vajon hová jutottak.

Bokrok, bozótok, hatalmas páfrányok, vastag fatörzsek mögött rej-
tekezve, nagy óvatosan fel is kapaszkodtak a dombtetőre. Látták, hogy 
valóban: megint csak szigetre vetette őket a sorsuk.

De hát ez a sziget másképpen festett, mint Kunguta! Banán, dato-
lya, gránátalma sárgállott, zöldellt, piroslott mindenütt, csak a kezüket 
kellett kinyújtani érte. Tiszta vizű források fakadtak a domboldalon, 
terebélyes fák árnyékában.

De embernek, állatnak nyoma sem volt semerre.

– Különös egy sziget ez! – mondotta Mulúk.– Van itt minden, ami 
kell, mégis néptelen! Hogy lehet az, hogy senkinek sem támadt kedve 
itt megtelepedni?

– Talán mi vagyunk az elsők, akik itt partra szálltak – vélte Szaíd.

– Vagy talán valami titkos veszedelem bujkál itt, ezen a szigeten, s 
amiatt kerülik el az emberek – felelte Mulúk.

– Titkos veszedelem? – ismételte Szaíd. – Nem hiszem én azt! Ha-
nem tudod mit, hercegem? Pihenj le itt a hűsön, én addig körüljárom 
a környéket.

– Csak vigyázz magadra! – intette a herceg. – Ne menj messzire!

Szaíd leereszkedett a domb lankásabbik oldalán, Mulúk pedig lefe-
küdt egy fa árnyékában. Mindjárt el is aludt.

Amikor felébredt,  látta, hogy Szaíd még mindig nem tért vissza. 
Mulúk egy kicsit furcsállta a dolgot, mert a nap állása azt mutatta, 
hogy azóta sok idő eltelt.



Találomra elkiáltotta magát: – Szaíd! Merre vagy?

A kérdésre azonban nem Szaíd válaszolt, hanem valami sosem hal-
lott, mély, erős, mérges berregés, horkantásféle, nem is egyfelől, ha-
nem innen is, onnan is, egyre hangosabban, egyre szaporábban.

Mulúk ijedten talpra ugrott; s már látja is, hogy mozdul a levél, 
nyílik  a  bozót,  és  valami  négylábú  szörnyalakok lopakodnak  elő  a 
sűrűségből. Olyasformák voltak, mint a hangyák, de nagyobbak még a 
tigrisnél is. Lehettek vagy két tucatnyian: azok berregtek, morogtak 
olyan félelmetesen.

Csápjukat mozgatva, szemüket forgatva, egyenesen Mulúk felé tar-
tottak, látnivalóan nem éppen barátságos szándékkal.

Mit tehetett Mulúk? Egyetlen útja volt a menekülésnek: a fa koro-
nája.  Az  egyiptomi  herceg  nem  is  habozott  sokáig,  nekiugrott  a 
fatörzsnek,  és  felkúszott rajta – sokkal,  de sokkal  sebesebben,  mint 
Kungután, amikor kókusz-szüretelni kergette a korbácsos szigetlakó.

A lombok közül lepillantott. Borzadva látta, hogy a tigris nagyságú 
hangyák egyre-másra  maguk is  felfelé  kapaszkodnak  a  fa  derekán. 
Nem siettek: tudták, hogy úgyis idejében elérik áldozatukat.

„No, itt már igazán nincs segítség! – gondolta magában a herceg. – 
Ütött az utolsó órám. S az a valaki, aki valahol vár rám, most már 
ugyan várhat ítéletnapig!”

Hanem abban  a  pillanatban  megrebben  a  lomb,  megzörren  egy 
gally, s lám: az ezüstfejű, aranycsőrű, tarka tollú madár éppen ott száll 
le, azon az ágon, amelyen a halálra készülődő Mulúk gunnyaszt. Talán 
most is az utat akarja megmutatni?

No hiszen, azt mutathatja már! A fa törzsét, alacsonyabb ágait, s 
körös-körül a dombtetőt, mind ellepték az óriási hangyák. Nem, innen 
már nem vezet út semerre!

De a madár nem is az utat mutatja, egészen mást cselekszik. Oda-
röppen  Mulúk  kezére,  és  villámgyors  mozdulattal  a  herceg  ujjára 
húzza a rubinköves gyűrűt. S aztán megint rebben a lomb, zörren a 



gally  –  s  az  ezüstfejű,  aranycsőrű,  tarka  tollú  madár  már  nincs  is 
sehol.

És Mulúk megint hallja azt a mély morgást, horkolást. De mintha 
ez a hang már nem fenyegető volna, hanem inkább fájdalmas, riadt, 
kapkodó.  S  mintha  nem is  közelednék,  hanem  inkább  távolodnék, 
méghozzá sietősen.

A herceg letekintett a magasból, s ámultan látta, hogy a hatalmas 
férgek,  amelyek  az  imént  megkergették,  most  rémülten,  egymás 
hegyén-hátán tolongva, hanyatt-homlok menekülnek a fáról, a fa alól, 
és tűnnek el a sűrűségben. Nem tudta mire vélni a hirtelen változást, 
és jó időbe telt, amíg annyira összeszedte a bátorságát, hogy maga is 
le mert ereszkedni a földre.

– Szaíd! – kiáltotta újra. – Merre vagy?

Nem kapott választ. Szívébe belehasított az aggodalom. Mi történt, 
ha  Szaídra  is  rátaláltak  az  óriási  hangyák?  Szörnyűség  volt  még 
elgondolni is!

Nem törődve a veszedelemmel, nekivágott az erdőnek. Fürkészve, 
kutatva,  barátja  nevét  kiáltozva,  bebarangolta  az egész szigetet.  De 
hiába: Szaídnak nyoma veszett.

Mulúk keserves szemrehányásokat tett magának. Miért is hívta ma-
gával pajtását erre a kalandos, bolondos útra? S miért is engedte, hogy 
magányosan  kóboroljon  ebben  az  ismeretlen,  veszedelmes  sűrűség-
ben?

Már minden zegét-zugát bejárta a szigetnek. Csak egy magányos, 
kopár  szirtfok  volt  még  hátra,  a  sziget  csücskében.  Nem  remélte 
ugyan, hogy ott megtalálja a barátját, de azért arra tartott.

Meredek sziklaszirt volt. Mulúk éppen azon tanakodott, hogy me-
lyik  oldalról  mászhatná  meg,  amikor  egyszerre  olyasvalamit  látott, 
hogy azt hitte, káprázik a szeme.

A magas, hatalmas sziklatömb dörögve, megfordult a sarkán.



Mögötte tágas üreg nyílott. De nem ám afféle közönséges barlang, 
hanem magas, boltozatos csarnok, amelynek ragyogó, fehér márvány-
kő borította a falát.

Mulúk herceg belépett a csarnokba. Abban a pillanatban a terem 
túlsó végében felpattant egy aloéfa ajtó. Mögötte selyem szőnyeggel 
borított lépcső vezetett valahová a mélységbe.

A lépcső végén a herceg egy arannyal díszített szantálfa ajtót pil-
lantott meg; de ez is kinyílott előtte, akárcsak a másik.

Az egyiptomi herceg egy pompás teremben találta magát.

Csupa márvány, csupa arany, csupa selyem, csupa drágakő volt ez a 
terem,  s  nappali  világosság  töltötte  be  az  egészet,  noha  nem égett 
benne semmiféle lámpás.

De nem a fény, nem a gazdagság gerjesztette fel leginkább Mulúk 
herceg ámulatát, hanem egészen más.

A  terem  végében,  egy  széles,  bársony  kereveten  egy  csodálatos 
szépségű fiatal  leány feküdt.  Fehér selyemruha fedte a testét,  szőke 
hajfürtjei szétomlottak a párnán.



Mulúk megilletődve állt meg a terem közepén. Úgy lenyűgözte a 
leány szépsége, hogy eleinte közelíteni sem mert hozzá. De aztán las-
san,  lábujjhegyen  a  kerevethez  lépett,  s  úgy  nézte  az  alvó  leányt, 
ámulattal, áhítattal.

Nem tudta, sok idő telt-e el, vagy kevés. Csak arra rezzent fel, hogy 
a háta mögött hirtelen döngve kicsapódik az ajtó két szárnya, s valaki 
a terembe toppan.

Mulúk megfordult, és majd összerogyott rémületében: egy szörnye-
teg óriás állott előtte, vasbuzogánnyal a kezében.

– Mit keresel itt, emberfia? – bődült el az óriás, iszonyatos hangon.

A herceg válaszolni akart, de az óriás a szavába vágott:

– Ne is felelj! Mindegy, hogy mit mondasz, mert úgyis megöllek.

S azzal már emelte is a buzogányát.

Mulúk védekezően tartotta maga elé a kezét. Ujján ott piroslott a 
rubinköves gyűrű.

Behunyta a szemét, hogy bátrabban állhassa ki a csapást.

De a buzogány csak nem akart lesújtani. Mulúk várt, várt. Azután 
felnyitotta a szemét.

S most megint akadt csodálkozni valója.

Az óriás ott térdepelt előtte, homlokával a márványpadlót érintve, 
és ezt rebegte:

– A szolgád vagyok, azt teszem, amit parancsolsz. Mondd meg, mi a 
kívánságod, és már teljesítem is!

Mulúk furcsállkodva nézte. Meg is kérdezte tőle:

– Hát  ezt  a  nagy  alázatot,  engedelmességet  meg  minek  köszön-
hetem? Hiszen az előbb még buzogánnyal akartál agyonverni!

– Bocsáss  meg érte,  uram! – felelte  az  óriás.  – Akkor még nem 
láttam, hogy miféle gyűrű van az ujjadon.



– Hogy miféle gyűrű? – ismételte Múluk. – Hát te ismered ezt a 
gyűrűt?

– Ki ne ismerné, uram! Hiszen ez Salamon király pecsétgyűrűje! 
Aki ezt viseli, annak hatalma van az egész világ felett, teremtett lélek 
sem szállhat szembe az akaratával.

„Jó ezt tudni!” – gondolta magában Mulúk. S most már megértette 
azt is, hogy miért menekültek előle hanyatt-homlok az óriási hangyák 
az  imént,  amikor  a  tarka  tollú  madár  visszaadta  neki  a  bászrai 
tengerparton elcsent gyűrűt.

– Hát akkor először is: mondd meg, hogy ki vagy! – parancsolta a 
szultánfi.

– Én vagyok az Ezerarcú Szellem – felelte az óriás.  – Annyiszor 
változtatom az alakomat, ahányszor akarom. Ha tetszik, madárrá vál-
tozom, ha tetszik, kígyóvá, felhővé, szélvésszé, hullámmá ...

– Elég! – kiáltott rá Mulúk herceg. – Csak nem akarod felsorolni 
mind az ezret? Annyit árulj el: melyik az igazi alakod?

– Amelyikben most  látsz,  uram. Óriás  vagyok.  De ebben az  ala-
komban csak itthon járok, a szigetemen, ha magam vagyok. Emberek 
közé mégsem mehetek így ... Nagyon feltűnő volna, mindenki engem 
bámulna.

– Persze – felelte a herceg. – Ezt belátom ... Hanem most arra felelj: 
nem tudod,  mi történt Szaíd barátommal,  akivel  együtt érkeztem a 
szigetre?

– Hogyne tudnám,  nagyuram! – válaszolta  az  óriás.  –  Az  óriási 
hangyák parancsomra fogságba ejtették, és a sziklapincében őrzik. Én 
ugyanis mindig személyesen ütöm agyon azokat, akik a szigetre lép-
nek, ezt nem engedem át másnak.

– Vagyis, Szaíd él? – kiáltott fel örömmel Mulúk. – Hát akkor bo-
csásd szabadon íziben, és küldd ide hozzám!



Az óriás feltápászkodott a földről, kinyitotta az ajtót, és kikiáltott 
rajta, valami érthetetlen nyelven. Mély hangú morgás, horkantás volt 
a válasz.

Kisvártatva megjelent a küszöbön Szaíd. Valamelyest megtépázták 
a behemót hangyák, de azért szemlátomást nem történt nagyobb baja.

Két  óriási  fenevad  kísérte  most  is  –  de  ezek  már  nem is  tigris 
nagyságúak voltak, hanem még az oroszlánnál is hatalmasabbak.

– Takarodjatok! – szólt e két hangyának Mulúk, s azok elkotródtak.

A két barát pedig összeölelkezett, és  a herceg gyorsan elbeszélte 
Szaídnak, hogy mi történt azóta, amióta elbúcsúztak egymástól.

S  most  Mulúknak ismét  eszébe jutott a csodaszép leány,  akit  az 
imént megbámult a heverőn.

Odapillant, s látja, hogy a leány még mindig alszik.

– Ki ez a szép leány? – kérdezte a herceg az óriást.

– Zelika hercegkisasszony – válaszolta az Ezerarcú –, Kabál király 
leánya.

– S hogy kerül ide?

Az óriás – egy kissé pironkodva, zavartan – elmondta a történetét:

– Egyszer (sasmadár képében) Kabál király palotája fölött kereng-
tem.  Láttam,  hogy a  kertben,  a  rózsalugasok között,  egy szépséges 
szép  leány  sétál.  Lejjebb  ereszkedtem,  hogy  jobban  szemügyre  ve-
gyem. Hát közelről még szebb volt, mint amilyennek messziről gon-
doltam! Menten belészerettem, s el  is  határoztam mindjárt,  hogy ő 
lesz a feleségem, vagy senki más.

Gondolkoztam,  hogy  melyikét  öltsem fel  az  ezer  ábrázatomnak. 
Daliás, ifjú lovaggá változtam, odajárultam Zelika elé, megvallottam 
szerelmemet, és kértem, legyen a hitvesem. A hercegkisasszony azon-
ban elutasított. Alakot cseréltem. Előbb indiai tudós, azután tatár her-
ceg képében borultam a lába elé. De Zelika csak a fejét rázta. Voltam 
szelíd dalnok, voltam marcona tengerész, ozmán harcos, tibeti kalmár. 
De a hercegkisasszony szíve csak nem lágyult meg irántam.



Láttam, hogy nem segít,  csak az erőszak. Egyszer,  amikor Zelika 
megint a kertjében sétált, hatalmas szélviharrá változtam, lecsaptam 
reá, és magammal ragadtam. Ájult volt,  amikor leszálltam vele,  itt, 
ezen a szigeten. Behoztam ebbe a terembe, lefektettem erre a kerevet-
re. Szólongattam, élesztgettem, de hasztalanul: azóta sem tért magá-
hoz.

– Azt  állítod  hát,  hogy  Zelika  hercegkisasszony  azóta  is  ájultan 
fekszik, amióta elraboltad az atyjától?

– Úgy van, uram – felelte bánatosan az óriás. – Próbálkoztam már 
minden orvossággal, minden varázslattal. Semmi sem segít.

Mulúk a kerevethez lépett. Gyengéden megsimogatta Zelinka hom-
lokát,  az  arcába fújt,  a  nevén szólította.  De a lánynak még csak a 
pillája sem rezdült.

Ezeréves álom és az ébredés

A herceg az óriáshoz fordult.

– Tüstént vidd vissza Zelika hercegkisasszonyt Kabál király udvará-
ba! – szólt szigorúan. – Vidd vissza, és jelentsd a királynak, hogy meg-
került a leánya, akiért bizonyára keservesen aggódik. Bizonyosan kerít 
majd orvosságot a bajára.

De az óriás nem mozdult.

– Ezt az egyet nem tehetem meg – felelte.

– Nem-e? – kiáltotta Mulúk.  –  Hát  nem azt  mondtad az  imént, 
hogy a szolgám vagy, és azt teszed, amit parancsolok?

– Azt mondtam, nagyuram – válaszolta az óriás. – Hanem ebben az 
egyben mégsem fogadhatok szót.

– És miért nem? – kérdezte összeráncolt homlokkal az egyiptomi 
szultánfi.



– Azért,  uram,  mert  Kabál  király  már  vagy  ezer  éve  halott,  a 
birodalma felbomlott, a palotája összedőlt.

– Vagyis  Zelika  hercegkisasszony  ezer  év  óta  fekszik  itt,  ezen  a 
heverőn?

– Éppen ezer esztendeje – felelte az óriás. – S ezer esztendeje egy 
napot sem öregedett. Ezen a szigeten, ebben a palotában megállt az 
idő. Én magam éppen százezer esztendős vagyok.

– Igazán? – mondta Szaíd. – Őszintén szólva, annyinak éppen nem 
néztelek volna.

– Hát most mit tegyünk? – tűnődött Mulúk herceg.

– Legjobb,  ha visszatérünk Egyiptomba – felelte  Szaíd –,  és  ma-
gunkkal visszük Zelikát is.

– Megtenném szívesen – mondta Mulúk. – Csakhogy az én utam 
másfelé vezet! Mert hogy is szól az az írás? „... menj, mert valahol 
valaki vár!”

– Hát akkor ugyan egy tapodtat se menj tovább! – kiáltotta Szaíd. – 
Mert az a  valahol: itt van, ahol állsz. S az a  valaki: nem más, mint 
Zelika hercegkisasszony. Ő várt rád, hogy kiszabadítsad a rabságból!

– No lám! – felelt felvidultan a herceg. – Erre nem is gondoltam! 
Pedig hát a napnál is világosabb, hogy így van!

– Hát akkor gyerünk! – biztatta Szaíd.

– No, Ezerarcú! – szólt Mulúk az óriáshoz. – Kapj fel íziben mind-
hármunkat, és meg se állj az egyiptomi szultán palotájáig!

Az óriás töprenkedve meredt maga elé.

– Nem hallottad? – förmedt rá Mulúk. – Mire vársz?

– Azon gondolkozom, hogy milyen alakot  öltsek.  Változzam ruk-
madárrá? Vagy szárnyas sárkánnyá? Vagy förgeteggé?

– Ez már a te dolgod – felelte a herceg. – Az a fő, hogy egykettőre 
otthon legyünk.

– Azt hiszem, legjobb, ha felhővé változom – mondta az Ezerarcú.



S azzal megrázkódott, és már csak egy sűrű, fekete felhő gomoly-
gott a márványpadló fölött.

Mulúk  a  kerevethez  lépett,  óvatosan  felemelte  az  ájult  herceg-
kisasszonyt, és a felhő hátára fektette, amely puha volt és süppedős, 
mint valami dunna.

Azután  ő  maga  is  felkapaszkodott  a  felhőre,  Szaídnak  is  helyet 
csinált maga mellett.

– Indulhatunk? – kérdezte a felhő.

– Rajta! – felelte a szultánfi.

A  gomolygó,  fekete  felhő  kilebegett  a  teremből,  ki  a  föld  alatti 
palotából.

A sziklakapu döngve becsukódott mögötte.

S már fent is szállt a magasban. A fehér meg rózsaszínű, ártatlan 
kis bárányfelhők ijedten tértek ki az útjából,  és csodálkozva néztek 
utána.

Déltájt indultak, alkonyatra meg is érkeztek az egyiptomi főváros 
fölé.

– Látod azt a széles erkélyt? – mondta Mulúk a felhőnek. – Oda 
szállj le!

A felhő lassan leereszkedett.  Mulúk és  Szaíd  leugrott róla,  majd 
karjaiba emelte az álélt hercegkisasszonyt, és egy heverőszékre fek-
tette.

Az erkélyen éppen senki sem tartózkodott, aki pedig történetesen 
kinézett a palota ablakán, nem látott egyebet,  mint egy alacsonyan 
lebegő, sűrű, fekete felhőt. És csak ennyit mondott:

– Ejnye, be hirtelen beborult! Úgy látszik, eső lesz.

Mulúk királyfi pedig a felhő képébe öltözött óriáshoz fordult.

– Ide figyelj! Annyi rosszat tettél életedben, hogy nem is tudom, 
miféle büntetést érdemelsz. Meg is büntethetnélek kegyetlenül, mert 
aki Salamon király pecsétgyűrűjét viseli, annak, tudod, hatalma van 



az egész  világ felett,  teremtett lélek sem szállhat  szembe az akara-
tával!

– Tudom! – sóhajtotta a felhő.

– Én  azonban  megelégszem  azzal,  hogy  megparancsolom:  térj 
vissza tüstént a szigetedre, és soha többé ki ne mozdulj  onnan. Ha 
idegen téved hozzád, fogadd barátsággal, vendégeld meg, és ha menni 
akar, bocsásd útjára békességgel. Zelika hercegkisasszonyra pedig még 
csak gondolni se merészelj!

– Ennél kegyetlenebb büntetést ki sem eszelhettél volna! – nyögte 
az Ezerarcú.

És durcásan, mérgesen, köszönés nélkül elrepült.

Aki történetesen éppen kinézett a palota ablakán, csak ennyit mon-
dott:

– Ejnye, be hirtelen kiderült! Úgy látszik, mégsem lesz eső.

Mulúk azonban, Szaíd kíséretében, mindjárt felkereste atyját.

Volt nagy meglepetés, csodálkozás, kiváltképpen, amikor a herceg 
amúgy sebtében  elbeszélte  a  kalandjait,  és  odavezette  a  szultánt  a 
heverőszékben aléltan fekvő Zelikához.

A szultán azonnal elrendelte, hogy Kabál király leányát vigyék fel a 
legszebb  szobába,  fektessék  selyemágyba,  és  hívják  el  hozzá  a 
birodalom legjobb orvosait, varázslóit, javasembereit.

Az  orvosok,  varázslók,  javasemberek  sorra  oda  is  járultak  a 
királykisasszony ágyához. Tanakodtak, tanácskoztak, vitatkoztak. Az 
egyik  füveket  ajánlt,  a  másik  párlatokat,  érvágást,  füstölést,  imád-
ságot, ráolvasást, de végül mind felsült a tudományával.

Mulúk herceg meg naphosszat ott álldogált Zelika ágya mellett, és 
csak nézte, nézte a szépséges leányt.

Eleinte – amikor az Ezerarcú Szellem palotájában rátalált – csak 
sajnálatot érzett iránta, de most napról napra inkább elhatalmasodott 
rajta a szerelem. S a szerelemmel együtt a kétségbeesés is, hogy nem 



segíthet  azon a leányon,  akire annyi  kaland,  veszedelem közepette, 
csodálatos módon rátalált.

„Aki Salamon király pecsétgyűrűjét viseli, annak hatalma van az 
egész világ felett! – mondogatta magában. – Teremtett lélek sem száll-
hat szembe az akaratával!”

És sorra maga elé idézte a dzsinneket, szellemeket, tündéreket – jó-
kat és rosszakat vegyest –, és hol kéréssel,  hol parancsszóval, meg-
hagyta  nekik,  hogy  ébresszék  fel  ezer  esztendős  álmából  Zelikát. 
Jutalmat is ígért neki, melyik mit áhított: vagyont, hatalmat, birodal-
makat, örök életet.

Hanem a dzsinnek, szellemek, tündérek is csak azt tették, mint az 
imént  a  tudósok:  hümmögtek,  tanakodtak,  vitatkoztak,  s  végezetül 
bevallották, hogy ezzel az egy feladattal sehogy sem boldogulnak.

– Nem  építhetnék  inkább  elefántcsont  palotát?  –  ajánlkozott  az 
egyik szellem, aki ugyancsak pára képében imbolygott Zelika herceg-
kisasszony betegágya előtt, de valódi alakjában magasabb volt a világ 
legmagasabb hegyénél. – Egy jó kis elefántcsont palota igazán nem 
rossz dolog! – mondta rábeszélően. – Egy szempillantás alatt felépí-
tem! Vagy verjek inkább aranyhidat két világrész között?

De  Mulúk  csak  legyintett,  és  elbocsátotta  az  összes  dzsinneket, 
szellemeket, tündéreket.

Azok restellkedve, sajnálkozva, széjjelrebbentek.

– Minek nekem a palota! Minek a kincs! S minek a hatalom, ha 
éppen azt az egyet nem érhetem el általa, amit leginkább kívánok! – 
sóhajtotta Mulúk herceg.

Ebben a pillanatban szárnysuhogás hallatszott az ablak felől. Mulúk 
odapillantott: a tarka tollú, ezüstös fejű, aranyos csőrű madárka ült a 
párkányon.

– Vidd ezt a gyűrűt! – kiáltott reá Mulúk herceg. – Minek is adtad 
vissza, ha nem segít Zelikát életre keltenem!

S azzal odadobta a gyűrűt a madár elé.



A madár pedig megszólalt, gyengén, csipogva, de érthető, emberi 
nyelven:

– Jól  meggondoltad?  Aki  Salamon  király  pecsétgyűrűiét  viseli, 
annak hatalma van az egész világ felett! Lemondasz róla? Lemondasz 
a hatalomról egy jó cselekedet kedvéért?

– Nem kell a hatalom! – felelte Mulúk. – Nem kell a gyűrű!

– Jól van – bólintott a madár. – Hát akkor nézz hátra!

A  herceg  megfordult.  S  mit  lát?  Azt,  hogy  Zelika  megmozdul, 
mélyet sóhajt, öklével kidörzsöli a szeméből az ezeréves álmot, s aztán 
felül.

– Hol vagyok? – kérdezte Kabál király leánya csodálkozva. – És ki 
vagy te, ifjú?

Mulúk odarohant Zelika ágyához, kezébe fogta a hercegkisasszony 
két kezét,  és  könnyezve,  boldogan elmondott neki  mindent  (persze, 
csak amúgy röviden), amit a leánynak tudnia kellett: a szultán kincs-
tárában talált gyűrű s az üzenet történetét, vándorlásait a tarka tollú 
madár nyomában, hajótörését és kalandját Kunguta szigetén, s vége-
zetül azt, hogy miképpen szabadította meg a gyűrű erejével az Ezer-
arcú Szellem fogságából a hercegkisasszonyt.

– Eszerint te vagy a szabadítóm? – kiáltotta hálatelt szívvel Zelika. 
– Te vagy az, akinek a jöttére ezer esztendeig várakoztam? Köszönöm, 
hogy megsegítettél!

– Ne nekem köszönd – válaszolta a herceg –, hanem ennek a tarka 
tollú,  ezüstfejű,  aranycsőrű  madárnak,  aki  vezetőm volt  viszontag-
ságos utamon.

A madárka még mindig ott ült az ablak párkányán, s meglátszott 
rajta,  hogy derék,  érzelmes  lelkű kis  teremtés,  mert  sűrűn,  megha-
tottan pislogott a pirinyó szemével.

– Szót sem érdemel – mondotta elfogódottan, cingár hangocskáján. 
– Egyszerű küldönc vagyok, s csak a kötelességemet teljesítem. Már 
megyek is, és viszem a gyűrűt.



– Hová viszed? – kérdezte a herceg.

– Egy nagy sivatag közepén, egy kis pálmaligetben, áll egy fehér 
márványkő palota. Van abban egy aranyszoba, abban egy aranyasztal, 
s azon egy ládikó: most nyitva a fedele, de ha belehullajtom a gyűrűt, 
becsukódik. Egy szárnyas sárkány őrzi, hogy senki hozzá ne férhessen 
a gyűrűhöz, ameddig valamely emberfiának, igaz okból, ismét szük-
sége  nem  lesz  reá.  Él  egyébként  Bászrában,  Abul  Kászim  szultán 
városában, egy sokat tapasztalt férfiú, Világjáró Abdulláh a neve: az 
járt abban a palotában, s ha megkéred, szívesen elmondja, hogy mit 
tapasztalt.

– Más  érdekel  engem  –  felelte  Mulúk.  –  Miért  került  éppen 
énhozzám ez  a  gyűrű? S miért  éppen énnekem adatott meg,  hogy 
kiszabadítsam az  óriás  fogságából,  és  életre  keltsem ezeréves  alélt-
ságából Zelika hercegkisasszonyt?

– Hát a magam rövid kis eszével azt gondoltam – válaszolta a tarka 
tollú madár –, hogy minden embernek megvan a maga feladata ezen a 
földön, s azt el is végezheti, ha megleli a hozzá való eszközöket. Igen, 
azt hiszem, ez az értelme a te történetednek.

– S mit kezdjen az, aki nem talál efféle csodatevő szerszámot?

– Ne feledd el – mondta a madár –, hogy az út nagyobbik felét a 
gyűrű nélkül tetted meg, a magad erejéből! Az akarat és a bátorság 
csodatevő szerszám maga is.

– De vajon ki írta az üzenetet arra a pergamenre? – faggatta a tarka 
tollú küldöncöt  Mulúk.  – S hogy került  az az ébenfa ládikó éppen 
atyám kincsesházába?

– Őszintén szólva ezt már nem tudom – mondta a madár. – Ellen-
ben, ha nagyon kíváncsi vagy reá, könnyen megtudakolhatod. Vissza-
adom a gyűrűt, megidézed azokat az öreg szellemeket, akik előtt nem 
titok, hogy mi történt ezer év előtt, s azok bizonyosan megfelelnek 
minden kérdésedre.  Hanem arra  figyelmeztetlek,  hogy ha a  gyűrűt 
visszaadom, Zelika hercegkisasszony megint elalszik, s aztán kereshe-
ted a módját, hogy újra felébreszd! No, adjam-e?



– Dehogyis adjad! – kiáltotta riadtan Mulúk. – Inkább maradjon 
örökre titok a titok!

– Magam is úgy gondolom – bólintott a madár. – S ha jól meg-
fontoljuk: a dolognak ez a része már nem is olyan nagyon érdekes!

S azzal – sok boldogságot kívánva – elrepült.

Mulúk és Zelika (akik hamarosan megülték a lakodalmat) sohasem 
látták  többé.  De  azért  még  gyakran  gondoltak  reá  hosszú,  nyugo-
dalmas életük során, valahányszor a kertben üldögéltek, és megreb-
bent felettük a lomb.

Pedig hát csak afféle egyszerű, közönséges madarak szálldostak ott 
a lombok között; egyiknek sem volt ezüst feje, arany csőre, és senki 
sem küldte őket: csak úgy, a maguk örömére röpködtek ott, a szultáni 
kertben.

De azért azok is nagyon, nagyon szépen énekeltek.



Világjáró Abdulláh kalandjai

bul  Kaszim szultánnak,  Bászra  város  uralkodójának  az  volt  a 
szokása, hogy reggelente lement a piactérre, leült egy árnyékos 

olajfa tövébe, és így szólt fennhangon:
A

– No, emberek, itt vagyok. Akinek valami panasza, kívánsága van, 
jöjjön ide gyorsan, szívesen meghallgatom.

Mentek is szép számmal, és a szultán ott helyben, bölcsen, méltá-
nyosan segített mindegyikük baján.

Ha aztán kifogytak a kérelmezők meg a panaszosok, így szólt Abul 
Kászim:

– Most  pedig hadd halljam, ki  tud valami szép mesét,  vagy igaz 
történetet?

Mindig akadt, akinek volt valami elbeszélnivalója, annál is inkább, 
mert mindenki tudta, hogy a szultán – aki bőkezűségéért már régen 
„az adakozó” nevet érdemelte ki népétől – csengő aranyban fizeti a 
jutalmat.

Egyik napon így szólt hozzá az egyik piaci teherhordó:

– Hát Világjáró Abdulláh élete történetét hallottad-e már, felséges 
uram?

– Nem én – felelte a szultán.

– Márpedig  azt  meg  kell  hallgatnod,  uram.  Mert  annál  csodála-
tosabbat még képzelni sem lehet.

– No, akkor kerítsd elő gyorsan azt a világjárót!  – mondta Abul 
Kászim.

A teherhordó elrohant. Nemsokára egy izmos, magas, napbarnított 
férfival tért vissza.

– Te vagy az a híres Világjáró Abdulláh? – kérdezte a szultán.



– Így neveznek, uram, mivelhogy sok országot bejártam – felelte a 
férfi. – Szívesen el is mondanám az életem történetét, csakhogy annyi 
furcsábbnál furcsább kaland esett meg velem, hogy attól tartok, nem-
igen adsz majd hitelt a szavamnak.

– Csak rajta, mondj el mindent, szép sorjában – válaszolta a szul-
tán. – Az már az én dolgom, hogy elhiszem-e.

Világjáró Abdulláh meghajolt, és ott, a vásár zsivajában, elbeszélte 
a szultánnak meg a köréje sereglő sokaságnak élete különös történetét.

A hajómester és a nagyvezír leánya

– Atyám hajómester volt egy helybeli kalmár vitorlásán, özvegy-
ember, s engem már kora gyermekségem idején magával vitt hosszú 
utazásaira. Hamar kitanultam a hajózás művészetét, és megismertem 
a vizek áramlását, a szelek járását, a szirteket, szigeteket, öblöket és 
kikötőket az indiai tengereken. Húszéves koromra már edzett, tapasz-
talt hajósnak számítottak társaim.

Egy napon így szólt hozzám atyám:

– Fiam, engem különféle ügyes-bajos dolgaim Bászrában maraszta-
nak, pedig a vitorlásnak, amelynek hajómestere vagyok, haladék nél-
kül útnak kell indulnia. Rád bízom a kormányzását, és tudom, hogy 
baj nélkül elvezeted Szerendib szigetére, amelyet Ceylonnak is nevez-
nek.

Büszkeséggel  töltött el,  hogy ifjú ember létemre ekkora bizalmat 
érdemeltem ki. Tengerre szálltam hát, és a hajót szerencsésen elkormá-
nyoztam Szerendib szigetére.

Amíg a vitorlás rakományát partra tették, és csereárukkal töltötték 
meg a hajófenéket, a főváros utcáin és fasorain sétálgattam, békésen, 
céltalanul.  Volt  ott  néznivaló  elég:  kereskedők  színes  sátrai,  erős, 
magas városfalak és rézveretes városkapuk, csinos, tiszta, fehér házak 



hosszú sora, s közöttük, árnyas kertek mélyén, szebbnél szebb, dísze-
sebbnél díszesebb nagyúri paloták.

Épp egy ilyen palota előtt álldogáltam, a remekbe készült kőfara-
gásokat bámulva a homlokzatán, amikor az út fordulójában egy drága 
ruhába öltözött, sudár termetű, büszke járású leány tűnt a szemembe. 
A nyomában egy rabnő haladt, karján, hóna alatt különféle holmikkal. 
Alighanem bevásárló útjukról voltak hazatérőben.

Egyenesen felém közeledtek, majd benyitottak azon a kapun, amely 
előtt álltam. Amikor a kapu bezárult mögöttük, észrevettem, hogy a 
rabnő véletlenül elhullajtott valamit, nyilván a vásárolt holmik vala-
melyikét. Felemeltem a földről az elvesztett tárgyat, és meglepetéssel 
láttam, hogy nem is valami értéktelen dolog, hanem egy finom, hím-
zett selyemerszény, csaknem tele csengő arannyal.

Bezörgettem a kapun. Egy öreg portásféle fogadott. Kértem, vezes-
sen úrnője elé.

Elindultunk a kavicsos kerti  ösvényen,  és  csakhamar utolértük a 
palota úrnőjét:  azt  a leányt,  akit  az imént az utcán megcsodáltam. 



Végighallgatott,  átvette az  erszényt.  Aztán gondolt  egyet,  és  az  er-
szényt felém nyújtva így szólt:

– Tartsd meg, jutalmul a becsületességedért.

Én azonban ezt feleltem:

– Elég jutalom az  nekem,  hogy elismerésedet  sikerült  kiérdemel-
nem.

Elmosolyodott.

– Akkor hát tartsd meg emlékül – mondotta.

– Emlékre  nincs  szükségem –  feleltem –,  mert  a  mosolygásodat 
amúgy sem felejtem el soha.

Tetszett neki a válaszom.

– Ülj le ide mellém, erre a kerti padra – mondta –, és mondd meg, 
ki vagy, honnan érkeztél a mi országunkba.

– Hajómester vagyok egy Bászra városbeli kalmár vitorlásán – vá-
laszoltam –,  és  néhány nap múlva indulok vissza,  India és  Perzsia 
partjai mentén Arábiába.

A szép leány felsóhajtott.

– Boldog  ember!  A  szabad  tengereket  járod,  és  tekinteteddel  a 
messzeségbe nézel! Nem vagy rab, mint én ...

– Hát nem vagy úrnője ennek a palotának? – kérdeztem csodál-
kozva.

– Ha százszor úrnő vagyok is, ez a palota az én börtönöm! – felelte 
szomorúan. – Atyám, a király nagyvezíre, nem tűri, hogy rabnőimen 
kívül bárkivel is szót váltsak. Férfiember meg éppen a közelembe sem 
juthat. Most is csak azért mehettem be a városba, és téged is csak azért 
ereszthettelek  be  a  kertbe,  mert  atyám  néhány  napra  elhagyta  a 
várost.

Megsajnáltam a boldogtalan leányt, és megkérdeztem tőle, kedvére 
lenne-e,  ha  másnap újra  meglátogatnám.  Szívesen fogadta  ajánlko-
zásomat.



A következő  napokon  többször  is  felkerestem,  és  mindannyiszor 
hosszasan elbeszélgettünk az árnyékos, meghitt kerti padon. A leány 
elmondta, hogy Khánzádnak hívják, most töltötte be tizennyolcadik 
életévét, és – bármennyire irtózik is ettől a gondolattól – rövidesen 
feleségül kell mennie a király egyik vén miniszteréhez.

Amikor ezt meghallottam, a szívem elfacsarodott. Mert ez a néhány 
nap is elegendő volt ahhoz, hogy fiatal lelkem egész melegével meg-
szeressem Khánzádot, és éppen az volt a szándékom, hogy egyszerű 
hajómester  létemre,  vakmerően megkérjem a nagyvezírtől  a leánya 
kezét.

– Szívesen lennék a feleséged – válaszolta bánatosan Khánzád, ami-
kor  tervemet  őszintén  megvallottam  neki  –,  mert  én  is  módfelett 
megkedveltelek. Örömest lemondanék a kedvedért minden kincsről és 
pompáról,  hogy kövesselek a tisztes szegénységbe. De hát atyámtól 
semmi méltányosságot sem remélhetek,  sőt,  inkább attól  kell  tarta-
nom, hogy mérhetetlen haragra gerjed, ha meghallja, hogy megszeg-
tem a tilalmát. Kérlek, vigyázz, hogy túlságosan fel ne ingereljed, mert 
máskülönben kegyetlen bosszút áll rajtad!

De én nem hallgattam Khánzád intelmére. Másnap megérkezett a 
nagyvezír,  én  pedig  nagy  merészen  odaálltam eléje,  megmondtam, 
hogy ki vagyok, mi vagyok, és minden teketória nélkül megkértem, 
adja hozzám feleségül a leányát.

A nagyvezír nem is válaszolt. Előbb tetőtől talpig végigmért, azután 
némán intett a körülötte lebzselő fegyvereseknek. Azok nyolcan-tízen 
nekem estek,  megragadtak,  és  akármilyen  vadul  kapálództam is,  a 
palota pincéjébe hurcoltak, és rám lakatolták a vasajtót.

Talán egy nap telt el, talán több – nem tudhattam a vaksötétben –, 
amikor ismét kinyílt az ajtó, és a nagyvezír fegyveresein kívül néhány 
ismeretlen  férfi  lépett  börtönömbe.  Ruhájukon  láttam,  hogy  hajós-
emberek, és azt is, hogy idegen országba valók.

A fegyveresek bilincset  raktak a kezemre és a lábamra,  feltámo-
gattak a lépcsőn,  fellódítottak egy szekérre,  és  a  kikötőbe hajtottak 



velem. Egy hajó állt  a  part  mellett,  erre feltuszkoltak.  A nagyvezír 
emberei visszatértek a partra, a hajó pedig nyomban elindult.

Amikor már jócskán eltávolodtunk a parttól, a tengerészek levették 
rólam a bilincseket, és a hajó gazdája elé vezettek. Jóindulatú ember-
nek látszott. Emberségesen szólt hozzám:

– Megvásároltalak  a  nagyvezírtől.  Húsz  aranyat  fizettem  érted. 
Mostantól fogva az én rabszolgám vagy, de ha megbecsülöd magad, 
meglátod, nem lesz rossz dolgod.

– Nem vagyok rabszolga! – kiáltottam. – Szabad emberként jöttem 
ebbe az országba, és senkinek sem volt joga ahhoz, hogy rabszolga-
ként eladjon!

– Ebben az országban a nagyvezír akarata a törvény – felelte.  – 
Örülj, hogy nem nyakaztatott le, mert azt is megtehette volna. Leg-
helyesebb, ha belenyugszol a sorsodba.

Mit tehettem egyebet? Ha nem is nyugodtam bele, egyelőre meg-
adtam magam a  sorsnak.  Munkának  láttam,  és  dolgoztam,  mint  a 
többi tengerész, szabadok, rabszolgák vegyest. Eleinte abban remény-
kedtem, hogy a hajó nyugat felé tart, és közelebb visz hazámhoz. De 
csakhamar látnom kellett, hogy északnak fordul, majd a sziget csúcsán 
túl keletnek veszi útját. Gazdám – akit Muzaffernek hívtak – nem is 
titkolta, hogy Bengáliába, onnan pedig Golkondába igyekszik.

Egyetlen vigasztalásom az volt, hogy Muzaffer derék, jólelkű em-
bernek  mutatkozott –  már  amennyire  ez  egy  hajósgazdától  kitelik. 
Nem tett  sok  különbséget  a  szabadok  és  a  rabszolgák,  sőt,  még  a 
tisztek és a legények között sem. Egy asztalnál étkezett velünk, és ha 
kellett, maga is keményen megfogta a vitorlakötelet vagy a kormány-
rudat.

De kellett is!  Alig egy hetet  vitorláztunk kedvező,  enyhe széllel, 
amikor váratlanul hatalmas vihar támadt, és akárhogy küzdöttünk is 
ellene, csakhamar elverte útjából a hajót. Szirtek és szigetek között so-
dort bennünket dél felé a szélvész, emeletmagas hullámok csapkodtak 
át a fedélzeten. Bal kéz felől elhagytuk Szumatrát, és messze, a forró, 



örvénylő párák mögül már előtünedeztek Jáva gyilkos sziklazátonyai, 
amikor éppoly hirtelen, ahogyan reánk tört, elült a szélvihar.

Egy-kettőre eltömködtük a hajó repedéseit, megfoltoztuk a szakadt 
vitorlákat, kibogoztuk az összegubancolt köteleket, és azután fáradtan 
végighevertünk a fedélzeten, hogy kipihenjük a soknapos vihar fára-
dalmait, mielőtt elindulnánk vissza, Bengália felé.

A tengeri szörnyeteg és a rukmadár

Ahogy ott heverészünk, sütkérezünk, szundikálunk, egyszerre csak 
kiáltozást hallunk a távolból. Meresztjük a szemünket, és látjuk, hogy 
valami  emberféle  kalimpál  a  vízben,  és  kézzel-lábbal  csapdosva,  a 
hajónk felé igyekszik.

Gyorsan mentőkötelet  dobtunk feléje.  Az  ember  megragadta,  mi 
pedig felhúztuk a fedélzetre.

Csak akkor ámultunk el, amikor ott állt előttünk.

Magas volt, valóságos óriás. Magam sem vagyok éppenséggel ala-
csony,  de  a  fejem búbja  a  melléig  sem ért.  Szögletes,  vaskos  fejét 
rövid, sörteszerű, sűrű fekete haj borította. Széles, lapos orrán két tá-
gas, szőrös orrlyuk nyílott, a szája egyik fülétől a másikig ért, s ha 
kinyitotta, oly hosszú, hegyes fogak vicsorogtak ki belőle, mint a raga-
dozóké. Hosszú két karja a térdét verdeste.

– Szó, ami szó – mondta vigyorogva Muzaffernek, a gazdánknak –, 
nektek köszönhetem az életemet. Épp jókor érkezett a segítség.

– Hát bizony, szerencse, hogy éppen erre vetett bennünket a vihar – 
felelte Muzaffer. – Ha nem találunk rád, könnyen belefulladhattál vol-
na a tengerbe.

– Butaság! – legyintett az idegen. – Dehogyis fulladtam volna bele! 
Ha kell, akár hetekig is úszom én, még csak el sem fáradok.

– Hetekig? – ismételte hitetlenül Muzaffer.



– Akár  hónapokig  is!  Nem  a  víztől  féltem,  hanem  az  éhségtől. 
Szörnyen éhes vagyok, valósággal gyötör az éhség!

– Mióta nem ettél? – kérdezte részvéttel a hajó gazdája.

– Hogy mióta? – kiáltotta az idegen. – Kerek három órája! Képzel-
jétek csak: kerek három órája éhezem!

Valamennyien azt hittük, hogy rosszul hallottuk: talán három na-
pot, vagy éppen három hetet mondott az idegen?

De ő újra meg újra megerősítette, hogy három órával ezelőtt sodor-
ta a vízbe a hullám egy meredek parti szikláról, és azóta egyfolytában 
kínozza az éhség ...

Muzaffer elnevette magát.

– Mi ugyan már hat órája nem ettünk egy falatot sem – mondotta 
–, de hát azért még kibírnánk egy kis ideig. Nem bánom, ebédeljünk, 
és egyél elsőnek te!

S azzal parancsot adott a szakácsnak, hogy tálaljon gyorsan bőséges 
ebédet az idegennek. A szakács térült-fordult, és vagy három ember-
nek elegendő húst meg kenyeret rakott az asztalra.

Az óriás felordított, mint a tigris, amikor ráront az áldozatára, majd 
egy vad ugrással az asztalnál termett, és egyetlen szempillantás alatt 
mindent befalt, amit ott talált.

– Éhes vagyok! – kiáltotta. – Adjatok ennem! Hiszen amit kaptam, 
a fél fogamra is kevés volt!

A szakács megcsóválta a fejét, és még három ember ebédjét feltá-
lalta az óriásnak. Ez is egy-kettőre eltűnt a ragadozó fogak között.

– Adjatok végre egy valamire való falatot! – bődült el az óriás. – 
Azt akarjátok, hogy a szemetek láttára haljak éhen?

Muzaffert  mulattatta a  dolog,  és  meghagyta  a  szakácsnak,  hogy 
hozzon fel a kamrából egy egész sózott ürücombot. Az idegen meg 
sem várta, ameddig a szakács leteszi az asztalra a húst, hanem kitépte 
a kezéből,  hörögve nekiesett a fogával,  és  egy perc alatt szőröstül-
bőröstül lenyelte.



– Ennivalót!  –  üvöltötte  a  lerágott  csonttal  hadonászva.  –  Nem 
halljátok, hogy éhes vagyok?

Hanem Muzaffer most már megelégelte a tréfát.

– Eleget ettél, barátom – mondta. – Most rajtunk a sor, mi is meg-
éheztünk.

Valamennyien az asztalhoz ültünk,  hogy megebédeljünk.  De alig 
lépett ki a kamrából a szakács, az óriás, se szó, se beszéd, ráugrott, 
elragadta tőle a tálat, és morogva, szürcsölve, csámcsogva felhabzsolta 
valamennyiünk ebédjét. De még ez sem volt elég. Száját nyalogatva 
elindult az éléskamra felé.

– Megállj! – kiáltott rá Muzaffer.

De az idegen csak ment tovább. A szakács az útjába állt. Az óriás 
erre  szó  nélkül  nyakon  csípte  a  szegény  szakácsot,  felemelte  a 
levegőbe, és csak úgy visszakézből, nagy ívben behajította a tengerbe.

Egy tengerész rávetette magát. Ezt meg a lábánál kapta el, egyszer-
kétszer megforgatta a feje fölött, és azután könnyedén utána dobta a 
szakácsnak.

Ezt  már  nem  tűrhettük  tovább.  Muzaffer  meg  a  tisztek  kardot 
rántottak, mi is fejszét, csáklyát, dorongot ragadtunk, és nekitámad-
tunk a garázda óriásnak.

Azt gondoltuk, hogy védekezni fog. Emberhalálra számítottunk, vé-
res,  elkeseredett  küzdelemre.  De  az  óriás,  határtalan  csodálkozá-
sunkra, meg sem mozdult. Némán, nyugodtan tűrte a kardcsapásokat 
és az ütlegeket.

Csodálkozásunk azonban rövidesen kétségbeesett ámulattá növeke-
dett,  mert  azt  kellett  látnunk,  hogy  ezt  a  szörnyeteget  nem  fogja 
semmiféle fegyver. Muzaffer kardja nagy csörrenéssel kettétört a fe-
jén,  a  csáklyák  meggörbültek,  a  dorongok  szilánkokra  hasadtak  a 
testén.

Eldobtuk  a  fegyvert,  és  puszta  kézzel  támadtunk  az  idegenre. 
Megmarkoltuk, ahányan voltunk, hogy visszahajítsuk oda,  ahonnan 



kihalásztuk, a hullámok közé. De a rettenetes erejű óriás szilárdabban 
állt  a  fedélzeten,  mint  akár  a  hajó  keményfából  faragott,  vaskos 
főárboca.  Akárhogyan húztuk,  toltuk,  löktük,  ráncigáltuk,  meg sem 
mozdult.

Végül megszólalt:

– Itt az ideje, hogy abbahagyjátok ezt a céltalan handabandázást, 
mert ha megunom, annak nem lesz jó vége. Lássátok be: legjobb, ha 
szót fogadtok.

Eleresztettük.

– Mit akarsz tőlünk? – kérdezte Muzaffer.

– Mondtam már: ennivalót.

A hajó gazdája tehetetlenül felsóhajtott:

– Ott a kamra. Egyél, amennyi jólesik. Csak egyre figyelmeztetlek: 
a part messze van, hetekig nem jutunk újabb élelemhez. Ha mindent 
megeszel, semmi sem marad nekünk.

Az óriás vállat vont.

– Bánom is én!

– Igen ám! – folytatta Muzaffer. – Csakhogy ha egyszerre kiüríted a 
kamrát, neked sem lesz mit enned!

Az óriás nem felelt, csak sandán ránk pillantott, és mi kiolvastuk 
ebből a pillantásból, hogy mit gondol magában. Ezt gondolta:

„Akkor majd benneteket eszlek meg!”

Az óriás belépett a kamrába, és egy álló órán át ki sem mozdult 
onnan. Csak egy-egy üres hordó, láda, palack, egy-egy lerágott csont 
repült ki a nyitott ablakon.

Egy óra múlva az óriás maga is megjelent a küszöbön.

– No, végre jóllaktam valamelyest! – mondta a hasát simogatva. – 
Most pihenek egy sort.



Egymásra néztünk. Szavak nélkül is  megértettük egymást: ha az 
óriás elalszik, rávetjük magunkat, és belehajítjuk a tengerbe.

De mintha kitalálta volna a gondolatunkat, hozzátette:

– Hanem azt ne higgyétek ám, hogy a végén majd elnyom az álom. 
Tudjátok meg, hogy soha, egyetlen percet sem alszom!

Leheveredett a vitorla árnyékába, odaparancsolt bennünket maga 
köré,  megkérdezte,  hogy honnan jövünk,  hová tartunk,  és  érdeklő-
déssel  hallgatta  válaszainkat.  Közben  azonban  egy  pillanatra  sem 
lankadt  el  az  ébersége,  folytonosan szemmel  tartotta  minden moz-
dulatunkat.

Talán fél óra telhetett el, egyszerre csak felállt, nagyot nyújtózott, 
és így szólt:

– Ejnye, de megéheztem! Valósággal korog a gyomrom.

Tudta  már  a  járást,  egyenesen  a  kamrába  ment,  és  hamarosan 
megint hordók, ládák, palackok repültek nagy ívben a tengerbe, persze 
üresen valamennyi.

Reménytelen volt a helyzet, tanácstalanul álltunk ott valamennyi-
en.

Szörnyű  sors  várt  ránk.  A  falánk  szörnyeteg  egy-két  nap  alatt 
felprédálja a hajó egész raktárát. És mi következik azután? Még ha 
nem is kap étvágyat az emberhúsra, hogy bírjuk ki a sokhetes kop-
lalást ezen a sivatag tengeren, távol minden emberlakta szárazföldtől?

Az óriás eközben befejezte az uzsonnáját.

– Egy  félórácskára  megint  lepihenek  –  mondotta  elégedetten,  és 
végigterült a hajó fedélzetén. Közben azonban szaporán járt a szeme 
körös-körül.

Már  beszélni  sem  volt  kedvünk,  már  egymásra  sem  néztünk. 
Leszámoltunk az életünkkel. Egy-két hét,  és vagy az óriás,  vagy az 
éhség végez velünk.

Hanem egyszerre csak látjuk, hogy kelet felől valami sűrű, komor 
feketeség emelkedik felfelé a szemhatáron.



Gondoltuk,  megint vihar készül.  És  bármennyire megelégeltük is 
már a küszködést a hullámmal, a széllel: most szinte megörültünk a 
közeledő veszedelemnek. Talán a vihar megszabadít emberevő vendé-
günktől,  vagy  legalább  némi  haladékhoz  juttat  bennünket!  Hiszen 
akármilyen falánk is, az örvénylő tengeren, a vitorlákat marcangoló 
szélviharban, a hullámról hullámra dülöngélő hajón mégsem gondol 
majd örökösen a gyomrára!

Az a sűrű feketeség már betöltötte a fél eget. A zúgását is hallottuk, 
a szelét is éreztük.

Valamennyien megéltünk már effélét, nem is egyszer, hiszen ezen a 
tájékon többnyire váratlanul és nagy gyorsasággal kerekedik vihar. De 
most  mégis  csodálkozva  meredtünk  a  magasba,  mert  ez  a  felhő 
nemcsak  közeledett, hanem  mozgott is, mintha élne. Mintha nem is 
felhő volna, hanem valami irdatlan, óriási madár, amely a szárnyával 
csapkod ...

Felordítottunk rémületünkben. Mert most már tisztán láttuk mind-
annyian: az a komor feketeség csakugyan madár, mégpedig nem más, 
mint  a szörnyeteg rukmadár,  amely egy égbe nyúló,  örök köd ülte 
sziklahegy tetején fészkel, az egész világ fölött. Ha néha leszáll onnan, 
csak azért száll le, mert megéhezett, és áldozatot keres.

Szemtől szemben még egyikünk sem találkozott a félelmetes ma-
dárral,  de  hallani  már sokat  hallottunk róla.  öreg hajósok beszélik, 
hogy nemegyszer  egész  bárkákat  ragad meg a  karmával,  és  embe-
restül,  mindenestül  viszi  magával,  szárnyalva,  viharsebesen  a  vak 
végtelenségbe.

De nemcsak mi rémültünk meg, tengerészek, hanem az emberevő 
óriás is. Riadtan ugrott talpra. De még csak annyi ideje sem maradt, 
hogy a védekezésre felkészüljön: a rukmadár lecsapott a magasból, 
egyenesen az óriásra.

A hajó megingott a széltől, amelyet a madár a szárnyával támasz-
tott, a hullámok magasra csaptak.



Mire felocsúdtunk ijedtségünkből, a madár, karmai közt az óriással, 
már a levegőbe emelkedett.

Iszonyú harc kezdődött odafent. De a hajó úgy táncolt alattunk, a 
víz úgy porzott körülöttünk, hogy igazában nem is láttuk, mi történik 
a magasban. Tollak hullottak alá, a madár vijjogott, az óriás bömbölt – 
és  néhány  perc  múlva,  nem is  messze,  talán  egy  nyíllövésnyire  a 
hajónktól,  a  madár  is,  az  óriás  is  a  vízbe zuhant.  Harsogva,  bugy-
borogva nyelte el mind a kettőt a tenger.

Nagy sokára elült a szélvész, elcsendesedtek a hullámok. Megmene-
kültünk!



Első  utunk  az  éléskamrába  vezetett.  Az  óriás  majd  a  felét  fel-
habzsolta úti eleségünknek, de megnyugodva láttuk, hogy azért ma-
radt annyi, hogy takarékosan, beosztással eléldegéljünk rajta, ameddig 
partot érünk.

Jó hátszéllel  haladtunk, felvontunk minden vitorlát,  s mivel attól 
fogva nem akadt semmi,  ami utunkban feltartóztasson,  néhány hét 
múlva baj nélkül megérkeztünk Golkondába, a nizám, vagyis az ottani 
szultán fővárosába. Itt lakott hajósgazdánk, Muzaffer.

Muzaffert nagy örömmel és szeretettel fogadta felesége, leánya és 
egész házanépe, annál is inkább, mert a hosszú késedelem miatt már 
igen szorongtak az életéért. A gazda elbeszélte utunk történetét, majd 
bemutatta újonnan vásárolt rabszolgáit a családjának. Amikor reám 
került a sor, így szólt:

– Úgy nézzetek erre a fiatal férfira, hogy maga is hajómester, és a 
viharban  is,  az  óriással  való  küzdelemben  is  derekasan  megállta  a 
helyét.

Attól fogva sokféle módon adta jelét megbecsülésének. Amíg a hajó 
a kikötőben vesztegelt,  velem csak afféle házkörüli, könnyű munkát 
végeztetett, az asztalához ültetett, és a szállásomat is ott jelölte ki, a 
maga szobája közelében, mintha a családhoz tartoznám.

Egy napon pedig így szólt hozzám:

– Észrevehetted már, Abdulláh, hogy nem úgy bánok veled, mint 
holmi rabszolgákkal szokás. Már a hajón is megnyerted a tetszésemet, 
amióta pedig egy födél alatt élünk, különösen megszerettelek. Ismered 
a leányomat, Fakrinnizát.  Nála szebb, kedvesebb leányt nem találsz 
egész  Golkondában.  Nos:  Fakrinnizá  jó  szívvel  van  irántad,  és  én 
elhatároztam, hogy hozzád adom feleségül!

Várakozóan nézett reám. Bizonyosra vette, hogy boldog meglepe-
téssel  és  nagy  hálával  fogadom az  ajánlatát.  Érthető  is,  hogy  erre 
számított, mert nem csekélység, ha egy rabszolga egy csapásra szabad 
emberré válik, és ráadásul még feleségül is veheti a gazdája leányát.



Meglepődni meglepődtem ugyan, de boldognak nemigen éreztem 
magamat,  és a hálálkodásra sem vitt rá a lelkem. Megköszöntem a 
jóságát, amennyire éppen illett, de ezután így szóltam hozzá:

– Tudom, uram, mekkora ajándék az, amelyet felajánlasz nekem. Ne 
vedd hát hálátlanságnak, ha becsületesen megmondom, hogy a leá-
nyod kezét nem fogadhatom el.

Most rajta volt a meglepetés sora.

– Jól értettelek? Visszautasítod a leányom kezét? Szívesebben ma-
radsz rabszolga, mint gazdád egyetlen leányának férje? Talán rútnak 
találod Fakrinnizát?

– Fakrinnizánál szebb leányt álmomban sem láttam – válaszoltam. 
– De mégis  szívesebben maradok rabszolga,  semhogy feleségül  ve-
gyem. Az az igazság, hogy Khánzádot szeretem, a szerendibi nagy-
vezír leányát, és akárhogyan fordul is az életem, nem leszek hűtlen 
hozzá.

– Ostobaság! – kiáltotta Muzaffer. – Khánzád sohasem lehet a tiéd. 
Ha visszatérsz Szerendib fővárosába, a nagyvezír mentén lenyakaztat.

– Ha így történik, ám teljesedjék be a sorsom! – válaszoltam. – De 
annyi biztos, hogy saját akaratomból nem mondok le Khánzád szerel-
méről!

– Makacs  vagy  és  értelmetlen!  –  mondta  haragosan  gazdám.  – 
Elfelejted, hogy rabszolga vagy, és az engedelmem nélkül sehová sem 
mehetsz, Szerendibbe sem! Miben bizakodol hát?

– Csak abban, uram – feleltem –, hogy a jószerencse egyszer vala-
miképpen megsegít.

Muzaffer bosszúsan magamra hagyott.

Másnap megkérdezte:

– Meggondoltad magad?

– Nem, uram – mondtam –, és a szándékomtól nem is térek el soha.



Azt hittem, hogy a haragját fogja velem éreztetni: nehéz munkára 
fog, vagy éppen elad valami kegyetlen rabszolgatartónak.

Nem ez történt. Muzaffer mindig is derék, jó szándékú gazdának 
mutatkozott, most azonban kitudódott, hogy több ennél: nemes szívű, 
nagylelkű ember. Mert vajon mit cselekedett bosszúállás helyett?

Így szólt hozzám:

– Mondtam, hogy szeretlek és becsüllek, fiam. Most sem hazudto-
lom meg magam. Nem válaszoltál ugyan kedvem szerint, de tisztelem 
a nyíltságodat és a bátorságodat. Ezért hát, ha nem is leszel a leányom 
férje, visszaadom a szabadságodat. Mostantól fogva nem vagy rabszol-
ga. Mehetsz, ahová tetszik. Hanem, ha rám hallgatsz, egyetlen pontját 
messze elkerülöd a világnak, s ez: Szerendib, a nagyvezír városa!

Szívbéli hálával mondtam köszönetet Muzaffer nagylelkűségéért, és 
– ámbátor eszem ágában sem volt megfogadni – a szeretetteljes jó 
tanácsért is. Elbúcsúztam gazdámtól, feleségétől, leányától (aki bána-
tos szemmel nézett reám), valamint társaimtól. Azután tüstént kimen-
tem a kikötőbe, hogy megtudjam: indul-e hamarosan hajó oda, ahová 
a szívem húz: Szerendib királyság fővárosába.

Nem volt szerencsém. A kikötőben csak úgy hemzsegett a sok hajó, 
de mindegyik máshová készült.

Végül is felkéredzkedtem egy kis parti bárkára, amely ha nem is 
Szerendib szigetére, de mindenesetre délnek vette útját. Azt reméltem, 
hogy  ott,  valamelyik  nagyobb  kikötőben  mégiscsak  találok  valami 
alkalmatos hajót, vagy legalábbis üzenetet küldhetek Bászra városába, 
atyámnak, aki már bizonyára aggodalmasan vár haza.

A bárka nemsokára horgonyt vetett Dakhání egyik városának for-
galmas öblében.

Itt is olyasformán jártam, mint Golkondában: a rengeteg hajó egyi-
ke északnak, másika keletnek tartott, márpedig én délnek igyekeztem. 
Le  kellett  hát  tennem  arról,  hogy  egyhamar  szeretett  Khánzádom 
közelébe jussak.



A kincses sziget titka

Céltalanul ődöngtem a városban, amelyben egyébként elég látni-
való akadt. Különösen a tágas, nyilvános kertekben időztem szívesen, 
amelyekben  kellemes  pihenés  esett  az  illatozó,  ezerszínű  délszaki 
virágok között, a terebélyes fák árnyékában.

Egyik napon, úgy alkonyat felé, egy megnyerő külsejű, barátságos 
szavú öregember telepedett mellém a padra.  Beszélgetésbe elegyed-
tünk. Megkérdezte, ki vagyok, honnan jövök, hová megyek, és nekem 
semmi okom sem volt arra, hogy bármit is eltagadjak előtte. Viszon-
zásképpen  ő  is  elmondta,  hogy  Hizumnak  hívják,  magányosan  és 
meglehetős jómódban él tágas házában, és csak nagy ritkán hagyja el 
a  várost,  hogy  hajóján  tengerre  szálljon.  Most  is  éppen  útra  ké-
szülődik.

Megdobbant a szívem. Megkérdeztem tőle, hogy nem tart-e vélet-
lenül Szerendib felé.

– De bizony, egy kis vargabetűvel éppen oda visz az utam – felelte. 
– Valami dolgom van egy szigeten, amelynek titkát rajtam kívül senki 
sem ismeri. Ha azt elvégeztem, mindjárt Szerendibbe vitorlázom. Ve-
lem tartanál?

Azt feleltem, hogy egyéb vágyam sincs,  s  mivel  edzett és  tanult 
tengerész vagyok, örömest megszolgálom a szívességét.

– Kicsiny a hajóm, és a legénysége teljes – válaszolta. – Nincs szük-
ségem  több  tengerészre.  Hanem  a  szigeten,  ott  akad  egy  kevéske 
munka a számodra. Ha jól elvégzed, meg is jutalmazlak érte.

Az öreg megkérdezte, hogy hol lakom, és amikor meghallotta, hogy 
egy szerény fogadóban béreltem szállást,  meghívott, hogy legyek a 
vendége. Mindjárt el is ballagtunk a házába, megfürödtünk, megebé-
deltünk.

Ebéd után így szólt hozzám az öreg:



– Magam sem tudom, hogy miért, már az első pillantásra bizalmat 
éreztem irántad. Ezért most mindjárt el is árulom neked, hogy miféle 
munka vár reánk azon a szigeten, ahová készülünk. Van ott tizenkét 
kút, olyan mély, hogy csak kötéllel lehet leereszkedni a fenekére. A 
tizenkét  kút  fenekén  ezer  meg  ezer  gyöngykagyló  él,  s  mindegyik 
kagylóban akkora gyöngyszemek teremnek,  hogy nagyobbat még a 
golkondai nizám kincsesházában sem találni. Ez a sziget az enyém, és 
senki sem tudja a titkát. Évről évre ellátogatok oda, összeszedek egy 
zsákravaló gyöngyöt, hazahozom, és jó pénzért eladom. Ennek a ki-
fogyhatatlan gyöngybányának köszönhetem a gazdagságomat.

– És mi szükséged van reám azon a szigeten, uram? – kérdeztem.

– Megöregedtem, és nehezemre esik, hogy magam ereszkedjem le a 
kutakba – felelte. – Aztán kettesben könnyebb is a munka, mint egye-
dül. A hajóm tengerészeinek azonban nem akarom elárulni a titkot, 
mert még eszükbe juthatna, hogy a tudtom nélkül visszatérjenek oda, 
és kifosszák a kutakat.

Most,  hogy józan fejjel  visszagondolok a dologra,  belátom, hogy 
gyanút  kellett  volna  fognom az  öreg  Hizum szavaira.  Mert  hiszen 
ugyan mi oka is lehetett volna arra, hogy egy jöttment idegenre bízza 
a titkát, ha nem tervel valami rosszat? De hát engem annyira sarkallt 
a vágy, hogy mielőbb Szerendibbe jussak, hogy nem sokat törtem a 
fejemet  a  dolgon.  És  nem  tagadom,  csábított  az  is,  hogy  Hizum 
megígérte: ha jól végzem a dolgomat, egy jókora marék igazgyöngyöt 
ad jutalmul.

Másnap reggel lementünk a kikötőbe. A hajó már útra készen állott 
a  kikötőpart  mellett.  Beszálltunk,  és  kedvező  széllel  nekivágtunk  a 
tengernek. Hizum szigorúan meghagyta, hogy a hajósok előtt egy szót 
se beszéljek a sziget titkáról.

Három napig tartott az út. A harmadik napon, estefelé, megpillan-
tottuk a szigetet.  Körös-körül  sűrű bozót  szegélyezte,  közepén erdő 
borította magas hegy emelkedett.

Horgonyt  vetettünk.  Azt  gondoltam,  hogy  a  hajón  töltjük  az 
éjszakát,  és  csak  virradatkor  szállunk  partra.  Hizum  azonban  két 



vastag nyaláb fáklyát vett elő a ládájából, az egyiket a hóna alá dugta, 
a másikat átnyújtotta nekem.

– Ezen a szigeten vérengző tigrisek élnek – mondotta –, amelyek 
semmitől sem félnek, csak a tűztől. Ezért éjszaka megyünk a szigetre, 
égő  fáklyákkal.  A  kutakat  így  is  megtaláljuk,  mert  jól  ismerem  a 
járást.

A hajósok vízre eresztették a csónakot, és Hizum meg én átevez-
tünk a szigetre. Egy jó hosszú kötelet és néhány üres zsákot is vittünk 
magunkkal.

Öreg este lett, mire csónakunk megfeneklett a parti fövenyen. Meg-
gyújtottunk egy-egy fáklyát,  és  a  többi  fáklyával,  a  kötéllel  meg a 
zsákokkal felszerelkezve, elindultunk a sziget belseje felé.

Hizum valóban jól ismerte a járást. Biztosan lépdelt a bokrok, em-
bermagas füvek, sziklák között, olyan kacskaringós utakon, amelyeken 
rajta kívül senki sem ismerhette ki magát. Vadállattal nem találkoz-
tunk, csak az ordításukat hallottuk az erdőből; úgy látszik, csakugyan 
távoltartotta őket a lobogó fáklyaláng.

Vagy fél óra járás után Hizum megállt, és széjjelhajtotta egy hatal-
mas páfrány leveleit.

Egy omladozó kút káváját pillantottam meg mögöttük.

Az öreg a derekamra erősítette a kötelet,  és kezembe nyomta az 
egyik zsákot.

– Leeresztelek a kútba. Válogasd ki a legnagyobb gyöngykagylókat, 
és töltsd meg a zsákot. Ha elkészültél, felhúzlak.

Így is  történt.  A fáklya világosságánál megtöltöttem a zsákot,  és 
Hizum felhúzott a kötéllel. Mentünk tovább. Hamarosan megtaláltuk 
a második kutat, ebbe is leszálltam, Hizum megint felhúzott. Tizenegy 
kútba ereszkedtem le egymás után, és majd mindegyikben megtöltöt-
tem gyöngykagylóval egy-egy kis zsákot.

A tizenkettedik kútnál így szólt az öreg:



– Itt teremnek a legszebb gyöngyök. Tömd meg jól a zsákot. Ha tele 
van, előbb azt húzom fel, azután meg téged.

Nem gondoltam semmi rosszra. Vagy száz gyöngykagylót begyö-
möszöltem a zsákba, bekötöttem a zsák száját, ráerősítettem a kötelet, 
és  felszóltam  Hizumnak,  hogy  húzhatja.  A  zsák  eltűnt  a  kútkáva 
fölött, én pedig magamra maradtam odalent.

Jó ideig várakoztam, de a kötél  csak nem akart  visszaereszkedni 
értem.

Kezdtem türelmetlenkedni. Felkiáltottam az öregnek, hogy mi lesz 
velem.

Nevetve válaszolt:

– Hogy mi lesz? Hát csak az, hogy ott maradsz örökre a kútban.

Eleinte azt hittem, hogy bolondozik velem. Kértem, hagyja abba a 
tréfát, mert a kút mélye nyirkos, hideg, és nagyon kívánkozom már a 
felvilágra.

– Ilyen szamár embernek nézel engem? – felelte csúfondárosan. – 
Csak nem képzeled, hogy beavattalak volna a titokba, ha nem hatá-
roztam volna el már jó előre, hogy itt veszejtlek el, a kút fenekén?

Könyörgőre fogtam a dolgot.

Esküdöztem, hogy soha senkinek nem árulom el  a gyöngytermő 
kutak titkát, és én magam sem élek vissza vele. Szentül megígértem, 
hogy még a tájékát is elkerülöm a szigetnek, és azt is elfelejtem, hogy 
valaha itt jártam, ha leereszti értem a kötelet.

– Lehet, hogy őszintén beszélsz – válaszolta –, de az is lehet, hogy 
hazudsz. Mindenesetre biztos akarok lenni a dolgomban, tehát szépen 
ott maradsz a kút mélyén. A kút fala síkos és meredek, azon semmi-
képpen  sem  tudsz  felkapaszkodni.  De  ha  felkapaszkodnál  is,  mi 
hasznod lenne belőle? Felfalnának a tigrisek, hiszen az az egyetlen 
fáklya,  amelyet a kezedben tartasz,  már nem ég soká.  Isten áldjon, 
barátom!  Remélem,  hogy  szenvedéseidtől  hamarosan  megvált  az 
éhhalál!



S azzal magamra hagyott. Kétségbeesetten kiabáltam utána, szólon-
gattam, hívogattam, de hiába. Fáklyám ellobbant, és én nem láttam 
egyebet, mint egy-két halvány csillagot a fejem felett a kútkáva szűk 
gyűrűjében,  és  nem hallottam mást,  csak a  vadállatok üvöltését  az 
erdők felől.

– No, boldogtalan Abdulláh – mondottam magamnak –, most már 
igazán búcsút mondhatsz az életednek! Sosem látod viszont szerelme-
sedet,  és  atyád  is  hasztalanul  vár  haza,  Bászra  városába.  Inkább 
nyakaztatott volna le a nagyvezír, inkább pusztultál volna el a jávai 
szirteken vagy az  emberevő óriás  karmai  közt,  semhogy itt kelljen 
bevárnod, tehetetlenül, a mindennél gyötrőbb, lassú éhhalált!

Hanem azért nem adtam meg magam a sorsnak. Amúgy vaktában 
körültapogattam a kút falát, de mindenütt csak síkos, kemény kőbe 
ütközött a kezem. Elcsüggedten roskadtam le a földre.

Szabadulás

A nagy némaságban egyszerre  csak  úgy rémlett,  mintha valami 
távoli,  tompa morajlást  hallanék  a  föld  mélyében.  Füleltem,  s  már 
tisztán hallottam a zajt: egy távoli zuhatag vize csapkodta valahol egy 
rejtett földüreg falát.

Kétségbeesett  gondolatom  támadt:  ha  valamiképpen  eljuthatnék 
abba a barlangba, ha belevethetném magam a hegyek közül alázúduló 
vízáradatba,  az a föld alatti  patak talán a tengerbe sodorna! És ha 
egyszer a szabad tengeren vagyok, valamiképpen talán mégis mene-
küléshez  segít  a  jószerencse!  Ha  pedig  nem járok  szerencsével,  és 
elnyel az örvény, hát legalább gyorsabban halok meg, mint ha itt, a 
kút fenekén őrli fel minden erőmet a magány és a kegyetlen éhség ...

Megragadtam az egyik szikla kiálló szögletét, és összeszedve min-
den erőmet, nagyot rántottam rajta. A szikla – épp csak egy parányit 
– megmozdult. Újra meg újra nekirugaszkodtam. Magam sem tudom, 



mennyi ideig küszködtem ott, a vaksötét akna fenekén. Az ujjamból 
kiserkedt a vér, a testem verejtékben úszott.

De a szikla végül is engedett: megingott, majd kifordult a helyéből. 
S abban a pillanatban valóságos mennydörgés verte fel a csendet: a 
vízesés robajlása.

Tüstént megértettem, hogy a szikla mögött valami folyosóféle nyí-
lik, és ez egyenesen a föld alatti vízeséshez vezet. Hang után, tapo-
gatózva,  megtaláltam a folyosó nyílását.  Térden,  hason,  négykézláb 
végigvánszorogtam a szűk járaton. Látni nem láttam semmit – hiszen 
itt, mélyen a föld alatt, még azok a halvány csillagok sem fénylettek 
fölöttem –, de a zuhatag harsogása, az arcomba freccsenő vízcseppek 
és  az  a  hideg  szél,  amelyet  a  rohanó víz  támasztott a  barlangban, 
tudatták velem,  hogy elérkeztem oda,  ahol  egy pillanat  múlva éle-
temről vagy halálomról dönt a vakszerencse.

Mi  vár  reám?  Megeshetik,  hogy  elnyel  és  örökre  fogva  tart  az 
örvény, megeshetik, hogy ismeretlen mélységekbe sodor a föld alatti 
folyó,  hogy éles  szikláknak zúdít  neki  a  vad vízáradat ... Mindegy! 
Más reményem nincs a menekülésre.

Meredek sziklafal peremén álltam. Vaksötét volt, de mégis behuny-
tam  a  szememet.  Mélyet  lélegeztem,  azután  levetettem  magam  a 
szakadékba.

A szakadék,  szerencsére,  nem volt  túlságosan  mély.  A  víz  nagy 
csobbanással  összeborult  a  fejem  fölött,  és  máris  éreztem,  hogy 
eszeveszett sebességgel  ragad magával.  Felbuktam a víz  színére,  de 
újra lerántott a forgó. Fuldokolva, vizet nyeldesve, levegő után kap-
kodva úsztam, vergődtem, bukdácsoltam a tomboló hullámok között. 
Ezerszer is azt hittem, hogy végem van, és átkoztam a sorsot, amely 
ide vezérelt.

De  egyszerre  csak  valami  fakó,  rózsaszínű  derengés  lepte  el  a 
barlang falát.  Azt  gondoltam, hogy a szemem káprázik.  De a  fény 
egyre erősödött – és egyszerre csak a szemembe ragyogott a hajnali 
napvilág.



Jól számítottam: a föld alatti folyó csakugyan a tengerbe torkollt, 
sós  vizet  éreztem az  ajkamon,  meleg  szellő  érte  az  arcomat:  meg-
menekültem.

Körülnéztem.  A  parti  homokon  egy  lusta  tigris  sétált,  nagyokat 
ásítva.  Úgy látszik,  nem vett észre,  vagy nem tartotta érdemesnek, 
hogy utánam ugorjék a hideg hullámok közé. A partra tehát semmi-
képpen sem mehettem. Pedig hát az erőm már fogytán volt, éreztem, 
hogy nem sokáig bírom az úszást.

De egyszerre csak valami fekete pontot pillantottam meg a messze-
ségben. Talán Hizum hajója? Nem: az csak afféle egyárbocos bárka 
volt, ez pedig – most már világosan láttam – háromárbocos, tenger-
járó vitorlás!

A hajó a sziget irányába tartott. Lecsavartam a fejemről a turbá-
nomat,  és  meglengettem, hiszen nem olyan könnyű észrevenni egy 
úszó emberfejet a hullámos tengeren.

Szerencsém volt: az árbockosárban őrködő tengerész meglátott, és a 
hajó  nemsokára  ott  állt  meg  előttem.  Egy  kötélhágcsón  felkapasz-
kodtam a fedélzetre.

Képzelhetni a boldogságomat, amikor első bágyadtságom múltával 
felvetettem a szememet, és a tengerészek között egész sereg bászrai 
jóismerősömet, a hajómesterben meg éppen atyám legrégibb barátját, 
a derék Kulufot ismertem fel! Boldogságomat még az is megtetézte, 
hogy a  vitorlás,  útban haza,  Bászra felé,  éppen Szerendib szigetére 
készült.

De  bármilyen  boldog  voltam  is,  és  bármennyire  sürgetett  is  a 
vágyakozás, így szóltam Kulufhoz:

– Ezen a szigeten mérhetetlen kincsek rejtőznek. A kincsek tulajdo-
nosa  egy  gonosz  vénember,  aki  tőrbe  csalt,  és  el  akart  veszejteni. 
Szálljunk partra, és szedjünk tele néhány zsákot a gyöngyeivel! Úgy 
gondolom,  nagyon  is  rászolgál  erre  a  büntetésre,  sőt  még  ennél 
sokkalta súlyosabbra is!



Jól felfegyverkeztünk a tigrisek ellen, benyomultunk a sziget belse-
jébe,  és  megrakodtunk  a  becses  gyöngykagylókkal.  Azután  vissza-
tértünk a hajóra, igazságosan megosztoztunk a kincsen, majd felvon-
tuk a vitorlákat, és elindultunk Szerendib felé.

Csendes vízen, nyugodt, szép napsütésben haladt a hajó. Minden 
okom megvolt, hogy azt higgyem: viszontagságaim véget értek, és én 
nemsokára ismét odaállhatok a nagyvezír elé – csakhogy most már 
nem mint  szegény tengerész,  hanem mint  gazdag ember:  egy zsák 
csodálatos igazgyöngy tulajdonosa! – és megkérhetem a leánya kezét.

Csakhogy most is másképpen történt, mint ahogy kiterveltem.

A mágneshegy

Egyik napon a kormányos fejcsóválva panaszolta el a hajómester-
nek, hogy bármit próbál is: a vitorlás orra erőnek erejével kelet felé 
fordul, mintha valami hatalmas szélvihar terelné el az útjából. Pedig 
hát viharnak híre sem volt, csak egy kis gyenge szellő fújdogált, az is 
az ellenkező oldalról. Enyhe hullámok paskolták a hajó oldalát.

A kapitány maga lépett a kormányhoz, de ő sem boldogult. Én is 
megragadtam a kormányrudat, de csakhamar be kellett látnom, hogy 
tehetetlen vagyok. A hajó makacsul keletnek tartott, mégpedig egyre 
sebesebben.

Nem tudtuk  mire  vélni  ezt  a  furcsaságot.  Eleinte  azt  gondoltuk, 
hogy  valami  ismeretlen  tengeráramlás  sodrásába  kerültünk,  és  azt 
reméltük, hogy valamiképpen majd kievickélünk belőle.

Napok teltek el.

Hajónk csak úgy vágtatott a víz hátán.

Most már be kellett látnunk, hogy annak, ami velünk történik, nem 
lehet közönséges oka.



Végül, egy napfényes hajnalon, egy hatalmas hegycsúcsot pillan-
tottunk meg a távolban. Vitorlásunk egyenesen feléje rohant.

Sokat próbált, sok vizet megjárt tengerészek voltunk valamennyien, 
hanem ezt a hegyet egyikünk sem látta még. De nemcsak ezt a hegyet 
nem láttuk,  hanem még  ehhez  hasonlót  sem.  A  hegy  magas  volt, 
kopár, meredek és kéklő, fényes, mint az acél. Nem termett azon még 
csak  egy  bokor  sem,  úgy  táncolt,  csillogott  rajta  a  napfény,  mint 
valami sima tükrön.

Egyszerre felkiáltott az egyik öreg tengerész:

– Végünk van! Ez a hegy nem lehet más, mint a rettenetes erejű 
mágneshegy,  amelyről  sokat  hallottam fiatal  koromban.  Egy puszta 
sziget közepén áll, és delejes hatalmával magához vonz minden hajót, 
amely a közelébe kerül.

Szörnyű rémület fogott el  mindannyiunkat,  hiszen most már ne-
künk is eszünkbe jutott, hogy mit rebesgettek a hajósok itt meg ott a 
delejes szigetről, és tudtuk, hogy onnan nincs többé szabadulás.

És  valóban: a  hajó  nemsokára  a  sziget  partjához simult,  és  úgy 
odatapadt, mintha kötelek tartanák.



A tengerészek – sok vihart, sok veszedelmet kiállt, kemény férfiak – 
sápadtan reszkettek a félelemtől. Volt, aki sírva tördelte a kezét, volt, 
aki leborult a földre, úgy imádkozott, hangos szóval.

– Uram – szóltam Kulufhoz, aki maga is tanácstalanul meredt maga 
elé  –,  ne  adjuk  át  magunkat  a  csüggedésnek!  Amióta  útra  keltem 
Bászrából, százszor is azt hittem, hogy elvesztem, mégis mindig meg-
segített a jószerencse vagy a saját merészségem. Most is bízom abban, 
hogy valahogyan útját-módját találjuk a menekülésnek.

– Mit tegyünk? – kérdezte Kuluf reménytelenül.

– Azt mondom: kapaszkodjunk fel a hegy csúcsára, nézzünk körül. 
Hátha látunk valamit, amitől okosabbak leszünk.

Nagy nehezen lelket  öntöttünk a  kétségbeesett tengerészekbe,  és 
nekivágtunk a síkos, meredek hegyoldalnak. Sok vesződségünkbe ke-
rült, amíg megbirkóztunk vele, de végül mégis fent álltunk a hegy-
tetőn.

Eleinte  nem  láttunk  semmit,  annyira  elvakítottak  bennünket  a 
tükörfényes,  sima acélsíkságon megtörő napsugarak.  De ahogy hu-
nyorgatva bámultunk szerteszéjjel, egyszerre csak úgy rémlett, mintha 
valami épületféle állna a távolban.

Az  is  volt:  épület.  Ahogy  közelebb  értünk,  egy  zöld  rozsdával 
belepett  rézkupolát  pillantottunk  meg,  amely  tizenkét  acélpilléren 
nyugodott. A kupola alatt magas márványoszlop állt, az oszlop tövé-
ben  pedig  egy  vörös  szantálfából  készült  üstdob,  s  amellett  egy 
áloéfából  faragott  dobverő.  Az  üstdob  fölött,  a  márványoszlopon, 
fekete ébenfatábla függött.

A táblán, aranybetűkkel felírás volt olvasható.

Hajós, akit ide vetett a sorsod,
Tudd meg, hogy börtönöd e puszta hely, 
Nem menthet meg sem szél, sem tenger árja, 
Mert fogva tart örökre a delej!

Rab vagy: őrződ a mágneshegy hatalma,



S a sírod lesz e rabtartó sziget,
Ha nem segít rajtad, még jó időben,
Saját merész, irgalmas jó szived.

Hányan vagytok? Ha többen: van menekvés, 
A foglyait elengedi e hegy!
Szálljon hajóra tüstént minden ember,
Csak egy maradjon itt, egyetlenegy.

Ám tudja azt: e tettével magától 
Reményt, életet, mindent eldobott,
S ha mégis kész e roppant áldozatra, 
Zengesse meg a szantál üstdobot.

Egy: a vitorlás elszakad a parttól,
Kettő: magával sodorja a hab,
Három: eltűnik a látóhatáron –
De egy hajós örökre itt marad.

Ha akad, imhol, köztetek, hajósok,
Ki e derék és bátor tettre kész:
Egy híján élve juttok el e helyről,
És nem pusztul el minden tengerész.



Bármily erősen vonzzon is a mágnes,
E szigetről, lám, van szabadulás.
Az ára: egy önkéntes emberélet –
És nem segíthet semmi, semmi más!

A kétségbeesés egyszeriben örömnek adta át a helyét. Kuluf meg-
ölelt.

– Lám, igazad volt, Abdulláh! – kiáltotta. – Amíg az ember el nem 
csügged, mindig van reménye a szabadulásra.

Aztán a tengerészekhez fordult:

– Nos, melyiktek áldozza fel magát a többiekért? Melyiktek marad 
itt, hogy a dobot megüsse?

Nagy hallgatás volt a válasz.

– Senki sem jelentkezik? – kérdezte Kuluf sürgetően.

– Miért nem maradsz te magad? – szólalt meg a kormányos.

– Hajómester nélkül nem lehet meg a hajó – felelte Kuluf.

– Kormányos nélkül még úgy sem – válaszolta a kormányos.

– Vitorlamesterre is szükség van – szólt a vitorlamester.

– Engem két gyermekem vár haza – védekezett az egyik hajós.

– Engem meg a feleségem – mondta a másik.

Volt, aki azzal mentette magát, hogy már igen öreg, volt, aki azzal, 
hogy még igen fiatal – harminchárman harminchárom kibúvót talál-
tak.

– Akkor hát itt maradunk valamennyien? – kiáltotta elkeseredve 
Kuluf.  – Itt pusztulunk,  ahányan vagyunk: hajómester,  kormányos, 
vitorlamester,  gyermekes,  feleséges  családapák,  öregek,  fiatalok, 
mindannyian? Nincs egy sem, aki feláldozza magát a többiekért?

– De van! – szóltam hirtelen elhatározással. – Szálljatok hajóra. Én 
itt maradok, és megütöm a szabadító üstdobot. De ne higgyétek, hogy 
elszántam magam a  halálra.  Ha  eddig  nem pusztultam el,  hiszem, 



hogy  valamiképpen  most  is  megmenekülök.  Csak  egyet  kérek:  ha 
Bászrába  értek,  mondjátok  meg  apámnak,  hogy  ne  féltsen,  előbb-
utóbb valahogy hazajutok.

Kuluf meg a tengerészek hálálkodva szorongatták a kezemet, ölel-
gettek,  a  hátamat  veregették,  és  persze  szentül  megígérték,  hogy 
átadják atyámnak az üzenetemet.

Megvártam, amíg leérnek a hegyről, és hajóra szállnak. Nem kellett 
sokáig várnom: hanyatt-homlok rohantak le a lejtőn, és kapaszkodtak 
fel a fedélzetre.

Egyedül  maradtam az  acélhegyen.  Akármilyen legényesen,  biza-
kodva beszéltem is az imént, megvallom, most egy kicsit elszorult a 
szívem. Mert ugyan miben reménykedhettem ezen a puszta szigeten, 
ahol nincs élet, ahonnan még soha senki élve nem szabadult?

Megmarkoltam  az  áloéfa  dobverőt,  és  erősen  megütöttem  az 
üstdobot. Zengett, rezgett a hangja a nagy, halott némaságban.

Letekintettem a tengerre, és láttam: a hajó, mintha a szél sodorná, 
elszakad a parttól, majd – mintha hirtelen elülne a szél – nyíllövésnyi 
távolságban, mozdulatlanul megáll a vízen. A tengerészek sapkájukat, 
kendőjüket lengették felém, talán hálából, talán buzdításképpen, vagy 
talán csak utolsó üdvözletül.

Másodszor  is  megütöttem a dobot.  A hajót  egészen a  láthatárig 
röpítette valami rejtelmes erő.

A harmadik ütésre a vitorlás végképpen eltűnt a szemem elől.

Letettem a dobverőt, és megfordultam.

A három hegyi öreg

Egy öregember állt mögöttem, kopasz, szakállas, reszketeg. Kapát 
tartott a kezében, annak a nyelére támaszkodott.



Meglepetten bámultam rá, hiszen úgy véltem, hogy magam vagyok 
a szigeten. Első csodálkozásomból magamhoz térve, illendőképpen kö-
szöntöttem, és megkérdeztem tőle, hogy kicsoda és hogyan került ide.

– Itt éldegélek, a hegy túlsó oldalán – felelte –, a földemet műve-
lem. Most is kapáltam éppen, amikor meghallottam az üstdob hangját. 
A kíváncsiság hozott ide, mert eddigelé ezt a dobot még soha senki 
nem ütötte meg.

– Hogyan? – kérdeztem elámulva. – Hát ezen a kopár hegyen ter-
mőföld is van, amelyen emberek élnek?

– A hegy túlsó oldala  nem olyan sivár,  mint  az  innenső – vála-
szolta. – Ott megterem valami sovány kis vetemény. De hát azok a 
tengerészek,  akiknek  a  hajóját  magához  vonzotta  a  mágneshegy, 
sohasem jártak  arra.  Úgy  elgyávultak,  amikor  elolvasták  ennek  az 
ébenfatáblának  a  feliratát,  hogy  gyakran  egymást  ölték  meg  félel-
mükben, vagy visszamenekültek a hajójukra, ahol aztán előbb-utóbb 
utolérte őket a halál. Én magam sohasem találkoztam velük, mert az 
igazat megvallva nemigen keresem az emberek társaságát. De nem is 
nagyon  tudtam  a  jövetelükről,  csak  a  csontjaikat  meg  a  hajójuk 
roncsait  találtam meg,  valamikor  nagy  sokára,  amikor  véletlenül  a 
hegy innenső felére vetődtem.

– Azt  mondd  meg,  öreg  –  szóltam  –,  van-e  szabadulás  erről  a 
szigetről?

– Alighanem – felelte  az  aggastyán  –,  csakhogy  én  bizony  nem 
tudom az útját. Legjobb, ha a bátyámat kérdezed meg. Eredj egyene-
sen kelet felé, egy óra járásnyira megtalálod.

Elbúcsúztam az öregtől, és elindultam lefelé a hegy keleti lejtőjén. 
Ez a hegyoldal  valóban nem volt  olyan kopár,  mint az,  amelyen a 
csúcsra felkapaszkodtunk. Moha zöldellt a sziklák repedéseiben, törpe 
bokrok,  csenevész  füvek tengődtek  a  kövek között.  Lejjebb egy kis 
konyhakertet is láttam, meg néhány vézna gyümölcsfát: az öregember 
gazdaságát.



Egy óra járás után egy roskatag házikóhoz értem. Küszöbén egy 
férfi üldögélt, öreg volt ez is, de korántsem olyan roskatag, mint az, 
akivel a hegytetőn találkoztam.

– Azt  mondd meg,  öreg  –  szóltam ehhez  is  –,  van-e  szabadulás 
erről a szigetről?

– Alighanem – felelte  –,  hanem én bizony nem tudom az  útját. 
Legjobb, ha a bátyámat kérdezed meg. Eredj egyenesen kelet felé, egy 
óra járásnyira megtalálod.

Mentem tovább. Itt már virágzó rétek, kalászban álló szántóföldek, 
lombos fák között vezetett az utam.

Egy óra járás után egy javakorabeli férfit pillantottam meg az erdő 
szélén. Egy vastag törzsű fát döngetett a fejszéjével. Arca mosolygós 
volt, izmos két karja csak úgy duzzadt az erőtől, hajában alig egy-két 
ősz hajszál csillogott.

Azt  hittem,  rossz  helyen  járok,  hiszen  az  iménti  két  öregember 
bátyját  kerestem,  ez  pedig  inkább  az  öccsüknek  vagy  a  fiuknak 
látszott. Mondtam is neki, hogy úgy látszik, eltévedtem.

– Dehogyis tévedtél el – felelte. – Én vagyok az, akit keresel. Az a 
két rokkant aggastyán csakugyan az öcsém: a hegytetőn lakó öreg alig 
ötven éves,  a  hegyoldalon élőnek  most  volt  a  hetvenedik  születés-
napja, jómagam pedig éppen száz esztendős vagyok.

Látta az arcomon a csodálkozást, hát megmagyarázta:

– A fiatalabbik  öcsém mogorva  ember,  gyűlölködő,  emberkerülő. 
Inkább ott él  a  kopár  hegytetőn,  magányosan,  csakhogy ne kelljen 
senkivel sem szót váltania. Ezért törte meg idő előtt az öregség. Az 
idősebbik bátyám hébe-korba ellátogat hozzám vagy egy-egy távoli 
szomszédjához, de ő is egymaga veszkődik a földdel, és hónapszám 
nem lát  emberi  arcot.  Ezért  aztán  őt  is  alaposan  kikezdte  az  élet. 
Nekem  ellenben  jó  feleségem  van,  derék  gyermekeim,  szorgalmas 
unokáim,  nyájas  szomszédaim,  így  hát  egészséges,  erős  és  jókedvű 
maradtam.



Megkérdeztem tőle, tudja-e ki állította a hegytetőre az üstdobot, az 
acéloszlopot és az ébenfatáblát.

Azt felelte, hogy mindez már az ő születésekor is ott állt, azon a 
helyen, de az apja (aki maga is száz évet megélt) azt mesélte, hogy az 
ő gyereksége idején állította egy nagy indiai varázsló.

– Ez  a  varázsló  –  mondotta – próbára  akarta  tenni  azokat,  akik 
idevetődnek,  hogy  akad-e  köztük  olyan  áldozatos  lélek,  aki  bátran 
kockára teszi az életét a társai kedvéért. De hát úgy látszik, te vagy az 
első. Következésképpen te vagy az egyetlen, aki megmenekül.

– Tehát mégiscsak van szabadulás erről a szigetről? – kérdeztem.

– Van bizony – felelte –, s én tudom is az útját. Menj tovább, egye-
nesen napkelet felé. Nemsokára egy hatalmas síkságra érsz. A síkság 
túlsó szélén egy erdő borította hegy emelkedik. A hegy lábánál két 
ösvényre találsz, az egyik jobb felé vezet, a másik bal felé. Jól vigyázz, 
hogy merre indulsz, mert a jobb kéz felőli ösvény olyan földre visz, 
ahol emberevők élnek.

– És a bal kéz felőli? – kérdeztem.

– Azt már nem tudom – felelte a százéves férfi. – Sohasem jártam 
arra, csak az apámtól hallottam, ő meg a nagyapámtól, hogy aki el 
akar menni innen, annak arra kell vennie az útját.

Elbúcsúztam  a  derék  öregtől,  és  elindultam  a  mondott  irányba. 
Csakhamar lejutottam a síkságra, és egyheti vándorlás után – közben 
bogyókkal, gyümölcsökkel, édes gyökerekkel vertem el az éhségemet 
– megtaláltam a hegy lábánál a kettős ösvényt.

Megfogadva a tanácsot, nekivágtam a bal oldali ösvénynek. Sűrű, 
sötét erdőben kanyargott az út, tüskés bozótok között, vad szakadékok 
peremén, hegynek föl, völgynek alá. Az erőm fogytán volt, és őszintén 
szólva fogytán volt már a bátorságom is. Lassacskán bealkonyult, és 
itt is, ott is, vadállatok bőgése, morgása hallatszott a sűrűségből.

De  egyszerre  ritkulni  kezdett  az  erdő,  s  én  újabb  reménységre 
kaptam. Megszaporáztam a lépteimet, és vagy egy órai kapaszkodás 
után egy tágas, világos tisztásra értem. A tisztás közepén egy kupolás 



kis fehér márványépület állt; templomra vagy még inkább sírboltra 
emlékeztetett.

Egy-két  lépést  tettem  a  fehér  épület  felé,  de  hirtelen  vissza-
hőköltem. Az ajtó előtt egy valóságos, élő, szárnyas sárkány hevert. 
Menekülni, elrejtőzni már késő volt. A sárkány észrevett. Nagy, lusta 
oroszlánszemével mereven bámult reám.

Aztán  megmozdult,  felállt.  Azt  hittem,  rögtön  nekem  ront  és 
széjjelmarcangol.

De  a  sárkány  éppenséggel  nem  rontott  nekem,  hanem  széjjel-
terjesztette két  hatalmas denevérszárnyát,  felröppent  a magasba,  és 
eltűnt a fák koronája mögött: mintha csak arra biztatott volna, hogy 
lépjek be nyugodt lélekkel a tárt kapujú, fehér sírboltba.

Mert az volt az épület: sírbolt. De vajon kinek a sírja? Ki temet-
kezett el itt, ezen a magányos szigeten, ebben a sűrű rengetegben?

Az erdei sírbolt

A sírbolt  közepén egy vaskos  kőtömb állt,  azon egy összehajto-
gatott,  ódon  pergamen feküdt.  Álmélkodva  léptem oda,  széjjeltere-
gettem a pergament,  és a kupola tetejéről lecsüngő örökégő mécses 
világánál ezt betűztem ki rajta:

Én nyugszom itt, a nagy indus varázsló,
Ki próbát tett veled a vashegyen.
Itt nyugszom én, hogy ez a néma sírbolt,
Derék vándor, az útjelződ legyen.

Indulj, eredj a sűrű rengetegbe,
Bár veszedelmek lesnek ott terád.
Keményítsd meg szived, légy fürge, bátor,
Mert harcok árán juthatsz csak tovább.



Ha bátran mégy, mindig csak Napkeletnek,
Nem hátrálsz meg, nem rettent el a vész,
Egyszer csak véget ér a szenvedésed,
És ahová igyekszel: odaérsz.

Ez az írás megvigasztalt, de el is borzasztott. Mert igaz ugyan, hogy 
megjelölte a menekülés útját, de azt is elárulta, hogy viszontagságaim 
még korántsem értek véget, sőt, talán nagyobb veszedelmeknek nézek 
elébe, mint amilyeneket eddig kiálltam.

Reggel elhagytam a tisztást,  és  ismét belevettem magam a sűrű-
ségbe. Ágas-bogas gallyakon, indákon, összefonódott iszalagokon tör-
tem keresztül,  csak úgy, puszta kézzel.  Volt,  hogy mély szakadékon 
kellett átugranom,  volt,  hogy hínáros,  ingoványos  mocsáron kellett 
átlábolnom, zúgó, mély hegyi patakok örvényeivel kellett megküzde-
nem. Bogyókon, erdei füveken éltem, mint a kóbor őzek, s barlangok 
mélyén vagy a sűrű lombok között húztam meg magamat éjszakára.

Egy napon ráléptem valamire: azt hittem, holmi vastag gyökér. De 
nem az  volt,  hanem óriáskígyó,  a  legveszedelmesebb  fajtából  való. 
Sziszegve vágott fel a magasba, és egy pillanat múlva már a lábamra, 
derekamra, fél karomra tekerődzött. Nem adtam meg magam: szabad 
kezemmel  megragadtam  a  nyakát,  és  szorítottam,  amennyire  csak 
tudtam. De a kígyó volt az erősebb. Éreztem, hogy nem bírok vele, a 
karom lelankadt.

Hanem  egyszerre  csak  valami  suhogást  hallok,  zizzen  a  lomb, 
reccsen a gally,  és  a  magasból,  mint a villám lecsap az a szárnyas 
sárkány, amely a sírbolt küszöbéről röppent fel a levegőégbe. A kígyó 
elengedett, menekülni próbált, de a sárkány, mancsának egyetlen csa-
pásával, leütötte. Újra zizzent a lomb, reccsent a gally, és a sárkány 
már ott sem volt.

Tagjaim reszkettek a fáradtságtól meg az ijedelemtől, de a lelkem 
megtelt  bizakodással.  Íme:  nem vagyok egyedül.  Az a jó varázslat, 
amely  az  acélhegy  tetejéről  idáig  elvezérelt,  továbbra  is  őrködik 
felettem.



Sokat szenvedtem, sokat küszködtem az erdőben, sok veszedelmet 
megéltem, sok harcot kiálltam. Verekedtem párduccal, óriás sasmadár-
ral,  egy felhőnyi mérges darázzsal, és legfőképpen az éhséggel és a 
szomjúsággal, de sebes testtel, elcsigázva, végül mégiscsak kijutottam 
a rengetegből.

Meredek  sziklafal  magaslott előttem.  Közepén öblös  alagút  szája 
ásított rám. Beléptem.

A fekete szellemek birodalmában

Zegzugos  folyosón haladtam előre,  egyre  sűrűsödő,  feketedő ho-
mályban. Rövidesen a napvilág utolsó foszlánya is elmaradt mögöt-
tem. Tétován megálltam. Már-már azon voltam, hogy visszafordulok, 
de  eszembe jutottak  az  erdei  sírban  talált  pergamen szavai,  össze-
szedtem a bátorságomat, és mentem tovább.

Lejtős,  kanyargós  volt  az  út,  sejtelmem  sem  volt,  hová  vezet. 
Megpihenni nem mertem, kezemmel a sziklafalat tapogatva, csak ván-
doroltam, ereszkedtem lefelé. Nem volt mihez mérnem az időt: lehet, 
hogy egy napig, lehet, hogy kettőig, lehet, hogy egy hétig bolyongtam 
a vaksötétségben.

Egyszer  csak  azonban  azt  éreztem  hogy  a  lejtő  véget  ér,  az  út 
kiegyenesedik, majd emelkedni kezd, és meredeken felfelé indul. Most 
már gyanítottam, hogy merre járhatok: a tenger alatt; s ez a folyosó 
valamelyik szomszédos szárazföldre vezet.

Az útnak erről a feléről sem mondhatok többet, mint az előbbiről. 
Fújtatva,  lihegve  kapaszkodtam fel  a  lejtőn,  sebesen,  amennyire  az 
erőmből kitelt. Azt hittem, már sohasem ér véget ez a hegy alatti, föld 
alatti, tenger alatti akna.

De hirtelen, az egyik fordulóban, éles fény vágott a szemembe, s a 
következő  percben  egy  tágas,  szabad  mezőségen  találtam  magam. 
Színes,  illatos virágok nyíltak körös-körül,  a  dús lombú fákon érett 



gyümölcsök sárgálltak-piroslottak. Ettem a gyümölcsből, azután lefe-
küdtem az árnyékba, hogy kipihenjem magam. Elaludtam.

Néhány óra múlva felébredtem. Felnyitottam a szemem, és határ-
talan megdöbbenésemre azt láttam, hogy egy egész falka csodalény áll 
körül. Arcuk emberarcra hasonlított, de a homlokuk közepén kecske-
szarvat viseltek, gyíktestük volt és kutyafarkuk.

– Kik vagytok? – kérdeztem riadtan.

– Fekete szellemek – felelte  az  egyik.  – Hát  te  ki  vagy,  és  hogy 
kerülsz a mi birodalmunkba?

Elbeszéltem viszontagságaimat: hajóm sorsát a mágneshegy tövé-
ben, a szantálfa üstdob varázslatát, a három hegyi öreg tanácsát, az 
erdei sírbolt titkát, s végezetül, bolyongásomat a sötét alagútban.

– Mit kezdjünk vele? – fordult a szellem a többiekhez.

– Vigyük a királyhoz! – tanácsolta az egyik.

Így is határoztak. Megragadtak, és – csak amúgy, szárny nélkül – a 
levegőbe  emelkedtek  velem.  Hegyek,  völgyek,  erdők,  mezők  fölött 
repültünk, a szélnél is sebesebben.

Azután leereszkedtünk egy mély völgykatlanba, két magas hegy-
csúcs  közé.  Gyíktestű kísérőim bevezettek egy tágas  barlangba.  Kő 
trónusán ott ült a király.

– Ni csak, ember! – kiáltotta meglepetten. – Valóságos, élő ember! 
Hol találtátok?

A szellemek elmondták, hogy a birodalom határán portyáztak, ott 
akadtak rám, és elmondták azt is, apróra, amit tőlem hallottak.

A király hozzám fordult.

– Tudod-e, hogy halál jár azért, ha valaki engedelem nélkül átlépi 
az  országom határát?  De hát  ma jókedvemben találsz,  megkegyel-
mezek neked. Szolgálatomba fogadlak, úgysem volt még eleven ember 
inasom. Bért nem kapsz, de ígérem, hogy amíg hűségesen szolgálsz, 
meghagyom az életedet. No, áll az alku?



Tudtam, hogy hiába ellenkezném.

– Áll – feleltem. – Úgysem szolgáltam még eleven szellemkirályt.

Éjjel-nappal  a  király  közelében  kellett  tartózkodnom.  Az  volt  a 
dolgom, hogy enni adjak neki, ha megéhezik. Mondhatom, nem volt 
könnyű munka, mert unos-untalan enni  kívánt.  S vajon mit evett? 
Csontot, mint a kutyák: elhullott lovak, tevék bordáit, lábszárcsontjait. 
Utálat  volt  még  nézni  is.  És  mit  ettem  én?  Erdei  bogyót,  nyers 
gombát, gyökeret, néhanap egy kis gyümölcsöt.

De vidáman eléldegéltem volna én ezen a sovány eledelen is,  és 
nem bántam volna  a  vesződséges  éjjel-nappali  szolgálatot  sem,  ha 
csak egy kevés reményem van a szabadulásra.  Hanem effélére még 
csak nem is gondolhattam. Tudtam, hogy – ha csak valami váratlan 



segítség nem érkezik – holtomig ott maradok a gyíktestű, kutyafarkú, 
kecskeszarvú király birodalmában.

Egy napon azonban különös lármára figyeltem fel. Kiáltozás, láb-
dobogás,  kardcsörgés,  dulakodás zaja hangzott a barlangba a hegy-
tetőről. A király maga is fegyvert ragadott és kirohant. Én utána.

Kint javában állt a csata. Szárnyas, fehérruhás tündérek törtek rá a 
fekete szellemekre, és alaposan szorongatták őket. A feketék hátráltak, 
sokan elestek, a többiek megadták magukat.

A fehér tündérek királya megpillantott. Igen elcsodálkozott, hogy 
élő emberrel találkozik ebben a fekete birodalomban. Elmondtam, ki 
vagyok, hogy kerültem ide.

– Szerencséd, hogy rád találtunk – mondta –, mert a fekete király 
csak ideig-óráig kímélte volna meg az életedet. A végén megölt volna, 
akármit ígért is. Most már azonban biztonságban vagy, és ha akarod, 
mától fogva engem szolgálhatsz a fekete király helyett.

– Szívesen szolgálnálak, felséges tündérkirály – feleltem –, ha nem 
vágyakoznám  annyira  Szerendib  szigetére,  Khánzádhoz,  a  kedve-
semhez. Kérlek, engedj utamra, hadd jussak el végre oda, ahová annyi 
kalandon és  veszedelmen keresztül,  mindmáig  hasztalanul  iparkod-
tam.

– Ha  olyan  nagyon  vágyakozol  kedvesedhez,  nem tartóztatlak  – 
válaszolta a király. – Hanem mit gondolsz, mennyi ideig tart az út 
innen Szerendib szigetére ?

– Gondolom, egy-két hónap alatt odaérek, ha nagyon igyekszem.

– Egy-két hónap alatt? – ismételte. – Tudd meg, hogy éppen har-
minchárom esztendeig tartana, ameddig odajutnál. De azért ne ereszd 
búnak a fejedet. Ha megfogadod, amit mondok, egy-kettőre Szerendib 
fővárosába érkezel.

S  azzal  kézen fogott,  és  szárnyát  kitárva,  a  levegőbe  emelkedett 
velem. Egy szigeten ereszkedtünk le, egy magas hegy tövében. Hatal-
mas, zárt érckapu előtt állottunk. A király hármat kopogott a kapun, s 
az csikorogva kinyílott előttünk.



Beléptünk a hegy gyomrába. Szolgálattevő tündérek lépdeltek előt-
tünk, lámpással  a kezükben, s én megrettenve láttam, hogy a falak 
mentén mindenhol  vinnyogó,  morgó,  fogukat  vicsorgató rémalakok 
kushadnak, köztük a gyíktestű, kutyafarkú, kecskeszarvú fekete király 
is, akinek nemrégen még a rabszolgája voltam.

– Ne félj tőlük – mondta a tündérkirály –, foglyok valamennyien. 
Ide zártam őket, hogy ne árthassanak az embereknek. Némelyik már 
több ezer éve itt raboskodik, de nem akar megjavulni.

Végigmentünk egy hosszú folyosón, azután befordultunk egy hatal-
mas terembe. Egy rettentő nagyságú óriás hevert itt a földön, keze, 
lába bilincsben.

– Ide  figyelj,  óriás!  –  szólította  meg  a  király.  –  Letelt  az  időd. 
Háromszáz  esztendeje  vagy  a  foglyom,  remélem  ezalatt  magadba 
szálltál, és megfogadtad, hogy jó útra térsz.

– Megfogadtam, királyom, hogyne fogadtam volna meg! – kiáltotta 
az  óriás,  és  oly  hirtelen  felült,  hogy csak  úgy csörgött rajta  a  sok 
nehéz vaslánc. – Ha még egyszer kiszabadulok, ígérem, csupa jót cse-
lekszem!

– Próbát  teszek  veled  –  felelte  a  király.  –  Hanem  mindig  arra 
gondolj: ha csalódom benned, tüstént visszahozatlak, és akkor kerek 
ötszáz esztendeig nem szabadulsz!

Az óriás égre-földre esküdözött, hogy soha többé bűnbe nem esik, 
senkit meg nem bosszant, senkinek bajt nem okoz. A király bólintott, 
és levetette róla a bilincseket.

– Mindjárt bizonyságot is  tehetsz a jó szándékodról – mondta.  – 
Vedd a hátadra ezt az embert, és repülj vele Szerendib szigetére.

Azután hozzám fordult.

– Az  igazat  megvallva  –  mondta  halkan  –,  nem  nagyon  bízom 
ebben az óriásban. Már sokszor megfogadta, hogy megjavul, de egy-
szer sem tartotta meg a szavát. Ezért azt ajánlom, hogy egész úton, 
szünet nélkül ezt ismételgesd a fülébe, mégpedig jó hangosan:



„Rabláncon éltél, bús, süket homályban – 
La ilaha ill Allah! – ne feledd e kínt,
S ne gondolj, cselre, csinyre, máskülönben – 
La ilaha ill Allah! – rab leszel megint.”

Amíg  ezt  hallja,  emlékezni  fog  az  ígéretére  meg  az  én  fenye-
getésemre. De ha abbahagyod, akár csak egy percre is, felkészülhetsz 
minden rosszra.

Megköszöntem  a  király  segítségét  és  jó  tanácsát.  Valamennyien 
elhagytuk a sziklabörtönt. Odakint az óriás nagyot nyújtózott, azután 
felcsípett a két ujjával, és a nyakára ültetett. Megkapaszkodtam a füle 
cimpájában, és elkiáltottam magam:

– Indulhatunk!

Az óriás  elrúgta magát a földtől,  és máris  fent úsztunk a felhők 
fölött. Én meg rákezdtem:

„Rabláncon éltél, bús, süket homályban ...”

Csak úgy zúgott körülöttünk a levegő. Egy irdatlan hegység rohant 
el  alattunk,  egy  széles  folyó,  egy  hatalmas  tenger,  aztán  síkságok, 
sivatagok, és körülöttünk fehér meg fekete felhők, cikázó sasmadarak, 
s hol  kiderült az ég, hol meg beborult,  mert oly gyorsan szálltunk, 
hogy viharból napsütésbe, napsütésből hóviharba kerültünk, percen-
ként váltakozva. És én, a szélviharral, égzengéssel vetekedve kiáltot-
tam az óriás fülébe:

„La ilaha ill Allah! – ne feledd e kínt,
S ne gondolj cselre, csinyre, máskülönben –
La ilaha ill Allah! – rab leszel megint.”

Egy zöldellő földrész felett húztunk el. Az alakjáról ráismertem: ez 
Afrika. Hiszen akkor már nincs messze Szerendib szigete! Egy pilla-
natra  elbámészkodtam.  Az  óriás  felordított,  megrázkódott,  és  már 



csaknem levetett a hátáról, amikor észbe kaptam, és nagy gyorsan újra 
rákezdtem:

„Rabláncon éltél, bús, süket homályban –
La ilaha ill Allah! – ne feledd e kínt ...”

Az óriás még morgott, berzenkedett egy kicsit, de azután engedel-
mesen továbbrepült. És most, India déli csücske mellett, jobb kéz felől, 
az Indiai-óceánban, valóban szemembe tűnt a sziget, amelynek alakja 
onnan  a  magasból,  hulló  vízcseppre  hasonlított,  s  úgy  fénylett  is, 
opálosan, szivárványosan, a szellő lengette, langyos ködökben, mint 
egy  cseppnyi  víz:  az  áldott Szerendib!  Megfeledkeztem mindenről, 
sóváran bámultam alá a magasból, mintha azt remélném, hogy magát 
Khánzádot pillanthatom meg, a kertjében, a kavicsos ösvény mentén, 
azon a padon, ahol utoljára láttam ...

Az óriás csak erre várt. Egyet perdült a levegőben, megrázta a fejét 
–  és  én  már  zuhantam  is,  bukfencezve,  szédülve,  egyenesen  a 
tengerbe.  A  hullámok  összecsaptak  a  fejem  fölött,  de  hamarosan 
felvergődtem a víz színére. A közelben, jó nyíllövésnyire, ott zöldellt 
előttem a part: Szerendib partja.

Minden erőmet összeszedve úsztam a sziget felé. De a part, nem-
hogy  közeledett  volna,  hanem egyre  távolodott.  Valami  ellenállha-
tatlan erő a tenger közepe felé ragadott magával.  Nemsokára fel  is 
adtam a  küzdelmet,  mert  éreztem,  hogy  amúgy sem bírok  ezzel  a 
hatalmas áramlással. Rábíztam magam a víz sodrására.

A nap leszállt, s azután, nagy sokára, megint felkelt az ellenkező 
oldalon. Kisvártatva földet éreztem a lábam alatt, és kitámolyogtam a 
szárazföldre.

Megmenekültem a vízbefulladástól.

Igen ám, de ha a vízbefulladástól megmenekültem is, ezen a parton 
más veszedelem várt rám, nem kevésbé szörnyűséges amannál. Hátam 
mögött a tenger, előttem pedig, ameddig a szem ellát, kopár, puszta 



homok  meg  kősivatag.  Nem  termett  ott  egyetlen  fűszál  sem, 
élőlénynek meg éppen híre sem volt.

„No,  Abdulláh – mondtam magamnak –, sok szenvedést kiálltál, 
sok bajból szabadultál, de innen ugyan nehezen menekülsz!”

Csüggedten hevertem le a forró fövenyre.

Hanem egyszerre csak azt látom, hogy a tenger felől egy kis madár 
szárnyal felém, mintha engem keresne. Bámulatosan szép madár volt, 
életemben  sem láttam hasonlót:  a  feje  kék,  a  szeme  rubinpiros,  a 
szárnya sárga, a teste zöld. Ahogy megpillantott, leszállt hozzám, és 
fölöttem repesve, a csőréből valami friss, üdítő folyadékot csepegtetett 
az ajkaim közé. Attól az italtól mindjárt erőre kaptam. És képzelhetni 
a  meglepetésemet,  amikor  az  a  kis  tarka  madár  a  vállamra ült,  és 
megszólalt, vékonyka, vidám emberi hangon:

– Ne  veszítsd  el  a  bátorságodat,  ifjú  férfi!  Az  az  ital,  amelyet  a 
szájadba csepegtettem, negyven napig megóv az éhségtől és a szom-
júságtól. Márpedig éppen negyven nap kell ahhoz, hogy átlábolj ezen 
a sivatagon.

– Csodálatos  madár!  –  kiáltottam fel.  –  Miféle  varázslat  segített 
hozzá az emberi beszéd tudományához?

– Nem olyan nagy tudomány az  –  felelte  a  madárka.  –  Nem is 
tudom, miért ámuldozol rajta olyan nagyon. Szükségem volt rá, hát 
egyszerűen megtanultam.

– Mi szüksége van egy madárnak emberi  beszédre? – kérdeztem 
csodálkozva.

– Ejnye, no! – válaszolta a madár. – Hogy mi szükségem van rá? 
Hát hogyan értessem meg magam az emberekkel,  ha nem tudok a 
nyelvükön? Nekem ugyanis az a hivatalom, hogy megsegítsem azo-
kat, akik bajba jutottak ezen a tájékon; frissítő itallal szolgáljak nekik, 
visszaadjam  a  bátorságukat,  és  megmutassam  az  utat  a  sivatagon 
keresztül.

Meg is mutatta mindjárt: egyenesen napnyugat felé kellett men-
nem, negyven napon, negyven éjszakán át.



A varázsgyűrű

A negyvenedik reggelen egy dús pálmaligethez érkeztem. A liget 
tisztásán egy szép kis palota állt. Falai fehér márványkőből épültek. 
Ablaka egy sem volt a palotának, de volt egy hatalmas rézkapuja.

Odaléptem a kapuhoz, megdöngettem. Hanem a kapu nem akart 
kinyílni. Nem is igen lepődtem meg ezen, mert ugyan ki is lakhatnék 
egy ilyen ablaktalan,  barátságtalan  épületben! ... De  egyszerre  csak 
lépéseket hallok a hátam mögött. Odanézek: hát egy óriást látok, még 
hatalmasabbat és rútabbat, mint amelyen Szerendib szigetéig lovagol-
tam.

– Ne  ijedj  meg  tőlem,  emberfia!  –  szólalt  meg.  –  Éppen  jókor 
érkeztél, szükségem van rád.

– Mit kívánsz tőlem? – kérdeztem.

– Csak azt, hogy segíts egy munkámban, amit egyedül nem vihetek 
véghez. Ha megteszed, amit mondok: neked adom a föld legnagyobb 
birodalmát, és királlyá teszlek minden királyok fölött.

– Nem vágyom én semmiféle királyságra – válaszoltam. – Egyetlen 
kívánságom van csak; ha azt teljesíted, szívesen megteszek mindent, 
amit csak akarsz.

– Mi az a kívánság? – tudakolta.

– Vigyél gyorsan Szerendib szigetére.

– Egy perc alatt ott leszel! – ígérte. – Hanem most egy-kettő, mun-
kára! Látod ezt a halom ólomgolyót? Bűvös ereje van mindegyiknek. 
A felét te markold fel, a felét én. Odabent a palotában nagy harc vár 
rám, lehet, hogy belepusztulok. Ha azt látod, hogy meghaltam, dobj 
meg egy golyóval, és menten feltámadok.

Az óriás  fogott egy golyót,  és  a  kapuhoz  vágta,  hogy  csak  úgy 
zengett. Abban a pillanatban kitárult előttünk a kapu két szárnya.



Beléptünk egy tágas  előcsarnokba.  Hanem alig  mentünk néhány 
lépést, hat mérges oroszlán rontott ránk. Az óriás fogott egy golyót, és 
az oroszlánok felé hajította. Azok szűkölve menekültek a sarokba.

Egy ezüstajtó állta utunkat. Az óriás megdobta egy ólomgolyóval, 
az ajtó kinyílott. Mögüle hat tigris rontott elő, de azok is úgy jártak, 
mint az oroszlánok.

Most egy aranyajtó következett. Ez is kinyílt, de amögül meg hat 
tűzokádó sárkány rohant ránk. Egyetlen golyó elég volt, hogy ezek is 
meghunyászkodjanak.

Egy kerek, boltozatos teremben találtuk magunkat, amelynek falát 
színarany burkolat  fedte.  A közepén,  aranyasztalon,  egy kis  arany-
ládikó állt. Ablaka nem volt a szobának, de csodálatosképpen, mégis 
nappali világosság ragyogott benne.

Az óriás felkiáltott örömében, amikor megpillantotta a ládikót, és 
mohón feléje nyúlt. Hanem abban a szempillantásban egy szárnyas 
kígyó ereszkedett alá a boltozatról, és az óriás arcába lehelt. Az óriás 
megtántorodott és összerogyott.

Tudtam, hogy mi a dolgom: fogtam egy golyót, és megdobtam vele 
a halott óriást. Az menten feléledt, és talpra ugrott.

– Jól van! – mondta. – Ez az, amit kívánok tőled. Markold meg jól a 
második golyót, lehet, hogy arra is szükség lesz mindjárt.

Megint a ládikó felé indult. Hanem most már óvatosabb volt: ő is 
fogott egy golyót, és amikor a szárnyas kígyó leereszkedett a magas-
ból, megcélozta és eltalálta, éppen a fején. Azt hittem, hogy a kígyó is 
menekülőre fogja a dolgot,  mint a többi fenevad. De úgy látszik, a 
kígyón nem fogott a golyó varázsereje. Nemhogy megszelídült volna, 
hanem villámgyorsan az óriás felé sújtott, és újra az arcába lehelt. Az 
óriás pedig ismét elterült a padlón.

Már fogtam is a második varázsgolyót, hogy életre támasszam az 
óriást, amikor megszólalt a kígyó:

– Ha jó szándékú ember vagy, nem segítesz ezen az óriáson. Ebben 
az aranyládikóban Salamon király gyűrűjét  őrzöm, azt  akarja meg-



kaparintani a gonosz. Aki ezt a gyűrűt az ujjára húzza, olyan hatalmat 
szerez, hogy annak senki és semmi nem állhat ellen ezen a földön, 
azon  megtörik  minden  csodaerő  és  minden  varázslat.  Ha  az  óriás 
megszerezhetné, szörnyű baj szakadna a világra. Azt mondom hát, ne 
próbálj  segíteni  rajta.  De  hiába  is  próbálnál,  mert  velem szemben 
tehetetlen az óriás: ahányszor feltámasztod, annyiszor újra megölöm. 
Téged  is  megölhetnélek,  eddig  is  csak  azért  kíméltelek,  mert  nem 
tudtad, hogy mit cselekszel.

– Csak azért  voltam az óriás segítségére – feleltem megilletődve, 
mert azt ígérte, hogy jutalmul elvisz Szerendib szigetére.

– Oda eljutsz nélküle is – mondotta a szárnyas kígyó. – Él itt, a liget 
túlsó szélén, egy kis kunyhóban, egy vénséges vén remete. Annak a 
szavára nemcsak az emberek és az állatok hallgatnak, hanem még a 
szél is,  a víz is,  a napsugarak is. Ha megmondod neki, mi járatban 
vagy, bizonyosan kerít a számodra valami alkalmatosságot.

Elhagytam a palotát.  Zengve,  kongva csapódott be mögöttem az 
aranyajtó, az ezüstajtó, a rézkapu.

Odakint  nagyot  lélegeztem.  Ettem  egy  kevés  datolyát  a  pálma-
fákról, ittam egy korty hűs vizet egy tiszta patakból, azután átvágtam 
a ligeten, rátaláltam a remete kunyhójára, s abban a vén remetére. 
Elmondtam  neki,  mennyit  bolyongtam  a  világban,  és  megkértem, 
juttasson el Szerendib szigetére mielőbb.

A  remete  kiállt  a  kunyhója  elé,  és  feltekintett  az  égre.  Egy  kis 
bárányfelhő úszott arra, éppen felettünk.

– Hahó, te felhő! – kiáltotta az öreg. – Állj csak meg egy pillanatra!

A felhő megállt.

– Hová igyekszel? – kérdezte a remete.

– Kínába – felelte a felhő.

– Sietős az utad? – tudakolta a remete.



– Bizony, sietős – válaszolta a felhő. – A nagy hegyek fölött sok 
bárányfelhővel van találkozóm. Kínában szárazak a rizsföldek, azt kell 
megöntöznünk.

– Hát akkor csak iparkodjál – mondta a remete. – Nem tartóztatlak.

A felhő tovább repült. Nemsokára jött helyette másik.

– Hej, te felhő! – kiáltotta a remete. – Merre mégy?

– Az  ozmánok  földjére  –  válaszolta  a  felhő.  –  Kiapadt  a  patak, 
megállt  a  vízimalom.  Azt  a  patakot  kell  megduzzasztanom,  azt  a 
malmot kell megindítanom.

– No, csak siess – mondta az öreg –, máskülönben mind őrletlen 
marad a búza.

A harmadik felhő végre ezt mondta:

– Indiába indultam. De ha tetszik, csinálhatok egy kis vargabetűt.

– Vidd el Szerendibbe ezt a derék embert – kérte a remete. – Tudod, 
merre van?

– Nem először járok arra! – felelte a felhő.

S azzal mindjárt leereszkedett, a hátára emelt, és felszállt velem a 
magasba.  Alighogy  a  pálmafák  koronája  fölé  emelkedtünk,  jó  kis 
szellő  kerekedett;  nyilván  a  remete  biztatta  fel,  hogy  segítsen 
bennünket a repülésben.

A  felhő  nem  szállt  olyan  sebesen,  mint  az  óriás,  de  legalább 
biztonságban éreztem magam rajta.

Egy hét múlva, ahogy lenézek, mit látok? Egy szigetet, amelynek 
alakja, onnan a magasból, hulló vízcseppre hasonlított, és úgy fénylett 
is,  opálosan,  szivárványosan,  a  szellő  lengette,  langyos  ködökben, 
mint egy cseppnyi víz.

– Szerendib! – kiáltottam. – Megérkeztünk Szerendib szigetére!

De a felhőt nem kellett a dolgára figyelmeztetni. Már ereszkedett is 
lefelé, és lágyan, gyengéden lepottyantott a puha gyepen, egy nagy 
kert közepén.



A gyepágy mentén kavicsos ösvény húzódott, az ösvényen egy pad 
állt, s a padon egy leány üldögélt.

Ránéztem, ő is reám pillantott.

– Khánzád! – kiáltottam.

– Abdulláh! – kiáltotta.

Egymás nyakába borultunk, sírtunk, nevettünk a boldogságtól.

Khánzád elmondotta, hogy állhatatosan ellene szegült atyja paran-
csának:  nem ment  feleségül  a  vén  miniszterhez,  hanem hűségesen 
várta a visszatérésemet, és egy percre sem adta fel a reményt, hogy az 
életben egyszer még összetalálkozunk. Atyja, a nagyvezír nemrégiben 
meghalt, és most már semmi akadálya, hogy egymáséi lehessünk.

Elbeszéltem viszontagságaimat. Borzadva, rémüldözve, el-elsápad-
va, meg-megkönnyebbülve hallgatta végig küszködéseim történetét.

– Most  már csak egyetlen  vágyam van – mondtam.  – Szeretnék 
visszatérni Bászra városába, ahol atyám azóta már talán el is siratott.

Még  aznap  megültük  az  esküvőt,  és  hajóra  szálltunk.  Kedvező 
széllel rövidesen Bászrába érkeztünk. Atyám a keblére ölelt. És azóta 
itt  élünk,  csendesen,  békésen  és  oly  elégedetten,  mint  azok  az 
emberek, akiknek sokat kellett küzdeniük a boldogságukért.

*

Amire Abdulláh befejezte az elbeszélését, már magasan állt az égen 
a nap.

– Nem tudom,  elhittél-e  mindent,  felséges  uram –  tette  hozzá  a 
világjáró.  –  Megvallom,  én  magam  sem  hinném,  ha  nem  velem, 
magammal történt volna meg.

Abul Kászim szultán elmosolyodott.

– Akár  igazat  mondtál,  akár  nem,  annyi  bizonyos,  hogy  jól 
elszórakoztattál.  Tudom én, hogy a mesében úgy keveredik össze a 
valóság és a képzelet, mint a sós víz meg az édes víz a folyók torko-
latánál. De a meséd szép volt. Ki is nevezlek udvari mesemondómmá.



Világjáró Abdulláh attól fogva gyakran volt a szultán vendége, és 
sokat  beszélt  utazásairól:  olyanokról,  amelyeket  igazán  megélt,  és 
olyanokról, amelyeket ott helyben talált ki, a hallgatók mulattatására. 
De Abul Kászim mindegyikért dicsérő szavakkal és csengő arannyal 
fizetett.



Fadlalláh királyfi, a szép Zemrude és a póruljárt 
kádi története

rtok király, Moszul uralkodója egy napon így szólt fiához, Fad-
lalláh királyfihoz:O

– Édes fiam, maholnap átveszed tőlem az ország kormányzását, de 
még  sohasem jártál  a  mi  hatalmas  urunknál,  Harun-al-Rasidnál,  a 
királyok  királyánál,  minden  muzulmánok  bölcs  kalifájánál.  Illendő 
volna, ha egyszer tisztelegnél nála.

– Magam is azt tartom, felséges atyám – felelte Fadlalláh. – Meg is 
teszem örömest, úgysem láttam még a fényes Bagdad városát.

– Holnap  indul  Bagdadba  a  karaván,  amely  az  évi  adót  viszi  a 
kalifának.  Eredj  vele  te  is,  legalább méltó  és  biztonságos  kísérettel 
teszed meg a hosszú utat.

Másnap tevehátra rakták a kalifának járó adót: tíz zsák aranyat, és 
a  menet  –  a  teherhordó  tevék,  száz  válogatott  lovas  katona  és  a 
csoport élén, ünneplő köntösben, hímzett csótáros, ezüst szerszámos 
paripán, Fadlalláh királyfi – elindult a kalifa székvárosa felé.

Két  napon  át  baj  nélkül  haladtak,  a  harmadik  napon  azonban, 
amikor napszálltakor fáradtan pihentek meg a tábortűz mellett, egy 
erdő határában, rablók ütöttek rajtuk. Á katonák is, Fadlalláh királyfi 
is, kardot rántottak, és vitézül védekeztek. Egész éjszaka folyt az ádáz 
küzdelem. A királyfi egymaga vagy húsz rablót levágott, és a katonák 
is derekasan csatáztak.

De  hát  a  rablók  annyian  voltak,  hogy  végül  is  övék  maradt  a 
győzelem.  Mire  megvirradt,  mind  a  száz  moszuli  fegyveres  holtan 
vagy sebesülten hevert a földön. Csak Fadlalláh maradt sértetlen; de 
neki  is  fel  kellett  adnia  a  harcot,  mert  kardja  eltört  a  kemény 
vagdalkozásban, lova pedig összeroskadt egy lándzsadöféstől.



– Tudom, hogy ki vagy – mondta neki a rablósereg kapitánya –, s 
ezért nem is öletlek meg itt helyben. Elviszünk a vezérünkhöz, hadd 
ítélkezzék feletted ő maga!

A rablók megbéklyózták a királyfi kezét, lábát, s azután lóra kötöz-
ve az erdőn keresztül egy rejtett, mély völgybe hurcolták. Ott állott a 
rablók tanyája: vagy száz tágas sátor.

A legtágasabb, legmagasabb sátorban lakott a vezér. Nagyon meg-
örült a zsákmányolt aranynak, de még jobban a megbéklyózott Fad-
lalláh királyfinak.

– Sokat szenvedtünk apád katonáitól! – mondta. – Esztendők óta 
űznek,  hajszolnak,  tizedelnek bennünket,  miattuk kell  itt,  a  hegyek 
között bujkálnunk.  Most  apád  helyett  rajtad  állunk  bosszút;  lassú, 
kínos halállal pusztítunk el.

– Megölhettek – felelte büszkén a királyfi. – Nem könyörgök hit-
vány haramiáknak az életemért!

De hiába is könyörgött volna. A rablók megragadták, és egy szál 
hosszú kötéllel egy vastag fa törzséhez kötözték.

– Így ni! – mondta megelégedetten a rablóvezér. – Mostantól fogva 
egy  ujjal  sem  nyúlunk  hozzád.  Rábízzuk  a  szúnyogokra,  hogy  a 
véredet  vegyék.  Errefelé  ugyanis  különösen  vérszomjas  szúnyogok 
járnak.

Fadlalláh herceg hamarosan érezte is, hogy a vezér igazat beszélt. 
Nem telt bele egy perc, egész felhőnyi szúnyog lepte el a tehetetlen 
embert.  Zúgtak,  dünnyögtek,  duruzsoltak  a  füle  körül,  és  csípték, 
szúrták, marták, ahol csak érték.

A rablók pedig sorsára bízták foglyukat. Nem vigyázott rá senki. 
De minek is vigyázott volna? Hiszen moccanni sem tudott a szoros 
kötéltől.  Egyik-másik  rabló,  ha  éppen  arra  vitt  az  útja,  odalépett 
hozzá,  hogy  kárörvendően  az  arcába  nevessen,  de  azután  az  is 
faképnél hagyta.

Lassan  beesteledett.  Ha  addig  ezer  szúnyog  gyötörte  Fadlalláh 
királyfit:  most  tízezer,  százezer  keringett körülötte,  mert  tudvalevő, 



hogy  a  szúnyogok  a  sötétséget  kedvelik.  Sajgott,  égett  a  bőre,  és 
szeme, szája bedagadt a sok csípéstől. Tagjai reszkettek a gyengeségtől, 
mert ha igaz is, hogy egy-egy apró szúnyog csak egy-egy csepp vért 
szív ki az emberből, az is igaz, hogy sok csepp sokra megy. Fadlalláh 
úgy  érezte,  hogy  lassacskán  minden  vér  kifogy  az  ereiből,  ha 
rövidesen segítség nem érkezik.

Segítség? Ugyan, miféle segítséget remélhetett itt, a hatalmas erdő-
ség közepén, egy rejtett völgykatlan legrejtettebb zugában?

Remélni  ugyan  semmit  sem  remélt,  de  a  segítség  azért  mégis 
megérkezett.

Egy kis egér szaglászott, matatott Fadlalláh 
lábánál. A királyfi eleinte ügyet sem vetett a 
zajtalan járású, fürge állatkára. De egyszerre 
csak  arra  figyelt  fel,  hogy  a  kis  egér  bele-
belekap a fogával a kötélbe. Valamikor talán 
húst  vagy  sajtot,  vagy  más  effélét  kötöztek 
vele a rablók, annak a szagát orrontotta meg a 
jó szimatú állat.

Fadlalláh moccanni sem mert,  nehogy el-
riassza  az  egérkét.  Mert  hirtelen  felödött 
benne: itt a segítség!

Csakugyan: a kis  állat  szaporán rágcsálni 
kezdte a kötelet Fadlalláh lábánál, éppen azon 
végén,  amelyen  a  rablók  a  csomót  megkö-
tötték.  És  úgy látszik,  kedvére  való  íze  volt 
ennek  a  furcsa  eledelnek,  mert  addig  abba 
sem hagyta  a  rágcsálást,  ameddig  a  kötelet 
egészen át nem harapta.

A királyfi egyik lába menten kiszabadult, 
és nem került sok időbe, hogy a másik lábáról, 
a  két  kezéről,  egész  testéről  is  lehányja  a 
kötelet.  Amikor  aztán szabadnak érezte  ma-
gát, lábujjhegyen, vigyázva, hogy meg ne reccsentsen valami száraz 



gallyat,  kilopakodott a  táborból,  és  bevágott az  erdő legsűrűbb sű-
rűjébe.

Azt  sem tudta,  hol  van,  merre  jár,  csak  ment,  ment  a  vaksötét 
éjszakában, egyik fa derekától a másikig tapogatódzva, míg csak meg 
nem hajnalodott. S akkor látja ám a derengésben,  hogy valami ös-
vényféle kanyarog előtte. Gondolta: az az ösvény bizonyosan ember-
lakta tájékra vezet, s mivel a rablók éppen az effajta tájékokat kerülik, 
a legbiztonságosabb, ha arrafelé veszi útját. El is indult völgynek, a 
lejtős hegyi ösvényen.

Délfelé járt  az idő, amire az elgyötört,  elcsigázott Fadlalláh letá-
molygott a völgybe. Éppen akkor fordult be egy szamár vonta kordély 
a keresztútról. Egy öregember ült a bakján.

Az öreg megpillantotta a csapzott hajú, tépett gúnyájú ifjút. Meg-
állította a csacsiját.

– Hát  téged ki  hagyott helyben ilyen alaposan? – kérdezte  rész-
véttel.

– Bagdadba  indultam  egy  karavánnal  –  felelte  a  királyfi  –,  de 
haramiák támadtak ránk az erdő szélén. Társaimat lekaszabolták, én is 
csak nehezen menekültem.

– Tudom, hogy a hegyek között veszedelmes haramiák tanyáznak – 
bólintott az öreg. – Már nem egy karavánt kiraboltak, nem egy csa-
patot leöldöstek. Szerencséd van, hogy élve kerültél ki a kezeik közül!

– Bizony, nagy szerencsém volt! – válaszolta Fadlalláh, és elbeszélte 
az  öregnek,  hogy  miképpen  szabadította  ki  kötelékeiből  az  a  kis 
oktalan állat.  Végezetül pedig megkérdezte,  hogy merre vezet az út 
Bagdad felé.

– Ha Bagdadba tartasz, szívesen elviszlek – mondta az öreg –, mert 
én is arra a környékre igyekszem. Elhúz kettőnket is ez a derék csacsi.

Fadlalláh  megköszönte  az  öreg  szívességét,  és  felkapaszkodott  a 
kordélyra. Délutánra az út fordulójában feltűntek előttük Bagdad tor-
nyai.  Kisvártatva  megállt  a  kordély  a  város  kapuja  előtt.  Fadlalláh 
elbúcsúzott az öregtől, és gyalog folytatta útját.



Hanem  most,  hogy  egy  kicsit  kipihente  magát,  egyszerre  meg-
éhezett. Hogyne lett volna éhes, hiszen majd egy álló napja egy falatot 
sem  evett  azon  a  néhány  szem  erdei  bogyón  kívül,  amelyet  a 
sűrűségben csipegetett fel!

Az  éhes  ember  orra  hamar  megérzi  az  ételszagot.  Fadlalláh  is 
jobbra-balra  szimatolt,  mert  valahonnan  friss  kenyér  illatát  terelte 
feléje  a  szellő,  önkéntelenül  is  arra  lépdelt.  Nemsokára  egy  szép, 
emeletes ház elé érkezett: annak a háznak nyitott ablakából áramlott 
ki az utcára a frissen sült kenyér szaga.

Fadlalláh benézett az ablakon. Egy ragyogó szépségű fiatal leányt 
pillantott meg. Éppen azzal foglalatoskodott a konyhában, hogy sze-
letekre vágja a meleg, barna cipót. A leány is feltekintett, meglátta a 
rongyos idegent, s nyilván valami koldusnak nézte, mert gyorsan le-
szelt egy vastag karéjt, majd arca elé vonva fátylát, az ablakhoz lépett, 
és Fadlalláh felé nyújtotta a kenyeret.

– Fogjad, szegény ember! – szólott. – Váljék egészségedre!

A királyfi szívesen nyúlt volna a kenyér után, de hát restellte elfo-
gadni az alamizsnát, mert addigi életében igazán nem szokta meg a 
kéregetést. De meg a leány szépsége, lágy hangja, kecses mozgása is 
annyira lenyűgözte, hogy sem mozdulni, sem mukkanni nem tudott.

– No, vedd el már! – unszolta a leány. – Jó szívvel adom!

Fadlalláh tétován nyúlt a kenyérért.

– Jó  étvágyat!  –  mondta  a  leány,  és  barátságosan  búcsút  intve, 
bezárta az ablakot.

A királyfi sokáig ábrándosan bámult a csukott ablakra. De gyomra 
korgása végül is felriasztotta álmodozásából, és szégyen ide, szégyen 
oda, majszolni kezdte a puha kenyeret.

Amikor valamelyest elverte az éhségét, körülnézett. Egy kis téren 
állt. Körülötte néhány rosszképű fickó lézengett.

– Kinek a háza ez? – kérdezte Fadlalláh az egyiket. – És ki volt az a 
szépséges ifjú hölgy, aki az ablakban megjelent?



– A  ház  a  gazdag  Adbanesz  háza  –  hangzott  a  válasz.  –  Az  a 
szépséges ifjú hölgy pedig, aki neked alamizsnát adott, nem más, mint 
Adbanesz egyetlen leánya, Zemrude. Hát te ki vagy?

Fadlalláh  már  akkor  eltökélte  magában,  amikor  a  hegyi  rablók 
fogságából kiszabadult, hogy ezen a vidéken senkinek sem árulja el a 
nevét és rangját, legfeljebb magának a kalifának, ha majd elébe kerül. 
Ezt felelte hát:

– Szegény vándorlegény vagyok, se házam, se hazám. Azért jöttem 
ebbe a városba, mert azt reméltem, hogy itt valamiképpen megsze-
rezhetem a mindennapi betevő falatot.

– Könyöradományból  akarsz megélni? – nevetett a téren ődöngő 
férfiak egyike.

– Dehogyis! – válaszolta a királyfi. – Dolgozni akarok.



– Munkából akarsz megélni? – kiáltotta a férfi, és még harsányab-
ban kacagott.

Vele nevettek a többiek is.

– Nem értelek benneteket – szólt Fadlalláh. – Miből éljek, ha nem 
dolgozom?

A férfi közelebb lépett hozzá.

– Ide figyelj! – mondta halkan. – Mi is csavargók vagyunk, akár-
csak te. Csakhogy mi nem várunk könyöradományra, de holmi két-
kezi munkára sem vesztegetjük az erőnket. Egyszerűen elvesszük azt, 
ami kell nekünk.

– Vagyis tolvajok vagytok? – kérdezte Fadlalláh.

– Tolvajok,  rablók, csalók, betörők,  gyújtogatok,  gyilkosok: mikor 
hogy kívánja az alkalom. Ma például Adbanesz házát rohanjuk meg, 
mihelyt  besötétedik,  és  kifosztjuk  a  pincétől  a  padlásig.  Azt  taná-
csolom: állj közénk te is! Szükségünk van egy ilyen erős legényre.

A  gonosztevők  eközben  mindenfelől  odacsoportosultak  Fadlalláh 
köré. A királyfi csak azt leste, hol nyílik egy kis rés a szoros ember-
gyűrűn, amerre elmenekülhet.

De menekülésre már nem maradt ideje.  A kádi fegyveresei,  akik 
úgy látszik,  neszét vették, hogy a rablók itt gyülekeznek,  egyszerre 
rajtuk ütöttek.

Fadlalláh nagyon megörült a váratlan segítségnek, s még azon sem 
bánkódott túlságosan, hogy a kádi emberei – akik nem értek rá sokat 
faggatódzni – a tolvajokkal együtt őt magát is elfogták. Gondolta: a 
kádi előtt is ráér bebizonyítani, hogy semmi köze a gonosztevőkhöz.

A kádi furfangja

A kádi  azonban jóformán meg sem hallgatta.  Nem csoda: a tol-
vajok  is  mind  azt  bizonygatták,  hogy  nem is  ismerik  egymást,  és 



minden rossz  szándék nélkül,  merő véletlenségből  találkoztak ott a 
téren.

– Hallgassatok! – kiáltott rájuk a kádi. – Jómadarak vagytok vala-
mennyien, ismerem a híreteket! Lógni fogtok, ahányan vagytok!

– Higgyél nekem, uram! – kérlelte Fadlalláh a bírót. – Nincs egy 
órája, hogy Bagdadba érkeztem.

– Hát akkor minek ácsorogtál Adbanesz háza előtt? – rivallt reá a 
kádi.

– Egy karaj kenyeret kaptam ajándékba Adbanesz leányától – felel-
te a királyfi –, és úgy elbűvölt Zemrude szépsége, hogy magam sem 
tudom, mennyi ideig ábrándoztam az ablaka alatt.

Zemrude nevének hallatára a bíró felütötte a fejét. Előbb magasra 
vonta a szemöldökét,  azután összeráncolta a homlokát,  végül pedig 
szélesen elmosolyodott.

– Mit mondtál? – kérdezte derűsen. – Azt mondtad, hogy azért áll-
dogáltál a ház előtt, hogy Zemrude szépségét csodáljad?

– Szóról szóra így igaz, uram! – felelte Fadlalláh.

A kádit szemlátomást roppantul szórakoztatta a dolog. Egy kis ideig 
némán töprenkedett, majd egyszerre így szólt az ifjúhoz:

– Annyira megtetszett neked Zemrude, hogy akár feleségül is ven-
néd?

A herceget (aki persze most sem árulta el a kilétét) nagyon meg-
lepte a váratlan kérdés. De azért, némi tűnődés után, így válaszolt:

– Zemrude szép is, jó is, miért ne venném feleségül?

– Jól van! – szólt a kádi, kezét dörzsölve. – Hát akkor úgy készülj, 
hogy holnap lesz az esküvő!

Fadlalláh nem sokat értett az egészből, de kíváncsi volt a folyta-
tásra. Ráhagyta hát:

– Nem bánom. Legyen holnap.

A kádi tapsolt. Egy szolga lépett a szobába.



– Vezesd a fürdőbe ezt az ifjút. Ha megtisztálkodott, add reá leg-
szebb hímzett sarumat, legfinomabb selyem bugyogómat, legdíszesebb 
köntösömet. Azután pedig szolgálj fel válogatott ételekből és italokból 
álló  estebédet  a  szobájában:  hadd  derüljön  jókedvre,  ahogy  egy 
boldog vőlegényhez illik.

Fadlalláh követte a szolgát, mert a fürdőre is, a tiszta ruhára is, a jó 
vacsorára is igen áhítozott. Ami pedig a házasságot illeti, ez éppen-
séggel nem volt kedve ellenére – csak azt nem értette, miért buzgól-
kodik ezen olyan serényen a szigorú kádi.

De  hát  hogyan  is  érthette  volna?  Hiszen  nem tudhatta,  hogy  a 
pénzsóvár kádi – aki nem ismerte ugyan Zemrudét, ellenben annál 
jobban ismerte Adbanesz roppant gazdagságának hírét – három ízben 
is  feleségül kérte Adbanesztől  a leányát,  de Adbanesz háromszor is 
elutasította!  És  nem tudhatta  azt  sem,  hogy  a  kádi  azóta  is  ádáz 
haragosa, esküdt ellensége Adbanesznek, és csak arra vár, hogy egy-
szer alkalmas módon megbosszulhassa magát rajta!

Ha mindezt  tudja,  bizonyára másképpen cselekszik.  Így azonban 
mindent rábízott a kádira, és érdeklődéssel várta, hogy mi következik.

Miközben Fadlalláh megfürdött, felöltözött, megvacsorázott, a kádi 
elszalajtotta az egyik törvényszolgát Adbaneszhez. Azt üzente neki, 
hogy bármilyen késő van is,  bizonyos  nagy fontosságú és  halaszt-
hatatlan ügyek miatt azonnal siessen hozzá.

Adbanesz furcsállta ugyan a dolgot, de hát a kádi a törvény embe-
re,  akit  az  maga  elé  idéz,  annak  engedelmeskednie  kell.  Adbanesz 
felkerekedett hát, és két lámpahordozó kíséretében elment a bíróhoz.

– Mit kívánsz tőlem ilyen kései órán? – kérdezte kelletlenül.

– Kedves Adbanesz uram – szólt nyájasan a képmutató kádi –, úgy 
hozta a szerencse, hogy én, akit eddig igaztalanul ellenségednek véltél, 
most fölöttébb örvendetes hírt közölhetek veled. De hát mielőtt bele-
kezdenék, nyújtsunk egymásnak baráti jobbot,  és felejtsük el a régi 
haragot!



Adbanesz igen elcsodálkozott a bíró hirtelen támadt kedvességén, 
mivel azonban a civódásnál mindig is jobban szerette a békességet, a 
kezét nyújtotta.

– Szent a béke! – mondotta.  – Hanem most hadd halljam, miért 
hívattál!

– Zemrude kezét akarom megkérni tőled – felelte a kádi.

Adbanesz arca elborult.

– Ejnye, kádi uram! Hiszen már elégszer megmondtam, hogy nem 
adom hozzád a leányomat.

– Ne vágj a szavamba! – szólt a kádi. – Nem a magam számára 
kérem feleségül Zemrudét. Egy messzi földről jött, valóságos herceg 
szószólója vagyok.

Erre még inkább elkomorult Adbanesz ábrázata.

– Azért  idéztél  magad  elé,  hogy  tréfát  űzz  velem?  –  kérdezte 
haragosan. – És azért ígértél barátságot, hogy kedvedre csúfolhassál?

– Dehogyis tréfálkozom én, dehogyis csúfolódom! Színtiszta igaz-
ság minden szavam. Tudd meg, hogy nagy titokban Bagdadba érkezett 
Abul  Kászim  bászrai  szultán  egyetlen  fia,  és  itt  szállt  meg,  az  én 
szerény házamban. A herceg álruhában sétát tett a városban. Leányod 
éhes kéregetőnek nézte, és alamizsnát adott neki. A herceget elbűvölte 
leányod  szépsége  és  jósága,  s  most  legfőbb  vágya,  hogy  feleségül 
vehesse, és megoszthassa vele trónörökösi székét.

– El sem hihetem, hogy ekkora tisztesség érjen engem és leányo-
mat! – kiáltott fel Adbanesz.

És gyanakodva hozzátette:

– Igazán nem tréfálkozol?

– Megértem a csodálkozásodat és a hitetlenségedet, kedves barátom 
– válaszolta a furfangos kádi. – De hát, ha az én szavamban kétel-
kedel, hadd szóljon veled maga a herceg.



S azzal behívta a szobába a gazdag díszruhába öltözött Fadlalláh 
királyfit,  akiről  persze  nem  is  sejtette,  hogy  valójában  kicsoda-
micsoda.

Adbanesz,  homlokára,  szájára,  majd  szívére  tett  kézzel,  mélyen 
meghajolt Fadlalláh előtt.

– Herceg úr – szólt megilletődve –, életem legboldogabb napja a 
mai, amelyen megismerhettelek.

Fadlalláh meglepetten tekintett Adbaneszre. Hiszen nevét, rangját 
titokban tartotta mindenki előtt! Honnan tudhatja mégis ez a derék 
bagdadi ember, hogy kivel beszél?

– Miért szólítasz hercegnek? – kérdezte zavartan.

– Hát minek szólíthatnálak, nagyuram? – felelte Adbanesz. – Nem 
vagy-e egy dicső uralkodó egyetlen fia és egy nagy ország trónjának 
örököse?

Fadlalláh királyfi nem sejtette, hogy a távollétében mit hazudozott 
róla a kádi, hanem azt gondolta, hogy Abdanesz valamiképpen rájött 
a titkára. így felelt hát:

– Mit tagadjam: csakugyan az vagyok. Nem akartam ugyan elárul-
ni senkinek, de ha már felismertél, nem áltatlak tovább.

– Köszönöm a bizalmadat, nagyuram! – szólt Adbanesz. – És most, 
kérlek, mondd meg azt is: igaz-e, hogy leányom elnyerte kegyelmes 
tetszésedet?

– Való igaz! – felelte Fadlalláh. – Olyannyira igaz, hogy feleségül is 
veszem, ha ugyan hozzám adod.

– Hogy hozzád adom-e? – kiáltotta Adbanesz. – Áldom a szeren-
csét, amely téged igénytelen házam elé vezérelt!

A körmönfont kádi titokban pompásan mulatott ezen a párbeszé-
den.  Azt  hitte,  hogy  Fadlalláh  (akit  még  mindig  valami  csavargó-
félének tartott) csak szerepet játszik, amikor hercegnek vallja magát, 
és elismeréssel állapította meg, hogy kitűnően játssza a szerepét.



– Örülök, hogy ilyen hamar létrejött az egyezség – mondta nagy 
vidáman. – Gondolom, akár mindjárt holnap megtarthatjátok az eskü-
vőt.

– Minél korábban, annál jobb! – válaszolta lelkesen Adbanesz.

Másnap  reggel  Adbanesz  küldöncei  szerteszaladtak  a  városban, 
hogy  mindenütt  tudassák  a  nevezetes  hírt.  Déltájt,  amikor  az  ősz 
szakállú imám összeadta a fiatal párt, a város előkelőségei csak úgy 
nyüzsögtek Adbanesz feldíszített házában.

A nagy tolongásban senki sem vette észre, hogy a kádi hiányzik a 
fényes vendégseregből. A házigazda kezét szorongató vendégek csak 
arra figyeltek fel, hogy egyszerre nyílik az ajtó, belép a terembe a kádi 
szolgája,  és  egy  nyaláb  rongyos,  piszkos  ruhát  a  magasba  emelve, 
fennhangon így szól Zemrude újdonsült férjéhez:

– Gazdám, a kádi azt üzeni, hogy vesd le ezt a díszes ruhát, amelyet 
kölcsönadott neked, és öltsd fel helyettük csavargó-rongyaidat.

A vendégek  elnémultak  a  megdöbbenéstől,  Zemrude  felsikoltott, 
Fadlalláh elhalványodott.



Adbanesz pedig a felindulástól remegő hangon kérdezte:

– Mit jelentsen ez?

– Csak azt, uram – felelte csúfondáros hangon a szolga –, hogy ez a 
fickó, akit te leányod hercegi férjének tisztelsz, közönséges csavargó. 
Egy tolvajbandával együtt fogták el tegnap a házad előtt a kádi fegy-
veresei.

– Ez nem lehet igaz! – kiáltotta a házigazda.

De a szolga addigra már eltűnt a teremből. Mindenki Fadlalláhra 
nézett.

– Ez az ember igazat beszélt! – szólt Fadlalláh.

– Úgy értsem ezt, hogy te nem vagy a bászrai szultán fia? – hebegte 
Adbanesz.

– Nem én! – nevetett Fadlalláh. – Ki mondta neked, hogy a bászrai 
szultán fia vagyok?

– Ó, te gyalázatos! – hördült fel Adbanesz. – Összejátszottál a kádi-
val,  hogy csúffá tégy az egész város előtt! Ki  vagy hát  valójában? 
Mondd meg, de tüstént!

Fadlalláh már éppen válaszra nyitotta a  száját,  amikor  Zemrude 
hirtelen eléje állt.

– Ne szólj  egy szót sem! – kiáltotta a leány. – Mielőtt bármit is 
felelnél, nekem van valami mondanivalóm!

S azzal atyja és a vendégsereg felé fordulva, így szólt:

– Nem tudom, ki ez az ifjú. Csak azt tudom, hogy szeretem: meg-
szerettem már abban a pillanatban, amikor koldusrongyaiban megállt 
az ablakom alatt. Nem törődöm azzal, hogy mi a neve, mi a rangja, 
hanem fogadom, hogy hűséges felesége maradok egész életemben.

– Leányom! – kérlelte az apja. – Fontold meg, hogy mit beszélsz!

– Szörnyűség! – zúgták a vendégek.



– Hallgass  meg  engem is,  apósomuram!  –  fordult  a  nagy  zsivaj 
közepette Adbaneszhez a herceg. – Hadd mondjam meg, hogy ki va-
gyok!

A terem elcsendesedett.

– Nem vagyok a bászrai szultán fia, ez igaz – folytatta a herceg –, 
de azért nem vagyok alábbvaló nála. Nevem Fadlalláh, s atyám Ortok, 
a moszuli király!

– A moszuli király! – suttogták ámultan a vendégek.

– Bocsáss meg, hercegem! – rebegte Adbanesz, és homlokára, szájá-
ra, majd szívére tett kézzel, még mélyebben hajolt meg Fadlalláh előtt, 
mint az előző este. – Ne vedd zokon, hogy az imént elhamarkodottan 
megbántottalak!

– Őszintén szólva – csóválta a fejét Zemrude – most már én sem 
értem a dolgot.

Fadlalláh  királyfi  erre  sorjában  elmondott mindent:  hogyan  kelt 
útra Bagdad felé, hogyan esett a rablók fogságába, hogyan mentette 
meg az életét egy falánk kis egér, hogyan keveredett a tolvajok közé. 
És  végül,  nagyokat  kacagva,  megfejtette  azt  a  titkot  is,  amelynek 
nyitjára ő maga is  csak most jött rá: hogyan csapta be önmagát a 
kaján szándékú kádi, aki nem tudta, hogy igazat beszél, amikor azt 
mondta  Adbanesznek,  hogy  egy  valóságos  herceg  nevében  kéri 
feleségül a leányát.

– Hanem most aztán rajtam a sor! – kiáltotta haragosan Adbanesz. 
– Ezegyszer visszaadom a kádinak a kölcsönt!

De most ismét megszólalt Zemrude:

– Kérlek,  atyám, bízzad reám a kádi  megleckéztetését.  Elvégre  is 
engem akart csúffá tenni: illendő hát,  hogy én fizessek meg neki a 
gonosz szándékú furfangért!

Adbanesz is,  Fadlalláh is  belátták, hogy Zemrude indulata jogos, 
kívánsága pedig méltányos.  Nem ellenkeztek hát,  amikor  Zemrude, 
búcsút  mondva  férjének,  atyjának  és  vendégeiknek,  visszavonult  a 



szobájába, hogy felkészüljön arra a tréfára, amelyet a kádi rovására 
kieszelt.

Zemrude bosszúja

Zemrude a szobájában levetette ékes lakodalmi köntösét,  és egy-
szerű, csinos hétköznapi ruhát öltött. Azután sűrűn lefátyolozta arcát, 
és anélkül, hogy bárkivel is közölte volna, hová készül, gyors léptekkel 
elhagyta a házat.

Egyenesen a kádihoz sietett.

Széles jókedvében találta a bírót, mert a szolga éppen akkor beszélte 
el gazdájának, hogy Adbanesz, a leánya meg a vendégek mennyire 
megrökönyödtek, amikor meghallották, hogy az, akit a bászrai szultán 
fiának gondoltak, igazában csak holmi silány, hazátlan csavargó. Azt 
ugyanis  már  nem  tudhatta  a  szolga  (aki  dolga  végeztével  tüstént 
sarkon fordult, és eltávozott Adbanesz házából), hogy akit a kádi si-
lány, hazátlan csavargónak nézett, valójában nem más, mint a moszuli 
király  fia.  Ezért  hát  a  kádi  azt  hitte,  hogy  sikerült  alaposan  meg-
csúfolnia haragosát, és igen elégedett volt.

– Ki vagy te, ifjú hölgy? – tudakolta a kádi.

– Zulejka  a  nevem –  füllentette  Zemrude  –,  Omárnak,  a  város-
kapunál lakó foltozó vargának vagyok a leánya.

– Nem is tudtam, hogy Omárnak leánya van! – csodálkozott el a 
kádi.

– Nem is tudhattad, kádi uram – felelte Zemrude –, hiszen atyám 
mindenhol  azt  állítja,  hogy egyetlen gyermeke sincs.  Engem szüle-
tésem  óta  házunk  leghátulsó  szobájában  rejteget,  s  hogy  meg  ne 
szökhessem, nem átall ketrecbe zárni. Most is csak véletlenül felejtette 
nyitva a ketrec ajtaját, s én kihasználva az alkalmat, gyorsan hozzád 
menekültem, hogy elpanaszoljam méltatlan sorsomat.



– Jól tetted, hogy hozzám fordultál, leányom, nagyon jól tetted! – 
szólt a kádi. – Nyugodt lehetsz, nem hagyom annyiban a dolgot.

– Más leányt az én koromban már férjhez adnak a szülei – folytatta 
a panaszkodást a fortélyos Zemrude –, az én atyám azonban még azt 
is eltitkolja, hogy a világon vagyok. Hébe-korba megesett, hogy egyik-
másik  látogatónk  egy  óvatlan  pillanatban  megpillantott  a  ketre-
cemben,  és  megkérdezte  atyámtól:  „Miféle  leányt  őrzöl  abban  a 
ketrecben?” S tudod, mit felelt az atyám? „Nem leány az, hanem egy 
csúnya, nagy, szőrös majom” – ezt mondta, nem is egyszer.

– No de ilyent – kiáltott fel csodálkozva a kádi. – És miért cselekszi 
ezt?

– Azért,  mert  semmi  áron  sem  akar  férjhez  adni  –  válaszolta 
Zemrude. – Pedig hát nézz reám, és mondd meg: igazán majomhoz 
vagyok hasonlatos? Igazán rászolgálok arra, hogy elzárjanak a világ 
elől? Igazán megérdemlem azt, hogy ketrecben tartsanak?

S azzal leeresztette arcáról a fátylat.

– Ó, te szépséges ifjú hölgy! – kiáltott fel elragadtatással a bíró. – 
Nemhogy  a  majomhoz,  de  még  a  földi  asszonyokhoz  sem  vagy 
hasonlítható! Csak a tündérek sorában találni másodat!

– Tehát  úgy  véled,  hogy  nem vagyok  csúnya?  –  kérdezte  nagy 
ártatlanul  Zemrude.  –  S  azt  gondolod,  hogy  akad  olyan  férfi,  aki 
hajlandó feleségül venni?

– Hogy akad-e? – válaszolta lelkesen a bíró. – Akár én magam is 
szívesen  lennék  a  férjed,  ha  ugyan  te  is  szívesen  hozzám  jönnél 
feleségül!

– Igaz ez? – csapta össze a kezét Zemrude tettetett örömmel. – Mert 
megvallom, hogy mindig olyan férjet kívántam magamnak, amilyen 
te vagy, kádi uram!

– Hát  akkor  eredj  haza  gyorsan,  szépséges  Zulejka!  –  mondta  a 
bíró.  – Tüstént beszélek atyáddal,  s  tudom, hogy Bagdad város fő-
bírájától nem meri majd megtagadni a leánya kezét.



– Ó, akkor nem ismered az atyámat! – kiáltotta Zemrude. – Neked 
is csak azt feleli majd, amit a többieknek: „Nincs nekem leányom.” Te 
erre megkérdezed: „Hát akkor ki kuksol ott, abban a ketrecben?” Ő 
pedig azt válaszolja: „Egy nagy, csúnya, szőrös majom.”

– Sose félts engem! – felelte a bíró. – Nem olyan könnyű túljárni az 
én eszemen! Mert ha engem is azzal a mesével akar félrevezetni, hogy 
majma van, nem pedig leánya, én azt felelem: „Sebaj! Én éppen azt a 
majmot akarom feleségül venni!” Erre aztán egy szava sem lehet.

S  már  előre  jót  mulatott  a  ravaszságán.  Zemrude  szívből  vele 
kacagott.

– Tudom, hogy bölcs ember vagy, kádi uram – mondotta –, és igen 
bízom abban, hogy megegyezel az atyámmal.

Fadlalláh ifjú felesége ismét arcára vonta a fátylat és hazatért.

A kádi pedig magához szólította a szolgáját.



– Rohanj a városkapunál lakó Omár vargához, és mondd meg neki, 
hogy azonnal jöjjön ide, mert sürgős beszédem van vele.

A  szolga  elsietett,  és  nemsokára  vissza  is  érkezett,  a  vargával 
együtt.

– Ide figyelj, varga! – szólt a kádi. – Tudod-e, hogy ki vagyok én?

– Hogyne  tudnám,  uram  –  válaszolta  a  varga.  –  Bagdad  város 
főbírája.

– Hát akkor azt mondd meg: mit felelhet egy közönséges foltozó 
varga, ha Bagdad város főbírája feleségül kéri a leányát?

– Csak  azt,  hogy  nagy  tisztességnek  tartja  a  kérést,  különb  sze-
rencséről nem is álmodhatott.

– Vagyis nem feleli azt, hogy neki nincs is leánya?

Omár nem értette, hogy hová akar kilyukadni a kádi. Megvonta a 
vállát, és így válaszolt:

– Ha leánya is van, esze is van, akkor bizony nem feleli ezt.

– Jól van varga! – szólt elégedetten a kádi. – Örülök, hogy meg-
egyeztünk.

– Megegyeztünk? – ismételte csodálkozva Omár. – Miben egyez-
tünk meg, uram?

– Hát abban, hogy feleségül adod hozzám a lányodat.

– De hiszen nekem nincsen leányom! – kiáltotta a varga.

– Ejnye,  ejnye!  –  csóválta  a  fejét  a  bíró.  –  Úgy látszik  mégsem 
akarsz jó útra térni! Mire való az efféle hazudozás? Azt hiszed, hogy 
az orromnál fogva vezethetsz?

– Ments isten! – tiltakozott a varga. – De mit tegyek, hogyha az az 
igazság, hogy egyetlen gyermekem sincs!

– Látom, konok és ostoba ember vagy – mondta a bíró. – De hát ne 
félj,  majd  én  kivallatlak!  Arra  felelj:  miféle  leányt  őrzöl  ketrecbe 
zárva a házad leghátulsó szobájában?



– Nem leány az uram, hanem egy nagy, csúnya, szőrös majom – 
válaszolta Omár. – Egy vándor kereskedőtől vásároltam két eszten-
deje, a feleségem játszadozik vele néhanap, ha elunja magát.

A varga igazat mondott: csakugyan nem volt leánya, de csakugyan 
volt egy majma. Zemrude már régóta jól tudta ezt, hiszen nemegyszer 
varratott  papucsot  Omár  műhelyében,  s  olyankor  mindig  megláto-
gatta  Zulejkát,  a  barátságos  majmot,  hogy  egy  kis  datolyával,  na-
ranccsal kedveskedjék neki.

De a kádi azt vélte igaznak, amit a fortélyos Zemrude hitetett el 
vele.

– Úgy? –  kérdezte  csúfondárosan.  –  Tehát  azt  állítod,  hogy  egy 
nagy,  csúnya,  szőrös  majom  kuksol  abban  a  ketrecben! ...  S  nem 
mondanád meg, hogy hívják azt a majmot?

– Zulejkának – felelte gyanútlanul Omár.

– No hát akkor ide figyelj, varga! – csapott az asztalra diadalmasan 
a kádi. – Tudd meg, hogy épp az imént beszéltem Zulejkával!

– Beszéltél Zulejkával? – kérdezte elképedten a varga. – Hát az meg 
hogy lehet, uram?

– Itt járt nálam, és bepanaszolt, hogy nem akarod férjhez adni.

– Bepanaszolt, hogy nem akarom férjhez adni? Kérlek, kádi uram, 
ne tarts bolonddá!

– Ugye, erre nem számítottál? – kacagott a kádi. – Azt hitted, hogy 
örökre elrejtheted a világ elől! De hát nem sikerült a terved. Már meg 
is állapodtam Zulejkával, hogy feleségül veszem.

– Feleségül veszel egy majmot? – kiáltotta elhűlve a varga.

– Ejnye,  te megátalkodott, gonosz ember!  – kiáltotta mérgesen a 
kádi.  – Hát nem használ  a szép szó? Vigyázz, mert majd mindjárt 
másképpen beszélek!

Omár a fejét vakarta. Bagdad város főbírája hatalmas férfiú, nem 
tanácsos ujjat húzni vele!



– Igazán nem tréfálsz,  uram? –  kérdezte.  –  Csakugyan feleségül 
akarod venni Zulejkát?

– Eltökélt szándékom! – felelte keményen a kádi.

– Hát akkor, isten neki! – mondta a varga. – Nem bánom: Zulejka a 
tiéd.

– No, ez már tisztességes beszéd! – bólintott a kádi. – Itt a kezem, 
csapj belé, megalkudtunk!

Hanem a vargának megvolt a magához való esze.

Látta,  mennyire  ragaszkodik  a  kádi  Zulejkához,  és  ezt  gondolta 
magában:

„Ha már  megbolondult  a  kádi,  legalább valami  hasznom legyen 
abból, hogy meg kell válnom kedves majmomtól!”

Így szólt hát:

– Még nem kész az alku, kádi uram! Zulejka nagyon a szívemhez 
nőtt. Nem válok meg tőle olcsóbban, mint ezer aranyért.

– Ezer  aranyért?  –  horkantott  a  bíró.  –  De  hiszen  az  valóságos 
vagyon!

– Nem tagadom, szép pénz – felelte Omár –, de hát ennyi az ára.

A kádi a fejét vakarta.

Aztán bólintott.

– No,  nem bánom! – mondta.  –  Ma jókedvemben vagyok,  mert 
sikerült  alaposan megcsúfolnom egy régi  haragosomat.  Legyen hát 
ezer arany!

Mindjárt ki is húzta a ládafiát, kivett belőle egy nagyhasú zacskót, 
és odalökte a vargának.

– Nesze, itt a pénzed! Hanem most aztán eredj szaporán, küldd ide 
Zulejkát!

Omár fogta a zacskót, de nem mozdult.

– Mi kell még? – kérdezte türelmetlenül a bíró.



– Csak annyit kérek, nagyuram – felelte a varga –, hogy add írásba: 
én váltig figyelmeztettelek, hogy Zulejka nem leány, hanem majom.

A kádi elnevette magát:

– Makacs ember vagy. De ha csak ez kell, megkaphatod.

S  azzal  papírt,  írószerszámot  ragadott,  megszerkesztette  az  írást 
úgy, ahogy a varga kívánta, nagy díszesen alákanyarította a nevét, s 
még a pecsétjét is rája ütötte.

– Most már aztán csakugyan áll az alku! – mondta Omár. – Me-
gyek és küldöm Zulejkát.

A  bíró  maga  elé  hívatta  valamennyi  szolgáját.  Megparancsolta, 
hogy egy-kettőre díszítsék fel  virággal  a  ház  kapuját,  terítsék fel  a 
legszebb szőnyegeket, permetezzék tele drága illatszerekkel az összes 
szobákat,  készítsenek  pompás  lakomát,  hívjanak  zenészeket,  mert 
méltóan akarja fogadni szépséges ifjú menyasszonyát.

Nem telt  bele fél  óra,  két teherhordó állt  meg a kádi  háza előtt. 
Valami pokróccal letakart holmit cipeltek a hátukon.  A pokróc alól 
mocorgás, kaffogás, makogás hallatszott.

– Mit hoztatok? – kérdezte bosszúsan a kádi, aki legszebb díszruhá-
jában maga is a kapuban várakozott.

– Zulejkát – felelték a teherhordók –, és Omár varga üzenetét. Azt 
üzeni a varga, hogy Zulejka szívesen megeszik mindenfajta gyümöl-
csöt, de kiváltképpen a datolyát és a fügét kedveli.

A  két  teherhordó  letette  a  földre  azt  a  valamit,  amit  hozott,  és 
feleletet sem várva, eltávozott.

A kádi pedig letépte a pokrócot arról a valamiről, s hát mit lát? Egy 
hatalmas, csúf, szőrös majom vicsorgott reá egy hatalmas ketrecből.

Haját tépve, dühtől fuldokolva rohant egyenesen Omár házába.

– Mit küldtél nekem, te gazember? – ordított a vargára. – Hiszen én 
a leányodat kértem, nem pedig ezt a csúf, nagy, szőrös állatot!



– Ne dühösködjél, jó uram! – békítette a varga. – Megmondtam jó 
előre, hogy Zulejka nem lány, hanem majom, még írást is adtál róla!

– Ezt nem viszed el szárazon! – kiáltotta tajtékozva a bíró. – Gye-
rünk a kalifához, az majd igazságot tesz!

– Akár mindjárt is mehetünk – felelte Omár.

Harun al Rasid tróntermének ajtajában azonban egy testőr útjukat 
állta:

– Nem lehet bemenni. Most éppen Fadlalláh moszuli királyfi és ifjú 
felesége tisztelkedik a mi felséges uralkodónknál.

A kádi azonban se látott, se hallott. Félrelökte a meglepett testőrt, 
és berontott a trónterembe.

– Felséges királyom – kiáltotta –, tégy igazságot!

És kérdést, engedelmet sem várva, elhebegte, elhadarta a panaszát. 
Elmondta, hogy nem sokkal azelőtt, egy tündérszép hölgy járt nála: 
Zulejkának, Omár leányának hazudta magát, pedig hát Zulejka nem 
más, mint a varga csúf, nagy, szőrös majma.

A kalifa mindjárt  látta,  hogy a kádi valami tréfa áldozata lett, s 
mert mulattatta a dolog, hagyta, hadd beszéljen.

– Húzasd karóba a vargát, felséges uram! – könyörgött a kádi. – 
Vágasd le a fejét, négyeltesd fel, de legfőképpen parancsold meg neki, 
hogy fizesse vissza az ezer aranyamat!

– Csak türelem! – intette Harun al Rasid. – Előbb tudni szeretném, 
hogy ki  volt  az a  tündérszép hölgy,  aki  nálad járt,  és  Omár varga 
leányának mondta magát.

– Hiszen éppen ezt szeretném tudni én is! – kiáltotta a kádi.

– Majd megmondom én! – szólalt meg egy vidám hang.

Mindenki odatekintett. Zemrude szólt, aki férje, Fadlalláh királyfi 
oldalán ott állt a trónszék mellett. Leeresztette arcáról a fátyolt.

– Nézz meg jól, kádi – mondotta –, és mindjárt megtudod, ki az, 
akit keresel.



– Zulejka! – suttogta a kádi.

– Zemrude a nevem – igazította helyre a leány. – Adbanesz leánya 
vagyok, a férjem pedig Fadlalláh herceg, Moszul trónörököse.

A kádi majd hanyatt vágódott a megdöbbenéstől. Nem csoda! Hi-
szen csak most tudta meg, hogy a tréfa visszájára sült el: akit ő akart 
megcsúfolni, az csúfolta meg őt.

Harun al Rasid – akinek Fadlalláh meg a felesége már korábban 
elbeszélt mindent – akkorát nevetett, hogy még a könnye is kicsor-
dult.

Aztán komolyságot erőltetett az arcára, és így szólt a kádihoz:

– Azt  mondod:  ezer  aranyat  fizettél  Zulejkáért.  Hát  a  ketrecért, 
azért mennyit fizettél?

– Azért nem fizettem semmit, felséges uram – dadogta a kádi.

– No lám! – mondta a kalifa.  – Hát akkor annak az árával még 
adósa vagy Omárnak. Gyorsan adj neki még száz aranyat, és aztán ne 
is lássalak.

A kádi nyögve, morogva, dohogva leszámolta a varga kezébe a száz 
aranyat, és keserves ábrázattal, sietve elkotródott a palotából.

Nemsokára a királyfi és felesége is távozni készült.

– Mondd meg felséges atyádnak, ifjú herceg – mondta búcsúzóul 
Fadlalláhnak a kalifa –, hogy amiért ilyen bátor és becsületes fia van, 
fiának pedig  ilyen szép,  okos,  talpraesett felesége:  mostantól  fogva 
elengedem neki az évi adót.

Fadlalláh  és  Zemrude  ráadásul  még  egy-egy  gazdag  szerszámú, 
szép  arabus  pejlovat  is  kapott  ajándékba  Harun  al  Rasidtól.  Azon 
kocogtak  Moszul  felé,  sietve,  hogy  minél  előbb  az  öreg  király 
udvarába érkezzenek. De időnként – valahányszor csak eszükbe jutott 
a póruljárt kádi története – meg-megálltak az úton, hogy kedvükre 
kikacaghassák magukat.



Abu Ibn Sziná tudománya

rmuz  király,  Asztrahán  ifjú,  vidám  uralkodója  egy  napon 
magához hívatta nagyvezírét, és így szólt hozzá.O

– Kedvem támadt egy kis utazgatásra. Azt gondolom, hogy nekem 
magamnak  is,  országomnak  is  csak  hasznára  lehet,  ha  megismer-
kedem egynémely idegen nép szokásaival, és elsajátítok néhány olyan 
tudományt, amely minálunk nem ismeretes. Elhatároztam hát, hogy 
elmegyek világot látni.

A nagyvezír ezt válaszolta:

– Való igaz,  nagyuram, hogy neked magadnak is,  országodnak is 
csak hasznára lehet, ha megismerkedel egynémely idegen nép szoká-
saival, és elsajátítasz néhány olyan tudományt, amely minálunk nem 
ismeretes. Mindjárt tudatom is az érkezésedet a szomszédos országok 
uralkodóival, hogy királyi rangodhoz méltóan fogadjanak.

– Eszedbe se jusson efféle! – felelte a király. – Unom már a királyi 
pompát meg a sok hajbókolást, ceremóniát. Nem vendégeskedni aka-
rok én, hanem szabadon nézelődni. Ezért hát arra kérlek, hogy tartsd 
titokban a szándékomat.

– Úgy lesz, ahogy parancsolod, felséges uram – hajolt meg a nagy-
vezír. – Hanem akkor legalább végy magad mellé ezer jó fegyverest, 
hogy biztonságban járhasd a világot.

– Nem kell nekem fegyveres, nemhogy ezer, de egy sem! – vála-
szolta  Ormuz király.  –  Egyetlen kísérőt  viszek magammal:  hajdani 
tanítómesteremet, mostani legbelső tanácsadómat: az ősz Huszejnt.

A nagyvezír váltig dörmögött, elégedetlenkedett, csóválta a fejét, de 
hát mit volt mit tennie: bele kellett nyugodnia a király akaratába.

Másnap  reggel  a  király  és  Huszejn,  egyszerű  öltözetben,  útnak 
indult.



Átkeltek  a  Volgán,  át  a  Kaspi-tengeren;  sok  földet  bejártak,  sok 
országot megismertek, sok tudományban jártasságot szereztek.

Végül is, hosszú vándorlás után, Khorezm városába érkeztek, ahol 
akkortájt a hatalmas és kegyetlen Arzelán szultán uralkodott.

A jövevények megszálltak egy vendégfogadóban, kialudták fáradal-
maikat,  megfürödtek,  megreggeliztek,  tiszta  ruhát  öltöttek.  Azután 
pedig  elindultak,  hogy  megtekintsék  a  város  látnivalóit:  a  messze 
földön híres palotákat, pompás kerteket, tornyokat, hidakat, templo-
mokat, a bazárt, a kézművesek boltjait.

Már majd az egész várost bejárták, amikor egy magas kőfal övezte 
kertet  pillantottak meg.  Karcsú  fák  sötétzöld  lombja  és  szökőkutak 
ezüst vízsugara magaslott ki a fal mögül.

Egy imám jött feléjük a fal árnyékában. Ormuz megállította.

– Mondd csak, barátom – szólt hozzá –, miféle kert ez, amely előtt 
állunk?

– A szultán palotájának kertje – válaszolta az imám. – Valamikor, 
az  öreg szultán  uralkodása idején,  tárva-nyitva állt  mindenki  előtt. 
Amióta azonban a fia, Arzelán a szultán, senkinek sincs bejárása ide. 
Aki pedig mégis bemerészkedik, annak a szultán tüstént fejét véteti.

– Aztán miért félti ennyire a kertjét a szultán? – tudakolta Ormuz. 
– Talán valami rejtegetni valója van odabent?

– Van bizony: a leánya, Rezia hercegkisasszony, azt rejtegeti ilyen 
nagyon.

– Olyan csúnya az a hercegkisasszony? – kérdezte Ormuz.

– Csúnya? – nevetett az imám. – Olyan szép, hogy szebbet álmodni 
sem lehet. Éppen azért rejtegeti az atyja. A szultán ugyanis minden-
áron a nagyhatalmú gaznai fejedelemhez akarja hozzáerőltetni a leá-
nyát. Rezia nagyon húzódozik a házasságtól, de a király azt gondolja, 
hogy ha évszámra egyetlen valamire való férfiembert sem lát maga 
körül, végül majd mégiscsak ráfanyalodik a házasságra.



– És ha, teszem azt, valamely király kérné meg a hercegkisasszony 
kezét, hatalmasabb, mint a gaznai fejedelem, annak vajon mit felelne 
a szultán?

– Megpróbálta  már,  nem is  egy  – 
válaszolta  az  imám.  –  De  a  szultán 
még csak Rezia közelébe sem engedte 
őket. Legutóbb Kandahár királya járt 
itt leánykérőben,  de  a  szultán  azt  is 
elutasította, s amikor a király engede-
lem nélkül akart belépni a kertbe, az 
őrökkel  űzette  el  onnan.  Azóta  is 
folyton  attól  tartunk,  hogy  haddal 
támad a városra, így bosszulja meg a 
sértést.

Ormuz megköszönte az imám fel-
világosításait, és tovább sétált Huszejn oldalán.

Hanem a kíváncsiság nem hagyta nyugodni.

– Nagyon szeretném látni azt a világszép Reziát! – mondta. – Meg 
aztán azt sem bánnám, ha valami ügyes csellel megbosszanthatnám 
egy kicsit ezt a kevély szultánt!

– Hová gondolsz, uram! – kiáltott fel Huszejn. – Csak nem teszed 
kockára az életedet egy csíny kedvéért?

– Sose féltsd az életemet! – felelte Ormuz. – Túljárok én Arzelán 
eszén!

– Hallgass ősz tanítómesteredre és tanácsadódra, felséges királyom! 
– intette Huszejn. – Tégy le szándékodról, és gyere velem: hagyjuk el 
ezt a várost, minél hamarabb!

De a  király  megmakacsolta  magát.  Elhatározta,  hogy  valamiféle 
furfanggal  belopódzik  a  kertbe,  és  megnézi,  igazán  olyan  szép-e  a 
szultán leánya, mint amilyennek mondják.



Kisvártatva már ki is eszelte a tervet. Addig kérdezősködött, amíg 
megtudta, hogy hol lakik a szultán kertésze. Felkereste az öreget, és 
köszönés helyett egy zacskó aranyat nyomott a kezébe.

– Fogd ezt a pénzt – mondta –, de úgy nézd, hogy ez csak előleg. 
Ha megteszed, amire kérlek, kétszer ennyi üti a markodat.

Az öreg gyanakodva forgatta a kezében a zacskót.

– Mit  kell  tennem ezért  a kincsért? – kérdezte.  – Mert azt meg-
mondom előre, hogy ha szegény ember vagyok is, a becsületem nem 
eladó!

– Nem kívánok én tőled semmiféle becstelenséget – felelte Ormuz. 
– Ártatlan tréfa az, amiben a segítségedet kérem. Fogadj fel inasod-
nak, és intézd úgy, hogy megláthassam Rezia hercegkisasszonyt.

– És ezt te ártatlan tréfának nevezed, uram? – kiáltotta az öreg. – 
Ha a szultán felfedezi  a  csalást,  mindkettőnknek fejét  véteti!  Nem, 
nem! Vidd az aranyodat, és egy szót se szólj többet erről az eszeveszett 
gondolatról!

– Sose félj a szultántól! – válaszolta Ormuz. – Ha rájön a cselre, 
mindent magamra vállalok: azt mondom majd, hogy téged is meg-
tévesztettelek.

Addig-addig  beszélt,  nyugtatgatta  az  öreget,  amíg  az  végül  is 
engedett.

– No, nem bánom – mondta –, felfogadlak. Hanem a köntösödet 
kopott gúnyával kell  felcserélned,  arcodat festékkel kell  elrútítanod, 
kondor fürtjeidre pedig marhahólyagot kell húznod, hogy úgy fessél, 
mint akinek minden szál haja kihullott már az öregségtől.

A király örömest ráállt a dologra. Huszejn aggodalmas, rosszalló 
fejcsóválása közben kopott, szegényes gúnyát húzott, ráncokat festett 
ifjú arcára, és marhabőrt húzott hollófekete fürtjeire. Úgy elváltozott, 
hogy amikor végezetül a tükörbe nézett, szinte maga sem ismerte fel 
magát.



Ormuz  elbúcsúzott  tanítómesterétől,  és  a  kertész  kíséretében 
belépett  a  tilalmas  kertbe.  Odabent  az  öreg  egy  kapát  nyomott  a 
kezébe (mert a királynak dolgoznia kellett, hogy gyanút ne keltsen), és 
meghagyta, hogy forgassa meg a földet az egyik virágos ágyásban.

Javában kertészkedett Ormuz, amikor egy kis testőrcsapat vonult el 
a közelében, a kerti úton. A király hallotta a beszélgetésüket.

– Az  öreg  kertész,  úgy látszik,  új  legényt  fogadott – mondta  az 
egyik.

– Legénynek éppen nem legény – nevetett a másik. – Megvan ez 
már vagy hetven éves.

– Épp ilyen legény kell ide, ilyen ráncos, kopasz fejű vénség – szólt 
a harmadik. – Ettől legalább nem félti majd Rezia hercegkisasszonyt a 
szultán.

A testőrök elvonultak, Ormuz pedig elégedetten mosolygott magá-
ban, mert látta, hogy álöltözete és furcsa parókája jól leplezi korát és 
valódi külsejét.

Estig  szorgalmasan  kapált  a  király,  s  csak  akkor  hagyta  abba  a 
munkát,  amikor  az  öreg  kertész  odalépett  hozzá,  és  rászólt,  hogy 
elérkezett a pihenés ideje.

Mindketten leheveredtek  egy hűs  vizű medence partján,  egy  ár-
nyékos fa alá. A kertész egy tál rizses húst meg egy korsó bort rakott 
elé, s maga is nekilátott. Ettek, ittak, vidáman tréfálkoztak.

Olyan jó kedvük támadt, hogy az öreg hamarosan lantot kerített, és 
dalba fogott.

Ezt a kis tréfás éneket rögtönözte:

Munka után, víg kertészek,
Lombok hűsén heverésznek.
Nagyot isznak, nagyot falnak –
S ezzel vége is a dalnak!

Átnyújtotta a lantot Ormuznak.



– Hadd halljam, értesz-e te is a dalhoz meg a lantpengetéshez!

Ormuz király valóságos művésze volt a lantjátéknak és az éneknek, 
s értett a versek rögtönzéséhez is.

Fogta hát  a  zeneszerszámot,  egyszer  kétszer lágyan végigfuttatta 
ujjait a húrokon, azután belekezdett:

Volt egyszer egy király, vidám, bolondos 
(Ritka madár a királyok között),
Ki csínyt tervelt, s hogy rangját eltagadja, 
Öreg, kopasz kertésznek öltözött.

Óvták sokan; de az intés kevés volt,
Hogy a szívében félelmet fakasszon:
Tilos kertbe osont be, azt remélve,
Hogy ott sétál a szép hercegkisasszony.

Napesti fény derengett fenn az égen,
Árnyék kúszott a kertre, ott alant,
S a jókedvű király-kertész kezében 
Lágyan, esengve, így zengett a lant:

Ó, merre jársz, szépséges szép királylány?
E két mohó szem csak téged kutat,
S e szív azt várja, hogy e nyájas órán 
Vezessen erre véletlen utad!

– Ha a dalod hozzám szól – hallatszott egyszerre egy csengő női 
hang egy bokor mögül –, máris teljesült a kívánságod.

Ormuz meglepetten pillantott fel. Maga Rezia hercegkisasszony állt 
előtte. Kísérői távolabb várakoztak.

Az  álruhás  asztraháni  király  úgy  megzavarodott,  hogy  hirtelen-
jében megszólalni sem tudott.

Az öreg kertész válaszolt helyette.





– Dehogyis szólt hozzád a dal, úrnőm! – szólt helyéről felállva, és 
mélyen meghajolva. – Hogy is vetemednék ekkora merészségre ez a 
szegény, alázatos szolgaember, aki különben szintoly öreg és törődött, 
akárcsak jómagam! Valami régi dalt énekelt, ami fiatal korából maradt 
az emlékezetében.

– Akárhogy  is  –  fordult  Ormuzhoz  a  hercegkisasszony  –,  annyi 
biztos,  hogy szépen énekelsz, és mesterien pengeted a lantot. Tudsz 
még egyebet is?

Ormuz addigra leküzdötte zavarát.

– Tudok néhány régi dalt – felelte –, és el is énekelem mindjárt, ha 
kívánod.

– Szívesen meghallgatom – mondta Rezia, és magához intve rab-
nőit, leült a medence szélére.

Ormuz megpengette a  lantját,  és  énekre  zendített.  Olyan szépen 
énekelt, ahogy csak a tehetségétől kitelt.

Szárnyalt a dal az alkonyi kertben. A madarak felébredtek a lom-
bok között, és halk, ámuló csiviteléssel kísérték Ormuz énekét.

A hercegkisasszony önfeledten hallgatta.  Végül,  amikor az utolsó 
hang is elcsendült, így szólt:

– Nem gondoltam volna, hogy egy egyszerű kertészlegény, aki még-
hozzá öreg is, törődött is, ily gyönyörűen énekeljen, és ilyen mesterien 
pengesse a lantot. El is mondom mindjárt felséges atyámuramnak, és 
bizonyos, hogy ő is hallani akar majd.

Rezia eltávozott.

Ormuz egyedül maradt az öreg kertésszel.

– No – mondotta az öreg –, most aztán nyakunkon a baj. A szul-
tánnak  éles  a  szeme,  egy-kettőre  felfedezi  a  csalfaságot,  s  aztán 
mindketten búcsút mondhatunk az életünknek!

– Ne tarts semmitől! – felelte a király. – Oly ügyesen alakoskodom 
majd, hogy a szultán sem foghat gyanút.



Másnap reggel Ormuz még jobban elcsúfította az arcát, még jobban 
meggörnyesztette a hátát, úgy lépett be a kertbe.

A  kapunál  már  várta  a  szultán  testőrkapitánya,  és  egyenesen  a 
trónterembe vezette.

Már együtt volt az egész udvar. Rezia hercegkisasszony is ott ült 
atyja mellett, a trónszéken.

– Hallod-e, te kertész! – szólt a szultán az álruhás királyhoz. – Azt 
mondja  a  leányom,  hogy  ügyesen  pengeted  a  lantot,  és  kellemes 
hangon énekelsz szép, régi dalokat. Mutasd meg hát, hogy mit tudsz!

Egy  apród  lantot  nyújtott  át  Ormuznak,  s  az  nyomban  énekbe 
fogott. Elénekelte azokat a dalokat, amelyeket a hercegkisasszony úgy 
megdicsért,  aztán hegedűt,  majd fuvolát kért,  és azokon is  művészi 
módra játszott, az egész szultáni udvar nagy gyönyörűségére.

Legkivált Rezia mutatta ki a tetszését. Csak úgy csillogott a szeme 
az elragadtatástól.

– Hát  táncolni  tudsz-e? – kérdezte  a  szultán.  –  Mert  a  zenéhez, 
énekhez tánc is illik!

Arzelán csak ingerkedésnek szánta a kérdést – mert ugyan hogy is 
gondolhatta  volna  komolyan,  hogy  egy  efféle,  reszketeg  lábú  öreg, 
amilyennek Ormuz álcázta magát, még a táncot is győzze! –, de az 
asztraháni király, aki mindenáron bámulatba akarta ejteni a szépséges 
Reziát,  azt  felelte,  hogy  bizony,  a  tánchoz  is  éppúgy  ért,  akár  a 
zenéhez vagy a dalhoz.

Mindjárt fel is ragadott egy csörgődobot, és azzal verve az ütemet, 
fürge táncba kezdett.

A szultán gyanakodva nézte: hogyan telhetik ki  ennyi elevenség 
egy ilyen görnyedt aggastyántól? De Ormuz nem vett észre semmit; 
túlságosan is lefoglalta a tánc, no meg az, hogy a hercegkisasszony 
tetszéstől kipirult arcát csodálja. Egyre vadabbul ropta a táncot.



De vesztére! Mert a parókája, hogy, hogy nem, egy szilaj ugrásra 
hirtelen lerepült a fejéről. Hollófekete fürtjei szétbomlottak, és a vál-
lára hullottak. Az udvar felmorajlott, Rezia felsikoltott.

A szultán pedig már tudta, hányadán áll.

– Gyalázatos csaló! –  kiáltotta. – Azt hitted, sokáig alakoskodhatsz 
előttem? Ne is magyarázkodj, ne is mentegesd magad. Még csak azt se 
mondd meg, hogy ki vagy, mi vagy, mert még ha királyi köntösödet 
cserélted  is  fel  a  kopott kertészgúnyára,  akkor  is  nyomban  fejedet 
vétetem!

S már intett is a teremben ácsorgó fegyvereseknek, hogy vigyék a 
vesztőhelyre, amikor hirtelen felpattant az ajtó. A nagyvezír rontott 
be rajta, halálsápadtan, levegő után kapkodva.

– Uram! – lihegte.  – Kandahár  királya,  akit  a  minap testőrökkel 
űzettél el a kertből, haddal támadt az országra, hogy megbosszulja a 
sértést! Seregei itt állnak a város falai előtt, és a kapukat ostromolják.

A király felugrott trónusáról.



– Fúvasd meg tüstént a kürtöket! – kiáltotta. – Ragadjon kardot, 
nyilat, minden épkézláb ember! Aki nem bírja el a fegyvert, vonuljon 
a  templomokba,  és  könyörögjön  Allahhoz  a  győzelemért.  Magam 
pedig megkegyelmezek minden elítéltnek, csakhogy ezzel a jó csele-
kedettel is kiérdemeljem Allah kegyelmét!

Ormuz meredten állt a helyén.

– Ejnye, hát nem hallottad, hogy mit mondott atyám? – kiáltott reá 
Rezia. – Mindenkinek megkegyelmezett, tehát neked is. Fuss innen, de 
gyorsan!

Ormuz  nem mondatta  kétszer  magának.  Még  egy  utolsó,  hálás, 
szerelmes  pillantást  vetett a hercegkisasszonyra,  azután sarkon for-
dult, és sietve elhagyta a palotát.

Huszejn, aki már igen aggódott érte, a kertész háza előtt várta, két 
jó hátaslóval. Mindketten nyeregbe szálltak, és egy hátsó rejtett kapun 
– amelyet  a  derék öreg kertész  mutatott meg nekik  – elhagyták a 
várost, s néhány hét múlva szerencsésen hazaértek Asztrahánba.

A dombon túli csodapalota

Most már vége volt minden bajnak, de a király arcára csak nem 
akart visszatérni a mosoly, amely pedig hajdanában sohasem hervadt 
le róla.

Az ősz Huszejn tudta, hogy mi bántja a királyt: addig-addig nézte a 
szép Reziát, amíg olthatatlanul beleszeretett.

– Küldj követet Arzelán szultánhoz, uram! – tanácsolta. – Üzend 
meg neki, hogy feleségül akarod venni a leányát, és viszonzásul kínáld 
fel neki a szövetségedet. Könnyen lehet, hogy most, amikor ellenség 
zaklatja, szívesen fogadja majd ajánlkozásodat.

– Eredj magad, öreg Huszejn! –  felelte a király. –  Te már ismered a 
járást, és bölcsességedben, ékesszólásodban jobban bízom, mint akárki 



máséban. És rakass meg száz tevét válogatott drágaságokkal: talán a 
dús ajándék eléri azt, amire a szó nem képes.

– Megyek, uram! – válaszolta Huszejn. – Minden tehetségemmel 
azon leszek, hogy lebírjam a szultán makacsságát, és feléd fordítsam a 
szép hercegkisasszony szívét.

Mindjárt  másnap  el  is  indult,  száz  dúsan  felmálházott  tevével, 
százfőnyi díszes kísérettel.

Ormuz türelmetlenül várta vissza követét. Néha titkon már-már azt 
remélte, hogy Huszejn nem is egyedül tér haza, hanem Rezia herceg-
kisasszony társaságában.

Teltek a hetek, de semmi hír sem érkezett Khorezm városa felől.

A király már éppen azon volt, hogy elküldi egyik fullajtárját: nézze 
meg, miért várat magára oly sokáig Huszejn, amikor tépetten, fárad-
tan,  elfulladva,  kétségbeesve,  betámolygott  a  palotába  egy  katona: 
egyike azoknak, akik a király küldöttét Khorezmbe kísérték.

– Felséges királyom – szólt, amikor Ormuz elé vezették –, Arzelán 
szultán, aki szerencsésen visszaverte a kandahári királyt, orvul ránk 
támadt,  katonáidat lekaszaboltatta,  az agg Huszejnt pedig tömlöcbe 
vettette. Magam is csak nagy nehezen menekültem, hogy hírt hozzak 
neked.

A király rettenetes haragra gerjedt.

– Ezért bosszút állok rajta! Magam vonulok Khorezm ellen a sere-
geim élén.

– Ne tedd azt, felséges uram! – kiáltott a hírmondó. – Arzelán szul-
tán  módfelett  hatalmas.  Most  győzte  le  Kandahár  királyát,  és  ha 
összefog szövetségesével, a gaznai fejedelemmel, senki sem bír vele.

– Bizony, ez így igaz, uram – bólintott a nagyvezír. – Aztán meg, 
fontold  meg,  hogy  milyen  hosszú  az  út  innen  Khorezm városáig! 
Seregeiddel át kell kelned a Volgán, át a Kaspi-tengeren, s ezenfelül 
még  számos  olyan  fejedelem  országán,  aki  a  khorezmi  szultán 



hűbérese, ennélfogva bizonyosan ellened fordul, ha hírét veszi hogy 
Khorezm ellen vonulsz.

Ormuz töprenkedve bámult ki az ablakon. Tarka tollú, nagy mada-
rak húztak el a magasban a palota kertje fölött.

– Ó, miért nem tudok repülni én is! – kiáltott fel a király. – Miért 
nincs szárnyam, hogy Khorezm városába szálljak, kiszabadítsam töm-
löcéből agg tanítómesteremet, és kiragadjam kegyetlen atyja kezéből 
Rezia hercegkisasszonyt!

– Felséges nagyuram, – szólalt meg a Khorezmből érkezett katona. 
– Tudok én valakit, aki nem ismer lehetetlenséget. Olyan csoda dol-
gokat  művelt  már,  hogy  cseppet  sem  furcsállanám,  ha  a  repülés 
tudományához is értene.

– Ne beszélj  bolondokat! – felelte a király.  – Nem vagyok tréfás 
kedvemben.

– Komolyan beszélek, uram! – bizonykodott a katona. – Épp most, 
Khorezm városából hazatérőben, láttam az egyik varázslatát. Amott, a 
dombokon túl,  ahol tegnap még kopár és puszta volt a tájék, mára 
pompás palotát emelt ez a mester, fehér és rózsaszínű márványkőből, 
köréje pedig zöldellő ciprusligetet  varázsolt,  amelyben kristálytiszta 
vizű, langyos és hűs források fakadnak. Csodájára jár az egész kör-
nyék!

– És kicsoda-micsoda ez a varázsló? – kérdezte a király.

– Senki sem tud róla bizonyosat. Messziről érkezett, és igen tudós és 
jóindulatú embernek látszik.

A  katona  elbeszélése  roppantul  felkeltette  Ormuz  kíváncsiságát. 
Udvari  embereivel  együtt mindjárt  felkerekedett,  és  ellovagolt  oda, 
ahol a katona azt a csoda márványpalotát látta, a dombok mögé.

És csakugyan: a minap még sivatag vidéken dús lombú liget zöl-
dellt,  áttetsző vizű források csobogtak,  és  a  liget  tisztásán,  fehéren, 
rózsaszínűen, ott magaslott a semmiből támadt márványpalota.



A királyt és kíséretét egy szálegyenes, sudár, fiatal apródféle fogad-
ta a kapuban, és egy nagy előcsarnokba vezette. Ott számos más apród 
álldogált, s ezek, kitárva egy nagy szárnyas ajtót, egy tágas folyosón 
keresztül egy fényes, sokszegletű, márványoszlopos terembe kísérték 
Ormuzt és az udvari embereket.

Útközben újabb meg újabb apródok csatlakoztak hozzájuk, s a ki-
rálynak feltűnt, hogy ezek az ifjak nemcsak korra, alakra hasonlítottak 
egymáshoz, hanem még az arcuk is annyira egyforma volt,  mintha 
ikertestvérek lettek volna valamennyien.

– A palota gazdájával szeretnék beszélni – mondta a király.

Az egyik apród elsietett, és kisvártatva egy barátságos arcú, ötven-
éves-forma férfiúval tért vissza. A férfiú mélyen meghajolt a király 
előtt, és így szólt hozzá:

– Üdvözöllek otthonomban, felséges királyom, ámbár ez a ház oly 
dísztelen, hogy nem is méltó a látogatásodra.

– Szavaid  inkább  dicsekvésnek  hangzanak,  mintsem  őszinte  sze-
rénykedésnek – válaszolta  Ormuz.  – Hiszen házad fényesebb,  mint 
bármely királyi palota!

– Ó, nem! – válaszolta a ház gazdája. – Semmiképpen sem fogad-
hatlak ilyen dísztelen teremben. Engedd meg, hogy jöveteled tisztele-
tére felékesítsem egy kevéssé.

S azzal hármat tapsolt.

Az apródok, ahányan voltak, nagy sürgés-forgásba fogtak. Szinte 
nem is látszott a szertelen kavargásban, hogy min szorgoskodnak.

De egy perc múlva már el is tűntek a teremből, s a király káprázó 
szemmel,  ámuldozva látta,  hogy a márványoszlopok helyén,  körös-
körül a sokszegletű teremben, mindenhol színarany oszlopok nyújtóz-
nak a mennyezetig, amely egy csapásra maga is színarannyá változott. 
Az oszlopok tövében pedig, ahol az imént még semmi sem állt, most 
pálmák, páfrányok, színes és illatos virágok pompáztak.



– Ki vagy te? – kiáltott fel a király. – Boszorkánymester, vagy pedig 
valamiféle elváltozott szellem?

– Nem vagyok én sem boszorkánymester, sem szellem – felelte a 
ház gazdája –, csak egyszerű ember. Mindössze annyiban különbözöm 
a többiektől, hogy hosszú, szorgalmas tanulással megfejtettem a ter-
mészet  titkait,  és  élni  tudok a körülöttünk levő világ  mindennemű 
erejével.

– Szívesen meghallgatnám életed történetét – mondotta Ormuz.

– Én pedig szívesen elmondom neked, felséges királyom! – felelte a 
férfi.

S miután hellyel kínálta a királyt egy süppedő kereveten és maga is 
leült melléje, mindjárt bele is kezdett:

A Vörös-hegy barlangja

„Nevem Abu Ali  al-Huszejn  ibn  Abdulláh  ibn  Sziná,  de  közön-
ségesen csak Ibn Sziná néven emlegetnek. Egy Afszenna nevű város-
kában születtem, s már gyermekkoromban feltűntem tanulni vágyá-
sommal és gyors felfogásommal. Alig múltam tíz éves, amikor szüleim 
Bokharába küldtek, hogy az ottani oktatómesterektől sajátítsam el a 
magasabb tudományokat. Hamarosan kitanultam a számvetést, a föld-
mérést, a természet törvényeit, az orvoslás mesterségét és a görögök 
meg az indiaiak bölcsességét. Tanítóim nem győzték magasztalni szor-
galmamat és tudományomat, s mivel közben-közben néhány könyvet 
is írtam, hírem hamarosan messze földre eljutott.

Húsz  éves  voltam,  amikor  egy  nap  üzenetet  kaptam a  bokharai 
szultántól.  Azt  üzente,  hogy beteg,  és  kérte,  hogy látogassam meg, 
mert eddig egyetlen orvosnak sem sikerült őt meggyógyítania. Felke-
rekedtem,  és  teveháton  a  szultán  fővárosába  mentem.  A  szultán 
jóformán halálán volt, csonttá, bőrré soványodott, és már felülni sem 
tudott az ágyában a gyengeségtől.  Megvizsgáltam, és  úgy találtam, 



hogy ámbár baja roppantul súlyos és veszedelmes, de mégsem gyó-
gyíthatatlan.  Mindjárt  meg  is  mondtam a  gyógyulás  módját,  és  a 
szultán,  aki  lelkiismeretesen  megitta  azokat  a  főzeteket,  amelyeket 
ajánltam,  néhány nap múlva erőre kapott,  és  lassan-lassan teljesen 
visszanyerte egészségét.

Attól  fogva  nagy  volt  a  becsületem  a  fővárosban.  A  király  ott 
marasztott az udvarban, és a palota egyik csendes szárnyában jelölte 
ki lakhelyemet és dolgozó helyiségeimet. Éveken át ott bújtam a bölcs 
könyveket, és kutattam a természetnek azokat a titkait, amelyek még 
rejtve voltak előttem. Búvárkodásaim eredményeit vagy száz könyv-
ben hoztam a világ tudomására, mert mindig is rosszalltam azt, amit 
számos  tudós  megcselekszik:  addig-addig  rejtegeti  a  titkait,  amíg 
végezetül a sírba is magával viszi azokat.

Csak egy valaki nézett reám görbe szemmel: egy Fádel-al-Aszfa-
háni  nevezetű ember,  aki  tagadhatatlanul  járatos  volt  sokféle  tudo-
mányban, de ezeket többnyire csak a maga javára és mások kárára 
használta fel, és folytonosan arra vigyázott, hogy titkait senki el ne 
lesse. Ő is ott élt a szamarkandiai udvarban, de amióta én is megtele-
pedtem  ott,  a  szultán  egyre  ritkábban  hívatta  magához  Fádelt,  és 



többnyire  csak  engem  kérdezett  meg,  ha  tanácsra  volt  szüksége. 
Tudtam, hogy az irigy Fádel emiatt kimondhatatlanul gyűlöl, de nem 
sokat törődtem vele.

Történt egyszer, hogy a szultánhoz beállított Kutbeddin királynak, 
Kasgar uralkodójának követe. Azt mondta, hogy királya szeretné meg-
ismerni azt a két bölcset, aki a szamarkandiai udvarban él: Fádel-al-
Aszfahánit és Ibn Szinát, vagyis engem. Arra kérte a szultánt, hogy 
rövid időre  küldjön el  hozzá  bennünket.  A szultán kedvében akart 
járni a királynak, akit bosszúálló, haragtartó embernek ismert, s ezért 
megígérte, hogy teljesíti kívánságát.

Ami engem illet, nem szívesen váltam meg a dolgozószobámtól és 
könyveimtől, Fádel azonban módfelett örült a küldetésnek. Bizonyára 
abban reménykedett, hogy holmi ügyeskedéssel és titokzatoskodással 
megnyeri magának a kasgari királyt, és annak udvarában visszaszerzi 
magának azt a tiszteletet, amelyet Szamarkandiában elveszített.

Indulás előtt így szólt hozzám:

– Nagytekintetű Ibn Sziná! Úgy vélem, nem lenne illendő dolog, ha 
tudományos férfiú létünkre mi is csak úgy utaznánk, mint a közön-
séges  emberek.  Fogadjuk  meg,  hogy  a  fővárostól  egészen  Kasgarig 
egyetlen falatot sem eszünk. Az út ugyan meglehetősen hosszú, de hát 
a magunkfajta bölcsek eközben bízvást beérik a szellem táplálékaival: 
szemlélődéssel és művelt vitatkozással. A hosszú böjtölés pedig növel-
ni fogja becsületünket kísérőink előtt, s azok nem késlekednek majd 
elmondani a kasgari királynak, amit maguk tapasztaltak.

Mindjárt  átláttam Fádel  szándékain.  Bármennyire titkolódzott is, 
tudtam,  hogy érti  bizonyos  pilulák  elkészítésének módját:  aki  ezek 
közül a pilulák közül egyet lenyel, annak egy álló napig nincs szük-
sége  semmiféle  táplálékra  vagy  italra.  Fádel  abban  reménykedett, 
hogy e feltétel hallatára lemondok a kasgari útról, vagy ha nekivágok 
is, előbb-utóbb éhen-szomjan halok.

Számomra  azonban gyerekjáték  volt  hasonló,  sőt,  sokkalta  haté-
konyabb pilulákat készíteni, s ezért mosolyogva elfogadtam az aján-
latot.



Útközben valóban egyetlen falatot sem ettünk, csak éppen egy-két 
pilulát  szopogattunk  el  olykor.  Titokban  jót  mulattam  azon,  hogy 
Fádel miféle sanda szemmel fürkészi, hogy vajon gyengülök-e, fog-e 
már  rajtam az  éhség.  Én  azonban  a  kísérők  és  Fádel  nem csekély 
ámulatára, napról napra erősebben és vidámabban lovagoltam. Fádel 
ellenben napról napra sápadtabbá, erőtlenebbé vált – magam sem tud-
tam,  hogy  miért.  Kétheti  koplalás  után,  egy  sziklás  domboldalon, 
Fádel egyszerre csak lefordult a lováról. Segíteni akartam rajta, de már 
késő  volt,  néhány  perc  múlva  elszállt  belőle  az  élet.  Kikutattam a 
zsebeit,  az  úti  csomagját,  de egyetlen pilulát  sem találtam bennük; 
úgy látszik,  elvesztette valahol  a  maga kotyvasztotta csodaszert,  és 
saját ármányának áldozata lett: éhen pusztult.

Így hát Fádel nélkül folytattam utamat. Már kezdetben sem igen 
kívánkoztam a kasgari király udvarába, de most végképpen elment a 
kedvem ettől a látogatástól. Gondoltam azonban, hogy ha már kimoz-
dultam  Szamarkandiából,  legalább  egy  kis  világot  látok.  Elbocsá-
tottam hát  kísérőimet,  a  kasgari  király  embereit,  én  magam pedig 
irányt változtatva, számos országon át, Khorezm városába lovagoltam.

Jobbra-balra  nézegetve,  céltalanul  poroszkáltam  a  város  utcáin, 
amikor  egyszerre  csak  harsonaszót  hallottam  a  térség  felől.  Oda-
ügettem, s egy szultáni hírnököt pillantottam meg a lépcső tetején.

Ezt kiáltotta:

– Tudjátok meg,  hogy ma napnyugtakor  megnyílik  a  Vörös-hegy 
barlangjának kapuja! Úgy igyekezzék mindenki, hogy idejében oda-
jusson!

Kíváncsi voltam, hogy mit jelenthet ez a rejtelmes híradás. Megszó-
lítottam az egyik szomszédomat, egy éltes férfit:

– Idegen vagyok ebben a városban, és nem értem, hogy mit jelen-
tenek ezek a szavak. Kérlek, magyarázd meg nekem.

– A város kapuin kívül egy magas hegy emelkedik – válaszolta a 
férfi –,  Vörös-hegy a neve.  Azért  nevezik  így,  mert  a  lejtőin egész 
esztendőn  át  égőpiros  rózsák  nyílnak.  A  hegy  tövében  egy  tágas 



barlang nyílik, amelynek bejáratát érckapu zárja el. Ezt az érckaput 
minden esztendőnek egy bizonyos napján, három fertályórával nap-
nyugta  előtt,  szélesre  tárja  valamely  titokzatos  erő.  Ilyenkor  bárki 
beléphet a barlangba, ahol hatalmas polcokon ezer meg ezer könyvet 
talál. Egyet magával vihet, de köteles azt egy év múlva visszatenni a 
helyére. Azt mondják, hogy az üreget maga Kehabbedin, a minden-
tudó  bölcs  vájta  a  hegybe,  s  ő  gyűjtötte  össze  abba  a  töméntelen 
könyvbe a világ minden tudományát. Hanem aki a barlangba belép, 
annak ugyancsak igyekeznie kell, mert az érckapu három fertályóra 
múlva, a napnyugta pillanatában becsukódik, s azt emberi kéz nem 
nyithatja  fel.  Aki  bent  reked,  menthetetlenül  éhen  pusztul,  mert  a 
kapu csak kerek egy esztendő múlva tárul ki ismét.

– És  miképpen lehetséges az,  hogy ezeket a  könyveket még nem 
hordták széjjel az emberek? – érdeklődtem.

– Hát csak úgy – felelte –, hogy Kehabbedin számos szellemet ren-
delt a könyvek őrzésére, s ezek mindenkit rákényszerítenek, hogy a 
könyveket visszavigye a barlangba.

– Épp a legjobbkor érkeztem! – kiáltottam fel. – Megyek is mind-
járt, megkeresem azt a barlangot.

– Csak vigyázz, valahogyan rád ne csukódjék a kapu, mert akkor 
véged van! – szólt utánam jóindulatúan a férfi.

Csakhamar elérkeztem a Vörös-hegy tövébe. Nem kellett sokáig vá-
rakoznom:  a  nap  épp  akkor  bukott alá  a  láthatáron,  s  az  érckapu 
zengve-bongva kitárult. Csak úgy tódult befelé az embertömeg. Velük 
mentem én is.

Sietős  lépések  csoszogásától  volt  hangos  a  barlang,  amelyben 
hosszú, magas szantálfa polcokon átláthatatlan tömegben hevertek a 
könyvek.  A barlang  látogatói  sietve  a  polcra  helyezték  a  könyvet, 
amelyet – akár becsületből, akár pedig Kehabbedin szellemeinek pa-
rancsára – visszahoztak, majd felnyaláboltak egy másikat, és ahogy 
jöttek, nagy iparkodva eltávoztak a barlangból.



Én magam cseppet sem siettem. Gondosan, figyelmesen lapozgat-
tam a könyvekben, s nem riadtam meg akkor sem, amikor a három 
fertályóra  leteltével  magamra  maradtam,  a  kapu  hatalmas  dörejjel 
becsapódott, és sűrű sötétség borult a barlangra. Jól tudtam ugyanis, 
miképpen kényszeríthetem engedelmességre a barlang őrző szellemeit. 
Megparancsoltam  nekik,  kerítsenek  világítást,  ételt,  italt,  s  meg  is 
kaptam mindent, amire csak szükségem volt.

Csakhamar annyi lámpás égett a barlangban, hogy mennyezete a 
csillagos, szikrázó nyári égboltra hasonlított; a könyvespolcok között 
garmadában  állt  a  sok  válogatott  ennivaló,  a  falak  mentén  pedig 
hatalmas  hordók  sorakoztak,  színültig  tele  finomabbnál  finomabb 
italokkal.

Késedelem nélkül munkához láttam. Végigböngésztem valamennyi 
könyvet. A legtöbbjében semmi olyant sem találtam, amit már azelőtt 
is ne tudtam volna, de némelyikéből sok hasznos okulást szereztem, és 



bízvást mondhatom, hogy egy esztendő alatt a világ minden létező 
tudományát kitanultam.

Az év letelt, s az érckapu, az erre rendelt napon, kitárult.

A betóduló, hónuk alatt vaskos köteteket cipelő emberek megtor-
pantak a látásomra. Az igazat megvallva, ijesztő külsőm lehetett. Hi-
szen egy álló éven át nem nyírtam meg sem a hajamat, sem a sza-
kállamat; nem csoda hát, hogy megriadtak attól a torzonborz alaktól, 
aki elébük lépett. De meg azt sem érték fel ésszel, hogyan maradhatott 
életben  olyasvalaki,  akit  teljes  egy  esztendőre  a  sötét,  kietlen  bar-
langba  rekesztett  az  emberi  kéznek,  szónak  nem  engedelmeskedő 
súlyos érckapu.

– Ez az ember nem lehet más – kiáltozták –, mint Muk, a hírhedt, 
gonosz boszorkánymester, akit már mindenütt kerestet a szultán!

Igyekeztem megmagyarázni, hogy nem vagyok boszorkánymester, 
és gonosz még úgy sem, de a nagy zsivajgásban senki sem értette a 
szavamat. Megragadtak, és Arzelán szultán elébe hurcoltak.

A szultánnak éppen rossz kedve volt, meg sem hallgatott, hanem 
megparancsolta,  hogy rakjanak máglyát íziben, és engem égessenek 
meg a nyílt piacon.

Nem esett volna nehezemre, hogy megszabaduljak, de gondoltam: 
megbosszantom egy kicsit ezt a kegyetlen szultánt.

Megvártam, amíg elkészül a máglya, hagytam, hogy kezem, lábam 
összekötözzék, és nem mozdultam még akkor sem, amikor a máglyát 
négy  sarkán  meggyújtották  a  hóhérlegények.  A  szultán  ott  ült  az 
emelvényen, udvari főemberei társaságában, hogy gyönyörködjék ha-
lálomban.

Amikor azonban a máglya már lobogva égett, és oly sűrű füst szállt 
fel  róla,  hogy a szultán bízvást  azt  hihette:  porrá égtem – néhány 
varázsige segítségével könnyűszerrel  megszabadultam kötelékeimtől, 
és a levegőbe emelkedtem.



Nagy riadalom fogta el a piaci népet, de mindenkinél inkább magát 
a szultánt. Én pedig, szívből örvendezve ijedelmén, a feje fölé száll-
tam, és ezt kiáltottam le neki a magasból:

– Nem hallgattad meg a  védekezésemet,  igazságtalanul  ítélkeztél, 
kegyetlen szultán! Tudd meg,  hogy nem boszorkánymester vagyok, 
hanem a természet titkaiban járatos tudós, aki nagy hasznára lehetett 
volna  udvarodnak  és  birodalmadnak,  ha  itt  megtelepszik.  Amiért 
azonban  így  bántál  velem,  elmegyek  innen,  és  szentül  megígérem, 
hogy egyszer még alaposan megfizetek igazságtalanságodért!

E szókkal elrepültem Khorezm városából. Csak a város falain túl 
ereszkedtem le a földre. Onnan gyalogszerrel folytattam utamat. Sok 
földet bejártam, sokat tanultam, még többet tanítottam mindenütt.

Így érkeztem el Asztrahánba. A város határában megtetszett ez a 
lankás tájék, a domb oldalán. Elhatároztam, hogy itt maradok, lega-
lábbis egy kis időre. A vidék kopár volt, nem termett rajta egyéb, mint 
egy-két csenevész tövisbokor. Vágtam negyven ágat az egyik bokorról, 
életet öntöttem beléjük: a negyven tövisbokorág negyven ifjú apróddá 
változott.

Megparancsoltam nekik, építsenek palotát a domb tövébe, ültesse-
nek köréje zöldellő ciprusligetet, fakasszanak kristálytiszta vizű lan-
gyos meg hűs forrásokat a tisztásokon. Este kezdték a munkát, reggel-
re elkészültek vele. Ezért láthatlak ma itt vendégül, uram-királyom, ha 
ugyan nem veted meg szerény asztalomat.

Az asztraháni csata

Ibn Sziná ismét hármat tapsolt.  Az ajtó kitárult.  A király terített 
asztalt pillantott meg egy másik teremben; valósággal roskadozott a 
sok drága ételtől, italtól. A házigazda megkínálta a főhellyel a királyt, 
azután a többiekkel együtt maga is asztalhoz ült. Az ebédnél a tövis-
bokorágból lett negyven apród váltogatta a tányért, töltögetett italt a 
meg-megürülő serlegekbe.



Ebéd után a  király  végigdőlt  a  süppedő kereveten,  és  miközben 
valami sosem hallott, rejtett zeneszerszám édes hangjai csendültek fel 
a teremben, így szólt a házigazdához:

– Azt mondod: haragosa vagy Arzelán szultánnak, a khorezmi ural-
kodónak?

– Az  vagyok,  uram,  s  az  is  maradok  mindaddig,  amíg  egyszer 
jócskán borsot nem török az orra alá.

– Nos hát, Ibn Sziná, itt az alkalom, hogy megbüntesd a szultánt, és 
egyben nagy szolgálatot is tégy nekem.

S  azzal  elbeszélte  khorezmi  kalandját,  az  ősz  Huszejn  szomorú 
sorsát, s hozzátette, hogy a kegyetlen szultán maholnap hozzákény-
szeríti a szép Rezia hercegkisasszonyt a gaznai fejedelemhez, pedig a 
leány szívből idegenkedik atyja választotta jegyesétől.

Ibn Sziná felállt, és meghajolt a király előtt.

– Térj haza, felséges uram, a többit pedig bízzad reám.

A király, kíséretével együtt, visszatért a palotába.

Amikor a trónterembe lépett, majd hanyatt vágódott ámulatában: a 
terem közepén ott állt a fogolynak vélt Huszejn, és mellette, egyszerű, 
otthoni öltözékben, maga Rezia hercegkisasszony.

A leány elpirult, mert egyszeriben felismerte a királyban a minapi 
álruhás kertészlegényt.

– Jól látok, vagy káprázik a szemem? – hebegte Ormuz. – Ti vagy-
tok, csakugyan?

– Jól  látsz,  királyom  –  felelte  Huszejn.  –  Én  vagyok,  saját  testi 
valómban, és ez a szép hölgy mellettem nem más, mint Rezia, a kho-
rezmi szultán leánya.

– De hát hogy kerültetek ide? – kérdezte a király értetlenül.

Huszejn elmondta, hogy röviddel ezelőtt váratlanul kinyílt börtö-
nének ajtaja, és két apród lépett be rajta, szakasztott egyforma mind a 



kettő. Se szó, se beszéd, karonfogták, a levegőbe emelkedtek vele, és 
egy perc múlva itt tették le, a trónterem közepén.

Rezia is megszólalt, ő meg azt beszélte el, hogy a palota kertjében 
sétálgatott,  amikor  két  ismeretlen  apród  belékarolt,  felszállt  vele  a 
magasba, és egyszerre csak itt találta magát, ahol most áll.

A király letérdelt a hercegkisasszony előtt.

– Az a két apród egy nagy bölcs két szolgája volt – mondotta –, s az 
én  kérésemre  hozott  ide  atyád  udvarából.  Mert  megvallom,  hogy 
heves és örök szerelemmel szeretlek, s mivel semmiképpen sem remél-
hettem, hogy atyád saját  jószántából  hozzám ad feleségül,  ehhez a 
szelíd erőszakhoz kellett folyamodnom, remélve,  hogy a szabadulás 
neked sincs kedved ellenére.  Ha azonban tévedtem volna,  és vissza 
akarnál  térni  a  khorezmi  szultáni  palotába,  hogy  a  gaznai  király 
felesége légy: csak szólnod kell, s menten hazaküldelek.

Rezia, némi szabódás után, kissé pironkodva, azt felelte, hogy rop-
pantul meglepte ugyan a dolgok fordulata, de azért éppenséggel nem 
kívánkozik vissza Khorezm városába.

– Megvallom azt is – folytatta –, hogy mihelyt megláttalak paraszti 
ruhádban, tüstént gyanút fogtam. Nem sejtettem, hogy maga az aszt-
raháni király rejtőzik az öreg kertész álöltözetében, de mindjárt gon-
doltam, hogy valami merész ifjú lehet, aki ezzel a furfanggal jutott be 
a tilos szultáni kertbe. Mégsem árultalak el,  mert nem titkolhatom: 
éneked, táncod, illendő viselkedésed és a festett ráncok alól is kitetsző 
kellemes arcvonásaid feléd fordították szívemet.

– Akkor hát nincs ellenedre, ha követet küldök atyádhoz, és fele-
ségül kérlek tőle? – tudakolta a király.

– Örülnék, ha atyám kedvező választ adna kérésedre – válaszolta 
Rezia hercegkisasszony –, de ebben, sajnos, nemigen bizakodom. Ar-
zelán  szultán  már  régen  a  gaznai  szultánnak  ígérte  a  kezemet,  és 
aligha másítja meg a szavát,  mert nem akarja magára haragítani a 
hatalmas uralkodót.



Ormuz késedelem nélkül követet menesztett a khorezmi szultánhoz. 
Megüzente, hogy Rezia ott van az udvarában, s mindenki oly tiszte-
lettel bánik vele,  mintha máris Asztrahán királynéja volna. Kérte a 
szultánt, egyezzék bele, hogy feleségül vegye a hercegkisasszonyt, és 
adja áldását a házasságra, amely két ifjú, szerető szívet egyesít.

A  követ  nemsokára  visszaérkezett,  de  áldás  és  békességes  bele-
egyezés helyett ijesztő hírt hozott. Azt újságolta, hogy Arzelán szultán 
iszonyatos haragra gyulladt, amikor megkapta Ormuz király üzenetét. 
Mindjárt összetrombitáltatta a seregét, és üzenetet küldött Gazna feje-
delmének,  hogy az is  támadjon Asztrahánra.  A két  uralkodó,  vagy 
százezer fegyveressel, már itt is áll a kapuk előtt.

– Hát most mitévő legyek? – kérdezte Ormuz a nagyvezírt.

– Bizony, nem tudom, felséges nagyuram – vakarta a fejét a nagy-
vezír. – Hiszen a két uralkodó egyesült serege sokkalta erősebb, mint 
az a kicsiny csapat, amelyet hamarjában fegyverbe szólíthatnál.

– Azt mondom, forduljunk Ibn Szinához, a varázserejű bölcshöz – 
tanácsolta az ősz Huszejn. – Hátha tud valami segítséget!



A  király  magához  hívatta  a  bölcset.  Ibn  Sziná  csak  legyintett, 
amikor meghallotta, hogy min aggodalmaskodik a király.

– Százezer fegyveres? – nevetett. – Igazán semmiség! Ha tíz-annyi 
jönne, akkor sem kellene tartanod tőlük, amíg engem látsz.

– De hiszen az ellenséges sereg már itt is áll a falak előtt, és én még 
csak össze sem hívtam az embereimet! – vetette ellen a király.

– Sose törődj vele! – felelte Ibn Sziná. – Gyere csak velem, és nézd, 
hogyan semmisítem meg egyetlen szál katona nélkül az ellenségeidet.

Ibn Sziná és a király felkapaszkodott a legmagasabb bástya fokára.

A falak alatt ott nyüzsgött a két uralkodó tengernyi népe: jobb felől 
a khorezmi, bal felől a gaznai sereg, s már javában készülődött a város 
ostromára.

Ibn  Sziná  egy  kis  aranysípot  húzott  elő  a  zsebéből  és  belefújt. 
Abban a pillanatban ott termett előtte a tüskebokorágból lett negyven 
apród. A bölcs valami parancsot adott nekik – olyan nyelven, amelyet 
csak azok értettek –, és a negyven apród már ott sem volt.

– Figyeld  csak,  királyom,  hogy  mi  történik  odalent!  –  szólt  Ibn 
Sziná.

Alighogy ezt kimondta, húsz nyílvessző repült a khorezmiek tábo-
rából a gaznai király táborára. Húsz ember menten lefordult a lováról. 
Egy pillanat múlva a gaznai sereg felől röppent fel húsz zúgó, sivító 
nyílvessző, és mindegyik a khorezmiek egy-egy fegyveresét találta el.

– Mi az ördög bújt belétek? – kiáltott át mérgesen a gaznaiakhoz 
Arzelán, a khorezmi szultán. – Mit nyilaztok a szövetségeseitekre?

– Hát ti minek lövöldöztök reánk? – kiáltott vissza a gaznai feje-
delem.

– Nem mi kezdtük, hanem ti! – felelte a szultán.

– De  bizony,  ti  kezdtétek!  –  vágott vissza  haragosan a  gaznaiak 
fejedelme.

– Akárki kezdte, ideje, hogy abbahagyjátok! – válaszolta a szultán.



Mert a nyílvesszők szakadatlanul röpködtek, süvöltöztek a két sereg 
fölött, s a két szövetséges uralkodó nem is sejtette, hogy mitől támadt 
ez a váratlan kavarodás, Ormuz király azonban odafent a bástyafokon 
rögtön kitalálta, hogy mi történt: Ibn Sziná apródjai vegyültek el a két 
seregben, és azok nyilaznak olyan ádázul innen is, onnan is.

– Tüstént hagyjátok abba! – ismételte dühöngve a szultán.

– Majd ha ti is abbahagyjátok! – feleselt a gaznai fejedelem.

Szó  szót  követett,  nyílvessző  nyílvesszőt  keresztezett;  végül  is  a 
katonák elvesztették a türelmüket, és egymásnak estek. A két uralkodó 
is kardot rántott és összeverekedett.

Késő estig folyt a harc. Csak úgy csattogtak a kardok, süvítettek a 
dárdák és nyilak. Mire bealkonyodott, már csak két élő ember maradt 
a csatamezőn: a gaznai fejedelem és khorezmi szultán, s ezek is életre-
halálra  küzdöttek  egymással.  Hol  az  egyik  kerekedett  felül,  hol  a 
másik. De aztán a gaznai fejedelemnek lankadni kezdett az ereje, és a 
khorezmi szultán kivetette a nyeregből.

Ormuz király most már kinyittatta a városkaput, és odalovagolt a 
szultánhoz.

– Dugd hüvelyébe kardodat! – mondta neki. – Gyere velem, légy a 
vendégem. Leányod,  Rezia hercegkisasszony örömmel üdvözli  majd 
nagy veszedelemből menekült atyját.

Mit tehetett a szultán? Morcosan, dohogva elfogadta a meghívást, 
és követte a palotába a királyt. Ott aztán, leánya társaságában, nagy 
nehezen megenyhült a terített asztal mellett, s kénytelen-kelletlen a 
házasságba is beleegyezett.

*

Még aznap megtartották a lakodalmat. Ott volt a násznép sorában 
Ibn Sziná is.

De a vacsora végeztével így szólt Ibn Sziná a királyhoz:

– Én  már  itt  elvégeztem a  dolgomat,  felséges  uram.  Ha  megen-
geded, elhagyom az udvarodat, el a városodat, az országodat. Nagy a 



világ, sokat tanulhatok még, és sok embernek segíthetek jártamban-
keltemben.

– Hát csak eredj – mondta a király. – Nem tartóztatlak. Köszönöm a 
szívességedet.

Ibn Sziná meghajolt és eltávozott.

Másnap reggelre Ibn Szinával együtt eltűnt a városmenti dombok 
mögött a semmiből támadt fehér meg rózsaszín márványpalota is. A 
helyén zöldellő tövisbokor sarjadt ki a földből, s azon negyven szál-
egyenes fiatal  ág nyújtózott a napsütés felé – szakasztott egyforma 
valamennyi.



Khallaf herceg és Turandot hercegkisasszony 
története

imurtas  kánnak,  a  nogáj-tatárok  fejedelmének  volt  egy  derék, 
szép fia, Khallafnak hívták. Nem akadt párja a vitézségben, fegy-

verforgatásban, sőt, ami az efféle hercegifjaknál ritka dolog: a tudo-
mányban sem. Alig múlt tizennyolc éves, máris az ország seregeinek 
fővezére  volt,  ezenfelül  pedig  királyi  atyjának  legbölcsebb  tanács-
adója, akinek szavát a vén miniszterek is örömest megfogadták.

T

A kán és népe békében, nyugalomban élt szép, gazdag országában, 
a Fekete-tenger partján, és békében, nyugalomban élhetett volna még 
sokáig, ha egy napon reá nem üzen Arzelán szultán, a hatalmas kho-
rezmi uralkodó. Azt üzente, hogy Timurtas fizessen neki ennyi meg 
ennyi  adót,  máskülönben  kétszázezer  emberét  tüstént  megindítja  a 
nogáj-tatárok ellen.

– Mit tegyünk? – kérdezte Timurtas kán aggodalmasan a vén mi-
niszterektől meg az ifjú Khallaf hercegtől.

Az  egyik  miniszter  így  vélekedett,  a  másik  amúgy.  Utolsónak 
Khallaf szólalt meg:

– Azt mondom, ne fizessük meg az adót. Mert ha egyszer megfi-
zetjük,  vége-hossza  nem lesz  a  követelődzésnek.  Igaz  ugyan,  hogy 
kevesebben vagyunk, mint a khorezmiek, ha azonban szövetségre lé-
pünk a szomszédos Cserkeszország fejedelmével, bátran harcba száll-
hatunk velük.

Így is határoztak. Megüzenték a khorezmi szultánnak, hogy nem 
félnek a fenyegetésétől. A cserkesz fejedelem, akihez mindjárt követet 
menesztettek, hamar belátta, hogy a szövetség csak hasznára válhatik, 
hiszen ha Timurtas seregei elvesztik a csatát, a khorezmi szultán bizo-
nyosan  a  szomszédos  országok  ellen  fordul,  és  rendre  megsarcolja 
azokat is.  Tüstént lóra ültette hát ötvenezer jó fegyveresét, és meg-



parancsolta  vezérének,  hogy  a  sereg  élén  siessen  a  nogáj-tatárok 
megsegítésére.

Már egy álló napja folyt  a  küzdelem a khorezmiek és  a  tatárok 
között, amikor megérkezett az ötvenezer cserkesz lovas. Addig a kho-
rezmi sereg volt az erősebb, most azonban a szövetségesek kerekedtek 
felül.  Khallaf  herceg,  a  fővezér,  megelégedéssel  látta,  hogy  a  csata 
lassan a javukra fordul.

Igen ám, de Arzelán szultán ravasz ember volt. Nem győzte erővel, 
hát csellel próbálkozott.

Éjszaka,  amikor  elnyugodtak  a  fegyverek,  titokban  elküldte  egy 
bizalmas emberét a cserkeszek táborába. Azt üzente, hogy Cserkesz-
országot soha bántani nem fogja, rajta adót nem követel, a vezérnek 
magának  pedig  még  egy  kis  zsák  aranyat  is  küld  ajándékba,  ha 
cserbenhagyja a nogáj-tatárokat.

A vezér ráállt az alkura, és még az éjjel egész seregével eltakarodott 
a csatamezőről.

Másnap virradatkor, amikor Khallaf észrevette az árulást, már ké-
sőn volt.  A szultán seregei  körös-körülfogták a  nogáj-tatárokat.  De 
Khallaf nem adta meg magát, hanem riadót fúvatott, vitézül kardot 
rántott, és vagy ezer emberével kitört az ellenség szoros gyűrűjéből.

A  csatatérről  egyenest  hazavágtatott  a  fővárosba,  hiszen  tudta, 
hogy a khorezmiek is oda igyekszenek. Épp idejében érkezett, hogy 
nagy hirtelen lóra ültesse apját és anyját, sebtében tevehátra rakassa 
legbecsesebb kincseit, és maradék csapatával együtt a Kaukázus ren-
geteg erdőségeibe meneküljön a khorezmi szultán emberei elől.

Most pedig hová, merre?

Timurtas fejedelem, Almász fejedelemasszony meg a fiuk, Khallaf 
herceg, meghányta-vetette a dolgot, és elhatározta, hogy családjával 
és hűséges embereivel együtt Örményországon és az ozmánok földjén 
keresztül biztonságos vidékre menekül. Gondolta, valamelyik uralko-
dó  majd  csak  befogadja  őket,  és  menedéket  ad  nekik,  ameddig 



kieszelik, miképpen juthatnának vissza hazájukba, miképpen űzhetnék 
ki a kegyetlen hódítókat a nogáj földről.

Meredek, tüskés, bozótos lejtőkön, magas sziklafalak és mély szaka-
dékok között bujdosó úttalan utakon, ember-nem-járta köves vízmo-
sásokon  kapaszkodtak  a  magasba,  hólepte  hágók,  felhőkbe  vesző 
hegycsúcsok felé. Vad szirteket másztak meg, feneketlen hasadékokat 
ugrattak  át,  örvénylő  folyókon  láboltak  keresztül.  Az  állatok  fele 
elhullott, az emberek fele kidőlt a sorból.

Hosszú vándorlás után, amikor végre megnyugodtak, hogy a kho-
rezmi szultán fegyveresei már nem érhetik utol őket, megpihentek egy 
sötét völgykatlanban.

De nem pihenhettek sokáig.

Éjszaka, amikor már az utolsó tábortüzek is ellobbantak, minden-
felől hegyi rablók ereszkedtek alá a sűrű erdőségekből, és alattomosan 
rátámadtak  a  kis  csapatra.  Annyian  voltak,  Timurtas  kán  emberei 
pedig oly kevesen, hogy a rablók egy-kettőre elbántak az álmukból 
alig ocsúdó, fáradt vándorokkal.

Khallaf  herceg is  csak úgy menthette meg apját  és  anyját,  hogy 
elrejtőzött velük egy barlang mélyén, és ott várta meg, amíg a rablók 
megosztoznak a zsákmányon, és a maradék állatokat elhajtva, vissza-
húzódnak a hegyek közé.

Timurtas fejedelem mélységes fájdalommal gondolt elpusztult em-
bereire,  elvesztett  országára,  meg  arra,  hogy  feleségével  és  fiával 
együtt most már a földönfutók sorsa vár reá.

Csak Khallaf nem csüggedt el.

– A szerencse változékony – mondotta nagy bizakodva. – Most a 
khorezmi szultán győzött, de meglátjátok: fordul még a kocka.

Bátorsága lelket öntött szüleibe is. Folytatták útjukat. Ha az öregek 
egyike vagy másika nem bírta a gyaloglást, Khallaf a vállára emelte, 
úgy vitte tovább,  pedig,  igazság  szerint,  már  ő  maga is  alig  állt  a 
lábán.



Egy-két napig azon a gyümölcsön éltek, amelyet a barlang tájékán, 
a völgykatlanban gyűjtöttek. De nemsokára ez a sovány útravaló is 
elfogyott, a kopár hegygerincen pedig, amelyen bolyongtak, nem ter-
mett semmi eleség.

Timurtas kán viselte el legnehezebben a sok küszködést, koplalást. 
Leroskadt a földre.

– Megadom magam a sorsomnak – mondotta elhalóan. – Hagyja-
tok magamra, nekem már úgyis végem.

– Én sem bírom tovább – szólt  Almász.  – Csókolj  meg,  és  eredj 
utadra, Khallaf.

– Nem megyek én  sehová  nélkületek  –  felelte  az  ifjú.  –  Hanem 
egyebet  mondok: pihenjetek  le  egy kevés  időre itt,  a  langyos  nap-
sütésen. Én addig körülnézek, nem találok-e egy korty vizet, vagy egy 
marék bogyót valahol.

A kán és felesége sóhajtva ledőlt a földre egy sziklafal tövében, az 
ifjú herceg pedig nekivágott a bérctetőnek. De hasztalan nézdelődött, 
fürkészte a vidéket a magas ormokról, kőszálak csúcsáról: nem hogy 
enni-innivalót  nem  talált,  de  még  az  irdatlan  sziklarengetegből 
kivezető utat sem látta semerre.

Már-már őt is elfogta a kétségbeesés. Érezte, hogy lassan elhagyja 
az ereje.

Azon  volt  éppen,  hogy  felad  minden  reményt,  és  abbahagyja  a 
kutatást, amikor egyszerre csak valami halk nesz ütötte meg a fülét. 
Mintha valami aprócska patak csörgedeznék valahol, mintha a lomb 
zizegne halkan a szellő járására. Elindult a hang irányába, és nem is 
sokára  egy  piros  gyümölcstől  roskadozó  fát  pillantott  meg  egy 
hatalmas szikla mögött. A fa árnyékában tiszta vizű forrás fakadt a 
szikla hasadékából.

Khallaf lélekszakadva rohant vissza szüleihez, és elújságolta nekik a 
hírt. Azok felálltak, és botladozó, rogyadozó lábbal, de megújult re-
ménykedéssel követték fiukat, ahová az vezette őket.



Mind a hárman megmosakodtak a forrás  hűvös vizében,  ittak is 
belőle, és a fa érett, ízes gyümölcsével csillapították éhségüket. Rövid 
pihenő után felfrissülten indultak újra útnak.

Két nap sem telt bele, s máris lejutottak a Kaukázus déli lejtői alatt 
elterülő sík vidékre.

Nem messze  a  hegy  lábától  egy  város  falai  emelkedtek.  Khallaf 
herceg és szülei letelepedtek a városkapu közelében az út szélén egy 
terebélyes fa alá,  mert nem akartak napvilágnál,  azonmód porosan, 
gyűrött, szakadt ruházatban mutatkozni idegen emberek előtt.

Alkonyat felé egy tisztes külsejű öreg férfi tűnt fel az úton; a város 
felé  tartott.  Amikor  meglátta  a  három jövevényt,  barátságosan kö-
szöntötte őket, és leült melléjük az árok partjára.

Timurtas kán megkérdezte az öregtől, hogy miféle város az, amely-
nek kapuja előtt pihennek.

– E város – felelte az öreg –, Ileng kán országának fővárosa. Itt áll 
fejedelmünk palotája. Hanem ti ugyancsak messziről jöhettek, hogy 
hírét-nevét sem tudjátok!

Timurtas nem akarta vigyázatlanul elárulni, hogy kicsodák igazá-
ban, hiszen nem tudhatta, milyen indulatú ember az öreg, aki most az 
árokparti  fa  árnyékában  osztozik  velük.  Ezért  nem  toldva  hozzá 
semmit a valósághoz, éppen csak elhallgatva belőle valamicskét, így 
válaszolt:

– Bizony, messziről jövünk, uram, a Kaukázus hegység túlsó olda-
láról. Nagy kincsekkel indultunk útnak, de koldusszegényen érkeztünk 
ide, mert rablók támadtak reánk egy sötét völgykatlanban, lemészá-
rolták kísérőinket, és bennünket kifosztottak mindenünkből.

– És most merre igyekeztek? – tudakolta az öreg.

– Szállást,  menedéket  keresünk  –  felelte  Timurtas  kán  –,  ámbár, 
őszintén  szólva,  nemigen  tudjuk,  hol  akad  olyan  nemes  lélek,  aki 
házába fogad három magunkfajta nyomorultat.



– Ha csak ezt keresitek, akkor vándorlástok máris véget ért – felelte 
az öreg. – Itt lakom, mindjárt a közelben, és nagy tisztességnek tarta-
nám, ha vendégül láthatnálak benneteket otthonomban.

Timurtas, Almász és Khallaf szívbéli hálával köszönte meg az öreg 
jóindulatát, és elfogadta a meghívást. Közben beesteledett. Semmi oka 
sem  lévén,  hogy  tovább  is  ott  várakozzanak  a  városkapu  előtt, 
valamennyien felkerekedtek.

Az aggastyán egy kicsiny, egyszerűen, de csinosan berendezett ház-
ba  vezette  három  vendégét.  Először  is  tiszta  ruhát  adott  vala-
mennyiüknek:  Khallaf  hercegnek  és  atyjának  selyem  bugyogót  és 
ujjast,  posztó  kaftánt  és  indiai  turbánt,  Almásznak  pedig  fehér 
gyolcsból varrt asszonyi öltözetet. Azután asztalhoz tessékelte őket.

A gyertyafényes asztalon, amelyen drága porcelán edények álltak, 
rózsaszínű korall csészékben szürke ámbra illatozott. A szolgák első-
nek pompás, sűrű levest tálaltak fel,  s melléje fekete halikrát. Majd 
gazellapástétom következett, hozzá egy púpozott tál rizses, húsos piláf, 
és külön tálon egy halom főtt, darabokra vagdalt fogolymadár. Ezután 
újabb fogások kerültek az asztalra: volgai hal és tavi kecsege, valamint 
rostélyon sült kancacomb, végezetül pedig mézes, fűszeres sütemény. 
Közben a szolgák serényen töltögették a meg-megürülő serlegekbe az 
erjedt, savanykás kumiszt és az édes datolyabort.

Vacsora után Timurtas megkérdezte a házigazdát, hogy miképpen 
illik ehhez a szerény házhoz az ilyen dús vendégség. Az aggastyán 
elmondta, hogy valamikor jómódú kereskedő volt,  de öreg napjaira 
özvegységre  jutván,  abbahagyta  a  mesterségét,  mert  nem  vágyott 
nagyobb gazdagságra. Azóta csendesen, takarékosan éldegél házában, 
hanem azért  néhanapján szívesen megkínálja vendégeit  egy-egy tál 
finomabb eledellel.

Amikor  elérkezett  a  lefekvés  ideje,  Haszán  előszólította  szolgáit. 
Azok, illatos füstöt árasztó gyertyákkal a kezükben, szobájukba kísér-
ték a  három idegent.  Khallaf  és  szülei  alighogy egyedül  maradtak, 
mély, egészséges álomba merültek.

Másnap reggel az öreg belépett a vendégek szobájába, és így szólt:



– Mindenki számára vigasztaló, ha azt hallja, hogy akadnak náluk 
is szerencsétlenebbek. Most hallom, hogy Ileng kánhoz tegnap követ 
érkezett a khorezmi szultántól, aki azt üzeni, hogy ellensége, Timurtas 
kán, a felesége meg a fia alighanem az ő városába menekült. Kéreti a 
mi uralkodónkat, hogy semmi szín alatt se adjon menedéket a nogáj-
tatárok fejedelmének és családjának, sőt, tüstént fogassa el,  mihelyt 
kézre kerítheti.

E  szavak  hallatára  Timurtas  is,  Khallaf  is  elhalványodott,  a 
fejedelemasszony pedig kevés híján elájult.

Amikor Almász magához tért, így szólt az aggastyán:

– Úgy  látom,  túlontúl  szívetekre  veszitek  a  nogáj  kán  balsorsát. 
Vajon mi az, ami ekkora részvétre indít benneteket?

Timurtas ezt felelte:

– Nem hálálhatom meg mással a vendégbarátságodat, mint azzal, 
hogy  őszinte  leszek  hozzád.  Tudd meg,  hogy  én  magam vagyok  a 
nogáj-tatárok  trónja  vesztett  uralkodója,  ez  az  asszony  Almász,  a 
feleségem, ez az ifjú pedig Khallaf herceg, a fiam.

Khallaf hozzátette:

– Most  pedig,  hogy  így,  bizalommal  a  kezedre  adtuk  magunkat, 
reád bízzuk, mit cselekszel velünk.

Az öreg a fejét csóválta sajnálkozva, aggodalmasan.

– Legszívesebben elrejtenélek benneteket. Csakhogy ebben a város-
ban sem nálam, sem más házban nem lehettek bátorságban. Ismerem 
jól Ileng kánt, tudom, hogy retteg a szultán bosszújától, tehát minden-
hol kutatni fog utánatok. Bizony, nagy veszedelemben vagytok, fel-
séges vendégeim!

– Mit tegyünk hát? – kérdezte Timurtas kán.

– Csak egyet tanácsolhatok: hagyjátok el tüstént a várost. Azt aján-
lom, hogy a kapun túl forduljatok nyugatnak, keljetek át a folyón, és 
iparkodjatok  minél  hamarabb  eljutni  a  Burdász-törzs  földjére.  Ott, 
Alinger kán országában, barátságos fogadtatást remélhettek.



Az öreg mindjárt ki is ment az istállóba, felszerszámoztatta három 
jó lovát,  ételt,  italt,  pokrócokat  kötöztetett a nyergükre,  s  ezenfelül 
még egy ezüstpénzzel tele erszényt is átnyújtott Timurtas kánnak. A 
földönfutó fejedelem megköszönte a  derék aggastyán jóságát,  majd 
övéivel együtt nyeregbe szállt, és sebes ügetéssel elhagyta a várost.

Egynapi  lovaglás  után  elérték  a  folyót,  és  egy  sekélyes  részén 
szerencsésen  átgázoltak  rajta.  További  két  nap  múlva  átlépték  a 
Berlász-törzs földjének határát.

Azon túl már nem fenyegette őket veszedelem.

Nem messze a határtól takaros kis sátortáborra találtak. Ott meg-
telepedtek, eladták lovaikat, és vagy fél esztendeig csendesen elélde-
géltek az aggastyán ezüstjéből és a lovak árából.

Fél  esztendő múlva  azonban  minden  pénzük  elfogyott.  Timurtas 
kánra  és  családjára  megint  az  éhezés  várt,  ha  ugyan  nem  akarta 
szégyenletes módon koldulással tengetni az életét.

Ekkor így szólt Khallaf:

– Kerekedjünk fel, költözzünk át ennek az országnak fő táborába, 
ahol  Alinger kán fejedelmi sátra áll.  Ott talán megfordul  a szeren-
csénk.

A kán sólyommadara

A  kán  sátortábora  egynapi  járóföldre  állt,  lankás  domboldalon, 
virágos rétek és árnyas erdők között.

Szállásuk mindjárt akadt, mert a tábor szélén tágas kunyhó várt az 
arra vándorló szegények befogadására. Ott húzta meg magát a nogáj-
tatárok száműzött kánja, kis családjával együtt.

– Kimegyek a piactérre – mondta Khallaf –, beállok a teherhordók 
közé. Bizonyosan akad valaki,  aki felfogad, s  így aztán valahogyan 
majd csak megélünk a két kezem munkájából.



Timurtas  kánnak és  Almász  fejedelemasszonynak elfacsarodott a 
szíve arra a gondolatra, hogy vitéz és tudós fiuk, sovány bérért, ilyen 
vesződséges  munkára adja a  fejét.  De hát  mit  tehettek? Bánatosan 
útjára bocsátották az ifjút.

Khallaf  herceg  azonban  hiába  ácsorgott,  várakozott a  piactérnek 
abban a sarkában, ahol a teherhordók gyülekeztek, hiába kínálkozott 
fel  azoknak,  akik  tele  kosárral,  batyuval  igyekeztek  hazafelé: 
naphosszat nem akadt számára munka.

Estefelé,  amikor  a  piac  már  amúgy  is  szedelődzködött,  Khallaf 
elunta  a  várakozást.  Csupa  gond  volt  a  lelke.  Hogy  tartsa  el  öreg 
szüleit, ha nem jut keresethez semmi módon?

Töprenkedve lépdelt végig a sátortáboron, kisétált az erdőszélre, és 
leült  egy fa alá.  Azt remélte,  hogy a bogárzsongásos,  madárfüttyös 
csendben eszébe jut majd valami értelmes gondolat.

Addig-addig  tűnődött,  addig-addig bámulta  a  könnyű felhőket  a 
halványodó égen,  a  szelíd,  korai  csillagok alatt,  amíg lassan,  észre-
vétlenül elnyomta az álom.

De nemsokára valami szellő legyintette meg a homlokát. Felébredt, 
kinyitotta a szemét, s mit lát? Egy ritka szépségű sólyommadár gub-
baszt fölötte az ágon. Alighanem az támasztotta azt a kis hűs szelet, 
amikor leszállt a magasból. A madár fejét színes tollbokréta, nyakát 
pedig gyémánttal, topázzal, rubinttal kirakott aranylánc ékesítette.

„Ez a sólyom alighanem a törzs valamelyik főemberének a madara 
lehet  –  gondolta  magában Khallaf.  –  Megfogom,  és  elviszem neki, 
hátha megjutalmaz érte egy kis aprópénzzel, vagy ad valami munkát a 
házatáján.”

Tudta, hogyan kell bánni a sólyommal, hiszen eleget solymászott 
fejedelemfi korában. Lassan felállt, és biztatóan, megnyugtatóan szó-
longatva a madarat, odanyújtotta neki az öklét. A sólyom rárepült, és 
megült rajta, Khallaf pedig elindult vele a tábor felé.

Már az első sátraknál nagy rivalgás fogadta.



– Megkerült a kán kedves sólyma, amelyet már mindenütt keres-
tetett!  –  kiáltozták  az  emberek,  és  uralkodójuk  sátrába vezették az 
ifjút.

A kán módfelett megörült kedves madarának. Örömében megölelte 
Khallafot, s azután töviről hegyire kifaggatta, hogy hol találta meg a 
sólymot, hogyan fogta meg.

Végezetül pedig így szólt a kán:

– Beszédedről és ruházatodról ítélve, úgy vélem, hogy idegen vagy 
ezen a vidéken. Honnan jössz, és miképpen kerültél a mi földünkre?

Khallaf  (éppúgy,  mint  apja  cselekedte,  amikor  a  városbeli  derék 
öreg kereskedő kérdésére válaszolt) semmit sem toldott hozzá az igaz-
sághoz, éppen csak elhallgatott belőle valamicskét.

– Messziről  jövök,  atyámmal,  anyámmal  –  felelte  –,  a  Kaukázus 
hegység túlsó oldaláról. Nagy kincsekkel indultunk útnak, de koldus-
szegényen  érkeztünk  ide,  mert  rablók  támadtak  reánk  egy  sötét 



völgykatlanban, lemészárolták kísérőinket, és kifosztottak bennünket 
mindenünkből.

– Akkor meg különösen örülök, hogy éppen te találtad meg a sóly-
mot – szólt a Berlász-tatárok fejedelme –, mert megesküdtem, hogy 
aki visszahozza a madarat, annak három kívánságát teljesítem. Mondd 
meg hát, mit kívánsz tőlem.

– Édes  szüleim a  tábor  szélén,  a  szegény vándorok  kunyhójában 
húzták meg magukat – mondotta Khallaf. – Első kívánságom az, hogy 
adass nekik öreg korukhoz és törődött állapotukhoz illő sátrat, itt, a 
tiéd közelében, és lásd el őket élelemmel és ruházattal hátralevő rövid 
életükben.

– Meglesz! – bólintott a fejedelem.

– Második kívánságom – folytatta Khallaf – egy jó paripa, nyereg-
gel, csótárral, kantárral felszerszámozva. A harmadik pedig: egy pom-
pás köntös, egy drága kard és egy erszény arany.

– Megkapod, amit kívánsz! – felelte Alinger. – Drágább árat sem 
sokallnék ezért a kedves sólyommadárért.

Khallaf megköszönte a kán jóságát, és sietve visszatért a táborszéli 
kunyhóba, ahol szülei aggódva várták.

– Jó hírt hozok! – kiáltotta már messziről.

S elbeszélte mindazt, ami történt. Timurtas és Almász felvidultan 
követte fiát a kán elébe, majd pedig abba a díszes sátorba, amelyet a 
kán a saját fejedelmi sátrának szomszédságában jelölt ki a számukra.

Az öregek  leheveredtek  a  süppedő kasmíri  meg perzsiai  szőnye-
gekre, Khallaf pedig így szólt hozzájuk:

– Most, hogy a kán gondjába fogadott benneteket, kedves szüleim, 
kérlek, engedjétek meg, hogy útra keljek. Nagyon vágyom arra, hogy 
megismerjem a kínai birodalmat és annak nagyhírű fővárosát, s azt 
gondolom, hogy keserves sorsunkon nem is változtathat egyéb, mint 
ha valamely fényes tettemmel kiérdemlem e hatalmas ország császá-
rának barátságát és segítségét.



A kán és  felesége  eleinte  igen elszomorodott e  szavak hallatára. 
Timurtas azonban hamar belátta, hogy fiának igaza van, és ezért erőt 
vett bánatán.

– Eredj, fiam – válaszolta. – Bátor és tudós ifjú vagy, s én hiszem, 
hogy amibe belefogsz, azt dicsőséggel véghez is viszed.

Másnap virradatkor a kán szolgái gazdag selyemruhába öltöztették 
Khallafot, majd kánjuk sátrába vezették. Alinger egy gyémántos mar-
kolatú kardot és egy aranypénzzel tele erszényt nyújtott át a herceg-
nek, azután pedig elővezettette legszebb telivér paripáját.

Khallaf a derekára övezte a kardot, köntöse zsebébe süllyesztette az 
erszényt, nyeregbe pattant, és megrántotta a kantárt. A paripa hor-
kantva  felágaskodott,  s  az  ifjú  herceg,  búcsút  intve  a  kánnak  és 
könnyezve  mosolygó  szüleinek,  elvágtatott  arrafelé,  amerről  a  leg-
tündöklőbben szikrázott a fehér reggeli napfény.

A kínai császár székvárosában

Kerek fél esztendeig tartott Khallaf útja. A herceg sivatagok forró, 
hullámzó homoktengerén,  magas hegyek dermedt,  néma hómezőin, 
süppedős, zöld vizű mocsarakon, köves, bozótos pusztaságokon lábalt 
keresztül, rablókkal, vadállatokkal küzdött meg, tűrte a hideget, a me-
leget, az éhséget, a szomjúságot – és csak ment, ment, rendületlenül, 
Napkelet felé.

Fél év múlva egy nagy város határába érkezett. A várost hatalmas 
kőfal vette körül, s azon túl sárga, kék, zöld cseréppel fedett paloták, 
csillogó,  fehér  kőből  épült  templomok,  porcelánnal  borított,  horgas 
tetejű harangtornyok emelkedtek a magasba.

A városfalon kilenc kapu nyílott. Khallaf belovagolt a középsőn.

Jobb kézre, egy kis házikó előtt, egy idős asszony gyomlált a kert-
jében.  Khallaf  megállt  előtte,  illendően köszöntötte,  és  megkérdezte 
tőle, hogy jó helyen jár-e, mert a kínai fővárosba igyekszik.



– Akkor jó helyen jársz – felelte az asszony. – Ez a város Kanbalu, 
Altun nagykánnak, a kínaiak császárának székvárosa, amelyet más-
képpen Pekingnek is neveznek. Mi járatban vagy errefelé?

– Azért jöttem – válaszolta az ifjú –, hogy kardomat, eszemet fel-
ajánljam a császár szolgálatára, ha ugyan szívesen fogadja azt, és meg 
is érdemli egy messze földről érkezett vitézlő férfiember hűségét.

– Szívesen fogadja,  azt  gondolom – mondta  az  asszony  –,  meg-
érdemelni  pedig  bizonyosan  megérdemli.  Altun  kán  nagy  és  dicső 
uralkodó, szereti népét, és népe is szereti őt.

– Hát akkor legalább nem jöttem hiába – felelte a herceg.

Khallaf meg az asszony jól elbeszélgetett, és kölcsönösen megnyer-
ték egymás bizalmát. Az asszony elmondta, hogy néhány esztendeje 
özvegységre jutott, s van egy kis szobája,  ahová szerény fizetségért 
örömest befogad egy-egy becsületes utazót. A szoba éppen üres volt, 



megkötötték hát az alkut. Khallaf beállította lovát az istállóba, maga 
pedig beköltözött az özvegyasszony házába.

Hamarosan estebéd került az asztalra: rizskása és hozzá gyümöl-
csös hús, édesen, ahogy a kínaiak szeretik. Éppen délre járt az idő. 
Khallaf  herceg jóízűen falatozott. Hanem egyszerre csak felütötte a 
fejét: messziről kürtharsogás, üstdobok döngése, réztányérok kongása 
hallatszott. Khallaf megkérdezte az özvegyet, hogy hol és miért szól ez 
a nagy zenebona.

– Kérője érkezett Turandot hercegkisasszonynak, a császár leányá-
nak – felelte az özvegy. – Annak a tiszteletére zendítettek rá az udvari 
muzsikusok a császári palota udvarán. Aztán ha majd egy fertályóra 
múlva  újra  megszólal  a  zene:  ez  azt  jelenti,  hogy  éppúgy,  mint  a 
hercegkisasszony eddigi kérőit,  láncra fűzve viszik a vesztőhelyre a 
boldogtalant.

Hanem erre már Khallaf herceg letette az evőpálcikákat, amelyek-
kel addig kínai módra csipegette az ételt.

– Micsoda? – kérdezte megütődve. – Hát nálatok az a szokás, hogy 
vesztőhelyre hurcolják a hercegkisasszony kérőit?

Az özvegyasszony nagyot sóhajtott.

– Látszik, hogy idegen vagy, ha még hírét sem hallottad Turandot 
szépségének és kegyetlenségének, s nem tudod, mi a sorsa annak, aki 
szemet vet reá. Legjobb, ha rögtön elmondom, hadd tudj meg mindent 
idejekorán.

S azzal rákezdte:

– Jártadban-keltedben  alighanem  láttál  már  szép  leányt,  nem  is 
egyet.  Hanem  akárhányat  láttál  is,  olyan  széppel,  mint  Turandot 
hercegkisasszony,  bizonyosan  eggyel  sem  találkoztál.  De  Turandot 
nemcsak  szép,  hanem olyan  nagyeszű  és  nagytudományú is,  hogy 
sehol sem találni párját. Jártas az a föld minden bölcsességében, még 
Kong Fu-ce törvényeit és oktatásait is mind betéve tudja. Nem csoda 
hát, hogy a legderekabb királyfiak vetekszenek a kezéért.



Egyszer, vagy két esztendeje, a tibeti király fia kérte feleségül, és 
Altun nagykán oda is ígérte Turandot kezét. De a hercegkisasszony 
annyira nagyra volt a szépségével meg a tudományával, hogy annyi 
más  kérője  után  a  tibeti  királyfit  sem  találta  méltónak  magához. 
Hanem a császár már elunta a sok finnyáskodást,  és keményen rá-
parancsolt, hogy legyen a királyfi felesége. Turandot erre nagy forté-
lyosan betegnek tettette magát,  és  azt  mondta,  meghal,  ha rákény-
szerítik a házasságra. A jóságos nagykán megijedt, és inkább mindent 
ráhagyott a leányára, semhogy a halálát okozza.

– Csakhogy ez nem elég! – mondotta Turandot. – Ha azt akarod, 
hogy életben maradjak, esküdjél meg, hogy nem erőltetsz hozzá olyan 
emberhez, aki nem tud megfelelni három kérdésemre.

– Esküszöm!  –  felelte  a  császár,  aki  azt  remélte,  hogy  a  leánya 
előbb-utóbb letesz erről a bolondságról, vagy ha nem, hát akad majd 
olyan kérő, aki megfejti a három talányt.

– És esküdjél meg arra is – folytatta a hercegkisasszony –, hogy aki 
adósom marad,  akár  csak  egyetlen  válasszal  is,  azt  a  kérőt  láncra 
fűzve egyenesen a vesztőhelyre hurcoltatod!

A császár, kénytelen-kelletlen, megesküdött erre is. Turandot azon-
nyomban  egészségesen  kelt  fel  az  ágyából.  Altun  nagykán  eleinte 
örült leánya hirtelen gyógyulásának. De nemsokára rájött, hogy csel 
áldozata lett. Hanem esküjét mégsem szeghette meg, s azóta egyre-
másra kénytelen a vesztőhelyre küldeni azokat a kérőket, akik nem 
tudnak megfelelni Turandot furfangos kérdéseire ... Hanem, hallod-e? 
Elhallgattak a kürtök, a réztányérok, dobok! Szamarkandia ifjú herce-
ge, az új kérő, most áll  ki vizsgára a hercegkisasszony, a császár,  a 
tudós mandarinok meg az egész császári udvar elé!

– Magam is  szívesen  megnézném ezt  a  ceremóniát!  –  mondotta 
Khallaf. – Ilyesmit még amúgy sem láttam.

– Megnézheted, ha odasietsz – felelte az özvegy. – Ilyenkor min-
denki  előtt  nyitva  áll  a  császári  palota  udvara.  Hanem  vigyázz, 
nehogy neked is kedved támadjon beállni a kérők sorába. Mert akkor 
egykettőre te is a vesztőhelyen találod magadat!



Khallaf megnyugtatta a jólelkű özvegyasszonyt, hogy eszébe sem 
jut efféle gondolat. Hiszen sohasem látta Turandotot, a hírét is csak 
most hallotta először – mi oka volna hát, hogy feleségül kívánja?

Az asszony megmagyarázta vendégének,  hogy merre menjen,  és 
Khallaf egykettőre meg is találta, amit keresett: a császári palotát.

*

De még a kapuig sem ért, amikor odabent, az udvaron, ismét fel-
harsantak a kürtök, és döngve, csörögve megszólaltak a réztányérok és 
üstdobok. A nogáj-tatárok ifjú hercege tudta, hogy mit jelent ez: a 
vizsga véget ért. De hát vajon hogyan ért véget? Milyen sorsra jutott a 
hercegkisasszony kérője?

Nemsokára ezt is megtudta Khallaf. A palota kapuján száz kardos, 
alabárdos testőr fordult ki, nyomukban húsz mandarin és ugyanannyi 
szakállas törvénytudó, hosszú, ráncokba szedett fehér posztóköntös-
ben. Utánuk, törvényszolgák négyszögében a rabláncra fűzött szamar-
kandiai királyfi lépdelt, mögötte pedig vörös talárban az udvari hóhér. 
Újabb száz fegyveres testőr zárta be a menetet,  amely egyenesen a 
magas fallal körülvett vesztőhely felé haladt.

Khallaf  szánakozva  nézte  a  szerencsétlen  herceget,  és  haragosan 
gondolt a szép, kegyetlen Turandotra, akinek annyi derék ifjú köszön-
heti a halálát.

De azért egy kicsit felbizsergett benne is a kíváncsiság: mi lenne, ha 
egyszer ő is odaállna Turandot, a mandarinok meg az egész császári 
udvar  elé,  és  megmérkőznék  azzal  a  nagyeszű,  nagytudományú 
királykisasszonnyal?

Eközben elvonult a szomorú menet, és lassan a kíváncsi tömeg is 
elszéledt a palota elől.

Khallaf most egy ősz hajú férfira lett figyelmes, aki a kapufélfához 
támaszkodva keservesen zokogott. Odalépett hozzá, és megkérdezte, 
miért bánkódik ennyire, s hogy nem lehetne-e a segítségére.



– Ó, uram – felelte a férfi –, nem segíthetsz te rajtam semmi mó-
don. Tanítómestere és hű barátja voltam annak az ifjú hercegnek, akit 
most kísértek vasra verve a vesztőhelyre a császár fegyveresei. Ma is 
boldogan élhetne országában, ha néhány hónap előtt történetesen arra 
nem téved egy indiai festő, és meg nem mutatja neki Turandot herceg-
kisasszony képét. Szamarkandia hercege az arckép láttára olthatatlan 
szerelemre  gyulladt  Turandot  iránt,  és  bármennyire  igyekeztem  is 
tartóztatni, egyenesen ide jött, hogy alávesse magát annak a próbá-
nak,  amelyet  a  hercegkisasszony kérőinek ki  kell  állniuk.  A három 
találós kérdésre azonban ő sem tudott megfelelni, és most annyi társa 
után,  ő  is  életével  fizet  meggondolatlanságáért.  Őt  siratom,  uram, 
Szamarkandia hercegét és azokat az ifjakat, akik majd ezután követik 
ezen a szörnyűséges úton.

– De  hát  igazán  olyan  tündérszép  a  kínai  hercegkisasszony?  – 
kérdezte hitetlenül Khallaf. – Igazán olyan tündérszép, hogy egyetlen 
festett arcképe láttára is ennyire elveszítse a fejét egy józan ember?

– Ítéld meg magad, uram! – válaszolta az ősz hajú férfi, s egy képet 
húzott elő köntöse zsebéből. – Íme, ez Turandot hercegnő arcmása!

Khallaf  a képre pillantott. A szíve megdobbant.  A városszéli  öz-
vegyasszony  igazat  mondott:  Turandotnál  szebbet  Khallaf  életében 
sem látott. De nemcsak hogy nem látott, még elképzelni sem tudott.

De mégsem a leány szépsége volt  az,  ami az ifjú herceget  ilyen 
váratlanul  és  ilyen  varázslatosan  lenyűgözte,  hanem  valami  apró, 
halvány csillámlás a leány szemében, valami sejtelmes kis fényesség, 
amelyet eddig talán soha senki meg nem látott. De Khallaf meglátta. 
És egyszeriben megértette belőle, hogy Turandot jó is lehetne, szelíd is 
lehetne, tudna irgalmazni is, tudna tiszta szívből szeretni is, ha egy-
szer  életében emberére  akadna.  És  erősen eltökélte  magában,  hogy 
éppen  ő  lesz  az,  aki  érdeme szerint  megleckézteti  a  gőgös  herceg-
kisasszonyt.

Az ősz hajú férfi Khallafra pillantott.

– Ó, uram! – kiáltott fel fájdalmasan. – Mit tettem veled! Miért is 
mutattam meg neked ezt a képet! Látom már a tekinteteden, hogy mi 



a szándékod, és tudom, hogy ugyanaz a sors vár reád is, mint Sza-
markandia hercegére!

Khallaf a férfi vállára tette a kezét.

– Tévedsz,  jó öreg – felelte.  – Turandot hercegkisasszony kegyet-
lensége nem követel több emberáldozatot!

S azzal belépett a palota kapuján.

Az  udvaron  húsz  egymáshoz  láncolt  elefánt  állott,  s  mögöttük, 
egyenes  sorban,  ezer,  tetőtől  talpig  ezüst  páncélba  öltözött  palotás 
vitéz. Kapitányuk, aki arany sisakot viselt, odalépett Khallaf elé.

– Mit kívánsz, idegen? – kérdezte tőle.

– Jelentsd uradnak, a kínai császárnak – felelte csengő, erős hangon 
Khallaf –, hogy egy messze földön élő fejedelem fia érkezett udvarába, 
és feleségül kéri Turandot hercegkisasszonyt.

A három próba

Nemsokára  egy  kamarás  lépett  elő  a  belső  palota  ajtajából, 
szótlanul meghajolt Khallaf előtt, és intett, hogy kövesse.

A kamarás  és  nyomában Khallaf  herceg díszes  szobák,  folyosók, 
csarnokok egész során haladt keresztül, míg végül egy aranyajtóhoz 
érkezett, amely előtt jobbról-balról egy-egy ajtónálló strázsált. Az ajtó 
kitárult,  és Khallaf egy hatalmas teremben találta magát,  amelynek 
falait és mennyezetét, de még a padlóját is, ezer színben tarkálló lágy 
selyemkárpit  borította.  A  terem  végében,  magas  érclábakon,  fehér 
ezüstből  kovácsolt,  sárkány formájú  trónszék  emelkedett,  s  a  trón-
széken,  tanácsosainak  és  mandarinjainak  félkörében,  ott  ült  maga 
Altun nagykán, a kínai császár.

A kamarás a trónszék elé vezette Khallaf herceget, és így szólt:

– Felséges uram-császárom, íme, az a messziről érkezett fejedelemfi, 
aki feleségül kéri Turandot hercegkisasszonyt.



Az ősz szakállú  császár  hosszan nézte  Khallafot,  daliás  termetét, 
parázsló szemét, nyílt homlokát.

Azután felsóhajtott.

– Lépj  közelebb,  fiam! –  mondta  nyájasan,  bánatosan.  –  Mondd 
meg: tudod-e, hogy milyen sorsra jutottak mindazok, akik el akarták 
nyerni leányom kezét? Tudod-e, hogy útjuk e trónteremből egyenesen 
a vesztőhelyre vezetett?

– Tudom, felséges nagy kán! – felelte bátor szóval Khallaf. – Isme-
rem a kegyetlen törvényt, amely annyi merész ifjú halálát okozta. De 
a veszedelem nem riaszt el szándékomtól, sőt, megvallom, éppen arra 
késztet, hogy magam is megpróbálkozzam azzal, ami eddig senkinek 
sem sikerült.

– Abban  bízol  tehát,  hogy  meg  tudsz  felelni  Turandot  három 
kérdésére? – kérdezte a császár.

– Ebben reménykedem, uram – felelte Khallaf –, mivelhogy magam 
sem vagyok egészen járatlan azokban a tudományokban, amelyekben 
leányod jeleskedik.

– Így beszéltek valamennyien, akik a próbára eddig kiálltak – le-
gyintett a császár. – Ezt mondta Szamarkandia hercege is, akit épp az 
imént kísértek a vesztőhelyre. Attól félek, a te sorsod sem lesz különb, 
mint az övé. Gondold meg, vakmerő ifjú, gondold meg okosan, hig-
gadtan,  hogy  mit  határozol.  Légy  vendégem  ma  éjszakára,  és  ha 
holnapig sem másítod meg az akaratodat: délben kiállhatsz a vizsgára 
jómagam,  a  hercegkisasszony,  a  tudós  mandarinok  meg  az  egész 
császári udvar elé.

A  kamarás  egy  pompás  szobába  vezette  Khallafot.  Egész  sereg 
szolga várta a parancsait. A herceg azonban nem kívánt mást, mint 
hogy hagyják magára. Alighogy egyedül maradt, levetkőzött, és – mi-
vel közben már beesteledett – tüstént lehevert a mennyezetes patyo-
latágyra, és igyekezett minél hamarabb elaludni, hogy erőt gyűjtsön a 
másnapi próbához.



De  akármilyen  elszánt  volt  is  Khallaf,  az  éjszakát  nyugtalanul 
töltötte. Minduntalan fel-felriadt álmából. Egyszer öreg szülei jutottak 
az  eszébe,  másszor  meg  arra  gondolt,  hogy  a  nogáj-tatárok  talán 
örökké  a  khorezmi  szultán  rabságában  maradnak,  ha  elvándorolt 
hercegük nem viszi meg nekik a szabadulást.

Százszor is, ezerszer is feltette magának a kérdést, hogy szabad-e a 
saját boldogságáért ilyen könnyelműen kockára tenni az életét, amely-
től szülei és népe boldogsága függ.

Reggeltájt már-már elhatározta, hogy megfogadja a császár intel-
meit, és lemond Turandot kezéről.

De amint felnyitotta a szemét, pillantása a hercegkisasszony képére 
esett, amelyet este az ágya mellé állított, egy kis asztalkára. Turandot 
arca  a  rózsaszínű  hajnali  fényben  még  sokkalta  szebbnek  látszott, 
mint az előző napon, és csak úgy sugárzott róla az a rejtett, titkolt 
jóság, amely egyszer már Khallaf herceg szemébe lángolt.

Khallaf egyszeriben elfelejtette az egész hosszú, zaklatott, kétségek-
ben és aggodalmakban eltöltött éjszakát.

Nyílt az ajtó. A kamarás lépett be rajta, tisztelettel köszöntötte a 
császári palota vendégét, és így szólt:

– Altun  nagykán,  a  kínai  császár  azt  kérdezteti,  megfontoltad-e 
merész szándékodat.

– Mondd meg a császárnak – felelte Khallaf –, hogy soha még ilyen 
bizonyos,  ilyen  keményen  eltökélt  nem voltam akaratomban,  mint 
éppen most!

*

A kamarás eltávozott. Szolgák léptek a szobába, felsegítették fek-
helyéről az ifjút, megfürdették, drága kenőcsökkel illatosították testét 
és haját,  majd ünneplő ruhába öltöztették: fehér selyemruhát adtak 
reá, arany virágokkal kihímzett piros köntöst, kék harisnyát és sarut, 
fehér süveget.



Amikor delelőn állt a Nap, a kamarás ismét megjent, és felszólította 
Khallaf  herceget,  hogy  kövesse  a  trónterembe.  Mire  odaértek,  már 
együtt volt  az  egész  császári  udvar:  a  kamarások,  a  tanácsosok,  a 
mandarinok, a miniszterek. És ott álltak, mozdulatlanul, körös-körül a 
fal mellett a kardos, alabárdos testőrök, és az ajtó mellett, pallossal a 
kezében, ott állt a vöröstaláros udvari hóhér. Csak a trónszék volt üres, 
a császár és a hercegkisasszony még váratott magára.

Khallaf megállt a terem közepén. Egy méltóságteljes öreg férfi lé-
pett eléje: a császár főminisztere.

– Ifjú! – szólt fennhangon a főminiszter. – Felelj mindenki hallatá-
ra:  tudod-e,  hogy  ha  nem  fejted  meg  Turandot  hercegkisasszony 
három találós kérdését, akkor innen egyenesen a vesztőhelyre vezet az 
utad?

– Tudom! – válaszolta bátran Khallaf.

– Elismered-e,  hogy  a  császár  minden módon igyekezett szándé-
kodtól eltántorítani?

– Elismerem.

– Belátod-e,  hogy sorsodért  senki mást nem okolhatsz,  csak saját 
magadat?

– Belátom.

– És hajlandó vagy mindezek után is vizsgára kiállni a császár, a 
hercegkisasszony, a tudós mandarinok és az egész császári udvar színe 
előtt?

– Ez a legfőbb kívánságom.

– Akkor hát, kezdődjék a próba! – kiáltotta a főminiszter.

A palota udvarán felharsantak a kürtök, döngve, csörögve, megszó-
laltak a réztányérok és üstdobok. Az aranyajtó két szárnya kitárult. A 
császár lépett be rajta, és karján, sűrű fátyolokban, Turandot herceg-
kisasszony. Mindketten elfoglalták helyüket a trónuson.

A zene elhallgatott, és megszólalt a császár:



– Utoljára  figyelmeztetlek,  ifjú,  hogy  az  életeddel  játszol.  Ha 
meggondoltad magad, és el akarsz távozni: senki sem állja utadat.

Khallaf meg sem mozdult.

– Leányom – fordult erre a császár Turandot felé –, most már téged 
illet  meg  a  szó.  Bárha  szerencsésebb  lenne  ez  a  kérőd,  mint  az 
eddigiek!

– Én ugyan nem kívánok neki szerencsét – felelte Turandot –, de 
éppenséggel a vesztét sem kívánom. Ha azonban oly makacs,  hogy 
kitart szándéka mellett: magára vessen mindazért, ami történni fog.

Khallaf meghajolt.

– Várom a kérdéseidet, hercegkisasszony!

Turandot felállt  trónszékéről,  és  a nagy csendben feladta az első 
rejtvényt:

Parányi kép, kicsiny kerek keretben
(Egy szilva akkorácska, mint e kép),
De elfér rajta hegy, völgy, róna, tenger,
S a messze kéklő, mérhetetlen ég.

Kicsiny kerek keret, s egy kép, parányi
(Alig nagyobb, mint holmi szilvamag),
Folyvást cseréli színét, váltja tárgyát,
De mégis mindig ugyanaz marad.

Parányi kép, aprócska, szűk keretben
(Egy szilvamagnál is alig nagyobb),
Fényét idegen fénytől kapja kölcsön,
De mindennél tündöklőbben ragyog.

Egy szűk keret, s egy kép, kerek, kicsinyke
(Egy szilvamag is tán nagyobbra nő),
De drágább kincs az, mint akármiféle
Kincseket érő drága drágakő.



Kicsiny, kerek keret, kicsinyke képpel,
Világít, ámbár jómaga nem ég,
De ha nem ég is, perzsel néha mégis. –
Találd ki hát, hogy mi lehet e kép!

Khallaf csak egy percig gondolkozott, azután elmosolyodott, és a 
hercegkisasszony felé bókolva, így válaszolt:

A rejtvényed fortélyos, szép Turandot,
Zavarba ejthet bármilyen halandót,
De én tudom a nyitját, azt hiszem:
E kép más nem lehet, csupán – a szem!

A tudós mandarinok,  akiknek az volt a tisztük, hogy megítéljék, 
helyes volt-e a válasz, egymásra néztek, összesúgtak-búgtak, nagyokat 
bólongattak.

Végezetül felemelkedett a helyéről a legfőbb mandarin, és ünnepé-
lyesen így szólt Khallafhoz:

– Az első kérdésre jól feleltél, ifjú idegen!

A császár, aki igen aggódott, hogy ez a kérő is a többiek sorsára jut, 
az ítélet hallatára felvidultan fordult Turandothoz.

– No, lányom, elismered-e, hogy kérőd az első találós kérdést oko-
san, jól fejtette meg? – kérdezte.

Turandot bosszúsan válaszolt.

– Elismerem, hogy szerencséje volt, és az első kérdésre csakugyan 
helyesen felelt. Hanem kíváncsi vagyok, hogyan boldogul a második-
kal:

Kovács készíti, kőkemény acélból,
Oly éles, széles, fényes, mint a kard,
Ámde parasztok két kezét diszíti,
S nem páncélos, kevély vitézi kart.



Kardra hasonlít, súlyos harci bárdra,
Ám kardnál, bárdnál gyakran többet ér.
Sebet hasít, tátongó, hosszú mélyet,
De a nyomában nem serked ki vér.

Nem vér, de élet serked a nyomában,
S bár földet hódít, kincseket szerez:
Békének fegyvere, nem háborúé. –
Találd ki hát, miféle fegyver ez!

Mély csend ülte meg a termet. Turandot, a császár, a tudós manda-
rinok, kamarások, tanácsosok, de még a kardos, alabárdos testőrök és 
a  vörös  köpenyes  hóhér  is,  türelmetlenül,  nyugtalanul  lesték,  hogy 
meg  tud-e  felelni  a  második  kérdésre  is  a  megnyerő  arcú,  kedves 
beszédű idegen.

De Khallaf herceg már kész is volt a válasszal:

Fegyvert, amely sebez, de vértelen,
Ilyent csak egyet tud az értelem.
Munkára edzi kovács a hegyét:
Az ekevas az, nem lehet egyéb!

A tudós mandarinok megint egymásra néztek, megint összesúgtak-
búgtak, és még nagyobbakat bólintottak, mint az imént. A főmandarin 
pedig emelt hangon kihirdette:

– A második felelet is épp oly helyes, mint az első!

Turandot mérgesen toppantott a lábával.

A császár a fejét csóválta:

– Lányom, lányom, úgy nézem, te nem az igazságot keresed, hanem 
ennek az ifjúnak az életére törsz. Máskülönben örülnöd kellene, hogy 
végre olyan eszes, tudós kérőre akadtál, aki egyre-másra megfelel a 
kérdéseidre.  Ha rám hallgatsz,  el  is  engeded a harmadik próbát,  és 



ahelyett a kezedet nyújtod neki, amelyet két feleletével máris becsüle-
tesen kiérdemelt.

– Még nem érdemelte ki! – válaszolta durcásan a hercegkisasszony. 
– Három rejtvényt kell megfejtenie, márpedig eddig még csak kettőre 
hallottam a választ, s az a kettő, úgy látszik, túlságosan is könnyű volt. 
A harmadiknak majd furfangosabbat választok!

Altun nagykán erre Khallafhoz fordult:

– Láthatod,  hogy a leányom mindenáron a  vesztedet  akarja.  Azt 
ajánlom, ne kockáztasd tovább az életedet. Mondj le Turandot kezéről, 
és  eredj  békességgel  utadra,  vagy  maradj  itt,  ha  úgy  akarod,  s  én 
császári tanácsosaim sorába emellek.

– Köszönöm a jóságodat,  uram-császárom – felelte  Khallaf  –,  de 
akármekkora tisztesség is, amelyet felkínálsz, nem élhetek vele. Szere-
tem Turandot hercegkisasszonyt, és kész vagyok életem árán is kiállni 
a harmadik próbát.

– Akkor hát megint csak rajtad a sor, leányom – sóhajtotta a csá-
szár. – Hadd halljuk a harmadik kérdést. De annyit mondok, ne le-
gyen valami nehéz!

Turandot már mondta is:

Nincs oly teher, mit el nem bír a hátán,
Hegyet rombol, kemény sziklát repeszt,
De oly gyenge, hogy meg sem áll magában. –
Nos, ha tudod, hát rajta, fejtsd meg ezt!

S hozzá még ezt: van ám valami mégis,
Amivel ez nem boldogul soha,
De azt a valamit naponta, rendre,
Legyőzi más, ha eljön a sora.

Khallaf gondolataiba mélyedt. A mandarinok pedig egymásra néz-
tek,  összesúgtak-búgtak,  nagyokat  bólongattak.  Végül  megszólalt  a 
legfőbb mandarin:



– Ezt a rejtvényt nem kell megfejtened, idegen ifjú. Mert ez nem is 
egy rejtvény, hanem három.

– Úgy van! – kiáltotta a király. – Fel is mentelek a válaszadás alól.

De Khallaf intett, hogy beszélni akar. És így szólt a nagy, figyelmes 
némaságban:

Való igaz: furfangos e talány,
De titkát mégis megfejtem talán.
Az az erős-erőtelen: nem ember,
Inkább: a víz, vagy még inkább: a tenger.

S a víz – megmondom ezt is, mire várnék? –
Eggyel nem boldogul csak, s ez: az árnyék,
Az árnyékot magát meg – semmi kétség –
Csak egy győzi le: a sürü sötétség.

A tudós mandarinok most már össze sem néztek, össze sem dugták 
a fejüket, hanem felugráltak a székükről, úgy éltették, magasztalták a 
derék,  okos  ifjút,  aki  íme,  diadalmasan  kiállta  valamennyi  próbát. 
Velük tapsolt, éljenzett az egész udvar. A testőrök a hüvelyébe tolták a 
kardjukat, a vörös taláros hóhér pedig, az ajtófélfa mellett, összeszede-
lődzködött, mert látta, hogy itt már nincs szükség reá.

Az udvaron felzendültek a kürtök, döngve, csörögve megszólaltak a 
réztányérok és üstdobok, győzelmet és örömet hirdetve a város népé-
nek.

A császár, nagy örömében, egy szökkenéssel lent termett a magas 
trónusáról, és cuppanós csókot nyomott Khallaf kipirult arcára.

– Boldoggá tettél, fiam! – kiáltotta. – El sem képzelheted, micsoda 
átok ülte meg eddig ezt a palotát! Ó, hányszor megbántam már azt a 
meggondolatlan  fogadalmat,  amelyet  leányom kedvéért  tettem!  De 
hát  ennek  vége:  legyőzted  Turandotot,  így  hát  nem  ellenkezhetik 
tovább.



– Hadd tegyek fel  még egy kérdést,  egy utolsót!  – könyörgött a 
hercegkisasszony.

– Hogyisne! – kiáltotta haragosan a király. – Hát erőnek erejével 
vesztőhelyre akarod juttatni ezt a kérődet is? Nem tűröm tovább a 
makacskodást! Teljesítsd a parancsomat, és egy szót se halljak!

Turandot  leroskadt  a  trónszék  lépcsőjére.  Szeméből  patakzott  a 
könny, két vállát csak úgy rázta a zokogás.

Khallaf  egy  ideig  bánatosan,  némán  bámult  maga  elé.  Azután 
megszólalt:

– Hidd el, felséges uram, szívesen meghallgattam volna a herceg-
kisasszony  negyedik  kérdését  is,  csakhogy  a  kedvében  járjak.  Ha 
azonban  ezt  semmiképpen  sem engeded  meg,  hát  hagyd  legalább, 
hogy én adjak fel Turandotnak egy talányt. Ha megfejti: ígérem, hogy 
lemondok a kezéről,  és eltávozom a palotából,  a városból,  az egész 
birodalomból, mintha itt sem lettem volna!

Az udvari gyülekezet felmorajlott.

A mandarinok,  tanácsosok,  kamarások,  miniszterek  ezt  mondták 
egymásnak:

– Úgy látszik,  ennek  az  ifjúnak elment  az  esze!  Talán  csak  nem 
képzeli  azt,  hogy  a  nagyeszű,  nagy  tudományú Turandot  nem tud 
megfelelni a kérdésére?

Altun nagykán úgy meglepődött, hogy nem akart hinni a fülének.

– Jól  hallok? – kérdezte.  – Igazán le akarsz mondani arról,  amit 
akkora veszedelem árán, nagy nehezen kiérdemeltél?

– Nem boldogság az, amit csak úgy, nagy nehezen erőszakol ki az 
ember. Sose erőltesd hozzám a lányodat, felséges kínai császár! Eskü-
szöm, hogy lemondok a kezéről, ha megfelel a kérdésemre. Turandot 
hercegkisasszony  ellenben  esküdjék  meg,  hogy  vonakodás  nélkül, 
önként a feleségem lesz, ha nem fejti meg a talányt.

– Esküszöm! – kiáltotta gyorsan Turandot, mert erősen bízott ab-
ban, hogy találékonysága nem hagyja cserben.



A császár csak csóválta a fejét.

– Akármi legyek, ha megértem ezt a dolgot! – mondta. – De hát, ha 
mind a ketten így akarjátok, én nem ellenkezem. Add fel gyorsan azt a 
talányt, fiam. De jó nehéz legyen, annyit mondok!

– Annak  a  talánynak  egy  teremtett  lélek  sem tudja  a  nyitját  az 
egész hatalmas kínai birodalomban! – felelte Khallaf.

És a hercegkisasszonyhoz fordulva, így szólt:

– Mondd meg nekem: hogy hívják a föld legboldogabb emberét, aki 
menten a legboldogtalanabbá válik, ha erre a kérdésére megfelelsz?

– Vagyis  téged!  –  válaszolta  a  hercegkisasszony.  –  Majd  holnap 
megmondom.

– Holnap? – kiáltotta a császár. – Még mit nem! Ez az ifjú sem kért 
haladékot, hanem tüstént megfejtette a talányaidat.

– Én mégis megadom a haladékot! – szólt Khallaf.

A terem megint felmorajlott. És a mandarinok, tanácsosok, kama-
rások, miniszterek ezt mondták egymásnak:

– Ennek az idegennek, úgy látszik, igazán elment az esze! Turandot 
holnapig valamiképpen bizonyosan kifürkészi a rejtvény nyitját!

Mit volt mit tenni?

A császár csüggedten búcsút intett Khallafnak, és Turandot herceg-
kisasszonnyal együtt eltávozott a teremből. Az arany ajtó becsukódott 
utánuk.

*

Khallaf herceg visszavonult a szobájába.

Ezen a napon is korán tért nyugovóra, de a szemére nem jött álom. 
Most azonban nem a kétség tartotta ébren, hanem éppen a bizonyos-
ság: a beteljesedés boldog izgalma. Mert hiszen tudta, hogy nevét fél 
esztendei járásra, senki sem ismeri, tehát Turandot sem találhatja ki. 
Képzeletben  máris  lovon  ült,  útban  a  Berlász-tatárok  országa  felé, 



hogy  szüleinek  bemutassa  ésszel,  bátorsággal  szerzett  szép,  fiatal, 
nagyeszű, nagy tudományú feleségét ...

Hanem egyszerre látja ám a gyertyafényben, hogy megmozdul az 
ajtó  kilincse,  halkan,  lassan nyílik  az  ajtó  és  egy  fehér  selymekbe, 
fátyolokba burkolt nőalak lép a szobájába.

Khallaf felült fekhelyén.

– Ki vagy? – kérdezte meglepetten.

– Csendesen! – intette suttogva a látogató. – Ebben a palotában ret-
tenetes  büntetés  vár  azokra  a  nőkre,  akik  a  férfiak  lakosztályába 
merészkednek.  Turandot  hercegkisasszony  egyik  rabszolgalánya  va-
gyok, Ádalmulk a nevem.

– Miért jöttél hozzám?

A leány közelebb lépett.

– Azért, hogy figyelmeztesselek arra a veszedelemre, amely az éle-
tedet fenyegeti.

– Veszedelem fenyegeti az életemet? – szólt megdöbbenten Khallaf.

– Bizony,  uram – felelte  Ádalmulk –,  nagy veszedelemben vagy, 
halálos veszedelemben!

– De hát miféle veszedelemről beszélsz? Ki az, aki az életemre tör? 
– kérdezte hitetlenül a herceg.

– Megmondom, uram, ámbár tudom, hogy nehezen adhatsz hitelt a 
szavamnak: Turandot hercegnő megbízta két testőrét, hogy döfjön le 
hátulról, amikor holnap a trónterembe indulsz.

– De hát miért?

– Mert  látja már,  hogy a talányodat nem fejtheti  meg,  márpedig 
semmi  áron  sem  akar  a  feleséged  lenni,  sem  önként,  sem  kény-
szerűségből. Magam is, társnőim is, megpróbáltunk a lelkére beszélni, 
de  hiába.  Úgy  megmakacsolta  magát,  hogy  bizonyos:  kegyetlen 
parancsát  nem másítja  meg,  s  te  ott végzed be  életedet,  valahol  a 
testőrök sorfala között, útban a trónterem felé.



Khallaf a tenyerébe temette arcát.

– Ó, te kegyetlen, te álnok Turandot! – jajdult fel. – Hát még a gyil-
kosság is kedvesebb neked, mint az a gondolat, hogy Khallaf herceg 
felesége  légy? Ó,  atyám, Timurtas,  ó,  jó  anyám,  Almász!  Csak azt 
kívánom, soha meg ne tudjátok, milyen sors érte fiatokat a messze 
idegenben, hogyan pusztult el, saját nyakassága, saját hiszékenysége 
miatt, hitvány orgyilkosok kezétől!

– Ne  csüggedj  el,  uram!  –  szólt  gyengéd  hangon  a  rableány.  – 
Nemcsak azért jöttem, hogy figyelmeztesselek a veszedelemre, hanem 
azért is, hogy kiszabadítsalak belőle. Megvesztegettem az ajtónállókat, 
lepénzeltem a kapu őreit: a menekülés útja nyitva áll előtted. Én is 
veled megyek. Gyere, fussunk, szökjünk innen, mielőtt utolér bennün-
ket Turandot bosszúja!

Khallaf csodálkozva nézett a reszkető, kezét tördelő leányra.

– Miért viseled annyira szíveden a sorsomat? – kérdezte. – Miért 
akarod megmenteni az életemet? Miért akarsz velem menekülni te is?

A leány a hercegre emelte könnyes, őszinte szemét. Térdre hullott.

– Azért, uram, mert ha Turandot szívét nem is sikerült magad felé 
fordítanod, az enyémet akaratlanul is rabul ejtetted. Szeretlek a bátor-
ságodért, az állhatatosságodért, az okosságodért, a nagylelkűségedért! 
Nem élném túl, ha te is áldozatául esnél a hercegkisasszony könyör-
telenségének.

– Szép rableány – felelte elfogódottan Khallaf –, köszönöm a jósá-
godat, és hálás vagyok azért a vonzalomért, amelyet irántam táplálsz. 
De hát én nem futamodhatom meg innen, sem veled, sem pedig egye-
dül. Mit gondolna rólad a császár? És mit gondolna rólam Turandot?

– Turandot! – kiáltotta a leány, megfeledkezve arról, hogy az imént 
ő  maga  intette  csendes  beszédre  a  herceget.  –  Hiszen  Turandot  a 
vesztedet akarja! Te pedig még azon töprengsz, hogy mit gondolna 
rólad, ha elmenekülnél a bérgyilkosok elől?

Khallaf lehunyta a szemét, úgy suttogta, szinte csak magának:



– Szeretem Turandotot. Akármint lesz is, nem mondok le róla!

A leány felegyenesedett.

Arca belepirult a haragba.

– Maradj  hát,  hálátlan!  –  suttogta.  –  Maradj,  és  viseld  a  sorsot, 
amely  reád  várakozik!  Hanem,  annyit  mondok:  Turandot  sohasem 
lesz a tiéd!

S azzal sietős léptekkel elhagyta a szobát.

Khallaf rejtvénye – és még egy találós kérdés

Khallaf  végighevert  a mennyezetes  patyolatágyon.  De álom nem 
jött a szemére. Ezúttal nem a kétség tartotta ébren, és nem is a boldog 
bizonyosság, hanem a keserűség, a bánat.

„Hogy lehet az – tépelődött magában –, hogy ilyen tündéri külső-
ben ilyen ördögi lélek lakik? És ha ily gonosz a lelke, hogyan csil-
loghat a szemében annyi jóság?”

Gyötrődve, saját gondolataival viaskodva vergődte át az éjszakát.

Testben, lélekben elcsigázva kelt fel virradatkor. A szolgák felsegí-
tették  fekhelyéről,  megfürdették,  drága  kenőcsökkel  illatosították 
testét és haját, majd ünneplő ruhába öltöztették: sárga selyemruhát 
adtak  reá,  ezüst  virágokkal  kihímzett zöld  kaftánt,  piros  harisnyát, 
sarut és turbánt.

Kisvártatva megjelent az ajtóban a kamarás.

Khallaf követte a trónterembe.

Nagy szobákon, széles termeken, hosszú folyosókon, tágas csarno-
kokon  haladtak  keresztül,  alabárdos,  kardos  testőrök  sorfala  közt. 
Khallaf  fürkészve mérte végig a merev arcú, mozdulatlan, marcona 
férfiakat, és titokban azt találgatta, hogy vajon melyik készül Turandot 
nevében  a  hátába  döfni  a  fegyverét ...  Akármilyen  bátor,  szilárd 
léptekkel haladt is a kamarás nyomában, közben azért folyvást jobbra-



balra  sandítgatott,  a  szíve  pedig  kétszer  olyan  hevesen  vert,  mint 
egyébkor.

De egyszerre csak kitárult a trónterem ajtaja. Khallaf fellélegzett: 
itt már biztonságban tudta magát. Egy perc még, és a kevély herceg-
kisasszony ország-világ színe előtt kénytelen lesz bevallani, hogy nem 
sikerült megfejtenie a talányt.

A teremben már ott várakozott az egész császári udvar: a manda-
rinok,  a tanácsosok,  a miniszterek,  a  kamarások,  s  a  magas,  fehér-
ezüst trónszéken, a terem végén, már ott ült maga a kínai császár és 
balján Turandot hercegkisasszony, aki talán még sohasem volt szebb, 
mint ezen a reggelen.

A palota  udvarán felharsantak a  kürtök,  döngve,  csörögve meg-
szólaltak a réztányérok és az üstdobok.

A császár intett, a zene elhallgatott, és a méltóságteljes, öreg fő-
miniszter odalépett Khallaf elé.

– Ifjú! – szólt emelt hangon. – Felelj mindenki hallatára: esküszöl-e, 
hogy lemondasz Turandot hercegkisasszony kezéről, ha megfejti azt a 
talányt, amelyet tegnap feladtál neki?

– Esküszöm! – felelte Khallaf.

Nyugodt volt és vidám. Mert ugyan hogy is fejthetné meg Turandot 
azt a rejtvényt, amelynek egy teremtett lélek sem tudja a nyitját az 
egész hatalmas kínai birodalomban?

A főminiszter most Turandothoz fordult:

– Hát te esküszöl-e, császár leánya, hogy vonakodás nélkül, önként 
feleségül mégy ehhez az ifjúhoz, ha a kérdésére nem tudsz megfelelni?

– Esküszöm! – szólt Turandot.

Az ő arca is csupa nyugalom volt, csupa vidámság.

Vajon mitől olyan jó a kedve?

– Nos, lányom, most rajtad a sor – szólalt meg Altun nagykán. – 
Válaszolj  a  kérdésre,  ha  ugyan  nem tértél  jobb  belátásra.  Ha  rám 



hallgatsz, nem sokat találgatsz, hanem minden húzódozás és halogatás 
nélkül  odanyújtod  a  kezedet  ennek  a  derék,  bátor,  okos,  lovagias 
hercegi ifjúnak!

Turandot mosolygott.

– Válaszolni akarok a kérdésre! – mondotta.

És trónszékéről felemelkedve, így folytatta, csúfondárosan:

Lefőzöm ezt a büszke herceget,
Ki az imént oly fennen hencegett!
Mindenkinek meg kell most tudnia:
Neve Khallaf, Timurtas kán fia!

Khallaf elhalványodott, és a szívéhez kapott, és ebből meg Turandot 
győztes kacagásából az összes jelenlevők könnyen kitalálták, hogy a 
hercegkisasszony helyesen válaszolt.

Az udvari gyülekezet felmorajlott. A mandarinok, tanácsosok, ka-
marások, miniszterek így szóltak egymáshoz:

– No lám! Ugye, hogy megmondottuk? Ennek az ifjúnak elment az 
esze! De hát minek is adott haladékot a nagyeszű, nagy tudományú 
Turandotnak?

A császár megdöbbenten állt fel trónusáról.

– Felelj, herceg: igazán Khallafnak hívnak? Igazán Timurtas kán fia 
vagy?

De Khallaf megszólalni is alig tudott.

– Varázslat! – hebegte. – Boszorkányság!

– Nincs ebben semmi varázslat,  semmi boszorkányság – nevetett 
Turandot. – Egyszerűen megbíztam egyik rabszolganőmet, hogy ke-
resse  fel  szobájában az  ismeretlent,  és  csalja  ki  a  titkát.  Ádalmulk 
ügyesen alakoskodott, Khallaf herceg pedig ügyetlenül lépre ment.

– Csalás! – mondta haragosan a király.



– Az bizony! – válaszolta kuncogva Turandot. – De akárhogy is: 
annyi  bizonyos,  hogy  megfeleltem  Khallaf  herceg  kérdésére,  tehát 
semmi sem kötelez arra, hogy a felesége legyek.

A tudós mandarinok egymásra néztek, összesúgtak-búgtak, nagyo-
kat bólogattak. Végezetül a legfőbb mandarin kihirdette az ítéletet:

– Igaz,  hogy  Turandot  hercegkisasszony  csalafinta  módon  tudta 
meg a titkot. De akárhogy is: annyi bizonyos, hogy megfelelt Khallaf 
herceg  kérdésére,  tehát  semmi  sem  kötelezi  arra,  hogy  a  felesége 
legyen.

Az udvaron felharsantak a kürtök, döngve, csörögve megszólaltak a 
réztányérok és az üstdobok – de Turandot toppantott a lábával, hogy: 
csend legyen! És így szólt:

– Még nem fejeztem be a mondanivalómat. Mert most, hogy fel-
szabadultam  esküm  alól,  önként  és  vonakodás  nélkül  kijelentem: 
szívesen feleségül megyek Khallaf királyfihoz!

Khallaf elpirult, és megint csak a szívéhez kapott.

Az udvari gyülekezet felmorajlott. A mandarinok, tanácsosok, ka-
marások, miniszterek pedig így szóltak egymáshoz:

– Jól hallottunk? Vagy talán éppen nekünk ment el az eszünk?

– Megvallom – folytatta Turandot –, hogy Khallaf herceg már az 
első pillanatban megtetszett nekem. Csak a büszkeségem tartott vissza, 
hogy mindjárt  kezet  ne  nyújtsak neki.  És  amikor  azt  láttam,  hogy 
sorra megfelel a legfurfangosabb találós kérdéseimre, a szívem egyre 
jobban  felmelegedett  iránta.  Most  már  megmondhatom:  ha  vala-
melyik talányt nem tudta volna megfejteni, én magam kértem volna 
atyámtól kegyelmet a számára. De hát abba semmi áron sem nyugod-
hattam bele, hogy bárki emberfia elmondhassa magáról: „Legyőztem 
Turandot hercegkisasszonyt!”

Lesütötte a szemét, úgy folytatta, suttogva:

– Pedig hát, az igazat megvallva, azt hiszem, mégiscsak legyőztél, 
Timurtas fia!



Khallaf megfogta Turandot kezét, és így válaszolt:

– Igazában te vagy a győztes, hercegkisasszony, mert legyőzted a 
kevélységedet!

Ebben a pillanatban egy rabnő tört utat magának az udvari gyüle-
kezetben, és térdre borult Turandot és Khallaf előtt. Ádalmulk volt, az 
a rableány, aki a herceg titkát kifürkészte.

– Büntessetek  meg!  –  kiáltotta.  –  Mindkettőtöket  félrevezettelek. 
Neked azt  hazudtam, uram, hogy Turandot  meg akar öletni,  neked 
pedig, úrnőm, azt hazudtam, hogy csupán a te kedvedért kerestem fel 
Khallaf herceget. Pedig az az igazság, hogy szeretem Khallafot, és rá 
akartam venni,  hogy szökjék  meg velem.  Amikor  aztán  elutasított, 
elárultam a titkát,  de csak azért,  mert reméltem, hogy ha Turandot 
kikosarazza, talán mégis felém fordul a szíve. Most azonban nincs már 
mit remélnem. Itt vagyok, és várom a büntetésemet!

– Nem büntetést  érdemelsz,  hanem jutalmat – szólt  a  császár  –, 
hiszen végtére is neked köszönhető mindaz, ami történt. Jutalmad ez: 
visszaadom  a  szabadságodat,  és  gazdag  ajándékkal  visszabocsátlak 
szüleid  házába.  Boldogtalan  szerelmedért  pedig  idővel  bizonyosan 
kárpótol majd valamely derék ifjú boldog szerelme.



Ádalmulk  hálás  könnyeket  sírva eltávozott,  az  udvari  nép pedig 
Turandot és  Khallaf  köré tódult,  hogy sok szerencsét,  hosszú életet 
kívánjon nekik.

Turandot ajkáról azonban eltűnt a mosoly. Bágyadtan, szomorúan 
bámult maga elé.

– Miért borult el a homlokod, szépséges menyasszonyom? – kér-
dezte Khallaf. – Valami bánat nyomja a lelkedet?

Turandot nagyot sóhajtott.

– Arra a sok derék, fiatal hercegre gondolok, akit miattam hurcoltak 
a vesztőhelyre. Emlékük sohasem hagy már megnyugodni. Jóvátehe-
tetlen az én bűnöm!

– Hát bizony, mi tűrés, tagadás, elég kérődet küldted a vesztőhelyre 
– mondta  a  császár.  – De azért  mégsem vagy akkora bűnös,  mint 
gondolod.

S azzal odaintette magához a testőrök kapitányát, és valamit súgott 
a fülébe. A kapitány elsietett.

Nemsokára kitárult a kétszárnyú aranyajtó, és egy csapat fiatal férfi 
vonult be rajta: Turandot kisasszony balszerencsés kérői, szám szerint 
harminchárman, Szamarkandia hercegével az élükön.





A terem megint felmorajlott, s a mandarinok, tanácsosok, kamará-
sok, miniszterek így szóltak egymáshoz:

– No,  most  már  igazán  nem  lehet  másként:  vagy  a  szemünk 
káprázik, vagy pedig igazán elment az eszünk.

Turandot meredt szemmel bámult a feléje lépdelő csapatra.

– Varázslat! – hebegte. – Boszorkányság!

– Nincs ebben semmi varázslat, semmi boszorkányság – nevetett a 
császár.  –  Harminchárom  kérőd  nem  holtaiból  támadt  fel,  hanem 
egyszerűen meg sem halt.

– Hogy lehet az? – suttogta értetlenül Turandot. – Hát nem adtad, 
esküdhöz híven, valamennyit a hóhér kezére?

– Nem bizony! – felelte Altun kán. – Mert emlékezzél csak, hogy 
miféle esküt tettem: „Ha valamelyik kérőd adósod marad, akár csak 
egyetlen válasszal  is,  azt  a kérőt láncra fűzve,  egyenesen a vesztő-
helyre  hurcoltatom.”  Hát  én  meg  is  tettem,  amit  esküvel  ígértem: 
valamennyi kérődet láncra fűzettem, és a vesztőhelyre hurcoltattam. 
De ott aztán leoldották róluk a  láncot,  és  elvezették őket egy kerti 
kastélyba. Mert azt egyetlen szóval sem ígértem, hogy meg is öletem 
őket.  Mindenük  megvolt:  ételük,  italuk,  kényelmes  szobájuk,  szép 
ruhájuk, csak éppen a szabadságuk hiányzott. De most azt is vissza-
kapták.

Turandot hercegkisasszony az apja nyakába borult.

Azután  körülhordozta  boldog  tekintetét  az  udvari  sokaságon.  És 
most mindenki meglátta a szemében a jóságnak, a hűségnek, a sze-
lídségnek, a szeretetnek azt a sugarát, amelyet Khallaf pillantott meg 
benne először.  De most  már nem bujdokolt,  nem rejtőzködött ez  a 
sugár, hanem meleg, bátor fénnyel ragyogott a hercegkisasszony két 
szemében.

*



Egy-kettőre megtartották a lakodalmat. Épp csak azt várták meg, 
hogy Timurtas kán és a felesége – akikért követség ment a Berlász-
tatárok táborába – megérkezzék. Képzelhető, mekkora örömmel kö-
szöntötték a szülők rég nem látott fiukat, s milyen szeretettel fogadta 
öreg szüleit Khallaf.

A lakodalom után (amelyről elég elmondani annyit, hogy csak rizst 
nem kevesebbet, mint tízezer szekérnyit főztek a szakácsok az ünneplő 
vendégseregnek) a kínai császár nyomban összekürtöltette a katonáit, 
és  hadat  indított a bitorló khorezmi szultán ellen.  A kínai  vitézek, 
élükön Khallaf herceggel, hónapokig tartó, küzdelmes csatákban elker-
gették Arzelán szultán embereit  a  nogáj-tatárok  földjéről.  Timurtas 
kán  feleségével  együtt  visszatérhetett  országába,  amelynek  népe 
mindig is nagy szeretettel várta vissza bujdosó uralkodóját.

Közben, a vesztett háború hírére, a khorezmi nép fellázadt, és elűzte 
trónjáról Arzelán szultánt, a zsarnok uralkodót. Az ország főemberei, 
akik ismerték Khallaf békességes és emberséges hírét, követséget küld-
tek a nogáj-tatárok hercegéhez, és arra kérték, foglalja el a megüre-
sedett szultáni trónt.

Khallaf elfogadta a felajánlott birodalmat, és mindjárt be is vonult 
új fővárosába.

Oda,  a  khorezmi  fényes  szultáni  palotába  követte  egy  esztendő 
múlva Khallafot ifjú felesége, Turandot.

Khallaf a kapuban várta. Alighogy megölelték, megcsókolták egy-
mást, a kínai császár leánya így szólt a férjéhez:

– Tudok egy találós kérdést, fejtsd meg gyorsan: Ki az, aki ma még 
ülni sem tud, de valamikor majd három trónszék között is válogathat, 
ma még beszélni sem tud, de valamikor majd három birodalom lesi a 
szavát?

– El  sem képzelhetem! –  tettette  magát  Khallaf  szultán,  pedig  a 
szíve csak úgy ugrált már az örömtől.

– Pedig nem nehéz a megfejtése! – felelte Turandot. – Az az ülni 
sem  tudó,  gőgicsélő  gyermek,  akire  három  ország  trónszéke  vár, 



mégpedig a berlászi, a khorezmi és a kínai, nem más, mint a nogáj 
fejedelem és a kínai császár unokája. Vagyis: a mi kettőnk újszülött 
fia!



A kék szarvas

uzvanszhad  herceg,  a  kínai  császár  fia,  egy  napon  az  erdőben 
vadászgatott.  Cserkészés  közben,  hogy,  hogy  nem,  elszakadt 

kísérőitől, s mivel kedvére volt a csend és a magányosság, nem is igen 
kereste őket. Békés, nyugodalmas lélekkel barangolt a vastag törzsű, 
dús lombú fák és a bogyótermő, magas bozótok között, s hallgatta a 
lepergő fenyőtűk zizegését a száraz avaron.

R

De egyszerre csak megrezzen a bozót – Ruzvanszhad odatekint, és 
látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, 
egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra.

A  herceg  az  íjához  kapott.  Hanem  amikor  jobban  megnézte  az 
állatot, csodálkozva eresztette le a karját. Még az íjat, nyilat is elejtette 
ámulatában. Mert ilyen szarvassal életében sem találkozott: a szőre 
kék volt, a szeme izzó, mint a rubin, a patája csillogó, mint a szín-
arany. S a csodálatos állat, nemhogy megijedt volna a vadásztól, de 
még  közelebb  is  lépett  hozzá,  bókolva,  bólogatva,  mintha  némán 
köszöntené.

Ruzvanszhad elámulva, elbűvölve indult a szarvas felé.

Már-már meg is érintette a kezével, amikor a kecses állat hirtelen 
felvetette a fejét, megfordult, és egy szökkenéssel eltűnt a bozótban.

A herceg követte. Átverekedte magát a tüskés sűrűségen, és egy kis 
domb tetejéről újra megpillantotta a szarvast. Ott állt a domb lábánál, 
egy mohos szikla tövében,  és fejével  bókolva,  bólogatva,  mintha őt 
hívta, szólongatta volna, néma jelbeszéddel.

De  alig  lépett  feléje  egyet  Ruzvanszhad,  a  gímszarvas  nagyot 
szökellt,  s  akárcsak az imént,  csupán mozgó gallyak,  zengő levelek 
mutatták, hogy merre szaladt.



A herceg most már maga is futásnak eredt, úgy igyekezett az állat 
nyomába. Meg is találta hamarosan. Hanem a szarvas, mintha csak 
incselkednék,  korán  elmenekült.  így  kergetődzött  hegyen,  völgyön, 
erdőn, mezőn a szarvas és a királyfi, amíg csak rájuk nem ereszkedett 
az esti sötétség.

Ruzvanszhad már azt gondolta, hogy végképpen szem elől tévesz-
tette a különös vadat, amikor a felkelő hold fényében újra megpillan-
totta.  Egy  forrás  vize,  mint  valami  parányi  tó,  megrekedt  egy  kis 
földmélyedésben: ennek a tónak a tükre fölé hajolt a szarvas, s mivel, 
úgy látszik, eltikkadt az egésznapos hajszában, szomjasan kortyolgatta 
a vizet.

A herceg lábujjhegyen, halkan, mögéje lopakodott. De amikor már 
azt hitte, hogy észrevétlenül megfoghatja, a szarvas megint felszök-
kent, s nagyot ugrott, egyenesen a kis tó közepébe. A tó vize csob-
banva záródott össze felette.

Ruzvanszhad várta, hogy talán újra előbukkan, de a bugyborékok 
lassacskán elpattantak, a gyűrűdző, apró hullámok lassacskán elültek 
a víz színén. A herceg szemét meresztve bámult a tóba. Nem látott 
benne egyebet, mint a telihold kerek, sápadt arcát.

Ruzvanszhad – aki most már igazán nem tudta, hogyan vélekedjék 
az esetről  – elhatározta,  hogy ott, a kis tó mellett tölti  az éjszakát. 
Attól tartott, hogy ha elindul haza, a vaksötétben eltéved az erdőn; 
meg aztán azt is remélte, hogy napvilágnál megláthatja majd a forrás 
mélyén azt, amit a sötétség elrejtett előle. Lefeküdt a puha fűbe, és 
elaludt.

Maga sem tudta, hogy mennyit szunnyadt, amikor egyszerre csak 
kedves,  vidám zeneszó ébresztette fel  álmából.  Első  pillanatban azt 
hitte, hogy a füle cseng. De aztán körülnézett – s akkor meg azt hitte, 
hogy a szeme káprázik. Mert az ének és zene egy szép, magas kas-
télyból hangzott feléje, amely tárt kapuval, világló ablakokkal, ott állt 
a tavacska partján. Márpedig annyi biztos, hogy annak a kastélynak, 
kevéssel azelőtt, még nyoma sem volt azon a helyen!



A herceg egy kis hideg vizet merített a tenyerébe a forrásból, és 
megmosta az arcát, hogy felébredjen, ha netalán még mindig álmod-
nék.

De hát nem álmodott: a kastély ott magaslott előtte; addig épült fel, 
amíg ő aludt. S most már azt is tisztán hallotta, hogy szépséges lant és 
hárfaszó  kíséretében  vagy  egy  tucat  leányhang  dalolja  odabent  a 
palotában ezt a jókedvű éneket:

Volt egyszer egy bátor, derék 
Ifjú királylegény;
Vadászni indult egymaga 
Egy szép nap reggelén.

S mert nem csupán bátor, derék,
De szemfüles, cseles:
Az egyszeri királylegény 
Királyi vadra les.

Milyen szerencse vár reá?
Mi lesz vajon a vad:
Bősz medve vagy tigris talán,
Amit nyílvégre kap?

Nem medve az, nem tigris az,
Ami nyíl végre jő,
Csak egy kecses, becses, sebes,
Szép gímszarvas-ünő.

Mért lankad el a két kezed 
Bátor, derék vadász?
S mért, hogy mégis, fegyvertelen,
A vad nyomába jársz?

Mért, hogy a tüskés sűrűben,
Bozótok, fák között,



E szép, becses, kecses vadat
Napestig üldözöd?

Hogy mért? Mert balgán azt hiszed,
Az üldöző te vagy –
Pedig csak mégy, vakon, sután,
Hová ő hív: e vad.

Csak mégy, csak mégy, sután, vakon,
És észre sem veszed,
Hogy az a fel- meg eltűnő,
Kecses, becses szarvasünő
Az orrodnál vezet!



A lant és a hárfa utolsót pendült, és a tucatnyi leány dévaj, gyön-
gyöző kacagása fejezte be az éneket.

Ruzvanszhadnak az arcába szökkent a vér a haragtól.

– Hej, a nemjóját! – kiáltotta. – Hiszen ezek engem csúfolnak!

Kemény léptekkel indult a palota felé, hogy tisztességre tanítsa a 
csúfolódókat. Még egy jó bütykös husángot is felkapott a földről.

De a haragja lépésről lépésre szelídült,  az ámulata pedig lépésről 
lépésre erősbödött. A kastély, a pincétől a padlásig, hófehér kínai már-
ványból  épült,  a  kapuja  sárgálló  vertarany  volt,  a  lépcsője  fekete 
jáspis; az előcsarnok rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is, 
lágy selyemszőnyegek borították,  drágakövekkel  kirakott,  boltozatos 
mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott.

Nem, ezt a csodakastélyt nem emelhették emberi kezek!

A herceg arra tartott, amerről azt a sokhangú kacagást, leányduru-
zsolást hallotta. Félrevont egy könnyű kárpitot, s egy csillogó, fáklya-
fényes teremben találta magát. A terem végében, vagy egy tucatnyi 
fiatal  leány  gyűrűjében,  egy  tündöklő  szépségű  ifjú  hölgy  ült  egy 
magas trónszéken.

Ruzvanszhad láttára a leányok újra felkacagtak.

– Nézd csak, milyen haragos! – mondta az egyik.

– Még furkósbotot is hozott! – kuncogott a másik.

A trónszéken üldögélő ifjú hölgy Ruzvanszhadhoz fordult.

– Csak nem minket akarsz megverni azzal a furkósbottal? – kér-
dezte nevetve.

A herceg restelkedve ejtette földre a botját.

– Ki vagy te, szép hölgy? – suttogta álmélkodva. – Ember szülötte, 
vagy tündérleány? Vagy talán valami rosszakaratú varázsló?

– Csak egy szelíd gímszarvas vagyok – felelte mosolyogva a leány 
–, de jól értek ahhoz, hogyan kell megszelídíteni a tigriseket és a tig-
risnél is haragosabb császárfiakat.



– Hát te ismersz engem? – kérdezte álmélkodva Ruzvanszhad.

– Hogyne ismernélek! – válaszolta a leány. – Hiszen éppen a te fo-
gadásodra építtettem ezt a palotát, ameddig te a tó partján szunnyad-
tál.

– Hát akkor tündér vagy, más nem lehetsz! – kiáltotta a herceg. – 
Emberi kéz nem képes effélére!

– Tündér  vagyok,  eltaláltad  –  bólintott a  leány.  –  S  ámbár  még 
sokáig alakoskodhatnék, és mindnyájunk mulatságára sokáig évődhet-
nék veled: azt hiszem, legjobb, ha mindjárt megmondom az igazat. 
Seherisztání a nevem, s Tündérsziget királynője vagyok.

– S most azt is mondd meg – kérte Ruzvanszhad –, hogy miképpen 
kerültél ide, és miképpen tudtad meg, hogy én is erre járok!

– Megmondom mindjárt  – felelte  a tündérkirálynő.  – Hanem ne 
ácsorogj ott, a terem sarkában! Ülj ide mellém, légy a vendégünk.

A herceg elfogódottan kuporodott le a trónus zsámolyára. A leá-
nyok,  Seherisztání  intésére,  széjjelrebbentek,  majd  egy  perc  múlva 
megrakott tálakkal, telt kancsókkal tértek vissza.

– Egyél, igyál! – biztatta a tündérkirálynő. – A mi táplálékunk az 
ételek, italok illata.

Ruzvanszhad nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja 
egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő és 
társnői csak szaglásztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában.

Amikor már valamennyien beteltek: Ruzvanszhad a vacsora ízével, 
a tündérek pedig a vacsora illatával – Seherisztání így szólt:

– Azt kérdezed, miképpen kerültem ide, és miképpen tudtam meg, 
hogy te is erre jársz. Elmondok mindent, sorjában. Tündérsziget, ahol 
én uralkodom, szép ország. De akármilyen szép is, egyszer csak elun-
tam odahaza. Elindultam hát világot látni. Hol emberalakban, hol állat 
képében, hol meg éppen láthatatlanul jártam-keltem az emberek kö-
zött, s nem mondom: sok érdekeset, hasznosat tanultam.



Már éppen hazafelé indultam, mégpedig a te országodon keresztül 
(mert hát Tündérsziget itt van, mindjárt Kína mellett, alig egy órá-
nyira – márminthogy annak, aki tündér szárnyon repül),  mondom: 
éppen hazafelé indultam, amikor az erdőben megpillantottalak. Cser-
készés közben elszakadtál kísérőidtől, s mivel, úgy látszik, kedvedre 
volt a csend és a magányosság, nem is igen kerested őket.

Mit  tagadjam:  megtetszettél  nekem.  Mert  tudnod kell,  hogy  mi, 
tündérek, akik hol ilyen, hol meg amolyan alakban mutatkozunk meg 
az  embereknek,  nem  várhatunk,  csak  úgy,  az  illendőség  kedvéért, 
amíg valamelyik legény szemet vet ránk. Hisz ugyan hogy is szeret-
hetne meg valaki, teszem azt, egy apró gyíkot, egy lenge ködfoszlányt, 
egy röpke szellőt vagy más effélét, amelynek az alakját a magamfajta 
tündér gyakran ölti magára? Ezért hát nekünk magunknak, kell meg-
választanunk azt a férfit, akit férjünknek szánunk. Mert kimondom azt 
is,  kertelés  nélkül,  mert  rövid  az  időm:  örömest  hozzád  mennék 
feleségül, ha te is úgy akarnád.

– Szépséges  királynő!  –  kiáltott  fel  Ruzvanszhad.  –  Te  vagy  a 
legtökéletesebb  mindazok  között,  akiket  valaha  is  láttam!  Hogyne 
lennék hát szívesen a férjed!

– Rendben van – felelte elégedetten Seherisztání. – Majd mindjárt 
beszélünk a  dologról.  De előbb hadd fejezzem be  a  történetet.  Ott 
tartottunk, hogy: megtetszettél nekem. Nem állhattam eléd csak úgy 
hirtelen.  Gondoltam,  megadom  a  módját.  Szarvassá  változtam,  de 
nem akármilyenné,  hanem kék szőrű,  rubinszemű, aranypatájú,  ke-
cses, becses ünővé, s elcsaltalak ide, a kis tó partjára. Szó, ami szó: 
nem sokat kéretted magad. Aztán, amíg aludtál, sebtében felépítettem 
ezt a kis kastélyt, elővarázsoltam egy kis vacsorát, hogy jól tarthas-
salak,  ha felébredsz.  Ami pedig azt  a kis  dalt  illeti,  tréfa  az egész: 
kérlek, ne haragudjál érte pajkos tündéreimre.

– Nem haragszom, hogy is haragudnék! – felelte Ruzvanszhad. – 
Szebb  ébredésem  nem  is  lehetett  volna.  Hanem,  most  arra  felelj: 
mikor leszel a feleségem, szép királynő? Már alig várom a pillanatát!



– Eljön az ideje,  derék Ruzvanszhad! – válaszolta Seherisztání.  – 
Előbb azonban még ki kell állnod a próbát.

– Kiállom én, akármiféle próba legyen is! – kiáltotta helyéről fel-
ugorva  a  herceg.  –  Hadd  halljam gyorsan:  milyen  próbát  kell  ki-
állanom?

Hanem – Ruzvanszhad eleinte észre sem vette – amíg a királynő 
beszélt, a teremben lassacskán elhalványodott a fáklyafény, s a her-
ceget egyszerre csak sűrű sötétség vette körül.

– Seherisztání! – szólongatta Ruzvanszhad sürgetően a királynőt.

Senki sem válaszolt.

– Tündérkirálynő! – kiáltotta a herceg. – Hol vagy, merre vagy?

Tapogatódzva, botorkálva indult arrafelé, amerre a trónszéket gya-
nította.  Ment,  ment,  de kezével csak a sötét  semmit markolászta.  S 
mintha göröngyön, kavicson taposott volna a lába.

Aztán egyszerre csak megbotlott – talán éppen abban a görcsös 
husángban, amelyet az imént a földre ejtett –,  és fejjel  előre,  bele-
toccsant  valami  nagy vízbe.  Hideg  volt  a  víz,  a  herceg  prüszkölve 
kecmergett ki belőle.

Lekuporodott  egy  kőre,  tenyerébe  hajtotta  a  fejét.  Hová  került? 
Miféle víz partjára tévedt a fényes tündérpalotából?

Ruzvanszhad herceg próbatétele

Hamarosan választ kapott töprengéseire. Lassan megvirradt. Ruz-
vanszhad herceg szemét meresztve azt látta, hogy ott kuporog, annak 
a kis tónak a szélén, amely nemrégen a kék szarvasünőt nyelte el.

Körülnézett, s azt hitte, hogy a szeme káprázik: a hajnali szél vas-
tag törzsű, dús lombú fák leveleit, bogyótermő, magas bozótok gallya-
it libegtette ott, ahol az imént még a fehér falú, fekete lépcsőjű, tárt 
kapujú, világló ablakú porcelán kastély emelkedett.



Fülelt,  s akkor meg azt hitte, hogy a füle cseng: későn elnyugvó 
tücskök cirpelése,  korán kelő madarak csivitelése hallatszott onnan, 
ahol az előbb még lantok és hárfák pengtek, tündérleányok énekeltek.

Pedig  hát  nem káprázott a  szeme,  nem csengett  a  füle.  Ott ült 
egymagában a sűrű erdő közepén, s az éjszakai tündérjárásnak nyoma 
sem volt sehol.

Talán  csak  álmodta  az  egészet?  Aligha!  Hiszen  úgy  emlékezett 
mindenre: a zene hangjaira, az ének szavaira, az ételek és italok ízére, 
a  tündérlányok  arcára,  Seherisztání  minden  aprócska  mozdulatára, 
ahogyan csak megtörtént dolgokra emlékszik az ember.

De ha nem volt álom, miért hagyta cserben a tündérkirálynő? „Ki 
kell  állnod a próbát!” – visszhangzott a fülében.  Miféle próbát kell 
kiállnia?

Hogy lásson neki a próbatételnek, ha azt sem tudja, mire kell felké-
szülnie?

Amíg így tépelődött, felkelt a nap. A herceg nekivágott a sűrűség-
nek. Csakhogy most már nem vezette a kék szarvas, és nem is törte 
magát valami nagyon: két nap is beletelt, amíg hazaért.

Otthon már nagy aggodalommal várták a szülei meg az udvari em-
berek. Faggatták is: hol járt, miért nem jött hamarabb? De a herceg 
attól tartott, hogy kinevetik, ha elmondja, hogy mi történt vele, hát 
inkább hallgatott.

De nemcsak aznap nem tudták szavát venni az otthoniak, hanem 
másnap sem,  harmadnap sem, hetek,  hónapok múltával  sem.  Az a 
nehéz bánat,  amely Ruzvanszhad lelkét  megülte,  sehogy sem akart 
felszakadozni. Folytonosan csak Seherisztánít látta maga előtt, folyto-
nosan  csak  utána  kívánkozott.  Nem  evett,  nem  aludt,  egyre  csak 
sorvadozott a nagy bánattól, epekedéstől.

Császári  szülei  válogatott mulatságokat rendeztek a felvidítására: 
vitézi tornákat, táncos vigasságokat, vadászatokat; de Ruzvanszhad-
nak csak nem derült fel a kedve. Ha nem ült a szobájában, naphosszat 
az erdőt járta, és azt leste, hogy nem rezzen-e meg a bozót, nem lép-e 



egy  karcsú,  kék  szőrű,  rubinszemű,  aranypatájú  gímszarvas  a  tisz-
tásra.

Egyszer aztán magához hívatta az atyja.

– Édes fiam – mondta neki –, nem nézhetem tovább, hogy a titkos 
bánat testedet, lelkedet eleméssze. Elhatároztam, hogy megházasítlak. 
Szép, jó feleség, az kell  neked. Ha meglesz az esküvő, tudom, meg-
vigasztalódol.

– Köszönöm a gondoskodásodat, felséges atyám – felelte Ruzvansz-
had –, hanem hát az én bánatomra nem jó orvosság az, amit ajánlasz.

– Nem értesz te ahhoz! – legyintett a császár. – Meg aztán azt sem 
tudod,  hogy kit  ajánlok feleségnek.  Pedig már meg is  egyeztem az 
apjával.  Még ma ideérkezik,  egész udvarával,  a  mandzsú fejedelem 
világszép leánya.

– Ha  ideérkezik,  engem  bizony  nem  talál  itt,  mert  én  világgá 
megyek! – válaszolta a császárfi.

– Azt  szeretném látni!  –  kiáltotta  a  császár.  –  Szégyenbe akarsz 
keverni a mandzsu fejedelem előtt?

– Sajnálom, hogy meg kell búsítanom téged, atyám – felelte Ruz-
vanszhad –, de hát, amit mondtam, megmondtam.

– Márpedig, ha ezt megteszed, kitagadlak! – csapott az asztalra a 
császár. – Ha elmégy, vissza se gyere!

Ruzvanszhad tudta, hogy ha az atyja egyszer kimondott valamit, 
nem másítja meg a szavát.  Lehorgasztott fejjel  hagyta el  a  császár 
szobáját, a palotát, a várost. Kibandukolt az erdőre. Már nem remélt 
semmit, azt sem, hogy egyszer elébe toppan a szarvas – csak éppen 
nem akart embert látni. Békétlen, nyugtalan lélekkel barangolt a vas-
tag törzsű, dús lombú fák és  a bogyótermő, magas bozótok között. 
Csend volt, csak a lepergő fenyőtűk zizegtek a száraz avaron.

Távolról valami zeneféle szűrődött át a sűrűségen. Ó, nem lant és 
hárfa pengett, nem pajkos tündérlánykák daloltak a fák között: akkor 



vonult  be,  sípok  rivalgása,  dobok  puffogása,  cintányérok  csörgése 
közben a császári palotába a mandzsúriai fejedelem világszép leánya.

A gímszarvas visszatér

De egyszerre csak megrezzen a bozót – Ruzvanszhad odatekint, és 
látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, 
egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra: a szőre kék, a szeme rubintos, a 
patája arany, s fejével bókolva, bólogatva, mintha köszöntené, hívná, 
biztatná a vándort.

– Seherisztání! – kiáltott fel a herceg, s odarohant a szarvashoz.

– Én vagyok! – felelte a szarvas.  – Érted jöttem, mert kiálltad a 
próbát.

– A próbát? – kérdezte elámultan Ruzvanszhad. – Mit álltam én ki, 
miféle próbát?

– A hűség próbáját! – válaszolta a gím. – Eltelt egy esztendő, s te 
nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a 
mandzsúriai fejedelem világszép leányát.

– Ó, hát ez volt az a próba? – szólt a herceg. – Ezt ugyan könnyű 
volt kiállanom! Hogy is felejthettelek volna el! Hogy is lehettem volna 
hűtlen hozzád! Hiszen csak téged szeretlek, csak rólad álmodom, csak 
utánad epekszem, kerek egy esztendeje!

– Egy  esztendő  semmiség,  nekünk,  tündéreknek  –  felelte  a 
szarvasalakban  megjelent  Seherisztání  –,  de  nektek,  embereknek, 
hosszú idő. Bizony, dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem 
pártolt el tőlem a szíved. Megérdemled hát, hogy magammal vigyelek 
Tündérszigetre.

– Gyerünk! – kiáltotta Ruzvanszhad. – Mire várunk? Talán még a 
türelem próbáját is ki akarod állatni velem?





– Indulhatunk – felelte a szarvas. – Ugorj fel a hátamra, és kapasz-
kodj meg erősen.

A herceg szót fogadott. A szarvas pedig szökkent egyet, s máris a 
bogyótermő, magas bozótok fölé emelkedett, szökkent kettőt, s máris 
maga alatt hagyta a vastag törzsű,  dús lombú fákat,  az  egész sűrű 
erdőséget. Sólymok és sasok, rebbenő felhőfoszlányok között vágtatott 
a híg levegőégben. Ruzvanszhad letekintett, s látta, hogy a császári 
palota kapuján, sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése 
közben  most  vonul  ki,  egész  udvarával,  a  mandzsúriai  fejedelem 
világszép leánya, aki odabent hűlt helyét találta hercegi vőlegényének.

Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a 
szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy, kék semmi-
ség, s a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nap-
pali mennyboltot.

Alig tellett belé egy óra, egy sosem-látott nyugalmas tó közepén 
felbukkant előttük Seherisztání birodalma, a boldog Tündérsziget. Az 
igazat  megvallva,  Ruzvanszhad,  onnan  a  magasból,  nemigen  látta 
másfélének, mint a közönséges, emberlakta szigeteket. De még akkor 
sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és a tündérek világa 
között, amikor a szarvas vastag törzsű, dús lombú fák és bogyótermő, 
magas bozótok között, lágyan a földre huppant egy nagy erdő köze-
pén.

– Itt volnánk! – mondta a szarvas. – Leszállhatsz a hátamról.

Azután, mintha kitalálta volna Ruzvanszhad gondolatát, így szólt:

– Aki nem tudja, hogy Tündérszigetre érkezett, nem egyhamar ven-
né észre, hogy miféle országban jár. Mert a tündérek világa meg az 
emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint 
hogy  a  tündérek  boldogok,  az  emberek  között  pedig  nem kevés  a 
boldogtalan.

– No meg az is, hogy a tündérek mindenféle csodadologra képesek 
– tette hozzá Ruzvanszhad.



– Az  emberek  is  képesek  mindenféle  csodadologra  –  felelte  a 
szarvas –, csak éppen nem tudnak róla.

– És ha egyszer megtudják? – kérdezte a herceg.

– Akkor alighanem kevesebb szükség lesz a tündérekre – válaszolta 
a szarvas. – Hanem hát, ne vesztegessük az időt! Szedjük rendbe ma-
gunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba.

S azzal megrázkódott, és máris abban a tündöklő szépségű leány-
alakban állt ott Ruzvanszhad előtt, amelyben esztendeje mutatkozott 
meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert 
kissé összeborzolta a szél  odafent a magasban, a sólymok, sasok és 
rebbenő felhőfoszlányok között, a híg levegőégben.

Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott 
mása volt  a  tóparti  kastélynak: a pincétől  a padlásig hófehér kínai 
porcelánból épült, a kapuja sárgálló vertarany volt, a lépcsője fekete 
jáspis. A palota nagy csarnokában – amelynek rózsaszínű márvány-
padlóját, de még a falait is, lágy selyemszőnyegek borították, s amely-
nek  drágakövekkel  kirakott,  boltozatos  mennyezete  színezüst 
oszlopokon nyugodott – a királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari 
népet, és messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk:

– Úgy nézzetek erre az ifjúra, hogy ő az, akit férjemül választottam. 
Nem tündér  ugyan,  csak  ember,  de  annak  igen  kiváló:  becsületes, 
állhatatos,  jóindulatú,  tehát,  ha  boldog  is  lesz  (amit  igen remélek), 
pompásan közénk illik.  Szeressétek,  járjatok  a  kedvében,  tanítsátok 
tündérségre, boldogságra.

Az udvari nép hangos éljent kiáltott Tündérsziget új királyára, és 
fennszóval fogadta meg, hogy éppoly hűséggel szolgálja majd, mint 
felséges feleségét.

Másnap volt a lakodalom. Nemcsak a helybeli tündérek gyülekez-
tek  össze  az  ünnepségre  a  palota  kertjében,  hanem messze  földről 
hazasereglettek azok is,  akik  a világot  járták,  hogy kisebb-nagyobb 
csodatételekkel segítsék meg a bajbajutottakat, és jutalmazzák meg az 
arra  érdemeseket.  De  ezek  éppen  csak  térültek-fordultak,  sebtében 



megcsókolták a királynőt,  kezet ráztak a királlyal,  s már szálltak is 
vissza, oda, ahol leginkább várták őket az emberek.

Ezer szolgálattevő tündér hordta fel az ebédet a kerti asztalokra. A 
királyi  pár  körül  az  a  tizenkét  tündérleány  sürgött-forgott,  aki  a 
tóparti kastélyba is elkísérte Seherisztánít.

– Egyél, igyál! – biztatta Ruzvanszhadot a tündérkirálynő. – A mi 
táplálékunk, mint tudod, az ételek, italok illata.

Ruzvanszhad nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja 
egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő meg 
a többiek,  az  egész  vendégsereg,  csak szaglásztak,  szimatoltak,  úgy 
vettek részt a lakomában.

Amikor már valamennyien beteltek: Ruzvanszhad az ebéd ízével, a 
többiek az ebéd illatával – Seherisztání így szólt a férjéhez:

– Láthatod, hogy a tündérek sokban hasonlítanak az emberekhez. 
De azért sokban különböznek is tőlük. Mások a törvényeik, mások a 
szokásaik, s azokat, ember lévén, még sokáig nem értheted meg. Meg-
eshetik, hogy egyszer-másszor én is cselekszem olyasmit,  amit nem 
érsz  fel  ésszel,  és  éppen  ezért  rosszallani  fogsz.  Ígérd  meg,  hogy 
ilyenkor nem firtatsz és nem vetsz a szememre semmit,  hanem így 
szólsz  magadban:  „Seherisztání  semmit  sem  tesz  ok  nélkül!”  –  és 
ellenkezés nélkül helybenhagysz mindent. Megígéred-e?

Ruzvanszhad furcsállta ugyan a dolgot, de azért megfogadta, hogy 
mindent ráhagy Seherisztáníra, nem hibáztatja soha semmiért.

– Tudd meg – tette hozzá a királynő –, hogy ha megszeged az ígére-
tedet, akkor elhagylak, mint ahogy a tóparti kastélyban elhagytalak, 
és nem látsz többé!

De hát egyelőre Seherisztání semmi olyant sem cselekedett, amit 
Ruzvanszhad ne értett és ne helyeselt volna. Békésen, boldogan éltek a 
békés és  boldog Tündérszigeten.  Csak az nyugtalanította Ruzvansz-
hadot, hogy jóformán búcsú nélkül távozott el a szülői háztól, s apja, 
anyja azt  sem tudja,  él-e,  hal-e.  Meg aztán az is  megeshetik,  hogy 



szükség támad reá odahaza, erős kezére,  biztos szemére, okos hadi-
tudományára.

– Bízd rám a dolgot – mondta Seherisztání.

Egy tapasztalt tündérét – tisztes külsejű, szavahihető beszédű férfiú 
alakjában – mindjárt elmenesztette a kínai udvarba. Megüzente vele, 
hogy ne féltsék Ruzvanszhadot, jól van, semmije sem hiányzik, és fiúi 
szeretettel üdvözli öreg szüleit. Egy arany dobot is küldött: ha azt Kí-
nában megüti a császár, Ruzvanszhad meghallja, akárhol is van, még 
álmában is. És ha egyszer meghallotta, Tündérország leggyorsabb úti 
alkalmatosságán tüstént hazasiet.

Egy esztendő múlva Ruzvanszhadnak és Seherisztánínak gyermeke 
született. Fiú volt, s oly szép, mint a nap. Ruzvanszhad nagy boldog-
sággal  emelte  karjába  az  újszülött  királyfit  –  aki  apjára,  anyjára 
egyképpen hasonlított –, majd nagy óvatosan visszafektette Seherisz-
tání ölébe.

Ebben a pillanatban a nyitott ajtón egy hatalmas kutya rontott a 
szobába,  egyenest odaugrott Seherisztáníhoz, szájával megragadta a 
csecsemőt, és eliramodott vele. Ruzvanszhad utána vetette magát, de a 
királynő elébe állt.

– Maradj! – csak ennyit mondott.

Ruzvanszhad előbb félre akarta tolni a királynőt, de azután eszébe 
jutott ígérete és Seherisztání intelme. Nagy nehezen legyőzte haragját 
és kétségbeesését. „Seherisztání semmit sem tesz ok nélkül!” – mondta 
magában,  s  ámbár igen gyászolta  elveszett gyermekét,  nem beszélt 
többet a dologról.

Eltelt  még  egy  esztendő,  s  Ruzvanszhadnak  és  Seherisztánínak 
megszületett a második gyermeke is. Leány volt,  s oly szép, mint a 
hold.  Ruzvanszhad  nagy  boldogsággal  emelte  karjára  az  újszülött 
királyleányt – aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított –, majd nagy 
óvatosan visszafektette Seherisztání ölébe. Gondolta, ha már a fiáról le 
kellett mondania, legalább ez az egy leánya megmarad.



Hanem ebben a pillanatban a hatalmas kutya megint berontott a 
szobába a nyitott ajtón át, egyenest odaugrott Seherisztáníhoz, szájá-
val megragadta a csecsemőt, és eliramodott vele. Ruzvanszhad utána 
vetette magát, de a királynő most is elébe állt.

– Maradj! – szólt parancsolóan.

Ruzvanszhad most is félre akarta tolni a királynőt, de aztán újra 
eszébe jutott ígérete és Seherisztání intelme. Ezúttal még nehezebben 
sikerült  erőt  vennie  magán,  mint  az  első  alkalommal,  de  azért 
valahogyan ismét  legyőzte haragját  és  kétségbeesését.  „Seherisztání 
semmit sem tesz ok nélkül!” – ismételte magában, és ámbár az elsőnél 
is  jobban  meggyászolta  elveszett  második  gyermekét,  nem  beszélt 
többet a dologról.

De attól fogva sehogy sem tudott megvigasztalódni, és rettegéssel 
gondolt arra, hogy ha netalán harmadik gyermekük születik, az is az 
előző kettő sorsára juthat.

Egy  napon,  amikor  éppen  tenyerébe  hajtott  fejjel,  tépelődve  ült 
szobájában, egyszerre valami éles, erős, csengő hangot hallott: mintha 
egy arany dobot ütött volna meg valaki ... Ruzvanszhad talpra ugrott, 
mert tudta: azt a dobot atyja ütötte meg. És ha megütötte, nem másért 
tette, mint azért,  mert szükség támadt a fiára odahaza, erős kezére, 
biztos szemére, okos hadi tudományára.

Ruzvanszhad nem várt egy percig sem, hanem bekopogott Sehe-
risztání szobájába.

– Atyám  megütötte  az  aranydobot  –  mondotta.  –  Haza  kell 
mennem.

– Eredj, Ruzvanszhad – felelte a királynő. – Atyádnak bizonyosan 
szüksége van reád.

Mindjárt elrendelte, hogy álljon elő Tündérország leggyorsabb úti 
alkalmatossága:  a  felhőjáró  hintó,  amelyet  tízezer  szitakötő  vontat. 
Nem telt bele egy perc, s a tízezer szitakötő, pókhálófonálból sodort 
hámistrángját  rángatva,  ott  toporgott,  indulásra  készen,  a  királyi 
palota kapuja előtt.



Ruzvanszhad megcsókolta feleségét, és beszállt a hintóba. A tízezer 
szitakötő pedig nekilendült, és surrogva, zúgva, felragadta a hintót a 
magasba. Sólymok és sasok, rebbenő felhőfoszlányok között szárnyal-
tak a híg levegőégben. Ruzvanszhad letekintett, s látta, hogy hosszú, 
fehér  fejkendőjével  hogy  integet  búcsút  a  palota  tornyáról  a 
tündérkirálynő.

Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a 
felhőjáró hintó és utasa mögött. Csak úgy kavargott alattuk a nagy 
kék  semmiség,  és  a  szitakötők  szikrázó,  ezüstös  szárnya  nyomán 
mintha  fehér,  tündöklő  tejút  futott  volna  végig  a  nappali  menny-
bolton.

Nem kellett mutatni az utat a szitakötőknek, tudták ők, hogy merre 
a legrövidebb. Kisvártatva le is ereszkedtek a kínai császár palotája 
előtt.

A császár ott állt a kapuban, mert már türelmetlenül várta haza a 
fiát. Jóformán meg sem várta, hogy Ruzvanszhad kiszálljon a hintó-
ból, már újságolta is nagy rémülettel:

– A mongolok rátámadtak az országra, a felét már el is foglalták, és 
közelednek  a  fővároshoz.  Én  már  öreg  vagyok,  nem  harcolhatok. 
Neked kell a seregek élére állanod, szükségük van erős kezedre, biztos 
szemedre, okos haditudományodra.

Ruzvanszhad  berohant  a  palotába,  sebtében  megcsókolta  édes-
anyját, azután nagy sietve harci pallost kötött az oldalára, íjat, tegezt a 
hátára, s dárdát ragadva kezébe, lóra kapott, és vágtatva indult oda, 
ahol a kínai seregek gyülekeztek.

Az áruló vezér

Épp jókor érkezett. A mongolok ott táboroztak egy nagy mezőség 
túlsó felén, a kínaiakkal átellenben, s a táborból fegyvercsörgés, ló-
dobogás, nagy hadikészülődés zaja hallatszott.



Ruzvanszhad  jöveteléig  a  császár  egyik  régi  vezére  parancsolt  a 
katonáknak. Ruzvanszhad elsőnek őt kereste fel a sátrában.

– Hány emberünk van? – kérdezte. – Győzzük-e erővel?

– Seregünk nem gyöngébb a  mongolokénál  –  válaszolta  a  vezér, 
akinek Veli  volt  a neve –,  s  bízom is  erősen,  hogy győzni  fogunk. 
Rövidesen  étel  és  eleség  is  érkezik,  s  ha  a  katonák  jóllaktak,  akár 
kezdhetjük is a csatát.

– Tele gyomorral elnehezül az ember – felelte Ruzvanszhad. – Tá-
madjunk inkább éhomra.

– Nem lehet,  nagyuram! – mondta  Veli.  –  Ezek  az  emberek  két 
napja  nem ettek,  nem ittak.  Elgyengülnek,  ha  tovább  koplaltatjuk, 
szomjaztatjuk őket. Nem telik sok időbe az uzsonna, mert már látom 
is, hogy megérkezett az eleségszállító karaván.

Csakugyan, egy domb mögül tevék és öszvérek hosszú sora kanya-
rodott a táborhoz, zsákokkal, ládákkal, tömlőkkel a hátukon. A haj-
csárok lerakodtak a tábor szélén, a katonák pedig nekifogtak,  hogy 
szétosszák egymás között az eleséget meg az italt.

– Nem innál egy pohár rizsbort te is, nagyuram? – kínálta Veli a 
császárfit.

– Szó, ami szó, megszomjaztam a lovaglásban – felelte Ruzvansz-
had –, elfogadok egy kortyot.

Veli  mindjárt  elszalajtotta  az  egyik  szolgáját,  hozzon  egy  tömlő 
bort, töltsön egy pohárral a császár fiának.



Hanem abban a pillanatban, mintha hirtelen forgószél támadt vol-
na, surrogva, zúgva, port, párát kavarva, ezer meg ezer szárnyas lény 
csapott alá a magasból. Ezüst szárnya volt valamennyinek, de egyé, 
aki az élen repült, arany színben csillogott. Ruzvanszhad rögtön fel-
ismerte őket: Seherisztání érkezett meg, válogatott tündérnépével.

– Most már semmi gondunk! – kiáltotta vidáman a herceg. – Segít-
ségünkre jött az egész tündérsereg!

De hát mit lát? Seherisztání meg az ezernyi tündér, alighogy földet 
ért a lába, nekiesik az élelemnek, amelyet csak az imént hozott a teve-
és öszvérkaraván, sorra felhasítja a tömlőket, szétveri a ládákat, meg-
oldja a zsákok száját, és mind kidönti, kilocsolja, sárba tiporja a sok 
finom eledelt.

Ruzvanszhad földbe gyökeredzett lábbal,  megrökönyödve nézte a 
kegyetlen dúlást. Azután odarohant, ahol a tündérkirálynő a tulajdon 
kezével szúrta, vágta a sok zsákot, tömlőt, a tulajdon lábával taposta 
péppé a bort, kenyeret, gyümölcsöt.

– Seherisztání!  – kiáltotta Ruzvanszhad kétségbeesett haraggal.  – 
Elpusztítottad  katonáim  ételét,  italát!  Miért  tetted  ezt?  Ha  csatát 
vesztünk,  oda  az  egész  kínai  birodalom!  Látom,  nem szeretsz,  sőt, 
ellenségeimet  pártolod,  és  mindenáron  a  vesztemre  törsz!  Rossz 
asszony vagy! Tudtam ezt már akkor is, amikor a kutyának adtad a 
két szép gyerekünket, de most végképpen megbizonyosodtam róla.

A  tündérkirálynő  felegyenesedett,  s  bortól,  liszttől  maszatos  két 
kezét szomorúan kitárva, így szólt férjéhez:

– Nagy  ostobaságot  műveltél,  Ruzvanszhad!  Nem emlékszel,  mit 
ígértél a menyegzőnk napján? Azt ígérted, hogy ha olyasmit cselek-
szem, amit nem érsz fel ésszel: nem firtatsz és nem vetsz a szememre 
semmit, hanem ezt mondod magadban: „Seherisztání semmit sem tesz 
ok nélkül!” Megszegted az ígéretedet.

– Katonáim két napja egy falatot sem ettek, egy kortyot sem ittak! 
– felelte Ruzvanszhad. – Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk őket. 
Azt akarod, hogy harc nélkül győzzenek a mongolok?



– Jobban tetted volna, ha megbízol bennem, és nem kérdezősködöl 
– sóhajtotta Seherisztání.  – De ha már megkérdeztél,  felelek.  Tudd 
meg, hogy a mongolok királya megvesztegette Velit, a vezéredet. Az 
áruló  vezér  mérget  kevert  a  borba és  az  eledelbe,  hogy elveszejtse 
egész seregedet, és téged magad is megöljön. Ezért siettem ide tündé-
reimmel,  hogy elpusztítsam az  ételt,  italt,  mielőtt bárki  is  megkós-
tolhatná.

– Nem hiszek én neked! – legyintett Ruzvanszhad. – Miért is hin-
nék? Hiszen egyik gonoszságot  a  másik  után műveled.  Hiába,  régi 
igazság: az ember ne álljon össze tündérekkel!

– Ne félj, úgysem látsz többé! – felelte keserűen a tündérkirálynő. – 
De  mielőtt  örökre  búcsút  mondanék,  bebizonyítom,  hogy  igazat 
beszéltem. Hívasd ide Velit,  a vezért, és parancsold meg neki, hogy 
egyék ebből a kenyérből, igyék ebből a borból.

Ruzvanszhad vállat vont.

– Megtehetem éppen.  Ne mondd,  hogy mindenáron meg akarlak 
hazudtolni.

S azzal maga elé hívatta Velit.

– Egyél ebből a kenyérből, igyál ebből a borból! – mondta neki,

– Köszönöm,  felséges  uram – válaszolta  a  vezér  –,  majd  eszem, 
iszom, ha étvágyam lesz. Most éppen nem vagyok se éhes, se szomjas.

– Csak épp egy falatot, meg egy kortyot! – unszolta a császárfi.

– Igazán  nem kívánom –  szabódott  Veli.  –  Csata  előtt  sohasem 
eszem, így szoktam meg kora fiatalságom óta.

De csak rá kellett nézni a sápadt arcára, a remegő térdére, hogy az 
ember tudja, hányadán áll vele.

– Ejnye, a mindenségit! – rivallt reá a császárfi. – Ha nem teszed 
meg, amit mondtam, tüstént fejedet veszem!

S azzal kirántotta hüvelyéből széles pallosát.



Az áruló vezér látta, hogy nincs menekvés. Talált egy morzsa ke-
nyeret az egyik zsák fenekén, azt megette, talált egy gyűszűnyi bort az 
egyik  tömlő  alján,  azt  megitta.  Menten  össze  is  rogyott  holtan,  a 
császárfi lába előtt.

– Belátod már, hogy nem a vesztedet akartam? – szólt Seherisztání,

– Belátom, belátom, jóságos feleségem! – kiáltotta Ruzvanszhad, és 
megragadta  a  tündérkirálynő  kezét.  –  Kérlek,  bocsáss  meg  nekem 
hebehurgya bizalmatlanságomért!

– Szívem  szerint  megbocsátanék  –  válaszolta  Seherisztání  –,  de 
sajnos,  nem tehetem. Tündérsziget  törvényei  szigorúak,  s  azok alól 
még a királynő sem vonhatja ki magát. El kell válnunk. Előbb még 
gyorsan kiűzöm országodból a mongolokat, azután örökre elhagylak.

– Ne hagyj el, jóságos, szépséges Seherisztání! – kiáltotta Ruzvansz-
had,  és  a  boros,  lisztes  tocsogóban  térdre  hullott  felesége  előtt.  – 
Ígérem, hogy ezentúl megtartom, amit fogadtam!

– Késő! – felelte szomorúan a királynő. – Ebbe bele kell nyugod-
nunk mindkettőnknek, neked is, nekem is. Elmegyek, és ne is keress, 
mert úgysem találsz meg. És most már ne is tartóztass tovább, mert 
látom, a mongol tábor már nagyon mozgolódik, s még rajtunk üt, ha 
nem iparkodunk.

Azzal  intett  tündéreinek,  s  az  ezüstszárnyú  sereg,  élén  aranyló 
szárnyú  királyasszonyával,  surrogva,  zúgva,  port,  párát  kavarva  a 
levegőbe röppent,  odaát,  a  mongol  tábor  felett libegve megállt  egy 
pillanatra, majd, mintha hirtelen forgószél támadt volna, lecsapott a 
magasból az elámult, megrettent seregre.

Hogy történt, hogy nem? – Ruzvanszhad nem is igen látta a nagy 
összevisszaságban. Csak azt látta, hogy a mongol katonák sátrat, tevét, 
lovat hátrahagyva, kardot, íjat, dárdát eldobálva, fejvesztetten mene-
külnek  a  csatamezőről,  a  tündérsereg  pedig,  ezüstösen,  aranyosan, 
eltűnik a felhők között.

Odahaza nagy ujjongás várta a császárfit, mert hiszen, ha a csata 
elmaradt is, végeredményben neki volt köszönhető a győzelem. Anyja, 



apja csak őt ölelgette, az ország nagyjai csak őt magasztalták, a város 
népe csak őt éltette, kendőt lobogtatva, dalolva.

Az utolsó próba

De Ruzvanszhad nem tudott osztozni az ország örömében. Nehéz 
gyász,  fekete  bánat ült  a szívén,  hiszen elvesztette Seherisztánít,  és 
vele  azt  a  reménységét  is,  hogy  egyszer  hírt  kaphasson  két  szép 
gyermekéről.

Lehorgasztott fejjel, töprenkedve, tépelődve ült a szobájában nap-
számra, hétszámra,  ezerszer is  elátkozva kishitűségét,  amellyel  elül-
dözte magától a világ legtündéribb tündérasszonyát. Vagy ha nem a 
szobájában ült,  hát  az  erdőt  járta,  békétlen,  nyugtalan  lélekkel  bo-
lyongva  a  vastag  törzsű,  dús  lombú  fák  és  a  bogyótermő,  magas 
bozótok  között,  ahol  más  nesz  sem  hallatszott,  mint  a  lepergő 
fenyőtűk zizegése a száraz avaron.

De akár a szobájában ült, akár az erdőt járta, éjjel-nappal csak azt 
leste, nem másítja-e meg a szavát Seherisztání, nem esik-e meg a szíve 
a bánatán, nem jelenik-e meg előtte újra, nem mutatja-e meg, merre 
vezet az út Tündérsziget felé.

Egy napon azonban megelégelte a várakozást. Fejébe vette, hogy 
tűzön-vízen  keresztül  felkutatja  Tündérszigetet,  feleségét,  két  gyer-
mekét. Nekivágott a nagyvilágnak – s hogy mi minden történt vele, 
mennyi viszontagságot kellett kiállnia, mennyi veszedelemmel kellett 
megküzdenie, az szinte el sem mondható!

De hát ki-ki maga is elképzelheti, ha csak annyit tud is, hogy a csá-
szárfi  egy  repülő  ládán  tette  meg  útjának  első  részét  (egy  ügyes, 
vándorló mesterember szerkesztette a számára), a láda azonban tüzet 
fogott egy lángokádó szakadék felett, és Ruzvanszhad a mély, viharzó 
tengerbe zuhant.



Hát onnan hogy menekült? Úgy, hogy megragadta egy óriási hal 
farkát, és akármennyit bukdácsolt is a hal, nem eresztette el, ameddig 
csak meg nem látta a szárazföldet.

De vajon miféle szárazföld volt az? Nem más, mint az emberevők 
országa, s Ruzvanszhad bizonyosan ott is végzi az életét az emberevők 
katlanában, ha az utolsó percben, amikor már-már a bugyogó vízbe 
hajította  az  emberevők  főszakácsa,  fel  nem kapja  és  magával  nem 
ragadja egy hatalmas rukmadár.

S a rukmadár karmaiból, onnan vajon hogy szabadult? Csak úgy, 
hogy a madár a fiókáinak szánta ezt az apró falatot (ő maga inkább 
csak óriásokkal táplálkozott), s ezért a zsákmányt élve rakta le fész-
kébe: a fiókák jól kiköszörülték a csőrüket, mielőtt hozzávágtak volna 
– de közben földrengés támadt, és összedöntötte a hegyet, amelynek 
tetején a fészek állott.

S a hegyomlás nem zúzta agyon Ruzvanszhadot? Nem bizony, mert 
lágy, füves rétre hengeredett a hegy tövében ...

És  ez  még csak  a  kisebbik  fele  sincs  mindannak a  rengeteg  ka-
landnak, amelyet Ruzvanszhad megélt,  s amelyből hol szerencsével, 
hol bátorsággal, hol ésszel, hol erővel verekedte ki magát! De közben, 
akármerre  járt  is:  szárazon  vagy  vízen,  sivatagokban  vagy  népes 
városokban,  fagyban vagy forró  napsütésben,  soha egy percre  sem 
feledkezett meg arról, akit keres.

Nem feledkezett meg róla,  de lassan már-már feladta a  reményt 
hogy valaha  is  megtalálja.  Hiszen kerek  tíz  esztendeje  vándorolt  a 
világban, s Tündérszigetnek még csak a tájékára sem vetődött el soha!

Csüggedten bolyongott egy nagy erdőben, vastag törzsű, dús lombú 
fák  és  bogyótermő,  magas  bozótok  között,  s  hallgatta  a  lepergő 
fenyőtűk zizegését a száraz avaron.

Hanem  egyszerre  csak  megrezzen  a  bozót  –  Ruzvanszhad  oda-
tekint, és látja, hogy szépen, fiatalon, mosolygósan, maga Seherisztání 
lép ki a tisztásra.

Ruzvanszhad csak bámulta, egy hang sem fért ki a torkán.



De beszélt helyette a tündérkirálynő:

– Amikor elbúcsúztam tőled, azt mondtam, hogy nem látsz többé 
soha. Ezt kellett mondanom, mert törvényeink szerint újabb próbát 
kellett kiállanod: tíz kerek esztendeig kellett a világban vándorolnod, 
anélkül, hogy hűségedet megszegjed, reménységedet feladjad, bátor-
ságodat elveszítsed. A tíz esztendő letelt, s most eljöttem, hogy végét 
vessem bánatodnak.

– Keserves próba volt! – suttogta Ruzvanszhad.

– Az  volt,  elismerem – felelte  Seherisztání  –,  kemény próba,  de 
megérte. Mert most már azt is megmondhatom, amit eddig titokban 
kellett tartanom: az a kutya, amelyre gyermekeinket bíztam, Tündér-
ország  legbölcsebb  tanítómestere,  nincs,  aki  nála  jobban  értené  a 
tündérséget. Tündér is, kutya is: képzelheted, milyen hűséges, milyen 
becsületes, okos! Ő nevelte kettejüket egészen mostanáig. Ha akarod, 
mindjárt láthatod is őket.



– Hogy  akarom-e?  –  kiáltott  fel  Ruzvanszhad.  –  Egyéb  vágyam 
sincs!

Seherisztání tapsolt egyet, s a bozótból előlépett a kutya, nyomában 
pedig két nagyobbacska gyermek: az egyik szép volt, mint a nap, a 
másik szép, mint a hold, s mind a kettő egyképpen hasonlított apjára 
is, anyjára is. A kutya illendően meghajolt a herceg előtt, a két gyer-
mek  pedig  apja  nyakába  ugrott.  Ruzvanszhadnak  meg  a  jótét 
királynőnek  csak  úgy  potyogott a  könnye,  s  a  derék  kutya  is  alig 
győzött szipogni a meghatottságtól.

Amikor  aztán  jól  kisírták,  kiörvendezték  magukat,  így  szólt 
Seherisztání:

– No, szedelőzködjünk, gyerünk.

– Hová? – kérdezte Ruzvanszhad.

– Hová? – ismételte a királynő. – Hát haza, Tündérszigetre.

– Áll-e még Tündérszigeten a törvény, hogy ha nem érem fel ésszel, 
amit cselekszel, nem kérdezhetek és nem vethetek a szemedre semmit, 
hanem így kell szólanom magamban: „Seherisztání semmit sem tesz 
ok nélkül”? – tudakolta Ruzvanszhad.

– Áll, hogyne állna! – válaszolta a tündérkirálynő.

– Hát  akkor  mondok  én  neked  valamit,  feleségem!  –  szólt  Ruz-
vanszhad. – Ne menjünk mi Tündérszigetre, gyerünk inkább Kínába. 
Elég próbát  kiálltam életemben,  szívesebben élnék most  már olyan 
országban,  ahol  mindent  felérek  ésszel.  Belőlem  úgysem  lesz  jó 
tündér, belőled azonban még jó asszony lehet, és a gyermekeinkből is 
derék embereket nevelhetünk.

Seherisztání egy kicsit elgondolkozott, azután bólintott.

– Nem bánom – mondta. – Van egy húgom, arra ráhagyom az ural-
kodást, én pedig veled megyek.

Mindjárt  el  is  küldte  a  kutyát,  hogy  vigye  meg  a  hírt  Tündér-
szigetre.



– Fújjam meg a varázssípot? – kérdezte Seherisztání. – Hívjam a 
felhőjáró hintót?

– Jó lesz gyalogszerrel is – felelte Ruzvanszhad.

Egy-két nap alatt így is hazajutottak. Ruzvanszhad bemutatta agg 
szüleinek  feleségét  meg  a  két  gyermekét,  és  attól  fogva  békésen, 
boldogan éldegéltek együtt, az egész császári család. Néhány esztendő 
múlva meghalt az öreg császár, és Ruzvanszhad vette át tőle a kínai 
trónust. Jóságosan, igazságosan országolt sokáig, és Seherisztání, aki-
nek  magának  is  volt  egy  kis  jártassága  az  uralkodásban,  gyakran 
segítette a férjét tündérszívű jó tanácsaival.



Ádí és Dáhí

lt  Koromandel  partvidékén,  egy  Muszulupatán  nevű  városka 
határában egy szegény özvegyasszony. Volt annak két szép fiatal 

leánya:  Fatiménak  hívták  az  idősebbiket,  Khadidszának  a  fiatalab-
bikat. Egy kis vályogfalú, zsúpfedelű házikóban laktak, a város falain 
kívül, zöldellő mezőségek között, egy sűrű erdő szélén.

É

Abból  tengették  az  életüket,  hogy  a  városbeli  uraságok  fehér-
neműjét mosták, vasalták. Egy tiszta vizű patak csordogált a házuk 
közelében: abban szapulták, öblögették a ruhát, azután kiteregették a 
réten, hogy szikrázó fehérre szíja a szikrázó fehér napsütés. Ha meg-
száradt, kivasalták, és csinosan összehajtogatták a sok finom gyolcsot; 
végezetül pedig kibélelték jószagú virágokkal, hogy a szirmok illata 
elkeveredjék a szappan, a víz, a mező és a nyári napsütés illatával.

Egy napon az özvegyasszony virágszedés közben véletlenül meg-
érintett egy kígyót, amely ott hűsölt egy nagy páfránylevél tövében. 
Fekete áspiskígyó volt, a legmérgesebb fajtából való. Sziszegve pattant 
fel, és megmarta az asszony kezét. Az asszony felsikoltott: két leánya 
odarohant, mosogatta, borogatta a sebet.

De az áspiskígyó mérge ellen nincs segítség: az özvegy ereje percről 
percre fogyott. Nagy nehezen elbotladozott a házukig. Ott lerogyott a 
küszöbre. Érezte, hogy a méreg rövidesen végez vele, s ezért így szólt 
Fatiméhoz és Khadidszához:

– Leányaim,  szerettelek  volna  felnevelni  és  tisztességgel  férjhez 
adni benneteket.  De hát,  fájdalom, el  kell  búcsúznom tőletek. Szor-
galmas, engedelmes, jó gyerekek voltatok mostanáig, maradjatok azok 
ezután is. Arra kérlek mindkettőtöket, ne hagyjátok el egymást soha, 
éljetek barátságban, testvéri egyetértésben. Ha így tesztek, bizonyosan 
boldogultok.



Utolsó  erejével  még egyszer  feltámaszkodott,  megölelte,  megcsó-
kolta két gyermekét, azután lehanyatlott és meghalt.

Fatime és Khadidsza szíve majd beleszakadt a fájdalomba. Sírtak, 
zokogtak, de azután – mit tehettek egyebet? – néhány jólelkű szom-
széd segítségével eltemették édesanyjukat, és virágokkal borították el 
a sírját. Temetés után nagy búsan hazatértek az elárvult házikóba. Ott 
kuporogtak,  gyászukba  süppedve,  étlen-szomjan,  álmatlanul,  egész 
nap, egész éjjel.

Másnap reggel Fatime így szólt Khadidszához:

– Édes  húgom,  én  vagyok  az  öregebbik,  az  én  dolgom,  hogy  a 
jövővel is gondoljak. Nem merülhetünk el bánatunkban, folytatnunk 
kell a munkát, amelyet a minap félbehagytunk. Hajtogassuk hát össze 
a  sok  finom  gyolcsot,  és  béleljük  ki  jószagú  virágokkal,  hogy  a 
szirmok illata elkeveredjék a szappan, a víz, a mező és a nyári nap-
sütés  illatával.  Azután pedig rakjuk kosárba,  és  vigyük el  azoknak, 
akik anyánkra bízták.

Így is cselekedtek. Az egyik megfogta a kosár egyik fülét, a másik a 
másikat,  és lehorgasztott fejjel,  szótlanul,  bánatosan elindultak Mu-
szulupatán felé.

Vagy száz lépésnyire a városkaputól egy öreg emberrel találkoztak. 
Fél lábára bicegett, botra támaszkodva vonszolta magát az úton. Csu-
pa ránc volt az arca, csupa reszketés a fonnyadt két keze.

A lányok illendően köszöntötték. Az öreg megállt.

– Hová igyekeztek, gyermekeim? – kérdezte jóindulatúan. – Hová 
cipelitek azt a nehéz kosarat?

Fatime készségesen válaszolt. Megmondta, hogy a városba mennek, 
és mosott, vasalt fehérneműt visznek a kosárban.

– És  mi  kényszerít  benneteket  erre  a  vesződséges  munkára  ily 
zsenge korban? – tudakolta az öreg. – Nincsenek szüleitek, hogy gon-
doskodjanak rólatok?



– Ó, uram – válaszolta könnyekre fakadva Fatime –, apánk már sok 
esztendővel ezelőtt meghalt, anyánk pedig, akivel eddig együtt éltünk 
egy erdőszéli házikóban, éppen tegnap pusztult bele egy mérges kígyó 
harapásába. Gyámolító nélkül maradtunk, még csak rokonunk sem él 
ezen a vidéken.

Az öreg szánakozva csóválta a fejét.

– És mi lesz veletek ezután? – kérdezte. – Mi a tervetek, szándé-
kotok?

– Anyánk megtanított bennünket szapulni, öblögetni, teregetni, va-
salni, hajtogatni – felelte Fatime –, és azt reméljük, hogy nem lesz 
okuk panaszra azoknak, akik reánk bízzák a mosni-, vasalnivalójukat.

Az öreg töprenkedve simogatta a szakállát. Azután így szólt:

– Nagyon  meghatott  a  sorsotok,  gyermekeim.  Szeretnék  segíteni 
rajtatok.

– Hálásan köszönjük – mondotta Fatime.  – És  ha akadna urasá-
godnak valami viselt fehérneműje, szívesen kimosnánk, kivasalnánk, 
és különös gonddal vigyáznánk reá.

– Nem munkát akarok én adni nektek – mondta gyengéd mosollyal 
az öreg –, hanem éppen a nehéz munkától akarlak megkímélni benne-
teket.



– Nem értem, uram – felelte Fatime.

– Tehetős ember vagyok – folytatta az aggastyán –, egyedül élek 
egy szép városi  házban.  Nem volna kedvetek odaköltözni  hozzám? 
Szép szobában laknátok, szép ruhákban járnátok, és nem lenne egyéb 
dolgotok,  mint  hogy  felvidítsátok  magányosságomat.  Van-e  hozzá 
kedvetek?

Fatime kérdően nézett a húgára.

– Nagyon csúnya ez az öreg! – suttogta Khadidsza. – Életemben 
sem láttam nála csúnyábbat!

Akármilyen  halkan  mondta  is,  az  aggastyán  meghallotta.  Bána-
tosan bólogatott.

– Tudom, hogy nagyon csúnya vagyok – sóhajtotta. – Csupa ránc 
az  arcom, csupa reszketés  a  kezem.  De hát,  attól  tartok,  nincs  sok 
válogatnivalótok. Fiatalok vagytok még, nem élhettek egyedül, véde-
lem  nélkül,  abban  az  erdőszéli  kunyhóban.  Nálam  biztonságra, 
gondtalan nyugalomra találtok, s ígérem, hogy apátok helyett apátok 
leszek.

Fatime hamar  belátta,  hogy  leghelyesebb,  ha  elfogadják  a  derék 
aggastyán ajánlatát. Hiszen tudta magától is, hogy milyen nehéz élet 
vár reájuk, ha a gyenge két kezük munkájából akarnak megélni, és 
gyanította  azt  is,  hogy  sok  veszedelem  leskelődik  rájuk  abban  a 
magányos, roskatag erdőszéli házban.

Így szólt hát húgához:

– Khadidsza,  nagy szerencse,  hogy ezzel  a tisztes öregúrral  talál-
koztunk. Azt mondom: köszönjük meg a jóságát, amelyet nem is tu-
dom, mivel érdemeltünk ki, és tegyük azt, amit ő tanácsol.

De Khadidsza tovább makacskodott.

– Nagyon csúnya – ismételte – és nagyon öreg. Látni sem akarom!

Az  aggastyán  elfordította  a  fejét,  de  Fatime  látta,  hogy  könny 
csillan meg a szemében.



– Bocsásson meg a húgomnak, uram! – kiáltotta Fatime. – Jófor-
mán gyerek még, nem tudja, mit beszél.

– Nem haragszom rá – felelte bús mosollyal az öreg –, sőt,  még 
örülök is a szókimondásának. Mert ha egyszer azt mondja majd, hogy 
már nem irtózik tőlem (s ebben nagyon bízom), legalább hihetek az 
őszinteségében.

– Látni sem akarom! – ismételte lábával toppantva Khadidsza.

– Hogy beszélhetsz így! – szólt rá feddően húgára Fatime. – Ez a 
kedves úr a javunkat akarja, te pedig fájdalmat okozol neki!

– Ha nem akarsz látni – fordult az aggastyán Khadidszához –, nem 
is kell látnod. Naphosszat nem leszek otthon, este pedig bezárkózom a 
szobámba.

Hanem  Fatime  most  már  megelégelte  húga  gyerekes  makacs-
kodását.

– Uram – szólt eltökélten az aggastyánhoz –, a véletlen kegyes volt 
hozzánk, amikor téged az utunkba vezérelt. Követünk a házadba, és 
megtelepszünk nálad. Egyszer talán még ahhoz is hozzásegít a szeren-
cse,  hogy  megháláljuk  jóságodat.  Ami  pedig  Khadidszát  illeti:  ne 
törődjél azzal, hogy mit beszél. Most még makrancoskodik, de tudom, 
hogy később majd ő is megszelídül.

– Akkor hát legjobb, ha egyenest a házamba megyünk! – kiáltotta 
felvidultan az öreg.

– Szívesen mennék, akár rögtön is – felelte Fatime –, hanem ezt a 
fehérneműt előbb el kell vinnem azokhoz, akiknek a tulajdona. Meg 
kell mondanom nekik, hogy szegény anyánk már nem moshat rájuk 
tovább.

– Veled megyek! – kiáltotta Khadidsza.

– Maradj inkább énvelem! – kérlelte az aggastyán. – Leülünk itt, az 
árok partján az árnyékba, és megvárjuk nénédet. Nézd csak, milyen 
finom nyalánkságok vannak a batyumban!



Khadidsza még durcáskodott egy kicsit, de azután ráállt az alkura, 
elfogadta az édességet, amellyel az öreg megkínálta, és útnak eresz-
tette a nővérét.

– De aztán siess! – szólt utána.

Vártak egy órát,  vártak kettőt.  Lassacskán kifogyott az édesség a 
batyuból,  de Fatime csak nem akart visszaérkezni.  Khadidsza türel-
metlenkedni kezdett.

– Nem értem, miért nem jön a nővérem! – mondta. – Már régen itt 
lehetne!

– Nehéz kosarat cipelt, nem siethetett olyan nagyon – nyugtatta a 
leányt az öreg. – Talán meg is váratták egyik-másik házban.

Telt-múlt az idő. A parasztok már hazafelé szállingóztak a földek-
ről, a müezzin esti imára szólította a híveket a templomtorony erké-
lyéről, a madarak elpihentek a lombok között – de Fatime még mindig 
nem volt sehol.

Szép  csendesen  leszállt  a  szürkület.  Hűs  szél  támadt,  és  halkan 
megeredt az eső.

Khadidsza sírva fakadt.

– Ó, miért is hallgattam reád, te csúnya, rossz öreg! – kiáltotta. – 
Miért nem kísértem el inkább Fatimét, miért nem lehetek vele, akárhol 
is van!

Most már az öreget is elfogta a nyugtalanság.

– Nem ülhetünk itt tovább tétlenül  – mondotta –,  s  annak sincs 
értelme,  hogy  bőrig  ázzunk  az  árok  partján.  Gyerünk  a  városba, 
keressük meg a nővéredet!

Elindultak. Az aggastyán, bicegve, botjára támaszkodva, alig tudott 
lépést  tartani  a  fiatal  leánnyal.  Sorra  járták  mindazokat  a  házakat, 
amelyekben Fatime megfordulhatott. De mindenhol csak azt a választ 
kapták, hogy aznap nem járt ott a leány.

– Édes gyermekem – szólt az aggastyán –, nem tehetünk egyebet, 
mint azt, hogy az én házamban várjuk meg a reggelt.



Khadidsza  azonban  kötötte  magát,  hogy  hazamegy  az  erdőszéli 
kunyhóba.  Az  öreg  nem  ellenkezett.  Gondolta,  csakugyan  jó  lesz 
megnézniük, nem ment-e haza Fatime.

Sötét éjszaka volt, amire odaérkeztek.

Khadidsza előreszaladt, s az öreg, aki csak nehezen baktatott utána 
a sánta lábával,  már messziről  meghallotta a leány felcsukló zoko-
gását; a házikó üres volt, és minden arra vallott, hogy Fatime nem is 
járt odahaza.

A kunyhóban töltötték az éjszakát, de egyikük sem aludt. Mécsest 
gyújtottak, az aggastyán egy székre ült,  Khadidsza pedig a szalma-
zsákon kuporogva sírdogált hajnalig.

Virradatkor  megint  felkerekedtek,  bementek a  városba,  és  elölről 
kezdték a tudakozódást. Fatimének nyoma veszett.

– Ne veszítsd el a reménységedet, Khadidsza! – szólt az öreg. – Ne 
félj,  nem nyugszom addig, ameddig meg nem találjuk a nővéredet, 
még ha az egész földet be is kell barangolnunk érte. Hanem most már 
igazán  be  kell  látnod,  hogy  nem maradhatsz  ebben  a  kunyhóban. 
Kösd batyuba a holmidat, és gyere velem.

Khadidsza  nem  ellenkezett  tovább,  összecsomagolta  a  motyóját, 
búcsút  mondott  a  házikónak,  amelyben  született  és  nevelkedett,  s 
követte az aggastyánt.

Becsukták az ajtót és elindultak. De az öreg előbb még felírta egy 
széndarabbal az ajtó deszkájára a nevét és a címét, hogy ha Fatime 
netán mégis hazamenne, tudja, hol keresse a húgát. Khadidsza is ebből 
tudta  meg,  hogy  az  aggastyánt  Dáhínak  hívják,  s  háza  a  fürdővel 
szemben áll, mindjárt a piactér sarkán.

Csinos, tiszta kis ház volt, nem éppen valami fényes, de meglátszott 
rajta, hogy gazdája semmiben sem szenved szükséget.

Az  öreg  Dáhí  egy  kényelmes  kis  szobába  vezette  Khadidszát. 
Melléje rendelte egy szolgálóját,  és  meghagyta neki,  hogy teljesítse 
fiatal  úrnője  valamennyi  kívánságát.  Azután  szép  ruhákkal,  becses 
ékszerekkel ajándékozta meg a leányt, finom ételeket, ízes nyalánk-



ságokat hordatott fel az asztalára – egyszóval mindent megtett, hogy 
felvidítsa.

Khadidsza álma

De Khadidsza  csak  nem tudott megvigasztalódni.  Akármennyire 
kedvére való volt is a váratlan jómód és gondtalanság, egy percre sem 
feledkezett meg nővéréről. Hol járhat Fatime? Hogy vihette rá a lelke, 
hogy elhagyja kishúgát,  akitől  addig soha,  egyetlen napra sem vált 
külön? Talán bajba jutott! Talán segítségre szorul! Vagy talán valami 
szerencsétlenség  érte,  és  már  nincs  is  életben!  Ha  Khadidsza  erre 
gondolt, elfacsarodott a szíve, és szemét elöntötték a könnyek.



Dáhí mindenben igyekezett a kedvében járni. Megtartotta az ígé-
retét: naphosszat nem volt odahaza, este pedig bezárkózott a szobá-
jába.  Ezenfelül  pedig  embereket  fogadott  fel,  hogy  megtudakolják, 
nem járt-e itt vagy amott egy Fatime nevű s ilyen meg olyan külsejű 
leány.  Azok  bebarangolták  az  egész  környéket,  de  mindenhonnan 
eredmény nélkül tértek vissza.

Egy  éjszaka  Khadidsza  különös  álmot  látott.  Egy  drága  ruhába 
öltözött, daliás, aranyszőke hajú, szépséges arcú ifjú jelent meg előtte, 
és így szólt hozzá:

Hallgass szavamra, lányka: indulj útra!
Ne menj gyalog, hajóra szállj legott,
S lépj földre dús Szumatra partvidékén:
Kit elvesztettél, azt leled meg ott!

S azzal elenyészett a tünemény. Khadidsza felébredt.

Alig várta, hogy megvirradjon. Mihelyt derengeni kezdett, beron-
tott Dáhí szobájába, és elmondta az álmát. Az öreg roppant csodál-
kozással hallgatta, majd így válaszolt:

– Azt hiszem, hogy amit elbeszéltél, nem álom volt, hanem varázs-
latos látomás, és gyanítom is, hogy ki lehetett az az ifjú, aki megjelent 
előtted. Az üzenetnek engedelmeskedned kell. De nem hagylak ma-
gadra, hanem elkísérlek Szumatra szigetére, hogy vigyázzak reád, és 
azért  is,  mert erős a hitem, hogy ez az üzenet változást hoz az én 
életembe is.

– Mikor indulunk? – kérdezte Khadidsza türelmetlenül.

– Még ma! – felelte az aggastyán. – Csak éppen összecsomagoltatok 
valami útravalót.

Khadidsza alig győzte kivárni az indulás pillanatát. De az öreget 
nem  kellett  sürgetnie.  Ő  maga  sürgette  legjobban  a  szolgáit,  akik 
ruhát,  ennivalót  raktak  az  útiládába,  ő  maga  biztatta  leginkább  a 
teherhordókat, akik a ládát a kikötőbe cipelték.



Szerencsére  hamarosan  találtak  hajót,  amely  éppen  Szumatrába 
készült. Beszálltak, s a hajó másnap már útnak is indult.

Szép idő volt, derekas szél fújt, s a hajó nemsokára a nyílt tengeren 
vitorlázott. A parti sirályok lassan elmaradoztak mellőle, és az utasok, 
akármerre néztek, nem láttak egyebet, mint az eget és a vizet; kék volt 
mind a kettő, s egybeolvadt a messzi szemhatáron.

Khadidsza most járt először a tengeren. Kissé elszorult a szíve a 
nagy  magányosságtól;  de  szorongását  legyőzte  a  reménység,  hogy 
útja végén viszontláthatja szeretett testvérét.

Dáhí most sem feledkezett meg ígéretéről. Többnyire a hajó farában 
üldögélt, hogy Khadidszát megkímélje a látásától.

Egy csendes délutánon azonban Khadidsza nagyon elunta magát. 
Nem csoda, hiszen az egész hajón senki sem akadt, akivel egy szót 
válthatott volna! Gondolt  hát egyet:  odaült a hajó végébe,  a derék 
öreg  mellé,  akitől  egyébként  már  korántsem irtózott annyira,  mint 
eleinte.

Dáhí hálásan, szeretettel pillantott reá. Egy ideig némán ültek egy-
más mellett. De azután megszólalt az öreg:

– Elég  ideje  élünk  már  együtt,  és  alighanem  még  hosszú  időre 
összeköt a sorsunk. Illik hát, hogy megtudjál felőlem egyet-mást.

– Hallgatlak, uram – felelte a leány.

– Elsősorban is  azt  kell  megtudnod,  hogy ámbár csak kilencven-
évesnek  látszom,  voltaképpen  ötszáz  esztendős  is  elmúltam.  Nem 
öregszem, és nem halok meg. Örökéletű vagyok.

Khadidsza  szeme  kerekre  tágult.  Nem  tudta  hamarjában,  hogy 
tréfál-e az öreg, vagy pedig megbolondult.

– Tudom, hogy meglep, amit mondtam – szólt Dáhí –, pedig ez a 
színtiszta igazság.

– Ha ez a színtiszta igazság – felelte Khadidsza –, nem mondhatok 
mást,  mint  hogy sajnállak érte,  uram! Mert  attól  tartok,  hogy így, 
törődötten, öregen, magányosan, nem sok örömet találsz az életben.



– Bizony, a magamfajta rokkant vénember számára nem sok örömet 
tartogat az élet – bólintott Dáhi. – De hát tudd meg azt is: hogy ez az 
alak,  amelyben  magad  előtt  látsz,  nem az  igazi  alakom.  Valójában 
aranyszőke hajú, szépséges arcú, daliás ifjú vagyok.

– De hát akkor miért nem öltöd fel igazi alakodat, uram? – kérdezte 
ámultan  a  leány.  –  Hidd  el,  mindenképpen  javadra  szolgálna  a 
változás!

– Nem olyan könnyű mesterség az, gyermekem! – felelte fájdalmas 
sóhajjal az aggastyán. – Nekem magamnak nem is áll hatalmamban, 
hogy alakot cseréljek.

– Nem segíthetnék valamiképpen? – ajánlkozott készségesen Kha-
didsza, akinek megesett a szíve a boldogtalan öregen.

– De bizony, segíthetnél! – válaszolta az öreg. – Csakhogy félek, 
neked sem áll hatalmadban a segítség.

– Talán mégis! – felelte buzgón a leány. – Mit kellene tennem?

– Azt kellene mondanod (de igaz lélekkel ám!), hogy: „Be szép dalia 
vagy, Dáhí! Életemben sem láttam nálad szebbet!” Ha ezt mondanád 
(s nemcsak mondanád, hanem hinnéd is, őszinte szívvel!), akkor el-
oszlanék rólam a varázslat, és visszanyerném régi alakomat.

– Hát akkor, sajnos, csakugyan nem segíthetek rajtad, uram! – szólt 
Khadidsza lemondóan.  – Mert  igaz  ugyan,  hogy már nem tartalak 
olyan  rútnak,  mint  amikor  először  megláttalak,  de  azért,  őszintén 
szólva, bizonyos, hogy szépnek éppenséggel nem vagy mondható.

– Csúnya vagyok, tudom – bólintott bánatosan az aggastyán –, és 
nem is várhatom, hogy bárki is másmilyennek lásson. Így hát az a 
sorsom, hogy vénségem terhét hordozzam, amíg csak világ a világ.

-– Nemigen értem, hogy mit beszélsz, uram – mondta a leány –, és 
azt sem tudom, hogy egyáltalában hitelt adhatok-e a szavaidnak.

– Nem is értheted, gyermekem – felelte Dáhí –, és a szavaimnak 
sem adhatsz hitelt, ameddig meg nem hallgatod az életem történetét. 
Figyelj hát!



A két legény meg a varázsló

– Ketten vagyunk testvérek – kezdte Dáhí. – Engem, mint tudod, 
Dáhínak hívnak, bátyámnak, aki alig egy évvel idősebb nálam, Ádí a 
neve. Ő is épp olyan töpörödött vénség, mint én magam, de volt idő, 
amikor mindketten fiatalok voltunk, vidámak, erősek. Teltek az évek, 
szüleink  meghaltak,  mi  pedig  munka  után  néztünk.  Egy  brahmán 
fogadott szolgálatába bennünket, egy pap, aki a varázsláshoz is értett. 
Szorgalmasan dolgoztunk a háza körül, becsülettel vigyáztunk a hol-
mijára.

Volt azonban a brahmánnak egy harmadik szolgája is, egy Torgut 
nevezetű alattomos siheder, aki naphosszat csak lustálkodott, és a saját 
hasznát  leste,  de  tudta  a  módját,  hogy  szép  szóval,  hízelkedéssel 
gazdánk bizalmába férkőzzék. Egyszer a hűtlen szolga ellopta azt a 
tégelyt, amelyben a brahmán az élet balzsamát tartotta. Torgut, hogy 
bűnét leplezze, ránk fogta a tolvajlást. Gazdánk elhitte a hazug vádat, 
és hiába bizonykodtunk, hogy ártatlanok vagyunk, rettentő haragra 
gyulladt.

– Megölhetnélek benneteket, nyomorultak! – kiáltotta. – Egy sza-
vamba kerülne, hogy semmivé váljatok. De nem leszek ilyen könyö-
rületes hozzátok! Különb büntetést érdemeltek!

S  azzal  csontos  kezével  varázskört  vont  a  levegőbe,  fogatlan 
szájával  néhány  bűvös  szót  suttogott maga  elé.  Az  ég  megdördült 
felettünk,  a  föld  megingott alattunk,  körülöttünk  pedig  sűrű  sötét-
ségbe borult a világ. Amikor nagy sokára felszakadozott az éjszaka, 
azt  láttuk,  hogy  a  kegyetlen  varázsló  roskatag,  nyomorék  vénekké 
változtatott bennünket.

– Örök élet kellett nektek? – kiáltotta kacagva. – Hát most meg-
kaptátok!  Tudjátok meg,  hogy örökké éltek,  mégpedig így:  öregen, 
betegen,  nyomorultan,  a  világ  végezetéig!  Nem  lesz  örömetek  az 
életben, de még csak a halál sem vált meg benneteket a szenvedéstől!



– Uram – felelte a bátyám –, nem kívánunk tőled irgalmat, kegyel-
met.  Ha azonban bosszúvágyad netalán  kielégült  e  szörnyű bünte-
téssel,  és  dühöd  lecsillapodott  valamelyest:  arra  kérünk,  győződjél 
meg arról, hogy vajon igazságosan cselekedtél-e.

– És hogyan győződjem meg erről? – kérdezte kissé szelídebben a 
brahmán.

– Eredj Torgut kamrájába, és kutasd át a holmiját! – mondottam.

A brahmán hirtelen  haragú,  de  alapjában  véve  igazságos  ember 
volt.

Akármennyire bízott is Torgutban, teljesítette a kívánságunkat.

Csakhamar visszatért.

– Igazat beszéltetek! – kiáltotta elképedten és felindultan. – Meg-
találtam Torgut kamrájában a lopott holmit, és a tolvaj menten be is 
vallotta bűnét!

– Akkor hát, kérlek, oldj fel bennünket a varázslat alól! – kérte Ádí.

– Szívesen megtenném! – felelte a brahmán. – Csakhogy oly erős 
volt a varázslat, hogy én magam sem bírok vele! Mindössze annyi áll 
hatalmamban, hogy némiképpen enyhítsek rajta. Ha akad olyan fiatal 
leány, aki igaz lélekkel, őszintén így szól valamelyiktekhez: „Be szép 
dalia vagy! Életemben sem láttam nálad szebbet!” – akkor szétfoszlik 
a varázslat.

– Ha ettől függ a megfiatalodásunk – válaszoltam elkeseredetten –, 
akkor ugyan sok idő beletelhetik, ameddig megfiatalodunk!

– Bizony abba sok idő beletelhetik – felelte a brahmán. – De azért 
ne  essetek  kétségbe.  Egyszer  talán  mégis  megsegít  benneteket  a 
szerencse. Magam is igyekszem majd a kezetekre járni.

Gazdánk,  hogy  legalább  valamelyest  jóvátegye  végzetes 
hirtelenkedését,  nagy  vagyonnal,  szép  ruhákkal  ajándékozott  meg 
mindkettőnket, s azután így szólt hozzánk:

– Most  pedig  eredjetek!  Dáhí  telepedjék  meg  Muszulupatánban, 
Koromandel  partvidékén,  Ádí  pedig  száz  mérföldnyire  onnan. 



Gazdálkodjatok jól  a  pénzzel,  mert  lehet,  hogy évekig,  évtizedekig, 
évszázadokig abból kell megélnetek.

Elbúcsúztunk a varázslótól. Amikor kifelé botorkáltunk a kertből, 
egy hatalmas kecskebéka vartyogott ránk az út széléről. Torgut volt, a 
tolvaj, akit a brahmán büntetésből békává varázsolt.

Egy hónap alatt nagy nehezen Muszulupatán határába érkeztünk. 
Bátyám folytatta  vándorútját,  én  pedig  megtelepedtem a  városban. 
Házat vásároltam, tisztességes kereskedésbe fogtam, és nem is szen-
vedtem  szükséget  soha.  Láttam  születni,  felnőni,  megöregedni  és 
meghalni a város lakóit, egyiket a másik után, de én magam egy napot 
sem öregedtem. Nincs, aki ne tiszteljen, ne becsüljön a városban, de 
bizony  olyan  lány  egy  sem  akadt  ötszáz  esztendő  alatt,  aki  igaz 
lélekkel, őszintén így szólt volna hozzám: „Be szép dalia vagy! Éle-
temben sem láttam nálad szebbet!”  Hogy is  akadt volna! Olyannal 
azonban  nem  eggyel  találkoztam,  aki  ezt  mondta:  „Be  csúnya 
vénember vagy! Életemben sem láttam nálad csúnyábbat!”

Az aggastyán befejezte elbeszélését. Szemében könny csillogott.

Khadidsza maga is  csaknem sírva fakadt,  amikor a szerencsétlen 
öreg elgyötört arcára nézett.

– Nagyon sajnállak,  szegény jó Dáhí  –  szólt  gyengéden,  megha-
tottan –, és hidd el,  örömest segítenék rajtad, ha képes volnék reá. 
Még hazudni is szívesen hazudnám a kedvedért. De hát úgyis hiába 
tenném: hazugság nem oldhatja fel a varázslatot. Nem ígérhetek hát 
egyebet, mint hogy veled maradok, és vigasztalni igyekezlek szörnyű-
séges sorsodban, amelyet ártatlanul kell elszenvedned.

– Köszönöm,  gyermekem –  felelte  az  öreg.  –  Most  az  legyen  a 
legfőbb gondod, hogy megtaláljad Fatimét. Ami azonban engem illet, 
könnyen lehet, hogy az én sorsom is fordul egyet Szumátra szigetén.

Attól fogva Dáhí nem rejtőzött el  Khadidsza elől,  a  leány pedig 
nem fordította el az arcát, ha az aggastyánnal találkozott.

Hetek teltek el, s a tengerészek egy napon azt mondták, hogy látják 
a csillagokon, a madarak röptén, a halak rajzásán és számos más olyan 



jelen,  amelyet  csak  ők  értenek:  rövidesen  elérik  Szumátra  nyugati 
partját.

De egyszerre csak heves szélvihar kerekedett, s ámbár furcsamód 
nem vert hullámokat a tengeren, ellenállhatatlan erővel ragadta magá-
val a hajót hol az egyik, hol a másik égtáj felé. Eltelt egy nap, eltelt 
kettő,  eltelt  egy hét  is,  de Szumátra csak nem akart  felbukkanni  a 
láthatáron. A kapitány végül bevallotta, hogy már maga sem tudja, 
merre járnak.

Kerek három hét múlva végre földet pillantottak meg, de nem bal 
kéz felől, amerre keresték, hanem éppen az ellenkező oldalon. Mivel a 
vizük,  élelmük fogytán volt,  elhatározták,  hogy akárhová vetette is 
őket a vihar, megközelítik a partot, és – óvatosan, nehogy valamiféle 
barátságtalan nép kezére kerüljenek – alkalmas kikötőt keresnek.

De  hát  keresgélésre  nem  maradt  idejük.  Mert  alighogy  a  part 
közelébe  jutottak,  újult  erővel  feltámadt  a  vihar,  és  egyenesen egy 
messzire kiugró szirtfok felé sodorta őket. Már-már azt hitték, hogy 
ott pusztulnak el  a sziklazátonyon,  amikor  váratlanul  megfordult  a 
szél; a vitorlás, kormányának minden segítsége nélkül, megkerülte a 
szirtet,  és besiklott egy tágas,  mély tengeröbölbe, amelyet a sziklák 
mindaddig eltakartak a hajósok szeme elől.

Hirtelen szélcsend támadt. A hajó csendesen úszott az öböl partja 
felé.

A  tengerészek  és  a  hajó  utasai  csak  most  látták,  hogy  az  öböl 
mentén jókora város emelkedik.

– Nem lehet másként – mondta a hajó kapitánya –, mint hogy a 
viharban  a  nyugati  part  helyett  Szumátra-szigetének  keleti  felére 
vetődtünk.

– De hát miféle város ez? – tudakolta Dáhí.

– Sohasem jártam errefelé – válaszolta a kapitány –, sőt még csak a 
hírét  sem hallottam. Jó lesz,  ha kipuhatoljuk,  hogy miféle  emberek 
lakják, mielőtt partra szállunk.



A hóbortosok városa

Hanem megint csak másképpen történt, mint ahogy kitervelték.

Mert alig mondta ki e szavakat a kapitány, hirtelen egész raj csónak 
vált el a parttól, és egyenesen a hajó felé tartott. Nem telt bele egy 
perc, nagy tömeg lepte el a fedélzetet. Fegyvert nem viseltek ugyan, 
de annyian voltak, hogy a tengerészek nem gondolhattak semmiféle 
ellenállásra.

De hát ellenállásra nem is  volt  szükség, mert a jövevények nem 
mutattak ellenséges szándékot.  Inkább igen vidám legényeknek lát-
szottak. Ott tolongtak a tengerészek meg az utasok körül, és ujjukkal 
mutogatva rájuk, hatalmasakat kacagtak.

– Nézd csak, micsoda furcsa emberek! – kiáltotta nevetve az egyik.

– Juj, de csúnyák! – hahotázott a másik.

– Mind közül  az a leány a legcsúnyább! – mutatott Khadidszára 
harmadik.

– Hiszen ennek egyetlen bibircsók, egyetlen májfolt, egyetlen ránc, 
egyetlen szőrszál sincs az arcán! – csapta össze a kezét a negyedik. – 
Nem is értem, hogy lehet ilyen csúnya valaki!

Hanem a hajósok sem állták meg kacagás nélkül.  Mert  a  város-
beliek, akik a fedélzetet elözönlötték, azok aztán igazán csúnyák vol-
tak.  Olyan  csúnyák,  amilyeneknek  ők  csúfolták  a  többieket.  De  a 
legfurcsább az volt a dologban, hogy nem is természettől fogva voltak 
csúnyák,  hanem  mesterségesen  rútították  el  magukat,  mindenféle 
magukra kent festékkel, ragaccsal.

Így állt egymással szemben a két csapat, ámuldozva, fejcsóválva, 
nagyokat nevetve. De a városbeliek egyszerre elcsendesedtek.

Megpillantották Dáhít, akit eddig nem vettek észre.

– Ó! – rebegte az egyik elismerően. – Ez aztán nem olyan rút, mint 
a többiek.



– De  nem  ám!  –  felelte  a  másik.  –  Nem  is  értem,  mit  keres 
közöttük!

– Nézzétek ezeket a gyönyörű ráncokat! – kiáltotta elragadtatással 
a  harmadik.  –  Ezt  a  hatalmas,  horgas  orrot!  Ezt  a  fittyedt  szájat! 
Ezeket az irdatlan szemölcsöket!

– Ezt a kajla fület! – tódította a negyedik. – Ezt a görbe hátat! Ezt a 
csámpás lábat!

– Csodálatos! – mormolta a tömeg.

Khadidsza megsokallta a dolgot.

– Nem  szégyellitek  magatokat?  –  kiáltotta.  –  Gúnyt  űztök  egy 
szerencsétlen, rokkant aggastyánból?

– Hallgass, te csúfság! – förmedtek rá a városbeliek. – Hogy nevez-
heted rokkant aggastyánnak ezt a szépséges daliát?

Dáhí szomorúan csóválta a fejét.

– Ej, be kegyetlenek vagytok! – sóhajtotta. – Nem elég a magam 
szerencsétlensége, még ki is csúfoltok érte?

A városlakók hüledezve tekintettek rá. Azután megszólalt az egyik:

– Dehogyis  csúfolunk  mi  téged,  nagy  jó  uram!  Amit  mondunk, 
őszinte  szívvel  mondjuk.  Láttunk  mi  már  szép  embert,  de  hozzád 
hasonlót még egyet sem!

– Valamennyien  arra  törekszünk,  hogy  tőlünk  telhetőleg  kicsino-
sítsuk magunkat – vette át a szót a másik –, pedig hát tudjuk, hogy az 
igazi  szépséget,  azt,  amely  rólad  sugárzik,  amúgy  sem  sikerül 
elérnünk.

– Úgy bizony! – mondta a harmadik. – Nekünk magunknak kell 
kipótolnunk mindazt, amit te a természettől kaptál ajándékba. Látha-
tod,  hányféle  festéket,  pacsmagot,  kenceficét  mázolunk  az  ábráza-
tunkra, hogy valamelyest tisztességes külsővel járhassunk a világban. 
De  hát  most  látjuk  csak  igazán,  milyen  hiábavaló  volt  minden 
igyekezetünk! Hiszen legjava daliáink is  elbújhatnak a te tökéletes, 
ragyogó szépséged mellett!



Dáhi és társai most már nem kételkedhettek abban, hogy látogatóik 
komolyan beszélnek, és nagy nehezen azt is megértették, hogy miféle 
emberek közé jutottak: ennek a városnak a lakói – ki tudja, milyen 
okból? – azt tartották szépnek, ami mindenhol másutt csúnyának szá-
mít, és azt tekintették csúnyának, amit mindenki más szépnek mond. 
Ezért nevettek akkorát, amikor a napbarnította, szálas, erős tengeré-
szekkel  meg  a  bájos  Khadidszával  találkoztak,  és  azért  ámultak  el 
annyira, amikor megpillantották a világ minden rútságával megvert 
aggastyánt.

– Gyerünk  a  város  főterére!  –  kiáltotta  a  jövevények  egyike.  – 
Mindenkinek látnia kell ezt a csodálatos férfiút!

Négy markos ember megragadta a kézzel-lábbal kapálódzó Dáhít, 
csónakba ültette, és kievezett vele a partra. Ott a vállukra emelték a 
boldogtalan  öreget,  és  éljenző  csődület  közepette,  elindultak  vele  a 
város belseje felé.

Dáhí eközben észre sem vette, hogy kevéssel érkezésük után egy 
másik hajót is a kikötőbe sodort a szél. Pedig ha észreveszi, meglátja 
azt is, hogy egy sereg városlakó arról a hajóról is egy vénséges vén 
csúnyaságot hurcol a vállán a főtér felé ...

A két csoport a város főterén találkozott. Az aggastyánok megpil-
lantották egymást.

– Ádí! – kiáltotta Dáhi. – Bátyám!

– Dáhí! – kiáltotta a másik öreg. – Öcsém!

A két  testvért,  annyi  évszázad után,  ebben az  ismeretlen,  furcsa 
városban sodorta össze a véletlen ...

A véletlen? Mindjárt kitudódik!

Ádí és Dáhí nagy nehezen kiszabadította magát az ünneplők gyű-
rűjéből, és egymáshoz furakodott a tömegben.

– Hogy kerülsz  ide?  – tudakolta  Dáhí,  amikor  már  túljutottak a 
viszontlátás első örömén.

– Annak nagy története van – felelte Ádí.



S mindjárt ott, a főtéren tolongó csődületben elbeszélte, hogy mi 
történt vele azóta, amióta (úgy ötszáz esztendővel azelőtt) elbúcsúzott 
öccsétől Muszulupatán határában.

Ádí álma

– Amikor  Muszulupatán  határában  elbúcsúztunk,  tovább 
vándoroltam dél felé. Addig mentem, amíg a száz mérföldnyire fekvő 
Ramiapatán városába nem értem. Ott megtelepedtem, házat vásárol-
tam,  tisztességes  kereskedésbe fogtam,  és  nem is  szenvedtem szük-
séget  mindmáig  soha.  Láttam  születni,  felnőni,  megöregedni  és 
meghalni az embereket, egyiket a másik után, de én magam közben 
egy  napot  sem öregedtem.  Nincs,  aki  ne  tiszteljen,  ne  becsüljön  a 
városban, de bizony, olyan leány egy sem akadt ötszáz esztendő alatt, 
aki  igaz  lélekkel,  őszintén,  így  szólt  volna  hozzám:  „Be  szép  dalia 
vagy! Életemben sem láttam nálad szebbet!”  Hogy is  akadt  volna! 
Olyannal  ellenben  nem  eggyel  találkoztam,  aki  ezt  mondta:  „Be 
csúnya vénember vagy! Életemben sem láttam nálad csúnyábbat!”

Így éltem, csendesen, szomorúan, évről évre, évtizedről évtizedre, 
évszázadról évszázadra. Ha eleinte bíztam is abban, amivel a brahmán 
vigasztalt,  lassacskán elveszítettem minden reménységemet.  Egy éj-
szaka  azonban  különös  álmot  láttam.  Egy  drága  ruhába  öltözött, 
aranyszőke leány jelent meg előttem, és így szólt hozzám:

Hallgass szavamra, vénség: indulj útra!
Ne menj gyalog, hajóra szállj legott,
S lépj földre dús Szumatra partvidékén:
Az ifjúságod, azt leled meg ott!

S azzal elenyészett a tünemény. Felébredtem. Sokáig töprenkedtem 
az álmomon. Vajon álom volt csakugyan? Vagy varázslatos látomás? 
Akárhogy is, úgy éreztem, hogy az üzenetnek engedelmeskednem kell. 
Alig  győztem sürgetni  a  szolgákat,  akik  ruhát,  ennivalót  raktak  az 



útiládába, alig győztem biztatni a teherhordókat, akik a ládát cipelték 
a  kikötőbe.  Szerencsére  hamarosan  találtam  hajót,  amely  éppen 
Szumátrába készült. Beszálltam, s a hajó másnap már útnak is indult.

Szép idő volt, derekas szél fújt, s a hajó nemsokára a nyílt tengeren 
vitorlázott. A parti sirályok lassan elmaradoztak mellőle, s akármerre 
néztünk, nem láttunk egyebet, mint az eget és a vizet; kék volt mind a 
kettő, s egybeolvadt a messzi szemhatáron.

Hanem egyik napon hatalmas szélvihar kerekedett, s ámbár furcsa-
mód nem vert hullámot a tengeren, addig pörgette, forgatta a hajón-
kat, amíg ma egyszerre itt, ebben az öbölben találtuk magunkat. Alig 
értünk a part közelébe, egy sereg városlakó kapaszkodott fel a fedél-
zetre, s bármennyire kérleltem is őket, hogy ne csúfolódjanak velem, 
váltig a szépségemet dicsérték. Azután megragadtak, csónakba tettek, 
négy markos legény a vállára emelt, és ide hozott a város főterére, 
ahol veled találkoztam.

– Drága bátyám – szólt Dáhí –, a te történeted alig különbözik az 
enyémtől. És most már bizonyosan tudom azt is, amit jó ideje gyaní-
tok: valamiféle titokzatos erő szólt bele ismét az életünkbe.

– Könnyen lehet, hogy igazad van – felelte Ádí.

A csődület egyre sokadozott a két aggastyán körül. Dáhí haszta-
lanul  tekingetett  mindenfelé,  sehol  sem látta  Khadidszát,  akit  már 
akkor szem elől tévesztett, amikor a városbeliek magukkal hurcolták.

De egyszerre csak egy városbeli leány lépett ki a tömegből. Fiatal-
nak látszott, ámbár mindenféle festék,  ragacs,  tapasz rútította el  az 
arcát. Tátott szájjal bámult Dáhíra.

Ezután felkiáltott:

– Be szép dalia vagy! Életemben sem láttam nálad szebbet!

S ugyanekkor egy másik leány is előretolakodott a sokadalomban. 
Ez  meg  Ádíra  meredt  reá,  és  kezét  összecsapva,  ezt  rebegte  nagy 
álmélkodással:

– Be szép dalia vagy! Életemben sem láttam nálad szebbet!



Ebben a pillanatban megdördült az ég, megingott a föld, és sűrű 
sötétségbe borult a világ. Amikor pedig nagy sokára felszakadozott az 
éjszaka,  s  a  két  testvér  végignézett magán és  egymáson:  azt  látta, 
hogy roskatag, nyomorék vénemberből egy csapásra mindketten szá-
las, vállas, erős ifjú legénnyé változtak. Aranyhajuk csak úgy lobogott 
a friss tengeri szélben.

A térség üres volt. A városbeliek, úgy látszik, megijedtek a dörgés-
től, a sötétségtől, de talán még a két aggastyán hirtelen átváltozásától 
is, és hazaszaladtak.

Csak két leány álldogált ott egymagában: az egyik a tér egyik felén, 
a másik a másikon.

A két leány – az egyik Fatime volt, a másik Khadidsza – eleinte 
csak hunyorgatott a fekete sötétség után támadt hirtelen napsütésben, 
de azután felismerte egymást.

Hanem  arra  is  alig  volt  idejük,  hogy  összeölelkezzenek,  össze-
csókolóddzanak,  mert  Ádí,  az  aggastyánból  daliás  ifjakká vált  test-
vérek idősebbike, megpillantotta Fatimét és felkiáltott:



– Te vagy az az aranyszőke leány, aki megjelent látomásomban, és 
arra biztatott, hogy hajózzam Szumatra szigetére!

Fatime meglepetten nézett Ádíra.

– Tévedsz,  uram!  –  felelte  fejét  rázva.  –  Sohasem jelentem meg 
előtted, és sohasem biztattalak semmire.

Hanem ekkor  Khadidsza is  felvetette a  tekintetét,  s  Dáhi  láttára 
felkiáltott:

– Te vagy az az aranyszőke ifjú,  aki megjelent látomásomban, és 
arra biztatott, hogy hajózzam Szumatra szigetére!

Erre pedig Dáhí felelte:

– Tévedsz,  húgom!  Sohasem  jelentem  meg  előtted,  és  sohasem 
biztattalak semmire.



Ebben a pillanatban megint megmordult az ég – de épp csak egy 
parányit, megint megingott a föld – de épp csak egy picinykét; megint 
elsötétedett a világ – de csak épp annyira, mintha egy könnyű felhő 
futott volna el a nap előtt.

És most már öten álltak a téren, mert egyszerre – honnan, honnan 
nem? – ott termett négyük előtt a varázserejű brahmán.

Ádí és Dáhí mindjárt felismerte.

– Jól látok? – kérdezte hüledezve Ádí. – Csakugyan te vagy az?

– Jól látsz, bizony! – felelte a brahmán. – Én vagyok az: egykori 
gazdátok.

– Hát te még élsz? – álmélkodott Dáhí. – Hiszen idestova ötszáz 
esztendeje, hogy elváltunk egymástól.



– Ó, ötszáz esztendő igazán nem nagy idő! – legyintett a varázsló. – 
Még jócskán tart  a tégelyben az élet  balzsamából,  amelyet a tolvaj 
Torgut annak idején el akart lopni tőlem.

– És hogy kerülsz ide? – tudakolta Ádí.

– Kérdezd inkább, hogy hogyan kerültök ide ti,  valamennyien! – 
válaszolta  a  varázsló.  –  Mert  én  éppen  azért  jöttem,  hogy  ezt 
megmagyarázzam nektek.

– Csakugyan: hogyan kerültünk ide? – kérdezte Dáhí.

– Elmondom mindjárt.  Amikor meggondolatlanul  azt  az erős va-
rázslatot küldtem rátok, amelyet már magam sem vonhattam vissza, 
igen bántott a lelkiismeret. Mert hirtelen haragú ember vagyok ugyan, 
de alapjában véve igazságszerető. Sejtettem, hogy olyan leány nem-
igen akadhat, sem Muszulupatán, sem Ramiapatán városában, akinek 
a  szívét  elnyerhesse  két  olyan  vén  csúfság,  amilyenné  én  változ-
tattalak  benneteket.  De  gondoltam:  nagy  a  világ,  sok  benne  a 
furcsaság. Hátha akad valahol olyan bolond, aki éppen azt tartja szép-
nek, ami mindenhol másutt csúnyának számít! Ötszáz évig kutattam, 
amíg  szerencsésen  megtaláltam  ezt  a  várost,  Szumatrának  azon  a 
pontján, ahová nem vetődnek el hajók.

A többi már nem volt nehéz. Fatimét, aki ruháskosarával Muszu-
lupatán utcáit rótta, rábíztam egy kipróbált szolgámra, egy gyorsröptű 
szellemre. Meghagytam neki,  hogy – ha kell,  gyengéd erőszakkal – 
hozza  ide,  ennek  a  városnak  erre  a  terére,  s  itt  várakozzék  reám. 
Azután felöltöttem az ifjú Dáhi alakját, megjelentem Khadidsza előtt, 
és  felbiztattam, hogy szálljon hajóra.  Ugyanezt  cselekedtem Fatime 
képében az agg Ádíval. Amikor mind a két hajó a tengeren vitorlázott, 
vihart  támasztottam, és  úgy intéztem,  hogy a szél  ebbe a kikötőbe 
terelje mind a kettőt. A reménységem nem volt hiábavaló: mindjárt az 
első percben akadt két eszehagyott leányzó, aki szépnek találta azt, 
ami  csúnya,  és  ezzel  tudtán  kívül  megszabadított  benneteket  a 
varázslattól.

Ádí és Dáhí, Fatime és Khadidsza csak most értette meg az utóbbi 
hetek sok titokzatos eseményét.



Meg is akarták mondani a varázslónak, hogy köszönik a fáradságát. 
Ádí és Dáhí még azt is hozzá akarta tenni, hogy már nem neheztel 
reá, hiszen tisztességgel jóvátette, amit vétett. De a varázsló a szavuk-
ba vágott.

– Itt már semmi szükség reám – mondotta. – Éljetek boldogul! Béke 
veletek!

S  abban  a  szempillantásban  már  ott  sem  volt.  Épp  csak  az  ég 
dorombolt még egy csöppecskét, épp csak a föld borzongott még egy 
pirinyót, épp csak a nap előtt rebbent még el valami ritka fátyol.

Szó,  ami  szó:  a  varázslóra  már  csakugyan  nem volt  ott  semmi 
szükség.

Dáhí  karonfogta  Khadidszát,  Ádí  pedig  Fatimét,  s  leballagtak  a 
kikötőbe. Senki sem állta útjukat, hiszen tündöklő szépek voltak mind 
a  négyen –  vagyis  a  város  ízlése  szerint  förtelmesen csúnyák –,  s 
mindenki örült, hogy megszabadul tőlük.

Az egyik hajó már elvitorlázott, de a másik – az, amelyen Dáhí és 
Khadidsza érkezett a hóbortosok városába – éppen akkor készült fel-
szedni a horgonyt. Kapitánya szívesen vette a fedélzetre a két ifjút és a 
két leányt. Néhány hét múlva kikötöttek Koromandel partvidékén.

Hogy is búcsúzott tőlük a varázsló? „Éljetek boldogul! Béke vele-
tek!” – ezt mondta, mielőtt a semmibe tűnt, s úgy látszik, foganatos 
varázslat volt ez is. Mert Dáhí feleségül vette Khadidszát, Ádí fele-
ségül vette Fatimét, megtelepedtek az ország legszebb városában, és 
békésen, boldogan éltek ott, késő öregségükig.



A csodalátó királyleány 
(folytatás)

eljes  ezeregy  napon  át  mesélt  a  dajka  a  búbánatos  Farruknáz 
hercegkisasszonynak. Mesélt varázslókról, jó és rossz szellemek-

ről, tengeri szörnyekről,  szárnyas kígyókról, óriásmadarakról, rejtett 
kincsekről, bűvös talizmánokról, rablókról, királyokról, csodálatos uta-
zásokról  és  átváltozásokról,  mesélt  bölcsességről  és  bolondságról, 
szegénységről és gazdagságról, szerelemről és gyűlöletről, becsületről 
és  hitszegésről,  harcról  és  békességről,  állhatatos  leányokról,  bátor 
ifjakról, szerencsétlenek szerencséjéről, boldogtalanok boldogulásáról, 
megszomorodottak felvidulásáról – s még annyi egyébről, hogy ha-
marjában fel sem is lehetne sorolni.

T

A hercegkisasszony azonban eleinte  úgy elmerült  a  reménytelen 
ábrándozásban  és  szomorú  epekedésben,  hogy  jóformán  oda  sem 
hallgatott. Azután, hogy, hogy nem, egy-két szó megütötte a fülét, s 
egyszer  csak,  nem is  igen sokára,  azon kapta  magát,  hogy egy-két 
percre – de néha egy-egy kurta órácskára is – meg-megfeledkezik a 
saját bújáról-bajáról (amelytől pedig mindaddig sem a tudós orvosok, 
sem az udvari tréfacsinálók, sem a dalos leánypajtások,  sem a sza-
kállas  országos  bölcsek  nem  tudták  eltéríteni  a  gondolatait),  és 
egyébre sem figyel, magafeledten, mint a dajka meséire.

Szütlümene  elégedetten  látta,  hogy  nem  tévedett,  amikor  azt 
mondta a kasmíri királynak, hogy a mesének nagy a hatalma. Hiszen 
lám, még Farruknáz hercegkisasszony szívéből is sikerült elűznie az 
unalmat, az egykedvűséget, a csüggedést. És sikerült elűznie a nyug-
talanságot  is,  a  hirtelenkedést,  a  meggondolatlan  szándékokat,  a 
vakmerő terveket.

Igaz ugyan, hogy a dajka pompásan értett a mesemondáshoz. Nem 
volt  sem szűkszavú,  sem bőbeszédű,  és  tudta,  hogyan keltse  fel  és 
tartsa ébren a királyleány érdeklődését. Okos beosztással naponként 



csak egy-egy kurta részét mondta el a meséinek, s nemegyszer éppen 
a legérdekesebb pillanatban szakította félbe a történetet.

– No, mára elég volt – mondta ilyenkor, és felállt a kerevetről. – 
Majd holnap folytatom. Most pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok.

Másnap aztán, főképpen ha valami különösen izgalmas, különösen 
titokzatos  történet  volt  soron,  a  hercegkisasszony  maga  sürgette  a 
dajkát:

– Mesélj már, Szütlümene! Hiszen azt sem tudom, hová legyek a 
nagy kíváncsiságtól!

Szütlümene becsülettel szavának állt: teljes ezeregy napon át szóra-
koztatta, vidítgatta, marasztalta otthon meséivel a hercegkisasszonyt. 
Éppen ennyit ígért a királynak.

Igen ám, csakhogy elkövetkezett az  ezerkettedik nap is,  és  Szüt-
lümené kifogyott a meséből. Akárhogyan törte a fejét, egy sem jutott 
több az eszébe.

Pedig Farruknáz már úgy rákapott a mesére, hogy meg sem tudott 
lenni nélküle. Egyre noszogatta a dajkát:

– Mesélj már, Szütlümene!

De hát többre nem futotta a dajka tudományából.  Kínjában újra 
meg újra rákezdett a régi mesékre.

– Meséljek  megint  a  kincses  Abul  Kászimról?  –  próbálkozott.  – 
Vagy  mondjam  el  még  egyszer  Dilárá  királynő  és  a  tibeti  király 
történetét? Vagy talán Világjáró Abdulláh kalandjait?

Hanem a királyleány csak legyintett.

Szép szeméből lassan-lassan kialudt az az aprócska láng, amelyet 
ezeregy nap előtt a dajka meséi gyújtottak fel benne.

Csak  bámult  maga  elé,  de  semmit  sem  látott,  annyira  elmerült 
megint  abba  a  hóbortos  búbánatába.  Eddig,  mesehallgatás  közben, 
ímmel-ámmal, valahogy megette a vacsoráját, most azonban még csak 
hozzá sem nyúlt. Amikor pedig eljött az alvás ideje, és Szütlümene 



biztatta, hogy feküdjön le puha párnás patyolatágyába, még csak nem 
is válaszolt.

Szütlümene megint odajárult a király elé.

– Felséges uram – mondotta –, bizony, be kell vallanom, hogy nem 
sokra  mentem  a  tudományommal.  Ezeregy  napig  szórakoztattam, 
vidítgattam meséimmel a hercegkisasszonyt.  De hát az ezerkettedik 
napon kifogytam a meséből,  és  Farruknáz máris  ugyanolyan bána-
tossá,  egykedvűvé,  szótalanná  változott,  amilyen  azelőtt volt.  Most 
aztán már magam sem tudom, hogy mit kezdjek vele. Attól tartok, 
hogy egy napon mégis elindul világgá.

– Lám, lám – sóhajtotta a király –, mennyire erősködtél, hogy ezer-
egy nap hosszú idő, azalatt a hercegkisasszony is elfelejtheti a bánatát, 
de  még  az  a  csodabeli  mosolyos  ifjú  is  megérkezhetik!  Pedig  hát, 
akármilyen  hosszú  volt  is  az  idő,  egyszer  csak  mégis  letelt,  és 
Farruknáz sem gyógyult meg, az ifjú sem hallatott magáról!

A dajka nem tudta, mit feleljen, s a király is csak búsan, némán 
csóválta a fejét.

Így szomorkodtak sokáig mind a ketten, töprenkedve, szótlanul, a 
király meg a dajka.

Hanem egyszerre csak egy ajtónálló lépett a terembe.

– Egy idegen férfi áll a kapu előtt – jelentette, mélyen meghajolva 
–, és mindenáron Farruknáz hercegkisasszonnyal akar beszélni.

– Egy idegen férfi? – kiáltotta a király. – Tüstént bocsásd be!

Azt gondolta hogy talán mégis az az ifjú jött el,  akiért a leánya 
annyira epekedik.

De hát nem az volt, hanem egy koros, testes, szakállas férfiú.

– Ki vagy te, idegen? – kérdezte a kasmíri király.

– Szimurg a nevem – válaszolta a jövevény –, az egyiptomi királyfi 
fegyverhordozója vagyok.

– S mit kívánsz a leányomtól? – tudakolta a király.



– Azt csak neki magának mondhatom meg – felelte az idegen.

A király nem szívelte az ilyen beszédet. Nem is volt szokás efféle 
válaszokat adni neki. De most annyira bánkódott Farruknáz herceg-
kisasszony miatt,  hogy örült  minden látogatónak,  akitől  azt  remél-
hette, hogy egy kicsit elszórakoztatja a leányát, eltereli a gondolatait 
arról a csodabeli legényről.

Legyőzte hát bosszankodását, és így szólt Szütlümenéhez:

– Vezesd  a  hercegkisasszony  szobájába  ezt  a  férfit.  Hallgassátok 
meg, hogy mi mondanivalója van.

Farruknáz – ahogy az mostanában szokása volt – a kereveten fe-
küdt. Nem aludt, de ébren sem volt.  Nyitott szemmel bámult maga 
elé. De azzal a csodalátó két szemével most sem látott semmit, megint 
úgy elmerült hóbortos búbánatába.



Dajkája a nevén szólította: meg sem hallotta. Megsimogatta sápadt 
homlokát: meg sem érezte.

Leánypajtásai  ott  kuporogtak  körülötte.  Az  ő  vidámságukat  is 
ellankasztotta ez a nagy szomorúság, nekik is  szavukat szegte ez a 
nagy némaság.

De megszólalt az idegen:

– Üzenetet  hoztam  neked,  bánatos  hercegkisasszony,  mégpedig 
olyasvalakitől, aki még nálad is bánatosabb: nem mástól, mint Farruk-
sad királyfitól, Egyiptom ifjú hercegétől.

– Nem ismerem – mondta halkan Farruknáz, és intett, hogy hagy-
ják nyugodni.

– Dehogyis  nem ismered!  –  erősködött az  idegen.  –  Beszéltél  is 
vele: egy tágas, virágos mezőn, egy kis bogáncsos bokor mellett. Még 
azt  a  frissen  szedett  vadvirágcsokrétát  is  elfogadtad  tőle,  amelyet, 
nagy tisztelettel bókolva, átnyújtott neked!

Hanem erre egyszeriben felugrott a fekhelyéről a királyleány.

– Ismerem, persze hogy ismerem! – kiáltotta. – Hiszen esztendők 
óta  csak  őt  várom,  érte  epekedem! Mondd gyorsan:  mit  üzen,  hol 
találom?

– Elmondok mindent – felelte Szimurg –, el is vezetlek hozzá, ha 
akarod.  Hanem előbb  hallgasd  meg  a  történetét,  mert  tudnod  kell 
egyet és mást, mielőtt akármit is határozol.

Mindjárt bele is kezdett az elbeszélésbe:

A herceg látomása

– Farruksad  herceg,  az  egyiptomi  király  fia egy szép,  napsütéses 
délelőttön a palota rózsakertjében sétált, amelyet körös-körül magas 
kőfal rekeszt el a világ elől. Ahogy így sétálgatott, egyszerre csak egy 
kis  könnyű  szellő  legyintette  meg  a  herceg  arcát.  Farruksad  egy 



pillanatra lehunyta a szemét. Amikor újra feltekintett, azt látta, hogy 
a palota is, a rózsakert is nyomtalanul eltűnt, ő maga pedig egy tágas, 
virágos mező közepén áll, egyes-egyedül.

A királyfi ámultan nézett körül. Sejtelme sem volt, hogy hol van, és 
még  kevésbé  értette,  hogy  miképpen  került  oda.  De  nem  sokat 
tanakodott, hanem elindult lassan, kényelmesen, csak úgy találomra, 
azon a széles mezőn.

Útjában szép vadvirágokat látott, szedett egy csokorra valót. Egy 
szál rezedát a turbánja forgója mellé tűzött.

Hanem egyszerre csak, honnan, honnan nem, egy szépséges leány 
termett előtte.

– Hol vagyok? – kérdezte csodálkozva a leány.

– Ki vagy te? – kérdezte nem kevésbé csodálkozva a herceg.

S azzal, tisztelettel bókolva, egy bogáncsos bokor fölött átnyújtotta 
a szép leánynak a frissen szedett vadvirágcsokrétát.

– Hát te ki vagy? – tudakolta a leány.

Hanem mielőtt a  herceg  akár  csak  egy  szót  is  szólhatott volna, 
megint egy kis langyos, hirtelen szellő érintette meg az arcát. Farruk-
sad egy pillanatra ismét lehunyta a szemét, s mire feltekintett, újra ott 
találta magát a kőfal kerítette rózsaligetben. A tágas mezőnek, a bo-
gáncsos bokornak, a szépséges leánynak pedig híre-hamva sem volt 
sehol.

Farruksad elsőnek nekem mesélte el ezt a csodadolgot.

– Alighanem képzelődtél – feleltem. – De az is lehet, hogy álmod-
tad az egészet.

– Nem álmodtam,  nem képzelődtem –  rázta  a  fejét  a  herceg.  – 
Hiszen  az  a  szál  rezeda  még  mindig  itt  virít  a  turbánom boglárja 
mellett, és nézd csak, hány bogáncs tapadt a selyem köntösömre!

Bizony,  ezzel  nem lehetett  vitába  szállni.  A  vadvirágnak,  a  bo-
gáncsnak hinni kellett, mert efféle sehol sem terem a királyi kertben. 



Nem történhetett másként: valami titokzatos erő elragadta a királyfit 
a palota kertjéből, s azután visszavitte oda.

De hát miféle erő volt az, s mivégből cselekedte ezt a furcsaságot? 
Erre már senki sem tudta a választ, sem a király, sem a királyné, sem 
jómagam. Még az ország bölcsei sem boldogultak a rejtelemmel.

– Akármiféle erő volt is, és akármiért történt, ami történt – mondta 
Farruksad –, annyi biztos, hogy nem nyughatom, amíg meg nem talá-
lom azt a szépséges leányt.

– Nagy bolondság, amit beszélsz, fiam – csóválta a fejét a király –, 
hiszen  jószerint  azt  sem tudod,  hogy  valóságos  ember  volt-e  az  a 
leány, vagy pedig csak valamiféle tünékeny látomás, amely nem tér 
vissza soha többé! De azért lásd, hogy jó, megértő szüleid vagyunk: 
ha  mindenáron  menni  akarsz,  nem  tartóztatunk.  A  magadfajta 
királyfinak  amúgy  is  csak  hasznára  lehet,  ha  egy  kis  világot  lát, 
tapasztalatokat szerez.

– Veled tartok, uram, akármerre mégy! – szóltam a herceghez. – 
Csak éppen azt nem tudom, hogy merre keressük azt, aki után annyira 
epekedel.

– Megyünk, amerre a szemünk lát – felelte a királyfi –, majd csak 
megsegít a szerencse!

Mindjárt el is búcsúzott a szüleitől. Egy-kettőre felszerelkeztünk az 
útra,  azután lóra kaptunk, és nekivágtunk a vakvilágnak. Csak úgy 
gondolomra poroszkáltunk, erre meg arra; hol északnak mentünk, hol 
meg délnek, hol napkeletnek, hol napnyugatnak. Találtunk téres mezőt 
nem egyet, láttunk virágot is sokat, bogáncsot is eleget, és szép leányt 
is annyit, hogy több sem kell. De Farruksad mindegyikre ezt mondta:

– Nem ezt keresem! Akit én keresek, százszor szebb minden szép 
leánynál.

Azt a százszorszép leányt azonban nem leltük sehol. Pedig napestig 
fürkésztük  a  vidéket,  amerre  csak  megfordultunk,  és  bezörgettünk 
minden kunyhóba, minden házba, minden palotába.



– Nem láttatok egy ilyen meg ilyen leányt? – tudakoltuk. – Száz-
szor szebb minden szép leánynál!

– Nem láttuk – felelték az emberek. – Nem is hisszük, hogy van 
ilyen leány a világon.

– Pedig van! – mondta a herceg. – És ha van, meg is találom!

Megsarkantyúzta a lovát, és mentünk tovább.

Egyszer  egy  nyájas,  ritkás  erdőn  keresztül  vezetett  az  utunk.  A 
bokrok közül egyre-másra szarvasok szökkentek elő, s nemhogy elme-
nekültek volna, hanem odagyülekeztek körénk, ott tolongtak előttünk. 
Le kellett szállnunk a lóról,  hogy véletlenül  el  ne tiporjuk valame-
lyiküket.

Hanem ekkor meg az agancsukkal kezdtek böködni bennünket, de 
csak  úgy  szelíden,  gyengéden,  a  szájukkal  pedig  a  köntösünket 
húzkodták,  halkan vinnyogva,  nyöszörögve.  Mintha erőnek erejével 
azt akarták volna, hogy álljunk meg, forduljunk vissza, ne menjünk 
tovább. A legfurcsább azonban a tekintetük volt: szomorúan, rémül-
ten, könyörögve néztek reánk, s nem egynek közülük könnyes volt a 
szeme.

– Sohasem láttam ilyen szarvasokat! – mondta Farruksad királyfi. – 
Bátrak is, ijedtek is. Vajon mit akarhatnak?

De nem sokáig csodálkozhattunk,  tanakodhattunk,  mert  ahogy a 
tolongó szarvasfalkával küszködve, lassan léptettünk tovább, egy fehér 
márványból épült, szép, emeletes kis kastélyt pillantottunk meg egy 
selymes füvű, napsütötte tisztás közepén.

– Ez aztán a különös dolog! – mondottam. – Vajon ki épített ma-
gának ilyen szép kastélyt ezen az elhagyott vidéken?

– Gyerünk oda! – szólt a királyfi, akinek mindig csak egyen járt a 
gondolata. – Hátha a kastély gazdája tud valamit arról a százszorszép 
leányról!

Erre  azonban  mintha  megkergült  volna  az  a  falkányi  szarvas  – 
lehettek  vagy  kétszázan  –,  veszett  bőgésbe  fogtak,  ökleltek,  taszi-



gáltak, ráncigáltak, az utunkba feküdtek. Alig tudtuk széjjelkergetni 
őket, hogy eljussunk a kastély kapujáig.

A rossz varázslat

Ekkor láttuk csak, hogy fent az emeleten, egy vörös szantálfából 
ácsolt  erkélyen  egy  fiatal  asszonyféle  áll,  és  valamit  integet.  Mit 
integetett? Olyasvalamit, hogy ne közeledjünk, hanem üljünk lóra, és 
menjünk tovább, de sietve.

– Ejnye, de barátságtalanul fogadnak bennünket ebben a házban! – 
dörmögte Farruksad.

Hanem ebben a pillanatban egy idősebb nő lépett ki az erkélyre, és 
haragosan beparancsolta a szobába a fiatalabbikat. Ő maga pedig ránk 
mosolygott, és szíves szóval köszöntve bennünket, ezt kérdezte:

– Hová igyekeztek, derék lovagok?



– Egy szépséges szép leányt keresek – válaszolta  a herceg –,  aki 
százszor szebb minden szép leánynál. Nem láttad véletlenül?

– No hát, ha azt a százszorszép leányt keresed – felelte az asszony 
–, akkor jó helyen jársz. Mert egyes-egyedül én vagyok a megmond-
hatója, hogy merre találod.

Nagyon megörült Farruksad herceg, hogy nem bolyongott hiába a 
nagyvilágban, mert íme, mégiscsak nyomára bukkant annak a csoda-
beli százszorszép leánynak. A kapufélfához pányváztuk a lovunkat, és 
beléptünk a házba.

Az asszony – nem volt valami fiatal, de nem is volt éppen öreg – 
elébünk sietett, és betessékelt bennünket az egyik szobába, hellyel kí-
nált a süppedős vánkosokon, és jóízű, hűvös frissítő italokat hordatott 
fel az asztalra.

– Mondd meg már, merre találom azt a leányt! – sürgette a herceg.

– Máris  megmondom,  ha  annyira  türelmetlenkedel  –  felelte  az 
asszony. – Az a százszorszép leány nem más, mint Farruknáz herceg-
nő, a kasmíri király egyetlen leánya. Most is ott van atyja udvarában.

Farruksad felugrott a helyéről.

– Gyere, Szimurg! – kiáltotta. – Tüstént indulunk!

– Várj  csak, várj  csak, heves vérű ifjú! – intette az asszony.  – A 
kasmíri  király  birodalma  igen  messze  esik  innen.  Hetek,  hónapok 
telnek el, amíg fáradt lovadon odaérkezel. Veszedelmes mocsarakon, 
erdőségeken,  örvényes  folyókon,  vad  szakadékokon  kell  átkelned, 
rablók,  vadállatok,  sosem-látott csodaszörnyek támadhatnak rád út-
közben.  El  is  tévedhetsz  a  zegzugos  ösvényeken,  ember-nem-járta 
bozótosokban, s ki tudja, odajutsz-e egyáltalában, ahová igyekszel!

– Mit tegyek? – kérdezte a királyfi. – Ki segíthet rajtam?

– Senki más, csakis én! – válaszolta az asszony. – Van nekem egy 
drága csodaporom, amelyet magától Mehrefzá varázslónőtől kaptam 
ajándékba. Akit azzal meghintek, annak csak gondolnia kell egyet, s 



máris  ott  terem,  ahol  akarja.  Ha  magad  is  úgy  kívánod,  szívesen 
szórok rád egy keveset abból a porból.

Farruksad hálásan megragadta az asszony kezét,  úgy kérte,  hogy 
minél hamarabb hintse meg őt is, engem is, Mehrefzá csodaporával.

Az asszony odalépett a sarokba, felnyitotta egy cifra láda tetejét, 
kivett a ládából egy kis fekete selyemzacskót, kibogozta a zsinórját, 
belenyúlt, és ezt mondta:

– Hunyjátok be a szemeteket szaporán! Egy perc múlva, ha kinyit-
játok, csodát láttok.

Behunytuk a szemünket,  s éreztük, hogyan hullik az arcunkra, a 
homlokunkra a finom, könnyű por.

– No,  most  már  nézhettek!  –  kiáltotta  az  asszony,  és  nagyot 
kacagott.

Hát csodát láttunk, annyi bizonyos! De nem olyant, amilyent re-
méltünk. Mert hiába ígérte az asszony, hogy egy-kettőre Kasmírban 
találjuk magunkat: ott voltunk még mindig, ugyanabban a szobában – 
csakhogy  emberi  mivoltunkból  kivetkőzve,  egy-egy  szarvasbika 
alakjában!

Felkiáltottunk. De emberi beszéd helyett csak fájdalmas állati bőgés 
jött ki a torkunkon.

Az asszony pedig ott állt előttünk és nevetett.

-^- Tudjátok meg, hogy én magam vagyok Mehrefzá varázslónő – 
mondta  –,  s  én  változtattalak  szarvassá  benneteket  azzal  a  drága 
csodaporral, csakúgy, mint azt a száz királyfit és száz királyleányt, aki 
most szarvas képében a kastélyom körül legelészik!

Hej, értettük most már, hogy miért könnyezett, miért vinnyogott az 
a falkányi szarvas, ott, a tisztás körül, miért tolongtak, lökdösődtek, 
miért feküdtek az utunkba! Meg akartak óvni attól, hogy mi is az ő 
sorsukra jussunk. Csakhogy most már késő volt!

– Jól tudom, hogy kik vagytok – folytatta a varázslónő. – Én küld-
tem  reád  azt  a  könnyű  szellőt,  amikor  a  palotád  rózsakertjében 



sétáltál,  Farruksad  herceg!  Én  ragadtalak  el,  téged  is,  Farruknáz 
királykisasszonyt is, hogy meglássátok és megszeressétek egymást. S 
amikor már felgyulladt a szívetekben a szerelem: én vittelek megint 
vissza mindkettőtöket oda, ahonnan elhoztalak.

A szarvassá bűvölt Farruksad herceg fájdalmasat bődült.

– Azt akarod kérdezni,  hogy miért  cselekedtem mindezt? – szólt 
Mehrefzá csúfondárosan. – Megmondom mindjárt: tudtam, hogy sem 
téged, sem a hercegkisasszonyt nem hagy majd nyugodni az epekedés, 
előbb-utóbb  útra  keltek,  és  bolyongásaitokban  idetévedtek  hozzám. 
Nos: te már itt is vagy, hűséges fegyverhordozóddal együtt, s mond-
hatom,  mindketten  daliás  szarvasbikává  változtatok!  Egy-két  nap 
múlva  a  kasmíri  királyleány  is  megérkezik,  és  hiszem,  hogy  igen 
kecses szarvasünő válik belőle!

Farruksad herceg szarvas-szeméből könny buggyant elő.

– Tudom,  hogy  szívesen  segítenél  rajta!  –  gúnyolódott tovább  a 
varázslónő. – De hát, sajnos, egy oktalan szarvas nem sok hasznára 
lehet  egy  királyleánynak ...  Megszöknél,  hogy  Kasmírba  rohanj? 
Hiszen nem beszélsz emberi nyelven, és még csak az utad sem tuda-
kolhatod meg senkitől! Útközben százszor is leterítenének a vadászok, 
százszor is felfalnának a medvék, farkasok, tigrisek! S ha odajutnál is, 
Farruknáz meg sem értené a bőgésedet! Legjobb, ha leteszel az efféle 
gondolatokról,  szép  békésen  beállsz  a  többi  szarvas  közé,  és  jót 
legelészel a selymes fűből, itt a kastély körül.

Beláttuk, hogy csakugyan nem tehetünk jobbat,  mint hogy bele-
törődjünk abba, amin a magunk erejéből amúgy sem segíthetünk, és 
várjuk a szerencsét, amely egyszer talán kisegít bennünket a szarvasi 
sorból.

Attól fogva naphosszat ott ődöngtünk abban a nyájas, ritkás erdő-
ben.  Folytonosan  azt  lestük,  nem  téved-e  arrafelé  a  százszorszép 
kasmíri hercegkisasszony.



A jó varázslat

Egyszer – épp az ezeregyedik napon – látom, hogy a kastély felől 
jövet, egy leány lépeget az erdei ösvényen. Nem volt éppen csúnya, de 
nemhogy százszorszépnek, hanem igazában még csak amúgy egysze-
rűen  szépnek  sem volt  mondható.  Mindjárt  megismertem:  ez  az  a 
fiatal  nő,  aki  imént a szantálfa erkélyéről integetett felénk.  Megállt 
egy vastag törzsű fa mögött, és intett, hogy lépjek oda hozzá.

– Gülnáz a nevem – szólt halkan –, Mehrefzá varázslónő húga va-
gyok.  Ne félj  tőlem,  segíteni  akarok rajtad és  a  hercegen.  Van egy 
csodaporom, ha azzal meghintelek benneteket, megint emberré változ-
tok.  Csak  egyre  kérlek:  mihelyt  visszanyeritek  emberi  alakotokat, 
tüstént meneküljetek innen, mert ha a nővérem megtudja, hogy mit 
tettem, szörnyű bosszút áll rajtatok is, rajtam is!

S azzal egy kis fehér selyemzacskót húzott elő az öve mellől, bele-
nyúlt – és már éreztem is, hogyan hullik az arcomra, a homlokomra a 
finom, könnyű por.

Csakugyan,  az  lettem  ismét,  aki  voltam:  Szimurg,  a  fegyver-
hordozó.

Hanem abban a pillanatban megcsikordult a kastély kapuja. Meh-
refzá lépett ki rajta.

– Siess! – sikoltotta Gülnáz. – Menekülj!

– És mi lesz a herceggel? – kérdeztem.

– Rohanj – kiáltotta a leány –, máskülönben végünk van!

Csak annyi időm maradt, hogy beugorjak egy közeli szakadékba, és 
elrejtőzzem egy óriási páfránylevél alá. Mert a varázslónő már ott is 
állt a húga előtt.

– Mit keresel itt? – kérdezte gyanakodva. – Nem tudod, hogy tilos 
elhagynod a házat?

Gülnáz  megpróbálta  az  övébe  csúsztatni  a  selyemzacskót.  De 
Mehrefzá észrevette a mozdulatát, és egyszerre mindent megértett.



– Emberré varázsoltad vissza egyik szarvasomat! – kiáltotta éktelen 
haraggal. – Ezért meglakolsz!

Megmarkolta Gülnáz hajfonatát, és annál fogva magával vonszolta, 
valahová, az erdő mélyére.

Árkon-bokron  keresztül  menekültem.  Gondoltam:  hogy  ha  már 
Farruksad  hercegen  nem  segíthetek,  legalább  téged  felkereslek,  és 
átadom neked szarvassá vált gazdám néma üzenetét.  Mert ismerem 
jól, és tudom, hogy ha beszélni tudna, ezt üzenné: „Vigyázz magadra, 
szerelmem, százszorszép királykisasszonyom! Kerüld el messziről az 
álnok  Mehrefzá  erdei  kastélyát!”  Veszedelmes  mocsarakon, 
erdőségeken,  örvényes  folyókon,  vad  szakadékokon  keltem  át, 
rablókkal,  vadállatokkal,  sosemlátott  csodaszörnyekkel  csatáztam, 
zegzugos  ösvényeken,  ember-nem-járta  bozótosokban  tévelyegtem, 
amíg ide értem ... Most pedig itt vagyok, és várom a parancsodat!

– Eredj  az  istállóba,  hűséges  Szimurg  –  szólt  Farruknáz  –,  és 
nyergeltess meg két jó lovat: egyet nekem, egyet magadnak.

– Hová megyünk azon a két lovon, felséges hercegkisasszonyom? – 
tudakolta a fegyverhordozó.

– Az álnok Mehrefzá erdei kastélyába! – felelte a hercegkisasszony.

Mehrefzá kastélyában

Veszedelmes  mocsarakon,  erdőségeken,  örvényes  folyókon,  vad 
szakadékokon  keltek  át,  rablókkal,  vadállatokkal,  sosem-látott 
csodaszörnyekkel csatáztak (ha kellett, a bátor királykisasszony maga 
is  kardot,  dárdát  ragadott),  zegzugos  ösvényeken,  ember-nem-járta 
bozótosokban tévelyegtek, ameddig abba a nyájas, ritkás szálerdőbe 
nem jutottak.

A bokrok  közül  most  is  egyre-másra  szökelltek  elő  a  könnyező, 
vinnyogó,  bökdösődő,  tolongó,  jóságos  szarvasok.  Farruknáz  és  a 
fegyverhordozó leszállt  a lóról,  és okos szóval magyarázgatta a sok 



elvarázsolt  királyfinak  meg  királykisasszonynak,  hogy  mi  járatban 
vannak.  Szimurg  törte  egy  kicsit  a  szarvasnyelvet  (akkor  tanulta, 
néhány hét alatt,  amikor ő maga is  szarvas alakjában barangolt  az 
erdőn), és éppen azon volt, hogy erre a nyelvre fordítsa a szót, amikor 
egy nagy, erős, fiatal szarvasbika tört át a szarvasok gyűrűjén.

A fegyverhordozó rögtön felismerte: Farruksad volt, az elvarázsolt 
egyiptomi herceg.

A  szarvassá  vált  Farruksad  egyenesen  a  királykisasszony  elé 
rugtatott, és áhítatosan, szerelmetesen térdre hullt előtte.

Farruknáz átölelte a nyakát, megcsókolta a homlokát, a két ágas-
bogas agancsa közt.

– Érted  jöttem,  szerelmesem –  suttogta  lágyan.  –  S  nem tudom 
még, hogyan csinálom, de ígérem, hogy kiszabadítlak!

Szimurg  szarvasnyelven  tolmácsolta  a  királykisasszony  szavait. 
Amit meg Farruksad válaszolt, azt emberi nyelvre fordította:

– Mehrefzá szörnyű bosszút állt húgán. Hajánál fogva bevonszolta 
az erdő mélyébe. Van ott egy elhagyott kunyhó, oda börtönözte be, de 
előbb kezét-lábát gúzsba kötötte. Ott fekszik most is Gülnáz, a csupasz 
földön, étlen-szomjan, elhagyottan.

– Akkor  hát  elsőnek  őt  szabadítjuk  ki!  –  szólt  Farruknáz 
hercegkisasszony.

Farruksad  előre  szaladt,  úgy  mutatta  az  utat.  Nemsokára 
megtalálták  az  erdő  mélyében  rejtőzködő  kunyhót.  Szimurg 
nekifeszült az ajtónak, feltörte a zárat.

Csakugyan,  ott feküdt  a derék Gülnáz,  a csupasz földön,  gúzsba 
kötött kézzel-lábbal, aléltan, erőtlenül. Csak akkor éledt fel, amikor a 
fegyverhordozó elvágta  a  kötelékeit,  a  hercegkisasszony pedig  friss 
vízzel nedvesítette meg kiszáradt ajkát.

– Meneküljetek innen! – ez volt a jó leány első szava.

De aztán lassacskán megnyugodott, és belátta, hogy ha nem akarja, 
hogy százegy királyfi és száz királyleány után (Farruknáz lett volna a 



százegyedik, ha a dajka meséi otthon nem marasztják) még ki tudja, 
hányan  ne  váljanak  a  gonosz  Mehrefzá  áldozatává,  akkor 
cselekedniük kell.

– Amikor Mehrefzá rajtakapott, elvette tőlem a varázsporos fehér 
selyemzacskót. Hogy hová dugta, nem tudom, de azt gyanítom, hogy 
abba a cifra ládába, amelyben a maga fekete selyemzacskóját tartja. 
Aki a fehér zacskót megszerzi, az minden emberből lett szarvasnak 
visszaadhatja igazi emberalakját.  Igen ám! De ki szerezze meg? Én 
nem  kerülhetek  Mehrefzá  szeme  elé,  mert  ha  meglátja,  hogy 
kiszabadultam, mindjárt tudja, hogy idegenek járnak a háza tájékán.

– Majd megszerzem én! – ajánlkozott Szimurg.

– Nem lesz az jó! – mondta a hercegkisasszony. – Téged már ismer 
a varázslónő, s ha észrevesz, egy-kettőre megint szarvassá változtat. 
Nem mehet oda más, csak én.

Farruksad  megrázta  agancsos  fejét,  toppantott  patás  mellső  két 
lábával, és szólnia sem kellett, mert Farruknáz így is megértette, hogy 
a királyfi őt félti, őt óvja, érte aggódik.

– Ne félts engem, drága szerelmesem! – szólt a hercegkisasszony. – 
Gondolj  arra,  hogy ha  nem megyek Mehrefzához,  örökre  elválaszt 
bennünket a gonosz varázslat! Ha ellenben szerencsével járok, akkor 
megszabadítlak a varázslattól, szarvastársaiddal együtt. De még ha én 
is  a te sorsodra jutnék, akkor sem volna ok a kétségbeesésre,  mert 
legalább szarvasként együtt élhetnénk az erdőn,  s  ami engem illet: 
szívesebben  vagyok  boldog  szarvasünő,  mint  boldogtalan 
hercegkisasszony!

Így aztán valamelyest sikerült megnyugtatnia Farruksad királyfit.

Gülnaz  és  Szimurg  elrejtőzött  az  erdei  kunyhóban,  Farruknáz 
hercegkisasszony pedig  lóra ült,  és  – egy kis  vargabetűvel,  hogy a 
varázslónő gyanút ne fogjon – elindult a kastély felé.

Fent  az  emeleten,  a  vörös  szantálfából  ácsolt  erkélyen,  ott 
sütkérezett Mehrefzá. Már messziről észrevette a hercegkisasszonyt, s 
álnok mosollyal megkérdezte tőle nagy szívesen:



– Hová igyekszel, szépséges szép leány?

– Egy  daliás  ifjút  keresek,  amolyan  hercegformát  –  válaszolta  a 
furfangos Farruknáz – egy szál rezeda fonnyadozik a turbánja mellett. 
Nem láttad véletlenül?

– No  hát,  ha  azt  a  daliás,  hercegforma  ifjút  keresed  –  felelte  a 
varázslónő –, akkor jó helyen jársz. Mert egyes-egyedül én vagyok a 
megmondhatója, hogy merre találod.

Farruknáz tettette magát, hogy nagyon örül az asszony szavainak. 
A kapufélfához pányvázta a lovát, és belépett a házba.

Mehrefzá  elébe  sietett,  és  betessékelte  az  egyik  szobába,  hellyel 
kínálta a süppedős vánkosokon, és jóízű, frissítő italokat hordatott az 
asztalra.

– Mondd meg már, merre találom azt az ifjút! – sürgette a herceg-
kisasszony,  pedig  éppen olyan jól  tudta,  mint  Mehrefzá,  vagy még 
nála is jobban.

– Megmondhatom,  ha  annyira  türelmedenkedel  –  felelte  a 
varázslónő. – Az a daliás ifjú nem más, mint Farruksad herceg, az 
egyiptomi király egyetlen fia. Most is ott van atyja udvarában.

Farruknáz felugrott a helyéről.

– Tüstént indulok Egyiptomba! – kiáltotta, s mímelte, hogy menni 
készül.

– Várj csak, várj csak, heves vérű leány! – intette Mehrefzá. – Az 
egyiptomi király birodalma igen messze esik innen. Hetek, hónapok 
telnek el, amíg fáradt lovadon odaérkezel. Veszedelmes mocsarakon, 
erdőségeken,  örvényes  folyókon,  vad  szakadékokon  kell  átkelned, 
rablók,  vadállatok,  sosem-látott  csodaszörnyek  támadhatnak  rád 
útközben. El is tévedhetsz a zegzugos ösvényeken, ember-nem-járta 
bozótosokban, s ki tudja, odajutsz-e egyáltalában, ahová igyekszel!

– Mit tegyek? – adta a hercegkisasszony a szontyolodottat.  – Ki 
segíthet rajtam?



– Senki más, csak én! – felelte az asszony. – Van nekem egy drága 
csodaporom,  amelyet  magától  Mehrefzá  varázslónőtől  kaptam 
ajándékba. Akit azzal meghintek, annak csak gondolnia kell egyet, s 
máris  ott  terem,  ahol  akarja.  Ha  magad  is  úgy  kívánod,  szívesen 
szórok rád egy keveset ebből a porból.

Farruknáz  úgy  tett,  mint  aki  mindent  elhitt.  Megragadta  a 
varázslónő  kezét,  úgy  kérte,  hogy  minél  hamarabb  hintse  meg 
Mehrefzá csodaporával.

Az utolsó varázslat

A varázslónő odalépett a sarokba, felnyitotta egy cifra láda tetejét, 
kivett a ládából egy kis fekete selyemzacskót, és ezt mondta:

– Hunyd be  szaporán a  szemedet!  Egy perc  múlva,  ha  kinyitod, 
csodát látsz!

Farruknáz  lehunyta  a  szemét,  de  azért  egy  kis  résen  keresztül 
figyelte,  hogy Mehrefzá mit csinál. A varázslónő pedig kibogozta a 
selyemzacskó zsinórját, és közelebb lépett.

Hanem egyébre már nem maradt ideje,  mert  a hercegkisasszony 
villámgyorsan elébe ugrott, és kitépte kezéből a zacskót.

– Tudom,  hogy te  magad vagy  Mehrefzá  varázslónő!  –  kiáltotta 
Farruknáz. – És tudom, hogy te változtattad szarvassá az egyiptomi 
herceget, csakúgy, mint azt a száz királyfit és száz királyleányt, aki 
most szarvas képében itt kóborol a kastélyod körül! És tudom, hogy 
engem is már régóta idevársz. Hát el is jöttem, de csak azért, hogy 
örökre megfosszalak ártó varázserődtől!

Mehrefzá felordított, és rárontott a hercegkisasszonyra, mégpedig 
oly  hirtelenül,  hogy  sikerült  megragadnia  a  fekete  selyemzacskót. 
Nagyot rántott rajta – de akkora erővel, hogy a zacskó szája kinyílt, és 
a gonosz varázspor mind egy szemig az arcába ömlött.



Abban  a  pillanatban  szarvassá  változott.  Hanem  ez  a  szarvas 
másmilyen volt,  mint a többi: a bundája rőtvörös, mint a rókáé, és 
foltos, mint a hiénáé, a foga horgas, mint a farkasé, a szeme vérben 
forgó,  mint  a  dühödt  tigrisé.  S  a  hangja,  az  sem  hasonlított  a 
szarvasok szelíd bődülésére: olyan volt inkább, olyan csúf vijjogásféle, 
mint a prédájára lecsapó, ádáz karvalyé.

Talán rá is rohant volna a királykisasszonyra, hogy bosszút álljon 
rajta, ha a lármára ott nem terem a hűséges Szimurg, s nyomában a 
derék Gülnáz. Az átváltozott Mehrefzá élesen felvijjogott a láttukra, és 
nagy lábdobogva kivágtatott a szobából, ki a kastélyból, egyenesen be 
az  erdő  sűrűjébe.  A  kapu  előtt  gyülekvő  elvarázsolt  királyfiak  és 
királykisasszonyok riadtan húzódtak félre az útjából.

Szimurg pedig utána nézett, és így szólt: – Nemigen jut messzire ... 
Az efféle fenevadakra nagyon lesnek a vadászok!

Farruknáz hercegkisasszony nem várt semeddig, hanem odaszaladt 
a cifra ládához, kiemelte belőle a fehér selyemzacskót, megoldozta a 
zsinórját,  s  azután  kiállt  a  ház  elé,  és  a  porral  egymás  után 
meghintette a köréje tolongó szarvasok fejét.

Hát ilyen csodát még senki sem látott; a szarvasok, ahányan voltak, 
menten emberré váltak. Az agancsos bikákból százegy daliás királyfi 
lett, a kecses ünőkből pedig száz szépséges királyleány.

S a királyfiak sorából kilépett a százegyedik, aki a legdaliásabb volt 
mind között: Farruksad, az egyiptomi herceg, s odaállt a királylányok 
legszebbike, Farruknáz hercegkisasszony elé. Nem szólt egy szót sem, 
csak a turbánjához nyúlt, kihúzott a forgója mellől egy szál fonnyadt 
rezedát, és átnyújtotta szerelmesének. Farruknáz is hallgatott; csak a 
kebléről  oldozott  le  egy  kis  hervadt  vadvirágcsokrot,  és  a  herceg 
turbánja mellé tűzte.

S most a herceg egyszerre azt látta, hogy az a fonnyadt rezedaszál 
egyszerre feléled Farruknáz kezében,  és a hercegkisasszony is  látta, 
hogy az a hervadt kis csokréta úgy kivirul Farruksad turbánja mellett, 
mintha  épp  akkor  szedték  volna  valami  vadvirágos  réten,  nem  is 
ezeregy meg egynéhány nappal azelőtt.



A  száz  királyfi  pedig  aközben  mind  rátalált  a  párjára.  Hálásan 
megköszönték Farruknáz szívességét, s azután ki-ki elszéledt a maga 
országa felé.

De  párjára  talált  Szimurg  is,  a  hűséges  fegyverhordozó:  ott, 
mindjárt helyben, feleségül kérte megmentőjét, Gülnázt, a varázslónő 
jólelkű húgát.  Kettesben indultak Egyiptomba,  hogy hírül  vigyék a 
királynak  Farruksad  herceg  szabadulását,  s  még  szerencsésebb 
találkozását  azzal,  akit  olyan  sokáig  keresett,  s  aki  őt  oly  sokáig 
kereste.

Farruknáz  hercegkisasszony és  szerelmese  pedig  sietve  Kasmírba 
lovagolt,  mert  gondolták,  hogy  a  szülők  már  nagyon  aggódhatnak 
leányuk sorsa miatt. Volt öröm, volt csodálkozás, amikor megérkeztek!

Amikor aztán már jócskán kiörülték, kicsodálkozták magukat,  az 
öreg király így szólt Farruknáz hercegkisasszonyhoz:

– Tudod-e, leányom, hogy kinek köszönheted a menekülésedet és a 
boldogságodat?  Szütlümenének,  a  dajkádnak!  Ha  ő  nem  maraszt 
idehaza  ezeregy  napig,  akkor  te  is  gyanútlanul  belépsz  Mehrefzá 
kastélyába,  és  a  többi  száz  királykisasszony  sorsára  jutsz!  Okos 
asszony  az  a  dajka,  megmondta  előre,  hogy  a  mesének  nagy  a 
hatalma: elűzi az egykedvűséget, az unalmat, a csüggedést, felserkenti 
az erőtleneket, lecsillapítja a nyughatatlanokat, és mindenre megadja 
a választ, még arra is, amit senki meg nem kérdezett ... Jó, hogy győzte 
a mesélést – éppen ezeregy napig!



Muklez dervis és a világjáró francia

agy háromszáz esztendővel ezelőtt egy francia ember – egy bi-
zonyos Petis de la Croix1 nevezetű tolmács – Perzsiában utaz-

gatott. (Ma Iránnak nevezik ezt az országot.) Lovon, kocsin, teveháton  
nagysokára  eljutott  a  birodalom akkori  fővárosába,  Iszfahánba.  (A  
mai  főváros:  Teherán.)  Nem  győzött  ámulni  a  város  szépségén  és  
nagyságán. Alighogy a szegények negyedét elhagyta, fényes palota-
sorok tárultak elébe, templomok, zöldellő kertek, fürdők, szökőkutak.

V

Petis de la Croix azt hitte, hogy a szeme káprázik, vagy éppen a  
napkeleti  mesék csodavilágába tévedt.  Pedig  nem volt  az  káprázat,  
nem volt  az  mese,  amit  látott:  Iszfahán városában akkoriban nem  
kevesebb, mint negyvenezer emeletes ház és palota állott, százötven  
mecset (templom), ötven iskola, kétezer karavánfogadó. Ekkora város  
abban az időben még Európában is kevés akadt!

Amint  ott  nézdelődik  az  utcán,  egyszerre  rivallgó,  puffogó  zene-
bonát hall,  s  látja,  hogy valami cifra menet közeledik a legszebbik  
palota  felől.  A  járókelők  (csak  úgy  nyüzsgött az  utca)  sietve  félre-
takarodtak, és a házuk tövében álltak sorfalat, nagy tisztelettel.

A francia tolmács megkérdezte az egyik szomszédját, hogy miféle  
fontos személyiségnek enged igy utat Iszfahán népe.

– Maga  Szulejmán  sáhinsáh  („főkirály”),  Perzsia  nagyhatalmú 
uralkodója vonul ma végig a városon – hangzott a válasz –, s ilyenkor  
az a törvény, hogy senki se keresztezze az útját.

Petis de la Croix maga is követte a többiek példáját, és megállt az  
egyik ház falánál. De ahogy a királyi menet a közelébe ér, látja ám,  
hogy az utca másik vége felől egy egyszerű, fehér gyapjúcsuhás, ősz  
dervis  (mohamedán  szerzetes)  szamaragol  a  király  felé,  és  szem-
látomást  nem  törődik  a  törvénnyel.  Mögötte  tizenkét  fiatalabb  

1 Ejtsd: Pöti dö lá Kroá



szerzetes gyalogolt, s azok sem mutattak semmi hajlandóságot, hogy  
kitérjenek a királyi díszmenet elől.

A francia kíváncsian leste, hogy mi lesz a vége a dolognak. Már  
sajnálta is magában az öreg szerzetest és tizenkét kísérőjét, mert azt  
gondolta, hogy nyomban elfogják, és börtönbe vetik a sáhinsáh fegy-
veresei.

De nem ez történt, hanem olyasmi, aminek Petis de la Croix még  
csak nem is sejtette a magyarázatát.

Amikor a két menet összetalálkozott, Szulejmán király megpillan-
totta az ősz dervist. Intett, hogy hallgasson el a zene, azután megrán-
totta  lova  kantárját,  leugrott  a  földre,  és  amúgy,  gyalogszerrel,  a  
szerzetes elé sietett. Az is megállította a szamarát, de nem szállt le  
róla.

Ami pedig ezután történt, azt a francia éppenséggel nem értette:  
Szulejmán király mélyen meghajolt a dervis előtt, és nagy tisztelettel  
megcsókolta a szamara kengyelét. Ezután pedig félrehúzódott a kirá-
lyi menet, utat nyitott az ősz dervisnek, s csak akkor indult el újra, a  
királlyal  az  élen,  rivallgó,  puffogó  zenebona  közepette,  amikor  a  
dervis, kíséretével együtt, már messze járt.

– Ki  volt  ez  az  öreg  szerzetes,  akit  a  király  ekkora  tiszteletben  
részesített? – kérdezte szomszédjától Petis de la Croix.

– Muklez  dervis,  az  iszfaháni  „szúfi”-k,  vagyis  tudós  szerzetesek  
főnöke,  Mohamed2 leszármazottja.  Nagy  bölcs  hírében  áll  ország-
szerte.  Azt  tartják róla,  hogy a  legkülönfélébb varázslatos  tudomá-
nyokban járatos, és nemcsak a szent könyveket ismeri töviről hegyire,  
de még azokat a meséket és csodás történeteket is,  amelyek Perzsi-
ában, Indiában, Kínában és más egyebütt szájról szájra járnak.

A varázslatos tudományok és a szent könyvek nemigen érdekelték a  
franciát, de a „mese” szó felkeltette a figyelmét. Egy honfitársa ugyan-
is, Antoine Galland,3 éppen nemrégiben beszélte el neki, bogy keleti  

2 A mohamedán vallás alapítója (szül. 571, megh. 632.)

3 Ejtsd: Antoán Gállan



útján megismerkedett „Az Ezeregyéjszaka”  című csodálatosan szép,  
gazdag és érdekes arab mesegyűjteménnyel, s az a szándéka, hogy ezt  
a gyűjteményt francia nyelvre fordítja. Petis de la Croix azt gondolta,  
hogy  talán  ő  is  tanulhat  Muklez  dervistől  egy-két  szép  mesét,  és  
odahaza versenyre kelhet a Kelet-járó Galland-nal …

Felkereste hát Muklezt. Az szívesen fogadta a világjáró franciát.

– Ismerem „Az Ezeregyéjszaká”-t – mondotta, amikor Petis  de la  
Croix közölte vele, hogy mi járatban van. – Antoine Galland úr nem  
túloz, ha azt mondja, hogy ez a könyv csodálatosan szép, gazdag és  
érdekes mesegyűjtemény. Azt azonban már kevesen tudják, hogy az  
„Az Ezeregyéjszaká”-nak párja is van.

– Párja? – csodálkozott a francia. – Erről csakugyan nem hallottam  
soha. Mi a címe?

– „Hezárjek Rúz”, vagyis: „Az Ezeregynap”. Senki sem tudja, hogy  
a kettő közül  melyik az öregebb:  az  egyik is,  a  másik is  úgy hat-
hétszáz évvel ezelőtt keletkezett,4 s én azt mondom, hogy „Az Ezer-
egynap” is csaknem olyan szép, gazdag és érdekes mű, mint a párja,  
„Az Ezeregyéjszaka”.

– És hol láthatom ezt a csodálatos könyvet? – kérdezte lelkesen a  
francia. – Szívesen elmegyek érte akár a világ végére is!

4 Azóta kb. háromszáz év telt el. Tehát ma már ezek a mesék mintegy ezer évesek.



– Arra semmi szükség – mosolygott a dervis. – „Az Ezeregynap”  
meséit,  különféle  indiai  nyelvekből,  én  magam  fordítottam  perzsa  
nyelvre. Itt látható valamennyi, szép rendbe szedve.

S azzal egy hatalmas iratkötegre mutatott, amely gondosan össze-
madzagolva, ott feküdt a könyvespolcon.

– És  el  is  olvashatom ezt  a  gyűjteményt? – kérdezte  Petis  de  la  
Croix.

– Akár mindjárt is nekiláthatsz – felelte Muklez.

Petis de la Croix élt az engedelemmel, tüstént hozzáfogott az irat-
csomó olvasásához. Olyan gyönyörűsége telt benne, hogy egy-két nap  
múlva (mert attól fogva nap nap után ellátogatott Muklez otthonába)  
megkérdezte  a  dervist,  megengedné-e,  hogy  franciára  fordítsa  „Az  
Ezeregynap”-ot.

Muklez dervis, aki közben nagyon megkedvelte a becsületes, igyek-
vő franciát, szívesen megadta az engedélyt. Petis de la Croix nyomban  
dologba is  kezdett,  és  hosszadalmas,  de élvezetes munkával francia  
nyelvre fordította „Az Ezeregynap”-ot.

Mindez 1675-ben történt. A franciára átültetett perzsa mesegyűjte-
mény azonban csak száztíz évvel később, 1785-ben jelent meg nyomta-
tásban  egy  amszterdami  kiadónál,  „Az  Ezeregynap.  Perzsa  mesék”  
címen.

Ennek a műnek alapján készült ez a könyv.
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