
KABDEBÓ TAMÁS L,

Törökös

(1) Hasszán bég levele a szultánhoz

Itt Hasszán Szeldzsuk bég, a Mohács alatti igazhitu gó/lyák
kapitánya terjeszti fel tiszteletteljes kérését Hozzád,
Világ Fejedelme, Mohammed Kard/a, Allah Kegyeltje!

Fordítsd felém,
egy minutomra Fényessé8'es'oráM. gyozhetetlen seregek és a
föld legtágasabb birodalmának szultánja, élet és halál Ura!
Könyörgésem komolságának zálogául méltóztassál elfogadni három
ajándokomat. -

Az elso egy dlszes fóliána, kézzel írott, nemes
cirkalmakkal és czirQdákkq/ dlsdtett, mit egy Asbóth nevu
gyaur nemesúr a kormánypadká alatt rejtegetett, amikor a magyar
naszádot elfogtam; ott Számodra eme ékszert kifürkésztem.

Asbóthra

nem érdemes szIt vuztegetzú..Azágyúkat #In sikerült Moháts
felett nasztÍJ!ijábóÚ,~tmt:lniá. Most, teAdt; kaz Immáron
tizenötödik esztendeje, meg mindég a Héttoronyban várja
megérkeznek-e a váltságdíját hozó apródjai? Szóval a könyvet a
gyaurok egy régebbi kerálának Corvinus Mátyásnak czímere és
három rubintkó disziti a fedó.tdblán. A szöveg vajmi talján vagy
latin csacskaság, de a rubintok egyetlen .hegyes tor peccentéssel
leváJaszthatók. Másodünnepéken viselencióturbánod forgójába
beletuzhetók.

Második ajándokomat teveháton küldöm, annak két
púpja közé kötözve. Friss ital, pár hete szereztem a budavári
pinczében, amikor az egymÍlSt maró ostoba hitetlenek
puccos keráJnéjukkal kitakarodtok onnét. Agyagkorsóban tárolt
nektár ez, Uram, gyimilcsek levéból és az méhek szorgaImának
hevébol keverik, erjesztik; forralják. majd hutik. pinczékben
tárolják eme 'nemes lerJl!ta gyaurok. Az a szóbeszéd járja. hogy
eme tündéri édességu ital az amúgyis túl nem szárnyalható
férfieródet növelné. ,-

A harmtlfiik ajándoknállátni fogod, óh
Próféta Kegyeltje, hogy trted nemtsupán önzetlen de önmegtagadó
is tudok lenni.

Amióta gáJlyás folyami vitézeimnek ugyanolyan szabad.
habár lassúbb bejárása van a csatamezot környezo falvakba, hol a
szpáhik oly kápráztatóan ejtették kelepcébe 15 esztendovel
ezelott a magyar vasasokat. azóta, Tündöklo Padisah, minden
ötödik évben leánynézóbe megyek arrafelé. Eleinte még
berzenkedtek János kerál katonái, ha éppen arra bóklásztatták a
lovaikat. De azóta megtanulták. hogya török handzsárral nem
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illik cziczázni. Tehát Nemenír, ViiátJ Hatalmassága, kinek szavát,
Africától Budáig, Váradtál Peraiá/wlfé/ik és filyelmezik, s Ki
Böltselmével kormányozza a fele féltekét, kérve kérlek hallgasd meg,
hogyan szereztem számolIra az alábbi Icilftset.

" Ottho! a gyaur'
egy szálig levágtfId vagy eluztedseTflJeiddel, amamohtllsi mezon
vala egy kicsik dombotska. OnnálLDun4menetben, azaz délnek',"
feléje van etn' Leóntsók nevu /OhI,'1Mjd'mDlflla f9lyam jo, s aztán,
átellenben feknik Kanda Iw/ysé,.e. E,kettlbo/ választom ki,
ötévenként, a legszebb tizen6tévtl..magyari szüzet. FJmondani könnyebb
ezt mint véghezvinni.

1531.ben a/ltJvak. népe szemfutott. Vermekben
akadtam sokukra. 153.6../Jllngá/l".al evémtlem föl fl',Dunán,
- szél nem volt, az árbocrudakra tsavflrVdpihent az vitorla -'-
kikötöttünk a révnél, hoztuk ti hányt, harminc fetYveresemmel.
Míg odavo!tunk a faldb,,; gézengúz'magyaritlk megfúrták a hajót,
az orséget elhurcolták és mártsaft. at árbócrMvetett limányt a
víz tükörén. Lovakat kei/ett ztlbrállfllRkt,hogy ennekutána kemény,
háromnaposlovag/ássalhazaérjünk.' ' ,

'l(áprlÍztltos Hatalmú, ltelülmu/hatatlan

, böltsességu Szultán, lzlám egén Felkelo Holdunk! Ebben az
esztendoben olyan leányt rabo/tunk a Szigetben, ki ékessége leszen
isztambuli Topkapi pa/DIÓIiháremenek.;s. Hul/ámos szoke hajzata
kerek rJáIlaitverdesi. Nya/cafehér és karcsú mini Bajazid
minaretje. Fogai, minta Duna'tsekély vizében a kavicSflk.,
tsil/ámlanak. Eunuch-htJjtotÚltarszekéren megy HonM.

(Nagyereju Szultán, kegyeskedjél nekem juttatni a
Mohátsi Szigeten,lIzodóbér jogIIl)

Érdemtelen SZo/gM,

HasSaD

(2) Irnaszönyegen

Itt végre hlívÖ#ebbvan Uram. AfMw.~atúés dicsoséges
padisah, ll. Szo/imán emlékére eme/.tdtttah6zban. A rövid út idáig,
Isztambulig, hosszúnak tunt, mert a vízef! elszaktam a portó/. Hála
neked Allah, és ,iJfÖ/Cdicsoség, hogy,megóvtál be11nÜnkela
katasztrófától. Ba,hacs~,9karatod teljeset/eU, lám úgy
óhajlottad, hogykezemügyé/1en legyenIJz a mer/.toháló;

Fényességes
szultán! Ki ott ülsZ,Qme,myei tOPkapu,egy díványán és !ulrik
vakargatjak/ensége8'tllipadat. AJlah UllYQlf,mi..nt;lenttud, de Ie

,Ialán nem láuod még szerénysz.mélyem képmását IIföldiekrol,
közvetített me1lllyei,televfzióba11,qzértbátor~Oflom elmondflni neked
ki is vqgyok én. Nevem Ahmed, r.~ész vagyok a Boszporuszon; ,

KuZIfl4.ncukfalvaés (Jzgünciik wúo-saIWZQNi/.tt verted fel toborzó
sátrodlS26 t4Vaszán és táb9Todban a ség" k~ött is élenjárt
lófarkas Hasszán, az osöm. CsalMunk az eltelt 462 év alatt
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elnqinyednt.de minf'ma'l1dt'-dril. imaíz6lrye,e-111eIy apáról
fiúra nállt - im>//itf4,ez6rtíi~. .. '

, ,;' ',~' - .. HaWllllitét éDe8Mt/yok.

Az én idomben iskolábmtNdgtilltitotttík,-'Q1'ab írást. htlbár nem
folyékmr}'an. eltufilJln még olvasni arabul a Koránt. Allah nagy és
hoHIImtu!o~ IIz'l#.ltj_:~EJ"""t ti #lZf/4ri/16,
insaHlIIt.C_oaa'~lIJIJIirtrdPr.AbtlId.GldnmoktJm
megmenekedett., De hol u folytas.. ti tt;,ttJiItltl!tneked fényenéges
padisohis _ed a~tlemhóltMldd.st tili, ADt1h'! Á f1Omll'

]ttIlatábttn UitJIgÓ/ti /JoszpoI'lIn ,elDlÓprliptUtjáir, hol táristák
látogatják DomabácsiAtatürk volt '

rnithrttiáj'á$. ..VigJ!8ltít"; liIOn4;aal6njttJm, a kis Abdul/al a
karjtua '" irtIÚ''r:igMIej8r, tIi/érJmr6i8lldlatJl,é8 '

aggódom,laiPa1á/ett.'~ HtnZtl, éli bmilrtom ti motort, nelcivárunlc.
ErO$nélfújt ti Bti.rZponIszDII,aFdeie tenger/efól. Csóntlkom
tinzemMj1es,i,1IO/f,kiw' a nM".; tIZbt bi%lonságos. Van, fIogy
tizenkét ttíriJtát is lJekdúfOlok. tJZl'ÜnciJk-belc,htllemarodnak az
öntiifJér Oszkiidári komphajtNdt. A miM}>u.. az tlke1ekótya
társaság, Kilenc Deutsch meg /uNom magyar.' Mig ,ájulc lItIm

, rö/fettNttz,RájrtlI sZlÍjrtl-.litták a csónakban arakis
üveget."," .' , "o

FurJlllt tfpilfÍg, dicsosigea. (jsöm~ ~'béK, ,mióta zánl9lmt
zsákmányoltunk. ti Mtetlenektol lj Dllnapmtjim. A lrémetet
szorongattitk,od'17lO6Ytli'ttarollulcskkor).most meg ok iJiön/enek,
csóstül jö1tfttlk.róvidbu6yogóbtili. Me//ettJik' a.lÖf'ökjobbára ndp,
személyzet, pineér, kolmlz,l'hJén. JólNfllllkalci katonaI Á 111m
zsoldja derekas; 'a mlInttIémdi'" IIfqye/em. ReszkelStlnek
a görögök, nem halt ki még a v,"r,ÍIof.É",a!o/yamlJrölcnil
szolgáltam ti Wlightlborilbalt, nem kerü/tem bevetésre. De mit
locsogok itt Neked térdenállva Uram?! Jaj, és nem is egészen
161igazodom... nosza egy negyedfordulat, ez immáron Kelet, itt az
arannyal kivert Mihráb széle, most jóirányban hajbókolok. A
próféta szakállára esküszöm, ma melegebb volt a janicsárok

útján. mint amire visszlM!~/ce~f'f'" - ' , . ',', .
> ~. d "Yutka'njOlJök ide, a vízen telik

az életem. Ha kell valami a nagyvárosból, küldöm az asszonyt. Megy,
engedelmesen; IszttlntbuJ. st!rtrma Is csodálaros, Me'kenett
bnonuJndi;;; negyVlHr/rdl'f:Mttiiltt;1tt;Aran18ztm1l>blJlbtn 'tNló

'ewge,~8dtt/cttl1fyáJia. 'Bezzeg. nem; tRrtük az arol1ofcot dlí:ko" ma meg
tele van berbetret..eset>li:t;sszl/!/'ntfnJeltéuerem, pénze aztl1'tlbnak
mint a kölu, asno1f1aik'últzM,aan nIlm9S -cse/M,'

Csürhenép Uram, de Te tere'mtéltf!d lJIceHs, Te tudod miért. Hogy el
'M feledkezzem a hajbókolásról. Kicsit szorít a térdem, enyhén
csúzoi;' hItZtfto8 o clÓIttIk tl&MzpIrJnlsz(JI'f'hny;#t:os a tél.

Homl"kfmima/ m41 álJJúznór'hlntem,\tiBzli!lttedn1 dpadtsoh, '

imaszoltyegem. Most ftJIiil6fcegyk/esit, imastomsz«J6m tö,ökü[tében
e1m11filtIcdlt.SztH}tlk Mkl? Y;,.m, /öfibresztf mtljd a /imrgSZÓl'ÓS
müezzin. Apdm é/t~r Ifmikor iD JlMlmrgollecsérélték ti WdkrtJfonnal
- megbotránkozott. Mit szólt DO/1Ill8; .agyfátyla möl/ül pfzsamds
jóanydm, ho meglótják 11tittettt1rcsrf1tifk<1ntba"ti roItIt61me~t
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túristák? Négy német lány nekivetkezett, lehántották a blúzUkot,
úgy locsolták tengervízzeI fehér mejjüket.

~sége$ padisah,
megkövetlek, elkaIandoztam.lme'hát az esit,melynek szerencsés
kimeneteléért most mecsetedben Allahnak hálát adok. Megyünk a
hullámos vízen, én a motornál, lányom a csónakorrban, kis. Abd./~a.
karján. Rohamcsónak száguld el mellettünk, hulláma és a szél
tarajos dudora egybenonek, meglökik a csónak o/darát, kizöttyen
anyja karjából Abdul. A szürkén kavargó vízbe hele! Ring a gyerek.
feje a hu/lám hegy/be. Résen vagyok. Nye/es szákom kinyújtom, a
gyereket, mint il halat, 1Jeszák%m. Kis vizet nyelt, nyöszörög,
lányom, Zu/ejka sír, de hó/á neked Allah, minden rendbe jön.

A buszon csak

állóhely jutott. Itt is meleg van. Megbocsáss Uram, az ájtatpsságbó/
legjobb a kerek kút. Mármint ami az ima után jön: a lábmosás:

SZALAY LAJOS GRAFIKÁJA

9




