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Az utolsó budai basa 

városa 

Szórakoztató interaktív történelmi játékkönyv, 

melynek főhőse Te vagy! 



 

 

 

 



 

HOGYAN OLVASD EZT A KÖNYVET 

 

A könyvet fellapozva és beleolvasva hamar észreveheted, ennek történetét 

nem úgy kell olvasnod, mint egy igazi regényt, például az Egri Csillagokat, a 

Kincses szigetet, vagy a Gyűrűk Urát. Ennek a könyvnek a főszereplője Te 

vagy! Nemcsak könyv, de egyúttal játék is, amit a kezedben tartasz. A 

történetet Te alakítod benne tetszésed szerint, hogy mi a vége az rajtad 

múlik. Ha elég rátermett vagy, kalandod végződhet sikerrel, ha mégsem ne 

keseredj neki. Újabb próbálkozással, vagy próbálkozásokkal győzhetsz, ha 

elég kitartóan csinálod. Hogy elkerüld esetleges korábbi hibáidat, célszerű 

jegyzeteket és térképeket készítened a játékról, s így azokból sokat 

tanulhatsz.  

A könyv az úgynevezett interaktív könyvek közé tartozik, azokon belül is a 

szerepjáték-, vagy népszerű néven „lapozgatós” könyvek családjába. Ez azt 

jelenti, hogy mikor a cselekményhez érsz, szakítanod kell a hagyományos 

„első oldaltól az utolsóig” való olvasással. Látni fogod, hogy egy-egy  

római számmal jelölt, nagyobb fejezet, több arab számmal jelölt rövid 

fejezetre oszlik. Ezek a fejezetek nem feltétlenül egymást követik a történet 

szempontjából. Egy-egy fejezet végén olvashatod, hol folytatódik a történet, 

ugyanis utasítást kapsz arra vonatkozólag hová lapozzál. Egy nagyobb 

fejezeten belül mindig az ott lévő, arab számokkal jelölt részfejezetekre 

lapozz. Ha végeztél egy nagyobb fejezettel, arról a szövegben kapsz 

tájékoztatást. A legtöbb helyen több lehetőséged is lesz a folytatásra, így te 

döntöd el hogyan alakul a történet. A játék élvezetes elvégzéséhez 

szükséged lesz két dobókockára és egy ceruzára, vagy tollra, meg esetleg 

egy üres lapra, erre térképet készíthetsz és vezetheted kalandlapodat, ha 

nem szeretnéd a könyv végén találhatót teleírni.  

Az általad alakított főhősnek, más néven a karakterednek természetesen 

vannak különböző tulajdonságai is, melyek bizonyos esetekben a 



cselekmény alakulására döntő hatással lehetnek. Ilyen eset például, ha 

harcra kerül sor a történet valamely szereplőjével.  

A játékban szereplő tulajdonságaidat az általad készített Kalandlapon 

jegyezheted fel. Kalandlapodra kerülnek még azok a tárgyak is, melyeket 

szerzel, illetve a játék során gyűjtött fontos információk. Nézzük mik ezek 

az adatok. 

 

 

 

ALAPKÉPESSÉGEK 

Négy meghatározó tulajdonságról van szó, melyek karaktered jellemzői. 

Ezen tulajdonságok mértékét számok határozzák meg, minél magasabb ez a 

szám, annál jobb a tulajdonság. Ezen értékeket kétféleképpen határozhatod 

meg. Az egyik, hogy hatoldalú kockával kidobod azokat, az adott 

képességnél meghatározott módon. A másik egy kissé bonyolultabb mód, 

de ahogy ezt bizonyos körökben mondani szokták: „ez az igazi 



szerepjátékos hozzáállás”. Ebben az esetben vedd az összes alapképesség 

lehetséges maximális és minimális értékét, ezt add össze, majd oszd el 

kettővel. Az így kapott számértéket úgy kell elosztanod az alapképességek 

között, hogy mindegyik értéke elérje legalább a kockadobásnál elérhető 

minimális, de ne lépje túl a maximális értéket. 

 

Ügyesség 

Karaktered testi rátermettségét tükrözi. Mutatja milyen gyorsak és 

pontosak a mozdulataid. Például hogy tudod elkapni a feléd repülő zsákot, 

hogy tartalma ne szóródjon ki, hogy tudsz kitérni a feléd dobott dárda elől, 

hogy tudsz kerítést mászni, vagy elosonni halkan az alvó őrök mellett, hogy 

ne vegyenek észre és hasonlók. Harcértéked meghatározásánál fontos 

szerepe van. 

Ügyesség értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú kockával! A dobott 

eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott érték 7 és 12 közé kell essen. Ez 

Ügyesség értéked. Ha a játék közben valamilyen feladat elvégzéséhez 

szükséged lesz ügyességedre, akkor a következő utasítást olvashatod: Tedd 

próbára Ügyességed! Ez azt jelenti, dobj két hatoldalú dobókockával (2D6) és 

ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő ügyességed értékénél a próba sikeres. 

Ha nagyobbat dobtál, akkor a próbát elbuktad.  

Ügyesség pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

Intelligencia 

Ez a képességed nem testi, hanem szellemi tulajdonság. Mutatja milyen 

„eszes” vagy, amire szintén nagy szükséged lehet a játékban. Amikor 

például el kell döntened merre menjél a helyes úton (például hogy juthatsz 

ki egy sűrű erdőből, vagy sötét kazamatából), meg kell ítéld egy adott 

helyzetben mit tegyél (például vállald-e a harcot három marcona rablóval, 



vagy sem; ha nem milyen más megoldás marad, hogy ne szabdaljanak 

miszlikbe) akkor bizony intelligenciádra kell hagyatkozzál.  Ezen 

tulajdonság szintén meghatározza Harcértékedet. 

Intelligencia értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú kockával! A 

dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott érték 7 és 12 közé kell 

essen. Ez Intelligencia értéked. Ha a játék közben valamilyen feladat 

elvégzéséhez szükséged lesz intelligenciádra, akkor a következő utasítást 

olvashatod: Tedd próbára Intelligenciád! Ez azt jelenti, dobj két hatoldalú 

dobókockával (2D6) és ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő intelligenciád 

értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál, akkor a próbát elbuktad.  

Intelligencia pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

 

 

Erő 

Fizikai tulajdonság, mutatja mekkora erőkifejtésre vagy képes, például 

mekkora súlyt vagy képes felemelni, vagy mekkorát tudsz súlytani egy 



karddal. Erő pontjaid meghatározzák Életerődet, ha elég magasak, akkor ezt 

a tulajdonságodat is felhasználhatod Harcértéked meghatározásához is. 

Erő értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú kockával! A dobott 

eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott érték 7 és 12 közé kell essen. Ez 

Erő értéked. Ha a játék közben valamilyen feladat elvégzéséhez szükséged 

lesz erődre, akkor a következő utasítást olvashatod: Tedd próbára Erőd! Ez 

azt jelenti, dobj két hatoldalú (2D6) dobókockával és ha a dobott érték 

kisebb, vagy egyenlő erőd értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál, 

akkor a próbát elbuktad.  

Erő pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

Állóképesség 

Ez a testi tulajdonságod azt mutatja mennyire vagy képes tartós 

erőkifejtésre. Például mekkora távolságot tudsz legyalogolni egyben, vagy 

mennyi ideig vagy képes harcolni megállás nélkül. Állóképesség pontjaid 

meghatározzák Életerőd mértékét.  

Állóképesség értéked meghatározásához dobj két hatoldalú kockával! A 

dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott érték 8 és 18 közé kell 

essen. Ez Állóképesség értéked. Ha a játék közben valamilyen feladat 

elvégzéséhez szükséged lesz állóképességedre, akkor a következő utasítást 

olvashatod: Tedd próbára Állóképességed! Ez azt jelenti, dobj három hatoldalú 

dobókockával (3D6) és ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő 

állóképességed értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál, akkor a 

próbát elbuktad.  

Állóképesség pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

 



 

ÖSSZETET KÉPESSÉGEK 

 

Harcérték 

Harcértéked mutatja meg, ha csatára kerül a sor, hogyan állod meg a helyed. 

A könyvben a harc legtöbbször karddal, szablyával, vagy tőrrel esetleg 

bárddal, buzogánnyal, vagy egyéb szálfegyverrel  történő vívást jelent. 

Harcértéked az ezekben való jártasságodat mutatja. Meghatározása 

kétféleképpen történhet. Alapvetően két tulajdonságod, az Ügyességed és az 

Intelligenciád  határozza meg. Add össze ezt a két értéket, majd oszd el 

kettővel, az így kapott érték Harcértéked.  

 

 

 

A vívásban az Erőnek nincs akkora szerepe, mint a másik két 

tulajdonságnak, hiszen a penge éle, a lándzsa hegye, vagy a buzogány 



golyóbisa sebez, melyek sikeres használatához a minimális 7-es érték is 

elegendő. Azonban ha nagyon erős karaktered, vágásaid, ütéseid akkor is 

komoly sebzést okozhatnak, ha esetleg nem sikerült oly pontosan 

kivitelezned. Ilyenkor a nagyobb erővel bevitt vágás, vagy ütés még „félig 

sikerülten” is komoly sebzést okoz. Ha nagyon magas Erő pontjaid száma 

(11, vagy 12), akkor érdemes ezt is felhasználnod Harcértéked 

meghatározásához. Ez esetben a két másik képességed értékéhez add hozzá 

Erő pontjaid számát is, majd a kapott számot oszd el hárommal.  

Ha a kapott Harcérték nem kerek szám, akkor dobj egy kockával! Ha a 

kapott szám 1 és 3 közé esik, akkor lefelé, ha 4 és 6 közé esik, akkor felfelé 

kerekítsd az értéket. 

Harcérték pontszámod írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

Életerő 

Mutatja Erőd és Állóképességed egyben, e két tulajdonság is határozza meg. 

Ha Életerő pontjaid száma elfogyna a játék során, akkor karaktered meghal, 

ami azt jelenti a játék automatikusan véget ér számodra, akkor is, ha az 

olvasott szöveg tovább folytatódik. Életerődet növelheted is a játék során, 

de az soha nem lépheti túl a kezdeti értéket, amit a játék elején 

meghatároztál.  

Életerő pontjaid meghatározásához add össze Erő és Állóképesség számát, 

majd oszd el pontjaid kettővel! Ha a kapott érték nem kerek szám, akkor 

dobj egy kockával! Ha az így kapott szám 1 és 3 közé esik, akkor lefelé, ha 4 

és 6 közé esik, akkor felfelé kerekítsd az értéket. 

Életerő pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

 



KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK 

Ebben a játékban karaktered ugyan nem katona, de a kor jellemzője, hogy 

mindenki, férfiak és nők egyaránt értettek valamit a fegyverforgatáshoz. 

Teljesen természetes volt, hogy az emberek felfegyverkezve jártak-keltek, 

még a szomszéd településekre is így közlekedtek. Természetesen Te is 

értesz a harchoz. Ezen túl a játékban lehetőséged van egy különleges harci 

képesség birtoklására, amelyek segítségedre lehetnek a kaland során. 

 

 

 

Bajvívás 

Karaktered alapból ért a szablya- és kardforgatáshoz. Azonban ha eme 

különleges tulajdonságot választod, akkor az azt jelenti mestere vagy a 

vívás tudományának. Ismersz olyasféle cseleket, trükköket, amit egy 

normál fegyverforgató nem. Illetve nem dőlsz be ilyeneknek ellenfeleddel 

szemben. Ha bármiféle páros harcra kerül sor (ember-ember elleni 

küzdelemről van szó), akkor adj kettőt a Támadóerődhöz az adott harc során. 



Állatokkal való harc során csak egyet adhatsz Támadóerődhöz, hiszen a 

velük való harc teljesen más, mint az emberekkel. 

 

Mellékfegyver használat 

Ezzel a képességeddel képes vagy két, (egy I. kategóriás mellett, egy II.- 

vagy III. kategóriás) fegyverrel egyszerre harcolni, például a szablyád 

mellett egy buzogánnyal, vagy bárddal. Ez a játék szempontjából azt jelenti, 

hogy egy harci körben egyszerre kétszer támadhatsz. Például egy ellenfél 

ellen kétszer is dobhatsz, míg ő csak egyszer ellened. Ha mindkét dobásnál 

meghatározott harcértéked nagyobb az övénél, akkor kétszer sebzel rajta. 

Több támadó esetén kettő ellen is harcolhatsz úgy, hogy mindkettőn tudsz 

sebezni az ellene használt fegyvereddel. Persze mindkét esetben a második 

támadásod a mellékfegyvered kategóriájának (lásd a Fegyverek 

használatánál) megfelelően történik. Ezen képesség birtoklása esetén van 

nálad egy rövidnyelű bárd, ami II. kategóriás fegyvernek felel meg. 

 

Pajzshasználat 

A pajzshasználattal védelmi képességed növelheted. Ha ellenfeled harcban 

eltalálna, azt még mindig védeni tudod. Ennek lényege, ha ellenfelednek 

nagyobb a támadóértéke, akkor dobj egy kockával és a kapott értéket vond 

le az ő sebzéséből. Ezen képességed esetén van egy kerek pajzsod, amit 

könnyedén hátra tudsz vetni, így mikor nem használod, nem akadályoz a 

szabad mozgásban. 

 

Fokosharc 

Fokossal nem vívtak az emberek. Lényege hogy gyorsan és pontosan 

odacsaptak az ellenfélnek, illetve mesteri használója képes volt egy kardot, 

vagy egy szablyát pengéjénél fogva kicsavarni ellenfele kezéből. Ha ezt a 



tudományt választod, akkor minden egyes harcot kezdhetsz ezzel a 

fegyverrel, ami természetesen van neked. Ilyenkor, dobj két kockával. Ha 

kisebb vagy egyenlő Harcértékednél, akkor eldöntheted, hogy vagy sebzel 

rajta hat életerő pontot, vagy ha karddal, vagy szablyával harcol, akkor 

lefegyverezheted, ami azt jelenti hogy vonj le harcértékéből négyet, 

egyrészt mert elvesztette fegyverét, másrészt mert morálisan sokkoltad őt a 

harc további részére. Több ellenfél esetén csak egy ellen, használhatod így a 

fokost. Állatokkal való harc során csak arra tudod használni, hogy a harc 

előtt sikeres dobás esetén négy életerő pontot sebezz ellenfeleden. 

 

Kopjahajítás 

Ezzel a képességeddel mesterien tudod hajítani a kopját, dárdát, kelevézt. 

Hasznos képesség, mikor valakit távolról kell harcképtelenné tenned. 

Előnye a tűzfegyverekkel szemben, hogy mindezt hangtalanul teheted, 

viszont jóval kisebb a hatótávolsága és egyszerre legfeljebb egyet vihetsz 

magaddal. Az eldobott kopját harc végén ismét magadhoz veheted, de ha 

nincs szerencséd vagy olyan a helyzet, akkor használat után el is 

veszítheted. Mikor kopját hajítasz, akkor két kockával kell dobj. Ha az 

összeg kisebb, vagy ugyanakkora mint Harcértéked, sikerrel használtad 

fegyvered, vagyis eltaláltad amit, vagy akit szerettél volna. Ha a szöveg 

másként nem rendelkezik, egy sikeres találat nyolc életerő pontot sebez 

ellenfeleden. 

 

Tűzfegyverek használata 

A kézi tűzfegyverek használata a 17. században, a keréklakatos és 

spanyolkovás puskákkal, pisztolyokkal már elért egy olyan szintet, hogy 

kiszorítsa a korábban használt íjat. Ezen fegyverek használata jóval 

egyszerűbb és könnyebben elsajátítható, mint az íjnak, azonban ehhez is 

gyakorlat kellett. Hátránya ennek a fegyvernek, hogy hangos, így az 



ellenség számára észrevétlen használatára nincs mód, mondjuk egy 

rajtaütés során. Ha ezt a képességet választod, rendelkezel egy 

spanyolkovás karabéllyal, amit a válladon átvetve hordasz. Ez a fegyver 

nem olyan nagy és nehéz, mint egy puska és egy kézzel is tudsz lőni vele. 

Képességeddel értesz a nehéz tűzfegyverekhez is, így tudod az ágyúkat is 

kezelni. Mikor karabélyodat használod, akkor két kockával kell dobj. Ha az 

összeg kisebb, vagy ugyanakkora mint Harcértéked, sikerrel használtad 

fegyvered. Ha a szöveg másként nem rendelkezik, egy sikeres találat nyolc 

életerő pontot sebez ellenfeleden. 

 

 

 



FELSZERELÉS 

 

Fegyverként egy övre függesztett szablyád és egy tőröd van, emellett a 

választott különleges harci képességednek megfelelő fegyvered. Utad során 

több olyan tárgyat találhatsz, amire szükséged lehet a sikeres befejezéshez. 

Ezeket magaddal viheted. Ebben a játékban van egy vállon átvetett, erős 

tarisznyád, melyben öt étkezésre elegendő élelmiszert és ivóvizet viszel 

magaddal az útra, meg egy fáklyát tűzszerszámmal, hogy a sötétben is láss. 

Az élelemből bármikor ehetsz, amikor a szövegkörnyezet engedi. Például, 

ha egy vár termébe, vagy egy erdei tisztásra érsz, és ott nem támad meg 

éppen senki, vagy nem szakad rád a mennyezet, ami elől gyorsan 

menekülnöd kell. Egy adagnyi élelem négy elveszett Életerő pontodat adja 

vissza. Azonban minden nap elteltével el kell fogyassz egy-egy adaggal, 

nehogy legyengülj az éhségtől. Ha nem jól gazdálkodtál az élelemmel, és 

nem tudsz enni, akkor minden nap négy életerő pontot le kell vonj 

magadtól. Jegyezd fel kalandlapodra az öt adag élelmiszert! Tarisznyádban 

ott lapul egy 20 arannyal teli erszény, néhány darab papíros, egy kis üveg 

gubacstinta és néhány hegyezett végű madártoll is, melyek segítségével az 

utad során szerzett hasznos információkat jegyezheted fel. Ezen 

információkat a Jegyzetek rubrikába írhatod kalandlapodon. 

 

A HARC MENETE 

 

Ha kalandod során harcra kerül sor, akkor a következőképpen járj el. 

1. Dobj egy kockával és a kapott értéket add hozzá ellenfeled 

Harcértékéhez. Ebben a körben ez lesz az ő Támadóereje. 

2. Dobj még egyet egy kockával és a kapott értéket add hozzá a te 

Harcértékedhez. Ebben a körben ez a te Támadóerőd. 



3. Akinek nagyobb a Támadóereje, az nyerte a fordulót és vonja le 

ellenfele Életerő pontjaiból az általa okozott sebzés értékét. Ez a 

fegyver sebzésértékével egyenlő (lásd a Fegyverek használata c. 

fejezetnél). Ha a körben győztes Támadóereje nagyobb mint 15, akkor 

adjon hozzá a sebzéséhez annyit, amennyivel túllépte ezt az értéket. 

Tehát ha a Támadóereje 16, akkor egyet, ha 17 akkor kettőt, és így 

tovább.  

4. Ha mindkettőtök támadóereje egyforma, akkor egyik fél sem sebezte 

meg a másikat. 

5. A csata az egyik fél halálával, vagyis életerő pontjai elfogyásával 

végződik.  

Ha a szövegben azt az utasítást kapod, hogy egyszerre több ellenféllel küzdj 

meg, akkor a következőképpen kell eljárnod.  

1. Minden körben dobj egyik (általad kiválasztott) ellenfelednek, majd 

magadnak támadóértéket. Ezen ellenfeleddel a harc úgy zajlik le, mint 

ahogy a Harc menete fejezetben olvashattad.  

2. További (kettő, vagy három) ellenfeleddel úgy küzdesz meg, hogy 

szintén mindkettőtöknek külön-külön támadóértéket dobsz, de te 

nem ejthetsz rajtuk sebzést akkor sem, ha a te értéked nagyobb. Ez azt 

jelenti mindössze, hogy sikerült kivédened a többi ellenfeled egyidejű 

támadását.  

3. Ha ezen ellenfeled, vagy ellenfeleid találnak el, akkor természetesen 

ugyanúgy sebeznek rajtad, mint első ellenfeled. 

 



 

 

FEGYVEREK HASZNÁLATA 

A fegyverek típusai különbözőek lehetnek. Sebzésük általában 

kockadobással határozhatod meg, ezeket az egyszerűség kedvéért a 

továbbiakban a következőképpen jelöltük. Az egy kockával való dobást 1d6 

jelöli, ha ehhez hozzájönnek egyéb módosító értékek, például kettő, akkor 

1d6+2. A két kockával való dobás jele 2d6. Az esetleges sebzés módosítások  

„+”, vagy „-„-jellel jelöltek.  

Fontos szabály, hogy a fegyverekkel járó Támadóérték módosításokat csak 

magadra kell alkalmazd! Az ellenfeleknél ez bele van kalkulálva 

Harcértékükbe. Akkor sem kell náluk módosítanod a támadóértéket, ha a 

szövegben világosan szerepel például, hogy szablyával harcolsz egy tőrrel 

felfegyverzett rabló ellen, vagy fogukat és karmukat használó 

fenevadakkal. A fegyvereknél a következő kategóriák léteznek (ezeket 

római számmal jelöli a könyv) 

I. A játékban az alap támadóértéked a 700 és 1000 mm közötti penge-, 

vagy nyélhosszúságú hidegfegyverekkel való víváshoz igazodik. 

Ilyen fegyverek például a kard, a szablya, a fokos. Ezeknél a 

fegyvereknél a Támadóértéked semmivel nem kell módosítanod. 

Sebzésértékük 1d6 de előfordul, hogy egyedi. Ilyenkor az adott 



fegyverről a megfelelő szövegrész tájékoztat. 

II. A 700 mm alatti, de 400 mm feletti penge és nyélhosszúság esetén 

(például buzogánynál, bárdnál) a Támadóértékedből egy pontot le kell 

vonnod, hiszen a rövidebb harci távolság ellenfeleddel szemben 

hátrányba hoz. Ezen fegyverek sebzése szintén 1d6. 

III. A 400 mm alatti fegyverek (például tőrök) esetén a Támadóérték két 

pont levonással jár. Sebzésük: 1d6-2, vagyis a kapott értékből vonj le 

kettőt. Ha az érték nulla, vagy az alatti akkor nincs sebzés. 

Előfordulhat, hogy különféle ragadozó állatok (medve, farkas, 

oroszlán, vadkan … ) támadnak rád. Ezek fegyverei a fogaikban, vagy 

karmaikban (esetleg mindkettőben) rejlik, melyekre vonatkozó 

sebzésértékek ebbe a kategóriába sorolandók, hacsak az adott 

szövegrészben más nem szerepel. 

 



 

 

A KALAND KEZDETE 

Az Úr megtestesülésének 1683-ik esztendeje nagyon fontos állomás az 

Oszmán világbirodalom elleni véres harcok krónikájában. Ezen 

esztendőnek Szent András havában Kara Musztafa nagyvezír megkezdte a 

Habsburg birodalom központjának, Bécs városának az ostromát. A 



körülbelül harmincezer fős reguláris seregéhez negyvenezer Krími tatár és 

egyéb szövetségesek, a havasalföldi és moldvai vajdák seregei is 

csatlakoztak. A nagyvezír Apafi Mihály erdélyi fejedelmet és a Felvidék urát, 

Thököly Imrét is szövetséges sereg küldésére kényszerítette, azonban az 

ostromban négyezernél több magyar katona nem vett részt. Ezek sem 

közvetlenül a harcokban, csak a felderítésben és a terep ellenőrzésében 

vállaltak szerepet. A Bécset védő sereg parancsnoka Ernst Rüdiger von 

Starhemberg gróf kevesebb, mint húszezer főt számláló katonákból és 

polgárokból álló várvédő serege kitartott Szent Mihály havának 12-ik 

napjáig, mikor a Sobieski János lengyel király és Lotharingiai Károly herceg 

vezette lengyel és német seregek a város melletti Karlhberg hegyen 

tönkreverték a szultán seregét. Még ez évben újabb keresztény győzelem 

történt. A baráti lengyel nép királya, Sobieski János a Duna partjánál fekvő 

Párkánynál mért újabb csapást a kontyosra. Ez évben felszabadult a magyar 

egyházfők székhelye Esztergom is. Ennek a török elleni háborúk egyik 

kezdeményezője, Ince pápa különösképpen örült.  

A Római egyházfőnek köszönheted, hogy most, az Úr 1685-ik 

esztendejének egy csillagos éjszakáján, egy Esztergomból kifutó hadi 

hajóval utazol a Dunán, a sötét éj leple alatt. A küldetésed titkos. Hogy 

minél észrevétlenebbül mozogjatok, tíz pár evezős naszád helyett egy 

feleakkora, öt pár evezővel hajtott, úgynevezett félnaszád szolgál 

szállítóeszközül számodra. Az oldalán egy fehér sávval ellátott, egyébként 

feketére festett, tölgyfából készült alkotmányt egy árboccal is ellátták, amire 

egy latinvitorlát lehet felhúzni. A kék posztóruhát viselő harcedzett, izmos 

evezősök a hajó belsejében, egymás mögött ülve hajtják előre a hadi hajót, 

melynek orr részében egy ágyút helyeztek el. Ezt egy fedélzeti felépítmény 

védi az esőtől, a tatrészen pedig egy nagyobb felépítmény szolgál a 

kapitány lakhelyéül. A naszád orrán lévő faragott farkasfej pedig nem csak 

ékessége, hanem egyúttal veszélyes döfőfegyvere is az egységnek. A terv, 

hogy minél közelebb Budához kiraknak, majd álruhában, mint muszlim 

zarándok érkezel oda, aki a híres Gül Baba sírjához érkezett.  



Hogy hogy jutottál ide? Bécs ostrománál az önkéntes polgárok között 

védted a várost az ostromlóktól. Diákként keveredtél ide, hogy majd 

jurátusként keresd meg a mindennapi kenyérre valót. Családod, egy 

földönfutóvá lett nemesi família, az 1660-as török hadjárat során vesztette el 

a partiumi Várad környéki birtokait. Fivéreid katonának álltak a nehéz 

időkben, húgod és nővéred sikerült időben kiházasítani. Miután szüleid 

mindig is jó eszűnek tartottak, elküldtek a Császárvárosba tanulni, 

mondván az jó messze van a töröktől. 1683 nyarán kiderült, ez mégsem így 

van. Itt kezdődött a te történeted is, még ha nem is olyan szépen, mint 

kellett volna. Starhenberg egy tisztje éjjeli őrségre osztott be fél tucat 

társaddal egy fontos falszakasznál, de a folyamatos csaták és a meleg nyári 

nap hatására ti szégyenszemre elaludtatok. Ráadásul, ha nem jár arra az 

őrség parancsnoka, egy kisebb csapat Bektas kertjének virágaiból, vagyis az 

elit haderőt képező janicsárokból sikeresen bemászott volna a rátok bízott 

falszakaszon. Háború esetén súlyos bűnnek számító vétket követtetek el. 

Tömlöcben vártál sorsodra, mikor gyóntató pap érkezett hozzád. ’Ez a vég’- 

gondoltad magadban, mikor belekezdtél neki életgyónásodba. A pap által 

kirótt pönitenciától azonban igen meglepődtél. Megtudtad, hogy Ince pápa 

általános bűnbánatot készül hirdetni azok számára, akik részt vesznek majd 

egy, a magyarok hajdani fővárosát, Budát felszabadító hadjáratban. A kirótt 

pönitenciával ennek lettél te is részese. De nem csak mennyei, földi 

bűnbocsánatban is részesültél. Szabadon engedtek! A pápa megbízásából 

azt a feladatot kaptad, mint jóeszű, írástudó, németül; deákul és törökül is 

kiválóan beszélő magyar diák, a helyi viszonyokat ismerő, de a 

fegyverforgatáshoz is értő edzett fickó, hogy hatolj be a törökök szeme 

fényének tartott Kizil Elma, vagyis a magyar Buda várába és kémleld ki annak 

gyenge pontjait. Így kezdődött kalandod, melynek sikere rajtad is múlik…  

Lapozz az I. Fejezet 1-re!   

 



I. Fejezet 
 

 

 

 

 

Melyben az Európa országútját képező ősi 

nagy folyón bonyolódsz olyan kalandokba, 

hogy azt hótodig emlegetni fogod … 
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A csillagfényes éjszakában eddig minden könnyen ment. Az evezősök 

erős húzásai gyors ütemben hajtják előre a hadihajót. Nemsokára eléritek 

a Duna kanyarulatát. A hajdani királyi város, most újfent megint török 

kézen lévő Visegrád környékén magasodó Szent Mihály hegy képezte, 

kisebb hajtűkanyar csúcsához érkeztek, mikor az árbockosárra bakterolni 

beosztott őrszem veszélyt jelez. A hajó legénysége nyugtalankodni kezd. 

A hajó ágyúját az oda beosztott tüzérek elkezdik tölteni, az evezősök 

magukra csatolják tárcsapajzsaikat, a legénység többi része kopját is 

ragad. Hamarosan egy másik naszád, hajós szem számára 

összetéveszthetetlen körvonalai bontakoznak ki a sziklák mögül. 

-Egy tízpárevezős török naszád – közli az árbockosárból az őr. 

Nemsokára te is észreveszed, a tieteknél nagyobb hadi egység fenyegető 

árnyát, amint a folyásiránt, hajósnyelven völgymenetben előttetek halad. 

A hajó kapitánya az orrban nézi a fenyegető ellenséget. 

-Lehet, hogy többen is vannak! –mondja a hajós emberekre jellemző 

nyugalommal. 

És igaza is van. Nemsokára előbukkan egy nagy szállítóhajó, egy 

evezőkkel hajtott, de vitorlával is ellátott dereglye, majd előtte egy másik 

naszád körvonala az esti sötétségben. 

-Eddig nem vettek észre!– állapítja meg, mindig nyugodt hangján, a hajó 

parancsnoka. – Gyorsabbak is nálunk és a tűzerejük is nagyobb a mienkhez 

képest. De rajtaütéssel elsüllyeszthetjük az egyiket. A kísért dereglye miatt ilyen 

lassúak. Így nem tudunk partra tenni téged, mert közben ránk törnek. –közli 

veled a kapitány, majd hozzá teszi- Rajtaütünk a hátsó naszádon! Előnyünk 

van, mert völgymenetben vagyunk, mik ők velünk szemben hegymenetbe 

kerülnek. Érdekelne az is, mi az amit azon a dereglyén, ennyire őriznek. Biztos a 

budai basa harácsát, hogy az ördög pörkölné meg a szakállát! Lehet, hogy gazdag 

zsákmányt jelenthet, persze még ott az a másik naszád is. 

Mivel partra tenni nem tudnak, így nincs más választásotok felkészültök 



a harcra a hátsó naszáddal. Hajótok lassan és észrevétlenül siklik a hazai 

terepen magabiztosan mozgó egységek felé. 

Milyen különleges képességgel rendelkezel? 

Ha tűzfegyverek használatával, lapozz a 2-re! 

Ha a bajvívás, a fokosharc, a pajzs-, vagy a mellékfegyver használattal, 

lapozz a 14-re! 

Ha kopjavetéssel, lapozz a 19-re! 

 

 

 

2 

A csatában mindenkire szükség van, hiszen egy nálatok erősebb 

ellenféllel álltok szemben. A kapitány ki akarja használni mindenki 

legjobb képességét. Téged a tűzfegyver ismereted miatt két helyre tud 

beosztani. 

Ha a hajó ágyúnál akarsz besegíteni, lapozz a 3-ra! 



Ha fölmásznál az árbockosárba, és puskáddal onnét vennéd célba az 

ellenséget, lapozz a 12-re! 
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Hajótok gyorsan és észrevétlenül siklik a hátsó ellenséges naszád felé. 

Mikor olyan közel értek hozzá, hogy pontosan lehet célozni rá az 

ágyúval, a kapitány kiadja a tűzparancsot. Hála a pontos célzásotoknak, 

az első lövés telibe találja a török naszád kormánylapátját. Így azt már 

csak evezőkkel és vitorlával tudják navigálni.  -Hurrá! –hangzik a 

fedélzetről. Az ellenség így jóval nehezebben képes megfordulni, hogy a 

hajorrban lévő ágyújával viszonozza tüzetek. Miközben fordul, 

lehetőségetek van egy újabb lövésre. Most te célzol az ágyúval. Hová 

irányítod a lövést? Ha a hajó oldalát veszed célba, nem sokkal a vízvonal 

alatt, hogy az léket kapva elsüllyedjen, lapozz a 4-re! Ha először hajó 

árbocát szeretnéd ledönteni, lapozz a 10-re!  
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Az ágyú csövét úgy irányzod, hogy nem sokkal a vízvonal alatt 

csapódjon be a hajó oldalfalába. Tedd próbára harcértéked! Ha a próba 

sikeres, lapozz az 5-re! Ha nem sikerül, lapozz a 6-ra ! 
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Az ágyú csövét süvítve elhagyó golyó jól hallható csobbanással éri el a 

vízfelszínt az ellenséges hajó mellett közvetlenül. Először csalódottan azt 

hiszitek nem találtatok célt, azonban hamarosan kiderül ez nem így van. 

A török naszád fordulat közben megtorpan, majd a sötétben is láthatóan, 

még inkább hallhatóan megbolydul fedélzetén az élet. Nyilvánvalóan a 

lék betömésével foglalatoskodnak, ami azt jelenti, hogy nem figyelnek 

oda kellőkép rátok. Így gyors ágyútöltés és tüzelés után még kétszer 

sikeresen eltaláljátok a hajó oldalpalánkját, minek következtében az 



menthetetlenül elkezd süllyedni.  

-Allah! Allah! –halljátok a naszád fedélzetéről több torokból jajveszékelni, 

miközben a hajó legénysége elkezd a vízbe ugrálni, majd az úszni tudók 

a part felé veszik az irányt. Lapozz az 20-ra! 
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Az ágyú csövét süvítve elhagyó golyó jól hallható csobbanással éri el a 

vízfelszínt az ellenséges hajó mellett közvetlenül. Kivártok, azonban nem 

sikerül végrehajtanod a kívánt műveletet. 

-A fene belé! Úgy látszik a bécsi tudós oskolában nem okítják azt hogy kell 

ágyúval célozni. No mindegy. Megsarkantyúzva még el tudjuk süllyeszteni. –

dörmögi a kapitány. A kapitány „lékelő tempót”parancsol evezőseinek. A 

hajó elképesztő gyorsasággal siklik neki az ellenséges egység oldalának. 

Hatalmas reccsenés, és hajótok megrázkódása adja tudtotokra, hogy 

sikerült léket verni a török naszád oldalába. Mikor elhátráltok tőle, annyi 

ideje még van az ellenségnek, hogy néhány katona szablyával a kezében 

(I. kategóriás fegyverként sebeznek) átugorjon hozzátok.  

Dobj egy kockával! Ha dobott érték 1 vagy 2, lapozz a 7-re! Ha 3 vagy 4, 

akkor lapozz a 8-ra!  Ha 5-öt, vagy 6-ot dobsz, lapozz a 9-re! 
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Sikerült kifognod egy mesteri vívót ellenfélnek. Küzdj meg vele! 

 

Török bajvívó   Harcérték: 11     Életerő:10 

 

Ha győzöl, lapozz az 20-ra! 
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Két janicsárral kell megküzdened egyszerre. 

 

Első janicsár      Harcérték: 8     Életerő: 6 

Második janicsár   Harcérték: 7   Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz az 20-ra! 
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Az ellenfél hajójáról egy janicsárral kell megküzdened. 

 

Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz az 20-ra! 
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Az ágyú csövét úgy irányzod, hogy pont az árboc közepén csapódjon be. 

Tedd próbára harcértéked! Ha a próba sikeres, lapozz az 11-re! Ha nem 

sikerül, lapozz a 6-ra ! 
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Az ágyú csövét süvítve elhagyó golyó jól hallható reccsenéssel töri ketté 

az ellenséges naszád árbocát. A török hajón megbolydult az élet, a 

sötétben is jól láthatóan és hallhatóan azzal vannak elfoglalva, hogy 

eltávolítsák az evezősöket akadályozó vitorlát és árbocot. mivel 

mozgásképtelenné váltak, így gyors ágyútöltés és tüzelés után még 

kétszer sikeresen eltaláljátok a hajó oldalpalánkját, minek következtében 

az menthetetlenül elkezd süllyedni.  

-Allah! Allah! –halljátok a naszád fedélzetéről több torokból jajveszékelni, 



miközben a hajó legénysége elkezd a vízbe ugrálni, majd az úszni tudók 

a part felé veszik az irányt. Lapozz az 20-ra! 
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Felmászol az árbockosárba, amin egy másik puskással osztozol. Hajótok 

gyorsan és észrevétlenül siklik a hátsó ellenséges naszád felé. Mikor 

olyan közel értek hozzá, hogy pontosan lehet célozni rá az ágyúval, a 

kapitány kiadja a tűzparancsot. Hála a tüzérek pontos célzásának, az első 

lövés telibe találja a török naszád kormánylapátját. Így azt már csak 

evezőkkel és vitorlával tudják navigálni.  -Hurrá! –hangzik a fedélzetről. 

Az ellenség így jóval nehezebben képes megfordulni, hogy a hajorrban 

lévő ágyújával viszonozza tüzetek. Miközben fordulnak kedvező 

lőállásod van fentről, ahonnét jó belátod az ellenséges hajót. Már két 

kontyost is lelősz fentről, mikor azok lövészekei is felfedeznek. 

Janicsárok vannak a fedélzeten, akik kiváló lövészek. Tűzharc alakul ki 

köztetek. Két ellenséges lövésszel küzdj meg! A küzdelem lényege, hogy 

mindketten dobtok Támadóerőt, akié nagyobb, az talált. Ebben a harcban 

minden találat hat életerő pontot sebez.  

 

Első janicsár      Harcérték: 8     Életerő: 10 

Második janicsár   Harcérték: 7   Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz a 13-ra! 
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A kapitány „lékelő tempót”parancsol evezőseinek. A hajó elképesztő 

gyorsasággal siklik neki az ellenséges egység oldalának. Hatalmas 

reccsenés, és hajótok megrázkódása adja tudtotokra, hogy sikerült léket 

verni a török naszád oldalába. Mikor elhátráltok tőle, a törökök közül 



néhányan megpróbálnak átugrálni hajótokra, de sikerül eltalálnod az 

egyiket, aki oly szerencsétlenül bucskázik le, hogy két társát is magával 

rántja. A többiek már nem akarnak hozzátok átmászni, inkább a part felé 

veszik az irányt. 

Lapozz az 20-ra! 
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Hajótok gyorsan és észrevétlenül siklik a hátsó ellenséges naszád felé. 

Mikor olyan közel értek hozzá, hogy pontosan lehet célozni rá az 

ágyúval, a kapitány kiadja a tűzparancsot. Hála a tüzéretek pontos 

célzásának, az első lövés telibe találja a török naszád kormánylapátját. 

Így azt már csak evezőkkel és vitorlával tudják navigálni.  -Hurrá! –

hangzik a fedélzetről. Az ellenség így jóval nehezebben képes 

megfordulni, hogy a hajorrban lévő ágyújával viszonozza tüzetek. 

Miközben fordul, két újabb lövést adtok le, egyet a hajóárbocra, amely 

még jobban megbénítja a mozgást. A harmadik lövés az oldalpalánkot 

éri, nem sokkal a vízvonal alatt. Ennek következtében a török naszád 

elkezd süllyedni. A süllyedő hajóval nem sokat törődve megközelítitek a 



szállító dereglyét. Néhány jó fegyverforgatónak, köztük neked a 

kapitány azt a parancsot adja: másszatok át a dereglyére, és gyújtsátok 

fel azt. 

Lapozz a 15-re! 
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Amennyire lehet, négyen hangtalanul átúsztok a dereglye másik feléhez 

és a hajóorrnál függő kötélzeten felmásztok a fedélzetre. A fedélzeten öt 

pár evezőt hajt tíz ember. A hajó vitorlája fel van húzva a középen lévő 

árbocra. A fásult arcú evezősök, az őket rögzítő bilincs alapján 

rabszolgák lehetnek. Ezeket négy, puskával és szablyával felszerelt 

janicsár felügyeli. A fedélzet közepén rögzítve három poggyászt is 

láttok. Egyik egy négy ölnyi hosszú, egy ölnyi széles, derékmagas faláda. 

A másik kettő is ládaforma, bár le van függönyözve. Embernyi magasak, 

úgy két öl széles és három öl hosszúak lehetnek.  

Mikor mind felmásztok, egyikőtök megszólal: -Disznózabáló kontyos 

kutyák! Lássuk hogy forgatjátok a kardot! 

Úgy látszik a janicsárok nem nagyon szeretik, ha hitükhöz való 

hűségüket megkérdőjelezi valaki, és „disznózabálónak” nevezi őket. 

Puskáikat nem tudják használni, rögvest kialakul a közelharc köztetek. 

Egy-egy ellenfél jut mindőtökre, szablyáik I. kategóriás fegyvernek 

felelnek meg. Küzdj meg a rád jutó ellenféllel! 

 

Janicsár őr     Harcérték: 10     Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz a 16-ra! 
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A janicsárokat legyőzve rögvest kiszabadítjátok a gályarabokat. Azonban 

hamar rájöttök, nem sok hasznukat veszitek. Elfásult, legyengült 

emberek, akik ráadásul nem is beszélnek magyarul. A két 

lefüggönyözött poggyász tartalma azonban igencsak meglep titeket. 

Ezek ketrecek, melyeknek lakói elég ijesztőek. Az egyik ketrecben két 

oroszlán, míg a másikban két tigris járkál idegesen fel-alá, miután 

lehúztátok róluk az őket külvilágtól elválasztó takarót. –Vajon mi lehet a 

ládában? –kérdi egyikőtök, de van egy sejtelmetek arról,  jobb ha nem 

tudjátok.  

-Nézzük meg a rakteret, majd gyújtsuk fel a hajót és tűnjünk innét! –mondod 

társaidnak, mint megbízott parancsnoka a rögtönzött kompániának. 

Ekkor a hajó gyomrából fegyvercsörgésre lesztek figyelmesek, ahonnét 

egy seregnyi janicsár özönlik elő. Mikor több mint egy tucatnyit látsz 

kétséged támad afelől, hogy érdemes-e velük harcot kezdeményeznetek. 

El kell döntened gyorsan, mit tegyetek! 

Ha felveszitek a harcot velük, majd ha győztök felgyújtjátok a hajót, 

lapozz a 17-re! 

Ha hirtelen ötlettől vezérelve kinyitjátok a fenevadak ketreceit, hátha 

attól megijednek ellenfeleitek és a nagy kavarodásban felgyújtva a hajót 



elmenekültök, lapozz a 18-ra! 
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A dereglye gyomrából előözönlő janicsár katonák túl sokan vannak 

ellenetek. Néhányat sikerül eltennetek láb alól, de a harc hevében 

kénytelenek vagytok rádöbbeni, hogy az általatok kiszabadított 

gályarabok, az ő oldalukra állnak és fegyvertelenül rátok vetik magukat. 

Egy darabig vitézül álljátok a sarat, de a túlerő végül legyűr titeket.  

Kalandod itt véget ért! 
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A dereglye gyomrából előözönlő janicsár katonák túl sokan vannak 

ellenetek. Érzed hiba lenne nyíltan harcba bocsátkozni ellenük, mert a 

túlerő valószínű legyűrne titeket. Elhagyni a hajót dolga végezetlen nem 

akarjátok, így kiadod a parancsot a katonáknak, nyissák ki a ketreceket. 

Kissé félve, de az oroszlánokat őrző reteszt elhúzva megteszik azt. Te a 

két tigrist fogva tartó ketrecajtót nyitod meg ily módon. A torkod a 

szívedben dobog. Mi lesz ha az állatok nektek támadnak? Azonban azok 

kiszabadulva ügyet sem vetnek rátok. Talán mert nektek köszönhetik 

szabadságukat. A janicsár katonákkal és a gályarabokkal szemben 

viszont már koránt sem viselkednek kezes bárányként. Hatalmas 

morgások kíséretében közelednek a törökök felé, akik nem tudnak mit 

kezdeni a kialakult helyzettel. Noha puskáikkal lelőhetnék mindet, de 

szemmel láthatólag nem merik bántani a fenevadakat. Később 

megtudod, a hajó a környékről összeharácsolt búza mellett a budai basa 

vadaskertjének féltve őrzött kincseit szállította. A fejével játszott volna az 

a török, aki megöli ezeket a jószágokat. 

Az így kialakult patthelyzetet gyorsan felhasználva, a hajóorrban 

elhelyezett fáklyákkal több helyen meggyújtjátok a hajó éghető részeit. A 

felcsapó lángok és a vicsorgó fenevadak hatására a katonák és a rabok 

elkezdenek a vízbe ugrálni. A hatást még fokozza, mikor a nagy láda 



oldalfalát robosztus erővel kiszakítja belülről annak lakója. Egy 

hatalmas, páncélos sárkánygyíkra emlékeztető szörnyeteg mászik elő 

lomhán onnan. Bécsben, a könyvtárban már láttál ilyet kitömve, csak az 

sokkal kisebb volt. Krokodilus a jószág neve és a messzi Afrikában élő 

veszélyes fenevad, amely nem veti meg az emberhúst sem. A tűz 

hatására a vadállatok is beugornak a vízbe, utoljára a lomhán cammogó 

Krokodilus.  

Mikor ti is visszatértek naszádotokra, észreveszitek hogy a másik török 

naszád vészesen közeledik felétek. Lapozz a 21-re! 
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Kopjavető képességednek a kapitány a közelharc során tudja hasznát 

venni. A hajó fegyverraktárából a hajó orrában helyezkedsz el, és várod 

mikor kerül rád sor a harcban. 



Hajótok gyorsan és észrevétlenül siklik a hátsó ellenséges naszád felé. 

Mikor olyan közel értek hozzá, hogy pontosan lehet célozni rá az 

ágyúval, a kapitány kiadja a tűzparancsot. Hála a tüzérek pontos 

célzásának, az első lövés telibe találja a török naszád kormánylapátját. 

Így azt már csak evezőkkel és vitorlával tudják navigálni.  -Hurrá! –

hangzik a fedélzetről. Az ellenség így jóval nehezebben képes 

megfordulni, hogy a hajorrban lévő ágyújával viszonozza tüzetek. 

Miközben fordulnak kedvező lőállása van a puskásokak az 

árbockosárból van fentről, ahonnét jól belátják az ellenséges hajót. Már 

több kontyost is lelőnek fentről, mikor olyan közel értek, hogy kopjaharc 

is kialakulhasson. Janicsárok vannak a fedélzeten, akik inkább lövészek 

és a hajítófegyvereket nem annyira kedvelik. Harc alakul ki köztetek. Két 

ellenséges lövésszel küzdj meg, ők puskával támadnak vissza rád. A 

küzdelem lényege, hogy mindketten dobtok támadóértéket, akié 

nagyobb, az talált. Ebben a harcban minden találat hat életerő pontot 

sebez.  

 

Első janicsár      Harcérték: 8     Életerő: 10 

Második janicsár   Harcérték: 7   Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz a 13-ra! 
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A süllyedő hajóval nem sokat törődve megközelítitek a szállító 

dereglyét. Néhány jó fegyverforgató közületek átmászik arra, majd 

odafentről csatározás zaját halljátok. A fegyvercsörgések zaja, a török 

katonák Allah, a magyar katonák Jézus kiáltásai mellett szokatlan 

morgások és bömbölések hangja is áthatja az éjszakai csendet. Mintha 

valamiféle fenevadak bömbölnének, de ezeket a hangokat nem tudjátok 

azonosítani egyetlen itt élő állatéval sem. Nemsokára lángok gyúlnak a 

hajó fedélzetén, majd a túloldaláról csobbanó hangokat hallotok. 



Észreveszed a felőletek lévő oldal palánkján egy hatalmas árny ugrik át, 

melynek mozgása és alakja egy vadkan méretű macskára emlékeztet. 

Ezután egy lomhább, azonban termetre még ennél is nagyobb jószág 

következik. Ez leginkább egy sárkánygyíkra emlékeztet, mely megvan 

vagy három öl hosszú. Bécsben már láttál ilyen féle-forma állatot 

kitömve, de az jóval kisebb volt ennél. A fenevad Afrikában él és 

krokodilus a neve. Nem veti meg az emberhúst sem. Mindkét állat 

kiválóan úszik, a nagymacska hamarosan partot ér, a páncélos óriás 

lemerül a víz alá. Míg az állatokat csodálod, visszatérnek bajtársaitok a 

dereglyéről. Beszámolnak róla ez a hajó a budai basáé, aki a környékből 

gabonát és egyéb élelmiszert szállítatott a várba, tartván annak egy újabb 

ostromától. A fedélzeten szállítatta vadaskertje féltve őrzött kedvenceit 

is.  

-Két oroszlán, két tigris és egy rusnya páncélbőrű sárkánygyík féle, nagy szájjal 

és hegyes fogakkal, ezek vótak ketrecekbe zárva. –állítja az egyik visszatért 

bajtársad. –Mikó’ feljutottunk a dereglyére négy kontyos őrizte, janicsárok 

vótak, az annyuk Istenit! Mikó’ levágtuk űket, előgyütt még vagy egy tucatnyi a 

hajó gyomrábó’, hogy az ördög pörkölné meg űket! Hát rájuk nyitottuk a 

fenevadak ketreceit, azok meg a jószágokkal a hátukban, egyenest be a vízbe 

ijedtükben. Nosza felgyújtottuk a hajót …  kár a rajta lévő búzáért … de ezt má’ 

nem zabálja a kontyos. 

Ahogy ezeket meséli a másik török naszád vészesen közeledik felétek. 

Lapozz a 21-re! 
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A kapitány igyekszik a legkedvezőbb harci pozíciót felvenni az 

ellenséges naszáddal szemben, de ez sajnos most kevésnek bizonyul. A 

török hadihajóról tüzes golyóbisokat lőnek át, ami hamarosan lángba 

borítja hajótokat.  

-Ugorj a vízbe és ússz ki a túlpartra! Mi majd feltartjuk őket, addig amíg biztos 

helyre nem érsz! A túlsó partra ússz, mert a Pilis felől hemzseg a nyavalyás 

kontyosoktól, akik ott értek partot. Teljesítsd a rád bízott parancsot! -utasít a 



kapitány ellentmondást nem tűrő hangon. Nem tehetsz mást, a vízbe 

ugrasz úgy, hogy ne lássanak az ellenséges hajóról. Egész úton az jár a 

fejedben, nehogy rád támadjon a dereglyéről kiszabadult Krokodilus. 

Azonban úgy látszik, a páncélos szörnyeteg mással lehet elfoglalva, így a 

víz sodrát kihasználva, a Szent Mihályról elnevezett hegy lábánál 

épségben érsz partot. Még látod amint a török naszád elsüllyeszti 

hajótok. 'Vajon mi lett a sorsa a legénységnek?'  -tűnődsz el rajta, mikor 

partot érsz. Néhány napig a hegy lábánál lévő remetebarlangban húzod 

meg magad, amíg nyugodtabb lesz a helyzet. 

Lapozz a II. Fejezet 1-re! 

 

 

 

 

 

 



II. Fejezet 

 

 

 

 

Melyben egy harcos arkangyalról elnevezett 

hegyen találod magad, hogy onnan hogyan 

tovább, az majd elválik ... 



 

 

1 

A Szent Mihály-hegy oldalán nyíló remete barlang kiválóan alkalmas 

arra, hogy észrevétlenül meghúzd magad itt néhány napig. A hajótokat 

elpusztító török naszád nem sokat törődik a mélybe süllyedő 

dereglyével, ahogy látod a partra vetődött emberekkel vannak 

elfoglalva. Másnap a török naszád eltűnik Észak felé és a hullámok 

teljesen ellepik a gabonaszállítót. A naszádról csak egy lehorgonyzott 

bóját hagytak itt emlékeztetőül a dereglye elsüllyedésének helyén. Ki 

tudja milyen értékeket rejthet a víz alatt lévő hajóroncs, ha így 

megjelölték? Jó úszóként esetleg megnézhetnéd, hátha olyan kincsekre 

lelsz, amikkel egy csapásra megoldhatnád családod gondjait. Meg aztán 

a küldetésedhez is akadhatsz valami hasznosra. Eszedbe jut az is, 

felmászhatnál a hegy csúcsára, ahonnét valószínű kedvező rálátás nyílik 

előtted utad nagy részére. Döntsd el mit teszel!  

Ha felmászol a hegy csúcsára, lapozz a 8-ra! Ha úgy döntesz, hogy 

megközelíted a hajóroncsot jelölő bóját, majd ott alámerülve kutakodsz a 

roncs után, lapozz a 2-re! Ha egyszerűen átúszol a túlpartra, hogy onnét 

folytasd tovább utad Buda felé, lapozz a 7-re!  

 

2 

Csomagodat gondosan elrejtve, nekivetkőzöl majd a folyó egy felsőbb 

pontjáról elindulsz, hogy felkutasd az elsüllyedt dereglye roncsait. 

'Hátha ott rejti magában a basa féltve őrzött kincseinek egy részét! Egy csapásra 

megoldaná a család sok gondját!' -ábrándozol effélékről, miközben a roncs 

helye felé tempózol. A valóság azonban sokkal kiábrándítóbb. A török 

naszádról a bóját azért helyezték a vízre, hogy figyelmeztesse az arra 

hajózókat, kerüljék el ezt a szakaszt, nehogy a roncsba ütközzenek, amíg 

el nem távolítják azt. Ráadásul ott van még valami, amivel nem 

számoltál. A hajóroncs körül a víz több helyütt erősen örvénylik. Tedd 



próbára Ügyességed, de adj kettőt a dobott értékhez! Ha a próba sikeres, 

lapozz a 4-re! Ha nem sikerül, lapozz a 3-ra! 

 

 

 

3 

 

A hajóroncs körül kialakult örvények egyike olyan erős, hogy magával 

ránt a mélybe. Ahogy pörögve süllyedsz, nekicsapódsz a víz alatti roncs 

egy darabjának. Elveszted eszméleted és mire magadhoz térnél, már 

megfulladtál a víz alatt.  

Kalandod itt véget ért! 
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A hajóroncs körül kialakult örvények egyike olyan erős, hogy kis híján 

magával ránt a mélybe. Szerencsére sikerül ügyesen elkerülnöd, majd 

úgy döntesz tovább nem kísérted az Istent. Elindulsz vissza arra partra, 

ahonnét érkeztél. Tedd próbára szerencséd! Ha a próba sikeres, lapozz a 

6-ra! Ha nem vagy szerencsés, lapozz az 5-re! 
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Ahogy visszafelé tempózol, hirtelen úgy érzed, mintha satuba fogták 

volna az egyik lábod. Lényegében hasonlóképp történt. A hajóról 

elszabadult óriás Krokodilus kapott el, hogy lehúzzon a mélybe ahol egy 

nagyobb gyökérhez vonszolva megvárja míg megpuhul a húsod. Ezt te 

már nem éled meg, mert hamarosan megfulladsz. A páncélos szörny 

azóta itt bóklászik a környéken, mióta kiszabadult a szállítóhajóról és 

rettenetesen éhes. Te valameddig csillapítod féktelen éhségét … 

Kalandod itt véget ért! 
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Sikerül épségben visszatempóznod a Szent Mihály hegy lábához, ahol 

rettenetesen kimerülten rogysz össze. Ahogy a fáradtan merengsz 

magad elé, rémséges látványban lesz részed. A folyó túloldalán egy 

szarvas iszik éppen, mikor a vízből egy hatalmas test vágódik ki 

nyílegyenesen a szomjas állatra. A hajóról elszabadult óriás Krokodilus 

kapta el, majd lehúzva a mélybe egy nagyobb gyökérhez vonszolva 

megvárja míg megpuhul zsákmánya húsa. A páncélos szörny azóta itt 

bóklászik a környéken, mióta kiszabadult a szállítóhajóról és 

rettenetesen éhes. A szarvas valameddig csillapítja féktelen éhségét, de a 

szörnyeteg az emberhúst sem veti meg. Mivel nem szeretnéd eleségként 

végezni, elhatározod itt nem fogsz átkelni úszva a folyón. Úgy döntesz, 

felmászol a hegy csúcsára, hogy megnézd merre mehetsz tovább.  

Lapozz a 9-re ! 
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Ahogy a vízben tempózva már majdnem a túlpartra érsz, hirtelen úgy 

érzed, mintha satuba fogták volna az egyik lábod. Lényegében 

hasonlóképp történt. A hajóról elszabadult óriás Krokodilus kapott el, 



hogy lehúzzon a mélybe ahol egy nagyobb gyökérhez vonszolva 

megvárja míg megpuhul a húsod. Ezt te már nem éled meg, mert 

hamarosan megfulladsz. A páncélos szörny azóta itt bóklászik a 

környéken, mióta kiszabadult a szállítóhajóról és rettenetesen éhes. Te 

valameddig csillapítod féktelen éhségét … 

Kalandod itt véget ért! 
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Mielőtt elindulnál felfelé a hegyen, még egyszer szétnézel a barlang előtti 

kőerkélyről. Ahogy merengsz magad elé, rémséges látványban lesz 

részed. A folyó túloldalán egy szarvas iszik éppen, mikor a vízből egy 

hatalmas test vágódik ki nyílegyenesen a szomjas állatra. A hajóról 

elszabadult óriás Krokodilus kapta el, majd lehúzva a mélybe egy 

nagyobb gyökérhez vonszolva megvárja míg megpuhul zsákmánya 

húsa. A páncélos szörny azóta itt bóklászik a környéken, mióta 

kiszabadult a szállítóhajóról és rettenetesen éhes. A szarvas valameddig 

csillapítja féktelen éhségét, de a szörnyeteg az emberhúst sem veti meg. 

Mivel nem szeretnéd eleségként végezni, elhatározod itt nem fogsz 

úszva átkelni a folyón. Úgy döntesz felmászol a hegy csúcsára, hogy 



megnézd merre mehetsz tovább.   

Lapozz a 9-re ! 
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A remetebarlangba visszatérve összeszeded csomagjaidat, majd 

nekilátsz a festői szépségű erdei útnak mely felvezet a csúcsra. Az erdei 

úton több kopolya mellett is elhaladva felzavarsz egy-egy dagonyázó 

vaddisznókondát. A mindig óvatos állatok most különösen idegesnek 

tűnnek. Szerencsére nem támadnak rád, de szokatlan idegességüket jelzi, 

hogy nyílként száguldva tűnnek el a szemed elől. Egyébként maga az 

erdő szokatlanul csendes, madarak énekét sem igazán hallod. Apróbb 

vadaknak, rókának, borznak, menyétnek nyoma sincsen, ugyanígy az 

őzek és a szarvasok is mintha elkerülnék a vadon ezen részét. Mintha 

valamitől félnének az erdőlakók. Félúton a csúcs felé egy tisztáson egy 

termetes vadkan fekszik a magas fűben. Először azt gondolod alhat, de 

közelebb érve nem hallod jellegzetes hortyogását. Rájössz ez egy tetem. 

Vajon mi történhetett ezzel az állattal? Az itt élő ragadozók, a medve, a 

farkas, vagy a mándruc nem nagyon merik megtámadni ezt az erős 

jószágot. Talán emberek ejthették el? Bár az itt élő muszlimok nem 

esznek disznóhúst. Ha közelebbről meg szeretnéd vizsgálni a tetemet, 

lapozz a 10-re! Ha mit sem törődve vele továbbmész az erdei úton, 

lapozz a 11-re! 
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Közelebbről megvizsgálva úgy látod, mintha valami nagy állat, végzett 

volna az egyébként félelmetes agyarassal. Nem medve volt az biztos, 

mert az, ha harcba bocsátkozik vele és sikerül legyőznie, akkor 

egyszerűen eltörte volna a gerincét. Farkas nem támad meg egy kifejlett 

kant. Farkasfalka, vagy vadászkutyák sem lehettek, mert azok a szügyét 

marták volna össze. Mi lehetett olyan erős állat, amelyik ilyesmire képes 



volt. Fegyveredet készenlétben tartva, feszengve folytatod utadat a csúcs 

felé, hiszen ki tudja miféle fenevad bolyong a közelben. 

Lapozz a 11-re! 

 

11 

Ahogy haladsz az erdei ösvényen, harcos ösztöneid veszélyt 

szimatolnak. Úgy érzed, mintha valaki, vagy valami figyelne téged. 

Milyen különleges képességgel rendelkezel? Ha a bajvívás, a fokosharc, a 

pajzs-, vagy a mellékfegyver használattal, lapozz a 12-re! Egyébként, 

lapozz a 15-re! 

 

12 

Az úton haladva halk neszre leszel figyelmes a hátad mögül. 

Megfordulva látod, hogy a sűrű cserjés közül hangtalanul előtted terem 

egy félelmetes csúcsragadozó. A tigris az, melyet kiszabadítottál a 

hajóról. Szemmel láthatóan éhes és rettenetesen dühös, amiért 

megzavartad őt az elejtett vadkan elfogyasztásában. Tedd próbára 

szerencséd! Ha a próba sikeres, lapozz a 13-ra! Ha nem sikerül, lapozz a 

14-re! 

 

 



13 

A vérben forgó szemű tigris dühös, de emlékszik rád, hogy 

kiszabadítottad börtönéből. Ezért nem akar rád támadni, viszont 

egyértelműen érezteti veled, nem vagy kívánatos számára itt az újonnan 

kialakított vadászterületén. Ezt kihasználva, gyorsan tovább haladsz az 

erdei úton a csúcs felé. Lapozz a 18-ra! 
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A vérben forgó szemű tigris dühös, de emlékszik rád, hogy 

kiszabadítottad börtönéből. Egyértelműen érezteti veled, nem vagy 

kívánatos számára itt az újonnan kialakított vadászterületén. Nem akar 

megölni, de el akar kergetni a területéről. Ezt kihasználva, hátrálsz előle, 

azonban a fenevad mancsának egy csapásával meg akar leckéztetni 

téged.  

 

Tigris     Harcérték: 11 

 

Játssz le egy kört a harc szabályai szerint, és ha ellenfeled támadóereje 

nagyobb, akkor vonj le sebzés értéket magadtól III. kategóriás fegyver 

által! Ha a te támadóerőd nagyobb, sértetlenül otthagyod a fenevadat és 

folytatod utad a csúcs felé.  

Lapozz a 18-ra! 

 

15 

Az úton haladva halk neszre leszel figyelmes a hátad mögül. 

Megfordulva látod, hogy sűrű cserjés közül hangtalanul előtted terem 

egy félelmetes csúcsragadozó. A tigris az, mely kiszabadult a hajóról. 

Szemmel láthatóan éhes és rettenetesen dühös, amiért megzavartad őt az 

elejtett vadkan elfogyasztásában. Ha korábban megvizsgáltad a vadkan 



tetemét, lapozz a 16-ra! Ha nem tetted ezt, lapozz a 17-re! 
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Az elejtett vadkan látványa óvatosságra intett, így előre készültél egy 

esetleges harcra egy félelmetes fenevaddal. Ezért a tigris felbukkanása 

nem ért váratlanul, ami azt jelenti hogy tudod használni ellene puskádat, 

vagy kopjádat (attól függően melyikkel rendelkezel) egy körben. Ha 

sikeresen használod fegyvered, a sebzést vond le az állattal való harc 

során. Lapozz a 17-re! 
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Küzdj meg az éhes fenevaddal. Nem menekülhetsz el előle, a végsőkig 

kell harcolnod. 

 

Tigris     Harcérték: 11     Életerő: 12 

 

Ha győzöl, lapozz a 18-ra! 

 

 



 

18 

Az erdei úton haladva több vadállattal már nem találkozol. Ahogy a 

kanyargós ösvényen kaptatsz fölfelé, a fák lombjai hagyta foltok között 

időnként festői látványként terül el előtted a Duna kanyarulata körüli táj. 

A táj szépsége teszi, vagy más az oka, de kezdesz egy hihetetlen 

békesség érzettel eltelni. Az út egy tágas, virágokkal teli rétre vezet. A 

zöld gyepen növő piros, sárga, kék színű virágok látványa csak fokozza 

a lelkedet eluraló hatást. A csúcson lehetsz, hiszen innen már nem látsz 

utat, mely tovább vezetne felfelé. A rét közepén egy őrtorony félét látsz, 

mely körül természetellenes, kékes-fehér fény világít. Elindulsz a 

masszív kinézetű kőépület felé, hátha onnét szemügyre tudod venni a 

környéket.  

A torony felé haladva egyre inkább ólmos fáradság vesz erőt rajtad. 

Határozottan érzed, valami nem e világból való lakozik odabenn. Ezt 

még fokozza a benned kialakult elementáris erő, mely ellenállhatatlanul 

arra késztet, lépj be oda. Az indadíszes, kovácsoltvas sarokpántokkal 

ellátott ajtó kilincsét lenyomva, az szinte magától kitárul és úgy érzed, a 

benn lévő sűrű atmoszféra magába szippant ... 

Lapozz a 19-re! 
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Mikor feleszmélsz egy szobafélében találod magad, melynek falai mintha 

fényből lennének. A fent és a lent, az Észak és Dél; a Kelet és Nyugat 

fogalma itt elvesztette jelentőségét, ezért nehezen tudsz tájékozódni. A 

többféle színárnyalatban játszó, főleg kékesfehér „falakon” az ajtót amin 

bejöttél, nem találod sehol. Ahogy ezen töprengsz, két alak jelenik meg a 

semmiből. Rájössz ezek angyalok. Anélkül, hogy egy szót is szólnának 

hozzád, megérted el akarnak kísérni valahová. Nem ellenkezel, így velük 

együtt lebegve szelitek a földöntúli atmoszférát, ahol az idő- és térbeliség 

nem létezik. Rengeteg angyallal találkoztok, míg végül megérkeztek az 



angyalok fejedelméhez. Hatalmas termetének a térdéig sem érnél fel, ha 

lenne neki ilyen. Erőt és hatalmat sugárzó megjelenése tekintélyt 

parancsoló, de ugyanakkor árad belőle egyfajta leírhatatlan jóság. Neve 

az ő nyelvükön azt jelenti: ’Kicsoda lehet olyan, mint Isten?’ – itt a földön 

Szent Mihálynak hívják.  

’Már vártalak!’ –hangzik a fejedben. Rájössz, ez a „hang” az 

angyalfejedelemtől érkezett. ’A Krisztust követő világ régóta áhítozza, hogy 

Európa felszabaduljon Mohamed követőinek igája alól. Hamarosan véres harcok 

kezdődnek Magyarországon, ennek első színtere Buda vára lesz. Te sokat tehetsz 

azért, hogy a hajdani magyar királyok székhelyén ismét kereszt ragyogjon a 

templomtornyok csúcsain. Menj el Budára és keresd meg a tudós főimámot, 

Ihámzádét. Ő nem az, akinek mondja magát. Isten kísérjen utadon!  

Ahogy a főangyal befejezte mondandóját, érzed mélységes nyugalom és 

békesség járja át testedet. Állítsd vissza az összes elveszett életerő 

pontodat és növeld meg eggyel harcértéked! Majd hirtelen elkezd 

forogni veled a tér- és időbeliség nélküli világ…  

Lapozz a III. Fejezet 1-re!  

 

 



III. Fejezet 

 

 

 
 

 

 

Melyben rengeteg erdőt bejársz, hogy 

eljuss a törökök által uralt Budun városába 

  



 

1 

Mikor kitisztul a kép, egy elhagyott templomfélében találod magad, 

iszákodban öt étkezésre elegendő elemózsiával. Az angyalok fejedelme 

az Árpádházi királyok kedvelt tartózkodási helyére, az egykori Dömös 

faluba repített. Ebben a faluban már I. Béla király is országgyűlést tartott 

és a nagy törökverő Hunyadi János is ülésezett, az itt található 

prépostságban, az Országos Tanáccsal. A török hódítás miatt elhagyott 

falu a Duna túlsó partján, a Szent Mihály heggyel szemben helyezkedik 

el. ’Legalább a vízen való átkelés megoldódott’ –gondolod magadban, nem 

kis megkönnyebbüléssel, ha eszedbe jut a hajóról elszabadult, 

zsákmányra éhes krokodilus. A falu egyébként a vadregényes Pilis erdő 

kapuja. A Pilis erdőn keresztül fáradságos és veszélyekkel teli az út, de 

erre a legkisebb az esélyed, hogy ellenséges török őrjáratokba fuss. A víz 

partja mentén haladva innen nem messze fekszik Visegrád városa, ahol 

esetleg hasznos információkra és  felszerelésre lelhetsz. Viszont a 

városba menetelnek van egy szépséghibája. A törökök uralma alatt áll, 

így félő ott idő előtt lelepleződhetsz. Merre indulsz Buda felé? 

Ha Dél felé a hegyeken át, lapozz a 2-re! 

Ha a vízpartot követve elmész a törökök által uralt Visegrád felé, lapozz a 

6-ra! 

 

2 

Két út vezet a sűrűbe. Az egyik prépostság romjaitól közvetlenül, a 

másik út a falu túlsó, dél-nyugati szélétől. Melyiket választod? 

 

A prépostságból közvetlenül indulót, lapozz a 3-ra! 

A falu másik végéből indulót, lapozz a 4-re! 

 



3 

Neki indulsz a festői szépségű Pilis erdejének. A napfényes úton 

ritkábbak a fák. Madarak énekét, héják vijjogását, harkályok 

kopácsolását, levelek susogását hallod mindenfelől. Amikor az erdő 

sűrűjébe érsz, időnként veres bundás rókák szaladnak át előtted. ’Jó vóna 

süvegnek az egyik prémje!’ gondolod magadban. Egyszer egy csíkos 

borzzal is összefutsz, az sietve iparkodik előled a sűrűbe. Ahogy haladsz 

a Dobogókői hegycsúcs felé, az utat övező növényzet kezd megváltozni. 

Az eddig szélesebb út szűkebb ösvénnyé válik, melynek két oldalán sűrű 

cserjés-bozótos uralkodik. Az erdei ösvényt imitt-amott vaddisznóváltók 

keresztezik, melyek látványa nem igazán nyugtat meg. Hogy 

nyugtalanságod nem volt alaptalan, azt bizonyítja, hogy nemsokára egy 

sűrűbb részen, jöveteled hallatán előugrik egy szinte medvényi méretű 

vadkan. Az állat oldalán komoly sebeket, hatalmas karmolás nyomokat 

fedezel fel. A harc elkerülhetetlen, hisz a sebzett vad mindenkit 

ellenségnek tekint. Ha van tűzfegyvered, vagy kopjád, nincs időd és 

helyed használni, fokossal sem tudsz hirtelen csapást mérni támadódra. 

Pajzsod, vagy mellékfegyvered természetesen használhatod a harc során. 

 

Sebzett Vadkan     Harcérték: 10     Életerő: 6 

 

Ha győzöl, lapozz a 3-ra! 
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A legyőzött vadkan éppen hogy túlélt egy előző csatát valamiféle 

vadállattal. Eszedbe jutván, hogy a hajóról kiszabadult tigrisnek vannak 

társai, nem sok jóra számítasz további utad során. Szerencsére nem futsz 

össze több fenevaddal, amíg felérsz a Dobogókői hegycsúcsra.  

Lapozz az 5-re !   

 



4 

Utad első fele eseménytelenül telik el. Széles, jól kiépített út vezet az 

erdő sűrűjébe. Utad második fel már korántsem telik ilyen könnyedén. A 

Három Forrás-völgyében meredek sziklafalon kell másznod. A sziklafal 

annyira meredek, hogy helyenként vaskarikákkal rögzített lánc szolgál a 

továbbhaladás segítésére. Mivel a víz áztatta sziklafal megmászása 

cseppet sem könnyű feladat, dobj háromszor ügyességpróbát! Ha 

valamelyik sikertelen, az azt jelenti, hogy megcsúszol és megsérülsz. Ez 

esetben vonj le mindegyik sikertelen próba esetén 1D6-ot életerődből! 

A továbbiakban nem futsz össze semmiféle fenevaddal, így sértetlenül 

felérsz a Dobogókői hegycsúcsra.  

Lapozz az 5-re! 

 

 



5 

Abban a történelmi korban, melyben élsz ennek az alacsonyan fekvő 

hegycsúcsnak nincs igazán jelentősége. Te még nem tudhatod, hogy 

évszázadok múltával, az egyre nagyobb városokban lakó emberek 

teljesen elpusztítják az erdőket, mezőket, berkeket maguk körül. Teszik 

ezt azért, hogy kiaknázzák azok kincseit. Kivágják az erdőket, hogy a fák 

az egyre növekvő városok házaihoz építőanyagként szolgáljanak. 

Lecsapolják a mocsarakat, hogy földje emberek millióinak teremje a 

kenyérnek valót. A hegyek belsejéből a nemes ércet bányásznak, majd 

szenet, mely táplálékul szolgál hatalmas, számodra ismeretlen gépeknek. 

Ezen gépek majd a gőz erejével működtetnek malmokat, hajókat, és egy 

különös, kocsik tucatjait elhúzni képes vasparipát.  

 

 

 

Ebben az eljövendő korban az emberek rájönnek, a legnagyobb kincs 



mégis csak az elpusztított természet maga. A városok egyre bűzösebb 

levegője mind többeket hajt ki az erdőkbe, ahol csak úgy a maguk 

túrázására keresztül-kasul járnak-kelnek. Bejárt erdei útvonalak 

alakulnak ki, és egy tudós báró itt építteti meg az első erdei házat, ahol a 

vadon még érintetlen részén éjszakázó túrázók megszállhatnak. Később 

egy Napkeletről érkezett főpap, a Föld Szívének nevezi ezt a helyet. 

A 17. század végén mindennek még semmi nyoma, a természet a legtöbb 

helyen ugyanilyen érintetlen, mint itt. Az itt található több barlang 

egyikében töltöd az éjszakád, mely meglehetősen nyugodt.  A helyből 

áradó nyugalom és békesség szinte kézzel fogható. Adj négyet elvesztett 

életerő pontjaidhoz! Egy adag élelmiszer elfogyasztása után (ha elfogyott 

élelmiszerkészleted, nem kapsz vissza életerő pontot!) az innen 

szerteágazó utak közül Dél felé egy olyanon hagyod el a csúcsot, mely 

évszázadok múlva a természetben túrázók számára a legkedveltebbé 

válik majd. 

Lapozz a 19-re! 
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Kalpagodat turbánra cseréled és egy durva szövésű darócköpenybe 

burkolózol, mely alatt gondosan elrejted szablyádat. Így indulsz el a 

törökök által megszállott Visegrád felé. A várat nemrég véres harcok árán 

foglalták el ismét a törökök a felszabadító keresztény hadaktól. Az 

ostrom pusztítása jól látható nemcsak a rommá lőtt váron, hanem a város 

házain is. Szinte egyetlen polgári lakost sem látsz, mindenütt állig 

felfegyverkezett katonák masíroznak. A vár falainál, és az erősebb, jól 

védhető házaknál idegen pallérok tüsténkednek, megpróbálva a 

helyrehozni a romokat, amennyire csak lehet. A Duna partján, a 

kikötőnél több hadi naszádot is látsz. A kikötött hajók között egy 

különleges, leginkább halászhajónak tűnő egység kelti fel a figyelmedet. 

A hajón tüsténkedő matrózok nem néznek ki katonának. Leginkább 

halászokra, vagy vadászokra emlékeztetnek. Egy hatalmas hálóval 

bíbelődnek, illetve pányvás botokat hordanak a fedélzetre. Meglehetősen 



izgatottnak tűnnek. 

Az utcákon folyamatosan járőröző katonáknak feltűnsz, mint idegen. 

Egy janicsárokból álló járőr parancsnoka meg is állít! 

-Állj! Ki vagy? Mi dolgod itt? –veti oda kurtán, ellentmondást nem tűrően. 

Milyen különleges képességgel rendelkezel? Ha bajvívás, fokosharc, 

pajzs- vagy mellékfegyver használattal, lapozz a 7-re! Ha 

tűzfegyverekhez értesz, vagy a kopjavetéshez, lapozz a 11-re! 

 

7 

Tedd próbára Szerencséd! Ha a próba sikeres, lapozz a 11-re! Ha nem 

sikerül, lapozz a 8-ra! 
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A járőrparancsnok ott volt az éjszakai hajócsatában, mikor rajtaütöttetek 

a szállító dereglyén. Bár az esti sötétben nehezen látni, de ti testközelben 

küzdöttetek egymással. 

-Úgy! Itt van a mi Szent Ferencünk, aki visszaadta a fenevadaknak a 

szabadságukat! No te ebhitű kutya! Még mindig úgy véled disznózabálók 

vagyunk? Legszívesebben odaadnálak csalinak a vadászathoz, de a Budai pasa 

elé kell vinni téged! Add meg magad! 

Mikor erre fölszólít egy fél tucat janicsár szegi neked puskáját. Mit 

teszel? Ha megadod magad, ahogy kérték, lapozz a 9-re! Ha ellenállsz, 

lapozz a 10-re! 
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Gúzsba kötve napokat töltesz a visegrádi vár egy nyirkos, sötét 

börtönében. Az is lehet, hogy heteket, ugyanis teljesen elveszíted az 

időérzéked. Egyszer állig felfegyverzett katonák jönnek érted, majd a 



városán át a korábban látott nagy halászhajó fedélzetére visznek. 

 

 

 

-Vigyétek fel ezt is a másik fenevaddal együtt Abdi basának Budára! Neki 

köszönhetitek ezt a jó kis vadászatot, ők engedték ki azt a rusnya férget, mely 

végzett Juszuffal és Ibrahimmal.  

A hajó fedélzetén újabb ismerőst fedezel fel. A dereglyéről kiszabadult 

krokodilust szállítják megláncolva, összekötözött szájjal a fedélzeten. 

Néhány matróz épp most öntötte le egy nagy cseber vízzel, nehogy a vízi 

életmódhoz szokott jószág idő előtt elpusztuljon. Téged a hajó fenekére 

tuszkolnak, majd néhány nap múlva Ali Abdulrahman, az utolsó budai 

basa színe elé visznek. Az ősz szakállú aggastyán, egy meglehetősen 

fiatalos mozgású nagyúr, felettébb kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények 

Buda bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a basa 

színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, amit tudni 



akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen megvisel 

fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik napján meggyötört rabként 

szabadulsz a keresztények által felszabadított Buda várának egy 

elkülönített tömlöcéből. Egy magyar tiszt, aki elsőnek jutott be a 

visszafoglalt várba, nyitja meg tömlöcöd ajtaját. Petneházy Dávid a neve és 

tőle megtudod, hogy a Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel vezette 

egyesült keresztény seregeknek sikerült visszafoglalni Buda várát, de 

ebben neked nem volt érdemed.  

Küldetésed nem járt sikerrel. 
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Kivont szablyával várod a janicsárok támadását, de az elmarad. Hirtelen 

egy nagy ütést érzel a fejeden, valaki hátulról jó nagyot sózott oda. A 

törököknek élve kellesz, ezért nem lőttek le. Lapozz a 9-re! 
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-Allah igaz híve vagyok és Budunba zarándokolok, hogy felkeressem egyrészt 

Gül Baba türbéjét, másrészt a tudós főimámot, Ihámzádét. –mondod törökül a 

szúrós tekintetű járőrparancsnoknak. 

-Gül Baba türbéjét sokan keresik. Hanem azzal a vén sarlatánnal, Ihámzádéval 

vigyázz! Sztambulban sok főember menekül előle. Sokaknak megjósolta bukását 

és mindet utolérte veszte. Én a helyedben kerülném azt a vén salabaktert. Úgy 

tudom bejáratos Abdi basához. 

Megköszönöd a janicsár tanácsát tovább is mehetsz, de ha gondolod 

kérdezhetsz is tőle valamit. Ha kérdés nélkül továbbmész, lapozz a 25-

re! 

Mit kérdeznél? 

Ha azt, hogy hová készül az a különös halászhajó, lapozz a 12-re! 

Ha azt, hogy juthatsz el a legkönnyebben Budára, lapozz a 13-ra! 



Ha azt, hogy mik Buda várának gyenge pontjai, lapozz a 14-re! 
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-Szeretnéd lerövidíteni a zarándokutad, he!? –kacsint rád cinkos tekintettel. –

Hanem szerencséd van, hallod-e!? Nemrég az éjszaka leple alatt rajtütöttek a 

gyaurok vitézei egy búzát szállító dereglyén, pedig két naszádunk is védte. A 

basa azon vitette a harácsot a várba. Valami van a levegőben, a basa is háborúra 

készül. Ezért halmozza fel a készleteket a várban. A hajón utaztak állatkertje 

kedvenc fenevadjai is, azokat elengedték a gyaur kutyák. Az egyik egy nagy 

krokodilus volt, olyan páncélos sárkánygyík féle, melyet egyenesen Afrikából 

hozatott ide. A fene egye meg. Az a rusnya fenevad itt portyázik a Tunába.  Már 

felzabált két emberünket is, hogy a pokol égesse ki a bendőjét! Ezt akarják befogni 

az udvari vadászok ezen a hajón ott –mutat rá a kikötőmólónál álló nagy 

halászbárkára- oszt irány vele egyenest Budára, Abdi pasa állatkertjébe. Te 

amolyan rátermett fickónak tűnsz. Biztos elszeretted valamelyik aga lányát, oszt 

most mész vezekelni a jó öreg Gül Babához, he!? Biztos hasznodat látnák azon a 

hajón! Ha segítesz nekik befogni azt a rusnya dögöt, még el is vihetnek 

magukkal Budára. 

A járőrparancsnok invitálása a krokodilusvadászaton való részvételre 

elég csábítónak tűnik. Utána egyenest Budára vinnének, ráadásul fontos 

információkat is szerezhetsz útközben. Bár az igazat megvallva egy ilyen 

fenevad befogása nem olyan veszélytelen, mintha a fonóba mennél az ott 

tüsténkedő leányoknak tartani a gombolyagot. 



Ha elmész a halászhajó legénységével a krokodilusvadászatra, lapozz a 

15-re ! 

Ha megköszönöd az ajánlatot és gyalog folytatod utadat a Duna partja 

mentén, lapozz a 25-re!    
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A járőrparancsnok nem igazán érti, ha zarándok vagy, hogyhogy nem 

tudod az utat Budára. Kezdesz gyanússá válni számára. Tedd próbára a 

Szerencséd! Ha szerencséd van, lapozz a 12-re! Ha nincs, lapozz a 14-re! 
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-Gyanús vagy te nekem, fickó!! –néz végig rajtad szúrós tekintettel az 

őrparancsnok. –Te Juszuf! nem láttuk ezt a pofát már valahol!? –kérdi egyik 

bajtársától. –Megvan! Te is részt vettél azon a rajtaütésen, egy hete, mikor 

szélnek eresztettétek azokat a dögöket és elsüllyesztettétek a gabonás dereglyét. 

Add meg magad, hitvány gyaur kutya!! –szólít fel ellentmondást nem 

tűrően. Mikor erre fölszólít egy fél tucat janicsár szegi neked puskáját. 

Mit teszel?  

Ha megadod magad, ahogy kérték, lapozz a 9-re! Ha ellenállsz, lapozz a 

10-re! 
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Az evezőkkel és vitorlával hajtott halászbárka a folyam szélén 

komótosan hajózik fel egészen addig a pontig, ahol azon bizonyos 

éjszakai csata után a naszádról a jelzőbóját a vízre dobták. 

-No az a nyavalyás dög itt portyázik. -állapítja meg a hajó kapitánya. - Vízre 

a ladikot és ezen a részen húzzuk meg a hálót! -adja ki a parancsot. A hajó a 



part közelben, a jelzőbójától tisztes távolságban horgonyt vet. A vízre 

bocsátott ladikkal veled együtt nyolc izmos matróz száll partra, majd a 

vízi jármű nagy kört ír le a part mentén. Eközben két ember 

folyamatosan dobálja ki az erős szálból szőtt kerítőhálót. Mikor egy jó 

darab karéjt leírt a háló útja, a parton lévők két csoportra osztva, a háló 

két végénél, egymást keresztezve megkezdik a háló partra húzását. A 

ladik személyzete is besegít ebbe, ahogy szűkül a háló által leírt kör, erre 

szükség is van.  

-No belé került a nyavalyás! Húzzátok! Ne aludjatok! -bíztatja legénységét a 

hálót szintén inaszakadtából húzó kapitány- Ha partra kerül, hurkot a 

nyakába és lekötözni! De vigyázzatok! Ha megdöglik ez a rusnya rémség, a basa 

leütteti a fejünket.  

A végén a vállatokon átvetett hálóval, arccal a part felé kihúzzátok a 

hálóba gabalyodott páncélos szörnyeteget, amely nem elég hogy 

rettenetesen nehéz, de a sekély vízben  esze-vesztett forgásba is kezdett. 

Tégy erőpróbát! Adj egyet a dobott értékhez! Ha a próba sikeres, lapozz a 16-

ra! Ha nem sikerül, lapozz a 17-re! 
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A hálóba gabalyodott szörnyeteg iszonyatosan erős forgása 

következtében kis híján hatalmasat esel. Szerencsére meg tudod vetni 

úgy a lábod, hogy talpon maradj. Mikor a parton lévő szörnyet fogva 

tartó háló húzásán engedtek, öten rögvest a páncélos óriás hátán 

teremnek. Az annyira belegabalyodott a hálóba, hogy azt éles késekkel 

kell szétvagdosni rajta. Két erős markú ember kezével a száját 

összeszorítja, majd a többiek sodronnyal megötözik azt.  

-Kinyitni nem tudja olyan erősen, mint összezárni! - mondja csodálkozó 

tekintetedet látva a kapitány --így biztonságban leszünk tőle az úton. 

Majd zsákot húznak a fejére, vigyázva nehogy megfulladjon. Nyakába 

pányvát vetnek és nekiveselkedve a ladikon a hajó fedélzetére szállítják.  

Az út Budáig meglehetősen gyorsan telik, egy nagy sziget mellett 

elhaladva, másnap már meg is érkeztek. Társaid nem valami 

bőbeszédűek. Valójában nemrég érkeztek Abdulrahman pasával Budára. 

Mihelyt leszállítják a krokodilust, indulnak is vissza, hogy a többi 

elszökött fenevadat is befogják. Így nem tudsz meg szinte semmit az 

Oszmán Birodalom tízedik városáról, azon kívül amit eddig is tudtál. A 

város Északi végénél partra szállsz, majd elbúcsúzva sok szerencsét 

kívánsz útitársaidnak a további vadászathoz. 

Lapozz a IV. Fejezet 1-re! 
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A hálóba gabalyodott szörnyeteg iszonyatosan erős forgása 

következtében hatalmasat esel. Ahogy ennek következtében enyhül a 

húzás ereje a te oldaladon, társaid is veled esnek. Ezt kihasználva a 

bestia, a rátekeredett hálót szinte kitépve a másik oldalt húzó társaitok 

kezéből lomha testét meghazudtoló futólépésekben indul meg felétek, 

akik a földön feküdtök. A hálóból kiszabadult szörnyeteg látványa olyan 

sokkoló, hogy nem tudsz uralkodni magadon. 



-Jézus! - kiáltod felindultan. 

Hirtelen erős ütést érzel a fejeden. Lapozz a 18-ra! 
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Mikor magadhoz térsz, gúzsba kötve fekszel egy hajófenéken. Később 

megtudod, a muszlim krokodilvadászok, mikor meghallották tőled Jézus 

nevét kiáltani, ráadásul magyarul, rájöttek nem közéjük tartozol. Ezért 

ütött le egyikük hátulról. A krokodilus támadását egyébként könnyen 

kivédték, a másik csoportból hárman a hátára ugortak, ketten meg 

pányvát vetettek a nyakára és az egyik hátsó lábára. 

 Miután kínkeservesen befogták a krokodilust, téged is magukkal hoztak. 

Visegrádra visszaérvén a janicsár aga elé visznek. A holmidat tüzetesen 

átvizsgálva így utasítja a hajósokat: -Attól tartok ez egy keresztény kém. 

Vigyétek fel a másik fenevaddal együtt Abdi basának Budára!   

Néhány nap múlva Ali Abdulrahman, az utolsó budai basa színe elé 

visznek. Az ősz szakállú aggastyán, egy meglehetősen fiatalos mozgású 

nagyúr, felettébb kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények Buda bevételére 

irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a basa színe előtt, hol a 

kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, amit tudni akarnak. Akár 

elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen megvisel fogságod. 1686 

Szent Mihály havának 2-ik napján meggyötört rabként szabadulsz a 

keresztények által felszabadított Buda várának egy elkülönített 



tömlöcéből. Ugyan valóban sikerült visszafoglalni Buda várát, de ebben 

neked nem volt érdemed. Küldetésed nem járt sikerrel. 
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A dobogókőről lefelé vezető kanyargós úton hirtelen hangos bömbölésre 

leszel figyelmes. Fegyvereid készenlétben tartod, hiszen emlékszel rá, az 

elsüllyedt dereglyéről elszökött fenevadak itt kóborolhatnak valahol. 

Nem kell sokat menjél és beigazolódik megérzésed. Bár a helyzet 

számodra nem ennyire veszélyes. Az út menti tisztáson egy beszakadt 

veremcsapda mélyéről jön ez az ijesztő hangorkán. Ahogy a csapda 

mellé érve lenézel, a másik megszökött tigrist látod annak alján fel, s alá 

szaladgálni. Az állat, mikor észrevesz téged, elhallgat. Szinte könyörgőn 

néz rád, mintha azt kérné engedd ki börtönéből. De az is lehet ellenséget 

lát benned és ha tehetné, rád támadna. Ahogy jobban körülnézel, a 

verem mellett egy masszív falétrát látsz lombokkal letakarva. Ezen 

valószínű játszi könnyedséggel fel tudna mászni a fenevad. Mármint, ha 

úgy döntesz, segítesz neki! Mit teszel? 

Ha leengeded a létrát a tigrisnek, lapozz a 24-re! 

Ha otthagyod a veszélyes fenevadat és tovább mész, lapozz a 20-ra! 
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A kanyargós erdei út magas sziklafalak között vezet tovább. A 

mohalepte változatos kövek gyönyörű látványa eltereli figyelmedet a rád 

leselkedő veszélyről. Ha szerepel kalandlapodon a „TIGRIS” kódszó, 

lapozz a 22-re! Ha nem, lapozz a 21-re! 
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Ahogy a táj szépsége magával ragadja figyelmed, hirtelen úgy érzed, 

mintha valaki torkon ütött volna. Odakapva egy rövid nyílvesszőn akad 



meg a kezed. Ugyan nem láttad, de a sziklák mögül egy kedvező 

leshelyről, valaki számszeríjjal lőtt rád. Mesteri céllövővel hozott össze 

balszerencséd, mert első lövésre halálos a találat. Mikor összerogysz még 

látod, hogy előtted és mögötted a sziklák közül marcona alakok ugranak 

elő. 

-No ezzel sem lesz gondunk. -mondja egyikük, egy tagbaszakadt férfi.   

-Kutassátok át, oszt takarítsátok innét a tetemét ... 

Kalandod itt véget ért. 

 

 

 

22 

Ahogy a táj szépsége magával ragadja figyelmed, hirtelen emberi 

jajkiáltásra leszel figyelmes. A kiáltást egy fenevad bömbölő hangja teszi 

még tarkábbá. Rögvest megbolydul körülötted a sziklák közt vezető út. 



Marcona kinézetű alakok jelennek meg előtted és mögötted. Lehetnek 

vagy fél tucatnyian, de ebből mindössze három foglalkozik veled. Egy 

tagbaszakadt, szakállas-torzonborz kinézetű férfi és két cingárabb 

termetű társa.  

-Nézzétek meg mi történt Márkóval! Mi elintézzük ezt a fickót addig! -utasítja 

társait a tagbaszakadt férfi, alighanem a vezérük. Rablókkal hozott össze 

a balsors, akik a sziklák mögül lesve akartak rád törni. Egy mesteri 

céllövő számszeríjjal várta a kedvező pillanatot, mikor torkon lőhet 

téged, de úgy látszik valami keresztülhúzta számítását. Viszont három 

társával meg kell küzdened egyszerre! A vezérük egy szöges 

buzogánnyal van felszerelve (II. kategóriás fegyver) míg két társa 

tőrökkel támad (III. kategóriás fegyver). Viszont ha a rablóvezért sikerül 

megölnöd, társai ettől megijednek és hanyat-homlok menekülnek előled. 

 

Haramia vezér     Harcérték: 8     Életerő: 12 

Második haramia     Harcérték: 6     Életerő: 8 

Harmadik haramia     Harcérték: 7     Életerő: 6 

 

Ha sikerül legyőznöd őket, lapozz a 23-ra! 
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Ahogy végzel támadóiddal, villámgyors léptekkel a jajveszékelő hang 

irányába szaladsz. Egy sziklapárkányon találod magad, ahol három 

vérbe fagyott haramiát látsz a földön feküdni. A csapdából kiszabadított 

tigris végzett velük, ezt abból tudod meg, hogy látod egy negyedik 

társukat szájában hurcolni a bokrok közé. A csíkos bundás ragadozó 

vagy nem vesz észre, vagy nem is akar veled foglalkozni. Mindenesetre 

egy biztos, megmentette az életedet. Azért nem szeretnél vele még 

egyszer összefutni, hiszen amit itt művelt az félelmetes. 



A sziklák közt kanyargó szakaszt elhagyva folytatod utadat.  

Lapozz a 39-re! 
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A létrát könnyű szerrel le tudod ereszteni a verem aljába. Majd óvatosan 

hátrébb húzódsz. Fegyveredet készenlétben tartod, ha a fogvatartott 

vadállat esetleg rád támadna. Azonban semmi ilyen nem történik. A 

csíkos bundás nagymacska nagy ugrásokkal, fürgén terem kinn a 

veremből. Sandán mér végig téged, de szemmel láthatóan nem akar 

megtámadni. Gyors szökkenésekkel tűnik el az erdő sűrűjében. Jegyezd 

fel kalandlapodra a „TIGRIS” kódszót! 

Lapozz a 20-ra!  
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A  Duna partja mentén haladsz tovább az Oszmán Birodalom féltett 

városa, az egykori magyar királyok székhelye felé. Az est a Duna 

kanyarulatánál kezdődő sziget északi szélén készül utolérni. A part 

mentén, egy elhagyott rév hajóját látod kikötve, egy magyar településsel, 

Oroszival átellenben. Úgy döntesz a szigeten éjszakázol, mert ezen az 

oldalon hemzsegnek a török járőrök. Átevezel a hajóval, ahol a kihalt 

falura bukkansz. Tüzetesebb vizsgálat során sem lelsz életre itt, ezért a 

falu legelőkelőbb, kőből épült házába elkvartélyozod magad éjszakára. A 

vasalt, masszív tölgyajtót erős retesszel tudod eltorlaszolni, de azért 

készenlétben tartott fegyverrel alszol el. Az éjszaka semmi nem zavarja 

nyugalmad, visszakapsz két elvesztett életerő pontot az alvástól. Ha 

akarod, még átkutathatod a házat, hátha találsz benne valami 

használhatót. Ez estben lapozz a 26-ra! Egyébként egy adag élelmiszer 

elfogyasztása után Dél felé veszed utad a szigeten. (Ha elfogyott 

élelmiszerkészleted, vonj le magadtól négy életerő pontot!) 

Lapozz a 27-re!  
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A ház valószínűleg a falu bírájáé lehetett, még így elhagyatottan is 

látszik, módos ember lakott benne. Az itt hagyott bútorokon, 

konyhafelszerelési tárgyakon kívül nem nagyon találsz semmi 

használhatót. Az éléskamrában évek, vagy évtizedek óta száradó ételek: 

kolbászok, szalonnák, sajtok lógnak. Ezek egyik felét a penész, másik 

felét az ide bejáró macskák, patkányok és egerek ették meg. Azonban az 

egyik szuszékban találsz valamit, ami esetleg hasznodra lehet. Egy 

kostökzacskóban még most is kellemesen illatozik valamiféle 

pipadohány. Ezt ha akarod, elviheted magaddal. 

Lapozz a 27-re!  
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A szigeten a magyar királyok idején virágzó falvak voltak, melyek 

földművelésből éltek. Most a török időkben mindössze két falu maradt 

meg, a század első felében újratelepült Monostor és Pest vármegye 

legnépesebb települése Tótfalu. Az egykori termőföldek és szőlők helyét 

most ligetes erdősztyepp, mocsaras vadon foglalja el. Ez számodra nem 

biztos, hogy hátrány miután nem akarsz feltűnést kelteni. Ezért el is 

kerülöd a lakott területeket. 

A galériaerdőkkel tarkított rétek képezte vadonban haladva a távolból 

különös hangokra leszel figyelmes. Nem emberi hangok, azt még így 

távolról is meg tudod állapítani. Leginkább kutyavonyításnak és 

valamiféle nagyobb állat bömbölésének tűnnek. Ha ki akarod deríteni a 

hangok forrását, lapozz a 28-ra! Ha inkább továbbmennél Dél felé, 

lapozz a 66-ra! 
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Jó néhány facsoporttal szegélyezet, tágas réten kell áthaladj, miközben a 

korábban hallott zajok egyre erősödnek. Egyre tisztábban kivehető a 



kutyaugatáshoz és farkasvonyításhoz hasonló hangok között egy 

mélyebb, dobhártyaszaggató bömbölés is. Nemsokára megérkezel a 

hangok forrásának helyszínére, ahol döbbenetes látvány fogad. Egy, a 

többihez hasonló tágas réten vagy két tucatnyi nádi farkas vív 

elkeseredett harcot két, náluk jóval nagyobb és erősebb fenevaddal. A 

két ellenfél nem más, mint a dereglyéről elszökött két oroszlán. A véres 

csetepatét valószínű az a szétmarcangolt ökörtetem válthatta ki, amely 

mellől egyik fél sem hajlandó tágítani. A küzdő vadállatok annyira el 

vannak egymással foglalva, hogy valószínű észre sem vennének, ha te 

most szépen 'angolosan' eltávoznál innen. Ha így kívánsz tenni, és 

folytatod utadat Dél felé, lapozz a 66-ra! Ha maradsz még, lapozz a 29-

re! 
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A fák és bokrok közötti rejtekedből tovább figyeled az eseményeket. Úgy 

látod, bár az oroszlánok egyen-egyenként jóval erősebbek lennének a 

toportyánoknál, de azok úgy össze dolgoznak, hogy valószínű maguk 

alá gyűrik a sörényes fenevadakat. Az egyik oroszlán már így is nagyon 

csúnya sebekből vérzik, ráadásul hátulról két farkas is belémart a lábába. 

De nemcsak ez, a másik oroszlán is igen szorult helyzetbe került. Csak 

idő kérdése és a sörényeseknek végük van. Hirtelen egy belső sugallatra 

az az érzésed támad, segítened kellene nekik a harcban. Bár ez kétesélyes 

játék, mert azok még téged is ellenségnek nézhetnek. Döntsd el, mit 

teszel? 

Ha beszállsz a harcba és megsegíted az oroszlánokat, lapozz a 33-ra! 

Ha tovább nézed az elkeseredett küzdelmet, lapozz a 30-ra! 

Ha 'angolosan' távozva itt hagyod őket és továbbmész Dél felé, lapozz a 

66-ra ! 
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A véres harc a papírforma szerint történik. 'Sok lúd disznót győz!' -

hallottad mindig öregapád mondását, s ez most sem történik másként. 

Akár csak több mint száz éve a Zrínyi Miklós vezette Szigetvári magyarok, 

az oroszlánok is alulmaradnak a számbeli fölénnyel szemben. 

Egyiküknek sikerül mentenie az irháját, nagy ugrásokkal terem a rétet 

szegélyező fák között. A másik nem ilyen szerencsés, azt a nádi farkasok 

szétmarcangolják. Tedd próbára szerencséd!  

Ha a próba sikeres, lapozz a 31-re!  Ha nincs szerencséd, lapozz a 32-re! 
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A falka annyira el van foglalva a legyőzött ellenféltől zsákmányolt 



ökörtetemmel, hogy nem foglalkozik környezetével. Ráadásul a szél is az 

irányukból fúj, így nem szagolhatnak ki téged. Szépen csendben 

elhagyod a rétet és Dél felé veszed az irányt.  

Lapozz a 66-ra ! 

 

 

 

32 

Miután a nádi farkasok végeztek ellenfeleikkel, a falka őre téged is észre 

vesz. Nincs szerencséd, a szél felőled fúj így megérzik szagodat. Ez 

semmi jót nem jelent, inad szakadtából kezdesz el szaladni, de üldözőid 

utolérnek. Először három fenevad veti rád magát. Küzdj meg velük 

egyszere! 

 

Első Toportyán    Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 7 

Harmadik Toportyán     Harcérték: 7     Életerő: 6 



 

ha győztél, lapozz a 34-re! 

 

 

33 

Hozzád közelebb a sérült oroszlán és ellenfelei küzdenek. Eleinte  a 

farkasok nem ismerik fel benned az ellenséget, csak mikor végzel az 

oroszlán hátsó lábait maró két fenevaddal. Ezt érzékelve hárman is 

neked esnek. Jönnének többen is de csak ennyi fér hozzád. Küzdj meg 

velük egyszerre! 

 

Első Toportyán    Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 7 

Harmadik Toportyán     Harcérték: 7     Életerő: 6 

 

Ha győzöl, lapozz a 35-re! 

 

34 

Ahogy végeztél eddigi ellenfeleiddel újabb kettő támad neked. Küzdj 

meg ezekkel is egyszerre! 

 

Első Toportyán    Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, lapozz a 36-ra! 



 

 

35 

Ahogy végeztél ellenfeleiddel újabb kettő támad neked. Küzdj meg 

ezekkel is egyszerre! 

 

Első Toportyán    Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, lapozz a 37-re! 

 

36 

Úgy látszik a rád támadt fenevadaknak se szeri, se száma. Újabb három 

farkas támad neked. Küzdj meg ezekkel is egyszerre! 

 

Első Toportyán    Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 7 

Harmadik Toportyán     Harcérték: 7     Életerő: 6 

 

Ha győzöl, lapozz a 38-ra! 

 

37 

Mikor újabb támadóidat is legyőzted, van időd "levegőt venni". Előtted a 

szétmarcangolt oroszlán haldoklik éppen, úgy látszik ez volt az utolsó 

csatája. A társa viszont sikeresen felülkerekedett immár közös 



ellenfeleiteken. Hatalmas bömböléssel zavarja el a megmaradt, mintegy 

tucatnyi toportyánt. Mikor visszafordul, megvizsgálja társa tetemét, 

majd némán mered rád. Ereidben megfagy a vér, 'Mi van, ha téged is 

megtámad?' -fut át agyadon a gondolat. Azonban semmi ilyen nem 

történik, néhány halk mordulást követően eltűnik a környező fák és 

bokrok között. Írd fel kalandlapodra az "OROSZLÁN" kódszót! Túlélve 

ezt a kalandot elindulsz Dél felé. 

Lapozz a 66-ra! 

 

 

 

38 

Sikerült hozzád férkőznie a falka egyik legerősebb farkasának. Küzdj meg 

vele is! 

 

 Toportyán    Harcérték: 8     Életerő: 10 



 

Ha győzöl, lapozz a 34-re! 

 

39 

Az erdei úton haladva hamarosan egy elnéptelenedett településhez 

érkezel. Központját méltóságteljesen uralják egy hajdan szép 

épületcsoport romjai. Elsőször azt gondolod, valami török által 

elkergetett nemesi család várkastélya állhatott itt, de a támpilléres 

falakból, a tágas ablakrésekből rájössz, egy monostor romjait találtad itt. 

Ahogy a még így romokban is festői szépségű épületmaradványok közt 

bolyongsz, egy hang szólít meg. 

-Hozott Isten testvér! Úgy látom te nem vagy muszlim. Mi járatban vagy itt? 

A hang egy fekete-fehér köpenybe öltözött embertől jön, akiből valami 

hasonló, bár nem oly erős nyugalom árad, mint amit a Szent Mihály 

hegyén éreztél.  

-A Ciszterek egykor virágzó központjában jársz, melyet mára teljesen 

elpusztított az ottománokkal való véres háború. Néhányan rendtársaimmal itt 

maradtunk a vészterhes időben, ha ismét felszabadul az ország a pogány iga alól, 

újraépíthessünk mindent. Vándor! Nem segítenél rajtunk? Adakoznál nemes 

célra?! Jó cselekedeteid számon tartják majd a mennyben. 

Ha kinyitod erszényed és adsz belőle öt aranyat a szerzetesnek, lapozz a 

40-re! Egyébként az idő sürget, így elbúcsúzol a ciszter baráttól és 

folytatod az utad Buda felé. 

Lapozz a 41-re! 

 

40 

A szerzetes hálás szívvel fogadja adományodat.  

-Várj! Kapsz tőlem egy medált, mely Szent László királyt ábrázolja. Szent 

László volt rendünk legnagyobb jótevőjének, Béla királynak a példaképe. Ha 



valamiféle betegség gyötör, hívd László királyt segítségül! –írd fel 

kalandlapodra a „MEDÁL” – kódszót. 

Ezzel elbúcsúzol a baráttól és folytatod utadat a Pilisi erdő rengetegében. 

Lapozz a 41-re! 

 

 

 

41 

A hajdani apátság területéről két út vezet tovább. Az egyik Délnek, a 

másik Dél-kelet felé. Melyiket választod? 

Ha Dél felé haladsz, lapozz a 42-re ! 

Ha Dél-kelet felé vennéd az irányt, lapozz az 51-re ! 

 



42 

Az út egy darabig kényelmes, majd nemsokára egy hegyre hágó 

meredek úthoz ér. A rettenetesen fárasztó kaptatás teljesen megizzaszt 

téged. A hegytetőn egy gerinc fut végig, ide csuromvizesen érkezel. 

Ahogy haladsz a szél fútta gerincen rettenetesen átfázol. Szerepel 

kalandlapodon a MEDÁL - kódszó? Ha igen, lapozz a 44-re! Ha nem, 

lapozz a 43-ra! 

 

43 

A felhevült és csuromvizesre izzadt tested ért hideg szél hatására úgy 

átfázol, hogy csontjaidban is érzed a hideget. Sikerül jól megfáznod. Ez 

azt jelenti, hogy szervezeted legyengül és vonj le 1D6-ot életerődből. 

Lapozz a 45-re! 

 

44 

A felhevült és csuromvizesre izzadt tested ért hideg szél hatására úgy 

átfázol, hogy csontjaidban is érzed a hideget. Már attól félsz, hogy 

sikerül jól megfáznod, mikor melegséget kezdesz érezni tested minden 

tájékán. A ciszter baráttól kapott Szent László medál hatása ez, a 

lovagkirályt ugyanis gyógyító szentként is tisztelték. A nagy király ereje 

megvéd téged egy kiadós megfázástól. Adj egyet Szerencse pontjaidhoz!  

Lapozz a 45-re! 

 

45 

A hegygerincen lévő, szinte ösvényszerű útról több kis mellékág vezet ki 

a szikla pereméhez. Szeretnél egy ilyenen végigmenni? Ha igen, lapozz a 

47-re! Ha nem, lapozz a 46-ra! 

 



46 

A hegygerincen futó út nemsokára lejteni kezd. A növényzet is változik, 

sűrűbb cserjés-bokros rész következik. Az utat vadváltók szelik 

keresztül-kasul, jelezvén az erdő egyáltalán nem lakatlan. Ha szeretnél 

megnézni belülről egy ilyen vadváltót, lapozz a 49-re! Ha inkább nem 

kockáztatnád meg annak lehetőségét, hogy rád támadjon egy vaddisznó, 

lapozz a 63-ra! 

47 

Az egyik keskeny ösvényen végighaladva egy sziklaerkélyhez érkezel. 

Itt ha megpihensz egy darab ideig. A táj, ami eléd tárul festői látvány, 

még Budát is látod a távolban. Egy fertályórát töltesz itt el pihenéssel, 

ami két Életerő pondod adja vissza. Jó kedvvel mész tovább az erdei 

úton, lapozz a 46-ra! 

 

 

 

49 

A sűrű növésű bokrok közt szűk és alacsony járat vezet tovább. Egész le 

kell hajolj, hogy közlekedni tudj benne. Ha inkább visszafordulnál, és 

haladnál tovább a budai úton, lapozz a 63-ra! Ha a kényelmetlenségek 

ellenére tovább haladnál, lapozz az 50-re! 



 

50 

A járatban való haladás eléggé viszontagságos számodra. Mélyen 

behatolva, egy kanyarulat után három erdőlakóra bukkansz. Csíkos kis 

vadmalacok azok, akik jöttödre nagyon megszeppennek. Megszemlélni 

sincs időd a kis ormányosokat addig, amíg a bőszült anyakoca 

megérkezik. Sajnos sehogy sem tudod meggyőzni, hogy te nem akartad 

bántani kicsinyeit, máris rád támad. Mielőtt bármit tehetnél, hatalmasat 

öklel rajtad, ami ellen szűkös helyzetedben nem igazán tudsz védekezni. 

A szűk terepen olyan hátrányos helyzetbe kerültél az otthonosan mozgó 

vaddal szemben, hogy semmi esélyed. Újabb öklelést követően kampója 

felhasítja a lábodon lévő ütőeret. Hamarosan teljesen elvérzel…  

Kalandod itt véget ért!   

 

51 

A dél-keleti út egy festői szépségű szurdokban vezet. Egy sebes folyású 

patak mindkét partján haladva, hidak tucatjain kel átkelned ide-oda. Az 

egyik hídról fémes csillogást veszel észre a kristálytiszta vizű patak 

medrében. Ha akarod, megnézheted mi okozza. Ez esetben lapozz az 53-

ra! Ha inkább továbbmennél az úton, lapozz az 52-re! 

 

52 

A szurdok végén egy erdei út halad jó darabig. Az út mentén csattogás, 

emberi kiabálás hangja üti meg füledet. Favágók dolgoznak, ettől zajos 

az erdő ezen része.  

-Dől a fa!!! –hallod nem messziről egy érces torokból felszakadni. Nem 

messze előtted már látod is, ahogy egy szép termetű bükk kidől.  

-Adjon Isten! –veted oda, hiszen tudod ezeket az erdei embereket illik 

megtisztelni. 



-Fogadj Isten Öcsémuram! –válaszol egy deres fejű, lógó bajszú, korosabb 

favágó. –Úgy látom te nem vagy török. Mi járatban erre, ahol a Budai basa az 

úr? 

Rájössz ezek a favágók Budát környező falvak magyar lakóból valók. A 

budai basának vágják a téli tüzelőre valót. Ha elbeszélgetsz velük, 

lapozz az 56-ra ! Ha inkább otthagyva őket továbbmennél, lapozz az  59-

re ! 

 

 

 

53 

A fából eszkábált híd lábánál lévő, mohalepte kövek rettenetesen 

csúsznak. Dobj Ügyességpróbát! Ha a próba sikeres, lapozz az 54-re! Ha 

nem sikerül, lapozz a 55-re! 

 



54 

A nyár derekán is hideg vizű patakban térdig gázolva lenyúlsz a fénylő 

tárgyért. Ahogy kiemeled meglepetten látod egy ékköves aranygyűrű az. 

A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, sötét gránit 

vagy obszidián. Kőből Hold van rajta, meg körülötte öt gyémántcsillag. 

A gyűrű nemrég kerülhetett ide, az idő vasfoga még nem kezdte ki. 

Elteszed új szerzeményedet.  

Lapozz az 52-re! 

 

55 

Megcsúszol az egyik kövön és jól megütöd magad. Vonj le életerődből 

1D6-ot! Emellett tedd próbára Szerencséd! Ha szerencséd van, nem történik 

semmi egyéb ezen kívül. Ha nincs szerencséd, akkor az azt jelenti, hogy 

esés közben egy felszerelési tárgyadat is elveszíted, amit itt nem veszel 

észre. Válassz ki valamit felszerelési tárgyid közül és húzd le 

kalandlapodról.  

Lapozz az 54-re!  

 

56 

Néhány szót váltasz velük. Beszélgettek az időjárásról, a nehéz 

munkáról, amit ingyen kell robotolniuk a budai basának, a török igáról, 

amit már nagyon nehezen viselnek, meg effélékről. Egy jó félórányi 

beszélgetés múltán riadtan, kiabálva érkezik oda hozzátok egy fiatal 

legényembernek kinéző favágó! 

-Pista Bátyám! Gyíjjék gyorsan! Palkóra reáesett a kidőlt fa egy ága! Vérbe 

fagyva hozzák egy zsákban.  

Valóban nemsokára három másik fiatal favágó érkezik, akik egy zsákra 

fektetett alakot hoznak óvatosan. Az öreg favágó korát és termetét 

meghazudtoló gyorsasággal ugrik a jajveszékelő sebesülthöz. Néhány 

pillantás után szomorú arccal jön odébb és halkan a többiekhez szól, 



melyet te is jól hallasz. 

-Palkó nehéz sebet szerzet, alighanem nem éli meg az estet.  

Szerepel kalandlapodon a MEDÁL kódszó? Ha igen, lapozz az 57-re! Ha 

nem, lapozz az 58-ra! 

 

 

 

57 

Valóságos dráma játszódik le a szemed előtt. Sajnos nem tehettek 

semmit. A súlyosan megsebesült ifjú favágó úgy néz ki egy fertályórán 

belül menthetetlenül kileheli a lelkét. Ekkor azonban melegséget érzel a 

mellkasodon. Rájössz a ciszter baráttól kapott medál teszi ezt. Szent 

László király ereje árad ki a haldokló ifjúra. Nem telik bele egy fertályóra, 

s az ifjú sebei teljesen begyógyultak, a súlyos balesetre csak az utal, hogy 



mélyen álomba merült.  

A favágók jókedvre derülnek, így kedvük van elbeszélgetni veled. Egy 

flaska pálinka, ahogy ők mondják „szíverősítő” is előkerül, amit jó szívvel 

neked adnak. Négy adag itóka van benne, mely két-két elveszett életerő 

pontod adja vissza, ha iszol belőle. Azt még elmondják, óvakodj a 

környékbeli barlangoktól, mert azokban fenevadak tanyáznak. 

Továbbhaladsz az úton, hiszen sietős az utad Budára. lapozz az 59-re! 

 

58 

Valóságos dráma játszódik le a szemed előtt. Sajnos nem tehettek 

semmit. A súlyosan megsebesült ifjú favágó egy fertályórán belül 

menthetetlenül kileheli lelkét. A többi favágó szívét mély bánat üli meg. 

Keresztet vetve itt hagyod a szomorú esemény helyszínét, hiszen sietős 

az utad Budára. lapozz az 59-re! 

 

 



59 

Az erdei út a hegyoldalban vezet tovább. Nemsokára egy forráshoz 

érkezel. A forrás vize tisztának tűnik, kellemesen hűvös, szinte csábít, 

hogy igyál belőle. A forrástól Délnek vezet tovább az út, Kelet felé egy 

vadváltót is felfedezel. Mit teszel? 

Ha továbbmész Délnek, lapozz a 60-ra! 

Ha úgy döntesz iszol a forrás vizéből, lapozz a 61-re!  

Ha megvizsgálod a Dél-nyugat felé tartó vadváltót, lapozz a 62-re! 

 

60 

Az út lejtése nemsokára véget ér. Rövidebb egyenes szakasz után ismét 

emelkedni kezd, a Kevély-nyergi hegy északi részéhez érkeztél. A Duna 

felől nézve a hegy valóban úgy néz ki, mint egy lóra való nyereg. Már jó 

félórája kaptathatsz felfelé, mikor az egyébként eléggé elhagyatott út 

mellett nem messze egy barlang nyílására leszel figyelmes. Ha gondolod, 

megnézheted közelebbről is. Ez esetben lapozz a 64-re! Ha jobbnak látod 

elkerülni, folytathatod utad a kisebb hegycsúcs irányába. Ez esetben 

lapozz a 63-ra! 

 

61 

Kezedet a csordogáló forrásvíz alá helyezed, nagyon jól esik annak hűs 

vizéből kortyolni. Annyira belefeledkezel az ivás nyújtotta élvezetbe, 

hogy nem figyelsz fel a rád leselkedő veszélyre. A forrás feletti 

sziklapárkányról egy Mándruc figyel téged, a kedvező alkalomra várva, 

mikor támadhat rád lesből. Sajnos nem vagy elég éber ahhoz, hogy ezt 

kivédd, így hirtelen ugrásával ledönt a lábadról. Vesztesz 1D6 életerő 

pontot. Mikor nagy nehezen feltápászkodsz, szembe találod magad a 

vadállattal. Küzdj meg vele! Tűzfegyver- és kopjahajító képességedet (ha 

ezek valamelyikével rendelkezel) ebben a csatában nem tudod használni. 



 

Mándruc     Harcérték: 8     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, továbbmehetsz a Dél felé vezető úton. Ez esetben, lapozz a 

60-ra! Vagy megnézheted a Dél-nyugat felé vezető vadváltót. Ez esetben, 

lapozz a 62-re! 

 

 

 

62 

A váltó egy tekervényes úton egy barlanghoz vezet. A barlang 

valamiféle ragadozó állathoz tartozhat. Erre utalnak a benn található 

kisebb állatok csontjai, valamint az ilyenkor jellegzetes orrfacsaró „illat”. 

Semmi különöset nem találsz a csontokon kívül, így elhagyva a 

barlangot visszamész a forráshoz, majd Dél felé veszed utad.   

Lapozz a 60-ra! 

 

 

 



63 

A hegycsúcsra fel eseménytelenül telik utad. Onnan továbbhaladva a 

„nyereg” közepén a másik csúcs felől érkező úttal találkozik. Innen Dél-

nyugat felé vezet az út Buda felé. Egy masszív, kis faviskót találsz itt, 

valószínűleg vadászház. Vaskos tölgydeszkákból készült ajtaján erős 

retesz található,  az egyetlen ablak fatáblával zárható. Egy szalmazsákkal 

ellátott ágy, egy asztal és egy szék, ennyi a berendezése a viskónak. 

Kiválóan alkalmas a hely, hogy itt éjszakázz. Reggel frissen ébredsz, 

fogyassz el egy adagot élelmiszerkészletedből (ezért nem kapsz vissza 

elvesztett életerőpontot), hogy folytatni tud utadat. (Ha elfogyott vonj le 

négyet életerődből) Az alvás hatására kipihenten folytatod utadat Buda 

felé. Adj kettőt életerőpontjaidhoz! 

Lapozz a IV. Fejezet 1-re! 

64 

A barlang felé közeledve jellegzetes „illat” adja tudtodra, lakik ott valaki. 

A barlangból áradó bűz, minél közelebb érsz, annál orrfacsaróbb lesz. 

Még közelebb érve csámcsogó, morgó hangok is kiszüremlenek onnét. 

Ha ennek ellenére továbbra is az a feltett szándékod, hogy megvizsgálod 

a barlangot, lapozz a 65-re! Ha úgy döntesz, hagyod inkább a barlangot 

és folytatod Délnek utadat, lapozz a 62-re! 

 

65 

A barlang szájához érve megtudod ki annak lakója. Egy hatalmas 

Vérmedve lakmározik odabenn egy szarvas tetemén. Amint észrevesz, 

rögvest ellenséget és nem mellesleg újabb táplálékot lát benned, ezért rád 

támad. Küzdj meg vele! 

 

Vérmedve     Harcérték: 11     Életerő: 16 

 



Ha győzöl, örülsz hogy túlélted a találkát az erdő ezen lakójával. 

Igyekszel tovább a Dél felé vezető úton.  

Lapozz a 63-ra! 

 

 

 



 

 

66 

A táj amelyben haladsz kezd megváltozni. A galériaerdőkkel, tarkállott 

rét fái eltűnnek. A tölgyek helyét fűzfák és fehértörzsű nyírek veszik át. 

Egyre több helyen látsz nádast, gyékényest. Az egyre szaporodó 

békakuruttyolások és vadkacsa hápogások víz közeledtét jelzik. A 

burjánzó nád már szinte csak egy egészen keskeny ösvényen enged 

haladni. Az ösvény végül egy tágasabb, vízparti tisztáshoz vezet. A 

tisztás túloldalán sátortetős nádkunyhó áll, mely előtt nagybajszú, 

hosszúra nőtt hajú ember üldögél egy ló koponyáján. A kunyhó mellett 

vesszőből font varsák és egyéb halászati eszközök. Ez egy pákásztanya, 

gazdáját éppen itthon találod. 

-Adjon Isten Öregapám! –köszöntöd őt illő tisztelettel, hiszen tudod ezek a 

természetben élő emberek ilyesmire nagyon érzékenyek.  

-Fogadj Isten Öcsémuram! –válaszolja, hangjában valami földöntúli 

nyugalommal eltelve. Majd tovább mereng maga elé. Jobban körülnézve 

észreveszed, a pákásztanya mögött egy ösvény vezet be a sűrűbe.  

Mit teszel? 

Ha beszédbe elegyedsz a pákásszal, lapozz a 70-re! 



Ha szó nélkül elhaladsz mellette és továbbmész a kunyhó mögötti 

ösvényen, lapozz a 67-re! 

 

67 

A pákásztanyáról vezető ösvény sűrű nádas között kanyarog, míg végül 

elér egy sekélyes tó partjához. A parton egy kisebb mólót látsz, melyhez 

lapos fenekű ladikot kötöttek ki. A csónakban evező és csáklya is fekszik. 

A tó partján is vezet egy út, a sűrű nádtól nem látod merre. Mit teszel? 

Ha beszállsz a ladikba és vízen folytatod utad, lapozz a 69-re! 

Ha a tó mellett haladó ösvényen mész tovább, lapozz a 68-ra! 

 

 

68 

A tó mellett vezető ösvény egy nyírekkel és fűzekkel övezett réthez 

vezet. Ahogy a réten haladsz, olyan furcsa érzésed támad, mintha inogna 

alattad a föld. Ez az érzés, ahogy beljebb mész egyre csak fokozódik. 

Rájössz egy lápot borító növénytakarón jársz. Ha van nálad egy pár 

talpalló, lapozz a 74-re! Ha nincs, lapozz a 73-ra! 

 

69 

Bemászol a ladikba és könnyedén hajtod magad előre a sekély vízben. 

Nem sokat haladsz, mikor éles fájdalmat érzel a hátadban. Összeesve 

látod, a mólónál ott áll a kunyhónál látott pákász. Egy szigonyt hajított, 

egyenest a hátadba! Hibát követtél el, mikor csak úgy szó nélkül 

elkötötted a ladikját. A réti emberek között, aki a másét elveszi nem 

hosszú életű!  

Kalandod itt véget ért! 

 



 

70 

-Mondja Öregapám! Merre menjek, ha el akarok jutni a sziget másik végébe, 

onnan Budára? –kérded az öregtől. 

-Ej fiam. Jól eltértél a rendös úttól. A Duna partján kellött vóna haladnod, itt 

csak rét van, de út nem nagyon. –állapítja meg még mindig nagyon 

nyugodt hangján az öreg –Mond csak! Nem vóna egy zacskóra való 

pipadohányod. Az enyim elfogyott. A kalmár meg régen gyütt. Oszt azt se 

tudom gyün-e még egyáltalán? 

Ha van nálad egy zacskó pipadohány és oda is akarod adni neki, lapozz 

a 71-re! Ha nincs nálad dohány, vagy nem akarod neki odaadni, akkor 

tovább kell menned a kunyhó mellől vezető ösvényen, lapozz a 67-re! 

 

 

 

71 

Odanyújtod az öregnek a faluban talált, dohánnyal teli kostökzacskót. 

Az áhítattal szimatol bele, majd szinte átszellemült arccal fordul hozzád. 

-Hát Öcsemuram nem tanácsos csak úgy magadban járnod erre! Aki nem ösmeri 



a rétet, meg a lápot, az könnyen ottmarad örökre. Ha akarod, elvihetlek a 

ladikommal, de ha egyedül akarsz tovább menni, kapsz tűlem valamit, ami 

nélkül itt halál fia vagy. 

Mit válaszolsz neki? 

Ha azt, hogy inkább egyedül mennél, lapozz a 72-re! 

Ha azt, hogy vigyen el ladikkal, lapozz a 86-ra! 

 

72 

-Egyedül akarsz nekivágni a lápnak!? –kérdi tőled a pákász- No Öcsém, ha 

már ilyen bolond vagy, legalább vidd magaddal ezt a pár talpallót! Továbbmísz 

ezen az ösvínyen, oszt ott találod magad a tó partján. A ladikhoz nem tanácsos 

nyúlnod, mert az nem a tiíd!! A rítben aki a máséhoz nyúl, nem hosszú íletű! A 

tó partján eljutsz a láphoz, ott vedd fel a talpallót, különben nem gyüsz ki onnét 

ílve! 

Ezzel a kunyhóból előhoz egy pár gyékényből font talpallót, melyet 

elteszel magadnak. Elindulsz az ösvényen, mely a pákásztanya mögül 

vezet.  

Lapozz a 67-re! 

 

73 

A több öl mély vizet borító növénytakaró egy helyütt beszakad alattad. 

A víz alá süllyedve kétségbeesetten keresed a léket, ahol a vízbe estél. 

Azonban nem találod sehol, így menthetetlenül vízbe fulladsz. 

Kalandod itt véget ért! 

 

74 

A több öl mély vizet borító növénytakarót könnyen megjárod az 

időközben lábodra csatolt gyékény talpallóval. Elgondolnod is 



borzongtató, mi lenne veled, beszakadna alattad a növénytakaró. 

Azonban semmi ilyenféle nem történik, épségben eljutsz egy szárazföld 

borította szigetecskéhez.  

Lapozz a 75-re! 

 

75 

Egy nyírfákból álló liget borítja a lápon lévő kis szigetet. Nemsokára 

egyre erősebb méhzümmögésre leszel figyelmes magad körül. A sziget 

közepe táján, egy kis, paticsból font és kerítéssel környül vett méhest 

fedezel fel. A vesszőből font, sárral tapasztott kasok ott sorakoznak 

szépen, polcokon. Ínycsiklandó bele is gondolnod, milyen finom lehet a 

kasokban sorakozó lépesméz íze. Ha engedsz a csábításnak és 

felfordítasz egy kast, hogy megkóstold a csemegét, lapozz a 76-ra! Ha 

inkább tovább mennél, lapozz a 80-ra! 

 

 

 



76 

Ahogy behatolsz a paticsfallal környül vett kasoktól roskadozó 

polcokhoz, a méhek valósággal felbolydulnak. Ahol érnek, ott esnek 

neked, rettenetesen összecsipkedve téged. Vonj le 2D6 életerő pontot 

magadtól! Ha életben maradsz, lapozz a 77-re! 

 

77 

Tedd próbára szerencséd! Ha szerencsés vagy, lapozz a 79-re! Ha nincs 

szerencséd, lapozz a 78-ra! 

 

78 

A méhek szúrása okozta fájdalomtól vonyíkolva szaladsz le a tópartra, 

hogy a hűs vízzel enyhítsd a fájdalmat. Ahogy a vízparton hasalva 

mosod sebeidet, hirtelen erős ütést érzel a fejeden. Már nem látod, de a 

méhes gazdája csapott fejbe fokosával. Hibát követtél el, hogy ki akartad 

fosztani a méhest! Hiszen emlékszel az öreg pákász szavaira: „A rítben 

aki a máséhoz nyúl, nem hosszú íletű!” 

Kalandod itt véget ért! 

 

79 

A méhek szúrása okozta fájdalomtól vonyíkolva szaladsz le a tópartra, 

hogy a hűs vízzel enyhítsd a fájdalmat. Mikor magadhoz térsz, folytatod 

utadat.  

Lapozz a 80-ra! 

 

80 

A sziget túlsó felét Dél-kelet felöl víz határolja, erre nem tudsz tovább 



menni. Dél-nyugaton a lápot borító növénytakaró fedte terepen tovább 

tudsz haladni a talpallóval a lábadon. Rettenetesen elfáradsz, mire újból 

száraz föld van a lábad alatt. Úgy érzed, mintha egész nap szüretben 

szőlőt tapostál volna. Az még nem lenne baj gondolod, de a szüret alatt 

legalább csurran-cseppen a finom must. Nemsokára megint szárazabb 

részhez érkezel, ahol már le tudod venni lábadról a talpallót. Sűrű nádas 

között tekergő ösvényen vezet tovább utad. Ahogy haladsz, egy kis 

leágazó mellékösvényt veszel észre. Mellette hirtelen halvány izzás 

ragyog fel. Elő-elő bukkan, majd eltűnik az ösvény mélyén. Lehet, hogy 

valami egyszerű fényjáték, de az is lehet, hogy Lidércfény. Úgy tűnik 

valamit mutatni akar neked. Ha követed, lapozz a 82-re! Ha inkább 

tovább mennél utadon, lapozz a 81-re!  

 

 

 

81 

Hamarosan kiérsz a nád borította rengetegből és ismét szilárd talajt 

élvezhetsz a lábad alatt. Közeledsz a nagy sziget déli részéhez. A táj itt 

emberformálta jellegű. Az út mentén tarlók, ami nem meglepő, hiszen 

Kisasszony havának vége felé járva az aratók már lekaszálták a búzát. 

Távolabb legelőkön marhacsordát és birkanyájat látsz 



Ezen a fertályon a törökök uralma teljes. Ezt érzékeled abból is, hogy a 

folyóparthoz közeledve belefutsz egy janicsárokból álló járőrcsapatba. A 

sík, gyér növényzetű terepen már messziről észrevetted őket, ahogy 

valószínű ők is téged. Ugyan az út szélén imitt-amott vannak kisebb 

cserjés-bokros foltok, de ha megpróbálnál itt elrejtőzni az gyanút 

kelthetne bennük. Ugyanígy, ha esetleg visszafordulnál, vagy elfutnál 

előlük. A velük való találkozás elkerülhetetlen. Közelebb érve 

szemrevételezed őket. Tíz felfegyverzett janicsár, és négy bőrből készült 

vadászruhát viselő férfi az. Ezek udvari vadászok lehetnek. Mindüknél 

nagyvadra való vadászlándzsa, egyikük vállán átalvetve egy összetekert 

háló, egy másikén pányva. Nem nehéz rájönnöd, a dereglyéről 

elszabadult fenevadak valamelyikét jöttek befogni. Szerepel 

Kalandlapodon az OROSZLÁN kódszó? Ha igen, lapozz a 84-re! Ha 

nem, lapozz a 83-ra! 

 

82 

A fénynyaláb előtted táncol, s te követni kezded. A talaj a lábad alatt 
egyre nedvesebbé válik. Végül belezuhansz egy sárgödörbe. Itt már a 
talpallód sem tudod használni. A Lidércfény (mert az volt) hirtelen 
eltűnik. Csak addig élt, amíg sikerült elcsalnia az elővigyázatlan 
utazókat. Viszont eltűnésével nem sokat nyertél, hiszen nyakig 
süllyedtél a sárgödörben. Tégy erő, majd ügyességpróbát! Ha mindkettő 
sikeres, kijutottál a sárgödörből és visszamész az ösvényhez, ahonnét ide 
jöttél, lapozz a 81-re! Ha nem sikerül valamelyik próba, vagy egyik sem, 
akkor belesüllyedsz a sárba és megfulladsz. Kalandod itt véget ért.  
 
 

83 
Közelebb érve a járőr parancsnoka megállít. 
-Mi járatban erre?! -kérdi szúrós tekintettel.  
-Zarándokként Gül Baba sírjához megyek. –válaszolod, csakhogy végre 
engedjen utadra. 
-A zarándokutak nem erre vezetnek?! –válaszolja éles hangján és te kezded 
egyre kellemetlenebbül érezni magad. Lapozz a 14-re! 
 
 



 
 

84 
Mielőtt a török járőrrel találkoznál, az egyik út menti cserjésből ismerős 
vágódik ki nyílsebesen. A budai pasa szökött oroszlánja az, akinek 
segítettél a toportyánok elleni harcban. Mintha sejtené mi vár rá, meg 
sem támadva a törököket, a mocsár felé próbálja elhúzni a csíkot a reá 
vadászók elől. A vadászok azonnal tudják a dolguk. Egyikük ügyesen 
pányvát vet a nyakára, a másik ráveti a hálót. A janicsárok puskáikkal 
célra tartanak, de nem lőnek. A négy vadász ügyesen ártalmatlanná teszi 
és már rúdra függesztve viszik is a hálóba gabalyodott veszélyes 
nagymacskát. Két-két janicsár is beáll a rúd két végére segíteni a 
cipelésben. 
A vadászat annyira lekötötte a törököket, hogy ügyet sem vetnek rád. 
Tisztes távolból követed őket a folyópartra. A parti révész 
kikötőmólójánál egy török naszád és a Visegrádon látott halászbárka 
horgonyoz. A halászbárka fedélzetén újabb „ismerőst” fedezel fel. A 
dereglyéről elszabadult krokodilust látod, egész testét áthálózó erős 
kötelekkel. Néhány matróz épp most öntötte le egy nagy cseber vízzel, 
nehogy a vízi életmódhoz szokott jószág idő előtt elpusztuljon. A négy 
vadász a halászbárkára száll, az oroszlánt a hajó gyomrába viszik. A 
janicsárok a naszádra térnek vissza. A két hajó erős evezőcsapások által 
indul el Buda irányába. Mikor eltűnnek a szemed elől, lemész a 
folyópartra. A parti mólónál egy kis bronz harangocska van 
felfüggesztve, valószínű ezzel lehet jelezni a révésznek. Így is teszel. 
 
Lapozz a 85-re! 
 

 
85 

Jó fél óra beletelik, mire a kunyhójából elővánszorgó révész csónakjába 
szállva átevez hozzád. Kénytelen vagy egy aranypénzt leszámolni neki, 



mondván már estefelé jár az idő, ilyenkor felárral dolgozik. Átérve a 
túlpartra gyors léptekkel elindulsz Nyugat felé, az előtted magasodó 
Kevély-nyergi hegy irányába. Lapozz a 63-ra! 
 

86 
 
A pákásztanyáról vezető ösvény sűrű nádas között kanyarog, míg végül 

elér egy sekélyes tó partjához. A parton egy kisebb mólót látsz, melyhez 

lapos fenekű ladikot kötöttek ki. A csónakban evező és csáklya is fekszik. 

A pákász beszáll a csónakba és int, hogy kövesd őt. Ahogy a sűrű 

nádasokkal körülölelt egyik kis tavacskáról a másikra hajóztok erős 

torkú bőgések zavarják meg a mocsár csendjét. Az egyik, sekély partú 

tóban félvad vízi bivalyok dagonyáznak éppen. Nem nagyon örülnek 

jelenléteteknek, ezt hangos bőgésekkel adják tudtul. Tedd próbára 

szerencséd! Ha szerencséd van, lapozz a 87-re! Ha nincs szerencséd, 

lapozz a 88-ra! 

 

 

 

87 

A bivalyok szerencsére a hangos bőgésen kívül mással nem adják 



tudtotokra nemtetszésüket. Így nyugodtan haladtok tovább a csónakkal, 

lapozz a 89-re! 

 

88 

Az üvöltő bivalyok annyira megvadulnak látványotokra, hogy 

kikászálódva a sárból elkezdenek felétek gázolni. Ennek fele sem tréfa, a 

pákász visszafordítja a ladikot és visszaevez a túl partra. 

-Erre egy darabig nem járható!-mondja – A láp felé kell menjél. Várjál adok 

neked valamit –ezzel eltűnik a kivezető ösvényen. Tíz perc elteltével egy 

pár gyékényből font talpallóval jelenik meg, melyet átnyújt neked.  

-No ezzel könnyedén megjárod a lápot. 

Ezzel elbúcsúzva tőle elindulsz a part mentén vezető ösvényen. Lapozz a 

68-ra! 

 

89 

Jó néhány nádassal körülölelt kisebb-nagyobb tavon keltek át, mikor egy 

mélyebb vizű részhez értek. A víz egészen tiszta, lelátsz a tó fenekéig. A 

korhadó fatörzsek között szanaszét fekvő csontokat veszel észre. A 

csontok között iszonyodva veszel észre egy emberi csontvázat. A 

csontváz nyakában valami fémeset látsz megcsillanni. Jó két-három ölnyi 

lehet a melység, egy nagy levegővel le tudnál merülni oda. Ha megkéred 

a pákászt, hogy álljon meg és lemerülsz és megvizsgálod mi lóg a 

csontváz nyakában, lapozz a 91-re! Ha inkább továbbmennétek, lapozz a 

90-re! 

 

90 

A pákász ladikja hamarosan eléri a mocsár szélét, ahol kitesz téged a 

partra.  



-No innen már egyedül is kitalálsz! Vigyázz magadra idegen! 

A nádi ember visszafordul, te pedig egy darabig még haladsz a cuppogó 

sárban, egy sűrű nádasban kanyargó ösvényen. 

Lapozz a 81-re! 

 

91 

Megkéred a pákászt, hogy álljon meg, mert lemerülnél a mélybe, hogy 

megnézed mi van ott. Az csak a fejét csóválja ennek hallatán, de úgy van 

vele, minden szamár a maga bőrét viszi a vásárra. Nagy levegőt véve 

beugrassz a vízbe, és néhány erős tempóval a fenék felé veszed az irányt. 

A fenéken fekvő csontváz látványa elég bizarr, de nincs sok időd ezzel 

foglalkozni. A csónakból látott medál valójában egy zsinóron átfűzött 

ékköves aranygyűrű. Letéped a csontváz nyakából és elkezdesz felfelé 

tempózni. Azonban az élet nem oly egyszerű, mint gondolnád! Mikor 

felszínre érsz, egy sötét, ágyúcső-szerű testet látsz a víz fenekéről feléd 

közeledni. Búvárkodásoddal sikerült felkeltened a tavacska urának, egy 

legalább két ölnyi hosszú, hatalmas szürkeharcsának a figyelmét. 

Egyáltalán nem örül jelenlétednek, ezt agresszív támadásával adja 

tudtodra. Nincs mit tenned, meg kell küzdened vele! A harcsának ugyan 

nincsenek olyan erős fogai, mint a krokodilusnak de harapással és erős 

uszonyának csapásaival harcol ellened, ami III. kategóriás fegyvernek 

felel meg. Mivel a felszínen egyensúlyozol, nagy hátrányban vagy a 

vízben otthonosan mozgó ellenfeleddel szemben. Vonj le kettőt 

harcértékedből ezen csata idejére! 

 

Óriás Szürkeharcsa     Harcérték: 9      Életerő:20 

 

Ha túlélsz három fordulót, lapozz a 92-re! 

 



92 

A ladikban ülő pákász nem nézi tétlenül küzdelmetek. Egy nagy 

szigonyt vág a hajóról a vízi szörnyeteg oldalába, minek következtében 

az farokuszonyának heves csapkolódása közepette alámerülve eltűnik a 

vízben. A kimerítő harc után bekászálódsz a pákász ladikjába. 

Megvizsgálva új szerzeményedet, látod egy ékköves aranygyűrű az. A 

gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, sötét gránit vagy 

obszidián. Kőből Hold van rajta, meg körülötte öt gyémántcsillag. A 

gyűrű nagyon jó állapotban van, az idő vasfoga még nem kezdte ki. A 

gyűrűt elteszed iszákodba. 

Lapozz a 90-re! 

 

 

 



IV. Fejezet 

 

 

 

Melyben a törökök által uralt Budun 

városában bolyongsz.  

Hogy mekkora sikerrel jársz? … az 

rajtad múlik  

 



 

 

1 

Az egykor virágzó magyar fővárosról Bocatius János kassai főbíró 

nyolcvan évvel látogatásod előtt a következőképpen emlékszik meg: 

„Mindenütt szemét, döglött állatok, undokság … Az ablakok sárral, téglával, 

szalmával vannak bedugva. Az egykori palotákat penész, korom, moha 

undorítja” 

Ettől függetlenül a szíved a torkodban dobog, mikor meglátod Buda 

falait és égre meredő tornyait a környező dombokról. A déli faltól nem 

messze és a város közepén, a Boldogasszonyról és a Mária Magdolnáról 

nevezett templomok, csúcsíves ízlésnek megfelelően épült, tornyai 

messziről láthatóan merednek a kék égbolt felé. Mintha egy-egy 

kinyújtott ujj volnának, melyek az elkeseredett keresztényeket 

emlékeztetnék arra, hol lakik az igazság. Most mind a kettő tetején 

félhold éktelenkedik kereszt helyett, tudatva mindenkivel, mecsetként 

működnek. Ahogy a Mátyás király idejében, most is ez a két legnagyobb 

temploma a városnak. Az egyiket a véreskezű Szulejmán szultánról, a 



másikat az 1596-ik évi Mezőkeresztesi Győzelmükről nevezték el a 

pogányok. A város vaskos falait, a törökök által különösen 

veszélyeztetettnek ítélt, északi és déli, valamint a Duna felőli 

szakaszokon párhuzamosan épített külső és belső falakkal, valamint 

sáncokkal is megerősítették. A Duna felőli oldalon még tavaly is 

építettek egy kőfalat, Sziavus aga parancsára. A vaskos falak bástyákkal 

és tornyokkal sűrűn tagoltak. A tavalyi ostrom nyomait már többé-

kevésbé sikerült eltűntetni. A falaknál sűrűn elhelyezkedő kerek 

rondellákat már több mint száz éve kiszorította divatból a szögletes 

olaszbástyás rendszer, ennek ellenére még mindig nem sikerült 

visszafoglalni a várost. De ezen nem is csodálkozol. Annyira masszív 

rendszert alkot, annyira egyben van az egész. Vajon a közeljövőben a 

keresztény seregek be tudják majd venni?  

A Nyugat felől fekvő dombok felől érkezel a törökök által Ova, vagyis 

Mező kapunak nevezett, egykori Fehérvári kapu felé. Egy Gül Baba sírjától 

érkező zarándokcsoporthoz verődve közelíted meg a kaput, így az őrök 

szó nélkül átengednek. A kapuhoz meredek, girbe-görbe út vezet. Majd 

kiköpöd a tüdődet, mire felérsz. Odafenn hármas vaskaput őriz legalább 

két tucatnyi, állig felfegyverzett katona. Szemmel láthatóan mind harcra 

készen strázsál. Emellett különböző méretű ágyúk, mellettük topcsik, 

vagyis tüzérek és égő kanócok készenlétben. Az ajtók között fegyverek 

és hadi eszközök díszként elhelyezve. A zarándokcsoport útja két 

piactéren is áthaladva, egyenest a város főmecsetté átalakított 

Boldogasszony templomhoz visz. Ahogy a középkor óta változatlan 

utcákon haladtok, sajnos igaznak találod Bocatius szavait. A kassai főbíró 

nem túlzott. A házak szinte úgy néznek ki, mint megannyi disznóól. 

Annyira körülépítették őket ereszaljakkal, zsibárusbódékkal, hogy rá 

sem ismerni az egykori homlokzatokra, bejáratokra. Ezen 

tákolmányokban, a nyílt utcán török módi szerint a kézművesek ülnek és 

dolgoznak. Nem tudod milyen lehetett a városkép Mátyás király 

idejében, de most leginkább a balkáni városokra emlékeztet. Mikor 

elérkeztek a Szulejmán főmecsethez, elmaradva a csoporttól egy 

kapualjban húzod meg magad, amíg azok elhaladnak. Annyira bele 

vannak merülve az áhítatba, hogy észre sem veszik eltűnésed.  



Útközben a zarándokoktól igyekeztél minél többet megtudni a tudós 

Ihamzáde-ról. Amit megtudtál nem túl sok, de annyi bizonyos, hogy az 

imámnak bejárása van a pasa palotájába. Tehát oda kell neked is eljutnod 

valahogy. 

Lapozz a 2-re! 
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Hogyan szeretnél bejutni a pasa palotájába? 

Ha megpróbálod felvenni a kapcsolatot egy olyan személlyel, akinek 

bejárása lehet a pasa palotájába, hogy megvesztegesd, lapozz a 3-ra! 

Ha megpróbálsz valahonnét álruhát szerezni és így bejutni, lapozz a 19-



re! 

Esetleg szétnézel egy kicsit a városban, hátha akad valami egyéb 

lehetőség a palotába bejutni, lapozz 31-re! 

Ha már nem akarsz, vagy nem tudsz mit választani, lapozz a 23-ra! 

 

 

 

3 

A törökök egyik legkedveltebb időtöltése a városban fellelhető fürdők 

látogatása. Úgy gondolod a fürdő remek lehetőségeket rejt magában, ha 

egy palotába bejáratos személlyel szeretnél találkozni. A törökök nagyon 

kedvelik a Magyarországtól meghódított területeken lévő, úgynevezett 

ilidzsa jellegű fürdőket. Ezek abban térnek el a vízben szegény 

területeken lévő hamam jellegű, izzasztó fürdőktől, hogy központi 

részüket termálvizekre épült medencék foglalják el, a hamam-ra jellemző 

izzasztókő helyett. A Budán található három legkedvelteb ilidzsa jellegű 

fürdőből kettő Szokoli Musztafa pasa ideje alatt épült fel. Az egyik a város 

északi részén, a Duna partján a belső falakon kívül, de a külső 



védműveken belül helyezkedik el. A fürdő furcsasága, hogy nincsen 

közvetlen forrása. A törökök azért építették messze a forrásoktól, hogy 

egy esetleges ostrom idejére is biztosítva legyen a fürdés lehetősége a 

várfalakon belül. A melegvizet a külső falakon is kívül lévő, még a XII. 

században, a Szent János Lovagok alapította ispotályos fürdőből vezették 

ide. Az eredeti fürdőt a törökök amúgy is kevésbé használják fürdőzésre, 

inkább a feltörő források energiáját használják a gabonás- és 

lőpormalmaikhoz. A másik fürdő szintén a Duna partján, egy korábbi 

ispotály helyén épült, melyet a folyó partján lévő rév kikötőbakja miatt 

Rudas-nak neveznek. Ez a fürdő a várfalakon kívül, attól Délre a Gürz 

Eliász dombjának lábánál található. A harmadik legkedveltebb fürdőt 

még maga Mátyás király építette udvari fürdőként. Ez nem messze a 

Rudas-tól, a rácok lakta külső városrészben helyezkedik el. Melyiket 

keresnéd fel? 

Ha az északi oldalon lévő fürdőt keresnéd fel, lapozz a 4-re!  

Ha a város déli részén található Rudas-ba mennél el, lapozz a 11-re!  

Ha inkább a Mátyás király egykori fürdőjét keresnéd fel a rácok lakta 

városrészben, lapozz a 16-ra! 
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El is indulsz, előbb Nyugat felé, a Kézművesek útján, majd Északnak 

fordulva a Fürdő utcában haladsz. A Bécsi kapun át távozva elsétálsz a 

Duna partján lévő fürdőbe. A masszív kőépület első ránézésre egy 

mecsetnek tűnik, de az ablakok résein át kiszűrődő kellemes illatú 

gőzök,  a piacokra és bazárokra jellemző zsivaj hamar meggyőznek arról, 

hogy egy fürdőhöz érkeztél. A fürdőből ki-be járkáló vendégek nagy 

része katona. Janicsárok, topcsik, naszádosok látogatják, hogy kimenőjük 

idejét kellemesen töltsék el. A közfürdő ingyenes, így minden további 

nélkül be tudsz jutni oda. Levetkőzve, egy szál fürdőlepedőben a szebbik 

feled körül mész be a medencetérbe. A kupolás belső teret uraló 

medencéből gőz száll fel, szinte átláthatatlanná téve a helységet. 

Ammenyire a benn uralkodó gőzben és zsivajban lehet, nyitott szemmel 

és füllel beülsz a medencébe. Fertályóra múlva három magányos 



fürdőző is felkelti a figyelmedet. Az egyik egy szikár, de izmos, 

nagybajszú, kopaszra borotvált fején üstökfrizurát viselő, középkorú 

alak, aki magányosan ülve szótlanul néz maga elé. Tapasztalt szem 

számára egyértelmű, ez egy kemény katona. A másik egy vasgyúró 

kinézetű, zömök, tiszta izom, kopasz ember, harcsabajusszal és zord 

arcvonásokkal. A harmadik szintén teljesen kopasz és nagydarab, de 

ennek termete nem izmos, hanem rettenetesen kövér. A levegőt is szinte 

alig tudja venni, úgy szuszog a gőzben. Melyikkel próbálkozol meg? 

Ha a szikár, üstökfrizurás alakkal, lapozz az 5-re! 

Ha a kopasz izomkolosszussal próbálkozol, lapozz 6-ra! 

Ha a kövér emberbe vetnéd bizalmad, lapozz 8-ra! 
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Odatempózol a medencében az üstökfrizurás alakhoz.  

-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont. 



-Vitéz uram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, de nem válaszol 

semmit. Azonban mikor elhagyod a fürdőt, vagy fél tucat állig 

felfegyverzett janicsár vesz környül, rád szegett puskákkal. 

-Elfogni a kutyát! Kémkedni jött a gyaurok seregétől! 

Mondja a nemrég még medencében ülő szikár, üstökfrizurás férfi. Most 

fürdőlepedő helyett, a janicsár agák ruhája van rajta. Sikerült kifognod a 

tüfenkcsik egyik agáját. Ez nem sokat lacafacázik veled, fogolyként 

egyenest  Abdulrahman pasa színe elé vezet. Lapozz a 7--re! 
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Odatempózol a medencében a kopasz izomkolosszushoz.  

-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont. 

-Vitéz uram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, de nem válaszol 

semmit. Azonban mikor elhagyod a medenceteret, érzed hátulról két 

satuszerű marok szorul kezeidre. Kisvártatva kezeid, lábaid nehéz 

bilincsben vannak. A kopasz izomkolosszus nem más, mint a budai 

hóhér! Most két segédjével, vasba verve visznek egyenest Abdulrahman 

pasa színe elé. Lapozz a 7--re! 

 

7 

Ali Abdulrrahman, az ősz szakállú aggastyán, egy meglehetősen fiatalos 

mozgású nagyúr. Rájött, hogy kém vagy és felettébb kíváncsi arra, mit 

tudsz a keresztények Buda bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz 



felváltva hol a basa színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék 

belőled, amit tudni akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, 

rettenetesen megvisel fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik napján 

meggyötört rabként szabadulsz a keresztények által felszabadított Buda 

várának egy elkülönített tömlöcéből. Egy magyar tiszt, aki elsőnek jutott 

be a visszafoglalt várba, nyitja meg tömlöcöd ajtaját. Petneházy Dávid a 

neve és tőle megtudod, hogy a Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel 

vezette egyesült keresztény seregeknek sikerült visszafoglalni Buda 

várát, de ebben neked nem volt érdemed.  

Küldetésed nem járt sikerrel. 
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Odatempózol a medencében a kopasz kövér emberhez.  

-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont a másiktól, kinek kappanszerű hangja 



elárulja, egy eunuch-al van dolgod. 

-Nagy Jóuram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, majd hallkan 

odasúgja neked.  

-Szóval be szeretnél jutni a palotába!? Lehet róla szó, de azt tudod ugyi, hogy 

nem Ingyé?! Mit tudnál adni nekem? 

Van nálad egy ékköves aranygyűrű? Ha igen, lapozz a 10-re! Ha nincs, 

lapozz a 9-re! 
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Sajnos semmilyen vagyontárggyal nem rendelkezel amivel fel tudod 

kelteni a figyelmét ennek az embernek. Ezért eredménytelenül hagyod el 

a fürdőt. Lapozz a 2-re és válassz egy másik lehetőséget amit eddig még nem 

tettél! 
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Mikor távoztok a fürdőből, átadod neki a vadonban talált gyűrűt. A 

kopasz eunuch mohón nyúl az elővett ékszerért. Sipító izgatott hangon 

dadogja: 

De szép gyűrű! Hiszen ezzel meg tudom venni Leila kegyeit! Eddig mindig csak 

mosolygott rajtam, mikor udvaroltam neki!  

Látszik rajta, tökéletesen elégedett az ajándékoddal. 

-Holnap este a basa lakomát tart, az általa rendezett verseny bajnokainak. 

Napnyugtakor találkozzunk a nagy piactéren! Akkor be tudlak vinni  a palotába. 

Ezzel ott is hagy téged a sipítozó hangú eunuch. Írd fel kalandlapodra a 

EUNUCH kódszót és lapozz a 23-ra! 
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El is indulsz, előbb Nyugat felé, a Kézművesek útján, majd Délnek 

fordulva a Csizmadia soron haladsz. A Mező kapun át távozva elsétálsz a 

Duna partján lévő fürdőbe. A masszív kőépület első ránézésre egy 

mecsetnek tűnik, de az ablakok résein át kiszűrődő kellemes illatú 

gőzök, a piacokra és bazárokra jellemző zsivaj hamar meggyőznek arról, 

hogy egy fürdőhöz érkeztél. A fürdőből ki-be járkáló vendégek  egy 

része katona, egy része hivatalnok. Janicsárok, topcsik, naszádosok, 

írnokok, kádik, pénzváltók látogatják. A közfürdő ingyenes, így minden 

további nélkül be tudsz jutni oda. Levetkőzve, egy szál fürdőlepedőben a 

szebbik feled körül mész be a medencetérbe. A kupolás belső teret uraló 

medencéből gőz száll fel, szinte átláthatatlanná téve a helységet. 

Ammenyire a benn uralkodó gőzben és zsivajban lehet, nyitott szemmel 

és füllel beülsz a medencébe. Fertályóra múlva három magányos 

fürdőző is felkelti a figyelmedet. Az egyik egy tagbaszakadt, 

vörösszakállas férfi, kinek kopasz fején üstökfrizura nőtt. Termete és 

zord parancsoláshoz szokott arckifejezése messziről elárulja, ez amolyan 

katonaféle ember lehet. A másik egy töpörödött, vékony, mesebeli 



manócska kinézetű alak, kinek matuzsálemi korát hosszú, ősz szakálla is 

elárulja. A harmadik nem sokkal utánad érkezett. Ruganyos mozgású, 

szikár, de izmos ember, kinek arcát nap cserzette ki. Állán csúcsosra 

hegyezett kecskeszakállat hord. Melyikhez mennél oda? 

Ha a vörösszakállas, tagbaszakadt férfihoz, lapozz a 12-re! 

Ha az ősz szakállú, töpörödött manócska kinézetűhöz, lapozz a 13-ra! 

Ha szikár, ruganyos mozgású, kecskeszakállas férfi érdekelne, lapozz a 

15-re! 
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Odatempózol a medencében a rőtszakállú férfihoz.   

-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont. 

-Vitéz uram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, de nem válaszol 

semmit. Azonban érzed nagyot hibáztál. Mikor elhagyod a fürdőt, vagy 

fél tucat állig felfegyverzett katona vesz környül, rád szegett puskákkal. 

Ruhájuk alapján látod, naszádosok. 

-Elfogni a kutyát! Kémkedni jött a gyaurok seregétől! 

Mondja a nemrég még medencében ülő tagbaszakadt férfi. Most 

fürdőlepedő helyett, kapitányi gúnya van rajta. Sikerült kifognod a 

kapudánt, a dunai hajóhad parancsnokát. Ez nem sokat lacafacázik veled, 

fogolyként egyenest  Abdulrahman pasa színe elé vezet. Lapozz a 7--re! 
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Odatempózol a medencében a töpörödött, hosszúszakállú emberkéhez.  



-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont a másiktól, reszelős, érdes hangján. 

-Nagy Jóuram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, majd hallkan 

odasúgja neked:  

-Szóval be szeretnél jutni a palotába!? Lehet róla szó, de azt tudod ugyi, hogy 

még a kígyó sem csalt bűnbe Ádámot és Évát ingyen a Paradicsomban?! Mit 

tudnál adni nekem? 

Van nálad egy ékköves aranygyűrű? Ha igen, lapozz a 14-re! Ha nincs, 

lapozz a 9-re! 
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- A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, sötét gránit vagy 

obszidián. Kőből Hold van rajta, meg körülötte öt gyémántcsillag. Ezer dzsinn 

és ördög! Hiszen ez a híres Dervis bég gyűrűje! Ez Jumurdzsák elveszett 



gyűrűje! Ezért már egy házat vehetek Budán! 

Mormogja a kapzsi pénzember, mikor a fürdőből távozva megmutatod 

neki a vadonban talált szerzeményedet. A budai pasa defterdárjával 

hozott össze jószerencséd. Hosszasan méreget téged. Ez kissé feszélyez, 

hiszen nem tudod, nem akar-e feladni uránál. Azonban úgy látszik, győz 

benne a kapzsiság. Hosszú szakállát simogatva, kimért hangon közli: 

-Nem kérdem tőled, honnét van a gyűrű! A pénz és az ékszerek csak úgy jönnek-

mennek, ki tudja honnét és hová? Holnap este a basa lakomát tart, az általa 

rendezett verseny bajnokainak. Napnyugtakor találkozzunk a nagy piactéren! 

Akkor be tudlak vinni a palotába. 

Ezzel ott is hagy téged a pénzéhes defterdár. Írd fel kalandlapodra a 

DEFTERDÁR kódszót és lapozz a 23-ra! 
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Odatempózol a medencében a szikár, kecskeszakállas férfihez.   

-Szálem alejku! –köszöntöd őt. 

-Alejku szálem! –hallod viszont. 

-Nagy Jóuram, mit szólnál egy olyan üzlethez, amellyel Te sem járnál rosszul?  

Kezded mondandódat, majd miután látod embered arcán az érdeklődést, 

elmondod, mit szeretnél. Végighallgatja mondandód, de nem válaszol 

semmit. Nem tudod mire vélni a dolgot. Mikor elhagyod a fürdőt, vagy 

fél tucat bőrruhás férfi vesz környül, vicsorgó vérebek tucatjait tartva 

pórázon. Ruhájuk alapján látod, vadászok. 

-Elfogni a kutyát! Kémkedni jött a gyaurok seregétől! 

Mondja a nemrég még medencében ülő férfi. Most fürdőlepedő helyett, 

rajta is vadászruha van. Sikerült kifognod Abdi pasa udvari vadászát. Ez 

nem sokat lacafacázik veled, fogolyként egyenest  Abdulrahman pasa 

színe elé vezet. 



lapozz a 7--re! 
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Elindulsz, előbb Nyugat felé, a Kézművesek útján, majd Délnek fordulva 

a Csizmadia soron haladsz. A Mező kapun át távozva elsétálsz a Gürz 

Eliász dombjánál lévő fürdőbe. A Mátyás király egykori királyi fürdője 

egy masszív kőépület. Ablakainak résein át kellemes illatű gőzök, és a 

piacokra és bazárokra jellemző zsivaj szűrődik ki. A fürdőből ki-be 

járkáló vendégek nagy része békés polgár, kereskedők, pénzváltók, 

írnokok. A közfürdő ingyenes, így minden további nélkül be tudsz jutni 

oda. Levetkőzve, egy szál fürdőlepedőben a szebbik feled körül mész be 

a medencetérbe. A kupolás belső teret uraló medencéből gőz száll fel, 

szinte átláthatatlanná téve a helységet. Ammenyire a benn uralkodó 

gőzben és zsivajban lehet, nyitott szemmel és füllel beülsz a medencébe. 

Tedd próbára szerencséd! Ha szerencsés vagy, lapozz a 18-ra! Ha nincs 

szerencséd, lapozz a 17-re! 
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Fél napot töltesz itt, de egyetlen olyan fürdővendéget sem találsz, aki 

segíteni tudna neked. Így nem tudsz bejutni a palotába. Lapozz vissza a 

2-re és válassz egy másik lehetőséget, amit még nem tettél! 
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Ahogy a gőzben, kábán áztatod magad a medencében, halk beszélgetésre 

leszel figyelmes. Nem messze tőled egy katona, valószínűleg janicsár 

kérdi suttogva társától.  

-Te Musztafa! Már megint elfelejtettem a jelszót a palotában! 

-Aranyalma! Jól jegyezd meg, mert még egyszer nem mondom… 

Ezzel eltűnnek a hangfoszlányok. Jegyezd fel Kalandlapodra a JELSZÓ 

kódszót! További ittléted alatt egyetlen olyan fürdővendéget sem találsz, 

aki segíteni tudna neked. nincs értelme tovább maradnod. 

 Lapozz vissza a 2-re és válassz egy másik lehetőséget, amit még nem 

tettél! 
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A legjobb lenne, ha a palotaőrség, vagy a janicsárok öltözetét magadra 
tudnád ölteni. A nagy piactéren több kelmeárus bódét is találsz, de 
ezekben inkább ruhának való anyagokat árulnak, mint kész öltözetet. A 
legtöbb helyen a posztóféleségek széles skálája vásárolható: aba; bagazsia; 
boroszlói; csuha; csuka; dimi; igler; istamád; karazia; kisznicser; norinbergi; 
szoberman és vereszit  anyagok főként sötétebb árnyalatokban, ahogy a 
muszlimok hordják. Néhány helyen a luxuscikknek számító damaszt, 
atlasz, selyem is megtalálható, persze horribilis áron. Ezekkel nem sokra 
mész. A kézművesek útján vannak ugyan szabók is, akiknél kész 
öltözetek is vannak, dolmányok, kaftánok, bő szárú nadrágok, sálövek és 
turbánok. Azonban, ha ezek valamelyikéhez beállítanál, hogy varrjon 
neked egy rend öltözetet, amit a pasa palotájának őrei hordanak, az idő 
előtt lebuktathatna téged.  
Már épp azon töröd a fejed, hogy valami más módszert kell találj a 
palotába jutás érdekében, mikor az egyik szűk mellékutcában egy 



zsibárus üzletének bejáratát fedezed fel. A kis, alacsony helységbe 
lépcsőn kell még lefelé menned. Megvilágítását csak az ajtón keresztül 
nyeri, minek következtében annak állandóan nyitva kell lennie. A bejárat 
két oldalán török módi szerinti bútorok, ládák; zsámolyok; pamlagok; 
vánkosok felhalmozva, csak egy kis ösvényt hagyva a betérőnek. Az 
üzlethelységben szinte minden hely foglalt, bőrkötéses könyvek tömött 
sorokban sorakoznak a falak melletti polcokon, üvegajtós vitrinek 
zsúfoltságig telepakolva. Békésen megférnek itt az értékes arany, ezüst, 
vagy porcelán edények a legócskább kacatok társaságában, amiket csak 
vasból, rézből, ólomból, fából, vagy egyéb anyagból készíteni lehet. Az 
egyik fertályban fegyverek, páncélok, lószerszámok sorjáznak 
állványokon, az üzlet másik részében pedig ruhák, dolmányok, csizmák; 
papucsok; bőszárú nadrágok kiakasztva, vagy a földön hevernek. Az 
egész üzletben az ódonság és az ócskaság uralkodik. A legócskább mégis 
maga a boltos, egy hosszúszakállú, manócska kinézetű ember. Lila 
kaftánban, fekete fejfedőben és papucsban gubbaszt a bejárati ajtótóval 
szemben elhelyezett alacsony asztal képezte pult mögött. 
-Hozott Isten a boltomban, kedves vándor! Jöjj és nézz környül! Biztosan 
tudunk kötni majd egy mindkettőnk számára értékes üzletet! 
Ha megpróbálsz vele üzletet kötni, lapozz a 20-ra!  Ha más módot 

keresel a pasa palotájába való bejutásra, lapozz vissza a 2-re és válassz 

egy másik lehetőséget, amit még nem tettél! 
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Hogy ne keltsél feltűnést, beszélsz neki mennyire tetszik neked a várbeli 

lakosok öltözete. Hosszasan ecseteled, milyen szépnek találod a 

janicsárok kék kaftánját, a fejükön hordott fehér fezt.  

--Hely, ha én olyat hordhatnék! Akárcsak az otthonom négy fala között! Egész 

kicserélne engem! Mondd Apó! Olyasféle öltözéked, mint a janicsároké van? 

Az öregapó szakállát simogatva méreget téged. Az az érzésed, hogy 

megtaláltad embered, csak kérdés mit tudsz neki felajánlani egy ilyen 

üzlet létrejöttéhez. Van nálad egy ékköves gyűrű? Ha igen, lapozz a 22-

re! Ha nem rendelkezel ilyennel, lapozz a 21-re 
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-Megértem vonzalmadat a janicsárok gúnyájához, de tudod én sajnos nem 

árulhatok ilyesmit. A kaftányukat és a fejüket fedő fezt külön szabók szabják, 



varják nekik. Nekem, mint egyszerű boltos vagyok, ebbe sajnos nincs 

beleszólásom. De mit szólnál ehhez a szép atlaszból készült dolmányhoz. Egy 

nagyúr adta zálogba, de időközben párbajban elhalálozott… 

Mondja készségesen a zsibárus. Sajnos nem kapod meg, amit szeretnél, 

ezért lógó orral távozol.  

Lapozz vissza a 2-re és válassz egy másik lehetőséget, amit még nem 

tettél! 
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- A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, sötét gránit vagy 

obszidián. Kőből Hold van rajta, meg körülötte öt gyémántcsillag. Hiszen ez a 

híres Dervis bég gyűrűje! Ez Jumurdzsák elveszett gyűrűje! Azt hiszem 

köthetünk egy jó üzletet! 

Mondja érdeklődő hangon feléd a manócska kinézetű zsibárus.  

-Mutatok neked valamit, ez biztos érdekel! 

Ezzel egy hátsó helységből egy zsákkal tér vissza, melyet előtted 

kibontva egy rend ruhát szed elő belőle. Kék kaftán, buggyos nadrág; 

fehér fez; csizma … Hiszen ez a janicsárok gúnyája! villan eszedbe. 

-Egy janicsár tiszt hagyta itt nekem zálogba, mert nagyon sok adósága volt. 

Csak az a helyzet, hogy a derék katona közben párbajban elhalálozott, nekem meg 

nyakamon hagyta a mundérját. Holnap úgyis nagy ünnepség lesz, mert a basa, 

ahogy nevezi öttusát rendez. Rettenetesen fél egy újabb keresztény ostromtól és 

állandó készültségben tartja katonáit és népét. Akkor még fel is veheted ezt a 

gúnyát, a kutyát sem érdekled majd, mert a janicsárok mind a versennyel 

lesznek elfoglalva. A gyűrűért cserébe megkapod tőlem. 

Miután szükséged van a ruhára, megkötöd az üzletet vele. Írd fel a 

Kalandlapodra a ZSIBÁRUS kódszót és lapozz a 3-re! 
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Mohamed próféta futásának 1097-ik esztendejében, Saban hónap 25-ik 



napján, a müezzin negyedik kiáltásakor befejeződik a várban rendezett 

öttusa verseny, mindenki a győzteseket ünnepeli. Abdi basa díszlakomát 

ad tiszteletükre, úgy véled ez a legjobb alkalom, hogy bejuss a 

palotájába.  

Ha az EUNUCH, vagy a DEFTERDÁR kódszó szerepel Kalandlapodon, 

lapozz a 24-re! (Onnan közös az Öttusa végével) Ha a ZSIBÁRUS 

kódszó szerepel Kalandlapodon, lapozz a 25-re! (Onnan közös az 

Öttusa végével) Ha egyik sem szerepel, lapozz a 26-ra! 
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Az ékköves gyűrű megtette hatását, lefizetett embered nem sokat várat 

magára. Mikor találkoztok üdvözölöd, ő kurtán fogadja köszönésed. 

-No figyelj! Bejössz velem a palotába, mint az én vendégem. Odabenn bárki, 

bármit kérdez, azt mondasz amit csak akarsz, de nem ismerjük egymást! 



Világos!?  

Úgy bólogatsz, majd le szakad a fejed, csak legyetek már benn. Ezzel 

bementek a palota egy hátsó bejáratán, majd kísérőd a győzteseket 

ünneplő lakomának helyet adó díszteremben faképnél hagy téged. A 

díszlakomán mindenféle ember megfordul, leginkább katonatisztek, 

magasabb rangú hivatalnokok, főpapok és pénzemberek. Torkod a 

szívedben dobog, mikor meglátod Ihámzádét amint fesztelenül társalog 

egy kisebb csoportban. A bölcs arcvonású, öreg imám eléggé nyitott 

mindenki felé, így könnyen csatlakozhatsz a társalgáshoz. Lapozz a 33-

ra! 
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Magadra öltöd a janicsárok egyenruháját, és kimért léptekkel masírozol a 

palota főbejárat elé. Ott hat janicsár strázsál épen, méla unalommal az 

arcukon. Látszik rajtuk, legszívesebben ők is benn, a lakomán múlatnák 

az időt. Ahogy közeledsz, kettő rád szegett puskával áll eléd. Harmadik 

társuk, valószínű az őrség parancsnoka határozott, harsány hangon 

kérdi: 

-Jelszó! 

Szerepel kalandlapodon a JELSZÓ kódszó? Ha igen, lapozz a 30-ra! Ha 

nem szerepel, lapozz a 26-ra! 
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A törökök hamar rájöttek, te nem vagy közülük való. 

-Add meg magad kutya! –szólít fel a kapuőrség parancsnoka. A helyzet 

kezd egyre kínosabbá válni számodra. Mit teszel? Ha megadod magad, 

ahogy parancsolta, lapozz a 27-re! Ha megpróbálod megvesztegetni a 

tisztet, lapozz a 28-ra! Ha ellenállsz, lapozz a 29-re! 
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Miután feladod magad, a török katonák elvezetnek. Gúzsba kötve 

napokat töltesz a budai vár egy nyirkos, sötét tömlőcében. Az is lehet, 

hogy heteket, ugyanis teljesen elveszíted az időérzéked. Viszont nagy 

megtiszteltetésben lesz részed. Nemsokára személyesen is alkalmad 

nyílik találkozni Ali Abdulrahman pasával, ha nem is egészen úgy, ahogy 

szeretted volna. Lapozz a 7-re! 
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-De Parancsnok Úr! Csak meg tudunk valahogy egyezni!? –kezdesz bele 

mondandódba, hogy tompítsd a kialakult kínos helyzetet. Azonban a 

törökök számolnak vele, hogy keresztény kémek járnak a várban, hogy 

felmérjék a helyzetet egy újabb ostromhoz. Ezért van, hogy a máskor sok 

mindenre kapható katonák, most nem mennek bele semmi ilyesféle 

üzletbe.  

-Add meg magad! –szólít fel még egyszer, s látod arcán többször nem fog 

szólni. Mit teszel?  

Ha megadod magad, ahogy parancsolta, lapozz a 25-re! 

Ha ellenállsz, lapozz a 27-re! 
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Még elő sincs alkalmad rántani fegyvered, a janicsárok már tüzet nyitnak 

rád puskáikkal. Azonnal meghalsz. 

Küldetésed nem járt sikerrel. 
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-ARANYALMA! –vágod rá harsányan.  

-Jól van eriggy be! A fene a jó dolgodat, hogy nem kell silbakoljál és zabálhatsz 

kedvedre odabenn. –mondja fanyar hangon az előbb még utadat álló 

őrparancsnok. A díszlakomán mindenféle ember megfordul, leginkább 

katonatisztek, magasabb rangú hivatalnokok, főpapok és pénzemberek. 

Torkod a szívedben dobog, mikor meglátod Ihámzádét amint fesztelenül 

társalog egy kisebb csoportban. A hosszúszakállú bölcs öreg imám 

eléggé nyitott mindenki felé, így könnyen csatlakozhatsz a társalgáshoz. 

Lapozz a 33-ra! 
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A mecset a Musztafa pasa téren áll, Keletről, a Duna felől az egykori 

halászcéh bástyája határolja. Észak felől a Janicsár aga útja, Nyugatról a 

Kézművesek útja, Dél felől az a névtelen utca vezet ide, melyen a 

zarándokokkal érkeztél. Ahogy a forgatagos utcákat nézed, zaj üti meg 

füledet. Dobokkal és sípokkal hangszerelt zene kíséretében kisebb 

janicsár járőrcsapat érkezik. Ezekkel érkezik egy kikiáltó is, aki a térre 

érve, hangos dobszó után rikácsolva adja tudtul mondandóját: 

-Mohamed igaz Hívei! Adatik tudtul nektek, hogy a Tündöklő és Fenyeséges 

Padisah (itt mélyen meghajol) kegyelméből Mohamed próféta futásának 1097-

ik esztendejében, Saban hónap 25-ik napján, müezzin második kiáltáskor Ali 

Abdulrrahman pasa Öttusa viadalt rendez, melyben a Bajvívás; a Lövészet; az 

Erő; a Stratégia és a Bölcsesség  Tusája kerül megrendezésre. Ezen tusák 

bajnokai fejenként négyszáz aranytallér jutalomban részesülnek, továbbá 

tiszteletükre díszvacsora rendeztetik a pasa palotájában. Jelentkezni a verseny 

napján, a helyszínen, a Tüzérségi téren lehet, dél előtt tíz óráig! Várjuk a bátor 

lelkű vitézeket! Emellett elrendeltetik a várható ostromállapotra való készülődés 

jegyében… mondja tovább kántáló hangon a kikiáltó az aktuális híreket. 

Ez az „öttusa viadal” felkelti a figyelmed. Holnap lesz a napja a török 

időszámítás szerint! Lehet, hogy ez lenne a nagy lehetőség bejutni a basa 

palotájába. Azon a lakomán biztosan ott lesz Ihámzádé is! Ha részt 

szeretnél venni a holnapi versenyen, lapozz 32-re! Ha inkább mással 

próbálkoznál, hogy bejuss a palotába, lapozz vissza a 2-re!  
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AZ ÖTTUSA  

Ali Abdulrahman basa szereti, ha az uralma alatt lévők a legjobb 

formában vannak minden tekintetben. Katonáit, hivatalnokait, 

tisztviselőit körültekintően válogatja meg. Mivel Sztambultól távol, a 

végeken sok mindent maguk kell megoldjanak a Vilajet lakói. A 

katonáktól elvárja, hogy mindig harcra készen legyenek, ezért 

folyamatosan gyakorlatoztatja őket. Hivatalnokaitól, kádijaitól, 

defterdárjaitól elvárja, hogy okosak és kiműveltek legyenek, ezért őket 

gyakran meghívja palotájába, vagy meglátogatja őket, hogy személyesen 

is elbeszélgessen velük. Szóval sokat ad arra, hogy jól képzett emberek 

vigyázzák álmát és az Oszmán Birodalom Nyugati Bástyáját. A palotája 

környékén, a középső várban és a hadszertárban rendezett öttusa is ezt a 

célt szolgálja. De nemcsak a hivatalt betöltöttek vehetnek részt rajta, 

hanem a nagy Oszmani birodalom összes alattvalója. Ez mindenki 

számára remek lehetőség arra, hogy a benne szunnyadó tálentumait 

megmutassa, ha nem is a világnak, de annak egyik fontos szerepet 

betöltő személyének. Így aki jól szerepel, az számíthat rá, hogy felkéri 

Abdi arra, szolgálja alatta a nagy Padisah-ot.  

 



Az öttusa, mint neve is utal rá öt külön versenyből áll. Ezek a Bajvívás; a 

Lövészet; az Erő; a Stratégia és a Bölcsesség Tusája. Ezek egymás után 

kerülnek megrendezésre, abban a sorrendben, ahogy a fejezetben 

szerepelnek. Abdi személyesen akarja látni az összes versenyt. A 

versenyek győztesei 400-400 aranytallér jutalomban részesülnek és 

tiszteletükre a basa nagy lakomát rendez. Ahol ott lesz Ihamzade is! Ha 

részt vennél és megnyernéd valamelyik versenyt, remek alkalom 

kínálkozik találkozni a Szent Mihály arkangyal által említett imámmal. 

Bármelyik tusán részt vehetsz, de mindegyikkel értelemszerűen csak 

egyszer próbálkozhatsz. Ha részt veszel valamelyik versenyben és ott 

győzöl, lapozz az Eredményhirdetéshez! 

Ha akarod, akkor is indulhatsz több versenyben, ha az egyikben már 

győztél. Ilyenkor lapozz az általad választott újabb próbához és, ha 

végeztél az összes általad választott próbával, csak akkor lapozz az 

Eredményhirdetéshez! De arra ügyelj, hogy csak olyan másik próbát 

választhatsz, amely a fejezetben azt követi, amin részt vetél. Ha inkább 

nem indulnál a versenyeken, vagy a végén egyiken sem győzöl,  lapozz 

vissza a 2-re és válasz másik lehetőséget!  

 

A LÖVÉSZET TUSÁJA 

A lövész versenyre a Palota dél-nyugati részén, a külső és a belső falak 

közötti téren, a törökök által Újvilágnak nevezett udvaron felállított 

lőtéren kerül sor. Mindenki számára egyforma keréklakatos puskát 

biztosítanak, senki nem használhat saját fegyvert. A verseny több körből 

áll. Ezekben különböző feladatokat kell teljesíteniük a versenyzőknek, 

hogy tovább jussanak. A versenyen való részvételhez célszerű, hogy 

rendelkezzél a Tűzfegyverek használata különleges képességgel. Ha nem 

rendelkezel ezzel a különleges képességgel, akkor is indulhatsz, de ez 

esetben minden lövésnél 4-et le kell vonj Támadóértékedből! A verseny 

résztvevőinek legtöbbje a janicsárság soraiból kerül ki, de akadnak azért 

köztük, topcsik, naszádosok, vadászok is.  

 



 

 

Első kör 

Összesen ötven résztvevő van, ezeket az első körben, tíz fős csoportokra 

osztják. A te csoportodban öt janicsár, két topcsi és két naszádos van 

rajtad kívül. A másodikként kerültök sorra. Feladatotok a következő. 

Minden versenyzőnek tíz kell lövést leadni, a célra. A cél egy ember 

méretű rongybáb, melyre durva darócból ruhát húztak, hogy jól 

látszanak a lövések nyomai. A feladat egyszerű: harminc öl távolságból 

kell leadnotok tíz lövést a célpontra. Minden lövésnél a Tűzfegyverek 

használata különleges képességnél leírtak szerint járj el! Ahányszor 

sikeres a kockadobás eredménye, annyiszor találtad el a bábot. Ha 

találataid száma 6, vagy annál több, tovább jutottál. Ez esetben lapozz a 

Második körhöz! Ha nem találtad el legalább hatszor a bábot, kiesel a 



versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

Második kör 

Az első körből összesen 25 versenyző jutott tovább. A te csoportodból 

három janicsár és az egyik naszádos. A megmaradt embereket most 

újfent csoportokba osztják, összesen öt, ötfős csoportot képezve ezzel. 

Egy topcsival, két janicsárral és egy vadásszal kerültél össze. Ebben a 

körben a csoportok tagjainak a szalmabábok fejére kell célozniuk. Ötször 

lőhet mindenki, abból háromszor kell találnia a továbbjutáshoz. Most is 

dobj két kockával a Tűzfegyverek használata különleges képességnél 

leírtak szerint! Azzal a különbséggel, hogy most adj kettőt, minden 

dobott értékhez! Ha legalább háromszor találsz, lapozz a Harmadik 

körhöz! Ha nem találtad el legalább háromszor a célpontot, kiesel a 

versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

Harmadik kör 

Összesen tíz versenyző jutott tovább. Eljutottatok a verseny 

elődöntőjéhez. A továbbjutottakat megint csoportokra osztják, kétszer öt 

főre. A csoport tagjainak „párbajt” kell vívniuk egymással, ami azt 

jelenti, hogy egymás melletti lőállásból kell egyszerre lövést leadniuk 

húsz ölnyi távolságra lévő célpontra. A cél öt-öt karón elhelyezett 

köcsögökből áll. A párbaj lényege, hogy párban céloztok rá, aki előbb 

lelövi a magáét, az nyerte a fordulót. Ez azt jelenti, hogy négy 

versenyzővel kell megmérkőzz ilyen módon és mindet le kell győzd! A 

„párbaj” a következőképpen zajlik. Öt köcsög van kihelyezve, tehát öt 

fordulóból áll egy párbaj. Mindkettőtöknél a Tűzfegyverek használata 

fejezetben leírtak szerint dobd meg kockával, hogy talált-e a lövés. Ha 

csak az egyikőtök talál, az azt jelenti ő nyerte a fordulót. Ha mindketten 

találtok, akkor a harc szabályai szerint dobjatok Támadóértéket! Akié 



nagyobb, az találta el előbb a célpontot és ő nyerte a fordulót. Ha 

egyenlő a támadóérték, akkor a forduló döntetlen. Ha az egész párbaj ily 

módon döntetlen lett, ismételjétek meg elölről az öt fordulót és így 

tovább! Előbb-utóbb valamelyik, csak legyőzi a másikat. Csoportodban 

egy vadász, egy topcsi és két janicsár küzd még a döntőbe jutásért. 

Lássuk sikerül-e legyőznöd őket! 

 

Első Janicsár          Harcérték: 8 

Második Janicsár     Harcérték: 9 

Vadász              Harcérték: 10 

Topcsi               Harcérték: 9 

 

Ha legyőzted ellenfeleidet, Lapozz a Döntőhöz! Ha nem sikerül 

mindegyiket legyőznöd, kiesel a versenyből. De még részt vehetsz egy 

következő versenyben! Ha már nem akarsz versenyezni más tusákon, 

lapozz vissza a 2-re és válasz más lehetőséget!  

 

 

Döntő 

A másik csoportból Abdi basa udvari vadásza jutott tovább. Ellenfeled 

nagyon híres céllövő, úgy hírlik egyszer csak úgy szórakozásból ellőtte 



Gürz Eliaz dombjának tetejéről, a vár déli várkapunál lévő Buzogány torony 

csúcsán álló lófarkos boncsokot. Most vele kell lövészpárbajt vívnod! 

Vajon sikerül legyőznöd? Küzdj meg vele, az elődöntő szabályai szerint! 

 

Udvari Vadász     Harcérték: 12 

 

Ha legyőzted ellenfeleidet, Lapozz az Eredményhirdetéshez! Ha nem 

sikerül legyőznöd, vagy szeretnéd, még részt vehetsz egy következő 

versenyben! Ha már nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza 

a 2-re és válasz más lehetőséget!  

 

 



 

AZ ERŐ TUSÁJA 

Az erő tusája tulajdonképpen egy szkanderversenyt jelent. A 

szkanderversenyt az arzenál téren felállított sátorban rendezik. A 

küzdelmek három asztalnál folynak. A résztvevőknek testi erejükre kell 

támaszkodni a küzdelemben. A küzdelmek során dobj először ellenfeled 

számára 2D6-ot és add Erő pontjaihoz! Majd a magad számára is dobj 

2D6-ot és add Erő pontjaidhoz. Ez az érték az Erőharcérték. Addig dobj 

mindkettőtök részére Erőharcértéket, amíg egyikőtök előbb dob 

háromszor magasabbat (nem kell egymás után közvetlenül, lehet úgy is, 

hogy közben a másik is dob magasabbat). Aki előbb dob háromszor 

magasabbat, nyeri meg a küzdelmet. 

 

Selejtező 

 Először a selejtezőkre kerül sor, itt a versenyzők négyes csoportokban 

küzdenek meg egyenként egymással. A te csoportodban ott szerepel egy 

cirkuszi akrobata, egy budai molnárlegény és egy dunai matróz. 

 

Cirkuszi Akrobata      Erő: 8 

Molnárlegény         Erő: 9 

Dunai Matróz:         Erő: 9 

 

Ha kettőt, vagy hármat legyőzöl, lapozz a Középdöntőhöz! Ha nem 

sikerül legalább kettőt legyőznöd, akkor kiesel a versenyből. De még 

részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már nem akarsz 

versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 



Középdöntő 

A középdöntőben a budai kováccsal kerülsz össze. A tűzzel-vassal 

dolgozó ember nehéz munkája során eléggé megerősödött ahhoz, hogy 

sokak kezét az asztalhoz nyomja. Lássuk veled hogy boldogul! 

 

Budai Kovács     Erő: 10 

 

Ha győzöl, lapozz az Elődöntőhöz! Ha nem sikerül legyőznöd, akkor 

kiesel a versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha 

már nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz 

más lehetőséget!  

 

 

 

Elődöntő 

Az elődöntőben egy cirkuszi erőművésszel hozott össze a sors. Ez az 



ember vasakat hajlítgat, ágyúgolyókat kapkod el, homokkal tömött 

hordókat emelget a feje fölé szórakoztatva közönségét, keresve a maga 

kenyerét. Ez a szkanderverseny, hírnevének növelését segítheti. Lássuk 

hogy boldogulsz vele! 

 

Cirkuszi Erőművész     Erő: 11 

 

Ha győzöl, lapozz a Döntőhöz ! Ha nem sikerül legyőznöd, akkor kiesel 

a versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

Döntő 

Eljutottál a szkanderverseny döntőjébe. Ellenfeled a másik elődöntőben a 

Budai kapudánnak, a dunai hajóhadparancsnoknak kezét nyomta 

asztalhoz. Most veled készül ugyanezt tenni hatalmas markával, mellyel 

számos emberi csontot tört már ripityomra. Küzdj meg a környék 

legerősebb emberével, a hírhedt budai hóhérral, hogy megnyerd a 

szkanderversenyt! 

 

Budai Hóhér    Erő: 12 

 

Ha győzöl, lapozz az Eredményhirdetéshez! Ha nem sikerül legyőznöd, 

vagy szeretnél, még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

 



 

 

BAJVÍVÁS 

Sor kerül Abdulrrahman pasa kedvenc tusájára is. A bajvívó versenyt a 

fegyverarzenálként működő egykori palota egy tágas csarnokában 

rendezik. A csúcsíves boltokat tartó oszlopsorok olyanná teszik a belső 

teret, mintha egy bükkerdő fái közt lennétek. Mátyás király szebb 

napokat látott csarnoka, most fafegyverek csattogásától hangos. Ugyanis 

a versenyt gyakorló, fából készült kardokkal és szablyákkal vívjátok. 

Ezek állványokon vannak elhelyezve, melyekből a versenyzők kényük-



kedvük szerint válogathatnak. Életerő pontok levonására itt nem kerül 

sor, hiszen nem vérre megy a játék. Különleges képességeid közül csak a 

Bajvívást használhatod, azt is csak a selejtezőkben. A 

Tűzfegyverhasználatnak, Kopjahajításnak, Fokosharc, Pajzshasználat és Két 

fegyverhasználatnak itt azért nincs helye, mert egy fafegyverrel zajlanak a 

mérkőzések. A harc során az nyer, aki háromszor eltalálja ellenfelét, a 

másik előtt. A küzdelmek három kör alakú küzdőtéren zajlanak.  

Selejtezők 

Először a selejtezőkre kerül sor, itt a versenyzők négyes csoportokban 

küzdenek meg egyenként egymással. A te csoportodban egy izmos 

kopasz férfi, egy párducmozgású, kecses kaukázusi lány és egy fekete 

ruhás, eltakart arcú, tuareg került. Küzdj meg egyesével csoportod másik 

három versenyzőjével.  

 

Izmos kopasz férfi     Harcérték: 8 

Kaukázusi Lány        Harcérték: 8 

Fekete Tuareg          Harcérték: 9 

 

Ha kettőt, vagy hármat legyőzöl, lapozz a Középdöntőhöz! Ha nem 

sikerül legalább kettőt legyőznöd, akkor kiesel a versenyből. De még 

részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már nem akarsz 

versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

Középdöntő 

Túljutva a selejtezőkön már keményebbek az ellenfelek. Innentől kezdve 

a Bajvívás képességét nem tudod használni, mert az idáig jutott 

versenyzők -így, vagy úgy- de mind képzett bajvívók és nehezen dőlnek 

be olyan trükköknek, amit más ellenféllel szemben elsüthetsz. A 



középdöntőben egy janicsár tiszttel kerülsz össze. A janicsár tiszt széles, 

köríves mozdulatokkal dolgozik erősen ívelt, samsírpengét utánzó fa 

fegyverével. Mérd össze vele fegyvered! 

 

Janicsár tiszt     Harcérték: 10 

 

Ha győzöl, lapozz az Elődöntőhöz! Ha nem sikerül legyőznöd, akkor 

kiesel a versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha 

már nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz 

más lehetőséget!  

 

 

 

Elődöntő 

Az elődöntőbe kerültél. Egy robosztus, izmos szerecsen szpáhival vívsz 

meg. Ellenfeled olyan óriási, mintha a meséből került volna ide. 



Iszonyatos erős csapásaival szinte kiüti fegyvered a kezedből, de ha elég 

ügyes vagy, megtalálod a fedezetlen réseket testén. 

 

Szerecsen Szpáhi     Harcérték: 10 

 

Ha győzöl, lapozz a Döntőhöz! Ha nem sikerül legyőznöd, akkor kiesel 

a versenyből. De még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

Döntő 

Miközben kipihened az előző harcban szerzett fáradalmaidat, van időd 

megszemlélni leendő ellenfeledet harc közben. A másik elődöntőben egy 

hórihorgas termetű, renegát talján vív vékonyabb, rapírra emlékeztető 

fegyverrel egy másik mesebeli lényhez hasonló termetű harcossal. 

Csakhogy a te elődöntőd "mesefigurája" egy óriás volt, ez pedig inkább 

törpére emlékeztet. Az alacsony, de nem zömök termetű bajvívóról 

laikus személő meg nem mondaná, hogy hatvan párbajban győzött és 

csak egyszer győzte le egy fiatal magyar huszártiszt, bizonyos Bezerédy 

Imre. Erről tanúskodik egy homlokán végigfutó heg. Ha nem feszélyezne 

a döntő izgalma, még élveznéd is a két teljesen eltérő stílusú vívó 

összecsapását. A küzdelem elején úgy tűnik, a kis termetű anatóliainak 

esélye sincs találatot bevinni ellenfelének. A ruganyos mozgású talján 

itáliai stílusával sokszor pálya szélre szorítja ellenfelét, azonban amaz a 

végén mindig ügyesen kitér előle. Aztán hosszú küzdelmet követően az 

anatóliai beugrik és vág. Megvan az első találat. Nem sokkal később 

újabb vágása talál. Végül úgy győzi le ellenfelét, hogy egy találatot sem 

kapott. 

A döntő előtt mindkettőtöknek fél óra pihenés áll rendelkezésére. 

Miután kipihentétek magatokat kezdődhet a hajrá. Kemény küzdelem 

lesz, emlegetni fogják a következő évszázad vívómesterei eleget. 



 

Anatóliai Bajnok     Harcérték: 12 

 

Ha győzöl, lapozz az Eredményhirdetéshez! Ha nem sikerül legyőznöd, 

vagy szeretnél, még részt vehetsz egy következő versenyben! Ha már 

nem akarsz versenyezni más tusákon, lapozz vissza a 2-re és válasz más 

lehetőséget!  

 

A STRATÉGIA TUSÁJA 

Ez a tusa sakkversenyt jelent, melyet az arzenál tér mellett egy 

emelvényen lévő, 8X8 világos és sötét márványlapból álló padlón 

játszotok. Ezen derékmagas, szépen faragott, míves világos és sötét fa 

bábokat mozgatnak szolgák, a játékosok utasításai szerint. A játékosok a 

tábla két végénél, egy-egy emelvényen lévő kényelmes széken ülve 

irányítják a bábokat mozgató szolgákat.  

 A mesterek szerint a sakkjáték három részből áll. Megnyitásból, 

középjátékból és végjátékból. Te is eszerint játszol ellenfeleiddel. Minden 

játékrész három fordulóból áll. Ilyenkor ellenfelednek és magadnak is 

dobsz 2D6-ot. A dobott értéket a harc szabályaihoz hasonló módon add 

intelligencia értékeitekhez. Ezt nevezzük itt Lépéshelyzet értéknek. 

Akinek egy fordulóban Lépéshelyzet értéke kétszer, vagy háromszor 

nagyobb a másiknál, megnyerte az adott fordulót. Az új fordulóban 

kezdődik minden előröl. Annyi a különbség, hogy aki a Megnyitást 

megnyeri, a Középjátékban minden dobása során 2D6+1-et, aki pedig a 

Középjátékot nyeri meg, az a Végjátékban 2D6+2-tőt ad Lépéshelyzet 

értékéhez. Ez utóbbi esetben, ha a Megnyitásban is nyert, az ott kapott 

plusz egy pont már nem számít bele a Végjáték Lépéshelyzet értékeibe. 

Tehát nem hármat, csak kettőt ad Lépéshelyzet értékéhez. Aki a 

Végjátékot nyeri meg, az értelemszerűen a győztes. Ez azt jelenti, hogy 

mattot adott ellenfelének, vagy olyan lépéshelyzet előnybe került, hogy a 

másik feladja a játékot. Ha a végjáték során úgy alakulna, hogy nincs 



győztes, az pattot jelent. Ilyenkor kezdjetek egy új játékot. A Megnyitás 

során lehetőséged van úgynevezett susztermattot adni, vagy kapni. Ez 

azt jelenti, ha a Megnyitás során bármelyik fél dupla hatost dob a 

kockával, a vakszerencse folytán mattot ad. Dupla egyes dobás esetén, 

viszont ő kapja a mattot. Ez a lehetőség, csak a Megnyitás során 

lehetséges, hiszen később már kifejlődött az állásotok, ez pedig nem tesz 

lehetővé ilyen manővert. 

 

 

Selejtező 

Három ellenféllel kell megküzdj egymás után! Csoportodba kereskedők 

kerültek, akik még könnyű ellenfelek, hisz csak a maguk 

szórakoztatására játszanak. 

 

Kelmeárus      Intelligencia: 7 

Kalmár         Intelligencia: 8 

Dohányárus     Intelligencia:7 



 

Ha kettőt, vagy hármat legyőzöl, lapozz az Elődöntőhöz! Ha nem 

sikerül legalább kettőt legyőznöd, akkor kiesel a versenyből De még 

részt vehetsz a következő versenyben! Ha ott már nem akarsz 

versenyezni, lapozz vissza a 2-re és válasz más lehetőséget!  

 

Elődöntő 

Elődöntős ellenfeled már jobban ért a sakkjátékhoz. A várőrség 

parancsnoka az, aki nagyon szeret sakkozni és mindig játszik, amikor 

lehetősége adódik rá. A palota őrei között még nem akadt legyőzője. 

Küzdj meg vele is! 

 

Várparancsnok     Intelligencia: 9 

 

Ha győzöl, lapozz a Döntőhöz ! Ha nem sikerül legyőznöd, akkor kiesel 

a versenyből. De még részt vehetsz a következő versenyben! Ha ott már 

nem akarsz versenyezni, lapozz vissza a 2-re és válasz más lehetőséget!  

 

 

 

 



Döntő 

Eljutottál a sakkverseny döntőjébe. A Budai Vilajet legjobb játékosával, a 

minden hájjal megkent, ravasz Kádival kell megküzdened. Mivel 

mindketten tapasztalt játékosok vagytok, ebben a játékban nem eshet 

meg a susztermatt lehetősége egyik fél részéről sem. 

 

Budai Kádi     Intelligencia: 12 

 

Ha győzöl, lapozz az Eredményhirdetéshez! Ha nem sikerül legyőznöd, 

még részt vehetsz a következő versenyben! Ha ott már nem akarsz 

versenyezni, lapozz vissza a 2-re és válasz más lehetőséget!  

 

 

 



A BÖLCSESSÉG TUSÁJA 

A Bölcsesség próba lényege, hogy félig elmesélt rejtélyes történetek végét 

kell megfejtenie a versenyzőknek. Mindössze hatan vesztek részt a 

versenyen. Mindegyikőtök leül a mesélő elé, kezében egy palatáblával, 

melyre krétával írja fel a megfejtést. A mesélő egy hosszú, ősz szakállú 

idősebb ember, afféle igazi „keleti bölcs”. Szíved nagyot dobban, mikor 

megtudod, hogy maga Ihámzádé az. Tizenkét talányos történetet 

hallgattok végig tőle, mindegyik után egy homokóra jelzi a válaszra 

kapott időtöket (ez három percnek felel meg). Az idő lejárta után a bírák 

elveszik tőletek a táblákat és megnézik a válaszotok, majd letörölve 

visszaadják azt. Olvasd el figyelmesen a történeteket, majd válaszolj 

három percen belül a kérdésekre. Miután válaszoltál, vagy letelt a három 

perc olvasd el megfejtését, majd olvasd tovább a következő történetet. A 

megfejtéseket a történetek végén találod. Jegyezd fel kalandlapodra 

összesen hány történet rejtélyét tudtad helyesen megfejteni! 

 



Első történet:  

A tanúskodó fa 

Gül Babához, egyszer két panaszos érkezett. Az egyik a sovány Bekbek, a 

másik a kövér Bakbak. Mindketten kalmárok voltak. Bekbek állítása szerint 

kölcsön adott egy zacskó aranyat Bakbaknak, minek tényét amaz 

határozottan tagadja, így nem is akarja visszafizetni azt. 

-Egy hónapja egy erdei útkereszteződésnél adtam át neki a zacskó aranyat. Még 

a nagy tölgyfára is emlékszem amely alatt álltunk. -állítja kétségbeesetten 

Bekbek. 

-Egy szó sem igaz az egészből! Még azt sem tudom, hol az a tölgyfa, amely alatt 

állítólag kölcsön kaptam azt a zacskó aranyat. -válaszolt indulatosan Bakbak. 

Az öreg Gül Baba hosszú szakállát simogatva eképp szólt Bekbekhez: 

-Ha ott volt az a tölgyfa mikor kölcsön adtad a pénzt, akkor semmi gond. Még 

most is ott kell legyen. Menj el az erdőbe és kérd meg arra, jöjjön el hozzám és 

tanúskodjon melleted!  

-De Gül Baba! Miket beszélsz!? Hogy tudna eljönni az a fa ide, hogy 

tanúskodjon melletem? 

-Mond meg neki, hogy én hívom! Akkor el fog jönni. 

A szegény Bekbek nem nagyon hitte ezt. De nem volt mit tenni, elment a 

fához, hogy idehívja tanúskodni. Addig Gül Baba hellyel kínálta 

asztalánál Bakbakot. Egy darab idő elteltével azonban elkezdett 

nyugtalankodni.  

-Soká elmarad ez a Bekbek. Csak tán nem esett valami baja útközben? -kérdezte 

aggodalmasan a jóságos öregapó. 

-Ne nyugtalankodjék a szíved Gül Baba! Fél napi járóföldre is megvan az a fa 

oda s vissza. Öreg estve is lesz, mire visszaér. 

Így is történt, hogy éjszaka megérkezett Bekbek. 

-Gül Baba! Kértem szépen a fát. Mondtam, hogy Te hívod, de mégsem jött el. -

panaszolta elkeseredetten a kalmár. 



-Dehogynem Bekbek. Míg oda voltál a fa itt járt és tanúskodott melletted! 

Úgyhogy Bakbak -fordult oda a másik kalmárhoz -fizesd szépen vissza a 

kölcsönt, amivel tartozol. 

-Hogy érted ezt Gül Baba? -kérdezte csodálkozva Bakbak - hiszen végig 

ketten voltunk, nem járt itt senki, nemhogy egy erdei fa! 

 

Kérdés: Hogyan értette ezt Gül Baba? Miért mondta, hogy idejött és 

tanúskodott a fa Bekbek mellett? 

  

Válasz: Ugyebár Bakbak azt állította nem is tud róla, hol az a tölgyfa, ahol 

Bekbek állítása szerint kölcsönadta neki a zacskó aranyat. Akkor honnan 

tudta, hogy a fa félnapi járóföldre fekszik? Nyilván onnan, hogy valóban 

ott kapta kölcsön a zacskó aranyat. 

 

 

Második Történet: 

 Két borbély 

Sztambulban a szultán főnyomozója egy ügynek sehogy nem bírt a 

végére járni. Valaki behatolt a szultáni hárembe és elrabolta a 

fényességes padisah 526-ik feleségét. A tettes áldozatával felszívódott 



Sztambul zegzugos sikátoraiban. A Főnyomozó már letett arról, hogy 

ennek az emberrablásnak valaha is a végére jár, így nem is nagyon 

foglalkozott már az üggyel. A szultán is úgy látszik megbékélt már. Nem 

hívogatja naponként színe elé, hogy előkerült-e a tettes, mondván 

hóhérai már ki is szemelték neki a zsákot, melybe belevarva mehet az 

Aranyszarv-öböl mélyére. Azonban egy nap, a szultán virágoskertjében, 

mikor a felügyelő a fényességes Padisah színe elől távozott, egy sötét 

csuklyás alak állott elébe. Halk suttogó hangon szólította meg. 

-Ne törödjön vele ki vagyok! Tudom ki hatolt be a szultán háremébe, és rabolta el 

526-ik feleségét. Menjen el a Sztambultól napi járófölre fekvő Gólyafalvába. Ott 

dolgozik két borbély. Amelyik borbély kettejük közül jobban dolgozik, ő a tettes. 

A főfelügyelő ugyan nem állhatta az ilyen informátorokat, de hosszú 

szakmai múltja miatt megtanulta, jobb mindenre odafigyelni. El is ment 

a Gólyafalvába, két markos legényét magával vitte. Mikor a faluba értek 

megtudták valóban két borbély dolgozik itt. Az egyik a főtértől rövid 

járásnyira Kelet felé, a másik sem messzebb, csak nyugati irányban. 

Találomra először elmentek a keleti irányban lévőhöz. Meg is találták a 

borbélyüzletet, de a látvány ami odabenn fogadta, igencsak 

megdöbbentette, az amúgy sokat látott felügyelőt. Egy ápolatlan borbély, 

rongyos, foltos kötényben nyírta és kefélte éppen a székében ülő 

kuncsaft szakállát. A borbély frizurája, mint a szalmaboglya, össze-vissza 

belenyírva, a szakálla pedig legcsapzottabb sztambuli koldusét is 

alulmúlta. Az üzletben egy bazárt megszégyenítő zsivaj uralkodott, a 

padlón haj- és szakálltincsek halmokban álltak, a levegőt pedig vágni 

lehetett a csibukus pipafüsttől. Felügyelőnk és kísérete szinte háttal ment 

ki az üzletből amilyen gyorsan csak tudtak, nehogy valamelyiküket a 

csapzott üstökű borbély a székébe találja ültetni. 

Elmentek hát, hogy megnézzék a másik borbélyüzletet is. A két üzlet 

közti különbséget énekelni lehetett. Ez az üzlet tisztán ragyogott, a padló 

felmosva, a levegőt rózsaolaj illat járta át. A borbély maga tiszta 

kötényben, rendezett szakállal és frizurával várta az üzletébe érkezőt.  

Megvan a tettes! - mondta elégedetten a felügyelő legényeinek. Ezután 

visszatértek az előző üzletbe és a csapzott borbélyt rögvest le is 



tartóztatta. A szerencsétlen fogoly másnap a szultán színe előtt be is 

vallotta, hogy ő járt a háremben, hogy ott lévő szerelmét kiszabadítsa. A 

szultán éppen jókedvében volt, mert kedvenc felesége megszülte a 

trónörököst. Ezért megkegyelmezett a szörnyű halálra szánt borbélynak, 

sőt még a szerelmét is elengedte vele. 

 

Kérdés: Miből jött rá a felügyelő, hogy a két borbély közül az első, aki 

jobban dolgozik? 

  

Válasz: Mint a történetből kiderült, Gólyafalván összesen két borbély 

dolgozott. Ezért a két borbélynak, nem sok választása maradt, kivel 

tegyék rendbe frizurájukat. Ebből következően a jobban dolgozó 

borbélyt a rosszabb nyírta és fordítva. Ezért volt oly rémes a szakáll és 

hajviselete a jobb, illetve rendezett kinézete a rosszabb borbélynak. Az 

üzletében uralkodó füstre és zsivajra pedig egyszerű a magyarázat. 

Mivel ő dolgozik jobban, mindenki őt keresi fel a faluból, akik persze 

várakozás közben hangosan tereferélnek és pipáznak. A folyton dolgozó 

borbélynak meg nem sok ideje marad a haj- és szakállnyírások között 

takarítani, rendet rakni, szellőztetni. 

 

 

Harmadik történet:  

A hentes és a kelmeárus 



Naszredin Hodzsa a bölcs éppen törvénynapot tartott. Rengeteg panaszos 

érkezett, rengeteg vitás kérdésben tett igazat. Beállított hozzá egy sovány 

kelmeárus és egy kövér hentes is. A kelmeárus ekként panaszkodott: 

-Hodzsa! Látod ezt a kövér embert. Hentes és a boltja az én boltom mellett van, 

de az a zsák pénz, amit a kezében szorongat, az már az enyém! 

-Ne higyj neki Hodzsa! Egyszerűen szeretné elorozni a tisztes bevételemet. -

vágta rá a kövér hentes - Elmondom  sorjában, mi történt. Csak egy 

deszkapalánk választja el az ő ócska, koszos kelmeüzletét az én mészárszékemtől. 

Egy szép napon eszébe jutott őkelmének a pallón lévő lyukon átkukucskálni, 

mikor a havi bevételemet számoltam éppen. Valószínű ekkor fájdult meg a foga 

az én pénzemre. 

-Hazudik! Ne higgy neki Hodzsa! Pont ő lopott meg engem! A pernahajder. 

Az esett hallatán Naszredin, miután csendre intette a perlekedőket, 

hozatott egy kondért segédeivel, amit tele töltöttek vízzel. A kondér 

vízbe beleöntötték a zsák pénzérmét. A vizet felforralták, majd levették a 

kondért a tűzről. A kristálytiszta víz alján ott látszottak a csillogó 

pénzérmék. Naszredin a henteshez fordulva eképp szólott: 

-Na add csak szépen vissza a pénzt jogos tulajdonosának, a kelmeárusnak! 

Legközelebb ne vedd el a másét! 

 

Kérdés: Miből jött rá Naszredin, hogy a pénz a kelmeárusé volt? 

  

Válasz: Mikor a kondér vizet felforralták, a kristálytiszta vízben jól 

látszottak a kondér alján csillogó aranypénzek. Ha valaki húsból levest 

főz, akkor a hús leve, a húsban lévő zsírtól zavarossá válik. Tehát nem 

lesz kristálytiszta. A hentes hússal dolgozik nap mint nap, így a keze 

alaposan zsírossá válik. Ha a pénz, amit bevallása szerint számolt, az övé 

lett volna, akkor az érmék felülete is zsíros lett volna. A zsírtól pedig 

nem lett volna kristálytiszta a kondérban forralt víz. 

 



Negyedik történet:  

Az életmentő álom 

A sztambuli Kapudán Basa, az Ozmán tengeri flotta parancsnoka 

hosszabb tengeri útra készülődött egy kisebb gályarajjal a Krími-tatárok 

kánjához követségbe. Az utazás előtti estvén a basa a tulipános kertjében 

sétálgatott, élvezve a Holdsütötte éjszakai tenger levegőjét. Mikor 

hajózott a világ hét tengerének valamelyikén, mindig varázsába tudta 

keríteni a nagy sajthoz hasonló égitest, ahogy a fekete égbolton ragyog. 

Ezen az éjszakán viszont a hatalmas égitesten kívül más is felborzolta 

kedélyeit. Ahogy sétálgatott egyszer csak előtte termett 

testőrparancsnoka. 

-Nagyuram! Hallom holnap útra kelsz a Krími-tatárok földje felé a Fekete 

tengeren. Kérlek várj még néhány napot az indulással! Tegnap éjjel, mikor az 

őrség parancsnokaként fenn az őrtorony szobájában aludtam, borzalmas 

álomban volt részem. A flotta, mellyel nekivágtál a görögök tengerének szörnyű 

viharba került. Egy matróz nem sok, annyi nem maradt életben hírmondóként a 

gályákról. Lehet, hogy fecsegő vénasszonyokhoz hasonlónak tartasz, de ez az 

álom olyan valóságosnak tűnt. Nagyon kérlek, várj még néhány napot az 

indulással! 

A Kapudán Basa maga sem tudta mitévő legyen. Valóban babonás, 

fecsegő vénasszonyok pletykájához hasonlított a testőrparancsnok 

mondandója, ugyanakkor belül úgy érezte jobb lenne hallgatni rá. Végül 

úgy döntött, mégis vár egy hetet az indulással. A szultánnál majd 

kimagyarázza magát, hogy elhúzódtak az előkészületek. Mikor a 

következő héten elindult, a Fekete-tenger torkolatának partjainál 

szörnyű képek fogadták a flottát. A parti szirteknek csapodva kisebb és 

nagyobb hajók százainak maradványai hevertek mindenütt, amerre a 

szem ellát. A helyi révkalauztól megtudta egy hete szörnyű vihar dúlt, 

pont azon napon, mikor eredetileg útra akart kelni. 

 -Még most sem tudják pontosan hány hajó, s hány ember veszett oda, azon 

szörnyű éjjelen.- panaszolta gyászoló hangon a révkalauz.  

A basának rögvest eszébe jutott testőrparancsnoka, aki vészjósló álmával 



megmentette az életét. Hamar oda is hívta az első tisztjét. 

-Hallod-e! Magadhoz veszel néhány matrózt és a vitorlás bárkámmal 

visszatértek Sztambulba. A kincstáramból kimérsz ötszáz aranyat és átadod a 

testőrparancsnokomnak. Majd közöld vele, hogy hordja el magát, nem szolgálhat 

nekem többé! Mire visszatérek hűlt helyét sem akarom látni! 

 

Kérdés: Miért bocsátotta el a basa testőrparancsnokát?  

  

Válasz: Az őrparancsnok ugyebár azt mondta, éjjeli őrködés álmodta 

meg a katasztrófát. Vagyis elaludt szolgálat közben, ráadásul az őrség 

parancsnokaként. Ez olyan fegyelmi vétségnek számított a Kapudán 

szemében, hogy nem lehetett tovább maradása. 

 

 

 

Ötödik történet:  

A halálos álom 

-Hidd el nekem Kádi, nem mérgeztem meg a barátom! -bizonygatta a bíróság 



elé hurcolt Juszuf, akit azzal vádoltak, hogy arzént öntött a poroszlók 

által holtan talált Ibrahim serbetjébe egy lakodalmon -Ibrahim elaludt a 

mulatság alatt, én pedig meg akartam tréfálni. Nem tudhattam, hogy azt 

álmodja, hogy a vesztőhelyre vezetik és álmában a hóhér bárdja épp a nyakához 

ért mikor ujjammal ott megcsiklandoztam. 

-Hallod-e, eddig hittem az ártatlanságodban, de ezzel a mesével alapos gyanúba 

keverted magad! - mondta a mindig nyugodt kádi felcsattanó hangon. 

Kérdés: Mitől vált gyanússá a kádi szemében az ártatlanságát 

bizonygató Juszuf? 

  

Válasz: Ha valaki meghal, akkor nem tudja elmesélni másnak az álmát. 

Márpedig Juszuf a meghalt barátja álmára hivatkozott. 

 

Hatodik történet:  

Gyilkosság a gőzfürdőben 

Zülfikárt az eunuchot azzal vádolják, hogy megölte a gőzfürdőben a 

dohányárus Izmaelt. A kádi elé idézett tanú ekként számolt be az esetről. 

-Odaszaladtam és a fürdő ablakán lestem be, mikor arra a szörnyű sikolyra 

felfigyeltem odabentről. Annyit láttam, hogy a pucér eunuch egy szál 

fürdőlepedővel a szebbik fele körül, egy buzogánnyal a kezében a meggyilkolt 

ember felé tart. Azonban farkasordító hideg volt odakinn. Benn a fürdőben meg 

párás volt a levegő, mely a kilátást akadályozta. Mire egy tenyérnyi csíkot 

tudtam magamnak az ablakon törölni, már ott feküdt az áldozat vérbe fagyva, a 

lenge öltözetű Zülfikárnak pedig csak a hátát láttam, ahogy kiszaladt a medencés 

teremből. 

-Hallja-e a tanú! Ha hamisan tanúskodik, magát is szörnyű gyanúba keverheti! 

Nem beszélve, hogy a törvény a hazug tanúkat is bünteti! -mondotta a kádi a 

tanú vallomását meghallgatva. 

Kérdés: Mit mondott a tanú, hogy vallomásáról megállapította a kádi, 

hogy hazudik? 



  

Válasz: Ha fürdőben meleg volt, kinn pedig hideg, akkor az ablak 

belülről kellett párásodjon. A tanú pedig azt állította, kint állva törölte 

szárazra az ablakot. Mivel ez lehetetlen, erre a tanú is rájött volna, ha 

valóban be akart volna nézni azon az ablakon. 

 

 

 

Hetedik történet:  

Halott a palotában 

A budai basa palotájába egy nap előkelő vendégek érkeztek. A vendégek 

tiszteletére a házigazda nagy lakomát rendezett, mely késő estig eltartott. 

A mulatság vége felé a vendégek elkezdek szállingózni kijelölt 

szálláshelyükre. A éjjeli őrség parancsnokának azonban feltűnt, hogy az 

egyik vendég nemhogy távozni nem akar, de órák óta ott van hátradőlve 

az egyik díványon. Mikor odament hozzá, hogy végre őt is kitessékelje, 

megdöbbenve vette észre a vendég maradásának okát. A kövér 



kereskedőnek a mellkasán, pont a szíve alatt egy szúrt seb tanúskodott 

róla, gyilkosság áldozata lett. Rögvest jelentette a budai basának, aki 

összes vendégét felkeltve az ebédlőcsarnokba rendelte. 

-Mi az Basa? Miért nem hagysz aludni minket? 

-Tényleg! Mi a fészkes fülemüléért csődítettél ide minket az iccaka közepén. -

kérdezték itt is ott is álomittasan a vendégek. 

-Épp azt álmodtam, hogy egy gyönyörű kertben, gyönyörűszép hurik táncoltak 

nekem... 

-Gyilkosság történt! Valaki egy késsel szíven szúrta Mehemedet, a kereskedőt. -

válaszolta az őrség parancsnoka 

-Ez borzasztó!  

-Bármelyikünk áldozatul eshetett volna! 

-Az őrség miért nem védte meg az áldozatot!? 

-Mindensetre jellemző a testőreidre Basa! Nem elég, hogy hagyták meggyilkolni, 

már több mint három órája ott fekszik holtan ... azok meg csak most vették észre. 

- Hát a szegény Mehemed már ugyan fel nem támaszthatjuk és az őrség is 

jobban vigyázhatott volna a vendégeim életére. ... Hanem úgy gondolom megvan 

a gyilkos! ... Saját magát árulta el. - válaszolta a basa a neki szegett 

támadásokra. 

 

Kérdés: Miből jött rá a budai basa, hogy ki volt a tettes?  

  

Válasz: „már több mint három órája ott fekszik holtan ... azok meg csak most 

vették észre” –mondta az egyik vendég. Vajon honnét tudhatta, hogy 

mióta fekszik ott holtan? Ha semmi köze a gyilkossághoz és valóban az 

igazak álmát aludta éjjel, akkor a gyilkosság időpontja is ismeretlen 

kellett volna legyen számára. 

 



 

 



Nyolcadik történet:  

A lassabb ló 

A furfangos lótolvajnak, Alinak meghalt az édesapja. Ketten voltak 

örökösei, a bátyjával Bajaziddal. Jó testvérekhez hűen igyekeztek eleget 

tenni apjuk végrendeletének. Igen ám, de a végrendelet egyáltalán nem 

volt könnyen teljesíthető. Apjuk arra a fiúra hagyta minden vagyonát, 

akinek a lova lassabb a másikénál. Na jó, de ezt hogy tudják eldönteni? 

Hiszen, ha versenyeznek, akkor nyilván mindkét fél igyekszik nem 

hajszolni hátasát, hiszen ha nyer, mint a gyorsabb ló tulajdonosa, elesik 

az örökségtől. Egyszer csak Alinak furfangos ötlete támadt. 

-Megvan! Üljünk lóra és irány a várostól egy órányi távra lévő nagy tölgyfa, az 

útkereszteződésnél! Ezzel a versennyel eldönthetjük, kié legyen az örökség! 

 

Kérdés: Hogy értette ezt Ali? Hiszen az örökséget az a fiú kapja, 

akinek lassabb lova van. Akkor miféle versenyről van itt szó? 

  

Válasz: Ali azt mondta „üljünk lóra”, de ezt úgy értette, mindketten a 

másik lovára üljenek. Így aki előbb ér oda, annak a lova a lassúbb és ő 

kapja az örökséget, hiszen a másik fiú lovagolt. 

  

Kilencedik történet:  

Méhek tanúskodnak 

Naszredin Hodzsához egyszer beállított valaki. 

-Hodzsa! Segíts kérlek! Valaki az éjjel a méhesemben járt és ellopta a méheimet. 

Az öreg bölcs a szakállát símogatva eképp szólott hozzá: 

-Hívd ide a szomszédaidat! Hadd vegyem őket szemügyre! 

Így is történt, a panaszos elhívta a környezetében lakókat az öreg 



bölcshöz. 

-Mit csődíted ide az egész falut! Nem megmondtam neked, csak a méhtolvajt 

hívd ide! Könnyen ráismerhettél volna, hiszen néhány a méheid közül még most 

is ott köröz a válla körül. 

Annak ellenére, hogy egy szomszéd válla körül sem köröztek méhek, 

mégis kézre került a tolvaj.  

Kérdés: Ez hogy lehetséges? 

  

Válasz: Bár valóban nem köröztek méhek a tolvaj válla körül, de ő 

amikor meghallotta, hogy méhek köröznek a válla körül, hirtelen 

odakapta a fejét, hogy megnézze. Ezzel a mozdulattal el is árulta magát. 

 

 



Tízedik történet:  

Kavicsok 

Egy gonosz király egyszer kivégezni készült birodalma legszebb 

lányának az édesapját, aki kincstárnok volt és koholt vádak alapján 

tartatott fogva. A király a kivégzésre kitűzött nap előtt épp a kertjében 

sétált, mikor elébe termett a leány. 

-Felséges Uram! Kérlek könyörülj meg édesapámon és ne végeztesd őt ki! 

-Igazán sajnálom kedves lányom, de apád rosszat tett, ezért bűnhődnie kell. 

Hová lenne a birodalmam közbátorsága, ha a latrokat és gonosztevőket csak úgy 

szíre-szóra szabadon engednénk. 

-Tudom bölcs király, de apám ártatlan. Ott sem volt a gaztett idején, és 

egyébként is jó alattvalód. Mindig teljesíti a rábízott feladatokat, soha nem 

hiányzott egyetlen krajcár sem, amíg egyedül felügyelte a rábízott 

kincseskamrát. Amióta megbíztad azt a lator helyettesét, azóta vannak a gondok. 

-Nem úgy leányom! Mégiscsak apád volt a Főkincstárnok, tehát ő felel azon 

háromezer arany hiánnyal, amit sarcként kellett volna elküldenem a kutyafejű 

tatárok kánjának. De tudod mit? Mit szólnál, ha a Nagy Isten ítélkezne 

ügyében. Ahogy a Bibliában olvasható az igazak fehér, a gonosztevők fekete 

kavicsot kapnak. Innen az útról felveszek egy fehér és egy fekete kavicsot. Te 

padig választasz közülük összeszorított kezemből. Ha a fehéret választod, akkor 

apád ártatlan és én elengedem őt. De, ha a feketét, akkor mint gonosztevőnek 

bűnhődnie kell. 

A gyönyörű szép leánynak nem volt mást tennie, beleegyezett a 

kegyetlen játékba, mert így legalább volt esélye arra, hogy édesapja 

életben maradjon. Igen ám, csakhogy észrevette, hogy a gonosz király 

két fekete kavicsot vett fel és rejtette el őket markába.  

'Micsoda Istenítélet ez, ahol csalnak!?' -gondolta magában ijedten a leány. 

Azonban az Úristen mégis azon a párton áll, ahol az igazság lakozik. A 

kincstárnok leányát nem csak szépséggel, de ésszel is megajándékozta. 

Úgyhogy az hamar kivágta magát a szorult helyzetből és sikerült 

megmentenie édesapja életét. 



 

Kérdés: Hogy tudta a lány megmenteni halálra szánt édesapját.  

  

Válasz: Mikor a lány elvette az egyik fekete kavicsot a kettőből, melyeket 

a király a kezében tartott, hirtelen mozdulattal a színes kavicsok borította 

földre ejtette azt. –De ügyetlen vagyok Felség! –szabadkozott a királynak –

de tudod mit, mutasd meg kérlek a másik kavicsot, mely a kezedben maradt, így 

megtudhatjuk milyen színű volt, amit elejtettem. 

Erre a király nem tudott mit tenni, hiszen kezében fekete kavics volt. 

Miután nem akart lebukni, kénytelen volt szabadon engedni halálra 

szánt kincstárnokát. 

 

Tizenegyedik történet:  

Életfogytiglani ítélet 

Egy dúsgazdag maharadzsa egyik kedvelt időtöltése volt, hogy 

rendszeresen bejárt börtönébe, hogy ott rabjaival elbeszélgessen. Minden 

gazdagnak van valami különös hóbortja, ennek ez volt. Ha valaki 

megtetszett neki, azokat mindig valamilyen kegyelemben részesítette. 

Így történt a jómúltkor is. Egy rabbal hosszas beszédbe elegyedet, jót 

diskuráltak a világ dolgai felett. A maharadzsának annyira megtetszett 

eszes rabja, hogy elrendelte a börtönparancsnoknál, engedje el a rab 

büntetésének felét. Igen ám, de nem volt az olyan könnyű! Ugyanis a rab 

életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltetett és fogalma sem volt senkinek 

arról, meddig fog még élni. Azonban a börtönparancsnok esze helyén 

sem aszalt füge volt, hamar talált megoldást a parancs végrehajtására. 

 

Kérdés: Hogyan tett eleget a börtönparancsnok a maharadzsa 

utasításának? 

  



Válasz: Miután senki nem tudta, mennyi ideig él még ez az ember, a 

börtönparancsnok naponként felezte meg a büntetést. Egyik nap haza 

mehetett, a másik napot benn kellett töltse a rab. Így sikerült elfelezni az 

életfogytiglani ítéletet. 

 

 

 

Tizenkettedik történet:  

Az elmaradt kivégzés 

Egy másik esetben pedig a következő történt. A maharadzsa egy 

kivégzésre szánt embert látogatott meg. A latort lefejezni készültek 

másnap. Mikor a maharadzsa megjelent tömlöcében, a rab kegyelemért 

könyörgött. 

-No te címeres gazember! Ha igazat mondasz nekem, akkor megkegyelmezek és 

fejed vétele helyett felakasztatlak. De ha hazudsz, akkor marad a fejezés. 

-Mi sem egyszerűbb Felség! .... 



A rab olyat talált mondani, hogy a maharadzsa nem akasztatta fel, de 

még fejét sem vétette. Sőt egy zacskó arannyal még útjára is bocsátotta, 

mondván ilyen eszes emberek kellenek birodalmába. 

 

Kérdés: Mit mondott a rab a maharadzsának? 

  

Válasz: „-Engem le fognak holnap fejezni!” –mindössze ennyit mondott a 

halálra ítélt rab. Ha ezzel igazat mondott, akkor fel kell akasztani. Igen 

ám, de hogy akasztanak fel egy fejetlen embert. Ha meg hazudott, akkor 

le kell nyakazni. De, ha lenyakazzák, akkor mégis csak igazat mondott. 

 

Eredmény 

A többiek közül a legeszesebb, a defterdár, a kincstárnok volt, aki 6+1D6 

történet talányát tudta megfejteni. Ha te ennél többet, te vagy a győztes. 

Ez esetben, lapozz a Fejezet végén található Eredményhirdetéshez! Ha 

te is ennyi kérdésre tudtál válaszolni, akkor mindkettőtök meghallgat 

egy újabb történetet. Ha meg tudod fejteni, te győztél. Ez esetben, lapozz 

az Eredményhirdetéshez! Ha a defterdár legyőzött és más tusában sem 

győztél, lapozz vissza a 2-re!  

 

Ráadás történet:  

Szabadulás a börtönből  

Furfangos Alit, a lótolvajt a magyar végváriak rajtakapták lókötésen. 

Csúnya sors várt rá, hiszen a hátasló eltulajdonítása náluk főben járó 

bűn. Bevágták egy sötét, nyirkos pincebörtönbe, hogy ott senyvedjen 

hosszú ideig. A lótolvaj a hideg földön kesergett sorsán. Soha nem 

láthatom már Allah kék egét! Azonban a várkapitány lányának 

megtetszett a jóképű fiatalember és elhatározta kiszabadítja őt. Egy este 

odalopódzott a börtön ablakához és bekiáltott Alinak.  



-Figyelj ide Ali! A börtönablak rácsai már eléggé elrozsdáltak ahhoz, hogy egy 

magadfajta jó erőben lévő legény ki tudja feszíteni őket.  

Azzal a leány ledobott egy ásót a fogolynak.  

-A bolondját járatod velem, Te leány? –kérdezte bosszankodva Ali. –Hogyan 

érhetném el a falon magasan lévő ablakot, egy ásóval? Létrát kellett volna 

bedobnod!  

-Nem járatom a bolondját veled! Csak ezt találtam hirtelen. A tömlőc talaja jó 

ölnyi mélyen puha föld, azt könnyen feláshatod. 

-De nem a föld alá, hanem fel az ablakhoz akarok eljutni. 

-Ha tényleg olyan furfangos vagy, mint hírlik rólad, ennek segítségével is 

elérheted az ablakot. 

És valóban, Furfangos Ali néhány óra múlva már szabad is volt.  

 

Kérdés: Hogyan érhette el az ásó segítségével Ali az ablakot? 

  

Válasz: Ha a tömlöc talaján ásott egy lyukat, akkor annak kihányt földjét 

fel tudta halmozni az ablak alá. Így már könnyűszerrel elérhetett és 

kifeszíthette az elrozsdált rácsokat.  

 

EREDMÉNYHIRDETÉS 

Mint a versenyek egyik győztesének Abdulrahman pasa, neked is 

nyakadba akasztja a győzelmi medált. Emellett a tömeg éljenzése 

közepette egyenként átnyújtja nektek azt a kis díszes ládikót, mely a 

győzteseknek járó 400 aranytallért tartalmazza. Ha több versenyben is 

nyertél, akkor annak megfelelő számú ládikót kapsz. Feszengve 

meghajolsz az ősz szakálla ellenére ruganyos fürgeséggel mozgó 

Abdulrrahman basa előtt, majd mint díszvendég elindulsz 

bajnoktársaiddal a tiszteletetekre adott díszlakomára. A díszlakomán 

mindenféle ember megfordul, leginkább katonatisztek, magasabb rangú 



hivatalnokok, főpapok és pénzemberek. Torkod a szívedben dobog, 

mikor meglátod Ihámzádét amint fesztelenül társalog egy kisebb 

csoportban. A hosszúszakállú bölcs öreg imám eléggé nyitott mindenki 

felé, így könnyen csatlakozhatsz a társalgáshoz.  

Lapozz a 33-ra! 
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Ihámzádé épp egy fiatal, magyar kuruc tiszttel beszélget. Közvetlen 

melléjük ülve te is hallod mit mondanak. 



 

-Tudod azt, Te kedves barátom, hogy a reggeli jósló hókuszpókuszoddal a 

legvadabb galibába hoztál!? Még hogy Budát egy esztendő múltán beveszik a 

keresztények, Abdi basa utolsó törökként harcol haláláig és  én leszek az első, aki 

behatol a visszafoglalt várba, fegyverrel a bástyarésen. 

-Nos! Hát mégis hiszed? 

Én nem hiszem a jóslatodat Ihámzádé. … te magad sem hiszed. … de hitelt ád 

néki Abdi! … és, ha ő nem szeretne annyira engemet, fejemet könnyen a 

tenyerembe tétetné. 

-És bizonyos vagy te abban, hogy Abdi basa bármennyire is szeret, egy este nem 

adja ki a parancsot, hogy reggelre lemssék a fejed, ha eszedbe jut félni tőled?! Én 

már sokkal kedvesebb fejeket láttam a földön gördülni, amelynek homlokát egy 

órával azelőtt szultánok csókolták. 

-Annyival inkább veszedelmes helyzetbe hozál a bolondos jóslatoddal. Hiszen én 

itt akkor emiatt szüntelenül az életemmel játszom. 

-Ami a csillagokba van írva… 

-Ne állj nekem elő a csillagokkal imám! Én Kálomista vagyok!! Amit hiszek, azt 

erősen hiszem! Hanem aztán erős dolog is velem valamit elhitetni! Nekem a 

horoszkópkészítés, szellemidézés szemfényvesztő mesterség! Jó megcsalni vele a 

köznépet, meg a nagyurakat, de felvilágosodott ember nem ad az ilyesmire. 

-Megmondtam! El fogsz szökni Budáról három napon belül… és nem jössz 

vissza másként, mint ahogy mondám: fegyverrel a bástyarésen! 

-Hahaha! Hogy én három napon belül elhagyjam Budát?! Azt nem éred meg 

imám! Először is kuruc vagyok. Hozzátok vagyok kötve, mint szövetséges! 

Másodszor szerelmes vagyok Tellybe, a basa lányába az őrülésig. Harmadszor én 

nem török ország jóvoltáért, hanem a magam jóvoltáért harcolok a császár ellen. 

-Nos, hát tudd meg. Vezéreteket, a nálatoknál sokkal eszesebb Thököly Imrét 

elfogatta a Váradi basa és Isztambulba küldé. 

Ennek hallatán az eddig magabiztos ifjú arcára döbbenet ül ki. 



-Te pedig el fogsz szökni Budáról három napon belül! 

Ekkor egy szépséges leány érkezik és fonja két karját a fiatal kuruc tiszt 

köré. Halk, duruzsoló hangon súgja annak fülébe, de úgy hogy a 

körülöttük ülők érezzék, nem kívánatos jelenlétük. 

-Milyen sokáig várattál magadra. 

-Atyád tartott vissza. 

-A politika, a háborúk, a cselvetések … ezek téged jobban érdekelnek, mint Telly 

csókjai… 

A két szerelmes egymás felé fordulása alkalmat kínál az Ihámzádéval való 

beszélgetésre. 

Lapozz a 34-re! 
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A hosszúszakállú, ősz ember érdeklődve figyel téged. Azon töprengsz, 

miként szólíthatnád meg, mikor határozott, férfias hangon megszólal. 



-Már vártalak! Az Égi Fejedelem, a Menyei seregek vezére jelezte nekem 

jöttödet. 

Szíved nagyot dobban ennek hallatán. Honnan tudja ki vagy te? Vagy ez 

az őszszakállú ember valóban nagy tudással és lelki hatalommal bírhat?  

-Itt és most nem alkalmatos! Holnap, a müezzin negyedik kiáltásakor gyere el a 

győzelem mecsethez. Ott mindent megtudhatsz tőlem, amit kell. 

Ezzel a bölcs öreg ügyet sem vetve, mit mondott neked az imént, hosszas 

eszmecserébe kezd egy most érkezet kádival az iszlám jog 

sokszínűségéről. Az est további része eseménytelenül telik számodra. 

Éjszaka a pasa vendégeként jól alszol a palotájában, másnap pihenten 

kelsz. Visszanyersz 4 elvesztett Életerő pontot. 

Lapozz a 35-re! 
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-Allah a legnagyobb. Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah. Tanúsítom, 

hogy, Mohamaed Allah prófétája. Gyertek imádkozni! Gyertek az üdvösségre! 

Allah a legnagyobb. Nincs más isten, csak Allah…” hallod a müezzin reggeli 

imára szólító kiáltását. Az Ihámzádéval való találkád az esti kiáltás idején 

lesz a Győzelem mecsetnél, addig még van időd. Ha gondolod, esetleg 

elmehetsz a városban található piacok egyikére, hátha akad ott valami 

portéka, minek további kalandjaid során hasznát veszed, ez esetben 

lapozz a 36-ra! Ha gondolod, elmehetsz a híres budai fürdők egyikébe, 

hogy eddigi kalandjaidban megfáradt csontjaid kiáztasd. Ha így teszel, 

lapozz a 39-re! Ha inkább nem mennél sehová és az esti találkáig 

meghúznád magad valahol, lapozz a 40-re! 

36 

A törökök által Középsőnek nevezett Orta dzsámitól délre terül el a város 

legnagyobb piactere. A téren nagy a nyüzsgés, már így a korai órákban 

is. A rikácsoló mézeskalácsosok vagy piláfárusok elkerülik figyelmed. 

Két üzletet találsz, ami esetleg érdekes portékát forgalmaz számodra. Az 

egyik egy fegyverkovács, akinek kalapácsütései még a teret uraló 

zsivajban is jól hallhatóan csattognak. A mezítelen mellkasú 

izomkolosszus az üllő fölé hajolva valamin nagyon dolgozik, két segédje 

a kész fegyvereket rakja ki a műhely elé helyezett állványra. A másik egy 

csizmadia üzlete. Csak úgy sorakoznak a csizmák, papucsok az üzlet 

előtt álló, roskadásig pakolt állványon. Ha gondolod, megnézheted van-

e olyan portéka a lábbelik között, amit esetleg érdemes megvenned. Ha 

így tennél, lapozz a 38-ra! Ha a kovács fegyvereit vennéd szemügyre, 

lapozz a 37-re!   
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A kovács ügyet sem vet rád, annyira el van merülve egy páncél 

készítésén. Az egyik segédjét küldi hozzád, aki elmagyarázza most sok a 

dolguk, a pasának és testőreinek készítenek fegyvereket. Így rendelést 

nem tudnak felvenni, de ha akarsz, választhatsz magadnak a kész 



fegyverekből. Az egyik állványhoz vezet, ezeken egy tucatnyi szablya és 

jatagán mellett tőrök, kerek, vasalt pajzsok sorakoznak és egy robosztus, 

hosszúnyelű csákányfokos. A szablyáknak darabja 12 aranyba kerül, egy 

jatagánt 8 aranyért vihetsz el, míg  a pajzsokért 10  aranyat kell fizess. A 

hosszúnyelű csákányfokos ára megdöbbent. 15 aranyat kér érte a kovács! 

Bár, mikor észreveszi megdöbbenésedet az ár hallatán, félbeszakítja 

munkáját, majd hozzád lépve érces hangon megszólal: 

-Sokallod az árát ennek a remek fegyvernek? Akkor ide nézz! 

Ezzel a műhely sarkából egy kopott acélsisakot hoz elő, melyet egy 

emberfej méretű kőgolyóra húz fel. Ezt egy üllőre helyezi, majd a 

csákányfokossal jókora ütést mér rá. Az eredmény megdöbbentő. A sisak 

az ütéstől kettétörik, a kőgolyó pedig apró darabokra hull szét. 

-Na még mindig sokallod az árát? 

Ha ezek után úgy gondolod, megvennéd ezt a remek fegyvert és van 

pénzed is hozzá, jelöld Kalandlapodon a változást! Ha egyéb fegyvereket is 

megvennél, azt is jelöld magadnak! Közben az idő is halad, ideje 

elhagynod a piacot. Ha gondolod, elmehetsz a híres budai fürdők 

egyikébe, hogy eddigi kalandjaidban megfáradt csontjaid kiáztasd. Ha 

így teszel, lapozz a 38-ra! Ha inkább nem mennél sehová és az esti 

találkáig meghúznád magad valahol, lapozz a 40-re! 
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A csizmadia termékei közt találsz szattyán papucsot, korodbán csizmát, 

természetesen borsos áron. Egy pár papucsért 6, egy pár csizmáért 8 

aranyat kér. Ha úgy döntesz veszel egy új lábbelit, jelöld a változást 

kalandlapodon! 

Közben az idő is halad, ideje elhagynod a piacot. Ha gondolod, 

elmehetsz a híres budai fürdők egyikébe, hogy eddigi kalandjaidban 

megfáradt csontjaid kiáztasd. Ha így teszel, lapozz a 38-ra! Ha inkább 

nem mennél sehová és az esti találkáig meghúznád magad valahol, 

lapozz a 40-re! 
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A legközelebbi fürdő felé veszed utad. A Mező kapun át távozva elsétálsz 

a Gürz Eliász dombjánál lévő fürdőbe. A Mátyás király egykori királyi 

fürdője egy masszív kőépület. Ablakainak résein át kellemes illatú 

gőzök, és a piacokra és bazárokra jellemző zsivaj szűrődik ki. A fürdőből 

ki-be járkáló vendégek nagy része békés polgár, kereskedők, pénzváltók, 

írnokok. A közfürdő ingyenes, így minden további nélkül be tudsz jutni 

oda. Levetkőzve, egy szál fürdőlepedőben a szebbik feled körül mész be 

a medencetérbe. A kupolás belső teret uraló medencéből gőz száll fel, 

szinte átláthatatlanná téve a helységet. Ammenyire a benn uralkodó 

gőzben és zsivajban lehet, nyitott szemmel és füllel beülsz a medencébe.  

Ahogy a gőzben, kábán áztatod magad a medencében, halk beszélgetésre 

leszel figyelmes. Nem messze tőled valaki panaszosan suttogja társának: 

-Te Juszuf! Nem tudom mi lesz velem?! Amióta Abdi kinevezett dezdárnak, 

állandóan megtalál mindenféle feladatot sózva rám. Vége a nyugodt 

katonaéletemnek. Jómúltkor egy dervis felfedezett egy titkos ajtót a Győzelem 

mecsetnél. A bejárat mellől nyílik egy csapóajtó, melyet a mezőkeresztesi diadalt 

ábrázoló szőnyeg takar. Az ajtó egy kisebb föld alatti raktárba vezet, innen nyílik 

egy másik csapóajtó a padló deszkái között. A pasa le akar oda küldeni, mert 

szerinte az ajtó a vár alatti kazamatákba vezet. Ettől félek én is. Érzem ez lesz a 

végső utam….  



Ezzel eltűnnek a hangfoszlányok. Jegyezd fel Kalandlapodra a 

KAZAMATA kódszót! További ittléted alatt egyetlen olyan 

fürdővendéget sem találsz, aki segíteni tudna neked. nincs értelme 

tovább maradnod.  

Lapozz a 40-re! 
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A nap további részében meghúzod magad egy üres kioszkban, ami afféle 

zöldségesként szolgálhatott. A pult alatt találsz néhány otthagyott 

tasakot, melyekben mogyoró, mandula és pisztácia található. Kellemesen 

megpihensz és ehetsz is a csemegékből, ha akarsz. Visszakapsz 2 életerő 

pontot! 

Este kipihenve, nem sokkal a müezzin negyedik kiáltása előtt a város 

második legnagyobb mecsetje felé veszed az irányt, mely hajdan magyar 

lakosok által látogatott Magdolna-templom épületében lett kialakítva. A 

muszlimok által kedvelt építészeti megoldások sem tudták eltűntetni a 

templom csúcsíves ízlésre jellemző formavilágát. A templom karcsú 

tornya előtt két hordár áll egy lefüggönyözött gyaloghintó mellett. 

-Legyél üdvözölve! Már vártunk. 

Szólít meg ismerős hangon az egyik hordár. Ahogy szemügyre veszed, 

felfedezed Ihámzádé az. Ami rögvest szembetűnik, hogy eltűnt a hasát 

verő szakálla. A másik hordárban a fiatal kuruc tisztre, Petneházy Dávidra 

ismersz.  

-Csodálkozol, hogy így látsz? Nincs most idő magyarázkodni. Én nem vagyok 

Iházádé. A nevem Gabriel Péter barát. Sok évig Ihámzádé rabszolgája, annak 

holta után alakmása, ki felvette a dervis köntösét és titkos iratait. Mint a 

keresztények kémje jöttem, hogy a vár gyöngéit kitanuljam és arról az ostromra 

készülőknek hírt adjak. Én ezzel az ifjúval, kit gyermekkora óta ismerek, távozom 

Budáról. Nem jövünk vissza csak fegyverben az ostromló sereggel. De rád is lesz 

ám gondom. Innen az egykori Szent Magdolna oltalma alatt lévő templom 

mellől egy titkos járat vezet le a vár alatti kazamatákba. Ennyit sikerült 



megtudnom, mint Abdi pasa bizalmasa. Neked az lesz a feladatod, hogy a 

lejáratot megtaláld és az alant szerteágazó kazamatarendszert bejárd és útjait 

kitudd. Ha ez sikerül, nagy szolgálatot teszel az ostromra készülő keresztény 

seregnek.  Isten kísérjen utadon! 

Ezzel mindketten felkapják a gyaloghintót, majd belevesznek az esti 

sötétségbe. 

Szerepel Kalandlapodon a KAZAMATA kódszó? Ha igen, lapozz a 42-

re! Ha nem, lapoz a 41-re! 
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Napokat töltesz el az egykori Magdolna templomból kialakított 

Győzelem mecsetből nyíló titkos lejárat keresésével. A benn felhalmozott 

szőnyegek és zsámolyok közt bolyongva a kazamatákba vezető lejáratot 

nem fedezed fel. De téged felfedeznek a mecsetbe járó buzgó dervisek. 

Feltűnik nekik, hogy nem igazán vagy tisztában a bevett vallási 

gyakorlattal. Hibád nagyon sokba kerül neked. Egyik nap állig 

felfegyverkezett janicsár járőrök érkeznek és mielőtt annyit mondhatnál 

fapapucs, rögvest környül is vesznek, rád irányzott puskákkal. Ellenállni 

nincs értelme, meg is adod magad nekik. Ali Abdulrahman, az utolsó 



budai basa korábbi parancsa értelmében, mint Ihamzade cinkosát 

egyenest a színe elé visznek. Úgy látszik ő is fenntart egy jól működő 

kémszervezetet. Az ősz szakállú aggastyán kíváncsi ara, mit tudsz a 

keresztények Buda bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva 

hol a basa színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, 

amit tudni akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen 

megvisel fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik napján meggyötört 

rabként szabadulsz a keresztények által felszabadított Buda várának egy 

elkülönített tömlöcéből. Az Ihamzade által megszöktetett Petneházy Dávid 

az, aki elsőként jut be a visszafoglalt várba. Tőle megtudod, hogy a 

Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel vezette egyesült keresztény 

seregeknek sikerült visszafoglalni Buda várát, de ebben neked nem volt 

érdemed.  

Kalandod itt véget ért! 
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„A bejárat mellől nyílik egy csapóajtó, melyet a mezőkeresztesi diadalt ábrázoló 

szőnyeg takar.” Emlékszel a dezdár szavaira. Nincs vesztegetni való időd. 

Éjszaka meghúzod magad egy vendégházban, másnap reggel a müezzin 

első kiáltásakor elmész a mecsetté alakított templomba. A bejárat mellett 

meglátod azt a nagyméretű szőnyeget, melyről a dezdár beszélt. 

Aprólékos miniatúra-szerű csatajelenet örökíti meg III. Mehmed szultán 

győzelmét a keresztény sereg felett.  Mikor épp nem figyelnek rád a 

templomban buzgó imádságba merült dervisek, felhajtod a szőnyeg 

szélét. A szőnyeg alatt egy pántokkal ellátott vas csapóajtó található. 

Ahogy feltekered a szőnyeget és kinyitod a nyikorgó csapóajtót, 

felfigyelnek rád a dervisek. Vad vérben forgó szemekkel indulnak el 

feléd. Az ajtóból egy csigalépcső vezet le, el is indulsz rajta. Egy kisebb 

szobába érsz, melyet gyér gyertyafény világít meg. A szoba szertárként 

szolgálhat, a falmelletti polcokon bőrkötésese könyvek és tekercsek, 

fogasokon zöld színű kaftánok sorakoznak. Hallod maga d mögül a 

téged követő dervisek lépteit. A padlóra egy helyen vörös keresztet 

festettek. Odahajolva egy rést fedezel fel, ahová betéve kezed, fel tudod 

emelni a rejtett csapóajtót, melyből egy létra vezet le. Épp ekkor érkezik 

le az első dervis. Nem sokat lacafacázol, becsapod magad mögött a 

csapóajtót és lemászol a létrán. A dervisek nem követnek. Ennek ellenére 

tudod, kelepcébe kerültél, fel már nem mehetsz vissza és csak idő 

kérdése mikor küldenek utánad katonákat.  

Lapozz az V. Fejezet 1-re! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



V. Fejezet 
 

 

 

 

 

 

Melyben a föld alatt jársz be egy titkos 

kazamatarendszert.  

Kérdés mekkora sikerrel? .... mint ahogy az 

is, egyáltalán kijutsz-e onnét élve?  



 

 

1 

A csapóajtó egy föld alatti, gyertyafénnyel megvilágított kis 

kápolnába vezet. A terem terméskő falai nyirkosak, a levegő párás 

és dohszagtól aporodott. Az északi falnál lévő, ráccsal elválasztott 

oltár képe emlékeztet a templom hajdani védőszentjére, Mária 

Magdolnára. A kápolnából három folyosó vezet ki, három égtájnak 

megfelelően, Dél, Kelet és Nyugat felé. Mindhárom sötétnek és 

nyirkosnak látszik, nem sok bizalmat ébresztenek benned. Mit 

teszel? 

Ha megvizsgálod a Magdolna oltárképet a falon, lapozz a 2-re! 

Ha távozol a déli folyosón át,  lapozz a 14-re! 

Ha a keleti folyosót választod, lapozz a 4-re! 

Ha a nyugati folyosón távozol, lapozz az 5-re ! 

 



 

 

2 

Az oltárkép előtt keresztet vetsz, majd szemügyre veszed a hajdan 

feslett életet élő, de a Jézus való találkozás hatására megtérő szent 

képét. Hirtelen csikorgásra leszel figyelmes. Megdöbbenve veszed 

észre, az oltárt elválasztó rács csikordult és az ajtó elkezd kinyílni, 

utat engedve a kép közvetlen közelébe. Egy halk női hangot 

hallasz a fejedben: ’Jöjj közelebb!’ – eképp hangzik. A sejtelmes 

jelenség hatására mit teszel? 

Ha engedelmeskedsz a hangnak és a rácson belül lépve, közelebb 

mész az oltárképhez, lapozz a 3-ra! 

Ha elhagyod a kápolnát Dél felé, lapozz a 14-re! 

Ha a keleti folyosót választod, lapozz a 4-re! 



Ha a nyugati folyosón távozol, lapozz az 5-re! 

 

3 

Viszolyogva, de engedelmeskedsz a hangnak és egész közel mész 

a képhez. Ahogy nézed, a szépséges női alakot, az megmozdul! 

Felemeli mutatóujját és a déli folyosó felé bök. Vajon a kép mit 

akarhat ezzel közölni. Arra haladj tovább, vagy ott veszély vár? Ez 

nem derül ki, ahogy tovább nézed a mozdulatlan alakot. El kell 

hagyd a kápolnát, de merre mész?  

Ha Dél felé, lapozz a 14-re! 

Ha a keleti folyosót választod, lapozz a 4-re! 

Ha a nyugati folyosón távozol, lapozz az 5-re! 

 

4 

A sötét folyosón fáklyád fénye mellett látsz csak magad elé 

valamicskét, így nem botlasz orra. A nyílegyenes folyosó egy 

barlangba vezet. A barlang falai természetes sziklák, Észak felé 

egy újabb nyílást látsz a barlang falán, vélhetőleg egy másik, 

kivezető folyosóét. Amennyire a fáklyád fényénél belátod, a 

barlang üres, több helyütt nagyobb kövek hevernek szerteszét. Ha 

már jártál itt, lapozz a 11-re! Ha még nem és be szeretnél menni a 

barlangba, megvizsgálhatod az itt lévő köveket, lapozz a 10 re-! 

Ha úgy döntesz, hogy egyenesen átvágsz a barlangon, a szemben 

lévő nyíláshoz, lapozz a 13-ra! Ha inkább visszafordulnál és a 

kápolnából kivezető nyugati folyosón haladnál, lapozz az 5-re! Ha 

a kápolnából Dél felé mennél, lapozz a 14-re! 

 

5 

A sötét folyosó nyílegyenesen halad egy darabig, majd egy 



csigalépcső vezet fel valahová. Ha fel szeretnél ezen menni, lapozz 

6-ra! Ha inkább visszamennél a kápolnába és a keleti folyosón 

mennél tovább, lapozz a 4-re! Ha a kápolnából Dél felé mennél, 

lapozz a 14-re! 

 

 

 

6 

A csigalépcső egy kör alaprajzú tágas terembe vezet, amely 

kaszárnyaszerűen van berendezve. A fal mellett párnákkal 

kirakott, durva szövésű szőnyegek vannak leterítve, melyek 

némelyikén katonák alszanak. Néhány alacsony asztalt is látsz, 

ezeken étellel, főleg piláffal, kebabbal, baklavával telt tálak és 

vizeskancsók vannak elhelyezve. Rájössz az egyik bástya alatti 

kazamatarészbe kerültél. Hogy a falaknál föld alatti járatok is 

vannak, arra a törökök is rájöttek, ha nem is térképezték fel az 

egészet. Itt mindenesetre egy kisebb csapatot tartanak állandó 

készenlétben, neked pedig sikerült beléjük futnod. Szerencsére a 



teremben csak három janicsár van ébren, ezek az egyik asztalnál 

pipázgatva ülnek, ketten sakkoznak. Jöttödre rögvest felugranak 

és rád támadnak. Küzdj meg velük egyszerre! Tűzfegyvert és kopját 

már nincs időd ellenük használni.  

Első Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 8 

Második Janicsár     Harcérték: 7     Életerő: 8 

Harmadik Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, lapozz a 8-ra! 

 

 

 

7 

A harci zaj úgy látszik felkeltette a felsőbb szinten tartózkodók 

figyelmét. A fal melletti falépcsőn újabb két janicsár és egy 

szablyával, pajzzsal felszerelt pikkelypáncélos harcos rohan le 

kivont fegyverrel. A janicsárok a lépcsőn megállva puskával 

céloznak rád. Ha még nem használtad ki a lehetőséget, egyikük 

(de csak egyikük) ellen használhatsz kopját, vagy tűzfegyvert. Ha 

eltalálod ellenfeledet, akkor az meghal, de fegyveredet már nem 

vetheted be több harcban. Az egyiknek 8, a másiknak 9 a 

Harcértéke. Dobj mindkettőnek két kockával! Ha a dobott összeg 

kisebb Harcértéküknél, akkor eltalálnak téged. Minden találat 



nyolc életerő pontot sebez rajtad. Ha túléled a lövéseket, akkor a 

harmadik társuk, a pikkelypáncélt viselő harcos, kivont szablyával 

ront rád. Küzdj meg vele! Mivel mesteri vívóval van dolgod, ha 

rendelkezel a Bajvívás képességével, ellene nem tudod kihasználni 

annak előnyeit. Ráadásul a páncélja és pajzsa miatt vonj le 1D6-ot 

minden sebzés értékedből! 

 

Pikkelypáncélos Harcos     Harcérték: 10     Életerő: 10 

 

Ha győzöl, lapozz a 9-re!      

 

8 

A fegyvercsörgés felébresztett újabb két alvó janicsárt. Mikor 

végzel ellenfeleiddel, ezek neked támadnak. Küzdj meg velük is 

egyszerre! Tűzfegyvert és kopját már nincs időd ellenük használni.  

 

 

Első Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 7 

Második Janicsár     Harcérték: 9     Életerő: 8 

 

Ha győzöl, lapozz a 7-re! 

 

9 

Az alvók közül újabb három janicsár ugrik talpra, akik meg sem 

kérdik ki vagy, azonnal rád támadnak. Küzdj meg velük egyszerre! 

Tűzfegyvert és kopját már nincs időd ellenük használni.  



 

Első Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 8 

Második Janicsár     Harcérték: 7     Életerő: 8 

Harmadik Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, lapozz a 8-ra! 

 

 



 

10 

Ahogy a kövek közt botorkálsz, felfigyelsz rá, hogy az egyik 

nagyobb megmozdul. Harcos ösztöneid azonnal riadót jeleznek és 

te készen várod a rád leselkedő veszélyt. Az hamar láthatóvá is 

válik számodra, egy hatalmasra nőt pók személyében. Az állat 

leginkább farkaspókra emlékeztet, de a mérete egy vaddisznóé. A 

természetellenesen nagyra nőtt ragadozó lesben állva várt újabb 

zsákmányára és téged annak tekint. Küzdj meg vele! 

 

Óriás Farkaspók     Harcérték: 8     Életerő: 6 

 

Ha győzöl, lapozz a 11-re! 

 

11 

A barlangban csak köveket és csontokat találsz, nyilván ezek 

voltak az általad legyőzött rémség áldozatai. Merre mész tovább? 

A barlang falán szemben található nyílás egy újabb folyosóra 

vezet. Ha erre akarsz tovább menni, lapozz az 12-re! Ha inkább 

visszamennél a kápolnába és a nyugati folyosón mennél tovább, 

lapozz az 5-re! Ha a kápolnából Dél felé mennél, lapozz a 14-re! 

 

 

12 

A sötét folyosó nyílegyenesen halad egy darabig, majd egy 

csigalépcső vezet fel valahová. Ha fel szeretnél ezen menni, lapozz 

6-ra! Ha inkább visszamennél a kápolnába és a nyugati folyosón 

mennél tovább, lapozz az 5-re! Ha a kápolnából Dél felé mennél, 



lapozz a 14-re! 

 

 

 

13 

Ahogy a barlangon keresztülvágsz, hirtelen erős, szúró érzés kerít 

hatalmába. Nem vetted észre, de az egyik kőnek vélt tárgy, 

valójában egy nagyra nőtt óriáspók volt, amely mérgét lábodba 

fecskendezte. Vonj le 6 Életerő és 2 Harcérték pontot magadtól! A 

támadó állat leginkább farkaspókra emlékeztet, de a mérete egy 

vaddisznóé. A természetellenesen nagyra nőtt ragadozó lesben 

állva várt újabb zsákmányára és téged annak tekint. Küzdj meg vele! 

 

Óriás Farkaspók     Harcérték: 8     Életerő: 6 

 

Ha győzöl, lapozz a 11-re! 



 

14 

Elindulsz a nyirkos falú folyosón, melyet imitt-amott elhelyezett 

fáklyák fénye világít meg. Nemsokára bal kéz felé egy leágazáshoz 

érkezel. Döntsd el, merre akarsz továbbmenni! Ha a leágazást 

választod, lapozz a 16-ra! Ha továbbmész egyenesen, lapozz a 15-

re! 

 

15 

A folyosó egy masszív vasajtónál ér véget. Hallgatózol, de 

odabentről semmit nem hallasz. Ha be szeretnél nyitni az ajtón, 

lapozz a 18-ra! Ha inkább visszafordulsz az elágazáshoz, és arra 

mennél továbblapozz a 16-ra!  Ha visszafordulnál az elágazásig, 

de onnan visszamenve a kápolnába inkább annak nyugati 

kijáratán távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába visszatérve, 

onnét a keleti folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 

 

 

16 

A terméskő falakkal határolt folyosó jó darabon halad egyenest, 

majd egy leeresztett, robosztus vasrács zárja el az utat. A 

leeresztett rács mellett egy kart látsz a falból kiállni. Talán ez 

mozgatja a rácsot, fordul meg fejedben, de lehet, hogy csapda. Ha 

esetleg megpróbálod lehúzni, vagy feltolni, talán ki tudnád nyitni 

vele a rácsot. Egyébként erre nem tudsz továbbmenni. Mit teszel? 

Ha meghúznád a falon lévő kart, lapozz a 17-re! Ha inkább 

visszafordulsz és továbbmész az elágazáshoz, majd továbbmész 

egyenesen a déli irányba, lapozz a 15-re!  Ha visszafordulnál az 

elágazásig, de onnan visszamenve a kápolnába inkább annak 

nyugati kijáratán távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába 



visszatérve, onnét a keleti folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 

 

 

 

17 

A falból kiálló kart melyik irányba mozgatnád el? Ha felfelé 

tolnád, lapozz a 19-re! Ha lefelé húznád, lapozz a 21-re! 

 

18  

A díszes bronzkilincset óvatosan lenyomva tapasztalod, az enged 

és ki tudod nyitni az ajtót. Egy sziklába vájt falú kisebb termet 

találsz, melyben egy ráccsal fedett kutat látsz. Boltíves a teremből 

szemközt egy kisebb boltíves kijáratot látsz, mely mögött 

félhomály uralkodik. Ha megvizsgálnád a kutat, lapozz a 24-re! 

Ha továbbmennél a szemközti kijáraton át, lapozz a 20-ra! Ha 

inkább visszafordulsz az elágazáshoz, és arra mennél tovább, 



lapozz a 16-ra!  Ha visszafordulnál az elágazásig, de onnan 

visszamenve a kápolnába inkább annak nyugati kijáratán 

távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába visszatérve, onnét a keleti 

folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 

 

 

 

19 

Ahogy rámarkolsz a kiálló karra, rájössz itt valami nincs rendben. 

Ez valójában nem egy ajtót mozgató kar, hanem egy enyvvel 

bekent kard pengéje. Még jó, hogy nem húzni akartad, mert akkor 

csúnyán megsebzett volna. Így csak a kezed lett szörnyen 

ragacsos. Erre nem tudsz tovább menni, döntsd el mit teszel! 

Visszafordulsz és továbbmész az elágazáshoz, majd továbbmész 

egyenesen a déli irányba, lapozz a 15-re!  Ha visszafordulnál az 



elágazásig, de onnan visszamenve a kápolnába inkább annak 

nyugati kijáratán távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába 

visszatérve, onnét a keleti folyosón távoznál, lapozz a 4-re!  

 

 

20 

A boltív egy mély és sötét, emberkéz vájta barlangba vezet. A 

barlang bejáratától egy lépcső vezet le a fal mentén. A barlang 

mennyezetén több szellőzőkürtőt is látsz. Ezek gyér fényénél 

belátod, szemközt egy másik kőlépcső vezet fel a fal mentén, egy 

másik kijárathoz. A barlang alján törmelék és szemétkupacokat 

látsz. Elképzelhető, hogy a kürtőkön keresztül dobálták ezeket ide, 

s a barlang valamiféle szemétnyelőként működik. Ha le szeretnél 

menni a barlangba, lapozz a 26-ra! Ha előbb inkább 

megvizsgálnád az előző teremben lévő kutat, lapozz a 24-re! Ha az 

előző teremből visszafordulsz az elágazáshoz, és arra mennél 

tovább, lapozz a 16-ra!  Ha visszafordulnál az elágazásig, de 

onnan visszamenve a kápolnába inkább annak nyugati kijáratán 

távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába visszatérve, onnét a keleti 

folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 

 

21 

Lendülettel ráfogsz a karra és jó erősen meghúzod lefelé. Ennek 

eredményeként iszonyatos fájdalmat érzel a kezedben. Ez 

valójában nem egy ajtót mozgató kar, hanem egy enyvvel bekent 

kard pengéje. Tedd próbára Intelligenciád! Ha a próba sikeres, lapozz 

a 22-re! Ha nem sikerül a próba, lapozz a 23-ra! 

 

22 

Szerencsére volt annyi eszed, hogy nem a kardforgató karoddal 



nyúltál a pengéhez. De így is vesztesz négy életerő pontot. Ha 

Mellékfegyver használat a különleges képességed, akkor ezen 

fegyver használatánál vonj le kettőt Támadóértékedből! Ha 

Fokosharchoz értesz, használatánál vonj le kettőt 

Támadóértékedből! Bosszankodva a sérüléseden el kell döntened, 

mit tegyél. 

Visszafordulsz és továbbmész az elágazáshoz, majd továbbmész 

egyenesen a déli irányba, lapozz a 15-re!  Ha visszafordulnál az 

elágazásig, de onnan visszamenve a kápolnába inkább annak 

nyugati kijáratán távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába 

visszatérve, onnét a keleti folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 

 

 

 

23 

Miután nem volt annyi eszed, hogy ne a kardforgató karodat 

használd, nem csak négy Életerő, de két Harcérték pontot is 



vesztesz. Bosszankodva a sérüléseden el kell döntened, mit tegyél. 

Visszafordulsz és továbbmész az elágazáshoz, majd továbbmész 

egyenesen a déli irányba, lapozz a 15-re!  Ha visszafordulnál az 

elágazásig, de onnan visszamenve a kápolnába inkább annak 

nyugati kijáratán távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába 

visszatérve, onnét a keleti folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 
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A kút mélye csak úgy ontja magából a poshadt, bűzös víz „illatát”. 

A penészes kőkávát egy rozsdás vasrács fedi le. A víz látványa 

nem túl bizalomgerjesztő. Hínártól és békalencsétől zöld színe, 

csak fokozza benned az undort, amit poshadt szagával keltett. A 

kút káváján viszont egy érdekes feliratot látsz bevésve: 

VÉDŐITAL. A rácshoz valaki láncon egy ökörszarvból készült 

ivócsanakot rögzített, mely arra szolgál, hogy meríteni lehessen a 



vízből. Mármint, ha van olyan balga lélek, aki inni akar ebből a 

kotyvalékból. De ha gondolod, megpróbálhatod. Ki tudja, miféle 

veszedelemtől védhet meg? Ha merítesz a vízből és iszol belőle, 

lapozz a 25-re! Ha inkább továbbmennél a szemközti kijáraton át, 

lapozz a 20-ra! Ha visszafordulsz az elágazáshoz, és arra mennél 

tovább, lapozz a 16-ra!  Ha visszafordulnál az elágazásig, de 

onnan visszamenve a kápolnába inkább annak nyugati kijáratán 

távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába visszatérve, onnét a keleti 

folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 
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A víz „illata” elképesztően borzalmas, de undorodat leküzdve 

mégis felhajtod a szarvból készült ivócsanak tartalmát. Meglepő 

módon az íze nem is olyan elviselhetetlen. Tiszta, friss forrásvízre 

emlékeztet. Feszülten várod, nem történik-e veled valami 

borzalmas dolog, de semmi ilyen nem következik a vízivásból. Írd 

fel Kalandlapodra a KÚT kódszót! Most pedig döntsd el, hogyan 

tovább! 

Ha továbbmennél a szemközti boltíven át, lapozz a 20-ra! Ha 

inkább visszafordulsz az elágazáshoz, és arra mennél tovább, 

lapozz a 16-ra!  Ha visszafordulnál az elágazásig, de onnan 

visszamenve a kápolnába inkább annak nyugati kijáratán 

távoznál, lapozz az 5-re! Ha a kápolnába visszatérve, onnét a keleti 

folyosón távoznál, lapozz a 4-re! 
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A barlang padlóján éktelenkedő szemétkupacok tetején általad 

ismeretlen, hatalmas gombák nőnek. Ha gondolod, 

megkóstolhatod őket. Ez esetben, lapozz a 30-ra! Ha 

továbbmennél a másik lépcsőn, a barlangból kivezető boltív felé, 

lapozz a 27-re!  
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A boltív egy újabb terembe vezet. A terem közepén egy szobrot 

látsz, mely egy feltekeredett óriáskígyót mintáz meg. Az állat még 

így szobor formájában is ijesztő látványt nyújt. A szemközti falon 

egy ajtót látsz. mit teszel? Egyenesen átvágsz a szobán és kinyitod 

a szemközti ajtót, lapozz a 34-re! De megvizsgálhatod a kígyót 

formáló szobrot is. Ez esetben lapozz a 28-ra! 
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Ahogy a kígyó hideg és merev kőtestéhez hozzáérsz, 



megdöbbenésedre az megmozdul! A fenevad valamiféle bűbáj 

hatása alatt állhatott, melyet neked sikerült megtörnöd. Az állat 

villás nyelvének szisszenéseivel adja tudtodra, hogy úgy véli 

remek fogás lehetnél ebédjéhez. Ha meg akarod győzni ennek 

ellenkezőjéről, muszáj lesz fegyvert ragadnod ellene. Az olyan 

fegyverek, mint a szablya, vagy a kard nem sok kárt tudnak benne 

tenni. Azonban, ha kalandod során sikerült szert tenned egy 

csákányfokosra, az kiválóan alkalmas egy ilyen kőből való  bestia 

legyőzésére. Ha nincs ilyen fegyvered, lapozz a 33-ra! Ha van 

csákányfokosod, akkor küzdj meg vele!  

 

Óriáskígyó     Harcérték: 8     Életerő: 20 

 

Ha győzöl, lapozz a 29-re! 
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A kőkígyó ripityomra tört testéből egy vaskulcs kerül elő. A 

kulcsra a 2-es számot vésték. Ezt elteszed felszerelésed közé. Jelöld 

Kalandlapodon! Megnézed a szemközti ajtó hová vezet. Lapozz a 

34-re! 

30 

Letörsz egy nagy darabot egy hozzád közel eső gombából és vadul 

a szádba tömöd. Szerepel Kalandlapodon a KÚT kódszó? Ha igen, 

lapozz a 31-re! Ha nem, lapozz a 32-re! 
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A gomba amit ettél egy sarlatán varázsló vegykonyhájából került 

ide, egykori pincéjébe évszázadokkal ezelőtt. A vén lator növesztő 

anyagokat kevert belé, hogy jó pénzért árulva ezeket parasztoknak 



eladhassa. Azt gondolta, hogy mindenki örül majd, ha nagyobbra 

nőnek az ezzel etetett háziállatok. Azonban ezt a budai lakosok 

nem nézték jó szemmel, be is árulták a főbírónak. A budai tanács, 

mint boszorkánymestert máglyahalálra ítélte, de a kotyvaléka által 

megnőtt gombák itt maradtak a szemétdombon. Azonban a 

fondorlelkületű varázsló egy ellenszert is kidolgozott, ezt a kútba 

öntötte. Miután ittál ennek vizéből, ez megóv attól, hogy óriásivá 

nőve itt ragadj a barlangban életed végéig. Továbbmész a lépcsőn 

felfelé, a barlang kijárata felé. Lapozz a 27-re! 
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Rögvest úgy érzed a gyomrod puffadni kezd és látod amint a 

nadrágszíjad szétszakad hasadon. Egész tested gyors 

növekedésnek indul, ruhád hangos reccsenések kíséretében szakad 

darabokra rajtad. A gomba, amit ettél egy sarlatán varázsló 

vegykonyhájából került ide, egykori pincéjébe évszázadokkal 

ezelőtt. A vén lator növesztő anyagokat kevert belé, hogy jó 

pénzért árulva ezeket parasztoknak eladhassa. Azt gondolta, hogy 

mindenki örül majd, ha nagyobbra nőnek az ezzel etetett 

háziállatok.  Azonban ezt a budai lakosok nem nézték jó szemmel, 

be is árulták a főbírónak. A budai tanács, mint boszorkánymestert 

máglyahalálra ítélte, de a kotyvaléka által megnőtt gombák itt 

maradtak a szemétdombon. Ennek estél te is áldozatul. Egyre 

nagyobb leszel és fejed már majdnem eléri a mennyezetet. Túl 

nagy lettél ahhoz, hogy elhagyd a barlangot. Évszázadok múlva, a 

múlt emlékeivel foglalkozó tudósok megtalálják óriási csontvázad 

és csak találgatják miféle lény élhetett itt hajdanán.  

Kalandod itt véget ért.  
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A kőtestű bestián szablyád élével sehogy sem tudsz sebet ejteni. A 



robosztus kolosszus lassan, de erősen a tested köré tekeredik és 

megfolyt téged. Kalandod itt véget ért. 
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Az ajtó egy újabb folyosóra nyílik. A nyirkos falú járat egy nagy 

barlangba torkollik. A barlang mennyezete egy helyütt a szabad 

égboltba nyílik, az onnét beáramló természetes fény mellett egész 

jól belátod a terepet. A padlón nagyobb kövek hevernek szerte-

szét. Három másik nyílást is látsz azon kívül amin bejöttél. Ebből 

kettő a déli és a nyugati falon található. Félhomályba vesző 

folyosókat látsz erre, melyek vélhetően kivezetnek a barlangból. A 

harmadik, a barlang dél-keleti részén lévő nyílása felől hirtelen 

mozgolódást észlelsz. Valamiféle sötét árny jelenik meg és 



közeledik egyenesen feléd. Mikor ki tudod venni szemeddel a 

jelenség mivoltát, döbbenettel fedezed fel, hogy egy óriási méretű 

pók közeleg feléd. Csattogó csáprágóival valószínűleg éhségét jelzi 

és nincs kétséged afelől, hogy veled akarja csillapítani azt. Küzdj 

meg vele!  

 

Óriás Pók     Harcérték:8     Életerő:20 

 

 

Ha sikerül túlélned a fenevaddal való találkát, lapozz a 35-re! 
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Letörölve szablyád pengéjéről a pók testnedveinek ragadós 

mocskát jobban szemügyre veszed a barlangot. Azonban a szerte-

széjjel heverő köveken kívül más egyebet nem nagyon találsz itt. 

Ha akarod, megvizsgálhatod azt a másik barlangot, melyből az 

óriáspók előmászott. Ha így tennél, lapozz a 36-ra! Ha inkább 

távoznál a déli folyosón keresztül, lapozz a 38-ra! Ha a nyugati 

folyosón át mennél innen ki, lapozz a 37-re! H 

 

36 

A barlang, amit itt találsz jóval kisebb. Csak egy kivezető út van 

innen, amin bejöttél. Ez lehetett az óriás pók rejtekhelye. A földön 

mindenütt csontvázakat látsz szerte-széjjel heverni, a 

testnedveikkel táplálkozó pók áldozatainak maradványait. A 

legtöbb csontváz valamiféle rágcsáló állaté lehet. Leginkább 

patkányok maradványaira emlékeztetnek, csakhogy kutyányi 

méretűek! Valamiféle rendellenes erők garázdálkodhatnak itt, 

hogy minden állat természetellenesen nagyra nőtt. A csontok 



között az egyik sarokban elborzadva fedezel fel egy kisebb 

termetű emberi csontvázat is. Karjában egy kis bronzládát tart. A 

ládát elvéve és kinyitva egy vaskulcsot találsz benne. A Kulcsra a 

4-es számot vésték. Elteszed új szerzeményedet és távozol a 

barlangból. Mehetsz Nyugatnak, ez esetben lapozz a 37-re! Ha 

inkább a déli folyosón távoznál, lapozz a 38-ra!  
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A sötét folyosó nyílegyenesen halad egy darabig, majd egy 

csigalépcső vezet fel valahová. Ha fel szeretnél ezen menni, lapozz 

6-ra! Ha inkább visszamennél a barlangba és onnét a déli folyosón 

távoznál, lapozz a 38-ra!  

 

38 



Az imitt-amott lévő kürtőkön keresztül gyéren megvilágított 

folyosón kénytelen vagy fáklyád fényére hagyatkozni, ha nem 

akarsz orra bukni.  Egy darab idő elteltével bal kéz felé, vagyis a 

keleti oldalon egy leágazás található. Merre mész tovább. Ha 

egyenesen Dél felé, lapozz a 89-re! Ha keleti leágazást választod, 

lapozz a 39-re! 
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A folyosón egy jó darabon haladsz, mikor jobb kéz felől egy ajtót 

fedezel fel. Ha be akarsz nyitni rajta, lapozz a 40-re! Ha inkább 

továbbmennél, lapozz a 46-ra ! 
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Az ajtó egy fegyverraktárba nyílik. A falakon fáklyák vannak 

elhelyezve, ezek közül néhányat meggyújtva, egész jól belátod a 

termet. Mindenfelé roskadásig megrakott fa állványokon puskák, 

egyéb tűzfegyverek, szálfegyverek, kardok, szablyák, egyéb 

hidegfegyverek, emellett páncélok és pajzsok sorakoznak. Az 

északi és a déli falon egy-egy ajtót látsz. A fegyverek közt nem 

találsz olyat, mely felülmúlná saját fegyvereidet. Azonban az egyik 

állványon egy szépen megmunkált gerezdes buzogányon 

megakad a szemed. Ha el szeretnéd tenni a fegyvert, lapozz a 42-

re! Ha inkább benyitnál a déli ajtón, lapozz a 41-re! Ha az északi 

ajtón távoznál lapozz a 45-re! 
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Az ajtó egy másik terembe nyílik, amely ruhatárként funkcionál. 

Ruhaállványokon mindenfelé dolmányok, nadrágok, fejfedők, a fal 

melletti polcokon csizmák, saruk és egyéb lábbelik sorakoznak. A 

ruhák javarész török viseletek, több állványon látod sorakozni a 



janicsárok által viselt dolmányokat és fejfedőiket, az üszküf-öket. 

Ha szeretnéd, átöltözhetsz a janicsárok viseletébe, ez esetben jelöld 

kalandlapodon az EGYENRUHA kódszót. Az északi és a déli falon 

is egy-egy ajtó található. Melyiken távozol? Ha a délin, lapozz a 

43-ra! Ha az északi ajtón át, lapozz a 40-re! 
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Leemeled a buzogányt az állványról, majd néhányat suhintasz 

vele a levegőben. A remek súlyelosztású fegyver szinte magától 

szeli a levegőt. Olyannyira magától, hogy mire erre rájössz, már 

önállóan mozog a kezedben. Ráadásul úgy érzed, nem tudod 

elengedni. A démoni fegyver hatalmas lendülettel igyekszik 

golyóbisával téged fejbe verni. Ennek eleinte még ellen tudsz állni, 

de tucatnyi próbálkozás után mégis sikerül a művelet. A csapástól 

elsötétül előtted a világ. Még vagy háromszor megismétlődik a 

szörnyű csapás, de már az első ripityomra törte koponyádat és a 

többi ütést már meg sem érzed.  

Kalandod itt véget ért! 
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Az ajtó egy terembe nyílik. A terem leginkább egy szertár-félének 

néz ki. Mindenféle egzotikus tárgyak gyűjteményét találod itt 

felhalmozva. A fal melletti polcokon és vitrinekben, üvegek, 

edények, kagylók, szobrocskák, órák, néhány bőrkötéses könyv és 

ehhez hasonló dolgok  láthatók. A mennyezetről egy kitömött 

krokodilus lóg, mintha a vízben úszna. Egy munkaasztalon, vagy 

fél tucat glóbusz mellett papírtekercsek hevernek. A teremből két 

ajtó vezet ki, egymással szemközt Északnak és Dél felé. Ha akarod, 

megvizsgálhatod a teremben lévő tárgyakat, ez esetben lapozz a 

44-re! Ha inkább távoznál innen, melyik ajtót választod? Ha az 

északit, lapozz a 41-re! Ha Dél felé távoznál, lapozz a 80-ra!  
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Az itt lévő tárgyak közül leginkább a tekercsek, amik használhatók 

számodra. A legtöbb térképeket, méghozzá katonai térképeket 

ábrázol. Az egyiken pont Buda várát és annak kazamatarendszerét 

látod! Mármint látsz, amennyit látsz belőle. Ugyanis a tekercs 

rettenetesen elázott és a tintával húzott vonalak legtöbb helyen 

teljesen elmosódtak. A térkép kísérőszövegéből annyit sikerül 

kihámoznod, hogy a palota és a börtön felé déli irányban egy 

fenevadas barlangon kell átmenned. Ki tudod még olvasni, hogy 

ezen teremből még másik két terem is nyílik. Egy ruhatár és egy 

fegyver hadszertár. Ha a fegyver hadszertárból nyíló folyosón 

Kelet felé, majd az elágazástól Észak felé mész, akkor egy tavas 

barlanghoz jutsz. A tavas barlangból két folyosó is kivezet, de csak 

egyik látható, mely Észak felé vezet. A másik folyosó Kelet felé 

vezet, de ennek bejáratát a víz alatt találod. A folyosó a hajdani 

halászok bástyájához vezet. Megjegyzed az információt, írd fel 

kalandlapodra a FOLYOSÓ kódszót! 



Melyik ajtón távoznál a teremből? Ha az északin, lapozz a 41-re! 

Ha Dél felé távoznál, lapozz a 75-re!  
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Az ajtó egy folyosóra nyílik. Kelet felé szimpatikusabbnak tűnik az 

út, úgyhogy erre mész tovább. Lapozz a 46-ra!  
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A folyosó egy T-elágazásba torkollik. Innen tovább mehetsz az 

északi és a déli irányba. Melyiket választod? Ha Északra mész, 



lapozz a 47-re! Ha Délnek, lapozz a 75-re! 
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A folyosón haladva egy darab idő elteltével bal kéz felől egy 

kétszárnyú ajtót fedezel fel. Az ajtó kő párkányába egy feliratot 

látsz belevésve: MÚZEUM. Ha akarod, benyithatsz és 

megnézheted mi van odabenn. Ha így teszel, lapozz a 48-ra! Ha 

inkább továbbmennél, lapozz az 57-re! 
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Az ajtó egy tágas terembe nyílik, melyet falon lévő fáklyák és 

állványokon elhelyezett gyertyák fénye borít nappali fényárba. A 

teremben szobrok sorakoznak, teljesen betöltve a rendelkezésre 

álló teret. A szobrok leginkább életnagyságban ábrázolnak 

mindenféle harcosokat a páncélos lovagoktól a tollas kalapos 

muskétásokig. A teremből veled szemközt egy kétszárnyú újabb 

ajtót látsz. Ha megvizsgálnád a szobrokat, lapozz az 50-re! Ha 

inkább megnéznéd hová nyílik a szemközti ajtó, lapozz a 49-re!  

Ha legjobbnak találod elhagyni a termet és továbbmennél a 

folyosón, lapozz az 57-re! 

 

49 

Az ajtó egy másik jól megvilágított műteremnek berendezett 

helységbe nyílik. A terem falain díszes keretbe foglalt képek 

lógnak. Ezek javarészt csatajeleneteket ábrázolnak. A teremből az 

ajtótól bal kéz felé eső falon újabb kétszárnyú ajtó található. Ha 

szeretnél elidőzni a képeknél és részletesebben tanulmányoznád 

őket, lapozz az 54-re! Ha megnéznéd hová nyílik a bal oldali falon 

lévő ajtó, lapozz az 51-re!  Ha inkább visszamennél az előző 

terembe és azt elhagyva továbbmennél a folyosón, lapozz az 57-re! 
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A szobrok többsége királyokat, vagy lovagokat ábrázol. Nagy 

uralkodók, mint Árpád vezér, Szent István, Szent László, vagy 

Nagy Lajos királyok sorakoznak olyan vitézek, mint Botond, Toldy 

Miklós, vagy Kinizsi Pál mellett. Az egyik szobor, egy ismeretlen 

kámzsás szerzetest ábrázol. A csuhás alak két kezében egy 

kigöngyölt tekercset tart. A tekercsre vésve egy felirat olvasható: 

CAVE PICTURAM ET NE TESAUROS COLLIGERET! Ez latinul 

azt jelenti, hogy Óvakodj a festménytől és ne gyűjts kincseket! 

Megjegyzed az információt. Mit teszel? Ha megnéznéd hová nyílik 

a szemközti ajtó, lapozz a 49-re!  Ha inkább elhagynád a termet és 

továbbmennél Észak felé a folyosón, lapozz az 57-re! 
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Az ajtó újabb jól megvilágított terembe nyílik. A Napvilághoz 

hasonló fényeket arany tartókon elhelyezett zömök gyertyák 

szolgáltatják. A teremből nem vezet ki másik ajtó, csak amin 

bejöttél. A terem gazdagon bútorozott, falakon gyönyörűen 

hímzett szőnyegek. A bejárattal szemközt egy emelvényhez 

márványlépcsők vezetnek fel. A lépcsőket színarany, díszes korlát 

szegélyezi mindkét oldalon. Az emelvény tetején egy nyitott 

kincses ládát látsz, mely dugig van kincsekkel. Az ékszerek és 

ékkövek látványa szinte elvakít. Ha csak egy marékkal magaddal 

vinnél, egy csapásra megoldhatnád vele családod szorult 

helyzetét. Ha felmennél az emelvényre és vennél a kincsekből, 

lapozz az 53-ra! Ha inkább békén hagyva mindent elhagynád a 

termet, lapozz az 52-re! 
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Ahogy kifelé mennél, egy tarka patkány szalad el előtted a padlón, 

szájában valamit cipelve. Ahogy észrevesz, elejtve terhét 

továbbszalad egy falon lévő kisebb üregbe. Lehajolva felfedezed, 

egy vaskulcsot cipelt magával, melyre az 5-ös számot vésték. A 

kulcsot eltéve hagyod el a „Múzeum” területét, és haladsz tovább 

Észak felé a folyosón.  

Lapozz az 57-re! 
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Hevesen dobogó szívvel mész fel az emelvényre, hogy elvegyél a 

kincsekből. Ahogy a ládához érsz és megérintenéd tartalmát, a 

padló megnyílik alattad. Jó öt ölnyit zuhansz, mikor egy hegyes 

karókkal kibélelt verem alján landolsz. A kihegyezett karók közül 

már zuhantodban több felnyársal, így már meg sem éled a 

fájdalmas földet érést.  Kalandod itt véget ért! 
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A képek monumentális csatajeleneteket ábrázolnak. Az egyiken az 

egri várat ostromolják a törökök. Az előtérben egy várfalon lábát 

megvető női alak szablyával egy felfelé masírozó törököt vág le 

éppen, a háta mögött pedig egy asszonycsapat kövekkel telt kosár 

tartalmát készül rázúdítani az ostromlókra. Egy másik képen 

Dugovics Titusz Nándorfehérvár ostrománál készül a mélybe 

ugrani a várfalról, egy lófarkas boncsokot kitűzni akaró török 

katonát magával rántva. A termet egészen uralja egy hatalmas 

festmény, szinte betölti az bejárati ajtóval szemközti falat. A kép 

Zrínyi Miklósnak, Szigetvár kapitányának utolsó kirohanását 

ábrázolja a vár ostrománál. A csatajelenet ábrázolása nagyon 

mozgalmas, a képen látható alakok szinte életnagyságúak. Dobj 

Intelligencia próbát!  Ha a próba sikeres, lapozz az 55-re! Ha a próba 

nem sikerül, lapozz az 56-ra! 



55 

Ahogy a rendkívül élethű képet szemléled, rájössz valami nem 

stimmel. Az egyik alak sehogy sem illik oda. A sok harcoló katona 

között ott látod a várparancsnokot is, akitől megtudtad a 

Magdolna templomból a kazamatákba vezető titkos bejárat 

hollétét. Ami a legfurcsább benne, hogy nem támadó ellenfeleit 

nézi, hanem téged bámul. Mintha kifelé nézne a képről. De hogy 

kerülhetett a festményre? Itt valami nincs rendben! Mikor ezen 

töprengsz, úgy érzed kezd kitágulni körülötted a világ. Rémülten 

látod, a kép kezd megelevenedni, mintha magába akarna 

szippantani. Az utolsó pillanatban fordítod el tekinteted az 

elvarázsolt festményről, melynek kis híján te is szereplője lettél 

örök időkre. Elhatározod, többet nem nézel egyetlen festményre 

sem. Eldöntheted, mit teszel. 

Ha megnéznéd hová nyílik a bal oldali falon lévő ajtó, lapozz az 

51-re!  Ha inkább elhagynád a termet és a „Múzeum” területét, 

hogy továbbmenj a folyosón, lapozz az 57-re ! 

 

56 

Ahogy a rendkívül élethű képet szemléled, észre sem veszed, hogy 

a sok harcoló katona közt ott van a várparancsnok is, akitől 

megtudtad hogy jutsz le a kazamatákba. Azt sem látod, hogy az 

nem támadó ellenfeleit nézi, hanem téged bámul. A 

várparancsnokot Abdi basa küldte le a kazamatákba, hogy 

térképezze fel azokat. Vesztére azonban túl hosszan nézegette ezt 

a festményt, ahogy te is. A nagy ámulatodban hirtelen úgy érzed, a 

festmény mintha megelevenedett volna és kezd kitágulni veled a 

világ. A kép magába szippant és te is élő részévé válsz festett 

jelenet szövetének. Örök időkig részese leszel a pillanatnak, amit a 

festmény ábrázol.  Kalandod itt véget ért! 

 



57 

A folyosón haladva érzed, a levegő egyre párásabbá válik. 

Nemsokára egy nagyobb, cseppkövekkel tarkított falú tavas 

barlangba érsz. A barlang alapterületét javarészt  barnás színű, 

gőzölgő, kellemes illatú termálvíz tölti ki. Hogy a tó vize milyen 

mély lehet, azt sajnos innen nem tudod megállapítani. A nyugati 

fal mentén egy kőpárkány fut végig egy másik nyíláshoz, mely 

szintén kivezet a barlangból. Szerepel Kalandlapodon a FOLYOSÓ 

kódszó? Ha igen, lapozz az 58-ra! Ha nem eldöntheted, hogy 

továbbmész-e a barlang falán végigfutó kőpárkányon (lapozz a 65-

re!), vagy elhagyod a barlangot és visszamész a MÚZEUM feliratú 

ajtó mellett a folyosó T elágazásáig és onnét Dél felé mész tovább 

(ez estben, lapozz a 75-re!) 
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Eszedbe jut a szertárban talált térképtekercs, mely a tavas 

barlangból nyíló rejtett folyosóról számol be. Ez lesz az a hely és 

ezek szerint a víztükör alatt Kelet felé egy folyosó nyílik. Ha 

lemerülnél a víz alá, hogy utánajárj a dolognak, lapozz az 59-re! 

Ha inkább továbbmennél a kőpárkányon az északi járat felé, 

lapozz a 65-re! Ha elhagyva a barlangot, visszamennél a déli 

folyosón a T-elágazásig, lapozz a 75-re! 

 

59 

Csomagjaidat lepakolva, ingre-gatyára vetkőzöl. Csak a 

legszükségesebb felszerelést, például szablyádat viszed magaddal. 

Ez azt jelenti, ha van pajzsod, kopjád, vagy karabélyod ezeket 

mind itt kell hagynod, tarisznyáddal együtt. A barlangi tó vize 

langyos, úgyhogy nem érzed magad kellemetlenül, mikor 

megmártózol. A víz elég mély ahhoz, hogy ne érjen le a lábad. A 

keleti falnál megtalálod, amit keresel. Fél testhossznyi mélyen a 

barlang falán egy nyílás tátong. A nyílás elég nagy ahhoz, hogy 

kényelmesen elférj benne. Kissé feszélyezve érzed magad. Mi van, 

ha ez a járat nem vezet sehová? De szerencsére nem így van. 

Néhány karcsapás után elfogy a szikla a felőled és felszínre dugod 

a fejed. Egy kisebb medencében vagy, melyből lépcső vezet ki egy 

Dél-kelet felé tartó folyosóra. A folyosót imitt-amott fáklyák fénye 

világít meg. Elindulsz hát erre, lapozz a 60-ra! 

 

60 

A folyosó egy darab idő múlva enyhén balra fordul. Ebben az 

irányban haladva a hosszan elnyúló folyosó végén két ajtót találsz. 

Az egyik a folyosót lezáró kétszárnyú kapu, a másik jobb kéz felől 

egy kovácsoltvas pántokkal ellátott, masszív faajtó. A kétszárnyú 

ajtó felett egy cégért látsz, rajta egy emberi alak látható, aki kulcsot 



tart a kezében, két oldalán egy-egy hal stilizált alakja. Az oldalsó, 

kisebb ajtó kőpárkányába vésve a BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

feliratot látod. Odabentről kántáló, mormogó hang szűrődik ki. Ha 

benyitsz a kétszárnyú ajtón, lapozz a 64-re! Ha a kisebb, masszív 

oldalajtó érdekel inkább, lapozz a 62-re! Ha úgy döntesz, csinálsz 

egy hátraarcot és visszamész a folyosón, lapozz a 61-re! 

 

61 

Visszamész a folyosón a vízzel elárasztott medencéig. Könnyedén 

visszaúszol a tavas barlangba. Az itt hagyott ruhádat és 

felszerelésedet ott találod a párkányon hiánytalanul. Viszont 

bosszankodva veszed észre, hogy kenyeres zsákod valamiféle 

rágcsáló állat kirágta és megdézsmálta annak tartalmát. Kettőt 

vonj le Élelmiszer készletedből! 

Mármint, ha van még élelmed. Felöltözöl és összeszeded 

csomagjaidat. Merre hagyod el a barlangot? Ha továbbmennél az 

Észak felé vezető járatba, lapozz a 65-re! Ha visszatérnél Dél felé, 

ahonnan ide érkeztél a T-elágazáshoz és onnan Délnek mennél 

tovább, lapozz a 75-re! 

 

62 

Az ajtó egy, a Magdolna templom alattihoz hasonló keresztény 

kápolnába nyílik. Az oltár előtt egy nyugatias módon öltözött 

embert látsz, aki szinte eksztázisba esve imádkozik. Annyira el 

van merülve a mormolásban, hogy észre sem veszi jöttödet.  

-Adjon Isten Bátyámuram! –köszöntöd őt tisztelettudóan. 

Hosszasan bambul rád, hosszú időbe telik, mire felfogja 

megszólítottad. -Ki vagy te és hogy kerültél ide? –kérdi tőled 

zavarodottan.  

Ha elmondod neki, mi járatban vagy, lapozz a 63-ra! Ha inkább 



otthagyod őt és megnézed hová nyílik a másik, kétszárnyú ajtó, 

lapozz a 64-re! Ha visszamennél a folyosón és átúsznál a tavas 

barlangba, lapozz a 61-re! 
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Elmondod neki, hogy magad is keresztény vagy és ki akarsz jutni 

a kazamatákból a váron kívülre. Elmondod Ihamzade-val való 

kalandodat, aki valójában Peter Gabriel barát. 

-Azt mondtad Peter Gabriel barát?! –kérdez rád izgatottan- Hiszen 

vele együtt töltöttem a novícius időket! És ő itt van a budai várban!? Hát 

az nagy szó! Öt éve vagyok rab itt, azok a kutya törökök elfogtak egy 

portya során és rabszolgaként ide kerültem. A Boldogasszony templomból 

kialakított főmecsetjüknek lettem szolgája, amit a véreskezű Szulejmánról 

neveztek el. A muszlimok nem tudnak erről a föld alatti kápolnáról. 

Mindennap lejövök ide imádkozni. Egyszer Szent Mihály arkangyal 

imám során megjelent és közölte, hogy Buda hamarosan felszabadul a 

pogány iga alól és ha találkozom egy kereszténnyel itt a kápolnában, 

segítsem őt! –zihálja tovább izgatottságtól teljesen magánkívül a kis 

emberke, te pedig nem győzöd csodálni, hogy fér belé ennyi szusz. 

-Jól figyelj! Elmondom amit tudok. Nekem volt alkalmam bejárni a 

nagyját, de a törökök számára a kazamatarendszer javarészt ismeretlen, 

csak egy-két részét lakják. Ezek a részek a falak mentén vannak, itt 

őrhelyeket alakítottak ki. A szomszéd terem a halászok egykori szertárja, 

ide néha lejönnek az őrség tagjai, ugyanis felette a halászok egykori 

bástyájában is van egy őrszobájuk. A tavas barlangból, két út vezet ki. 

Észak felé eljuthatsz a színházterembe is. Néha furcsa művészek zenélnek 

ott, fülemnek idegen ízlés szerint. Meg olyasmikről beszélnek, amiket én 

nem értek. De keresztények, az nyilvánvaló. Akár elmész a 

színházterembe, akár nem a végén Dél felé kell haladj, ha ki akarsz jutni a 

várból. A föld alatti börtönökön át jutsz el a palota alá, amit a törökök 

hadszertárként használnak, onnan pedig ki a szabadba. De a 

kazamatákban találsz néhány zárt ajtót is, amihez meg kell találd a 

megfelelő kulcsokat. A börtönbe a kínzókamrán keresztül jutsz, ott találod 

a Budai Hóhért. Rengeteg ember vére tapad a kezéhez, de nekem sikerült 

bizalmába férkőznöm. Legutóbbi találkozásunk alkalmából nagyon letört 

volt, mert szkanderversenyen legyőzték őt. Azt mondta ilyen még 

sohasem fordult elő vele. Bánatában sikerült leitatnom jófajta Tokajival. 

Azt sokszor viszek neki, mert egyébként remek gyógyító is és kezeli a fájós 



derekamat. Szóval teljesen elázottan elaludt és álmában beszélt. Azt 

álmodhatta, hogy dolgozik, valakik a jelszót kérdik tőle. Rögtön rávágta: 

NAGYRONDELLA. Hátha ez hasznos információ számodra. De most 

mennem kell, az imám már biztosan vár. Isten áldjon és szerencse 

kísérjen utadon idegen!  

Ezzel búcsút vesztek egymástól. Írd fel Kalandlapodra a 

NAGYRONDELLA kódszót! Ha akarod, megnézheted a halászok 

szertárját. Ez esetben, lapozz a 64-re! Ha visszamennél a folyosón 

és átúsznál a tavas barlangba, lapozz a 61-re! 
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A kétszárnyú ajtó egy tágas terembe nyílik, melynek falain több 

ráccsal ellátott ablak található, természetes fénnyel világítva meg a 



helységet. Az ablakokon kinézve a Duna-partot és szemben Pest 

városát látod a lassan lemenő Nap fényében. A vár keleti falánál 

vagy. A terem úgy néz ki, mint egy raktár. Főként halászati 

eszközök találhatók itt. A falakon elhelyezett kampókon hálók 

lógnak, állványokon szigonyok sorakoznak szép rendben, a falak 

mellett elhelyezett emelvényeken, varsák, rácsák, nyeles hálófélék 

garmadával. A terem egyik sarkánál csigalépcső tekereg felfelé, 

egy mennyezeten lévő kijárat felé. Kisvártatva erről léptek zajára 

leszel figyelmes valakik törökül beszélgetve lefelé haladnak a 

lépcsőn. Semmi kedved nincs találkozni velük, hiszen hogy 

magyaráznád el, hogy mit keresel itt egy szál gyolcs gatyában, 

szablyával a kezedben. Úgy döntesz gyorsan elhagyod a helységet 

a kétszárnyú ajtón át. Ahogy kifelé sietsz, lábod belegabalyodik 

egy földön heverő, összetekert vetőhálóba. Nem érsz rá vele 

lacafacázni, így sietsz vissza egész a folyosó végén lévő 

medencéig. Mielőtt átúsznál a tavas barlangba, a hálót sikerül 

lefejtened lábadról. Ha már így hozzád ragadt, szépen válladra 

tekerve átúszol, a tavas barlangba, ahol majd elteszed csomagjaid 

közé. Az itt hagyott ruhádat és felszerelésedet ott találod a 

párkányon hiánytalanul. Viszont bosszankodva veszed észre, 

hogy kenyeres zsákod valamiféle rágcsáló állat kirágta és 

megdézsmálta annak tartalmát. Kettőt vonj le Élelmiszer 

készletedből! Mármint, ha van még élelmed. Merre hagyod el a 

barlangot? Ha továbbmennél az Észak felé vezető járatba, lapozz a 

65-re! Ha visszatérnél Dél felé, ahonnan ide érkeztél a T-

elágazáshoz és onnan Délnek mennél tovább, lapozz a 75-re! 
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A barlangból kivezető folyosón haladva egy darab idő elteltével 

egy fa ajtót veszel észre, a bal kéz felőli falban. Odabentről cincogó 

hangok szüremlenek ki. Ha szeretnél, benyithatsz. Ez esetben 

lapozz a 66-ra! Ha inkább továbbmennél, lapozz a 71-re!  

 



66 

Az ajtó egy elhagyatott, tágas konyhába nyílik. Szemben veled egy 

nagy kürtővel ellátott szabad tűzhely, a fal mellett 

konyhaszekrények állnak. ezek ajtói a legtöbb helyütt kitépve 

helyükből. A bejárattól balra újabb ajtó nyílik. A terem közepén 

egy nagy asztal, az asztalon és az asztal alatt három, kutyányi 

méretű patkány lakmározik az itt található konyhai maradékokból. 

Jöttödre rögvest rád támadnak. Küzdj meg velük egyszerre! 

 

Első Óriáspatkány     Harcérték: 6     Életerő: 7 

Második Óriáspatkány     Harcérték: 7     Életerő: 6 

Harmadik Óriáspatkány     Harcérték: 6     Életerő: 7 

 

Ha egyszer is megsebeznek téged, lapozz a 67-re! Ha győzöl 

anélkül, hogy sebet ejtenének rajtad, lapozz a 68-ra ! 
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Dobj egy kockával! Ha a dobott érték 1 és 4 közé esik, lapozz a 68-ra! 

Ha 5 és 6 közé esik, lapozz a 69-re! 

 

68 

A konyhában iszonyatos felfordulás uralkodik, nem sok 

hasznodra valót találsz itt. Ha akarod benyithatsz a másik ajtón is, 

ez esetben lapozz a 70-re! Ha inkább elhagynád a konyhát, lapozz 

a 71-re ! 

69 

Az óriáspatkányok magukban hordozták a rettegett betegséget, a 



pestist. Harapásukkal téged is megfertőztek, ami azt jelenti, még 

ha ki is jutsz élve a várból, a keresztény táborba már biztos nem 

érsz el.  Kalandod itt véget ért! 

 

70 

Az ajtó egy éléskamrába nyílik. A falak mentén kampókra 

akasztott fél disznók, kolbászok, szalonnatáblák, és sajtók lógnak. 

A másik oldalt polcokon cipók, ládákban zöldségek. A legtöbb étel 

már romlott, oly régóta van itt. Azonban a túlérett sajtok, 

orrfacsaró szaguk ellenére még ehetők. Ezekből két adagra való 

élelmiszert eltehetsz magadnak. A zöldséges rekeszek közt az 

egyiket fokhagymafejek töltik meg, ezek is ehető állapotúnak 

tűnnek. Ezekből néhány fejet szintén eltehetsz felszerelésed közé. 

Elhagyva a kamrát és a konyhát, visszatérsz a folyosóra. Lapozz a 

71-re! 
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A folyosó egy darab út megtétele után egy T-elágazásba torkollik. 

Melyik irányba haladsz tovább? Ha bal kéz felé, lapozz a 72-re! Ha 

jobbra, lapozz a 73-ra! 

 

72 

A folyosót nemsokára egy robosztus vasrács zárja el. A masszív és 

erős szerkezetet elmozdítni esélyed sincs. A rács túloldalán látsz 

egy fogantyút a falból kiállni, valószínű az nyithatja a rácsot. Erről 

az oldalról azonban nem sok mindent tehetsz annak érdekében, 

hogy az út szabaddá váljon. Így vissza kell fordulj a T-

elágazáshoz, ahonnét a másik a másik úton mehetsz tovább 

(lapozz a 73-ra), vagy visszamész a tavas barlangon keresztül a 

déli folyosóra (lapozz a 75-re!). 

 

73 

A folyosó hosszan halad egyenes irányban Kelet felé. Ahogy 

haladsz előre, hangokra leszel figyelmes. Ugyan még távol tőled, 

de fényt is látsz az alagútban, magad előtt. Kezedet szablyád 

markolatán tartod, hiszen jobb az óvatosság. Előrehaladva mind a 

hangok, mind a fények egyre erősebbek lesznek. Most már ki 

tudod venni, valamiféle zene szól a fényforrás irányából. Ahogy 

egyre jobban hallod a dallamokat, az eltölti erővel testedet-

lelkedet. Harci indulóhoz hasonló a zene. Monumentális 

hangszerkíséret mellett egy markáns férfihang énekel, most már ki 

tudod venni, német nyelven. A dalszöveg alapján egy sárkányt 

készül legyőzni, mely egy sűrű erdő közepén él. Mikor elérsz a 

fény-és hangforrás helyére, egy barlang bejáratánál vagy. A tágas 

barlangban furcsa mód nappali fényekben úszva, buja növényzetű 

erdő tölti be a teret. A vastag törzsű fák között beljebb lopakodsz a 

barlangba. Középen egy kis tisztáson, egy másik barlangnyílás 



előtt jó kiállású férfi egy kardal hadonászva énekel. Ruházata elég 

ódivatú. Durván cserzett állatbőrből készült mellény és ágyékkötő. 

Attila király idejében hordtak ilyet a vad germán törzsek. Az 

ódivatú harcos egy sárkányt hívogat, mely szerinte abból a másik 

barlangnyílásból kell előjöjjön. Lehet, hogy egy eszelőssel van 

dolgod? Ahogy a sárkányt hívja, a zene egyre drámaibban hangzik 

és a fények is elhalványulnak. A barlangból ekkor előcammog 

valamiféle lény. Amikor az kijön a tisztásra, döbbenettel látod, ez 

tényleg egy sárkány! Ráadásul a szájából még tüzet is okád, 

egyenest a hős férfi felé. Az félreugorva a lángcsóva elől, rögvest 

ráront karddal a bestiára. Te mit teszel? Ha úgy gondolod, neked 

ez már sok és a fák és bokrok takarásában gyorsan elhúzod a 

csíkot és tavas barlangon áthaladva meg sem állsz a MÚZEUM 

feliratú ajtó után következő T-elágazásig, ahonnét Dél felé mész, 

lapozz a 75-re! Ha harcoshoz méltó módon, fegyvered előrántva a 

hős segítségére sietsz és a sárkányra támadsz, lapozz a 74-re! 
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Kivont szablyával rohansz a félelmetes fenevad felé. Ám még oda 

sem érsz hozzá, valaki fülsüketítően felordít valahonnan az erdő 

sötétjéből.  

-Állj! Mi történt?! Ki ez az eszelős itt?! Bolondok napja van, vagy mi!? 

Fényt! –hallod németül ezeket a szavakat, és ekkor vakító 

világosság tölti be a teret. Mikor szemed hozzászokik a fényhez, 

látod egy erdei tájnak berendezett színpadon állsz. Az éles a hang 

a nézőtérről jön, annak első sorából egy apró termetű, körszakállas 

férfi ugrik fel a színpadra. Németes öltözetben van, fején a német 

urak körében oly divatos lapos kalpaggal. A színpadon kissé 

megenyhültebben neked szegi a kérdést.   –Megőrültél?! Mit 

zavarod a legkedvesebb darabom főpróbáját?! 

-Bocsánat Művész Úr! Nem akartam megzavarni a próbát, csak azt 

hittem az a harcos veszélyben van. Gondoltam segítek rajta. 

-Ezek a magyarok már csak ilyenek. –mondja magában kuncogva. 

Nem tudod eldönteni ezt most gúnyból, vagy dicséretből mondta. 

–A legjobb barátom is magyarnak vallja magát. Nem tud egy kukkot sem 

magyarul, de a múltkor is vérig sértődött, amikor németnek neveztem. 

Azóta nem merem rámondani, hogy nem magyar. Az ő ötlete volt az is, 

hogy jöjjek ide Pest-Budára begyakorolni a darabomat. Pedig a múlt 

alkalommal, mikor itt jártam, kis híján belefulladtam a Dunába, mikor 

egy  szigetre elvittek lelkes rajongóim. De az ott lévő őstölgyes úgy 

megihletett. Erdőzsongás címmel komponáltam is egy betétet legújabb 

operámhoz, a Siegfriedhez. 

-Bocsánat Művész Úr! Csak nem Ön a híres... ? –kérded kissé 

feszélyezve, hiszen szégyelled tudatlanságod, hogy nem ismered a 

nevét.  

-De igen. Richard Wagner vagyok. 

-De német létére a törökök, hogyhogy beengedték a városba? –kérded 

csodálkozva. Meg azt sem érted miért nevezte egy városnak Pestet 



és Budát. 

-No de kedves barátom, azért annyira mégsem vagyok tudatlan. Nagyon 

jól tudom, hogy a magyarok nem törökök, vagy tatárok. Tudom, hogy van 

érzékük a művészethez és a zenéhez. Ahogy Pesten járok, nem győzöm 

csodálni a város szépségét. És milyen dinamikusan fejlődik. Ebből egyszer 

világváros lesz, meglátja akárki. Annak a pusztító, nagy árvíznek már 

semmi nyoma nincsen. Egyébiránt megtisztelsz, ha végighallgatod 

legújabb darabom próbáját. 

Sehogy sem érted,  miért mondja azt, hogy Pest szép és 

dinamikusan fejlődik. ’Kőfalakkal körbevett, vályogházak alkotta girbe-

gurba utcák és mindenhol szemét. Ezek jellemzik a várost. És miféle nagy 

árvízről beszél?’ –gondolod magadban, de amióta lejöttél a 

kazamatákba megszoktad, itt minden olyan furcsa. Mivel jobb 

dolgod nincs, leülsz mellé a nézőtérre és végig nézed és hallgatod 

legújabb darabjának próbáját. A darab elképesztően hosszú, bár 

ezt élvezete közben észre sem veszed. Első felvonása egy erdei 

kunyhóban zajlik, ahol a prémruhás hős, Szigfrid él egy gonosz 

manóval. A történetben megjelenik Odin is, a pogány germánok 

főistene. Az erdei színtér a második felvonásban szerepel, itt már 

nyugodtan nézed végig a sárkánnyal való küzdelmet. A harmadik 

felvonás egy zord sziklás tájon játszódik, ahol Szigfrid felébreszt 

egy gyönyörű szép, alvó harcosnőt. A zene olyan magával ragadó, 

hogy hallgatásától visszakapsz két életerő pontot.  

A próba végén felállsz és elbúcsúzol Wagner úrtól, majd a 

színpadon át távozol, amerre jöttél. Az egyik díszletszikla mellett 

elhaladva belebotlasz valamibe. Ahogy felveszed, látod egy 

vaskulcs az, melybe az 1-es számot vésték. Ez sehogy sem illik ide, 

így elteszed a tarisznyádba.  

Visszaúton a tavas barlangon áthaladva elmész a MÚZEUM 

feliratú ajtó mellett, a következő T-elágazásig, ahonnét Dél felé 

mész, lapozz a 75-re!  

 



75 

A folyosón haladva bal kéz felől egy ajtót fedezel fel. Az ajtó 

mögül hangos csattogásokat hallasz. Úgy hangzik, mintha 

fabotokat ütögetnének egymáshoz. Ha benyitsz ezen az ajtón, 

lapozz a 76-ra! Ha inkább továbbmennél a folyosón, lapozz a 79-

re! 

 

 

 

76 

Az ajtó egy tágas, boltíves csarnokba nyílik. Odabenn legalább 

száz, gambezonba öltözött, maszkos ember gyakorolja a vívást, fa 

fegyverekkel. Azok, akik éppen pihenőt tartanak levetett maszkkal 

állnak a terem szélén, az ott elhelyezett fegyverállványok mellett. 



Arcukon és üstökfrizurájukon látod, törökök. Néhányan a 

janicsárok által hordott egyenruhában vannak, ezek a terem szélén 

öltöznek át éppen. A teremben veled szemben egy széles boltív 

mögött lépcső vezet felfelé. Sikerült benyitnod egy katonai 

vívóedzés kellős közepére! Szerepel Kalandlapodon az 

EGYENRUHA kódszó? Ha igen, lapozz a 77-re! Ha nem, lapozz a 

78-ra! 

 

77 

A janicsár ruhában nem keltesz feltűnést, hiszen többen vannak a 

teremben, akik éppen átöltöznek mundérból edzőruhába, vagy 

fordítva. Döbbenettel veszed észre, hogy egy olyan ajtón jöttél be, 

ami az edzőterem felől rejtett. Az itt gyakorlatozó katonák közül 

többen mesterien vívnak, még fa fegyverekkel is nehéz ellenfelek 

lennének számodra. Többször elhangzik két magyar név is. Az 

egyik Bezerédy Imre, a másik Bottyán János. A törökök nagyon fenik 

rájuk a fogukat, mindenki szeretne velük megküzdeni. Úgy 

gondolod, jobb lenne minél előbb elhúzni a csíkot a rejtett ajtón 

keresztül, amin bejöttél. Erre kedvező alkalom nyílik, mikor egy 

nagy termetű, szerecsen szpáhi és egy kisebb termetű, de annál 

ügyesebb anatóliai bajnok gyakorol egymással. A többiek környül 

állják őket, mindenki lélegzetét visszafojtva nézi a küzdelmet. Ezt 

kihasználva gyorsan kiosonsz a résnyire nyitva hagyott rejtekajtón 

és továbbmész a folyosón.  

Lapozz a 79-re! 

 

78 

Bár törökös jellegű állruhát hordasz, az itt edző katonák azonnal 

rájönnek, te idegen vagy. Egy szigorúan őrzött katonai objektum 

pincéjében rendezték be a vívócsarnokot, ahol civileknek semmi 

keresnivalójuk. Rögvest környül vesz vagy két tucatnyi katona, 



akiknek ellenállni nincs értelme. A helyzetet súlyosbítja, hogy egy 

olyan ajtón jöttél be, mely a vívóterem felől rejtett és a törökök 

nem is tudtak róla.  Időközben leleplezték a Gabriel Peter barát által 

alakított Ihamzade valódi kilétét is és többen láttak vele. Ez és a 

titkos járatból való előbukkanásod miatt egyenest Ali Abdulrahman, 

az utolsó budai basa színe elé visznek. Az ősz szakállú aggastyán 

kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények Buda bevételére irányuló 

terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a basa színe előtt, hol a 

kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, amit tudni akarnak. 

Akár elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen megvisel 

fogságod.  

 

 

 

1686 Szent Mihály havának 2-ik napján meggyötört rabként 

szabadulsz a keresztények által felszabadított Buda várának egy 



elkülönített tömlöcéből. Az Ihamzade által megszöktetett Petneházy 

Dávid az, aki elsőként jut be a visszafoglalt várba. Tőle megtudod, 

hogy a Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel vezette egyesült 

keresztény seregeknek sikerült visszafoglalni Buda várát, de ebben 

neked nem volt érdemed.  

Küldetésed nem járt sikerrel. 

 

 

 

79 

A folyosó egy fáklyákkal megvilágított tágas pincebarlangba 

vezet. A barlang sziklába vájt falait több helyütt boltozatok 

támasztják alá. A barlangba érve csobogó hangokra leszel 

figyelmes és orrodat finom bor illata csapja meg. Ennek okát 

hamar felfedezed. A terem túlsó végében egy díszes szökőkút 

sugarakban fehér és vörös bort ont magából. A kút körül 

dicsőséges, hajdan élt királyok mellszobrai sorakoznak. A 



barlangba több úton is be lehet jutni. A kút mögött, a keleti falon is 

látsz egy boltívet, mely egy kisebb terembe vezet. Mármint, 

amennyire innen látod. A vár alatti kazamatákban való 

bolyongásod során rájöttél, hogy Dél felé kel haladj a palota 

irányába. Ezért a Dél felé kivezető folyosón látod célszerűnek 

elhagyni a pincebarlangot. Azonban előtte még megkóstolhatod a 

kútból folyó bort (lapozz a 81-re!), vagy megnézheted a kút 

mögötti boltívet hová nyílik (ez esetben lapozz a 82-re!) Ha inkább 

elhagynád a pincebarlangot, lapozz a 97-re! 

80 

Az ajtó egy Kelet-nyugat irányban húzódó folyosóra nyílik. Kelet 

felé nem messze fényt látsz az alagútban. Erre indulsz el, lapozz a 

79-re! 

 

81 

A kútból folydogáló bornak nemcsak az illata, de az íze is 

mennyei. Tested-lelked felüdül az értékes italtól. Két elvesztett 

életerő pontot visszakapsz. Ha akarod, megnézheted a kút mögötti 

boltívet hová nyílik (ez esetben lapozz a 82-re!) Ha inkább 

elhagynád a pincebarlangot a Dél felé vezető folyosón át, lapozz a 

97-re! 

 

82 

A boltív egy kisebb, négyzet alaprajzú terembe nyílik. A terem 

szemben lévő falán két ajtót látsz. Mindkettő masszív fából készült 

és míves, indadíszes, kovácsolt sarokvasakkal van ellátva. Az 

ajtókon egy címerpajzs látható, melyen egy csőrében gyűrűt tartó 

holló látható. Ha akarod, benyithatsz valamelyiken. Ez esetben 

melyiket nézed meg? Ha a bal kéz felőlit, lapozz a 83-ra! Ha a 

jobbra lévőt, lapozz a 84-re! Ha inkább elhagynád a pincebarlangot 

a déli folyosón át, lapozz a 97-re! 



 

 

83 

Az ajtó egy tágas terembe nyílik. A terem berendezése mindössze 

egy veled szemben álló trónszékből áll. Ezt leszámítva teljesen 

üres. Életnek semmi nyoma idebenn. Dobj Intelligenciapróbát! Ha 

sikeres, lapozz a 87-re! Ha nem sikerül, akkor inkább távozol 

innen és megnéznéd a másik ajtó hová vezet, lapozz a 84-re! 

 

84 

Szerepel Kalandlapodon a CORVINA kódszó? Ha igen, lapozz a 

86-ra! Ha nem, lapozz a 85-re! 



 

85 

Lenyomod a masszív ajtó díszes kilincsét, de az ajtó zárva van. Az 

ajtó túl erős ahhoz, hogy betörd. Így nem tudsz ide bejutni. Mit 

teszel? Ha benyitsz a másik ajtón, lapozz a 83-ra! Ha inkább 

elhagynád a pincebarlangot a déli folyosón át, lapozz a 97-re! 

 

 

 

86 

Kimondva a Mátyás királytól hallott jelszót az ajtó szinte magától 

tárul ki. Odabenn a látvány, amiben részesülsz káprázatos. Egy 

tágasabb olvasóteremnek berendezett helységbe nyitottál, melynek 

falai mentén, masszív fapolcokon bőrkötéses könyvek sorakoznak. 

Hunyadi Mátyás király legendás Corvina könyvtárában vagy. A 

polcokon roskadozó bőrkötéses könyvek egy-egy darabja tucatnyi 

falu árával felér! A terem közepén egy olvasóasztalt is látsz, 

gyertyákkal megvilágítva. A töménytelen mennyiségű 

könyveknek még az átböngészése is hónapokat venne igénybe. Ha 



egy írástudó ember rászánná magát, hogy el is olvassa ezeket, arra 

az élete rámenne.  

Az olvasóasztalon találsz egy ívnyi jó minőségű, merített papírra 

vetett kéziratot. A papírokon, afféle levélnehezékként, egy fa 

feszülettel ellátott kereszt fekszik. A kézirat latin nyelven íródott, 

úgy látod Thuróczy János a szerzője. A szöveg alapján azt veszed ki, 

hogy ezek egy történeti krónikához készített jegyzetek, amik 

valahogy kimaradtak a műből. A szöveget végigböngészve ezen 

nem is csodálkozol. Szó van arról, hogy Hunyadi Mátyás király az 

Úr 1462-ik esztendejében elfogatja egyik szövetségesét, a 

havasalföldi vajdát, Vlad Tepest. Teszi ezt azért, mert a vajda 

kegyetlen és szadista hajlamai már az egyébként keménylelkű, 

katona Mátyásnak is sok volt. A várban tartotta fogva, ahol a 

gonoszlelkű vajda ördögökkel és démonokkal teremtett 

kapcsolatot. Állítólag hívására egy túlvilági szörnyeteg érkezett 

hozzá és repült be a várbörtön rendszerébe denevér képében. A 

vajda fogsága ideje alatt, a budai vár egész területére egyfajta 

iszonyatos, ördögi légkör telepedett. Éjszakánként váratlanul egy 

csuklyás alak bukkant fel az emberek otthonaiban. Sokszor találtak 

reggelenként fiatal lányokat holtan az ágyukban. Jelentősebb 

sebek, vagy zúzódások egyiken sem voltak láthatók, leszámítva a 

nyakukon lévő két aprócska szúrás nyomát. Miután Mátyás egy év 

elteltével szabadon engedte Tepest, mindenki csak örült neki. A 

csuklyás alak ezután eltűnt, bár évtizedek múltával is néha-néha 

reggelente találtak holtan leányokat, azzal a két furcsa 

szúrásnyommal a nyakukon. A fogság idején, egy Mátyás 

invitálására Budára érkezett, remeteéletet élő pálos szerzetesnek is 

megjelent ez a csuklyás alak éjszakai imája közben. A szerzetes 

egy feszületet tartott elé, erre a rémség hátrálni kezdett, majd 

eltűnt szem elől. A pálos barát egy denevért látott tovarepülni az 

éjszakában. A szerzetes elmondása szerint ez a sátáni alak mesteri 

képességgel rendelkezik. Képes más emberek akaratát teljes 

uralma alá vonni. Hogy vele nem így történt azt erős hitének, az őt 

átjáró Szentlélek erejének és a Megváltó kereszthalálára 



emlékeztető feszületének köszönheti. Thuróczy később utánajárt, 

hogy ilyenféle rémek már több helyütt előfordultak, főképp 

Erdélyben. Ezek a szörnyetegek vért szívó vámpírok. A krónikás 

azt is megtudta róluk, mik a gyengéik. Például betegesen irtóznak 

a fokhagymától, vagy úgy lehet őket végképp a pokolba küldeni, 

hogy ha valaki egy hegyes karóval átszúrja a szívüket.  

Fejed csak úgy zúg ezektől a súlyos soroktól. Az olvasottakat jól 

megjegyzed, írd fel Kalandlapodra a VÁMPÍR kódszót! Eltéve a 

feszületet elhagyod a könyvtárat. A kutas barlangból a déli 

folyosón át távozol.  

Lapozz a 97-re! 

 

 

 



87 

Ahogy jobban körül nézel felfedezed, hogy teremben egyáltalán 

nincs semmiféle fényforrás. Se ablak, se égő fáklyák a falon, se 

állványokon álló gyertyák. Ebben még önmagában véve semmi 

rendkívüli nincs. de a terem nappali fényárban úszik! Itt valami 

rendellenesnek kell lenni! Ha utánajársz ennek és szétnézel a 

teremben, lapozz a 88-ra! Ha elhagynád a helységet és 

visszamennél az előző terembe, ahová a pincebarlangból jöttél, 

lapozz a 82-re! 

 

 

 

88  

Elindulsz a trónszék irányába. Ahogy haladsz beljebb a teremben, 

az a furcsa érzésed támad, a teremben mások is lennének rajtad 

kívül. Ezen érzésedet megerősítendő, az előtted lévő trónszéken 

egy fénylő emberi alak körvonalai jelennek meg a semmiből. A 



trónszék két oldalán egy-egy strázsáló őr is megjelenik, ezek 

kevésbé fénylenek. A trónon ülő fénylő alak hosszú haját egy 

babérlevelekből font pánt fogja össze. Ívelt sasorra méltóságot 

kölcsönöz arcának. Ezt az alakot, már valahol láttad, szinte biztos 

vagy benne. Emlékeidben kotorászva hirtelen beugrik. Egy fénylő 

aranyérme képes felére volt vésve, melyet Mátyás király idejében 

vertek. Pont úgy néz ki ez az ember, mint a dombornyomat 

arcképe. Akkor ez, Hunyadi Mátyás király! Vagyis a szelleme, 

hiszen ő már két évszázada halott. Reflexből térdre ereszkedsz, 

hogy üdvözöld a nagy királyt. Markáns hangon fogadja 

köszöntésed. 

-Isten hozott Harcos a váramban! Sajnos ilyen helyzetben kell 

találkoznunk. Ha arra gondolok mi lett egykor pompában ragyogó 

palotámból, a guta ütne meg, ha nem lennék halott. Mondták nekem 

odaát, hogy mi készül a pogány ellen. Hamarosan ismét Magyarország 

része lesz az egykori királyi székhely, a bitorló törökök napjai meg vannak 

számlálva. Legfőbb vágyam, hogy így legyen, bár attól félek, egy újabb 

ostrom nagyon sok pusztulást hoz majd. Neked is szereped lehet Buda 

felszabadításában. Hogy segítségedre legyek felajánlom, használd a 

könyvtáramat. A szomszéd teremben van, ha be akarsz menni, mond 

hogy CORVINA! Remélem fel tudsz használni valamit az ott 

egybegyűjtött tudásból! Isten áldjon utadon! 

Ahogy ezeket elmondta eltűnik fénylő szellemalakja az őreivel 

együtt. Ismét csak az üres trónszéket látod magad előtt. Írd fel 

Kalandlapodra a CORVINA kódszót! Elhagyod a termet. 

Ha megnéznéd a másik ajtót, ami a teremből nyílik, lapozz a 84-re! 

Ha inkább elhagynád a pincebarlangot a déli folyosón át, lapozz a 

97-re! 

 

89 

A folyosóból egy idő múlva újabb elágazás nyílik bal kéz felől. Ez 

az új folyosó dél-keleti irányban halad tovább. Ha erre folytatnád 



tovább utadat, lapozz a 95-re! Ha inkább továbbmennél 

egyenesen, lapozz a 91-re! 

 

90 

A folyosó hosszan vezet egyenes irányban. Imitt-amott a falon 

elhelyezett tartókban égő fáklyák világítják meg az utat. Hosszabb 

út megtétele után bal kéz felől egy ajtót látsz. Ha akarsz, 

benyithatsz rajta. Ez esetben, lapozz a 43-ra! Ha továbbmennél, 

lapozz a 79-re! 

 

 



 

91 

A folyosón előrehaladva egyre inkább úgy érzed, rád telepedik 

egy mélyen nyomasztó érzés. Ezt még csak fokozza egy süvítő 

hangorkán, ami úgy hangzik, mintha valakik kétségbeesetten 

sikoltoznának. Ehhez társul, hogy a levegő is egyre inkább 

besűrűsödik körülötted. Jobb kéz felől egy rácsos ajtót látsz. Az 

ajtó felett egy tábla hirdeti: TEMETŐCSŐSZ. Az ajtó mellett egy 

kis rézcsengő van elhelyezve. Az ajtótól nem messze egy Dél-kelet 

felé nyíló oldalfolyosóból érkeznek a síron túli hangok. A 

lélegzeted szinte eláll, mikor a leágazásnál egy táblán a TEMETŐ 

feliratot látod. Az egyenesen tovább, a Dél felé vezető út is el van 

látva egy táblával, melyen a KASZÁRNYA szó áll. Merre mész 

tovább? 

Ha meghúzod az ajtón lévő rézcsengő zsinórját, lapozz a 92-re! Ha 

megnézed hová vezet a TEMETŐ feliratú leágazás, lapozz a 96-ra! 

Ha továbbmész Dél felé, lapozz a 98-ra! 
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A csilingelő hangra, amit a kis csengő ad kisvártatva egy igen 

bizarr kinézetű alak jelenik meg. A rajta lévő kámzsás köpenytől 

nem sokat látsz belőle. Annyi azonban bizonyos, hogy van benne 

valami nagyon nyugtalanító. Ahogy bentről közeledik a rácsos ajtó 

felé, úgy érzed mintha szoborrá váltál volna. Szinte meg sem 

tudod mozdítani végtagjaidat, csak állsz és meredten bámulod a 

köpenyébe burkolózott közelgő alakot. Szerepel Kalandlapodon a 

VÁMPÍR kódszó? Ha igen, lapozz a 94-re! Ha nem, lapozz a 93-ra!  
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A rád telepedő bénultság érzés csak egyre fokozódik, ahogy a 

baljós megjelenésű alak közelít. Mikor kinyitja a rácsos ajtót, te 

még mindig mozdulatlanul állsz, akár egy kőszobor. Mikor melléd 

ér, hátrahajtja arcát takaró csuklyáját. Egy markáns, középkorú 

férfi arcát látod. Előkelő vonásai még széppé is tennék, de 

tekintetében van valami sátáni. Ekkor kinyitja a száját és 

döbbenten látod, alsó és felső szemfogai olyanok, akár egy farkasé, 

vagy medvéé. Egy földöntúli szörnyetegbe, egy vámpírba 

botlottál. Ezen sátáni lény képes az akarata alá vonni, ezért nem 

bírsz mozdulni. Mikor melléd ér, gyors mozdulattal a nyakadba 

harap. Érzed, ahogy éles szemfogai beléd mélyednek. Hamarosan 

erőtlenné válva a földre rogysz és nem kelsz fel többé, de 



holtadban túlvilági urad szolgálod majd.  

Kalandod véget ért! 
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Ahogy a csuklyás alak közelít döbbenettel jutnak eszedbe 

Thuróczy János sorai. Pontosan ráillenek a krónikás által, a baljós 

csuklyás alakról írottak. Ez lesz az a vámpír, aki a budai várban 

garázdálkodott! A nálad lévő feszületet felmutatva érzed, 

megszűnt a rád gyakorolt mentális uralma. Tudod mozgatni a 

lábad. Ez azt jelenti, hogy úgy döntesz, nem sokat laca-facázol, 

hanem elhúzva gyorsan a csíkot, úgy itt hagyod mint Szent Pál az 

oláhokat. Merre mész? Ha vissza az előző balkéz felőli leágazásból 

nyíló folyosóra, lapozz a 90-re! Ha továbbmész Dél felé, a 

KASZÁRNYA jelzésű folyosón, lapozz a 95-re! Ha a TEMETŐ 

felirattal jelzett leágazásba sietnél, lapozz a 96-ra!  
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A folyosó jó darabon halad tovább, majd élesen balra kanyarodik. 

A kanyar után erősen emelkedik az út, majd lépcsőn haladsz 

felfelé. A lépcső tetején,  jobb kéz felé egy faajtót találsz. Benyitsz 

rajta. 

Lapozz a 115-re ! 
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A folyosón haladva egyre erősebben hallod a borzalmas földöntúli 

hangokat, és egyre erősebben érzed azt a nyomasztó érzést, mely 

lelkedre telepedett. Egy idő múlva legszívesebben visszafordulnál, 

de nem megy. Valami ellenállhatatlan erő von téged egyenest 

előre! Kisvártatva egy tágas, sziklába vájt terembe érkezel. A 

falban mindenhol fülkék sorakoznak, melyekben emberi 

csontvázak hevernek. De nemcsak a falakba vájt fülkékben, a 



földön is szerteszéjjel, mindenfelé holtak földi maradványai 

vannak. Egy kriptába érkeztél. Innen jön az síró hang. 

Legszívesebben visszafutnál oda ahonnét jöttél, de nem megy. 

Nemcsak azért mert teljesen lebénít az itt uralkodó atmoszféra, 

hanem mert az eddig szerteszét heverő csontvázak jöttödre életre 

kelnek! Mielőtt bármit tehetnél, vagy tucatnyi életre kelt csontváz 

vesz környül és kapaszkodik beléd. Nemsokára újabb látogató 

érkezik a kriptába. Egy baljós megjelenésű, sötétruhás alak, akinek 

arcát egy csuklya fedi. A csontvázak szemmel láthatóan 

engedelmeskednek neki és intésére elé vezetnek. A csuklyás alak 

felfedi arcát. Egy markáns kinézetű, középkorú férfi az. Előkelő 

vonásai még széppé is tennék, de tekintetében van valami sátáni. 

Ekkor kinyitja a száját és döbbenten látod, alsó és felső szemfogai 

olyanok, akár egy farkasé. Egy földöntúli szörnyetegbe, egy 

vámpírba botlottál. Ezt a szörnyeteget évszázadokkal ezelőtt 

Mátyás király egy előkelő, de nagyon gonosz rabja idézte meg 

ördögi praktikával. A szörny most itt rendezkedett be és uralja 

áldozatai lelkét. Mikor melléd ér, gyors mozdulattal a nyakadba 

harap. Érzed, ahogy éles szemfogai beléd mélyednek. Hamarosan 

erőtlenné válva a földre rogysz … de holtként új uradat vagy 

kénytelen szolgálni.  

Kalandod itt véget ért! 
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 A barlangból kivezető folyosó nemsokára egy kereszteződéshez 

ér. Egy észak-nyugati irányból dél-keleti felé húzódó folyosó 

keresztezi azt, amelyiken haladsz. Az észak-nyugati irányban 

szörnyű, sivító hangok jönnek és a folyosó atmoszférája is 

meglehetősen nyomasztó. Mintha a levegő is sűrűbb és töményebb 

lenne arra. Ez a nyomott atmoszféra a dél-keleti folyosón is 

uralkodik, de onnan nem hallasz hangokat. Merre folytatod 

utadat? Ha tovább mész Dél felé a főalagúton, lapozz a 98-ra! Ha 

megnézed, honnan jönnek a sivító hangok és elindulsz az észak-



keleti irányba, lapozz a 96-ra! Ha a dél-keleti leágazáson mennél 

tovább, lapozz a 99-re! 
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A folyosó jó darabon halad tovább, majd élesen jobbra kanyarodik. 

A kanyar után erősen emelkedik az út, majd lépcsőn haladsz 

felfelé. A lépcső tetején, bal kéz felé egy faajtót találsz. Benyitsz 

rajta. 

Lapozz a 115-re ! 
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A folyosó Keletnek fordulva lejteni kezd. A levegő száraz és 

hűvös. A folyosó végül egy boltíves bejárathoz visz, mely egy 

tágasabb kamrába vezet. Nagyon sötét van odabenn és a levegő 

természetfeletti módon hideg. Olyan mintha egy sírkamrában 

lennél, ahol a holtak nem nyugodnak békében. Elképzeled, 

micsoda gonosz lelkek lakhatnak itt és már szinte érzed is a hideg 

leheletüket arcodon. De hisz ez nem a képzeleted játéka, hanem 

valóság! Lovagi páncélba öltözve két emberi tetem áll előtted! 

Felnyitott sisakrostélyuk láttatni engedi arcukat. Emberi arc 

helyett két pergamen szárazra aszott bőrrel borított halálfej mered 

rád. Üres szemgödreikben kukacok mászkálnak. Vértjük alól 

kilátszó rothadó testük enyhén foszforeszkál. Fehér csontjaikról 

húsuk több helyen lefoszlott. Megkopott, de egykor színes címeres 

pajzs és egy lovagi kard a fegyverük, melyeket harcra készen 

tartanak. Lábad megvetve várod a támadásukat, de a baljós alakok 

nem hagyják el a termet. Arra következtetsz ebből, valamit, vagy 

valakit őrizhetnek odabenn. Miután a halott lovagok elhagyni nem 

akarják helyüket, ha akarod kereket is oldhatsz. Ha mégis 

bemennél a kamrába, lapozz a 100-ra! Ha visszamennél az 

elágazáshoz, úgy döntesz eleged van a holtakból és a síron túli 

hangokat árasztó folyosót kihagyva Dél felé veszed az irányt 

(lapozz a 98-ra!) 
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Ha meg akarod tudni, miért van itt ez a két földöntúli őr, be kell 

menj a kamrába. A két lovag hajdan nagy harcos lehetett. 

Holtukban azonban mindketten lassan és darabosan mozognak. 

Azonban még így is kemény ellenfélnek bizonyulnak. 

Sisakrostélyukat lehúzzák, így legalább nem kell szörnyű 

ábrázatukat látnod. A lovagi erények szellemében egyenként 

támadnak rád. Így küzdj meg velük! 



 

Első Holt Lovag     Harcérték: 10     Életerő: 8 

Második Holt Lovag     Harcérték: 8     Életerő: 10 

 

 Ha győzöl, lapozz a 101-re! 
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Utolsó csapásodtól túlvilági ellenfeled megtántorodik, majd 

társával váratlanul felemelkednek. Sisakrostélyaikat újból 

felcsapják, s megütközve látod a kukacoktól hemzsegő üres 

szemgödrű koponyák helyett, két markáns férfiarc bámul rád. 

Ráadásul mosolyognak mindketten. 

-Köszönjük bátor harcos! -szólal meg egyikük. - Sok éve egy sátánfajzat 

fejedelem arra kényszerített minket, hogy halálunk után őrizzük egy 

általa megidézett, vérszívó túlvilági lény sírját. Most hogy legyőztél 

minket harcban, feloldottál a gonosz varázslat alól. Hálásak vagyunk 

neked ezért. A teremből nyílik egy átjáró a gonosz lény kriptájához. Ott 

találsz egy kulcsot, amire szükséged lesz, ha ki akarsz jutni a 

kazamatákból. De vigyázz! Fegyverrel nem sokra mész a gonosz ellen. Ha 

le akarod győzni, szükséged lesz ... de így is túl sokat mondtunk. Isten 

óvjon utadon harcos! 

A páncélos lovagok alakja semmivé lesz. Csak csörömpölve földre 

hulló vértjeik jelzik, hogy valaha itt voltak. A kamrából Kelet felé 

egy másik boltív vezet egy másik félhomályosan megvilágított 

terembe. Nagy levegőt véve bemész ide, lapozz a 102-re!  
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A terem úgy néz ki, valamikor egy kínzókamra lehetett. 

Kínzóeszközök hevernek szanaszét, billogvasak, kések, láncok, 



hüvelyk szorítók, kötelek, korbácsok. Az egyik sarokban a falról 

egy nyitott ketrec lóg le, mely épp akkora, hogy egy ember állva 

elférjen benne. Vele átellenben, az egyik fal előtt karókra húzott 

emberfejek sorakoznak. A látvány borzalmas. Mintha valaki tejes 

köcsögöket tett volna ki száradni, úgy állnak a póznákon a 

megcsonkított emberek földi maradványai. Az elhagyatott 

kínzókamra keleti falán egy újabb boltív nyílik. Innen lépcső vezet 

le a sötét mélybe. Mit teszel? Odamész a ketrechez és 

megvizsgálod, lapozz a 105-re! Ha a karóba húzott emberfejeket 

néznéd meg, lapozz a 103-ra! Ha lemennél a lépcsőn, mely kivezet 

a kínzókamrából, lapozz a 1! 
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A karóba húzott emberfejek látványa borzalmas. Az emberi arcok 

jól tükrözik azt az iszonyatot, melyet az áldozatok elszenvedtek 



haláluk előtt. Ezek a karók úgy vannak elhelyezve a fal előtt, 

mintha díszként szolgálnának. Meglehetősen torz ízlésvilágot 

tükröz, hogy valaki így "szépíti" meg környezetét. Szerepel 

Kalandlapodon a VÁMPÍR kódszó? Ha igen, lapozz a 104-re! Ha 

nem itt hagyod a karókat és megnézed hová vezet a boltívből nyíló 

lépcső (lapozz a 106-ra!). De előtte megvizsgálhatod a 

mennyezetről lógó ketrecet is (lapozz a 105-re!)  
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A kihegyezett karók némelyike üres. A tűhegyesre faragott 

borzalmakról eszedbe jutnak a krónikában írtak. A vámpírok 

betegesen irtóznak a fokhagymától, vagy úgy lehet őket végképp a 

pokolba küldeni, hogy ha valaki egy hegyes karóval átszúrja a 

szívüket. Ezek közül a kihegyezett karókból egy biztos megfelel a 

célnak, ki is húzol egyet, hogy magaddal vidd. A holt lovagok 



elmondása szerint itt kell lennie ennek az ördögi bestiának. Ha 

akarod, megvizsgálhatod még a mennyezetről lógó ketrecet 

(lapozz a 105-re!) Egyébként a keleti fal felől nyíló boltíven 

keresztül elindulsz lefelé, a mélybe vezető lépcsőkön (lapozz a 

106-ra!)  
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Ahogy a szűk ketrecet vizsgálod, azon tűnődsz milyen szörnyű 

lehet, ha valakit bezárnak ide. Eszedbe sem jut, hogy hamarosan 

személyesen is megismered ezt az érzést. Ahogy a nyitott ajtón át 

benézel a rácsok mögé, hirtelen úgy érzed, mintha valaki belökne 

oda. Mire észhez térsz, azt veszed észre, tényleg benn vagy a 

ketrecben. Annak ajtaja hangos csattanással rád csukódik, és a zár 

kattanása jelzi fogoly vagy. Innen nincs menekvés. Ha az éhhalál 

nem végezne elég gyorsan veled, a merevgörcs annál előbb fog, 



ugyanis ebben a ketrecben csak állni tudsz, sem leülni, sem 

lefeküdni nincs helyed. Évszázadok múlva, mikor tudós régészek 

feltárják ezt a helységet, a karóba húzott fejek maradványai közt 

ott találják a tiédet is.  

Kalandod itt véget ért! 
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 A lépcsőn lefelé haladva a levegő, ha lehet még fokozni, sűrűbb és 

szárazabb lesz. Óvatosan haladsz lefelé a sötétben, a kezedben 

tartott fáklya fénye valamelyest bevilágítja előtted a teret. A lépcső 

aljához érve egy magas mennyezetű, kisebb teremben állsz. A 

terem közepén egy kőszarkofág áll. Egy sírkamrába jutottál. A 

falon két oldalt egy-egy fáklya van állványon elhelyezve. Ezeket 



meggyújtva, elég fény van ahhoz, hogy tökéletesen beláss 

mindent. A szarkofág díszes fedőlapján egy kiterjesztett szárnyú 

denevér domborműve látható. Ahogy a kőlapot tanulmányozod, 

észre sem veszed a rád leselkedő veszélyt. A boltív előtt, mely a 

sírkamrába vezet egy sötét, csuklyás alak áll!  Hogy került ide? 

Fogalmad sincs róla. Az előbb még teljesen kihalt volt az egész 

kamra. Szerepel Kalandlapodon a VÁMPÍR kódszó? Ha igen, 

lapozz a 107-re! Ha nem, lapozz a 114-re! 
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Ez a csuklyás alak lesz a krónikában említett vámpír, aki képes 

uralni áldozatai akaratát. Halálos veszedelemben vagy, hacsak … 



Van nálad egy gerezd fokhagyma? Ha igen, lapozz a 108-ra! Ha 

nincs, lapozz a 109-re!  
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A vámpír visszahőköl a fokhagymától, olyannyira hogy 

megbotolva elesik a lépcsőfokokban. Időt nyertél, de még nem 

győztél. Már tudod, hogy egy vámpírt csak úgy lehet legyőzni, ha 

egy kihegyezett karóval átdöfik a szívét. Van nálad kihegyezett 

karó? Ha igen, lapozz a 110-re! Ha nincs, lapozz a 111-re! 
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Ahogy a vámpír közelít feléd, úgy érzed mozdulni sem tudsz. 

Uralma alá vont akaratod megfeszítve előhúzod ruhád alól a 

könyvtárban talált feszületet és felmutatod a rémnek. Az a 

látványtól hátrahőköl és te érzed  nem uralja már akaratod. 

Szabadon tudsz mozogni! Ráadásul a kriptából kivezető utat is 

szabadon hagyta. Nem sokat tűnődsz az itt történteken, ugyanis 

legjobbnak látod gyorsan elhúzni a csíkot. Visszamész az 

elágazáshoz, ahonnét lejöttél a sírkamrába. Úgy döntesz, eleged 

van a holtakból és a síron túli hangokat árasztó folyosót kihagyva 

Dél felé veszed az irányt.   

Lapozz a 98-ra! 
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Nekiszeged ellenfelednek a karót, hogy átdöfd a szívét. Dobj két 

kockával! Ha a dobott összeg nagyobb, mint Harcértéked, lapozz a 

112-re! Ha kisebb, vagy egyenlő azzal, lapozz a 113-ra! 
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Félelem lesz úrrá rajtad, mikor rádöbbensz nincs olyan fegyvered, 

amivel egy vámpírt megölhetnél. Ellenfeled lassan legyőzi a 



fokhagymától való undorát és talpra áll. Fokozatosan hatalmába 

keríti az akaratodat. Arra kényszerít, hogy tedd szabaddá a 

nyakadat, hogy a véredet szívhassa. Miután kiszívta belőled véred 

és életerőd, a szolgája leszel a holtak világában.  

Kalandod itt véget ért! 

 

112 

Sajnos hibáztál és nincs több lehetőséged. Ellenfeled lassan legyőzi 

a fokhagymától való undorát és talpra áll. Fokozatosan hatalmába 

keríti az akaratodat. Arra kényszerít, hogy tedd szabaddá a 

nyakadat, hogy a véredet szívhassa. Miután kiszívta belőled véred 

és életerőd, a szolgája leszel a holtak világában.  

Kalandod itt véget ért! 
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A karó átszúrja a vámpír szívét. Az félelmetes halálsikolyt hallat. 

Nemsokára nem marad belőle más, mint egy kupac hamu. A 

hamu közt egy vaskulcsot találsz, melyre a 3-as szám van 

belevésve. Ezt elteszed magadnak. Sikerült legyőznöd ezt a 

földöntúli borzalmat! De nem sok időd van győzelmednek örülni. 

Érzed a talaj elkezd remegni a lábad alatt. De nemcsak a talaj, a 

kripta falai is szemmel láthatóan mozognak, néhány kődarab 

mennyezetről is aláhull. Úgy tűnik, mintha a kripta kezdene 

beomlani. Nagyon gyorsan a kijáratnál termesz, és már húzod is a 

csíkot. A keresztfolyosóhoz érve Dél felé veszed az irányt.  

Lapozz a 98-ra! 
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Ahogy a baljós alak közelít bénultság vesz erőt tagjaidon. Úgy 

érzed, ez a sátáni figura teljesen uralja akaratod. Mikor melléd ér, 



hátrahajtja arcát takaró csuklyáját. Egy markáns, középkorú férfi 

arcát látod. Előkelő vonásai még széppé is tennék, de tekintetében 

van valami sátáni. Ekkor kinyitja a száját és döbbenten látod, alsó 

és felső szemfogai olyanok, akár egy farkasé. Egy földöntúli 

szörnyetegbe, egy vámpírba botlottál. Ezen sátáni lény képes az 

akarata alá vonni, ezért nem bírsz mozdulni. Mikor melléd ér, 

gyors mozdulattal a nyakadba harap. Érzed, ahogy éles szemfogai 

beléd mélyednek. Hamarosan erőtlenné válva a földre rogysz és 

nem kelsz fel többé … de holtan túlvilági urad szolgálod majd.  

Kalandod véget ért! 
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Az ajtón benyitva olyan látványban van részed, amit szívesen 

hanyagoltál volna. Egy puritánul berendezett tágas 

étkezőhelységbe érkeztél. A terem mennyezete nagyon magasan 

van. Egészen fenn nagy, csúcsíves ablakokat is látsz. A termet 

gyertyák fénye világítja meg, ebből és az ablakok sötétségéből arra 

következtetsz, este lehet. Odabenn étellel megrakott hosszú 

asztalok előtt egy századnyi janicsár költi el hangosan a vacsoráját. 

Egy nagyszájú tiszt ordítva magyarázza, hogy a tegnapi 

lövészversenyen csak azért kapott ki egy idegentől, mert valami 

gyaurtól kapott Tokajiból túl sokat talált inni és ez ólmossá tette a 



fejét. Erre hangos hahota lesz úrrá a termen, majd egyszerre 

többen, egymás szavába vágva kezdik el mesélni katonaéletüknek 

érdekes eseményeit. Olyannyira belemerültek a beszédbe, hogy 

eddig észre sem vették jelenléted. Szerepel Kalandlapodon az 

EGYENRUHA kódszó? Ha igen, lapozz a 116-ra! Ha nem, lapozz 

a 117-re! 
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A janicsár ruhádban senkinek nem tűnik fel, hogy itt vagy. Hiszen 

a katonák nemcsak az asztaloknál ülnek, hanem fel, s alá járkálnak 

a teremben. Van aki kimegy a teremből, van aki bejön. Többen 

tányérjaikat mennek megrakni egy szomszéd asztalhoz, egyesek 

ón kancsókat hordoznak körül. A levegőben terjengő borszag és a 

katonák harsánysága semmi kétséget nem hagy afelől, mit isznak 

Allah szeme elől rejtve ezek a derék muszlimok. Kedvező 

lehetőséged nyílik szétnézni idebenn. Megdöbbenve veszed észre, 

hogy az ajtó, amin bejöttél a teremből nem is látható. A fal mentén 

csúcsíves szekrények és álszekrények sorakoznak, egy ilyenen 

keresztül léptél be ide. Mikor becsukod magad mögött, az ajtó 

észrevehetetlen. Amúgy a teremből két másik kijáratot is látsz. 

Kelet felé egy lépcső vezet felfelé, a janicsárok ezen járnak-kelnek, 

ki-be a terembe. Néhány inas féle is ezen az úton hord megrakott 

tálcákat az asztalokra, és viszi el az üreseket. A rejtekajtóval 

szemben egy másik, kétszárnyú vasalt faajtó található. Nemsokára 

egy tucatnyi bőrmellényes férfi érkezik le a nagy lépcsőn. 

Kizsigerelt fél disznókat, és nagy ládákban halakat, vadakat 

cipelnek a vállukon. Néhányuknál korbács és villaszerű, 

háromágú szigony is van. Két izmos ember egy nagy cseberben 

konyhai hulladékot visz. Ebbe a lerágott ürü és csirkecsontokból 

bőven dobálnak bele a jókedvű janicsárok.  A menet a szemben 

lévő faajtón át távozik a teremből.  

Miután nyilvánvaló, hogy a végtelenségig nem tartózkodhatsz itt, 

el kell döntened, mit teszel! Ha leülsz közibük valamelyik 



asztalhoz és velük falatozva beszédbe elegyedsz a katonákkal, 

lapozz a 119-re! Ha elhagynád a termet a nagy lépcsőn keresztül, 

lapozz a 120-ra ! Ha megnéznéd, hová vezet az a kétszárnyú faajtó, 

ahová azok a bőrmellényes fickók mentek, lapozz a 118-ra ! 
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Bár törökös álruhát viselsz, a janicsároknak feltűnik, hogy nem 

közülük való vagy. A helyzeted ráadásul csak rontja, hogy egy 



olyan ajtón jöttél be, ami a teremből rejtett. Azonnal körbevesz 

vagy egy tucatnyi belőlük, puskájukat rád szegezve. Ellenállásnak 

nem sok értelme van. Időközben leleplezték a Gabriel Peter barát 

által alakított Ihamzade valódi kilétét is és többen is láttak vele. Ez a 

tény és a titkos járatból való előbukkanásod miatt egyenest Ali 

Abdulrahman, az utolsó budai basa színe elé visznek. Az ősz 

szakállú aggastyán kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények Buda 

bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a basa 

színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, amit 

tudni akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen 

megvisel fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik napján 

meggyötört rabként szabadulsz a keresztények által felszabadított 

Buda várának egy elkülönített tömlöcéből. Az Ihamzade által 

megszöktetett Petneházy Dávid az, aki elsőként jut be a visszafoglalt 

várba. Tőle megtudod, hogy a Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel 

vezette egyesült keresztény seregeknek sikerült visszafoglalni 

Buda várát, de ebben neked nem volt érdemed.  

Küldetésed nem járt sikerrel. 
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Mintha egy felkapott üres tányért akarnál étellel megrakni, az 

asztalok közt kóvályogva, odaosonsz az ajtóhoz. Mikor nem figyel 

senki, óvatosan benyitsz rajta. Egy széles folyosón találod magad. 

A folyosót fáklyák fénye világítja meg. Imitt-amott kürtőket is látsz 

a mennyezeten. Ahogy haladsz előre valamiféle fenevadak 

bömbölését, kiabálást és ostorcsattogtatás hangját hallod. Az út 

egy rácsos ajtónál ér véget. Az ajtó egy tágas, sziklába vájt 

medencébe vezet. A kőbe vájt, sziklapadokkal és üregekkel bőven 

ellátott medence nem más, mint Abdi basa fenevadas verme. 

Felnézve láthatod a csillagos eget. A medence pereme vasráccsal és 

hegyes karókkal van ellátva. Ennek oka nyilvánvaló. Nem 

szeretnék, ha ezek a fenevadak elárasztanák a várost. Tigrisek, 

oroszlánok, medvék, farkasok tolonganak azon bőrmellényes 



emberek körül, akiket ide láttál bejönni. Épp etetés ideje van, ezért 

olyan izgatottak az állatok. A bőrmellényes emberek sietve dobják 

le a magukkal hozott húsokat, ürítik ki a ládákat, öntik ki a 

moslékos csebret. Közben arra is figyelnek, nehogy ők legyenek a 

vacsora. A medencéből veled szemben, a déli oldalon egy másik 

rácsos ajtó vezet ki. A bőrmellényes férfiak egy fél disznót és egy 

nagy harcsa tetemét továbbcipelve, ezen az ajtón át távoznak. 

Egyébként ezt az ajtót három vastag retesz nyitja-zárja, melyet egy 

ember kívülről-belülről könnyen tud mozgatni. Szerepel 

Kalandlapodon a FOLYOSÓ kódszó? Ha igen, lapozz a 123-ra! Ha 

nem, úgy döntesz jobb lesz innét minél hamarább eltűnni és 

visszamész az étkezőhelységbe, nehogy te is esetlegesen 

vacsorájává válj ezeknek a fenevadaknak, lapozz a 122-re! 
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Janicsár öltözetben könnyedén elvegyülsz az asztalnál falatozók 

között. Az asztalok roskadásig rakottak. Van itt piláf; bárányhús; 

kebabok; meze; sült szárnyasok, desszertnek törökméz, baklava, 

lokum. A serbet és tea mellett nem vetik meg a jófajta magyar 

borokat sem, nyilván ide Allah szeme nem lát be. Abdulrahman 

basa tisztában van vele, hogy rövid időn belül kemény harcra 

számíthat, ezért igyekszik nagyon jól tartani katonáit. Ez a 

katonákon viselt drága ékszerekből, arany nyakláncokból, ékkő 

berakásos gyűrűkből, míves karperecekből is kiderül.  

-Hejj, ha azokból a szép disznókból is nyársara húzna valaki, vagy 

pörköltnek elkészítené! Tudom megnyalná mindenki a tíz ujját utána! –

mondod nyelveddel nagyokat csettintve. Azonban hallgatóságod, 

mintha nem fogadná kitörő lelkesedéssel ötletedet. A muszlimok 

nem esznek disznóhúst, s te most gyanússá váltál a szemükben. 

Lapozz a 121-re!  

120 

Könnyedén elhagyod az étkezőtermet a nagy lépcsőn keresztül. 



Egy szinttel feljebb egy tágas előcsarnok féléből több ajtó is nyílik, 

az egyik kétszárnyú nagyobb, egy konyhába. Az ételekkel 

megrakott és üres tálcákat hordó inasok ide jönnek fel, innen 

mennek le. Egy másik, masszív kapu egy udvarra vezet. A konyha 

egy része úgy látszik ide költözött, mert nyársakon bárányokat, és 

a Dunából kifogott nagyobb halakat forgatnak szabad tűzön 

szakácsok. Az udvar egyébként egy rideg, kaszárnyaépülethez 

tartozik. A janicsárok kaszárnyájában vagy. Innen az éjszakai 

holdfényben is jól látod a magyar királyok egykori palotájának 

égnek meredő tornyait, csúcsíves ablakait.  

-Hejj  amikor még a nagy királyaink,Zsigmond, vagy Mátyás lakták ezt a 

palotát! –szalad ki önkéntelenül a szádon, de rájössz nagyot 

hibáztál. Lapozz a 121-re! 

  

121 

Hibád nagyon sokba kerül neked. Többeknek feltűnt, hogy nagyon 

hasonlítasz arra az alakra, akit többször láttak Ihamzade 

társaságában. Először csak véletlen egybeesésnek gondolták, de 

elszólásoddal nagyon gyanússá tetted magad. Mielőtt annyit 

mondhatnál fapapucs, rögvest környül is vesznek, rád irányzott 

puskákkal. Ellenállni nincs értelme, meg is adod magad nekik. Ali 

Abdulrahman, az utolsó budai basa korábbi parancsa értelmében, 

mint Ihamzade cinkosát, egyenest a színe elé visznek. Az ősz 

szakállú aggastyán kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények Buda 

bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a basa 

színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, amit 

tudni akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, rettenetesen 

megvisel fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik napján 

meggyötört rabként szabadulsz a keresztények által felszabadított 

Buda várának egy elkülönített tömlöcéből. Az Ihamzade által 

megszöktetett Petneházy Dávid az, aki elsőként jut be a visszafoglalt 

várba. Tőle megtudod, hogy a Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel 

vezette egyesült keresztény seregeknek sikerült visszafoglalni 



Buda várát, de ebben neked nem volt érdemed.  

Kalandod itt véget ért! 
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Az étkezőteremben leülhetsz a katonák közé, valamelyik asztalhoz 

és velük falatozva beszédbe elegyedsz a velük. Ez esetben lapozz a 

119-re! Ha inkább elhagynád a termet a nagy lépcsőn keresztül, 

lapozz a 120-ra ! 

 



123 

Tudod, hogy a börtön és a palota felé erre vezet az út. Ha el akarsz 

jutni oda, át kell menj a fenevadas barlangon. Ha rászánod magad 

erre, lapozz a 124-re! Ha inkább visszamennél az étkezőterembe, 

lapozz a 122-re! 
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A fenevadak csoportokba verődve esnek a nekik szánt élelem 

elfogyasztásának. Egy jókora tigris és egy oroszlán egy fél disznón 

osztozkodik, egy medve egy termetes tokhal tetemét majszolja 

csámcsogva, egy másik egy őzön lakmározik. A cseberből kiöntött 

konyhai hulladéknak vagy fél tucatnyi farkas esett neki. Odébb 

egy falka toportyán körül madártollak röpködnek a levegőben. 

Futólag ennyit sikerült felmérned. A ragadozó állatok 

táplálkozásáról, további zoológiai tanulmányokat nem is akarsz 

folytatni. Ennyi ismeret bőven elég, testközelből már nem akarsz 

tapasztalatokat szerezni. Igyekszel minél előbb távozni a másik 

ajtón át. Igen ám, de nem olyan könnyű művelet ez. Az egyik 

üregből épp jöttödre cammog elő egy termetes vérmedve. Az 

álnok fenevad úgy látszik azt gondolja, te is élelem gyanánt 

kerültél ide. Nagyokat dörmögve indul feléd, hatalmas száját tátva 

fogainak még a látványa is szinte sebez téged. Szerepel 

Kalandlapodon a TIGRIS, vagy az OROSZLÁN kódszó? Ha a 

TIGRIS szerepel, lapozz a 127-re! Ha az OROSZLÁN, lapozz a 

126-ra! Ha egyik sem szerepel, lapozz a 125-re! 
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Ha nem akarod itt hagyni a fogad muszáj lesz megküzdened ezzel 

a fenevaddal.  

 



Óriás vérmedve     Harcérték: 12     Életerő: 18 

 

Ha győzöl, lapozz a 128-ra! 
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Ahogy a vérszomjas óriás feléd cammog bömbölve, hirtelen egy 

másik állat bömbölése is belevegyül a levegőbe. Ahogy oda veted 

a tekinteted, egy régi ismerőst fedezel fel. Az oroszlán az, akit 

kisegítettél a toportyánok ellni harcában. Bár a legerősebb állat, így 

a verem ura egyértelműen az óriás vérmedve, de az oroszlán úgy 

látszik jó szövetségesre lelt a vele lakmározó tigrisben. A két állat 

nagyon együtt mozog, s úgy látszik védelmük alá vettek téged! A 

barna óriás hiába erősebb mind a kettőnél, azok összefogva már 

felül tudnak kerekedni rajta. A medve hangos dörmögésekkel adja 

tudtára a világnak nemtetszését. Az őzet lakmározó társát 

elzavarva esik neki az erdei állat tetemének. Neked sem kell 

kétszer mondani, hogy húzd el innen a csíkot. Gyorsan a másik 

ajtóhoz rohansz. Lapozz a 129-re!  
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Ahogy a vérszomjas óriás feléd cammog bömbölve, hirtelen egy 

másik állat bömbölése is belevegyül a levegőbe. Ahogy oda veted 

a tekinteted, egy régi ismerőst fedezel fel. A tigris az, akit 

kiszabadítottál a csapdából, a Pilis erdőben. Bár a legerősebb állat, 

így a verem ura egyértelműen az óriás vérmedve, de a tigris úgy 

látszik jó szövetségesre lelt a vele lakmározó oroszlánban. A két 

állat nagyon együtt mozog, s úgy látszik védelmük alá vettek 

téged! A barna óriás hiába erősebb mind a kettőnél, azok 

összefogva már felül tudnak kerekedni rajta. A medve hangos 

dörmögésekkel adja tudtára a világnak nemtetszését. Az őzet 

lakmározó társát elzavarva esik neki az erdei állat tetemének. 

Neked sem kell kétszer mondani, hogy húzd el innen a csíkot. 

Gyorsan a másik ajtóhoz rohansz. Lapozz a 129-re!  
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A verem fenevadai nem nagyon avatkoznak bele harcotokba. A 

véres rivalizálások itt mindennaposak. Azonban balszerencsédre a 



bőrmellényes állatidomároknak feltűnik a vérmedve hangjából, 

hogy itt valami nem szokványos. Kisvártatva, felfegyverzett 

janicsár őrök kíséretében, berohan néhány bőrmellényes idomár. 

Azonnal észrevesznek téged, és az egyik janicsár lövése pont a 

szíved járja át. A janicsárok közül néhányan felismernek téged, 

mint az időközben leleplezett Ihámzáde cinkosát. Azonban senki 

sem meri Abdi basa elé vinni holttestedet, mert neki élve kellettél 

volna. Így a szomszéd tavas barlangban lévő krokodilus ma 

valamivel többet kap enni, mint szokott … 

 Kalandod itt véget ért!  

 

129 

Az ajtó zárva van. A retesze alatti kulcslyukra a 3-as számot 

vésték. Van nálad egy vaskulcs, melyen a 3-as szám szerepel? Ha 

igen, lapozz a 130-ra! Ha nincs nálad ilyen kulcs, lapozz a 131-re! 

 

130 

Beleillesztetd a masszív kulcsot a zárba, mely megnyugvásodra 

egy kattanással jelzi, hogy engedett. Gyorsan elhagyod a szó 

szerint véve oroszlánbarlangot. Egy kisebb szobafélébe nyitottál, 

melyből szemközt egy boltív vezet egy kőerkélyhez. Már a 

szobában párás a levegő és víz illata csapja meg orrodat. A 

kőerkélyről egy szélesebb lépcső vezet egy tavas barlangba. A 

gőzölgő víz szintje, vagy két ölnyi mélyen van a kőerkélytől. A 

barlangi tó mindkét szélén áll egy kisebb móló, melyeket egy nem 

túl széles korlát nélküli pallóhíd köt össze. A túloldalt egy másik 

rácsos ajtót látsz. A tó közepén egy sziklapárkány képez egyfajta 

szigetet. A barlang tetején egy nyíláson keresztül látod a 

Holdfényes éjszakai égboltot. Át kell menned a túloldalra az 

nyilvánvaló. De vajon mit rejthet ez a termálvízzel telt, gőzölgő 

barlangi tó? Óvatosan lépkedsz a nyikorgó pallón. Ezt a hosszúkás 



sziklapadot eddig észre sem vetted a vízben. Érzékeid játszanának 

veled? Úgy tűnik, mintha feléd úszna. De nem képzeleted játszik, 

ez a sziklapad tényleg feléd közelít! Most inkább egy nagy 

fatörzsnek néz ki. Hirtelen bevillan, hiszen ez … harcos élethez 

szokott villámgyors gondolkodásod olajozottan működik. Ez a 

Krokodilus lesz, amelyik a gabonaszállító dereglyéről megszökött és 

később befogtak Abdi vadászai.  A bőrmellényes fickók neki 

hozták tovább az ételt. Úgy látszik szüksége van egy kis 

kalóriapótlékra, pedig már megevett egy fél disznót és egy jókora 

harcsát. Harcsát! A halról eszedbe jut egy mentő ötlet. Van nálad 

egy vetőháló?  Ha igen, lapozz a 133-ra! Ha nincs, lapozz a 135-re! 
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Miután rögtönzött testőreid jelenléte ellenére sem akarsz sok időt 

eltölteni a szó szerint véve is oroszlánbarlangban, visszamész az 

étkezőterembe. Lapozz a 122-re! 



 

132 

-Juszuf! Csak nincs valami baj Matuzsálemmel? Csak nem beteg? Alig 

eszik valamit! –mondja aggódva az egyik állatgondozó társának. –

Ha baja lesz, Abdi minket is felfalat valamelyik kedvencével. 

-Nincs ennek semmi baja, csak túlontúl bezabált! Nézd meg hogy 

kigömbölyödött! Az újonc katonáknak el kellene mondani, hogy ha már 

tető alá vonulva bort isznak, ne vedeljenek annyit! Biztos valamelyik 

berúgott, oszt az éjjeli őrségben átesett a párkányon. Matuzsálem meg túl 

jól lakott vele…  A derék állatgondozók nem is sejtik, hogy azon az 

éjjelen te váltál féltve őrzött kedvencük étrendjének kiegészítőjévé. 

Kalandod itt véget ért! 

 

 

 

133 

 

A válladon átvetet vetőhálót egy pillanat alatt készenlétbe 

helyezed és már dobod is a közelítő páncélos szörnyetegre. 

Remélhetőleg majd jól belegabalyodik, addig te elhúzhatod a 



csíkot. Dobj Ügyességpróbát! Ha a próba sikerül, lapozz a 134-re! Ha 

nem, lapozz a 135-re! 

 

134 

Sikeres dobásodnak köszönhetően sikerül egérutat nyerned. Mint 

a villám, úgy repesztesz a palló másik végén lévő rácsos ajtóhoz. 

Az ajtó azonban zárva van. Egy kulcslyuk jelzi hol nyitható, 

melyre a 2-es számot vésték. Van nálad egy olyan kulcs, melybe a 

2-es szám van vésve. Ha igen, lapozz a136-ra! Ha nincs, lapozz a 

132-re!  

135 

Értesz a kopjavetéshez? Ha igen, megpróbálhatod használni. Ha a 

próba sikeres, lapozz a 134-re! De ez esetben kopjádat elveszted. 

Ha nem sikerül, vagy nem értesz a kopjavetéshez, lapozz a 132-re! 

 

136 

A rácsos ajtó egy fáklyákkal jól megvilágított széles folyosóra 

nyílik, melyet szemmel láthatólag rendszeresen használnak.  A 

palota és a börtön környékén járhatsz! Egy jó darabon mész, mikor 

jobb kéz felé egy nagy vasajtót fedezel fel. Az ajtón három 

kulcslyuk is látható, ezeken 1-es; 3-as és 5-ös számok szerepelnek. 

Az ajtó egyébként zárva van. Ha be akarnál menni oda, talán 

megpróbálhatnád kinyitni a zárak felett szereplő számokkal 

ellátott kulcsokkal. Mármint ha vannak neked! Ha van neked 

három vaskulcsod 1-es; 3-as és 5-ös számozással, megpróbálhatod 

velük kinyitni az ajtót. Ez esetben, lapozz a 141-re! Ha nincsenek 

nálad ilyen kulcsok, vagy nem mindegyik van meg neked, vagy 

nem akarod kinyitni az ajtót, tovább kell menj a folyosón. Ez 

esetben, lapozz a 137-re! 
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A folyosó egy masszív, kétszárnyú vasalt faajtónál ér véget. 

Másfelé nem vezet út. Vagy benyitsz rajta, vagy ha vannak 

megfelelő kulcsaid, még visszamehetsz a vasajtóhoz és 

megpróbálhatod kinyitni azt. Ha benyitsz az ajtón, lapozz a 

138-ra! Ha visszamész a folyosón a vasajtóhoz, és azzal 

próbálkozol (mármint, ha van nálad  három vaskulcs 1-es; 3-as 

és 5-ös számozással), lapozz a 141-re!     
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Az ajtó egy tágas terembe nyílik, amely kaszárnyaszerűen van 

berendezve. A fal mellett párnákkal kirakott, durva szövésű 

szőnyegek vannak leterítve, melyek némelyikén katonák 

alszanak. Néhány alacsony asztalt is látsz, ezeken étellel, főleg 

piláffal telt tálak és vizeskancsók vannak elhelyezve. Rájössz a 

basa palotája alatt vagy. A Basa állandó őrzésére egy kisebb 

csapatot tartanak állandó készenlétben, neked pedig sikerült a 

pihenő katonákba futnod. Három közülük ébren van, valójában 

az ajtó előtt kellett volna őrködjenek, de úgy látszik túl 

magabiztosak és kényelmesek voltak. Csak úgy magában nem 

járhat-kellhet erre senki, úgyhogy álruhád ellenére is gyanús 

lettél a szemükben. Megadásra szólítanak fel téged. Ha így 



teszel, lapozz a 140-re! Ha harcba bocsátkozol velük, lapozz a 

139-re! 
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Puskával lőni már nincs idő, úgyhogy kézi tusában kell 

megküzdj velük, méghozzá egyszerre! 

 

Első Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 8 

Második Janicsár     Harcérték: 7     Életerő: 8 

Harmadik Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 7 

 

Ha győzöl, lapozz a 8-ra! 
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Belátod, az ellenállásnak nem sok értelme van. Időközben egy fal 

melletti falépcsőről vagy hat janicsár érkezik még egy 

pikkelypáncélos harcos kíséretében. Időközben leleplezték a 

Gabriel Peter barát által alakított Ihamzade valódi kilétét is és többen 

is láttak vele. Ez a tény és, hogy egy szigorúan őrzött területen 

bukkantál elő, a törököket óvatosságra inti. 

Ali Abdulrahman, az utolsó budai basa korábbi parancsa 

értelmében, mint Ihamzade cinkosát, egyenest a színe elé visznek. 

Az ősz szakállú aggastyán kíváncsi ara, mit tudsz a keresztények 

Buda bevételére irányuló terveiről. Sok időt töltesz felváltva hol a 

basa színe előtt, hol a kínzókamra mélyén, hogy kiszedjék belőled, 

amit tudni akarnak. Akár elmondod amit tudsz, akár nem, 

rettenetesen megvisel fogságod. 1686 Szent Mihály havának 2-ik 

napján meggyötört rabként szabadulsz a keresztények által 

felszabadított Buda várának egy elkülönített tömlöcéből. Az 

Ihamzade által megszöktetett Petneházy Dávid az, aki elsőként jut be 

a visszafoglalt várba. Tőle megtudod, hogy a Lotharingiai Károly és 

Miksa Emánuel vezette egyesült keresztény seregeknek sikerült 

visszafoglalni Buda várát, de ebben neked nem volt érdemed.  

Kalandod itt véget ért! 
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Beleilleszted a kulcsokat a megfelelő számozású zárakba és az ajtót 

szélesre tárod. Kissé megborzadsz, mikor észreveszed, egy 

földalatti kínzókamra bejáratánál állsz. A szoba közepén egy 

feszítőkerékkel működtetett nyújtópad található, rajta egy 

meggyötört ember fekszik. A falak mellett néhány ketrec lóg a 

falról, az egyikben egy ember van bezárva. Épp annyi helye van, 

hogy állva elfér benne. A másik oldalt különféle kínzóeszközök 



tárháza látható, vannak itt fogók, billogvasak, szöges botok, 

korbácsok és ehhez hasonlók. Edzett katona vagy, de a látványtól 

még neked is végigfut a hideg a hátadon. Mielőtt fegyveredhez 

nyúlhatnál, hirtelen két satuszerű marok fogja meg két kezed és 

behúz a kamrába. Egy zömök, rettenetesen izmos, kopasz férfi lép 

elő az ajtó mögül. Mindössze egy bőrnadrágot visel, meg jobb 

könyöke van átkötve gyolccsal. Félmeztelen felsőteste emlékeztet 

az új ízlés szerint épülő paloták pillérein lévő atlasz szobrokéra. Ez 

az ember nem más, mint a hírhedett Budai Hóhér, kinek kezéhez 

rengeteg vér tapad. Egyenest a „műhelyébe” nyitottál be, hogy 

vannak hozzá kulcsid, kissé óvatosságra inti őt. Két segédje is vele 

van, ezek nem olyan robosztus alkatúak, de így is elég izmosak és 

ugyanolyan könyörtelenség tükröződik szemükből, mint a 

mesterüknek.  

-No mi az!? –kérdi tőled kurtán. Érzed, gyorsan kell válaszolj, 

különben nagy baj lesz. Szerepel kalandlapodon a 

NAGYRONDELLA kódszó? Ha igen, lapozz a 143-ra! Ha nem, 

lapozz a 142-re! 
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-Ó, csak véletlenül eltévedtem. Merre találom a kiutat a … -bököd oda 

zavarodottan. 

-Ó csak eltévedtél?!  Persze kulcsokkal a kezedben, he?! Egyébként, hogy 

tetszik a mi kis műhelyünk, he?! Elég kellemes hely egy kis esti sétához a 

kazamatákban?! Nosza, vágjátok be egy ketrecbe a mi kis látogatónkat! 

Most majd meglátod, micsoda vendégmarasztaló helyre tévedtél barátom.  

A hóhér segédei lefegyvereznek, míg te satuszerű markában 

vergődsz. Végül elereszt, majd int két segédjének akik 

betessékelnek egy szűk ketrecbe. Egyikük egy csörlővel felhúzza a 

ketrecet. Rettenetesen szűk a helyed, sem leülni, sem leguggolni 

nem tudsz. Addig fogsz itt lógni, amíg az éhezéstől teljesen el nem 

fogynak Életerő pontjaid. Bár mielőtt éhen halnál, utolér a 



merevgörcs és végez veled. 

Kalandod itt véget ért! 
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Veszélyhelyzetben valahogy gyorsabban jár az ember esze. Ezt 

már te is többször tapasztaltad. Rögvest beugranak az imádkozó 

keresztény rabszolga által meséltek. 

-NAGYRONDELLA! –mondod jó hangosan, katonásan. Bár nem 

vagy biztos benne, hogy ez segít, de mást úgysem tudsz tenni. Erre 

a hóhér satuszerű markai elengednek. 

-No! Elő a farbával! Mit akarsz itt? –kérdi tőled enyhültebb hangon. 

Ahogy a feszültség enyhül, van alkalmad megszemlélni a 

kínpadon fekvő alakot. Hiszen ez Ihamzade, vagyis Peter Gabriel 

barát. A ketrecben pedig, az ifjú Petneházy Dávid raboskodik. 

Nemrég zárhatták be oda, de ha ottmarad szörnyű kínhalál vár rá. 

A vasajtóval szemben egy másik ajtót látsz, ez be van csukva. 

Gyorsan kell cselekedned. 

-Ezt a mocskos keresztény rabot tüstént látni kívánja a Fényességes Basa! 

–mutatsz a kínpadon fekvő barátra. A hóhér morogva hajol oda 

hozzá, hogy leoldozza láncait. ’Itt az idő!’ –gondolod magadban. 

Szablyád markolatával akkorát sózol a zömök izomkolosszus 

kopasz fejére, hogy az azonnal elterül a padlón. A két segéd egy 

pillanatig dermedten áll, majd neked támadnak. Illetve 

támadnának, ha Petneházy nem teremne hirtelen az egyik nyakán 

és szorítaná karjával, amíg az el nem ájul. Később elmondja, nem 

zárták rá jól a reteszt, neki pedig sikerült észrevétlenül 

kiügyeskednie azt. Csak a kedvező alkalomra várt, hogy 

kiszabaduljon. Te adtál neki. A másik segéd látva mi történt 

menekülni próbál, de te vagy a gyorsabb. Szablyád nagyon 

gyorsan átjárja szívét. A kínzókamrának újabb halottja van, még 

ha nem is oly módon, ahogy szokott. Közben Peter Gabriel barát is 



magához tér a kínpadon. 

-Gyorsan oldjátok le a köteleket rólam! –mondja a lánglelkű barát, akit 

úgy látszik nem tört meg a kínpad. –Húzzátok fel a két pribék 

gúnyáját! A börtönfolyosón keresztül kijuthatunk innen. Úgy teszünk az 

őrök előtt, mintha a cellámba vinnétek vissza. Sikerült kifürkésznem az 

utat a szabadba, amíg a városban tartózkodtam, mint Ihamzade. A dizdár, 

a várparancsnok sokszor jött hozzám jóslatokért, így én is sok mindent 

megtudtam tőle. A börtönfolyosón túl van egy járat, amit a törökök sem 

nagyon ismernek. A várparancsnok itt járt ki-be titkos üzletei 

lebonyolítására. Erre kijutunk a keresztények által lakott városrészhez. 

Ott van néhány barátunk, akik segíteni fognak nekünk visszajutni a 

keresztény táborba. 

Lapozz a VI. Fejezethez! 

 

 



VII. Fejezet 

 

 

 
 

 

BUDA E LIBERATA! 

… és Kizil Elma pusztulása 

 

  



 

1686-ban ugyanazok a parancsnokok tértek vissza, V. Károly lotharingiai 

herceg és II. Miksa Emanuel bajor választófejedelem parancsnoksága alatt Buda 

falai alá, akik 1684-ben sikertelenül ostromolták. Azonban most kezükben 

volt több olyan fontos irat, melyet korábban nem birtokoltak. Luigi 

Ferdinando Marsigli talján tudós, 1684-ben készített leírása mellett, az 

általad kiszabadított Peter Gabriel barát által készítettek is nagy segítséget 

jelentettek mind az előkészületek, mind az ostrom során. Nem is beszélve 

a Te térképedről, ami a vár alatti kazamatarendszerről készült. Ráadásul 

az általad kiszabadított másik rab, Petneházy Dávid az, aki először kitűzi a 

Szűz Máriát ábrázoló lobogót Buda falaira. Ali Abdulrahman pedig 

bevonult a történelemkönyvek lapjaira, mint utolsó budai pasa. Vitézei 

élén oroszlánként harcolva halt meg az ostrom végső napján. Síremlékét a 

mai napig láthatja bárki. Anno Domini 1686 Szent Mihály havának második 

napján véget ért a 145 éves török uralom Budán. 

… de ez már egy másik történet és ha úgy döntesz, Te is részese lehetsz! 
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