
A Kétarcú Ország 
Pozsony és Nagyszombat után végre Buda felé vettem az irányt. Másfél éves itt 

tartózkodásom alatt most először mertem betenni a lábam a volt Hódoltság területére. Habár 

a harcok 2 hónapja véget értek, reménykedtem, hogy lesz majd kit kérdeznem a városról, 

ostromról, és az elmúlt 5 évről. Szerencsére 2 helyi egyből segítségemre sietett. 

Ahogy távolodtam Nagyszombattól, a fejlett felvidéki várostól, úgy lett egyre lepusztultabb 

és elhagyatottabb a vidék. A katolikus seregek átvonulásának nyomai jól kivehetőek voltak1. A 

megművelt földeket feldúlt káposztások és szőlőbirtokok látképe váltotta fel. A helyiek is 

barátságtalanabbá váltak, a hadsereggel való korábbi tapasztalataik miatt. Ily módon én is 

kedvtelenebbé váltam, ahogy Buda felé haladtam. Különösen megörültem tehát, amikor az 

egykor virágzó város tűnt fel a horizonton. E hosszú út után fáradalmaim kipihenéseképpen 

egy közeli fogadóban szálltam meg, ahol szinte egyből nyugovóra tértem. 

Másnap reggel meglepődve tapasztaltam, hogy a szokásos ételek helyett különös fogások 

voltak terítéken. Ilyen volt például a pultos által csorbának hívott lötty, mihez mindent, amit 

találtak beledobtak egy nagy kondérba és az egész vendégseregnek jutott belőle. Különös volt 

még a ’findzsában’ tálalt fekete leves is, mely keserű íze miatt nem vált kedvencemmé, ám úgy 

feltöltött, hogy csak az útra tudtam gondolni. 

Amint azonban kimenni készültem, egy fura kinézetű magyar szólított meg: „Ama férfi 

tincsei Akhilleuszt idézik, biz ki vagy, netán harcos?” – Habár az alak erősen iszákosnak nézett 

ki, Akhilleuszos hasonlata válaszra sarkalt: „Ki vagy te, utazó? Tán…” ámde kérdezőm 

szavamba vágott: „Hogy én? Buga Jakab2 lenne becses nevem, költőként keresem borom s 

kenyerem. Vitézségem zengik hős énekek, bátor embereknek ma már csak így lehet.” Már épp 

hagytam volna ott a versírót, katonaléte mégis a beszélgetés folytatására ösztönzött, így 

tudtam meg, hogy azóta Pécsen és Szegeden is győzedelmeskedtek a királyi csapatok. 

Búcsúzóul még megígértük egymásnak, hogy este találkozunk, ámde nem lettem volna 

csalódott akkor sem, ha az élet más vizekre tereli hajónkat. 

A városba érve értettem csak meg, hogy mekkora pusztítást végeztek a bellumok valójában. 

A házak jobb esetben csak omladoztak, nem egy esetben le is égtek3. Az utcák 

elnéptelenedtek, csak egy-két járókelőt lehetett látni. Kapva kaptam az alkalmon, és az 



egyetlen turbános férfit meg is szólítottam.  Gyorsan megérdeklődtem ittlétének okáról, 

illetve hogy hogyan látja Buda jövőjét a keresztények hódítása után, mire a vártnál is 

szívesebben válaszolt:„Tehát az érdekel, hogy miért vagyok itt? Sokat olvastam Evlia Cselebi 

műveit4, melyek mély érdeklődést keltettek bennem Buda iránt. Az olvasottak óta nagyon 

sokat változott a város. Cselebi 24 dzsámit, 43 mecsetet, 3 türbét és 10 kolostort számolt 

össze.  A Habsburg hadak szinte minden török épületet feldúltak, csak néhány fürdőt hagytak 

meg, az átkozott magyarok még a mecseteket is elkezdték templomokká alakítani. Azon kevés, 

hazámra emlékeztető dolgok melyek megmaradtak azok az ételek és italok, amiket 

gyermekkorom óta fogyasztok nap mint nap. Ezeket a magyarok oly névvel illettik mint hogy 

targonya, pörkölt, vagy boza, mely utóbbi egy igen kedvelt ital. Viszont nem én vagyok az 

egyedüli itt ragadt, rengetegen vagyunk, sok köztünk a mesterember és szolga. Ámde az én 

utam most a palotához, a Kizil Elmához vezet. Ma’assalama!” 

 
Átalakulóban a Mátyás templom 

A kedves török javaslatára megnéztem, hogy hogyan alakítják vissza a dzsámikat 

templomokká. Erre tökéletes jelöltnek tűnt az Eszki dzsámi, melyet ha a fülem nem csal  

ezentúl Nagyboldogasszony5 templomaként fogunk emlegetni. Eztán gyönyörködtem a Duna 

vizében megcsillanó utolsó napsugarakban, majd szálláshelyem felé vettem az irányt. 

Útközben még elmerengtem, hogy vajon máshogy alakult volna-e a város sorsa, ha 30000 

kerékfordulásnyival6 északabbra fekszik, majd elértem úticélomhoz. Az esti órák ellenére, a 

fogadóban pezsgett az élet. Tonnaszámra fogytak a sörbetek és egyéb megállapíthatatlan 



eredetű alkoholos italok, míg reggel megismert cimborám újonnan szerzett verseit olvasgatta, 

ittassága miatt pedig viszonylag kevésszer jött ki a sorok végi rím. Próbáltam gyorsan a 

szobámba osonni, Buga Jakab azonban észrevett, és állat módjára elkezdett ordibálni:„Csak 

nem jóbarátom reggelről, ki engem kérdezett fegyverről?”-és vadon kalimpált kardjával. A 

nagy integetés közepette szerencsére csak 2 

vendég poharát vágta szét, így egy kisebb 

kocsmai vívással megúszta. Igyekezetében még 

a folyosó végén utolért, és kötelességnek 

érezte, hogy duellumjainak történetét 

elmesélje: „Várjál már meg pajtás, mire ez a 

hajtás!? Hadd daloljak diadalról, azon dicső 

pillanatról, mikor is tíz török ellen, egymagam 

párbajba mentem.” Ezen a ponton el kellett 

ismernem, hogy habár valószínűleg nem a 

legeszesebb emberrel volt dolgom, verset írni, 

na, azt tudott. Ugyan a története hitelességében 

kételkedtem, izgalmas volt hallani egy ilyen 

összecsapás menetét. Különösen furcsának találtam például a kihívólevelet, melyben az 

ütközet fegyvernemét, helyét és idejét szabták meg, vagy hogy szokványosak voltak a 

sértegetések, hogy a csatára biztosan sor kerüljön. Ezután társam váratlanul elaludt, én pedig 

már bántam, hogy másnap tovább kellett utaznom.  
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