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Kozma Attila: Crantai örökség 
 

A viharos tenger büszkén morajló hangorkánnal 
köszöntötte a napnyugtát. Vérvörös fellegeket tornyozott a 
bömbölő szél, le-lecsapott a kegyelemért könyörgő 
elhagyatott romokra és a lapos sziklavölgyben megbúvó 
komor kőépületre. Sirályok vitorláztak a sivító egekben, éles 
rikoltásokkal bátorították egymást, nyaktörő orsókkal 
kapaszkodtak a szédítő sebességgel áramló levegőbe. A 
köves parton felcsapó hullámok hűvös vízpermettel szórták 
tele a házak maradványait, beköltöztek a falak repedéseibe, 
majd erekké összegyűlve, gyors folyású patakokká duzzadva 
kerestek utat a kövek között. A sziklavölgyben árválkodó 
alacsony kőépület tövében megrekedt a zavaros víz, apró 
örvények kavarogtak felszínükön, elhaltak és újjászülettek 
újra meg újra. 

 
Az idő múlása teljesen viszonylagos. Bármennyi ideig 

élhetsz Yankarban, sohasem érezheted magad otthon. Nem az 
őslakosok éreztetik veled kívülálló mivoltodat, és nem is a 
vágyódás késztet arra, hogy szülőhelyedről ábrándozz. 
Megannyi népcsoport kavarog az utcákon, éli mindennapjait, 
mégsem tekinti otthonának ezt a várost. Állomás, ahol 
eltöltenek némi időt, ki kényszerűségből, más a szerencséjét 
keresi a Quironeia déli partjain, megint más titkokat keres, s 
gyakran talál. Persze senki sem azt kapja, amire számít. 
Naphosszat bámulhatod az ezüstarcúak karcsú évezredes 
tornyait, ődönghetsz a város utcáin az embereket figyelve, a 
nyomornegyedben szétoszthatod mindened, amid van, bűzlő 
haltetemek között gázolhatsz az Öbölnegyedben, mégsem 
kerülsz közelebb a hely szelleméhez. Végül azon veszed észre 
magad, hogy fogva tart valami métely, kínzó kíváncsiság, és 
várod, mikor történik valami. De vigyázz, ha kíváncsiságod 
alábbhagy, menthetetlenül elvesztél, ez az évezredes 
kőszörnyeteg hatalmas markába kap, kifacsar velőt és 
minden álmodat. 

 
Jobban és jobban gyűlölte ezt a várost, az elveszettek 

kapuját, és azt a pillanatot, amikor nyolc évvel ezelőtt átlépett 
az átkozott boltív alatt. Emlékei elenyésztek abban a hosszúra 
nyúlt percben, néha a homályból előtolult egy-egy foszlánya 
a régmúlt időknek. Ám akárhányszor próbálta megragadni az 
emlékképeket, minduntalan visszahúzódtak elméje elől. Az 
ősi crantai térkapu elvette életének legfontosabb elemét, a 
gyökereit, s csak a jelent hagyta meg. És egy szót, nevet: 
Shazu. Lehetett akár üldözött gyilkos, számkivetett 
nemesember, szerencsejátékos, egyáltalán bármi a két hold 
alatt. Azon a napon mégis újjászületett, de nem isteni 
ajándékként gondolt erre. Félig önkívületben bukott át a kapu 
oszlopai között, persze azonnal akadtak, akik felkarolták, 
akik mások nyomorúságának emésztő tüzében sütögették 
pecsenyéjüket. Néhány óra múlva kisemmizve, vagyontalanul 
eszmélt egy álomfürkész javasasszony kunyhójában, még a 
saját nevére sem emlékezett. Innen aztán rövid út vezetett a 
Patkánynegyed dögszagú viskói közé. A túlélésben nagyobb 
részt a lelki tényezők számítanak, s bár nehéz felülkerekedni 
a kétségbeesésen, ha az ember mozdulatait mocsokban élő 
társai lesik. Ha várják azt a gyenge pillanatot, amikor 
lecsaphatnak rád, pedig már semmid sincs csak az életed, 
mégis kell nekik a tudat, hogy erősek és te gyenge vagy. Ők 

így élik túl, te pedig harcolsz, amíg erődből futja. Shazu 
harcolt tehát túlélt, de lassanként a kőszörnyeteg érte nyúlt, 
szorongatni kezdte. Körüllengte a halál illata, s egy reggelen 
nem küzdött tovább, feladta. Azóta sokat töprengett, gyakran 
felidézve a meditációs gyakorlatokon azt a percet. Érzékei 
kitágulnak, mint akkor és a föléhajló kámzsás alakban 
felismeri mentorát, Asarut, az öreg ecsetmestert. Három 
évvel ezelőtt a nyirkos évszak beköszöntével megkezdte 
tanítását, aki felügyelt rá, esélyt adott az újra kezdéshez. 
Élhetett a Holtak negyedében, szolgálhatott az ezüstarcú 
kyrek törvényei szerint. Megváltás kövezett országútján, 
vagy a kárhozat ködös ösvényén lépeget? A tudás törvényeit 
magasztaló ember megfeledkezik a sors eleve elrendelt 
misztikus véletlenszerűségeiről. 

 
A holttest már nem árasztott gyomorkavaró szagokat. 

Miután a veissfa füstje átjárta és pergamenszerű 
vékonyságúra aszalta a bőrt, csak a keserű aroma, no meg a 
halál megmásíthatatlan íze borzolta az emberi érzékeket. A 
nappali világosság, netán a szikrázó napsütés azonnal 
felfedné az elmúlás egyszerű jeleit, ámde idelent lobogó 
fáklyák fényében, igazán valóságos, sőt nagyon életszerű, 
ahogyan az elhunyt, faragott karosszékében, egy tölgyfaasztal 
fölé hajol. Shazu gerince mentén végigfutott egy hideg 
verejtékcsepp, megremegett kezében a vékony kontúrozó 
ecset, s az asztallapon heverő nyitott könyv lapján, amelybe a 
halott fénylő üvegszemeivel tekintett, vérszínű virág 
bontogatta szirmait. 

- Bocsánat mester - citálta bűnbánóan a fiú, s bal kezében 
szorongatott szarvasbőr darabbal már itatja a festékrózsát, ha 
mestere nem állítja meg mozdulatát. 

- Nem fiam! A bőr csak a bőrre, jól jegyezd meg! 
Arcfestés során alkalmazzuk. Érthető? 

- Igen, értem. 
- Jól van, folytasd. A festőtarisznyában találsz itatóst erre 

a célra, de hagyd, majd lapozunk párat -mosolyodott el. 
A fiú újramártotta ecsetét a festőtégelyébe, és lassú de 

határozott lendületes, szakértő mozdulatai a jobb szem alsó 
íve köré bíbor árnyakat varázsoltak. Újra festéket vett a 
mókusszőr végső harmadára, s most egyszerű húzásokkal 
keretet rajzolt egy nagyobb mintának, amely a száj jobb 
szegletéből a halánték és a fül vonaláig húzódott. 

- Hommit mahór - suttogta. - Felhő az arcon. 
Mestere, minden apró mozdulatát figyelemmel kísérte, 

elégedett arckifejezése, elismerő biccentései, meggyőzhették 
volna a tanítványt mennyire nagyra becsüli munkáját, Asaru 
őszülő homlokán elmélyültek a ráncok, nem engedhette, hogy 
elbizakodott legyen védence. 

- Hóchín utakjal. - Vér a szájon. Elkészült a fehér ajkakat, 
életre keltő tökéletes minta. 

- Tuvalú Makwa. - Lángoló torok, morogta Shazu, egy 
elnehezült lélegzetvétel után, s gyakorlott kezei hosszú 
vonalakat rajzoltak toroktól egészen az áll csúcsáig. Tűz 
emészti így a lelket. 

- Pihenj meg fiam! Jól haladsz, és szépen dolgozol. De ha 
erőtlen a munkád, másolata vagy csak a tökéletességnek. 
Nagyúr porhüvelye e test, s most, amikor levetheti végre 
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ezüstmaszkját, őriznie kell holtában is méltóságot sugárzó 
küllemét. Nem hibázhatunk, tanítvány. 

A fiú hirtelen felegyenesedett, s az idős mentor 
visszariadt tartásában kitörni készülő fenevadtól. 
Minduntalan ezt érezte, ha Shazu lepillantott rá, siheder 
korában sem dicsekedhetett ilyen szálfa termettel, azóta pedig 
csak töpörödött az évek súlya alatt. Félte hát a ragadozó 
mosolyt, csodálta a hiánytalan vakító fogsort, boldogan 
szerezte volna vissza elvesztegetett fiatalságát, s akkor talán 
soha be nem teszi lábát a Holtak Városába. Mert eleinte 
irtózott ettől a várostól, később lenyűgözte a kyr ősök 
teremtette alvilág, mely több ezer éve nyughelyül szolgált a 
kitaszított családok sarjainak. Ma már dölyfös iróniával 
haladt el a folyosókon, ahonnan szobák nyíltak, halálba 
merevedett alakok bámulták a belépő látogatót, s ahova 
évente a nyirkos évszak beköszöntével ellátogattak az élők, 
az ezüstmaszkosok - leróva kegyeletüket halottaik előtt, vagy 
porladó koponyájukra olvasva évezredek vétkeit. Akadtak 
kripták, a legtöbb ezekhez tartozott, hol gyászoló rokon már 
nem mormolta az eltávozottak hőstetteit soroló 
dicsőségzsoltárt. Késő utódai is elhaltak annak, netán 
felkapaszkodott gyermekei feledték a bűnös nevét, kit a 
Császár erre az elátkozott helyre száműzött az örök 
birodalomból. Az ilyen fülkéket is vigyázták az enyészettől 
néhányan, a végső tisztesség méltó formáján dolgoztak, 
követve a városalapítók tradícióvá merevedett temetkezési 
szabályait. Kámzsás testvériség, így nevezték őket. A 
szájhagyomány halálmadarak néven emlegette tagjaikat, a 
talán a feltűnően nagy csuklya miatt, mellyel teljesen elfedték 
arcukat, ha nagy néha emberek között időztek. Ritkán 
hallották őket beszélni, s többen megesküdtek, hogy vannak 
közöttük holtak is, kiket szörnyű bűvigék bilincselnek 
oszladozó testük börtönébe. A mendemondák nagy részét 
önmaguk szolgáltatták, távol tartva ezzel a fosztogató 
kincskeresőket. Olyan jól munkálkodtak a rémhírkeltésben, 
hogy szükségtelenné vált a temető negyed őrzése, s így a 
hírhedt - némelyek által rettegett - légiós őrjáratok elkerülték 
a sírhelyeket, nyugtot hagyva falakon belül holtaknak és 
élőknek egyaránt. Előbbiek közönyösen hallgattak, utóbbiak 
hálásan ápolták a temetkezőhelyeket. 

Hálásan gondolt erre Asaru is, gondoskodott méltó 
utódról, beavatta, majd minden tudását megosztotta Shazuval. 
Leplezetlen örömmel figyelte nyolc éve, hogyan talál magára 
nyomorult rongyait levetve, miután a Patkány negyed 
mocskából, s persze a biztos halálból kimentette. Gyorsan 
alkalmazkodott új helyzetéhez, de hiába segített meditációs 
módszerekkel, a fiú múltja talány maradt a talányok között. 
Kivételes tehetségnek tartotta, akinek a testvériség fennállása 
óta, fiatal életkora ellenére megadatik a teljes jogú tagság. 
Egyedül egy korban hasonló pályázó nehezíthette ebben 
dolgát, de egészséges versenyszellem sem alakulhatott ki 
közöttük, mert rövid ismeretség után szoros barátságot 
kötöttek. Elválaszthatatlanok lettek, gyakran kaptak 
engedélyt a negyed elhagyására, mégis mindig alávetették 
akaratukat az idősebb mesterek utasításainak. Asaru érezte: 
tanítványa lélekben már Dynielnek számol be mai 
munkájáról, s arra készül, mikor beszélhetnek végre. 

- Menj hát fiam, de ma még folytatnunk kell. Az Aeschirr 
család vizitora napnyugta előtt megszemléli az 
előkészületeket, s én készen akarom várni érkezését. 

- Meglesz mester, befejezem a munkát. 

- Árnyak vagyunk, testvér - hajtott fejet tanára előtt az 
ifjú. 

- Árnyak vagyunk - bocsátotta el Asaru. 
Dynielt könyvek fölé görnyedve találta a könyvtárban, 

szigorú arcán látszott mennyire érdekes témát ásott elő a 
poros fóliánsok közül. Shazut nevetésre ingerelte ez a 
tudálékos arckifejezés, mert eszébe jutott Dyn, a mosolygós 
jóbarát, aki mesterien tréfálkozott az idősebb testvérek 
ügyetlenségein. Provokációnak szánta, ahogyan lehuppant 
mellé az olvasópadra, barátja morogva vette tudomásul a 
történteket, halkan csak annyit tett hozzá, megtaláltam 
testvér. Shazu elképedése messze felülmúlta Dyn 
várakozását, s most diadalittasan felkiáltott volna, de nem 
tehette, még négy testvér hajolt különböző írásokat betűzve 
papírosok fölé. Megtalálta - hihetetlen de megtalálta! - ez 
felér egy győzelmi mámorral. A lehetőségek sokszínűségétől 
megrészegülten hajolt közelebb, s már gondolatban latolgatta 
az esélyeiket. Mert ugyan a szerencsevadászok kívül rekedtek 
a negyed falain, belül is akadt belőlük legalább kettő 
biztosan. Mosolyogva ejtette maga mellé tarisznyáját, két 
kézzel nyúlt a könyvért. 

- Elismerésem Dyn, nézzük, mit találtál. Fogj pennát, én 
fordítok, s te jegyzetelsz, ez nem kisebbíti érdemeidet 
barátom. 

- Jól van testvér, le ne lökj a padról hallod-e? 
Az idő folyása előbb lelassult, majd teljesen megállt 

körülöttük. Dyniel két ív papirost írt tele fordításokkal és 
instrukciókkal, végül kibomlott előttük a Holtak városának 
építkezése, folyamatról, folyamatra. A nyelvezet nem 
archaikus kyr, inkább a későbbi toroni dialektushoz 
hasonlított, s bár egyikük sem folytatott nyelvész 
tanulmányokat, a tényeket könnyedén kikövetkeztették. A 
kor meghatározásában kisebb vita alakult ki közöttük, végül 
lényegtelennek találták ezért a helyre koncentráltak. Abban 
egyetértettek, hogy a földalatti kőváros, amely most is lábuk 
alatt fekszik, a Csillagnegyed pontos mása, habár az 
épületekről hiányoznak az ablakok, s az utcák is mértanilag 
azonmód fekszenek, ahogyan a felszínen. Részletes fejtegetés 
taglalja hosszúságukat, s a kyr számmisztikához kapcsolható 
egyéb adataikat. Majd egy későbbi bejegyzés feltárja a hibát, 
mely torzulást idéz elő az erővonalakban, csaknem semmissé 
téve az ősök fáradozásait. Végül világosan említést tesz az 
értekezés Cranta régmúlt építményeiről, és a Csillagnegyed 
épületeit alapul felhasználva megadja a pontos helyet is. 

- De mit találunk azon a helyen Shazu? 
- Honnan tudnám? Keresnünk kell valakit, aki járt már a 

tiltott negyedben ismeri az épületek elhelyezkedését. 
- Asaru! Ő, biztosan tudja. - Shazu lelkesen sietett 

találkozni mesterével, gondosan megtervezte, hogyan szerzi 
meg a szükséges információkat. Egyedül kezdte a festést, 
gondolatai máshol jártak, gyorsan dolgozott. Mikor Asaru 
csatlakozott hozzá már a kézfejek aprólékos kidolgozásán 
fáradozott, s azon töprengett Dyniel honnan teremti elő a 
megfelelő eszközöket. Az idősödő tapasztalt ecsetmester 
azonnal észlelte az elfojtott izgatottságot, tanítványa körül 
szinte vibrált a levegő, arcát vörös árnyakba vonta a 
lángnyelvek fénye. Az egyik fáklya sercegve aludt ki, Shazu 
mégsem hagyta abba művét, pedig földalatti fülkében 
megnövekedtek az árnyak. Asaru halkan majd egyre 
hangosabban szólította, míg végre felriadt különös 
révületéből, megperdült és ugrásra készen várakozott. 
Szemében a kiválasztottak delejes őrületével, a kalandozók 
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rejtélyes megszállottságával. Mennyire más most, mennyire 
veszélyes. 

- Ismerem ezt fiam. Rátaláltál valamire, ami elemészt, 
vagy ha nem hát örökre megváltoztat. 

- De mester… én csak belefeledkeztem a munkába. 
- Persze fiam. Mégis lángoszlopként tornyosulsz az 

asztrálsíkon. Érzelmeid elárulnak, testvér - szűrte fogai között 
baljóslatú hangon Asaru. 

- Bocsáss meg - hajtotta meg magát szertartásosan a fiú. 
- Rendben de most mindent mondj el! Mit találtatok 

abban a poros könyvben? Részletesen ám! 
Most meg mit bámulsz így, kezdj hozzá! 
Mindent elmondott, s úgy érezte ezzel elárulta egyetlen 

barátját, aki meggondolatlansága miatt nagy veszélyben 
találhatja magát, ha ott lesz a megbeszélt időben a megbeszélt 
helyen. Az aggodalom már nem a siker érdekében 
nyomasztotta, kiutat keresett, meg kell mentenie Dynt, 
gyorsan. Meddig mehet el, mennyire veszélyes a mester és 
mit tervez? 

- Ennyi elég. Túl messzire jutottatok, s én atyai 
érzelmeimnek utat engedve elgyengültem, erősnek kellett 
volna lennem, akkor most nem tartanánk itt. Szomorú vagyok 
gyermekem, mert kihasználnád a lehetőséget, csak hogy 
információhoz juss. Csalódtam benned, de nem ítélkezhetek. 
Dyniel már vár. Kívándd, hogy viszontlátása elég erőt adjon 
az elkövetkezendő megpróbáltatásaitokhoz. Lódulj! 
Egyenesen a Tarhassur kriptához tarunk, de figyelmeztetlek, 
ne próbálkozz semmivel. 

Az elkeseredett ember tépelődő szótlansága nem 
belenyugvás, nem megadás és semmi köze az alázathoz. 
Igazán jó lélekbúvár ilyen esetekben tapogatózva közelít, 
mert tudja, bármiféle agresszió rossz irányba billenti a mérleg 
nyelvét, s a mélyről feltörő indulat, megfelelő körülmények 
között, tomboló viharként pusztítja el környezetét. Shazu nem 
sietett bár tudta Dyniel várja, gondolatait rendezgetve okokat 
és megoldásokat keresett. Egyikőjük sem gyakorlott harcos, 
mágikus formulákat sem ismernek, s az észérvek ebben a 
helyzetben mit sem érnek. Milyen titkolt tudás nyomára 
jutottak? Ki ítélkezik majd sorsuk felől? Körülpillantott, 
elképedve látta közel jutottak céljukhoz. Bízott Dynielben, 
ketten majd kilábalnak ebből is, akár ha az öbölnegyed 
kocsmáira gondol, nagy baj sohasem érte még őket, ha együtt 
vállalták a kockázatot. Elérték a folyosó végét, ahol szemben 
ásító szájként derengett a kripta fénynégyszöge. A Tarhassur 
család egyike az alapító ősatyáknak, halottaik nyughelye 
távol esett a gyakran használt folyosóktól, s padlatára csak a 
legidősebb beavatottak a Kísérők léphettek, mindenki más 
kerülte ezt a helyet. Shazu léptei elbizonytalanodtak, keserű 
íz tolult a szájába, szemeit erőltetve tekintett az ajtónyílás 
belseje felé. Nagyvadak szimatolnak körbe így az erdő 
sűrűjében, ha ösztönük csapdára figyelmeztet. Időt nyerhetett 
volna, de hátulról lendületesen taszítottak rajta egy jókorát, s 
két lépéssel a terem belsejében találta magát. Dyniel négy 
kámzsás alak félkörében térdelt, hosszú fekete haján 
csomókban gyöngyözött az alvadt vér, szemei feldagadtak, 
bal tenyerével jobb vállát szorította. Láthatóan fogvatatói az 
imént fejezték be az ütlegeket. Mindannyian rövid botokat 
lógattak kezükben, ólommal kiöntött botok, a kísérők kedvelt 
fegyvere. Szürke köpenyük csuklyája mélyen szemükbe 
húzva, testtartásukból sütött a rosszakarat. 

- Dyn! Itt vagyok, gyere, segítek, állj fel! - hajolt le hozzá, 
mert megtanulta, a túlélés alapvető feltétele, ha semmiképpen 

sem rendeled alá magad a támadódnak. Talpra állította, 
átfogta a vállát, erőt merített az érintésből, testvérét védve 
megtalálta hangját készen állt átlépni bármilyen határt. 
Felmérte a helyszínt, de mindössze egy hatalmas faragott 
asztalt látott a kámzsások mögött, mely a padlón tátongó 
lyukat volt hivatott elfedni, azonban szabaddá tették a 
lejáratot, kopott kőlépcső kezdetét világította be az oldalfalak 
tartóiba tűzött fáklyák fénye. Óvatosan fordult Asaru felé, 
mert attól tartott, ha Dyn megint padlóra kerül, kínzói 
folytatják a verést. 

- Mielőtt ítélkeztek, tisztázzunk valamit, mit vétettünk 
ellenetek? 

- Vétkeitek számtalanul sorakoznak mögöttetek, oly 
hosszúra nyúlna felsorolásuk, hogy eltekintünk ettől, s csak a 
legnagyobbakat idézzük fejetekre. Szót kell még ejtenünk 
arról, kik is vagyunk mi. 

- Mocskok vagytok! - hörögte Dyniel. 
- Fajtád évezredekkel ezelőtt nevezett így bennünket, 

amikor partra tettétek a lábatokat s mi nem hódoltunk 
előttetek. Cranta nem felejti el bűnötök! Mi megmaradtak, 
kései ivadékok fáradtságos munkával alá ássuk birodalmatok 
pilléreit. Ha végleg ledőlt az örök Kyria, elhordjuk romjait, 
eltöröljük emlékeit, akár csak ti tettétek velünk annak idején. 
A Sziklakövetők vagyunk, kik féltő tisztelettel ápolják az 
ősök kőbe álmodott emlékezetét. Megtalálhattok azokon a 
helyeken, ahol kezük emelte kőkörök bizonyítják mily 
hatalmas erőknek parancsoltak eleink. Szánlak benneteket, 
hisz’ olyan nép fiai vagytok kik a káosz hajtásain érleltek 
gyümölcsöt, s leszakítva azt, mérget esztek, halálra váltok. 

Bűnötök a születés az élet a halál, mert mindezeket 
elvettétek tőlünk. Kettőtök bűne a barátság köteléke melyet 
nem érezhetünk többé. Végül a gondtalan fiatalság bűne, 
melyben soha sem lehet részünk. Kiirtottátok népünket, 
fizessetek érte! 

- Zárjátok le őket, az irgalom nem a miénk. 
Shazu a padlón elnyúlva gondolatban többször eljátszott a 

gondolattal, talán ha hagyták volna beszélni azzal az őrülttel, 
ha érvelhetett volna, másként alakul esetleg szabadon 
engedik őket. Vagy ha Dyniel nem ebben a pillanatban 
roskad össze, amikor Asaru befejezi szónoklatát, leteríthette 
volna az egyiket. Túl sok a ha, a talán és az esetleg. 
Bevégeztetett. Mielőtt lelökték őket, két fáklyát előrevetettek, 
le e meredek lépcsőn, így láthatták, amikor az eséstől zúzott 
csontú áldozatok elérik a padlót. Az irdatlan asztalt helyére 
tolták, lezárva az egyetlen ismert menekülési lehetőséget. 
Dyniel rosszul festett, amint hátára fordította vért köhögött 
fel, kinyitotta szemeit, bólintásával jelezte, látja őt. 

- Takaró kellene meg víz. Körülnézek kicsit, a világosság 
is valami, nem igaz testvér? 

- Shazu ne menj. Mondanom kell… valamit. 
- Ne beszélj! Sajnálom, hogy így alakult, de talán ez a 

hely, amit kerestünk. Emlékszel a könyvben, a jegyzetek! Hát 
itt vagyunk. 

- Shazu! Én tudom ki vagy. Ismerlek. 
- Persze Dyn. Barátok vagyunk. 
- Azok vagyunk, és voltunk mielőtt idejöttél. Követtelek 

barátom. 
- Nem. Félrebeszélsz. Pihenj én körülnézek - nyugtatta 

Shazu. 
- Várj! Shazu… ez azt jelenti szigony. Gyöngykeresők 

vagyunk testvér. Nem hiszed? Én érzem, megérezzük egymás 
közelségét. 
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- Nem lehet, képtelenség! Már elengedem a lehetőséget, a 
múltamat nem firtatom. Miért most zaklatsz engem? 

- Érte jöttél Szigony, Asaruért küldtek! Követtelek, mert 
segíteni akartam, vigyáztam rád. 

- Hallgass! Elég volt - kiáltotta, s magára hagyta Dynt. 
 
A terem falai egymáshoz illesztett hatalmas kőlapok, 

egyetlen kijáratot talált, a lépcsősort. Felszaladt rajta, s 
hátával feszítve megpróbálta elmozdítani a zárókövet, amely 
felett az asztal minden bizonnyal most helyre került. Nem 
mozdult, addig folytatta, míg az erőfeszítéstől remegni 
kezdett a lába. Megnézte barátját, aki ájultan hevert a hideg 
kőpadlón, mit tehetne érte? Körbe tapogatta a sima 
oldalfalakat, csak hajszálvékony repedéseket talált. Végül 
szemügyre vette a terem közepén álló, mennyezetig nyúló öt 
kőoszlop által határolt területet. Közéjük lépett, s talpa alatt 
csikorgó porral fedett jelek derengtek fel. Mély zengő hangon 
megszólalt egy hang. Nyugalom és erő áradt belőle. 

- Miért háborgatod nyugalmamat ember? - kérdezte. 
- Ki vagy? 
- Ki voltam… így helyesebb. 
- Ki voltál? 
- Költő, hadvezér és még ki tudja, ember is egy rövid 

ideig. 
- Én nem tudom, ki vagyok. Segítesz meglelni önmagam? 
- Segíteni… miért tenném? A kedvedért? 
- A barátságunk miatt. Mert elveszítem a testvérem - 

mutatott Shazu Dyn felé. 
- Barátság! Régi érzelem számomra, emlékszem, igen. 

Segítek, mert önmagad feledve jót tennél szeretteiddel. Hát 
emlékezz, s örüljetek időtöknek, mert ha véget ér eljövök újra 
értetek. Most hozd a társad, s pihenj meg. 

- Dyn a gyöngy! 
- Igen Shazu. A gyöngy csak addig méltó figyelmünkre, 

míg a kagyló puha ölén pihen! 
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Mádi András: A szomj 
 

Az alábbi feljegyzést egy Suqop nevű, eléggé 
megbízhatatlan alak juttatta el hozzánk. Bár címzés nem 
szerepel rajta, a tartalma alapján joggal feltételezhetjük, 
hogy a szerző Doran Nagytanácsának szánta művét. Az itt 
leírtak nagyban hozzájárulhatnak az aschaoni események, 
illetve Gadran és Xeren mester eltűnésének megértéséhez. 
Ezzel a megjegyzéssel ajánlom a Nagytanács becses 
figyelmébe. 

 
(Turian Esztoven, Doran főtanácsosa) 

 
Valahol legbelül mindig is éreztem, hogy tanoncéveim 

könnyelműsége egyszer megbosszulja majd magát rajtam, de 
ezt a kínzó bizonyosságot évtizedeken keresztül sikerült 
elnyomnom magamban. Valóban, miért is emésztettem volna 
magam ilyen gyötrő gondolatokkal önként vállalt 
magányomban, szeretett fóliánsaim között? Miután 
visszatértem hosszú vándorutamról Doranba, úgy döntöttem, 
hogy életemet a mágiaelméletnek, azon belül is az ötödkori 
rajzolatok tanulmányozásának fogom szentelni. Kevés olyan 
dolog van, ami távolabb állna Ynev jelenlegi társadalmi és 
politikai berendezkedésétől, világi hívságaitól. Gyakran 
hónapokon keresztül ki se tettem a lábam az utcára, még más 
varázstudókkal sem érintkeztem, társaságnak bőven elég volt 
az a novícius, aki egyéves tanulóidejét töltötte nálam. Ezek a 
fiatalemberek maguktól is éppen eleget, ha nem éppen sokat 
fecsegtek háborúkról, nagyurak huncutságairól, a Renden 
belüli titkos hatalmi harcokról, szép lányokról, divatról és 
még ki tudja, miről… Mindig végighallgattam őket, néha 
még tovább is gondoltam történeteiket, és magamban csak jót 
mosolyogtam rajtuk, hogy mennyire tudnak lelkesedni az 
ilyen múló dolgok iránt. Igyekeztem megfeledkezni arról, 
hogy nem is olyan régen még én is hasonló eszmék és egy 
csillogó szempár kedvéért hagytam félbe hosszú évekre 
tanulmányaimat, hogy egy kalandozócsapat társaságában fél 
Ynevet bebarangolva térjek csak vissza a varázslók városába. 
Megcsömörlöttem az egésztől, és mostanra teljesen 
közönyösen hagyott, hogy hányadik Zászlóháborút vívják 
odakint, és hogy ki áll nyerésre benne. Városunk falait még 
úgysem akarta egy Fekete Hadúr sem beszennyezni katonái 
vérével, és amilyen keveset tudok a stratégiáról, erre nincs 
sok esély a jövőben sem. 

Úgyhogy naphosszat csak álltam az olvasóállványnál, 
vagy éppen kódexeket, rajzolatokat másoltam az asztalomnál. 
Élelemmel, egyéb szükséges dolgokkal mindig ellátott a fiú, 
és ha a könyvtárból volt szükségem valamire, akkor is 
leginkább őt szalasztottam el oda. Minden véget ér azonban 
egyszer, magányom sem tarthatott örökké. Erre nézvést 
számos figyelmeztető jelzést kaptam az égiektől. 

Az egyik ilyen Gadran mester látogatása volt. Nem igazán 
szoktam vendégeket fogadni tornyomban, töredelmesen 
bevallom, a körülmények nem is teszik ezt a helyet 
alkalmassá erre a célra, így alaposan meglepődtem, amikor a 
novíciusom, Hudris bejelentette egykori tanítómat. 
Igyekeztem néhány varázsigével - ahhoz, hogy puszta kézzel 
lássak neki, az idő is túl kevés, a rendetlenség is túl nagy volt 
- elviselhetővé tenni a külső szemlélő számára emberi létre 
alkalmatlannak tűnő dolgozószobámat, majd mosolyt 

színlelve kínáltam hellyel a váratlan vendéget. Magas, szikár 
testfelépítésű öregúr volt, tekintete határozottságot és 
keménységet sugallt, és nekem úgy tűnt, hogy már évek óta 
ugyanazt a durva vászonból készült, sötétszürke köpenyt 
hordja. Ez utóbbi persze nyilván csak illúzió volt, valójában 
biztosan több váltással rendelkezett ugyanabból a szabásból. 
Ő tanított ki annak idején a jelmágia csínjára-bínjára, Észak-
Yneven nem ismertem tudóst, aki jobban értett volna Cranta 
rajzolataihoz. Hozzám hasonlóan ő is szinte egész életét négy 
fal között töltötte, így meglepetten hallgattam, hogy elutazik, 
és búcsúzni készül. Beszélgetésünk rövid volt és túlontúl 
formális, izgatott kérdéseimet kitérő válaszokkal hárította el. 
Annyit azért hajlandó volt elárulni, hogy „felsőbb körök 
utasítására cselekszik”, és hogy az egész utazás egy titokzatos 
ötödkori rajzolattal van összefüggésben, ami túlságosan nagy 
méretű ahhoz, hogy ügynökeink rajzot készíthessenek róla. 
Megígérte, hogy amint visszatér Doranba, az első dolga lesz, 
hogy engem felkeressen, és mivel akkor már nem kell majd 
semmilyen titkot megtartania, részletesen beszámol az ügy és 
az utazás részleteiről. Végezetül általánosan elbeszélgettünk 
különböző mágiaelméleti kérdésekről, majd búcsút intett és 
távozott. A képzeletemet persze még hosszú ideig 
foglalkoztatták azok a titokzatos rajzolatok, melyekről nem 
lehetett másolatot készíteni, amelyek valószínűleg nagyon jó 
állapotban maradhattak meg, és amelyek talán választ 
adhatnának némely, engem is régóta foglalkoztató kérdésre… 

Az idő multával hamar megfeledkeztem az egészről, 
teltek a napok, hetek, hónapok és Gadran mesterről még 
mindig nem érkezett hír. Legalábbis hozzám nem juttatták el. 
Néha elmerengtem rajta, hogy Ynev melyik távoli szegletébe 
tarthat ilyen sokáig az út, még ha nem is használta valamelyik 
nyílt vagy titkos térkaput, amiből Doranban százszámra 
találhatott az érdeklődő, főleg, ha jó összeköttetése volt 
azokkal a bizonyos felsőbb körökkel, amiket a mester is 
emlegetett. 

Egy napon aztán újból látogatóim érkeztek, Hudrist 
teljesen felzaklatta az esemény, légszomjjal küszködve, 
kipirult arccal rontott be a szobámba. Nagy sietségét először 
kissé rossz néven vettem, de bejelentése, miszerint „a 
Vigyázó urak” szeretnének velem beszélni, már engem is 
kíváncsivá tett. Nem vártam meg, amíg vértjeikben 
nehézkesen felmásznak a torony harmadik emeletére, inkább 
elébük siettem. Nyugodt szívvel konstatáltam, hogy valóban 
a Vigyázók rendjének két lovagjával van dolgom. Ezek a 
bátor harcosok egész életüket a dorani varázstudók 
oltalmazásának szentelik, kevés jobban felkészült és kitartóbb 
katonát ismertem Yneven. A baj csak az volt velük, hogy az 
ifjak nem igazán tolakodtak a soraik közé állni, ami nem is 
csoda, hiszen mozgalmas, ám megpróbáltatásokkal teli élet, 
és gyakran korai halál volt az osztályrészük. Mivel a kevés 
számú jelentkezőnek is csak a töredékét találták a kiképzők 
alkalmasnak a szolgálatra, csak a legfontosabb feladatokat 
látták el ezek az elit egységek. Doran falait többnyire 
egyszerű zsoldosok védték, akik elkötelezettségét össze sem 
lehetett hasonlítani ezekkel a derék emberekkel. Így hát 
kifejezetten örültem érkezésüknek, és hellyel is kínáltam 
volna őket, ha egyikük elébe nem vágott volna szavamnak, és 
tapintatosan közölte velem, hogy felsőbb utasításra jöttek ide, 
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és haladéktalanul az éppen ülésező Nagytanács elé kell 
vezetniük. 

Ez az új fejlemény fejbevágásszerűen ért, percekre volt 
szükségem, amíg felocsúdtam a meglepetésből. Az én 
életemben még egyáltalán nem, de más varázslók életében 
sem nagyon volt rá példa, hogy Doran végrehajtó hatalma elé 
idézzék, hacsak nem követett el valamilyen főbenjáró - 
legfőképpen politikai - vétséget. Mivel én az ilyesmit teljesen 
kizártam az életemből, nem tudtam mire vélni az idézést. 
Lassan közben elértük a Belsőváros szívét, gigászi 
márványcsarnokokon haladtunk keresztül, melyeket mind a 
Vigyázók őriztek, de kísérőimnek köszönhetően szabad 
áthaladást kaptunk minden őrposzton. Maga az ülésterem 
több száz vagy talán ezer éves kárpittal volt burkolva, és 
mindössze egy kis ablakon szűrődött be valamennyi fény. 
Ennek a körülménynek köszönhetően bizonytalan félhomály 
uralkodott a szobában, és a Tanács tagjai, akik félkörívben 
ültek a hatalmas asztalnál, és csuklyájukat a szemükbe 
húzták, névtelenségbe és arctalanságba rejtőzhettek. El kellett 
ismernem, ez bölcs döntés volt részükről, mert hiába ült 
közöttük bizonyára néhány ismerősöm, meg sem 
kísérelhettem őket megnyerni ügyemnek a dolgok esetleges 
rosszra fordulása esetén. Nem kínáltak hellyel, a két lovag 
pedig magamra hagyott, úgy éreztem magam, mintha 
valamilyen katonai törvényszék előtt állnék gyanúsítottként. 
Égtem a vágytól, hogy mihamarabb megtudhassak mindent 
erről a különös eljárásról, de tartottam magam a 
formaságokhoz, és főhajtással köszöntöttem az egybegyűlt 
méltóságokat. Csak ekkor vettem észre, hogy enyhén 
remegnek a lábaim. Megfeszítettem akaratomat, és 
megszüntettem ezt a szörnyen nevetséges, ám valahol 
természetes testi tünetét az izgalomnak. 

- Xeren mester, elnézését kérjük, amiért ebben a formában 
kellett ide szólítanunk. - A hang személytelen volt, és abban 
sem lehettem biztos, hogy kinek a szájából hangzott el. - Az 
ügy túlságosan sürgető ahhoz, hogy udvariaskodással 
vesztegessük az időt. 

- Miről lenne szó? - kérdeztem erőtlenül, felhasználva a 
pillanatnyi szünetet. 

- Arra szeretnénk kérni, hogy elevenítse fel emlékeit 
azokból az időkből, nos, amikor kalandozóként járta Ynevet. 

Érezni lehetett egy cseppnyi gúnyt, ami éppen elegendő 
volt ahhoz, hogy lángra lobbantsa bennem az elfojtott dühöt. 

- Az nagyon régen volt, és már leszámoltam magamban 
életem azon szakaszával! Nem vágyom másra, csak felejtésre 
a könyveim között! Hát olyan nehéz ezt megérteni? - tört ki 
belőlem. 

- Lassan a testtel, ifjú mester. - Nemrég tapostam 
negyvenedik évemet, de a velem szemben ülő mágus számára 
fiatalnak számítottam. Vicces. - A szükség sajnos megköti a 
kezünket: meg szeretnénk kérni egy apró szívességre, mint a 
Rend varázslóját. Más kérdés, hogy megbízatása során jó 
hasznát fogja venni annak a tudásnak is, amivel a 
nagyvilágban boldogulhat… 

Ez határozottan egy másik, bölcsebb, emberekhez jobban 
értő hang volt. Mégis csikorogtak fogaim, hiszen tudtam: a 
Tanács kérése parancs, az a bizonyos „apró szívesség” pedig 
komolyabb küldetés lesz, mint amivel az átlagos kalandozó 
rövid élete során találkozik. Mégsem tehettem mást, 
bólintottam, hiszen életre-halálra összekötöttem sorsomat 
ezekkel az emberekkel, és tényleg sokkal tartoztam nekik, 

amiért oly hosszú ideig háborítatlanul dolgozhattam. Mindez 
azonban cseppet sem derített jobb kedvre. 

- Helyes! Örülök, hogy belátta, nincs értelme a 
lázadozásnak. Amint azt bizonyára tudja, hónapokkal ezelőtt 
Gadran mestert elküldtük Quironeia egyik távoli városába, 
Aschaonba… 

- Kapuváros - dünnyögtem csak úgy öntudatlanul magam 
elé. 

- Örömmel látom, hogy ennyi idő alatt sem kopott el a 
toroni nyelvtudása. - Szikrát szórtak a szemeim a dühtől. - 
Bizony, Kapuváros, ami egy Ötödkorból származó crantai 
térkapuról kapta a nevét. Meglepő módon ez a kapu még 
mindig működik, és jelentős kereskedelmi forgalmat 
bonyolítanak le rajta keresztül Dél-Ynevvel. Már többször 
küldtünk oda expedíciókat, hogy próbálják megérteni a Kapu 
működésének elvét, hiszen ez a tudás sokat érne a számunkra, 
de eddig minden tudós fő erejét meghaladta ez a vállalkozás. 
Gadran mester viszont biztató jelzéseket küldött, egészen 
tegnapig, amikor megszakadt az a mentálfonál, melyen 
keresztül kapcsolatot tartottunk vele. Már pusztán ez is 
aggodalomra adna okot, de mentálmágusainknak sem sikerült 
újra érintkezésbe lépniük vele, valamilyen pajzs elzárja őket 
tőle. A mester elvitte magával egyikünk Zóna varázsjelét is, 
de a jelek szerint ez is megsemmisült. 

- Szent Adron! - fohászkodtam a szörnyűségeket hallva 
istenemhez. 

- Úgy sejtjük, Gadran mester valami fontos dologra 
bukkanhatott Aschaon falai között, vagy talán éppen a 
rajzolatokban, és valakik meg akarják akadályozni, hogy 
tudomást szerezzünk róla. Arra gondoltunk, magát küldjük 
oda, hogy felkutassa a mestert, és mindent kiderítsen a Kapu 
működéséről. Persze az előbbi cél fontosabb, hiszen ő 
valószínűleg választ fog adni minden kérdésére. 

Némán álltam, és hallgattam a rám zúduló 
információtömeget, közben pedig baljós képek keringtek 
elmémben a jövőről. 

- Természetesen nem követjük el ugyanazt a hibát még 
egyszer: magát már el fogja kísérni az a két lovag, akik 
idehozták: Zertas és Wecur urak. Kap a Tanácstól egy 
megbízólevelet, ami kétségkívül minden kaput meg fog 
nyitni maga előtt. - Efelől azért voltak kétségeim. - 
Összekészítettem némi szakirodalmat, amit eddig sikerült 
kiderítenünk a Kapuról, útközben elolvashatja. És hogy 
semmiben ne szenvedjen hiányt, fogja ezt az erszényt: több 
mint elég pénzt talál majd benne. Szeretnénk, ha nem 
késlekedne, és még ma útnak indulna. 

- Quironeia lóháton elég messze van, és tengeren is 
hosszú idő, amíg odaérhetek - bátorkodtam megjegyezni. 

- Ó hogyne, erről meg is feledkeztünk. Sajnos Zóna 
varázsjel hiányában nem nyithatunk kaput egyenesen 
Aschaonba, és ezt amúgy sem vennék jó néven a város 
vezetői. Haonwellben viszont van egy használaton kívüli 
térkapu, pár éve rombolták le, amit egy utazásra alkalmassá 
tehet, és Daerimbe, szinte a szomszédba érhet vele. Ott pedig 
csak csatlakoznia kell egy karavánhoz, és egy hét alatt már 
meg is érkezett úti céljához. 

- Mindent meg fogok tenni, hogy teljesítsem a Tanács 
akaratát. - Meghajoltam, és a két lovaggal együtt távoztam a 
helyiségből. Erősen kételkedtem benne, hogy az utazás olyan 
könnyedén fog lezajlani, mint ahogy az a mágus szavaiból 
érezhető volt, de valahogy most nem tudott aggasztani. 
Voltam én már ennél nehezebb helyzetekben is annak idején. 
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Megdöbbenve tapasztaltam a változást a 
gondolkozásmódomban: magamban már az utazás részleteit 
kezdtem tervezni, és a bölcs újra átadta a helyét a 
kalandvágyó ifjúnak. 

 
Nem tudtam megtagadni Hudris, a novíciusom kérését, 

hogy velünk tarthasson. Az út valószínűleg tele lesz 
bonyodalmakkal, de azért nem ígérkezett különösebben 
veszedelmesnek. Ha pedig mégis rosszra fordulnának a 
dolgok, megígértettem vele, hogy nem kezd el hősködni, és 
inkább megviszi a halálhíremet Doranba. Egyébként sem 
féltettem: tudomásom szerint jó néhány ficsúrt és alvilági 
figurát megleckéztetett már a helyi kocsmákban. Legalább lát 
egy kis világot a fiú, és kipróbálhatja a gyakorlatban is, amit 
a magitorok elsajátíttattak vele. 

Lovainkat eddigre már felszerszámozták, nekem pedig 
nem volt szükségem sok felszerelésre. A biztonság kedvéért 
tarisznyámba csúsztattam néhány praktikus varázstárgyakat, 
melyeket unalmas óráimban készítgettem. Kinyitottam egy 
poros ládikót, amiben régi idők emlékeit őriztem, és nem 
minden nosztalgia nélkül húztam ki hüvelyéből azt a 
rubinköves tőrt, ami nemegyszer mentette meg az életemet 
annak idején. Ki tudja, most talán újra szükségem lesz rá. 
Gyakorlott, ám mégis újszerűen ható mozdulattal tisztítottam 
meg a pengét attól a kis piszoktól, amit régen rajta 
felejtettem, majd gyorsan az oldalamra csatoltam. Hudris 
tágra nyílt szemekkel meredt rám. Ha Adron is úgy akarja, lát 
majd még egy-két meglepő dolgot az elkövetkezendő 
hetekben. 

Két fegyveres kísérőnk már útra készen várt minket, és 
nagyon szolgálatkésznek látszottak, úgy kellett elutasítanom, 
hogy lovam nyergébe segítsenek. Elégedetten állapítottam 
meg, hogy nemes vérű állatokat adtak alánk, és 
megsarkantyúztam paripámat. Az őrség tisztelgett nekünk a 
haonwelli kapunál, és különös módon valahogy egészen 
felcsigázott a tudat, hogy újra a falakon kívül vagyok. 
Öntudatlanul is a menet elejére törtem, hogy vezessem a 
társaságot Haonwell felé, és csak a két lovag rosszalló 
pillantásából vettem észre, hogy szerintük ez nem az én 
feladatom volna. 

 
A szomszédos államba vezető út elég forgalmasnak 

számít, így minden este fogadóban szállhattunk meg. 
Tulajdonképpen semmi említésre méltó nem történt. 
Megpróbáltam már a nyeregben ülve is áttanulmányozni azt a 
néhány vékony fóliánst, ami rendelkezésre állt úti célunkról, 
de mivel ez nagyon kényelmetlen volt, inkább este, 
lámpafénynél bogarásztam a betűket. Nem lettem sokkal 
okosabb, de az felkeltette az érdeklődésemet, hogy a Kapu 
valószínűleg nem a manahálóból nyeri a működéséhez 
szükséges energiát - ebben az esetben ugyanis nem lehetett 
volna akkora forgalmat bonyolítani rajta keresztül. 
Valószínűbbnek látszott, hogy valamilyen ismeretlen módon 
meggörbíti maga körül a teret, és az a parányi sivatag, amit a 
térképek jelölnek körülötte, mostanra legalább tízszer akkora 
kiterjedésű lehet. Nem ismertem olyan rajzolatot még az 
Ötödkorból sem, ami képes lehetett volna erre, ezért már alig 
vártam, hogy ott állhassak a Kapu boltíve alatt, és rájöhessek 
a titok nyitjára. És persze, hogy megtalálhassam Gadran 
mestert. 

 

Haonwellbe elég szerencsétlen módon késő este 
érkeztünk meg, ilyenkor pedig már igen bajos bejutni a 
nemesek lakta Garais negyedbe. A dorani megbízólevél 
persze valószínűleg előbb-utóbb minden kaput megnyitott 
volna előttünk, de én túlságosan fáradt voltam, hogy a városi 
őrség pimasz tisztjeivel alkudozzak, és úgy döntöttem, inkább 
a polgárok városában szállunk meg, hiszen másnap reggel 
úgyis indulunk tovább. Emlékeim szerint a Fogadó az Arany 
Sárkányhoz volt az egyik legjobb hely a városban, ezért 
arrafelé vettem az irányt. A két lovag kételkedni kezdett, 
hogy vajon elég biztonságos-e az a hely, de én csak 
leintettem őket. Pontosan tudtam, hogy így négyen talán még 
egy aszisz falanxot is megfutamíthatnánk. Na jó, ez talán 
apró túlzás volt, de nem hittem, hogy lesz olyan ostoba, aki 
bele merne kötni egy dorani mágusba és két Vigyázóba. 

A fogadós alaposan megöregedett az eltelt idő alatt, és 
nem csillant a szemében felismerés, amikor megpillantott. A 
tisztelet a varázslóbotomnak és nem a törzsvendégnek szólt. 
Azonban így is remek szobákat kaptunk, igazán nem lehetett 
okunk panaszra. Lefekvés előtt rendeltem még egy kiadós 
vacsorát, amit útitársaim is hálásan fogadtak. A fogadó 
étkező részében nagy volt az élet, patakokban folyt a bor, 
elfek és emberek együtt vigadtak, közben egy bárd húzta a 
talpalávalót. Bizonyos pénzre és szórakozásra áhítozó 
hölgyek is megkörnyékeztek minket, de udvariasan 
eltessékeltem őket. A katonák vágyakozó szemeit és Hudris 
tátva maradt száját látva azért megjegyeztem, hogy annyi 
pénzt kaptunk, aminek a maradékából visszafelé jövet egy 
egész bordélyházat kibérelhetünk magunknak. Ezt persze 
szenvtelen hangon és közönyösen jegyeztem meg, és soha 
nem vallottam volna be nekik, hogy a gondolattól azért 
nekem is felgyorsult a vérkeringésem. 

Többen letelepedtek mellénk, és alázatos hangnemben 
arról érdeklődtek, hogy mi a helyzet a Varázslók Városában. 
Készséggel feleltem nekik minden kérdésre, amire tudtam a 
választ, kivéve persze utazásunk célját. Otthon nem voltam 
kíváncsi Doran titkaira, így nem is tartottam tőle, hogy bármi 
olyat kotyoghatok ki, ami veszélyes lehet választott hazámra 
nézve. Két kupa bor után Hudrisnak és a lovag uraknak is 
megnyílt a szája. Ahogy a hangulat felengedett, a 
haonwelliek feszélyezettsége is oldódott, és sok érdekes 
dolgot meséltek az itteni helyzetről, de ezek számunkra 
tényleg megmaradtak az érdekesség szintjén, mert semmit 
sem tudtunk hasznosítani belőle. Aztán egyszer csak úgy 
éreztem, hogy ideje nyugovóra térni, és ebben az 
elhatározásomban a két lovag is támogatott, akik az eddigre a 
teljes részegség határára sodródott Hudrist próbálták meg 
lábra állítani. A helyi társaság is szedelődzködni kezdett, 
amikor észrevettem, hogy egyikük éppen akkor oldotta le az 
erszényemet az övemről. Szegény szerencsétlen elég 
elővigyázatlan volt, vagy csak egyszerűen nem gondolta, 
hogy egy varázsló ügyelhet az ilyesmire, mindenesetre eléggé 
meglepődött, amikor elkaptam a kabátjánál fogva, és tőrömet 
a torkához szorítottam. Zertas felkapta az asztalhoz 
támasztott varázslóbotomat, nehogy valaki megkaparinthassa, 
Wecur kardot rántott, Hudris pedig - támaszték hiányában - 
harmonikaszerűen összecsuklott. 

A nyomorult tolvaj elsápadt és izzadni kezdett. 
- Bocsásson meg, nagyságos úr, én éppen csak fel 

akartam rá hívni a figyelmét, hogy meglazult az övén az 
erszény szíja, és bármelyik pillanatban… 
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- Ne hazudj, te féreg, mert átvágom a torkodat. Ki 
küldött? 

A választ nem ő, hanem egy, a háttérből előlépő, szürke 
köpenyes, csuklyás egyén adta meg. 

- Én voltam, de nem tudtam, hogy te vagy az, Xeren. - A 
nevem hallatán összerezzentem. - Nyugodj meg, visszakapod 
a pénzedet, és innentől kezdve biztonságban vagytok a 
városban, erre becsületszavamat adom. - Közben kivette a 
tolvaj kezéből az erszényt és odaadta Zertasnak. 

- Miért bízzam egy tolvaj becsületszavában? - a tőrt még 
mindig erősen ott tartottam a másik fickó torkánál, úgyhogy 
egy kisebb vágást is ejtettem rajta véletlenül, amiből csurogni 
kezdett a vér. 

- Egy tolvajéban semmiképp, de egy barátéban annál 
inkább. - Hátratolta a csuklyát, és felismertem benne 
Suqopot, a mestertolvajt, valamikori kalandozótársamat. 
Megdermedtem, és hagytam, hogy hátratolja kezemet a tőrrel 
együtt. Ezt kihasználva az eddig csapdában vergődő 
tolvajpalánta szédítő iramban hagyta el a fogadót, közben 
pedig parányi sebét tapogatta. 

- Egyébként sem illik a kezedbe az a tőr, már annak idején 
sem voltál sokra képes vele. - A gúnyos szavaktól visszatért 
belém az élet, hüvelyébe csúsztattam a tőrt, és elkértem 
Zertastól a botomat. 

- Ezzel viszont ropogósra süthetném a fél helyiséget - 
válaszoltam, mire Suqop elvigyorodott, és kísérőim, illetve a 
kocsma közönségének döbbent tekintetétől kísérve egy újabb 
kör óbort rendeltünk, majd réges-régi történeteket 
elevenítettünk fel. 

Barátom élettörténete szinte ugyanolyan rövid, de talán 
izgalmasabb volt, mint az enyém. Miután abbahagytuk a 
kalandozást, csatlakozott az egyik haonwelli tolvajklánhoz, 
ahol a hosszú évek alatt elég magasra küzdötte fel magát, de 
igazából mélységesen untatta, hogy végső soron pitiáner 
tolvajok tevékenységét kell összehangolnia. Amikor 
vázlatosan beszámoltam neki róla, hogy milyen 
megbízatásban járok itt, kijelentette, hogy ez minden 
bizonnyal egy elég sötét ügy lehet, és mivel nem venné a 
lelkére, ha Aschaonban egy újabb tőrös mutatvány közben 
átvágnák a torkomat, velünk fog tartani. Pár hónapig tudják 
itt helyettesíteni, és egyébként is, hátha nyélbe tud ütni 
valamilyen legális vagy illegális üzletet Quironeiában. 
Először nem igazán lelkesedtem az ötletért, hogy kíséretem 
még egy fővel gyarapodjék, de aztán beláttam, hogy tényleg 
hasznát láthatjuk tudásának, és elfogadtam az ajánlatát. 
Megbeszéltem vele egy találkozót másnapra az egyik nemesi 
család háza elé, ahol a térkaput kellett keresnünk. 

 
A Rufket ház udvarmestere szívélyesen fogadott minket, 

és előzékenyen közölte, hogy pár hónapja járt már erre egy 
másik úr is Doranból, aki a térkaput akarta használni. 
Sajnálkozva jegyezte meg, hogy a ház ura és úrnője most 
éppen nem tartózkodnak itthon, így nem tudnak fogadni 
minket, de szívesen elvezet minket a térkapuhoz, ami egy 
pavilonban áll a kertben. Én ezt nem sajnáltam annyira, mert 
így legalább elkerültük azt a kölcsönös és időrabló 
udvariaskodást, ami az ilyen találkozások velejárója. A 
pavilont láthatóan sok ember befogadására tervezték, és 
magam is úgy tudtam, hogy valamikor élénk kereskedelmi 
forgalom zajlott Daerim és Haonwell között, egészen pár 
évvel ezelőttig, amikor a daerimi kaput működésképtelenné 
tették. Hogy mennyire, az most fog eldőlni. Az udvarmester 

magunkra hagyott minket, megjegyezvén, hogy pár óra 
múlva visszatér, és ha akkor nem talál itt minket, tudni fogja, 
hogy sikerrel jártunk. 

A többiek beszélgetésbe merültek, míg én a kis, boltíves 
kaput kezdtem tanulmányozni. Ezen az oldalon Adronnak 
hála minden jel sértetlen volt, így pontosan megértettem 
működésének elvét. Egyszerű darab volt, de a maga nemében 
elég mesteri, az alkotója a rajzolatok alapján toroni iskola 
tagja lehetett. Mágikus energiát koncentráltam, és 
megpróbáltam kapcsolatba lépni a másik kapuval a 
messzeségben. Fél óra merengés után meg kellett 
állapítanom, hogy a másik oldalt elég módszeresen 
elpusztították, de szerencsére nem szakértő kezek, így kellően 
nagy energia-befektetéssel pár percre újra meg tudom nyitni 
az átjárót, bár ez valószínűleg annyira ki fog fárasztani, hogy 
a túloldalon nem lesz erőm védekezni, ha netalán támadás 
érne minket. Mégsem volt más választásunk: figyelmeztettem 
a többieket a veszélyre, majd nyeregbe szálltunk, 
összpontosítottam, és a boltív alatt hosszú idő után újra 
felragyogott a kékes derengés. Mindenkit előreengedtem, 
majd végül én magam is beléptem a lovammal, és elsötétült 
körülöttem a világ. 

 
Nem sokon múlott, hogy nem vesztünk mindannyian oda 

áthaladás közben. Kicsit felülértékeltem a hatalmamat, és 
kevesebb energiát közöltem a kapuval, mint ami szükséges 
lett volna. Ennek következtében én elvesztettem az 
eszméletemet, a többiek pedig súlyos fejfájással küszködtek 
az utazás után. Azért senki nem szenvedett maradandó 
károsodást, és pár nap múlva már nevetve gondoltunk vissza 
az esetre. Az is örömünkre szolgált, hogy a túloldalon nem 
kivont karddal vagy mágikus támadással fogadtak minket. 
Egy félig lerombolt Tharr-szentélybe érkeztünk, ami véres 
áldozókövével és kígyómintás díszítéseivel már magában is 
elég félelmetes volt. Végül is nem is lett volna logikus, ha 
számítanak ránk: csupán maroknyi varázshasználó lehetett 
képes a kaput ilyen állapotában akár egy utazás erejéig is 
aktiválni. Sietősen elhagytuk a terepet, hogy lehetőleg 
senkinek se szúrjon szemet az érkezésünk. 

Bár néhány pillanat alatt sok ezer mérföldre hagytuk 
magunk mögött az erv hercegségeket, mégsem éreztük 
idegenül magunkat Daerimben. Amíg a kapu létezett, a 
haonwelli kultúra nagy hatást gyakorolhatott az ittenire. Erv 
szabású ruháinkban egyáltalán nem ríttunk ki a tömegből, 
csupán egy kicsit melegebben öltözködtünk, mint amit az 
itteni forróság indokolt volna. Ezen azonban könnyen lehetett 
segíteni, csakhamar vásároltunk több váltás olyan öltözéket, 
melyek majd a sivatagi utazásra is megfelelőek lesznek. Úgy 
tűnt, Suqop valamikor már járhatott itt, mert csakhamar 
elvezetett bennünket egy otthonos kis fogadóba, ahol 
lepakolhattuk felszerelésünket, kicsit kifújtuk magunkat, 
majd tolvaj barátom tanácsára elindultunk a kikötőbe, hogy 
keressünk egy karavánt, ami Aschaon felé tart. Az utcákon 
iszonyatos tömeg nyüzsgött, a zsebesek többször is 
megpróbáltak a közelünkbe férkőzni, de avatott szakértőnk 
néhány lábról mindig kiszúrta őket, és szemrehányó 
pillantásától azok mindig meghunyászkodva kerültek ki 
minket. A kikötő méretei is lenyűgözőek voltak, bár a dokkok 
felében nem állt hajó, így is éppen két-három karaván 
készülődött indulásra, illetve ugyanennyiről pakolták be a 
rakományt a hajóterekbe. Nyilvánvaló volt, hogy Daerim 
nem célpontja, csupán átrakodási pontja a kereskedelemnek. 
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Egész Quironeiából, sőt még sokkal messzebbről is érkeztek 
ide hajók, hogy innen karavánok szállítsák tovább az árut 
Aschaonba és azon túl, valahova a messzi Délre… Persze 
ugyanígy fordítva is, és amit itt láttunk, talán csak az egész 
forgalom negyede vagy ötöde lehetett, hiszen tudomásom 
szerint - és ebben Suqop is megerősített - a karavánok 
többsége inkább Yankarba vagy Alcarába tart. Bele sem 
mertem gondolni, micsoda zsibvásár lehetett itt, amíg a 
haonwelli térkapu is ontotta magából az embereket és a 
termékeket. 

Barátom egy aszisz zászló alatt hajózó galleont nézett ki 
magának, ami a jelek szerint nemrég futhatott be csak a 
kikötőbe, és éppen most kezdték a szállítmányt rejtő méretes 
bőrzsákokat a háromtucat tevéből álló karaván mellé 
leengedni. Suqop - nagyon bölcsen - nem foglalkozott vele 
különösebben, hogy mit is szállíthatnak, hanem a karaván 
vezetőjével, egy dzsad kereskedővel kezdett el alkudozni. 
Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk lovainkat, és a tevékkel 
csak takarmányt és vizet hozatunk magunknak és 
állatainknak. A sunyi dzsad egy kisebb vagyont akasztott le 
rólunk csak azért, hogy három teve a mi felszerelésünket 
szállítsa, de Suqop biztosított róla, hogy ennél sokkal 
kedvezőbb ajánlatot nem nagyon kaphattunk volna. 
Megtudta, hogy az út körülbelül egy hétig fog tartani, és 
megbízta a dzsadot a szükséges élelmiszer és víz 
beszerzésével is. A reggeli indulásig nem igazán volt mit 
csinálnunk, így a söntésben kortyolgattuk a hideg sört, és 
arról tanakodtunk, hogy vajon mi várhat ránk másnap. 

 
Ez volt az első sivatagi utazásom, és bizony nem nagyon 

lelkesedtem érte. Akárhogy is igyekeztem, a homok mindig 
bejutott a ruhám alá, és kegyetlenül szúrt, ami persze annál 
még mindig jobb volt, mint amikor a szemembe került… Az 
utat kétembernyi magas idolok, az úgynevezett rúnakövek 
mutatták számunkra. Ezek emberemlékezet óta itt álltak, és 
akik letértek az útról, soha nem találtak vissza rá. Az idő 
nagyon lassan telt, a víz, az élelem és a takarmány pedig 
aggasztóan gyorsan fogyott. Beszélgetéseink során a dzsad 
különféle, a sivatagban élő, veszélyes állatfajtákról értekezve 
próbált javítani a hangulatomon, de nekünk szerencsére egy 
ilyenhez sem volt szerencsénk. 

Azután a hetedik napon napnyugtakor megpillantottuk a 
tízembernyi magas boltívet, a Kaput, közvetlenül a lábainál 
pedig a parányi házakat és a városfalat, mely Aschaont 
jelentette. Káprázatos látványt nyújtott, ahogy a Nap átsütött 
a boltív alatt. Hálát adtam magamban az égieknek, kezdve 
Adrontól, folytatva a sivatagi dzsad isteneken keresztül 
egészen Kyelig, hogy nem vesztünk oda a sivatagban, és 
végre nem kell poshadt vizet innom. 

 
A valóság persze sem ennyire rózsás, sem ennyire 

örömteli nem volt. A városkapunál rögtön megszabadítottak 
minket egy újabb tekintélyes összegtől, mondván, hogy a 
Kapun való áthaladás költségének felét már itt meg kell 
fizetni. Hiába magyaráztuk, hogy mi nem szándékozzuk itt 
hagyni Ynev északi felét, és ezt a látnivalókban gazdag, 
érdekes sivatagot, ezt valamiért semmilyen nyelven mondva 
nem akarták elhinni nekünk a marcona őrök, így kénytelen 
voltam kinyitni az erszényemet. A második pofon akkor ért, 
amikor már a falakon belül egy kis vizet szerettem volna 
venni egy utcai árustól, és az ár hallatán azt hittem, homok 
tömte el a hallójárataimat. De nem, sajnos nem csaltak 

érzékeim, és csakhamar fel kellett ismernem, hogy még 
hosszú ideig nem fogom lemosni magamról a rám ragadt sok 
homokot. Az sem vigasztalt, hogy szemlátomást a városka 
összes lakója, még a gazdagabbak sem engedhették meg 
maguknak ezt a luxust. 

Elbúcsúztunk dzsad útitársunktól, és nekiláttunk 
valamilyen fogadót keresni. Nem volt nagy választék: az 
érkezők többsége azonnal elindult a Kapu irányába, hogy 
mielőbb megszabadulhasson az itteni áldatlan állapotoktól. 

Végül a főtéren álló, a Csobogó Forráshoz címzett 
fogadót választottuk. A nevet elég groteszknek találtam, 
egyébként nyilvánvalóan a hely kimagasló színvonalára akart 
utalni. Tény és való: aludtam már rosszabb helyen is, és ez a 
szállás a többitől eltérően legalább nem volt túlzsúfolt, 
viszonylag biztonságosnak nézett ki. Ezért persze meg is 
kérték az árát, mégpedig súlyos aranypénzekben. A két lovag 
önzetlen és nagylelkű felajánlását, miszerint ők elalszanak az 
istállóban is, mégsem fogadhattam el, oda azért még nem 
süllyedtek Doran megbízottai, hogy a Vigyázóknak ne jusson 
ágy. Mivel már estefelé járt az idő, úgy véltem, a legokosabb 
dolog, ha álomra hajtjuk fejünket, ilyenkor már úgysem 
érhetnénk el sokat, legyen bármilyen megbízólevelünk is. 

A reggelinél, ami mellesleg annyi pénzünkbe került, hogy 
Ynev szerencsésebb részein egy egész falut lehetett volna 
vásárolni rajta, megállapodtunk, hogy én és a két Vigyázó 
felkeressük a város közigazgatásának egyelőre ismeretlen 
fejét, kérdezősködünk nála, és engedélyt kérünk tőle a Kapu 
tanulmányozására. Ezalatt Suqop lemerül a helyi alvilág 
legmélységesebb bugyraiba, szóba elegyedik a legsötétebb 
képű tevehajcsárokkal és a legrosszabb hírű utcalányokkal, 
hogy megpróbálja megtalálni Gadran nyomát. Hudris nem 
fejezte ki akaratát, úgy gondolta, hogy az a természetes, ha 
velem tart, de én sem voltam vak, tudtam, milyen jó 
cimborája lett a vén csibész barátomnak az elmúlt napokban. 
Nekem nem tudott volna ma segíteni, sőt, inkább csak 
feltartott volna, attól a minden hájjal megkent fickótól pedig 
sok hasznos dolgot tanulhatott arról, hogyan is kell az 
emberekkel bánni. Elmosolyodtam, és megadtam neki az 
engedélyt arra, amire igazából nem is kért, és láttam a hálát 
megcsillanni a szemeiben. 

Így hát elváltunk egymástól, az ifjú és a tolvaj 
felszívódtak egy sikátorban, mi pedig szemlét tartottunk a 
főtéren. Nem kellett sokáig nézelődnünk, hogy észrevegyük a 
legdíszesebb külsejű és legmagasabb homlokzatú házat, ami 
előtt ráadásul kéttucat minőségi abbitacél fegyverzetbe 
öltöztetett katona strázsált. Miközben határozott léptekkel 
elindultam a bejárat felé, Wecur a fülembe suttogta, hogy 
ezek a Quironeia szerte rettegett Yankaraon zsoldoslégió 
katonái. Állítása szerint neki is gyűlt már meg velük néha a 
baja, és nagyon kemény legények. Ez persze nem változtatott 
szándékomon, hogy bejussak az épületbe, és csak akkor 
torpantam meg, amikor egy félvértezetbe öltözött zsoldos 
lépett elém, és udvariasan - de toroni nyelven - a felől 
érdeklődött, hogy mi a jövetelem célja. Sikerült kicsit 
meglepnem azzal, hogy én is folyékonyan toroniul 
válaszoltam neki, bár az erv akcentust nem sikerült 
elnyomnom. Tömören annyit közöltem vele, hogy egy másik 
állam követe vagyok, és a város urához jöttem, majd átadtam 
a megbízólevelemet. Rövid töprengés után fejet hajtott, majd 
beviharzott az ajtón. Hosszú percek múltán tért csak vissza, 
majd arra kért minket, hogy kövessük. Kérésének boldogan 
eleget is tettünk, és csakhamar egy díszes fogadóterembe 
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érkeztünk. Velünk szemben egy aranyozott trónuson ősz 
hajú, nemes arcvonású, középkorú úr ült, akinek alakjában 
mégis volt valami határozottan nyugtalanító. 

A teremben fél tucat testőr pózolt, és éberen lesték 
minden egyes mozdulatunkat. Mélyen meghajoltam, mivel 
tudtam, hogy a toroniak kedvelik a hajbókolást és az ehhez 
hasonló megalázkodást. 

- Xeren mester, Doran Nagytanácsának követe! - üvöltötte 
a csendbe egy herold, amitől egészen zavarba jöttem. 

- Tharr hozta a Pentádba, Xeren mester! Igazán örülünk 
jövetelének, mindig is kedveltük a nagy tudású dorani 
mestereket. Gondolom, kissé zavarban van, mert nem tudja, 
hogyan szólítson meg. Nos, mióta kényszerűen el kellett 
hagynom a szülőhazámat, nem használom az igazi nevemet, 
és a szerint szólítanak, amilyen posztot éppen betöltök. Most 
éppen Yankar különleges megbízottja és helytartója vagyok 
Aschaonban, az a feladatom, hogy ügyeljek a város rendjére 
és a Kapu biztonságára. A helytartót helyi szóval csak 
gubernátornak hívják, ha gondolja, maga is szólíthat így. Ha 
szabad kérdenem, mi az oka érkeztének? 

- Köszönöm… Gubernátor úr! - kezdtem kissé még 
mindig zavarodottan. - Egyik rendtársamat, bizonyos Gadran 
mestert keresem, akinek nyoma veszett ebben a városban. 
Eredetileg a Kapu mágiájának természetét tanulmányozni jött 
ide, ami azonban engem is roppantul érdekelne, lévén 
ugyanazzal a szakterülettel, a jelmágiával foglalkozom, mint 
a már említett úr. Talán tudna segíteni nekem. 

- Hogyne, hisz ez igazán semmiség… Mármint arra 
gondoltam, hogy egész nap tanulmányozhatja a rajzolatokat a 
boltíveken, ebben senki nem fogja megakadályozni. Mindjárt 
adunk is önnek egy menetlevelet az őrséghez, hogy hagyják 
nyugodtan dolgozni. - Intett egy írnoknak, aki rögtön el is 
kezdte a levelet fogalmazni. - Gadran mester viszont egy 
kicsit keményebb dió lesz. Neki is engedélyeztem a Kapu 
vizsgálatát annak idején, és több hétig mást sem csinált, mint 
hogy bámulta az oszlopokat, de egy nap nyomtalanul eltűnt. 
Eddig azt hittem, hogy talált valami különösen fontosat, és 
búcsú nélkül visszatért Doranba, hogy rögvest 
beszámolhasson róla. Ez különös, nagyon különös… 

Az írnok eddigre elkészült a levéllel, a gubernátor 
lepecsételte és átnyújtotta nekem. 

- Köszönöm a jóságát, nagyuram. Ha esetleg meg tudná 
kérni némely befolyásos szolgáját, hogy nézzenek utána a 
barátom eltűnésének - tettem meg a logikus javaslatot. 

- Nagyon igaza van, ezt fogom tenni. Térjen vissza 
hozzám pár napon belül, addigra talán sikerül valamit 
kideríteni. Érezze jól magát Aschaonban! Sok sikert az 
Elveszettek Kapujához! 

Újra szertartásosan meghajoltam, majd elhagytuk a 
helytartó palotáját, és utunkat rögtön a Kapu felé irányítottuk. 
A főtéren egy ketrecben egy különös, hatlábú állatot 
mutogattak, amiről azt állították, hogy a Kapuból mászott elő. 
Hallottam már ilyen esetekről, de nem tudtam mire vélni a 
dolgot. 

Az Elveszettek Kapuja… Átlagosan minden félszázadik 
karaván eltűnik benne, hogy soha ne lássák viszont Yneven. 
Néha furcsa lények tűnnek elő belőle. A téridő felgyűrődött 
körülötte. Valami nagyon nem volt itt rendben, ezt világosan 
éreztem, és nagy buzgalommal fogtam neki, hogy átnézzem a 
gigászi oszlopokat borító ősi véseteket. 

Azt mondanám: a látványtól el voltam varázsolva, ha nem 
hangoznék ez a szó egy kicsit furcsán egy varázshasználó 

szájából. Nem tudom, hogy megértheti-e valaki, aki nem 
mélyült el hozzám hasonlóan az ősi mágia rejtelmeiben, azt a 
gyönyörűséget, amikor ezt a szinte tökéletesen működő, 
ötödkori csodát szemügyre vehettem, ami annyi ezer év után 
még mindig fennkölten hirdette Cranta dicsőségét. 
Mindenesetre tényleg káprázatos volt látni a tízembernyi 
magas oszlopokat spirálisan körbefonó rúnasort. Szerencsére 
a jelek elég nagyok voltak ahhoz, hogy több emelet 
magasságból is ki tudjam venni őket, amikor pedig mégis 
elbizonytalanodtam, mentális képességeimmel erősítettem fel 
látásomat a kívánt szintre. Amíg én elmélyülten az 
oszlopokat vizsgáltam, két hű lovagom a Yankaraon itt 
állomásozó katonáival kezdett el beszélgetni, majd az idő 
multával versengeni. Csakhamar kerítettek néhány 
gyakorlókardot, és kisgyermekek módjára párbajozni 
kezdtek. Ez a látványosság elég sok kereskedőt és hajcsárt 
vonzott a helyszínre, de én nem engedtem, hogy 
elkalandozzon a figyelmem. Annyit mindenesetre 
észrevettem, hogy a yankari zsoldosoknak sikerült 
néhányszor döntetlent is elérniük embereim ellen, ami igazán 
pompás és meglepő teljesítmény volt részükről. 
Általánosságban azért Wecur és Zertas jól helybenhagyták 
őket, aminek köszönhetően a két Vigyázó remek hangulatban 
töltötte el az egész estét. Sajnos a gubernátornál a látogatás 
rövidsége ellenére is túl sok időt töltöttünk el, az est 
leszálltával pedig az őrök udvariasan, de határozottan 
felszólítottak minket a távozásra, mert a Kaput sötétben nem 
engedték használni. Ezt valahol meg is tudtam érteni, hisz 
ilyenkor nem tudták volna annyira szemmel tartani az átmenő 
forgalmat. 

Egy nap alatt persze csak a töredékét ismerhettem meg a 
Kapu működésének, de az már most is egyértelmű volt, hogy 
eredetileg nem csak egy helyre lehetett utazni vele, hanem 
valószínűleg több más világon és Ynev más pontjain is 
építettek fel hasonló boltíveket. Egy crantai mágusnak nem 
okozhatott nagy nehézséget megváltoztatni az úti célt, és 
legutoljára éppen Dél-Ynevet választották. Valahol azonban 
hiba csúszhatott a rajzolatok közé, erre utaltak a felbukkanó 
különös állatok és az elveszettek karavánok. Az előbbiek 
átsétáltak az ismeretlen helyeken álló boltívek alatt, és 
véletlenül kifogták a Kapu egy aktív pillanatát, ami 
iderepítette őket. Az utóbbiak pedig nem pusztultak el, 
legalábbis azonnal, hanem csupán egy másik Belső Síkon 
léptek elő egy hasonló átjáróból… Nagyjából ennyire 
jutottam az első napon, illetve arra is rájöttem, hogy a Kapu 
elkészülte óta valaki már módosított egyszer működésének 
mechanizmusán: megváltoztatott jeleket, és újakat rajzolt fel. 

A Csobogó Forrásban már várt ránk Hudris és Suqop, aki 
egy szép monoklival gazdagodott a nap folyamán. 
Beszámoltunk nekik arról, hogy mire jutottunk. A gubernátor 
szavait hallva a tolvaj nagyot nevetett, és kijelentette, hogy 
ezek a tetves hivatalnokok aztán soha nem derítenek ki 
semmit maguktól. Gyors kérdésemre, miszerint ők akkor 
mire jutottak, egy kicsit zavarba jött. Találkozott sok olyan 
emberrel, akik hallottak egy dorani mágusról, de az esetek 
felében kiderült, hogy éppen rólam van szó, a többiek pedig 
nem tudtak érdemi információval szolgálni. Mindenesetre 
kapott néhány olyan nevet, akiket majd holnap fog felkeresni, 
és akik több jóval kecsegtettek. Megismerkedett a helyi 
tolvajklán, a Sajkások egy képviselőjével - erre utalt a 
monokli -, akiket meglehetősen modortalan alakoknak és 
kontároknak nevezett. Megtudta azt is, hogy a kereskedők 
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szabályosan rettegnek ezektől a Sajkásoktól, akik a jelek 
szerint egy nekromanta vagy boszorkánymester irányítása 
alatt álltak, és napról napra feláldoztak egy szerencsétlen 
utazót uruk praktikái kedvéért. Ő maga is látott egy 
összeaszott embert egy fogadóban, akiből minden életerőt 
kiszipolyoztak. A kereskedők mégis túl gyengének érezték 
magukat ahhoz, hogy bosszút álljanak szolgáikért, a város 
vezetése pedig tehetetlen volt. 

Mindannyian nagyon fáradtak voltunk, és sok munka várt 
ránk másnap, így viszonylag hamar lefeküdtünk aludni. 
Szobám ablakából mintha fényeket láttam volna villogni a 
Kapu boltívei alatt, amit nem tudtam mire vélni, de 
feltételeztem, hogy ez is csak egy hibás funkciója. 

 
Reggelre szegény Hudris belázasodott, bizonyára elkapott 

valamilyen trópusi nyavalyaságot, így nem engedtem, hogy 
elhagyja az ágyát, és Wecurt is otthagytam mellette, hogy 
viselje gondját, és ha sokkal rosszabbra fordulna az állapota, 
akár hívjon papot, gyógyítsák meg mágiával, kerül, amibe 
kerül. 

Gyorsan végeztünk a reggelivel, hiszen mindannyian 
égtünk a tettvágytól. Elbúcsúztunk Suqoptól, aztán egyenesen 
a Kapu felé vettük az irányt. Ezen a napon fontos 
felfedezéseket tettem: megtaláltam azt a rúnacsoportot, ami 
az energiát biztosította az átjáró működéséhez. Jól sejtettem, 
a térkapu fenntartását életerővel biztosították. Egy bizonyos 
körzeten belül a mágikus mechanizmus elszívta az élőlények 
erejének egy bizonyos részét. A várost levédték a hatás ellen, 
de visszagondolva nem lehetett véletlen, hogy a karavánút 
alatt annyival megnőtt az élelemszükségletünk. A jelek 
szerint azonban a megnövekedett forgalom miatt ez a forrás 
már nem volt elég, és a rajzolatok egyre nagyobb területre 
terjesztették ki befolyásukat, hogy tápláló energiához 
jussanak. Ami azonban rendkívül meglepett: közvetlenül 
ezen a szakaszon friss véseteket fedeztem fel, melyek 
kombinálták magukban az ötödkori és a hetedkori mágia 
elemeit. Teljesen egyediek voltak, így időbe telt felismerni 
őket, de amit egyértelműen azonosítani tudtam, az néhány 
személy Igaz Neve volt a kőbe vésve. Ezeket gyorsan 
telepatikus úton elküldtem Doranba, hátha valamelyik 
mentalista ráismer bennük valakire, amikor Zertas és Wecur 
törték meg gondolataim ívét. 

- Hudris meghalt - közölték velem szárazon, és majdnem 
beleszédültem a homokba. 

 
Talán nem kell külön hangsúlyoznom, hogy mennyire 

megérintett a fiú elvesztése. Az én tanítványom volt, én 
vállaltam érte felelősséget, amikor engedélyeztem, hogy 
velem tartson az úton. Fiatal volt és ígéretes tehetség, Doran 
sokat vesztett azzal, hogy nem nyerhette el varázslóbotját. 
Mindazonáltal nem éreztem magam különösen hibásnak, 
hiszen reggel még nem volt rossz bőrben, csak egy egyszerű 
láznak néztem az egészet. Wecur is arról számolt be, hogy 
minden előzmény nélkül kezdett el romlani az állapota. 
Elsietett egy papért, de mire visszaértek, a fiún már nem 
lehetett segíteni. 

A holttest iszonytatóan nézett ki, szája néma sikolyra 
nyílt, de leginkább egy századok óta sírban fekvő, 
csontszáraz múmiára hasonlított. Suqopnak nem kellett 
hangosan kimondania a gondolatait, mindannyian tudtuk, 
hogy kik a gyilkosok. Intézkedtem róla, hogy zárt koporsó 

mellett ravatalozzák fel a holttestet, mi pedig összeültünk 
megbeszélni, hogy mitévők legyünk. 

Soha nem szimpatizáltam Uwel híveinek esztelen 
bosszúimádatával, ugyanakkor dorani létemre a Szarvtorony 
lakóinak tevékenységét is borzasztóan természetellenesnek 
találtam, nem beszélve a toroni nekromanták ördögi tetteiről. 
Az alapján, amit eddig megtudtam a Sajkások ismeretlen 
vezetőjéről, a fickó nagy tudású, de velejéig romlott lélek 
lehetett, aki oktalanul ontotta ártatlanok életét csak azért, 
hogy hatalmát gyarapíthassa. Úgy döntöttem, hogy 
elszámoltatom bűneiért, aztán átadom lelkét Dartonnak, aki 
nálam biztos méltóbb és ötletesebb büntetést eszel majd ki 
számára. Elhatározásomban támogatott Suqop is, aki nagyon 
kedvelte a mindig vidám és eleven varázslótanoncot, Wecur 
és Zertas számára pedig igazából nem is volt kérdéses, hogy 
mit követel a becsület egy ilyen helyzetben. Kísérőimet 
megajándékoztam néhány előrelátó módon magammal hozott 
mágikus tárggyal, nevezetesen mindegyikük egy-egy bűbájos 
köpönyeget kapott, ami a halandó szem előtt láthatatlanná 
tette őket. Ez behozhatatlan előnybe hozza majd őket a 
Sajkások közlegényei, de akár még tisztjei előtt is, a 
varázshasználóval pedig már úgyis nekem kell majd 
elbánnom. Jómagam nem a köpeny, hanem mágia 
segítségével, de szintúgy láthatatlanná váltam. Mindhármukat 
figyelmeztettem, hogy lehetőleg ne okozzanak halálos sebet 
az egyszerű tolvajoknak, csak üssék le őket, nem vérengzeni, 
hanem igazságot tenni mentünk, márpedig azok 
szerencsétlenek nem feltétlenül felelősek a felsőbb vezetés 
akaratáért. 

Kalandozásom évei alatt, ha hasonló helyzetbe kerültünk, 
soha nem voltam a frontális lerohanás híve, mindig álcázva 
vagy a csatornahálózaton keresztül igyekeztem behatolni az 
ilyen helyekre. Most azonban nem akartam az időnket 
vesztegetni az efféle finomságokkal, és elég erősek is voltunk 
ahhoz, hogy a bejáraton menjünk be. Suqop persze már 
tegnap tájékozódott arról, hogy hol van a tolvajklán 
főhadiszállása, és mi egy kora esti órán meg is közelítettük az 
épületet. A kapu előtt két handzsárral felszerelt őr strázsált, 
akik észre se vették jöttünket, már egy-egy kardmarkolat 
sújtott le fejükre, és aléltan roskadtak össze az utca 
kövezetén. Itt persze túl feltűnőek lettek volna, így inkább 
behúztuk őket magunkkal a kapualjba. Szerencsére senki nem 
neszelt fel az ajtónyitásra, és Suqop vezetése alapján 
elindultunk a hatalmas épület belsejébe. Őt valószínűleg csak 
az ösztönei vezették, amíg utunkba nem akadt egy fiatal 
suhanc, akit erőszakos barátom megragadott, majd torkához 
szorította tőrét. 

- Vezess minket a nekromantához, különben elvágom a 
nyakadat! 

- Kihez? - zihálta a fiú, akit nyilvánvalóan váratlanul ért a 
találkozás a láthatatlan kézzel és fegyverével. 

- A nekromantához, a klán vezetőjéhez. Ha bármivel is 
jelezni próbálsz a többieknek, szintúgy a halál fia vagy. 

A fiú bólintott, hogy megértette, és egy hosszú, 
kacskaringós folyosón kezdett el vezetni minket. Közben 
találkoztunk néhány más emberrel is, de ezek semmit nem 
láttak belőlünk, se a rémült fiú hátába nyomódó tőrből, 
egyébként pedig igyekeztünk egyszerre lépni. A 
figyelmesebb fül felfigyelhetett volna az apró disszonanciára, 
de hát senkinek nem volt oka gyanakodni. Örömmel 
nyugtáztam, hogy a klán nem volt felkészülve láthatatlan 
támadókra, sehol nem láttam mágikus csapdákat, az 
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egyszerűbb huzalos és nyomásra működésre lépő kelepcéket 
pedig Suqop is azonnal kiszúrta, no meg vezetőnk amúgy is 
figyelmeztetett rájuk. Végül megérkeztünk egy vastag 
tölgyfaajtóhoz, amire foglyunk rámutatott. Amikor azonban 
Suqop egy pillanatra elhúzta oldalából a tőrt, hogy leüsse, a 
fiú elrikkantotta magát: 

- Vigyázzon, mester! - tolvaj barátom nem tartozott az 
érzelgős típusok közé, és azonnal átvágta a szószegő torkát. 
Eddigre azonban Zertas és Wecur szélesre tárták az ajtót, ami 
egy igényesen berendezett dolgozószobára nyílott. Az 
asztalnál kövérkés, aranyláncokat és gyémántköves gyűrűt 
viselő úr ült, akinek a fiú jeladása miatt módja nyílt egy-egy 
dobótőrt venni a kezeibe. Szemeivel a szélesre nyitott ajtót 
kémlelte, és láthatóan azon gondolkozott, kibe is állíthatná 
bele őket. Valahol messze a folyosón sietős léptek 
hallatszottak. Nem volt vesztegetni való időnk. Felnyitottam 
harmadik szememet, és gyorsan megvizsgáltam a kövér fickó 
auráját. Viszonylag nagy pajzsok voltak rajta, de ezeket nem 
saját maga építette, és semmiképpen nem volt mágiahasználó. 
Nem őt kerestük, de csak ő mondhatta meg, hol van az, akit 
keresünk. 

- Ne is gondoljon az ellenállásra! - szóltam határozottan. - 
Mindannyian láthatatlanok vagyunk, és könnyen maga is a 
fiú sorsára juthat. 

- Szent Galradzsa! - mondta elképedve. - Mi az ördögöt 
akarnak tőlem? 

- Amennyiben maga a tolvajklán vezetője, adjon 
magyarázatot annak a sok ártatlan embernek a haláláért, 
akikből kiszipolyozták az életerőt, és aszalódott múmiákként 
hagyták hátra őket a városban! - feleltem meglehetősen 
indulatosan. 

- Hiszen nekünk ahhoz semmi közünk! A klán több tagja 
is így vesztette életét az elmúlt egy hónapban. - Rossz volt 
beismerni, hogy őszintének látszott a tekintete. 

- No és a nekromantájuk? Neki sincs semmi köze a 
gyilkosságokhoz? 

- Nincs is semmiféle nekromantánk. 
 
Kétség sem férhetett hozzá, igazat mondott. Eddigre 

áttörtem a pajzsain, és olvasni tudtam a gondolataiban. 
Nem tehettem mást, bocsánatot kértem az erőszakos 

behatolásért. A klánfőnök szerencsére józan és békés ember 
volt, ő maga is felmérte, hogy senkinek sem lenne jó, ha 
időközben beérkező embereivel megpróbálna leöletni minket. 
A meggyilkolt fiú életéért illő kárpótlást fizettünk, és 
megígértük, hogy széles körben cáfoljuk majd a rosszindulatú 
pletykákat a városban. 

Vert hadként kullogtunk vissza a fogadónkba. Teljesen 
értelmetlenül követtünk el rengeteg erőszakot, és nem hogy 
többet tudtunk volna, de talán csak növekedett a 
zavarodottságunk. Nekem ugyanakkor már kezdett összeállni 
a mozaik a fejemben, és nem lepődtem meg különösebben, 
amikor este Doranból üzenetet kaptam, hogy az egyik Igaz 
Név, amit az oszlopokon olvastam, nem másé, mint Gadran 
mesteré. 

 
Másnap már kora reggel ott voltunk mindannyian a 

Kapunál. Megfeszített tempóban dolgoztam, és csakhamar 
világos lett előttem az utóbbi időkben eszközölt módosítások 
lényege. A térkapu régi energianyerési módját kiiktatták, és 
egy újat vezettek be helyette: a Kapu pár naponta 
véletlenszeren kiválasztott egy, a városban tartózkodó vagy a 

karavánutakon utazó embert, és annak életerejét használta fel 
az átjáró fenntartásához. Ez persze kivétel nélkül az érintett 
halálához vezetett. Pár embert azonban levédtek a hatás ellen, 
köztük volt az én kedves Gadran mesterem is, és kétségem 
sem volt felőle, hogy ő maga volt az, aki így növelte az 
életben maradási esélyeit a piszkos munka, a Kapu átállítása 
után. Miután idáig eljutottam, elővettem egy vésőt és egy 
ecsetet, hogy megsemmisítsem a gyalázatos munkát, de a 
Yankaraon katonái azonnal elvették tőlem ezeket, mondván, 
hogy csak a gubernátor engedélyével lehet hozzányúlni a 
Kapu véseteihez. 

Így viszont gyorsan egyértelművé vált számomra, hogy ki 
adhatta a megbízatást a módosításokra a dorani renegátnak. 
Mert mostantól renegát volt, én pedig tenni akartam róla, 
hogy nagy erőkkel keressék, és lehetőleg büntessék meg 
tettéért, ha én el is bukom itt. Ezért telepatikus üzenetet 
küldtem Doranba, amiben mindenről részletesen 
beszámoltam, majd elindultam a gubernátor palotájába egy 
kis baráti beszélgetésre. 

 
Társaimnak nem engedtem meg, hogy velem tartsanak. 

Nem vettem volna sok hasznukat, és abban biztos voltam, 
hogy a palotában komoly mágikus védművek gondoskodnak 
arról, hogy ne lehessen egyszerű láthatatlanná tevő 
köpenyekkel egy szakasz katonát a gubernátor közelébe 
csempészni. Én azért vittem magammal néhány drágakövet, 
melyeket okosan használva megtöbbszörözhettem mágikus 
erőmet. Suqopék lelkére kötöttem, hogy ha napnyugtáig nem 
térnék vissza, titokban hagyják el a várost, és meg se álljanak 
Doranig, hogy ott szóban is beszámoljanak irtózatos 
felfedezéseinkről. 

Miközben végigsétáltam a főtéren, és személyes 
kihallgatást kértem a Yankaraon főtisztjénél a gubernátortól, 
gondolatban leszámoltam az életemmel. Nem sok esélyt 
adtam magamnak arra, hogy élve elengednek a palotából, de 
úgy kívánta a tisztesség, hogy adjunk módot a védekezésre és 
a magyarázatra a vádlottnak. Furdalt a kíváncsiság is, hogy 
mi értelme lehetett ilyen otromba módon beavatkozni egy 
ősidők óta jól működő gépezetbe. 

Legnagyobb meglepetésemre a gubernátor ezúttal nem a 
trónteremben, hanem egy hangulatos kis teázóhelyiségben 
fogadott, ahol kettőnkön kívül senki mást nem vettem észre, 
de persze valószínű volt, hogy ez csak illúzió, és minden 
mozdulatomat figyelik. 

- Lám csak, Xeren mester, mintha csak pár órája távozott 
volna, pedig több nap is eltelt azóta! Gondolom, magától is 
sok mindenre rájött ennyi idő alatt. - A kedélyes hangnem 
határozottan dühített. 

- Hudris, a novíciusom tegnap irtózatos halált halt, és a 
felelősök még nem bűnhődtek meg érte. 

Ezzel láthatóan igencsak sikerült meglepnem 
vendéglátómat. 

- Igazán sajnálom. - Nem zártam ki, hogy volt a szavaiban 
némi őszinteség is. - Tudja, a nagy játszmáknak mindig 
vannak áldozatai. 

- Miért bérelte fel Gadran mestert, hogy írja át a Kapu 
rúnáit? 

„Mindent vagy semmit”- gondoltam. Hamar elegem lett a 
cinikus, affektáló stílusából. 

- Látom, vág az esze, mint a borotva. Ha valóban kíváncsi 
rá, elmondhatom, bár magától is rájöhetett volna. Mennyibe 
került magának a karavánút és belépő a városba együtt? 
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- Körülbelül 10 aranyba, de hogy jön ez most ide? Inkább 
arra feleljen, hogy miért kell kétnaponta egy ártatlan 
embernek meghalnia a magára bízott városban? - Majdnem 
felrobbantam a dühtől. 

- Éppen arra próbálok válaszolni, csak nem hagyja - 
kuncogott. - És mit gondol, mennyibe kerülne Daerimből a 
hajóút Dél-Ynevre? 

- Fogalmam sincs, de… 
- Körülbelül 15 aranyba. Gondoljon bele, mennyi pénzbe 

kerülne a karavánút, ha nem hét, hanem nyolc, kilenc, tíz 
napig tartana! Kezdi már kapizsgálni? 

Természetesen semmit sem értettem, de úgy döntöttem, 
lenyugszom, és végigjátszom vele ezt a gondolati játékot. 

- Nyilvánvalóan egyre több pénzbe. Egy idő után jobban 
megérné hajóval utazni. Erre akart kilyukadni? 

- Pontosan. A jelenlegi forgalom mellett ugyanis 
évtizedenként egy nappal nő a Daerim-Aschaon útvonal 
megtételéhez szükséges idő. Könnyen beláthatja, hogy ötven 
év múlva már jobban megérné mindent tengeren szállítani, a 
Pentád gazdagságának pedig leáldozott… 

Hirtelen minden részletében világossá vált számomra az 
ördögi terv. 

- Maga pedig e helyett felvállalta azt, hogy minden héten 
meghal két-három ártatlan ember a városban. Ez nem olyan 
sok, hiszen minden ötvenedik karaván elvesztésével amúgy is 
számolnak a kereskedők… A Pentád pedig örökké gazdag és 
virágzó marad. 

- Látom, most már érti. Ez pedig minden árat megér. 
Ismétlem, nagyon fájlalom a barátja halálát, és hajlandóak 
vagyunk megtéríteni önnek a kárt. 

- És Gadran? 
- Tegnap este befejezte a munkáját, megkapta a fizetségét 

és továbbállt. Nézze, tudom, hogy a dolog bizonyos erkölcsi 
aggályokat is felvethet, ezért nem kellene feltétlenül 
beszámolnia erről Doranban. Hajlandóak vagyunk megfizetni 
a hallgatását, vagy akár Yankar szolgálatába is állhat: mi 
megfizetjük a szaktudását. 

- Sajnos ezzel már elkéstünk: telepatikus úton elküldtem a 
jelentésemet Doranba. 

A gubernátor felnevetett. 
- Gadran mester volt olyan kedves, és a Kapu 

vonzáskörzetében leszabályozta a mentálsíkot is. Csak azok 
az üzenetek hagyhatják el a várost, amelyeket a mentalistáim 
jóváhagynak. Ez utóbbi pedig nem tartozott közéjük. Nos, 
mit szól így az ajánlatomhoz? 

Nem tudtam, vajon nem blöfföl-e. 
- Mi van, ha nemet mondok? - kérdeztem. 
Soha nem adott választ, bár szarkasztikus mosolya sok 

mindent elárult. 
Ebben a pillanatban egy elsápadt szolga sietett be, valamit 

a gubernátor fülébe suttogott, amitől az elfehéredett és 
eszméletlenül rogyott össze. A terembe azonnal testőrök, 
orvosok és varázstudók siettek be, és az elalélt nagyúr fölé 
hajoltak. Én kihasználtam ezt a nagy kavarodást, és mivel 
rólam ideiglenesen megfeledkeztek, szép lassan elhagytam a 
gubernátor palotáját. Bármit is mondtak neki, ezzel elnyerte a 
büntetését erkölcstelenségéért. 

 
Amint később megtudtam, a Kapu túlsó oldalát nem a 

Yankaraon őrizte, és néhány elvetemültnek sikerült 
lerombolnia. Mivel a Kapu újjáépítésére hetedkori 
tudásunkkal nem igazán volt lehetőség, az átjáró talán 
mindörökre bezárult, Aschaon gyors, a Pentád pedig lassú 
pusztulásra és feledésre volt ítélve. A gubernátor örülhetett, 
ha csak egész életére kegyvesztett lett, és nem kapott 
selyemzsinórt Yankar vezetőitől. 

Így ért véget történetem, vagy legalábbis annak aschaoni 
szakasza. Hudris halála ellenére ugyanis újra megéreztem a 
szabadság édes ízét, és önhatalmúlag úgy döntöttem, Doran 
küldöttei közül senki sem alkalmasabb arra, hogy elkapja és 
rabláncon hazaszállítsa Gadrant, egykori mesteremet, a 
renegát jelmágust. 
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Mladonyiczki Balázs: Álmok 
 

Napnyugtakor érkezünk meg Yankarba. A Szajhaváros 
külsőre olyan ugyan, mint amilyennek a Szolgálat emberei 
leírták, mégis, az erigowi kastély félhomályában elhangzott 
szavak nem képesek visszaadni azt az egyedi kisugárzást, ami 
az épületekből, az utcákból, sőt magukból a lakosokból 
sugárzik. Bár sok mindent láttam már ebből a világból életem 
során, ilyen összevisszasággal, ilyen káosszal eddig csak 
Erionban találkoztam. Az alabástromszínű tornyok árnyékába 
vont Belsőváros, hová e hely urai fészkelték be magukat, 
szöges ellentétben áll a csavargók és szegények lakta 
Patkánynegyeddel és a kufárok alkudozásától hangos 
Kalmárnegyeddel. Őrült egy hely, már most gyűlölöm. 

A lovaink, melyekkel eddig jöttünk, csatakosak az 
izzadságtól, nem kevésbé mi, az utasaik. Perzselő hőség 
egész nap. Ránézek társaimra, de nem az Északi Szövetség 
titkosszolgálatának ügynökeit látom magam előtt, csak 
néhány fáradt utazót. Merthogy tényleg azok vagyunk. 

Hranor, az egykori aszisz gladiátor letörli tar fejéről a 
verejtéket. Szemmel láthatóan melege van, de attól az átok 
lemezvérttől nem válna meg egy percre sem. Hiába, a 
szokások. Én ennyire nem vagyok válogatós, rákozott 
páncélom a zsákomban várja, hogy egyszer majd elővegyék 
és felcsatolják. Nem kell sokáig várakoznia. 

- Azok a tornyok aztán rohadt nagyok - álmélkodik Alina. 
A sokévnyi szolgálat sem tudta belőle kitörölni az utcán 
töltött idő emlékét, az egykori környezete által használt 
szófordulatokat máig ismételgette, de szerencsére a 
lopakodást és a tőrvetést sem felejtette el. Tekintetem 
végigsiklik karcsú alakján, a szűk vászonruha sokat sejtet 
testének idomaiból. Szerencsés fickó ez a Hranor! 

Egyébként azok a tornyok tényleg nagyok. A 
Csillagnegyed urai, a Toronból kitaszított nemesi házak 
vezetői nem is adnák alább. Otthonukból elüldözvén már 
csak ez maradt nekik egykori dicsőségükből, mindenütt 
máshol már csak száműzöttként néznek rájuk. 

- Vigyázzatok magatokra. Ezen a helyen nem minden az, 
mint aminek látszik - szól a leghátul lovagoló alak. Porszürke 
köpönyegét szorosan maga köré fonja, pedig ebben a 
hőségben bizonyosan nincs oka fázni. A jeleket óvja a testén, 
melyek árulójává válhatnak. Ordani magitornak hazudja 
magát, a tűzmágia beavatottjának, de tudja mindenki, hogy ez 
csak mesebeszéd. Az ottaniak nem viselnek ilyen 
tetoválásokat, nem torz kyr nyelven ejtik ki a varázsszavakat. 
Aschaonból, a közeli porfészekből jött, hol az ősi tudás 
morzsáival rendelkező Tűzmesterek rendje éli mindennapjait. 
Egész pontosan inkább megszökött. Mert hát melyik az a 
varázstudó, aki behúzott farkú kutyaként könyörög, hogy 
eladhassa varázstudományát, hogy áruba bocsássa 
legbecsesebb kincsét, a mágiáját? Csak az, amelyik fél. Most 
is összehúzott szemekkel fürkészi a várost, rendje kémeitől 
tartva. Nem akart idejönni, de hát ő legalább járt ebben az 
átkozott Yankarban. Legalábbis ezt állítja. 

- Keressünk fogadót - javasolja. - Sötétben veszélyes 
errefelé mászkálni. 

- De nem nekünk - nevet a gladiátor, s közben félig 
elővonja másfélkezes kardját. 

- Ne keltsünk feltűnést! - mondom. - Még ne! 

A város aludni készül, a sötétség beköszöntével lehunyja 
ezernyi ablakszemét, s a függönyök és a zsalugáter-
szemhéjak mögött lassan nyugovóra tér a legtöbb ember. De 
nem mind. Tudom, hogy a sikártorok árnyékában az emberfaj 
ragadozói várnak áldozatukra. Őket is gyűlölöm. De nincs 
időnk velük foglalkozni, a Szolgálat vezetői pontosan 
meghatározták, mit kell tennünk. Most, utoljára. Csak 
lennénk túl rajta! 

Alina egy kocsma felé int, melyet tulajdonosa a „Vak Ló” 
névvel illetett. Nemet intek. Ez nem lenne méltó a déli 
szörnyisten, Ranagol bajnokaihoz, amelyekké válnunk kell 
egy időre. Merthogy az ő hívei miatt jöttünk ide, tőlük kell 
megszereznünk azt a tárgyat, melyre a Szolgálat emberei 
nemrég figyeltek fel. Ha az a kard nem lenne, most otthon 
lehetnék. De nem töprengek. Inkább a várost figyelem, az 
utcákat, a lovaink patáinak kopogását. 

Továbbmegyünk. 
Még két fogadót hagyunk ott, az egyik túl szegényes, a 

másikra a tűzmester mond nemet. Szerinte tolvajok tanyája. 
Hiszek neki. Végül egy „Tenger diadala” nevű helyen 
szállunk meg. A fogadó egyike a Patkánynegyed szebb 
épületeinek, a legfelső emeleten polgárok élik 
mindennapjaikat, az alsó kettő szint azonban fogadó. 

Nem tetszik különösebben, olybá tűnik, hogy az építész 
inkább a biztonságra, az épület stabilitására törekedett az 
esztétika helyett. 

Belépünk az ajtón. Egy tágas terembe jutunk, a kör alakú 
asztalok körül borostás, fenyegető tekintetű alakok ülnek. A 
falat régi hajóroncsokból előhalászott tárgyak díszítik, a 
söntés felett egy törött kormánykerék függ, az egyik sarkot 
egy néhai brokátfüggöny tépett maradványai teszik „szebbé”. 

Alina - a gladiátorba karolva - a pulthoz lép, és 
legbűbájosabb mosolyát villantja a csaposra. 

- Szép jó napot, fogadós uram - kezdi. - Van néhány, 
mondjuk két szoba a Quironeia magányos utazóinak? 

A kocsmáros is mosolyogni kezd, majd - az aszisz 
erőteljesebb mordulására - abbahagyja a lány 
szemrevételezését. 

- Természetesen kisasszony - mondja. - Van egy szoba az 
emeleten… 

A többit már nem hallom, a tűzmesterrel leülünk az egyik 
asztalhoz. Társam még mindig nagyon figyel, nagyon tarthat 
rendje kémeitől. 

- Mit gondolsz, beveszik a mesét? Mármint a gorvikiak - 
kérdezem. 

Rámsandít, majd megértés csillan a szemében. - Inkább 
alcaraiak - feleli. Errefelé ritka a tisztavérű gorviki. A közeli 
rablótanya, Alcara kalózai és fosztogatói már elkeveredtek a 
helyi népekkel. 

- No meg a lakói - mondom. 
- Fosztogató vagy helyi lakos. Az arrafelé ugyanaz - felei 

csípősen. 
Időközben Alina visszatér. Mosolyog, tehát talált 

alkalmas szobát. Szemei különösen csillognak a fáklyák 
fényében. 

- Az emeleten lesz a szállás - mondja. Az ablakok a 
főutcára néznek. Bárki is akarna betörni, nem teheti meg 
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anélkül, hogy a járókelők ne vegyék észre. A fogadós magas 
árat kér, de Hranor meggyőzi. 

Bólintok. Tökéletes. 
 
Álmodok. Egy szobában ülök éppen. A falakat szép képek 

díszítik, szemben egy ajtó és egy díszes szekrény van, az 
ablakon napfény szűrődik be. Azt hiszem, egy széken ülök, 
legalábbis a tárgyakra olyan magasságból látok rá, mintha 
azt tenném. Balra talán egy ágy van, de nem tudom biztosan. 
Próbálom elfordítani a fejem, nem sikerül. Megpróbálom 
még egyszer. Újabb kudarc. 

Nyílik az ajtó. Egy asszony lép be, haja búzaszőke, szemei 
két smaragd. Tekintete szomorúnak látszik. Megkérdezem, mi 
bántja. Nem válaszol. Gyönyörű nő, egy ilyen arcot sosem 
szabadna a szomorúság ködébe burkolóznia. Nem szól, csak 
kimegy. 

Csak az illata marad utána. 
 
Felébredek. Az ágyban fekszem. Egész takaros kis szoba, 

ahhoz képest, hogy egy ilyen rossz környéken vagyunk. A 
második ágyon Taramar utazóköpenye fekszik kiterítve, 
gazdája valószínűleg lenn iszogat. Ez újabban szokásává vált. 

Legalább öt órát aludtam, legalábbis erre következtetek a 
vörös hold állásából. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, még 
fürödni is volt idő. A holnapi feladatra gondolok. Különös 
remegés lesz úrrá rajtam. Megmarkolom a takaró alatt a 
kardomat. Legalább ez itt van nekem. 

A szomszéd szobából fojtott nyögések szűrődnek át. 
Szerencsés fickó ez a Hranor! 

Felülök. Nem hiszem, hogy el tudnék aludni. Legalábbis 
egy jó darabig biztos nem. Kezembe veszem az ágy mellé 
állított borosflaskát, és iszogatni kezdek. Nem örülök, hogy 
már rögtön az ideérkezésünk utáni napon el kell végeznünk a 
feladatunkat, de nem kockáztathatunk. Nehogy bárki is 
megsejtse, hogy mit akarunk valójában. Vagy megelőzzön 
minket és elvigye azt az átkozott kardot. Magamban 
felnevetek. Lehet, hogy tényleg átkozott. Hiába, a crantai 
holmiknál nem lehet tudni. 

Egy pár perc múlva Alina sétál be - kopogni nem szokott, 
szerencséje, hogy megismerem a lépteit -, szemében különös 
csillogás honol. 

- Úgy döntöttem - mondja kissé még zihálva. -, hogy 
kimegyek a városba körülnézni. Információk kellenének arról 
a szentélyről. 

- A Szolgálat szava nem elég neked? - kérdezem. 
-Ugyan, a Szolgálat messze van! - húzza fel az orrát. - 

Emlékezz csak arra a toroni karavánra. Állítólag egy 
boszorkánymester sem volt ott, de a rajtaütés végén 
literszámra mérhettünk volna a hatalomitalokból. 

Megvonom a vállam. - Felőlem menj. De vidd magaddal 
Hranort is! 

- Azt teszem - mosolyodik el. - De előbb még rendesen 
felöltözködök. Végül is úrilány vagyok. - kacsint rám. 

A gladiátor is belép, de előbb még utat enged távozó 
kedvesének. Arcán mosoly fut át. Látom rajta, hogy boldog. 

- Nos, vén bajkeverő, hogy telik az estéd? 
- Nem tudok aludni. - felelem. - De a tiéd úgy tűnik, 

aligha lehetne jobb. 
Elvigyorodik. - Tényleg nem. - Maga alá ránt egy széket 

és meghúzza a borosüveget. - Tudod cimbora, nem is tudom, 
mi lenne velem nélküle. Igaz, jó tíz esztendővel fiatalabb, de 
mégis úgy érzem, egymásnak vagyunk teremtve. Bár, amikor 

először behozták, mint tehetséges utcakölyköt, nem 
gondoltam volna, hogy ez lesz belőle. Még kiabált is velem. 
Most is emlékszem arra a dühös, mégis elragadó arcra. Ez az 
egyetlen olyan dolog, amiért hálás vagyok a Szolgálatnak. 
Valahogy belefáradtam az elmúlt… mennyi is… huszonöt év 
csatáiba és küldetéseibe. Belegondoltál valaha? Huszonöt év 
sok idő. Mennyi mindent csinálhattunk volna… 

Különös. Általában nem szokott ilyen dolgokról beszélni. 
Most vajon miért teszi? Ennyire szerelmes lenne? Vagy csak 
öregszik? Meglehet, én is vénebb vagyok a kelleténél. 

- Beszéljünk most a holnapi küldetésről - javaslom. 
- Nem is tudom, majd inkább ha Alina visszajött - feleli 

nyögve. - Egy-két friss hír mindig jól jön. 
- Már mész is? - kérdezem. 
Felkel a székből, arcvonásai valahogy olyan fáradtnak 

tűnnek. - Igen, pihenni szeretnék. Majd ébresszetek fel. 
Bólintok. Ő kiissza az utolsó csepp bort is, majd kimegy. 

Én visszafekszem, megpróbálok aludni. Rossz kedvem lett 
ezután a beszélgetés után. Hiányzik a feleségem. 

Nagyon. 
 
Megint álmodok. Ugyanott áll az a szekrény, ugyanabban 

a pózban ülök, mint eddig. A fényviszonyokból ítélve délután 
körül járhat. 

A nőnek hűlt helye, most egy ötévesforma gyerek áll a 
szoba közepén velem szemben. 

- Ma megismerkedtem egy lánnyal - szólít meg -, együtt 
játszottunk. Azt mondja, az ő papája is katona. Szeretnék 
elmenni hozzájuk. Elmehetek? 

Nem válaszolok. Akarok, de nem tudok. Valami 
megnémított, elvette a hangom. 

- Na nem baj. Majd megkérdezem holnap is - sóhajt fel a 
fiúcska. - Sokáig játszunk még ilyet? Sokáig? Nem akarsz 
inkább kijönni velem a kertbe? 

Most sem felelek. A gyermek vállat von, majd rám 
mosolyog, és kifut a szobából. 

 
A szobámban ülök az asztalnál. Nemrég hallottam Alinát 

megjönni, most a kedvesét ébreszti. 
Nem vagyok egyedül, Taramar az ágyán gubbaszt, 

tekintete felhős, talán a tegnapi bor okozta fejfájás kínozza. 
De az is lehet, hogy nem szeret ebben a városban lenni. 
Megértem őt, én is gyűlölöm ezt a helyet. 

- Megjöttünk! - kiáltja a tolvajlány mögötte a gladiátorral. 
- Csakhogy. Már majdnem hajnalodik, és mi még mindig 

itt tetvészkedünk. Egyébként nyugodtan kürtöld el az egész 
kerületnek, hogy itt vagyunk. - szól közbe a tűzmester. 

- Hátrább az agarakkal, én legalább csináltam valamit, s 
nem a söntésnél vedeltem, mint egyesek - húzza fel az orrát 
Alina. 

A varázstudó szólna valamit, de leintem. Semmi szükség 
egy vitára órákkal a behatolás előtt. 

- Most a küldetésről vitatkozzunk, ha lehet. Tehát, a 
Szolgálat szerint azt a crantai kardot megszerezték az 
alcaraiak. 

- Még mindig nem értem, hogyan - szól Taramar. 
Felsóhajtok. 
- Egy dzsad karaván találta a Pentád közelében. Aztán 

belebotlottak Alcara lovagjaiba. 
- Lovagok. Persze. Belém több becsület szorult - fúj a 

gladiátor. 
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- Való igaz, a Mocskos Lovagok nem a tisztességükről 
híresek, de nem is oly precízek. Egy ereni zsoldos, a karaván 
védője, megmenekült és jelentette az esetet. Így tudtuk meg, 
hogy mit keresünk és a megmaradt rajzok által azt is, hogyan 
is néz ki. A szakértőink pedig egy crantai feliratként 
azonosították a dzsad írnok által leírt jeleket. De az alcaraiak 
legalább leálltak üzletelni Ranagol egyházával, s így - 
kémeink által persze - tudjuk, hogy Yankarba hozták a 
kincset. Talán ajándékul a városatyáknak. 

- Dartonra mondom, nem hiszem el, hogy vénségemre 
annak a nyomorult birkaistennek a templomába fogok 
bemasírozni. Ráadásul a hátunkat sem fedezi senki. 

- Dehogynem fedezi - szól egy hang kintről. Felismerem, 
úgyhogy mosolygok. Majd az ajtó is bevágódik. - És 
lehetőleg ne emlegessük feleslegesen a Hallgatag Urat. 
Hajlamos odafigyelni az ilyesmire. 

Két alak lép be. Az egyik - aki az előbb beszélt - 
gyászfekete csuhát visel, kezeit, arcát ráncok csúfítják, noha a 
vonásai alapján nem is lehet oly vén. Nyakában pedig ott lóg 
Dartonnak, a halál és a tréfák istenének jelképe, a 
varjúszárny. A másik karcsú, könnyed mozgású 
fegyverforgató. Hosszú palackzöld köpenye alatt bármilyen 
könnyebb fegyver elfér, de mégis tudom, hogy khossas és 
levéltőr rejtőzik a ruha mélyén. Egy egykor volt elf deinn 
nem viselne mást. 

Hranor döbbenten figyeli őket. Alina nem lepődik meg, 
már előbb kiszúrhatta, hogy kószál valaki a szoba körül. Az 
aszisz kardot ránt, de leintem. 

- Hagyd. Barátok. 
Csak Taramar közönyös. Mint általában. 
- Üdvözöl titeket Nirard Arastor! - A dartonita gúnyosan 

meghajol. - És A’hilal Sharrias. 
Az elf csak biccent, tekintetével a társaságot mustrálja, 

majd észbekap és gyorsan bezárja az ajtót. 
- Csak a biztonság kedvéért - dünnyögi halkan, fura 

kiejtéssel beszélve a közöst. 
- Taramar, Hranor és Alina - mutatom be csapatom 

tagjait. - Ők pedig - intek a jövevények felé - régi ismerősök 
egy erioni küldetésből. A Szolgálat küldte őket, hogy 
biztosítsák a hátunkat… 

- Vagy a visszavonulásunkat - dünnyögi halkan a 
tűzmester, majd befordul a fal felé. Gyilkos pillantást vetek 
rá, de nem néz rám. 

- Nem szóltam róluk, mert szigorú parancsot kaptam - 
folytatom -, és persze az sem volt biztos, hogy egy darabban 
ideérnek. 

- Ezer bocsánat, de mintha társak lennénk! - emeli fel a 
hangját a tolvajlány. Szemében a harag szikráit és 
bizalmatlanságot látok. 

- A lánynak igaza van, barátom - kapcsolódik be a 
gladiátor. - Bennünket, vagy legalábbis engem a kezdetektől 
ismersz. - Látom az összeszűkülő szemeiből, hogy ideges. 
Nem csoda. Az ő helyében én is az lennék. - Nem szokás 
mifelénk csak úgy elhallgatni a dolgokat. Tudom, a Szolgálat, 
meg minden, de mégis társak vagyunk. Vagy egy éve, a 
legutolsó küldetésünkön még azok voltunk. 

- Nyugalom uraim és persze hölgyem - próbálja feloldani 
a konfliktust a pap. - A Szolgálat vezetői szigorú parancsot 
adtak. Senkinek nem szabad erről a kis… hmm… erősítésről 
tudnia. Így még a látszatát is elkerülték, hogy önök várnak 
valakire. Nézzék el ezt a félrevezetést, a küldetést teljesíteni 
kell! 

A csapat lassan megnyugszik. Vagy csak úgy tesz. 
Mindenki tudja, hogy a küldetés az első. Az egyetlen. A 
személyes ellentétek várhatnak. Utána is lesz még idő 
elrendezni mindezt. Ha lesz egyáltalán utána. Valahogy úgy 
érzem, hogy nem. Különös egy sugallat, baljós ómen. 

- Többet nem vesznek rá ilyesmire, az biztos - viharzik ki 
Hranor a szobából. Alina fojtott dühvel követi. Egyikük sem 
néz az új társainkra. Taramar is kimegy, nem szól semmit. 

Egyedül maradok a pappal és az elffel. Egyre jobban 
hiányzik a feleségem. 

 
Újra a szobában vagyok. Alkonyodik, látom vörösen izzó 

falakból, a nap szobába beérkező vérszínű sugaraiból. Még 
mindig ülök. Most próbálok felállni, de még mindig nem 
megy. 

A nő ugyanott áll, ahol a múltkor. Most azonban nincs 
egyedül. Az ágyon - már ha az a távoli folt oldalt ágy - egy 
termetes férfi ül. 

- Most mi lesz atyám. Talált valamit? 
- Ugyanazt, amit eddig, leányom. 
Termetes férfiú, homokszín csuhát visel, övén egy 

buzogány függ. 
A nő szomorúnak látszik. Nem szól semmit. A pap - 

merthogy az előbb atyának szólították, az egyszer biztos - 
közelebb jön. Nyakában meglátom szent szimbólumát, a 
kettős orcát, Kyelnek, a teremtés és pusztítás urának jelképét. 
Az egyik fele mosolyog, az életet jelenti. A másik azonban 
örökké dühösen tekint a világra, s a vészterhes időket 
jelképezi már évezredek óta. A Vak Arc. Mintha engem nézne. 
Remélem, tévedek. 

 
Lassan hajnal van. Bár visszafeküdtem, nem sokat 

aludtam. Valahogy nem jön álom a szememre, nyugtalan 
vagyok. De nem számít. A küldetést be kell fejezni. 

A szobámban ülök, ölemben a kardom. Kinn könnyeznek 
az egek. A fegyver a fenőkőnek köszönhetően élesebb, mint 
valaha. Engem is meg kellene fenni. Én már rég 
kicsorbultam. Miért pont engem választottak? Nem akartam 
ezt. De hát a kötelesség az kötelesség. 

Tűz lobbanása ver fel elmélkedésemből. Taramar a szoba 
közepén ül, előtte lángok járják örök táncukat. Fel kellene 
gyúlnia az egész fogadónak, a padlón tombol Sogron 
szikrája. De nem történik semmi. 

A másik ágyon, ahol a tűzmester szokott aludni, most 
Nirard gubbaszt. A Darton-pap nyugodtan ül, nem szól 
senkihez. Tán istenével beszél. Bár én is megtehetném. 

Hranor száguld be a szobába, tar feje nedves, igencsak 
eshet odakint 

- Képzeld, minden jól alakul. - Elhallgat, észreveszi a 
dartonitát. Szemében kimondatlan kérdések csillannak, de 
nem hagyja el szó az ajkait. Még nem. Tudja ő is: a küldetést 
be kell fejezni. Minden másra ráérünk utána. - Alinával jártuk 
a város kocsmáit, és megtudtuk, hogy az alcaraiak embert 
vesztettek. Yankar urai nem engedélyezték, hogy 
boszorkánymestert is tartsanak, de mégis hoztak magukkal. 
Állítólag az egyik este ismeretlen kezek juttattak neki 
aranypénzeket, s miután megérintette őket, görcsbe rándult 
testtel bukott a padlóra. Állítólag egész éjjel hallani lehetett a 
sikolyait. Csak ez a rohadt eső ne esne. 

- Ez jó hír - felelem. - Akkor már csak papjuk van. Azzal 
csak elbírunk. Mi van a külső őrökkel? 
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- A figyelemelterelésről egy helyi szervezet gondoskodik. 
Húsz aranyam bánja. A kocsival mi van? 

- Azzal sincs semmi baj - felelem. - Az elf elintézte. De 
megbízhatunk a helyi tolvajokban. 

- A tolvajok és zsebmetszők többnyire készségesek, ha 
pénzt adunk nekik. Mondd csak, nem furcsa, hogy egy 
gorviki-alcarai bandától hemzsegő szentélybe épp egy 
hosszúéletűt viszünk? Ki találta ezt ki? 

- Nem tudom. De szükségünk van a szaktudására, és 
különben sem jön be. 

- Nem leszünk árulók, ha erre célzol - szól a pap. - 
Nyugodt lehetsz, húsz éve ismerem az elfet, megbízható. 
Engem meg ő ismer - mutat rám. - Ez nem elég? 

Hranor összevonja a szemöldökét. - De igen. De ha már 
így összegyűltünk, szólok a többieknek és beszéljünk át 
mindent újra. Lassan hajnalodik. 

- Rendben - felelem. - Van miről szót ejteni. De aztán 
aludjunk legalább egy órát. Szükségünk lesz az erőnkre. 

 
Mindent megterveztünk. 
A ház alig néhány lábnyira áll tőlem. Többhetes út után 

most kezdek először megnyugodni. Végre megérkeztünk. 
Tudom azonban azt is, hogy korai még az öröm. Benn még 
ezernyi csapda és jó pár remekül felkészített zsoldos várhat. 
Persze a Szolgálat jelentései szerint ezek nem tudják, mivel 
van dolguk, tán nem is őrzik annyira, de én azért még 
aggódom. Soha nem lehet elég óvatos az ember, ha egy 
Ranagol-templomba készül behatolni. 

Valaha talán egy tehetősebb polgár lakhelye lehetett, én 
legalábbis erre következtetek az épület méreteiből, 
díszítéseiből. A Kalmárnegyed ezen részén ritkák a hivalkodó 
épületek. A szentély tehát pusztán nagysága folytán is kilóg a 
sorból, pedig a Kosfejes hívei még uruk szimbólumát sem 
rakták ki a kapu fölé, csupán két bőrvértes harcos árulkodik a 
délvidéki mészáros híveinek ittlétéről. 

Kettő. Gyorsan elbánunk velük. 
Négyen ülünk a batárban. Mind a megszokott 

öltözékünket viseljük, a különbség csupán az, hogy most 
néhány kosfej alakú csat is díszíti-csúfítja ruhánkat. A mi 
feladatunk kifüstölni a benn lévőket, és ha tényleg jók a 
yankari kémeink értesülései, és a templom őrei, az alcaraiak 
tényleg nem tudják, hogy az a náluk lévő kard crantai 
eredetű, akkor még az is lehet, hogy betartották a 
Csillagnegyed urainak parancsát, és nem sorakoztatták fel 
odabenn a fél rokmundi hadsereget. Merthogy Yankar 
városának vezetői, a száműzött családok kikötötték a nemrég 
érkezett ranagolitáknak, hogy tizennégy harcosnál és egy 
papnál - ahogy a gorvikiak mondanák sacerdonnál - nem 
rejthetnek többet a szentély falai. Tizenöt. Szerencsés szám. 

Remélem, nem nekik. 
Persze arról már nem szólt a fáma, hogy a ház körül mi 

óvhatta a templom biztonságát. De hát ezért volt ott az elf 
íjász, ki egy láthatatlanság varázs takarásában várt az egyik 
háztetőn, és ha a benti összecsapásra - amelynek meglétét 
magam garantálom - felfigyelnének, és be akarnak majd 
jönni, akkor az ő dolga lesz levadászni minden bátor 
közelebb merészkedőt. Ha pedig menekülnünk kellene, még 
mindig itt a batár, kocsisa, a fekete csuklyás Darton-pap 
dolga lesz minket kivinni és vigyázni. A feladatra persze nem 
vágyott túlzottan, de a sorshúzás az sorshúzás. Meg hát lehet, 
hogy a Kosfejes papja valahogy megérezné, hogy egy másik 

hatalom képviselője van a templomban, ami időnek előtte 
véget vetne az akciónknak. 

Taramar szakítja félbe gondolatmenetemet. 
- Készülj, kezdődik. 
Valóban kezdődik. A lángok egy épülettel a szemközt 

lapuló alcarai számszeríjászok menedéke mögött csapnak fel. 
Még a batárból is ki lehet szúrni, hogy ezek ott fenn 
mozgolódni kezdenek. Ebben a pillanatban félrelibbennek a 
kocsi ablakát takaró függönyök, Hranor és Alina pedig 
fúvócsővel teszi ártalmatlanná az ajtót védő két harcost. A 
Szolgálat méregmestere jó munkát végzett, a siedonok 
pontosan abban a testhelyzetben bénultak meg, ahogy a lövés 
előtt álltak, így senki nem fogja kiszúrni ebben a káoszban, 
hogy nem unott őröket, hanem tehetetlen áldozatokat lát. Az, 
hogy nem fogják kikerekedett szemekkel bámulni a tüzes 
poklot, elhanyagolható részletkérdés. 

Mind a négyen kiszállunk. Kalandozóknak, felbérelhető 
zsoldosoknak tűnünk, kik uruk, Ranagol templomába jöttek 
áldozatot bemutatni. Tettünk is a látszat érdekében, bár a 
kosfej alakú díszek nagyon lekívánkoznak a ruhámról. 

Elindultam a templom felé, tükörképem apró darabokra 
hullik, mikor a tócsába lépek. Az elkábult siedonokra nézek. 
Ócska csizma, posztónadrág, sodronying és a fejtetőt takaró 
sisak, az övön egy ramiera és egy tőr. Úgy tűnik, a sacerdon 
több gondot fordít katonái fegyvereire, mint az öltözködésére. 

Az őrök meredten bámulnak maguk elé, tekintetük a 
semmit fürkészi. Remélem tényleg hatásos az a méreg és 
valóban olyan hosszú ideig tart, mint azt a csuklyás vénember 
mondta. 

Intek áldozatainknak. Hevesen gesztikulálva üdvözlöm 
őket, magamat és társaimat Ranagol hős bajnokainak 
nevezem, megfáradt vándoroknak, kik a legnagyobb úr 
kegyét kívánják e látogatással elnyerni. Persze a 
megszólítottak nem látnak és nem hallanak minket, 
mondókám a láthatatlan szemeknek és füleknek szólt. 
Remélem, elhiszik és olyan, magukat a világ közepének 
gondoló kalandozóknak néznek minket, akik százszám járják 
a vidék útjait. 

Figyelek, reménykedem, hogy egy apró hiba miatt sem 
érkezik nyílvessző a hátamba a szemközti épületen rejtőző 
lövészektől. 

Semmi sem történik. Vagy a tűz köti le őket ennyire, vagy 
bevették a mesét. Remélem mindkettő. 

Kinyitom a kaput, majd belépünk mind. Először én 
akarok, de a gladiátor megelőz. 

- A biztonság kedvéért - teszi hozzá. 
Értem én, egy csapatnak sem jó, ha idő előtt elveszíti a 

vezetőjét. Egy folyosó van előttünk. Úgy tűnik ez valamikor 
egy oldalsó bejárat lehetett, legalábbis erre következtetek az 
ajtó körüli fal repedezettségéből, a lehullott 
vakolatdarabokból. Ezt az ajtót később rakták ide, talán egy 
korábbi cselédbejárat helyére. Igen, ez lehet az oka. Az 
ablaktalan dísztelen folyosó is erre utal, a kétoldalt lévő 
néhány ajtó meg valószínűleg szolgaszállás lehet. Aztán 
észbekapok. Igyekszem kizárni a zavaró gondolatokat, nem 
tudom miért tört most elő belőlem az építész. Illetve inkább 
építésztanonc, valahonnan egy másik életből, egy sigranomói 
diák mindennapjaiból. Aki még ismerte az igazi boldogságot, 
akinek az apját nem ölték meg a toroniak. 

- Szolgaszállás - súgja Alina. 
- Most már őrszállás - felelem. Bólint. Tudja, hogy 

minden eshetőségre kell számítani. Nevet, mintha valami jó 
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viccet mondtam volna. Hogy ne fogjanak gyanút. De én már 
nem viccelődöm. Az építész még tudott olyat. 

Most egy kör alakú terembe érünk. Oszlopok, földből 
kinövő márványujjak tartják a mennyezetet, a falat apró 
szoborfülkék tagolják, bennük durva csonkok, a földön 
törmelék. A gorvikiak csak Ranagolt tisztelhetik, más ostoba 
bálványnak nincs helye. Kétoldalt ajtók, a mögöttünk lévő 
táv alapján most érhetett véget az L-alakú folyosó egyik 
szára. Ideje balra fordulni, a jobb oldali - pince? kert? nem 
érdekel - felé. Társaim csendben haladnak mellettem, az 
aszisz gladiátor az orrát vakargatja, tekintete idegesen 
pásztázza a környezetet. Alina merev testtartással halad előre 
- mindig ezt csinálja, ha ideges - csak a tűzvarázsló tűnik 
egykedvűnek. Még ásít is egyet. Irigylem őt. 

A baloldali ajtó kinyílik. Négy harcos lép be rajta. 
Ruhájuk, fegyvereik akár a kintieknek. Túl sok egy 
üdvözlőcsapathoz. Bár ezeknél a délvidékieknél ki tudhatja. 
Azt beszélik, ezek még nyugovóra is csak tőrrel térnek. 

- Legyetek üdvözölve Ranagol templomában vándorok. 
Elnézéseteket kérjük a szerény berendezésért, de hát ezek a 
yankari fattyak csak ezt a romos kúriát engedték oda. 

Ez is túl jó nektek, teszem hozzá magamban. - Úgy 
vélem, mindez lényegtelen. A Kosfejes jelenléte lényegíti át e 
falakat, ő megszentel mindent. Kár bánkódni, ne várjunk 
mást a kiemelkedetlenek városától. 

- Igaz - felelte a siedon. - Ranagol a legnagyobb, kegyével 
csak az erőseket pártfogolja - teszi hozzá gorvikiul. 

- S csak az erősek is érdemlik meg - felelem én is a 
Szentföld nyelvén. 

Valami azonban balul sül el. Meglehet, a gorvikiul 
elhangzott mondat valami jelszó része lehetett, vagy egy 
ismert imádság részlete, melyet folytatnom illett volna. De 
mivel nem tettem, így felfedtem kis csapatom az üldözők 
előtt. Erre utal az is, hogy parancs nélkül, minden őr 
egyszerre rántja ki ramieráját a hüvelyéből. A velem 
beszélőnek - őrkapitány tán - nem marad rá ideje. Bal 
öklömmel állcsúcson vágom, jobbom a kardmarkolatot 
keresi. Közben társaim is fegyvert húztak. Négyen vagyunk 
négy ellen. 

Aztán megsokasodtak az árnyak. A cselédszobák ajtajai 
kivágódnak, újabb négy siedont szabadítva ránk. A fáklyák 
fénye különös mintákat varázsol arcukra. Örökkön változó 
szörnymaszkokat. 

Közben Alina dobótőrt hajít a minket egykor üdvözlő, 
most a földről tápászkodó harcos torkába, aztán az újonnan 
érkezők felé fordul. Egyedül, egy rövidkarddal nem sok 
esélye van. Segítenem kellene, de nem tudok, egy 
fegyveressel vívok, Hranor pedig két másikat tart fel. A 
tűzmester, Taramar is észreveszi az erősítést. Szeme 
bíborszínben izzik fel, kezével furcsa jeleket ír a levegőbe, 
szája sosemvolt nyelv szavait mormolja. Aztán megtörténik. 
Az egyik fáklya hatalmas lobbanással életre kél és 
tűzförgeteggé válva szabadul a mit sem sejtő közeledőkre. 
Üvöltve válnak pernyévé mind. Látom a velem küzdő 
szemében a döbbenetet, úgyhogy kihasználom a meglepetés 
nyújtotta előnyt, és markolatig döföm belé a kardomat. 

Oldalra nézek, bár ne tenném! A gladiátor a lángba 
pillant, talán tudni akarja, hogy maradt-e valami a 
támadókból. De az is lehet, hogy a pusztítás érdekli. Mindig 
szerette a tüzet, örült is a tűzmágus csapattársnak. Ellenfelei 
gyorsan túljutnak a varázslat okozta sokkon. Az első döfést 
Hranor kivédi - ennyire azért nem bambult el -, a második 

siedon azonban kitör és az ellenfél nélküli Alinára támad. A 
lány a tüzet fürkészi, a túlélők támadásától tarthatott. Esélye 
sincs kivédeni. A ramiera a hátába fúródik, szájából vér 
szivárog. Holtan esik össze. 

- Neeeeem! - üvölti Hranor. A férfi odaugrik a lány 
gyilkosához, szemeiben sosem látott gyűlölet lángja lobog. 
Lecsap a kardjával. A harcos megpróbálja kivédeni, de nem 
sikerül, készületlenül éri ellenfele kitörése. Majd a gladiátor 
lesújt újra és újra, míg a siedon testéből csak szánalmas roncs 
marad. A falra freccsenő vér egy naplementében fürdő szobát 
idéz. Látszólag még az sem érdekli, hogy második 
ellenfelének fegyvere már legalább kétszer utat talált 
sodronyingjének szemei közt. Utolsó ellenfelünkkel, a 
Hranort megsebző alcaraival Taramar tűznyila végez. 

A gladiátor könnyeivel küszködik, kezei az egykori 
tolvajlány arcát simítják végig. Még mindig szépek a szemei. 
Így holtában is. 

- Hranor - teszem a vállára néhány pillanat múlva a 
kezem. - Mennünk kell. A küldetést be kell fejezni. 

- Te, te és az az átkozott küldetés! Mindig csak a küldetés, 
semmi más. Ha nem lenne ez az átkozott templom, akkor 
még mindig élne! Te okoztatd a vesztét, te és a küldetésed! - 
üvölti. Szemeiben különös őrület lángja. 

- Tudta mit vállal, ahogy te is - felelem. Mind tudtuk, 
amikor csatlakoztunk a Szolgálathoz. Amikor letettük az 
esküt. 

- Rendben, igazad van - mondja jó néhány pillanat múlva. 
Megnyugodni látszik, de látom, hogy remegnek a kezei. 
Kibírja a küldetés végéig. De tévedek. Elfordul tőlem, és a 
falhoz préseli tűzmestert. 

- És te! Megmenthetted volna. Mire valóak az átkozott 
varázslataid? 

- Nem tehettem. Fölszítottam ugyan a fáklya lángját, de a 
lányon nem segíthettem. Két formula használata közt el kell 
telnie bizonyos időnek - felei nyugodtan. Nem fél, látom 
rajta. Kimért és hűvös. 

- Időnek? Időnek?! Nincs időd arra, hogy megmentsd… 
- Elég volt! - parancsolom. - Fejezd most már be. A 

varázstudó igazat beszél, tudok annyit a mágiáról, hogy ezt 
igazoljam. A dühödet inkább az alcaraiakon töltsd ki, 
bosszuld meg szerelmed halálát! 

Ez hat, elengedi a tűzmestert. Nem örülök, hogy így kell 
befolyásolnom a barátomat, de nincs más választásom. 
Megnyugszom, aztán összeesek. Rámszakad a sötétség. 

 
Megint álmodok. Különös, még sohasem fordult velem 

elő, hogy ájultan bármi is járjon a fejemben. A szobában 
vagyok, a nő még mindig engem néz. Olyan szomorúak a 
szemei. Szólnék hozzá, de nem tudok. Mintha megnémultam 
volna. 

- Remélem jól vagy. Ma is egész sokat ettél. Képzeld, a 
fiadat ma megdicsérte az atya. Azt mondta, tanult ember is 
lehet belőle. Magiszter vagy pap. Hála érte Kyelnek. Te is 
örülsz neki, tudom. Látom rajtad. Ugye örülsz? 

A sírás kerülgeti, kisiet a szobából. Nem megyek utána. A 
falat bámulom. A nap által idevarázsolt árnyakat. 

 
Felébredek. Fájdalom nyilall az oldalamba. Hranor áll 

felettem, Taramar a bejáratot fürkészi. Vértem mellettem van 
a földön, sebeimet, amit a gorvikival való harc során 
szereztem, nagyjából ellátták. - Mi történt? - kérdezem. 
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- Az az átkozott ramiera mérgezett lehetett. Egész jól 
viseled, valami rövid ideig tartó szer lehetett. 

- Mennyi ideig voltam ájult? - kérdezem. 
- Néhány percig - feleli az aszisz. A lány teste ott fekszik 

mellette, a gladiátor keze kedvese jobbját szorítja. 
- Még nem érkezett meg az erősítés. Talán elbarikádozták 

magukat odabenn. Nehéz lesz áttörni. 
- Nem hiszem, hogy elmenekültek volna. Ezek a 

kecskeimádók nem olyanok - szól közbe a bejáratot figyelő 
tűzmester. - Én jobban aggódom kinti cimboráink miatt. 
Amíg te aludtál, volt egy kisebb csetepaté odakinn. 
Hallottunk néhány sikolyt. Remélem a kinti alcaraiak 
halottak. Az elfről és a dartonitáról viszont semmi hírünk. 

Meglehet, már nem élnek. Eme észrevételemet azonban 
inkább nem közlöm senkivel, nem akarom tovább apasztani a 
csapat morálját. 

- Meg kellene néznünk őket, hátha élnek - veti fel Hranor. 
- Nem! - utasítom el. - Lehet, hogy a kintiek pont erre 

várnak. 
- Akkor miért nem jönnek be? - kérdezi a gladiátor. 
- További külső támadástól tarthatnak. Arra már 

rájöhettek, hogy az a kinti tűz nem volt véletlen. Vagy azt 
akarják, hogy a bentiek intézzenek el minket. 

- Vagy egyszerűen halottak - mondom. Láttam az 
arcokon, hogy senki sem hisz nekem. - Bár az is lehet, hogy a 
gyújtogatókat keresik és fel sem figyeltek az embereinkre. - 
Ez láthatólag hatott. 

Persze ez nem valószínű, mégis elég hihető hazugság, 
önbecsapás ahhoz, hogy mindenki lenyugtassa magát, hogy 
mindenki bebeszélhesse: „Igen, biztos ez történt. Semmi baj 
sincs.” Ilyen a Szolgálat embereinek élete. Önbecsapások és 
öncsalások sora, küldetéstől küldetésig. És ezeket is mindig 
nekem kell kitalálnom. Mert a többiek hisznek nekem. Mert 
én vezetem őket. Talán a halálba. Hirtelen a feleségem jut az 
eszembe. Nagyon hiányzik. 

- Na jó, ebből elég! - állok fel. - Itt az ideje a 
cselekvésnek. Minél több időt hagyunk nekik, annál nagyobb 
az esélyünk a kudarcra. Minden újabb elvesztegetett perc egy 
újabb ellenünk kovácsolt terv. Azt mondom, menjünk be! 

Senki sem tiltakozik. Azt hiszem, túl akarnak már lenni az 
egészen. A tűzmester közel megy az ajtóhoz, közben különös 
szavakat mormolt. 

- Öten vannak benn - mondja. - Négy íjász és egy csuhás. 
Megsúgta a tűz. 

Meg fog halni. Tudom. Egy nyílvessző lesz az. Vagy 
valami más? Olyan homályos minden. 

Ismét mormol, de a hangok valahogy különösebbek, 
rémisztőbbek. Még a teremben égő lángok is mintha ennek a 
ritmusára mozognának. Bentről hirtelen egy különös hang üti 
meg a fülemet. Tűzropogás, majd egy kiáltás. Az íj húrjának 
pendülése. Majd hirtelen izzani kezd a zár. 

Taramar berúgja az ajtót. Lassan mozog, mintha valami 
különös méreg hatása alatt állna. De én tudom, hogy a 
varázslat miatt van. Ilyenkor túlzottan leköti a koncentráció, 
harcolni sem tud. 

A szentélyben döbbenetes látvány fogad. A magasban egy 
lángoló kígyó lebeg, pofája tüzes katlan, szemei akár két izzó 
lávarög. Az íjászok több láb magasból, az egykori polgárház 
alaposan kibővített báltermének felső ablakaiból lövik. 
Mindhiába, vesszeik ártalmatlanul suhannak át testén. Mire 
észrevennének, már késő. 

A tűzmester most már látja ellenfeleit, a kígyó farkával s 
pofájával támad. Két füstölgő torzóvá vált lövész zuhan alá. 
Közben én sem tétlenkedem, dobótőröm belevágom a 
harmadik íjászba, Hranor viszont elhibázza a negyediket. A 
varázstudó sem rest, tűzkobrájának fejét fordítja az íjász felé. 

De későn. Az ugyanis időközben rájött, hogy mit sem ér 
fegyvere a mágia ellen. A lecsapó kígyó megöli őt is, de keze 
már elengedte az ideget. A nyílvessző a mellkasán találja el 
Taramart, aki lehanyatlik. Estében nekicsapódik egy 
fáklyatartónak. A tűz pillanatok alatt beborítja ruháját, 
hatalma immár nem mentheti meg. Talán Sogron büntette 
meg eltévelyedett szolgáját. 

Újabb halál, egy újabb értelmetlen halál. Hranort úgy 
tűnik, nem érdekli, tekintete merev, életunt. Látom, hogy 
kész a halálra. A csuhást kezdem el keresni. Pillantásom 
végigfut az egykori drapériák megtépett roncsain, a 
tartóoszlopokba karcolt különös figurákon, Ranagol 
démonlovasain. Majd valahol a terme túlsó végében látok 
valamit. Jó húszlábnyira tőlünk, az egykori asztalfőnél, az 
összehordott bútorokra helyezett oltár mellett remegni kezd a 
levegő, egy alak válik láthatóvá. Vérszín csuklya, vézna test, 
az övön áldozótőr. A pap! Maga elé beszél, varázsolhat. Tőre 
a saját vérétől vöröslik, meglehet saját kínját és testnedveit 
ajánlotta urának. Mellette egy kard hever, markolata rozsdás, 
ám pengéje fényesen csillog. 

A kard! 
Nem várom meg, mi történik, előkapom a dobótőrömet, 

és a felé hajítom. De a fegyver sosem ér célt. A csuhás előtt 
eltorzul a tér, különös fodrokat vet a lég. A valóságon támadt 
résen egy hatalmas alak lép ki, páncélját különös vésetek 
díszítik, csatabárdját nincs ember, aki elbírná. Az arca 
pedig… azt a förtelmet nem felejtem el soha. Remegni kezd a 
lábam, tekintetem a falakat díszítő közönyös szobrokra téved, 
melyek egyikében felismerem a szörnyet. Arquuis! 

A pap holtan esik össze, ura, Ranagol láthatólag elfogadta 
felajánlását. Fontos lehet valakinek ez a kard, ha egy isteni 
küldött jön rá vigyázni. Nem tudom, hogy legyőzhetjük-e. 
Nincs más választásunk. Én indulok rohamra először, majd 
Hranor is legyűrheti döbbenetét, mert hallom a csatakiáltását. 

Én érek oda először, kardommal mellbe akarom szúrni. A 
lény bal karjával egyszerűen félrecsapja a pengét, mint 
valami ócska botocskát. Fegyvere a magasba emelkedik. 
Próbálom kivédeni, de nem megy. Túl lassú vagyok. A 
csatabárd lapja a halántékomat találja el, még hallom a csont 
reccsenését és a földre zuhanok. 

- Méltó büntetés lesz így élned - mondja. 
Olyan különös érzés. Hangok, Hranor csatakiáltása, majd 

halálsikolya. Hallom, hogy a lény odébb sétál. Talán az 
oltárhoz, a kardhoz. Nem érzek semmit, a testem olyan 
könnyű. Már a fejemben tomboló kínt sem érzem. Aztán 
eszembe jut a Szolgálat, a társaim, barátaim halála, az 
értelmetlen pusztulásuk. 

Nem! Tudom, hogy bezúzott koponyával halottan, de 
legalábbis ájultan kellene feküdnöm, de nem érdekel. A 
küldetést be kell fejezni! Felkapom a kardom, kivédem az 
Arquuis támadását, és egy csapással levágom a küldött fejét. 
Diadalmámor önt el. Győztem! 

 
- Meg…meghalt? - kérdezi a nő, könnyei, a lélek apró 

drágakövei a padlóra záporoznak. 
- Sajnálom asszonyom, jobb lesz ez így neki - feleli a 

Kyel-pap. 
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- De hisz jól érezte magát. Már sokkal jobban volt, mint 
néhány nappal ezelőtt - erősködik sírva nő. 

- Hisz álomvilágban élt asszonyom! - fakad ki a pap. - 
Soha nem épült fel abból a fejsérülésből, beszélni és mozogni 
sem tudott. A társai holtteste mellett találtak rá abban a 
templomban, azóta csak ül és néz maga elé. 

- Miért mosolyog akkor? 
- Talán legyőzte a démonait. 
A pap kivezeti a nőt a szobából. Még egy pillanatra a 

halottra néz, tekintete szomorú. Alakja árnyékba vonja a 
nyakában lógó medál felét. Csak a Vak Arc látszik már, a 
másik felét elnyelte a sötétség. 
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Paizs Tímea: Néma Sereg 
 

Kövek… Földnek csontjai. Szótlan figyelő strázsák. 
Fájdalomba, kéjbe, őrületbe dermedt szobrok. Lidérces 
álmok hűlt szemű istenei. 

Kövek… Cranta emlékei. Kapuk és körök, titkok és 
kulcsok. Lent a mélyben szívük egyre dobog. Vérük láva, 
dühük lassan hömpölygő folyó. 

Még alszanak… S ne akarj ott lenni, ha felébrednek! 
 
Valami van odakint! Valami hatalmas… Valami 

lebírhatatlan… Valami iszonyú és ősöreg. Bűzös posványba 
merült rompalota mélyén vár… Engem vár! 

Szólít, érzem. Csontjaimba mar, kiszívja belőlük az 
eleven velőt, vérem tüzes ércként zubog tagjaimban. Szívem 
vadul dobol mellkasom közepén, a fejem zúg, majd’ 
széthasad. Mikor jön már el a vég? 

Rég nem tudom, ki vagyok. Olyan ez, mintha rossz 
álomban volnék, melyből felébredni nem lehet. Fogva tart, 
nem ereszt a tudat, hogy utam hamarost véget ér. Nem elég 
hamar. 

Hívtak, jöttem. Messziről, igen, de hová? A hírhedt 
yankari Pentád szárazföldbe nyúló sarkára, ide, a sivataglakó 
nép északi fellegvárába. Dsidon… Harsány forgataga 
körülölel, és taszít, az illatszerek tömény párája undorral 
fojtogat. Por száll a kő felett, tarka kelmék libbennek 
körülöttem, finom és ritka anyagok: hófehér arakimsz, 
irigysárga selyem. Gyűlölöm mindet! 

Mit keresek én itt? Valaki belém karol, édes szagú teaház 
felé húz. Pergő nyelven magyaráz: nem értem mit mond - 
nem is érdekel. Mosolygok, és továbblépek, sötétlila 
köpenyem varjúszárny. Távolabb széles vigyorú dzsad 
kínálja méregdrágán ócska portékáját, foga vakító fehér, 
tökfurulya szavára fogatlan kígyó táncol az ócska, kézzel 
szőtt szőnyegen. Mutatványos dobálja mintás buzogányát, 
illuzionista varázsol virágot a szájtáti aljanépnek. Artista 
lépdel a kifeszített kötélen, tizenéves suhanc borotvahegyes 
tőrök közt egyensúlyozik fél kézen. Ócska wursli tetején 
mókás ruhákba öltöztetett majmocska cigánykerekezik a 
nyekergő dallam ritmusára. Dsidon él, jobban is talán, mint 
kéne, de figyelmemet nem köti le. Pillantásom átsiklik a 
színes kavalkádon, szellemek járják táncukat a napszítta 
ponyvák alatt. 

Örvénylik a tömeg, mint tavasszal a megáradt folyam, s 
tolvajok cikáznak benne, akár fürge halacskák. 
Félreérthetetlen rántást érzek az övemen, a ruhaujjból 
előszökkenő, alkarnyi acél alatt felsír a levegő… A seszín 
hajú kölyök vérszalagos torokkal hanyatlik hátra. Átlépem; 
mire kis teste a földre rogy, kezemben nincs már fegyver… 
Nem nézek rá, nem érint meg a halál, hisz nem ő az első, és 
aligha az utolsó, míg meglelem, amiért jöttem. Ó, bárcsak 
igazán tudnám, miért jöttem! 

Megyek az utcán, lassan elmarad mögöttem a zsibvásár, 
kifakulnak a hangok. Lépteim nyomán felkavarodik a finom 
szemcséjű por: koromnak látom. Szennylé patakzik a házak 
fala mentén: vérként tűnik el a kövek között. Valahol az 
emelet magasában szajha nyög kéjt mímelve: fülem mellett 
ostromgép sírja világgá kínját. Életre kel velem a város. 
Dsidon? Vagy valami más? 

Hol vagyok? A távolban tüzek égnek, felettem a borús ég, 
alattam a nyöszörgő föld. Színes cserepeken tipródok, 
fejemben átkot csikorognak a falak. Vak szemekkel néz a 
palota, csipketornya reves csontujj. Mintha engem vádolna, 
úgy mered rám, kifordult szárnyú kapuja kopott szájüreg. 
Ember és állat egyaránt szenved, a hőség már éjszaka sem 
enyhül, a Parlagföldet homokviharok dúlják. Minden sarkon 
járványok kuporognak, kontár vajákosok bosszúszomjas 
vérebei. Dsidon lenne ez? Az északi kis Ibara? Nem, nem 
hiszem. Igaz, én már semmiben sem hiszek… 

Rézrozsdás cégér vinnyog a fejem fölött. A fogadó 
majdnem üres, itt, a porfészek szélén már senki sem bérel 
szobát. A taverna is kihalt, nincs zene, nincs beszéd, nincs 
vendég sem; a vigyori, dzsad kocsmáros hajlongva mutatja az 
utat. Nyiszorgó, korhadt lépcsőn vezet fel a lakosztályokhoz, 
és sunyi képpel nyújtja a markát a semmiért. Ezüst csillan, 
yankari érme, zár kattan mögötte. Egyedül maradok végre, 
gondolataim zsibongva törnek elő rejtekhelyükről. Kilépek az 
erkélyre, félnapi járásra innét kísérteties fényben izzik a 
hírhedt Holtmocsár. Mocsár? 

Gigászi árnyék vetül rám, a látvány ismeretlen ismerős. 
Csigaházként tekeredő, óriási város, sziklából sziklára épült 
az idők hajnalán. Neve, mint minden más, homályba vész, 
mégis nyelvem hegyén táncol. Rőtarany falakat fürdet a 
holdfény, íves kapuk, kecses tornyok, büszke kupolák… S 
mindaz, ami belőlük megmaradt: romok. Beomlott tetejű 
házak, magukba roskadt templomok. Dögbűzt hoz a szél; 
temetetlenül rohadnak a megcsonkított holtak, míg mágiánk 
hadba nem szólítja őket újra. Érzem, hogy dübörög a föld: 
titáni szív a mélyben. Vas csikorog, zászlók emelkednek a 
keserű szélbe; ostromgépek nyikorognak, kötelek feszülnek a 
mágiával erősített hengereken, markukban mázsás kövek és 
olajjal teli hordók. Elkeseredés érint meg fagyos kezével, 
szomorú csókkal ölel át a reménytelenség. Ez lesz az utolsó 
roham… 

Kiráz a hideg, a távolban felfénylik a fojtó bűzéről ismert 
lápvidék. Értem nyúl a kétségbeesés, beburkol, mint a halotti 
lepel, és nincs erőm, hogy szétszaggassam. Lehúz, nem 
ereszt, pedig tőlem várják a megoldást azok, akik most 
odalent gyülekeznek. Mert eljöttek mind, itt vannak, a 
túlélők. Harcosok, ifjak és öregek, asszonyok és férfiak. 

Tágra nyílt szemmel nézem az éjszakát, és arcokat látok. 
Sápadt, elcsigázott, festett arcokat, kormos vérteket, 
kicsorbult kardokat. Ujjaim a korlát fájába karmolnak, a 
tömeg néma, tekintete fáradt. Halottak ők mindahányan, 
ahogyan halott a birodalom is, ahol élniük adatott. Halottak 
az istenek, halottak a városok, halott még a túlvilág is. 

Szembántó lázzal világol a mocsár, izmaimban sürgetés 
feszül. Menni, menni, menni! El innen, vissza, haza! Oda, 
ahol már várnak rám! De ki tudja, hol van az én hazám? Ott, 
lent, Délen talán, a gerincen túl, vagy itt, fent, Északon? 

Nincs, ki kérdéseimre választ adjon. Nem tudok aludni, 
szemeim véreresen égnek üregükben. A plafont bámulom 
ültömben, várom a reggelt, az új napot. Hallom, hogy kattan 
a zár és nyílik az ajtó. Puha léptek nesze az ágynál, 
párnasikoly, ahogy a tőr lecsap. Mosolygok: Csak ketten 
vannak. Ujjaim gyengéden simulnak a görbe tőrök 
markolatára, hang nélkül egyenesedem fel. Megérzik, 
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megfordulnak, arcukon döbbenet, az enyémen farkasvigyor. 
Előrelendülök, szétfolyik körülöttem a tér, mézbe ragadt 
bogárként vergődik az idő. Nem vagyok jó harcos, de volt 
módom alaposan megtanulni a leckét: az első csapást még 
védik, a másodikat már nem tudják. Egyszerre halnak meg, 
szívükben háromarasznyi kitűnő acél. Ólmos lassúsággal 
hanyatlanak le, kiömlő vérük bíborszín virágot rajzol a 
gyalulatlan deszkapadlóra. Ismerős érzés kerít hatalmába, 
ismét gyönyörködtet a halál. Széthasad előttem a valóság: a 
mozaikos kövön zöld páncélos alakok hevernek. Hajuk 
dérfehér kenderkóc, bőrük óarany, szemükben döbbenet… 
Lelkem gyűlölet mardossa, hátam mögött pokoli hangon 
hörög, lelkekre szomjazik legendáink réme, a kőből faragott, 
életre kelt Halál. Felüvöltök, felnyíló sebeimből a márgaszín 
padlóra csöpög belőlem az élet. Kardom véres: kyrek élete 
szárad rajta. 

Felkacagok, ahogy helyére kerül az idő; a holtak 
kimeredő szemének tükrében látom magam. Fiatal, 
tengerszemű nő, barna fürtök keretezte arc. Határozottan 
rajzolt, fejedelmi vonások, minden érzelem nélkül valók. 
Ércmaszk élő hús helyett… 

Elfordulok, tőreimet az egyik fickó ruhájába törlöm. 
Kinézek a mocsár felé: diadalmas, smaragdzöld tűzzel lobog. 
Egyre hív. Nem várhatok tovább. A vértengerrel kelő nap 
már úton talál. 

Megyek, különös álomban járok. Futok, mint téli erdőben 
a farkasok, lomhának tetsző mozdulatokkal, mégis kitartóan. 
Furcsa erő kerít hatalmába, izmaim remegnek a 
kimerültségtől, mégsem hagynak cserben. Mágnesként húz a 
büdös ingovány, elmarad mögöttem Dsidon, s vele mindaz, 
ami sosem számított. Elmarad a Pentád, őseink nagyszerű 
műve, az országnyi területen fekvő pentagramma. 

Fogynak a mérföldek, mint égen a holdak, ha rájuk 
parancsol az istenekénél is vénebb törvény, tüdőm sípol, 
érzem, kiszakad, szemem előtt színes foltok táncolnak, akár 
tarka zászlók az ünnepen. Felröppennek, bonyolult ívben, 
feltárva selymük pompás díszeit, s aláhullnak engedelmesen, 
ahogy a vonzás dictumai szólnak. Kezemben érzem rövid 
nyelük súlyát, minden inam pattanásig feszül, ahogy a 
magasba hajítom őket… Táncolok velük, mellettem rohan a 
táj. Nem látom, merre visz az út, feljajdulni sem tudok, mikor 
véget ér. Tehetetlenül, arccal bukok az eszméletlenség 
feneketlen kútjába. A sötétség befogad, elcsitít… 
Megpihenek. Anyám hangján súgja a végtelen: „Még nincs 
vége, de közel jársz!” 

Fekszem a nyálkás földön, nyitott szemmel, amerre 
nézek, félig iszapba süllyedve szobrok figyelnek. Egykor volt 
hősök pontos másai, kezükben mívesen faragott fegyverek. 
Földhöz tért szépasszonyok nyújtják kezüket az ég felé, 
sosem létezett, iszonyatosan csodálatos lények kiáltják felém 
dühüket. Cserbenhagytál, cserbenhagytál, cserbenhagytál! 

Fekve is szédülök, úgy érzem, rámszakad a világ teteje. 
Karcsú oszlopok hevernek körülöttem mindenhol, 
széttöredezve, ledöntve bár, de zord büszkeséggel. Beomlott 
kupolájú szentély guggol a haragoszöld növények között, 
mellette rúnákkal vésett ostromgép hullája; lapis lazulival 
kirakott medencében kénes iszap fortyog, mélye talán zöld 
páncélos csontvázakat rejt. 

Csend van, a legrosszabb fajta: vészjósló és konok, mint a 
tükörből visszatekintő képmás. Nehezemre esik mozdulni, 
lihegek még mindig, kezem, lábam mázsás kolonc. 
Feltápászkodom, minden porcikám sajog, mintha megvertek 

volna. A holmimat valahol elhagytam, nincs meg, ruhám 
poshadt víztől szaglik. Elindulok, amerre ösztöneim 
vezetnek. Tudom, hogy engem nem nyelhet el a mocsár. 
Tévedhetetlen biztonsággal járok az ingatag talajon, 
homlokom mögött egy széles, kövezett utca képe kanyarog. 
Kinyújtom a kezem, ujjaim égetett, mázas cserepet érintenek. 
Szinte feldalol, köszöntést kiált, hangjához rögvest újak 
csatlakoznak. Öröm tölti el a szívemet, rég látott vendég, 
viszonzom kedvességüket. Üdvözlöm a köveket, ahogy azok 
engem: szavak nélkül, mégis ékesen, s közben nevek 
kavarognak a fejemben, sosem hallott, idegen betűhalmazok. 
Baál-Káin, Belizár, Malchizedech. Te csak Zarazuummal 
törődj, mondja valaki, hangja fáradt, lenéző. Csak azért, hogy 
tudjam, hol a helyem. Crotont hagyd ránk. 

Te csak Zarazuummal törődj… Fejbe kólint a felismerés: 
a hely, ahol állok, maga a régen holt agyagváros, melynek 
neve: Zarazuum. 

Köd gomolyog elő, kísérteties paplan, halott szemekkel 
figyelnek a göcsörtös fák. Száraz gyökér vet gáncsot; 
megállok, hátranézek - csak a sötét jön utánam. Az égen 
gyülekezni kezdenek a fellegek, a bátorságára lelő szél 
nagyot rúg a nedvesen tapadó avarba. Riasztó táncba fognak 
az árnyak, dúdolnak a kortól arctalan szobrok, szavukra 
távoli mennydörgés felel. Villám hasít az egyik elsorvadt 
fába, éles-kék fényénél látom, hogy nem vagyok egyedül. 
Márványba álmodott alakok vesznek körül, testüket nem védi 
mágia: halandók, akár megalkotóik, az idő rabjai mind. 
Vonásaikat könyörtelen kezű évszázadok törölték le, ruhájuk 
faragott ráncaiban az elkerülhetetlen halál bogarai laknak. 
Mégis léteznek, pusztulásukat hiába siettették annyian. 

Csendből lett, csenddel telt angyalok. 
Néma Sereg. 
Lehunyom a szemem, arcom eső mossa, helyettem s 

velem sír az ég. Üvöltenék, de képtelen vagyok rá, lelkemben 
tanyát ver a kővé dermedt had éneke. Dalolnak, igen, s nem 
hallja más, csak én, ám a míves vezérszólam visszhangtalan 
kong odabent… Hiszen nincsenek falak, nincsen semmi sem: 
szörnyeteg belsőm lerontott oszlopú, égmagas csarnok 
csupán. Nincs fény és nincs árnyék odabent, csak az 
örvénylő, mindent magába nyelő űr. Sikollyá torzul a dal, a 
strázsák arca felém fordul, vak szemükből fekete vér folyik. 
Repedések pókhálója fut szét testükön, vádolnak, vádolnak, 
vádolnak, s kérdezik, hogy miért, miért, miért, aztán porrá 
omlanak mind. 

Megtántorodom, nekiszédülök a mellettem álló alaknak. 
Felnézek: a kőszeráf mögött felfénylik, robbanva tágul ki a 
tér. Széthullik bennem, s körülöttem minden, egyedül 
maradok a mélységgel szemben. Magába nyelne, érzem, mert 
feneketlen az örvény, ám célja más… 

- Így múlik majd el melletted minden: szemed örökre a 
múltba tekint, s nem látja át a jelent - üzeni kriptahangon a 
végtelen. Kiszáradt torokkal kapok levegőért, fojtogat a jóslat 
iszonyú igazsága. 

- Mert magad vagy az idő, mely rontás minden 
oldalnak… Zaedar, pusztulás istennője, üdvözlet teneked! 

Sípolva szakad ki belőlem a jajszó, lefoszlik rólam az 
emberség máza: fiatal testem fölött átveszi az uralmat a 
húszezer esztendős lélek. A mocsárban vagyok megint, 
komor épület-hullák között, szétporlott karjukat felém 
nyújtják az angyalok. Jeges lángok gyúlnak, megannyi 
lidércfény, miközben bömbölve támad fel a szél és kergeti 
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szét az esőfelhőket. Odafent felragyognak, majd kihunynak a 
csillagok, halálfővé sorvad a vörös hold. 

Megremeg a föld, szíve disszonáns, ördögi ritmust ver; 
fülemben sámándobok duhognak. Rohanok, nincs, mi 
megállíthat. Palota állja utamat; málló falú, dohszagú kövek, 
iszonymagas torony, repkény takarta, tört üvegű rózsaablak. 
Az otthonom… Zarazuum közepe, a holtában is tiszteletet 
parancsoló matróna: a fellegvár. 

Betaszítom a mázsás, bronzveretekkel ékes kaput, 
felsírnak a zsanérok; a geometrikus mintázatú köveken 
békanyál, és másfél ujjnyi büdös víz hasal. Megtorpanok: Az 
őrült magasba kanyargó, cseppkőre épült lépcső alján 
farkasfejű kutyaszörny vicsorog. Teste oroszláné, farka 
láncos buzogány, karmai obszidián kardok. Szeme izzó 
zsarátnok, csupafog pofájából méreg csorog, lyukat mar a 
kőbe. Izmai feszülnek, lapít, ugrásra készen, ahogy parancsa 
szólt egykor… 

- Kushadj! - kiáltom; a szó, ahogy végigcsorog a 
torkomon, szinte éget. Idegen a nyelv, nem embernek való, 
minden hangja karcol, de Cerberus, a Kapukat Vigyázó, 
hallgat rá. Füleit hegyezi, pofáját bezárja… Fel se fogom, 
ellépek mellette; busa fejével morogva törleszkedik a 
kezemhez. Játékos kiskutyaként szegődik a nyomomba; 
öröme mosolyra késztet. 

Hazaértem? Majdnem. Még néhány dolog hiányzik. 
Megálljt intek hűséges társamnak, előttem a komor, 
kovácsoltvas ajtó mintáiban teremtés előtti, legyőzhetetlen 
titán - a Leviatán - tekereg. Füstszín cserepek morzsolódnak 
szét csizmám talpa alatt, tudatom mélyéről fényárban úszó, 
jókora bálterem képe kúszik elő mérgeskígyó gyanánt. 
Egyedül lépek át a küszöbön, odaát eleven a homály. 
Csontkezek markolnak meg, emlékek rohannak le; félelmetes 
katonák közt rogyok térdre. Harcolnék, de nincs értelme: se 
páncélzattal, se fegyverrel nem bírok ellenük. Nincs 
kegyelem, tudom, érzem. Az ezüstrozsdás tükrökben 
megelevenedik a történelem. Mindaz, ami én voltam. 
Helyükre kerülnek a dolgok, értelmet nyernek az álmok. 
Értelmet nyer annyi év szenvedése, értelmet nyernek a hátam 
mögött elmaradó mérföldek ezrei. Talán… 

Hátára vesz a Kígyó: tanácsteremben állok, zord arcú 
férfiak gyűrűjében. Vértezetük horpadt, arcuk nyúzott, 
tekintetüket gondok felhőzik. A simára csiszolt bazaltasztalon 
térképek: mindaz, ami egykor Cranta volt, s ami most a 
messziről jött népek igájában nyög. A Felhőtartományok, 
Kelet-Cranta, a Tengeri Birodalom. Atyáink hagyatéka, a 
fegyvert nem, csak mágiát ismerő háborúkban széttépett 
ország. 

Te csak Zarazuummal törődj! Crotont hagyd ránk! - 
mondja egyikük, kék szeme fagyott jégszilánk. Díszes 
mellvértjén papok emelik az áldozat kimetszett, még dobogó 
szívét a villámoktól fénylő mennybolt felé, elkoszolódott 
szalag hirdeti rangját. Hogy ő a legnagyobb, az utolsó a 
Háromból. Hogy ő a fejedelem, vére s hatalma jogán különb 
mindünknél. 

Tudom, hogy nem bízik bennem, ahogyan senkiben sem, 
és tudom, hogy megérdemli a sorsot, ami reá vár. Térdet 
hajtok, jobbom a szívemen, kizárom gondolataim közül alig 
palástolt megvetését. Ahogy parancsolod, fejedelem. 

Te csak Zarazuummal törődj… Te csak Zarazuummal 
törődj… 

Szívemet savként marja e néhány szó. Zarazuum… 
Kürtök rínak fel, mohazöld páncélokon táncol a tűzfény, 

távol van a tanácsterem s távol a hős férfiak. Egyik sem él 
már: utolérte őket a végzet, és a hódítók dühe. Városaik falát 
lerombolták, földjüket sóval hintették be, ahogy a győztesek 
közt évezredek óta szokás. Croton sincs már, romjain kyr 
házak épülnek, halott a fejedelem, kyr császár ül trónusán. A 
múlté a Hűségesek Gárdája, helyükön Pusztítók állnak, talpig 
eleven páncélban, övükön lunírból kovácsolt penge. Elesett 
Móchis, a keleti végeken, az éhesen vicsorgó armadával 
egyedül a mi falaink dacolnak. Nincs kedvem mosolyogni a 
büszke, ostoba férfiakon, nem feszíti belsőmet már a régi 
láng: lám, alábecsültek, s míg ők elbuktak sorban, az én 
városom kitartott. Igen, kitartott, mostanáig. Száztíz esztendő 
kín és könny után veszni látszik minden. Hiába harcoltunk, 
haldoklik a remény. Kilépek az erkélyre, odalent a sereg. 
Egykor békés városlakók, most fogukat vicsorgató, vackukat 
védő félállatok. Elcsigázott, harcba, szenvedésbe belefáradt 
arcok tekintenek fel rám. Messze alattunk, a város lábainál a 
kyrek mozgásba lendülnek. Legalább tízezren vannak… Mi 
harmadannyian talán, ha beleszámolom az angyalokat és a 
holtakat is. Varázstudóm alig tucatnyi: egyszerű sámánok 
mind, szellemek s állatok szólítói. Tudományuk nem 
csatamezőre való: akik értettek a hadhoz, egy se él már. 

Egyre csak néznek, szavakat várnak, biztatást és reményt, 
de nincs mit mondanom. Szavaim üresen csengenének, 
bármily magasztosak is, a dolgát rég megtanulta a város 
apraja-nagyja: tudják, hogy eljön a pokol, de azt is tudják, 
akárhány ördög lépjen is be városuk kapuján, nem fogja 
könnyedén elfoglalni otthonaikat. Sápadt arcukon elszánás: 
inkább a halál, mint a szolgaság! A békeajánlatokat 
elutasítottuk; a követek levágott fejét hadigépeimmel 
lövettem vissza a kyrek táborába. Félreérthetetlen üzenet volt, 
a hódítók megértették. Fokozták a nyomást, körülzárt 
városomra idegen mágia dühe zúdult. 

- A védművekre! - kiáltom végül, s ezer torok felel rá 
hurrát. 

Zuhogni kezd az égből a kénköves eső, a hajítógépek 
roppant markában naftával teli hordók és mázsás 
szikladarabok. Rohamra indulnak a hódítók zöld páncélba 
öltözött katonái, a keskeny szemű mágusok ujjairól halál 
sistereg felénk. Vicsorogva szállunk szembe velük. Remény 
nélkül, puszta dacból. Robajlik a föld, ahogy munkára fogom 
méhének erőit: vulkán születik a fehérhajúak serege előtt, 
láva nyeli el őket mindenestől, de ők csak jönnek és jönnek. 
Utcáról utcára, lépésről lépésre közelednek. Fogcsikorgatva 
harcolunk ellenük, egyedül, saját erőnkből, szívünkben a hit, 
hogy kitarthatunk, csak most, még az egyszer. Égen-földön 
egyetlen istenünk maradt: őseink vére. Távoli atyák 
lelkünkbe zárt árnyékai. Szánalmas délibábok ők, nem igazi 
istenek, nem foghatók a hódítókéihoz, tudjuk jól, mégis, 
imánk hozzájuk száll most, a végórán. Reményt kérünk az 
idő kezdetén éltektől, és erőt, hogy segítsenek kitartani, vagy 
ha azt nem lehet, hát engedjenek büszkén, vérünkhöz méltóan 
távozni. 

Fájdalmas, csikorgó nesz riaszt fel a varázslás 
révületéből: Zarazuum alapjaiban rázkódik meg, amikor 
találat éri az eleven sziklából sarjadt erődöt. Lenézek: övék 
az első védelmi vonal, a fellegvár sebzett tornyából kövek 
záporoznak ránk. Por és vérpermet szitál rám, egy kisebbfajta 
hegynek megfelelő sziklatömb alatt salakká morzsolva hever 
utolsó segítőm. Nincs időm a gyászra, a hódítók egyre 
jönnek, vasalt csizmás lábak tipródnak az elesetteken. Süvít, 
örvénylik körülöttük a mana; hatalom szikrázik felettük. Akár 
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a glóriás angyalok, kiket istenük küldött a gyarló halandók 
megsegítésére, úgy járnak közöttük a varázstudók. Gyűlölöm 
őket, mindennél jobban! Gyűlölöm, gyűlölöm, gyűlölöm! 

Észbe kapok, mielőtt elveszne minden. Nincs helye 
érzéseknek! Zarazuum még áll, odalent összeszorított szájjal 
küzdenek városukért az egyszerű emberek. Értük kell 
kitartanom, ha magamért nem is: nem hagyhatom őket 
cserben azért, mert… Én is ember vagyok. 

Röpke összpontosítás: a varázsigék ellen szőtt háló még 
kitart, körülöttem kifordult tagokkal, üvegesedő szemmel 
fekszenek a város utolsó sámánjai. Megtették, amit kellett: 
életük erejét áldozták fel azért, hogy mi kitarthassunk. 
Nélkülük Zarazuum védelme kártyavárként omlott volna 
össze a roham első pillanatában. Angyalaim hada, a Néma 
Sereg lassan ébred évszázados álmából; ha lenne elég erőm, 
hamarabb lefoszlana róluk a tetszhalál. Harminc éve tart 
eszmélésük; az ostrom első napjaiban szólítottam őket. 
Tagjaik még bénák, de lelkük már eleven: az én szememmel 
látnak, az én fülemmel hallanak, az én szívemmel éreznek. 
Ha eljő az idő, és szemükben felgyúl az éteri fény, a kyr 
seregek térden csúszva kotródnak vissza oda, ahonnan jöttek. 
Ha felébred a Néma Sereg, nem lesz, aki útjukat állhatná. 
Szárnyukkal tornádót kavarnak, torkukból magmát köpnek, 
pillantásuk nyomán megolvadnak mind a fémek. Zarazuum 
állni fog az idők végeztéig, Zarazuum lesz a birodalom 
örököse, és a Néma Sereg katonáinak nem parancsol más, 
csak Zarazuum ura, a Kövek Hangján Szóló! Győzni fog 
Cranta! Győzni fog az ember… 

Szilánkok vágnak arcomba, megannyi apró vércsekarom, 
s a fájdalom kijózanít: a Néma Sereg holt-eleven, mozdulni 
képtelen szoborpark csupán; díszek, melyek életre 
serkenéséhez talán még egy évtized sem elegendő! 
Álmodhatunk, de fájni fog a reggel. Zarazuum hamarosan 
visszatér a porhoz, melyből emeltetett. 

Az élők serege egyre hátrál, de a hódítók megfizetnek 
minden lépésért. Torkom véres, minden hang karmol, ám a 
crantai és kyr vértől vöröslő utcákat pokollá teszi a varázslat. 
Megolvadnak a kövek, magukba nyelik a zöld vasba burkolt 
csizmákat, szakadékok nyílnak, majd zárulnak be ott, hol 
állnak. A pusztítás vágya megrészegít, nem vagyok többé 
önmagam. Elmémnek súlyos ökölként feszül az idegenek 
bűbája: magába szívja gondolataimat, szinte érzem, ahogy 
elpárolog belőlem minden. Megüresednek szívem rejtett 
zugai, kihűlnek az érzések, elvész az akarat, mely összetartja 
a várost védő mágikus pajzsot. Érzem, hogy nagy a baj, de 
tenni ellene nincs erőm: letaglóz a hirtelen jövő mentális 
támadás, melynek utat saját ostobaságom nyitott! 

Sikoltok, véremből szívom el az erőt, mindhiába, a kyr 
varázstudók összehangolt támadása áttöri Zarazuum mágikus 
védműveit. A csapás engem földhöz vág, megvonaglik 
alattunk a szikla. Mindenki érzi: közel a kyrek győzelme. 
Katonáim hátrálnak, feladni kényszerülünk a második sáncot 
is. Talpra vergődöm, érzem, hogy csontom sajog, átdöfte a 
bőrt lábamon. Látom, hogy elveszett minden, nincs értelme 
már a harcnak. 

- A fellegvárba! - adom ki dörgő hangon a parancsot. 
Nem hallhatják meg hangomban a szenvedést: én vagyok a 
parancsnok, én vagyok a város ura. Még nem győztek le. A 
város így is erős… Erős? 

Vasalt kapuk zárulnak be a hódítók előtt; faltörő kosokkal 
próbálják feltörni a vasalt szárnyakat. Tudják jól, hogy 
gólemekkel nem érdemes próbálkozniuk: saját kárukon 

tanulták meg, kemény évek alatt, hogy a föld kincsei a 
magamfajtáknak szolgálnak. Görögtűz zubog, üstből öntjük 
rájuk, pokoli fényben fürdenek a halálra sebzett utcák. 
Varázst üvöltök, szavaimra a lángokból tornádók születnek. 
Forrón sepernek végig az ostromlókon, a kyrek iszonyú 
gyötrelmek közepette sülnek bele díszes páncéljaikba. 
Csatamágusaik azonban állják a sarat; magukba nyelik a 
tomboló forgószeleket, válaszuk sem késik soká. Egyedül 
szállok szembe velük, sámánjaim egytől egyig halottak - az 
utolsót a leomló párkányzat vitte magával. Erőm egyre fogy, 
nem tudom, meddig tartóztathatom fel őket. Kétségbeesetten 
küzdök ellenük, meglehet hiába: városomnak sorsa halál, 
ahogyan az enyém is az. Halál, halál, halál… A szó erőt ad. 
Nincs már mit vesztenem, lelkem a kutyáké, testem úgyis 
elenyészik, ha ideje kitelt. 

A kyrek pedig jönnek: ezrével vonulnak az elesett 
utcákon, átlépve saját társaik tetemeit. Hiába kelnek fel a 
holtak, nem állíthatják meg őket. Senki és semmi nem 
állíthatja meg őket többé, talán csak az istenek. Istenek? Ők, 
akik elsőként hódoltak be a messziről jöttek túlvilági 
entitásainak? Ők, akik miatt a hazájukat, földjeiket védők 
soha nem távozhatnak el e világ térségeiről, mert nincs 
mennyország, és nincs pokol sem, melybe fogadná lelküket? 
Köpnöm kell, ha rájuk gondolok; nem tart vissza senki, hogy 
meg ne tegyem. Fohászom az ősökhöz száll most, az utolsó 
órán, amikor látom, hogy a kyrek elit alakulatai már a 
fellegvár kapujánál járnak. Ha pedig betörik… Mert be 
fogják törni, ebben nem kételkedem. Megmaradt embereim a 
citadella hadigépeivel próbálják meg feltartóztatni őket, 
miközben én belépek az erkélyről, hogy még egyszer, 
utoljára láthassam meggyötört palotám legszebb termét. 
Megállok a plafonig érő, fénylő ezüsttükrök egyike előtt, 
benne egész életem. Párok táncolnak mögöttem, harsány, báli 
tömeg, halk zene szól… Sajnálom, hogy így kell lennie… 

Utolsó varázslatom minden eddiginél hatalmasabb lesz, és 
ha az eltávozott hősök is úgy akarják, megfosztja diadaluktól 
a hódítókat. Még egyszer, utoljára hatalmába kerít a 
büszkeség: lehet, hogy elesik Cranta, elfogy, felolvad az idő 
sodrában, ám én leszek az egyetlen hadúr, akit nem győztek 
le, és az enyém lesz az egyetlen város, melyet sosem vettek 
be az eleven-vértes harcosok. Könny mossa arcomat, örömé 
és bánaté egyszerre, ökölbe szorított kézzel zúzom szét a 
Valóságot jelképező tükröt. 

Vér fröccsen, kimondom az utolsó szót: a legvégső 
parancsot, melynek nem állhat ellen a vérünkben ázó föld. 
Felhasadnak a mindenséget összetartó kapcsok, megbomlik 
az anyag törhetetlennek hitt egysége: sárrá mállik a büszke 
kő, a sziklára épült város nyögve, sírva kezdi meg útját a 
dágványba. Akár a büszke hajó, ha léket kap, s hullámsírba 
száll, magával rántja mindazt, mi körülötte áll: iszapba fúl a 
kyrek rohama, a lassan testet öltő mocsár magába nyeli nehéz 
ostrom-masináikat. Macskaléptű vajákosaik latba vetik 
minden erejüket, hiába. Enyém a Kövek Szava, és immár 
lehetetlen megálljt parancsolni az önpusztító folyamatnak. 
Lehetnek népük leghatalmasabbjai, akkor sem lesznek 
képesek rá. A földmély ereje nekem szolgál. Kárörvendően 
figyelem kétségbeesésüket: mulattat a halál gondolata, de a 
mosoly már nem őszinte. 

Mert nincs mit tenni, Zarazuum tizenegy évtizeddel az 
ostrom kezdete után most elesik. A kyreké a fellegvár, a 
meggyalázott földben egyre mélyebbre süllyed az egykor 
győzhetetlen sereg, de hiába minden, mert diadaluk üres lesz, 
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mint a partra vetett kagylóhéj. Menekülnek, akár patkányok a 
halálos sebet kapó hajóról: a kövekből születő ingovány nem 
kíméli őket sem. Vértes alakok lökik be a kovácsoltvas kaput, 
nem várom meg, hogy kardot emeljenek rám - támadok. Mire 
feleszmélnek, egyikük már halott: a görbe tőrök úgy hatolnak 
át az eleven páncélon, mint kés a vajon. Az életben maradt 
katona vad dühvel veti rám magát, támadása kiveri kezemből 
a hosszabbik pengét. Megsebez, rövid idő alatt többször is; az 
egyik vágás nagy eret ér, megszédülök. Arcomat elönti a vér, 
a homlokomon ejtett seb lüktet, nagyon fáj. Érzem, hogy 
fáradok, karom könyékig zsibbad, ahogy hárítok egy 
végzetesnek látszó csapást. Tudom, hogy nincs kegyelem: 
vagy ő, vagy én. Kiömlő véremen elcsúszva közel jár, 
megérint a végzet keze. Nincs erőm felállni, háton kúszva 
próbálok menekülni a zöld páncélos démon elől, hiába. 
Utánam lép, megemeli másfél kezes kardját: pontot akar tenni 
a harc végére… Arcára halotti maszkként fagy rá a döbbenet, 
arccsontját balkezes tőröm fúrja át. Felsóhajtok, remegve; a 
hátamat a falnak vetve sikerül talpra állnom. Az ablakhoz 
vonszolom magam, lenézek egykor gyönyörű városomra. 
Könnyek folynak végig arcomon; a pusztulás, mely régen 
olyannyira gyönyörködtetett, nekibőszült hóhérnál is jobban 
gyötör. Az agyagszín falakat lerombolták, házaink égnek, a 
délceg tornyok csonkán vádolják az eget. A boltívek 
berogytak, a szűk sikátorokban üvegessé olvadt a kő. Az alsó 
szinteket már elnyelte az enyészet, angyalaim derékig, mellig 
merültek a posványba. Elgyötört hangjukon megváltásért 
könyörögnek, mindhiába. Amit tehettem értük, már 
megtettem: hogy a halál ne fájjon nekik, elengedtem őket. 
Ami élt, most megfagyott megint, miközben Zarazuum 
elbukott, s vele elbuktam én is. Én… 

Fáj a magány, fáj a vereség és fáj, hogy meghalni kell 
látnom mindazt, amiért annyi éven át küzdöttem. Fáj, hogy 
katonáim nyugtot nem lelve csapongnak az anyagi világhoz 
láncolva; fáj, hogy nincs túlvilág, ami befogadná szegény 
lelküket. Fáj, hogy angyalaim panaszos üvöltését hallva nem 
segíthetek, fáj, hogy nincs remény. Fáj minden, fáj a lét, de 
fáj az is, hogy mennem kell. Fáj, fáj, fáj, nagyon fáj… 

Ólomsúllyal nehezedik rám a kín, szemem ég, lelkem vérét 
elfolyattam rég. Nincs több könnyem, összerogyok, letaglóz a 
látvány. Bőröm kifehéredik, a vér egyre lassabban kering 
ereimben. Szívem ki-kihagyva dobban, végül megáll; 
lehanyatlom. A kövek susognak körülöttem, mind a maga 
módján fogad. Fecsegnek, locsognak, kacarásznak, mint a 
gyerekek, bökdösnek, mintha nem ismernének. Érdeklődve 
figyelnek, nevemen szólítanak. Zaedar, Zaedar, Zaedar, 
visszhangozzák… 

Ott állok most, ahol annak idején, mikor városom a 
mocsárba fulladt és a kyrek szörnyű áldozata hiábavalónak 
bizonyult kiemelésére. Előttem tulajdon testem hever, üresen, 
fájdalomba dermedve. Világtalan tükrökben látom magam, 
tagjaimba visszatér az erő. Érzem, hogy kiszabadulok a 
fogságból, emlékszem mindenre. A múlt puhán karjába zár, a 
jelen visítva menekül a terem legtávolabbi sarkába. A kövek 
zsibongva szólongatnak, beszélnek hozzám a maguk durva 
nyelvén. Isten hozott, Zaedar! Isten hozott itthon… 

Nézem magam, tisztán látom gyengeségem. Lesújtok a 
kővé dermedt alakra; puszta öklöm elegendő, hogy darabokra 
zúzzam önmagam. Felsikoltok, kis híján kettétép a semmiből 
születő örvény. Egyedül vagyok, egy a testem és egy a 
lelkem. 

Zaedar vagyok hát, a Néma Hadúr, a Kövek Hangján 
Szóló. Én vagyok, én, én, én! Bűzös posványba merült 
palotám mélyén várok sok-sok éve már… 

Én vagyok a bestia, én vagyok az elsüllyedt város ura! 
Enyém a Néma Sereg, mely diadalra segíthette volna Crantát, 
ha angyalaimat el nem nyeli a dágvány, s bánatomban kővé 
nem dermedek magam is! Enyém a kövek szava! Enyém a 
legősibb mágia, mely szolgálni készteti minden őselemek 
legerősebbjét, a földet. Ó, igen: Ő a legnagyobb. Kioltja a 
tüzet, mert megfosztja az éltető levegőtől. Mocskossá teszi a 
vizet, hogy többé senki se ihassa meg. Testvére a szélnek: 
egymást átölelve nincs náluk hatalmasabb fegyver. 

Jöjjetek, kedvesem, jöjjetek hozzám! Mesteretek szólít! 
Ébredjetek mind, Zarazuum kövei! Ébredj te is, Néma Sereg! 
A világ napjának bealkonyult… 



Elfeledett Crantai Örökség  

  
26 

 
Verren Dolf: Tilalmas tűztekercsek 
 

Utolsónak érkezett a fogadóba. Intett a csaposnak, hogy 
egy korsó sör lesz és ledobta zsákját üresen hagyott széke 
mellé. A leghátsó, emeleti ivórésztől távol eső étkezőasztal 
köré telepedtek le a többiek, ahol jó rálátás nyílt a forgalmas 
utca porára. 

- Már azt gondoltuk nem is jössz… 
- …vagy hogy megismerkedtél a helyi börtönökkel… 
- Netán hazatértél a templomodba… - erre már kitört a 

röhögés. 
- Nem úgy van az! - vágta rá az érkező, miközben 

ráterítette a szék támlájára súlyos aranyakon vett köpenyét, és 
nagy recsegéssel letelepedett. Hangja erőteljes volt és mély, 
nem nélkülözte a született tekintélyt, bár társaira ez hatástalan 
volt. 

- Farkaséhes vagyok, rendeljünk végre valamit, órákba is 
beletelik, mire megbeszéljük a történteket - vette magához a 
szót végül az erv harcos. A röhögést, ugratást felváltotta az 
étlap feletti mélázás. 

- Fogadós! Hozz egy kört abból a sörből, no meg 
rendelnénk! 

Alacsony termetű, dús hajú, bajszos alak érkezett. 
Csöppet sem volt ő fogadós, egyszerű inas volt, de tudta, 
hogy neki szól a hívás. Bizony jönne a fogadós kiszolgálni, 
majd legfeljebb elszámolni! De a hatfős társaságot ez nem 
érdekelte. Boldogan, gondtalan arccal merültek bele az étlap 
cirádás betűibe. Egy hete látta a hatfős társaságot elsőre, és 
utoljára - a hallgatag embert kivéve, aki minden nap a 
fogadóban aludt meg. Akkor is vidámak voltak, de valahogy 
komorak, vagyis inkább éberek, tekintetük nevetés közben is 
ragadozóként járt körbe. Kivették szobájukat egész hétre, 
majd gondterhelten tanácskoztak. Emlékezetébe vésődtek az 
arcok, annyiszor bámulta az este alatt őket. Ha szerencsésebb 
csillagzat alatt születne egyszer, olyan szeretne lenni, mint 
bármelyikük. Kalandor, szabad, féktelen. 

- Anor fiam - meg sem lepődött, hogy tudja nevét a 
megszólaló -, levest ennék, csirkéből, sok zöldséggel, erősen 
fűszereset, a többit a szakácsra bízom. Aztán 
kolompérgombócokat jobbféle vadmártásban, nem baj ha jut 
bele bor is, meg ne maradjon le róla… - írta és írta, amit 
hallott, azonban már egészen máshol járt lélekben. Bámulta, 
és a helyébe képzelte magát. Egyszerre ő is magas volt, az 
erdő népének vonásaival barázdált, megnyerő arcából 
fürkészően nézett ki. Könnyed járás közben hosszú 
fegyverének, mi több, varázslóbotjának vége nem érte a 
földet. Ha fáradságosan is, de büszkén tartotta hosszúbotját, 
melyre ezüstfényű pengét kovácsoltak. Köpenyén, ahogy 
botján, fel-felbukkanó szimbólumok, ezüst szegélyén rúnák 
futnak. Dacol a rátörő széllel, hiszen ő tér és idő ura, a dorani 
iskola adeptusa, mestere. Ezeket valahogy megtudta, 
kihallotta, vagy mások hallották, de előbb-utóbb hozzá is utat 
találtak. Zan ’o’ Medos, de a barátaimnak csak Zanó, 
mutatkozott be képzelt ellenfelének, ám a varázspárbajig már 
nem juthatott el, mert más is rendelni kezdett… 

 
Eközben akire nem jutott sor, beszélgetett, vagy próbált 

belefolyni az asztal fölött össze-vissza, keresztbe folyó 
beszélgetésekbe, ugratásokba. 

- Ilyen szépen szerelemfát sem díszítenek, még Ilanorban 
sem - vigyorgott Arel papja - Ízléses, igazán ízléses. 

- Itt a kis Brili, rendesen fel van öltözve, alázzuk meg. 
Esetleg adjatok el egy mutatványosnak - sajnáltatta magát a 
törpe. Hozzászoktak már, hogy a többi törpére nem hasonlító 
Briliantli - belsőben még kevéssé, mint külsőre - nem adja 
olcsón a bőrét, drágán, nehezen elviselhető sirámmal fizet 
érte. Értő szem kellett hozzá, hogy biztosan megállapítsa: 
törpe-féle. Szakállát vágta, haja rövid volt, csúnya rút képe 
mellett, emberméretűre is nőtt, s aki ismerte, gond nélkül őt 
viccelte. Megtehették, soha nem ellenkezett, nem tett semmit. 
Valahogy minden társaságban ilyen szerep jutott neki, mások 
szerint ő maga tesz róla. Most is hosszasan élcelődtek azon, 
hogy volt idő, mikor csatornák mocskában élt, a messzi 
északon. A szakmában nagyon jó volt, és megvolt a magához 
való esze is, de elvekkel nem ruházta fel a sors. Haonwell 
mocskos kis földönfutója, derék szülei szégyene - 
kölyökkorában is pont olyan, mint most. A jó ügyekhez társai 
fenyítése kellett, vagy pénz. Azért bármire kapható volt. 
Orwellától, Arelen át Ranagolig. Alig akadt valaki, aki bízott 
benne, vagy másképpen bánt volna vele. Assero, az erv ezek 
közé tartozott. Rajongott a dolgos törpékért, s törpeségéért 
cserébe mindent elnézett neki. 

 
Anor közben már meghozta a kért söröket, és a 

rendelésekkel is végzett. Kért egy órát a levesekhez, újabbat a 
többi ételhez, és magukra hagyta őket. Lassan elvesztek a 
beszélgetések, abbamaradtak a viccek, majd amikor már 
mindenkinek az elmúlt hét körül keringtek a gondolatai, 
Assero törte meg a csendet: 

- Zanó? Beszélhetünk? 
- Részemről - mosolyodott el a félelf. - Aki képes most 

kihallgatni, vagy kihallani, miről is beszélünk, az elől amúgy 
sem lehetnek titkaink. 

- Akkor kezdje az, ki legutoljára tért vissza - vette 
magához a kezdeményezést Arel papja. 

Tizedikén indultam útnak, ahogyan ti is. A part menti 
sziklák között lovagolva, ebédidőre érkeztem Yankarba. 
Bejelentkeztem Diarid tanácsnokhoz, foglaltam szállást egy 
puccos fogadóban, a Mélabúsban. Megebédeltem, felvettem 
fehér prémmel bélelt karmazsin vörös uszályos köpenyemet, 
és délután harmadik órájában bebocsátást nyertem a hivatali 
épületbe. 

A terv bevált, mert minden információ eljutott Yankarba, 
kik vagyunk, miért jöttünk. Ezegyszer hasznát vettem, a 
szolganép kíváncsiságának. Diarid hivatala egy eldugott 
kormányzói épület alagsorában volt, ahol már várt az őrség, 
és bekísért hozzá. Kopaszodó, alacsony figura fogadott, telis-
tele ezüst ékszerekkel, a szobája meg giccses, toroni-
utánzatokkal. 

- Yessum Telcontar vagyok. - Nevemnél jobban hatott Kyr 
kinézetem. Üdvözölt, hellyel kínált egy rettenetesen alacsony 
karosszékben, s bár palástolni próbálta, láttam rajta, hogy 
feszeng. Határozottan adtam elő mondókámat, mialatt 
tudtam, hogy tudja mit fog hallani, de nem szólt bele. 
Diplomatikusan megvárta a végét, hátradőlt, és szemmel 
láthatóan megnyugodott: 
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- Ilyen ügyben igen ritkán járulnak a kormányzó 
hivatalához, erre az esetre sem íratlan, sem írott jogot nem 
ismerek. Ugyanakkor hatáskörömet nem lépi túl, hogy 
magam döntsek a kérdésben. 

Előrehajolt, összeráncolta szemöldökét, és vett egy nagy 
levegőt. 

- Tudnom kell azonban, hogy miért olyan fontos ez a 
hazánkban névtelen senki. Nem hinném, hogy eleget tudok 
Leir’th uraságról, ha ilyen sokat ér erioni uraságoknak. 

- Gyorsan kibökte hát, hogy sokba fog kerülni! Mennyit 
gombolt le végül rólad? - vágott közbe Briliantli, de a pap rá 
sem hederítve folytatta a szinte szóról-szóra előre 
összeállított mondókáját: 

- Megbízóm közeli ismerősének felkérésére költözött a 
Pentádba Leir’th… olyan tudósféleség volt, a Leir’th család 
esze. Vastag erszénnyel felvértezve érkezett, hogy felderítsen 
egy, a porsíkságba veszett családi ékszert. Hetente küldte 
jelentéseit, hogy milyen nyomokra bukkant, de egy év után 
elmaradtak levelei. Majd megérkezett halálának híre. Ekkor 
már sokat tudott az ékszer kalandos útjáról, de mindent nem 
írt meg. Ha tudni akarjuk, amit ő is, akkor leveleinek 
útmutatása alapján végig kell járjuk az ő útját. 

- Jól értem, hogy nem egyedül dolgozik a feladaton? 
- Igen, bár társaimmal a Pentád öt sarkában, 

gyakorlatilag függetlenül kell mozogjunk. Úgymond a 
yankari epizód rám vár. Természetesen nem várom el ingyen 
a közreműködést, és alkudozni sem áll szándékomban, 
megbízom józan igényében. Erionban jókat hallottam az ön 
tisztánlátásáról. - no erre majd kiugrott a bőréből. Meglepte, 
hogy egyenesen őt kerestem, nem a hivatalát. Őt már ezzel 
sikerült megvásárolni. 

- Három napra tudok a kormányzótanács engedélye 
nélkül bebocsátást biztosítani a palotakerületbe, ahol - és 
már kezdte előkészíteni a viaszt, a pecsétet, meg a többi 
holmit - ahol… 

Briliantli képzeletét ez megfogta. Micsoda érték lett volna 
kezében az a „holmi”! 

…bebocsátást nyer a történeti könyvtárba, a belső 
irattárba, a kilenc kulcsos terembe és minden más, bejáratos 
számára nyitott épületbe. Huszonhét dukátnak megfelelő 
aranyat kérek. 

Kifizettem, és még aznap megnéztem a könyvtárat, és az 
irattárat. Az utóbbi helyen estére már egészen jól 
eligazodtam a hivatalos iratok halmain, de a kutakodást 
másnapra hagytam. 

Hosszú kortyokat ivott a kupájából, utántöltött a borból, 
tőle ritka mód figyelte, hogy más akar-e szólni. Társai 
azonban várták a folytatást, hisz tudták, másnap estére már 
bajba is került. 

Az ebédet is kihagytam, annyira belemerültem a 
keresésbe, meg nem is mertem a segédekre bízni. Nem kellett, 
hogy észrevegyék mi után kutatok valójában. Megtaláltam a 
kölcsönzési engedélyt, amire a fegyverkönyv hivatkozott, de a 
pergamen teljesen olvashatatlan volt, abból nem derült ki 
semmi. A betűket elmosta valami szesz. Mit volt mit tenni, 
belső zsebembe hajtogattam, gondoltam majd valami 
mágiával Zan előcsalja belőle a titkát. 

Estig keresgéltem, olvasgattam. Kigyűjtöttem az álügyhöz 
tartozó papirosokat, fizettem, hogy másolják le nekem, majd 
betérek értük másnap. Az épületek útvesztőjéből kifelé 
haladva aztán beleütköztem egy nagyon csinos teremtésbe, a 

szó szoros értelmében. Szőke volt, elegánsan magas, zöldes 
szemekkel, és kezéből kiesett az összes dolog, amit cipelt. 

Látva a többek kaján vigyorgását, hozzátette: 
Az a fajta, akiről le sem veszi a szemét az ember! 

Segítettem neki összeszedni, kedvesen mosolyogtunk 
egymásra, mondtam is talán neki valami ájuláskeltő bókot, 
aztán elpirult és továbbállt. Egész a fogadóig ő járt az 
eszembe, a maga húsz évével, formás idomaival. 

A fogadóban megettem a szobába rendelt dupla adag 
ételt, majd jólesően eldőltem a heverőn és a maradék bort 
kortyolgattam. Nem volt ugyan egy predoci, de jófajta 
homoki szőlőféléből facsarták, és kellemesen fűszerezték, 
amit igazán nem bántam. Azt viszont annál inkább, hogy csak 
akkor vettem észre: a belső zsebeimet kiürítették. Anyagi 
veszteségem ugyan nem volt sok, mert csak a kisebbik 
erszényemet tartom zsebben, de eltűnt az irat is. Elkezdtem 
törni a fejem, hogy a fenébe tudnám visszaszerezni. Végül 
üzentem Zanónak. - S egy biccentéssel átadta a szót. 

- Biztosan mondhatom, hogy szerencsésen jött ez a 
lopásügy. Már második napja fürkésztem az Aschaoni 
porsivatagot. Egy darabon a cölöpök ösvényét jártam, de 
később beljebb merészkedtem, oda, ahol a látóhatár jóval 
messzebb van, mint ahogy látszik, vagy ha úgy jobban tetszik, 
ahogy kellene. Indulás előtt sok tekercset elolvastam az 
ősrégi kapu körötti torzulásról, így könnyebben igazodtam el. 
Nyomokat találtam, egymástól egészen különböző helyeken 
is. Követtem a maradványokat a térben, mint valami eb, de 
sehogyan sem találtam a helyet. Tudtam, hogy az orrom előtt 
van, de nem tudtam koncentrálni. Nagyon zajos az a hely egy 
magamfajta okkultnak. - Várt valami gúnyosan tréfás 
megjegyzést, legfőképp az erv cimborájától, de az csak egy 
unott ásításra méltatta. 

- Aztán Yankarba teleportáltam, meghallgattam a 
tolvajlány romantikus történetét, és nekiláttam, hogy 
kifürkésszem a hollétét. Megtaláltam az erszényt, gondoltuk 
ott a lány is. Összekaptuk magunkat, elsütöttem egy mágiát - 
hogy ha kell Assero azonnal segítségünkre lehessen -, és az 
erszényhez teleportáltunk. Egy tágas padlástérbe érkeztünk, 
amelynek két ajtaja is volt a korhadt tetőgerendák alatt. Volt 
ott nagy riadalom hirtelen! Elálltuk a két kijáratot, és 
megnyugtattuk a bennlévőket, hogy nem járnak rosszul, ha 
nyugton maradnak. Gyorsan előkerültek az elcsent jószágok, 
hős szerelmesünk meg gavallér módon erszénye tartalmát 
otthagyta a négyfős női „alakulatnak”. Ne gondoljatok 
semmire - legyintett -, szánalmas látványt nyújtottak, minden 
vonzerejük egy pillanat alatt odaveszett, ha volt nekik olyan 
egyáltalán. Csak az az egy lány, …Mirita… viselte magát. 
„Lovagunk” aztán kezet csókolt neki, egy óriási 
„örömvolthogymegtisztelt” féle mondattal, amikor… amikor 
- esett gondolkodóba a sok gúnynak szánt megjegyzés után… 

- Amikor orktuskó módon majd földöntöttél, hogy a láncát 
kiszakítsd a nyakából! Aztán meg úgy meredtél a medálra, 
hogy Mirita felsikoltott és elájult, én meg kis híján 
lecsaptalak! Pont mint most! - mesélte roppant széles, 
söröskupákat veszélyeztető mozdulatokkal a pap. 

- Toronban használatos Kyr szimbólum volt a medálra 
vésve. Hihetetlen módon, pontosan az a mintázat volt, amit a 
nyomok a porsivatagba rajzoltak! Kilenc pont, geometriailag 
tökéletesen egy thrill-félkörbe rajzolva! Grilemkad szeme. 

- Hú-ha! 
- Ezért már megérte idejönni… 
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- Mint gyöngyöt az orkok elé, ehh! - nevetett fel tiszta 
szívből a varázsló, válaszul a kaján vigyorokra - Végül ez a 
szimbólum volt a megfejtés. A torzulásban nem holmi káosz, 
hanem kíméletlen Kyr misztika lakik. Hajnalig 
szimbolikáztam a Mélabúsban, fizettem egy ebéddel felérő 
meleg reggeliért, aludtam rá pár órát, és visszatértem a 
porsivatagba. Ott még két napot bajlódtam a 
térszimmetriákkal, mire a homok alá temetett ládákra nem 
leltem. Előhalásztam őket, és a többiektől begyűjtött 
holmikkal elküldtem Futóárnynak. Kejlígnek - tette hozzá, 
miután értetlenül néztek rá. 

 
- Én a magam részével jól haladtam - kezdett bele a törpe. 

Legurított egy pohárka pálinkát, és folytatta. 
- Ilyen szépen felöltözve, mint most is vagyok, míves 

hintón elutaztam Dzsidonba. Drága lakosztályt béreltem egy 
teaház kertjében… - újabb pohárka után, máris jobban 
csillogtak a szemei - Első nap csak ismerkedtem, és 
próbáltam mindenkivel elhitetni, hogy bizarr módon 
undorodom és félek a szolgáktól, és inkább hétpróbás 
gazfickók - ezek lennétek ti - oldalán vándorlok, le nem 
telepedek. Pipáztam, teáztam kereskedőkkel, ékszereimmel 
dicsekedtem, áldoztunk Galradzsának, másnap estére egészen 
befogadtak. Addigra felmértem az őrségeket, megfigyelőket, 
meg mindenkit, akit ki kell játsszak, ha be akarok jutni a 
bankba. Ima után tanácsot kértem, hol helyezzem el 
értékeimet. Szerencsére a Rózsaház bankba irányítottak, így 
nem vesztettem időt. El is kísértek, állandóan üzletről kezdtek 
el beszélni, finom dzsad körmondatokkal kellett időt kérnem a 
válaszokra. Este aztán eljött az igazi szakma ideje! - Újabb 
gurítás következett, majd harapott a közben felszolgált 
cipóból. 

- Mem olyan kömnyű ám emgyes emgyedül - szájából 
pattogtak az apró morzsák -, komoly felszerelés nélkül egy jól 
védett széfet kirámolni. Sötétedés után visszatértem a bankba. 
Szűk helyeken kellett éber őrök és varázsjelek árnyékában 
osonkodnom. Az erioni Fejpofának sem kell kitörnöm a 
nyakát, mert működtek a varázstárgyai, bár jó drága bérárat 
szabott, így nincs rajta mit csodálni, meg okosunk is 
megmondta előre - bökött Zanó felé. 

- Felmértem, mennyi helyem lesz a széfhez, milyen 
zárakhoz, milyen eszközök kellenek majd. Persze belül még 
számítottam meglepetésre, de legalább kívül ne legyen bajom 
vele. Harmad, negyed, ötödnap sokat pihentem, üzleteket 
kötöttem nappal, éjjel pedig dolgoztam. Elkészültem a ravasz 
zárakat nyitó álkulcsokkal, de hiába nyitottam ki, belül újabb 
zárakra bukkantam, ami egy újabb napot elvett tőlem, de így 
is sikerült az elsők között végeznem. Két napig még lógattam 
a lábaimat, kötöttem pár előnyös üzletet, aztán pánikrohamot 
színlelve mindent visszamondtam, és rohanvást visszajöttem 
ide. Markomban a tilalmas tűz szimbólumával ékített 
fémpálcával. - Színpadiasan hátradőlt, és várta az elismerést. 
Hiába. 

 
- Én meg alámerültem a fertőben, mondhatom remek volt. 

Rég buzgott úgy vér az ereimben, mint utált földijeim közt 
járva! - tette le a kanalát Lyrep. - Mocskosul kemény hely ez 
az Alcara. Piszoki szívesen visszamennék oda néhány torkot 
elmetszeni. 

- Piszok. 
- Mivan? Szi del gratt?! 
- Piszok szívesen, úgy helyes. 

- Az nekem mindegy. Feltűnés nélkül belovagoltam, 
megszálltam egy koszlott fogadóban, aludtam egész másnap 
estig. A sok lovaglás feltörte a hátsóm. Keveset pofáztam, 
kerültem mindenkit, ahogy azt kell. Este aztán belopóztam a 
Dakmelirg-palota kincstárába, és meglapultam 
őrségváltásig. A lovagot aztán hazáig követtem, s még hajnal 
előtt betörtem a szobájába. Őt elkábítottam, az asszonyt meg 
a gyerekét az ágyához kötöztem. Mikor felébredt beadtam a 
nyelvoldót, meg jól megfenyegettem jó pörgős gorvikiul, 
hogy, mocskosul ronda lesz, amit lát az ő cognorjaival, ha 
nem beszél. Ha pedig hazudik, vagy elpofázza mi történt, 
ganéjtúró módon taposom szét őket, amikor nem lesz 
mellettük. Jól képzett lovag ide vagy oda, meg se próbálkozott 
az úgyis megölsz dumával, hanem lökte, amit tudni akartam, 
olyan gyorsan, hogy alig tudtam fejben tartani. Még rajzolt is 
nekem a barma, meg állandóan mutogatott, mondtam is, 
hogy még egy ilyen bátor mozdulat, és kimetszem a dagadtra 
vedelt máját. Mikor aztán mindent eldalolt megmérgeztem az 
összest jó abradói ágyassal. Az hazavág bárkit két napra, 
hogy beszélni alig marad ereje, egy gyereket meg még többre. 
Otthagytam a nyomorultakat, s egész nap a bejutáson törtem 
a fejem. Felmentem egy templomtoronyba, gratt hogy meg 
kellett kennem a papot. Pofátlanul sokat akart, s ha nem 
fenyegetem meg még gyanút fog, de fél óra alkudozás után is 
drága maradt. Felmásztam és látcsővel kuksoltam ott órák 
hosszat, míg elegem nem lett. Aztán csak kitaláltam valami 
eszeset. Elkaptam egy oda bejáratos gorviki uraságot, 
levertem két leskelődő nyomorultat is, felkaptam a gönceit, és 
bemasíroztam még az esti őrségváltás előtt. Arcomba húztam 
a kalapot, szorosan kanyarítottam a hímzett köpenyt, és azt 
sziszegtem az őrök felé, hogy „vizzare gamba gandó!”, ami a 
lábamra se nézz mocskos paraszt megfelelője. Közelükben 
voltam, mire gyanút fogtak, de nem estem ki a szerepemből. 
Hanem a legközelebbi felé lendítettem jobbomat, mint aki 
tekintélyt kölcsönöz szitkainak, közben alulról felpörgettem a 
kobrakardot, és torkon szúrtam. Mire a másik kettő kardot 
rántott, már ballal jóféle kobramarást döftem a bátrabb 
bordái közé. A harmadik szerencsére inkább az életét védte, 
és a harcra tartogatta erejét, mintsem ordítozott volna. Mi 
sem kellett volna, mint még egy fél tucat hústorony 
felfegyverezve. Ez azonban átkozott módon értette, mit csinál. 
Vele kellett volna kezdenem! Kihasználta vértjét, és erős 
csapásokkal tartott távol. Többször nem próbálkoztam áttörni 
rajta, inkább kicseleztem. Imádkozva, hogy ne mérgezze a 
pengéjét, közel merészkedtem, hagytam, hogy fájdalmasan 
belém marjon a kardja. Aztán rémületet színlelve az ellenkező 
irányba rohantam, ő meg megszokásból, rontott utánam. 
Ebben persze akkor csak bíztam, miközben felfutottam egy 
oszlopvédre és hirtelen pördülés után fölötte ugorva mögé 
kerültem. Addigra kobráim a földön hevertek, kezemben 
acélkígyó, azt tekertem a nyaka köré. Nem adta könnyen 
magát, néhányszor az oszlopnak csapott, de végül kilehelte a 
lelkét. Sose lehet tudni gorvikiak közt, így feltöröltem 
mindenhonnan a véremet sebtében, és tűzre dobtam a véres 
rongyot. Az egyiknél kulcsot találtam, amivel bejutottam a 
kincstárba, és odabenn dőlt el minden, hogy jól tudja-e a 
zárnyitó fordulatokat Gargor. Ő az, akinél családlátogatást 
tettem. Minden világos, nemde? Kiszáradt a torkom, iszok 
valamit. Hozhatnák már a főételt! 

 
- Átkozott jó megfigyelő lehetett, vagy régóta volt 

szolgálatban, mindkettőnk szerencséjére, mer’ az 
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őrposztjáról semmit nem látni a benti zárból. Ha nem 
nyitották tágra az ajtót, akkor meg még az ajtót sem. Szóval 
túljutottam a zárkombináción, és a Dillith Leir’th-től kapott 
papiros segített eligazodni a kincstári útvesztőben. Hogy ott 
mennyi lomot tartanak! Tűzre vetettem volna majd mind. 
Porlepte tekercsek, futtatott fémeszközök, faholmik, mint 
valami tébolyult kalózbanda martaléka. Amikor megtaláltam 
a láncszemeket tartalmazó dobozt, rohantam körbe-körbe és 
mindent összedobáltam, még nagyobb káoszt okozva, hogy ne 
találják meg egykönnyen mi tűnt el. Még a váltás előtt 
kiértem a palotából. Akkor aztán összeszedtem indulásra 
készen magamat, hogy gyorsan tudjak indulni, ha kell, és 
meghúzódtam. Mivel Zanó valami nyavalya miatt nem tudta 
elportálni a láncszemeket, így várt rám még egy jókora út 
Daerimbe. Nem akartam azonnal indulni, nehogy gyanút 
fogjanak és feltartóztassanak, vagy a nyomomba eredjenek, 
pedig jobb lett volna! 

- Valami „Vanquesa Vészhozói” klán emberei hajnalban 
rámtörtek. Hatan voltak, és arra is figyeltek, hogy az ablakot 
kívülről becélozzák. Irtó nagy kelepcében voltam hirtelen. 
Szitkozódtam, miközben szorítottam ki azt a kettőt a 
szobámból, aki hozzám fért, felkaptam a zsákomat, és 
megkockáztatva az orvlövést kiugrottam az ablakon. Hát 
gratte-gratte, hogy telibe talált! Olyan erővel csapódott az 
oldalamba, hogy majdnem elájultam - a méregről, meg az 
ablak alatt biztosító gyilkosról nem is beszélve! 

Nem is tudom, hogy vergődtem el az istállóig, azt tudom, 
hogy buktam párszor, és hogy kitéptem a vesszőt, amennyire 
bódult voltam a méregtől, alig éreztem fájdalmat. A szalma 
közé ugrottam - vagy tudják az istenek -, estem, és 
felhajtottam egy gyógyitalos fiolát. Miközben jöttek rám 
hátulról, másztam előre a hatalmas szalmatengerben. Mire 
kiértem, már jól voltam, de gyengének éreztem magam, főleg 
hat ellenfélhez. Felugrottam egy létrára, felkapaszkodtam az 
emeletre a lovak fölé, közben dobótőrrel is eltaláltak… 
megvolt minden, amit gratte nem kívántam. Odafönn 
gyorsabban lehetett mozogni, nem kellett kerülgetnem a 
szerszámokat, állatokat, mint az üldözőimnek, s egy 
nyugodtabb ló mellé leugrottam, elmetszettem a szíjait, és 
nyereg nélkül kihajtottam, miközben felültem, és kivágtáztam 
a város szélére. Ott leugrottam a lóról és megmásztam a 
városfalat, nem törődve az őrökkel, üldözőkkel, és csak 
futottam, és futottam, amíg tüdőm, lábam bírta. Gyalog 
haladtam, azaz bujkáltam egy álló napot, mire lovat tudtam 
szerezni a várostól jó messze. Azzal aztán meg sem álltam 
Daerimig, remélem, nem vezettem őket idáig, legalábbis 
eddig nem mutatták magukat. Hol van már a pecsenyém? Hát 
mennyit kell várnom egy átkozott pecsenyére? Én 
elkészültem volna már vele, pedig nem vagyok valami nagy 
szakács. 

- Marad a sör! 
- Vagy valami bor, sörre jó az. 
- Pálinkaféle is megteszi. 
- Mindegy nekem, teljesen kikészít ez a sok ülés. 
- No, mindenesetre olcsón megúsztad. Mert téged 

legalább nem üldöztek a levegőből. Sok mendemondát 
hallottam már a keanoriak őrületéről, de ezt nem hittem el, 
még ha papírra is vetették! Suhanók, ejhh. - Csapta oda a 
kupáját Assero. 

- Én választhattam a fogadók és a törp-kolónia nyújtotta 
kényelem között, de nem akartam bajba sodorni őket, ha 

balul ütnének ki a dolgok. Márpedig mikor nem ütnek ki 
balul? - folytatta egy újabb teli kupával magyarázva. 

- Így egy csótányoktól, bogaraktól mentes fogadóban 
szálltam meg. Gilgrad szerint igen szerencsés voltam, kevés 
ilyen akad abban a sárfészekben. A tarini tekercsekkel 
megkerestem őt, és jó pár pofa sör után megegyeztünk, hogy 
segít eligazodni a dombbánya mélyébe rejtett útvesztőben. A 
három csiszolt smaragdot odaadtam neki és elmentem 
megnézni a híres ogár kompániát. Csak kettőt láttam, de az is 
elég volt, hogy ne akarjak velük összecsapni. 

- Mivanmár? - Szólt oda Lyrep az Arel-papnak, aki 
hirtelen felkapta a fejét, úgy bámult ki az ablakon. 

- Egy sólyom suhant el, egészen alacsonyan. 
- Helyes! A sólyomasszony is velünk ünnepel! - 

nyugtázta Assero, miközben meghozták a várva várt étkeket. 
- Három napomba telt mire kiismertem magam az 

útvesztőkben, és olyan biztonsággal mozogtam, hogy úgy 
gondoltam, nem lesz gond a kijutással. Négy nagy domb alá 
fúrt járatokat kötnek össze azok a dartonverte alagutak, és 
akárhogy forgattam a rajzokat, még mindig két terem maradt, 
ahol a fáklyát őrizhetik. 

- És csak úgy sétálgattál ott? - hitetlenkedett Brili. 
- Nem mondtam volna, hogy álruhát kaptam, meg 

megbízólevet? Miszerint tarini küldött vagyok, felmérek 
mindenféle dolgokat. Nem sokat kérdezősködtek, a forró 
helyekre jutott ogár is, meg zsoldos, nem volt miért 
aggódniuk. - Megállt egy pillanatra, nézte a többieket, ahogy 
enni kezdenek. Így aztán ő is belefogott a marhapörköltjébe, 
és nagy megszakításokkal mesélt tovább. 

- Na, szóval. Azt választottam, amit több erő őrzött. Az 
egyik helyen, az ezüst domb alatt, 2 ogár meg egy ork, a 
másik helyen meg 4 zsoldos, meg mindkettőn egy tiszt. A 
bejárat előtt elvették az összes fegyveremet, ami ott csak egy 
szál ócska hosszúkard volt. Mellém adták az orkot kísérőnek, 
ha elkóvályognék. No meg az a barom tiszt megkérdezte, 
hogy „minek ez a mellvért ide?”. Mire rámordultam, hogy 
nélküle szarni se megyek, és sértődött pofával méregetni 
kezdtem a kaput, hogy bemenjek-e vagy sem. 

- Micsoda színjáték - gúnyolódott Lyrep. -Volt olyan 
marha, hogy bevegye? 

- Miazhogy! Elnézést kért, meg hadovált, hogy igen 
értékes darabokat is őriznek a lezárt ajtók mögött, maga se 
tudja miféléket, de vigyáznia kell rájuk. 

- Megbocsátó hangon morogtam, hogy egy fertályóránál 
tovább nem maradok úgysem. Odabenn egy ideig kutattam a 
polcok között. Közben a fürkészt figyeltem, jelez-e titkos 
átjárót. Kettőt is találtam, ez elég is volt. Később akartam 
visszajönni. Beterveztem ugyanis egy kis mókát. 

- A szabadítást? - buktatta le Zanó. 
- Hát tudtátok? 
- Persze, hogy igen. Még Gianagban, a hercegtől jöttöd 

után megéreztem a mágiát, ami a tarsolyodból áradt. Aztán 
megkérdeztem, mi van benne. 

- A vak is látta, hogy valamit elsunnyogsz - vigyorgott a 
törpe. - Ezért aztán megbeszéltük, hogy elemelem a tarsolyod 
egy kis vizsgálatra - húzta még szélesebbre vigyorát. 

- Az éjszakám ráment a fürkészésre. Nem volt nehéz 
összerakni, hogy Keanorban minek neked egy felszabadító 
ereklye. Kíváncsian várjuk sikerült-e véghez vinned! 

- Ejhh, derék cimborák! Ne szaladjunk annyira előre! 
Sötétedés után megkerestem a rabszolgák szálláshelyét, ahol 
az őröknek elmeséltem, hogy az egyik mocskos rabszolgájuk 
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meglovasított. Szeretnék utánajárni a dolognak, talán 
megismerem. Mondtam, hogy tanúk nélkül akarom elrendezni 
a dolgot, s hogy nyomatékot adjak a szavaimnak, kettétörtem 
egy csákányt. Jókat röhögtek, miközben én besétáltam. 
Odabenn aztán egy értelmesebb öregnek elmondtam, hogy 
elengedem őket, de ne rohanjanak ki fejetlenül, hanem várják 
meg az éjszaka közepét. Kiosztottam pár apró kést a ruhám 
alól, a szabadító ereklyét meg az öregre bíztam, hogy 
indulásra mindenkihez érintse oda, és mondja ki a varázsszót. 
Amitől aztán lehullnak a bilincsek, felszívódnak a 
rabszolgabélyegek. Egy másik ezalatt óbégatott, egy 
harmadik meg zajt csapott. Kifelé megveregették a vállamat 
az őrök, én meg adtam nekik egy ezüstöt, hogy igyanak az 
egészségemre. 

- Aztán éjjel kitörtek, és lemészárolták a felét, a másik 
felét meg visszavitték - csóválta a fejét Brili. 

- Ha úgy is történt volna, legalább harcban estek el - 
szögezte le szúrós tekintettel Assero. 

- Egyenesen a terembe mentem vissza, hogy lerendezzem 
azt a fáklya ügyet. A tisztnek bedumáltam, hogy nem tudok 
aludni, meg így több időm marad nőzni, szó se róla nagyon 
várta már az éjféli őrségváltást. Odaadtam neki a kardomat, 
szerencsére nem kutatott át, a hajítókéseim így nálam 
maradtak. Meg otthagytam nekik egy nagy tömlő kábítóval 
megszórt bort. Mellém szegődött az ork, és nekiláttam a 
keresésnek. Pár perc múlva a teremben, kértem az orkot, 
hogy segítsen az egyik halomból rendet rakni. Néhány rézért 
hajlandó is volt. 

- Puff, leütötted! - lelkendezett Lyrep. 
- Úgy ám! Jó időbe telt, mire megtaláltam a fáklyát. 

Ezüstpapírba csomagolva, egy rejtett rekeszben lapult. 
Kinyitottam a kaput, és azzal a lendülettel nekiiramodtam. 
Nem tudom, mit hihettek, de eltelt egy fél perc, mire a 
nyomomba eredtek. Túl sok időt vesztegettem a járatokban, 
vagy valami gyors riadórendszerük van, mindenesetre mire 
felértem a felszíni kapuhoz, már marokra fogott 
csatbárdokkal várt két ogár. Ember, nem semmi érzés, 
amikor két ilyen büdös nagy óriás lengeti feléd a fegyverét! 

- Az alabárdod, amit dísztőrré változtattam? - kérdezte 
Zanó. 

- Futtomban ledörgöltem a varázsjelet, így az ogárokhoz 
már fegyverben érkeztem. Egy lendületes csapást kikerültem, 
egy álmosabbat hárítottam, és átbukfenceztem a lábuk között. 
Az egyik lábszárát alaposan megmetéltem talpra állás 
közben. Utána meg futottam, akár a nyúl! Futottam egészen a 
dombok aljában hagyott lovamig. Útközben elém került két 
zsoldos, de áttörtem, nem vesződtem velük, két felbőszített 
ogárral a nyomomban. 

- Ezek szerint csak az egyiket ütötted agyon? - 
gúnyolódott Brili. 

- Nem álltam meg felmérni a sebeiket - vigyorgott vissza 
az erv. 

- Lovagolva azt hittem, nyert ügyem van. De feltűntek a 
szárnyasok, suhanók vagy mifene. Észre sem vettem őket, 
csak amikor már felülről lőttek rám, meg köveket hajigáltak. 
Hárman voltak, háromszög alakú vászon alatt függeszkedtek. 
Azt nem tudom, hogy sötétben is bevethetőek-e, de a 
holdvilágnál úgy üldöztek, mint valami vadat. Körbe-
körbefordultak időnként, azt láttam, ilyenkor emelkednek, 
aztán zuhantak felém és lőttek. 

- Háromszor is eltaláltak, Arelnek hála lovon maradtam, 
és egyik vessző sem törte át eléggé a vértemet. 

- Szerencséd volt, mint mindig. 
- Szerencse ide, vagy oda, a lovamért jobban imádkoztam, 

nehogy találat érje, mert akkor beérnek és vége a nótámnak. 
Egy idő után feladták valamiért az üldözésemet. Hajnalra 
már itt is voltam Daerimben. A kíváncsiak kedvéért 
mondanám el, hogy tegnap találkoztam egy rabszolgával, aki 
megszólított és elmesélte, hogy nehezen ugyan, de húsznál is 
többen elérték Daerimet, ahol védelmet kaptak, nem lévén 
rabszolgabélyegük! 

 
- Azt hiszem, én még nem értem a történetem végére - 

vette magához a szót Yessus, az utolsó falatokkal hadakozva. 
 
- Miután otthagytuk a tolvajlányokat, Zanó megfejtette a 

tekercset. Egykor olvasható volt az írás, így nem okozott neki 
gondot. Megvolt a hiányzó láncszemem a sorban. Tudtam 
hát, hogy mely uraság vette magához a zászlót, nem volt más 
hátra, mint kideríteni, és megszerezni tőle. Kiderítettem, hogy 
Yillian mester varázstudó, és bizalmasa az Ezüstarcú város 
urainak. Két napomba került, mire kifigyeltem, hogyan telnek 
a napjai. Legtöbbször madarat röptettem a nyomában, 
máskor leskelődtem. A két nap alatt alig hagyta el a házát. 
Legtöbbször egy Tharr-szentélyt keresett fel, de ami 
fontosabb, az maga a háza, mindössze három szoba. Jó szám 
a toroniaknak, és nekem sem volt ellenemre. Asszonynak, 
gyereknek se híre, se hamva. Tanítványai nappal nála 
tanultak, így az éjszakai lopakodást választottam. 
Láthatatlanul, csendvarázs oltalma alatt bemásztam a 
szomszédos háztetőről, és sebtében átforgattam a szobáit. Az 
ágya alatti ládában leltem meg végül a zászlót, mialatt 
békésen aludt. Elemeltem még pár holmiját, és hazafelé 
bedugtam őket egy sikátorban alvó részeg takarója alá. 
Üzentem Zanónak, aki „magához vette” a zászlót. Két napig 
maradtam, ahogy terveztük, és a megbeszélt időre 
idelovagoltam. Most már azonban nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy Kejlíg mire ment a szerzeményekkel! - nézett a végig 
szolidan, csendben ülő és étkező tiadlanira. 

 
Kejlíg lassú mozdulatokkal összefogta haját a tarkója 

felett, és feltűzte egy tűvel. Olyan figyelemmel, mint aki 
szertartáshoz készül. 

- Dillith Leir’th nevét jól ismerik Tiadlanban. Rendem 
vezetője, Zulár Orha sokat köszönhetett neki, nagyvilági 
útjaiból kifolyólag. A tilalmas tűztekercsek után kutatva 
eltűnt Almyr Leir’th, ami arra intette Leir’th-et, hogy 
körültekintőbben, felkészültebben fogjon az ügyhöz. 
Mesteremmel számtalan irattárba nyertek bebocsátást, mire 
megszerezték a szükséges tudást, és felkereshették a maradék 
titkok megfejtésére Drent, a híres erioni mágust. A megfejtés 
homályos volt, már-már jóslatba illő, és az ügy végzetét 
ígérte. Dren azonban látott kiutat. Beszélt rólatok, az általatok 
véghezvitt hihetetlen történtekről, és tervet kovácsolt, ami 
kijátszhatja a jóslat sorait. A tilalmas tekercsek 
megszerzéséhez kellő ereklyék mind a Pentádban őriztetnek, 
ez volt a fürkészés eredménye. Ti szerencsének mondanátok, 
én a sors igazságának. Igazodnunk kellett a jóslat ritmusához, 
misztikája diktálta az ütemet, bizonyosak voltunk benne, 
hogy egyetlen hét leforgása alatt kezünkre kell kerüljenek, 
különben ellenünk fordulnak. Igazat adtunk végül neki, hogy 
kalandozókra van szükség, egészen pontosan rátok. 
Bocsássatok meg, mifelénk azt, aki nem akar megállapodni, 
nem övezi nagy bizalom. A kalandozókat „kesíte ikoi”-nak, 



Elfeledett Crantai Örökség  

  
31 

örökké mozgónak nevezzük. Nehéz az általunk oly nagyra 
becsült bölcsességgel párosítanunk. Nekem már könnyebb 
dolgom lesz - hajolt meg könnyedén, elismerése jeleként az 
asztal felett. Mindenki viszonozta, Assero azonban csak 
utánozta a többieket. Fogalma sem volt, mit akart mondani 
ezzel a fura beszéddel. 

- A korokkal ezelőtt eltemetett láda megtalálása Drennek 
is nagy feladat lett volna, de nem a tér és időmágiában nagy 
gyakorlatot szerző Zan ’o’ Medosnak. Aschaon kutatása és 
általunk közreadott titkai önmagában jutalmat jelenthet 
személyének. Yessus Telcontar, Arel, felénk Ville felszentelt 
papja hazámban jól ismert - becsületesen letöltötte büntetését 
börtönünkben, melyet a birodalom ezáltal megbocsátott. 
Rábízhattuk az Almyr orra elől orzott Elmyridin zászló kézre 
kerítését. Dren Briliantli de Palmát, széfek ügyes hírű 
mesterét ajánlotta a széfben őrzött Ezüstpálca felkutatására. 
A hétpróbásként számontartott, gorviki származású, Villéhez 
megtért harcost, a gorvikiak által őrzött, veszélyes Alcarába 
menesztettük a láncokért. Gianag vitéz alabárdosát, Assero 
Cascadist, aki kivívta Ville kegyét, a legharcosabbnak tűnő 
küldetésre kértük fel. 

- Nem szerénységből mondom, de ezek nem újak nekünk, 
nincs mit elmondanod róla - vágott közbe Assero. 

- Ne csináld már, csak megadja a módját a befejezésnek! - 
rótta fel Brili. 

- Számomra megtisztelő, ha ezeket elmondhatom - 
folytatta a tiadlani. - Igazatok van, hiszen ti évek óta 
ismeritek egymást, nehéz helyzetekben tapasztalhattátok jó és 
rossz éneteket. Ezért is volt tetszetős a választás, mert tudtok 
együtt, egy ügyért munkálkodni. Ami segítséget csak 
tudtunk, azt megadtunk. Elhoztátok nekem tegnap estig az 
összes szükséges ereklyét, így rám várt az utolsó fejezet. Be 
kellett hatolnom az erőd kazamatáiba. Mesteremtől tanult 
módszerekkel kijátszottam a jelmágikus védelmet és az 
őrizőket, majd az ereklyék segítségével dobozba zártam az 
ereklyét. Helyére másolatunkat tettem, az eredeti pedig azóta 
már a kezemben. - Bejelentésére nagy ünneplés kezdődött. 
Folyt a bor és a sör, szólt Arel végzet-indulója és még ki 
tudja mennyi északi nóta. 

- De mire való ez a tűztekercs? - szakította egyszer félbe a 
mulatást Yessus. 

- Régi időkből való - hajolt közelebb Kejlíg. - Cranta 
mágusai azért készítették, hogy tüzével megállíthassák a kyr 
hódítókat. A tilalmas jelző utólag ragadt rá. Csak sejtem, 
miért nem használták mégsem fel. Elhelyezték egy kőlapon, 
amelyet nyolc másikkal vettek körbe, az ereklyéket pedig 
hagyták kyrek kezére jutni. A kyr hatalmasok később 
kifürkészték, hogy egy elkorcsosult, crantai tűzisten 
telepedett meg benne. Amíg békén marad, addig nem kell 
tartaniuk tőle, s bár megfejtették őrzésének titkát, a szükséges 
ereklyéknek nyoma veszett. Daerim építésekor sem 
mozdították, fölé emelték a lovagtornyot, titkait egyre 
kevesebben ismerték. Az ereklyék azonban idetaláltak. 
Megtelepedtek körötte, talán éppen ránk vártak. A dobozban 
megnyugszik majd a tűzisten, s vele talán Cranta népének 
emlékezete is, s együtt elenyésznek. 

- És ha teszem azt, valaki fel akarja használni? 
- Crantai vérre hallgat egyedül, és botor próbálkozás 

lenne egy ilyen őrült entitással szót érteni. Ugyanakkor a 
pusztító ereje könnyen kicsalható, nem szívesen látnám 
Erionban - bölcselkedett Zanó. 

- Megsemmisíteni? Bár gondolom ez hülyeség. Akkor 
őrizni kell, amíg ki nem hunyt csillaga. 

- Így lesz - mondta a tiadlani. 
- Akkor nincs más hátra, mint egy újabb kör! - kiáltott fel 

Assero. 
Hosszú perceken át döntötték a korsókat, mellé 

mindenféle pogácsákat rágcsálva nótáztak. A nap már lassan 
végére járt, narancsos fénye egyre erőtlenebbül tört árt az 
utca ritkuló porán. A mulatozás kivette erejüket, hangjuk 
erejének csökkenése erről adott bizonyságot. Szolga jelent 
meg az emeleten, mi több az „emeletükön”, aki tüzet gyújtott 
a lámpásokba. 

 
- Simán ment minden! - Assero felhívására kupák 

csattantak, ököl csattant öklön, az ünneplésből sosem elég. 
Ám amikor újra Assero arcára néztek, fészkelődni kezdtek. A 
bátor évek alatt vésődött ráncok ijesztő grimaszba torzultak. 

- Túl simán. 
- Akkor nézzük csak - mélyült el Zanó. 
- Dakmelirg! - kiáltott fel Yessus, szinte azon nyomban. 
- Mi van vele? - kérdezte egykedvűen Lyrep. 
Ekkor már mindenki közelebb ült egy lépésnyivel a 

fegyveréhez, ha épp nem markolatán táncolt a keze. 
- A fösvény családja - fűzte a szót Brili. 
- A kövesdombok rabszolgatartója - javította Assero. 
- A bank felügyelője. Fösvény fajta - ismételte a törpe. 
- Alcarában is találkoztam ezzel a névvel. 
- Én is Yankarban. 
- Nagy család. Ott vannak mindenhol, na és? 
- Hol az a mindenhol? 
- A Pentádban. 
- És a szimbólumban - sóhajtott Zanó. - Grilemkad 

szemében. Ez a család felvette ezt a nevet, különös nemde? 
- Kiváltképp, hogy mindössze visszafelé kell olvasni. Erre 

gondoltam én is - bólintott a pap. 
- Ők őrizték az ereklyéket? Ha igen, miért hagyták 

elemelni? 
- Ez őrület. Inkább igyunk még - mondta Brili -, mielőtt 

még megijedek. Azaz azon már túl vagyok. 
- Mindegy mostmár - hadarta Lyrep. - A cucc nálunk van. 

Húzzunkerionba, ott majd aggódunk. 
- Nézz ki az ablakon! - szólt Zanó Asseronak. 
- Kinéztem, nem jön senki. 
- Nézd a fogadó cégérét! 
- Nézem már. „Dupla haszon. Fogadó a nyugodt 

pihenéshez.” 
- A kis betűket, lent. 
- „Tulajdonosa Márik… Márik…” 
- Nyögjed már! 
- Márik Dakmelirg - ült vissza Assero. A többiek arcán 

enyhe sápadtságot látott. - Mi ütött belétek? 
A többiek azonban nem adtak választ, csak az áruló, üres 

kupákat, kiürült tálakat bámulták. Aztán szinte egyszerre 
csillant a szemük, fürge tekintettel néztek egymásra, majd 
mindannyian a papra meredtek. 

Yessus bólintott, mint aki mindent ért és halk imába 
mélyedt. Arcára révület, hangjába erő költözött. Minden szó, 
hosszú percnek tűnt. Tizenhét szívdobbanás elmúltával 
kinyitotta szemét, meredten a kérdő szempárokba nézett, és 
megingatta fejét. 

- Nem tudom orvosolni. 
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Anor a földszintről hallotta, amint a hallgatag ember feje 
az asztalra hull. Felnézett és látta a társaság elkeseredett 
küzdelmét. A mágus jelei a levegőbe vesztek, fiolákban 
őrzött italok csúsztak le hatás nélkül a torkokon. Aztán látta a 
belenyugvást az arcokon. Az erv utolsó, keserű mosolyát a 
varázsló felé. A pap égre emelkedő tekintetét, s a törpe 
lassuló fejrázását. 

Tisztelettel bámulta elmúlásukat. Bár nem tudott róla, de 
az ő kezéből nyertek halált. Az övéből, aki egy utolsó senki, 
akinek fizetésemelésért sincs bátorsága tenni. Akinek 
ábrándjai csak a jóról, a nagyszerűről szóltak. 

Nem akart többé már kalandozónak születni. 
De úgy érezte, itt az ideje fizetésemelést követelni. 



Elfeledett Crantai Örökség  

  
33 

 
Xellos: Crantai mesék 

 
- Apa hazatért! Apa hazatért! 
Emilien alig lihegett a futástól, ahogy berontott a kis 

omladozó épületbe Alcara kikötőnegyedében, és ismét 
elkiáltotta magát: 

- Apa hazatért! Most köt ki a hajó! 
- Akkor menj, nézd meg, tényleg hazatért-e, és kísérd 

haza, mielőtt valamelyik kocsmában köt ki - mondta az anyja. 
- Rendben! 
A gyerek megint eliramodott, Steare pedig nekiállt főzni 

valamit. Igaz, hogy Crowd volt Emilien apja, de ténylegesen 
sosem házasodtak meg, nem is voltak család. Crowd csak egy 
férfi volt, és tudta, ő is csak egy nő számára a sok közül. 
Valamiért mégis velük töltötte a legtöbb időt, ha itt kötöttek 
ki. Nem tudta volna megmondani, hogy miatta, vagy a 
kölyök miatt. Valószínűleg ez utóbbi. 

Emilien volt az egyetlen gyereke, s mikor megszületett, 
nem tudta, mit kezdjen vele. Először úgy gondolta, legjobb 
lenne, ha eltűntetné, kidobná, elfelejtené. Végül mégis 
megtartotta, és azóta a férfi rendszeres látogatója lett, 
figyelte, hogyan cseperedik a gyerek, és néha segített kicsit, 
ha tudott. 

A fiú pedig tisztelte és szerette ezt az embert, imádattal 
csüggött minden szaván, és mindig arra kérte, meséljen neki. 
Merre járt? Mit csinált? Miket hallott a nagyvilágból? Mi van 
messze délen? Északon? Mi volt régen? 

A férfi pedig gyakran és szívesen mesélt neki. Nagyon 
szépen tudott mesélni. Néha az asszony is leült hallgatni. Úgy 
hírlett, régen kobzosnak készült, s csak egy véletlen 
szerencsétlenségnek köszönhette, hogy mégsem az lett. Egy 
kocsmai verekedésben vesztette el két ujját még fiatalon. 
Ekkor dobta félre a lantot. Azóta hangját kikezdte a sok erős 
ital, de ez a dörmögős, reszelős hang csak még hatásosabbá 
tette a meséket. 

Végül kalóz lett. Emilien amolyan hősnek képzelte el, 
akikről néha mesélt: Erelon del Hraga vagy Yarath kapitány. 
Valójában csak közönséges martalóc volt egy hajón, melynek 
kapitánya éppen olyan volt, mint a többi. Fosztogattak, 
raboltak, rajtaütöttek a partmenti kisebb településeken. Talán 
a fiú is tudta ezt, hiszen naphosszat a kikötőt járta szurtos 
képű társaival, de soha nem ismerte volna el. Az apja volt. A 
hőse volt. 

A leves éppen elkészült, mikor megérkezett Crowd és a 
fiú. Úgy tűnt, a hajósnak nem esett jelentősebb baja ezúttal 
se, elnézően mosolygott az őt rángató ifjoncra. Még alig volt 
harminc éves. Nem volt túl magas, de alkata magasabbnak 
mutatta a valósnál. Járásában még érződött, hogy nem erre az 
életre készült. A tengeren töltött idő alatt is borotválkozott a 
többiekkel ellentétben, és bár hangja a rumtól és sós tengeri 
levegőtől már megkopott, arca még mindig lágyabb volt, 
mint a legtöbb hasonlónak. Vagy csak ő látja így? Vajon 
látják-e a különbséget azok, akiket ezúttal kifosztottak? 
Látják-e a falvakban, amiket felprédálnak? Valószínűleg 
nem. Talán ha idejük lenne megnézni, akkor sem látnák. 
Milyen kár azért az ostoba verekedésért. 

Ennek ellenére Steare, mint mindig, amikor Crowd 
„hazatért”, megkönnyebbült. Mindig félt picit, hátha a férfi 
egyszer nem tér vissza. Hogyan tartaná el akkor Emilient? 
Bár lassan már elég nagy lesz, hogy inasnak adja valahová. 

Igaz, bárhol megállná a helyét, eszes, fürge gyerek, de ki 
tudja menyit ártana neki apja halála? Egész biztos nagyon 
megrázná. 

Minden ceremónia nélkül üdvözölték egymást. Crowd 
helyet foglalt, az asszony tálalt, a kölyök segédkezett, és 
közben be nem állt a szája, annyit kérdezett a kalóztól és 
annyit mesélt kalandozásairól a kikötőben. Az csak hallgatta 
mosolyogva, míg végül az ebéd kezdetével az Steare csendre 
intette, és nekiálltak enni. 

Amint végeztek, már hangzott is a szokásos kérés: 
- Mesélj valamit! 
- Nem, most nem lehet. A fáradt vándornak először enni, 

inni és pihenni kell. Majd este mesélek. Addig menj szépen, 
játssz még egy kicsit. 

Emilien kicsit elszontyolodott. 
- De este mesélsz, ugye? Megígéred? 
- Persze, megígérem - dörmögte a férfi. 
- Hát, akkor jó. Szia anyu! - és kirobogott a kikötőbe 

megkeresni a többieket, miközben apja anyjával eltűnt a 
szobában. 

 
*** 

 
- És így menekült meg Hrendal a kelepcéből a gyümölcs 

segítségével. Azóta is úgy hívják: Hrendal gyümölcse. 
Egy rövid időre csend telepedett a szobára, ahogy a 

fiúcska szemét behunyva maga elé képzelte, amikor ő, 
Hrendal rohamra vezényli embereit, hogy legyőzze az övénél 
jóval nagyobb sereget, és végül szintén önmagát, ahogy 
dicsőségben fürdik. Talán egy szobra is áll valahol. Egyik 
kezében mondjuk karddal, másikban azzal a furcsa 
gyümölccsel. Aztán kinyitotta a szemét. 

- Ez is tetszett! Mondasz még egyet? 
- Ideje lenne lefeküdnöd. 
- Naaaaaa! Csak még egy utolsót. Kérleeeek - 

nyavalygott. 
- Na jó, nem bánom. De aztán tényleg nincs több. Miről 

szeretnél hallani? 
- Mindegy. De valami közeliről. Az se baj, ha a régiekről 

szól. 
- A kyrekről? 
- Nem, a még régebbiekről. 
- Oh. Róluk sajnos elég kevés mesét tudok, és azok nem 

biztos, hogy a te fülednek valók - mondta a felnőtt. 
- Nem félek én semmitől! - dacolt a kicsi. 
- Azt rosszul teszed. Nem mindig szégyen félni. Az okos 

kereskedő fél a rablóktól, és mindent megtesz, hogy elkerülje 
őket. Nem szégyen félteni kölyköd és asszonyod, ha lesz. És 
vannak dolgok, amiktől minden épeszű ember fél. Nem is 
szeretnek beszélni róluk, mert jobb nem magunkra vonni 
azoknak a démoni hatalmaknak a figyelmét. És bár a crantai 
birodalom rég összeomlott és csak legendák maradtak fenn 
róla, ki tudja mi igaz belőlük, s milyen erők szunnyadnak a 
régi csatatereken? Vagy elrejtve az erdők mélyén? A különös 
romok között vagy a Holtmocsár belsejében? Ezekről akarsz 
mesét hallani? 

- Nem, azt hiszem jobb lesz valami más - felelte 
megszeppenve a kisfiú. 
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- Hallottál már az erdőpillékről? 
- Azokról a kis szárnyas elfekről? Akik a fákat gondozzák 

és füvekből meg virágokból készítenek ruhát, és az utazókat 
bosszantják? 

- Igen, olyasmik. Él Dsidonban egy ismerősöm, aki 
szerint a Holtmocsár melletti erőkben is található pár. Azt 
állítja, ő már találkozott velük. 

- Róla fogsz mesélni? 
- Nem, bár ez a mese is a Holtmocsárban játszódik, nem 

szerepel benne ember. 
 

*** 
 
A kis erdőpille-leány villámgyorsan cikázva röpködött a 

kiégett sárga nádszálak és penészzöld, undorító nyálkás 
zsombékok között a mocsárban. A nap is csak halványan, fél 
szemmel pislogott erre az elátkozott vidékre. A pille sem 
magától tévedt ide. Üldözői, a sötétlelkű vérpillék alig 
valamivel lemaradva követték. Kétségbeesve nézett 
rejtekhely után, de ahogy egyre mélyebbre szállt a mocsárba 
egyre inkább üldözői területére került. Irányérzékét is 
elvesztette már, így ötletszerűen indult el balra, hátha kiér a 
mocsárból időben. Érezte, már nem sokáig bírja. Fojtogatta a 
poshadt vízfelszínről felszálló miazmás köd, a fülledt, párás 
levegő. Kis szárnyai elnehezedtek, lassan süllyedt a mocsár 
szintje felé. Egy fára lett figyelmes. Göcsörtös ágai erőtlenül 
meredtek az égre, alig-alig akadt már rajtuk levél. A 
mocsárral folytatott hosszú harcban úgy tűnt, hamarosan 
végleg alulmarad. Az elf-féleség mégis felé repült, és pihegve 
szállt le egy alacsonyabb ágra. 

- Kérlek, segíts, ments meg! - szólt. Utolsó reménye volt 
ez a fa. Nem tudta, észreveszi-e, tud-e valamit tenni, vagy 
már elmerült saját tragikus sorsában és nem figyel többé a 
külvilágra. Ám a fa lassan felmordult. 

- Miért segítsek neked, kicsi lény? Törődtetek ti az öreg 
Oberon apóval, amikor szüksége volt rátok? Nem törődtetek. 
Hmm-hmm… 

- Bocsáss meg, Oberon apó, ígérem, ha segítesz, vigyázok 
rád, gondoskodok rólad - rimánkodott amaz, közben idegesen 
fülelve, hiszen üldözői bármikor utolérhették. 

- Megígéred, kicsi lény? A ti fajtátok igen könnyelmű. 
Hamar elfeledkezik az ígéretekről, úgy ám! A vén Oberon 
apó tudja nagyon jól. 

- Megígérem, megígérem, csak segíts! 
- Rendben, ez esetben… - A vén fa megemelte picit egyik 

göcsörtös ágát, és egy picike odú tárult fel alatta. - Bújj be. 
Nem kellett kétszer mondani. A pille már el is tűnt 

odabent, és aggodalmasan figyelte, ahogy minden sötétbe 
borul, mikor a fa visszaengedte ágát. Hamarosan hallotta 
üldözőit, ahogy ideérnek, vitatkoznak, aztán lassan 
odébbállnak. Aztán újra halovány fény árasztotta el a kis 
lyukat, ahogy az ág lassan megmozdult. A leány kirepült, és 
az egyik ágra telepedett. 

- Köszönöm, hogy megmentettél. Ígérem, gondozni 
foglak. Amúgy Zarizának hívnak. 

Közben nekiállt kicsit megigazgatni a nagy hajszában 
megtépázott ruhácskáit, kisimította göndör, aranyló fürtjeit. 

- Húúú, te aztán tényleg nem vagy a legjobb állapotban. 
De nem is csoda ebben a mocsárban. Majd én vigyázok rád - 
csacsogta. 

- Akkor kezdetnek már hozhatsz is némi tiszta vizet. 
Nagyon rég ittam már igazi tiszta vizet. Harmat- vagy 
forrásvízre lenne szükségem. 

- Merre találok itt ilyesmit? 
Az öreg fa hosszan elmerengett. A megmentett már 

kezdte azt hinni, hogy nem is fog válaszolni, mikor mégis 
megszólalt. 

- Nyugatra innen. Ott volt régen nem messze innen egy 
tiszta kis forrás a mocsár szélén. Onnan hozz vizet. 

És az erdőpille hozott. Gyógyítgatta az ágakat, simogatta, 
gondozta a fát, és még a kis környezetét is. Így került a 
rothadás és méreg zöldjébe egy kis életzöld is. A vérpillék 
szerencsére nem sokszor zavarták meg őket. De a kicsi leány 
elvágyott. Néha összeakadt egy-egy társával a forrás 
közelében, akik hívták, csalogatták, de nem ment el. 
„Megfogadtam” - gondolta. A vén Oberon apó és kis 
környéke szebb volt, mint ifjúkorában. Néha Zariza is 
elcsodálkozott, milyen szép is a vén fa levelei közt átszűrődő 
napfény, milyen kellemes is az árnyék, és a néha 
megélénkülő szellő is mintha nem is a posványban 
lennének… friss volt és hűsítő. „Talán még az erdőben sincs 
ilyen szép” - gondolta. Hát még amikor kihajtott az első 
virág! Mégis, egyre nehezebben maradt ott, bár társasága is 
egyre sűrűbben akadt. 

Aztán egyszer csak elhagyta Oberon apót. Vidám 
muzsika, csilingelő dalok és pajkos játszótársak hívták el. A 
fa pedig lassan ismét pusztulásnak indult. A kis liget elhalt, 
az ágak meghajlottak, a levelek lehullottak és az ingoványt 
gazdagították rothadásukkal. 

Évekkel később esett, hogy ismét arra menekült, 
nyomában a szürkekoboldok varangyháton. Ismét a fa felé 
vette útját. 

- Kérlek Oberon apó, ments meg - kérte. A fa mintha 
sosem zöldült volna ki, a kis liget mintha ott se lett volna. 

- Nem segíthetek. 
- De igen, segíthetsz. És én újra gondoskodni fogok rólad, 

ígérem! Csak ments meg. Így mindketten elpusztulunk. 
- Akkor elpusztulunk mindketten - morogta a vén fa, és 

nem szólt többet. Némán figyelte, ahogy a varangylovasok 
utolérik, elkapják Zarizát, és elhurcolják. 

És ott pusztultak mindketten a mocsárban. 
 

*** 
 
Crowd mesélés közben szinte eljátszotta a szereplőket. A 

fa hangját viszonylag könnyen tudta olyannak előadni, ahogy 
elképzelte, de a pillelánnyal sokat kellett szenvednie. Emilien 
nevetett rajta. Hiába, akárhogy próbálta finomítani hangját 
annak nem sok köze lehetett egy parányi erdőpille-leány 
csacsogásához. Bezzeg régen talán még ez is ment volna. 

- Na, de most már tényleg indíts aludni! - morrant a fiúra. 
- Rendben. Jó éjt, apa! Holnap még itt leszel? 
- Nem. Hajnalban kifutunk. 
- Kár. És mikor jössz vissza legközelebb? 
- Nem tudom. 
Milyen békésnek tűnik minden. Pedig ma éjszaka is 

tolvajok és bérgyilkosok kelnek útra Alcarában, hogy 
megszerezzék napi betevőjüket. És holnap, mikor felkel a 
nap, páran nem kelnek többé fel, hirdetve az itteni Sajkások, 
és leginkább a Vadásztestvérek létezését. Néhányról hallani 
majd mendemondákat, másokat egyszerűen elfelejtenek. 
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Amelyikről hallani, abból pedig könnyen lehet, hogy mese 
lesz. 

Crowd maga sem tudta, szívesen mesél-e Alcaráról. A 
város múltjában nem sok hősiességet vélt felfedezni. A dalok 
többsége híres vérbosszúkról, okos tolvajokról, nagy 
kalózokról és a Mocskos Lovagokról szólt. Ezeket pedig 
bárhogy szépítették, mégis érezni lehetett rajtuk a szennyet és 
erkölcstelenséget, amit ez a város jelentett. 

Másrészt ez volt az otthona. Itt született, és mint most 
Emilien ő is ennek a városnak az utcáin nőtt fel hasonló korú 
cimboráival játszadozva, üzeneteket és kisebb csomagokat 
szállítva pár rézért. Ő is ezeken a történeteken nőtt fel, és 
akkor eszébe se jutott, hogy Romyrayen lovag csak egy 
izmos, részeges paraszt volt, vagy a Mosolygó egy 
közönséges gyilkos. Csak a hősi harcot és a dicső vérbosszút 
látta a történetben. 

Azóta bejárta a Pentádot, és rá kellett jönnie, hogy a 
mesék szinte kivétel nélkül ilyenek. Bezzeg az az elf, aki 
énekelt neki párat népe balladái közül, azok mennyivel 
másabbak! Itt, ha nő volt a dologban, akkor az ember már 
tudta, hogy valami pajzán históriát hall. 

Mégis tovább gyűjtötte a történeteket, még azután is, 
hogy elvesztette az ujjait, és tudta: nem lehet többé dalnok. 
Vonzódott ezekhez a történetekhez, legyen bár legenda, 
mítosz vagy egyszerű mese. Egy kicsit talán még mindig 
gyerek maradt. De nem bánta meg, mert más tájakról viszont 
sok szép történetet hallott, és idővel kicsit gyarapodtak azok 
is, melyek otthonáról szóltak, és mégis szívesen mesélte őket. 

Elég a merengésből. Holnap ismét kifutnak, és akkor ki 
tudja, meddig megint nem ölelhet asszonyt. Felállt, és Steare 
szobája felé indult. Tudta, a nő várja. 

 
*** 

 
- Apa hazatért! 
A kiáltás az elmúlt húsz évben semmit sem vesztett a 

lelkesedésből. Emilien azóta megnőtt, izmos, jóképű 
legénnyé serdült. A nap legnagyobb részét továbbra is a 
kikötőben töltötte, de már dolgozott. Általában rakodott, néha 
hálók javítását is rábízta valaki. Ha nem volt munka a 
kikötőben, akkor Tomnak, a vén asztalosnak segédkezett, 
vagy a várost járta. Mindemellett gyakran megfordult a 
kocsmákban is, és énekelt, és zenélt hozzá lantján. Nem volt 
a legszebb hangszer. Használtan vette a vásárban. Elég kopott 
volt, nem lehetett tudni, mennyit bír még, de jobbra nem volt 
pénze. 

A kocsmákban és fogadókban szívesen látták. Helybéli 
volt, sok dalt ismert, és általában úgy vélték jó hangja van. 
Mindig tudott alkalomhoz illő nótát, és szinte mindig talált 
olyat, ami a közönség egészének megfelelt, kereskedőknek, 
matrózoknak és elvétve egy-egy nemesnek is. 

Büszke volt magára, mert dalainak jó részét ő maga találta 
ki a történetekből, amiket apjától hallott. Miközben a ládákat 
pakolta, gyakran dudorászott magában és próbált egy még át 
nem írt történetet dalba formázni. Nehezen ment, hiszen írni 
szinte egyáltalán nem tudott, és ha tudott volna is, akkor sem 
lett volna pénze annyi papírra és tintára. De nagy gyakorlata 
volt benne, és a kezdeti kudarcok után egyre többször 
sikerültek jól az előadások. Csak egyszer került verekedésbe 
gúnyolódás miatt: mikor Ret, egy patkányképű társa azt 
mondta egy rosszul sikerült dal után, hogy bolond, amiért 

ilyesmire pocsékolja az idejét, és az apja is bolond, hogy 
mesél neki. 

Akkor Ret egy hétig szinte magához sem tért, Emilien 
pedig egy hónapig hozzá sem nyúlt a lanthoz. 

De nem lehetett ellenállni a vonzásnak. Hamarosan ismét 
ugyanúgy énekelt, mint régen, s most várta, milyen történetet 
tud még apja, aki úgy tűnt, kifogyhatatlan mesékből. 
Mostanára nem volt olyan mese, amit ne mondott volna el 
szívesen, mint régen. Nem volt olyan, hogy „ez még nem 
neked való.” S mire Crowd belépett, az anyja ugyanúgy várta 
őket az ebéddel, mint rég. 

 
*** 

 
- Dsidontól nem messze van egy kis falu a Holtmocsár 

közelében. A falutól nem messze kezdődik az ingovány. 
Ocsmány, mérgező kipárolgásait nehezen viselik az emberek, 
sokan megbetegszenek már akkor is, ha a közelébe mennek. 
Megpróbálták lecsapolni fáradtságos munkával, de nem 
sikerült. A mocsár erősebb volt náluk. Persze a zsombékok és 
a mocskos vízfelszín korántsem volt csendes és lakatlan. 
Békakuruttyolástól, szitakötőktől, moszkitóktól és egyéb 
rovaroktól, kisebb állatoktól volt hangos. Teliholdkor pedig 
úgy hírlik, a környéken élő boszorkányok és 
boszorkánymesterek járták végig különleges füvek után 
kutatva. Ennek a lápnak a közepén található a béke egy kis 
szigete. Egy öreg fa áll középen dacolva a körülötte dúló 
rothadással, sőt! Mintha büszkén nézne szét, mintha övé 
lenne itt minden, mintha ő lenne a terület ura. Körülötte kis 
füves liget terül el. Kevesen tudják, hogyan maradhatott meg 
az enyészet közepén ez a kis darab élet. Kevesen tudják, hogy 
tényleg a fa a mocsár ura. 

Ahogy sötétség ereszkedik a párás tájra, különös menet 
indul a fához. Apró sáskunyhóikból, nádasok mélyéről, 
zsombékok alól előbújnak a kis éjkoboldok, és varangyhátra 
kapva indulnak a fa felé. A vérpillék saját szárnyukat 
használják. Már amelyik bírja. Ott azokon a hintókon 
érkeznek a nemesebbek. Őket szolgáik repítik. És érkeznek 
szitakötők szárnyán a picike álomlidércek, akik a faluban 
laknak az ágyak alatt, és a gyerekek álmaiba romlást és halált 
hintenek. Pici árnypásztorok hajladoznak észrevétlen a 
nádszálakon. És kezdetét veszi az őrült tombolás, orgia a fa 
tövében. Semmi sem tilos, hiszen az öreg fa nem tilt meg 
semmit. Szemének egyformán kedvesek az üzekedő 
koboldok és az aznapi áldozatok gyötrésével foglalatoskodó 
vérpillék. Lassan felkúszik az égre a sápadt telihold. Fényét a 
bűzös pára csontfehérre varázsolja. Eddigre már magán kívül 
tombol mindenki, hála a vérszagnak és a mocsári gombákból 
készített legerősebb párlatoknak, a füvekből készült 
füstölőknek és pipáknak. Ekkor érkezik meg 
denevérszárnyon a főpap és két kísérője. Némán ereszkednek 
le a fa előtt egy kis emelvényre, ahol elkezdik 
hentesmunkájukat. Az elfeledett ősi isteneket, a mocsár 
teremtőit dicsőítő énekek szállnak a kábult tömegből, ahogy 
egymás után taszigálják fel a foglyokat. Egy szöcskét, 
aminek fél szeme már hiányzik. Egyik lábát kitépték. Két 
pilleleányt. Finom lepkeszárnyuk ernyedten, megtépázva lóg, 
akárcsak valaha volt sziromruháik. Szemükből könny csorog 
vérrel maszatolt arcukra, de mindez egyáltalán nem érdekli a 
komor, izmos főpapot, és miniatűr succubus kísérőit. Egy 
tarka lepke már el sem éri az emelvényt. Akárhogy 
rugdossák, szurkálják, elájul, s sebeiből lassan elfolyik élete. 
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A sor hosszú. A démoni főpap néhánnyal gyorsan végez, 
néhánnyal még elszórakozik a tömeg legnagyobb gyönyörére. 
Hatalmas ováció fogadja, amikor a tündérlány finom, 
törékeny testébe hatol durva, szarupikkelyes teste, és a 
legfelső ágakig ér a tapsvihar, amikor kettétép egy szitakötőt, 
majd a gyíkok elé dobja tetemét. Azok sziszegve vetik 
magukat a még friss húsra. Aztán az áldozatok vérét felfogó 
edényekkel körbedörzsölik a fa törzsét. A fa egyre nagyobb 
lesz, egyre több áldozatot kíván. Amikor végeznek, és a 
főpap mellmagasságban körbedörzsölte áldozatainak 
nedvével a fát, az végre meghozza egyetlen termését. Egyik 
ágán virág sarjad és hamarosan kinő a Mocsár Szíve. Skarlát 
fénye beragyogja a kis ligetet, új erőre kapnak a körülötte 
tobzódó apróságok, a főpap újra megtelik mágiával, a mocsár 
megélénkül. Kihajtanak a boszorkányok vadászta növények, 
és minden egyes rituáléval kicsit tovább terjed a mocsár. A 
főpap vigyázva gyűjti be a termést, és viszi magával titkos 
szentélyébe, ahol a következő teliholdig gondozza. Akkor 
újra kezdődik minden. Addig elegendő foglyot kell ejteni, 
mert a fa nem válogat. Ha nem kapja meg másoktól, saját 
hívei vérét követeli. 

A hajnal első sugarai már senkit sem találnak a ligetben. 
A gyerekek lidérces álmukból ébrednek a faluban, a parányi 
lények pedig alszanak valahol a láp mélyén aprócska 
viskóikban, és a Mocsár Szíve, és az elfeledett Istenek 
mosolyogva vigyázzák álmaik várva, hogy egyszer, ha a fa 
elég magas lesz, alászállhassanak a távoli Égi Szférákból, 
ahol száműzötten élnek, és ismét birtokba vegyék a világot. 

- Ez elég borzalmasan hangzik, apa. Vajon igaz? 
- Nem tudom. De az biztos, hogy terjed egy ilyen mítosz 

is Dsidon közelében. 
- De honnan kerülnének ide azok a parányi démonfattyak? 
- Ki tudja, mióta élnek ott? Talán még látták Cranta 

bukását. Talán az Elveszettek Kapuja dobta ide őket 
valamikor. Persze ha igaz a történet. 

- Kíváncsi lennék rá. 
Egy rövid időre csend ereszkedett a szobára. Csak Steare 

csörömpölése hallatszott, ahogy az edényeket mosta. 
- Szeretnék én is elindulni a világba, hogy én is olyan sok 

történetet halljak, mint te. Talán néhánynak utána néznék, 
igaz-e. 

- Veszélyes dolog az, fiam. De ha akarod, nos, menj. 
- Nem lehet - rázta meg a fejét amaz. - Ki vigyázna akkor 

anyura? Öreg már. 
- Anyádra majd vigyázok én. 
- De te alig jársz erre. És sosem lehetünk biztosak benne, 

hogy hazatérsz. - Crowd élete tényleg sokszor hajszálon 
függött, de végül mindig mindent túlélt. Csodával határos 
módon mindig tudta, mikor kell otthagynia az egyik hajót - 
rendszerint utána pár kifutással a hajó elsüllyedt vagy 
viharban, vagy másik hajó által. 

- Biztos lehetsz benne. Többet nem szállok hajóra. 
- Micsoda? 
- Öreg vagyok én már ahhoz. Nehezen bírom azt a sok 

vizet, fájnak a csontjaim, és egyébként is, elég pénzt sikerült 
összegyűjtenem ahhoz, hogy valami csendes munka mellett 
nyugodtan visszavonulhassak. Mondjuk hálókészítő és -javító 
leszek. Ahhoz úgyis értek. És közben körém gyűlnek a 
gyerekek és hallgatják azokat a meséket, amiket te is. Kell 
ennél jobb? 

- Nem, azt hiszem nem. Ha így akarod, legyen - Emilien 
arca ragyogott. 

 
*** 

 
- Még egyszer azt a mókásat a sajkásról, aki elrabolta a 

kapitány lányát! - kiáltott fel valaki. 
- Igen! Még egyszer, halljuk, halljuk! - zúgták utána. 
Hosszú ideje vándorolt, és magában úgy döntött, megérte 

útra kelni. Szinte mindenhol szívesen látnak egy dalnokot. 
Néha még kisebb nemesek udvarába is bejutott. 

Miután apja úgy döntött, nem száll hajóra többet, Emilien 
másnap elindult dél felé, Dsidonba. Talált egy kis karavánt is, 
ami arrafelé tartott, így csatlakozott hozzájuk. Kapott élelmet, 
cserébe felajánlotta csekély fegyverforgató tudományát - bár 
kardja akkor még nem volt - és persze szórakoztatta a népet. 
Dsidonban a Holtmocsárhoz keresett vezetőt, de nem talált. 
Legalábbis olyat nem, akiről ne feltételezte volna, hogy 
három lépés után megpróbál végezni vele. Így a pillék 
megkereséséről egy időre lemondott, bár a közeli kis 
erdőkben tett pár rövidebb utat, remélve, hogy erdőpillékbe 
botlik. 

Hallott viszont egy másik érdekes legendát. Azt beszélték, 
hogy messzebb délre található az Elátkozott Hegy, mely az 
év legtöbb napján teljesen békés és ártalmatlan hely. De van 
egy rövid időszak - két hét talán - amikor jobb a közelébe se 
menni, mert borzalmas túlvilági lények egész légiója özönli 
el, és senki sem tudja, mit csinálnak ott. Egyesek szerint 
ilyenkor démonok szállják meg a környéket, hogy 
megmérkőzzenek egymással. Mások szerint az élőholtak 
várnak valamire - hogy mire, arról megint mindenki másképp 
vélekedett. Voltak, akik úgy gondolták, hogy az egész csak 
mendemonda, hiszen senki se ment a hegy közelébe a 
Keselyű idejének elején már emberemlékezet óta a babonák 
miatt. De nem is ők akartak az elsők lenni, akik ilyesmire 
vetemednek. 

Pár nap pihenés után Emilien úgy döntött, elindul, és 
utánanéz, igaz-e a legenda? Az említett időszak éppen 
akkorra esett, így nem tétovázott, azonnal útnak indult, 
mihelyst kiegészítette felszerelését, amennyire tudta. Még 
egy ócska kardra is sikerült szert tennie, bár csak annyit 
tudott róla, hogy melyik végét kell fogni. A hegy a Pentád 
határára esett, a Jdinal-hegység északi nyúlványán volt. Úgy 
vélték, az a hegység legmagasabb pontja, bár voltak, akik a 
Zöldtető-csúcsot vélték magasabbnak. 

Ő nem törődött ezzel, csak ment és ment, eleinte még 
kitaposott utakon, ahol a karavánok haladnak Cevalkis vagy 
Melmalkis hegyi városai felé. Később le kellett térnie, és a 
vadonban haladt tovább. Eleinte minden lépésnél attól 
rettegett, hogy banditák rontanak rá, és meghal, mielőtt 
megtudhatná az igazságot. Akkor senki sem jegyzi majd le 
dalait. Ezen úgy elkeseredett, hogy már-már visszafordult, de 
végül mégis továbbhaladt. Nem is sejtette, hogy nem 
véletlen, hogy egyetlen rabló sincs ezidőtájt ezen a 
környéken. 

Később gyakran kívánta, bár tényleg visszafordult volna. 
Mert az élőholtak ott voltak. El se jutott a csúcsig, már előtte 
észrevett egy kisebb csapatot, ahogy menetelnek 
rendületlenül fel a hegyoldalon a sötét éjszakában. Aztán 
észrevették, és üldözni kezdték. Szíve majd’ kiugrott a 
helyéről, és eleinte mozdulni sem bírt a rémülettől, amivel a 
bűzös foszladozó testek látványa töltötte el. Rohanni kezdett, 
futott, bucskázott, csúszkált, botladozott át az erdőn. Bokája 
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kificamodott, megtépték a bokrok… borzalmasan nézett ki, 
mire a reggel rátalált, de megmenekült. 

Tehát tényleg léteznek. De mit keresnek ott? Úgy döntött, 
ennek utána jár, így elindult körbe a Pentádban, majd azon 
túl. Sikerült több könyvtárba is bejutnia, és áttanulmányozni 
az ősi kódexeket és porosodó feljegyzéseket, melyek arról a 
korról szóltak, amikor még nem létezett Pentád, sőt, még 
Kyria sem létezett igazán. 

Persze közben rengeteg egyebet is hallott és olvasott. 
Megtanult írni, és lejegyezte saját dalait, melyeket otthagyott 
az egyik könyvtárban cserébe a segítségért. Fejből tudta az 
első és negyedik crantai haláltörvényt, és makogott még pár 
szót kyr nyelven. Vívni is megtanult valamicskét, de a harcot, 
ha csak tehette, messziről kerülte. És amire a legbüszkébb 
volt, írt egy aprócska nótát apjáról, amit azóta is gyakran 
hallani Alcara kikötőiben. Nem volt különösebben hősies, 
csak arról szólt, hogy amelyik hajót Crowd otthagyja, arra ne 
szálljon senki, aki partot is akar érni. 

Miután megjárta Toront és Abasziszt is, most ismét itt 
időzött, Dsidonban, és a közönség kérésének engedve újra 
játszotta az egyik dsidoni kópé történetét, aki sokszor tört 
borsot az alcaraiak orra alá. 

Nem tudta, innen hová menjen tovább. Egy része azt 
kívánta, sose lássa többet az élőholtakat. Menjen az 
Elveszettek Kapuja felé, és induljon neki délnek. Talán még 
Pyarronba is eljuthat. És ott, messze egészen biztos rengeteg 
ismeretlen történet várja majd. 

Másik része úgy gondolta, eleget tud az élőholtakról. Ha 
hihet annak a kopott tekercsnek, amit con Ritez kastélyában 
lelt, akkor immár biztos uralma alá hajthatja őket, nincs 
félnivalója tőlük. Akkor nem csak énekelne a legendákról, ő 
maga is egy lenne közülük. Biztos könnyebben bejutna az 
előkelők udvarába, és nem kéne mindig ezeket a durva 
nótákat játszania, előadhatná a hőskölteményeket is 
lovagokról, akik megmentették városuk, önfeláldozásról, 
szerelemről, becsületről… És egész biztos több érme jutna 
neki, mint itt. 

Éjjel, amikor az istállóban készült leheveredni, mintha 
egy pöttöm figurát vett volna észre, ahogy épp eltűnik egy 
oszlop mögött, de mire odaért, nem talált semmit, így 
lefeküdt aludni. 

Különös álma volt. Egy sor élőholt jelent meg rozsdás, 
foszladozó páncélokban, kezükben különféle hangszerekkel, 
és azokon kezdtek játszani, valami földöntúli, örült dallamot, 
melytől úgy érezte, megőrül. Egy sötét kis figura szakadt ki 
az árnyakból. Csúnya, púpos kis teremtés volt. Biztosra vette, 
ha lenne arca, csakis valami ocsmány, rosszindulatú kifejezés 
honolhatna rajta. 

- Erre vágysz? - kérdezte. 
Táncolni kezdett idétlen, kacsázó mozdulatokkal. 

Hamarosan több hasonló kis figura jelent meg, és mind 
együtt ropták. Ki párban, ki egyedül. Aztán egy tisztás jelent 
meg. Ott táncoltak a kis alakok, de most más figurák is 
csatlakoztak az őrült táncba. Emiliennek egyből eszébe jutott 
a mítosz a mocsárról, a vén fáról és a pillék ősi, száműzött 
isteneiről. 

- Szeretnéd őket, ugye? - szólt felé egy parány. - De nem 
fog sikerülni. Nem fog sikerülni. 

- Nem fog sikerülni - csatlakozott hozzá valaki, majd 
hamarosan már az egész tömeg kórusban kántálta. 

- El fogsz bukni. 
- A lelked ide kerül. 

- Mi fogunk csemegézni belőle. 
- Semmit se tudsz a szertartásról. 
- A papír tévedett. 
És így tovább. Reggelt fáradtan ébredt. Csak egyszerű 

álom lett volna? Vagy a mocsár mélyén tényleg ott élnek 
ezek a kis ördögök? Mit akartak ezzel? Talán csak az az egy 
árny, akit lefekvés előtt látott, az a rémálommanó kínozza. 
Vagy képzelődött volna? 

Kint csodaszép idő volt, a nap sütött, és ez hamar 
eloszlatta aggodalmait. Mondjanak, amit csak akarnak. 
Sokáig kutatott az élőholtak titka után, és sikerrel járt. Biztos 
sikerrel járt. Majd bebizonyítja nekik. Mindenkinek 
bebizonyítja, hogy a mesék márpedig igazak, és jobb 
komolyan venni őket. 

 
*** 

 
Ismét éjszaka volt. Ezúttal sikerült elkerülnie a kóborló 

élőholtakat, vagy talán már mind odaértek. Mikor meglátta a 
tábort, elállt a lélegzete. Egy egész hadsereg táborozott 
odafenn néma csendben, tűz, énekszó, minden fecsegés 
nélkül. Az egész csoport egyetlen néma várakozásként állt, és 
ő már tudta, a hírhozót várják. Őt várják. 

Előlépett az erdőből, és elindult az elől álldogáló két alak 
felé. Láthatóan az élőholtak nem tartották szükségesnek az 
olyan világi dolgokat, mint őrjáratok és őrszemek 
elhelyezése. Ültek, üres szemükben mintha kíváncsiság 
villant volna, de ha így is volt, elhalt, és ismét csak bámultak 
maguk elé. 

Ketten várták a tábor szélén, merev vigyázban. Emilien 
megállt velük szemben. Kicsit gondolkodott, köszönjön-e, de 
aztán csak elkezdte szavalni a Haláltörvényeket, amiket olyan 
jól megtanult. Félúton látta, hogy az egyik alak megmozdul. 
Ez vajon jó? Így kell történnie? 

Tovább szavalt. Az egyik katona kivonta kardját. Ősi, 
rozsdás penge volt, de valami csoda folytán még ellenállt az 
időnek, még nem esett szét. 

Emilien nyugtalankodni kezdett. „Nem fog sikerülni.” 
„Elbuksz.” „A lelked mi fogjuk megenni.” Önuralom. Csak 
meg akarják zavarni, hogy ne fejezhesse be. Igen, így kell 
lennie. A mesékben is mindig így van. Mondta és mondta 
tovább egyre gyorsabban, egyre inkább hadarva a szöveget. 

És a kard lecsapott. Nem állt meg tőle pár ujjnyira, mint a 
mesékben. 

A dalnok döbbenten meredt a pengére, ami átvágott húst 
és csontot. Tudta, hogy meg fog halni. Valami hiányzott, a 
kis árnylények igazat mondtak. De micsoda? És miért 
hiányzott? Pedig minden olyan szépen ment, mindent 
megtett. Mégsem úgy sikerült, mint a mesékben. 
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