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1. fejezet: Hírek keletről
Forró  nap volt,  mint  minden nap ezen a  vidéken.  A  levegő

reszketett a hőségben. A palota lépcsője előtt gyülekező csoport
bágyadtan hallgatta a lépcső tetején álló vörös-fehér ruhás írnokot,
amint  felsorolja  azon  szerencsések  nevét,  akik  bebocsáttatást
nyertek a szentséges úr színe elé.  Miután az írnok befejezte a
felolvasást, összehajtogatta a tekercset, amelyen a nevek álltak,
majd megvárva, hogy előlépjenek azok, akik a nevüket hallották,
bekísérte őket a palota kapuján.

A többiek lassanként szétszéledtek, s a palota előtti tér szélén
álló házak széles árkádjainak árnyékában kerestek menedéket a
forróság elől, meghagyva a teret annak a folyamatosan hömpölygő,
hullámzó tömegnek, amely dolga után sietve még a nap legforróbb
szakaszaiban  is  beborította  Baroda  utcáit.  Nemigen
reménykedhettek abban, hogy a szentséges úr a mai napon még
szólítani fogja őket, hiszen aznap már ez volt a harmadik csoport,
amelyet behívtak, s ahogy azt mindenki tudta, a szentséges úr nem
kedvelte különösebben a kérelmezőket. De, végülis, mit lehetett
tudni? S főleg: mi mást tehettek volna?



Így  inkább  a  helyükön  maradtak,  annál  is  inkább,  mert
többségük messze földről jött Barodába abban a reményben, hogy
végre  döntést  nyerhetnek  évek  óta  húzódó,  sokszor
kibogozhatatlannak  tűnő  ügyeikben  a  szentséges  úr  egyetlen
intésére, és nem volt más dolguk, mint kivárni a sorukat. Noan
szentséges úr ugyanis a Szent Birodalom egyhatodának korlátlan
hatalmú ura  volt,  a  királyok  királyának képmása,  akinek  szava
ellen nem volt fellebbezés, s így nem volt az az ár és erőfeszítés,
amit ne ért volna meg, hogy közvetlenül hozzá forduljanak azok,
akik elég gazdagok és elszántak voltak, hogy egy ilyen utazásra
vállalkozzanak.

Többségük már hetek óta itt volt, s napjaik nagy részét a palota
előtti  téren  várakozva  töltötték,  mint  most  is.  Ha  tehették,
behúzódtak  az  árkádok  alá,  rendeltek  egy  hűsítő  makart  vagy
nodát  valamelyik  árustól,  akik  egészen  arcátlan  összegeket
merészeltek  elkérni  ezekért  a  helyi  gyümölcsökből  facsart
kesernyés italokért, beszélgetésbe merültek társaikkal, kikérdezték
egymást  ügyükről,  s  hümmögve  hallgatták  végig  a  bonyolult
történeteket,  kicserélték  a  legfrissebb  pletykákat  a  birodalom
ügyeiről  vagy  felállítottak  valamilyen  asztalt  a  népszerű  táblás
játék, a drisa számára és szenvedélyes játszmákat vívtak egymással
az asztal fölött. Néhányan viszont nem keveredtek a többiekkel,
hanem félrehúzódva, egy oszlopnak támaszkodva vagy kint a téren,
egy napernyőt tartva fejük felé, magányosan álldogáltak.

Így ment ez nap mint nap, s a mindent belepő egyhangúságot
csak  ritkán  zavarták  meg a  palotából  induló  vörös-fehér  ruhás
hírnökök vagy a palota felé érkezők.

***

Már  lejjebb  ereszkedett  égi  pályáján  a  hatalmas,  sárga
napkorong és gyilkos tüze is enyhülni tűnt, mikor a keleti országút
felől valami szokatlan zavargás támadt a járókelők között, s azok a



kérelmezők, akik elég érdeklődőek voltak ahhoz, hogy kidugják a
fejüket az árkádok alól, közeledő lovasokat láthattak a távolban a
gyalogosok  tömegéből  kimagasodni  és  láthatták  a  lovaik  által
felkavart  porfelhőt  is.

A lovasok – lehettek féltucatnyian, élükön egy előkelő tartású,
de megviselt öltözékű férfival – sebesen közeledtek a palotatérre.
Nem is lassítottak, mikor átvágtak a téren, mit sem törődve azzal,
nem kerül-e valaki lovaik alá, s egyenesen a hírnökök bejárata felé
vágtattak. Olyan gyorsan száguldottak, hogy a felriadt kapusoknak
alig  maradt  idejük,  hogy  kinyissák  előttük  a  kovácsoltvas
kapuszárnyakat. A lovasok aztán gyorsan eltűntek a kapuk mögött,
s a kapuszárnyak hamarosan összezárultak mögöttük.

A  jelenet  némi  változatosságot  hozott  a  várakozás
egyhangúságába,  ezért  a  kérelmezők  egy  ideig  azt  találgatták,
vajon valami fontos hírt hozhattak-e a lovasok, s hogy vajon honnan
érkezhettek. Volt, aki a Szent Várost emlegette, mígnem egy másik
felsőbbrendűen  emlékeztette  őt,  hogy  akkor  a  déli  országút,  a
Szent Út felől jöttek volna. Valaki más szerint meghalhatott egy
fontos ember, nyilván valamelyik keleti tartományban. Megint más
azt  mondta,  talán  fellázadt  valamelyik  szövetséges  fejedelem,
ahogy az időnként megtörtént. Ugyan már, intették le őt a többiek,
hihetőbb, hogy két szövetséges fejedelem egymás torkának ugrott,
mint hogy valaki ki merje hívni maga ellen a szentséges úr haragját.

Így  folyt  a  beszélgetés  még  egy  ideig,  egyre  kisebb
érdeklődéssel,  míg  végül  mindenki  visszatért  korábbi
elfoglaltságához,  s  a  lovasoknak  még a  nyomát  is  eltűntette  a
barodaiak szüntelenül áramló tömege.

***

A  lovasok  közben  keresztülvágtattak  a  szűk  udvaron,  amely
összekötötte  a  hírnökök bejáratát  egy  tágasabb belső  udvarral,
ahonnan az őrség engedélyével a palota belsejébe lehetett bejutni,



s ahonnan számos istálló is nyílt a hírnökök számára. A frissen
érkezett lovascsapat vezetője ugrott le először lováról, majd sorra
a többiek is, s haladéktalanul a bejárat előtt álldogáló őrök felé
indultak.

Ki vagy? – állította meg őket az őrség rangidőse.

Az  előkelő  férfi,  aki  elöl  haladt,  megütközve  bámult  a
rangidősre:

Először is: szólíts uradnak, te barom! – mordult rá. – Jorin vagyok,
Arnogó kormányzója és ha nem adsz utat rögtön, megkorbácsollak!

A rangidős csak most vette észre a kormányzói pecsétet, amely
egy  aranyláncon  függött  az  előkelő  vendég  nyakában,  amitől
láthatóan  zavarba  jött,  alázatosan  az  elnézését  kérte  és
elszalasztotta egyik emberét parancsnokukért, aki hamarosan meg
is jelent a bejáratban, s tisztelettudóan meghajtotta a fejét Jorin
kormányzó előtt.

Tuarri vagyok, a városi őrség parancsnoka, uram! Kérlek, kövess!

Azzal megfordult, szélesre tárta kaput és sietős léptekkel indult
meg befelé a folyosón, a nyomában a kormányzóval.

A  folyosó  hamarosan  egy  udvarra  vezetett,  amely  a  palota
háznépének  tagjai,  papok,  katonák,  írnokok,  szolgálók
jöttek-mentek fontoskodó képpel. Szemük sarkából, úgy tűnt, mind
alaposan végigmérték a két jövevényt, különösen a kormányzót,
akinek piszkos ruhája elárulta, hogy messziről érkezett, ami csak
fokozta a többiek érdeklődését. A kormányzó azonban rájuk sem
hederített, csak futott tovább a parancsnokot követve. Az emberek
pedig, mihelyt a két érdekes alak eltűnt a szemük elől, visszatértek
korábbi tennivalóikhoz.

A  kormányzó  és  a  parancsnok  útja  az  udvarról  egy  óriási
terembe  vezetett  tovább,  amelynek  közepén  a  Fehér  Arcú



istennőnek, a szentséges úr isteni pártfogójának hatalmas, fehér
márványszobra szobra magasodott.  A szobor előtt  mind a négy
égtáj felől egy-egy oltár állt, s a négy oltáron szüntelenül lobogott a
tűz,  hogy  a  szentséges  úr  bárhonnan  is  érkezzen  a  terembe,
késlekedés nélkül áldozatot mutathasson be az istennőnek.

A termet számtalan hosszú, fehér köpönyeget viselő pap töltötte
meg, s nem egynek a köpenyét az áldozati állatok vére szennyezte
vörösre. Ők, mikor nem az oltárok körül tevékenykedtek, csöndes
imádkozásba merülve töltötték idejüket, mint szinte mindig, ha a
szentséges úr nem tartózkodott a teremben. Imát mondtak érte,
asszonyáért,  a  mielőbbi  gyerekáldásért  a  családjában,  és
imádkoztak a Szent Birodalom általa kormányzott egyhatodáért is.
Akkor  sem  emelték  fel  a  fejüket,  amikor  a  parancsnok,  s  a
nyomában  Jorin  beléptek.  Csöndesen  utat  nyitottak  nekik,  de
semmilyen érdeklődést nem mutattak irántuk. Halk mormogásuk
egy pillanatra sem szünetelt, jelezve, hogy őket a világi ügyek nem
foglalkoztatják, s szerepük mindössze annyi, hogy mivel mindenki
útja rajtuk keresztül vezet a szentséges úrhoz, minden elé kerülő
ügyet megszentelnek imáikkal.

A parancsnok és a kormányzó, amint átjutottak a papokon, egy
impozáns lépcsősorhoz értek, amely a palota legszentebb részéhez,
a szentséges úr szállásához vezetett. Itt viszont már nem a városi
őrség  állt  őrt,  hanem a  szentséges  úr  személyes  testőrsége,  a
traqwai  zsoldoscsapat.  Két  traqwatan  állta  el  most  az  útjukat,
hosszú lándzsájukat a jövevényekre szegezve.

A  szentséges  úrhoz  jöttünk,  eresszetek!  –  szólt  rájuk  Tuarri
haragosan,  de a két  traqwatan meg sem mozdult.  –  Elment az
eszetek?  Ha  a  szentséges  úr  megtudja,  hogy  megállítottatok
minket,  halálra  fog  korbácsolni  titeket!  –  rikácsolta  most  már
tehetetlen dühében, de a két traqwatan kifejezéstelen arccal nézte
őket.



Mi ez  az  ordibálás?  –  nézett  le  rájuk  a  lépcső  tetejéről  egy
vörös-fehér ruhás, magas és vörös hajú férfi. Mikor meglátta a két
jövevényt,  egy  szempillantással  végigmérte  őket,  s  intett  a
testőröknek, mire azok leeresztették a lándzsát és utat engedtek
nekik. – Ki vagy? Mára már nem vártunk vendégeket. A szentséges
úr nemrég visszavonult  a  szentek szentjébe,  oda általában már
nem engedünk be senkit - fordult Jorinhoz, miután feltessékelte a
két érkezőt a lépcsőn és mutatta nekik tovább az utat előre.  –
Látom, messziről jöttél, uram… - A vöröshajú csak Jorinnal törődött,
felismerve benne a magasrangú személyt.

Hallgass meg,  traqwai,  ez  itt  a  tiszteletreméltó Jorin,  Arnogo
kormányzója… - kezdte volna a városi őrség parancsnoka, de a
vöröshajú egy mozdulattal csendre intette.

Fontos híreid lehetnek, ha szó nélkül otthagytad a városodat és
vállaltad a szentséges úr haragját. Arnogó messze keleten van. Mi
hozott ide téged? Csak nem barbárok támadták meg a városod?
Vagy fellázadt az adók miatt a néped? – a traqwai láthatóan nem
várt  választ  a  kérdéseire,  csak  hangosan  töprengett,  miközben
sorra haladtak keresztül több traqwatan őrségen, amelyek mindig
tisztelegtek nekik,  a vöröshajú pedig egy intéssel  viszonozta az
üdvözléseket. – Engem egyébként Robagnak hívnak, a traqwaiak
negyedese vagyok. A legjobb lesz, ha rögtön Isder úrhoz, a palota
kormányzójához vezetlek téged. Ő tudni fogja, mit kezdjen veled.

Mostanra értek csak el a folyosó végére és onnan egy ajtón
keresztül,  amelyet  szintén  traqwatanok  őriztek,  egy  közepes
méretű  terembe  jutottak.  Ebben  a  teremben  a  szentséges  úr
hadjárataiban zsákmányolt legdíszesebb fegyverek voltak kiállítva,
a terem közepén pedig egy hatalmas asztal állt, a szentséges úr
tanácskozásaihoz  és  lakomáihoz.  A  terem  négy  sarkában  négy
szobor  nézett  a  jövevényekre:  az  Apagyilkos,  a  Farkasfejű,  a
Legyőzhetetlen  Erejű  és  a  Szerelmes  Szívű  istenek szobrai.



Itt várjatok, hamarosan visszatérek! – mondta Robag a kettőnek,
majd egy oldalajtón keresztül eltűnt előlük. De még elgondolkodni
sem maradt idejük, mert a negyedes hamarosan visszatért,  egy
alacsony, kövérkés, vörös-fehér tunikát viselő emberrel az oldalán,
akiről borotvált feje és arany fülbevalója messziről elárulta, hogy
eunuch.

Mit keresel itt? – kérdezte az eunuch, lassú, megfontolt léptekkel
körüljárva a jövevényeket és alaposan végigmérve Jorint. A városi
őrség parancsnoka tudta, a kérdés nem neki szól, ezért csendben
maradt és érdeklődve fordult a kormányzó felé.

A szentséges úrral van beszédem! – vetette oda az eunuchnak
Jorin ingerülten. – Fontos híreim vannak a számára!

Ezt kitaláltuk magunktól is, nemes Jorin! De mégis… mifélék a te
híreid? – válaszolta megsemmisítően gúnyos hangon az eunuch,
amivel végsőkig felingerelte a kormányzót. Jorin mégsem vágott
vissza,  ahogy  legszívesebben  megtette  volna,  mert  most  már
pontosan tudta, mekkora hatalmasság előtt áll. Már épp válaszolni
készült a kérdésére, amikor az eunuch Tuarrihoz fordult és így
szólt:  -  De a te szolgálatod itt  befejeződött,  jeles barátom, térj
vissza nyugodtan a feladataidhoz! – mire Tuarri mélyen meghajolt
előtte és kihátrált a teremből.

Az eunuch most ismét kérdő tekintettel fordult vissza Jorinhoz.

Olyasmi történt, uram, amire senki sem számított! – tört ki végre
a kétségbeesés és harag Jorinból. – Olyan hihetetlen, hogy félek,
őrültnek fogsz tartani és én is annak tartanám magam, ha nem a
saját  szememmel  látom,  ami  történt!...  Qwersat  szentséges  úr
hadra kelt ellenünk! – Ennél a mondatnál az eunuch abbahagyta a
járkálást és hitetlenkedve nézett Jorinra. – Higgy nekem, uram!...
Qwersat  katonái  váratlanul  tűntek  fel,  körülbelül  három hete…
Meg  lehetett  ismerni  őket  a  sárkányos  hadijelvényekről  és  a
kék-sárga  lobogókról…  Úgy  lepték  el  Arnogo  vidékét,  mint  a



sáskaraj…  Letaroltak  mindent,  felgyújtottak  mindent!...  Nem
kegyelmeztek még az  asszonyoknak és  a  gyermekeknek sem!...
Nem is gondolhattam érdemi ellenállásra, hiszen ameddig a szem
ellátott, mindenütt ott volt az ellenség… Százezren vagy többen is
lehettek!...  A rollai malomnál azért mégis felvettem a harcot az
előőrsükkel,  de  egyetlen  rohammal  elsöpörtek  minket…
Százhetvenegy  embert  vesztettem  teljesen  értelmetlenül…  egy
pillanatig sem volt esélyünk feltartóztatni őket… Alig tudtam én is
elmenekülni…  Utána  harminc  emberemet  körbeküldtem  a
szomszédos városokhoz, hogy figyelmeztessem őket, bár tudtam,
hogy  semmi  hasznuk  nem  lesz  belőle,  ha  az  ellenség  olyan
könyörtelen marad, mint Arnogo körül volt. Végül pedig eljöttem
ide, mert én magam akartam elhozni a rossz hírt  a szentséges
úrnak.  Többet  nem  tehettem.  A  maradék  embereim  az  öcsém
vezetésével bezárkóztak a fellegvárba, s a kegyes istenekre bízták
magukat… Tizenhét  napja lovagolok pihenés nélkül… Remélem,
még időben érkeztem…

Bölcsen tetted,  hogy hírt  hoztál… És igazad volt,  nincs időnk
késlekedni… A szentséges úr nemsokára fogadni fog… - mondta
elhaló  hangon  az  eunuch,  akit  szemmel  láthatóan  mélyen
megráztak a  hallottak.  Még akkor is  sápadt  volt,  amikor intett
Jorinnak és átvezette őket a teremből egy újabb folyosón keresztül
egy kis szobába, ahol egy hatalmas termetű, felpuffadt és rózsaszín
arcú, hosszú, vörös hajat viselő, állandóan hunyorgó férfi járkált fel
és alá, s az előtte guggoló írnoknak fennhangon diktált valamit.

Mikor a férfi meglátta őket, abbahagyta a diktálást, s az írnokot
kiküldte a szobából. Az eunuch, Robag és Jorin is térdre vetették
magukat előtte és meghajtották a fejüket.

Mi  ez,  Isder?  Miért  zavartok  a  legmagasztosabb  munkám
közepette,  amikor  a  Fehér  Arcúnak szóló  himnuszon dolgozom?

A  megszólított  eunuch  fölemelte  a  fejét  és  elhaló  hangon



beszélni  kezdett:

Ó, szentséges úr! Fehér Arcú gyermeke! Rettenetes hírt hozott
ez a derék úr, a nemes Jorin, Arnogó kormányzója! Azt állítja, hogy
Qwersat szentséges úr hadra kelt ellened és most seregeivel sorra
dúlja fel legkeletibb tartományaidat! Azt is mondja, hogy Qwersat
hadai  nem  ismernek  könyörületet,  mindenkit  lemészárolnak  és
mindent  elpusztítanak!

A szentséges úr először elsápadt, amikor meghallotta Qwersat
nevét,  aztán  az  arcszíne  vörösre  váltott,  s  úgy  tűnt,  mindjárt
megüti a guta.

Ez miattad van, vén gazember! – rúgott a nagyúr az eunuchjába.
– Ki mondta, hogy nem kell félnem tőle? Ki mondta, hogy minden
rendben lesz? - A szentséges úr halkan, higgadtnak tűnő hangon
beszélt,  csak  rúgásai  záporoztak  a  szerencsétlen  eunuchra,  aki
kezét védekezésként a feje fölé emelte és hangosan jajgatott. – Ki
volt az? Te, te, te, te, te…

Végül, úgy tűnt, megunta, hogy eunuchján töltse ki tehetetlen
dühét, s miután még egy utolsót rúgott Isderbe, szó nélkül kiment
a  szobából.  Robag  gyorsan  felsegítette  Isdert,  s  két  karral
támogatva  őt,  segített  neki  a  szentséges  úr  után  menni.  Jorin
viszont nem mozdult. A látottak annyira megdöbbentették, hogy
egyszerűen nem tudta, mit tegyen.

***

Jorin  egy ideig térden állva  maradt,  de a  hideg kövön igen
kényelmetlennek találta a térdeplést, ezért, amikor úgy látta, hogy
nem jön érte senki, feltápászkodott s érdeklődve pillantott körül a
kicsiny szobában, amely szállást adott a birodalom egyhatoda fölött
uralkodó Noan szentséges úrnak.

Elsőre  meglepően  szűknek  és  kényelmetlennek  tűnt  ez  a
börtöncellánál alig nagyobb, egyszerűen berendezett helyiség. Az



egész nem volt hosszabb tizenöt lépésnél és keresztben se volt
tíznél  több.  Az  egyik  sarkában  alacsony  ágy  állt,  mellette  egy
hordozható házioltár, a Fehér Arcú kicsinyke szobrával a tetején.
Volt még egy magas gyertyatartó is, de nem voltak rajta gyertyák.
Egészében véve a szoba csupasz volt és a kormányzó ízlésének
igencsak  kellemetlen.  Az  egyetlen  erényének  az  tűnt,  hogy
kellemesen  hűvös  volt,  ami,  jött  rá  Jorin,  mégse  lebecsülendő
érdem lehet ebben az átkozott sivatagi városban.

Nem  kötötte  le  sokáig  azonban  a  szoba  előnyeinek  és
hátrányainak mérlegelése, mert észrevette, hogy a szemben lévő
fal nagyobb részét borító függönyön keresztül egy zöldellő, üde
kert  árnyai  sejlenek át.  Jorin  közelebb lépett  a  függönyhöz,  és
ahogy csendben hallgatózni kezdett,  halk énekszó ütötte meg a
fülét.  A kormányzó szíve nagyot dobbant.  Ez lenne hát a híres
Tiltott Kert, a sivatagi város közepén megbúvó zöldellő paradicsom,
a  barodai  királynők  nemzedékek  hosszú  sora  óta  féltve  őrzött
lakhelye, ahová férfiember nem teheti be a lábát a királynő férjén
kívül!  A  hang  talán  magáé,  Nika  szentséges  asszonyé,  Noan
feleségéé vagy esetleg  valamelyik  szolgálójáé!

Jorin  hevesen  dobogó  szívvel  állt  a  függöny  előtt,  a  kezét
kinyújtotta felé, s bár hozzá sem ért, de le sem bírta engedni a
kezét. Nem volt bátorsága félrevonni a függönyt, de nem is volt
képes  elfordulni  előle.  Sokáig  álldogált  még így,  tanácstalanul,
izgatottan,  s  a  függöny szövetét  bámulva,  mígnem egyszercsak
hatalmas erő ragadta meg s rántotta hátra. Jorin a földön találta
magát, s érezte, hogy egy hideg, csavart penge szorul a torkához,
majd egy fej hajol fölé. Egy traqwatan feje.

Nagy butaság lett volna tőled megragadni azt a függönyt! – Ez a
hang  ismerős  volt  már  Jorinnak.  A  férfi  jóízűen  felnevetett.  –
Megmentettem az életed. Tartozol nekem, Jorin! – Jorin csak most
látta meg a traqwatanon túl Robagot. A negyedes keresztbe font
karral,  a  falnak  támaszkodva  állt  a  testőr  mögött  és  nagyon



jókevűnek  tűnt.  Mikor  Jorin  rápillantott,  Robag  intett  a
traqwatannak,  hogy engedje  el  a  kormányzót.  A marcona képű
testőr ellökte magától Jorint, hogy annak feje csak úgy koppant a
kőpadlón, aztán felemelkedett, tőrét az övébe szúrta és mereven
maga  elé  nézve  megállt  Robag  előtt.  A  negyedes  rövid,  Jorin
számára ismeretlen nyelvű utasítást  adott  neki,  mire a  traqwai
kicsörtetett a szobából.

Robag most Jorinhoz fordult, aki még mindig abban a pózban
feküdt a földön, ahogy a traqwatan hagyta. Robag közelebb lépett
hozzá, barátságosan a kezét nyújtotta neki és felsegítette.

Neked még senki sem mondta, hogy halálbüntetés terhe mellett
férfi nem léphet be a Tiltott Kertbe?

Jorin  tagadólag  rázta  meg  a  fejét,  de  bele  is  pirult  saját
hazugságába. Látva a kormányzó arcát, Robag harsányan nevetni
kezdett, s nagyot vágott Jorin hátára.

Haha! Szóval nem tudtad! Nagy szerencséd, hogy a szentséges
úr engem küldött vissza, s nem személyesen jött… De ne többet
erről…  Elvégre  nem  csináltál  semmit…  Haha…  Most  viszont
mennünk kell,  mert  fontos  feladatot  bíz  rád  a  szentséges  úr.

Azzal kicsit meglökte Jorin vállát s maga is megindult előre.
Mikor kiléptek a szobából, Jorin még lopva egy utolsó pillantást
vetett a függönyre, amelyen túl a Tiltott Kert volt. De Robag gyors
tempót  diktált  neki,  így  nem  sok  ideje  maradt  bámészkodni.
Keresztülszáguldottak a folyosón, át a Fegyverek Termén, végig a
lépcsőkhöz vezető  folyosón.  A  lépcsősor  tetejénél  azonban nem
egyenesen mentek tovább, hanem balra fordultak, s szűk, sötét
folyosók, kanyargós lépcsők és dohos szobák során keresztül egy
hatalmas terembe jutottak,  amelyhez fogható méretű helyiséget
még nemigen látott a kormányzó.

Úgy tűnt, ez a traqwai testőrség legalább egy részének szállása,



mert  mindenfelé  szalmazsákok  hevertek,  rajtuk  alvó  vagy
részegségtől  magatehetetlen  emberekkel.  A  terem  távolabbi
végében néhány asztal állt,  körülötte tucatnyi hordó sorakozott,
mindegyikben a méregerős traqwai pálinkával, a hiuval, amelynek
illata  húgyszaggal,  emberi  ürülék  szagával  és  izzadságszaggal
keveredve betöltötte az egész hatalmas teret. Az asztalt katonák
tucatjai ülték körül és hangosan beszélgetve és iszogatva töltötték
idejüket.

Mikor  Robag  a  közelükbe  ért,  a  traqwatanok  felálltak  és
tisztelegtek neki. A negyedes egyenesen az egyik, meglehetősen
ittasnak tűnő férfihez fordult.

Maqor,  a  nagyúr  parancsát  hozom!  –  mondta  neki  kemény,
pattogó hangon, miközben a megszólított ereje nagy részét arra
fordította,  hogy  egyenesen  megálljon  a  lábán,  mialatt  a
parancsnoka  beszél  hozzá.  -  Holnap  kora  hajnalban  tizenhat
traqwatannal kilovagolsz ezzel az úrral – Robag itt Jorinra mutatott
– és elkíséred őt, egészen a Szent Városba, a nagykirályhoz. Ha
csak egy haja szála is meggörbül út közben ennek az úrnak, a
szentséges úr karóba fog húzatni mindnyájótokat! Értetted?... És
itt egy levél, ezt személyesen Messier úrnak, a nagykirály testőrei
parancsnokának add át, ha megérkeztetek.

A megszólított kicsit zavaros tekintettel nézett Robagra.

A… a… akárkit vihetek magammal?

Persze, hogy akárkit.  Csak legyen traqwatan! – Robag szavait
hangos röhögés fogadta. – Takarodjatok aludni, kutyák! – tette még
hozzá  a  negyedes,  aztán  sarkon  fordult,  s  a  meglepett  Jorint
magával cipelte a terem egyik sarkába.

Itt  foglak  hagyni,  Jorin.  Talán  egy  előkelőbb  szállást  kellene
keresnem  neked,  de  úgysem  maradsz  sokat  és  itt  vagy  a
legnagyobb biztonságban az egész palotában. Veszedelmes titok



birtokosa  vagy  mindaddig,  míg  meg  nem  tudja  mindenki,  mi
történt.

Jorin olyan fáradtnak érezte magát,  hogy tiltakozni sem volt
ereje.

De csupa rongyom van csak… - nyögte ki nagy nehezen.

Robag nevetve legyintett rá.

Küldetek reggelig ruhát is, nemes Jorin.

Miért én megyek a Szent Városba? – kérdezte még Jorin.

Mert ezt akarja a szentséges úr.

De… én… még sosem voltam ott…

Robag kezdte elveszteni a türelmét.

Majd  csak  megtaláljátok  együtt.  Akkora,  hogy  el  sem  lehet
téveszteni! A lényeg, hogy sírd el a nagykirálynak is, amit láttál –
mordult rá a kormányzóra, majd sarkon fordult és ott hagyta őt a
részeg traqwaiak százai között.

***

Robagnak  a  parancs  szerint  vissza  kellett  térnie  még Noan
nagyúrhoz, hogy részt vegyen a sebtiben összehívott haditanácson.
Ahogy futott a szentséges úr szállása felé, azon gondolkodott, mit
tartogat számára a jövő. Idén töltötte be a harminckettőt, ebből
közel húszat végigháborúzott az északi határvidéktől le egészen
Iqarig,  a  keleti  szigetek kalózváraitól  a  nyugati  sivatagig.  Nem
érzett  félelmet,  sőt,  izgatottan  várta,  hogy  visszatérhessen  a
csatamezőre.  De  hogy  milyen  lesz  ez  a  háború?  El  sem tudta
képzelni.

Amióta a Testvériségben egyesült nagyurak az abadai békében
felosztották maguk között a birodalmat, s Akré nagykirály már csak



bábként  uralkodott  tovább,  olyan  hatalom  összpontosult  a
kezükben,  mint  soha azelőtt  halandó emberében.  S most  a  két
leghatalmasabb  szentséges  úr  fog  egymásnak  feszülni,  minden
erejükkel! Mi lehet ebből?

Ráadásul Qwersat volt köztük a qam teri arisatei, az első úr az
urak között, akinek „egyhatoda” korántsem volt ugyanakkora mint
a többi szentséges uraké: nem csak területileg, de a dúsgazdag
keleti  tengerparti  városoknak  köszönhetően  lakosságban  és
vagyonban is  messze  felülmúlta  társainak birtokait.

Ha ehhez hozzávesszük, tűnődött Robag, hogy Qwersat seregeit
még sosem verték meg, s hírneve olyan legendássá nőtt az idők
folyamán,  hogy  sokan csak  az  újjászületett  Sárkánynak tartják,
annak  az  istennek,  akinek  tüzes  leheletéből  született  hajdan
minden élet és abból született meg még maga a halál is, Noan
esélyei  nem valami  fényesek.  Hiába fiatalabb Noan Qwersatnál
legalább hét évvel, hiába ő a második legnagyobb terület fölött
uralkodó  szentséges  úr,  s  hiába  emelkedett  pályája  páratlan
gyorsasággal  ebbe  a  magasságba,  s  hiába  esküdtem  feltétlen
hűséget neki, nem tennék egy rézpénzt sem az életünkre, nevetett
magában a negyedes.

Csak azt lenne jó tudni, miért történik mindez, morfondírozott
tovább magában. Eddig semmi sem utalt rá, hogy feszültség lenne
a szentséges urak között. Sőt, miután Noan fontos szerepet játszott
az arqoni csatában, Qwersat személyesen döntötte el, hogy Noan
birtokait kikerekítsék a többiek kárára és még a húgát, Nikát is
hozzáadta feleségül.  Igaz,  azóta Noan elkövetett  egy-két csínyt.
Ezekről  a traqwatan testőrség negyedeseként még Robagnak is
volt némi tudomása, de sosem hallott olyasmiről, ami a traqwai
szemében  indokolta  volna,  hogy  Qwersat  százezres  sereggel
rontson rájuk.  Robag persze nem volt  több,  csak egy egyszerű
katona, de mint ilyen, azonnal tudta, mindez mit jelent. Ha sötét,
traqwai lelkében valaha is lett volna akár a legcsekélyebb hely a



halálfélelemnek,  most  minden bizonnyal  rettegve  várta  volna  a
jövőt.

***

Robag még mindig a várható fejleményeket forgatta a fejében,
amikor belépett  a  Fegyverek Termébe,  ahol  már szép számmal
gyülekeztek  a  különböző  rendű  és  rangú  udvari  emberek  a
haditanácsra. Itt voltak már a traqwatanok többi negyedesei és az
öreg Dazar is, a testőrség parancsnoka, de ők, mivel tanulatlan,
barbár zsoldosoknak számítottak, a tanácsban nem kaptak szót, s
most a terem egyik sarkába húzódva, keresztbe font karral álltak,
néhány másik zsoldoscsapat tisztjeivel együtt.

Robag halkan melléjük surrant, s miután tisztelgett Dazarnak,
visszahúzódott a negyedesek mögé. Mint legfiatalabb negyedes, s
így rangban a legutolsó, más esetben a többiek nem sokat törődtek
volna  vele,  de  most  tüntetően  barátságosan  viselkedtek,
összevagdalt  képükkel  rávigyorogtak,  és  Baratim,  a  legidősebb
negyedes meg is szólította.

Mi történt? – kérdezte egészen közel hajolva Robag füléhez.

Pssszt…  -  fordult  hátra  Dazar  is,  de  csak  azért,  hogy  ő  is
meghallgassa Robag beszámolóját.

Hírnök érkezett  keletről.  A Sárkány megszámlálhatatlanul  sok
katonával  hadra kelt  ellenünk… -  mondta Robag,  olyan halkan,
ahogy csak tudta. Társai döbbenten hallgatták.

De hát mi a fenét akar? – dünnyögte Dazar, inkább magának,
mint Robagnak.

De  már  nem maradt  idő  töprengeni  ezen  a  kérdésen,  mert
kinyílt  a  terem ajtaja  és  belépett  rajta,  fehér  kabátban,  vörös
nadrágot és vörös köpenyt viselve a szentséges úr. A teremben
tartózkodók sorra térdre vetették magukat előtte. Noan végigsétált



a  térdeplők  között,  majd  helyet  foglalt  az  asztalfőn.  Isder,  az
eunuch,  aki  eddig  szorosan  Noan  nyomában  lépkedett,  a
szentséges  úr  nevében  megparancsolta  a  jelenlévőknek,  hogy
keljenek fel,  és  akit  illet,  üljön  asztalhoz.

Az ülésrend hű képe volt  az udvari  hierarchiának. A nagyúr
jobbján papok és a hivatalnokok, balján a katonák foglaltak helyet.
Közvetlenül  Noan mellett  Assuna ült,  a  Fehér  Arcú  főpapja  és
Harhab, a tokari helytartó. Assunától jobbra Elakapol, az Írnokok
Felügyelője, Sammun, a Raktárak Felügyelője, Bindi,  az Istállók
Felügyelője,  Jamwalla,  a  Rabszolgák  Felügyelője,  Cwuiqat,  a
Kincstár Felügyelője, Boniun, a szentséges úr Főépítésze és Olem,
a  Műhelyek  Felügyelője  kaptak  helyet,  őket  pedig  még  vagy
féltucatnyi pap és hivatalnok követte. Harhabtól balra Suikat, a
rillawai helytartó ült, aztán Kipoi, a merawai helytartó, Tammuq, a
somnai helytartó, Casua, a feyraqi helytartó, Kerbeli, a lovasság
parancsnoka,  Qoqta,  az  íjászok  parancsnoka,  Derewe,  a
nehézgyalogság  parancsnoka,  Torbele,  a  harci  szekerek
parancsnoka  és  Miss’mi,  az  ostromgépek  felügyelője,  valamint
Sariqai,  a  titkos  hírszolgálat  vezetője  és  Tuarri,  a  városi  őrség
parancsnoka  foglaltak  helyet.  A  kisebb  zsoldosvezérek,  s  a
traqwaiak  maradtak  állva,  a  haditanács  tagjai  mögött.

Mikor mind elcsendesedtek, Isder kezdett beszélni jellegzetes
vékony, elnyújtott, éneklő hangján.

Azért  vagyunk  itt,  mert  nagy  jelentőségű  és  embert  próbáló
események előtt állunk. Ma egy hírnök érkezett a városba, keletről,
aki  azt  állítja  –  Isder  egy  pillanatra  megállt  a  beszédben  és
körbepillantott  a  jelenlévőkön  –  hogy  Qwersat  szentséges  úr
hatalmas  sereggel  támadt  rá  a  keleti  tartományainkra…

A haditanács tagjait nagyobb meglepetés nem is érhette volna
ennél a bejelentésnél. Izgatottan forgolódtak körbe és mindannyian
egyszerre  beszéltek  egészen  addig,  míg  csak  Noan  egyetlen



kézmozdulata el nem hallgattatta őket. Sariqai volt, aki elsőként
szót  kért.  A  hírszolgálat  vezetője  alacsony,  kövérkés,  kopasz
emberke volt, akit mulatságosan lógó és minden lépésénél föl-le
lengő pocakja összetéveszthetetlenné tett az udvarban. Mindenki
nyugodt és kedélyes embernek ismerte, de most nem lehetett nem
észrevenni izgatottságát.

Megbízható ez a forrás?... Hogy lehet, hogy én erről nem tudok?
– kérdezte az idegességtől reszkető hangon.

Én is éppen erre lennék kíváncsi! – csattant föl a haragos nagyúr.
Sariqai homlokán gyöngyözni kezdett a veríték. – Más megjegyzés?

Sariqai még állva maradt, de a szentséges úr keresztülnézett
rajta és kérdően hordozta körbe a tekintetét.

Lehet  tudni  valamit  Qwersat  céljairól?  –  emelkedett  szólásra
Elakapol is. Sariqai közben megszégyenülten visszaereszkedett a
helyére. – Mert nem lenne jó ujjat húzni vele. Ha csak a keleti
tartományokra fáj a foga, ám legyenek az övéi. Talán ki kellene
küldeni egy követséget is, hogy kipuhatoljuk a szándékait…

Küldhetünk akárhány követet, a háborúra azonnal, még ma el
kell kezdeni a felkészülést! – vágott közben Harhab, ülve maradva.
A tokari helytartó látta, hogy a szentséges úr nincs elragadtatva
attól, hogy az írnokok felügyelője olyan könnyen lemondana az ő
földjeiről, s ez felbátorította, hogy keményen beszéljen. Elakapol
méltatlankodva fordult Harhabhoz.

És ha éppen ezzel fogjuk felingerelni?

Elakapol kérdése teljesen kihozta a sodrából a szentséges urat.

És ha éppen a te beszariságoddal fogjuk? – kérdezte, gúnyosan
utánozva Elakapol hanghordozását. Elakapol elvörösödve ült vissza
a székébe.

Ekkor váratlanul a Fehér Arcú főpapja emelkedett szólásra.



Szentséges úr, a jel világos és egyértelmű. Az istennő idejekorán
a tudomásodra hozta Qwersat terveit, hogy legyen időd felkészülni
rá.  Meg  kell  tenned  mindent,  hogy  ne  haragítsd  magadra
Qwersatot, de nem akarta, hogy a sorsod egyedül az ő kegyétől
függjön, ezért kötelességed felkészülni a háborúra is. Használd ki a
neked adott időt és fegyverkezz fel!

A  vén,  ravasz  Assuna  mindenki  csodálatát  kiváltotta
felszólalásával. Bár nem mondott semmit, hiszen nem is volt semmi,
amit mondhatott volna, szép szavaival lenyugtatta a kedélyeket és
bíztatással  is  szolgált  ezekben  a  valójában  rendkívül  lesújtó
pi l lanatokban.  Mert  lehet,  hogy  a  Fehér  Arcú  nem  a
leghatalmasabb  istenség  a  kegyes  istenek  között,  mégicsak  jó
érzés  volt  arra  gondolni,  hogy nincsenek minden támasz  nélkül.

 

2. fejezet: Mondjátok el a
fivéremnek!

A  következő  néhány  nap  volt  a  legnehezebb.  Egyre-másra
indultak a hírnökök a szövetséges királyokhoz és köztársaságokhoz,
az  alárendelt  városkormányzókhoz,  helytartókhoz az  utasítással,
hogy gyűjtsék össze a hadinépüket és jöjjenek Noan szentséges úr
zászlaja  alá.  Toborzótisztek  lovagoltak  ki  a  városból,  hogy
zsoldosokat  fogadjanak  fel.  A  szentséges  úr  rendkívüli  adókat
vetett ki a neki alárendelt népekre. Igyekezett feltölteni raktárait
gabonával,  borral  és  minden  szükséges  egyéb  élelmiszerrel.  A
fegyverműhelyek  éjt  nappallá  téve  dolgoztak.  Az  egész  barodai
udvar felbolydult, mindenki lázasan sürgött-forgott.

De a napok egyre csak teltek és egyelőre nem érkeztek újabb
hírnökök keletről, a nagyúr felderítői sem tértek vissza. Ettől az
egész  készülődés  olyan  értelmetlennek  és  feleslegesnek  tűnt.



Mintha csak a szentséges úr megbolondult volna, s csak az ő ködös
hóbortjából támadt volna ez az egész nagy riadalom.

Aztán a tizenkettedik napon megérkezett a wasdumi helytartó
követe,  kifulladva,  rongyos  öltözékben,  sebekkel  borítva.  Tehát
igaz, söpört végig a felismerés a palotában.

***

Előző éjjel Noan szentséges úr szemére nem jött álom. Egyre
csak forgolódott ágyában, s arra gondolt, hogy találnia kell valamit
a rettegés ellen. Meghalok, halál,  meg fogok halni,  mondogatta
magának,  mintegy  megnyugtatásul,  mert  amíg  beszélt,  bármi
borzalmasat  is,  legalább nem hallotta  a  hangokat  a  fejében.  A
csönd  és  a  magány  elviselhetetlen  volt.  Mindig  hallotta,  ott
suttogtak a fejében, s hiába ugrott ki az ágyból, vágta a földhöz
gyertyatartót,  s  űzte  el  egy  pillanatra  a  rettegést,  amint
visszafeküdt, ismét beszélni kezdtek. De ha el is hallgattak egy
kicsit, tudta, hogy attól még ott maradtak vele és folyton figyelnek.
Ilyenkor  nem  lehetett  mást  csinálni,  mint  felkelni,  járkálni,
ismételgetni,  hogy  halál,  meg  fogok  halni,  meghalok,  halál,  és
aztán, ha sikerült elűznie a félelmet, visszafeküdni újra, abban a
biztos tudatban, hogy visszajön megint.

Mikor végül már nem bírta tovább, magára kapta vörös-fehér
selyemköntösét, belökte a sajátjával szomszédos hálófülke ajtaját,
ahol  személyes  írnoka,  egy  ifjú  dinor  rabszolga  aludt
összekucorodva.  Az  írnok  riadtan  ébredt  fel  a  zajra,  s  amikor
meglátta az ajtóban a hatalmas termetű szentséges úr alakjának
körvonalait,  rémülete  csak  fokozódott.  Megfeledkezve  tanult
nyelvéről, dinorul kezdett hadarni valamit, talán imaszöveget, talán
varázsigét, s két mutatóujját ősei szokása szerint a homlokára tette,
védekezésül az ártó szellem ellen.

Ostoba, hát kinek nézel? –kiáltott a szentséges úr dühösen a fiúra,
aki, mihelyt megismerte ura hangját, megkönnyebbülten sóhajtott



fel, a szentséges úr elé vetette magát és sírva ölelte át Noan lábát.

Azt… azt hittem…. azt hittem, szentséges úr, hogy eljött értünk a
nagy Mhanmahm… de élünk… de élünk… szentséges úr! Jaj, de jó
élni!  –  mondogatta,  hüppögve,  még  síró  hangon,  de  már
mosolyogva  a  fiú.

Noan  elérzékenyült  a  fiú  viselkedésétől,  ezért  csak  egészen
finoman szabadította ki a lábát az öleléséből, aztán még meg is
simogatta a fejét.

Ior tizenkét éves volt, az egyik legfiatalabb az írnokok között.
Egy éve  választatott  ki,  hogy  a  szentséges  úr  legszemélyesebb
titkainak  őre  legyen,  s  mint  ilyen,  éjjel-nappal  mellette  lakjon.
Csillogó szemű, hosszú szempillájú, nemes arcélű, karcsú gyerek
volt. A szentséges úr első pillantásra megkedvelte és később, mikor
jobban  megismerte,  sem talált  benne  semmi  kivetnivalót.  Nem
csak hivatalos iratokat diktált neki, hanem titkos önéletrajzát és a
Fehér Arcúnak szánt költeményeit is vele írattatta le. Önéletírása
olyannyira titkos volt, hogy létezéséről nem is tudott más, csak ők
ketten az egész világon. Ilyen bizalmas szolgálatot nem láthatott el
akárki,  s  mivel  bármikor  szüksége  lehetett  rá,  Ior  külön  kis
hálófülkét kapott a szentséges úré mellett, ami azzal az előnnyel is
járt,  hogy  így  nem  kellett  attól  félnie,  hogy  titkai  illetéktelen
kezekbe kerülnek.

Noan  őszintén  kedvelte  a  fiút,  s  úgy  érezte,  mindig
megnyugtatólag hat rá a jelenléte. Most is, ahogy elnézte a kissé
tanácstalanul  álldogáló,  de  mosolygó  Iort,  elpárolgott  belőle
minden  aggodalom.  Megparancsolta  neki,  hogy  gyújtson  meg
néhány gyertyát,  hozzon írótáblát  és  készüljön,  mert  diktálni  fog.

Amíg a fiú gyertyákat keresgélt, Noan visszatért saját szobájába
és megállt a szoba közepén. Háború lesz, gondolta, de most már
nem  érzett  félelmet.  Kezével  végigsimított  az  állán,  ahol  már
kiütközött a friss vörös borosta. Fel kell készülnöm, mormogta, s



nagyot csapott a hasára. Keze tompán puffant az elmúlt három
évben  vészes  gyorsasággal  megereszkedett  hason,  s
belenyomódott  a  puha hájba.  Fel  kell  készülnöm,  mondta  újra,
kissé ingerülten. Mióta véget ért a Testvériség Háborúja, szinte ki
sem mozdultam innen. Talán bele sem férek a páncélba. Pocakos
hadvezér, biztos vereség. Nem kellett nagy bölcsesség ahhoz, hogy
elképzelje,  milyen  hatást  tesz  majd  katonáira,  egy  izzadságban
úszó, elpuhult, ziháló, fáradt hadvezér.

Közben visszatért Ior:

Kész vagyok, szentséges úr! Miről lesz ma szó?

***

A nappal második órája sem telt még el, mikor Isder, a palota
kormányzója  holtsápadtan,  remegő  térddel  betántorgott  a
szentséges  úr  szobájába,  s  miután a  földre  vetette  magát,  egy
második követ érkezését jelentette, Wasdumból.

Wasdum helytartója  nem volt  más,  mint  Adezralagoz,  Noan
nagyúr  alig  tizenhat  esztendős,  kissé  felelőtlen  öccse,  akit  a
szentséges úr kifejezetten abban a reményben küldött a napfényes
keleti tartományba, hogy a büszke wasgár nemesurak talán majd
felébresztik  Adezralagozban  a  férfias  elfoglaltságok  iránti
érdeklődést. Egyelőre azonban, olvasta nemrég a wasdumi udvarba
küldött  kém  jelentését,  Adezralagoz  nem  sok  hajlandóságot
mutatott arra, hogy a tartomány ügyeivel foglalkozzon, beüljön a
bírói  székbe  vagy  meghallgassa  tanácsosait.  Inkább  vadászott,
féktelen  mulatságokat  rendezett  az  udvar  nemesifjainak  és
naponta  váltogatta  mindkét  nembéli  szeretőit.

A  nagyúr  mégsem tudott  megharagudni  öccsére,  aki  sovány
arcával,  karvalyorrával,  kék  szemeivel,  vörösesszőke  hajával  és
karcsú  alakjával  mindig  az  anyjukra  emlékeztette.  A  fiú
felelőtlensége semmit sem csökkentette az iránta érzett szeretetét.



A wasgárok véleménye a legkevésbé sem érdekelte, a tartomány
ügyeinek gondos kezeléséről pedig már jóelőre gondoskodott.

A wasdumi hírnök érkezése szörnyű csapás volt számára.

Hívd össze a haditanácsot! – hörögte eltorzult arccal.

***

A hírnököt, egy magas, karcsú, izmos wasgár férfit egy tágas
szobába  vezették,  ahol  hamarosan  nyolc  rabszolga  sürgött
körülötte.  Négyen  hatalmas  dézsát  cipeltek  be  és  megtöltötték
vízzel,  közben  ketten  segítettek  levenni  a  hírnökről  szakadt
rongyait,  egy  újabb  rabszolga  mindenféle  drága  kenőcsöt  és
illatszert hozott be egy tálcán, egy pedig egy vadonatúj vörös-fehér
ruhát, amilyet a barodai udvarban viseltek az előkelők.

Mialatt a szoba lassan megtelt a forró fürdő gőzével, a szolgák
gondosan lemosták a  férfiről  az  út  mocskát,  sebeit  bekötözték,
testét illatos kenőcsökkel kenték be, göndör, szőke haját fürtökbe
rendezték,  s  végül  felöltöztették.  Már  a  vadonatúj  csizmákat
húzták  a  lábára,  mikor  belépett  a  szobába  egy  eunuch  és
meghajolva a  követ  felé,  szertartásos  hangon ismertette  vele  a
szentséges  úr  parancsát,  hogy  haladéktalanul  jelenjen  meg  a
haditanács  előtt.

***

A  haditanácsra  szokatlan  módon  a  Fehér  Arcú  istennő
szentélyében került sor. A szentséges úr és emberei éppen térdre
borulva imádkoztak az istennőhöz, hangosan ismételve az Assuna
által  kántált  szavakat:  világosságot  a  sötétségből,  szeretetet  a
gyűlöletből, erőt a gyöngeségből, a főpap pedig két kézzel szorított
késével lesújtott a papok által csak véroltárnak nevezett szennyes
kőlapon  megkötözve  fekvő  és  kétségbeesetten  bégető  birkára,
amikor megjelent a szentély bejáratában az eunuch és a wasdumi
hírnök.



A birka vére a magasba lövellt, beszennyezte a főpap hófehér
köntösét, a hívek pedig szent borzadállyal nézték a megkötözött
állat haláltusáját. Életet a halálból, meleget a fagyból, győzelmet a
vereségből, kántálta tovább a főpap… meleget a fagyból, győzelmet
a vereségből, mormolta utána a gyülekezet.

Az áldozati állat haláltusája lassan véget ért, a beosztott papok
kioldották  a  tetemet  szorító  szíjjakat,  s  a  birkát  kivitték  a
szentélyből,  hogy  az  istennő  kutyáinak  dobják  oda  eleségül.  A
főpap is befejezte a kántálást, a hívek felé fordult és ragyogó arccal
ennyit mondott Noannak:

Bizakodj!

Ezután odament  a  nagyúrhoz,  fölemelte  őt,  s  a  Fehér  Arcú
istennő  szobrával  szemben  felállított  hatalmas  elefántcsont
székhez vezette.  A szentséges úr leült  a székbe,  s  egy intéssel
jelezte embereinek, hogy felkelhetnek a helyükről.

Szentséges úr! Egy hírnök vár bebocsátásra! – lépett Noan mellé
Isder.

Noan  a  szentély  bejárata  felé  pillantott,  s  meglátta  a  még
mindig térdeplő wasgárt.  Mintha egy árnyalatnyival  sápadtabbá
vált volna rózsaszín arca, amikor visszafordult Isderhez.

Jöjjön elénk és adja elő az üzenetet, amivel ura hozzám küldte!

Isder  meghajolt  a  szentséges úr  előtt,  szertartásosan három
lépést hátrált,  mielőtt  hátat fordított  volna neki,  majd magához
intette  egyik  szolgáját  és  fennhangon  megismételte  előtte  a
szentséges úr parancsát. A szolga is meghajolt, majd a bejárathoz
sietett,  felszólította  a  hírnököt,  hogy  a  szentséges  úr  nevében
lépjen be a szentélybe, ahol majd előadhatja neki szóló üzenetét,
elbocsátotta a hírnököt kísérő eunuchot és a hírnököt a szentséges
úr elé vezette.



Szentséges úr! – kiáltott fel a wasgár, miután a földre vetette
magát Noan előtt, s ő Isder útján megengedte neki, hogy térdre
emelkedjen.  –  A  nemes  Adezralagoz  helytartó,  derék  uram,  a
legkiválóbb férfi mindazok közül, akik Wasdum országában éltek,
megbízott,  hogy  hozzam  el  neked  végső  üzenetét,  melyben
figyelmeztet téged a fenyegető veszedelemre és a kegyes istenek
oltalmába  ajánl  téged  és  egész  házadnépét!  Uram…  -  Noan
mozdulatlanul,  merev  tartásban  ült  a  trónszékén,  miközben  a
hírnök beszélt – mindezt Gorba vára alatt, halálos sebekből vérezve
bízta  rám  és  megesketett,  hogy  mindenképpen  eljutok  ide  és
átadom az üzenetet…

Elég a fecsegésből! Mi az üzenet? Ne feledd, hogy a szentséges
úr előtt térdelsz! – szólt közbe türelmetlenül Isder, de mikor urára
pillantott,  elhallgatott.  A  hírnök  előbb  zavartan  körbepillantott,
aztán rövid szünet után folytatta szónoklatát.

Rhédór hónap tizenhetedik napján,  azaz pontosan harmincegy
nappal ezelőtt történt, hogy egy őrjárat jelentette, hogy kelet felől
nagyszámú lovas tűnt fel. Hamarosan a fosztogató, dúló-pusztító
lovasok elől menekülőkkel teltek meg az utak. A helytartó sietve
fegyverbe szólította a nemességet s a szentséges úrhoz követet
küldött, hatalmas segítségedért könyörögve. A követnek azonban
vissza  kellett  térnie,  mivel  az  északi  és  nyugati  utakat  már
megszállta az ellenség. Az országszerte nyargaló lovas felderítők
arról is beszámoltak, hogy kelet felől végeláthatatlan oszlopokban
menetel  az  ellenség,  sárkányos  hadijelvények  alatt.  A  nemesek
akkor  azt  javasolták  uramnak,  hogy  küldjön  követeket  az
ellenséghez,  kitudakolni  szándékukat,  s  hogy  valóban  a  nagy
Qwersat hadához tartoznak-e vagy csak szemtelenségből viselik a
királyok királya barátjának hadijelvényét. A követet annak rendje
és módja szerint el is küldték, s ő vissza is tért: az idegenek egy
szerencsétlen parasztra bízták, hogy hozza vissza külön zsákban a
levágott fejét és külön zsákban a testét. Uramat felháborította a
szörnyű gaztett, s elhatározta, hogy csatába száll az ellenséggel, s



erről a nemesek hiába is akarták lebeszélni, ő hajlíthatatlan maradt.
Bár nem ismerte az ellenség tényleges erejét, elhagyta a wasdumi
várat  és  mintegy  hatszáz  wasgár  lovag  és  saját,  hatszáz  fős
testőrsége, valamint a wasdumi polgárok ezerfőnyi gyalogoshada
és  a  menekülőkből  összeszedett  néhány  száz  fős  hadinép  élén
elindult, hogy szembeszálljon az ellenséggel. Szentséges úr! Soha
még büszkébb hadat nem látott Wasdum és elmondhatom, hogy
minden  wasgár  nemes  a  legnagyobb  megtiszteltetésnek  érezte,
hogy ott lehet a helytartó oldalán! – A hírnök hangja elcsuklott a
feltoluló  emlékek hatására.  –  Nem jutottunk azonban messzire,
mert a seiloqi mezőn szembetalálkoztunk az ellenséggel. Nem is
tudom, mennyien lehettek. Uram azt parancsolta, hogy mondjam
meg, hogy legalább negyvenezren voltak: ebből hétezer ardin lovag
és tízezer monari íjász. Világosan kivehetőek voltak a sárga-kék
lobogók és magam vagy hetven sárkányos hadijelvényt számoltam
össze.  Uram  nem  rettent  meg  tőlük.  Rövid  tanácskozás  után
támadást  vezényelt.  Nekik  rontottunk,  de  nyílzáporral  fogadtak
bennünket.  Aztán  jöttek  az  ardinok!  Keményen  harcoltunk,  de
akkora volt  a  túlerő,  hogy elnyomtak minket!  –  A hírnök sírva
fakadt,  miközben  tovább  mesélt.  –  Micsoda  vereség  volt!
Borzalmas! Wasdum népének legjava ott veszett a seiloqi mezőn! –
A hírnök egy percre elhallgatott  s  tekintetét  a szentséges úrra
szegezte. – Uram rettenthetetlen bátorsággal harcolt. Nem akart
meghátrálni.  Mivel  traqwatanjai  is  megvadultak,  kénytelenek
voltunk megölni  őket és erőnek erejével  kivinni  uramat arról  a
mészárszékről… - A hátsó sorokban álló traqwatan parancsnokok
felmordultak,  de  Noan  egy  pillantásával  elhallgatta  őket.  –  És
akkor  elkezdődött  a  menekülés.  Wasdumot  már  körülvette  az
ellenség,  oda  nem mehettünk.  Kastélyról  kastélyra  lovagoltunk,
míg végül már a lovaink is sorra kidőltek, és már mi is majd össze
nem rogytunk a  fáradtságtól.  Észak felé,  a  hegyeken keresztül
próbáltunk átjutni, de már mindenütt ott ólálkodott az ellenség és
végül rájöttünk, hogy innen nincs menekvés. Gorbában menekülő
wasgár nemesek fogadták uramat. Uram ekkor elhatározta, hogy



velük és a vár környékének felfegyverkezett parasztjaival, a vár
helyőrségének tagjaival és a kíséretében maradt lovagokkal tesz
még  egy  utolsó  próbát  s  vagy  harcban  verekszi  át  magát  a
hegyeken  vagy  becsületben  életét  áldozza  az  országért.  Este
ütköztünk meg az ellenséggel s mire felkelt a nap, már csak én
voltam életben, s én is csak azért, mert uram azt parancsolta, hogy
öltsem magamra egy halott ellenséges katona ruháját és szökjek át
a  hegyeken.  Mondd  meg  a  fivéremnek,  hogy  szerettem  és
megpróbáltam méltó  lenni  hozzá:  fegyverrel  a  kezemben halok
meg,  bátran  szembenézve  ellenségeinkkel!  Ezek  voltak  a
búcsúszavai.  Megkért  még  arra  is,  hogy  szavaim  igazolásául
hozzam el  a  pecsétgyűrűjét.  Itt  van… -  mutatta  fel  a  gyűrűt  a
hírnök.

Noan mintha megrezzent volna a gyűrű láttán, de egyébként
uralkodott  magán  s  továbbra  is  mereven  maga  elé  nézve  ült
trónszékében.

A  teremben  döbbent  csend  támadt.  Végül  valahonnan,  a
szentély  egyik  sarkából  valaki  felkiáltott:

- Bosszú!

A kiáltást hamarosan hetvenen visszhangozták:

- Bosszú! Bosszút! Bosszú!

***

-  Wasdum  és  Arnogó  között  legalább  tizenkét  nap  az  út.
Tizenkét napi járóföld! Tizenkét nap! – ismételgette a szentséges
úr, miközben idegesen fel s alá járkált szobájában. Végül megállt
és  Isderre  nézett.  –  Tudod,  ez  mit  jelent?  –  A  szentséges  úr
letörölte a homlokán patakzó izzadtságot. – Legalább két sereg van!
– Isder rezzenéstelen arccal térdelt a szentséges úr előtt. Tehát
megértette végre, gondolta magában. – És…- Isder látta, hogy ura
kezei egyre jobban remegnek. – És ha igazat mondott az az arnogói



bunkó, akkor csak a déli sereg nagyobb, mint amelyikkel Qwersat
három éve hadba szállt a Testvériség oldalán a nagykirály ellen.
Százezer  ember!  Hogy  tudott  ekkora  sereget  észrevétlenül
összegyűjteni? Miért nem jelentették a kémeink? – A nagyúr ismét
járkálni kezdett. – Mondj már valamit, elvégre mégiscsak te vagy a
hibás  ezért!  –  Isder  azonban  úgy  érezte,  bölcsebben  teszi,  ha
egyelőre csöndben marad.  És  igaza lett,  a  szentséges úr  rövid
szünet után ismét beszélni kezdett. – És a másik sereg is! Hétezer
ardin! Honnan a pokolból szedjek olyan sereget, amely feltartóztat
hétezer ardint? Szegény öcsém! – A szentséges úr újra megállt.
Néhány percig csak nézett maga elé, aztán újra megindult. – És
hallottad, amit a wasgár mondott, ugye? Az északi seregben hetven
hadijelvényt számolt össze. Jó szemű fickó lehet. Ha igazat mondott,
s  feltéve,  hogy  nem cselről  van  szó,  akkor  az  is  van  legalább
hatvanezer katona!... Mondj már valamit, te szerencsétlen!

- Eddig mindent megtettünk, szentséges úr, amit lehetett. Két
vagy három hét és északtól délig, kelettől nyugatig remegni fog a
föld  a  menetelő  hadaid  talpa  alatt!  És  akkor  mit  számít  majd,
hogyan kezdődött… - Isder későn kapott csak észbe, hogy mit is
mondott az imént. A nagyúr akkorát rúgott a térdével az arcába,
hogy az eunuch hátravágódott és eleredt az orra vére.

- Mi az, hogy mit számít, te nyomorult? Hát megölte az öcsémet!
– A szentséges úr arca teljesen eltorzult a dühtől. – Most takarodj
előlem, mielőtt még megöllek és ne is merj a szemem elé kerülni!
Ha fontos híred van, küldj be hozzám egy traqwatant!

Isder  megértve,  hogy  ura  nem  tréfált,  gyorsan  kikúszott  a
szobából.

***

Robag gyertyával a kezében lépett be a szentséges úr szobájába.
Odabent  a  legnagyobb  sötétség  volt,  s  csak  a  Tiltott  Kert
függönyén keresztül derengett át a holdfény. A nagyúr ágya felől



horkolás  hallatszott.  Robag  magasba  tartotta  a  gyertyát,  hogy
jobban lásson. A nagyúr a hátán feküdt. Meztelen, gyér, vöröses
szőrzet borította mellkasa kissé egyenetlen ütemben emelkedett és
ereszkedett minden ki- és belégzésnél.

Robag elindult a szentséges úr felé, de közben a lába megakadt
valamiben.  Lenézett,  s  látta,  hogy  egy  írótábla  az.  Leguggolt,
felemelte  a  táblát  és  érdeklődve  keresett  rajta  valami  ismerős
motívumot. Nem tudott olvasni, de udvari emberként a nagykirály
qandarját  és  a  fontosabb  nagyurak  pecsétjeit  felismerte.
Csalódottságára azonban ez a szöveg folyóírással készült, s nem
volt  benne semmi  ismerős.  Ezzel  el  is  vesztette  iránta  minden
érdeklődését,  s  halkan  visszatette  a  földre,  majd  odalépett  a
szentséges  őr  ágya mellé.

Erős mozdulatokkal rázta meg Noant, mert tudta, hogy milyen
nehezen ébreszthető fel az álmából. Most is így volt. A szentséges
úr  többször  is  kinyitotta  majd  visszacsukta  a  szemét,  s  egy
negyedóra is eltelt, mire magához tért annyira, hogy felfogja, mi
történik körülötte. Végül felkönyökölt ágyában és Robaghoz fordult:

- Elvégezted a parancsot?

Robag bólintott.

Ahogy akartad, szentséges úr. Csöndben történt. Saját kezemmel
fojtottam meg. De előtte még megtudta, hogy miért kell meghalnia.

És te érted, miért akartam így?

A traqwatant valójában egyáltalán nem érdekelték a szentséges
úr parancsának indokai. De azért tisztelettudóan válaszolt:

- Megszegte ura parancsát, megölte a traqwatanjait és el akarta
venni tőle a becsületes halál lehetőségét…

Noan elégedetten elmosolyodott.



- És a testtel…?

- Bedobtuk a folyóba. Már a krokodilok lakmároznak a húsából.

A nagyúr fürkészően nézett Robagra, de nem látott mást rajta,
mint rendíthetetlen hűséget, és teljes közömbösséget a wasdumi
sorsa iránt.  Tudta,  hogy a traqwatanokat  felbőszítette a hírnök
beszámolója a seiloqi csatáról és arról, hogy saját szövetségeseik
ölték  meg  a  helytartó  testőreit.  Kézenfekvő  volt  tehát  egy
traqwaira  bízni  az  ítéletet.  És  mint  mindig,  most  is  meg  volt
elégedve az elvégzett munkával.

- De nyilván nem ezért ébresztettél fel a legszebb álmomból…

Robag meghajolt.

Isder  úr  küldött.  Újabb  hírnök  érkezett,  Ilfernawitól,  Kilwa
helytartójától.  –  Noan  szíve  szaporábban  kezdett  verni.  –  A
szokásos.  Huszonöt  napja  törtek  rájuk.  A  helytartói  sereget
elsöpörték,  a  vidéket  feldúlták.  Ilfernawi  öngyilkos  lett
szégyenében.

Noan elvörösödött.

Vezesd elém a hírnököt – ordított rá Robagra.

***

Másnap reggel két újabb hírnök érkezett keletről: Tammuzból
és Horasnowból. Két nappal ezelőtt összetalálkoztak az úton, azóta
együtt jöttek. Most egyszerre vezették őket a szentséges úr elé.

Mivel Tammuz fölött Sethlans, a papkirály uralkodott, a Nyugati
Szelek szolgája, a szentséges úr ragaszkodott hozzá, hogy Assuna
főpap is jelen legyen a kihallgatáson.

A szentséges  úr  hatalmas trónszékében ült,  jobbján Assuna,
balján Isder álltak, mikor egy eunuch bevezette a két hírnököt,
akik azonnal földre vetették magukat a szentséges úr előtt.



- Keljetek fel és adjátok elő uraitok üzenetét! – parancsolt rájuk
Isder  kenetteljes  hangján.  Az  egyikük,  a  tammuzi,  aki  papi
méltóságában bízva amúgyis magabiztosabbnak látszott társánál a
horasen  suhancnál,  fölemelkedett  fektéből  és  panaszos  hangon
beszélni kezdett.

A szentséges úr nem követte szavait, úgyis tudta már, hogy mit
fog mondani.  Jaj,  jaj,  jaj,  szentséges úr,  megtámadtak,  annyian
voltak, mint a hangyák és mindent letarolnak, jaj, jaj, jaj szentséges
úr…  Noan  szórakozottan  vette  szemügyre  a  papot  és  a  másik
hírnököt. A pap már elmúlhatott ötven éves, haja őszes volt, az
arcába mély barázdákat vágott az idő, s nyilván nem csak az elmúlt
napok  viszontagságai  tették  olyan  fáradttá  a  tekintetét.  A
horasnowi éppen az ellenkezője volt. Nem lehet több tizenhétnél,
az állán alig serkent ki a szőr és tartása erőről, ruganyosságról és
önbizalomról látszott tanúskodni. A fiú lesütötte a szemét, ahogy az
illett  is  a  szentséges  úr,  a  birodalom  egyhatodának  korlátlan
hatalmú ura  előtt,  de  arckifejezése  nem árult  el  alázatosságot,
inkább büszkeséget. Érdekes fiú, dünnyögte magában Noan.

- Ez váratlan jóhír! – szakadt ki Isderből az örömkiáltás. – Ez
nagyszerű hír! – Noan Isderre pillantott, aztán a papra nézett és
megint Isderre. Arcán zavar és meglepetés tükröződött.

- Szentséges úr! A kegyes istenek most világosan megmutatták
a  jóindulatukat  irántad!  Légy  áldott,  Fehér  Arcú  gyermeke!  –
szólalt meg most Assuna is, hogy kisegítse urát zavarából. – Csak Ő
állíthatta meg Qwersat hadait.

Noan továbbra sem értette, mi történt, de erőt vett magát és
kegyes hangon köszönte meg a hírnöknek, hogy „ilyen örömmel
örvendeztette  meg  szívét”  és  sietve  elbocsátotta.  A  hírnök
önelégülten hordozta körül a termen, mint aki a falaknak akarna
eldicsekedni Noan szavaival, aztán térdre borult, ismét fölkelt és
kihátrált  a  teremből.  Noan  ekkor  magához  intette  Isdert  és



suttogva megkérdezte,  hogy mit  is  mondott  a  hírnök.

-Sethlans  úr  azt  üzeni,  hogy  visszaverte  a  rá  támadókat,
összegyűjtötte a seregét és a szomszédos tartományok seregét is. A
tartomány keleti határán ismét gyülekezik az ellenség, ezért arra
készül, hogy erőit kímélve, de ha szükséges, keményen ellenállva,
harcolva hátráljon, míg csak erősítést nem kap, s ha kell, egészen
Barodáig jön eléd – súgta Isded ura fülébe Sethlans üzenetét. Noan
elégedetten elvigyorodott. Végre, dünnyögte magában.

- Szólítsd a másikat is! – súgta vissza. Isder ellépett urától és a
horasen hírnökhöz fordult, de még ki sem nyitotta a száját, amikor
kivágódott  a  Fegyverek  Termének  ajtaja  és  belépett  Dazar,  a
traqwai  testőrök  ősz  parancsnoka,  két  tisztjével,  Robaggal  és
Baratimmal  az  oldalán.  A  traqwaiak  a  trónus  elé  érve  térdre
borultak, s meg sem várva, hogy a szentséges úr megszólítsa őket,
Daza egyből beszélni kezdett:

- Szentséges úr! Ez a hír nem tűr halasztást! Robag! – Az öreg
csettintett  bal  kezének  hüvelyk-  és  középső  ujjával,  mire  a
negyedes  felemelkedett,  leakasztott  egy  zsákot  az  övéről  és
kibontva, egy döglött madarat húzott elő belőle. Már indult is a
szentséges úr elé, mikor Isder az útját állta:

- Mit képzelsz, traqwai kutya! Nem közeledhetsz a szentséges
úrhoz, csak ha ő hív magához! Hátrálj! – Isder puha hangjában volt
valami  mulatságos,  de  most  a  harag  és  a  félelem  szokatlanul
parancsolóvá tette fellépését. Robag meg is állt, de a szentséges úr
félreparancsolta eunuchját.

-  Mutasd!  Mi  az?  –  hívta  magához  a  traqwait.  Robag  a
szentséges úr kezébe adta a madarat. Noan érezte, hogy kezét a
madár ragacsos vére mocskolja be. Megnézte a madár nyakát. Egy
hártya volt odakötve. – Vedd le! – Robag megtörölte véres kezét a
köpenyében és egyetlen határozott mozdulattal kioldotta a hártyát
tartó kötést. A szentséges úr ledobta a madarat és kikapta testőre



kezéből  az  írást.  Kibontotta  és  olvasni  kezdte,  de  nem  bírta
kibetűzni a különös jeleket. – Mi ez? A miénk? Jött vagy ment? –
Robag megvonta a vállát.

- Nemrég hozta a palotához egy fiú. Akkor még élt a madár, de
már sérült volt. A fiú szerint az apja madárcsapdájába gabalyodott
bele.  Meglátták  a  hártyát  és  megijedtek.  Az  apa  nem is  mert
idejönni, a fiát küldte inkább.

Noan arcán kegyetlen mosoly jelent meg.

- Hozd ide nekem Sariqait!

Robag némán fejet hajtott, majd sarkonfordult és futólépésben
távozott.  Néhány  pillanat  múlva  már  a  folyosóról  hallatszottak
rövid,  határozott  utasításai.  Mikor  elült  a  léptek zaja,  Noan az
éppen távozni készülő Dazarhoz és a másik traqwaihoz fordult.

- Maradjatok! – Mire a traqwatanok visszafordultak és a terem
egyik sarkába húzódtak. Noan most végre foglalkozhatott a másik
hírnökkel is. – Szólalj meg, fiú! Milyen üzenetet hoztál?

A suhanc hadarni kezdett. Szavaiból kibontakozott Horasnow
gyászos  végzetének története.  Huszonöt  nappal  ezelőtt  rájuk is
lecsaptak a  Sárkány hadai  és  két  nap alatt  szinte  nyomtalanul
elpusztították az egykor virágzó, szőlőjéről és borairól oly híres
tartományt.  Noant  lehangolta  az  elbeszélés.  Mikor  a  fiú
elhallgatott, a szentséges úr egy darabig csak ült és nézett maga
elé.  Vajon mi  lesz  most  velünk?  Közeledik a  legpusztítóbb erő,
amely valaha is feltámadt a semmiből. A kelet máris lángokban áll.
Noan  lopva  a  fiúra  nézett,  s  ahogy  ismét  meglátta  rajta  a
lelkesedést és büszkeséget, arra gondolt, hogy ez a fiú semmit sem
ért abból, ami történik vele és azt hiszi, ez csak egy nagy kaland,
talán élete legjobb kalandja. Irigyelte tőle ezt a gondtalanságot és
haragudott is érte.

- Túl sokat hallottál az imént, fiú! – szólította meg barátságosan,



mire  a  horasen,  megfeledkezve  az  illemről,  széles  vigyorral  a
képén egyenesen a szentséges úr szemébe nézett. – Túl sokat tudsz,
hogy életben maradj. Mi legyen veled?... Mi is a neved?

- Farron, Ijorsel fia, szentséges úr! – A fiú hangjában volt valami
lefegyverző kedvesség. Noan maga is elmosolyodott.

- Mit tegyünk veled, Farron?

Noan a háttérbe húzódva álldogáló Dazarhoz fordult.

Mondd, öreg, nem kell neked egy ilyen derék ifjú?

Dazar mogorván megvonta a vállát.

-Traqwatannak születik az ember, szentséges úr, nem kinevezik.

- És ő nem született annak?

Dazar ismét megvonta a vállát.

- Ahogy akarod, szentséges úr…

Noant felingerelte a traqwatan viselkedése, s szeretett volna
valami  gorombaságot  mondani  az  öreg  Dazarnak,  de  egyelőre
semmi sem jutott az eszébe. Míg gondolkodott, tekintete Assuna
főpapra  tévedt,  akit  az  utóbbi  percek  kötetlenebb  hangvétele
őszintén  megbotránkoztatott.  Csak  nézett  maga  elé,  enyhe
undorral  az  arcán,  s  látszott,  hogy  mélyen  elítéli  urát,  amiért
megfeledkezik  méltóságáról  a  barbár  traqwatanok  előtt.
Pillantásuk  összetalálkozott.

Távozz, pap, már nincs rád szükségem! – vetette oda hidegen
Noan a főpapnak, s elégedetten állapította meg, hogy Assunában
csak úgy forr a düh szavai hallatán.

Légy áldott, Fehér Arcú gyermeke! – sziszegte Assuna s távozott
a teremből, ahol most már csak a szentséges úr, Isder, Farron és a
két traqwatan maradtak. Noan elégedetten nézett végig a társain,



mikor a főpap mögött bevágódott a terem ajtaja.

Dazar!

Szentséges úr?

Noan nem válaszolt rögtön, amitől a traqwatan egy pillanatra
megzavarodott. Talán már azon törte a fejét, hogy megkérdezi urát,
hogy  az  vajon  mit  is  akar  tőle,  mikor  Noan  végre  megszánta
kedvenc katonáját és megszólalt:

Vidd ezt a derék ifjú traqwatant magaddal és nevelj belőle igazi
katonát!

Dazar beletörődően meghajolt, magához intette a fiút, s mikor
az odalépett hozzá, megfordult, távozott a teremből, a fiúnak csak
válla fölött vetve oda, hogy kövesse. Baratim, a negyedes is ment
volna utánuk, de Noan rászólt:

Te még maradj!

Ekkor lépett be a terembe Robag s mögötte feltűnt Sariqai is, a
titkos  hírszolgálat  vezetője.  Sariqai  az  utóbbi  napokban rosszul
érezte magát, s arra gyanakodott,  hogy beosztottai közül valaki
megpróbálta megmérgezni. De ennél is sokkal rosszabbul érezte
magát amiatt, hogy tudta, legutóbbi hibája miatt magára vonta a
szentséges  úr  haragját,  annak  pedig  fele  sem tréfa.  Az  előbb,
amikor  a  traqwatanok  berontottak  hozzá  és  kirángatták  a
szobájából,  lélekben  már  a  halálra  készült.  Szánalmas  látványt
nyújtott,  ahogy  most  a  szentséges  úr  előtt  térdepelt,  kezével
összefogva testén a  hasa  fölött  mindig  szétnyílni  akaró  köntöst.

Mi ez? Olvasd! – kiáltott rá haragosan a szentséges úr, Sariqai
elé hajítva a hártyát, amelyet a madáron találtak. A pocakos kis
ember egész testében remegett és alig mert ránézni a hártyára..

Mi ez? – kérdezte ismét a szentséges úr.



Sariqai nagy nehezen széthajtotta a hártyát és beleovasott. Arca
egészen sápadt lett, s mikor megszólalt, hangja egészen reszketeg
volt, mint aki mindjárt elájul.

Egy levél a legjobb keleti kémemtől… Nem értem… Azt írja… de
én  ezt  tényleg  nem  értem…  azt  írja,  hogy  „A  Sárkány  a
barlangjában pihen. Egy templomavatás, egy vadászat, ítéletnap
Soasiban.  Minden nyugodt.”… Én ezt  nem értem… Ez legalább
húsz  napja  készült…  Akkor  már  Qwersat  nem  tartózkodhatott
otthon… vagy ha mégis, a háborúnak már akkor is javában zajlania
kellett… Én ezt nem értem…

Noan gúnyosan nézett titkos hírszolgálatának vezetőjére.

Én már értem… Hány embert is fizettünk eddig odaát?

Negyvenegyet…

Az negyvenegy áruló – Noan olyan megsemmisítő gúnnyal nézett
Sariqai  szemébe,  hogy  az  majdnem  összeesett  félelmében.  –
Ezentúl talán ne fizessünk nekik…- Noan arca hirtelen elkomorult.
– Most már legalább világos, miért nem érkeztek hírek keletről…

A szentséges úr felkelt a trónszékből, Sariqai elé állt és a férfi
szemébe köpött.

- Nyomorult féreg!

Aztán  intett  Baratimnak,  aki  Sariqai  háta  mögé  lépett,
hátrahúzta a parancsnok fejét és egy mozdulattal elvágta a torkát.
Sariqai úgy roskadt össze, mint egy rongybaba. Szétfröccsenő vére
beszennyezte Noan ruháját is.

3. fejezet: A hegyi ember
A sziklán egy magányos lovas ült egyenes derékkal a nyeregben.

Arany  mellvértjén  a  lemenő  nap  fénye  csillogott.  Hosszú,



bíborszínű  köpenyét  a  szél  meg-megrezegtette.  Markáns
arcvonásai, mosolytalan, keskeny szája akaratos, büszke embernek
mutatták, s rövidre nyírt, már őszbe fordult haja és friss, őszes
borostája  különösen  rideggé  tették  megjelenését.  Az  ősz
hajszálakon kívül a szemei körül szarkalábak és a homlokát redőző
mély ráncok jelezték, hogy már nem is egészen fiatal ember. Arcán
apró verejtékcseppek gyöngyöztek, ezért egy idő után egy selyem
zsebkendőt  húzott  elő  az  övéből  és  gondosan  letörölte  az
izzadtságot. Egyebekben azonban nem látszott rajta a fáradtság, s
ha  valaki  közelről  láthatta  volna  most,  bizonyára  megjegyezte
volna,  hogy milyen makacs  elszántság tükröződik  a  szemében.

A néhány lépéssel alatta futó széles úton ezer és ezer katona
áradata hömpölygött.  A katonák,  mikor  a  lovas közelébe értek,
diadalordításban törtek ki, s fegyverükkel tisztelegtek neki, ő pedig
egy-egy intéssel viszonozta üdvözlésüket.

A tucatnyi  nyelven felhangzó kiáltások többnyire a  Sárkányt
éltették, mások a Hegyi Embert, ismét mások a Szentséges Urat, s
megint  mások  a  Legyőzhetetlent.  E  nevek  mind  ugyanarra  az
emberre vonatkoztak, a magányos lovasra, aki ott ült fölöttük azon
a sziklán, hatalmas fekete ménje nyergében, s aki most eltűnődve
nézte az alant  elvonuló hadsereget.  Ő volt  Qwersat,  a  királyok
királyának barátja, a birodalom egyhatodának teljhatalmú ura.

Qwersat nagyúr még csak idén töltötte be a harminckilencedik
évét, de határozottan idősebbnek látszott a koránál. Nem mintha
megtört  volna,  csak  valahogy  megkeményedett,  szikárabb  és
szigorúbb lett az idők folyamán. S ettől egyre inkább őseire, az
északi  hegyekben  lakó  saper  barbárokra  hasonlított,  pedig
fiatalabb korában nagyon elütött tőlük magas termetével, világos
hajával, világos bőrével. Ahogy múltak az évek, egyre inkább illett
rá a korábban otromba sértésként kitalált gúnynév, a hegyi ember.

Milyen büszke lenne rá most az apja, a kis saper törzsfő (vagy



talán helyesebb lenne azt mondani: bandita), aki büszkén királynak
nevezte  magát,  és  fennen  hangoztatta,  hogy  egyenesági
leszármazottja Aprinak, a Birodalom hadait  többször is legyőző,
legendás  saper  királynak  (valójában:  rablóvezérnek),  s  hogy
családja végső soron Oulától, a Szörnytől származik, aki Mweri és
Lwira, az Ég és a Föld nászából született a világ hajnalán! Milyen
büszke lenne most!

Nyomorúságos életük nem sok örömre adott okot, s a szüntelen
küzdelem a túlélésért rideg, barátságtalan, érzelmeiket magukba
fojtó népekké tette őket. Apja is csak akkor tűnt boldognak, amikor
egy napon megjelentek náluk a Birodalom ügynökei, s aláírattak
vele egy szerződést, amelyből egy szót sem értett, mert a Szent
Város  nyelvén  írták,  a  Szent  Város  betűivel,  s  azt  mondták,  a
királyok királya elismeri őt a környező vidékek urának, némi pénzt
is adtak jutalomként, s végül még elsőszülött fiát,  Qwersatot is
magukkal vitték, hogy úgymond a nagykirály udvarában a többi
szövetséges királyfi között igazi wobih nevelésben részesülhessen.

Ilyesmi nemzedékenként jó, ha egyszer fordult elő, nem csoda,
ha  az  egész  törzs,  a  legtávolabbi  rokonság is  összegyűlt,  hogy
elbúcsúztassa a messze idegenbe induló kilenc éves fiút. Még a
szomszéd  völgyekből  is  eljöttek  a  törzsi  előkelők,  hogy  lássák,
micsoda kitűntetés érte riválisukat. Qwersatnak nem sok emléke
maradt apjáról, de sosem felejtette el annak gyerekesen boldog és
büszke  arcát,  ahogy  ott  áll  falujuk  főterén  és  néz  a  wobih
ügynökökkel  együtt  távozó  fia  után.

Mint minden sapernek, Qwersat apjának is ez volt a gyöngéje.
Wobihmoarr, a Szent Birodalom, amelynek uralkodója, a királyok
királya valójában a Földreszállt Istenség, lakóhelye pedig, a Szent
Város, a mindenség közepe. Az egyébként oly konok és makacs,
szívós,  megtörhetetlen  saperek  gyerekes  áhítattal  gondoltak
Wobihmoarra, s törzsfőik egyetlen vágyuknak azt érezték, hogy a
wobih  Birodalom  szövetségesei  legyenek.  Valójában  még



lázongásaiknak is csak ez adott értelmet, a wobih-knak akarták
bizonyítani  erejüket,  ha  szembeszálltak  velük,  s  nemzedékről
nemzedékre  őrizték  azok  emlékét,  akik  egy-egy  csetepatéban
legyőzték  a  Szent  Birodalom helytartóinak járőreit.

Qwersat úgy vélte, ő sosem került ennek a hamisítatlanul saper
érzésnek  a  hatása  alá.  Apját  már  akkor,  kilenc  évesen  is
mélységesen  megvetette,  amiért  olyan  megalázkodva  udvarolta
körül a birodalmi ügynököket és amiért még elsőszülöttjét is eladta
nekik. Megvetése csak fokozódott, mikor kiderült, hogy dehogy is
viszik  őt  az  abadai  udvarba:  csak  egy  jelentéktelen  porfészek,
Fotas  kormányzójának  palotájába  került,  ahol  úgy  bántak  vele,
mint egy rabszolgával!

Ha  teheti,  a  későbbiekben  talán  le  is  tagadja,  hogy  saper
származású. De minél magasabbra ívelt pályája, annál gyakrabban
nevezték őt, kezdetben gyalázkodva, később néha már irigykedve,
hegyi  embernek.  Hiába volt  műveltebb,  mint  a  született  wobih
nagyurak,  ő  csak  a  hegyi  ember  maradt.  Hiába  nőtt  idővel
mindenki más fölé hatalomban és tekintélyben, azért csak a hegyi
ember  maradt.  Mikor  már  hatalma  a  királyok  királyáéval
vetekedett, s törvény rögzítette azt a kiváltságát, hogy nem csak a
szentséges  úr  címe  illeti  meg,  mint  a  nagykirályt  legyőző
Testvériség  többi  vezéreit,  de  egyedüliként  a  Birodalomban,  a
nagykirály  a  barátjának  szólítja  őt,  s  mikor  egyetlen  intésére
országok  tűnhetnek  el  a  föld  színéről,  a  legelőkelőbb  wobih
nagyurak, a Hatszázak továbbra is csak hegyi emberként emlegetik
egymás között. Legalábbis, ha azt hiszik, hogy senki nem hallja
őket.

Qwersatot  már  jó  ideje  nem  zavarta  mindez.  Mostanra  a
saperek gyerekes rajongása a Szent Birodalom iránt és a wobih
nagyurak lenézése és önhittsége egyformán hidegen hagyta. De
még így is mélységesen átérezte annak a helyzetnek az iróniáját,
hogy  ma  a  Szent  Birodalom  harcosainak  ezrei  kiáltják  harci



jelszóként  azt,  hogy Hegyi  Ember!

A nap közben elérte a látóhatárt és vörös fény öntötte el az ég
alját. A napkorong ilyenkor sisteregve belehull a nyugati tengerbe
és  vöröses  párája  szétterül  a  felszín  fölött,  tanítják  a
természettudósok a Szent Városban, jutott Qwersat eszébe. Hát
persze.

Hirtelen gondolt egyet, megfordította a lovát, leereszkedett a
szikláról és elvágtatott délnek, amerre a főhadiszállása várta.

***

Egy  magtárat  foglaltak  le  szállásául,  az  egyetlen  épületet,
amelyet a nyugat felé menetelő sereg épen hagyott a környéken.
Magas, tágas faalkotmány volt, éppen megfelelt a célra, hogy a
haditanács összegyűlhessen a fedele alatt. Egy igazi wobih nagyúr
talán egy kastélyt keresett volna magának vagy díszes sátorvárost
emeltet  mindenhol,  ahol  csak  megáll,  de  Qwersatot  a  paloták
ugyanúgy  hidegen  hagyták,  mint  a  viskók,  s  ha  tehette,  a
hadjáratokban  a  katonái  között  aludt,  a  szabad  ég  alatt,  már
amikor egyáltalán el tudott aludni. Ez egyike volt annak a kevés
dolognak,  amiben  mindörökre  barbár  maradt.  Nem  érezte  jól
magát,  ha  nem látja  a  feje  felett  a  csillagokat.

Háború idején egyébként sem sokat pihent. Éjjel-nappal talpon
tudott  lenni,  és  szüntelenül  a  tábort  járta.  Mindenre  figyelt,
mindent tudott,  mindenütt  jelen volt.  Ez a különös éberség,  az
állandó jelenlét tiszteletet és félelemmel vegyes rajongást vívott ki
számára  katonáiban.  Nem  értették,  hogy  bírja  szinte  pihenés
nélkül,  s  ugyanakkor  úgy  érezték,  ébersége  az  ő  védőpajzsuk.
Mindig összerezzentek, ha az éjszaka közepén kilépett a sötétből,
kurtán, a válaszokat látszólag mindig előre tudva kérdezősködött, s
aztán ismét eltűnt a sötétben, épp, ahogy érkezett. De nem csupán
rettegték  őt,  hanem  istenítették  is.  Ha  nem  is  kifejezetten
barátkozott velük, de sokukat névről ismerte, meglepően pontosan



emlékezett korábbi tetteikre, s a legnagyobb dicsőségnek számított,
ha valakivel néhány szónál hosszabban beszélt.

Népszerűségét az is csak növelte, hogy mindig egyedül vagy
legfeljebb  egy-két  tiszt  kíséretében  mutatkozott,  nem  pedig
számtalan testőr és szolga gyűrűjében, mint a többi nagyurak, sőt,
ha tehette, leszállt a lováról és a katonákkal együtt gyalogolt.

Valójában még testőrsége sem volt. A személyes testőreiként
emlegetett  onkerek,  a  sárkányos sisakdíszt  viselő,  talpig vértbe
öltözött, kétélű csatabárdot forgató rettegett harcosok sem voltak
igazi  testőrök,  hanem  a  nagyúr  legrégibb  és  leghűségesebb
katonáiból  válogatott  elit  alakulat,  akiket  a  nagyúr  csak  végső
esetben küldött a csata forgatagába, akkor viszont kő kövön nem
maradt utánuk.

Az  onkerek  egytől  egyig  a  nagyúr  fanatikus  hívei  voltak,
közülük  nem  egy  már  húsz  éve  állt  a  szolgálatában.  Első
hadjárataiban ismerték meg őt,  mint egyszerű tisztet,  s  később
elkísérték az égig emelkedő pályáján. Tőlük származott a pletyka,
hogy a nagyúr nem földi halandó, hanem maga a Sárkány, s úton
útfélen terjesztették ezt,  ifjúkori  hőstetteiről  szóló történetekkel
együtt.

A nagyúr igazán kedvelte őket, el-elbeszélgetett velük a régi
időkről, hallgatta dicsőséges történeteiket, mosolyogva javította ki
gyerekes túlzásaikat, nagyritkán együtt is ivott velük. Úgy látszott,
az  onkerek  igazán  közel  állnak  a  szívéhez,  de  a  testőri
szolgálataikra  nem  tartott  igényt.

Ennek  ellenére  soha  senki  sem  hallotta,  hogy  valaha  is
merényletet kíséreltek volna meg ellene, pedig a többi nagyurak
ellen szinte minden napra jutott egy orvtámadás. Ez, érthetően,
még nagyobb csodálatra késztette a Sárkány katonáit.

Az pedig már egyenesen felfoghatatlannak tűnt számukra, hogy



a Birodalom egyhatodának ura együtt menetel velük. Ez persze
inkább átok, mint áldás volt, mert a nagyúr hosszú, izmos lábain
szédületes tempót diktált környezetének.

Az igazat megvallva, a gyaloglás is a kevés dolog egyike volt,
amit saper őseitől örökölt. Az északi hegyek között lovak nemigen
éltek,  s  ha  egy  gőgös  és  meggondolatlan  wobih  hadvezér
lovaskülönítményt vezetett volna a nyaktörő hegyi ösvényeken a
saper barbárok ellen, a biztos halálba masírozott volna embereivel.
Ott csak gyalog lehetett járni, s aki nem bírta a gyors és kitartó
gyaloglást, elveszett ember volt.

Qwersatból hiába vált idővel kiváló lovas, mindig szívesebben
gyalogolt. Katonái viszont azt látták, hogy vezérük nem szégyell
elkeveredni  közöttük  és  fáradhatatlanul  osztozik  az  ő
nehézségeikben.

A  Szent  Város  katonaiskoláinak  tanárai  alighanem
megbotránkoztak volna, ha ilyenkor meglátják a szentséges urat. A
wobih  hadtudomány  hét  alapvető  bölcsessége  között  tartották
számon, hogy a hadvezérnek, ha nem akarja elveszteni a seregét,
távol kell tartania magát a katonáitól: „a részletek rabjaként az
ellenség foglya leszel” – tanították a wobih nemesifjaknak. Qwersat
nem vetette meg a Szent Város tudományait, mert azok tették a
wobih-kat a világ urává, s őt magát a wobih-k urává. De szerette a
maga  szája  íze  szerint  értelmezni  ezeket  a  tudományokat.  Ha
egyszer ő tanította volna azokat az ifjakat, azt mondta volna nekik:
akit az ősi bölcsesség tart fogva, csak idő kérdése, mikor esik az
ellenség rabságába.

Kíváncsi volt, mit szóltak volna a Szent Város hadtudósai ehhez
a mostani hadjáratához. Vajon melyik ősi  bölcsességet tartották
volna  alkalmasnak  az  emlékezetben  őrzött  eddigi  legnagyobb
hadművelet  vezetéséhez?

Az elmúlt hetekben három hadoszlop vonult fel a legnagyobb



titokban Noan tartományainak határára. Mindegyik hadoszlop volt
vagy  nyolcvanezer  fő.  (Maga  Qwersat  sem  tudta  pontosan
megmondani,  mennyien is  voltak.)  Mozgásukat  egyetlen helyről
befolyásolni,  ellátásukat  megszervezni,  egyszóval  egy  hadvezér
szokásos  feladatait  ellátni  ilyen  körülmények  között  illúzió  lett
volna.

Ezt Qwersat tudta a legjobban, ezért nem is hallgatott tisztjeire,
akik szerették volna rábeszélni, hogy maradjon otthon és a távolból
irányítsa a hadműveleteket. Kijelölte inkább két legtapasztaltabb
alvezérét, a félszemű déli Donakert és a nagyhangú egere Nimurt,
s  miután  egy  teljes  hónapon  át  egyeztette  velük  terveit,  a
továbbiakra  nézve  szabad  kezet  adott  nekik  saját  hadoszlopaik
vezetésében, míg a harmadik hadoszlop parancsnokságát magának
tartotta  fenn.  Nincs  segítség,  s  ha  hibáztok,  felnégyeltetlek,
mondta  nekik  búcsúzóul.

De valójában nem aggódott értük, annak ellenére sem, hogy
korábban még feleakkora sereget sem vezettek. Jó katonák voltak
és olyan hatalmas erőnek parancsoltak,  hogy nem érhette őket
különösebb meglepetés. Qwersat időnként úgy érezte, hogy ezek a
seregek maguktól is feltartóztathatatlanul hömpölyögnének előre
egészen a végső céljukig.

Annál  is  csábítóbb  gondolat  volt  ez,  mert  a  haditerv,  amit
megálmodott,  pimaszul  egyszerű  volt.  A  három  hadoszlop
külön-külön betör Noan tartományaiba, mindent elpusztít, ami az
útjába kerül és ezzel magára vonja a nagyúr haragját. Ha Noan
megosztja az erőit, nyert ügyük van; ha csak az egyik hadoszlopra
támad rá, a másik kettő meg sem áll Barodáig, Noan székvárosáig.
Ha pedig bevárja őket Baroda alatt, már el is vesztette tartományai
felét.

Anyagi szempontból az lett volna a legkívánatosabb, hogy Noan
egyenesen  Qwersat  hadoszlopára  támadjon  rá,  mert  nem  volt



kétséges, hogy ez egycsapásra eldöntené a háború kimenetelét, de
Qwersat  nem  ragaszkodott  az  olcsó  megoldáshoz.  Noan  bűnei
végleges és visszavonhatatlan megoldást követeltek. Minden más
szempont másodlagos volt ehhez képest.

Az  egyetlen  kockázatos  szakasz  az  előkészületek  titokban
tartása lehetett volna, de Qwersat pontosan tudta, hogy ezúttal
minden tökéletesen sikerült.  Noanhoz nemigen jutottak el hírek
Qwersat  tartományaiból,  s  az  a  kevés  is,  amit  Qwersat  maga
juttatott el hozzá, egy békés országról és egy öregedő, megfáradt
Qwersatról szólt. A szentséges úr kémei ez alkalommal a szokásos
ügyességüket is felülmúlták, pedig Qwersat emberei még Marrand
nagyúrnak, a Szent Palota kormányzójának hálózatát is zavarba
szokták ejteni hatékonyságukkal, holott utóbbiak, a „Szent Város
szemei  és  fülei”,  ahogy  hívták  őket,  nemzedékek  hosszú  során
keresztül  csiszolgatták  módszereiket  a  királyok  királyának
szolgálatában.

Qwersat  kémeire  a  Szent  Város  katonaiskoláinak  tanárai  is
elégedetten gondoltak volna, ha nem rettegtek volna tőlük még
álmukban  is,  immár  évtizedek  óta.  A  hét  alapvető  bölcsesség
egyike ugyanis azt tanította, hogy a jó hadvezér nem csak a saját
szemével  és  fülével  lát,  amit  értelemszerűen  a  kémek
szükségességére volt szokás vonatkoztatni, Qwersat pedig a maga
részéről a legnagyobb buzgalommal alkalmazta ezt a bölcsességet,
mióta  csak  alkalma  nyílt  rá  felívelő  pályája  során.  Titokban
megmérgezett,  megfojtott,  elrabolt,  kihallgatott  és perbe fogott,
majd kivégzett ellenségek szegélyezték ezt a pályát.

Most  is  valójában  Qwersatnak  dolgozott  Noan  ügynökeinek
zöme,  míg  a  saját  ügynökei  a  legmagasabb  udvari  körökben
mozogtak Barodában és a Noannak alávetett többi tartományokban.
Ilyen körülmények között csak a csoda segíthetett Noanon.

Qwersat végre meglátta a magtár körvonalait a sötétben. Lovát



vágtára  ösztökélte,  s  hamarosan  már  az  épület  előtt  volt.  Itt
megállította lovát, leugrott a földre, a kantárszárat egy közelben
álldogáló fiatal tiszt kezébe dobta, s ő maga besietett a magtár
belsejébe, ahol már vagy harminc-negyven különböző rangú tiszt,
zsoldosvezér és hivatalnok sürgölődött.

Érkezésére  mind  felé  fordultak,  tisztelegtek  neki,  amit  egy
intéssel viszonzott. Megállt s rögtön magához intett egy beosztott
tisztet:

Einik, miért van itt ilyen sötét? Gyújtsatok még több fáklyát!

De szentséges úr! Az ellenség…

Qwersat elmosolyodott:

Tudod,  ugye,  hogy egy  százezres  sereg kellős  közepén állsz?
Szerinted ki támadna meg minket?

A fiatalember hirtelen elvörösödött és szégyenkezve elnézést
kért  urától,  majd  elindult,  hogy  teljesítse  a  kapott  parancsot.
Kisvártatva  tucatnyi  újabb  fáklyát  hoztak  be  katonák,  szinte
nappali  fénybe borítva  a  magtár  belsejét.

***

A haditanácsot állva tartották, egyedül a szentséges úr foglalt
helyet egy hordozható trónszéken. Qwersat egy ősi krónikából azt
tanulta, hogy, miként Tiokle nagykirály annak idején mondta, az
állva adott tanács nem mindig megszívlelendőbb az ülve adottnál,
de  legalább  biztos,  hogy  rövidebb.  Most  épp  az  első  napok
eredményeit  vitatták  meg.  Egy  magas,  szinte  már  betegesen
sovány főtiszt  beszélt  és  a  sereg jelenlegi  helyzetét  ismertette:

-  Loliane jollei  és  Tustomin gabloni  lovasseregei  alkotják az
elővédet. Ők már Cywlatban járnak és azt üzenték, hogy sikerült
felprédálniuk  a  cywlati  falvak  zömét.  Karnarwon  mintegy
háromezer lovasa az oldalvéd délről, ők Fessarai alá értek. Helveg



öt-hatezer fős vegyes hadai az északkeleti oldalvéd. Ők Derda felé
nyomulnak.  A  derékhadban  az  ardin  lovagok,  az  onkerek,  a
glonmari  és  erefói  mijászok,  a  taranói  parittyások,  a  holbara,
repolnai,  selnowai,  kollanith,  a  sepiloni,  a  koaszi  lándzsások,  a
sardana  nehézfegyverzetű  gya logság  és  a  moadai
nehézfegyverzetű gyalogosok menetelnek, összesen hatvanezren. A
hadoszlopot  az  akaninok  zárják,  két-háromezer  zsoldos,  ahogy
kérted.  Ha igaz,  amit  mondtak,  még nem keltek  át  a  Saurión.

Qwersat elégedetten bólintott. Minden a tervek szerint halad.

Köszönöm, Argath!

A főtiszt visszalépett a többiek közé, a nagyúr pedig egy másik
emberéhez fordult:

- Wossaq, tudod még etetni az embereimet?

A megszólított kilépett a sorból és panaszos hangon felelt:

- Tudom, szentséges úr, de ennek rettenetes ára van! Kifosztjuk
a helyieket, elhajtjuk az állataikat, elvesszük a terményeiket, még a
füvüket  is  lelegeljük.  Nem  marad  utánunk  semmi.  Akiket  a
zsoldosok nem öldösnek le,  azok maguktól  fognak éhen dögleni…

Qwersat közömbösen hallgatta végig Wossaq szavait:

Szerencsére nem a te felelősséged, hogy etesd őket – mondta
neki utána gúnyos hangon.

Wossaq azonban nem hagyta magát:

De szentséges úr! A barbár szövetségeseink több helyen még a
gyermekeket is leölik és megeszik!

A nagyúr válaszul csak megvonta a vállát. Wossaq zseni volt a
maga módján, de kicsit túlérzékeny is. Mindig, minden helyzetben
képes  volt  hibátlanul  megszervezni  serege  utánpótlását,  de
cserébe folyton panaszkodott.



- Köszönöm, Wossaq – vetette oda neki, s egy intéssel jelezte,
hogy visszaállhat a többiek közé.

A tiszt még mindig mormogott valamit maga elé, de Qwersat
nem is törődött vele. Ahogy körbenézett tisztjein, úgy látta, hogy
alig állnak a lábukon a fáradtságtól, s így nemigen remélhet tőlük
értelmes munkát. Nem csoda, gondolta, hiszen serege napok óta
folyton  menetelt  előre  érdemi  ellenállás  nélkül,  s  így  a
főhadiszállás,  ahelyett,  hogy  vezette  volna,  kénytelen  volt
kapkodva,  a  legnagyobb  zűrzavarban  követni  egyik  ideiglenes
szállásról a másikra a Noan tartományaiba benyomuló hadoszlopot.
Ilyen  körülmények  között  valóban  nem sok  hasznukat  láthatta.
Azért  feltett  még  nekik  néhány  kérdést,  hogy  hadd  érezzék
magukon a figyelmét, de szándékosan nem hagyta, hogy túl sokat
beszéljenek vagy fölösleges vitákba bonyolódjanak. Végül, miután
kiadta legfrissebb utasításait, gyorsan lezárta a haditanácsot.

Magához  hívta  még  Wossaqot.  Qwersat  legnagyobb
mulatságára  a  tiszt  még  mindig  duzzogott  és  csak  foghegyről
válaszolgatott a nagyúr kérdéseire. Az mindenesetre kiderült, hogy
a  következő  szálláshelyet  Cywlat  határán,  egy  ősi  hegyi
vártoronyban tervezik felállítani, s hogy már hajnalban útnak indul
oda az egész főhadiszállás. Megtudva, amire kíváncsi volt, Qwersat
elbúcsúzott  tőle  és  a  többi  embereitől  és  elindult,  hogy
meglátogasson  néhány  egységet.

Már a nyeregben volt, amikor Wossaq utolérte és megragadta
lova kantárát.

Szentséges úr! Egy szóra… - Qwersat szigorú pillantást vetett
emberére, de belül inkább mulatott annak viselkedésén. - Kérlek,
tégy valamit az emberevők ellen!

Haladjatok gyorsabban és akkor nem lesz idejük fosztogatni! –
vetette oda neki válaszul, s lábával megszorította lova oldalát, mire
az nagyot ugrott előre, kiszakítva a kantárt Wossaq kezéből, s lovat



és lovast hamarosan elnyelte az éjjeli sötétség.

***

Jó félórányi vágta után Qwersat megállította a lovát, leszállt a
nyeregből, s miután kifújta magát, kantárszáron vezetve ménjét,
gyalog folytatta útját.

Egy széles úton járt, amelyen serege zöme haladt át egy nappal
ezelőtt.  Most  kihalt  volt  a  táj,  a  környező  magas  fák  mögül
előragyogott  a  hold  fénye.  Qwersat  mérhetetlenül  unalmasnak
találta  ezt  a  dimbes-dombos erdővidéket,  s  sóvárogva pillantott
nyugat felé, ahol óriási hegyek körvonalai sejlettek fel. Tudta, hogy
az elővéd már a Cywlat-hegység völgyeit dúlja, itt-ott látni is vélte
az  égő  falvak  kísértetfényeit,  a  derékhad  azonban  talán  csak
nagy-öt nap múlva özönli el a nyugati átjáró vidékét. Jó lenne már
ott lenni, gondolta Qwersat, s azon tűnődött, hogy nem kellene-e
mielőbb felkeresnie új szállását, ott a nagy hegyek előterében.

Elmélkedését hamarosan félbe kellett szakítania, mert néhány
száz  lépéssel  távolabb  egy  tábortüzet  fedezett  fel.  A  nagyúr
megszaporázta lépteit, s ahogy közelebb ért, öt üldögélő katona
alakját rajzolta ki a tábortűz fénye. Nemsokára már a hangjuk is jól
kivehetővé  vált.  Katonatörténeteket  mesélgettek  egymásnak,  s
időnként jóízűen felnevettek. Qwersat egészen a közelükbe jutott
anélkül, hogy észrevették volna.

- Tibuth! – kiáltott rá haragosan az egyik katonára. – Nem zavar,
hogy háborúban vagy, nem pedig a kocsmában?

A megszólított, egy öregedő, hajlott hátú, összevissza vagdalt
képű férfi boldogan emelkedett fel a helyéről.

- Szentséges úr!

Mielőtt azonban bármi mást mondhatott volna, Qwersat újra
ráripakodott.



- Állítsatok őrséget! Ki itt a rangidős?

Tibuth előrébb lépett, dülöngélő mozdulata elárulta, hogy már
jócskán felönthetett  a garatra.  Amennyire állapota megengedte,
büszkén kihúzta magát.

Én, szentséges úr!

Akkor jelölj ki egy őrt, a többiek pedig aludjanak. Holnap hosszú
út vár rátok!

Azzal már hátat is fordított neki, hogy tovább induljon, de aztán,
mintha eszébe jutott volna valami, visszafordult, s megszólított egy
másik katonát, akinek tőből hiányzott a bal keze.

-  Mit  keresel  itt,  vén  gazember?  Azt  hittem,  Arqon  után
leszereltél  és  visszamentél  földet  túrni?

A férfi arcára széles vigyor ült ki:

-  ’szen háború van, szentséges úr… Meg aztán unalmas volt
nekem a földművelés.

Qwersat  egy  pillantást  vetett  a  félkezű  mellett  ülő,  lesütött
szemű fiúra. Az öregebbik követte a nagyúr tekintetét.

- Ő az unokaöcsém: Lobin. Gyerek ez még, szentséges úr, de jó
katonád  lesz!  Bátrabb,  mint  én  voltam,  mikor  a  merhana
háborúban csapdába estünk a ferneriti völgyben és éjszaka kellett
átverekednünk  magunkat  és  akkor  szembejött  az  a  merhana
óriás…

Qwersat pontosan emlékezett arra az éjszakára. A történetet is
hallotta már vagy százszor, de azért mosolyogva hallgatta végig
újra, s utána még helyeselt is az öregnek.

- Szép, szép, de aztán legyetek kicsit óvatosabbak, mert sosem
lehet tudni. Aludjatok egyet! – zárta le végül a beszélgetést. Most
már tényleg ott hagyta őket, be sem várva, hogy akadozó nyelvvel



végigmondhassák búcsúszavaikat.

***

Mikor elege lett a széles és egyhangú országútból, letért egy
szűk  ösvényre,  amely  szeszélyesen  kanyargott  jobbra-balra.  A
csillagok  állása  alapján  Qwersat  úgy  számolt,  hogy  ezen  az
ösvényen haladva még le is rövidítheti majd az útját, s néhány órán
belül eléri a derékhad elejét. Ott kell lennie a glonmari íjászoknak,
akiket meg szeretett volna tekinteni.

Az  út  hamarosan  egy  kis  patakot  keresztezett.  Itt  Qwersat
megállt, hogy kimerült lova kicsit pihenni és inni tudjon. Ő maga
közben egy kisebb sziklára telepedett le, s szemét félig lehunyva
élvezte  a  csendet.  Tekintetét  azonban  egy  idő  után  egy  a
holdfényben  fémesen  megcsillanó  tárgy  vonta  magára  a  patak
túlpartján,  körülbelül  húsz  lépéssel  följebb.  Qwersat  meg  mert
volna esküdni rá, hogy egy vért hever ott. A biztonság kedvéért,
úgy döntött, utánanéz a dolognak. Kivonta a kardját, átgázolt a
hideg vizű patakon, s hamarosan odaért a helyre, ahol a vértnek
kellett lennie.

Nem tévedett,  valóban egy mellvért csillogását látta meg az
imént, s most azt is látta, hogy ott hever a vért hajdani gazdája is,
vagy  legalábbis,  ami  megmaradt  belőle:  test,  fej  nélkül  és
köröskörül  a  rengeteg kiömlött  vér.

Kardja  hegyével  megbökdöste  a  testet.  Nem  volt  semmi
meglepő egy halott katonában, egy hadjárat kellős közepén, egy
erdei patak partján. Izgalomra sem adott különösebb okot a dolog:
a holttest hosszú órák óta heverhetett ott, így Qwersatnak nem
kellett attól tartania, hogy a gyilkosok még a közelben ólálkodnak.
A nagyúr figyelmét azonban nem kerülte el, hogy a katona nem az
ő seregéhez tartozott, s nem is lehetett helybéli. A vért a Szent
Város műhelyeiben készült  és  nem is  volt  olcsó holmi.  Igazság
szerint ennek a holttestnek nem lett volna szabad itt lennie. Három



éve, az arqoni csata után százával lehetett látni hasonló tetemeket
a  mezőn,  de  itt  és  most  meglepő  és  kissé  nyugtalanító  volt  a
jelenléte.

Ez a rejtélyes holttest felébresztette Qwersat vadászösztönét,
azt követelve tőle, hogy próbáljon többet megtudni róla. Egy halk
füttyentéssel magához hívta a lovát, s tovább indult azon az úton,
ahonnan a jelek szerint legvalószínűbben érkezhetett ez az ember.
Az ösvény néhány lépés múlva mintha megszűnt volna, de aztán
kiderült, hogy csak éles kanyart vett, s a patakkal párhuzamosan
haladva folytatódott.

Hosszú ideig követte az ösvényt, míg csak az út el nem vezetett
egy tisztáshoz, amelynek közepén néhány nyomorúságos viskó állt.
Azon az estén tiszta, felhőtlen, csillagos volt az égbolt, így Qwersat
elől semmilyen részlet nem maradhatott rejtve. A kunyhók között
szárnyasok gubbasztottak, békésen aludtak, de az érkező idegen
zaja felriaszthatta őket, mert izgatottan szaladgálni és rikácsolni
kezdtek.

A zaj kisvártatva előcsalt egy hatalmas, sötétszőrű kutyát is.
Qwersat jól látta, ahogy a kutya füleit előrefordítva, farkát lassan
csóválva  néhány  lépést  tesz  felé.  Az  állat  szeme  egészen
összeszűkült és elővillantak félelmetes agyarai. Azt lehetett volna
hinni, hogy mindjárt nekiugrik a nagyúrnak, de aztán egyszercsak
megállt a magabiztosan a szemébe néző Qwersat előtt. Jó darabig
néztek  így  farkasszemet  egymással.  A  kutya  teste  megfeszült,
abbahagyta a farokcsóválást is, a hátán lassanként felborzolódott a
szőr.  Morogni  kezdett.  Qwersat,  hogy  véget  vessen  a
patthelyzetnek, tett felé egy lépést, mire az állat hátrált egyet és
nagyot  mordult  a  nagyúrra.  Qwersat  kisvártatva tett  egy újabb
lépést a kutya felé, mire az, ahelyett, hogy tovább hátrált vagy
támadott volna, lassanként lekuporodott a földre, aztán a mancsát
nyújtotta  a  nagyúr  felé,  a  fülét  is  hátracsapta,  a  farkát  is
barátságosan csóválni kezdte. Hamarosan a hátára fordult, a hasát



Qwersat  felé  mutatva.  A  nagyúr  megkönnyebbülten  guggolt  le
mellé  és  megvakarta  a  kutya  hasát.  A  kutyákat  mindig  jobban
kedvelte,  mint  az  embereket.  Igazán kár  lett  volna  ezért  a  jól
megtermett példányért.

Mikor felemelkedett, tovább indult a kunyhók felé, a kutya is
felkelt és Qwersat nyomába szegődött, mintha csak az övé lenne.
Qwersat  nem  bánta.  A  legnagyobb  kunyhó  bejáratához  érve
eltűnődött, mit is csináljon. Világos volt, hogy ha van is itt valaki,
nem örülne a jelenlétének, hiszen egy lélek sem mutatkozott, mióta
megérkezett. De mivel az ösztöne azt súgta, kellene találnia valakit,
akit  kikérdezhetne  a  patak  partján  talált  holttestről,  végül
mégiscsak belépett  a  kunyhóba.

- Tudom, ki vagy! – hallotta hirtelen a háta mögül. Gondolkodás
nélkül hátrafordult, s közben már elő is rántotta a kardját. Egy
bozontos,  fehér  szakállú,  az  indulattól  (vagy  a  láztól)  csillogó
szemű  öregember  közeledett  felé,  magasra  emelt  kapával  a
kezében. Qwersat figyelmét nem kerülte el, hogy az öreg úgy tartja
a kapát, mint egy csatabárdot, ahogy az sem, hogy a nyakán egy
átvérzett kötés éktelenkedik.

- Én is tudom, ki vagyok – mondta neki mosolyogva válaszként, s
miközben kardja hegyével az öreg felé bökött, még hozzátette - Ne
vesztegesd ezzel az időmet. Inkább azt áruld el, miért akarod most
megöletni magad?

Az  öreg  eszelős,  lázas  tekintettel  nézett  rá,  s  a  kapát
fenyegetően  a  magasba  emelte.

Tudom, ki vagy!

Ezt  már  mondtad,  barátom.  Van  még  más  mondanivalód  is
számomra vagy döfjelek le most azonnal?

Inkább csak megérezte a mellette álló kutya nyugtalanságából,
mint tényleg hallotta, hogy valaki sebesen közeledik felé hátulról.



Éppen  annyi  ideje  volt,  hogy  félrelépjen,  s  így  elkerülje  azt  a
csapást,  amelyet  egy  husánggal  próbáltak  rá  mérni  ebből  az
irányból. A támadás lendülete magával ragadta a bentről érkezőt,
aki célpontját eltévesztve, képtelen volt rögtön megállni és kilépett
az  ajtón,  Qwersat  pedig  abban a  pillanatban  elgáncsolta  őt.  A
rongyos öltözetű, szintén sebekkel tarkított asszony elesett és az
öregember lába elé gurult.

-  Tényleg  meg akartok  ma halni?  –  kérdezte  tőlük  Qwersat
közömbös hangon.

A nő halkan sírni kezdett, az öreg pedig leengedte a kapát és
köpött egy nagyot.

- Tudom, ki vagy! – mondta mérhetetlen gyűlölettel a hangjában
– Tu… tudom ki vagy!

Az öreg hangja el-elcsuklott. A nyaksebe súlyosabb lehet, mint
elsőre tűnik, jött rá Qwersat.

Te vagy a Megjövendölt. A tomboló vihar keletről. Eljöttél, hogy
elpusztítsd a világot – mondta a nő, könnyeit törölgetve a szeméből.

Meg kellett volna ölnünk Téged, amíg tudtunk… - tette hozzá
még mindig gyűlölködve az öreg.

Qwersat,  látva,  hogy  már  nem  kell  tartania  tőlük,  csak
legyintett rájuk, visszacsúsztatta a kardját a hüvelyébe, majd hátat
fordítva nekik bement a kunyhóba. A kutya ott vonult mögötte.

Odabent  félhomály  volt,  de  ahogy  a  szeme  hozzászokott  a
sötéthez,  kezdett  kibontakozni  az  egyetlen  kis  helyiség  egész
berendezése. Egy kis asztal, néhány szalmazsák a földön, egy kis
tűzhely,  két-három  láda  –  más  nem  nagyon  volt  odabent.  A
legtávolabbi sarokban egy kis oltárféle állt. A zsákok egyikén egy
négy-ötéves forma kislány feküdt, testén kötések. Nyilván súlyosan
sérült lehet, gondolta Qwersat, ha egyszer fel sem ébredt erre a



nagy zajongásra.

Qwersat leült az asztalhoz, meggyújtott egy kis mécsest. Így
mindjárt jobb, gondolta magában, mikor a mécses fénye pislákolni
kezdett. Közben a fekete kutya is békésen leheveredett a nagyúr
lábánál.

Az asztalon talált még egy anyagkorsót is. Levette a fedelét,
beleszagolt. Tej. Megkóstolta. Kicsit savanyú, de még folyik. Maga
sem tudta,  mikor  ivott  utoljára,  úgyhogy most  nagyot  húzott  a
korsóból, majd miután letette, jóízűen böfögött is egyet.

Az öreg és a nő egy idő után bemerészkedtek utána. Mikor a
fejük  megjelent  az  ajtóban,  Qwersat  barátságosan  intett  nekik,
hogy jöjjenek csak.

Az öreg lépett be előbb. Az arca még mindig barátságtalan volt
és gyanakvó.

Mit akarsz tőlünk, szörnyeteg? Tudjuk, mit tettek a démonjaid a
környező vidékkel. A ruhád azt is elárulja, hogy te vagy a fődémon!
– hadarta az öreg.

Van  valami  ételetek?  -  kérdezte  Qwersat  barátságos  hangon,
miközben  azon  tűnődött,  hogy  a  helyiek  nyelvében  miféle
szörnyeteg is lehet egy démon, s hogy vajon milyen szót mondott
volna az öreg, ha az anyanyelvén mer megszólalni, s nem a helybeli
dialektust használja.

A  kérdésére  adott  válaszként  a  nő  is  előre  merészkedett,  a
tűzhelyről levett egy cserépedényt és odatette Qwersat elé.

- Atrab – mondta.

Qwersat  akkor  is  felismerte  volna  a  helyiek  jellegzetes
babételét  a  fűszerek illatáról,  ha  nem mondják  a  nevét.

Köszönöm – mondta. – Ti esztek?



A másik kettő csak megrázta a fejét válasz helyett.  Qwersat
jóízűen falatozni kezdett, s hamarosan befalta az egészet, majd az
edényt letette a lábánál heverő kutya elé, amely rögtön nekiesett,
hogy  lenyalogassa  a  maradékot  a  tálról.  Qwersat  közben
elégedetten  hátradőlt  és  kinyújtóztatta  a  tagjait.

- Te, öreg, voltál katona?

Az öregembernek, úgy tűnt, szép emlékeket idézett fel a kérdés,
mert elmosolyodott, miközben igenlően bólintott.

- Még a dicső emlékezetű Tiarak nagykirály hadseregében is.
Kitüntettem magam Gardion alatt! – tette még hozzá.

Qwersat sokatmondóan rámosolygott.

Én is ott voltam. Tudod-e?

Az  öreg  hirtelen  gyanakvó  lett.  Fürkészően  nézett  Qwersat
arcára.

Szinte még gyerek voltál – mondta. – Te másztad meg először
Gardion falait.

Qwersat éppen ezt akarta hallani. Nem kérdezett semmi többet,
csak  jóindulatúan  mosolyogva  felkelt  az  asztaltól,  egy  aranyat
dobott  a  cseréptálba,  és  miután  intett  a  felemelkedni  készülő
kutyának, hogy maradjon, magukra hagyta a két meglepett embert.

4. fejezet: Egy arany minden
levágott fejért

Qwersat még órákkal később is annak a titoknak a jelentőségén
tűnődött, amit a véletlen feltárt előtte. Egy halott wobih nemes a
kilgar erdőben és egy sebesült, álruhát viselő másik a közelben,
akiknek semmiképpen sem szabadna ott  lenniük.  A wobih urak



nem kalandoznak céltalanul  a  Birodalom távoli  sarkaiban,  mint
ahogy az is biztos, hogy nem lehetnek itt az ő hadjárata miatt. A
Noan elleni  háborúnak éppúgy rejtve  kellett  maradnia  a  Szent
Városban és Abadaiban is,  a  wobih nemesség székhelyén,  mint
Noan  székvárosában.  Egyedül  Marrandot  tájékoztatta  a
szándékairól,  őt  is  csak  azért,  hogy  legyen,  aki  megteszi  a
szükséges  óvintézkedéseket,  ha  véletlen  balszerencse  folytán
valamilyen hír mégiscsak átjutna Qwersat kémeinek sűrű hálóján.
Valami egészen más oknak kell a háttérben lennie és Qwersat szíve
nagyot dobbant a gondolatra, hogy ugyanaz a titok vezette őket ide,
ami őt is tíz éve a legjobban foglalkoztatta.


