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A hajnal könyve
1. fejezet Vándorének

A zivatar már órák óta nem akart elállni, egyre csak verte a menedék tetejét, oldalát. A gerendák
rései között beszivárgó víz mostanra csinos kis tócsákba gyűlt össze a menedék döngölt padlóján. A
vándor  pedig,  aki  az  egyik  sarokba  húzódva,  sötét  köpenyét  fázósan  összehúzva  ült  a  földön,
unaloműzésként a többi utast vizsgálgatta.

Legközelebb hozzá egy barbár család táborozott le. A családfő, egy kopaszodó, de fiatal férfi
egykedvűen javítgatott valami szerszámot, miközben asszonya, akinek a karjában egy mély álomba
merült csecsemő pihent, igyekezett halk szóval és néhány szigorú pillantással megnevelni másik két,
öt-hatéves forma gyereküket, két rosszcsont fiúcskát. Könnyű volt felismerni kék ruhájukról, hogy
melarok. Csomagjaik alapján pedig a vándor úgy vélte, a családfő minden bizonnyal kézműves lehet,
aki  egész életét  azzal  tölti,  hogy faluról  falura vándorolva ruhákat javít,  edényeket foltoz vagy
ki-tudja-milyen egyéb mesterségét űzi. Tiszteletreméltó, de cseppet sem könnyű hivatás, dünnyögte
magában a vándor. Főleg egy barbárnak, akire mindenütt ferde szemmel néznek, s ha eltűnik valami
valamelyik portáról vagy hirtelen megbetegszik egy falubeli, rögtön őrá vetül a gyanú árnyéka.

Közben az egyik melar fiúcska közelebb merészkedett a vándorhoz, bátran megállt előtte, kihúzta
magát és a kezét felé nyújtotta, mint aki kérni akar tőle valamit. Anyja rögtön rámordult melar
nyelven, hogy takarodjon onnan s hogy hányszor kell még elmondani neki, hogy ne zavarjon másokat,
de még mielőtt a fiúcska engedelmeskedhetett volna neki, a vándor barátságosan rámosolygott, a
tarisznyájából elővett egy darabka kenyeret és a fiú felé nyújtotta, mire az kikapta a kezéből és
elrohant. Anyja ezután már hiába is sziszegte oda neki a Szent Város nyelvének észak szerte beszélt
dialektusában, hogy szégyellje magát, amiért úgy tesz, mintha koldusok lennének és nem becsületes,
dolgos emberek: a baj már megtörtént.

-  Hagyd csak,  asszony -  szólalt  meg a  vándor  melar  nyelven és  barátságosan az  asszonyra
mosolygott,  amitől  az  addig az  egész jelenettel  mit  sem törődő családfő is  felkapta a  fejét  és
hitetlenkedve bámult a vándorra.

- Ki vagy te, uram? - kérdezte tőle kissé gyanakodva. Még ha ez a vidék a Szent Birodalom egyik
legelhanyagoltabb, legfélreesőbb tájéka is volt, azért ennek lakói is ugyanolyan mélyen lenézik a
határvidék túloldalán élő, szegény és műveletlen népeket, mint a Szent Város legelőkelőbb nemesei,
s nemigen jut eszükbe a barbárok nyelvén megszólalni. Főleg nem úgy, hogy mások is meghallják.
Nem meglepő,  ha  nem csak  a  melar,  de  a  menedék  többi  lakója  is  meglepetve  és  rosszalló
pillantásokat vetve fordult a sötét köpenyes férfi felé.

A vándor válasz helyett csak megvonta a vállát és az arcába húzta csuklyáját, mint aki aludni
készül. A melarokkal nem volt semmi baja, de most nem volt kedve beszélgetni. Így telt el egy kis idő.
A figyelem, amely az iménti váratlan jelenet után felé irányult, közben lassanként elolvadt. A melar
férfi  is  újra  a  szerszámot  kezdte  javítgatni,  gyerekei  tovább  játszadoztak,  s  a  többi  ember  is
visszatért korábbi elfoglaltságaihoz.

Mikor már senki sem törődött vele, a vándor megint feljebb vonta a csuklyát, és kíváncsian kezdte
méregetni a többieket. Összesen még vagy egy tucatnyi ember húzódott meg a zivatar elől itt a
menedékben rajta és a barbár családon kívül. Volt köztük egy másik család: apa, anya és négy
gyerek.  Az  öltözékük  alapján  környékbeliek  lehettek  és  viszonylag  jómódúak.  Az  apának
ezüstgyűrűje volt, az anyának és a két lánygyereknek borostyánékszerei, figyelte meg a vándor, és



mindannyiunknak jó állapotban lévő bőr lábbelije.  Bátrak, hogy egyedül utaznak, hiszen csak a
magukon viselt tárgyakból hetekig kocsmázhatna és kurvázhatna bármely bandita, aki kirabolja őket.
Igaz, egy szolgáló is volt velük, aki most kicsit távolabb ült, a falnak támaszkodva, és a csomagjaikra
vigyázott, de nem volt valami félelmetes alak, tőle aztán nem kellene tartania semmilyen rablónak,
mosolyodott el a vándor. Aztán volt egy idősebb férfi, amolyan papféle. Az öltözéke alapján ő is
helybelinek  látszott.  Rajtuk  kívül  volt  még  két  nő,  egy  idősebb  és  egy  fiatalabb,  messzire
félrehúzódva mindenkitől. Ők a legtávolabbi, sötét sarokban üldögélve sugdolóztak egymással, és
senki mással nem törődtek. És volt még két fiatalember is, akik egész idő alatt gondtalanul nevettek,
szenvedélyes drisajátszmát játszottak és közben almát ettek és borozgattak.

A vándor elégedetten elmosolyodott. Odakint még mindig esett az eső. Kitart az egészen reggelig,
gondolta a vándor. Vagy talán tovább is. Ismerte a környéket annyira, hogy tudja, Fotas körül a
felhőtlen napsütés a ritkaság, nem a szakadó eső. Sebaj. Ő nem siet sehova. Megint az arcába húzta
a csuklyáját, lehunyta a szemét és hamarosan mély álomba merült.

***

Arra ébredt, hogy alig kap levegőt, s hogy a mellkasát mintha mázsás súly nyomná. Rémülten
nyitotta ki a szemét és megdöbbenve látta maga fölé tornyosulni a két, korábban mással mit sem
törődve drisát  játszó fiatalember egyikét.  A tüskés,  barna hajú,  barna szemű, durva vonású és
nagydarab fickó a térdét a vándor mellkasán pihentette, és mikor az felébredt, jókedvűen ránevetett.
A vándor teljesen magatehetetlen volt, és ettől, úgy érezte, pillanatról pillanatra jobban átjárta a
testét a rémület.

- Mit… mit akartok tőlem? - nyögte a nagydarab fiú felé minden erejét összeszedve.

A válasz azonban nem tőle, hanem kissé távolabbról érkezett.

- Tulajdonképpen semmit - hallotta valahonnan a menedék mélyéről. A vándor megpróbálta a
hang irányába fordítani a tekintetét, de a nagydarab fiatalember még idejében elkapta az állkapcsát
és nem engedte, hogy megmoccanjon. Kisvártatva azért így is megbizonyosodhatott róla, hogy a
másik drisajátékos szólt hozzá, mert a karcsú, szőkés hajú, zöld szemű kamaszfiú odalépett társához
és kíváncsi tekintettel mérte végig a földön fekvő férfit. A fiú hibátlanul beszélte a melarok nyelvét,
de a vándornak mégis az volt az érzése, hogy nem közéjük való. Ez felkeltette az érdeklődését és a
halálfélelmét is csillapította valamelyest.

- Meg akartok ölni? - kérdezte tőlük erőlködve, szintén melarul.

A fiú, akinek az egyik kezében ott volt a vándor tarisznyája, vidáman rámosolygott.

-  Nem szükségképpen -  felelte,  s  a másik kezét nagydarab társa vállához érintette,  mire az
elengedte a vándor fejét és gyorsan felemelkedett a földről, a hirtelen megkönnyebbülő vándor pedig
kapkodva kezdte inni magába a friss levegőt.

Mikor lenyugodott  kissé,  s  a szívverése is  meglassult,  felült  és körülnézett.  A menedék már
teljesen üres volt. Nem maradt itt más, csak ők hárman. A holmijai pedig teljesen szét voltak túrva. A
két fiatalember láthatóan alaposan átkutatta mindenét.

- Megtaláltátok, amit kerestetek? - kérdezte a fiatalabbiktól, aki láthatóan a főnök volt. - Sajnálom,
hogy sem arannyal, sem ezüsttel nem szolgálhattam - tette még hozzá, fejével a földön szerteheverő
holmijai felé bökve.

A fiú nagyot nevetett.



- El tudom képzelni, mennyire sajnálod!

A vándor közben nagy nehezen feltápászkodott a helyéről és megállt két fogva tartója előtt.

- Gyorsabban végezhetnénk, ha elmondanátok, mit akartok tőlem.

A fiú, aki tizenhatnál nemigen lehetett több, s meglehetősen egyszerű ruhát viselt, de közben
olyan könnyed és magabiztos volt, mint egy wobih nemesúr, barátságosan a vándor vállára tette a
kezét, odahajolt hozzá és a fülébe súgott.

- Talán sietsz valahova?

Ezt most nem melar, hanem wobih nyelven kérdezte, mégpedig olyan szépen és tisztán formálva
meg  minden  egyes  szót,  mint  aki  valamelyik  wobih  iskolában  tanult  vagy  egy  abadai  nemesi
palotában nevelkedett. Ez még jobban felkeltette a vándor érdeklődését, mint amikor a fiú melarul
beszélt. Itt, a távoli határvidéken ugyanis nem sok wobih fordult meg. Még a kormányzó sem volt
vérbeli wobih, csak egy élelmes taruni kereskedő, aki a katonáit is a helybeliek közül toborozta vagy
legfeljebb a legolcsóbb fajtából való zsoldosokat bérelte fel. Másra nem is igen telt volna neki.

- Ki vagy te? - szakadt ki önkéntelenül a vándorból a kérdés. El sem tudta képzelni, ki lehet ez a
zavarbaejtő idegen. A legkézenfekvőbb válaszról már előre tudta, hogy nem lehet igaz. Az összes
többi lehetőség pedig mind egyformán valószínűtlennek tetszett.

- Csak egy kíváncsi ember - felelte a fiú mosolyogva, ismét melar nyelvre váltva. - Aki tudni
szeretné, hogy honnan jöttél, ki vagy és merre tartasz.

A  vándor  csodálkozva  nézett  a  fiú  hideg,  zöld  szemeibe,  amelyek  éles  kontrasztot  alkottak
vonásainak látszólag felhőtlen derűjével és a széles mosollyal az arcán. Ki ez a fiú? És vajon kinek
dolgozik?

- És ha azt mondanám, hogy semmi közöd hozzá? - kérdezte tőle óvatosan.

A fiú széttárta a karját.

- Minden bizonnyal megpróbálnálak meggyőzni, hogy gondold át még egyszer, mit válaszolsz a
kérdéseimre - felelte mosolyogva. - De ez, gondolom, nem lep meg eddigi ismeretségünk alapján.

A vándor elmosolyodott. Határozottan tetszett neki a fiú.

- És ha azt mondanám, hogy te jársz jobban, ha nem tudod a válaszokat? Hogy veszélyesek a
válaszok a kérdéseidre?

A fiú megint odahajolt hozzá.

- „Te, akit nem tántorítanak el a világ veszélyei, áldott vagy, és a kegyes istenek vigyáznak rád
utadon…” - súgta a fülébe ékes wobih nyelven.

- „…lépted könnyű, a szíved nyugodt és karod erejét megacélozza erős akaratod” - felelte a vándor
és hangosan felnevetett. Nem számított rá, hogy a Szent Várostól ilyen távol fogja visszahallani az
isteni Tarker, az ezer éve élt wobih költő legendás sorait. - Hát legyen, ahogy akarod, fiam...

***

A patak partján egy fiatal nő guggolt és a víz fölé hajolva mosakodott. A fiatal nő ruháit egy kicsit



távolabb álló testesebb asszonyság tartotta a kezében. A vidék még sáros volt és nedves az előző
napi esőtől, így nem is nagyon lett volna hely letenni azokat a ruhákat, de az idősebb nő láthatóan
nem is szívesen adta volna ki őket a kezéből.

Mikor végzett a tisztálkodással, a fiatal nő gondosan megtörölte magát egy rongydarabbal, majd
mosolyogva elkérte a ruhákat idősebb társától és újra felöltözött.

A fiatal nőnek vörösesszőke haja volt, fehér bőre, hosszúkás és halvány szeplőkkel tarkított arca,
szürke szemei és a wobih-kra emlékeztető finom, szabályos vonásai.  Messziről  lerítt  róla,  hogy
előkelő személy, s ezt a tényt még szándékosan összeválogatott egyszerű öltözéke sem rejthette el.
Kísérője sem volt szolga, de kétség sem férhetett hozzá, hogy kettejük közül melyikük parancsol
melyiküknek.

A két fiatalember, akik eddig csendben lapultak az egyik közeli bokor mögött, most felemelkedtek
a helyükről és lassú, de határozott léptekkel a fiatal nő és idősebb társa felé indultak. Az idősebbik
összerezzent közeledésük hangjára és ijedten fordult hátra. De még mielőtt megszólalhatott volna, a
fiatal nő vidáman rákiáltott a két férfira.

- Jól elmaradtatok! Már kezdtem azt hinni, hogy haramiák kezére kerültetek!

A kamaszfiú arcán gúnyos mosoly jelent meg.

- Azzal hízelgek magamnak, úrnőm, hogy ez valójában egy pillanatra sem fordult meg a fejedben! -
felelte csendesen, miközben egyenesen odasietett a fiatalabbik nőhöz, s némiképp tartózkodóan
megállt előtte. - Remélem, titeket sem háborgatott senki, amíg távol voltunk.

A fiatal nő elfintorodott.

- Ugyan! Olyan unalmas ez a vidék! Sokkal unalmasabb, mint gondoltam. Ha ezt tudom, sosem
szököm ki a palotából.

A fiú megvonta a vállát.

- Én megmondtam előre...

A fiú hidegen csengő hangját hallva az úrnő egészen elpirult a haragtól.

- Igen! Úgy van! Te megmondtad előre, nagyokos!... Remélem, jobban érzed magad attól, hogy ezt
az orrom alá dörgölheted! - csattant fel és megvetően mérte végig a fiút.

A fiú egykedvűen tűrte a fiatal nő szemrehányásait, amivel csak még jobban kihozta őt a sodrából.

- Most mit hallgatsz? Azt akarod, hogy megkorbácsoltassalak? - kiáltotta rá mérgesen, de a fiú
erre sem felelt semmit, csak higgadtan és udvariasan várt és egyenesen az úrnő szemébe nézett. -
Pimasz hegyi barbár! Hogy mersz így méregetni? - dühöngött tovább az úrnő és annyira elragadtatta
magát, hogy lekevert egy pofont a fiúnak, akinek a szemében haragos fény villant, de szólni nem
szólt egy szót sem. -  Akarsz még egyet? -  kérdezte kihívóan az úrnő, akinek láthatóan kezdett
elpárologni a haragja és egyre inkább csak tettette, hogy még mindig mérges.

Ez volt az a pillanat, amikor kísérője jónak látta közbeszólni:

- Hagyd gyermekem, a parancsnok bizonyára nem akart megsérteni.

Az úrnő a kísérőjéhez fordult:



- Bizonyára igazad van, nénikém. De a parancsnok egész személye egyetlen merő sértés - mikor
ezt  mondta,  egy  pillanatra  megint  a  fiúhoz  fordult.  -  Nem  kétlem,  hogy  végignézték,  amint
megfürödtem.

- De gyermekem... - szólalt meg ismét kissé méltatlankodva a kísérője, amire az úrnő az ajkát
lebiggyesztve annyit válaszolt:

- De nyilván nem látott semmi szokatlant. Abadaiban azt mondják, hogy a hegyi emberek mindig
ruhátlanul járnak, mint a vadállatok... sőt, azt is mondják, hogy ha nincs elég asszony, akkor a
kecskéiket dugják meg. Igaz ez, parancsnok? - nézett kihívóan a fiúra az úrnő.

- Nem kétlem, hogy ilyeneket beszélnek Abadaiban. Még sosem jártam ott,  de mindig is azt
gondoltam, hogy arrafelé semmivel sem kevésbé ostobák az emberek, mint bárhol másutt... - felelte
az hidegen, majd hátat fordított a meglepett és a választól hirtelenjében szóhoz sem jutó úrnőnek és
nagydarab társához lépve csendben beszélgetni kezdett vele.

Az úrnő leforrázva állt egy darabig és valamiféle visszavágáson törte a fejét, de amikor meglátta
nagynénje arckifejezését, dühösen legyintett, s elszántan nekiindult egy közeli domb felé, amerre
útjuk vezetett. Nénikéje sietős léptekkel próbálta tartani vele a lépést, a két fiú pedig egy ideig még
beszélgetett egymással, majd ők is az úrnő nyomába eredtek.

***

- Miről beszéltetek, uram? - kérdezte a nagydarab, mikor még viszonylag messze voltak az úrnő
mögött. Mint rendes északi, nemigen értette a Szent Város nyelvének választékos változatát, csak
azt a rontott, egyszerű, helyi szavakkal kevert beszédet, amit errefelé volt szokás beszélni. Talán ha
lassan és tagoltan ejtik ki előtte a szavakat, akkor esetleg lett volna rá némi esélye, hogy kihámozza
a beszélgetés lényegét, de egy ilyen gyorsan pergő szóváltást képtelen volt nyomonkövetni.

Társa elmosolyodott.

- Arról, hogy szerinte a saperek mind kecskebaszók - mondta vidáman, mint aki egy remek tréfát
mesél tovább.

A nagydarab előbb meghökkent, majd kirobbant belőle a röhögés.

- Ezt a pofon előtt vagy utána mondta? - kérdezte vidáman.

-  Utána.  De  már  csak  barátkozási  szándékkal.  A  pofon  előtt  még  azzal  fenyegetett,  hogy
megkorbácsoltat.

A nagydarab nem volt meglepve. A kormányzó lányát nem lehet ugyanolyan mércével mérni, mint
a magukfajta fotasi suttyókat. Ő egyenesen Abadaiból jött, mérhetetlenül gazdag és művelt. Szinte
már-már  mesebeli  lény.  Lehet,  hogy  mindenki  más  keservesen  megbánná,  ha  kezet  emelne  a
parancsnokra, de neki igazán nincs mitől tartania. Ő azt tesz, amit akar.

- De azért nem korbácsoltatna meg, ugye? - pillantott a társára.

A fiú megvonta a vállát.  Őszintén szólva neki  már kezdte próbára tenni a türelmét az úrnő
viselkedése, de nem akarta, hogy ez meglátsszon rajta.

- Mindjárt utolérjük őket, beszéljünk most már valami másról...



***

Délután újra szakadni kezdett az eső. Az évnek ebben a szakában már kifejezetten kellemetlen
dolog, ha a szabadban találja az embert az őszi zápor. Az úrnő és kísérői hamar bőrig áztak és
vacogva, dideregve vonszolták magukat előre a patakparton a sűrű, szinte átláthatatlan zivatarban.
Balszerencséjükre órákon át nem találtak egyetlen helyet sem, ahol meghúzhatták volna magukat.
Végül, mikor már kezdett alkonyodni, mégis ráakadtak egy barlangra, ezért oda húzódtak be, de
előbb még kikergettek onnan néhány kisebb vadállatot.

Az  úrnő  elviselhetetlenül  hidegnek  találta  az  időt  és  fázva  bújt  oda  kísérőjéhez,  aki  pedig
szeretettel  ölelte  őt  magához.  Közben  a  két  fiatalember  megpróbált  tüzet  gyújtani,  amit  nem
könnyített meg, hogy a környéken minden nyirkos volt és nedves. Nagy nehezen azért csak sikerült
tüzet rakniuk és a négy vándor egészen közel húzódott a lángokhoz az orrfacsaró füst ellenére, ami a
fa nedvességének köszönhetően sűrűn gomolyogva szállt fel a tűzből.

Mikor valamennyire átmelegedtek mindannyian, előkerült némi étel és két borostömlő is: egy a
hölgyeknek és egy másik a két fiatalembernek. Hamarosan beszélgetni is kezdtek. Azazhogy, főleg
Namnis beszélt, az úrnő nagynénje, míg az úrnő, aki még mindig meg volt sértődve a fiúra, tüntetően
hallgatott és meglehetősen nehezen lehetett rávenni, hogy akár csak egy-két szavas válaszokra is
méltassa Namnist.

A két fiatalember többnyire tisztelettudóan hallgatott. A nagyobbik túlságosan is szégyellte magát
és nehézkes helybeli akcentusát, hogy meg merjen szólalni az előkelő személyek társaságában, a
fiatalabbik pedig a saját gondolataiba merült. Így éppen csak hallották Namnis nosztalgiával teli,
szomorkás beszámolóját Abadai legnagyobb látványosságairól: a Kegyes Istenek Oszlopáról, a Hősök
Csarnokáról, a nagykirály palotájáról vagy a Nemesi Házról. Mindez azonban olyan távolinak és
idegennek tűnt, mintha nem is a saját birodalmuk egyik fővárosa lenne, hanem egy mesebeli országé.

- Qwersat, szerinted mit fog szólni az apám, mikor visszamegyünk? - szólalt meg egyszercsak az
úrnő, durván félbeszakítva nagynénje meséjét.

A fiú mosolyogva fordult az úrnőhöz. Bármennyire is üdítőnek találta az úrnő eddigi némaságát,
tudta, hogy úgysem fog örökké hallgatni.

- Nem gondolom, úrnő, hogy félned kellene majd a haragjától - válaszolta neki látszólag oda sem
figyelve, mit mond. Pedig nagyon is szándékosan fogalmazott éppen így. Nem is volt meglepve hát,
amikor a lány arcán gúnyos kifejezés jelent meg szavai hallatán.

- Csak nem gondolod, hogy én félek tőle? - kérdezte a fiútól kihívóan.

Qwersat közömbösnek tűnő hangon felelt.

- Eszembe sem jutott, úrnő.

Az úrnő kihívásnak vette a fiú szavait, s nem is tudta megállni, hogy bele ne kössön.

- Néha azt hiszem, túlságosan szemtelen vagy velem, ahhoz képest, hogy... - szólalt meg inkább
évődve, mint elviselhetetlenül gőgösen.

- ...hogy csak egy saper barbár vagyok? - fejezte be a mondatot helyette Qwersat. A fiú hangja
megint hideg volt és maróan gúnyos.

Az úrnő elpirult és gyorsan megrázta a fejét. Rövid ismeretségük is elég volt, hogy észrevegye,



hogy a fiú mennyire nem szereti, amikor barbár származására emlékeztetik. Márpedig, bármilyen
sokat és szívesen kínozta is őt, azért gyorsan megtanulta, meddig mehet el, mielőtt az udvarias és
rendíthetetlenül közömbös felszín alatt felforr a fiú haragja. A viselkedése ilyenkor sem változott, de
mégis volt a tekintetében valami, amivel pillanatok alatt el tudta rontani a játékot, elvéve az úrnő
kedvét a további  tréfálkozástól.  Mivel  pedig ma már mondott  neki  egy kiadós gorombaságot a
saperekről, az úrnő úgy vélte, egy napra elég volt ennyi. Most tulajdonképpen csak azt akarta volna
mondani neki, hogy „ahhoz képest, hogy az udvari nép tagja”. Ez még épp elég pimasz megjegyzés
lett volna, de mégsem vágott volna vele a fiú elevenébe. De úgy látszik, a délelőtti pofon már túl sok
volt.

-  Eldőlt.  Semmi  kétség,  hogy  túlságosan  is  szemtelen  vagy  -  felelte  végül  a  fiúnak,  mikor
összeszedte a bátorságát, hogy a szemébe merjen nézni és újra megszólaljon.

A fiún nem látszottak különösebb érzelmek.

- Kiváló mestereim vannak - mondta az úrnőnek válaszként, s miután rövid ideig keresgélt a
tarisznyájában, odanyújtott neki egy almát.

A lány megköszönte, gyorsan beleharapott a gyümölcsbe és míg jóízűen falatozott, megint azon
kezdett  gondolkodni,  amin mostanában a  legtöbbször.  Hogy Qwersat  valahogy nem illik  ide,  a
világnak ebbe a kegyes istenektől elfelejtett, nyomorúságos, távoli szegletébe. Ez a gondolat azóta
nem hagyta nyugodni, mióta először meglátta őt a fotasi kormányzói palota udvarán. A fiú a karcsú
termetével,  markáns,  de szabályos és kellemes vonásaival,  világos hajával,  zöld szemével  eleve
inkább délinek látszik, mint barbár északinak. Abban is élesen eltér a helyiektől, hogy nem makogva,
hanem jóformán  tökéletesen  beszéli  a  wobih-t.  S  ha  akar,  legalább  olyan  szórakoztatóan  tud
társalogni, mint bárki az úrnő abadai barátai közül. De csak, ha akar, persze. Mert hiába mosolyog
folyton és nevet gyakran, s hiába beszél sokszor úgy, mint aki semmit sem vesz komolyan, azért a
tekintetével nem tud hazudni: folyton úgy néz, mint akinek nyugtalanító, sötét titkai vannak. Ezek a
titkok pedig egy pillanatra sem hagyták nyugodni az úrnőt. Többször álmodott is a fiúval. Egyszer
még azt is álmodta, hogy Abadaiban, a Nagy Anya ünnepének forgatagában pillantja meg őt, a
Hatszázak fehér tógájában. Voltak vele másfajta álmai is, de azokra gondolni sem tudott anélkül,
hogy belepirult volna. Bár tudná, hogy derítse ki a fiú titkait!

Míg ő az almát ette, a két fiú csendben beszélgetni kezdett egymással a helyiek fülsértő és
primitív nyelvén. Az úrnőnek az volt az érzése, hogy róla vagy legalábbis róla is beszélhetnek, mert a
nagydarab gyakran pillantgatott feléje a maga sunyi tekintetével, Qwersat pedig egy pillanatra sem
fordította el róla hideg, zöld és átható tekintetét.

***

- Szerinted igazat mondott a fickó, uram? - kérdezte a nagydarab a társától. Qwersat, szemét le
sem véve az úrnőről, szórakozottan megvonta a vállát.

-  Talán igen,  talán nem -  mondta,  mint akinek van jobb dolga is,  mint a különös vándorral
foglalkozni. - Mindenesetre biztosan nem volt bandita és nem is a határ túloldaláról való… Abban is
minden bizonnyal igazat mondott, hogy mindenkinek csak jobb lenne, ha nem is találkoztunk volna
vele.

A nagydarab nem tudta mire vélni társa látszólagos közömbösségét. Nem vallott Qwersatra, hogy
egy pillanatig is elterelődjön a figyelme a fontos dolgokról. Sőt, ha igazán őszinte akart lenni, akkor
általában nem volt  semmi,  ami  ne érdekelte  volna ifjú  parancsnokát.  A  messze földön hírhedt
Eyron-bandát is főként azért tudta felkutatni és megsemmisíteni, mert semmilyen apró részlet nem



kerülte  el  a  figyelmét.  Hónapokat  töltött  azzal,  hogy  a  környékbelieket  kihallgassa,  nyomokat
keressen, s végül egész nyáron üldözte őket húsz emberrel hegyen-völgyön keresztül, mint akinek a
rögeszméje Eyron elfogása. Az öreg katonák már morogni is kezdtek a háta mögött, hogy a kölyök
azt se tudja, hova viszi őket, de Qwersat végül győzelemre vezette embereit, s Eyronnak és ötven
társának teste még mindig ott rohad valahol az erdő fáin lógva. Ez volt az a Qwersat, akit ő ismert.
De persze kit ne babonázna meg egy ilyen mesebeli szépség, mint az úrnő, mosolyodott el magában
a nagydarab, s lopva egy pillantást vetett az úrnőre, akit Qwersat egész este olyan kitartóan bámult.
Errefelé nemigen éltek ilyen fehér bőrű nők,  vörös hajjal  pedig az igazat megvallva még soha
korábban nem találkozott, jutott eszébe. És micsoda temperamentum! Olyan vakmerően pofozta meg
a  parancsnokot,  mint  aki  egy  oroszlán  szájába  dugja  be  a  fejét.  Erre  a  gondolatra  rögtön
nevethetnékje támadt, de gondosan elfojtotta magában.

- Nem lesz könnyű dolga a férjének… - súgta inkább Qwersathoz fordulva. A fiú halkan felnevetett.

- Hát nem. De szerencsére ez már nem a mi gondunk, Nuassar - mondta és a nagydarab fiú vállára
tette a kezét.

Nuassar  ezúttal  sem mert  nevetni,  csak  magában.  Az  úrnő  amúgy  is  érezhette,  hogy  róla
beszélnek, mert gyanakvó pillantásokat vetett rájuk. Jobb lesz nem felhergelni, dünnyögte magában
Nuassar, majd felkelt a földről, s odaszólva társának, hogy kimegy könnyíteni magán, elindult a
barlang kijárata felé.

***

Fotas városába verőfényes napsütésben léptek be. A városka körül düledező kőkerítés húzódott,
amelynek  résein  általában  gond  nélkül  ki-be  járkáltak  a  környékbeli  macskák  és  más  kisebb
vadállatok. Közvetlenül a városkapu mellett most is éppen egy hosszú szőrű fehér macska dugta ki a
fejét, s miután meglátta őket, egy pillanatra teljes mozdulatlanságba dermedt, majd gyorsan eltűnt a
hasadékban. Az úrnő hangosan felnevetett.

- Szép kis fal, mondhatom! - fordult oda Qwersathoz, még mindig nevetve. - Akkora az a macska,
mint egy borjú, mégis átfér a résen…

Qwersat maga is elmosolyodott.

-  A  helyedben nem gúnyolódnék a  macskákon.  Ők a  helyi  Osfores  istenség szent  állatai.  A
környékbeliek akkor sem akadályoznák őket  a  szabad mozgásban,  ha ezen múlna az életük.  A
legenda  szerint  az  ő  nyávogásuk  ébresztette  fel  a  város  őreit,  amikor  a  narsawi  barbárok
megtámadták őket az éj leple alatt.

Ezt az úrnő még mulatságosabbnak találta.

- Akkor ezért van apám pecsétjén is két macska? - kérdezte kacéran.

Qwersat mosolyogva bólintott.

- Foltos és Vicsorgó. Osfores saját macskái.

Közben elhaladtak a messziről is érezhetően erős szeszszagot árasztó kapuőr mellett, aki békésen
szunyókált a kerítésnek támaszkodva. Aztán keresztülvágtak a vastag fakockákkal lefedett főutcán,
amelynek  mentén,  a  házaik  tornáca  előtt  helybeli  öregasszonyok  és  vénemberek  üldögéltek,  s
kíváncsian méregették a jövevényeket. Az életerős fiatalok ilyenkor a műhelyekben vagy a földeken
vannak, csak az öregek és a legkisebb gyerekek maradnak otthon. Néhány házból gyereksírás hangja



szűrődött ki, itt-ott kutyaugatás, macskanyávogás, szárnyasok hangja hallatszott.

- Dermesztően unalmas hely - közölte az úrnő lesajnálóan. - Gyűlölöm!

- Szerencséd, hogy a Szent Város nyelvét itt senki sem érti elég jól, hogy tudják, mit mondasz -
felelte neki Qwersat hidegen. - Büszke emberek a helybeliek. Azt mondják magukról, hogy ők a Szent
Birodalom védőpajzsa az északi barbárokkal szemben.

- Ahhoz képest mégsem történik itt soha semmi! - vágott vissza az úrnő indulatba jőve. Amikor a
fiú ilyen kioktatóan beszélt vele, azzal mindig ki tudta hozni a sodrából. - Kik ellen védenek ők itt
bármit is?

Qwersat  egy  ideig  nem  válaszolt.  Az  úrnőnek  természetesen  igaza  van.  Az  egész  északi
határvidéknek valószínűleg ez a legkevésbé jelentős szakasza. Nyugat felé, a tokari erődrendszerre
szüntelen nyomás nehezedik a hatalmas nomád törzsek meg-megújuló rohamai nyomán, amelyeket
hol a dúsfüvű legelőkön felszaporodott nyájaik gazdagsága, hol, éppen ellenkezőleg, az aszályos
években kialakuló éhínségek táplálnak. Kelet felé pedig kisebb-nagyobb barbár királyságok tucatjai
háborúznak vég nélkül hol egymással, hol a Szent Birodalom katonáival.  Errefelé viszont csupa
mezítlábas, szegény és gyámoltalan barbár lakik a határ túloldalán. Ha jönnek is, kis csapatokban
jönnek,  s  inkább munkát  vállalni  akarnak,  mint  országot  hódítani.  S  mikor  meglátják az  itteni
szegénységet, a zömük egyébként is gyorsan visszafordul. De ettől még a fotasiak igenis büszkék
magukra. Miért is ne lennének? Mindig mindenki büszke arra, ami. A kormányzó is büszke arra,
hogy taruni. Az úrnő is, hogy Abadaiban nevelkedett. Nevetséges ugyan, de az emberek már csak
ilyenek.

Végül elmosolyodott és az úrnő szemébe nézett.

- Tudod, mit tesznek a határ túloldalán élő barbárok a kezükre került kereskedőinkkel?

Az úrnő gyanakodva nézett vissza Qwersatra. Biztos valamilyen rémmesét készül elmondani neki
kannibálokról és más szörnyetegekről. De ezzel őt nem fogja megrémíteni!

- Mit?

- A kecskéik bélsarával etetik őket. Azt mondják nekik, hogy különösen finom ínyencség, és ha
üzletet akarunk velük kötni, meg kell kóstolnunk, különben megsértjük őket.

Az úrnő nevetni kezdett.

- És aztán persze kiröhögnek a hátunk mögött, ugye? - kérdezte a fiútól. Az mosolyogva bólintott. -
Ó, azok a rettenetes barbárok! Szóval ellenük védik a Szent Birodalmat a mi hős fotasijaink!

***

A kormányzói palota kimagaslott a városka többi építménye közül a körbefutó két emeletével, s az
egyik  sarkában  magasodó  háromemeletes  tornyával.  A  főutca  egyenesen  a  palotát  körülvevő
vizesárokhoz, s onnan egy fahídon át egy boltíves kapubejáróhoz vezetett. A kapubejáró ülőfülkéibe
húzódva két katona üldögélt, akik, meglátva a kis csapatot, rögtön felemelkedtek a helyükről. Miután
tisztelettudóan meghajtották a fejüket az úrnő előtt, Qwersathoz fordultak:

-  Parancsnok,  a  kormányzó  úr  már  égre-földre  kerestetett  titeket!  -  mondta  az  egyikük
aggodalmas arccal.



A fiú csak legyintett.

- Akkor most már megnyugodhat. Épségben megjöttük… ez a lényeg… - mondta a helyiek nyelvén
és a palota belső udvarára kísérte úrnőjét és a többieket.

 

2. fejezet Akié a hatalom
A  kormányzó  éppen  tanácsülést  tartott,  amikor  lánya  Namnis  és  Qwersat  kíséretében

megérkezett a dolgozószobája elé. Egy szolga kísérte fel őket a palota udvaráról egészen idáig és
most óvatosan benyitott a dolgozószoba ajtaján, majd belépett, és gondosan becsukta maga mögött
az ajtót.

Aztán jó ideig nem történt semmi.

Ez önmagában is bosszantó lett volna, de igazság szerint az úrnő már kimerült volt a többnapos
kalandoktól, és az idegei pattanásig feszültek amiatt is, mert nem tudta, mennyire dühítette fel az
apját a szökésével.  Arqum úr eddig ugyan úri  nagyvonalúsággal hunyt szemet lánya szeszélyes
viselkedése fölött, de a szökés nyilvánvalóan egészen kivételes tiszteletlenség volt a részéről az atyai
tekintéllyel szemben. Márpedig a lány még nem ismerte eléggé az apját, hogy biztosan tudja, mire
számíthat tőle ezután, s már csak ezért is nyomorultul érezte magát.

Az mindenesetre nem volt valami megnyugtató, hogy a kormányzó szigorúan meghagyta az udvari
népnek,  hogy amint hazaér a lánya,  haladéktalanul  vezessék hozzá,  így az úrnő minden vágya
ellenére sem fürödhetett meg, nem ölthetett tiszta ruhát és nem is ehetett, hanem minden pihenés
és felkészülés nélkül kellett az apja szemébe néznie. És a kormányzó ráadásul még meg is váratta őt!
Szorongása fokozatosan haragba fordult. Nagynénje, aki pontosan látta, mi történik unokahúgával,
halkan nyugtatgatni próbálta, de hiába. Az úrnő nem volt hozzászokva, hogy egy pókhálós, sötét
folyosón várassák, étlen-szomjan, s ahhoz sem, hogy bizonytalanságban tartsák a jövő felől. Ezért hát
gorombán elhárította  Namnis  kedvességeit,  majd a  fiúhoz fordult  és  megpróbálta  őt  elzavarni.
Qwersat azonban rendíthetetlen nyugalommal viselte válogatott sértéseit, s meg sem moccant. A
kormányzó parancsa szerint neki is meg kellett jelennie az úrnővel együtt Arqum úr előtt. Esze
ágában sem volt figyelmen kívül hagyni ezt a világos utasítást.

-  Talán megsüketültél? -  csattant fel az úrnő, mivel Qwersat még mindig ott állt mellette és
látszólag gondtalan egykedvűséggel tűrt mindent, amit ő mondott neki. - Vagy csak ennyire ostoba
vagy? - kiáltotta, de ezt, amint kimondta, már meg is bánta, mert annyira nem illett a helyzethez.
Nem, a fiú nem ostoba. A legkevésbé sem. Érezte, hogy ettől a gondolattól egy kicsit máris kevésbé
őszintén haragszik rá.

Qwersat sem vette a szívére az újabb szidalmat, hanem barátságosan rámosolygott a lányra.

- Abadaiban mindig így beszélnek egymással az emberek? - kérdezte tőle alig leplezett gúnnyal.

- Csak a szolgákkal! - vágott neki vissza az úrnő, de Qwersat ezúttal is szemrebbenés nélkül állta
az újabb sértést.

- Ez is csak megerősíti, amit mindig gondoltam - felelte, még mindig gunyoros hangon.

A  lány  csapdát  sejtett,  de  nem bírt  ellenállni  a  kíváncsiságnak,  hogy  megtudja,  vajon  mire
gondolhat a fiú. Sietve rákérdezett hát.



-  Hogy  a  hatalom  és  a  gazdagság  senkit  sem  tesz  különbbé  -  válaszolta  Qwersat.  -  Épp
ellenkezőleg. Minél több az arany a zsebedben, annál kevesebb könyörület fér a szívedbe.

Ezt olyan hidegen és megvetően mondta, hogy az úrnő fülig pirult a szégyentől.

- Na igen. Ez az aljanép vigasza. Hogy gyűlölheti és leszólhatja a nála különbeket - suttogta
válaszként, de ahogy beszélt, minden kimondott szóval csak még ostobábbnak és rosszabb embernek
érezte magát. Qwersat viszont, az úrnő legnagyobb meglepetésére, újra mosolyogni kezdett.

- Van benne valami. Legalábbis az biztos, hogy a szegénység sem érdem - mondta és most már
megint inkább barátságosan gunyoros, mint megvető volt a hangja.

Közben  kinyílt  az  ajtó  és  sorra  egymás  után  kijöttek  a  kormányzó  tanácsosai,  udvariasan
meghajoltak az úrnő előtt, majd sietve távoztak.

- Hol az a rossz gyermek? Jöjjön csak elém! - hallatszott odabentről.

***

A kormányzó magas, hajlott hátú, kopasz, kerek képű és potrohos ember volt. Első pillantásra
nem sokan mondták volna meg róla, hogy ő az apja az inkább alacsony és hosszúkás arcú úrnőnek, s
ezen,  mióta  évek óta  először  viszontlátta  a  lányát,  nem is  győzött  eleget  viccelődni.  Általában
mindenki barátságos, jóindulatú, tréfálkozni szerető embernek tartotta. Bár nemesi vér csörgedezett
az ereiben, köztudott volt róla, hogy élete nagy részében kereskedelemmel foglalkozott, s fotasi
kormányzóságát is elsősorban befektetésnek tekintette, mindenekelőtt egyetlen gyermeke jövőjébe.

- Lám, lám. Az elszökött gyermek! - kiáltotta vidáman, amint meglátta a teljes épségben visszatért
és  szokatlanul  megszeppentnek  tűnő  lányát.  Majd  észrevette  mögötte  Namnist,  s  a  tekintete
némiképp szigorúbb lett. - Hát neked lehetett volna ennél több eszed, ha már ebbe a gyermekbe nem
szorult több értelem!

Namnis szégyenkezve sütötte a földre a szemét. A bátyjának igaza volt természetesen. Arnist
képtelen volt kézben tartani, mióta idejöttek, Fotasba és ráadásul lelke legmélyén még meg is értette
őt a viselkedése miatt.  Néhány hónapja még csak egy gőgös fiatal lány volt,  egyike az ezernyi
hasonló nemesi származéknak, akik Abadaiban laktak, és abban a hitben élt, hogy hamarosan férjhez
megy egy félig wobih, félig ameran nemesúrhoz, s az ő oldalán fogja az egész életét Abadaiban leélni.
Aztán  egyszerre  mindketten  itt  találták  magukat  a  világnak  ezen  a  reménytelenül  félreeső,
érdektelen és nyomorult részén. Benne ugyan nem volt düh, mint Arnisban, de csalódottság és
zavarodottság annál több. Hogyne lett volna megértő a lány szeszélyeivel szemben?

- Bocsáss meg nekem, bátyám! - suttogta Namnis a bűntudattól elcsukló hangon.

A kormányzót azonban mostanra már nem érdekelte a testvére. Fölkelt a helyéről, a lányához
sietett, majd erősen magához ölelte őt.

- Ó, te gyermek! Én eddig azt hittem, hogy egy kiscicát tartok itthon, de most kiderült, hogy egy
párducot - kiáltotta elérzékenyülve, még mindig magához szorítva a lányt.

Így álltak egy ideig, aztán a kormányzó elengedte a lányt, leültette őt is és Namnist is, a szolgával
ételt  és italt  hozatott  nekik és faggatni  kezdte őket a kalandjaikról.  Qwersat  közben csendben
álldogált és azon tűnődött, ő miként viselkedne most a kormányzó helyében. Mert hogy az úrnő
szökése botrányos  és  elfogadhatatlan volt,  ahhoz kétség sem férhetett.  Mit  tehet  ilyenkor  egy
nagyhatalmú úr, akit megszégyenítettek a háznépe előtt? Talán tényleg Arqum úrnak van igaza, és



az a legjobb választás, hogy csak mosolyog, mint akit meg sem érint a dolog.

Az úrnő közben már arról  beszélt,  hogy egy éjjel  egy menedékben húzódtak meg,  egyszerű
helybeliek és melar barbárok társaságában. A kormányzó okos szeme egy pillanatra Qwersatra
villant. A fiú elmosolyodott. Erről az estéről úgyis kell majd még beszélnie a kormányzóval, gondolta.

- És milyennek találtad a mi alattvalóinkat utazásod során, gyermekem? - kérdezte a kormányzó
szeretetteljes hangon és közben megsimogatta a lánya arcát.

- Itt mindenki olyan szegény! Hogy tartanak el minket az adóikból? - kiáltott fel Arnis csodálkozva.
A kormányzó nevetni kezdett.

- Mondtam én olyat valaha is, gyermekem, hogy a helyiek tartanak el minket? - kérdezett vissza,
mire a lánya hitetlenkedve bámult rá.

- De hát csak nem a vagyonunkból költesz a kormányzóságodra?

A kormányzó bólintott.

- Márpedig pontosan ez a helyzet. Minden évben ezer arannyal kell kipótolnom a kormányzói
kincstár veszteségeit, különben sehogyan sem telne az udvari nép és a katonák ellátására. És ez még
nem is minden. Évi ötezer aranyat kapok a Szent Palotától is, a határvidék védelmére. Jó években így
nagyjából fedezni lehet a futó kiadásokat.

Arnis egyszerűen nem akarta elhinni, amit hallott.

- De hát mi ebben az üzlet?

A kormányzó megint megsimogatta a lánya vörösesszőke fejét.

-  Látszik,  hogy  kereskedőcsaládból  származol,  gyermekem.  Büszke  is  vagyok  a  gyakorlatias
gondolkodásodra. De én már egy ideje megtanultam, hogy az igazi üzlet nem elsősorban az aranyról,
hanem a hatalomról és a tekintélyről szól.  Ezek a legfontosabb értéktárgyak, mert mindenhova
magaddal viheted őket és mindig beválthatod bármire, amire akarod. És elvenni sem tudják tőled a
rablók olyan könnyen, mint az aranyadat. A kormányzóság minden évben belekerül némi pénzbe, ez
igaz, de cserébe a családunk tekintélye olyan magasra emelkedett általa, mint ahova őseim hosszú
sorának kitartó munkája sem tudta felküzdeni.

- Ezért is sikerült elrendezned a jegyességet köztem és Morwin úr között? - kérdezte Arnis. Olyan
ügy volt ez, amiről, mióta megérkezett Fotasba, nem sok szó esett köztük. A kormányzó most sem
mondott semmit, csak rábólintott. Arnisnak fel sem tűnt apja különös viselkedése, de annál inkább
Qwersatnak.  Ő rögtön megérezte,  hogy Arqum úr  kényelmetlenül  kezdte  érezni  magát  ettől  a
témától. Érdekes, tűnődött magában a fiú. Nagyon érdekes.

A mit sem sejtő úrnő közben már arról kezdett mesélni, hogy út közben meglátogattak egy régi
várromot is,  kétnapi járóföldre Fotas városától,  amiről a hegyi ember azt mesélte neki,  hogy a
helyiek szerint egy ősi királyság székhelye volt, amely még a wobih-k érkezése előtt virágzott.

- Van néhány halom is a vár körül. Qwersat azt mondta, hogy ősi királyok sírjai. Állítólag kincsek
is  voltak  bennük,  de  a  helyiek  már  évszázadokkal  korábban felásták  a  halmokat  és  gondosan
kifosztották  a  sírokat  -  Arnis  egészen fellelkesült,  ahogy erről  a  látogatásról  mesélt.  Az  egész
vidékben  nem  talált  semmi  érdekeset,  semmi  lenyűgözőt,  semmit,  ami  megmozgatta  volna  a
képzeletét, ezt az egy helyet kivéve. A fiú ráadásul kiváló mesélő volt. Ki tudja, persze, hogy igazat



mondott-e vagy csak a bolondját járatta vele? De akárhogy is, az, hogy ott állt a halmok előtt, s
Qwersat  meséjét  hallgatta  a  hajdan virágzó országról,  amelynek lassan az  emlékét  is  eltörli  a
könyörtelen idő, nem hagyhatta őt közömbösen.

A kormányzó megint Qwersatra pillantott. Ezúttal főként hála tükröződött a tekintetéből. Ez volt
az első alkalom, hogy a lánya a jelenlétében nem mély megvetéssel beszélt Fotas vidékéről. Qwersat
elmosolyodott. Szívesen, dünnyögte magában.

Arnis még beszélt  egy ideig,  megkönnyebbülten és fellelkesülve attól,  hogy az apja mégsem
neheztelt meg rá, és sorra jutottak eszébe a szökés során átélt kalandjaik. Időnként Namnis is
közbeszólt, s a kormányzó is feltett néhány kérdést. Így ment ez még jó ideig, aztán a kormányzó így
szólt a lányához:

- Jól van, gyermekem. Ideje, hogy elengedjelek. Biztosan fáradt vagy és szeretnéd felfrissíteni
magad. A vacsoránál még tovább beszélgethetünk...

***

Miután kettesben maradtak, a kormányzó hellyel kínálta Qwersatot, s ahogy a fiú leült az egyik
díszesen faragott székbe, kérte őt, hogy töltsön mindkettejüknek bort. A fiú felvette az egyik kancsót
az asztalról, s előbb a kormányzó kupájába töltött a vörösen habzó italból, aztán a sajátjába, majd
visszatette a kancsót a helyére.

- A kegyes istenek áldása legyen rajtunk! - emelte a magasba a saját kupáját a kormányzó.

- És a kegyetleneké! - felelte Qwersat és ő is a magasba emelte a kupáját.

Arqum úr jóindulatúan nevetni kezdett, amint meghallotta a katonák birodalomszerte népszerű
köszöntését a fiú szájából. Élénken élt még az emlékezetben az a mindössze néhány rongyot viselő,
csontsovány, az éhhalál szélén lévő, agyongyötört fiúcska, akit a tokari helytartó ügynökei egészen
Sapertumból hoztak magukkal és mindaddig a kedvükre kínoztak, annyira sem becsülve egy saper
törzsfő fiát, mint egy lovat. Hogy megváltozott azóta! Kész férfi lett belőle! Maga sem tudta volna
megmondani, honnan támadt annak idején az az ötlete, talán csak az ital beszélt belőle vagy talán a
fiúcska zavarbaejtően okos tekintette ihlette meg, hogy ötven aranyat kínáljon a fiúért az ügynökök
vezetőjének. Öt aranyért már felnőtt, egészséges és erős rabszolgát is lehet kapni, az ilyenfajta
kölyköket néhány ezüstért adták-vették a Szent Városban. Ezt egy magafajta kereskedő pontosan
tudta, de nem tehetett másként. A kegyes istenek is helyeselhették a szándékát, mert arra az ostoba
ellenajánlatra ingerelték a vezetőt, egy Samiq nevű férfit, hogy inkább játsszanak egy drisajátszmát,
s ha a kormányzó nyer, ingyen megkaphatja a fiú, ha viszont ő, akkor nem ötven, hanem hetven
aranyat kell fizetnie. Arqum emlékezett rá, ahogy megfagyott a levegő a teremben. Hiába volt már
mindenki részeg, ennyi pénz mindenkinek felkeltette a figyelmét. Legyen, felelte Arqum izgatottan
és a kegyes istenek áldásával nem egészen egy óra alatt,  az asztal körül ülők feszült figyelme
közepette ronggyá verte Samiqot. Samiq egészen jól viselte a vereséget. A kölyök neki nem jelentett
semmit,  hetven  arany  pedig  bizonyára  túl  sok  pénz  volt,  hogy  igazán  számítson  rá.  Azért
jótanácsként annyit elmondott neki, hogy mostantól sose tartsa túl távol magától a kardját, mert a
saperek megbízhatatlan, álnok és hálátlan gazemberek, akik előszeretettel vágják át álmukban az
ellenségeik torkát. Arqum úr ezen csak nevetett és az igazság az, hogy a fiú azóta sem adott neki
okot arra, hogy ne bízzon meg benne.

- Mikor ilyeneket mondasz, fiam, nehéz elhinnem, hogy nem egy háborúkban megvénült öreg
harcos vagy! - mondta Qwersatnak szelíd gúnnyal a hangjában és nagyot kortyolt a borából, majd
visszatette a kupát az asztalra és a jobbjával gyorsan letörölte a szájáról a félrement borcseppeket.



Qwersat maga is jó nagy kortyot ivott a borból, s miután letette a kupát, kíváncsian nézett a
kormányzóra. Arqum úr egy ideig nem szólt semmit, csak kedélyesen mosolygott a fiúra.

- Bevallom, amikor a gondjaidra bíztam a lányom - kezdett aztán beszélni. -, nem egészen arra
számítottam, hogy majd minden gond nélkül meg fog tudni szökni a palotából. Sem arra, hogy a
helyőrségem frissen kinevezett parancsnoka, ahelyett, hogy megakadályozná a szökést, vele együtt
napokra eltűnik.

Qwersat hátradőlt a székében és türelmesen várta, miként fognak folytatódni a kormányzó szavai:
alapos szemrehányással vagy valami mással. Úgy tűnt, Arqum úr maga sem tudta, miként folytassa,
mert egy pillanatra elhallgatott, megint ivott egy korty bort, majd még egyet, utána pedig lassú,
kimért mozdulattal letette a kupát maga elé az asztalra.

- Nem is hozol fel semmit a mentségedre, fiam? - kérdezte aztán, újra a fiúhoz fordulva.

Qwersat elmosolyodott.

- Még nem egészen értem, uram, hogy mit is vársz tőlem. A lányod viselkedését vagy a magamét
mentegessem?

Arqum úr enyhe rosszallással csóválta meg a fejét.

-  Tudod,  fiam,  hogy  mindig  számíthatsz  a  jóindulatomra.  De,  kérlek,  azért  ne  élj  vissza  a
türelmemmel sokáig. Egy aggódó apával nem jó packázni.

Qwersat szemrebbenés nélkül hallgatta a kormányzó szavait.

-  Sajnálom, ha hibáztam, uram -  mondta,  a megbánás leghalványabb jele nélkül.  -  Úgy tűnt
számomra, hogy mindenkinek jobb, ha az úrnőnek alkalma nyílik megismerni a vidéket. Még jó az
idő és tudtam, hogy mellettem biztonságban van.

Arqum úr ismét rosszalló fejcsóválással válaszolt Qwersat szavaira.

- Gondolni sok mindent lehet, fiam, de kevés veszélyesebb dolog képzelhető el, mint minden őrizet
nélkül hagyni a kormányzó lányát.

- Minden őrizet nélkül? - kérdezett vissza Qwersat ártatlan arccal. A kormányzó megértette a
célzást és nevetni kezdett.

-  Úgy látom, egyesek kicsit  túl  sokat képzelnek magukról.  Mit tettél  volna, ha egyszer csak
szembetalálkoztok az Eyron-banda tagjaival?

Erre Qwersaton volt a sors,  hogy nevetni kezdjen. Mikor mosolygott vagy nevetett,  a szeme
sarkában apró ráncok jelentek meg.

-  Meglepődtem  volna.  Mert amikor utoljára láttam őket,  ott  lógtak sorban egymás mellett  a
raqtuni erdő fáin. Egytől egyig. Az összes.

Erre  a  kormányzó  már  csak  beletörődően  legyintett  egyet,  majd  előrehajolva  a  székében,
barátságosan vállon veregette a fiút.

-  Félre  ne  érts,  fiam!  Én nagyon is  hálás  vagyok neked,  amiért  vigyáztál  rá  és  sértetlenül
hazahoztad őt. De aggódom, amiért ennyire önfejű és kezelhetetlen. Biztosan nem lenne arra mód,
hogy visszafogd a szeszélyeit? Én valami ilyesmit vártam volna tőled, amikor azt mondtam neked,



hogy egy párduc megszelídítését bízom rád…

Qwersat egyenesen a kormányzó szemébe nézett. Volt a tekintetében valami sértett gőg, ahogy
beszélni kezdett.

- Lehet, hogy nem én vagyok a megfelelő ember a feladatra. Hiszen ismersz engem, uram. Én
csak egy katona vagyok. Mindig is az voltam, te magad neveltettél annak. Ehhez értek és ki merem
jelenteni, hogy jól értek hozzá. De amiről te beszélsz, arról én nem tudok semmit.

A kormányzó hallgatta a fiú önérzetes szavait, figyelte nemes arcvonásait és nem tudta megállni,
hogy el ne nevesse magát.

-  Nem szégyen  az.  Egyikünk  sem tud.  Sőt,  én  tudom a  legkevesebbet… De  végülis,  eddig
megtetted, amit meg tudtál tenni. Csak igyekezz továbbra is biztonságban tartani őt… Még valami
jelentenivaló?

Qwersat megrázta a fejét.

- No, jól van, fiam. Ne feledd, amit mondtam! Most elmehetsz - mondta a kormányzó és egy
intéssel elbocsátotta a fiút.

***

Qwersat  maga  sem  tudta  volna  megmondani,  hogy  végül  miért  nem  említette  meg  a
kormányzónak  a  vándort.  Ahogy  a  dolgozószobát  elhagyva  végighaladt  a  folyosón,  majd
leereszkedett a lépcsőn, hogy a palota udvarán átvágva a helyőrség szállására menjen, mindvégig
azon töprengett, hogy vajon beszélnie kell-e egyáltalán róla valaha is Arqum úrral. A vándor nagyon
titokzatos volt, s amit elmondott, az éppúgy lehetett merő hazugság, amivel kinevettetheti magát a
kormányzó előtt, ha elmondja neki, mint ahogy az is lehet, hogy színigaz.

Mindenesetre, amint visszatért a szállására, az első dolga volt előkeresni két vaskos, öreg könyvet
a  katonaládájából,  hogy majd  kéznél  legyenek,  ha  lesz  ideje  olvasni  egy  kicsit.  Remélte,  hogy
megtudhat belőlük valamit azokról a dolgokról, amiket a vándor mondott. Ritka holmik voltak ezen a
vidéken a könyvek. Qwersat évek alatt kuporgatta össze az árukat, hogy végül megvehesse egy öreg,
részeges paptól, aki egy ideig a fotasi udvarban élt, s mindenét pénzzé tette az idők során, hogy
Garda asszonynál almabort és nőt vehessen magának, s mikor már nem maradt semmije, elköltözött
délre. Az egyik így megszerzett könyv a Szent Város kultuszairól szólt, a másik a Szent Birodalom
történetét mesélte el, főként a háborúkra koncentrálva, ahogy az megszokott volt a wobih krónikák
esetében.

Csak  miután  a  könyveket  az  ágyára  tette,  szólt  az  egyik  apródnak,  aki  a  szállás  padlóját
söprögette eddig, hogy hívja össze a helyőrség hét tisztjét. Ki akarta őket kérdezni az elmúlt néhány
nap fejleményeiről.

Hamarosan meg is jelentek és miután köszöntötték egymást, Qwersat gyorsan a lényegre tért. A
tisztek - Nuassar kivételével - mind jóval idősebbek voltak Qwersatnál, és volt az egészben valami
zavarbaejtő, ahogy ezek a zordon külsejű zsoldosok bizonyos fokú elfogódottsággal, már-már atyai
jóindulattal  figyeltek  a  visszatért  Qwersatra.  Ebben  biztosan  szerepet  játszott  az  is,  hogy  a
legidősebbikük már hatvan körül járt, három másik társa is elmehetett volna a parancsnok apjának,
de  a  többiek  is  évekkel  voltak  idősebbek nála.  Mindegyikük már  meglett  férfiként  láthatta  az
udvarba érkezni a nyelvüket nem beszélő, vad és haraggal teli fiúcskát, és követhette nyomon, ahogy
szédítő sebességgel vált belőle az apródok, majd a fegyvernökök vezéregyéniségévé, aztán tisztté, s
nemrég parancsnokukká. Hiába látták a saját szemükkel, mit tett Raqtunnál, hiába emlékeztek, hogy



már gyerekkorában is mindig komolyan kellett venni őt, az ő szemükben egy kicsit mindig az a
kölyök maradt, aki mindenekelőtt atyai büszkeségük tárgya volt, s csak utána a parancsnokuk.

Qwersat közben befejezte az eligazítást, s gyors kérdésekkel próbált tájékozódni a távollétében
történekről.  A  tisztek  legjobb  tudásuk  szerint  válaszoltak,  s  időnként  megengedtek  maguknak
néhány vaskos célzást is az úrnő szépségére, és hogy remélik, nem hagyott el semmi értékeset út
közben, de Qwersat szigorú pillantása minden alkalommal gyorsan elhallgattatta őket. Mikor aztán
mindent megtudott tőlük, amire kíváncsi volt, elengedte őket, csak Nuassart tartotta maga mellett,
akinek a társaságáról a legritkább esetben mondott csak le.

-  Te megtudtál  valamit,  amíg én Arqum úrnál  voltam? -  pillantott  Nuassarra,  miután ketten
maradtak.

- Nem történt semmi érdekes. De hát sosem történik semmi érdekes.

- Valamit csak meséltek. Nem? - kérdezte Qwersat mosolyogva.

-  Uhornak  gyomorrontása  volt  három  napig.  Az  egyik  ló  meg  lesántult,  nem  lehet  tudni,
meggyógyul-e még valaha.

- Melyik? - kérdezte a fiú a szemöldökét felhúzva. Egy értékesebb ló elvesztése drága mulatság
lenne.

- Jolliqa…

Qwersat csak legyintett. Az egy vén gebe volt. Az is csoda, hogy még nem döglött meg.

- Másvalami?

- Tegnap visszatért a városba Garda asszony, szóval újra kinyit a bordély - Nuassar nagyon meg
volt elégedve magával, hogy ezt a kivételesen fontos hírt megoszthatta parancsnokával. - Elmenjünk
hozzá ma este, uram?

- Meglátjuk. Talán. De még sok a dolgom.

***

Az úrnőnek máris hiányzott Qwersat. Alig néhány órája váltak el, de már hiányoztak neki a fiú
gunyoros megjegyzései. Furcsa volt az is, hogy nem érzi magán annak az állandóan fürkésző, zöld
szempárnak a figyelmét. A nagynénje tizedannyira sem volt szórakoztató társaság, mint Qwersat, s
most még vissza is vonult, hogy déli szokás szerint aludjon kicsit ebéd után.

Így Arnisnak egyelőre nem maradt más társasága, mint egy nagy, kövér kandúr, aki a szobája
ablakába telepedve szunyókált,  s  egy kissé riadt,  úrnője szeszélyei  miatt mindig nagyon óvatos
szolgáló, akivel egyébként is alig tudta magát megértetni, mert úgy beszélte a wobih-t, mintha egy
tehén próbált volna meg beszélni. Alig lehetett kihámozni az állandó múzásából, hogy mit is akar
mondani, s ami még rosszabb, láthatóan ő sem nagyon tudta, mikor éppen mit mond az úrnője.

Az úrnő ezért leginkább rövid, egy-két szavas utasításokra korlátozta a vele való társalgást, „hozd
ide”, „vidd ki”, „ezt”, „nem, azt”, „mondom, hogy azt”, „marha” - nagyjából ennyivel kellett beérnie,
ha vele beszélt, márpedig nyughatatlan elméjét nem sokáig tudta lekötni, hogy szegény, halálra
rémült cselédjének parancsolgasson vagy, ha felmérgesítette az ostobaságával, veszekedjen vele.



Valami másra vágyott, ezért elővette a leveleket, amelyeket abadai barátai még elutazása előtt
adtak át neki, s egy székbe kuporodva, a lábát felhúzva olvasni kezdett, egészen addig, míg sírva
nem fakadt. Akkor aztán ledobta a leveleket, dühösen kizavarta a szolgálót és hosszú ideig csak sírt
magában.  Magát  átkozta,  amiért  elővette  ezeket  az  ostoba  leveleket,  amelyek  mindarra
emlékeztették, amit elvesztett,  mikor el kellett jönnie Abadaiból,  a világ egyik legcsodálatosabb
helyéről, amelynek nagyszerűségét minden bizonnyal csak a Szent Város múlja felül. De ez utóbbi
nem sokat jelentett Arnisnak: Abadai az otthona volt, a Szent Városban pedig maga is csak kétszer
járt korábban.

Ha csak eszébe jutott Abadai, mindig elsírta magát. Most is le volt sújtva a gondolattól, hogy ha
otthon lenne,  a  barátai  körében,  valószínűleg éppen az  anyai  nagybátyjának egyik  vacsorájára
készülne, amelynek végére az öregek általában eszméletvesztésig leisszák magukat,  s közben a
kereskedelemről, háborúkról, a Hatszázak és a Szent Palota szövevényes ügyeiről beszélgetnek, a
fiatalok pedig előbb vagy utóbb táncolni kezdenek. Egyszóval élné az életét. Ehelyett most itt ül, a
világ végén, egy hideg és szegényes palotában, s a legtöbb szórakozás, amit remélhet, hogy esetleg
szóba áll vele egy saper barbár.

Mikor végre elapadtak a könnyei,  föltápászkodott  a  székéből,  a  leveleket  visszatette abba a
díszesen  faragott  ládába,  amelyet  még  Abadaiból  hozott  magával,  s  amely  a  levelek  mellett
legkedvesebb  kincseit  tartalmazta:  egy  tincset  anyja  hajából,  két  könyvet,  amelyekben  néhány
lepréselt virág volt, egy dobozkában különleges ékszereket, egy másik dobozkában emléktárgyakat a
barátaitól,  s még néhány személyes tárgyat. A láda fedelét visszacsukta, majd a nyakában lógó
kulccsal lezárta.

Ezután egy kis asztalkához lépett, amelyen díszes tégelyek sorakoztak, mellettük pedig fésűk és
más  szépítőeszközök.  Leült  az  asztal  elé  és  megnézte  magát  a  hajdan  szebb  napokat  megélt,
mostanra már kissé  csorba tükörben.  Erőt  kell  vennem magamon,  gondolta  és  végigsimított  a
kezével az arcán. Ha ezen a helyen kell élnem, hát ezen a helyen fogok.

***

Qwersat az egyik apródnak meghagyta, hogy hozzon vizet a kútról. Az apród - egy nagyfülű,
szeplős fiúcska - felvett a sarokból egy vödröt, s már indult is teljesíteni a parancsát.

A helyőrség szállása előtt  állt  egy öreg,  szürke kőből  faragott  tál,  az  év nagy részében ott
mosakodtak a katonák. Qwersat, miután levetette ruháit és magához vett egy kefét és egy darab
szappant, kilépett az udvarra. Két öreg katona, akik unott arccal kockajátékot játszottak egymással,
kurtán ráköszöntek, s tovább játszottak.

Az apród közben meg is jött a vízzel, s míg Qwersat a fejét a kőtál fölé hajtotta, a szeplős fiú
ráöntötte a hideg vizet.

- Hideg lesz az! - jegyezte meg mogorván az egyik katona, s alaposan megrázta a kockákat,
mielőtt eldobta volna őket.

-  Foglalkozz te inkább a játékkal,  Sanor!  -  felelte neki  Qwersat derűs hangon,  miközben az
apródnak intett, hogy hozzon még vizet.

- Nekem mindegy, ha elvisz a tüdőbaj - morogta a katona maga elé. - De a két fiam biztosan
felpofoznám, ha így mosakodna. Pedig mindkettő idősebb nálad…

Qwersat mosolyogva odafordult a katonához.



- Legalább mosolygó patkányt dobtál, Sanor? - kérdezte tőle, de az megrázta a fejét. - Na, majd
legközelebb…

Az apród meghozta a következő vödör vizet is, mire Qwersat megint a tál fölé hajtotta a fejét és
hagyta, hadd zúdítsa rá a fiú a jéghideg vizet.

Mikor  prüszkölve  felemelkedett,  elővette  a  szappant,  belemártotta  a  vízbe  és  alaposan
végigdörzsölte karcsú, izmos testét. Utána lemosta magát a tálban összegyűlt vízzel.  Mikor egy
nagyot tüsszentett, a Sanor nevű katona megint morgott valamit arról, hogy ostobaság szabad ég
alatt mosakodni ilyen időben.

- Hagyd már! - szólt most rá a társa.

Qwersat ügyet sem vetett rájuk, megtörölte magát, szólt az apródnak, hogy tisztítsa ki a kőtálat,
aztán visszament a szállásra.

Nuassar már várta odabent.

- Szóval akkor megyünk, uram? - kérdezte mosolyogva, miközben Qwersat tiszta ruhát vett elő,
komótosan  felöltözött,  összehúzta  az  övét  és  felkötött  rá  egy  aprócska  zacskót,  amelyben  jól
hallhatóan pénz csörgött.

- Menj előre, nekem még van egy kis dolgom! - mondta, s két rézpénzt adott oda Nuassarnak. -
Ebből épp eleget ihatsz a hazatérésünk örömére.

A nagydarab fiatalembernek fülig szaladt a szája örömében.

- Köszönöm, uram. Majd iszom a tiszteletedre is! - mondta vidáman és sietve elindult.

Qwersatnak igazából már semmi dolga nem volt,  csak épp még nem volt kedve a bordélyba
indulni. Ha már megígérte, persze, csatlakozik majd Nuassarhoz, de ma szívesebben húzódott volna
félre valahova, ahogy régebben szokta, hogy a könyveivel foglalkozzon. Mióta megjöttek, ki sem
tudta nyitni  a két könyvet,  annyi volt  a dolga, most pedig mehet a társai után, hogy alaposan
berúgjon. De hát ez is a feladatai közé tartozott, mint parancsnoknak.

Azért  még elszöszmötölt  a  holmijai  körül  egy ideig,  s  aztán kiosztott  néhány utasítást  is  az
apródoknak, csak utána vette fel a köpenyét, s indult el a palota kapuja felé.

Már az udvar közepén járt, amikor egy szolgáló állította meg.

- Várj, uram!

Qwersat rögtön megismerte a hangját. Zati volt, az úrnő szolgálója. Megfordult, rámosolygott.

- Mi az, Zati? - kérdezte tőle. A lány nagyon megviseltnek látszott, de a Qwersat mosolyára azért
mosollyal válaszolt.

- Az úrnő látni szeretne.

- Most? De hiszen már este van… Indulnék Gardához…

A szolgáló legyintett.

- Az az úrnőt nem érdekli. Nekem elhiheted. Sem az, hogy este van, sem az, hogy más terveid



voltak.

- Ej, de csípős a nyelve itt valakinek! - nevette el magát Qwersat.

Zati elfintorodott.

- Eh, ez a legkevesebb… Azok után, amiket kapok tőle…

***

Arnis egy székbe kucorodva, vastag takaró alá bújva fogadta a helyőrség parancsnokát, aki a
szolgálót hátrahagyva, egyedül lépett be az úrnő szobájába. Qwersat maga mondta Zatinak, hogy
nem kell bejönnie, amitől a szolgáló nagyon megkönnyebbült.

- Nem lesz belőle baj? - kérdezte azért némi aggodalommal, s csak akkor nyugodott meg, amikor
Qwersat mosolyogva megrázta a fejét és azt felelte:

- Nem lesz itt semmi baj. Ha kell majd neki valami, úgyis behív.

A szobában hideg volt. Itt északon ilyenkor még nem volt szokás fűteni, különben a világ minden
fája sem tartott volna ki tavaszig. Cserébe kövér takarók voltak egymásra hányva az ágyon, a falakat
szőnyegek borították, s a becsukott ablaktábla előtt két réteg függöny volt összehúzva.

- Unatkozom, Qwersat! - fogadta az úrnő a fiút némiképp szemrehányó hangon.

Qwersat becsukta maga mögött az ajtót, aztán az úrnőhöz sétált és megállt előtte. Arnis nem
kínálta hellyel, így állva maradt.

- És mit tehetnék érted én, úrnőm? - kérdezte a fiú, miközben délcegen állt az úrnő előtt.

- Nem hallottad, hogy unatkozom? - csattant fel az úrnő. - Találj ki valamit!

Qwersat nem először folytatta le ezt a beszélgetést az úrnővel, így pontosan tudta, hogy teljesen
mindegy, mit fog válaszolni neki, mert egy ideig mindentől csak egyre mérgesebb lesz.

- Játszhatnánk egy drisajátszmát… - mondta végül közömbös hangon, mire Arnis arcán őszinte
felháborodás tükröződött.

- Öregember vagyok talán? - méltatlankodott az úrnő. - Sürgősen találj ki valami értelmeset!

S ez így folytatódott még egy darabig, míg végül, mint mindig, most is előkerült a drisatábla,
Arnis egy asztalt hozatott Qwersattal és egy széket, s figyelte, ahogy a fiú felállítja a táblát az
asztalon, majd gyakorlott mozdulatokkal felhelyezi a táblára a köveket.

- Bort is akarok - jelentette ki ellentmondást nem tűrően, a fiú pedig szó nélkül odahozott egy
kancsó bort, amely eddig egy távolabbi asztalon állt, két serleget is elővett, s bort töltött maguknak.

3. fejezet Születésnap
A Szent Palota előtti térre, az Eltord Kapuhoz már hajnal óta egyre csak gyűlt és gyűlt a tömeg. A

kíváncsiskodók tízezrei nem foglalhatták el ugyan az egész teret, mert a testőrség és a városi őrség
emberei kettős kordont vontak a tér belső részei köré, de ott szorongtak az emberek a tér szélén, a
környező  házak tetején  és  a  térre  nyíló  utcákon is.  Nem csoda persze,  hogy  ennyien  akartak



fáradtságot nem kímélve eljutni oda, hiszen jeles nap volt a mai, a királyok királya születésnapja, s a
város lakói számára az ünnepségnek minden évben az Eltord Kapunál tartott díszszemle volt a
leglátványosabb mozzanata.

Most is hatalmas díszemelvény emelkedett a Szent Palota falainál, amelyet az elmúlt napokban
lázas munkával ácsoltak össze és díszítettek fel a szertartásmester szigorú felügyelete alatt. Pukfela
szertartásmester figyelmét semmi sem kerülhette el, s a szertartáskönyv vonatkozói részeinek betűi
szinte megelevenedtek a Palota mesterembereinek gyakorlott munkája nyomán.

Az éjszaka folyamán megtörtént a hivatalos bejárás is Arbassan úr, a nagykirály testőrségének
parancsnoka, Sorofer, az Elrejtőző főpapja, Kwateq nagyúr, a Szent Palota szemeinek és füleinek
vezetője, valamint Pukfela szertartásmester részvételével. Majd a felkelő nap fényénél, mikor már
feltűntek  a  tér  sarkaiban  az  első  érdeklődők,  a  kegyes  istenek  legfőbb  kultuszainak  papjai
ünnepélyesen felszentelték a teret.

A felszentelési szertartás fénypontjaként Sorofer főpap a már ezres nagyságúra duzzadt tömeg
színe előtt egy aranyozott bárd segítségével leterített egy áldozati állatot, egy hatalmas fekete bikát,
majd az állat kiömlő vérét paptársai edényekbe fogták fel, utána pedig körbehordozták a vérrel teli
edényeket, s néhány lépésenként egy-egy vércseppet hullajtottak a földre, miközben az Elrejtőzőnek
szóló himnuszokat énekeltek. Az éneklésbe a jelenetet kegyes áhítattal figyelő városiak is hamarosan
bekapcsolódtak, s kivártatva már több ezer torokból szólt az „Örök Atyánk, ki a fiad nekünk adtad”.

Mihelyt a felszentelési szertartás befejeződött, megszólaltak a Szent Palota harsonái, kitárult az
Eltord  Kapu  és  megkezdődött  a  katonaság  felvonulása  a  térre.  Húsz  testőrzászlóalj  -
nehézfegyverzetű lovasok és gyalogosok-, a városi őrség öt zászlóalja, a wobih nemesség tizenöt
zászlóaljnyi nehézlovasa és tíz zsoldos zászlóalj, összesen mintegy tízezer katona masírozott ki a
palota falai közül, majd a tisztek heves ordibálása közepette elfoglalták előre kijelölt, s a térre előző
éjjel krétával gondosan felrajzolt helyüket.

Őket az udvari nép legelőkelőbb tagjai követték, akik az emelvényeken kaptak helyet, míg a
kevésbé előkelők a palota falainak mellvédje mögött szorongtak, s onnan figyelték az eseményeket.

Mikor aztán minden a helyére került, ismét megszólaltak a harsonák, s a sok tízezres tömeg
extatikus kiáltásai közepette egy kis lovascsapat ügetett ki az Eltord Kapun: a maroknyi testőr között
ott lovagolt Tiarak nagykirály, Semes királyné, a nagykirály öccse, Oarak nagyúr és Dolker nagyúr, a
Szent Palota kormányzója, valamint Arbassan úr, a testőrség parancsnoka. A nagykirály lován még
egy szőke kislány is lovagolt, bíbortunikában és aranytiarával a hajában. Ő volt Tira nagyúrnő, a
Szent Birodalom trónörököse, aki vidáman mosolyogva integetett a lelkes tömegnek. A Szent Ház
tagjait könnyű volt felismerni a csapatban: míg a testőrök arany-ezüst színű vértet viseltek, Dolker
nagyúr  pedig  arany-ezüst  színű  tunikába  volt  öltözve,  a  Földreszállt  Istenség  és  családtagjai
bíborszínű ruhát hordtak, s a nagykirály fejét az Ezerágú Korona díszítette, míg többi családtagja
tiarát viselt.

A  kis  csoport  a  tömeg  ünneplése  közepette  körbelovagolta  a  teret,  majd  e  kerülő  után
megérkezett a díszemelvény közepéhez, ahol aztán meg is álltak. Ekkor két testőr szaladt oda a
nagykirályhoz, az egyikük a lovat fogta meg, a másik a kis Tirát segítette le a nyeregből, miközben az
ősz hajú, közel hetven éve ellenére is délceg, egyenes tartású nagykirály könnyedén a földre ugrott,
majd kézen fogta gyermekét és elindult fölfelé a trónszék felé. Az emelvényen addig állva várakozó
előkelők most mind térdre ereszkedtek és a földre szegezték tekintetüket. Közben Semes királynő és
a többiek is leszálltak a lóról, s ők is követték a nagykirályt.

Tiarak  felért  a  trónszékhez,  megfordult  és  szertartásos  mozdulattal  helyet  foglalt  rajta.  A



szertartásmester sietve felállt, s előbb mélyen meghajolt a nagykirály előtt, majd hosszú beszédbe
kezdett, amelyben az Elrejtőző gyermekét dicsőítette, s hosszú perceken keresztül áradó szónoklatát
végül  azzal  fejezte  be,  hogy  megkérte  a  Földreszállt  Istenséget,  hogy  vegye  kézbe  a  hatalom
jelvényeit  és  nyissa  meg  a  születésnapi  ünnepséget.  Tiarak  válaszként  magához  intette  a
szertartásmestert, aki egy bíborszínű párnát vitt oda hozzá, amelyen a korbács és az aranypálca
pihentek. A Földreszállt Istenség felemelkedett a helyéről, elvette a hatalmi jelvényeket, s halk, de
határozott hangon megparancsolta, hogy vegye kezdetét az ünnepség, majd visszaült a trónszékébe.

Az előkelők ezután végre felemelkedhettek a földről és a helyükre ülhettek. Semes elfoglalta a
nagykirály melletti széket, s az ölébe vette a kis Tirát, Oarak a nagykirály balján állt meg, mellette
pedig Dolker nagyúr kapott helyet.

Ezután Arbassan úr, a testőrparancsnok lépett a nagykirály elé, s engedélyt kért a Földreszállt
Istenségtől, hogy a csapatok tiszteleghessenek előtte. A nagykirály megadta az engedélyt, mire a
parancsnok lement az emelvényről, visszaszállt lova nyergébe, elővonta a kardját, s így adott jelet a
szemle megkezdésére.

A  parancsnok jelére  megszólaltak  a  dobok,  s  az  egész  tér  mozgásba lendült:  a  zászlóaljak,
gondosan megtervezett és begyakorolt koreográfiának megfelelően egymást követve vonultak el a
nagykirály előtt, meghajtották előtte hadijelvényeiket, felé fordították fejüket, s egyszerre kiáltották,
hogy „Dicsőség a királyok királyának!”.

A felvonulás órákon át tartott, de senki sem panaszkodott. A katonai egységek színpompásak
voltak, az egész esemény emelkedett hangulatban telt, s mivel a katonaságért valósággal rajongó
nagykirály barázdált arca csak úgy sugárzott az örömtől, az udvari nép maga is lenyűgözve figyelte,
ahogy az egyik ragyogó fegyverzetű, tökéletesen fegyelmezett alakulat a másik után vonul fel a
Földreszállt Istenség előtt.

Még a nem egészen öt éves Tira nagyúrnő figyelmét is teljesen lekötötték a színes zászlók, a
csillogó vértek, a hatalmas csatamének és az egész felvonulás tökéletesen felépített koreográfiája.
Csak akkor ásított egyet, miután az utolsó zászlóalj is visszatért az eredeti helyére és a csapatok
háromszor egymás után azt kiáltották, hogy „Dicsőség a királyok királyának!”. De a későbbiekben
sem nyugtalankodott anyja ölében, pedig a tisztelgő felvonulással még korántsem ért véget a szemle,
ugyanis  Arbassan  úr  mellett  feltűnt  egy  fiatalabb  katonatiszt,  aki  egy  tekercset  vett  elő,
széthajtogatta, s fennhangon sorolni kezdte azon katonák nevét, akiket a Földreszállt Istenség a mai
jeles  alkalommal  korábbi  szolgálataik  elismeréseként  előléptetésben,  pénzjutalomban  vagy
személyes  dicséretben  részesít.

A  nevek  az  egyes  alakulatok  sorrendjében  következtek,  s  amint  elhangzottak,  a  már  előre
figyelmeztetett katonák kiléptek társaik közül és a nagykirály elé siettek. Odaérve aztán egymás
után mentek  fel  a  trónemelvényre,  letérdeltek  a  nagykirály  előtt,  s  miután a  szertartásmester
felolvasta  kitüntetésük  indoklását,  meghatottan  válaszolgattak  a  Földreszállt  Istenség  kurta
kérdéseire, s vették át a szertartásmestertől jutalmukat: új megbízólevelüket vagy a pénzjutalmat
tartalmazó zacskókat, majd felemelkedtek a helyről, s hátrálva távoztak a nagykirály színe elől.

Kétség sem férhetett hozzá, hogy számukra ez volt egész életük legfontosabb, legnagyszerűbb
pillanata. Soha ilyen közel nem állhattak a világ leghatalmasabb uralkodójához, s el sem tudhattak
képzelni  nagyobb  elismerést,  mint  hogy  a  Mindenség  Királya  személyesen  szóljon  hozzájuk.
Mostantól  egy  sokmillió  lakosú  birodalom  azon  kiválasztott  kevesei  közé  tartoztak,  akik
elmondhatták magukról, s ha megérték, bizonyára büszkén meséltek róla még unokáiknak is, hogy
egyszer, ezen a napon ott voltak a Szent Palota előtti téren és Ő szólt hozzájuk.



Mikor aztán az utolsó kitüntetett is távozott, Arbassan úr a trónemelvény elé léptetett a lovával és
jó hangosan engedélyt kért a királyok királyától a szemle befejezésére, amire a nagykirály halk
hangján igent mondott, mire Arbassan ismét a katonák felé fordult, kardját ismét a magasba emelte,
s a katonák háromszor egymás után mennydörgő hangon azt kiáltották, hogy „Örök dicsőség a
Földreszállt Istenségnek!”. Ezután tízezer katona kezdte énekelni a Szent Birodalom legyőzhetetlen
hadseregét éltető, népszerű katonadalt, s a zászlóaljak ismét mozgásba lendültek. Énekszóra, egyik
zászlóalj a másik után, masírozott el a díszemelvény előtt, s vonult be a Szent Palotába az Eltord
Kapun keresztül.

A királyok királya mindezt mosolyogva, de moccanatlanul ülve nézte végig, miközben az újra
felélénkült kis Tira lelkesen integetett az éneklő katonáknak, s tátogó szája azt a benyomást keltette
a katonákban, hogy a trónörökös velük együtt énekel.

***

A Szent Palotában egész éjjel hatalmas kerti ünnepségek zajlottak.

Az egyik tavon például tengeri csatát rendeztek, amelyben wobih nemesifjak öltöztek be a keleti
kalózkirály embereinek vagy tusqan hajósoknak, s vívtak véres, de általában nem halálos küzdelmet
egymással. Egy másik tavon színielőadást rendeztek: előbb azt a történetet játszották el színpompás
díszletek között, ahogy a világ a tűz erejéből kiemelkedett a végtelen tengerből, megszületett az élet,
s az emberek benépesítették a földet. Majd a kegyes és kegyetlen istenek háborúiból mutattak be
mindenki által jól ismert jeleneteket. Egy harmadik tavon pedig a csendes és komoly szórakozásra
vágyók apró csónakokban ülve élvezhették a tó közepén lebegő tutajon játszó zenekar mennyei
játékát.

A Szent Palota számtalan parkját ezalatt ellepte az udvari nép kaotikusan hömpölygő tömege, s az
udvaroncok emitt  tűzijátékokban gyönyörködhettek, amott pompás lakomát tartottak,  egy másik
helyen verseket olvastak fel, megint másikon táncmulatság zajlott, egy újabb parkban álarcosbál
folyt.  De  volt  még  bábelőadás,  pantomim  és  tucatnyi  másféle  program  is,  hogy  mindenki
megtalálhassa a neki legmegfelelőbb élvezetet ezen a jeles éjszakán.

A nagykirály a felesége oldalán és néhány testőr és magas rangú udvari főméltóság kíséretében
járta az ünnepség különféle helyszíneit, sehova sem sietve és sehol sem időzve túlságosan sokat.
Elvegyülni persze nem tudtak. Ahol megjelentek, ott a program rögtön megszakadt, a jelenlévők
mind feléjük fordultak, térdre ereszkedtek a királyok királya előtt, s csak akkor emelkedtek fel a
földről, mikor a nagykirály maga adott rá engedélyt. Ekkor aztán mindenki úgy próbált tenni, mintha
nem érdekelné őket sokkal jobban a Földreszállt Istenség személye, mint a versolvasás, az étel, az
ital,  a  pantomim,  s  a  többi  szórakozás.  A  művészek  maguk  is  megindultan,  néha  még  a
produkciójukba kissé bele is sülve folytatták előadásukat, a nagykirály pedig egy ideig udvariasan
figyelt, majd szépen lassan továbbsétált egy másik, az előzőtől többnyire sövényekkel, bokrokkal,
utakkal elválasztott helyszínre, ahol rövidesen megismétlődött az iménti jelenet.

Tiarak nagykirály mindvégig méltósággal és kegyesen viselkedett, s cseppet sem látszott rajta,
hogy zavarná a szüntelenül feléje áradó figyelem. A több mint negyven évvel fiatalabb felesége,
Semes  viszont  szemmel  láthatóan  sokkal  nehezebben  tűrte  az  istenítéssel  együtt  járó
kényelmetlenségeket.  Időről  időre  indulatosan  sugdosott  férje  fülébe,  nem egyszer  kifejezetten
mérgesnek tűnt, amikor megint azzal szembesült, hogy nem élvezheti szabadon az ünnep örömeit.
Férje azonban még ettől  sem zavartatta magát.  Hol halkan nevetett  egyet ifjú felesége gyilkos
megjegyzésein, hol halvány mosollyal nyugtázta panaszait, de többnyire csak rezzenéstelen arccal
hallgatta őt, s egy pillanatra sem feledkezett meg róla, hogy alattvalóira rámosolyogjon.



-  Ennyi  idiótát  egy  rakáson!  -  jegyezte  meg  egy  alkalommal  Semes  ingerülten,  mikor  egy
lantművész előadását szakították félbe érkezésükkel, s az addig álmatag szemmel figyelő közönség
egy emberként fordult feléjük, s vetette térdre magát, a lantjátékos pedig elfeledkezve a korábban
játszott lágy szerelmi darabról, a „Legyen áldott, aki az Ezerágú Koronát viseli” című dalt kezdte
játszani.

A nagykirály Semes felé fordult és rákacsintott.

- Sajnálatos, ám tagadhatatlan tény, hogy ugyanakkora felelősséggel tartozunk az ostoba, mint az
eszes alattvalóink boldogságáért - felelte feleségének vidáman, amivel egy időre sikerült leszerelnie
Semes haragját.

- Pedig mennyivel fárasztóbbak… - tette még azért hozzá Semes duzzogva.

- Viszont ugyanannyival szórakoztatóbbak is. Sosem unatkoztam annyira életemben, mint amikor
a mérnökeimmel vagy tudósaimmal kellett értekeznem. Belegondolni is szörnyű, milyen lenne egy
ország, amelyet csupa okostojás népesítene be - replikázott a szája sarkából a nagykirály és lassan
elindult, hogy újabb helyszínt keressen fel.

Így ment ez órákon keresztül, míg csak Semes királynő meg nem makacsolta magát, kijelentve,
hogy egy perccel sem hajlandó több időt idekint tölteni. Erre a nagykirály megcsókolta a felesége
homlokát, majd megparancsolta két testőrnek, hogy kísérjék vissza az Úrnőt a Mindenség Közepébe.
Ő pedig magához intette Kwateq nagyurat, a Szent Palota szemeinek és füleinek főnökét és Seniwor
urat, a Katonai Kincstár vezetőjét és velük beszélgetve folytatta sétáját a Szent Palota végtelennek
tetsző kertjében.

A többi előkelők kissé lemaradtak, s a testőrök is távolabbról követték őket, mert nyilvánvaló volt,
hogy a Földreszállt Istenség nem szeretné titkait másokkal megosztani. Ezzel együtt is, a nagykirály
meglehetősen halkan beszélt. Annyira halkan, hogy a két előkelő úr közelebb is hajolt hozzá, hogy
követni tudják szavait.

- Tetszik az ünnepség, Seniwor? - kérdezte a nagykirály a Katonai Kincstár felügyelőjét.

- Szebb, mint valaha - felelte Seniwor az öreg udvaronc könnyedségével.

- Tavaly is ugyanezt mondtad - vonta fel a szemöldökét a nagykirály.

- Tavaly is igaz volt, Uram! - mondta Seniwor.

- Rendben van, nem provokállak tovább - nevette el magát végül a nagykirály, majd Kwateq
nagyúrhoz fordult.

- Merre járnak az iqari követek? Azt hittem, ki nem hagynák a születésnapomat…

A nagyúr széttárta a karját.

- Pontosan meg tudom mondani, Uram, hogy hol járnak: Traswaq mellett, de azt én magam sem
értem, mire ez a késlekedés. Úgy értesültem előzetesen, hogy még ajándékokkal is készültek erre a
jeles napra.

- Nem mintha nagyon hiányoznának nekem azok a gazemberek - jegyezte meg a királyok királya
kissé ingerülten. - Egyre hosszabb a bűnlajstromuk és egyre kevésbé van türelmem hozzá, hogy
hagyjam nekik újra és újra megvásárolni a békét.



Kwateq tisztelettudóan bólintott. Pontosan tudta, hogy a nagykirály már jóideje ég a vágytól, hogy
háborúzzon az iqariak ellen. Mióta Zimri lett a Legfelsőbb Bogur, azóta a rivális délkeleti birodalom
egyre arcátlanabbul provokálta a Szent Birodalmat. Rendszeresen megtámadták a hajóikat, portyázó
zsoldosaik a határvidéki tartományokat dúlták és lázadást igyekeztek szítani a helyiek között. De a
legsúlyosabb provokációjukra csak nemrégiben derült fény, amikor a wobih-k kezére került a keleti
kalózkirály levelezése az iqari uralkodóval, aki éveken át pénzzel, hajókkal és fegyverekkel látta el őt.
Kwateq azóta már többször megvitatta  a  kérdést  a  leghozzáértőbb törvénymagyarázókkal,  akik
egyöntetűen azon az állásponton voltak, hogy ez az érvényes szerződések semmibevétele volt. S
többen is idézték az isteni Strawus szavait A Törvény Elveiből, hogy az igazságos háború kilenc
indoka között a harmadik helyen áll a titokban mesterkedő ellenség cselszövésének lelepleződése,
mégpedig közvetlenül a hadüzenet nélküli ellenséges támadás és a hadüzenetet követő ellenséges
támadás után.  De nem az  ő  dolga volt,  hogy mindezt  elmagyarázza a  királyok királyának,  aki
természetesen maga is tisztában volt ezekkel a tényekkel. A Földreszállt Istenség ugyanis a jelek
szerint fejből tudta A Törvény Elveit, ahogy a szertartáskönyvet s még számos más munkát is. De ha
véletlenül el is kerülte volna a figyelmét ez a részlet, kétség sem férhet hozzá, hogy már többször is
mindent átbeszélt a törvénymagyarázóival. A kérdés csak az volt, hogy miért nem tört ki már eddig
is a háború. Ennek okaival kapcsolatban azonban a nagyúrnak pusztán sejtései voltak, az igazságot
ugyanis csak maga a királyok királya ismerte.

-  Ezt úgy értsem, Uram, hogy a Kincstárnak hamarosan készen kell  állnia a Nagy Hadsereg
felszerelésére? - kérdezte Seniwor némiképp merészen, hiszen a nagykirály nem is hozzá beszélt.
Tiarak maga is meglepődött egy pillanatra, s szemöldökét felvonva Seniwor felé fordult.

- Talán nem áll mindig készen?

Seniwor udvariasan meghajtotta a fejét.

- A föld alól is előteremtjük a pénzt, Uram, ha kell, de ahogy már több emlékiratban is jeleztem
hivatalom nevében:  a Nagy Hadsereg lábra állítása mindig sokkal  egyszerűbb,  ha a Hatszázak
rendkívüli adót szavaznak meg.

A nagykirály szemében haragos fény villant.

- Ezek szerencsére olyan kérdések, amelyekhez semmi köze sem neked, sem a hivatalodnak -
válaszolta Seniwornak ridegen, mire a Kincstár felügyelője fülig vörösödött szégyenében.

Kwateq nagyúr semmi pénzért nem szólt volna közbe. Tisztelte a Katonai Kincstár felügyelőjét,
aki az emberileg elvárhatónál is többet tett, hogy a nagykirály előtt feltárja a pénzügyek helyzetét,
de  tudta,  hogy  teljesen  feleslegesen  erőlködik.  A  királyok  királya  nem  szokott  hozzá,  hogy
ellentmondjanak neki és nem csak a hatalma volt meg, hogy mindig érvényesítse az akaratát, de az
esze is, hogy általában erőszak nélkül érje el, amit akar. Ritkán kényszerült rá, hogy ilyen nyersen
kelljen rendreutasítania valakit, de hát Seniwor házhoz ment ezért a pofonért, ez az igazság.

- Ha már a Hatszázak szóba kerültek… történt valami érdekes Abadaiban? - fordult mosolyogva a
nagykirály Kwateq nagyúr felé.

- Remek pletykáim vannak, Uram - felelte a nagyúr, pontosan tudva, hogy a királyok királyát a
legkevésbé sem fogják érdekelni pletykák.

-  Kiderül  belőlük,  hogy  a  Hatszázak  támogatni  fogják-e  a  legutóbbi  kérésemet?  -  kérdezte
nagykirály.

A nagyúr megrázta a fejét.



- Viszont meg tudom mondani, hogy melyik az a kétszáztizenhárom tagja a Hatszázaknak, akikről
egyértelműen tudjuk,  hogy  ellene  vannak a  kérésednek és  melyik  az  a  száznegyvennégy,  akik
hajlandók támogatni. S azt is, hogy a többiek pontosan milyen árat szabtak a támogatásnak.

A nagykirály halkan felnevetett.

- Igazán kár, hogy képtelenség mindegyiküket egyszerre kifizetni - jegyezte meg gúnyosan. - Ha
legalább összejönne a megfelelő számú támogató…

Kwateq tudta,  a nagykirály is  tisztában van vele,  hogy a Hatszázak még akkor is  gondosan
elkerülnék a döntést, ha valamivel több, mint a felük hajlandó lenne megadni a nagykirálynak, amit
kért. Ez mindig is így működött. Ha csak nincs túlnyomó többség egy javaslat mögött, a Hatszázak
bámulatos ügyességgel képesek halogatni a végső döntést. Ez a garanciája annak, hogy a királyok
királya ne vásárolhassa meg őket egyenként minden alkalommal, amikor csak szüksége lenne a
támogatásukra. Kisstílű, aljas, de ésszerű taktika, gondolta magában a nagyúr.

- Nyilván az sem lenne rossz, ha szeretett öcsém nem bíztatná őket kitartásra - szólalt meg újra a
nagykirály.

-  Oarak nagyúr sosem merne nyíltan szembeszegülni az akaratoddal,  Uram! -  felelte Kwateq
nagyúr sietve, nehogy úgy tűnjön, rossz színben akarja feltűntetni a nagykirály öccsét.

- Nyíltan persze, hogy nem - legyintett a nagykirály ingerülten. - Ahhoz túl alamuszi… Mindig is az
volt…

Míg a nagykirály beszélt, Kwateq a szeme sarkából Seniwort figyelte, aki kezdett magához térni
az iménti uralkodói dorgálás után, s most mohó érdeklődéssel hallgatta a nagykirályt. Nem volt
meglepő persze a  dolog,  hiszen Seniwor a  nagykirály  egyik unokaöccsének,  Akré nagyúrnak a
kegyence volt, s az ő támogatásával emelkedett jelenlegi hivatalába is. Márpedig Akré és Oarak, a
Szent  Ház  nagyurainak  vitán  felül  legértelmesebbje  és  a  legelőkelőbbje  között  sosem  volt
kifejezetten szívélyes a viszony. Akré el lesz ragadtatva, ha meghallja, amit a nagykirály mondott a
nagybátyjáról, nevetett magában Kwateq.

- Megígérhetem, Uram, hogy a Hatszázak tisztában lesznek vele, hogy a nagyúr véleménye nem is
állhatna távolabb a tiédtől… - felelte aztán a nagykirálynak.

***

Míg odakint zajlottak a királyok királya születésnapjának pazar ünnepségei, Dolker nagyúrnak, a
Szent Palota kormányzójának palotájában meglehetősen szokatlan társaság gyűlt össze a házigazda
meghívására.  Már eltűnt a nap a nyugati  látóhatár mögött,  mikor az első vendég, lefátyolozott
hordszékében megérkezett a palota belső udvarára.

A  magas  rangú  vendéget,  akit  mindössze  egy  testőr  és  két  nemesúr  kísért,  Dolker  nagyúr
udvarmestere fogadta, a legmélyebb tisztelettel, személyesen vezette be őt a palotába, s egyenesen a
palota könyvtárszobájába vitte,  majd megkérdezte,  hogy kér-e  frissítőt  és  hogy szüksége van-e
valamire, s amikor nemleges választ kapott mindkét kérdésére, magára hagyta a vendéget kísérőivel.

Egy jó órával később érkezett meg a következő vendég a palotába. Ez gyalog érkezett, hasonlóan
kisszámú kísérettel: mindössze két testőr és egy nemesúr jött vele. Ő nem a palota udvarára ment,
hanem egyenesen a főbejárathoz, felsietett a palota lépcsőin, s miután az egyik kísérője bezörgetett,
hamarosan ki is nyílt a kapu és az udvarmester az előző vendéghez hasonló udvariassággal fogadta
őt is és vezette be a könyvtárba, ahol a korábban érkezett vendég egy régi kéziratot lapozgatott.



- Bátyám! - kiáltotta a korábban érkezett vendég, s félretéve a szöveget, amelyet addig forgatott,
felemelkedett a helyéről és az újonnan jövő elé lépett, kezét üdvözlésre nyújtva.

-  Akré, mint mindig, itt  is te voltál az első! -  felelte az újonnan érkezett vendég nevetve és
szertartásosan átölelte öccsét.

- Hodrak nagyúr, hozhatok neked esetleg valamit? - kérdezte az udvarmester az új vendégtől.

- Egy kancsó jégbort és két kupát is, hogy az öcsémet is leitathassam. Úgyis túlságosan józan
életű! - felelte nagyot nevetve Hodrak nagyúr.

Az udvarmester kérdően pillantott Akréra, aki egy kézmozdulattal jelezte, hogy nyugodtan hozza
csak azt a kupát neki.

A bor hamarosan meg is érkezett, s az udvarmester sietve magukra is hagyta a testvéreket, akik
között közmondásosan rossz volt a viszony.

- Azt hittem, hogy nem fogsz eljönni - mondta Hodrak az öccsének a harmadik kupa bor után.

- Tudom: szerinted gyáva vagyok… - felelte Akré rezzenéstelen arccal, amivel sikerült annyira
meglepnie bátyját, hogy egy pillanatra a nagyúrban rekedt a szó.

- Meg a becsületről alkotott téveszméid miatt… - vágott vissza Hodrak, miután végre szóhoz jutott.

- Kényes vagyok rá, valóban - felelte Akré csendesen, s nagyot kortyolt a borából.

- Mire? - kérdezte tőle Hodrak megvetően.

- A becsületemre - mosolyodott el Akré. - Olyan kevés embernek van a mai világban, hogy aki még
nem tékozolta el,  annak nagyon kell  rá vigyáznia… De szerencsére téged nem kell,  hogy ilyen
gondok nyomasszanak.

Akré megjegyzésétől megfagyott a levegő a szobában. A nagyurakat kísérő wobih nemesurak: egy
Riqon nevű, aki Hodrak nagyúrral érkezett,  illetve Akré két kísérője,  Melqar és Notker urak a
haragtól sápadtan néztek egymásra, s Riqon keze a kardja markolatára siklott. Nem ez lett volna az
első alkalom, ha a két nagyúr emberei egymás torkának ugranak, de kétségkívül ironikus lett volna,
ha ma este sem marad el a tettlegesség.

- Szellemeskedhetsz öcsém, ahogy csak akarsz, de mindketten tudjuk, hogy mire készülünk ma,
úgyhogy ideje lenne leszállnod a magas lóról - mondta Hodrak hosszú gondolkodás után, mire Akré
szomorkásan lehajtotta a fejét.

- Remélem, nem késlekedik sokáig a nagybátyánk - dörmögte maga elé.

Ezután egy darabig senkinek sem volt kedve megszólalni, s kínos csend telepedett a társaságra.
Szerencsére Oarak nagyúrra valóban nem kellett soká várniuk. A megérkező nagyúr fogadta két
unokaöccse szertartásos üdvözlését,  aztán gyorsan kényelembe helyezte magát,  bort hozatott,  s
kedélyesen csevegni kezdett, gyorsan elfeledtetve az iménti kellemetlen jelenetet. De még mielőtt
túlságosan  belemelegedhettek  volna  a  Szent  Palota  jelentéktelen  intrikáinak  megtárgyalásába,
feltárult  a  könyvtár  ajtaja,  s  belépett  Dolker  nagyúr,  aki  mélyen  meghajolva  vendégei  előtt,
tisztelettudóan a vacsoraasztalhoz invitálta őket.

A három nagyúr és kísérőik át is vonultak a szomszéd terembe, ahol már roskadásig megrakott



asztal várta őket.

- Itt nyugodtan beszélhetünk majd. A ma este felszolgáló személyzet minden egyes tagja süket -
jegyezte  meg  Dolker  nagyúr,  majd  megmutatta  a  vendégeknek  a  helyüket:  Oarak  nagyúr
természetesen az asztalfőn kapott helyet, Hodrak nagybátyja jobbjánál, Akré a baljánál ült, Dolker
pedig az asztal túlsó végére került.

- A Szent Házra! - emelte a magasba boros kupáját Oarak, mire a többiek gépiesen utánozták őt, s
hamarosan felhajtották az első kupa bort.

A vacsoraasztalon szárított gyümölcsöktől lekvárokon át zöldségekig, cipókig, különféle húsokig
mindenféle ételek megtalálhatóak voltak, s hamarosan kezdetét vette a lakoma, amelyet időről időre
valamelyik vendég vagy éppen a házigazda szertartásos pohárköszöntője szakított meg.

Jó ideig egyikük sem beszélt, csak ette, amit elért s jóízűen itta hozzá a legnemesebb kerhoni,
omishi és raguni borokat. De ahogy telt az este, a hangulat kezdett feloldódni és hol egyik, hol másik
vendég engedett meg magának egy-egy óvatos tréfát, majd hamarosan kedélyes, de meglehetősen
céltalan társalgás kezdődött,  míg csak Oarak nagyúr kopogni nem kezdett az asztalon, s mikor
mindenki odafordult felé, mosolyogva így szólt:

- Éppen eleget kerülgettük a forró kását, barátaim. Ideje, hogy szót ejtsünk arról, amiért ma
összegyűltünk…

 


