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A Kezdet Krónikája
 

(Részlet a Szent Könyvből)

 

Mielőtt idő lett volna, már uralkodott a Három Ég Ura. Birodalmának nem vala határa, királysága
maga a létező, a létezés, túl testnek, láthatónak minden az törvényén, és határán. Hatalmas terület,
mit értelem be nem fogadhat, hiszen az csak a láthatóig ér, s azon túl, a szellem, mi az emberne kaz
lelke, s az értelem, csak igen kicsiny részben nyúla, s képes azt felfogni.. Nagy vala hát uradalma.
Szíve békés, nyugodt, mit nem rettent semmi és senki.

S ha létezett is volna ellenség, ki ő ellene akara törni, attól sem riadt volna meg szíve az ő
belsejében.

Mert hiszen nem léteze soha semmi, vagy akárki, tán bármi, mitől néki, a hatalmas Három Ég
Istenének félnie kellett volna.

Országát, mit alkota túl a láthatón, hűségesei népesíték be, kiket ő maga teremt vala.

Ám történe, hogy szívében megváltoza valami. Hiánynak érzete költözék abba, és nem oly sokára
elméjébe is.

A kicsiny mag lassan kihajta, és szép kis palántává lészen. Majd a gondolatok burjánzása erős
törzzsé vála, mit nem sok idő múltán ékes lomb koronáza. Gyümölcse, mit terme, édes vala igen
csak.  Az  első  nap  előtt  történt,  hogy  a  Hatalmas  döntést  hoza.  Nem  tanácskozván  senkivel,
cselekvésre száná el magát, hogy szíve hiánya élettel kiteljen. Mert oly nagy lévén az Ő lelke, mibe
belefére az mindenség, és még mindig marada hely is benne.

S annyira nemes lévén az ő isteni Lelke, hogy csak a teremtés és az élet töltheté ki az űrét, és
teheté vala azt teljessé.

Fogta hát csillagok porát, s nagy erővel kezde dolgozni rajtuk.

Erős kalapácsával üté vala össze őket, míglen össze nem állának egy egésszé.

Ama ütéseknek ereje szüle sok ezernyi szikrát, mi megtölté ama testnek belsejét, és ragyoga vala
az fenségesen.

S nevezé vala azt a testet Napnak.

Nagy kárpitot is hasít vala, szépet, mélykéket, vagy tán inkább feketére hasonlót. Kifeszíté vala az
magasságban, és nevezé el azt mindenségnek.

Vevé az Napot, és illeszté reá ama kárpitra.

S a Nap, mint király uralkoda vala az égen. De egy király nem lehet hitves, és család nélkül,
megalkota vala hát a királynét, és nevezé el azt Holdnak. Megalkotá a királyi családot is, és a
kicsinyeket hívja vala csillagoknak. Ezek valának az égboltnak, az seregei, mik tündökölnek vala ott
fent.



Kárpit pedig, mit kifeszíte, lévén a határ az ő országa és az születő új teremtettség között.

Az Első lépés így mene vala végbe. Vannak, már határok miket be lehet tölteni vala.

Eljöve a Második lépés, s folytatá az ő nagy munkáját.

Újra vevé az csillagoknak sok-sok porát, s most gyúrni kezdé vala azt. Gyúrja, és formálja vala két
kezében. Azért formála vala gömbbé, mivel az illék vala a tökéletességhez, minthogy ő maga is
tökéletes.

Eme újakat nevezé planétáknak, és nevet ada mind akárhánynak, és helyezé őket a Nap köré, s
azt pedig a középre.

Erejét nem kíméli vala. Serényen dolgozék, hogy gondolatai szép fáját a valóságba alkossa vala.

Így mene végbe a Második lépés, hogy aztán következhessék vala az Harmadik lépés.

S ez kis lépés vala, mert csupán annyi történe, hogy ahogy a planéták mozognak vala a Király
körül, s a Hold Golund körül úgy kialakulának az napszakok. Megszülete az nappal, és lészen a
Napnak birodalmává, és megszülete az éjszaka, és lészen királysága a Holdnak.

Így elválának az napszakok, és léterjövének a napok.

S ezzel lészen vége az Harmadik lépésnek.

Aztán halada tovább az tervei mentén, és belelépe a Negyedikbe.

Vevé az első bolygót, és nevezé vala azt Golundnak. Megemelé a földeket, és egészen magasra
emelé vala őket. Vizet is alkot vala, amit elhelyeze az földek köré.

A kontinenseket nevezé Roseannak, Edomeiának, Denthornak, és Temerisnek.

Az Negyedik lépést az Ötödik követé.

Fákat ültet, füvet sarjaszt, virágokat plántál.

Medret vág, és belé küldé a vizet, s megédesíté azt. Medret, tónak és folyónak. Hegyet emel vala,
és völgyet váj. Vulkánt tornyoz és dombot épít. Fúja egyet, és lehelete többé meg nem álla, s nevezé
vala azt szélnek. Fent, jó magasan felhő születék, mi adhat árnyékot, esőt és havat. Mindez történe
az Ötödik Lépésben.

Mikor ez megtörténik vala, Hatodik lépésként kezdi nyüzsgővé tenni a világot.

Élettel tölte meg vizet, levegőt, földet, s azoknak belsejét. Lesznek madarak az égben kicsik és
nagyok egyaránt. Alkot állatot a földre is, mi jár. Egyik ugrik, másik sebesen rohan vala.

Egyik szürke, másik barna, a harmadik aranysárga, egyiknek van sörénye, de a másiknak nincs.
Beletekinte a vízbe, s látá, hogy ott még semmi nincs mi éljen. Alkot vala hát halakat, egész kicsinyt,
és nagy óriást, egész pezsgő sokadalmat.

Mikor pedig odébb tekint, látá, hogy van még hely, hát alkot vala mindenféle rovart, bogarat, és
csúszó-mászót.

Sokszínű vala az élet maga is, így az állatok és rovarok is sokszínűek valának.



Lakoza minden lény a néki legkiesebb tájékon, mert oda helyezé őket Istenük.. Pezsdül vala már a
táj, s élet tölté be Golund egészét.

Így végződék az Hatodik lépés.

S eljöve az ékkő megalkotásának ideje is, mint egy koronának fényes díszének.

Eljöve a  Hetedik lépés mikor a  Három Ég Istene megalkotá az  értelmeseket,  hogy uralják,
vezessék a sokféle vidéket.

Elsőnek alkotja vala Aoreoulust és Baneát, Waltaritt és Guneiát, Chlodiont és Lidiát, valamint,
Mernt és Mereint.

Egyszerre formálá őket meg, és egyszerre ada nekik életet is.  Három párt helyeze Temeris
közepébe, s lesznek ők három királyság ősei.

Aoreoulus és Banea Castaniola első ura, és úrnője.

Waltari és Guneia Vellatinát lakják vala, míg Chlodiont és Lidiát Nifranca területén telepíté le,
legyenek annak urai ők s gyermekeik.

Az  utolsó  nemes  párt,  Mernt  s  Mereint  Roseanba  vivé,  s  általuk  jöve  létre  Merningham
királysága.

Tágas teret ad vala mindegyiknek, hogy életük boldog lehessen. Vevé kezébe újra az alkotó
elemeket, és alkot vala belőlük két párt.

Hearon dem Gerdameszt és párját Norian dem Gerdameszt, s Szemanion országát ada vala nékik
örökségül.

S vala Rosean földjének egy része még üresen, s nevezteték az Livigilnek. Eme földnek lőn urává
s úrnőjévé Nasszeu den Naraton, és párja Nasszairin den Naraton.

E két pár vala az angyalvérűek ősei

Itt essék szó ama szörnyű árulásról, mi történe oly régen.

Ugyanis ama napokban Hearon dem Gerdamesz nemzé vala Izi-Sindart, kit választa vala maga
után az másodiknak. De az nem vala elég annak, lelkinek, mert ő első akar lenni, mindennél jobban,
és mindenek felett.

Eme érzést melengeté vala az ő kebelében, táplálgatja, növesztgeti, és vára vala a megfelelő
alkalomra.

Választ vala párt magának, Nasszeu dem Naraton lányának, Fenniának az személyében. S lészen,
hogy frigyük megkötteték, és élének vala ők együtt, s nemzenek sokakat az angyalvérűek népeinek..
De ahogy szaporoda vala az élet Golundon, úgy nő a sötétség ama szívben, mi uralomra tör vala saját
atyja ellenében is.

Szít  vala  lázadást,  és  állíta  sokakat  maga  mellé.  Először  az  angyalvérű  királyságban,
Szemanionban, de aztán minden népből, kiket alkota a felséges Isten.

De Fennia, és Izi-Sindar utódai közül sokan nem állának atyjuk, s anyjuk oldalára, Fennie viszont
követé az ő hitvesét annak rettenetes, s megannyi halált fakasztó árulásába. S Izi Sindar árulása



együtt jára a vérengzések, és háborúságok idejének eljöttével, mi az óta is tart vala.

Mert ugyan nem állandó a háború, de mégis a világnak része immár. Háborúját azonban nem
tudá vala megnyerni, mert többen valának a hitben erősek, kik a jót választják, és elűzik vala őt, és a
vele tartókat messze vidékekre.

S ez prófécia szerint hosszú azon koroknak sora, mígnem a gonosz teljesen legyőzeték vala.

Lépvén most vissza örömtelibb dolgokra, szóljon eme krónika a többi értelmes megteremtéséről.

Folytatván munkáját a Három Ég Ura, megalkotá a graulokat, s helyezé vala őket a Tölgyfal
erdősségbe, az lévén az ő országuk.

Ősatyjukat nevezik vala Higannak, azaz Erős Tölgynek, ősanyájukat pedig nevezék Hueloniának.

Teremté vala aztán a feurdokat, ezen elzárkózó népet s helyezé őket a Temeris hegyeibe honna
elszármaztak vala Denthor, és Rosean hegyeibe.

Nekik első urukat Riggának hívták, azaz Szárnyalónak, mivel ő volt ki uralma alá hajtá az első
curaggot, néki hitvese vala pedig Ritinia, azaz Csiszolt kő. Riggát azelőtt Eponnak nevezék, ami
magasban járót jelent.

A harcharosokat a Szigetvidék földjébe plántála vala..

Kezdetben pedig vala Theodosius Mikhaél, és hitvese Eiriné Anastasia kiktől származik népük
minden az nemzettsége, s azoknak fejedelmei.

Létrejöve vala még korábban Denthor, a vulkánoknak az földje. Ide plántála vala el az mah-za-
tharok népét. Ők származának vala Mámuntól és Zaminától.

S megalkotja vala a mizindárokat, kik lakoznak vala a Nagy Déli Hegység bérceinek közén. S ha
már a hegyekben járunk, szólhat itt a krónika arról, hogy a Három Ég Ura a Nagy Déli Hegység
urainak megalkotja vala a logadok népét.

Mizindar s logad közt nem vala versengés.

A logadok lakoznak vala  a  hegyeknek az  vidékin,  s  annak fennsíkjain,  míg  a  mizindarok a
hegyektől ölelt gazdagon termő földet birtokolják, s gondozzák

S a mizindarok első párja vala, GAaronapili, és Gegolu az ő felesége. Ők azok kik nemzék vala
eme népet, és sokasíták vala el.

A logadok atyja Holló  Odin,  anyja pedig Fehérsólyom Frigg.  Nemzének vala sok utódot,  és
megalkotják vala így a logadoknak az népét.

Ezek a népek népsíték be egész Golundot.

 

Így ment vala végbe az Hét Lépés munkája, mit a Mindenség Ura. a Mindenség királya végeze el.

És szíve megnyugoda vala, mert látta, hogy munkája gyümölcse szép és jó vala.



Építés kora G. Sz. U. 1351
(Napjaink)

 

Prológus

 

Borotavaéles penge hasította fel a szerencsétlen matróz nyakát. Az acél nyalta sebből spriccelve tört elő a
vér, bele egyenesen a támadó szemébe. A szerencsétlenül járt fickó saját kezével igyekezett volna betapasztani
a sebet, megmenteni saját életét, de ujjai között folyamatosan elfolyt a karmazsin szín élet, és vörös tócsába
gyűlt alatta.

Lassan elcsitult az acél éneke, a nyöszörgő sebesülteknek megadták a halál kegyelmét, és immár csak a
Sirályok rikoltozását, a vöröslő hullámok plattyogásást lehetett csak hallani.

Hét hulkból, és a védelmükre rendelt négy gályából állt ez a kereskedőflotta mely Vellatinából hajózott ki
egy éve, és az utóbbi négy hónapban a Denthori emirátus északi partjait hajózták végig. Két napja hagyták
maguk mögött Huludzsa kikötőjét, és az Emberfej-félsziget megkerülésének a felénél tartottak éppen. A Nap
már  elérte  a  delelőjét,  és  pokoli  hővel  zúdította  a  velatinokra  aranyló  sugarait.  Alig  lehetett  odafent
megmaradni. Csak a tengeri szél enyhítette valamelyest a kánikulát.

Don Renato de Augustino jeges bort iszogatott, a kormány mögött felállított nyitott, zöld és sárga pavilonja
adta árnyékban, miközben Esperanza hárfajátékát hallgatta. Hajóján, a Kalmár Erszénye nevű hulkon töltötte
idejét, mikor az elülső bástyától futva ékezett az őrszem, aki jelentette, tizenkét gálya tünt fel előttük. Az egyik
öbölből úsztak elő az imént. Don de Augustino nem habozott azonnal kidta a parancsot a fordulásra, és a
Huludzsába való visszatérésre, viszont ugyanebben a pillanatban megérkezett egy másik őrszem, csak ő a
hátsó bástya felépítményről. Tizenkét gálya mögöttük is, jelentette.

Ez változtatott a helyzeten, és a fordulásból megály lett. Megpróbálhatnának áttörni ám ez a flotta nem
katonai  flotta,  ezt  don Renato  id  tudta  jól.  Mérlegelve  a  helyzetet  arra  jutott,  megpróbál  egyezkedni  a
kalózokkal. Hisz csak azok lehetnek bár egyetlen halálfejes fekete lobogót sem látott.

Felajánlja  nekik  az  áru  jó  részét,  meg  a  teljes  flotta  legénységének  a  felét,  hogy  azokat  elvigyék
rabszolgának. A többiekkel vissza fog tudni jutni Vellatinába. Ha ez nem sikerülne, odaadja a teljes készletét,
és csak annyi embert fog kérni amennyi egyetlen hajó elvezetéséhez elegendő. Az összes többit átadja.

A huszonégy gálya lassan közelebb úszott, és oldalra fordult.

- Dio mio – szaladt ki a vér don de Augustino arcából mikor belátta mekkorát tévedett. Nem lesz semmiféle
tárgyalás. A következő pillanatban három fekete tollú nyílvesző állt ki don Renató mellkasából. Élettelenül
bukott át a korláton és csobbant bele a langymeleg vörös hullámokba. A Tűz-tenger hullámsírba temette a
dózse nemesét.

A nyílzápor percekig tartott, és brutális pusztítást vitt végbe. Miután az íjászok befejezték munkájukat
fekete ruhás, és sisakos, arcukat fekete kendővel eltakaró férfiak szálltak át a kereskedőhajókra, és végeztek a
túlélőkkel. A legtöbb evezőssel az evezőik mellett végeztek.

 

Miután minden tetemet behajítottak a vízbe, kihajóztak a nyílt tengerre. Egy hétig javították, és tüntették
el  a  támadás nyomait.  Újabb három nap múlva  újabb gályák érkeztek.  A  hét  hulk,  és  a  négy gálya  új
legénysége. Évekig tanították valamennyi férfit mire a matrózok, és evezősök megtanulták a maguk, és mire a
tisztek, katonák, kapitányok is megtanulták szintén a maguk nyelvjárását. Azt, ahogy egy úr, vagy éppen a



kikötők népe beszéli a dózse országának nyelvét.

Arszlán, és Hassef elégedetten nézték a munkálatokat. Embert alig veszítettek, csak a gályák katonái
okoztak kisebb problémát, de az a húsz, aki otthagyta a fogát a támadáskor igazán megérte a zsákmányt. Két
nap múlva a két férfi elvált egymástól.

Arszlán csónakba szállt és visszatért saját hajójára.

- Aztán ne felejts el időben meghalni – szól utána Hassef.

- Ne aggódj. A megfelelő időben, a kellő jelre azonnal feldobom a talpam – felelte mosolyogva, majd pipára
gyújtott.

Két, egyenként tizenkét hajóból álló kisebb csapatra bomlott a támadó flotta majd az Őr-szigetektől távol
hajózva visszatértek a hazájukba.

Másnap új legénységével, a vellatin kereskedő hajóraj folytatta útját eredeti célja, Livigil felé.

 



I Rész Szálak

I Könyv A pók hálója

I. Fejezet: Az asztaltársaság

 

Sötét éjjelen, sötétbe öltözött úr foglalta el, rideg tróntermének zord falai közt, hideg márvány
trónusát. A levegő fagyosan párállott, csaknem megdermedt. Ha valaki kinyújtotta volna kezét, hogy
megtapintsa, tán meg is tudja érinteni.

Így festett Seol-mar-dúm gyomra, a magas és csupasz Kelmarna-hegy tetején.

Ezen vár ura igencsak kedvelte az erős drámaiságot elegyítve nagy ívű színpadiassággal. Minél
inkább kifejezésre akarta juttatni; vele senki sem dacolhat, hisz az alvilág, legyen szó bármelyik
vallásról is, erői állnak az ő szolgálatában. Seol-mar-dúm éppen ezért épült úgy ahogy. Díszletnek
egy földre szállt istenség magánpoklához. A mind tökéletesebb illúzió kedvéért, a hatalom mind
biztosabb kézben tartásáért nem átallott az alant szféráiban lakozó, a fátyolon túli világ víz nélküli
helyein bolyongó valódi démonokat, szellemeket átcitálni a valóság határának ezen oldalára.

Ezen minden részletében alaposan megtervezett, fekete erőd sziluettjei, élesen rajzolódtak ki a
holdfényes, felhő nélküli égbolt előtt.

A várat gondosan tervezték egyszersmind a jól védhetőség, a bevehetetlenség végett, másrészt
annak deklarálására, hogy az, ki ezen zordon falakat bírja, az uralja egész Edomeiát. A fekete ruhás
várúr pedig monstre építményt hozatott létre, mert nem akarta, hogy bárki is megkérdőjelezze eme
általa elévülhetetlennek vélt jogát.

Seol-mar-dúm kősáncokból kinövő tornyai büszkén törtek fölfelé. Csúcsaikon ott lobogott hegyes
zászlótartó rudakon a nagyúr lobogója.

Vérvörös alapon a zászló felső részén félkör alakban egy csillag, a hold, a nap, alattuk egy fa volt
látható, alattuk egy folyó hullámzott szintén félkör alakban. Balról pedig egy fekete sárkány kitátott
pofája készült elnyelni mindegyiket.

Úgy  tűnhetett,  mintha  ezek  a  büszke  bástyák  hegyes  rúdjaikkal  a  fenti  mennyet  kívánnák
megostromolni,  hogy  letaszítsák  onnét  a  csillagokat  melyek  háborítatlan  tündöklése  zavarta
büszkeségüket. A tornyokon körös-körül visszataszító ábrázatú vízköpők sorakoztak.

A vízköpő szikla gólemek olyan ábrázatba merevedtek mintha ők tartanák a tetőt. Merev kőarcaik
a harag grimaszába szilárdultak, vak szemeikből valahogy sütött a gyűlölet.

Maga a várúr is hasonló arccal tekintett bele minden nap Golund arcába. Csak az látta a benne
diktáló keserű haragot, az uralkodásban vigaszt kereső csalódottságot, akinek volt hozzá szeme. Aki
belátott a kapzsiság, a hatalomvágy, és az uralkodni akarás álarca mögé, alá. Mert azt viselt nap-nap
után, viszont ezt szinte senki sem vette észre, mert a teremtett lények többsége, jött rá Észak
parancsolója újra és újra régtől fogva,vak. Csak azt látja ami előtte van. Vagy mert ennyire képes,
vagy mert így akarja, nehogy szembesülni kelljen az igazsággal ami néha egyenlő a halálos ítélettel.

Senki nem láthatta sebzettségét. Ő csak többet akart annál, ami jutott neki. meg akart javítani
valamit ami rosszul működött. És mi lett a vége? Gyászos vereség. Szégyenletes menekülés, és



megfutamodás. Pedig úgy tűnt győzni fog. Nem így lett. a gondolatra összeszorult az ökle.

A vastag falak pentagramma formát adtak ki, és a sötét csillag öt csúcsában öt torony állott. A vár
szívében pedig a fő torony uralkodóan emelkedett társai fölé kört formázó fal ölelésében melynek
tetejére körben egyetlen hosszú kőkígyót faragtak ki. Minden torony körül köd lebegett. Átlátszó
gyönge fátyol, ami csak a vonalakat homályosította el. Rossz érzések, gonosz gondolatok sugároztak
belőlük. A tornyok közötti falakra olyan szavakat írtak fel melyek egy ostromló sereg tagjait képesek
szétzilálni.  Vagy  a  harc  abbahagyására  indítják  őket,  vagy  menekülésre,  vagy  a  társaik  ellen
fordulásra uszítanak. A tornyokat öt falrész fogta közre, és mindegyikre más szót írtak. Az adott
falszakasz minden egyes kövébe belevésték ez a szó.

Ezek a szavak voltak azok: Észak-keleten az irigység, dél-keleten a hazugság-, ami az irigység
édes testvére-, délen a megcsalás, dél-nyugaton a rettegés, itt van a főkapu, és végül észak-nyugaton
az árulás. Minden bástya démonai ezek közül az egyiket árasztották magukból.

Seol-mar-dúm egy magas, csupasz hegy fennsíkján feküdt. Ez a hegy volt a Kelmarna messze
fenn, északon. A Kelmarna gyomrából ered a Romliddon folyó, és végig folyik a Kis-mal-der alföldön,
amelynek a végén lévő sziklafalról zúdul alá a mélybe. Vizét az Qir-Arnon tó gyűjti össze.

Romliddon azt jelenti: fertőzött vér, mert a víznek ugyan semmi baja nincs, de büdös, és vöröses
színű. Így a vándor nem iszik belőle bármennyire is szomjas legyen. Sokan haltak már szomjan a
folyó partján. Szomorú vég, az, amitől karnyújtásnyira van az életet. A föld melyet átszel, Kis-mal-
der. A neve annyit tesz: Hol minden a vég felé mutat.

A föld a kőfák alatt szürkés mintha hamu lenne, és éles apró kavicsok pettyezik. Itt-ott buckák
emelkednek, amik az őrtornyoknak adnak otthont.

Ez volt a birodalma a bukott úrnak kit hajdan elűzött a Hearon dem Gerdamesz által vezetett Nap
szövetség,  lázadása  miatt,  ami  elbukott  háborújához  vezetett.  Elzavarták  Golund  akkori  urai,
legyőzték, mire ő menekülni kényszerül. Elbújni, akár egy egér, aki a macska elől rejtőzik. Ide jött
északra, hogy évszázadok alatt újra felépítsen valamit, amivel újra megpróbálhatja majd elvenni azt,
amit a magáénak gondolt. Hasábok a tűzbe. Nem csak ez, vagy csak az. Nem. Több minden szította a
kohót benne, ami talán a szíve, vagy a lelke volt, ha még maradt abból valami. Eszébe jutott az első
nap mikor megérkezett Edomeiába. Mi volt az első dolga? Harcolni. Maradék, megvert, szétzilált
csapatait az Anák népek ellen kellett vezetni.

Seol-mar-dúm hegynyi kövei, Izi-Sindar erődje, uralta egész északot. Nem tartozott hozzá saját
ország,  hanem  Fulgorg  ölelte  körbe.  Fulgorg,  déli  szomszédja  a  Jég  perem,  ami  mintegy
határvidékként szolgált Baa’lon, és Gosorra felé, keleti pedig Kedjor Hemland.

Egy vár, királyság nélkül, ami mégis mindent ural.

Most  is  ott  ült  a  mélyben  megbúvó  hatalmas  tróntermében,  fekete  márvány  trónján.  Keze
mozdulatlanul feküdt a trón karjain, melyek egy-egy lefelé logó kézfejben végződtek.

Terme olyan volt, mint egy kripta kedvelt teátrálissága miatt. Mintha már életében eltemette
volna magát, ez pedig tőről-végről valóban igaz volt rá, minthogy valóban készségesen megtette a
legszörnyűbb gonoszságot is, ha épp úgy fordult élete menete. Nem egy kalmár, miniszter, kancellár,
pénzmester  ért  borzalmas  véget,  hála  Izi-Sindar  bérgyilkosainak,  a  Fekete  Háremnek,  ám  az
összképet nézve Edomeiában oly stabil alapokon állott a pénz, a gazdaság amilyenről Golund jó része
csupán álmodozott, részben pont a Sindartól való félelem miatt. A stabil kincstár, a stabil alapok
fontosságát még atyjától tanulta, viszont a tanultakat kiegészítette a maga nem épp makulátlan
módszereivel.



Kedjor  Hemland,  Fulgorg,  Baalon,  Gosorra  de  még  valamelyest  a  nomád  minoturuszok  is
megtanulták; az erszény soha nem lehet teljesen üres. Még akkor sem, ha Seol-mar-dúm hadisarccal
felérő éves juttatásokat hajtott be minden egyes északon élő néptől.

Lehetett egymással háborúzni, meg is történt, egymástól elvenni, meglett, vagy épp a másiktól
visszanyerni a Seol-mar-dúmnak átadott összeget, lehetett belháború, akadt is jócskán, ám egyetlen
dologgal mind a vesztes, mind a győztes félnek tisztában kellett lennie. Az adót be, kell, fizetni,
tönkremenni  viszont  tilos,  még aszály,  sáskajárás,  járványok  esetén  is,  még,  ha  a  befizetésért
cserébe a fél királyság koldusbotra is jut, az uralkodó pedig csak kenyeret eszik hozzá meg bor
helyett vizet iszik.

Aki mégis vétkezik eme törvény ellen, tönkreteszi az országát, azt egy éjjel a Fekete Hárem
kéjbérgyilkosnői fogják meglátogatni. Ezek a csaknem teljesíthetetlen szabályok betartása szépen
féken tartott minden urat itt északon. Ezek, meg a Fekete Hárem, illetve a fulg légiók amennyiben
arra lett szükség.

Miután mindenki megtanult, mik is a törvényei a világnak Edomeiában, onnantól már senki nem
akart változtatni rajta. Aki igen az meghalt. A többség úgy volt, ami működik azt mindek háborgatni.

A várúr trónjának két oldalán, két márvány kígyó magasodott, melyek a megszólalásig olyanok
voltak mintha élnének. Szemük vörös rubinból készült.

A  kígyók  előtt,  parázstartókon  izzott  a  parázs.  Az  elhalt  tűz  maradványai  különös  fénnyel
borították be Sindar holt sápadt, ám mégis szép vonású arcát. A fény megvilágította kissé a ruháját
is.  Fekete  gyapjúnadrágot,  combközépig  érő  bársonyzekét,  és  királyi  székén  szétterülő  sötét
bíborszín, fekete selyem szegélyű nehéz brokát köpenye.

Lábán egyszerű fekete bőrcsizma, kezein kesztyű, amely jóval a csukló fölött végződött.

Trónjához öt lépcsőfok vezetett föl, azokon pedig a várfalakon lévő öt szó volt olvasható. Irigység,
hazugság, megcsalás, rettegés, árulás.

Termének két oldalán öt-öt oszlop állt és tartotta a sötétségbe vesző mennyezetet. Mindegyik
előtt  szürke tunikát viselő vértesek álltak,  akik a fulgok közül kerültek ki.  Feketével Izi-Sindar
címerét  hímezték  a  ruhájukra,  alá  pedig  a  Jégsárkányt.  Ők  Sindar  népéből  valók  voltak,  hisz
valamikor ők maguk is vagy az őseik a szemanok közé tartoztak. Fulgorgnak saját király parancsolt,
aki viszont engedelmességgel tartozott Seol-mar-dúm urának. Nem igen akadt Golundon még egy
valaki,  akinek  egy  király  a  helytartója.  A  fulgok  királya,  Kvontrona  den  Lilidron,  a  trónushoz
felvezető lépcső előtt kapott helyet. Jobbra, öt lépésnyire tőle Izi-Sindar kedvenc játéka állt. Vörös
márványból faragott sárkányláb forma, derékig érő tartón pihent a sakktábla melynek mezőit fekete,
és fehér márványból készítették. A mezőket fehér márvány táblába mélyesztették. A bábúk, fehér, és
feketére festett elefántcsontból készültek. Éppen egy mérkőzés közepén állt meg a játék. Sindar
mindig csak maga ellen játszott, mondván, hogy neki csakis önmaga lehet a legméltóbb ellenfele.
Mindig törekedett rá, hogy megtalálja saját cseleinek ellenszerét, kijátssza saját magát. Igaz volt ez
a haditervekre is. Az ellenségei ugyanezt fogják tenni, és ő nem akart semennyi esélyt sem hagyni
neki a győzelemre. Ha ő találja meg saját maga hibáit, akkor ki is tudja majd javítani azokat.

Az oszlopokban fali karokon hármasával égtek a fáklyák. Igen csak távol lehetett a külső fal az
oszlopoktól, mert a köztes teret vaksötét töltötte meg, ami azonban koránt sem volt élettelen. Éber,
nyílpuskás őrök bújtak meg bennük, akik egyik szemükkel folyton urukat lesték, míg a másikkal a
terem közepén álló tölgyfa asztalt.

Az asztal körül Izi-Sindar leghűségesebb szövetségesei ültek, már ha hűségnek lehet nevezni, az



önző, mindent magának akaró hatalomvágyat. Mert ez fordította egymás ellen őket, és akkor kitört a
háború, de ez is ültette le őket most egy asztal mellé.

Mindegyikük kész lett volna megölni a másikat új területekért, nagyobb hatalomért, befolyásért,
pénzért,  vagy csak egy  félre  értett  félmondatért.  Amíg azonban volt  olyan dolog,  amit  nem a
jelenlevők  uraltak  addig  készek  voltak  együtt  harcolni,  és  nem egymás  ellen,  azért,  hogy  azt
megszerezzék.

Mindent uralni kívántak. Egyedül. Csak ők. Mindent.

Izi-Sindar táplálta is bennük ezt a vágyat.  Álmokat,  dicsőséget tárt eléjük. Golundot melyen
mindig annak volt a legnagyobb birodalma, akivel éppen beszélt. Jól bánt a szavakkal. A karddal is,
de a szavak… A szavakkal szinte bármit el tudott érni. Azt is, amit karddal nem. Pusztán beszéddel
nyerte meg magának fél Golundot. Várak, még olyanok is melyek évekig állták volna az ostromot, és
városok nyitottak neki kaput a Meghasadt elmék háborújában, pusztán tárgyalások révén.

Az asztal körül tizenegy szék állt. Öt jobb oldalon, öt baloldalon, és egy az asztalfőn a trónussal
szemben. Az asztalon négy egyenként hatágú gyertyatartó adott fényt, középen pedig papírtekercsek
sorakoztak.

A jelenlevők közül senki nem szólt semmit, csak néma csendben gondolataikba mélyedve ültek.

És ott, a gondolataikban bujkált az őrületnek az a szikrája, ami képes arra, hogy lángba borítson
minden vidéket. És ez nem volt más, mint az éhség. Éhség a korlátlan hatalom, az abszolút erő, és a
teljes uralom iránt. Éhség mely elhatott zsigereik legmélyéig, elméjük legtávolabbi zugaiig.

Egységbe tömörítette  őket,  mert  csak együtt  lehettek elég erősek ahhoz,  hogy legyőzzenek
mindenkit, aki csak az útjukba áll.

És  ugyanaz  tette  őket  ellenséggé is,  mert  amint  ezt  elértik,  rövid  időn belül  egymás ellen
fordulnának, hogy végül csak egy legyen az, aki uralkodik.

Itt volt a sah, Baalon ura, és a sarru, Gosorra uralkodója. A két birodalmat északon, és keleten a
Vender-hegység,  délről  a  tenger,  nyugatról  meg  a  Farkas  puszta  határolta.  A  Farkas  puszta,
Jégperem, Vender-hegység, és a Baalon által határolt területen terül el Gosorra. Baalon főváros
Babilon, míg Gosorráé a gyönyörű Ninua.

A Vender-hegy északi vonulata pedig már a minotauruszok törzsek határa. Nekik három hely,
három törzsük szerint, pont a sarru, és sanisah mellett. Azok mellett, akik ellen annyiszor vezettek
portyákat.

Hosszú ujjú felsőruhájukat, mely a törzsűknek megfelelő színben virított, sodronying fölé húzták.
A felsőruha térdig ért.

A láncszemek zörgéséből lehetett tudni, hogy ott van rajtuk a láncing. Lent, vastag nadrágot,
szőrmés lábszárvédőt, bokáig érő bőr lábbelit viseltek. Zepah, és Binnum fekete bundát terített a
hátára,  míg  Tolburd,  vastag zöld  köpönyeget  viselt.  Mindhármuk fejét  egy  minotaurusz  fejéről
lenyúzott, szarvas irha fedte. Emlékeztető a régiek idejéből, az atyák korából. Fegyver nem volt
náluk, ahogy senkinél sem a tanácskozáson részvevők közül.

Az egyik törzsük a hegyoldalt, és annak fenyveseit lakta egészen a z Edrai dombságig. Itt élt az
Öklelő nevű törzs,  Binnum patriarcha vezetésével.  Területüket  fenyvesek borították,  és  völgyek
szabdalták. Az ő színük a kék. Mindhárom törzsnek megvan a maga színe, és soha nem vennék fel a



másik törzs színét.

Az Edrai dombságtól, a Jég-peremig a Tüzes pata törzs lakott. Az ő patriarchájuk a mogorva
Zepah. Az ő színük a vörös. Az Edrai dombság északi, déli  lejtői,  Jégperemtől délre, a Vender-
hegység észak-keletei oldala, és a Kristály - folyó közt elterülő pusztában él a Dübörgők törzse. Ők
zöldet és feketét viseltek felsőruhájukon.

A feketét nyugodtan viselhette bármelyik törzs, mert a fekete semleges szín, hisz az a halál színe.
Az pedig nem nézi, ki melyik patriarcha alá tartozik.

A folyótól keletre, a Jeges tengerig, a Sárga tenger hatalmas kiterjedésű, homokbuckáktól sűrű
sivatagja a Légió otthona. Ez az ő földjük. Ők két széket foglaltak el, csakúgy, mint a palagirok. Az
asztal jobb oldalán ült a palagir császár, Go-Murakami, kit koronázása előtt Dobunaga no Nameo
néven  ismertek,  és  sógunja,  egyben  főtanácsosa  Akutagawa no  Agatanori,  a  légió  két  vezére,
mellettük pedig a thán.

A légió, nem fog beszélni. Eljönnek, mint Kvontrona király, meghallgatják, amit végezniük kell és
megteszik. Mikor Izi-Sindar lázadásának veresége biztossá vált a Meghasadt Elmék háborújában
akkor megparancsolta azoknak a szellemeknek, kik a látható és nem látható világot elválasztó fátyol
mögül csatlakoztak hozzá, hogy menjenek, és az útjukba kerülő minden embert szállják meg.

Amikor  a  démonok  ezt  megtették,  utána  egész  városok  és  vidékek  váltak  lakatlanná.  A
megszállottak elözönlötték a kikötőket és elvitték az ott horgonyzó hajókat. Mindazok, kiknek lelkébe
egy ilyen lény beköltözött fokozatosan elvesztette emberi mivoltát, külsejét. Bőrük feketére változott,
szemük sárgára. Mindegyikük örökös páncélt viselt. Nekik ugyanis a bőrük volt a páncéljuk, ami
viszont keményebb volt a kontinens összes vértjénél.

A légiónak, két vezére van. Társaiktól megkülönböztette a termetük, majd tíz láb, a szemük jeges
kékje, mely hasonlított Zsoldoséhoz.

A fulgok, és a légió adták Sindar seregét, tanácsosait, kémeit. Ez utóbbi kettőt a fulgok. A légió
csak erő volt, ami mögé kellett az irányító értelem. Ez a két nép hűségben még a palagirokat, Seol-
mar-dúm, őrizőit  is  megelőzte.  A minotauruszok abszolút kezelhetetlennek bizonyultak a maguk
barbár, nomád életével.

A Jég-peremet, ami az őt körülevő hegyek örök jégbe vessző bércei miatt hívnak így, lakták a
palagirok.

Ők  a  határőrei  Izi-Sindarnak.  Őseik  valamikor  régen,  a  mizindárok,  logadok,  harcharosok,
graulok, mah-zah-tharok, és feurdok soraiból kerültek ki.

Mire jó egy háború? Győzni, hódítani, sérelmeket megtorolni. És mindezeket a lehető legszebb,
legnemesebb célok, és ideák mázába lehet forgatni. Így tettek a palagir ősök is. Mára a Jégperem
lakói se megjelenésben, se nyelvükben, nem emlékeztettek arra ahonnét jöttek. És erre senki nem
tudta  a  magyarázatot.  Két  generáción  belül  teljesen  megváltoztak.  Testük  alkalmazkodott  a
Jégperem  hegyeihez  ahol  először  telepedtek  le.  Alacsony  termet,  mandulavágású  szem,  erős
szemöldökcsont, sárgás barna bőr. A hegyekben jobban szolgál az alacsony termet, mint a sudár. A
hóviharban jobban szolgál a vágott szem, mint a kerek. Nyelvükhöz hasonló sem akadt.

Úgy  beszélik  népük  születésének,  a  testük  drasztikus  megváltozásához  a  Jégsárkány  első
hirdetőjéhez volt valami köze Mikor Izi-Sindar elfutott, az őseik futottak vele együtt ők is.

És sokáig futottak. Ők futottak majdnem a legtovább Izi-Sindarral, de a fulgok megelőzték ebben



őket.  Végül  mikor  megálltak  Jégperem hegyeinek  tövében  álltak.  Ezt  birtokolták  ők.  Előbb  a
hegyekben éltek majd száz évig,  csak aztán jöttek le onnét,  meghódítani az azok közt elterülő
termékeny síkságot.

Go-Murakami császár,  és Akutagawa no Agatanori sógun képviselte őket.  Egyszerű, szolidan
dísztett, feszes szabású égszínkék köntöst viseltek, aminek a kéz felé haladva kiszélesedett az ujja,
és amit a derekukon egy övvel volt összefogva. A császár öve, és köntösének szegélye jade zöld
selyemből készült. Ruhája karjaira a Jégsárkányt hímezték fehér fonállal. no Agatanori sógun öve, és
ingujja fehér volt.

Baalon, Gosorra, Kedjor Hemland, a thán földje a Góliát hegység fennsíkjain, és felvidékén, olykor
kemény módszereket igényelt. Meg kellett rángatni néha a szájukban a zablát mikor elfeledték, hogy
ott van. Ezt főképp akkor kellett mikor egymásnak estek, és már kezdtek túljutni azon a ponton, ahol
a mészárlás még megfékezhető. Izi-Sindar nem volt hajlandó megengedni egyik uradalomnak sem,
hogy kiirtsa a másikat. Nem. Hagyta őket háborúzni, de mindig közbe lépett, ha elérték az a határt
melyen túl a sebek begyógyulása már túl sok időt vett volna igénybe, vagy nem is történ volna meg
soha. Harcoljanak, fejlődjenek, tanuljanak a hibáikból,  igen. Legyenek felkészültek, edzettek, és
éhesek a sikerre. Ez pedig adott egy olyan helyzetben mikor nem tudnak más felé fordulni csak
egymás felé.  Ha Edomeiából egy nagyobb sereg elindulna, azt az Őr szigeteken, vagy a Tiltott
átjárók őrei biztos észrevennék, értesítenék Golundot, és Temeris, Denthor, Rosean, és a Sziget
vidék teljes ereje rájuk zúdulna. Nem. Egyenként semmire nem mentek volna, csak együtt. De együtt
is csak, úgy ha erősek. Ezt az erőt kellett megőrizni a pusztulástól. És Izi-Sindar meg is őrizte, még
ha ezért  királyok feje  is  hullott  a  porba.  Nem látványosan tette.  Méreg,  baleset,  egy eltévedt
nyílvessző, vagy váratlan betegség, netán trónkövetelők. Sokszor az egész uralkodói házat kiirtották
a biztonság kedvéért. Van egy kis rész, ami a Kristály - folyó két ága közé esik. Ez a Farkas puszta.
Emberek lakják, de hányan, és merre azt nem tudni. A Farkas pusztára be lehet lovagolni, de ki már
nem jön senki csak nyíllal a hátában. Széles mezők, mocsarak, dombok tarkítják, legalábbis ameddig
távcsővel el lehet látni. És talán még hegyek is vannak valahol bent, messze a folyóközben. Őket nem
sikerült megtörni. Bárkit megölnek, aki illetéktelenül hatol a földjükre. Nincsenek senkivel, és ezért
a tanácshoz sem tartoznak. Nem is jár arra senki sem. Ha lehet, ezt a vidéket elkerüli mindenki. Még
a minotauruszok is. Még az ő törzseik sem tudják mikor, és hogyan kerültek ide ezek az emberek.
Viszont azt igen, hogy képesek elbánni bármelyik törzsük tagjával, sőt a légióval, vagy bárki mással,
aki a közelükbe merészkedik.

A márványtrónnal szemben, a terem túl oldalán egy kétszárnyú ajtó állt, ami most kinyílt. Egy
kámzsás alakot világított meg a gyenge fény, aki elfoglalta az asztalfőt. Zsoldos megérkezett.

Ezután Izi-Sindar szólalt meg megtörve a csendet. Kellemes, megnyerő hangon beszélt. Nem
kellett kiabálni. A teremnek remek volt az akusztikája, így akár suttoghatott is volna.

- Tudom, hogy szívesen vennétek, ha ma este némelyikőtök helye üresen állna, vagy ha miattatok
válna azzá – tekintetét végigjáratta az embereken, és minotauruszokon. Elsősorban tőlük kellett
tartani ezen a téren. - De barátaim – az előbbi mosoly gúnyos vigyorrá torzult arcán – szükségem van
Edomeia teljes erejére, és nem csak a töredékére. Így aki provokálni mer valakit, az ma nem hagyja
el élve ezt a termet – arcáról eltűnt a mosoly és csak az a rideg könyörtelenség maradt rajta, ami azt
bizonyította, valóban így is fog történni, ha sor kerülne ilyesmire. Ezzel újból megrángatta a nem
látható zablát, amivel mindig az akaratának megfelelő irányba terelte a dolgok menetét.

Az ajtónállók szó nélkül engedelmeskedtek. Az előtérben levő fáklyák különböző alakok árnyékát
vetítették a falra.

- Ajtókat bezárni – szólt a kámzsás alak.



Az ajtónállók megint szó nélkül engedelmeskedtek.

- Ma este azért ültök itt – mondta csuklyája árnyékából Zsoldos -, mert engedelmeskedtetek Seol-
mar-dúm hívásának.  A  hívásnak,  ami  arra  hívott  titeket,  hogy  erőtöket  a  mi  urunk  Izi-Sindar
szolgálatába állítva harcra induljatok,  és  dicsőséget  szerezzetek.  Elsősorban neki,  másodsorban
magatoknak.

-  A háború szekereinek,  amik ma éjjel  elindulnak,  ti  lesztek a vezetői.  Mögétek fog felállni
Edomeia teljes serege – szavai olyanok voltak, mint az a homok, ami apró, és finom szemcsés, ami
mindenhova bekúszik.

Az arcokon ott kezdett derengeni a gondolatok hatása, ahogy itt is ott is megjelentek azok a
mosolyok az arcokon, amik már a learatott diadal utáni eseményekről való fantáziálás szült oda.
Képek a zsákmányról, pompáról, uralomról.

- De mielőtt már most, a győzelmi kupát emelnétek a szátokhoz – folytatta, hogy visszarángassa,
valamennyiüket a valóságba. Zsoldos ilyen volt. Előbb hagyta, hogy álmok, illúziók szülessenek aztán
összetörte azokat - hadd emlékeztesselek titeket, hogy a szekerek ma éjjel csak elindulnak, nem
pedig megérkeznek. Nem egyszerű határvillongásokról, egymás közti csetepatékról van szó – hangja
száraz volt, beszéde tárgyilagos. - Egész földrészek azok, amiket meg kell hódítani, földek, amiknek
minden lakójának lelkét  teljesen meg kell  törni,  hogy gondolni  se  merjenek később lázadásra,
álmodni se merjenek szabadságról, és jobb napokról. – a gyertyalángja megremegett bevilágítva egy
pillanatra a csukja alá. A húsától fosztott koponya vigyora villant fel, majd tűnt el újra az árnyékban,
ahogy a gyertya hirtelen elaludt. Lassan eloszló füstcsík maradt utána a levegőben, az asztal fölött
szállva mennyezet felé. – Nem elég pusztán legyőzni őket a csatatéren, hanem, mint azt mondtam is,
meg kell törni valamennyit.

- Mi pedig meg is törjük őket – vágott közbe váratlanul a sah, öklével csapva az asztalra. Izi-
Sindar szeme tekintete a férfira ugrott. Annak bordó ruhája hevesen hullámzott, ahogy felpattant.
Arany háromszögekkel szegélyezett köpönyege is meglendült, felröppent aztán aláhullott. Ezüst haja
hasonlóan tett, de a királyi, hosszúkás, fekete, és bordó sávos felül nyitott süveg lefogta azt és nem
szabadult el. – Aki pedig ellenáll azt letiporjuk, legyen szó bárkiről is –magabiztosság, erő sugárzott
szavaiból, valamint az a gondolat, hogy nincs senki, aki meggátolhatná a győzelmet. Nem csoda. A
sanisah győzelemhez szokott. Baalonban levert három lázadást, sikeres büntető hadjáratot vezetett
kétszer is a minotaurusz törzsek ellen, valamint győztes háborút vívott Gosorra ellen, amiben még
Ninuát, a fővárost is elfoglalt. Igaz, győzelem rövid életű volt, mert a kitört lázadás során, fél év
múlva már a saját határait kellett védenie a sarru seregétől. Ez volt az egyetlen veresége. Gyűlölte
még az emlékét is. Azt a napot, mikor alá kellett írnia a békeszerződést meggyászoltatta a népével.
Aznap nem lehetett  házasodni,  ünnepelni,  játszani,  zenélni,  színes  ruhában járni.  Csak  feketét
lehetett felvenni. Aki megszegte ezek közül bármelyiket is azt kivégezték.

Ép jobb szeme most csaknem szikrákat vetett. Bal szemének helyét finom selyem takarta el.
Akkor  vesztette  el  mikor  a  tíz  évvel  ezelőtt  Gosorra  ellen vívott  háborúban egy széttörő  kard
fémszilánkja belefúródott.

- Ne olyan hevesen ó nagy Nabukodonozor Abburasha, Baalon sanisahja. – mondta Go- Murakami
császár csendesen, de magabiztosan. A fulg felső nemes nyelvet használta.

Ha az itteni népek akartak egymástól valamit, akkor többnyire ezt használták. – Felséged már
annyi csatát megvívott. Biztosan tudja mire képes az, akit sarokba szorítanak. Mi arra készülünk,
hogy megtámadunk királyságokat, minden ok nélkül. – Ujjait összefonta asztalon. Lassan felnézett,
egyenesen a sah szemébe.



- Ok? Milyen ok? – Nézett le az asztalra támaszkodva. – Nem elég ok, hogy be vagyunk ide zárva.
Ha csak a lábunkat ki mernénk tenni, levágnánk a lábunkat, amelyiket kitettük, aztán a másikat,
nehogy  eszünkbe  jusson  ilyen  őrültség.  Ok?  Nem  elég  ok  maga  az  őr  szigeteken  felállított
erődrendszer? Az őreinket ide ültették rögtön a nyakunkra.

- Viszont erre nekik megvan az okuk. A félelem. Tartanak tőlünk. Emlékeznek a régi időkre. Az
apák elmesélik a meséiket a régi időkről, a fiúk, meg az ő fiaiknak.

- Gyengék – köpte ki a szót. – Ha tartottak valóban tőlünk, akkor miért nem pusztíttok el minket?
Én ezt tettem volna.

-  A  Meghasadt  Elmék  Háborúja  miatt.  Ahogy  az  Emlékezés  Könyvében  olvashatjuk  akkor
rengeteg minden pusztult el, és még többen haltak, vagy nyomorodtak meg. Golund másik fele nem
akarja  ezt  megkockáztatni.  Újra.  Talán  csak  ez  a  gyengeség  tartotta  őket  vissza.  Nevezze
gyengeségnek, de lehet, csak ez miatt a gyengeség miatt uralkodó ma.

- Nem szorulok senki irgalmára –csapott újra az asztalra. - A trónomat nem kegyelemből kaptam,
hanem mert  méltó  vagyok rá.  És  mert  én  bizonyultam a  legerősebbnek.  Kérdezd csak meg a
fivéreimet. Várj csak. Nem tudod őket, hiszen évekkel ezelőtt eltemették őket. Ott fekszenek mind a
négyen a családi kripta meszelt kövei alatt. Én magam végeztettem ki őket. Ők gyengék volta, én
erős. Ilyen egyszerű. Az erősebb farkas eszik, a többi éhen hal. Mit kerestek ti itt? – Tekintetéből
sütött a lenézés. - Ha ilyen nagyra tartjátok, azokat kiknek a vérét akarjuk ontani akkor miért nem
mentek vissza  a  Jégperemre,  és  torlaszoljátok  el  magatokat  örökre?  Talán a  hideg elszívta  az
erőtöket.

Izi-Sindar alig láthatóan intett a kezével, és a terem egy sötét részéből máris nyílvessző suhant
egyenesen a felbőszült Sah felé. Az a vállába csapódott olyan erővel, ami visszalökte a székére. A seb
nem volt súlyos, a páncéling, amit ruhája alatt viselt tompította az ütést, így nem okozott akkora a
kárt. A cél amúgy is csak a rendszabályozás volt.

- Jegyezd meg azt, amit mondtam –hallatszott a hang a trón felé- és arra is, hogy a következő
nyílvessző már a szívedben fog megállni – Sindar pontosan megértette Go-Murakami óvatosságát,
elővigyázatosságát.

Nabukodonozor  nem  felelt  csak  ülve  maradt,  fejét  lehajtva  jelezte,  mint  a  farkas,  ami
meghunyászkodik a falka vezér előtt, megértette.

- Válaszolnék, ha lehet – fordult Zsoldos felé.

- Beszéljen Go-Murakami császár –válaszolta a kámzsás.

- Nem gyengeség, ha tudod milyen erős az ellenséged. Bár egy teljesen új néppé lettünk, mások,
mint amilyenek az elsők voltak, de azért vissza akarjuk kapni mindazt, ami hajdan az övék volt. Sőt.
Ezen felül annyi mindent fogunk elvenni amennyit csak tudunk, így mindenki megtudja majd, mit
éreztek az atyák, századokkal ezelőtt.

- Ha minden föld lángokban áll, és mindenki megtörten hajt fejet, ahogy azt Zsoldos mondta,
akkor  elvégeztük  a  feladatukat.  Akkor  az  ősök  szelleme  megnyugszik,  mert  leróttuk  felé  a
tartozásunkat. Ez a mi okunk fölszállni a szekérre. Tisztában vagyunk mindazzal, amit te, nagy sah
mondtál  Edomeia  helyzetéről.  Tényleg  rabok  vagyunk.  Tágas,  ugyan  a  börtönünk,  de  azért
megvannak a korlátai. Nem felség. nem vagyunk gyengék. A hideg csak megedz minket. A hó túl sok
mindent rejt maga előtt. Laza sziklákat, gödröket, szakadékokat. Megtanít óvatosnak lenni. Felséged
is számtalan kalózflottáját vesztette már el a tengereken. Emlékezzen erre, és akkor megérti, miért



beszélek körültekintésről, és elővigyázatosságról.

Ezzel befejezte mondandóját, és elhallgatott. Csönd töltötte be a szegfűszeg, menta, bunda, és
füst illatú levegőt.

A kámzsás alak szemei előtt emlékek idéződtek föl.

Annak idején mikor az Izi-Sindar fellázadt,  Zsoldos volt  a  legelső,  aki  mellé  állt.  Beszélték,
akkoriban, hogy köze van Zsoldosnak a démonok megjelenéséhez.. Részt vett abban a csatában is
ami  megpecsételte  az  oldaluk  sorsát.  Egy  kisebb  csapattal  eljutott  egészen  Hearon  dem
Gerdameszig. Rá akart támadni azonban erre nem volt már ideje. Hearon észrevette a támadást, és
felé fordította fehér lovát.

Egy pillanatig nézte, ahogyan felé iramodik az akit akkor még Hassza den Khetánnak hívtak.
Addig várt, míg kettejük tekintete nem találkozott majd kezét felé emelve csak ennyit mondott: A
Három Ég Urának nevében; NEM, s árulásod éltedben emésszen el téged! Így fizesd meg annak
zsoldját!

Máris erő áradt ki belőle, ami Zsoldost körül táncolta és hátrataszította. Társait, Gerdamesz
testőrei  ekkora  leszerelték.  Hassza  igen  komoly  sérüléseket  szenvedett.  Teste  teljesen
összeaszalódott, mintha életeket öregedett volna. Valahogy sikerült elmenekülnie. Mikor aztán végül
Edomeia földjére érkezetek a dühe teljesen elvette azt, ami korábban volt. Maradék húsa is eltűnt
róla. Korábban igen büszke volt tökéletes vonásaira, és megnyerő küllemére. Ezért is nem akart
semmit, ami erre emlékezteti őt.

Így csupaszodott le egészen a csontjáig. Így lett belőle Zsoldos. Izi-Sindar leghűbb bérence, aki
saját magának választotta ezt a nevet.

- Igazat beszélsz. Most viszont térjünk vissza a lényeghez. Az asztalon - mutatva a tekercsekre -
térképeket találtok. Rajta vannak azok a területek, amiket el kell majd foglalnotok. De vigyázzatok.
Mikor ezek a földek megvannak meg kell állnotok. Nem mehettek tovább. Ha hódítani akartok, akkor
azt  nem tehetitek  meg Edomeiából.  Túl  messziről  kellene az  utánpótlást  és  ezt  nem tudnátok
megtenni, a végén pedig éhen halnátok ti is meg a seregeitek is. Foglaljátok el azt, ami rátok van
bízva. Vegyétek birtokba, és tartsátok meg. Nem érdekel, ha teljesen kifosztjátok. A lényeg, hogy a
tiétek legyen. Valódian és nem csak látszatra. Várak kellenek, ahonnét harcolhatunk, és ahová, ha
kell, visszavonulhatunk. Igen felség – fordította kékláng szemeit a sah felé, amikor látta, hogy annak
szája a visszavonulás szóra, milyen megvetően lebiggyed. – Elékezzen a császár szavaira. Fő az
elővigyázatosság. Mindenre gondolnunk kell, és minden eshetőségre számítanunk kell.

- Ott vannak a neveik a papíron. Vegyék el azt, ami a maguké.

A térképeken a többi földrész volt található, valamint meg volt jelölve hol a legalkalmasabb a
támadás megkezdésére.

- Mint azt látják – folytatta Zsoldos – minden pergamenhez két név tartozik. Így majd szemmel
tudják tartani egymást. Talán így.. megfontoltabbak lesznek felségtekék.

- Mint azt tudjátok…

- Ezt én nem fogadom el –ép kezébe fogva lassan összegyűrte saját térképét a sebzett vállú sah,
majd lassan kinyitotta a tenyerét. és hagyat a galacsint kigurulni a kezéből. – Megfontoltság – szinte
suttogott. - Figyelő szemek. Türelem. Lassan haladni. Ha lassan haladunk nem jutunk sehová. Illetve,
ha nem sértelek meg, nekem nincs szükségem gardedámra. Főleg nem… - arca az asztal lapja felé



fordult, és lentről nézett föl Go-Murakakmira amitől eléggé veszett tekintete lett. – Ne haragudjon
császári felséged, de nincs szükségem arra, hogy valaki folyton a régi idők fájdalmai miatt hullassa a
könnyeit  mellettem,  por  lepte  sérelmeket  emlegessen.  Én  nem holmi  ősi  szellemeknek  akarok
tisztelegni, és nem akarom, hogy ezzel hátráltassanak engem, felség. Amit teszek, magamért teszem.
Itt, és most. A mában, a jelenben. Nem én ezt nem fogadom el. Felállt. Talán a teremből akart
kimenni,  de  valószínűbb,  hogy  Izi-Sindar  trónjához  akart  járulni.  Talán  meg  akarta  győzni  az
igazáról. Talán valóban így akarta, de a székétől már nem ment el.

Szemei kikerekedtek a döbbenettől. Szája sarkában vérpatak jelent meg, és kezdett folyni az álla
felé. A nyakához nyúlt. Fekete tollú, fekete szárú nyílvessző állt ki belőle. Kezét rászorította a sebre,
ujjai közül, mint valami elkorhadt gát, lyukacsos fái közül a víz, úgy szivárgott a vére. Fuldokló
hangon igyekezett levegőt venni, de nem bírt. Előrehanyatlott az asztalra. Rövid ideig még mozgott,
kezeivel az asztalt kaparta, de egyre lassabban, és lassabban, míg végül örökre mozdulatlanná vált.
Szája kissé kinyílt. Talán mondott volna még valamit, ha van még egy kis ideje. De az ő ideje most
fogyott el, és nem maradt idő semmilyen átokra, vagy síron túlról való fenyegetőzésre. Úgy sem hitt
egyikben sem. De ezt majd megbeszélheti most a Kaszással odaát.

- Nagyobb engedelmességet vártam volna – mondta Izi-Sindar - Baalon Sahjától.

Az arcokon nem lehetett meglepettséget látni, sem döbbenetet. Mindenki, akinek csak egy kicsit
is számított a sajt élete tudta, hogy a nagyúr nem tűri az ellenszegülést.

- Őrök –intett Zsoldos az ajtónállóknak. - Vigyétek ki innen.

- Uram – az Öklelő törzs feje fordult Zsoldos felé. - Ki vesz át ez a nagyszáj bolond helye?

- Az aki méltó rá. És ki lenne erre méltóbb – hangjába irónia vegyült - mint Nabukodonozor fia.

- És akkor mi most vár, míg ő megérkez ide? – Kérdezte.

- Nem – felelte a nagyúr.

- Evil-Merodak. Jöjj, és foglalj helyet.

 

II. Fejezet: A fiú

 

A homályból, lassan egy ifjú alakja rajzolódott ki. Magas, haja hosszú, fekete, bőre barna, szemei
feketék, tekintete fagyos, számító, és talán kissé őrült. Mintha csak apja lépett volna elő. Ugyanolyan
ruhát viselt csak a süveg nem volt a fején. Azonban hamarosan az is a helyére került, mert mikor
meggyilkolt  apja tetemét kifelé vonszolták az őrök, megállította azokat és az uralkodói koronát
elvéve  a  maga  fejére  illesztette  azt.  Félt,  hogy  Nabukodonozor,  vagy,  ahogy  még  mondják
Nabukadneccar szeme kipattan, pofon vágja őt, és megalázza, ott mindenki előtt majd hazazavarja.
Pedig tudta, hogy a nyílvessző mérgezett volt, és már az első lövés is végzett volna atyjával. Az, aki a
fegyvert választotta neki, az mártotta a hegyeket egy lassan ölő méreg levébe. A szem csukva maradt
és a fiú megnyugodott ettől.

-  Bocsáss meg atyám, de erre neked már nem lesz szükséged. –mondta ezt a halott arcába
hajolva. – Add át üdvözletem Kheilának – súgta az immár süket fülekbe saját nyelvükön.



Kezében íj volt. Így világossá vált ki adta le a halálos lövést. Kézívet a földre ejtette majd lassan
apjának helyére sétált.

- Íme – szólt Zsoldos, miközben szemében a lidércfény felizzott. - Babilon új királya.

Evil-Merodak az  Abburasha családból  lassan tekintetét  körbehordozva a  jelenlévőkön foglalt
helyet.

- Sah. Ha kérhetem – tökéletesen beszélte a fulg felső nemest, minden törés, vagy hiba nélkül.
Zsoldoshoz intézett kérése tiszteletteljes hangon szólt.

Itt volt hát a fiú. A fiú, akinek a láttán Zepah a Tüzes Paták Patriarchája, és Tolburd a Dübörgők
Patriarchája  összesúgott.  A  harmadik  minotaurusz  törzs  vezetőjével  Binnummal  nem beszéltek.
Tolburd még csak-csak meg volt vele de Zepah ki nem állhatta. Szerinte olyan állóvíz ő, amin akkor
sem keletkezik hullám, ha követdobnak bele. Most is megvető pillantást vetett Binnumra, Ranna
fiára.

- Mit keresünk itt? –Kérdezte suttogva a vörös Zepah. A palagirok is pusmogtak valamit, míg
Sigvald thán, úgy nézett a sarrura, mint aki ugyanazt kívánja annak, amit Nabukodonozor kapott az
imént. –Itt van ez a gyáva bikafejű. Képzeld. Legutóbb amikor a fiaim átlépték a területei határát
nem tett semmit.

- Hallottam, de te is tudod, hogy Binnum nem mindig úgy tesz, ahogy azt várják tőle. Az én
vadászaimat például személyesen maga pofozta ki a fenyveseiből.

- Az lehet, de te pedig emlékezz arra, hogy amikor tavaly összeverekedtünk Gosorrával akkor sem
jött a háborúba pedig őt is harcba hívtuk.

- Na, ez így nem igaz. Eljött a Félszarvú meg vagy harminc Öklelő. Ranna fia nem keveredik
harcba a Venderen túli emberekkel. Mióta ő a fejedelem a népe kevesebbet harcol. Azt mondja ez a
törzse érdeke.

- Thh, érdekes. Szerintem csak egyszerűen gyáva. Hiányzik belőle a tűz, ami a Tüzes Patákban
megvan. Ha pedig ő nem lenne, elég akkor itt van még ez itt – fejét varkocsokba font vörös szakáll,
és zsírosan tapadó csimbókos vörös haj keretezte.

- Te is hallottad a híreket róla? –kérdezte a fekete szőrű Tolburd. Olyan szőrös volt az alkarja, a
mellkasa, hogy akár igazi bika is lehetett volna. Arca alsó részét, széles, törött, és rosszul összeforrt
ferde állkapcsát, bozontos szakáll fedte.

- Azt, hogy szeret egyedül kuksolni a kínzókamrában?

Evil-Merodak felfigyelt a pusmogásukra. Valamennyire értette a palagír nyelvet, és így nagyjából
ki tudta hüvelyezni azt, amiről a császár és főminisztere halkan beszéltek. Viszont a két minotaurusz
diskurálása felkeltette az érdeklődését. Mellette

- Megtudhatnám, miről van szó, fejedelmek? –Kérdezte a közös nyelven. Udvarias modorossággal
beszélt megnyugtató, kellemes tónusú hangján.

Zepah Zsoldos felé fordult. Tekintete kérdőn fürkészte a csukja sötétjét. Nem akart ő is egy nyilat
a hátába ezért inkább kérdezett mielőtt válaszolt.

A csuklya igenlően bólintott.



- Mi beszél róla, - mondta Zepah Evil-Merodak felé fordulva- hogy halljuk te ször… ször…

- Szörny?

- Nem.

- Szörnyeteg?

- Nem.

- Szörnyen?

- Ai – bólintott busa fejével. – Szörnyen kedvel kínzókamra.

Tulajdonképpen örült. Végre feltehette ezt a kérdést. Sohasem nyugvó kíváncsisága mindig titok
után kutatott. Pontosabban azok válaszai után.

Az új Sah félelmetes mosolyra húzta vékony metszésű ajkait, szemeiben pedig büszkeség bujkált
valószínűleg azért, hogy ilyen híres más vidékeken is. Minden szempár az asztal körül kérdőn fordult
felé mivel ezt a mesét mindenki ismerte Edomeiában, és tudni akarták az itt ülők, vajon igaz e a
mese.

A fiú magán érezte a tekinteteket és ez még nagyobb, szinte kéjes örömmel töltötte el.

- Nos, a hír igaz. Úgy fest a hírnevem megelőzött. –hátradőlt a székében és két könyökét a karfára
téve összeillesztette az ujjait maga előtt. – Valóban meglehetősen kedvelem azoknak a termeknek a
csendes nyugalmát. Már, ugye amikor azok, és éppen nem üvölt benne valaki. Bár ezt is könnyen
meg lehet oldani egy erős fogóval, amivel… - kinyitott a száját, kinyújtotta a nyelvét, és úgy tett
mintha egy fogót fogna, amire ráfog, és amivel kirántja a nyelvet. –Ha érti, fejedelem? – Mikor Zepah
bólintott folytatta. - Ott senki nem keres, nem mer, keresni. Félnek a … mmm… a berendezési
tárgyaktól.  Nem is értem miért.  Én kedvelem mindet,  merrt hasznosak az igazság kiderítésére,
őszinte válaszok megszerzésére, fegyelmezésre, büntetésre. Így tehát mindent egybe véve komoly,
és jó hasznukat veszem. Én viszont nyugalmat lelek ott talán pont azért mert senki nem jön oda
hozzám. Sokszor nincsenek zajok, de ha vannak is azok sem zavarnak. Atyám mindig magával vitte a
családját a csatákba és megszoktam a halálsikolyokat és kiáltásokat. Egyszóval igen, sok időt töltök
az említett helyen. –elhallgatott.

Csendben figyelte őket. Elmondott magáról valamit, ami miatt tudta, hogy mindenki őrültnek
tekinti és ez tetszett neki. Tekintsék csak annak hisz egy őrült embertől, aki történetesen egy ország
ura és nagy serege van mindenki tart, hanem fél, vagy mindkettő. Nem tudta mennyit értettek meg a
szavaiból a patriarchák. Igyekezett egyszerűen fogalmazni,  bár azt azért látta,  hogy a lényeget
sikerült felfogniuk. Helyes.

Megválaszolta ezt a kérdést, de azért őrülete forrásáról inkább hallgatott. Az emlékek azonban
hívatlan vendégként, kérlelhetetlenül tódultak a szeme elé.

Apja szinte soha nem törődött vele. Csak azért nemzette, hogy biztosítsa háza uralmát a trón
felett.,  neki pedig történetesen szerencséje volt, mert ő lett az a próbálkozás mely sikerrel járt
legelőször. Először a hat alkalomból. Nabukodonzor sah öt fiút, és egy lányt nemzett. Az apa többet
volt a háremében és a csatatereken, mint a fiaival és lányával Keilával.

Anyja pedig, miután már nem tudott több gyereket szülni, szinte egész nap különböző bódító
szerek  fátyolos  álmaiban  barangolt.  Ilyenkor  sokszor  fantom kisbabákat  ringatott  a  karján,  és



énekelt  azoknak.  Szép  hangja  volt.  Merodak  sokszor  hallgatta  ilyenkor  titokban.  Aztán  anyja
felakasztotta magát.

Ezek nem törték meg hisz ott volt neki Keila a húga, akivel nagyon szerették egymást. Egyek
voltak gondolatban és mindenfelé  csínytevésben,  vagy ha állatok megkínzásáról  volt  szó.  Az is
előfordult, hogy együtt verték meg a várban szolgáló katonák gyerekeit.

Evil-Merodak akkor nyomorodott meg igazán mikor Nabukodonozor a tíz évvel ezelőtti Gosorra
elleni háborúban a Baaloni sereg főerejével a Shirdinó mezei csatában vesztésre állt. A sanisah, hogy
elkerülje a vereséget fogta a nyolc éves Keilát és feláldozta Baltazárnak népe főistenének. Tűzben
égette el a királyi vért hátha kedves lesz istenének. A család kéznél volt mert magával hozta ide is
így a tizenöt éves Merodak látta szeretett testvére halálát, és ami még sokkal rosszabb hallotta
borzasztó hálasikolyait amint a lány teste a lángok martalékává vált. A csata végül elveszett és ezzel
Keila  halála  értelmetlen  vált.  Innentől  kezdve  a  fiú  megváltozott.  Komolyan  kezdte  tanulni  a
karforgatást és remek katona lett.

Ő volt hát Evil-Merodak Abburasha, V. Nabukodonozor fia, Baalon új királya.

-  Önök,  akik ezt  az asztalt  körülveszik,  valamint Kvontrona király,  velem kiegészülve fogják
vezetni a hadjáratot.

- Ha szabad megjegyeznem, akkor nem egy hadjáratról, de jóval többről beszélünk. Hadjárat.
Meglep, hogy ezt a szót használjuk a Golund felperzselésére. Az is meglep, hogy maga Zsoldos
alászáll a csatamezőkre. - Evil-Merodak hangjában semmi nem jelezte, hogy izgatottság lenne benne.
Úgy viselkedett mintha az elejétől a tanácskozáson lett volna.

- Ahogy mondja felség, de egyelőre az én feladatom maradjon titokban

- Legyen úgy – hangzott az ifjú válasza. -  Formáljuk együtt még „szebbé” a fénnyel, és sok
csodálatos dologgal teli világot – mondta ironikus, és egyben cinikus hangon miközben széthajtotta
az összegyűrt térképet, és meglátta hová szól az ő küldetése.

Arcára gyilkos mosoly kúszott. Igazából akármelyik ország neve, rajza szerepelhetett volna azon a
pergamenen.

A  boldogság  valamilyen  torz  formája  öntötte  el  a  lelkét,  amikor  azokra  az  elkövetkező
borzalmakra gondolt mit az itt ülő, és persze köztük ő maga is fog okozni a Golundnak. Szemei előtt
tüzek lobbantak, romok látszottak, és a győzelem utáni holtakkal teli csatamező képei villantak be.
És ettől boldog volt. Kitekert formájában ugyan ennek az érzésnek, de az volt. Valóban az. Mint
gyermek, aki kedvenc játékával játszhat. De az ő játéka sok életbe kerül majd, s ez csak fokozta
örömét.

A tárgyalás még soká tartott. Ezen az éjjelen sok minden hangzott el Seol-mar-dúm falai közt.

Mikor a vendégek elmentek Zsoldos odament a trónhoz vezető lépcsők aljába. Kérdőn nézett Izi-
Sindarra aki bólintott, hogy beszélhet.

- Uram szerint végrehajtják a terveket?

-  Talán  igen,  de  nem  látok  a  jövőbe.  Viszont  azt  tudom,  hogy  most  tervezgetni  kezdtek.
Hozzátesznek ahhoz, amit én elképzeltem. Elkezdik szövögetni a maguk kis álomképeit arról, mit, és
hogyan tudnának megtenni maguknak anélkül, hogy én rájönnek arra. Ezért hát egyáltalán nem áll
szándékomban a  ma este  megbeszéltek szerint  cselekedni.  Nem is  akartam eddig sem,  hiszen



ismerem mindegyiküket.

- Főminiszteréről nem is beszélve.

- Igen.

Zsoldos megdöbbent, bár ezt nem mutatta ki mivel ez arc nélkül elég nehéz dolognak bizonyul.

- Binnum talán egyszerűen csak megtenné azt, amit elvárunk tőle. Nem túl nagyravágyó – mondta
Zsoldos.

- Igaz. Még Kvontrona is egész biztosan kitalál magának valamit. Ebben egészen biztos vagyok.
Dobunaga meg aztán… Majd ha kifutnak a flották, akkor megkapják mi a teendőjük.

- Akkor pedig már nem visszakozhatnak – mondta ki Zsoldos az egyértelműt. Azt amire Sindar
igazából  játszott.  feltüzeli  Edomeiát.  Elindítja  a  seregeit.  Lesz  egy  látszat  terv,  ami  ráveszi  a
nagyokat a háborúra. Mikor pedig ez a terv semmivé lesz akkor már, és meg tudják az igazit akkor
már csak a büszkeségük miatt sem fognak tudni visszafordulni. Ilyen egyszerű. Vedd magad körbe
befolyásos, de büszke emberekkel, és a büszkeségüket fordítsd ellenük. Irányítsd őket az által, mert
az olyan, mint zabla a ló szájában. Így gondolkodott Izi-Sindar, és Zsoldos pontosan ismerte ezt a
gondolkodást.

- Nem. Valóban nem. Viszont addig, míg eljön, az indulás napja addig odébb tolunk néhány bábut
a sakktáblán.

- gondolom feketét, és fehéret egyaránt. – jegyezte meg Zsoldos.

- Természetesen. Egy jó hadvezér az ellenfele fejével is tud gondolkodni. A tökéletes viszont
képes megmozgatni a rivális bábuit úgy, hogy az neki kedvezzen. Én vajon melyik vagyok?

- A tökéletes, nagyúr.

- Ahogy mondod. A tökéletes. És én át is fogok nyúlni a másik térfélre, mert én akarok az lenni,
aki végül kimondja, sakk-matt, veszítettél. – És most én is leszek az – erősítette meg saját magát,
úgy, hogy Zsoldos ne hallja. Nem érdekelte, hogy hány bábú fog eldőlni a fehér és a fekete oldalon.
Csak egy valami foglalkoztatta. Ez töltötte ki minden szabad gondolatát, míg a többit az odáig vezető
út lépései.  Csak az lebegett vízióban a szeme előtt,  hogy mikor leülepszik a por,  és eloszlik a
bizonytalanság köde, csupán csak egy király lesz talpon a táblán, aki előtt az összes többi bábú,
beleértve a másik királyt is, leborulva hever majd.

II. Könyv Szövetség?

I fejezet: Nézzünk szembe a tényekkel

 

Szövetség? Ez? Te normális vagy? Ha komolyan úgy gondolod, hogy ez szövetség akkor kevesebb
agyad van, mint a szavamnak!–Förmedt rá Zepah Tolburdra a maguk nyelvén. – Nem is mert ha
lenne is agya a szarvamnak, akkor egész biztosan okosabb lenne mint te ha igazán úgy gondolod,
hogy ez egy szövetség.

-  Jól  van  no.  Azért  nem  kell  mindjárt  felöklelni.  Nem  az  asszonyodat  vettem  el  hanem
szövetségnek neveztem valamit amit mások is így hívnak. –védekezett a Dübörgők Patriarchája.



Páncélt, köpenyt viselt magán.

- Nagyon helyes. Ha megpróbáltad volna Rihára emelni a kezed lecsaptam volna azonnal. Aztán
levágtam volna az egyik szarvad, a másikat meg maga Riha mert ő roppant hűséges hozzám. Ezt
vésd az eszedbe –vágott vissza Zepah aki vörösbe öltözött. Épp úgy beszélt mintha komoly dologról
lenne szó. –Még hogy ő meg a matriarchám. Thh. Röhej. A marha tényleg azt hiszi. –füstölgött
tovább.

-  Bár tudom, hogy általában mindig zsörtölődsz valamin,  de most éppen mi az ami ennyire
piszkálja a csőrödet. Talán kavics szorult a patádba, vagy mi?

- Mi a bajom? Azt kérded mi a bajom? Nézz csak körül. –körbemutatott. Nézz szembe a tényekkel.

- Igen látom. Ébredezik a város. Ezzel nem tudom mi bajod. Bár az tény, hogy amilyen kihalt, és
ijesztő tud lenni ez a hely éjszaka épp annyira nyüzsgő nap közben. –mondta Tolburd. Igaza is volt,
mert ha az ember most körbenézett volna nem látott volna különbséget Seol-mar-dúm és mondjuk
Babilon közt. Mindkettő királyi központ volt, nagyváros mindennel, ami ehhez kell.

A város lassan eszmélt a reggel első, szürke fellegeken áttörő tompa fényeire. Bár maga Seol-
mar-dúm kívülről nem volt épp szívmelengető látvány azért éltek itt olyanok akik itt találták meg a
számításukat. Volt kereskedő negyed az északi szegletben mely a hatalmas piacot ölelte körül. Ennek
határában épültek a pénzverdék, és a pénzváltók melyekben becserélték a Baaloni, vagy gosorrai
talentumokat, a hugelundok ezüst és arany téglalapjait, vagy a fulgok rózsás florinjait, Izi-Sindar
csillag  alakú  fizetőeszközére,  a  csillagokra,  vagy  fordítva.  A  dél  keleti  szegletben  voltak  a
bordélyházak, fogadók és kocsmák. Dél nyugaton fallal elzárva a fegyverraktárak, laktanyák, és
fegyver - , páncél kovácsok műhelyei. A pentagramma nyugati csúcsában épültek fel a formálok, és
állatidomárok tornyai valamin ez utóbbiak vadállatai számára ketrecek, karámok.

Épültek  ide  paloták  is  a  pentagramma keleti  csücskében.  Többnyire  kereskedő urak  laktak
ezekben de a presztízs miatt a Baaloni sah, a gosorrai sarru is építettet magának itt egy-egy pompás
rezidenciát. Sőt még a minotaurusz fejedelmeknek is, bár ők sátorban élnek, volt egy-egy kisebb
lapos  tetejű,  pár  szobás  nagyháza,  melyeket  mindenki  hallgatólagos  belegyezésével  raktárként
használtak és csak a patriarchák érkezésére ürítették ki, és rendezték vissza eredeti állapotába. A
város szívében pedig ott állt Izi-Sindar erődje.

- Nem ezzel a rohadt várossal van bajom, hanem az állítólagos szövetségeseinkkel. Nézd például
azt a két csupasz embert. Nagy pompával jöttek. Az a taknyos amelyik lelőtte a saját apját, a máglya
füstje barnítaná meg, –kiköpött egyet- most büszkén feszít a sasos selyem köntösében. Úgy lépked,
ott  mintha övé lenne az  egész  világ.  Nézd azt  a  másikat.  Dagadt  disznó,  nagy buggyos fehér
nadrágban, aranysárga ruhában. Az egyik családom sátorként tudná használni azt a cifra köntösét –
ezen jót röhögtek. - Nézd azt a röhejes kunkori orrú izét a lábán. Az arca meg olyan, mint valami
malacé, és úgy is verejtékezik, mint egy disznó. –megint kiköpött.

- Mi is a neve?

- Samsi-Adad ha jól emlékszem. –felelte Tolburd. Ő volt a Dübörgők vezére és rettenetes haragra
tudott gerjedni amit inkább tébolynak lehetne nevezni, de mikor nem dühítette semmi akkor inkább
csak csendesen figyelt. Ez volt a legnagyobb különbség közte és a másik közt.

Zepah folyton kiabált, és zsörtölődött akkor is ha semmi oka nem volt rá vagy nem is volt igaza.
Tolburd képes volt hallgatni és belátni a hibáit Zepah azonban soha.

- Samsi-Adad. Az, hogy szakadna rá az ég teteje és alja, meg ami közötte van – köpött egy



embereset. - Milyen röhejes név. Olyan, mint az egész ember.

Az utcára egyre többen kezdtek kiszállingózni. Voltak itt fulgok, és hugelundok, emberek, akik a
piac  felé  siettek.  A  palota  negyed  felől  egy  két  kerekű  szekér  indult  ugyanebbe  az  irányba.
Valahonnan előkerült egy kóbor macska amelyik a kerekek alatt találta meg életet utolsó pillanatát.

Két férfi a kuplerájok felől tántorgott elő. Részegek voltak még mindig vagy legalábbis annak
tűntek. Egy szajha, akin alig volt ruha kihajolt az ablakból és utánuk szólt valamit. Nem lehetett
eldönteni melyiküknek szólt, de mindkét férfi a magáénak gondolta a szavait. Ez lett aztán vitájuk
kirobbanásának oka aminek végén mindketten kardot rántottak, egymásnak estek majd a bal oldali
leszúrta a másikat.

- Te Zepah. Azokon nem egyforma köpeny van?

- Fekete, zöld szegéllyel egy zöld kígyótól körülfogott vörös almával a közepén? –Kérdezte a tüzes
pata tenyerét a szeme fölé helyezve hátha így jobban lát. Annyira nem volt jó a szeme, és távolra
homályosan látott.

- Igen úgy látom olyat. Akkor ezek mindketten a Városi Őrség tagjai. Nem?

- De igen. Ezen viszont ne lepődj meg. Itt nem azt jelenti egy csapathoz tartozni, mint nálunk.
Ezek mind zsoldosok, és azért mert egy egyenruhát viselnek még két céh tagjai is lehetnek és nem
biztos,  hogy  két  baráti  céh  tagjai.  Ivásban  bárki  lehet  cimbora.  Még  az  is,  akit  a  következő
pillanatban hasba szúrsz. Ezt te is tudod jól Zepah – fordult oda sokat mondó tekintettel.

- Ai – felelte a Tüzes Pata. – De nem csak az ivásban van ez így. Lehet, hogy valakivel ma együtt
lovagolsz haza, és holnap vele vonulsz csatába, csakhogy holnap után egymás ellen akasszatok
kardot, vagy fejszét – pontosan tudta mire is utalta az előbb Tolburd.

- Vagy bárdot.

- Ai. Igazad van Zepah – felelte. – Kivételesen – a vörös patriarcha csak mordult erre egyet.

Mostanra a győztes fél visszafordult, hogy elvegye a szajhától győzelmének jutalmát.

Hátuk mögött lovak kezdtek nyihogni, ahogy két kutya elszaladt a lábaik közt.

- Jó kis erős lovak. Nagyobbak bármelyik fajtánál és izmosabbak is. Én magam adtam el nekik a
saját ménesemből. –mondta Zepah mellkasára csapva, leplezetlen büszkeséggel a hangjában mikor
visszafordultak. –Hol is hagytam abba? Ja igen. Szóval röhejes egy figura. De a másik is, az az Evil
akárkicsoda.

- Merodak. Evil-Merodak – ez volt Tolburd, a tébolyult.  Jóval többet tudott annál, mint amit
mutatott.

- Mit?

- Evil-Merodaknak hívják azt, aki nyilat eresztett az apjába.

- Ja, igen, tényleg. Lelőtte az apját, és kínzóvermekben szeret csücsülni. Feláll tőle a szőr a
nyakamon. Szép kis páros. Egy röfi, meg egy őrült. Ebből mi lesz? –Kérdezte Zepah. –Amúgy még
mindig nem érted a bajom okát? – Azzal a ritka, és különös tekintettel nézett a másikra. Ilyenkor
nyugodt volt, és valódi segítőkészség bújt meg a szavai mögött.



- Nem igazán.

- Az a bajom, hogy ezekkel vagyunk elméletileg szövetségben. Pár éve még háborúztunk velük,
meg ők is egymással. Aztán jött a nagy béke és most mind egy horda lettünk. Ez nem helyes. A
dagadt meg az őrült kölyök gyengék, és hataloméhesek.

- Jobban, mint te? –Kérdezte Tolburd mosolyra húzva a száját.

- Igen. –jött a válasz a sértődöttség hangján. –Vagyis nem. Ő… izé… én… hát… ő… nem is vagyok
annyira… ő… nagy étvágyú.

- Nem? – Nézett rá Tolburd somolyogva. – Ezt most komolyan is gondolod? – Kérdezték fekete
szemei.

- Jól van már na – adta meg magát. – De tudod mit akarok. Az nem is számít olyan nagydolognak.

-  Nem?  Igazán?  Lássuk  csak.  Mindhárom  törzsünk  szállásterülete,  egy  kicsi  Baalonból,
valamennyi Gosorrából, meg a Jég peremből, a Farkas puszta meghódítása, ami amúgy lehetetlen,
és, hogy királynak szólítsanak.

- Ai – bólintott busa fejével. – Ugye, hogy nem is olyan nagy tervek ezek.

- Dehogy is – legyintett. – Bár ha beteszed a lábadat a földemre akkor fél lábon kell majd haza
szökdécselned. Ja, és nem csak a levágott szarvadat adnám a kezedbe, hanem valami mást is. Ebben
biztos lehetsz – ütögette meg magát mosolyogva, az öve alatt. Zepah tudta, hogy Tolburd ezt nem
tréfának szánta. Mivel azonban most nem volt kedve ehhez a régi témához, inkább másfelé terelte a
szót.

- Egyet azért kihagytál a céljaim közül.

- Mit is?

- Helyretenni a fulgok fene nagy büszkeségét. Nem lenne joguk lenézni senkit csak azért mert
nekik valamiből több jutott. Amúgy meg szerintem kell a halál. Ha nem lenne vége valaminek akkor
azt hiszem értékes se nagyon lenne. Vagy valami ilyesmi.

- Bölcs Zepah szólott – bókolt Tolburd gúnyolódva, ünnepélyes hangot mímelve.

- Anyád.

- Köszöni, jól van. És mi van a hugelundokkal?

- Ők erősek. Azt nem lehet letagadni. Csak az a baj, ha az ő...

- … Hanbadronjuk vörösnek mondaná az eget kék helyett azt is elhinnék. Tudom.

- Akkor meg minek jártatom feleslegesen a számat?

- Csak mert szeretem hallani azt amit egyébként én mondtam neked.

- Zepah erre csak a fogát csikorgatta.

- Szívesen – mondta Tolburd, mintegy válaszként. - És mi van Binnummal? Ő minotaurusz és az
egyik legerősebb közülünk –vetette oda a Dübörgők patriarchája.



- Az egy gyáva féreg. Soha nem harcol. Mindig meghúzza magát az odújában, és nem jön ki
onnét, ha csak nem a szarvánál fogva húzzák ki. Most is már hajnalban elhúzta innen a belét. Inalt
vissza a sátrai közé. Ha vége ennek az egésznek lecsapom a fejét, karóra tűzöm, és végig vitetem a
törzse előtt. Aki nem csatlakozik hozzám az ugyanígy jár majd.

- Ha vége az egésznek? –kérdezte Tolburd.

-  Igen.  Ha véget  ér  ez  a  szövetségnek nevezett  színjáték akkor  egymás ellen fordulunk és
leigázzuk egymást szépen egymás után.

- Úgy gondolod?

- Tudom! – Most azt a nézését vette elő mikor nagyon biztos volt valamiben. Ilyenkor mindig
összehúzta a szemöldökét, jobbját a mellkasára tette és mutatóujjával ütögette azt.

- Ez nem szövetség, hanem verseny - folytatta. Egy cél összefog most minket, de ha az már nincs
többé akkor lesz majd egy másik. Leigázni,  vagy eltörölni a többieket. Úgyis mind azt akarjuk.
Minden hatalmat a magunk kezében. A sajátunkban.

Ne aggódj. Tehozzád én megyek majd és elveszem a törzsedet. Három törzs van most még és egy
lesz majd. Az én törzsem.

Tolburd fogta magát és teljes erőből vállon vágta Zepahot aki majdnem kiesett a nyeregből.
Testőreik fegyverrel a kézben fordultak egymás felé. Az emberek is felkapták a fejüket, de hamar
kiderült, hogy nincs ok az aggodalomra.

- Ne olyan hevesen. Előbb legyünk túl ezen a háborún aztán majd foglalkozzunk egymással.
Viszont ne feledd, hogy ha egy dübörgő kezelésbe vesz, csak bikaszar marad belőled. Az én törzsem
inkább meghal, mintsem bárki mást szolgáljon helyettem. A tiéd talán hajlékonyabb lesz. És ne
felejtsd el azt, sem amit a lábadról, a szarvadról, meg a… hmm… kis büszkeségedről mondtam.

- Kicsi ám a tudod mi – kapta fel a fejét Zepah. – Sátortartó rúdnak is jó lenne te barom. Amúgy
meg igazad van. Ez még előttünk áll. Majd akkor kiderül, ahogy mondod.

- Patriarcha. –szólt az egyik testőr.

- Igen. –jött egyszerre a válasz mindkét fejedelemtől.

- Zepah uram. –helyesbített a fekete hajú és szakállú, vörösre mázolt láncinget viselő Gralf.

-A szekereket felpakolták, készen állunk az indulásra.

- Akkor mire vársz még te lomha tehén. Indítsd a sort. –förmedt rá Zepah.

- Igenis. Indulás! –bődült el Gralf mire a két élelemmel megrakott szekér a tíz-tíz testőr és a két
minotaurusz patriarcha kilovagolt  a belső várfal  nyitott  kapuján, melyen át nézték az ébredező
várost. A sahnak és a sarrunak csak kurtán biccentettek majd ellovagoltak a főbejárat felé.

 

II. Fejezet: Istenek

 



Lépésben mentek ki a belső kör alakú fal kapuján. Pár kámzsás alak épp most vonult a templom
kör felé mely a belső falnak támaszkodott. Az ég kékje elöntötte a mennyboltot, és benne úszott a
sziporkázó napkorong, mely, mint pásztor terelgette a megtermett, lomha bárányfelhőket.

Sokféle ház épült itt. Akadt lapos, és nyeregtetős, náddal, palával, vagy cseréppel burkolva, egy,
vagy több szintes, udvaros, vagy udvar nélküli. Akadt, amelyik fából épült, de többnyire mindegyiket
kőből  húzták fel,  legalábbis itt  Seol-mar-dúm szívében.  A nyomornegyed már más volt.  Viszont
függetlenül mindezektől a reggeli harmat egyformán burkolta be mindegyik, ugyanúgy sziporkázott
minden épületen. Csakúgy, mint a meztelen csigák nyálkás nyomcsíkjai melyek számtalan épületen
csillantak meg. A levegőben egyszerre lehetett érezni az ázott kő, és fa, az izzadó emberek, lovak,
kutyák, macskák, háztájiak szagát, és a bordélyok felől érkező illatszerek, a pékek céhe felől szálló
friss kenyér illatát, és a cserző és kelmefestő műhelyek bűzét.

A Templomkörön belül,  mely a belső várfalat nőtte körbe, jobb felől  indulva állt  Boavra,  és
Anavora a két kígyó temploma mely négyszögletű, háromszintes sátortetős épület volt. A bejárat
száját két egymással szembenéző kígyó alkotta.

Mellette  emelkedett  Hanbadron  temploma mely  egy  több  szintes  henger  alakú  épület  volt.
Körben oszlopok vették körül melyre rátekeredő láncokat véstek.

Itt volt még a Baaloni és gosorrai istenségek két, egymás szomszédságába fölhúzott, kupolás
tornyos  katedrálisa.  Ezekben  a  templomokban  az  istenségek  egész  panteonja  sorakozott.  A
Baaloniban ott volt Baltazár, Anu az istenek atyja, Samas, és Istar meg Enlil.

Gosorrai szomszédjában székelt Assur, Ninlil a felesége, és fiuk Ninurta.

Végül pedig a Jégsárkány fehér márványból épült temploma is itt volt melynek csúcsos tetejét
négy sárkányfarok díszítette, fenn a csúcson pedig egy sárkányfej.  Ez az épület is több emelet
magasan nyújtózkodott az reggel aranyló fényeiben úszó égbolt felé. Az első szintet egy szélesebb
karima vette körül mely a végén enyhén felpöndörödött. Ugyanígy volt a legfelső tető csücskeivel is.
Ezen szentélyeken kívül volt még egy utolsó ami a belső udvaron kapott helyett a fő toronnyal. Izi-
Sindar lakhelyének több fiatorony is támaszkodott, kisebbek és nagyobbak egyaránt. A templom
nyugaton épült és egy vörös márványból készítette ösvény vezetett hozzá, két oldalt kovácsoltvas
parázstartókkal bennük, tömjénillatú füstöt árasztó, zsarát fényű üszökkel. Maga az épület is ebből
az anyagból készült és nem volt nagy. Mindössze egy szintje volt. Hatszögletűre építették és kupolát
helyeztek a tetejére. A kupola tetejéből egy kisebb torony emelkedett ki melynek csúcsára Izi-Sindar
lobogóját tűzték. Előreugró főbejáratot kapott mely pár lépés széles előteret rejtett. Összesen hat
márványlépcső vezetett fel a tölgyfa kapukig melynek jobb szárnyára a napot, bal szárnyára pedig a
holdat és hat csillagot faragtak. A lépcső két oldalán felhúzott alacsony falon három-három szárnyas
kő gólem kuporgott. Minden gólemnek más arca volt. Az egyiknek szakállas hugelund arc jutott, a
másiknak palagir, a harmadiknak fulg a negyediknek vegyesen gosorrai, és Baaloni az ötödiknek
minotaurusz. Mindegyik arc szomorú, szenvedő vonásokat tükrözött. Hatodik társuknak nem volt
arca. Fejének ezen részét simára csiszolták és úgy hagyták.

Az ösvény végén mely ide vezetett két egyenként három és fél méter magas oszlopot állítottak föl
míves oszlopfőkkel. Sima tetejükre egy-egy szobrot állítottak. Jobb oldalon egy megláncolt ember
térdepelt,  a bal oldalon egy angyalvérű állt  magasba emelt karddal.  Eme két alakot más színű
márványból készítették. Az embert fehérből, a fulgot pedig feketéből, hogy elüssenek a vöröstől és
minél inkább szembe ötlőbbek legyenek.

Ez volt Kaduhrnak az alaktalannak a temploma. Nem sokan jártak ide Izi-Sindaron, és Zsoldoson
kívül. Előfordult, hogyha a Hanbadron a láncok ura akit neveztek Jelenvalónak is városban volt akkor



ő is tiszteletét tette itt, illetve a sah, és a sarru is megfordultak már benne. Bár a hugelundok
istenként tisztelték Hanbadront – ki valóban természetfeletti erővel bír - mégis Edomeia földjét járta,
s inkább király volt ő. Maguk a megláncolt hugelundok harcolták ki, hogy legyen itt is temploma
uruknak a többi isten szentélye mellett, ne csak az ő földjükön, Kedjor-Hemlandban.

Kaduhrnak nem emeltek szobrot, csak egy üres talapzatot a szentély belsejében.

 

III. Fejezet: Mese út közben

 

A vörös márvány ösvény előtt állt az a hatalmas, cédrusból faragott, finom illatokat árasztó,
pompás, csillogó fekete szőrű telivérektől húzott,  hatkerekű szekér melyen még Nabukodonozor
érkezett, de amivel most fia, Evil-Merodak távozik. Baalon új sahja meghívta Samsi-Adadot, hogy
csatlakozzon hozzá a hazafelé vezető úton. A kövér, selymes modorú Sarru örömmel fogadta el a
meghívást. Pláne örült a kérésnek, amikor meglátta azt a gyönyörű fiatal nőt ki, fekete köntöst viselt,
amire ezüst fonállal, egymással szemben lebegő, derék alatt füst testű dzsinneket hímeztek, beszállni
a hintóba.

A  köntöst  mely  nem  tudta  eltakarni  karcsú  vonásait,  formás  kebleit,  szorosan  összehúzta
derekán. Lábát bíborszín papucs védte.

- Ki ez a sivatagi rózsaszál, ó fényességes sah? – Kérdezte a verejtékező, sima képű, nagy tokával
megáldott  uralkodó,  szinte  mosolygó  hangon.  Szavai  dallamából  kicsendült  a  kéj  is  melyet  az
okozott,  hogy a fekete bársonyba burkolt  ruganyos testet a köntös takarása nélkül képzelte el.
–Bronz barna bőr, csillogó barna haj,  és kecses léptő, mint egy gazella. Ó az istenek kegyesek
hozzánk, hogy ily angyali teremtéseket küldenek a földre – tette hozzá Samsi-Adad akiről patakokban
fojt a verejték, aminek csípős bűze elkeveredett a magára lötykölt levendula parfüm illatával, s a
kettő együtt egy eléggé kellemetlen, keserédes szagot adott.

- És fényessége nem látta még szürke szemeinek pillantását –mondta Evil-Merodak. - Mintha csak
egy művész alkotta volna az arcát, olyanok vonásai. Tekintete mindig érdeklődik, és titkokat akar
feltárni. Szája sarkában állandóan ott bujkál egy halvány mosoly. Vékony piros ajkain teremnek a
legédesebb csókok. Édesebbek, mint a Rurnai, vagy az Uruki borok. Elhiheti felséges barátom, hogy
eme szép arcú ékkőnél nincs tökéletesebb nő a világon. –hangjából sütött a büszkeség, amit ennek a
kincsnek a birtoklása okozott.

- És van neve is az angyalnak ó nagy sah? – Kérdezte enyhe irigységgel a szívében, de annál
nagyobb vágyakozással, a mézes-mázas modorú Samsi-Adad, Gosorra sarruja.

- Keila Kambüsha a neve. Mindig velem van, mert igencsak… kellemes a társasága a számomra –
felelte, mámoros mosollyal, szavaival szándékosan bosszantva a másik uralkodót

- Azt elhiszem felséges barátom, azt elhiszem – válaszolta mind Evil-Merodak szavaira, mind a
fülledt éjszakák emlékétől előcsalt mosolyra. Mondj csak fénye… –kezdte volna, de félbeszakította
egy durva doboló hang. Egy narancssárga süveget viselő férfi valamilyen felismerhetetlen dallamot
vert a szekér oldalán. Lila buggyos nadrág viselt térdein piros foltokkal. Az fölé citromsárga köntöst
öltött magára, ami combközépig ért, a derekán lila övvel volt összekötve., és aminek széles ujjaiban
elveszett a keze. Süvege, mely a pápai süvegre hasonlított, és amit Nabukodonozor sah a déliek
vallásának megcsúfolására készítetett, két oldalán két síró arany arc, elől és hátul pedig két nevető



arany arc  volt  látható.  Fekete  hosszú haját  három lófarokba fogta.  Úgy röhögött,  mint  valami
megvadult hiéna. Arcát fehér alapon piros nap díszítette melyet ő maga festett fel.

A hatkerekű hintót körülálló őrök hangosan nevettek a produkción. Láthatóan egyikük sem akarta
elhallgattatni, elzavarni meg még kevésbé. Maga Evil-Merodak is jót mosolygott a bolondon Az ifjú
sah, ha éppen nem a kínzókamráiban üldögélt, mikor éppen tébolyult kedvtelésének hódolva nem
kínzott valakit, akkor szerette a jó borokat, a finom ételeket, a jó humort, és tréfákat, a komédiások
darabjait, előadásait.

Samsi-Adad már nem volt  annyira elragadtatva.  Ki  nem állhatta a mutatványosokat,  mert  ő
inkább az örömöknek más forrásait részesítette előnyben.

Úgy, mint a nők, a még több nő, és a még több, és fiatalabb nők, a jó fajta borok, a még jobb
ételek, és a még jobb ételek, valamint az azoknál is még sokkal jobb ételek. Ez utóbbi szenvedélye
tekintélyes hasának méretein is meglátszott. A különféle bódító szereket sem vetette meg. Sőt. Nem
is  csoda  hát,  hogy  immár  negyedik  esztendeje,  a  mindössze  húsz  esztendős  fia,  Ismé-Dagan
kormányozta Gosorrát, annyira elhatalmasodott Samsi-Adadon az élvezetek felé való függősége. Ezt
mindenki tudta, de senki sem beszélt róla.

- Ki ez a félkegyelmű? –kérdezte Gosorra Sarruja éles hangnemre váltva.

- Ja, hogy ő? Ő apám udvari bolondja volt, de most már az enyém. Apám mindig magával vitte őt
mindenhová mert mindig meg tudta nevettetni. Én magam is kedvelem azt, amit csinál. Kudushának
hívják.

- Kudusha?

- Igen. Azt jelenti; aki mindig felvidít. Kudusha gyere ide – intette oda magához. Az őrült dallam
abba maradt és a bolond elindult ura felé. Út közben ugrándozott majd rácsapott az egyik lóra, mire
az csaknem kivetette lovasát a nyeregből.  Újabb hangos nevetés harsant. Most Baalon sahja is
felnevetett. Önfeledt, jóízű nevetés volt ez amit sokszor lehetett tőle hallani. Ilyenkor könnyű volt
elfeledni, hogy akkora lyukak tátongnak a lelkén, mint ha az egy kőhajítóval bezúzott fal lenne.
Hogy,  a  töréseken  át  olyan  dolgok  hatoltak  belé,  mint  például  a  kínzókamrák,  és  kínsikolyok
szeretete.

-  Minek kell  idehívni ezt a bolondot? – Kérdezte Samsi-Adad undortól és lenézéstől csepegő
hangon. Azonban szerencsétlenségére a férfi már ott is volt előttük. Mikor hallotta, hogy bolondnak
hívják nagyot dobbantott lábával, összecsapta kezét majd így szólt.

- Én, bolond? Akkor te meg csak sarru vagy? Van nevem. Nem egyszerűen bolond vagyok, hanem
én vagyok a nagy Kudusha bolond,  Baalon szerte ismert művész,  és nevettető,  na meg persze
mutatványos.  Szolgálatodra.  –meghajolt.  Mozdulatának hála  csaknem arcon törölte  süvegével  a
kövér férfit. A bolondoknak megengedett, hogy akár egy királlyal is úgy beszéljenek, mintha az az
ivócimborájuk lenne.

- Hogy merészelsz ilyen hangon beszélni velem? – Kérdezte Samsi-Adad

- Hogy merészelsz ilyen hangon beszélni velem? – Ismételte Kudusha még a hangját is utánozva
felfújva arcát gúnyolódva ezzel a sarru roppant tokáján. Igen. Egy bolondnak sok minden olyat
lehetett, amit másnak nem. Például tréfát űzni egy uralkodóból. Viszont a bolondnak sem ártott, ha
figyel a szavaira, mert könnyen a nyelvébe, vagy a fejébe kerülhettek azok.

- Kitépetem a nyelved te féreg – dühöngött Samsi-Adad.



- Kitépetem a nyelved te féreg – fújta fel arcát Kudusha. Bolondozása, mivel gazdája nem tett
ellene semmit, akár háborúhoz is vezethetett volna, hisz megsértették Gosorra fejét. A sah látva a
dagadt férfi vörösödő fejét, vicsorgását, ökölbe szoruló pufók kezét majdnem röhögő görcsöt kapott,
de nagy nehezen visszanyelte a nevetést, és visszafogta bolondját.

-  Kudusha bolond.  Elég lesz –  mondta Evil-Merodak.  A nevetés ádáz,  alattomos ellenfélként
továbbra is ott bujkált összeszorított fogai mögött, és rekeszizmai körül. - Nézze el neki felséges
barátom – mondta szelíden. - Szegény teljesen bolond. Valamikor állítólag hajóskapitány volt, de
elsüllyesztették  a  hajóját.  Biztos  sok  tengervizet  nyelt  attól  hibbant  meg.  Apám részben ezért
szerette. Olyanokat mert mondani az uraknak, amit más nem. Egyszer például ledisznózta az egyik
szatrapát.

Jöjj. Szálljunk be a hintóba, nyugodj meg egy kis hűs bor, ne meg Keila társaságában.

A név hallatán Samsi-Adad lecsillapodott pedig a feje már céklavörös volt.

- De ez ne jöjjön –mondta.

- Nem fog. Kudusha bolond te szállj fel a kocsi hátuljára. Most ott utazol.

- Ahogy akarja az uram – azzal sarkon fordult elrohant felpattant a kocsi hátuljára és valami
bugyuta dalt kezdett el üvölteni.

Maga a hintó hatkerekű volt simára csiszolt oldalakkal.  Külsejét elefántcsonttal borították, a
sarkokat pedig arannyal vonták be. Minden kerék közepében egy hatalmas rubin virított. A vezető
bakjának két oldalára két sas fejet faragtak. Evil-Merodak most is magán viselte a kiterjesztett
szárnyú, aranyból szőtt madarat hátul meg-meglebbenő köpönyegén.

Bordó, bokáig érő fekete ujjú köntöst viselt, aminek szegélyét arany szövések díszítették. Fekete
övébe elefántcsontból készített faragásokkal ékített hüvelyt tűzött. Benne a tőr ezüst markolattal bírt
amit három gyöngy díszített. Kardja markolatát megannyi drágakő díszítette, koronaként pedig egy
méretes smaragd trónolt a kardgombon. Gazdagság. Így hívták fegyverét melyet mindig magánál
tartott.

Két őr kinyitotta a hintó ajtaját és lenyitotta a kis fellépőt. Szabadulni akaró madárként röppent
ki a fátyol, és bársony függöny mely a nap hevétől, és a kíváncsi szemektől való védelemre volt
hivatott. Bentről kellemes mentaillat, és meleg ömlött ki.

Előbb Samsi-Adad lépett föl, majd Evil-Merodak.

Mikor  a  sarru  beszállt  tömege  alatt  felnyögött  a  cédrus.  Az  egyik  ló  hátrafordult,  mintha
pillantásával azt mondaná: Én nem holmi igásló vagyok, aki a parasztok krumplis zsákjait cipeli. –
Evil-Merodak szinte bocsánatkérően intett előbb maga felé, én nem tehetek róla mozdulattal, majd
Samsi-Adad után, jelezvén, hogy ő a vétkes. A lovat Barakusnak hívták, ami annyit tesz, mérges. Az
ifjú sahnak volt hét lova, akiket személyesen ő gondozott, patkolt, csutakolt. Rajtuk kívül egyedül
Barakus  részesült  abban  a  kegyben,  hogy  Evil-Merodak  személyesen  csutakolta  le  őt.  Ebben
szerepet játszott az is, hogy a ló kicsit őrült volt. Egyszer például dühében agyonrúgott egy másik
hátast.

Gosorra sarruja a hátsó fal elé ült le pontosan Keilával szemben, aki levette köntösét, így csupán
egy gyenge, halványkék, finom selyemből szőtt ruha ölelte körül szobrászokat, és festőket megihlető
testének vonásait, domborulatait. Derekát fehér öv fogta körül.



- Meg kell hagyni, az istenek mindenből megteremtették a legszebbet, és a legrondábbat. Az első
feleségem volt  a  legrondább féle eset,  de ez a falni  való leány egész bizonyosan a legszebbik
alkotásaik  egyike  lehet  –  elmélkedett  Samsi-Adad  miközben  szétterítette  maga  körül  köntösét,
szemeit pedig Keilán legeltette ki szemeit szégyenlősen lesütötte.

-Ó ne félj úgy kedvesem. Gosorra sarruja igazán kedveli az olyan szépségeket, mint te. Úgy
tekintek  rád,  mint  egy  törékeny  jégrózsára  melyet,  ha  csak  kicsit  jobban  megszorítok,  máris
összetörik. Finoman kell bánni ezzel a virággal, ugyanúgy ahogyan veled is.

Evil-Merodak még mondott valamit a hajtónak a maguk nyelvén majd behúzta az ajtót. Keila
mellé telepedett le és egyik kezét a lány feszes, bronzbarna, szabadon lévő combjára tette mintegy
jelezvén ki birtokolja a gyönyörű nőt.

A faragott  elefántcsont  falak közében párnákat  halmoztak föl.  A  falakat  faragványok fedték
melyek Baalon történetét mesélték el. Egy helyen a mesterek érintetlen felületet hagytak. Az első
kép arról mesélt mikor elmenekültek őseik Temerisből, és Roseanról.

A  következő  faragvány  az  regélte  el  mikor  az  ősök  megérkeztek,  és  megtalálták  az  üres
városokat, és a két üres királyságot, a mai Gosorrát, és Baalont. A harmadik kép Áldott emlékű
Abbazizt ábrázolta, a profétát, az istenek küldöttjét, ki megismertette az ősöket igaz isteneikkel,
majd ábrázatukat is elváltoztatta. A harmadik képen azt lehetett látni mikor elődeik lefordították az
itt talált írásokat, átvették ezt a nyelvet, és a teljes kultúrát, melyet a megtalált könyvekből, és
pergamenekből ismertek meg. Szent ajkú Eshmael nem szerepelt egyik képen sem. Ő a gosorraiak
születésénél  bábáskodott,  s  adott  azoknak  új  nyelvet,  új  isteneket.  Pont  úgy,  mint  Abbaziz  a
baaloknak, vagy Jáde szívű Annosuke a palagíroknak. Mind Eshmael, mind Abbaziz és Annosuke
nyom nélkül tűntek el. Úgy tartották róluk, hogy az istenek, miután azok elvégezték küldetésüket, és
létrehozták mindegyikük választott, szent népét, elragadták őket az ég honába.

A nagy kép,  mely Evil-Merodak háta mögött  volt  látható,  azt  örökítette meg mikor elődeik,
összefogva a mostani minotauruszok ősapáival, a többi déli menekülttel, a Kelmarna hegy lábánál
vívott csatában legyőzték Anák fiainak népeit. Addigra már azokat, szívós, és kemény harcokban az
Öklelők, Dübörgők, és Tüzes Paták szövetsége, valamint a hozzájuk csatlakozó, a déliek érkezésekor,
önkéntes száműzetésbe vonuló, és a Farkas pusztára bezárkózó Magor és Orusz nevű törzsekkel,
egészen a mai Fulgorg, és Kedjor Hemland területére szorították vissza. Sem a magorok, sem az
oruszok nem mutatkoztak azóta sem, de végeztek mindenkivel ki be merte tenni a lábát, a Farkas
pusztára.

Samsi-Adad nem figyelte oda, de a háta mögött bibor bársony csatatéren, aranyból szőtt baalok
győzték le a gosorraiakat a Lishiruti csatában.

A jobb első sarokban volt  egy kis asztal.  Ezen állt  a füstölő,  illetve egy tál  tele datolyával,
körtével,  naranccsal,  almával,  és  banánnal.  Samsi-Adad  a  datolyából  kezdett  szemezgetni
szórakozottan, míg Evil-Merodak, miután uralkodói süvegét az erre a célra faragott fa fejre helyezte,
ami  egyébként  I.  Nabukodonozort  ábrázolta,  egy  piros  almát  fogott  meg.  Bal  lábát  felhúzva,
rákönyökölt térdére, és elkezdte az almát ropogtatni.

A meleget a bal oldal két sarkában elhelyezett, vasból készült, denthori főnixmadarakat ábrázoló
fekete, két láb magas tűzhely adta, melyeknek farktollai  egy cső futott a szekér faláig, melyen
keresztül távozott a füst. Merodak dobott néhány fahasábot mindkét főnix gyomrába, összébb csukta
a csőrüket, hogy kevesebb levegő jusson a tűztérbe majd visszaült kényelmes párnáira.

A sah rácsapott a kocsi oldalára mire az lassan nekilendült és elindult.



A hatkerekű őröktől kísérve kigördült a külső várba. Baalon katonái a jobb oldalon lovagoltak
fekete buggyos nadrágjukban, bordó felsőruhájukban mely combközépig ért, derékban pedig két
oldalt ketté volt hasítva, hogy ne akadályozza a mozgást. Erre vették fel szintén combközépig érő
pikkelyekből állómellvértjüket. Hátukra bordó, és fekete sávos köpenyt terítettek. Fejükön kerek
sisakot hordtak mely szabadon hagyta a füleket és hegyes csúcsban végződött, jobbjukban rövid
nyelű lándzsát tartottak.

Baloldalon gosorra lovasai léptettek. Pikkelyőűncélt viseltek alatta pedig aranysárga inget, ahhoz
pedig fehér nadrágot, és kunkori orrú piros csizmát. Náluk is voltak lándzsák.

Egy megvadult kutya átrohant a szekér előtt, vagyis megpróbált, de nem járt sikerrel. A hatalmas
lovak péppé taposták a szerencsétlent.

Fentről egy asszony űrítette az utca köére éjjeli edénye tartalmát egyenesen egy hugelund lába
elé, aki hangos káromkodásban tört ki. Egyre többen jelentek meg az utcákon. Egy szekér cSirkékkel
megrakva a piac felé tartott, csakúgy, mint a cipóktól roskadozó kordé. Egy őrjárat most tért vissza a
kaszárnyába az őrségváltás miatt. Meg lett a nap második halottja is. Két fulg szúrt hasba egy
harmadikat.  Hogy  miért  azt  csak  ők  tudták,  de  a  halottól  elvették  a  kardját,  íját,  széttépték
felsőruhását majd valamit belevéstek egy tőrrel az arcába, aztán pedig ott hagyták.

Egyre több csuhás is megjelent, hogy a templomába siessen a reggeli szertartást elvégezni. A
széleken lovagló őröknek hamarosan használniuk kellett lándzsáik nyelét, hogy arrébb tessékeljék az
útjukba tévedőket.

Komótos tempóban zötykölődve érték el a főkaput majd átgördülve alatta rátértek a Kelmarna
hegyről levezető útra két szekér széles útra.

- Nos ó nagy sanisah, Baalon arany sas madara, elárulnád nekem miként kerül egy ilyen vadvirág
a te kertedbe? Nekem igen szép, és virágokban gazdag kertem van, de egy sem akad olyan, mint a te
Keilád – tekintete hol a lány arcán, hol a derekán, hol a ruhája alatt járt. Az igazat megvallva Evil-
Merodak Abburashát lassan kezdte komolyan zavarni a dolog, de arcán ebből semmi nem látszott.
Még  mindig  ugyanaz  a  kedves  mosoly  terült  szét  rajta,  mint  ha  a  legkedvesebb  vendége
társaságában ülne, holott ki nem állhatta a kövér férfit. Most azonban még türtőztette magát.

- Hallottál már egyszerre énekelni száz dalos madarat?

-Ó hát hogyne nagy tekintélyű. Két kalitkám van tele egész Edomeia, sőt Denthor legszebben
éneklő madaraival. És igen. Van amikor egyszerre kezdenek dalba. Olyan az mintha valami földön
túli szféra énekét hallanám. Miért kérdezi fényességed? – Apró barna szemeit most az ifjú uralkodóra
fordította.

- Csak azért mert az én Keilámnak valamennyinél szebb hangja van. Ha meghallod a hangját az
égetett méz ízét fogod a szádban érezni. Rajta kedvesem – simított végig gyengéden az arcán – mond
hát el a történtedet – beszédével utánozta Samsi-Adad bájologó hangszínét.

- Ahogy uram parancsolja. – A gyenge, áttetsző fátylat, ami eddig arcát fedte most levette és
felragyogott tündöklő szépsége. Sejtelmes, búgó hangja csendesen, megnyugtatóan beszélt, és a
legegyszerűbb szavakat is varázslatossá tették.

Egyenes,  karcsú  orra  alatt,  igéző  ajkainak  szegletében  állandó  szemérmes  mosoly  bujkált.
Hosszúkás arcát tökéletessé tette a kellemesen ívelt,  kissé kidomborodó arccsont.  Illatos,  sötét
fekete haját, a bal vállán vetette át.



- Mint azt már tudja az én uram – hajtott fejet egyszerre félszegen, és szemérmesen - Keilának
hívnak. Anyám adta nekem ezt a nevet. - Szürke tekintetét Samsi-Adad felé fordította. Szemei akár a
szürke mélyvizű tenger melyben könnyű elmerülni. Szürke mely azt mutatja, mit a gazdája akar, de
amiből kiolvasni igazán semmit sem lehet. –Családom nevére nem emlékszem, tán nem is volt. Apám
földműves volt  egy Tell-Kirku nevű kisvárosban.  Úgy tíz  éves lehettem mikor iszonyatos aszály
sújtotta a vidéket. Nagyon sokan meghaltak akkoriban. Nagyon sok barátom is. –pillantása most
szomorúságot tükrözött, hangjában gyász, és hiányérzet bujkált.

- Hány éves vagy, kedvesem? – Kérdezte a Sarru.

- Húsz, ó nagyúr.

-Á igen. A tíz évvel ezelőtti aszály a mi országunkat is sújtotta. Sok gyermekem meg is halt, na,
nem az éhségben inkább a hőségben. Bár soknak nem is tudom a nevét, de ezt nézd el nekem.
Negyvenkétszer fordult át fejem felett egyik esztendő a másikba, s annyi fiút és leányt nemzettem,
hogy az egy kisebb várost is megtölthetne –beszéde telve volt büszkeséggel és önteltséggel saját
termékenysége miatt.

- És micsoda áldott város lenne az ó Gosorra hatalmasa. –felelte Keila úgy, az őszinte elismerés és
csodálat hangján.

A robusztus kocsi ez idő alatt lassan leért a hegyről és nekivágott, hogy átkeljen a Kis-mal-der
alföldön. Útjuk a Romliddon folyó mentén vezetett ami, a most már mögöttük lévő, Kelmarna hegy
gyomrából eredt. Ennek a büdös, vér színű folyónak –melynek vize egyébként teljesen ártalmatlan,
és iható is- mentén halászok húzták be vér angolnákkal, és csukákkal teli hálóikat.

- De kérlek, folytasd történtedet. Igazán kíváncsi vagyok rá.

- Uram megtisztel – hajtott fejet. - Abban az évben nem maradt vetőmag, sem pénz így apám
uzsoráshoz fordult. A következő év sem volt jobb így nem tudott fizetni az előző uzsorásnak, ezért
egy másikhoz fordult és a kapott pénzből kifizette az elsőt.


