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Jazad
 

A  jóslatok  sokértelműek,  sosem tartalmaznak  Kaotikán  konkrét  információt,  olyasmik,  mint
amikor egyszer  egy manó vezérnek azt  mondták,  hogy most  nagy birodalom fog megdőlni,  ha
háborúba vonulsz. A népek mágiái mind egyediek, vannak erőségeik, hátrányaik, az emberé erős, de
sokat követel, a griffé inkább álommágia, a rógé tüzes föld, a manóké fürgeségre, rejtőzködésre,
manipulálásra koncentrál, kutyáknak nem ismert. Mindenkinek más felfogás szerint működik, lehet
tanulni a másikét, de ahhoz úgy kell gondolkodni, mint a másik faj, meg kell érteni azt, nincsen
univerzalitás. Ámde van egy jóslat erről, valamikor fog születni, vagy kikelni, egy olyan személy, aki
mindet ismerni fogja, valamikor fog élni egy egyén, akin uralkodni fog az összes felett vagy ismerni
fogja őket. Arról a jövendölés nem tesz említés, hogy ez rossz vagy jó. Kaotikán ez amolyan városi
legenda, zugjóslat, csak kevés reménykedik benne, hogy ez megtörténik, eddig nem is élt ilyen
személy.

A béke valóban hatást ért el, északon Kopperkaszban is ünnepelték, Odunak a nagy bojár vagy
észak sárkánya hozta a hírt, hogy amellett, hogy Szvanek elszökött, a pellegrin előle szintén. Ennek
ellenére  az  embert  a  rógfejedelem nem akarta  lekorholni,  félt,  hogy  ellene  fordul  legerősebb
támogatója  a  rógokat  felülmúló sárkány.  Odunak azonban nem volt  tiszteletlen a fejedelemmel
szemben, nem akart lázadni, mivel a rógok többen voltak és népe elvesztette volna kiváltságait. Az
emberek  a  Fenyvesdombokon,  rógul  Norszanon  földjein  élhettetek,  három  városban,  melyek
magukról rendelkezhettek, kivéve külügyben. Innen kerültek ki észak sárkányai, akik Kopperkasz hű
katonái lettek, a rógok közt is megbecsültek, nagy erős emberek, a bojárok, akik róg íjjal lőttek, róg
fegyvereket  használtak.  Csak  pár  százan  voltak  szemben  a  Kopperkasz  sokezres  rógságához
viszonyítva.  A  három  bojár  várost,  a  három  bojár  széknek  nevezték,  amik  egyben  termeltek
Kopperkasznak. Maga Kopperkasz komolyan gondolta a Dárajavushoz kötődő kapcsolatát,  a róg
fejedelem, Viszoming érdekből és hitéletileg elfogadta Paszarát, a róghit sajátos eszközeivel maga
szintén hívővé vált. Furcsa volt, mert a róg, óriási és más a griffhez képest, a föld alatt él, ám az erőt
roppant mód tiszteli, azt meg főleg, ha ahhoz bölcsesség, s tapasztalat társul. Dárajavus nem tisztán
isten a rógnak, ám híres, bölcs vezér és mivel a griff tettei az élethez köthetők a rógok elfogadják őt.
Griffpapok  itt  nincsenek,  ehelyett  rógpapok,  melynek  hatására  az  északi  rógok  kulturálisan
kifejezetten  jártasak  a  többi  néphez  képest.  Emiatt  érzékenyebbek,  törvényeik  enyhébbek,  a
gyilkosságot súlyosan büntetik, Szvanek tevékenységét bírálják, ámbár szükségesnek tartják. Náluk
az  árvaság  fogalma  nem  létezik,  mivel  a  róg  nőstények  azonnal  befogadják  a  szerencsétlen
megárvult fiókákat, az anyaság meg van becsülve, aki felnevel egy egészséges rógkölyköt az ranggal
jár, valamint komoly befolyással, azonban mindig akadnak kivételek.

Kopperkaszban két híres, inkább hírhedt legenda kering, az egyik mostani, a másik több száz
éves a régmúltban leledzik. A régebbi, még Elenar idejére nyúlik vissza, hatszáz évvel, amikor a
kétszáz éves uralma a madárkirálynak a virágkorát élte. A Fenyvesdombok csak fele a hatalmas
északnak. A másik felén se tajga, csupán tundra nő, ahogy hűl az idő az északi sarkig. Ezt a részét
Kaotikának a rógok alig lakják, griffek ha elvetődnek errefele, manók meg nem mernek arra élni, de
az igazi északot egyik faj sem tudja magáévá tenni, mivel az időjárás olyra zord, hogy a se róg, se
griff  repülni nem tud tiszta időben, mert a levegőben lefagy a szárnyuk. Ezt a vidéket nevezik
Fagynak, Halálnak, ám régi neve kifejezőbb és egyszerűbb, Ert, vagyis Föld, semmi hozzátársított
negatív jelentés, csak Ert. Ez emberi nyelven van, abból a korból, mikor e vidék melegebb volt, mikor
emberi városok éltek régen a gazdag termőtalajú, mára csonttá fagyott földeken. Létezett egy város
Rozen itt élt egy nagy király, akit a második sárkánynak neveznek Elenar után, neve sajnos feledésbe
merült, vagy ha tudják a rógbölcsek, nem beszélnek róla, annyi volt biztos, hogy mágiája Elenart, s



mind a többi népet megrémítette. Népe sem volt különb, konok, mágikusan erős, fagyban született,
jéghidegben harcoló emberek, kik nem tűrtek idegent országukban, ők mindenkit megöltek volna
Kaotikán, szabályos irtóhadjáratot szerveztek súlyos sikerekkel, a fajok emberek elleni bűnei miatt.
Még a rógok tetteit sem feledték, erejük azokat sem kímélte, a fagy, amik e hadak magukkal hoztak
megdermesztette az összes eléje kerülő áldozatot.  Hívták magukat sárkánynak, ámbár magukat
nevezték inkább jégóriásoknak vagy ezegantoknak. Az ezegantok úgyszintén megnőttek, de nem az
óriás mivolt  volt  a leghalálosabb fegyverük, hanem a jégvihar,  amiket maguk körül generáltak,
abban érkezve rohanták le a falvakat, tárnákat, fészkeket s mészároltak. Nem csoda, hogy a rógok
utálkozva  mondják  ki  a  nevüket,  a  róg  tűzvihart  lehelt,  külön  varázslatokat  kovácsolt  önmaga
védelmére, azonban bebizonyosodott, hogy a tűzvihar mit sem ér az ezegantok jégszíve ellen. Viszont
a jégóriások egy pillanat alatt köddé váltak, nem tudni mi okból, csak azt, hogy Rozen falait jég
burkolja már, megközelíthető lett észak a hadseregeknek, bár élhetetlen, sőt mesék szólnak egy
jégsárkányról, egy fenevadról, aki úgy néz ki, akár egy ezegant, annál viszont félelmetesebb és még
ma is rógokkal lakatja jól magát. A rógok nem beszélnek erről, nekik a múlt ezen része gyalázat
népükre,  ugyanis  az  egykoron  mindenki  által  rettegett  róg  népet  az  ezegantok  könnyűszerrel
nyulakká változtatták. Nekik a jégsárkányok népe nem létezett, egy mese, tabu, amiről egy róg sem
szólhat, vagy kivágják villás nyelvét, bojárok esetében levágják fejét. A bojárok nem is eredeztették
magukat ezegantoktól, mert nem trendi. Az ezegantok amúgyis bizarr nép volt, a rémhírek szerint a
népek vérét lefejték és azt egy Kétségbeesés Oltára nevű templomba vitték, ahol valami gólemeket
támasztottak föl, vagy ki tudja. Amit tudnak róluk, azok töredékek, kétes tartalmú sztorik. Hatásuk
nem érezhető a négyszázéves északi róg birodalom óta más az úr a barbár griffek és szétszórt manók
hordái felett.

A másik történet a rógokhoz kötődik, esett egyszer, hogy egy róg anyának adatott fióka, ámde a
róganya eldöntötte, hogy azt elhagyja, nem szégyenkezett e cselekedete miatt, hideg volt annak a
szíve, kivitte a fiókát a fagyba, ahol sorsára hagyta. Mikor ez kitudódott a rógtársadalom alapvetően
felháborodott,  szívtelen tett  volt  ez,  meg is lett  a róg anya büntetése,  a száműzésnél rosszabb
megaláztatás,  a  halálnál  gyarlóbb  sors,  tilos  róla  beszélni.  A  fióka  kilétéről  semmi  hír,  fájt  a
veszteség,  ám el  kellett  fogadni.  Viszoming ideje alatt  történt  az eset.  Viszont  nem ez volt  az
egyedüli ilyen történet...

A  szokásos tél  volt,  hideg,  tökfagyasztó,  zimankós,  fagysérüléses.  Az egyik  bojár  széken jól
befűtöttek. A bojár szék Jazad, egy legkisebb, háromezres lakosú város, mely délebbre a Norszanon
egy völgyében helyezkedett el, egy befagyott folyócska, a Jazul mentén. Jazad gyorsan emelt város
volt, amit a környék griffjei, manói, a rógok besegítve az embereknek együtt hamar felépítettek még
tél beállta előtt. Szabályos kör alakban, sugárutak mentén lett kialakítva a város, melyről hiányoztak
a kifaragott vízköpők, szobrok, tehát még nem készült el teljesen, azonban a semmiből felemelt város
Kopperkasz hatalmát dicsérte, ugyanis ez az embereknek adott ajándék, bizonyította a rógok erejét
Norszanon fölött. Az összes bojár elköltözött a három székre és hagyta el Lándzsaormok északi
láncainak szikkadt földű völgyeit. Viszoming Jazadot jobban megkedvelte a többinél, maga is részt
vett az építkezés ellenőrzésében, s a környék erdei gazdag vadállománnyal rendelkeztek. A szék igen
terjedelmes földnek parancsolt, amin Viszoming szeretet ikszukokra vadászni. Az ikszuk egy gyapjas
orrszarvúféle nagy dög, s nem bestia. A helyiek közül sok sárkány élt errefele, így az ember-óriások
látványa megszokott a normálméretű emberek többsége mellett. A házak nagyok emiatt, egy róg is
otthon  érezhette  magát.  Mind  fából-kőből  emelt,  padlófűtéses,  csatornázott  házak,  egész
összkomfortos  észak  körülményeihez  képest.  Plusz  érdekesség,  hogy  a  város  alatt  egy  óriási
csarnokokban gyűlt a Jazul vize és volt elvezetve, amit a rógok tüze s karma vájt ki. Hetente egy róg
megfordult vásárolni élelmet vagy csupán járkálni a méretes épületek közt. Élt a környéken pár róg,
aki megunva Kopperkasz szervezet életét, a szabadabb bojárok közé költözött. Itt a bojárszéken
Uzoron volt az anza (bíróféle), a gazdag polgárok által választott vezető, aki egyedül a tanácsnak a
dulának felelt. Itt róg nem nagyon dönthetett, ha idősebb volt, akkor sem. Uzoron természetesen



sárkány volt és bölcs, háromszáz éves, nem lehetett káromolni őt, azt megbüntették, ha róg tette
volna ezt, akkor is kalodába zárták. Bár pont a rógok a legbékésebbek, ők metorok számítottak,
bevándorlók, akik hatalommal nem bírtak, csak aki itt született vagy a város valamelyik járásban. Se
griff,  se manó nem lehetett  polgár,  csak elota,  szabad,  de jog nélküli,  aki  se a dulában,  se a
vásárnapi ünnepségben nem vehetett részt. A rógok hálátlannak érezték az embereket, azonban a
rógok száma a tízet sem érte el, hangjuk nem volt számottevő tényező, így is kiváltságokat kaptak a
griffek és a manók felett, részt vehettek a város életének szervezésében, kivéve a dulában. Ezt
Uzoron harcolta ki, azzal a feltétellel, hogy ha a város életében itt kel ki róg, akkor ő metorból
menten polgárrá válik. Viszoming minden fölött állt, amikor megjelent a dula hatalma ideiglenesen
szertefoszlott, kíséretével felzabálta a tartalékokat, mint a középkori esküvők lakodalmasai. Ennek
ellenére megbecsült személyként tekintettek rá, ahogy Odunak, akinek személye furcsamód Anfesa
cárnő eleste ellenére egybetartotta a bojár székeket. Viszoming különösen a városházát látogatta
meg, amit átterveztek ennek okán, a sárkányoknak nem volt gond a méret, a többi ember meg
közlekedett létrákon, a rógoknak pedig eléggé családias hangulatú lett, míg az embereknek csarnok
érzése támadt. Először mindig Odunak, a testőr vonult be, hogy felmérje a terepet, azután jött a róg
fejedelem, akiket sárkányoknak volt illő kiszolgálni. Viszoming általában a városi tanácskozásban
vett részt, mint ellenőr, azután a helyi ünnepeken majd távozott, ennyi volt a hivatalos tartózkodása,
persze ennél többet járt itt, Uzoron szimpatizált vele, nem vélte tehernek a város bőven elviselte a
rógnemes feljebbvalókat.

Élt Jazad mellett északra egy özvegy, amolyan füves-néniszerű természet, egykor büszke sárkány,
Ulga névvel. Ő már a város előtt itt lakott, egy kisebb emberi közösséggel, akik valaha szintén
Anfesa ellen lázadtak. Férje harminc éve hunyt el, mikor Anfesa rajtaütött táborukon. Miután férje
elesett  csatában,  ő  Kopperkaszba  menekült  és  hűséget  tett  Viszomingnak,  ezt  beteljesítette  s
tizenhárom évig szolgált készséggel, azután maga a fejedelem bocsátotta nyugdíjba, mivel látta,
hogy Ulga öregszik, ereje fogyatkozik. Ulga a maradék rebellis ismerősével itt telepedett le. Egy
kárászéletű falut alapítottak, ám annak házait elfújta az északi szél, csak Ulga tanyája áll ma. Ulga
elég derék hölgy módjára öltözne, csak termete ember-óriás, háza szintén ezt tükrözi; egy kunyhója
van, méltánytalan szállás, viszont biztonságos, egy hegytetőn fekszik, erdő közt, nincsen se istállója,
se földje,  Ulga emiatt  vadászni  szokott,  nagy mérete miatt  gyakran kimerészkedett  a vadonba,
aminek  hatalmas  fenyőfái  mamutfenyők.  A  szó  szoros  értelmében,  fagy  ide  vagy  oda,  a  fák
hatalmasak,  a  manók  lakot  tudnak  bele  faragni,  az  emberek,  meg  óriási  épületeket,  melyek
századokig bírják, mert e fák szívósak, tűznek, fagynak ellenállnak. A favágók csakis sárkányok,
egyedül az ő kezeik elég nagyok, hogy egy ilyen faszörnyet kivágjanak. Egy ilyen fa törzse falunyi
faanyaggal szolgál, azonban, mire ekkorára megnő, az sok évszázad. Ulga szeretett itt lenni, soha
nem találta a helyét, ám ez a kietlen, vadregényes táj a fáival megragadta, férjével átutazóban volt
errefele, mikor e helyet először megpillantotta, akkor beleszeretett. Amikor véget ért a szolgálata
nyomban ide vezette útja a többiekkel. Sok-sok év alatt sem változott a vidék, a falu sem hagyott
nyomot  az  erdő óriásaiban,  azonban a  város  igen,  az  erdő negyede ki  lett  vágva,  hogy Jazad
felépüljön. Ulgát ez se zavarta a város zajától messzebb feküdt, viszont a falu közössége sorozatosan
elhalálozott vagy elment, mindössze egy év kellett és Ulga kivételével mindenki tovaszállt. Két évvel
azután,  hogy megalapult  a  falu,  melyben csak Ulga lakott,  ő  is  meggondolta  magát,  miszerint
délebbre vándorol. Ekkor még Anfesa uralkodott a bojárság fölött, ezért eredeti hazájába vissza nem
mehetett, viszont Viszoming birodalma nyitva állt előtte, vigyáznia kellett, a griffek, ha rógok nem
voltak  közelben,  nyomban rája  támadtak volna,  hiába van róla  papírja,  hogy ő  nem démon,  a
griffeket az nem izgatta. Őszkor indult, hideg volt, ám kabát alatt tűrhető. Nappal indult útnak,
kunyhójában a tűz még égett, mikor otthagyta, egyszerűen nem oltotta el, elhatározásában még
kétkedett: „Remek, nemhogy otthagytak, én is utánuk megyek! Ó drágám, ha élnél,  lenne erőd
visszatartani, ezeket a paprikajancsikat! Neked is miért kellett fellázadni, meghajoltál volna a cárnő
előtt, akkor nem kellett volna nekem a rógok előtt térdelnem! Mindegy, attól még tartozok neked
egy pofonnal!” Nevetett Ulga, majd elbotlott.



- Aú – a föld kemény volt, Ulga orra vérezni kezdett, többnyire az fogta fel az esést. Mérgében
felugrott megfordult, hogy belerúgjon, a gyökérbe, vagy akármibe mi az útjában állt, ám lába megállt
–  Mi?  Ki?  –  egy  kis  róg  test  hevert  előtte,  ami  nyöszörgött  fájdalmában,  összegömbölyödött
ösztönösen, készült a halálra – Megrúgtam volna egy kölköt – jegyezte meg bűntudattal Ulga. Szíve
elszorult, hozzá azért nem nyúlt a kicsihez, mert tudta az nem vezetne semmi biztató történésre –
Hol a mamád? – kérdezte gyöngéden. Választ nem kapott – Nem bántalak – nem is futott el a
rógfióka. Ulga aggódva körülnézett, kereste a dühös anyát. Félbeszakította terveit és leült a kisded
mellé. Nem hagyta, hogy bántódása essék, a környék állatai kihasználnák az ilyesmit. Az éj leszállt,
mikor Ulga elszánta magát, hogy megfogja a fiókát, szükséges volt, mert látható, hogy lassan kihűl, a
fióka ezenfelül súlyosan legyengült, semmijét sem mozgatta, Ulga bundába takarta és visszaindult
vele a házba, gondolta a szaga odavezeti majd az anyát a birtokához, ő meg majd kimagyarázza
magát,  hogy  csak  segíteni  akart.  Egy  kis  asztalra  helyezte  bebugyolálva  hagyta,  leves  főzött
magának, sült húst pedig a fiókának, aki ébredezett, prüsszögött, enyhén megfázott. Szemeiben
mérhetetlen elhagyatottság fogalmazódott meg, amire Ulga nem figyelt, az érdekelte, hogy a fióka
viruljon, ha az anyja ideér. A húst a fióka nem akarta megenni, Ulga erőltetése ellenére, a gyermek
csont és bőr maradt, még a pikkelyein keresztül is látszódott, ebből Ulgának elege lett és a fióka elé
vetette a húst, aztán elfordult tőle. Leült egy székbe és merengett, hogy mi legyen, a fióka közben
megette a húst. A nő elnézte a fiókát, pár évesnek tűnt, lehetséges, tudott már beszélni, hímnek tűnt,
mert aprócska tarajok nőttek máris a fején és a nyakán.

- Mi a neved? – kérdezte dédelgetően Ulga. A fióka nem felelt – Akkor Zukan leszel nekem, te is
olyasmi vagy, mint az a megboldogult papucsom, szótlan – a fióka leügyeskedte magát az asztalról és
a tűzhöz sétált. Önállóan hozott magának egy pokrócot, azzal betakarta magát és elaludt – Ne érezd
magad otthon,  ahogy anyád idetolja  képét,  húzol  innen Zukan!  -  kissé  ingerültebbé vált  Ulga,
emlékeztette őt a fióka arra a bizonyos valakire. Reggel a fióka kényelmesen felkelt és majszolni
kezdte a húst, amit még tegnapról maradt. A csámcsogására ébredt fel a nő.

- Hagyd abba Zukan, csukott szájjal! – ordított félálomból Ulga, ismerős idegesítő érzés fogta el,
felpattant, kinyitotta szemeit, de Zukan nem volt ott, csak a fióka, aki tovább folytatta az evést, Ulga
a fiókára meredt – Csöndesebben egyél! – zúdította haragját a kölyökre, akit megragadott, mire a
szorításra csak befejezte,  sírni  kezdett,  amire Ulga megijedt,  főleg, hogy kopogtak az ajtaján –
Essünk túl rajta! – nagyot nyelt, a fiókát elcsitította és csukott szemmel kinyitotta az ajtaját – Tessék!
– nyújtotta ki a fiókát remegő kézzel, ám valami elmaradt, nem volt morgás. Kinyitva szemét Ulga a
küszöbön topogott – Akárki szórakozik, elkapom! – körülnézett, de nem volt ott senki sem. Bement,
ajtót becsukta, megkönnyebbült. Két nap telt el, aztán még egy hét, Ulga vadászni is elment, ugyanis
kifogyott az étel, nagy étvágya volt neki, meg a kölyöknek, a gyerek egyre jobban megszokta az
szálláshelyét.  Beszélni  nem szólt  egy szót  sem továbbra is,  ám nem evett  többet  nyámmogva,
Ulgának nem kellett rászólnia. Ulga közönyös maradt a fiókával, várta mikor érkezik az anyja, a
környéket néha bejárta, azt az állítólagos róganyát kereste égen, barlangban, viszont sehol sem
találta. Egyik nap mikor a keresésből tért haza Ulga, a kis róg kirobbant a házból:

-  Mama,  mama! –  mondta lelkesen,  azonban nem volt  ott  senki,  csak a frissen esett  hó,  a
behavazott fenyőfák és Ulga, aki elég kötözködő hangulatában volt.

- A nyakamon maradtál – mondta rosszindulatúan Ulga. A fióka még körbetáncolta a tisztást, amit
a  falusiak  alakítottak  ki  anno,  azt  hitte  a  kis  róg,  hogy  bújócskázik  anyja.  Óráig  tette,  mikor
rádöbbent az igazságra, kegyetlenül bömbölni kezdett, összeroskadt, saját magát kezdte karmolni,
mire Ulga meglátva kisprintelt – Nem! – lefogta a kis rógot, akinek a szemébe nézett végre, Ulga
szíve megtört, nem könnyezett, azonban érezte, hogy azt a kis rógot jobban elhagyták, mint őt a
falusiak. A rógoknál a legszentebb kötelékek egyike az anya és a gyermek közti kapcsolat, ha ezt az
anya feloldja, akkor mérhetetlen lelki fájdalmat okoz utódának. A kis rógnak valószínűsíthetően az
volt  a  sorsa,  hogy megfagyjon,  ahogy azok a  kíméletlen anyák tették a  többivel.  Viszont  Ulga



belebotlott ebbe a kis teremtésbe, aki most megtörten a kezében feküdt, teljesen reménytelenül,
Ulga alig viselte el – Majd előkerül anyukád – próbált még hazudni, hogy legalább hitet adjon, ám a
rógot nem verte át – Árva vagy – mondta szinte suttogva, sajnálkozva. Valamit tenni kellett,  a
karjaiban bevitte a kunyhóba, kimosta sebeit a fiókának, betakarta – Most mi legyen? – kérdezte
magától. A fióka nem zokogott, hidegen maga elé bámult, az üres asztalt nézte, Ulga soha nem
tapasztalt ilyet, halott történeteket, hogy egy-két nőstény róg mit meg nem enged magának, viszont
ezt másképp fogta fel, úgy vélte ez amolyan, mint a manók tesznek, a meg nem született embriót
kikaparják, a rógok esetén a tojást széttörik. Nem abortálás, bár a cél ugyanaz. Ulga volt egyszer
anya és mivel lányát túlélte (mert a lánya nem vált sárkánnyá) tudta egy gyereknek kell a szeretet. A
fiókra meredt, aki szintén ránézett, anya lévén tudta mi kell a gyereknek, ezt a kis róg is megérezte,
ki  melegségre vágyott,  inkább reménykedett  benne,  hogy az  embertől  megkaphatja.  Ulga nem
közeledett feléje, várt, amíg a kis róg jön hozzá, aki megmoccant, Ulga ölébe mászott és ott elaludt.
Ulga nem lepődött meg, azért aggódott, hogy meg tudja-e adni azt, amit egy róg fiókának kell, aki
most ott szundikált a kezei közt. Ulga a vállára emelte a gyermeket, mintha a csecsemőt büfögtetné.
A róg elterült, keservesen aludt, ám jól esett Ulga testének melege, bár nem rógé, nem a sajátjáé, de
ezek után látni sem akarta az anyjának pofáját, akinek kikelésekor az elméjébe vésődött.

- Ebéd! – üvöltötte Ulga. Egy hónapja, hogy a róganya nem jelent meg és a fióka nála maradt, ám
azóta a fióka kezdett normálisan viselkedni és ez a sárkányt nagyon megterhelte. Ulgának néha
olyan gonosz gondolata támadt, hogy ő is elhagyja a rógfiókát, de ezért az ötletfoszlányért képen
tenyerelte magát.  Mindig azzal biztatta magát:  „Zukan felnő, meghálálja.” Ennek ellenére Ulga
kiszámíthatatlannak  találta  a  fiókát,  bár  egyvalamit  megtapasztalt  már,  Zukan  szeret  a  tetőn
mászkálni és mindig egy adott időpontban, mindig egy adott pillanatban Ulgának ki kell tartania a
kezét, hogy Zukant elkapja, most is ekképp tett – Még nem tudsz repülni! – szidta le a fiókát Ulga, az
meg ártatlanul nézett rá. Ulga elérakta a sült húst – Egyél!

- Nem! – a fióka finnyásan eltolta magától az ételt, ehelyett nyershús fele iramodott.

- Azt nem, még az kéne, hogy a beleidben féreg mászkáljon! – rántotta el a nyers ikszukbordát a
sárkány a fióktól.

- Nem! – ellenkezett továbbra is a fiók.

- Akkor éhezel! – Ulga nem csinált ebből nagy ügyet. Azon a napon valahányszor a fióka húst
akart csenni Ulga annyiszor nem adott neki enni. Egy hétig ment ez így, mikor Zukan megharapta
Ulga ujját és nem engedte el:

-  Sárkány  vagyok,  hogy  merészelsz  engem  bántani!  –  a  fiókára  ez  az  érv  nem  hatott  –
Összeroppantalak! – Ulga hiába próbálta leszedni magáról Zukant, nem nagyon sikerült neki, ahogy
belenézett a szemébe sejthette Zukan ezt akarta: „Nyers húst!” – Nem kapsz te nyers húst, mint
mondtam aranyos  kis  kukacok fognak benned motoszkálni,  tán  azt  szeretnéd,  hogy  a  beleidet
kiluggassák a giliszták? – Zukant elfogta a hányinger és elengedte végre Ulga ujját, aki ezért tarkón
csapta Zukant – Harapd meg a saját farkad máskor! – Zukan duzzogva a sarokba vonult, sértődötten
Ulgára meredt – Azt hittem, gyorsabban értek meg, ezek szerint beletelik pár évbe! – s valóban nem
úgy van a rógoknál, hogy egy év alatt s azonnal elérik a kifejlett méretet, ugyanis legalább tizenöt év
az ivarérettség elérése, vagyis nagyon hosszú idő.

Egy év telt el Zukan alig nőtt valamit, ellenben annál beszédesebbé vált, állandóan feleselt és
valahányszor pimaszkodott, mindig kapott a szájára, Ulga idegei feszültek, egy ennyire idegesítő
kölyköt nem bírt elviselni, a róg annyit makrancoskodott, hogy lehetetlen elképzelni, s mindehhez
egy róganyának van türelme. Legalább már sülten ette a húst a gyerek.

- Zukan, ne repülj el! – közben a róg megtanulta használni a szárnyát és emiatt sokszor jutott fel a



magas fenyőfákra Ulga legnagyobb örömére – Kérlek, gyere le! – Ulga ezt a mondatot annyiszor
ismételte el, a rógkölök, mindig nevetett rajta, egészen eddig – Gyere le! – Ulga szíve majd kiugrott,
mikor  egy  hatalmas  ragadozómadár  karmolta  háton  Zukant,  aki  először  harapdált,  de  később
jajveszékelve zuhant Ulga fele. Ulga gyorsan elkapta és elrejtette – Mondtam neked, hogy gyere le! –
Zukan Ulga kebléhez simult, remegett, akár a nyárfalevél.

Újabb évek teltek el, mire végül Zukan szépen megnőtt, a száját fékezte, nem kellett rászólni,
mitöbb Ulga kezdett aggódni érte:

- Repülj Zukan nyugodtan, nem támad meg semmi többet! – a siheder róg kérdően meredt Ulgára
– Miért nézzel így rám?

- Tudom én ezt – felelt közönyösen Zukan.

- Akkor miért nem használod a szárnyaid? – tárta szét kezeit értetlenül Ulga.

- Fogom – mondta Zukan nem törődően.

- Te tudod – Ulga nem akarta belesulykolni, így is fájt a szíve, sőt félt attól, hogy pont Zukan ki
fog tűnni társai közül, túlságosan más lesz – tudsz tüzet fújni?

- Nem – mondta Zukan.

- Az nem jó – Ulgában eldöntetett, lépnie kell, a fiú nevelésében túl sok hibát vétethetett, lehet
hagynia kellett, hogy nyers húst egyen a kezdet kezdeténél, ugyanis így Zukan minden, csak éppen
nem róg.

A kunyhó Jazad megépülésekor semmit sem változott, kissé rozogábbá vált Ulga azonban nem
volt egyedül, egy testes róg mellette dolgozott, hogy segítsen a fák aprításában, tél volt megint,
kellett a tűzifa. Zukan volt az, túllépte a kamaszkort, huszadik évében járt, érett, kifejlett hím vált
belőle, aki hála Ulga főztjének vaskosabb lett, nem molett, hanem egészséges, jó húsban levő. Szeme
zöldeskéken  fénylett,  szarva  érintetlen,  ahogy  se  pikkelye,  se  tarja  nem  sérült  még,  már  az
nevelőanyja fölé magasodott, azonban Ulga sem törpült el, sárkány volt, nem kicsi, de nem egy
Odunak-féle óriás.

- Milyen a bányászélet? – Ulga foglalkozni küldte a hímet az innen keletebbre levő Noron tárnába.

- Megtanultam, amit kell – a róg vállat vont, hangja egész öblössé vált időközben.

- Biztos Zukan? – Ulga gyanakodni kezdett.

- Nem csaptak ki, dolgoztam rendesen – a róg megrendült, Ulgának ezt a nézését nem kedvelte,
nem egyszer fájt miatta a feje.

-  Azért  –  Ulga fejszét  ragadott  –  még le  kéne vágni  egy ágat  –  nyújtotta  át  a  rógnak,  aki
mormogva engedelmeskedett, az erdő szélén felmászott egy fára, ahol a fára rátekeredve, farkával
kapaszkodva, egy öles ágat kezdett el vagdosni, ami roppanó hang mellett a földre zuhant, a róg
leszállni készült:

- Légi, mit csinál azon a fán? – Zukan a fejszét a szájába téve fordította a fejét az idegen felé, egy
manót pillantott meg.

- Semmit – hadarta el, miközben a fogai közt volt a fejsze, nem repült le, inkább komótosan
lemászott, majd a faágat akarta felemelni.

- Nem is tudtam, hogy a róg fát vág – a manó nem tapasztalt ilyet. Egy középkorú manó volt,



hangjából ítélve nőnemű, bár az öltözéke eltakarta a manót, az orra alig tűnt ki a kapucniból.

- Kell – közölte röviden Zukan, aki közben észrevette, hogy az ágat fel kéne aprítania, kezébe
fogta a fejszét, annak ellenére, hogy nem volt humanoid alakja, egész ügyesen hasogatta fel az ágat,
amit két kezébe illesztett, hátsó lábán pedig gyalogolva, fejszével a szájában indult vissza a kunyhó
fele.

- Hm - a manó látott két lábon rógot, ám elég viccesen hatott, meg furán. Követni kezdte azt, mire
az ledobta a fát és megfordult.

- Arra van Jazad – mutatta, célzott rá elég erősen, hogy hagyja békén. Mikor a fáért a manó kést
dobott – Nem hinném, hogy ez okos dolog – a róg bőven eltiporta volna a manót.

- Zukan vagy-e? – hangsúlyozta a manó.

- És ha nem? – a róg morogni kezdett.

-  Hasztalan volna ellenállásod, én Szvaneket is  kicseleztem – ennek ellenére nem ugrott be
Zukannak, hogy a manó mire akart utalni – Ha Zukan vagy, akkor mond már meg nekem, merre van
az a sárkány?

- Miféle sárkány? – Zukan nagyon is jól tudta miről beszél ez a manó.

- Konkrétan az anyád – vágott a közepébe a manó.

- Te ki vagy? – Zukan orra füstölögni kezdett.

- Szarvasünőnek neveznek – a rógnak étel jutott az eszébe – Enéh vagyok – mondta csalódottan a
manó.

- Akkor Enéh, mit akarsz, mert nem akarok veled társalogni, elég zavaró vagy – őszinte volt a róg,
nem mutatott közömbös magatartást.

- Találkozni anyáddal – Enéh kezdett feszengeni.

- Hát nem fogsz – a rógtól ez egy alapos nem volt Enéhnek, akinek rendesen belegázoltak az
önbecsülésébe.

- Ide figyelj te nagyranőtt gyík, ha azt mondtam fogok, akkor fogok, te szépen elvezetsz oda vagy
megjárod!- Enéhnek elfogyott a türelme, a róg nevetett.

- Na, húzz innen! – a róg visszatért volna a fához, csakhogy Enéh lángba borította – Ó, hogy
ennyire  unatkozol  –  Zukan tüzet  okádott,  Enéh kikerülte  felmászott  a  róg hátára  és  beleszúrt
manótűével, mindezt szempillantás alatt. Majd újra a róg elé állt, aki szédelegni kezdett – Mit tettél
velem féreg?

- Elmondom, hogyan fog innentől minden, én az ellenmérget beadom, ha öt percen belül elvezetsz
az anyádhoz – viszont valamit hozzátett – ígérem, nem esik bántódása – erre a róg összeesett – Jaj
már – nyafogott a manó, végül beadta neki az ellenmérget. Ulga annak ellenére, hogy fia felnőtt róg
volt, aggódni kezdett, íjjal felfegyverkezve indult az erdőbe, öregsége ellenére a stressz erőt adott
neki, a mikor odaért Enéhnek nyomban szökkennie kezdett, ugyanis egy tömeges rógnyíl suhant
feléje.

- Ulgához volna szerencsém? – kérdezte reménnyel telve.

- Igen bokorlakó, agyonnyomlak téged! – zaboskodott a dühödt anya.



- A fiad él – Ulga megtorpant, íját kifeszítette, Enéh folytatta – a segítséged kellene, amolyan
szerződést kötnék veled.

- Manóval ember nem üzletel! Nem felejtünk féreg! – Ulga szívből jövő gyűlölete meg sem lepte
Enéht.

- Figyelj ide sárkány, én nem kereskedő vagyok, aki emberek szerveivel él, én becsületesebb
vagyok annál, megfizettek, hogy elvégezzek egy munkát. A te szakértelmed is kellhet…

- Nem, takarodj! – Ulga kilőtte a nyilat, ami átfúrta annak a fának a törzsét, ahol Enéh megbújt,
Enéh tágított onnan.

- Ha így akarod, ám kegyelemre ne számíts, ha vérdíj van a fejeden! – Enéh elsuhant, Ulga a róg
fiához lépett, keltegette.

- Ki ne dőljél nekem! – a fia nehezen felnyitotta szemhéját – Hála a szentatyának!

- Anyám – a róg teste gyenge volt még. Fejét Ulgához dörzsölte, melegség árasztotta el, egyben
utálat a manó iránt – Hol van az a töpörtyű?

- Elment, kelj fel – a róg remegve felállt – a féreg manófajzatok, méreggel harcolnak, nincsen
bennük semmi becsület! – Ulga felsegítette Zukant és visszamentek a ház elé, ahol róg lefeküdt.
Kevés méreg hatott a rógokra, ami viszont igen az garantáltan ledöntötte e szívós teremtményeket.
Ulga a rógot a kunyhójához közeli barlang szájához vezette Zukant, amit a róg vájt ki magának. Itt a
róg  megpihent,  fejét  szárnya  alá  hajtotta,  Ulga  magára  hagyta.  Az  özvegy  a  széles  törzsek
rengetegébe tekintett: „Vajon mit akart tőlem az ovlan?” Kérdezte magától, igaz, hogy idős, meg
sárkány, azonban ettől még nem lesz, olyan, mint például Odunak vagy a Kopperkaszban szolgáló
bojárok egyike. Nem jelentős ő, csak kisember, egyedül Kopperkaszban szolgált hosszabb ideig,
máskülönben  mindig  a  szélénél  helyezkedett  a  vályúnak,  férje  egyaránt,  nem  voltak  ők  soha
fontosak, kivéve egyszer amikor Anfesa ellen lázadtak, bezzeg akkor felfordult a bojárok világa. Nem
ismert ő rendkívüli  mágiát,  nincsen Golragadhoz fogható villáma, nem tűzsárkány, mint Elenor,
csupán  jól  céloz  a  rógíjjal.  Esetleg  lehetne  dulatag,  ámbár  abból  ugyancsak  kimaradt,  Jazad
építésében sem vett részt. Mindössze egy fogadott fia van, aki Noron bányáiban dolgozik, ennyi, amit
elért, ezzel szemben ez sem lebecsülendő teljesítmény. Abból a kis összetörött rógból sikerült valakit
teremtenie. Ha nem esik el Zukanban, akkor továbbment volna vissza a Zavlenpekszbe vagy merre
tovább, maga sem tudta akkor, hova.

Zukan félig  felébredt,  úgy  érezte  magát,  mint  aki  befüvezett,  azonban nem volt  vidám,  az
elnyomott  emlékképek  a  felszínre  törtek,  eredeti  anyjának  az  arca  kísértette,  hiába  próbálta
helyestesíteni Ulga szelídebb, kissé ráncos képével, nem ment. Pedig nagyon kívánta, ellenben a
bevésődés nyomát szinte lehetetlen megváltoztatni, ha kellett volna kioperáltatta volna magából,
mint a tumort, mindazonáltal ez lelki trauma, s lélekből a mágia sem képes kivágni a sebet. Ámbátor
Zukan a régi nevét is elfelejtette, egyedül azt az estét nem tudta. Sokat tűnődött a miérten, mi okból
kifolyólag dobta ki vér szerinti anyja, néha vigasztalta magát, azután beleunt ebbe, minél jobban
emlékezett  vissza,  annál  jobban világosodott  meg.  Elfogadta az eredeti  választ,  mely kegyetlen
mivoltú; nem kellett a vér szerinti anyjának, viszont ettől Zukan nem lett öngyilkos, tűrte az igazság
ostromát harcedzetten. Ami ideje adódott, azt arra használta, hogy kutakodjon anyja után, csak
eddig  semmire  sem jutott,  berepülte  a  fél  északot,  de  egy  rógtárnában  sem találta  annak  az
irgalmatlan nősténynek a pofáját, melyet kikeléskor megjegyzett, pedig milyen szívesen a képébe
röhögne annak vagy megölné.

- Nem kellettem – szögezte le magában Zukan – Remélem hallod te hitszegő anya, eljön még az a
pillanat, hogy a szemedbe fogok nézni és kimondom, kit hagytál te kint meghalni! – Zukant aztán



elnyomta az álom.

Jazadba lement Ulga tisztázni az eseményeket, azt, hogy Enéh ide merészkedett közölni szerette
volna Uzoronnal. A városháza kapuja előtt két bojár állt, akik az érkező sárkányt nem tartoztatták
fel, mivel a bojároknál a magassággal nőtt a tisztelet. Ott bent Uzoron papírmunkát diktáltatott egy
asszisztensének. Amint Ulga meghajolt fogadta is, fölös bürokrácia nélkül.

- Kegyed miért fáradt ide? – udvariasan szólt Ulga külseje ellenére, Uzoron egy ezüstláncot és
tiszta barna szőrmét hordott, kopasz volt és bár egy kis fehér borostája az arcán pótolta arcának
csupaszságát, elég férfias kiállása volt és jó kedélyűen hatott mély hangja.

- Tisztelettel kérem, én csak egy bejelentést óhajtok tenni – Ulga megfelelően szólott, az anza
intett, hogy folytassa – Volt szerencsém Enéhhez, aki megmérgezte a fiam.

- Sajnálatos, róg ellen elkövetett bűntett – Uzoronnak nem akart terhet a nyakába, azonban jobb
volt tudnia róla – meg birtokháborítás, a szokásos, mit ez az Enéh elkövet, hát Kopperkasznak sem
tetszik, meg nekem sem – az érdeke nem akarta, hogy a manó éljen – Ha katonánk látja, megöli,
vagyis megpróbálja – ennyit tett az anza, ez is elég volt Ulgának.

- Köszönöm uram.

-  Nekem kellene ezt  mondanom, Enéh feje jót  tenne Jazadnak,  elmehet –  Ulga ment vissza
portájára. Mögötte kiengedték az újonnan készített zászlót, amin egy kardot tartó, szigorú tekintetű,
lovatlan lovag állt vigyázz állásban a bojárok fensége, a rógok nagysága mellett. Ez volt a három
bojár szék szimbóluma.

Másnap nyoma sem volt  Enéhnek,  emiatt  Ulga kiküldte  a  fiát  vásárolni,  őneki  hátfájdalmai
adódtak hála  a  tegnapi  izgalmaknak.  A  róghím nagyon megalázónak találta  a  feladatot,  mégis
teljesítette, úgy állt hozzá, hogy neki mindegy, jobb ezt, mint a vadászattal vesződni. Ulga nem
színészkedett  fia  előtt,  görbébb  lett,  mint  egy  kérdőjel,  ennek  okán  Zukan  anyja  iránt  érzett
kötelességből  is  tűrt.  A  városban egy késsel  tükröző emberhez  fáradt,  szokás  szerint,  aki  úgy
forgatta azt a pengét, mintha pillangókés lenne, viszont egész bénán trükközött, a kés mindig a
földbe állt bele.

- Mit kérsz Zukan? – az ember már a róg lépteiből tudta, hogy ki az – Gondolom, egy két ikszuk,
nem? – a róg bólogatott, hogy nem – Akkor három szarvas, nekem mindegy – miközben intézkedett
Zukan figyelmébe akadt, hogy nagy a mozgolódás.

- Viszoming? – sejtette Zukan.

-  Megint,  a mai évben harmadszorra – mondta az árus baljóslatúan, neki az volt,  de Zukan
kíváncsivá vált.

- Mikor? – élénkült fel a róg.

- Majd délben – felelt a kufár. Később Zukan az árustól elköszönt és sietett haza, otthon Ulga
meglehetősen meggyötört hangulatban fogadta.

- Veled meg mi van? – látta, hogy fiát megszállta valami – Mi az?

- Viszoming a városba jön – Jazad közelsége ellenére, nem nyílt alkalma eddig megpillantania róg
fejedelmet,  Zukannak  a  Noron  bányáiban  levő  dolgai  miatt  meg sosem sikerült  jó  időpontban
érkeznie a fejedelemnek, kivéve most.

- Ne csinálj bajt – az anyja megértően intett. Délre a város főútja kitisztult, a főkaput kinyitották,



ahol Viszoming szokásához híven kísérete jelenlétében a városházához vonult. Zukan mérete miatt
kényelmes helyen, távol figyelhette a menetet, ami pont kezdődött is. Sinkiszoros rógok vonultak be,
utánuk íjász bojárok, azután maga Odunak, a sötét sárkány, aki a maga méretével kitűnt a bojárok
közül,  nem látták képét,  azonban érezhetően a szokásos rossz kedvében sétált Viszoming előtt.
Odunakon nem változott semmi, a bojárokon díszes öltözék, a rógokon, míves páncél. Végül maga
Viszoming, a maga törékenyebb testalkatával érkezett, csupán egy kalapács-buzogányra hasonlítható
jogart tartott szájában, amivel a róg uraknál szokás kifejezni a hatalmat. A városházánál mind a
páncélos rógok és bojárok megálltak, kint Uzoron anza fogadta a küldöttséget, meg pár dulatag.
Odunak bevonult, majd kiment, Viszoming betért a tanácskozásra, ahogy az lenni szokott. Odunak
kint várt, ő az etikett szerint ott kellett várjon urára. Odunak végigmérte a tömeget, nem akadt
köztük gyanús elem, kizárólag egy kiemelkedő, jó kiállású róg, ami szemet szúrt Odunaknak, hogy
nem mutatkoztak rajta harc jelei.

- Azt a rógot! – ejtette ki rógul e szavakat, a róg katonák a tömegen lassan átfurakodva Zukan fele
indultak, majd elkísérték az értetlen Zukant – Ki vagy? – folytatta emberül Odunak.

- Zukan – a tömeg hümmögött, elismerő jelzéseket tettek a róg fele, hogy pont Odunak szemelte
ki az ifjút. Odunak lélegzetvételei lánccsörgésszerűek hatottak, minden egyes szavára sisakjából
pára szállt ki, ami rögtön odafagyott mélyfekete sisakjára.

- Zukan? – pár percet váratta a rógot, hogy utána érdeklődjön szolgáitól ki ez valójában – Aha,
szóval ismered Ulgát? – némi öröm bújt Odunak szívébe, hangja felerősödött – Vezess hozzá!

- Uram, a… - mondta az egyik róg finoman megjegyezve, hogy az ember nem mehet még sehova,
viszont Odunak ráförmedt.

- Ti talán nem boldogultok nélkülem egy pár órára? Lusta népség, dolgozzatok csak! - a rógok
nem szóltak többet hozzá, nem mertek. Zukan megdöbbent, az ember modorán – Te meg fel, látni
akarom Ulgát! –  Zukan nem cselekedet,  Odunak keze körül fekete köd kezdett gyűlni,  Odunak
elámult  az  onnan  áradó  mágiától,  meg  akarta  érinteni,  ostobán  Viszoming  testőre  fele  nyúlt.
Odunakot ezzel megsértette, az ember keze a rógot nyakánál fogva felemelte – ösztönözzelek? – a
tömeg szétszéledt,  ajtó,  ablak  csukva lett,  Zukan ennek ellenére  mégis  gyönyörködött  Odunak
varázslatában, nem rettegett attól, azonban észhez tért.

-  Mutatom  az  utat  –  válaszolt  végre  a  haragos  embernek,  Odunak  letette,  a  többi  róg
elcsodálkozott azon, hogy a róg életben maradt, pedig Odunak okkal hagyta életben, Zukan kivezette
a városból a sötét aurájú embert, bátorkodott hozzá szólni.

- Uramat miért érdekli egy olyan ember, mint Ulga? – Zukan remélte, hogy nem ártó szándékkal
közeledett a nevelője felé az ember.

- Anfesa ellen lázadt, ahogy én – velős indok, ennél többet nem akart mondani a rógnak Odunak.

- Uram – Zukan tudta nem okos a zaklatása ennek az embernek, de szerencsét próbál – éreztem
azt a hatalmas erőt, ami kezéből kiáradt…

- Persze, hogy nagy – emelte fel állát piperkőcmód Odunak.

-  Nem úgy értem, nekem anyám sárkány volt,  neki  is  van egy különös kisugárzása,  az öné
ellenben…

- Ne hízelegj! Nálam az nem jön be! Előre nézz! – Odunak teljesen elutasító volt.

-  Honnan van az erőd? –  Zukan hangnemet váltott,  Odunak nem szeppent  meg,  egyenesen
válaszolt:



- Golragad tanított engem – válaszolt röviden – a mesterem remek tanár volt.

- Ő a pellegrin? – Zukan tudta, csak folytatni akarta a beszélgetést, meg akarta ezt az Odunakot
ismerni.

- Vajon ki? – Odunak fel lett bosszantva – Hülyébb kérdésed nincsen?!

- Neked mi bajod van? – Zukannak nem tetszett az erőszakos magatartás, a lekezelő stílust sem
kedvelte túlságosan, ennek okán leült az erdő közepén és nem ment tovább.

- Dacolni mersz velem? – Odunak kezében újra megjelent a tüzes fekete buzogány – Idióta bolond!

- Gyerünk csapj le rám, nem jutsz el anyámhoz, nem is gond, egy ilyen barom, mint te, jobb ha
nem találkozik vele! – Odunak megdermedt, Zukan nem csukta be szemét.

- Neked van kurázsid – kezéből eltűnt a fegyver, porrá oszlott, levette sisakját és egy meggyötört,
homályos szem nézett a róg fele, nem volt se haja, se szakálla, teljesen szőrtelen volt a feje, bőre
hófehér tele sebhellyel, fél arcát fémből készült maszk takarta, másik szemét szintén befedte, amit a
maszk becsukottként ábrázolt – Miért ne itt helyben végezzek veled?

- Nem vétettem ellened semmit – tiltakozott Zukan.

- Nem csak, megszégyenítettél egész Jazad előtt, rangomat megkérdőjelezted! Megrovásban kell
részesülnöd minimum, ámde mivel Odunak vagyok, nagyobb lesz a büntetésed, hacsak nem vezetsz
el ahhoz a sárkányhoz, aki… - itt elnémult, Ulgát tisztelte, hangneme is ekképp változott, de az
ember nem akarta, hogy kiderüljön ki a példaképe.

- Én a fia vagyok, ha engem megölsz, látni sem akar majd téged! – Zukan vigyorgott.

- Pimasz egy róg vagy te, mi okból vagy ilyen pökhendi, te talán tettél valamit? Én a megkergült
hiénát  –  értette  Anfesára  –  lecsaptam,  népemet  kivezettem a  pokolból.  Viszomingot  erősítem,
nélkülem és népem nélkül semmik vagytok! Nagy vagy méretben, viszont én hatalmasabb, bármely
bojár felnő a feladathoz, te azonban erőtlen vagy, gyenge, én meg a legöregebb sárkány tanítványa
vagyok,  saját  mesteremet is  legyőztem. Te mi vagy? Ulga nevelt  fia,  azt  elismerem, ám ha jól
hallottam, eredeti  anyádnak nem kellettél  –  Odunak szíven csapta a rógfit,  aki  megrohanta az
embert, az fél kézzel, csak testi erejével megállította azt – Hm – a rógot felemelte a levegőbe –
Mindössze ennyi? – Zukan viszont Odunak tekintetébe meredt – Te nem félsz – ledobta a földre, a róg
köhögött – Már nem akarom anyád látni – elment a kedve ettől, azért a róghoz leguggolt még –
Zukan tudom a neved! – vagyis Odunak rárakta a kivégzésre várók listájára.

- Én is a tiedet, ó te nagy szájhős! – Odunak szeme felvillant, kezében tüzes kard jelent meg.

– Hagyjad felesleges – közölte magabiztosan egy hang valahonnan.

- Egy szemfüles, megtalállak! – Odunak sisakja felemelkedett a levegőben, a sisak alatt fura
nyomvonal jelent meg a hóban – Ott vagy!

- Ezért emeltem fel ezt – a sisak leesett a földre és egy hófehér vipera jelent meg, aki elég
tekintélyes méretet ért el – Hont vagyok.

- Hont? – Odunak vállat vont, nem gondolkozott el rajta ki az, Zukan csak morgott.

- Elég ismert vagyok e vidéken – Odunak sem, se Zukan nem tudta ki az idegen – Szóval ennyire
tudatlanok vagytok, én egy ősi isten volnék – mondta lelombozva a vipera – Még abból a korból,
amikor Elenar sem élt.



- És? – Odunak nem lett lenyűgözve.

- Mit és? Te aztán szemtelen fráter vagy, nem tiszteled a kort? Hozzátenném, a róggal nem kéne
így bánnod – a kígyó fejét ingatta.

- Hont – Odunak homlokát fogta – miért nehezíted meg az életem, csússzál innen el, nincsen
kedvem veled is szórakozni, lesz majd bajom, ha nem érek vissza időben.

- Hát nem fogsz – a vipera méregfogai kilátszottak, mikor az gonoszul vigyorgott.

- A bőrödből jó csizma lesz – elég otromba beszólás volt az ember részéről, a kígyó sóhajtott.

- Muszáj erővel elintézni? – Hont nem akart bajt.

- Említettem neked, el lehet menni – Odunak mutatóujja jelezte az irányt.

- Ám legyen – a kígyó sziszegve Odunak köré akart tekeredni, de az sötét porrá vált és eltűnt,
odébb jelent meg Odunak és letérdelt.

- Lásd úgynevezett isten a valódi hatalmam – Odunak hangja eltorzult, a szél felélénkült, a kígyó
összetekeredett, Zukan nem avatkozott bele, maradt a helyén – Ark’og! – szavára az emberből sötét
porfelhő robbant ki, Zukan elképedt, az ember teljesen beolvadt a sötétbe, kizárólag egy égő szemet
lehetett látni, melynek fénye hamar szertefoszlott a ködben. Hirtelen tűzgolyó suhant el a szeme
előtt, majd egy égrázó rikoltás ijesztette meg a rógot és a por elszállt az égbe. Odunak a sisakját
megragadta és fejére tette.

- Elbújsz előlem? – a vipera fejét rázta – Gyáva dolog – az ember, az arksederekhez hasonlatos
technikájához hasonlóan köddé vált és a vipera saját árnyékából ugrott elő, Zukan álla tátva maradt,
a viperát megütötte az ember, azután tüzes buzogányával lendítve a kegyelemdöfésre készült, a
vipera fejét nem tudta elmozdítani, az ember megragadta és nem engedte. Hont más megoldásra
kényszerült, mérges fogival kellett lecsapnia, ugyan ezt nem a legerényesebb megoldás, viszont
szükséges. Odunak kezébe mart, azonban az ember makacsul ragaszkodott a kígyóhoz, majd Odunak
bunkója a kígyó fején csattant. Hontnak fájtugyan, de nem ütötte ki, ellenben Odunak ájuldozni
kezdett – Hajh, ember miért kellett ily eszközhöz folyamodnom? Ha erős a szervezeted túléled –
Odunak összeesett remegve, habzó szájjal. A vipera Zukan fele fordult – szóval, én már küldtem
hozzád valakit.

- Ő – Zukan félt és izgult, amit az előbb látott, több volt, mint egész élete során tapasztalt – Kit?

- Enéht, de őt elüldözte Ulga. Most én jöttem el, mert tud meg kiválasztottalak egy feladatra!

-  Hmpf  –  Odunak  ugyan  fekvő  állapotban  volt,  ám  a  mérget  túlélte,  acsarkodott  tovább
legyengülve – Kiválasztottad – próbált nevetni a helyzeten – Olyan nincs!

- Te nem akarsz meghalni, mindegy, te is engem fogsz szolgálni! – Hont szemei izzani kezdtek.

- Én csak Viszomingnek tettem fogadalmat, holmi jött-ment, istenkomplexusú marhának nem! –
Odunak szilárdan kitartott tézise mellett, még legyőzötten is.

- A szabad döntés illúziója, azt hiszed…

-  Lejárt  téma,  nem  érdekel  –  Odunak  gyorsan  közbevágott,  nem  akarta  hallani  felesleges
picsogást.

- Annyira megölnélek – a vipera az ember fölé kúszott, kígyófejét közel vitte az ember arcához,
aki egy gyenge ütéssel, akarta ököllel hárítni a kígyót, csakhogy az a kígyó fejéig sem ért, hanem



félúton leállt a támadás – Szánalmas – Odunak szemen akarta köpni a kígyót, az sem sikerült neki –
Hagyjad már abba, mint valami rossz komédista.

- Rohadnál az Alvilágban! – közben letisztította magát Odunak. A vipera megunta és otthagyta –
Menekülsz csúszómászó? – Hont a farkával arcon csapta az embert – Ennyi? – a vipera haragosan
kitátotta száját.

- Helyben benyellek egyben téged ember! Pofa be, nem fogod fel, olyan veszély fenyeget, aminek
elejét kell vennünk!

- Mi? – röhögött nehézkesen Odunak.

- Az ezegantok királya feltámadt halottaiból! – Odunak mosolya lehervadt.

- Hazudsz kígyó – közölte hidegen az ember.

- Magam láttam, ahogy a bestia felemelkedik! – Hont szigorú tekintete meggyőzően hatott.

- Villás nyelved van – ellenkezett Odunak rosszmájúan.

- Ó – az előítélet nem tetszett a kígyónak, szomorúan lehajtotta fejét – Akkor ne hidd el, takarodj
vissza Viszominghoz nem állok az utadba – az ember meglepődött, Hont megint Zukan fele fordult –
Amint tudod, sajnos Ert népe éledezik, bosszúja el fog érni minket, ne tudd meg, anno miket kellett
nektek is átélnetek – a vipera a rógot kezdte kerülgetni – Nem akarom, hogy újra visszatérjen a
szörny. Ezért választottam ki Enéht, egy griffet, téged hogy ez ellen tegyetek valamit.

- Haha – Odunak fel próbált kelni – Ha igaz is, amit állítasz, három személynek esélye sincs
ellene!

- Te mit tennél tán? – dünnyögött Hont.

- Odamennék magam egy hadsereggel! – nem volt butaság, amit állított.

- Nekem az nincs – sajnálkozott a kígyó –nem is kell, van egy útja, hogy levágják a férget!

- Az reménytelen, oda had kell, szervezett vadászok csapata, nekem van olyasmi, ha valóban
felkelt a jégkirály engem is érint – Odunaknak sikerült felállnia.

- Ember, esélyed sem lenne – ha vipera legyőzte Odunakot, abban nem volt biztos, hogy az
ezegantok királyát maga is meg tudná ölni.

- Bővem lenne esélyem ellene – Odunak a kígyóra meredt.

- Gonosz a gonosz ellen – Hont válasza Odunakot feltöltötte indulattal, az ember nem billegett
többet, állása szilárdabb lett, kezében mágia kezdett áramolni.

- Mond csak az a gond, hogy nem nyalom a pikkelyes segged? – Odunak nagyon félrelőtt, a vipera
abszolút másra értette, csak rosszul fejezte ki magát.

- Ha udvariasan szeretnék válaszolni – Hontnak már elfogyott a türelme, mégis erőt vet magán,
elfelejtve az utóbbi harcot, megpróbálkozott még a kedves szóval – az a bajom, hogy önfejű vagy! Ha
rendesen köszöntél volna legalább nekem, annak is tudtam volna örülni, ehelyett letorkolsz. Nem az
a gond, hogy nem vagy a hívem, de ne azon verd le bajod, akivel még nem találkoztál, nem ártottam
volna neked, ha nem adsz rá okot! – Odunak ezt elfogadta, jobban szerette ezt a választ.

- Azt állítod tehát, hogy az ezegantok mozgolódnak – Odunak lehiggadt, lehet, Hont kígyó volt,



lehet hazug egyben, ám szavai megfontolandóak – Ez esetben tehetek ellene, küldök egy bojárt, aki
többet tud erről, én nem jöhettek – Hont örült ennek – reális veszély esetén adok nektek egy esélyt.
Egy hét múlva Jazadban lesz az a neves bojár – megfordult és elment, Ulga kiment a fejéből, ahogy
Zukan.

- Végre – Hont megkönnyebbült.

- Miért ennyire mogorva tapló? – kérdezte Zukan a kígyótól remélve a választ, Odunak vadbarom
mivoltára.

-  Hosszú  történet;  máskor,  ha  találkozol  vele,  kerüld  el  –  Zukan  igenelt  hevesen  –  Hol  is
tartottam? Megvan. Találkoznod kell Enéhvel, s legyél vele tapintatosabb.

- Miért én?

- Mert más vak látni a gonosz eljövetelét– a vipera őszinte válasza megdöbbentette a rógot, ez a
felelet tényleg olyan volt, mint egy hanyatló isten mondata.

- Miért higgyek neked? – Zukan felcukkolta Hontot.

-  Ne  higgy,  menj  vissza  anyádhoz,  felejtsd  el,  ami  itt  történt  róg!  –  Hontnak  elege  lett  a
kétkedésből, láthatatlanná vált és eltűnt. Zukan bizarr helyzet volt ez, a kígyó nem erőltette a dolgot
rá, a róg választhatott, igazság szerint Zukan most nem akart kiválasztott lenni, az érzés persze
megragadta, azonban ez olyan dolgokat kívánt a rógtól, amit nem kívánt a fejére még. Legalábbis ha
Zukan belegondolt, ilyen kalandból egyelőre nem kért, nagy felelősség nyugodna a hátán, emellett
bármikor meghalhat és a jelenlegi életével viszonylag elégedett. Amikor Zukan hazaért, Ulga már az
ajtófélfában fogadta:

- Mibe keveredtél? – Zukan lesütötte szemét, Ulga szidalmát főleg nem akarta.

- Megyek a sarokba – automatikusan büntette magát Zukan.

- Minek, felnőtt vagy. Az erdő elcsöndesült, később egy rikoltás terjedt a széllel, s mi ez a por
rajtad? – a rógon hamu volt.

- Odunak – Zukan behunyta szemét.

-  Aha, példás vezető lenne, ha nem lenne Jarvur hasonmása. Gyere elkészítettem a kedvenc
húsodat, ikszuk szűzpecsenyét – Zukan a viskó közepén feküdt le, szinte egész teste betöltötte a
házacskát, Ulga kivette a kemencéből a húst, szépen átsütötte és befűszerezte, ahogy a fia szerette.
Zukan megette jóízűen aztán maga elé bámult, merengett, amit Hont mondott neki.

- Anyám, az ezegantok milyenek voltak, nem úgy, mint a mesékben, hanem valójában? – Ulga
kidülledt szemekkel nézett a rógra, ez a téma tabu a bojároknak, s most egy róg kérdezi meg tőle,
hogy anno kik voltak azok a mészáros jégóriások.

- A nektek névtelen jégkirály, Rozen alapítója – kezdett bele – Elenar előtt élt. Nem Elenar volt az
első, aki valóban felfedezte a mágiát, a ti általatok másodiknak nevezett király volt az – lehet Ulga
erős túlzással élt. Valamiféle hencegés töltötte be, mikor erről beszélt - ő avatta be népét a tudásba,
népe követte hűen háromszáz évig, mikor Elenar elbukott, a királyunk – Zukan felemelte a fejét –
még uralkodott észak vidéke fölött,  ezidőtájt szörnyű tetteket hajtott végre, ugyanakkor be kell
vallani, nem ok nélkül, Ert Birodalma jogosan büntetett. Ezelőtt ugyanis az északi embereket ti
rógok sem kíméltétek. Csakhogy a király… - Ulga összekulcsolta kezeit – megőrült,  elveszett,  s
később népét is bántalmazta – gyászos hangulatba került, pedig nem élte abban az időben. Neki
szülei mesélték ezt, akik viszont megélték az ezegantok nagyurának terrorját - beavatlak egy titokba



téged  fiam,  ami  köztünk  északi  emberek  közt,  nemzedékről  nemzedékre  szállt:  A  bojárok  az
ezegantok gyermekei – Zukan hirtelen felkelt, be is verte fejét.

-  Miért  mondod el  nekem ezt? –  Zukan egyszeriben megváltoztatta anyjával  kapcsolatban a
véleményét.

- Eljön a pillanat, amikor Set felkel a sírjából és ránk zúdítja haragját. Set egy átok mit mi is
megérdemelünk, borzalmas tetteket hajtottunk végbe, Set nem volt Elenar, ő Jarvur oldalán állt, mi
akkor hagytuk el, a Lándzsaormok barlangjaiban bújtunk el, ott vártuk a százéves pusztítás végét.
Azóta sok év telt el, mi meg félünk, ha régi urunk rájön mivé lett népe. Zukan ne harcolj Set ellen,
menj délre a Lándzsaormokhoz – Ulga megérintette fiát – Ne hallgass a kígyóra! – Zukan mosolygott,
az anyja felismerte Hont hangját, az kissé zavarta, hogy anyja belelátott a fejébe.

- Ha mennem kell? – Zukan érezte, hogy szeretik, s mint egykor, akár az a kis elveszett rógfiók, az
anyja ölébe helyezte fejét.

- Nem vagytok ti már olyanok, mint ezer éve. Akkor még erőtök teljeségében voltatok, ám ma,
mikor  az  ember  is…megváltozott  minden,  Odunak  erejét  megtapasztalhattad,  ennek  okán  légy
óvatos, ne hadakozz, bárhogy kívánja véred, éld túl fiatalságod! – Ulga megölelte fiát – Kérlek,
lányom elveszett, te ne! – Zukan elszenderedett az anyja karjaiban, belefeledkezett mindenbe, végre
nem se hiányérzete, se baja, egy kis boldogság neki is adatott. Ulga még dédelgette, majd maga is
elszunnyadt. Reggelre, a tűz kialudt, így hűvösebb lett a kunyhóban, mikor Zukan felkelt, tüzet lehelt
a kemencébe, megfájdult tőle az ínye, azonban muszáj, hogy éledjen fel a családi tűz. Mikor az
felmelegedett kellően, kiment a viskóból, Ulga közben felébredt, intett fiának és vadászni indult, fia
pedig fáért, mert a tegnapi adagot Enéh elhamvasztotta. Szórakozott kedve lévén, pont oda ment ki,
ahol korábban volt Hont és Odunak, s mikor odaért senkit sem talált ott, se baljós előjelet, a róg
fogta fejszéjét és ezúttal egy vastagabb ágat választott le a fáról, amit hamar felaprózott. „Holnap
vissza kell mennem Noronba hacsak...Mit is mondott az a barom Odunak, hogy küld egy bojárt? Még
ő  is  komolyan  venné  a  fenyegetést,  lehet  Hont  nem hazudott,  ennek  tudatában  harcoljak-e?”
Merengett ezen a róg, majd végignézett szárnyain, farkán, karmain, szarván, mind tele volt harcra
alkalmas fegyverrel.  „Talán.” Szárnyának tekintélyes fesztávja volt,  repült volna vele,  csak nem
mindig volt hozzá kedve. Zukan karmai borotvaélesek voltak, ellenben Zukan lusta azokat felesleges
csetepatéba keverni, neki, ha nemet mondtak neki, még a manótól is elfogadta. Tüzet sem okádott
gyakran,  az is  túl  megerőltető számára,  meg fájdalmas,  amikor kellett,  csak akkor használta e
képességét. „Lehet, még nem kéne.” Teste tiltakozott a békesség ellen, de esze ennél erősebb volt,
emiatt teste elkomorodott: Zukan róg, éles fogakkal, karmokkal rendelkezik és most, mikor esély
adódna csatára, megfutamodik? Ezt Zukan teste nem tűrhette, ámbár a harci ösztön nem ért semmit,
manapság, mikor a rógokon a józanész uralkodik, lassan a belső bestia visszaszorul. A kunyhóban
anyja nem sertepertélt, sokáig időzött, ezért fia leszobrozott a ház előtt. „Hol lehet már? Bezzeg, ő
mondja, ne maradjak el. Gyere már haza!” Tűkön ült Zukan, unalmában egy kisebb ágat kapott elő
és farigcsálni kezdte karmával. Ingere támadt, mint a kovácsolásnál, hogy tüzet fúljon rá, ám mikor
ránézett mit alkotott, mintha rémet látna, eltaposta. „Most is, egyszerűen nem megy ki a fejemből!”
Legszívesebben alkoholba fojtotta bánatát, csak pia nem volt kéznél. „Elég rossz már nekem így,
csak nem hagy békén, hogy rohadna már meg!” Ahogy jöttek ezek az emlékek, Zukan kifejlesztett
egy stratégiát,  hogy ne elnyomja vagy elhessegesse,  hanem szembenézve,  megszokja azokat az
emlékeket. Szárnyaival beburkolta magát, leült, szemét becsukta, az erdő téli néma ürességében,
hagyta, hogy keresztüláramoljon rajta a zavaró emlék, teste borzongott attól, elméje azonban tiszta
maradt. Egyre sikeresebb eredménnyel zárult az ilyenfajta meditáció, emiatt jól tűrt a róg, sőt ezzel
együtt testének minden vágyán úrrá vált, ekkor ismerte meg magát saját elfojtott érzéseit, melyeken
néha nevetett, néha szégyenkezett.


