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Előszó
 

Kedves  olvasó,  mielőtt  még  belekezdenél  az  olvasásba  egy  figyelmeztetésben  kell  téged
részesítenem. Ez a mű nem szokványos fantasy, hovatovább ez egy olyan regény, amiben nem a
klasszikus  tolkieni  elemek  szerepelnek.  Ebben  a  történetben  nincsenek  héroszok,  nincsenek
mártírok,  kik  másért  áldoznák  fel  magukat,  nincsen  jó  és  rossz.  Továbbá  garantálom,  hogy
valamilyen meglepetés fogja érni az olvasót abban a tekintetben, hogy mi szerepel e könyvben.
Kiemelem itt nem a tünde-ork-ember-törp kvartett szerepel, ehelyütt mondhatni úgy, hogy unortodox
fajok élik mindennapjaikat a könyvem sorai közt. Mielőtt megkérdeznéd, miért fogalmazok röviden
bizonyos  esetekben,  megüzennem,  nem vagyok  a  biedermeier,  csurom-csavarom stílus  híve.  A
továbbiakban fantáziában gazdag olvasást kívánok neked!

Köszönöm a testvéremnek és G. Lacinak a segítséget a könyvnél, emellett ajánlom mindenkinek,
aki szereti a nem tipikus fantasyt!

 



Egy kis szószedet:
zlatorog: A Zlatorog (Aranyszarv) egy mitikus fehér szőrű kecskebak vagy zerge, melynek a

Triglav (Szlovénia) magaslataiban volt a birodalma.

szimurg: Legendás perzsa kutyafejű madár.

szvarog: Szláv kovácsistenség, tűzben forgó sólyoként is jelképezték.

Yggdrasil: Skandináv mitikus kőris fája, melynek lombja az egekig nyúl, gyökere az Alvilágba
hatol. A gyökereit Nidhogg rágja.

zweihander: Németül a kétkezes kard, egyben egy nagyobbfajta pallos.

estoc: Hosszú, tűszerű kard, mellyel döfni lehet.

gót páncél: A középkor folyamán a lovagi vértezek fejlődésének egy jellegzetes pontja egy ilyen
páncélzat, egy ilyen páncél lemezei kisebbek és jobban illenek a testhez, mint a korábbi korok
vértezetei.

claymore: Skót kétkezes kard.

karakk:  A  karakk  egy  három vagy  négy  árbócos  vitorláshajó  volt,  melyet  a  15.  században
Portugáliában  fejlesztettek  ki  Atlanti-óceáni  hajózásra.  A  későbbiekben  széleskörűen  használt
hadihajóvá vált.

femur: Combcsont latinul.



Kezdetekben
 

„Legyen világosság, ezt nem mondta senki sem a teremtődéskor, csak utána.” – avagy a véletlen
dolgozott, nem az istenek.

 

Van egy világ, egy hétköznapi Földszerű világ mágiával átitatva. E világ létrejötte sem eposzi,
hanem  a  hétköznapi  bolygókeletkezés  terméke,  amire  aztán  valahogy  rátelepedett  a  mágia
parazitája.  Ez nem a Föld és nem is vált  azzá, köze sincs ahhoz, a Föld tudományos alapokon
nyugszik, de ez a világ nem teljesen. Ez a világ mágiával átszőtt természetellenes szikla, ez Kaotika.

Kezdetben csak élet lakozott a Kaotika földjein, amire később ránőtt a mágia, akár a gyökér a
földbe, nem volt isten, mindössze élet és halál. Idővel megjelentek a bestiák, majd az értelmes lelkek
és azután az istenek. Mind pár évpillanat alatt elterjedt, mind jelentős hatást váltott ki, ők voltak a
mágia  kontárkodó  kezeinek  következményei.  Hirtelen  változások,  evolúciót  meghazudtoló,
természeti törvényeket semmibe vevő abnormális jelenségek. Mágia nélkül értelmes lény sem jelent
meg volna ily gyorsan, ugyanis annak kicsi lenne a valószínűsége az anyatermészetben, de a mágia
katalizátor  módjára  működött,  nem  hagyta,  hogy  holmi  törvények  visszafogják.  Így  azonban
megalkotta a maga törvényeit,  melyek az evolúciót tekintették példaképül,  ellenben azt egyben
lenézték. Az a bestia a legsikeresebb, ki a legjobban alkalmazza a mágiát s nem az, aki a legerősebb
fizikumú, hacsak nem egy izomkolosszus bestia, kiben dúsul a mágikus erő egyben. A mágia egyúttal
újfajta erőt adott ennek a világnak, mely önmaga bizonyítása is; káosz lett a világban, olyan rend
mely az élethez hasonlít, van benne rendszer, ámde ez kiszámíthatatlan, sok véletlenszerű történés,
mit egyedül csak egy erős behatás képes irányítani. Ahogy a mágia egyre jobban beteljesedett, mely
az élettel párhuzamosan bontotta ki lombjait, ha a mágia fája elvesztette ágait, akkor csökkent az
élet is, a mágia az életre is utalt, az élettel együtt élt.

A bestiák voltak az első tényleges mágiát magukban dúsító lények, az értelmes fajok ezt fokozták
intelligenciájukkal, majd ebből lett az a kevés isten, melyből mára meg is halt pár. A bestiákban a
véletlenek folytán jóval több mágia gyülemlett fel, emiatt ki is tűnnek az állatvilágból. Általában
húsevők, mivel a mágia a húsban jobban halmozódik, mint a növényekben. Érdekeségképp, ha egy a
mágiát erősen magában dúsító bestia meghal vagy bárminemű értelmes lélek, annak húsa gyorsan
lebomlik, felfalja a mágia, mivel már nincs semmilyen gátló folyamat, az élő szervezet, ami ezt
megfékezné,  majd  a  mágia  természeténél  fogva  igyekszik  szétsugárzódni  és  keresni  másik
gazdatestet, amiben továbbélhet. Vagyis a mágia csak élő szervezetben tud fennmaradni, sziklákban
nincs mágia, csak ha a sziklában élet van, akkor van ott mágia.

Kaotikán több értelmesnek mondható faj él, valamennyire ismerősek is. A rógok, gyakorlatilag
sárkányok, de mégsem egészében, a sárkányt itt másra értik, pontosabban a jelentésében változás
történt. A rógok nem óriásiak, csupán elég nagyok, erősek a mágiában és kiválóak a bányászatban, a
föld alatt élnek és saját tüzükkel fűtik kohóikat. A griffek, kik félig sasok, félig oroszlánok és a
manók. Mind mágikus faj, akik a földet és a levegőt uralják a mai időkben, a griffek az első urak, a
levegő őrei, a manók a másodurak, a föld oltalmazói. És az emberek, akik a griffek s a manók szerint
a  fattyak,  ők  voltak  az  elsők azonban,  akik  magasabb szintű  kultúrát  és  államot  hoztak létre,
fölényüket ki is használták régen, ámde a manók agyafúrtabbnak bizonyultak, s meghaladták az
embereket idővel. Később griffek és a manók a fattyakat alsóbbrendűnek ítélték meg, melyeknek
nem volt különleges ereje, a testi erőn kívül, ami gyenge egy griffhez vagy róghoz viszonyítva. Egy
szolgafajként  tekintettek  rájuk.  Valamennyire  megérdemelte,  az  ember  tettei  igazolták  önön



mulyaságait, ám mégiscsak igazságtalan volt e bánásmód. Ezzel ellentétben a rógok nem szóltak
bele semmilyen állam életébe, kivéve, ha érdekük akképp kívánta, ők a föld mélyén vagy a levegőből
(mert  tudtak  repülni  is)  szemlélték  a  felszínt.  Nem avatkoztak  közbe  egy  teljes  emberi  város
lemészárlásába sem, csak kereskedtek és építették földalatti birodalmukat. Az embereket a rógok
már kedvesebb névvel illették, a fattyúhoz képest. Ők saját nyelvükön az embert feir-nek nevezték,
vagyis elátkozottnak, nem akarták az embert kiirtani, sőt inkább partnerenként tekintettek rájuk,
ugyanis az emberek szerettek városokba tömörülni, ami felvevőpiacot biztosított a rógok áruinak. A
manók és a griffek a természet kegyetlen, érdes bőrű ölén bőven megéltek. Az emberek nem, mivel
nekik  nem  jutott  mágia,  emiatt  a  hagyományos  módszerek  maradtak,  ami  persze  sok  erdő
kivágásával járt együtt. Amikor az emberek népessége megsokasodott, jelentkeztek a griffek és a
manók megzabolázni a populációt, ennek az ember ellenállt, hisz nem kívánt meghalni, akinek adatik
az élet, miért ne őrizné sajátját? Ezeket az időket a szabad karmok éjjeleinek nevezték a griffek, a
manók a szabad vérének, ez időben a manók szabadon vadászhattak az emberre. Hovatovább a
manók  megízlelték  az  emberhúst,  a  griffek  helyett  ők  kívánták  már,  hogy  egyre  több  embert
áldozzanak föl, csak gyomrukat töltsék meg. Ilyenkor a rógok kereskedelme is alábbhagyott, ennek
nem örültek természetesen a  mély  urai,  a  civilizált  ember kénye sok terméket  kívánt  tőlük,  a
kőkorszakba  visszasüllyedt  ember  azonban  nem,  sőt  a  rógok  közt  néha,  egy  két  súlyosabb
embervadászat  során  éhezés  tört  ki.  Egy  róg  pedig  nem  szeret  éhezni,  ekkor  az  éhes  róg
ráfanyalodott a griffek húsára, bár a manót sem kímélte, ám ezzel óvatosan bántak, a rógbölcsek
tudták, ha nem fogják vissza magukat úgy járnak, mint az emberek.

Azonban  ez  az  évezredekig  tartó  folyamat  megtört.  Egy  emberi  város,  Kaphodia  egyszer
visszavert  egy  támadást  és  sikeresen  túlélte  a  szabad  karmok  napjait.  Ezzel  sikerült  jogokat
kiharcolnia, tovább nőhetett, lassan virágozni kezdett, megerősödve hódítani is. Megalakult az első
emberi birodalom nem mindenki örömére, a griffek és a manók ekkor létrehozták a Griffgárdát,
amiben nyilván griffek domináltak. Ebben a csoportban csatamágusok könyörtelen hada jelentkezett
az emberi légiók ellen. A mágiát ekkor használták tömeges méretekben, fegyelmezetten, halálosan.
Véres egy háború volt,  sokak haltak szörnyet,  ám az embereknek nem szabadott  kapitulálni,  a
túlélésük volt a tét, meg pletykálták egyesek, ha egy griff egyszerűen széttép, még az is jobb halál,
mint a manók enyves kezei közé kerülni. Az emberek keserves csatában legyőzték a Griffgárdát is,
bár nem megsemmisítően Kaphodia mellett.  A város azonban rommá lett,  elhagyták és az Első
Birodalom összeomlott. A Griffgárda viszont ezt nem felejtette el, várt; mikor Kaphodia csarnokaiban
újra hangozni kezdett a hadi dal, a Griffgárda cselekedett. A Második Birodalom meg sem alapult,
mikor  a  gárda  elérte  Kaphodia  magas  falait  és  azokat  tűzzel-vassal-  karddal-karommal  áttörve
felégette  a  várost.  Benne  égett  tengernyi  ember,  kivéve  egyet,  aki  Kaphodia  kazamatáin  át
kimenekült,  ő  volt  a  túlélő  Elenar.  Neki  gyásza  kimondhatatlan,  egész  nemzetsége,  felesége,
gyermekei a városban égtek, az égő város mellett egy azóta eltűnt dombon üvöltött fájdalmában.
Elenar  gyásza  ekkor  kegyetlen  bosszúvá formálódott  s  ekkor  történt  valami,  Elenar  feje  fölött
viharfellegek  gyűltek  össze  és  a  kezei  szikrázni  kezdtek.  Elenar  tudattalanul,  akár  egy  bestia
használni  kezdte a mágiát,  majd később ez tudatosult  benne,  mikor saját  nyelve egy átformált
változatával  kimondta  az  bűvös  szót,  ami  az  ,andur’  (mennydörgés)  lett.  Mikor  ezt  kiáltotta  a
gárdisták egy része a városban nyomban porrá vált  a  városban.  A fellegek villámot szórtak,  a
griffeknek hörögni sem maradt idejük, az éjjel dörgedelmessége elijesztette őket azonnal a városból.
Később hatalmasabbá vált az Elenar dühe, vért kívánt vérért.

Gyorsan terjedt a hír: Az emberek mágiát használnak! Féltek a griffek és a manók, a rógok
bezárkóztak a földalatti birodalmukba, nem érezték magukénak a konfliktust. A Griffgárda immáron
a Második Birodalom Légiójával küzdött életre-halálra. Ez a háború sokáig tombolt, ámde Elenar
megbékült  magával,  egy  tornyot  emeltetett  keleten  és  onnan  küldött  ki  követeket.  A  harcok
döntetlenre zárultak, mivel a griffek, manók sem akartak véglegesen kihalni, jelentősen megritkulva
ugyan élhettek, azonban elzárva külön területeken. A Második Birodalom újraalapította Kaphodiát és



megint felemelkedett egy emberi ország. A rógok ekkor megnyitották kapuikat és tettek egy próbát
az emberekkel, feltételezték, ha eddig nem bántották azokat, akkor miért ne nyissanak feléjük. A
döntésükkel jól jártak, ugyanis a róg termékeket az emberek most különösképp kívánták, így virágzó
kereskedelem alakult  ki  emiatt  a rógok aranykorukat élték,  ekkora sokasodtak meg, s  lettek a
legtöbben Kaotika mélyében.

Az emberek innentől varázsolni tudtak, mindenki meg akart tanulni varázsolni, akinek maradt
ideje,  egyben  a  lehetőség  annak  megadatott,  azonnal  új  utakat,  praktikákat  fejlesztettek  ki
maguknak, maga Elenar megalkotta a villámok okkult tudományát, az első emberi igét, ami az andur
szaván alapult. Ám ez egy friss tudás volt, amit az emberek nem ismertek kellően. Egyszer egy
faluban élt egy fiú, aki igencsak féltékeny lett a rógok méreteire és tűzokádó képességére, ezt a fiút
Jarvurnak nevezték. S őt ekképpen nem a gyász vezette útján, hanem a hatalomvágy és az irigység.
Kezdetben Jarvur soha nem tudta elérni a tűzokádást, mivel torka mindig megégett, továbbá magát
nem akarta transzformálni róggá, mivel attól undorodott, magát tisztavérű embernek tartotta, a vére
kötelezte, hogy az maradjon, aminek született. Teste még gyenge volt a tűzhöz, Jarvur ezért kutatni
kezdett, megfigyelte, hogy a mágia hatására az emberi test kissé megnő, nem nagy léptékben, csak
szép lassan. A falujában mindenki, aki használt a mágiát akkor öt centit nőtt legalább, aki pedig még
jobban űzte ezt az erőt, az meg különösen kitűnő tényező lett a falusiak között, mind méretével,
mind  megnőtt  étvágyával,  s  durvább  modorával.  Jarvurnak  ekkor  támadt  az  ötlete,  hogy
rendellenesen kéne megnövelni testét, hátha elviseli a tüzet. Növesztő varázslatot alkotott és magán
kezdte alkalmazni. Pár év alatt akkorára nőtt, hogy kinőtte a faluját is, először a falunak védője lett,
szívesen tette, a falusiak megkedvelték, biztonságban érezték magukat tőle. Ezzel együtt mikor
Jarvur elég nagynak érezte magát áttért a tűzokádásra, ekkor már sikerült neki, jobban tűrte a tüzet
torka. Ám mindezen növekedés miatt Jarvuron nagy éhség lett úrrá. Mindig evett, főleg húst, annyit,
hogy a vidéket éhezésbe és nyomorba taszította sok-sok év után. Az emberek föllázadtak az óriás-
ember ellen, aki viszont tűzben emésztette el őket. Magának követelte a vidéket és még több húst
akart, teste enni akart, többet, ahogy a mágia növekedett Jarvurban úgy nőtt az élet utáni étvágya.
Ez eljutott  Elenar király fülébe,  akinek cselekednie kellett.  Elenar eddigre villámaival  kivívta a
Viharmadár  és  a  Pengék ura  címet,  mivel  remek kardforgatóvá  lett  a  háborúkban,  azokban a
harcokban, amikben Elenar a levegőben szintén porig alázta a konok griffeket. Viharmadárként
Elenar szinte már isteni  jelenségé vált,  teljesen nem, mivel  élnie kellett  ahhoz,  hogy a mágiát
használja,  tehát  mint  tisztán  energia  sem létezhetett,  ennél  fogva  sebezhető  maradt.  Bizonyos
mesékben  Elenar  még  a  manóknak  szent  nagy  madarát  a  szvarogot  könnyedén  legyőzte  légi
viadalban, sőt egyenesen már menekültek Elenartól  a lég urai.  Elenar madár képében sebesen
elszállt e vidékre, ami közben hamuval teli pusztasággá vált, Jarvurföldje lett az új neve. Elenar itt
kihívta Jarvurt, aki válaszolt is öklével. Jarvur marka erősebb volt Elenar villámainál, annál fogva,
hogy a föld szilárdabb a levegőnél, így Elenar, mivel nem halhatatlan, mint egy igaz isten, nyomban
szörnyethalt.  Elenar neve nyomban mítosszá vált,  azonban Jarvur neve nem, Jarvur szolgasorba
taszította újra az embereket és létrehozta maga képére az ember-óriásokat,  melyeket neveztek
világfalóknak egyben. A griffek, manók, de a rógok is gyűjteni kezdték erejüket, sejtették Jarvur nem
elégszik meg az emberek feletti hatalommal. S valóban Jarvur, mikor megteremtette saját hadát
pusztítani kezdte a róg tárnákat. Az óriások tüze nem volt elég, ám ereje igen, a rógok kimenekültek
a felszínre és a hegyekbe repültek. Sokuk a föld alá szorulva fulladt meg, a kövek közt kínhalált
halva szégyenben. Jarvurnak ez kevés volt még, úgy hitte, a griffek, s manók bűnei nem évülnek el, a
Griffgárdát  akkor  teljesen  szétrombolta,  tömegével  zúzta  be  manókoponyákat,  felperzselte  az
erdőiket, tűzviharokat generált, hogy minden elenyésszen, hamuvá váljon. Ezeket kevesen élték túl,
akik riadva távoli szigetekre, utolsó mentsvárakba menekültek, az egykor félelmetes, rideg rógokat
beleértve. A manók, a griffek, a rógok eltűntek, csak emberek maradtak, azok megint szolgasorban.
Száz éves uralma következett Jarvurnak, aki tovább nőtt és még jobban vágyott húsra, annyira
megéhezett,  hogy saját  óriásait  falta fel,  csakhogy ezt  saját  gyermekei  nem hagyták.  Mikor az
embereknek újra eljött a lehetőség, a túlélő emberóriásokkal együtt fellázadtak Jarvur ellen, s ekkor



visszatértek  újra  a  régi  fajok,  megérezve  ők  is  a  visszacsapás  alkalmát,  a  revánsot,  hogy
visszavegyék, amit korábban elvettek tőlük. Mikor megjöttek már egy háborúba csöppentek, így
könnyebb lett  a  dolguk.  Jarvur  egymaga ennyi  mágiával  nem bírt  és  emiatt  törvényszerűen a
túlerőtől elbukott, sok sebet kapott, ám elmenekült, de vissza soha nem tért.

Abban a pillanatban, mikor a rógok megnézték régi birodalmukat elszorult a szívük, meglátták
régi  testvéreik  csontvázait  összetörve  a  halmok  közt.  Nekik  ez  rengeteg  áldozat  és  emiatt
egyszeriben megutálták az embereket, emiatt csatlakoztak az új Griffgárda irtó hadjáratához, aki
most már szolgaként sem akarta az embereket a felszínen látni. Megkezdődött a Vég az embereknek,
ahogy korábban a többi népnek. Az elszánt gárdistákon kívül ez mindenkit megviselt, ugyanis az
emberek már nem voltak védtelen gyenge lények, hatalmukkal mindent megtettek az élethez való
jogukért,  akár  mások létezését  is  kétségbe vonták emiatt.  A  környezet  szintén pusztult  ekkor,
puszták, sivatagok keletkeztek, a mágia ezzel gyengült, mivel nem volt élet, amire rátelepedhetett.
Végül a rógok voltak az elsők, amik békét kötöttek, ami elvileg megtörhetetlen lett és örök, hiába
mondta  szívük,  hogy  ölni,  belátták,  Kaotika  nem válhat  sivataggá,  az  emberek  ezt  elfogadták,
hallgattak a józanészre. Később a manók elhagyták a harc mezeit, nekik elegük lett a sok háborúból,
kivénhedtek lassacskán, nemcsak lelkileg,  hanem testileg egyben, nemzetük durva változásokon
esett át, ősi mivoltuk eltűnt. A griffek, azonban nem csatlakoztak ehhez, hanem elvakultan fojtatták
akcióikat, ahogy makacs természetük nehezen tűri a véleményváltoztatást. Az emberek válaszoltak
minden egyes griff támadásra, griff fészkek égtek, emberi falvak álltak vérgőzös sárban, lassan már
a patakokban vért folyt, a tét mindent felülírt, nem akart senki sem meghalni. Tarthatatlanná vált a
helyzet,  holott  a  két  fél  mindig  gyűlölte  egymást.  Végül  a  griff  tudósok  létrehozták  a  saját
teremtményeiket, egy új szolgafajt.  Ennek a fajnak nem lehetett mágikus tulajdonsága, mert az
embernél  halandóbbá  tették,  azonban  szaporává,  kutyáknak  nevezték  őket  és  az  ember  ellen
vezették falkáikat a griffek.  Az emberek az új  csapást elviselték egy ideig,  de aztán be kellett
ismerniük a háborút elvesztették. A griffek hátradőltek, és mintha egy showműsor volna nézték a
pusztuló emberiség utolsó jajait. Aztán végre véget ért, a griffek utálatukban az utolsó várat, szobrot
ledózerolták, egyedül Kaphodiát hagyták meg, ami az emberiség első ékköve egykori birodalmuk
koronáján, ami most a griffek fejére került. Eljött a Griffek kora vagy a Másodkor.

A Kutyák nem lázadtak föl, a griffek velük jobban bántak, mint midőn az emberekkel, illúziókat
bocsátottak  rájuk,  hogy  maguk mellett  tartsák  azokat,  emiatt  a  kutyák  nem kételkedtek  rövid
életükben, a haláltól sem féltek, sőt imádták griff uraikat. A griffek egy része városokat alapított,
ahogy az emberek régen. Megalapult az első Griff Birodalom, ennek a vezetője a régi világ romjain
újat teremtett, építkezésbe fogott, erdőtelepítésbe. Sokan szívélyesen fogadták ezt, mert adott a
világnak,  nem  pusztított.  A  vezetőt  Dárajavusnak  nevezték,  hívtak  még  Fényhozónak  vagy
Emberölőnek. Ő maga annyi életet hozott létre és annyira átszőtte a mágia a későbbiekben, hogy
olyanná vált, mint Jarvur, csak nem vált világfalóvá, nem nőtt óriássá, ellenben hatalma így is durván
megváltoztatta  a  testét.  Ő  kikiáltotta  magát  a  Teremtő  Egynek,  vagyis  istennek  és  híveinek
kinyilatkoztatta, hogy 100 mérföldre, délebbre a tenger partján építsenek neki egy szent várost, ez
lett Paszara, az Aranyezüstváros. Itt kihirdette az örök uralmat és magához rendelte a Griffgárdát,
amit saját testőrségévé avatott, szent hadereje lett, melyet pár századra rá Inkvizíciónak nevezett el.
A manók egy része ekkor az erdők mélyére bújt, nem akarták Dárajavust szolgálni, ők griffet soha
nem akartak istenként látni maguk fölött, ők lettek az erdeiek, akik a régi életmód után sóvárogva
törzseket alapítottak, a többi manó ellenben városivá vált, a griffekhez idomultak részben, viszont az
erdeiekhez  képest  mások  lettek,  nagyon  eltérőek.  Dárajavus  Jarvurt  tette  ellenfelévé,  melyet
bukottnak nyilvánított, a legyőzését magának tulajdonította ki, pedig meg sem halt Jarvur a szeme
előtt. Megalkotta a szent törvényt, az Avest, a legelső írott Igét, a griffek Bibliáját, amiben a griffeket
emelte fel, mint a kiválasztott jó követőit. Itt az embereket démonoknak titulálta, akiket a Szent
Griffgárda, vagy a Testőrségnek ki kell irtania végleg, azonban tett egy kiegészítést, amelyről nem
beszéltek pár merengő papon kívül. Ezek a papok, ezt a jövendölést az emberek utolsó reményének



tartották, úgy jósolták, ha lesz egy zarándok az emberek közt, akkor a szent hadjáratok véget érnek.

A rógok látva mi történt fent,  még jobban magukba zárkóztak,  ámde Dárajavus a rógoknak
szerepet  adott,  igaz nem kedvelte  őket  földalatti  életük miatt,  csupán tolerálta  őket.  Tudta az
emberek  még feltámadhatnak  és  a  föld  alatt  rejtőzhetnek  csapataik.  Emiatt  követet  küldött  a
rógokhoz, a rógok meghallgatták azokat, tudták Dárajavus szent szavai sötétek, akár a barlang a
hegy  alatt,  mégis  beleegyeztek,  csavaros  észjárásukkal  elfogadták,  ők  nem  akartak  komoly
problémát, legalábbis még nem, ennek okán a maguk módján Dárajavus híveivé váltak.

Az ember elleni hadjáratokban soha nem találtak senkit a föld alatt, s amikor már a sokadik ilyen
hír érkezett Dárajavushoz, ő maga szállt le a mélységekbe, hogy megszemlélje igaz-e ez. A jelentések
beigazolódtak, ott ember nem bujkált a rógok szerencséjére, továbbá a felszínen sem volt nyoma
embernek. Dárajavus ekkor a tengerre koncentrált, ott sem talált fattyút, aztán a hegyek ormai fölé
szállt s lássanak csodát, nyüzsgő emberi falvakat észlelt. Rögtön kiküldte a testőreit, de azok nem
tértek vissza a hegyekből, emiatt maga ment utánuk, de ekkor kiüresedett falvakat látott ember
nélkül, így az ember megkapta az árnyjáró nevet egyben, ugyanis mindig eltűnt Dárajavus szeme
elől. És így ment ez még ötszáz évig. Ma az embereket továbbra sem tudják a hegyek közt megtalálni
a  gárdisták  vagy  senki  sem  tért  vissza,  a  Lándszaormoknak  nevezett  hegyek  átjárhatatlan
lélekvesztőiből. Így azoknak labirintusai a griffeknek ismeretlenek maradtak, csak a rógok járhatnak
arrafele,  akik régen békét kötöttek az emberekkel.  A manók közül  páran szintén eligazodott  a
hegyek csúcsai közt, ellenben a manók egy része újra különös szokásokat vett fel az ember ellen,
ijesztőeket, s most azok durvábban vadásznak emberre, mint sok száz éve. Megbújt ez a manókban
az ilyesféle vágy az emberek iránt, azoknak leigázásuktól fogva, azt az ízt nem tudták elfelejteni,
nyáladzott minden egyes manónak a szája már az emberhús hallatán.

 



Kaphodia
 

A város, amely a legősibbek egyike, több ezer éves, az Elsőkorban és a Másodkorban ugyancsak
álló város, ma csak egy városállam központja, ugyanis a Griffek Birodalma megszűnt, felaprózódott,
mivel Dárajavus annyira istenek képzelve magát, eltávolodott a világi tennivalóktól, nem avatkozott
saját maga alapította birodalom szétesésébe, azt mondva ez a halandók dolga, halhatatlan ezzel nem
kell, hogy foglalkozzon. Ma a város fontos kereskedelmi csomópont, a déli róg bányák hegyeinek
nyersanyagai haladnak itt tovább északra. Az időközben termékeny földé vált Jarvurföldje nyugatról
pedig ontja bőséges termést. Északról fa érkezik, keletről pedig semmi, mivel ott a Zölderdő van,
ahol nemrég függetlenedett szabad népek nem hajlandóak átvenni a civilizáció nyújtotta előnyöket
és persze annak förtelmeit, szerintük az antik értékeikhez vonzódnak holmi városi életvitel felvétele
helyett. Ők az őseik útját járják és megőrzik az erdőt, ahogy van, keresik azokat a régi erényeket,
amelyek a természethez való szimbiózisra ösztönzik követőiket.

A város csatornázva van még az emberek idejéből, akik a csatornarendszert csodálatos mérnöki
munka eredményeképp sikerült oly masszívra építeni, hogy ötszáz éve fennáll a város alatt, egy
szakasza sem omlott be, Kaphodia emiatt tisztább a többi griffek, manók által emelt városnál. A
csatornát a kutyák tisztítják, páran ott lent kényszerülnek élni közülük, de azok kutyák a városi
köznépnek sem tagjai. A városban épült pár ingatag torony, ezek már a griffek munkái voltak, akik a
levegő lényei lévén megfelelő lakhelyet igényelnek a város felett. A város földszintjén keverten élnek,
tehetősebb kutyaszolgák, akiket megtűrnek a griffnemesek maguk alatt közvetlen; a manók városias
tagjai, kik megunták az erdőt és pár lecsúszott griff. A város a tornyaival elcsúfult az idők folyamán,
a régen csipkézett szélű bástyái, falai romosak lettek, a griffek a régi emberi falakkal nem törődtek,
nekik  az  felesleges  volt,  úgyis  átrepülték,  így  a  fal  néhol  leomlott.  Az  emberek idején mindig
ügyeltek,  hogy  az  fennmaradjon,  sőt  még  kidíszítették,  mára  az  ízlésesen  görbített  vonalú
domborművek,  csipkék lekoptak,  csak a szürke fal  maradt.  A városnak nem voltak különösebb
negyedei a földszinten, persze egy eliteknek kijáró terület akadt, ám az pár palotából állt, a város
inkább függőlegesen oszlott el, a tornyok miatt, a griffek vannak fent, a kutyák a csatornákban lent.
A város földszintjén történtek az üzletek, főleg a főtéren, ami közepén egy bitófa állt, akit a legújabb
király állított fel, a bitófával szemben volt az Inkvizíció palotája, egy arannyal bevont régen emberi
méltóságoknak emelt, azonban ma a griffek által használt, felújított, négytornyú épület, ami az itteni
király kastélyánál is nagyobb és többtornyú. A királynak csak két torony jutott, itt az Inkvizíció
hatványozottan felsőbbrendűnek számított.

Ma nem volt vásárnap, üres a piactér, csak a környékbeliek jöttek termékeiket eladni. Csak pár
koldus ült ki és pár utcagyerek szaladgált a téren. Estefele járt a nap, mikor egy griffgárdista lépett
színre. Páncélt viselt, két lábon járt és egy pallost tartott saskarmos mellső madárszerű-mancsában.
Nem  volt  humanoid,  nem  volt  olyan  testalkata,  csupán  két  lábon  járt,  nehézkesen,  enyhén
botladozva, azonban a járás művelete egészen elviselhető az emberi szemnek, nem úgy, akár egy
ember, hanem sajátosan. Hosszú füles sasfején egy aranyozott karimájú sisak díszlett, mellén pedig
a  gárdisták  jelképe  egy  karddal  átszúrt  emberi  koponya,  sasszárnyain  aranyszínű  lemezek
díszelegtek, elég sok az arany virított a griffen, így egy arra ballagó manó rögtön felismerte, hogy ez
a griff az itteni testőrségnek a vezére, a kapitánya:

- Mi dolgod itt pogány? - a kapitány a pallosát rögtön a manónak szegezte bizalmatlanul. Közben
végigmérte a manót, valahogy ismerősé vált annak az arca. Egyébként a manóknak emberi alkat
dukálna, ha nem lennének annál vékonyabbak, némileg kisebbek és görnyedtebbek és nem lenne
csúcsos fülük meg balta arcúk. Ez a manó barna pikkelyes bőrpáncélt viselt, alatta szürke tunikával,
fején nem hordott semmit, csak szőke haja és sárgásan fénylő szeme meredt a griffre csalódottan.



- Fel sem ismersz? – a manó csodálkozott a kapitány lépésén, inkább kedves szavakat várt tőle.

- Miért ismernélek fel, kéne? – a kapitány fegyverét némileg hátrébb húzta a manó mellétől.

- Tudod Szhinn, Zölderdő, ahol felnőttünk, még fióka korodban, mikor emberölőt játszottunk, te
voltál mindig az ember - a griff kínosan érezte magát, valami beugrott neki, ámde elhessegette ilyen
irányú emlékeit – Én Holf vagyok Sötét Zölderdőből – bizonygatta a manó.

- Nem tudom, miről beszélsz gyaur. Én Szorab vagyok az Inkvizíció kapitánya – a griff próbált
színlelni.

- Neved megváltoztathatod, azonban nekem akkor is ismerős marad az emberesdit játszó Szhinn
neve! - a manó magabiztosan állt tovább a griff előtt, aki a pallost a manó torkának tartotta – miért
vagy ilyen agresszív, hisz a barátod vagyok? – a manó a pallost aztán próbálta eltolni ujjával, ám a
griff nem engedte.

- Holf - a griff aztán csak felismerte az ismerőst, de hangnemén nem változtatott – kiejtetted a
démont és engem sértegetsz vele!

- Bocsánat, de valahogy emlékeztetni akartalak – a griff aztán letette a pallost, de maradt szigorú
tekintete.

- Menj el, veled nincs dolgom! – a griff határozott volt.

- De nekem van veled, velem kell jönnöd! - a manó a griff fele nyúlt, de a griff karmaival a manó
karjába mart.

- Nekem nem kell! Én az Egyet szolgálom! Nem kell… - a manó azonban megértette a griff
jelzését sarkon fordult és sértődötten távozott. Azon az éjszakán Szorab vagy Szhinn többet arról a
furcsa manóról nem hallott, nem is akart, zavaró számára.

A kapitány kivételesen nem akart a kaszárnyájába visszatérni, inkább az utcákat rótta gyalog.
Nem repült, mert a páncélja nehéz és a szárnyain levő lemezek sem engedték, ellenben nem vette le
páncélját, büszkén hordta és már az ezzel járó gyaloglást egyben megszokta, pedig a griffek nem
szoktak két lábon járkálni, de ez a kapitány mégis gyakorta menetelt így. Pallosát hátán, a két
szárnya közti tokba rakta. Nem volt az éjszaka lénye, viszont viszonylag eligazodott a sötétben, bár a
füle többet árult el a környezetről, mint a szeme. Kaphodia közvilágítással rendelkezett, ez volt az
egyetlen  város,  aminek  akadt  ilyesmije  Kaotikán,  a  közvilágítása  olajos  villácsokból  állt,  amik
elszórtan helyezkedtek a város forgalmasabb utcáin. Szorab viszont letért a világított ösvényről. A
griff sokszor tett ilyesmit, sokszor volt hajlandó letérni a biztonságos útról, némi kaland reményében,
egyszerűen vére harcolni kívánt, mégha be kell érnie a város banditáival, orvgyilkosaival, rablóival.
Még a város sikátorai közt is magabiztosnak érezte magát, igaz, hogy páncélján csillogott az arany,
konokul bement a sikátorba. Minden egyes léptére a páncél ritmusos sercegése jutott, ez hallható
erősen, a csöndet ez a hang túlságosan sértette.

- Ti griffek aztán vakmerőek vagytok – közölte egy hang a sötétből, Szorab nem ijedt meg, csak a
fülét mozgatta merre lehet a hang forrása, óvatosan pallosához nyúlt – a sötét nem való nektek, sem
egy város sikátora. Nem gondolod? – az ismeretlen kioktató hangneme nem tetszett a griffnek.

- Figyelmeztetlek te hitetlen…

- Ne folytasd, ismerem a szöveget - a griff tekintete megakadt az előtte lévő sötétségben, melyben
egy kék szempár közeledett feléje – Szhinn vagy, ha jól tudom? - a griff meglepődött, nem számított
beszélő állatra, azt hogy a nevét is tudja ez az állat az még idegesítőbb lett számára. Az állat egy
macskaféle, egy házimacskánál nagyobb fekete dög. A griff érezte itt mágia van a dologban, ám nem



válaszolt – Ezt igennek veszem.

- Nem az vagyok már – a griff a pallosát a macska fele tartotta – Ki vagy az állat elméje mögött?

- Jóbarát – mondta macska mézes-mázosan – üzletet ajánlanék neked.

- Üzlet? – a griff sejtet valamit a háttérben – Milyen üzlet?

- Olyasmi, ami kétzsáknyi aranyat hozna neked és egy saját királyságot akár!

- Hallgatlak – Szorab viszont a pallosának hegyét továbbra a macska fele célozta, ami közeledett
feléje s kerülgetni kezdte.

- Vesd le ezt a nehéz páncélt és állj a szolgálatomba! Az Inkvizíciónál nagyobb hatalmat adok
neked! – Szorab karmait élezte erre a kijelentésre.

-  Eretnek  gondolat.  Miért  tenném meg ezt  neked rejtélyes  idegen?  Nekem jó  így  és  valós
hatalmam van itt? De ha meg is tenném, kinek tenném, ki vagy? Felelj, akkor talán folytathatod –
Szorab a macskára lépett hirtelen, ami fújni kezdett – Felelj! Ki vagy a test mögött?

- Griff azt hittem ennél bölcsebb leszel, nem hiszem, hogy olyan jó lenne pont az Inkvizíciónál, te
is tudhatod, hogy Dárajavus – itt azért abbahagyta, mivel Szorab fölöttébb nem kedvelte volna saját
istenének a rágalmazását – ha a nevemet szeretnéd tudni, akkor azt máshol és máskor. Legyen
holnap délkor, a Zölderdő szélén a Paszara fele menő út mentén. Kíséretet is hozhatsz, úgyse fog
érni semmit. Egy fülemüle képében fogok egy neked ismerős himnuszt énekelni. Akkor megmondom
a nevemet, és hogy ki vagyok valójában – a macska aztán nyávogni kezdett és többet meg nem
szólalt.  A griff  lehajolt  és a szerencsétlen állatot  saskarmai közé szorította,  gondolta elviszi  az
Inkvizícióhoz, kideríti mi volt ez.

Az Inkvizíció főbejáratán ment be a földszinten. Az itteni bejárat nagyon tiszta, ugyanis nem
nagyon használták a gárdisták, inkább a kapitány, emellett egyéb méltóságok, papok, pátriárkák, a
griff vallási vezetők. A főbejárat nem túldíszített, volt rajta pár növény és madármotívum, azon kívül
semmi, ám az ezüst szinte lefolyt volna róla, ennek ellenére a minták ezüstös fénye ízlésesen bevonta
a kemény tölgyfakaput, ami most nyöszörögve kinyílt. Az előtér tágas belterű, román stílusú, tömzsi
oszlopokkal két sorban. E oszlopokra, megint felkúszott az ezüst kígyóként kúszva föl az oszlopok
törzsein, ez kicsit a bányák telérjeire emlékeztetett, amik persze szabályos formát adva csillogtak. A
griff  megállt,  várt;  egy  két  lábon  járó,  farkasszerű  kinézettel,  színekkel  és  farokkal,  izmos
teremtmény jött elébe (kutya), aki egy fehér, patyolat köpenyben meghajolt a griff előtt és vezette a
szentély fele. A szentélynél a kutya újból fejet hajtott majd elment, ez a kutya jelezte egyben, hogy a
papnő fogadja a kapitányt.  Szorab aztán kinyitotta a szentély ajtaját és belépett a fájdalmasan
nyávogó fekete cicaszerűséggel a kezében. A szentély egy nagy hosszú oszlopnélküli csarnok volt a
palota  közepén.  Nincsenek  ablakai,  csak  az  olajos  lámpák  fénye  világította  be  az  ezüstös
tetőszerkezetet  és  domborműveket.  Amilyen  rossz  toronyépítők  a  griffek,  olyan  fejletlen  a
művészetük  ezzel  együtt,  mégis  itt  ez  annyira  nem  volt  érzékelhető.  Itt  a  domborművek
egyszerűsége ellenére teljes  történetekből  jeleneteket  remekül  ábrázoltak,  ráadásul  eltalálták a
hangulatot, aki ide belépett azonnal vallásos áhítat töltötte be. Négy fő dombormű volt és pár kisebb,
a négy dombormű az Aves legfontosabb jeleneteit ábrázolta. Az első Jarvur legyőzése és az emberek
ellen hirdetett szent háború, a második Paszara meglapítása valamint az Újrateremtés, a harmadik
az  Ige  megírása  és  a  Kinyilatkoztatások  megtétele,  a  negyedik  pedig  érdekes  volt.  Egyedül
Kaphodiában véstek pont ilyesmit, az itteni papnő fontosnak tartotta ezt is ábrázoltatni, ez a rógok
megtérése és támogatásuk elnyerése a démonemberek elleni dzsihádban, bár ez nem olvasható
konkrétan az Avesben. A papnő maga nemrég érkezett, a kapitány emiatt még nem került közelebb a
mostani  alkalomig a  magasztos  kiállású papnőhöz,  aki  egy aranyláncot  hordott  nyakában,  nem



öltözött annyira be, mint a kapitány. A szent griffet,  Szarehnek hívták, azt mesélték róla, hogy
hosszú út vezette ide Kaphodiába, azt mondták járt Paszarában. Szorab rögtön letérdelt:

- Mi hozott ide gyermekem? - tipikus vallási megszólalás volt ez a papnő részéről, de nem gőgös
hangnemmel mondva.

- Szükségem volna a segítségedre nővér – felállt Szorab és megmutatta a macskát – ezt az állatot
valami megfertőzte. Valamilyen mágia. De sajnos nem tudom mi volna, nekem ehhez nincs kellő
tudásom. Segítene kegyes anyám? – a griffnőstény nyújtotta a saskarmos, mellső madárvégtagját.
Szorab átadta a kapálódzó állatot és aztán a papnő sarkon fordult és elindult a szentély mögötti
kápolnába, ahol a hívektől elbújva végezte a liturgikus miegymásokat.

– Te is jöhetsz – szólt Szorabnak, aki örömmel követte a kápolnába. Ez a cselekedet Szareh
részéről Szorab fele jutalom is, mert Szorab láthatta végre a kápolnát, amit oly kevesen látnak. A
kápolna nem szebb, se csúnyább a szentélynél. Annyiban különbözött, hogy itt délcegesedett egy
szobor Dárajavusról, ami az istent hat szárnnyal, két lábon állva, aranyló csatavértben és két hosszú
karddal a mellén keresztben tartva ábrázolta. Ez a szobor kidolgozott, rajta sem egyszerűség, nem
megfigyelhető, sem hiba. Szareh megálljt parancsolt egy mozdulattal a kapitánynak, aki egy pillanat
alatt  megdermedt  s  figyelt.  Szareh egy karmos ujjára húzott  egy fémkarmot és  macskát  azzal
szertartásosan, egy mozdulattal szíven szúrta, majd a macskát az ottan lévő oltárra vitte és letette. A
fémkarommal kettéhasította a macskát, akár a belekből jósolna, vizsgálni kezdte a zsigereket. Nem
járt sikerrel, mert nem talált semmit. Azonban tovább folytatta a műveletet, felnyitotta a macska
fejét, ahol már érezni kezdte a maradványát a korábban alkalmazott idegen eredetű varázslatnak. Ez
nem griff, az biztos volt, ámde ismerős Szareh számára. Démoni mágiát gyanított és mikor tovább
trancsírozta a koponyát ez megerősödött benne, a dögöt az oltáron hagyva egy tűzige elmondásával
elhamvasztotta.

- Tudom milyen varázslat ez – Szarehnek biztos lett, ez eretnek mágia – a mágia lenyomata ezen a
lényen veszélyes erőre utal. Mi is történt veled ma éjjel? – letette a fémkarmot az oltárra és lenyalta
a véres végtagját, majd Szorab fele fordult.

- Kimentem a városba, egy sikátorban hallottam valami hangot és ekkor ez macska jött felém. Azt
mondta, hogy üzletet ajánl és hatalmat – felelt a kapitány.

- Rógra vallna, ám nem zárok ki démont sem, ravasznak hiszik magukat és minket meg ostobának
néznek, de mondom én fognak még nekünk könyörögni. Ha démon, akkor örülj neki, hogy lelkedet
nem adtad el, noha mi erősebbek vagyunk a démonnál, ez így törvényszerű – Szareh olyan határozott
e kijelentésénél, hogy Szorab rendesen elképedt, a hit ereje fontos egy griffnek – Mit mondott még?
– Szareh sejtet még valamit.

- Azt, hogy találkozzak vele a Zölderdő szélén a Paszara fele menő úton, egy fülemüle formájában
egy himnuszunkat énekli majd. Ott elmondja a nevét, és hogy mi a szándéka.

- Ez tényleg ilyen bolond, hogy az Inkvizícióval szórakozik – Szareh gondolkodott, eléggé bökte a
csőrét ez a róg vagy akárki – Menj oda és én is veled tartok majd egy rigó képében - kimondott pár
ismeretlen szót Szorab számára és áttranszformálódott rigóvá. Igencsak egy undormányos átváltozás
lett az, a vér szanaszét fröccsent, takaríthatta fel az illetékes személy – Holnap délkor találkozunk,
most menj dolgodra – a rigó kiröppent a kápolnából. Szorab még maradt, tiszteletét fejezte szobor
előtt, azután ő is kiment. Szorab meglehetősen izgult és örvendezett, úgy érezte szent küldetése van,
nem mert aludni, hanem elhagyta a palotát, azonnal elindult a Paszara felé menő úton. Nem repült,
mivel rajta maradt páncélja. Ahova ment, a célja konkrétabb, mint amilyennek hangzott. A Paszara
felé menő utat a Zölderdő csak egy kis nyúlványa érinti, ami alig van 50 méter széles. Szorab afelé
kullogott,  ami  nincs  egy  manónak  gyalog  messze,  mindazonáltal  a  griffnek  igen  a  földön,  tíz



kilométer körülbelül a táv. Mikor kiért a városból már felkelt a Kaotika napja, a Hór. A Hór fénye a
város falait szépen kiemelte, a romos, omladozó falakat, régi korok őreit. Szorab rá sem hederített,
csak  előre  fordította  a  fejét,  célját  teljesíteni  akarta  mindenáron,  holmi  műemlék  nem köti  le
ámulatát. Előtte puszta terült el, és azután egy keskeny zöld vonal. Északabbra hegyek kéklettek,
éles csúcsok, a Lándzsaormok. Délebbre már lankásabb dombok, a Déli Róg Bányák vagy rógul
Kopperilsz, vagyis Rézhegyek. Szorab háta mögött a város lassanként távolodott, ha hátranézett
volna, megtekinthette volna a város enyhén ferde tornyait, melyek elcsúfítják, az amúgy rendezett
városképet.  A  Hór  erősebben  sütött,  minél  inkább  feljebb  ért  az  égen,  Szorabot  ez  kényesen
érintette, legszívesebben négylábra ereszkedett volna, akkor viszont büszkesége sérült volna. Szorab
erősebbnek és nagyobbnak tűnt, ha két lábon járt és egyben ezt azt jelezte a griffek fele, hogy egy
gárdista (ha nem volt rajta páncél), ami rendkívüli rangot kifejező jelző. Mellesleg ő már olyan rég
járt négy lábon, hogy már nem emlékszik. Neki nem is a lábai fájtak, hanem a meleg kegyetlen vele,
talán le kellett volna vetni a páncélt. Mégsem tette, a páncél hozzátartozott a gárdista képhez, mit
Szorab istenített. Így ha a melegben, lassan hőségben pihegni kezdett, csak folytatta útját. Még a dél
órája sem közeledett, mikor már elérte a célt Szorab. Ledőlt egy fa alá. Iszonyúan szomjas lett, csak
izgalmában elfelejtkezett a vízről. Miután már nem volt annyira melege, felállt és keresett valami
innivalót, bármi megfelelt neki, kivéve persze a vizeletet. Kissé beljebb ment az erdőbe, ám továbbra
sem talált  semmi folyadékot,  száraz  az  erdő,  mint  a  sivatag,  még beljebb akart  menni,  mikor
meghallotta azt a himnuszt, de nem igazán érdekelte, szomja jobban lekötötte, ekkor azonban elé
repült a fülemüle:

- Süket vagy? - a griff a beszélő fülemüle képére elfelejtette szomját és rögtön a tárgyra tért:

- Ki vagy?

- Még nem tudod? Azt hittem a kotnyeles papnő kiderítette már – a fülemüle éneke mélyebb
oktávokra szállt – Sejtettem, hogy ezt fogod tenni, pedig én rendes üzletet akartam veled kötni – a
fülemüle  elröppent  volna,  azonban  Szorab  villámgyorsan  elkapta,  mert  még  nem  érezte
befejezettnek  a  kommunikációt.

- Mit akarsz először is tőlem névtelen? – a fülemüle nem válaszolt, csak jajveszékelve csipogott.
Szorab dühös lett, feleslegesen jött ide, dühében a kismadarat össze akarta nyomni, ellenben látva,
hogy csak egy eszköz volt,  mégis elengedte. Fürkészte az erdőt,  hátha talál  valamit,  ám hiába
semmit sem talált. Csapkodni kezdett és a fák törzsét sértette fel karmaival iszonyú haragos lett,
nem sikerült a célja, nem tudta meg ki a valaki.

- Elillant a gyaurja – mondta egy ismerős hang, egy rigó képében – ügyes hitetlen, sokáig ezt nem
teheti velünk, én várok rá – a rigó aztán átformálódott egy griffé, a papnővé, aki négy lábon (a
griffeknek normális pozícióban) odasétált Szorabhoz – Szorab köszönöm, hogy szóltál. Most menj
vissza a városba és nézz körül, lehet, hogy nem lesz ott semmi, mindazonáltal nézd meg, menj
biztosra. Most csak ennyit tehetünk – aztán befejezte még eszébe jutott valami, amit Szareh furcsállt
– Te idáig gyalog jöttél, két lábon, ha jól láttam még a páncélt sem vetted le?

- Igen – Szorabnak ez kissé zavaró – azért nem vettem le a páncélt, mert így biztonságosabb volt
számomra az út, és ha esetleg fattyú megtámadott volna, akkor jól jöhetett ez a páncél nekem – nem
volt meggyőző.

- Démon ellen a páncél mit sem ér, a gonosz mágiája nálad sokkalta erősebb. Most őszintén
bevallom, szokatlan vagy számomra, bár ugyan ez most részletkérdés – majd felszállt. Szorabnak
nem új ez a megjegyzés, mégha ezt maga a papnő mondta ki neki, mégsem szégyellte magát emiatt.

Kereken dél környékén járt az idő és Szorabnak újra a vízen járt az esze. Kiment az útra és
Paszara fele  ment,  kiért  a  kis  erdősávból  és  szétnézett  a  pusztán.  Ott  megpillantott  egy nagy



magányos fát  és annak tövében egy kis  odúszerű ajtót,  ami szinte összenőtt  a fával.  Manólak,
gondolta jó lesz. Címéhez mérve jogot formálhatott vízre, mivel az a manólak a város területéhez
tarozott, sőt, ha jónnak látta rögtönzött házkutatást rendelhetett el, most azonban ilyesmin nem
férkőzött Szorab griffagyába, egyedül a víz miatt sietett afelé. A fánál csönd honolt, csak egy kis
ablak és mellette az kis ajtó tátongott a külvilág fele. Szorab nem férhetett be, ámde nem kívánt
bemenni, csak bekopogott:

- Tessék – egy öreg manó nyitott ajtót, aki a kapitány látványára megdermedt és elájult, pedig
nem mutatta fel karmait a griff.

- Ne már - sóhajtott – elnézést, van ott valaki más? Csupán vizet szeretnék - a griff óvatosan
bedugta a fejét, ekkor kupán vágta egy serpenyő. A griff reflexből előrántotta a pallosát és az ajtó
fele tartotta, ám letette a kétkezes kardot – aki az Inkvizíció kapitányát megmerészelte támadni
jöjjön elő! – hangja kevéllyé vált, mikor kimondta, hogy mi ő, habár gőgje azonnal megszűnt mikor
egy manóanyó jött elő, aki ijedt volt ugyan, ámbátor feleselni kezdett:

- Mit képzel maga, hogy ránk ront?

- Tudtommal bekopogtam – közölte Szorab, amire az anyóka elismerte ez így történt.

- Mit kíván tőlünk? – kérdezte az anyó.

- Vizet.

- Ennyi volna, víz? – az anyó csodálkozott, mert másra számított, de nyomban bement és hozott
egy kancsó vizet, amit a griff hamar benyelt, egy csapásra. A griff aztán megköszönte a vizet és
elgyalogolt. Az anyó rögtön bevitte az apót a ház hűvösébe és bezárkózott.

- Mi történt? – kelt fel az apó, aki nem emlékezett semmire.

- Itt volt az Inkvizíció! – az anyó kiborult.

- Mi van?! Mit akart?

- Vizet.

- Vizet? – csodálkozott az apó.

- Azt – válaszolt egyértelműen az anyó.

- Nem értem én ezt. Azt hitem végünk van. Már egy jó ideje biztos itt – az apó aggodalma nőtt.

- Sajnos, ha vizet is kért, maga a kapitány volt, lehet ez egy csel. Szerintem bajban vagyunk! – az
anyó aztán nekiállt pakolni.

A manólakon belül nem vibrált mágikus energia, egy koszos, kicsi menedék számukra mindössze,
melyben volt egy asztal, egy polc, két ágy és pár szék, meg egy szőnyeg, amit az anyó felhajtott és
egy csapóajtó jelent meg alatta. Az apó felkelt és ő is besegített a hirtelen távozásba.

- Most mi lesz, a Zölderdőbe nem mehetünk? – kérdezte az anyó.

-  Nekem van egy  vésztervem ilyen  esetekre,  van  egy  úgymond régi  ismerős,  akivel  annyit
üzleteltem, hogy szinte a barátom. A baj az, hogy északon van, a Lándzsaormok lábánál egy eléggé
vad vidéken. Ám mégis ő nyújthat menedéket, őhozzá az Inkvizíció keze nem ér el – az apó nem volt
kétségbeesve,  hanem örült,  hogy  felkészült  az  ilyen  esetekre  is,  de  hozzátette  –  máskor  nem
hallgatok rád – az anyó rosszallóan nézett rá.



- De hogy megyünk oda?

- Meghúzhatjuk magunkat egy remek helyen, kissé kétes a híre, azonban az biztos, hogy nem
keresnek ott a griffek, tudod a manókirály erről gondoskodott. Onnan majd felveszem a kapcsolatot a
régi ismerősökkel. Majd ha az sikerült, akkor Kaphodia csatornáin át távozzunk, ahogy régen mikor
csempésztünk sok évszázadon át – mondta az apó – be kell vallanom, azok az emberek jó mérnökök
voltak, mert ezek a mai griffek és a kutyáik elég silány építményeket hoznak létre, a kutyák azt se
tudják, mit kezdjenek a lenti csatornával.

- Mi lesz a kutyákkal ott? – az anyó még mindig félt, erre az apó nyugtatóan rátette a kezét.

- A kutyák sem szentek. Az az egyetlen egy olyan hely, ahol az Inkvizíció vak valamelyest, még a
Zölderdőben is több a besúgó, mint ott lent. Bízz bennem, felkészültem, a csapóajtón túl biztosabb,
mint most itt.

Eközben a kapitány a szokásos módján ballagott város fele. Már csak fél kilométerre volt a romos
falaktól, aztán észrevett egy régi ismerőst közeledni kifele a városból, indult kelet fele. Megsajnálta,
akkor csúnyán elbánt vele, ekképp bocsánatot szeretne kérni tőle, mégis gyermekkori pajtása:

- Holf! – vijjogott a griff, ami eléggé fülsértő volt a manó érzékeny fülének. A manó nem felelt.
Szorab viszont csak odament hozzá, ám a manó egy kis vékony jatagánféle manókardot húzott elő
–bocsánatot szeretnék kérni, akkor goromba voltam veled – a manó azonban nem volt ilyen elnéző.

-  Szhinn,  ha  az  vagy  még,  én  már  nem  ismerlek!  Segíteni  akartam  neked,  de  te  inkább
megkarmoltál,  most hagyj,  engedj utamra! -  manó durván visszarakta a pengét a hüvelyébe és
erőszakos léptekkel távozni kívánt, ám a griff csak elé állt.

- Okkal vagy dühös rám, megértem, holott tudod nekem akkor kínos volt, amit mondtál meg csak
úgy odajössz. Én az itteni Inkvizíciónak magas rangú katonája vagyok…Mindegy. Legalább elnézést
hadd kérjek – a griff ténylegesen megbánást tanúsított, lecsüggesztette a fejét és félreállt a manó
útjából.

- Rendben elfogadom, ám többet nem szeretnék veled találkozni, ha neked jó itt, akkor viszlát -
Holf elfogadta a griff megbánását, noha dühe nem csitult el, a griff hagyta elmenni, ámde ekkor a
manó váratlan megfordult – Lehet nem kéne elmondanom, ámbátor tegnap, mikor figyelmeztetni
szerettelek volna…

- Mire? - érdeklődött Szorab.

- Egy bizonyos róg – erre kikerekedett a griff szeme – tudomásom szerint Zelverbek meg akar
téged keresni, nem tudom miért pont téged, ám vigyázz magadra! – majd megfordult és a Zölderdő
fele elsétált. Azért még hátraintett köszönésképp, a griff viszont, ennyit tehetett, ezt elszúrta. Szorab
szintén megfordult, keserű tekintettel bement a kapun a városba. Zelverbek nevét nem feledte, ha a
Szarehnek feltételezése igaz és a róg emberi mágiát használt, az számára nagyon aggasztó, mivel
akkor a rógok és a démonok összejátszhatnak.

- Zelverbek – mondta halkan magába, hallott egyszer már róla, dacára annak, hogy nem tudott
róla eleget, ám még nem mondja el a papnőnek, majd, ha maga is többet tud arról a névről, azután.
Hogy is tudott róla Holf? Utána menjen? Kéne. Ám mégis a szíve nem engedte, Szorab hagyta Holfot,
pedig utána kellett volna, hogy menjen, az esze azt mondta menjen, szinte sulykolta, ám mégis a griff
város fele baktatott  inkább. Viszont Zelverbekről  többet kellett  tudnia,  de nem a papnőtől,  így
viszont kihez menjen? A várost alig ismeri. A griff nem tudta mi tévő legyen, emiatt visszatért a
kaszárnyába. Ott jutott a kapitánynak is hely, a katonái mellett, egy szoba, tágasabb, kényelmesebb
odú, a griff befészkelte magát szó szerint oda, itt levetette páncélját egy bábura és legörnyedt egy



fészekszerű ágyféleségre. Szobája nem volt piszkos, rendet tartott maga körül, de szobájában sok
minden sem akadt. Egy ablak volt összesen, egy polc, a fészke és egy asztalféleség. A polcon kevés,
művészi  értékkel  bíró  relikviák.  Aranyozott  tárgyak,  egy  sajátos  gyűjtemény.  Szorab  a  fényűk
mellett, részletességük miatt csakugyan szerette őket, kedvelte a körvonalaikat követni karmaival.
Nem volt sok neki, mintegy öt tárgy, melyeknek eredete Kaphodián belüli razziák zsákmányából
való, s azok a tárgyak közül választotta a legértékesebbeket, melyeket megtarthatott. A polchoz
ment, mindegyik tárgynak tudta a történetét, kiderítette őket, érdekelte. Az első egy ezüst serleg,
alján  csupán  egyetlen  hegyikristállyal  kirakva,  a  serlegen  emberi  formák  voltak  aranyozott
vonalakkal. Az emberi formák a serleg felső részén ültek trónusokon, mind királynak ábrázolva. Egy
sima griff nem tudta mit ábrázolna ez, ellenben Szorab tudta, emiatt is nagyon értékes számára,
hiába emberi alkotás, a legendák szerint ebből a tárgyból maga Elenar ivott. Még a papnő sem
tudott serleg eredetéről. Ez volt Szorab rejtett titka. A másik négy már ennél szerényebb értékkel
bírt. A második egy törött kard, melynek a markolata maradt meg, a fémrésze elrozsdásodott, ez
szintén emberi alkotás, egyedül a nemesfémből álló markolat állta a korróziót. A kard egy sima
nemesi kard északról,  a Lándzsaormokból.  Ettől  meg akart válni  Szorab, eddig halogatta,  hogy
eladja, ám lassan eljön annak ideje, hogy megteszi. A másik három közül kettő manó és egy griff
alkotás, hétköznapi történettel, szerényebb értékkel, mint a serleg. Szorab tekintete a rozsdás törött
kardra esett, kis töprengés múlva felkapta és elhatározta, hogy egy pénzé teszi, felkapta pallosát s
indult a piactérre. A piactéren azonban nem volt forgalom, vásárnap csak holnap lenne, így egy
stand sincsen, emiatt tovább kell kutakodnia. Hova menjen, kinek kéne eladnia? Lényegtelen, keress
egy ötvöst, aztán majd neki eladja, ha nem neki, akkor majd megkérdezi, ki venne ilyen kincset. Késő
délután órái érkeztek, a forróság enyhült, a város egyik ötvös céhének cégére nyugodtan lógott a
kövezett  poros  utca  felett.  A  cégér  alatt  csak  egy  pult  pihent,  ahol  éppen  egy  ötvös  manó
munkálkodott egy olcsó ékszeren, igyekezett kispórolni belőle az anyagot. Addig dolgozott azon,
mikor egy nagy árnyék vetült elé, nem ijedt meg, kívülről magabiztosnak akart látszani legalábbis,
udvariasan válaszolt:

- Üdvözlöm Kapitányuram, nem vétettem semmit az Egy ellen – a griff elégedetten vette a manó
üdvözletét, örült, hogy még páncél nélkül is felismerték – Mit szeretne tőlem?

- Ez mennyit ér? – a griff mutatta a törött kardot.

-  Mi? –  a  manó szemügyre vette és  egy perc múlva megállapította –  északi  emberi  munka
Aradarból. Nem egészen törvényes ilyet birtokolni – de ekkor a griffre nézett és tudta, ezt most
felesleges volt mondania, a kapitány állt vele szemben, aki a törvények őre egyben – Nem kívánom
ezt még egyszer megfogni, tisztelem a törvényt, nem akarok bajt – a visszanyújtotta a kardot, azt
hitte próbára teszik.

- Megengedem az üzletet, mennyit érne magának? – a griff erősködött.

- Mondom, nem akarok bajt – ellenkezett a manó.

- De mennyit adna érte? – Szorab türelmetlenkedett.

- Nem érti uram, lehet az emberek megátkozták, hallottam az emberekről és erejükről, én nem
tudok varázsolni, nekem az ötvösség az életem, nem akarok egy átkot a fejemre.

- Nem az, utánajártam, nincsen megátkozva – a griff nagyon meg akart szabadulni a kardtól, ezt
érzékelte a manó is.

- Kérem, én ezt a démoni tárgyat soha nem venném meg! – a manó nem akart tömlöcbe kerülni.

-  Haj,  nem fogom én  tömlöcbe  jutatni,  azt  megtehetném máshogy,  ha  kedvem úgy  tartja,
eretneknek  nyilvánítják  és  aztán  szörnyű  kínzások  közepette  bizonyíthatja  ártatlanságát  –  ez



fenyegető volt Szorab részéről a manónak, aki kezdett mérgessé válni, viszont próbált bölcs maradni.

- Adok érte két aranytalentumot – ez sok is neki, ám nem akart bajt a manó, látja így vagy úgy a
kard hozzá fog kerülni, lehet kiszemelték már őt a gárdisták, ámbár lehet, hogy nem, lehet, költöznie
kell.

- Annál azért többet ér, három talentum – a griff már nagyon idegesítette manót, akinek arcára
lassacskán kiült a harag.

- Legyen – megkapta a griff a három talentumját és a griff átadta a kardot a manónak. A griff
örömmel távozott, a manó viszont meg lett fejve. A kardot máris átkozottnak vélve az ötvös a sarokba
dobta.

Szorab magányos fajta, amolyan kitaszított farkasnak gondolta magát néha, a maga korában már
a griffek átestek párválasztás rítusain, ő viszont nem, sőt nem gondolt rá, sem másra, csakis a
Gárdista lét vonzotta. Ezzel együtt magában örök cölibátust fogadott, ez a griffek nem kötelező, csak
ajánlott,  a  manóknak  kötelező.  Ugyanis  tudniillik  egy  manó  többnyire  poligám,  nem  szeret
megmaradni egy helyen, egy társ mellett, de ha a Gárdához csatlakozik, ahonnan egyáltalán nincs
kizárva, meg kell neki tennie a szükséges lépéseket, hogy valódi démonirtóvá váljon, így felesége
sem lehet, mondván az elterelné a figyelmét.

Egy fogadóban,  amit  felerészben griffméretre szabtak és bútoroztak,  vagyis a teraszon nem
voltak székek, csak asztalok. E helyen három gárdista ült, vígak voltak és tintásak. Bírta a májuk, ők
úgyszintén lehetettek piásak, ahogy a manók, bár a griffek nem tudtak hányásig lerészegedni, de egy
ideig ők is bírták gyomorral. Egy minőségi gyümölcspárlatot, szilvapálinkát ittak, vedelték rendesen,
sajnos viszont az ízét elfelejthették, mivel a griffeknek pocsék az ízérzékelése. A tulajdonos manó
sajnálta az italt, mert a griffek leöntötték a torkukon a soknapnyi munkáját, amit a legjobb termésből
állított elő, fejében szidta a züllöttes griffeket. Mellesleg a griffek növényeket ehettek, valamint
azoknak  származékait,  értem ezalatt  a  bort,  pálinkát,  bármit,  nem sokat,  étkezésükben  a  hús
dominált,  a  vegán  életmód  megölte  volna  őket.  Beszédük  tárgya  a  hétköznapi,  a  főnök,  akit
kedveltek, mivel a kapitány velük úgymond nem szemétkedett, ellenben bizarrnak tartották őt.

- Én mondom, valami nem stimmel vele – mondta az egyik józanabb, akinek a fején egy gárdista
sisak feküdt ferdén, viszont a mellvértje hiányzott, az a földön hevert.

-  Nem hiszem – mondta a másik,  akinek mellvértje  a  testét  védte-fedte,  de sisakja nem. A
harmadik  meg  sem  szólalt,  csak  figyelt.  Nagyjából  ez  a  téma  folyt  az  asztalnál,  miközben  a
tulajdonos béna mosollyal az arcán kihozta az újabb adagot. Szorab idetartott, részben abból az
indokból, hogy katonái idejönnek, aminek nem örült, csakhogy mégis megengedte, ha a katonák
remekeltek egy feladatban, részben pedig amiatt, mert maga ugyancsak megszomjazott.


