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A Pe. 1214-ben alapított Dorani Mágikus Tu-
dományok és Varázslóképző Egyetem az 

évezredek folyamán kiváló tudósokkal és varázslók-
kal ajándékozta meg világunkat. Az idők során ki-
bővült egyetem a tudás északi fellegváraként Ynev 
legjelentősebb mágikus központjává vált. Könyvtá-
raink és kiváló professzoraink ismeretei a múlt elve- 
szett bölcsességeit kutatják, miközben újabb és újabb 
felfedezéseket tesznek az univerzumot összetartó 
erőkről. Legyen az az élők vagy holtak, tűz vagy víz 
tudománya, az egyetem oktatóinál nincs jobb isme-
rőjük széles e világon. Érthető, hiszen nincs olyan 
tudomány, amit elutasítanának magisztereink. 
Az egyetem feladata mindig is egyértelmű 
volt: a kevés rátermett és érdeklődő ifjat el-
indítani a tudás útján, kezükbe adva a legna- 
gyobb erőt, a mágia hatalmát. Mindez nagy felelő-
séggel jár, így csak a kiválasztottak léphetnek be a 
manával átszőtt világ kapuján.
Ebben a kihívásokkal teli félévben az ifjú nebulók 
egy újabb töredékét sajátítják el az univerzum komp-
lex egységének megismeréséhez szükséges tudásnak. 
Gólyáink az írás, olvasás, történelem és számtan leg-
alapvetőbb gyakorlatait végzik majd, míg a felsőbb 
tagozatosok sok egyében túl már az elme művészetét 
és messzi múltba tűnő legendákat tanulmányozhat-
ják a Lavarhion Általános Tudományok tanszékének 
termeiben. 

A megfelelő alapozó tárgyak után a mágia rejtelmeibe 
nyernek bepillantást, hogy aztán a hozzájuk legkö-
zelebb álló formát sajátíthassák el. Mint minden sze-
meszterben, a vizsgákon túl most is versenyeken és 
játékokon bizonyíthatják diákjaink fejlődő tudásukat. 
Az iskolai elismerés mellett a nyertes kiváló pártfogót 
is kap, aki személyesen egyengeti majd az útját.
Az alapítók tiszteletére épített új egyetemi szárny fel-
avatására Vinidius Artemora éves ünnepélyén kerül 
sor. Az épület új termekkel, eszközökkel és tanulóz-
szobákkal várja a hallgatókat.
Minderről azonban egy igen forradalmi kezdeménye-
zés keretében fogunk majd beszámolni. 
A tanszék diákjai rengeteg időt és energiát áldozva 
létrehozták az egyetem szemeszterenként megjlenő 
folyóiratát. A Lavarhion nem csak az egyetem fontos 
eseményeiről tudósít majd, hanem érdekes és izgamas 
tanulmányokat olvashatunk Ynev különös tájairól, 
történelmi eseményeiről, népeiről és szervezeteiről, 
így színesítve a nebulók gyarapodó tudását. 
A szemeszter gyászos eseménnyel kezdődik. Meghalt 
az egyetem hőn szeretett, történelmi tanszékének dé-
kánja, Garvis Davrell professzor. Alakját örökre meg-
őrizzük emlékezetünkben.
Látható tehát, hogy igen fontos szemeszterhez ér-
keztünk. Remélem, ez mindenki számára sikerekben 
gazdag év lesz!

Azerhus Merath
 Dékán

Dékáni beköszöntő
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Hirdetmények

A hírneves erigowi Azurath egyetem öt fő 
számára ösztöndíjat hirdet. A Pyarron 

szerint 2095-ben alapított, Myhrton városában 
található iskolával több évtizede ápol baráti  
viszonyt a Dorani Egyetem. A Daibol-hegység lán-
cai közt fekvő városból a Myhrt folyón hajózva 
könnyedén eljuthatunk Erigow városába. Az egye-
temet Myrthon város egykori ura, Beqhyn báró ala-
pította. A nemesúr- ki kyr ősökkel is büszkélkedhet 
- nyugalomra vágyva, a város nyüzsgése elől mene-
kült a hegyek közé, ám intellektusát nem elégítet-
te ki saját, gazdag könyvtára. Tudós főket hívatott 
maga mellé, disputálni, és hogy tanítsák gyermeke-
it. A professzoroknak a tanítás mellett elég idejük 
maradt arra, hogy elmerüljenek saját kutatásaikba, 
amelyeket a báró nagylelkűen támogatott. A tör-
ténetek szerint Beqhyn báró középső fia, Azurath,
igazi lángelme volt, és meg akarta osztani tudását 
másokkal is. Így apjától az egyetemet kérte hu- 
szonegyedik születésnapjára, aki örömmel teljesítet-
te a kérést.
A ryeki hagyományokat követő Azurath közismert 
kiváló térképészeiről, építészeiről és nem utolsó 
sorban a logika tudományában elért munkásságá-
ról. A világ zajától távol eső iskola egy szemeszter-
re várja az arra érdemeseket. A pályázók közül a 
legjobb tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetők 
ülhetnek az Azurath egyetem padjai mögé. Pályáz-
ni Wierlon professzornál lehet a  Lavarhion tan- 
széken, a szemeszter végéig.

Garvis Davrell professzor, a történelem tan- 
székének hajdan volt dékánjának gyászszertar-

tása Darton tercének ötödik napján, délben, a vá-
ros Darton-szentélyében tartjuk. A bölcs kutatót és 
nagyszerű tanárt sosem feledjük.

A Lavarhion történelmi pályázatot hir-
det: Gianag kalandos életű urának, 

Khyslas herceg életútját feldolgozó tanulmá- 
nyokat várunk. A 2002-ben született herceg  rengeteg 
hadjáratban vett részt Toron ellen a Vörös Hadurak 
oldalán. Legendássá vált kardja, pajzsa és páncélja 
halála után eltűnt, hőstetteiről számos legenda szól, 
így hát bőven akad megírásra méltó téma. A pályázat 
tárgya egy három pergamennél nem hosszabb esszé, 
amely Khyslas herceget, illetve az őt övező legendá-
kat mutatja be. A legjobb mű megjelenik a következő 
számban.

Nagyra becsült dorani diákság! Az Arany Pen-
na fogadó Darton tercének harmadik napján 

megtartatja szokásos Szemeszter Köszöntő Bálját. 
Az ízletes fogások és fűszeres borok mellett a híres 
Airen Hyeneir erigowi bárd kápráztatja el a közön-
séget játékával. A zártkörű mulatság napszálltától 
napkeltéig tart. A belépőket az Arany Penna fo-
gadóban lehet megvásárolni, korlátozott számban. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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remélem, találok legalább egy növényt, ami különle-
gesebb egy fűszálnál…
Ma este megérkeztem Harusba. Egyszerű faházakból 
áll, illetve a központban látható néhány ősöreg épü-
let, amelyek erős, sziklába vájt alapra épültek. Mint 
megtudtam, ezek a tanácsház és a raktár. 
Szívélyesek a helyiek, de nem túl okosak. A pyarroni 
nyelv egy jelentősen eltorzult változatát beszélik, 
mégis sikerült megértetni magamat velük. Néhányan 
rémülten fogadtak, látván nagy termetemet és apám 
kardját, de miután biztosítottam őket békés szándé-
komról, nem adódott további félreértés. Bejártam a 
környéket: egy apró legelőjük van, amin kecskéket 
legeltetnek. A környező falvakkal folytatnak keres-
kedelmet, de csak az étel jelent értéket számukra. 
Egy család befogadott, amíg itt tartózkodom, cserébe 
a ház körül kell segítenem. Még mindig jobb, mintha 
halálra fagynék. Az elzárkózottságnak köszönhetően 
látszanak a belterjesség nyomai. Egy teljesen fehér 
bőrű, vörös szemű kislányt is láttam. Holnap neki-
állok az érdemleges munkának, mára ugyanis min-
den erőm kimerült. Talán ha meditálok pár óráig, az 
helyre tesz.
A reggeli kiadós volt és a koplalás után nagyon jól 
esett. Különlegesen finom a friss kecsketej. A medi-
tációm során, amikor megnyitottam elmém, különös 
dolgokat tapasztaltam. Pár perc elég volt a teljes bel-
ső nyugalom eléréséhez. Éreztem, ahogy megújulok 
és belém áramlik az energia. Így felfrissülten a mai 
napom rááldozom a falu közepén található faragott 
szikla vizsgálatára és a rajta lévő írás megfejtésére.
Megvizsgáltam a sziklát. Az írás egy régi pyarroni di-
alektust használ. Rá kellett jönnöm, hogy a helyiek 
nyelvezete nem torzult olyan sokat, csak régen elvált 
a közöstől. Ennek a felfedezésnek hála, már köny-
nyedén megértetem magam az emberekkel. A kőről 
kérdezősködtem, mivel az írás olyannyira megko-
pott, hogy csak pár szó olvasható rajta: „Harlander 
úr emlékére…”
Nem túl sok, és bár egész délután faggatóztam erről 
a Harlander úrról - nem említvén, hogy a kövön ol-
vastam a nevet -, senki nem tudott semmit. Régebbi 
ez a település, mint hittem. A szikláról tovább tuda-
kozódva kiderült, hogy nem tulajdonítanak neki kü-
lönösebb szerepet; nem is foglalkoztam vele tovább. 
Bár nem vagyok a kőzettan szakértője, azt hiszem, a 
szikla bazalt, ám hasonlóval nem találkoztam a kör- 
nyéken. Minden bizonnyal a Sheral magasabb pont-

Nalron Serander, egyik hallgatónk 
Adaner professzor kutatásában segéd-

kezik a Sheralban. Ritka növényeket kell be- 
gyűjtenie útja során, és mivel a Világgerinc sok titkot 
rejt még számunkra, Nalron naplójából sokat okul-
hatunk. 
Amint hazatér, további beszámolók is várhtóak, és ha 
az utazása a tervezettnél hosszabbra nyúlik, akkor a 
feljegyzéseiből újabb részleteket tekinthettek meg. 

„Már három napja úton vagyok, és nem láttam semmi 
érdemlegeset. Az ösvényt követem, amit az előző fa-
luban említettek, de még semmi nyoma a következő 
településnek. A jó csizma is elkél, mivel a csapás kes-
keny, és a gyakori, vad esőzések sok kis követ mosnak 
az útra. Ha nem figyel az ember, csúnya bokaficamot
szerezhet. Néhány hegyikecskét láttam mindössze, 
amik a sziklák közti apró fűcsomókat dézsmálják. 
Még e két, amúgy gyakori élőlényből is kevés van a 
környéken. 
Már két napja megfigyeltem, de csak most nyertem
bizonyosságot a dolog felől, hogy egy különös mo-
hafaj is honos errefelé. Az egyetlen dolog, amiben 
különbözik az általam ismert fajtáktól, hogy a kövek 
déli oldalán nő. A felépítése megegyezik a közönsé-
ges moháével (Marus Horosius). Kisebb mennyiséget 
elcsomagoltam későbbi kitenyésztés céljából. 
Eleinte szépnek találtam a Sheralt, de most kezd ele-
gem lenni ebből az átkozott hegymászásból, és a hi-
degből. A helyi vendégszeretetről ne is beszéljünk. 
Az az útszéli fosztogató persze igencsak meglepődött, 
amikor meggyulladt a nadrágja, azóta nem találkoz-
tam  a fajtájával.
Éjszaka Arel kitüntetett figyelmével. Amikor fel- 
ébredtem a robajra, azt hittem, a sziklafal készül a fe-
jemre omlani. Máskor remélem, nem kapok kedves 
ajándékából. Egész eddigi életemben nem tapasztal-
tam még ekkora vihart. Majdnem halálra fagytam a 
vastag bundák ellenére, amik egytől egyig teljesen 
átáztak. Elmém minden erejét fel kellett áldoznom 
arra, hogy melegen tartsam magam. Mindenre jó volt 
az éjszaka, csak az alvásra nem. 
Felszálló füstöt láttam délben, csak pár órá- 
nyira lehet a falu. Nincs egy darab száraz ruhám sem, 
ha odaérek, az első dolgom lesz további bundákat 
venni. Amióta úton vagyok, nem láttam semmilyen 
különleges növényt - a mohán kívül - csak gyomokat, 
de itt már azokból is kevés van. Tovább megyek, és 

Sherali napló
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jairól szállíthatták ide. Mivel ma nem jutottam kü-
lönösebb eredményre, nyugovóra térek. Holnap 
tényleg nekilátok a kutatásnak. A vacsora különö-
sen finomnak ígérkezett. Ettem már hasonló hús-
levest, de úgy tűnik a kecskehússal a legízletesebb. 
Korán felébredtem, és bár alig aludtam valamit ma 
éjjel, mégis kipientnek  érzem magam. Azt   hiszem, 
jót tesz, hogy nem kell egész nap a könyvtárban ül-
dögélnem. A reggeli már kész volt, mire összeszed-
tem a felszerelésemet a környék bejáráshoz. Egy- 
szerű zabkását kaptam, mégis kifejezetten ízletesnek 
találtam. Csodákat művel az emberrel az éhezés és a 
hegyi levegő.
Körbejártam a vidéket, a legelőt lépésről-lépésre át-
néztem. Találtam kékharmatfüvet, de meglehetősen 
kis mennyiségben. Talán két-három embert ki lehet 
kezelni ennyivel a vérsápadásból. A vacsora megint 
finom volt…
Még egy reggel. Az ebédet megvárom, aztán vissza-
megyek az előző faluba, és keresek egy kísérőt. Más 
irányba kell kutatnom, ha bármit akarok a Sheralban 
találni. Az egyetlen érdemleges dolog itt az étel. 
Már összepakoltam, mire a házigazdám elkészült 
az ebéddel. Sült húst készített, és végre rájöttem 
mitől ilyen ízletesek  a helyi ételek, még a zabkása 
is. Minden fogásnak hasonló íze volt, és csak most 
döbbentem rá, hogy nem folytatnak kereskedelmet 
távolabbi településekkel, így nem juthatott el ide 
semmilyen fűszer. Kérdések hadával árasztottam el 
a házigazdámat, és készségesen válaszolt is rájuk. Itt 
az ideje utánanézni…
Egy fiatal suhanc vállalta, hogy elkísér a növényhez,
amit fűszernek használnak. Pár perc gyaloglásra volt 
mindösszesen a falutól, és nem vettem észre… A 
sziklák között láttam meg a virágot. Apró, élettel teli 
teremtés, a méretéhez viszonyítva nagy szirmokkal. 
Bizonyára ennek a növénynek van ilyen élénkítő ha-
tása. Egy lappangó betegséget is kiűzött belőlem. A 
helyiek elmondásából tudom, hogy a szirmai a gyó- 
gyító hatásúak, de a növény minden részét alapos 
vizsgálatnak vetem alá.Csak most tűnt fel, hogy mi-
ért ilyen egészséges mindenki. Nem láttam egy beteg 
embert sem, és az idősebbek sem panaszkodtak sem-
milyen fájdalomra. A falu korából ítélve bizonyára 
csak ennek a növénynek köszönhető, hogy a belter-
jesség nem végzett velük. Egy példányt a délután fo- 
lyamán górcső alá veszek, és megpróbálom haza-
vinni magammal további kutatás  és felhasználás  
céljából.

Megvizsgáltam a növényt. Döbbenetes, mire képes 
a mana a megfelelő helyen. Végig éreztem, hogy a 
manaháló különösen telített a környéken, de nem 
tulajdonítottam neki túlzott jelentőséget. De itt, ahol 
a virág nő, még sűrűbb ez a csodálatos energia. Meg-
próbáltam eltávolítani a növényt, eközben meggyűlt 
a bajom a sziklával is, de - ahogy sejtettem - sajnos 
nagyon gyorsan elpusztult. Az energia átjárja a virág 
teljes egészét a gyökerektől a szirmokig. Ezért hát a 
helyiek különös egészsége. Néhány szirmot azért si-
került begyűjtenem. Sajnálatos, hogy a teljes növény 
szállítására nincs lehetőség. Mágiával nem is pró-
bálkoztam, mivel a manaháló ezen formája minden 
bizonnyal megváltoztatná a varázslatot. Még nem 
érzem magam elég  felkészültnek, hogy egy ilyen 
manacsomót mágiával is mélyrehatóbb vizsgálatnak 
vessek alá…”

Nalron Serander
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Nekrológ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kyel kvart-
jának negyvennyolcadik napján, életének 

nyolcvanhetedik évében elhunyt Garvis Davrell 
professzor. Egyetemünk történelem tanszékének dé-
kánját hosszú és tartalmas élet után, kevéssel szüle-
tése napját követően szólította magához a Hallgatag 
Úr. Nagyszerű tudós, kolléga és barát volt, ám életét 
elsősorban a tanításnak szentelte. Legtöbben így em-
lékezhetünk rá, a bölcs magiszterre, aki apró kated-
rájáról meglepő igazságokra nyitotta rá szemünket. 
Lelkesedése, mellyel a régmúlt iránt viseltetett, ész-
revétlen ragadt át reánk is, közelivé és élővé vará- 
zsolva, amit mások már rég elfeledtek.

Davrell professzor Doran egyszerű polgáraként szü-
letett, ám tudásvágya és történelem iránti határtalan 
lelkesedése az egyetemi tanokban és a mágiában is 
nagy jövőt jósolt neki. Ösztöndíjasként került a Bel-
sővárosba, és mentorainak nem is okozott csalódást, 
példás előmenetellel, a legfiatalabb végzősök közt 
intett búcsút a tantermeknek. De sikerei ellenére is 
megmaradt annak a szerény ifjúnak, aki mindig is 
volt. 
Ezek okán lehetett alig huszonnyolc évesen törté-
nelmi szaktekintély és a Doran vezette régészeti fel-
tárások vezetője. 
Olyan felfedezések fűződnek nevéhez, mint 
Braen’Thórror fellegvára Riegoyban, vagy a Snilek 
Névtelen Városa, mely az Anublie-tavak mélyére 
süllyedve pihent ezredéveken át.
Mindig is úgy tartotta, hogy a tudás nem lehet 
egyetlen emberé, olyan messzire kell elvinni, amed-
dig csak telik birtokosától. Így lett végül korunk egyik 
legnagyobb tanítója, ki diákok nemzedékeit vezette 
a megismerés rögös útján. Ám őt követve a sziklás 
ösvény puha pázsittá szelídült: száraz tények he- 
lyett érdekfeszítő történeteket tárt elénk, poros 
fóliánsok rajzai helyett az élő történelem darabkáit 
csodálhattuk, óráin mindig akadt valami emlék a 
letűnt korokból. Hol egy különös, vésetekkel rótt 
kőtábla, hol egy crantai cserépedény, netán Kyria 
légiósainak lándzsája.

És némelyikünknek az is megadatott, hogy segéd-
ként vele tarthattunk felfedező útjaira, melyeket még 
idősebb korában is töretlen hévvel vezetett újabb és 
újabb titkok után.
Sosem felejtem azt az ámulatot, mely elfogott, 
mikoron kezemben tartottam az első leletet, melyet 
útmutatása alapján leltem a Doardon bércei között.
Dawa krónikái talán befejezetlenek maradnak, talán 
nem járjuk képzeletben a Zászlóháborúk csatamezőit, 
de Davrell professzor tanításait sosem feledjük, em-
léke velünk marad. Mert ott él a megszámlálhatatlan 
diák koptatta padok közt, bölcs, biztató mosolya sejlik 
fel mellettünk, ha fogós kérdésre akadunk, tudós sza-
vai elménkben zengnek tovább.
Búcsúzunk hát, Professzor Úr. Az Égi Fény vigyázza 
lelkét, vezesse az Istenek Völgyében, ahogy Ön támo-
gatott minket a tudás útjain! Krad legyen Önnel!

A történelem mozaikjainak megismerésével, összeil-
lesztésével közelebb kerülünk saját jelenünk megér-
téséhez.

Sinaus cwa Lerdean, 
a Szarvtorony második körös novíciusa
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Az Ében Tűz Klán

A Tölgyespartként is ismert Bellendar város-
ában Pyarron szerinti 3410-ben alapították 

az Ében Tűz klánját. A Hazrag, Wieron- és Koren-
hegységek tölgyekben gazdag ormai által szegé- 
lyezett település már akkor is igen befolyásos volt 
a riegoyi városok között. A tengermelléki város-
ban virágzott a kereskedelem, a hajóépítés és halá- 
szat. Ideális hely volt ez egy elűzött gorviki család, a 
Verroninek számára. Legalábbis a családom megsár-
gult papírosain ezt a nevet silabizáltam ki. Ám mára 
nem sokan maradtak, akik még ismerik a történteket. 
Nekem, Niona Ariusnak is csak azért van tudomásom 
mindezekről, mert családom hosszú nemzedékeken 
keresztül volt tagja e klánnak. Még ma is veszé- 
lyes időket élünk, de úgy vélem, hogy Önöknek, a 
tanáraimnak meg kell tudniuk az igazat – ezért írtam 
eme dolgozatot. Nem is cséplem tovább a szavakat 
- olvassák és borzongjanak.
3410-ben a nyüzsgő Bellendart Barthan Damasol, a 
hajóscéhek feje uralta. Címét nehezen és alig vala-
mivel korábban szerezte, így hatalma még törékeny 
és ingatag volt. Politikai csatározások és fenyegetések 
miatt sosem érezte magát biztonságban. Mikor félel-
me beigazolódott és testőrségének néhány tagját el-
vesztette, harcosokat keresett a halottak helyére.
Ekkor érkezett a városba három idegen, hogy je-
lentkezzenek a feladatra. Bár sokan szerettek volna 
testőrként szolgálni, legtöbbjük hirtelen eltűnt, így 
Barthan kénytelen volt a hármasnak adni a munkát. 
Eleinte félt tőlük és kételkedett bennük, de bárki is 
jött, hogy megölje, nem jutott el hozzá, hála új őre-
inek. Állítólag a Verroninek sötét, nem evilági urat 
szolgáltak, ám ezt soha senki nem bizonyította. A 
pletykák pedig hamar elültek.
Eliat, Darlon és Ubar Verronin - mint később az ira-
tokból kiderült - Gorvikból szökött meg, egy ottani 
fejvadászklánból, hogy megalapítsák a sajátjukat. 
Néhány év alatt sikerült annyira Barthan kegyébe 
férkőzniük, hogy a férfi engedélyezte saját „céhük” 
megalapítását.
 Ekkor, 3414-ben alakult meg az Ében Tűz klán. A 
furcsa név idegenül hangzott a Tölgyesparton, ám 
azt hamar eszébe véste mindenki, hogy nem szabad 
a céh útjába állni.
A Verroninek embereket toboroztak, kiképezték 
őket, eleinte csak testőrségi feladatokra, későbbiek-
ben már karavánkíséretet is vállaltak. Hírük gyorsan 
terjedt, így a megbízatások is egyre sűrűbben jöttek.

Vagyonuk gyarapodni kezdett és lassan a gaz-
dagságuk felül is múlta Barthanét. Ám eközben 
újabb rémtörténetek is szárnyra keltek az el-
tűnt klántagokról. A szóbeszédek szerint viaszfé- 
nyes szertartásokon áldozták fel a szerencsétleneket.
Időről időre természetesen Barthan ellenségei is fel-
bukkantak, ezekkel a testvérek, illetve tanítványaik 
végeztek. 3432-ben történt, hogy a kiöregedett fivé-
rek helyét Eliat fia, Daien vette át, saját markába ra-
gadva a klán sorsát. Daien szinte meg sem várta, hogy 
édesapja holtteste kihűljön, azonnali változásokat 
léptetett életbe. A városok céhvezetőit szépen lassan

megölette - többükkel ő maga végzett - he- 
lyükre saját rokonait és a klánon belüli embere-
ket ültette. Úgy tartották, Daien különleges erők-
nek parancsol, és senki sem képes megállítani, 
így sokan egyszerűen fejet hajtottak a nagyravá- 
gyó klánvezér akarata előtt, csak hogy mentsék saját 
és családjuk életét. Lassan - majdnem három évtized 
alatt sikerült minden céhet a klán karmai közé kerí-
teni. Még a híres vörösmoszattal kereskedő társulást 
is sikerült bekebeleznie. Most már azonban szükség 
volt olyan emberekre is, akik nem csak a gyilkolás-
hoz értettek. Az öreg Barthan halála után a lánya, 
Silhana vette át a birtok kezelését. Láthatóan nem na- 
gyon érdekelte, hogy a klán min ügyködik, 
de titokban megállapodást kötött velük, mi- 
szerint minden ügyletük felett szemet huny, ha azok  
tíz százalékos juttatást adnak neki az üzletből. És per- 
sze a védelmét továbbra is ellátják.
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Ez a klánnak is jól jött, nem zavarta őket sen-
ki és még az inkvizíciót is távol tartották tő-
lük, pedig sokan Kyel papokért kiáltottak 
egy-egy elveszett férj vagy testér halála ürü- 
gyén. Idővel már nem volt elég Daiennek, hogy csak 
legális üzleteket folytatnak, külhonból lányokat ra-
boltatott el és bordélyházakat nyitott. Csak a leg- 
szebb lányok érdekelték, a többit meg sem vette. A 
város lassan zülleni kezdett, sokan a világvége eljö-
vetelét kántálták a piac ricsajába, és új tanok ütötték 
fel a fejüket. 
3475-ben egyik elődöm is a klán tagja volt, mint jó 
hírű ügyvéd. Lothar Arius néhány évvel korábban 
költözött ide családjával Abasziszból. Ebben az év-
ben halt meg Daien. Utána - először és utoljára az 
Ében Tűz történetében - női vezetője lett a klánnak, 
Vierre Verronin. Ő már nem is szándékozott tagad-
ni, hogy eredetileg Gorvikból jöttek és nem pyarroni 
isteneket imádnak. Ám sokak Ranagol személyében 
nem a káosz és gonoszság urát látták, nálánál sokkal 
félelmetesebb lényről suttogtak. 
’80-ban Silhana fia lett a céhek vezetője, aki erősen 
megszigorította az intézkedéseket a klánnal szemben. 
Megtiltotta Vierrének, hogy rabszolgákat tartsanak, 
illetve, hogy lányokat adjanak el jómódú uraknak. 
Carven uralma alatt a jövedelmező üzlet visszaesett 
és a férfi kisajtolta belőlük a huszonöt százalékos ré- 
szesedést.
Vierre nem tűrte ezt sokáig, ’86-ban elégelte meg a 
dolgot. Befeketítette Carvent, majd a férfi feleségét
és gyermekét boszorkánynak kiáltotta ki, csillapítva 
a kedélyeket.

 Az ártatlan asszony és kislánya máglyán végezte. 
Ősöm tevékenysége folytán sohasem sikerült az anya 
és a lány ártatlanságát bebizonyítani.
Vierre ekkor került először szembe a he- 
lyi papsággal, de a boszorkányégetéssel és csengő 
aranyak adományozásával sikerült ideglenesen el-
hallgattatni a gyanakvó atyákat. Sokaknak a Papi 
Szék akaratából vissza kellett térnie Pyarronban. A 
rossznyelvek szerint sosem értek oda.
Immár a teljes hatalom Vierre Verronin kezében volt, 
és neki esze ágában sem volt ennél lejjebb adni. A vá-
rosi őrség tagja is egytől egyig klántagokból került ki. 
Ennek ellenére nem sikerült 3510-ben megállítani 
egy pestisjárványt, amit az akkora már nagyon öreg 
Vierre is elkapott és a halálát lelte, a teljes Verronin 
családdal együtt. Családom nagy része is életét vesz-
tette ekkor, bár a klánban még mindig maradtak tag-
jaink. Vierre halála után egy idegen, Eris Reval lett 
az új vezető.
Reval azonban nem tudta kézben tartani klánját, 
mindemellett egyre másra kerültek elő megcsonkolt, 
kivéreztetett hullák. A városban eluralkodott az őrü-
let, boszorkányokról, démonokról beszélt mindenki. 
Mindennaposak lettek a boszorkányégetések és gyil-
kosságok. A klán tagjai is egymást mardosták. 
Kyel elzavart szolgái közül néhányan visszatértek 
inkvizítor társaikkal, és Dinisből is érkeztek papok. 
A Kyel-hívők egy hónapos áldásos és véres tevé-
kenységük során kipurgálták az Ében Tűz klánt a 
városból. Sötét üzelmekre és átkozott szertartásokra 
derült fény, ám erről mélyen hallgatnak a krónikák. 
Bellendar városát azóta sem dúlta fel hasonló ször- 
nyűség.

Niona Arius 
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Iwola

Te lépsz, bátyám! - Az elefántcsontból faragott 
sakkbábut lehelet finom női kéz eresztette el. 

Gazdája csodálatos, fiatal hölgy volt. Bőre akár az 
óarany, lágyan  omlottak  alá kecses vállairól a hó-
fehér dreggis redői. Szépen ívelt nyakán zafírköves 
lánc szikrázott, hófehér haját míves aranypánt fogta 
hátra, tengerzöld szemeit fivérére függesztette. A fér-
fi vonásai zordabbak és markánsabbak voltak hiszen
ő harcos volt, sőt, tábornok. De a szeme mosolygott, 
ahogy körülnézett. Volt is látnivaló bőven! Karcsú 
hajón utaztak, a hatalmas Quironon át, hogy Őszent-
sége, a Császár Zighroat tartományából a messzi 
Freiglundba térjenek. A nap izzó aranyrögként füg-
gött felettük, a víz nyugodt volt, és olyan kápráza-
tosan kék, amelyet Enrawell festői sem álmodhattak 
volna. A nyílt tengert már maguk mögött hagyták, 
előttük apró szigetek látszódtak. 
- Nézd, húgom! Hát nem nagyszerű látvány? - kér-
dezte a tábornok, és kristálypohárból könnyű fehér-
bort kortyolt. Széles mosolyra húzta a száját, fogai 
gyöngyökként villantak. Világoskék dreggisének 
mélyére tűzve tőrt hordott, pengéje az oole’mayo-i 
kristálypók azonnal ölő mérgével bekenve, de ez a 
mesébe illő látvány feledtette vele a tényt: a világ ve- 
szélyes, és Kyria ellenségei közel lehetnek.
- Nohát, lépnél végre? - A lány dacosan csak a táblát 
nézte, ügyet sem vetve a tájra. Fivére elkomorult.
- Mi bánt? Innál valami finomat? Nyittassak egy
palack  Óhazait? Hívassam fel a dalnokokat, vagy a 
Fénybűvölőt? Vagy betegnek érzed magad?
- Nem... csak...
- Akkor...?
- Tudod te, mi bánt! - A nő felszegte a fejét, és a tá-
bornok szemébe nézett.
- Nézd... atyánk óhaja ez. De nem értem, miért 
aggódsz! Muchrimm An-Zriddh’uun igen befo- 
lyásos ember Freiglundban. Mondhatjuk, hogy a 
második ember a tartomány élén, Őszentsége, a Csá- 
szár unokaöccse... - hamiskás mosoly villant az arcán 
- ...és nagyszerű szerető.
- Hahh! - Húga nagyot fújt, és elkapta tekintetét báty-
jáéról. - Muchrimm egy vén, bolond kecske! Négy fe-
leséget üldözött halálba, ráadásul... eh, mindegy!
- Nagy ember pedig, higgy nekem! Egyedül az ő bá-
torságának köszönhető, hogy hatvan éve nem sem-
misült meg Freiglund. Az ő taktikai zsenĳének kö- 
szönhetjük, hogy a Tengeri Birodalom véres fejjel

menekült valahova arra... - intett keleti irányba. Húga 
összeszorította ajkait.
- Na igen. Hatvan éve. Még hogy jó szerető! Kedves 
bátyám, ahhoz szerelem kell! A szerelemhez pedig 
kettő. Mindig kettő.
- Akkor majd tartasz szeretőt! Meg ágyast, akár egy 
tucatot! Atyánk, a dom, már megkötötte a szerződést 
az öreggel. Hivatalosan máris a felesége vagy.
- A dom, a dom... Fontosabb neki a család valami 
gyengeteg kapcsolata, mint egyszem lányának bol-
dogsága. Ó, Igere! A leánymesékben erről miért nem 
esik szó?! - Bátyja odalépett hozzá, és átkarolta.
- Kérlek, ne sírj. Inkább nézz körül! Freiglund bővel-
kedik az ilyen part menti szigetekben... Lefogadom, 
hogy a vénségnek több palotája is van a ragyogó lagú-
nák mellett. Méghozzá, a kifinomult ízlését ismerve,
bizonyára enrawel-i stílusban...

Az ezt követő eseményekre nehezen akart emlékez-
ni. A mocskos tengeri orkok, ocsmány hajóikon, meg 
a szigetekről támadva... Bátyja, amint üvöltve kéreti 
csatavértezetét; az alakzatba fejlődő légiósok... Aztán 
a durva hajítódárdák, amiket a támadók használtak... 
A iatiator-ok, akik nyílzáporral feleltek, és a magitor 
tűzbogarai... Ork lábak tapossák a kecses hajó fedél-
zetét, félállatok diadalordítása nyomja el a kyrek pa-
rancsszavait. Sikolyok, menekülés; ó, Weila, nincs
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 szörnyűbb, mint csapdába esni, és beletörődni a 
végbe. 
Aztán az orkok bűze, a pofájukból lógó otromba 
agyarak, közvetlen közelről röhögnek az arcába, rö-
fögnek és morognak a nyelvükön; tisztán érezni a 
gúnyt belőle. Kötelek szorítása, terelik őket, mint az 
állatokat, az összes nőt, meg néhány férfit, át a ma-
guk bárkáira. Bátyja levágott fejét szutykos rongyok-
ba bugyolálja az egyik aljas, és magával viszi. 

A guttarok pokla olyasfajta hely lehet, mint egy ork 
kalózhajó fedélköze. Bűz, piszok; nyers haldögök és 
hínár étel gyanánt. Az időnek nem volt túlzott je-
lentősége, hisz egyfelől kínszenvedés volt megérni 
minden újabb szívdobbanást, másfelől ki se lehetett 
látni, hogy milyen napszak van éppen. Iwola - mert 
így hívták a kyr lányt - csak imádkozott megállás 
nélkül. Már-már rögeszmésen ismételgette Weila és 
Igere nevét, és zokogott rendületlenül. El sem tudta 
képzelni, milyen sors várhat rá.

- Miért mentettél meg?
A szabadság váratlanul érkezett, és pont úgy, mint 
a mesékben. Iwolát felrángatták a fedélzetre. Épp 
új nap virradt, a lány szemébe fájdalmas késszúrás-
ként hatolt a napfény. A fedélzetet sok helyütt vér 
lepte, és erről eszébe jutott, hogy rabtársai sorsáról 
mit sem tud. Az ork főnök hadart valamit ocsmány, 
vartyogó nyelvén, és szemmel láthatóan választ várt. 
Iwola kétségbeesetten nézett körbe, és amikor ismét 
meglátta a vért, keservesen zokogni kezdett. Igere 
nevét hajtogatta magában.A  váratlan  reménysugár  
rendkívül  meglepte. 
Először nem látott semmit, csak hogy meg- 
gyullad a vitorla, meg valami kátrányos hordó a tat 
körül. Aztán két ork elzuhant, átvágott torkukból 
vér spriccelt, majd sorban még néhány. A túlélők 
kétségbe estek, ordítoztak, fegyvereiket rázták. És 
akkor, közvetlenül a lány előtt, hirtelen tovaszállt a 
megmentőt leplező mágia.
A legdélcegebb férfi volt, akit Iwola valaha látott.
Magas, erős; széles mellkasán keselyűmintás vért, 
bronzszínű acél lehetett. Fején sisak, hasonló anyag-
ból, fölötte tűzvörös tollkorona. Jobbjában hosszú, 
nehéz kard, baljában kerek pajzs. Királyi jelenség 
volt. Mintha csak táncra hívná, könnyedén megha-
jolt a lány felé, és csak annyit mondott, “messiriach”, 
azaz “úrnőm”, méghozzá a bálokon szokásos hang-
súlyokkal. Iwola döbbenten lépett oda hozzá, az ide

gen átkarolta, hogy pajzsával őt is óvja, majd a korlát 
felé lépett, levágott egy túl közel merészkedő orkot, és 
beleugrott a vízbe.A lány kétségbeesetten sikoltott: az 
idegen nehéz fémvértet viselt. De aggodalomra nem 
volt oka: egy kecses delfin vette őket hátára, és úszott 
el velük kelet felé. Ez már sok volt Iwolának. Elájult. 
Önkívülete előtt még látta, hogy a kalózhajó fáklya-
ként lángol.

Egy gyönyörű öbölben tért magához. Puha homokon 
feküdt, mellette az idegen ült. A tenger hihetetlenül 
kék volt, a nap már magasan járt az égen, és a közeli 
dús erdőből édes virágillat szállt a tenger felé. A lány 
a férfi felé fordult:
- Miért mentettél meg?
- Pihenj. Hamarosan gyalog indulunk be a szárazföld-
re.
- Nem vagy kyr. - Valóban. A férfi most nem viselt
sem sisakot, sem mellvértet. Tulajdonképpen egy szál 
ágyékkötőben üldögélt. Sötét, majdnem fekete haja 
volt, hold-lunír csattal hátrafogva. Gondosan ápolt, 
rövid szakállat viselt. Bőre napbarnított volt, szőrzete 
dús, és rendkívül izmos volt. Ujján ezüstgyűrű csil-
lant, benne mélytüzű rubinkő.
- Jól látod. Nem vagyok kyr.
- De a nyelvünket mégis...
- ...beszélem. Na és? Te talán csak kyrül értesz? - Vé-
gigmérte a lányt. Iwola most jött rá, hogy hajdan szép 
dreggise cafatokban lóg róla, alig takarja tökéletes 
testét. A férfi hirtelen megérintette a csuklóját, és va-
lami virágport hintett a kötél dörzsölte sebre. Iwola 
döbbenten tapasztalta, hogy jól esik neki az idegen 
érintése.
- Derék idegen, tudom, hogy ostoba és idétlen kérés, 
de valami ruhád nem volna számomra?
- Nem. - Az idegen elmosolyodott, kedvesen 
és megértőn. - De nem kell, hogy előttem szé- 
gyenkezz. Tőlem nem kell tartanod.
- Nem kell tartanom tőled? Miért, talán eunuch vagy? 
- mérte végig a lány évődve. A férfi visszamosolygott.
- Szólíts csak Amtukhnak. 
- Én pedig Iwola vagyok.
- Tudom - felelte a férfi, és a lány majdnem ha- 
nyatt esett a megdöbbenéstől.
- Honnan tudod a nevemet?
- Én téged kerestelek. Az a feladatom, hogy magam-
mal vigyelek a Pentagramma területére.:
- Miért, ki vagy te? – lépett hátrébb a lány. Hangja 
riadt volt. 
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- Amtukh vagyok, a Tengeri Birodalom magasságos és 
tökéletes Istenkirályának szentelt Áldott Gárda tiszt-
je. 
A lány felsikoltott, és futásnak eredt volna, ha a fér-
fi nem rántja le a földre. Mellékuporodott, és, kezét
nyugtatóan Iwola vállára tette, majd folytatta. 
- Szépen kérlek, ne légy bolond. Az őserdőben meg-
halsz. Nem rabláncra fűzött vad vagy, hanem feje-
delmi vendég hazám legerősebb tartományában, a 
Pentagramma területén.
- Az ilyesmit túsznak hívják... - mondta a lány durcá-
san. Amtukh felnevetett.
- Fejedelmi túsz, akit azonban úgy tartunk, ahogy 
megérdemli. Rangjának kĳáró ellátást biztosítunk egy 
császári unokaöcs feleségének, még ha ellenséges nép 
szép leánya is.
- Csak apám akarata, egy aljas szerződés révén va- 
gyok a felesége. Még sosem láttam. - A lány kedvtelve 
nézett végig a harcos meglepett arcán. - Veled me- 
gyek, mert itt pusztulnék máskülönben. Azon kívül... 
megmentetted az életemet... - ezt már egész közelről 
suttogta, búgó hangon. Szemét behunyta, száját kicsit 
kitátotta; a csók azonban elmaradt. Csalódottan né-
zett a férfira, aki a távolba figyelt.
- Lassan induljunk. Napokba telik, míg innen civili-
zált vidékre érünk.

Két napba telt, mire átkeltek az erdőn. Közben Iwola 
megtudta, hogy a rubinköves gyűrű tette láthatatlan-
ná a harcost, és hogy az állatok némelyike önként 
segít neki. Váratlan kalandokból is bőven kĳutott a
lánynak. Hatalmas szitakötők zúgtak el a feje felett, 
olykor csak a harcos figyelmeztetésére került el futó-
homok-csapdákat, és egyszer Amtukh komoly harcot 
vívott egy két ember hosszú százlábúval, aki fel akar-
ta őket falni. Rengeteget beszélgettek, és a lánynak 
egyre jobban tetszett a harcos. A veszélyes helyze-
tek után jól esett az erős és biztonságot jelentő ka-
rok mögé bújni, vagy éjjel a férfit maga mellett tudni.
Sajnos azonban érzelmei nem találtak viszonzásra, 
legalábbis a férfi kőszoborként viselkedett a társa-
ságában. Pedig Iwola járatos volt a bálok forgatagá-
ban; tudta, hogy Igere és Morgena gyönyörű alakkal 
ajándékozták meg, és még soha nem akadt férfi, le- 
gyen akár fiatal tiszt, vagy korosodó nemes, akit ne
tudott volna meghódítani. Illetve, igazság szerint, ki-
fejezetten hódítania sosem kellett, mert nem akadt 
férfi, ki visszautasította volna közeledését.
A második nap végére jött rá, hogy szerelmes 

Amtukhba, és hogy kerül amibe kerül, de megszerzi 
a férfit.
A második nap végén hagyták el az erdőt, és értek 
ki a szántókkal és tanyákkal tarkított szelíd dom-
bok közé. Besétáltak egy településre, ami a kyr 
szemnek teljesen szokatlan volt: oszlopkörök, bolt-
ívek, lépcsős piramisok. Az emberek Amtukhoz 
voltak hasonlóak, bár egy sem volt olyan magas 
vagy izmos, mint a harcos. Amerre csak ment, az 
emberek rámosolyogtak, és furcsa nyelvükön kiál-
toztak neki, Iwolát viszont megbámulták. A legna- 
gyobb piramis árnyékában egy kortalan arcú, 
mélyzöld köntöst és türkizköves gyűrűt vise-
lő férfival hosszan beszélgettek. Az ruhákat
adott a lánynak, illetve egy gyaloghintót bo- 
csátott rendelkezésükre, meg néhány harcost, akik 
nagy tisztelettel hódoltak Amtukh előtt. A férfi amúgy
zöld-lunír karpereccel és - saját elmondása szerint - 
inoccha’rrkü-kagylóból készített fülbevalókkal lepte 
meg a lányt. Iwola a nyakába borult, és meg akarta 
csókolni, a férfi azonban nem engedett fel. Egy éjsza-
kát töltöttek a városban, finom ételeket vacsoráztak,
és éjszakára a lány külön szobát kapott, kényelmes 
heverővel és őrrel az ajtaja előtt.

- Miért örülnek neked ennyire? Mit kiabálnak neked 
folyton az emberek?
Másnap napkelte és egy kiadós reggeli után indultak. A 
gyaloghintót tizenkét rabszolga cipelte, meg még hat 
volt váltásban. Előttük, mögöttük, körülöttük szintén 
tizenkét katona, dárdával és karddal felfegyverezve, 
vékony bőrvértben. A gyaloghintó kényelmes volt, 
nyitható ernyővel a napfény és az eső ellen. Egyikre 
sem volt még szükség, az idő kellemes volt, lágy szellő 
fújdogált, virágillatot hozott. Iwola boldog volt. Nem 
bánta, hogy túsz: legalább megmentették egy ostoba 
érdekházasságból. No és itt volt vele Amtukh, a töké-
letes férfi, akiről mindig álmodott. Akit szeretett...
- Azért örülnek, mert látják a vértemen és a paj- 
zsomon a keselyűt és a három napot. Az Isten-
király Őszentségének Áldott Gárdája viseli e je-
leket, és én az ő tisztjük vagyok. Ezért dicsér-
nek, hálálkodnak, vagy kívánnak jószerencsét. 
- Mikor érünk a Pentagrammához? 
- Ha minden jól megy, holnap este. Ott te palotát 
kapsz, én pedig visszamegyek a körletbe. De ígérem, 
hogy meglátogatlak majd: minden  szabadidőmet mel-
letted töltöm. A lány felvidult, és az út menti kőrakást 
nézte. Hosszú csíkban voltak lerakva sziklák, amíg a 
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szem ellátott, párhuzamosan az úttal.
- Mi ez a vonal, ami mellett megyünk? A város óta 
halad az út mellett...
- Igen, és még fog is a Pentagrammáig.
- Miért, mire való ez?
- Nem tudom. Én nem vagyok máguspap... Egy- 
szerű harcos vagyok, még ha a legjobbak közül való 
is.

Éjjelre egy csöndes kis fogadóban húzták 
meg magukat. A tenger és az erdő gyümöl- 
cseiből készült vacsora kiadós és remek volt. Szo-
bát azonban csak egyet kaptak, egy – bár tiszta 
és kényelmes – heverővel. A katonák és a rab- 
szolgák kint éjszakáztak. Amtukh azonnal felajánlot-
ta, hogy csatlakozik hozzájuk, Iwola azonban ragasz-
kodott ahhoz, hogy együtt maradjanak. A férfi így
vonakodva, de befeküdt az ágyba a lány mellé, annak 
nem kis örömére.
Közeledése azonban ismét hasztalan volt, akármivel 
is próbálkozott. Amtukh csak feküdt, mint egy fa-
törzs. Se simogatás, se más nem vezetett eredményre. 
Úgyhogy csak odabújt a harcoshoz, átölelte, és csaló-
dottan elaludt. 
Másnap megszúrta az ujját a kagylódíszes fül-
bevalóval. Kis sikkantással le is ejtette az ék- 
szert. Amtukh felvette, a lány mögé lépett, és óvato-
san a fülébe illesztette. Közelsége,  az érintése ismét 
perzselő vágyat ébresztett Iwolában. Hátranyúlt, ke-
zével végigsimított a férfi hátán. És ekkor Amtukh
viszonozta a gesztust: kezét a lány vállára tette, és 
finoman megszorította.
Iwola csodálkozott. Bátyjai tesznek így a katonáikkal, 
ha bátorítani akarják őket, vagy apja, ha meg kívánta 
nyugtatni egy felzaklatott rangbélĳét. A Cuhh’uar-
tó partján emelt palotájukban, a vadszőlővel futtatott 
márványoszlopok hűvösében, kristálypohárból bort 
kortyolva gyakran elgyönyörködött a Hősök Csar-
nokában látható freskókban: marcona kyrek, akik a 
csatatéren fogadnak bosszút testvéreik haláláért.
Ott, ősapja és annak testvére között látható e moz-
dulat, bátorító, nyugtató - de legkevésbé sem szerel-
mes.
- Még sosem volt dolgod nővel? – Kérdezte csalódot-
tan.
- Kérlek… ne! – Amtukh lehajtotta a fejét. A lány 
szembefordult vele, és gyöngéden elmosolyodott:
- Nem baj. Ha gyakran meglátogatsz, mint ígérted. - 
 A férfi azonban sarkon fordult, és az ajtó felé

indult.
- Indulunk, készülj! – A hangját szenvtelennek szán-
ta, de Iwola érezte benne a feszültséget.
- Elkészültem.
- Akkor gyere, kérlek. Enni a gyaloghintóban fo-
gunk. 
Odakint még sötét volt, de kelet felől fény kú- 
szott az égre.
Dél után nem sokkal egy hatalmas város bontakozott 
ki szemük előtt, az egyik nagyobbacska domb mögül. 
Valóban gigászi és lenyűgöző volt: fehér márvány és 
barna agyag, kecses oszlopsorok és égbetörő pirami-
sok. Középen folyó osztotta ketté. Iwola nem tartotta 
lehetetlennek, hogy legalább kétszázezer ember lak-
ja. Rákérdezett, hogy ez-e a Pentagramma.
- Ez a Pentagramma középpontja. A főváros után 
a második legnagyobb településünk. A három 
hadúrszent egyikének parancsolata alatt – vála- 
szolta készségesen a harcos.
A nap már lejjebb szállt, ahogy átléptek a kapun. 
Széles vizesárok felett masszív kőhíd ívelt, agyagtég-
lákból rakott falak határolták a várost. A kaputorony 
árnyékában a fegyveresek bárdjukat emelve tiszte-
legtek Amtukhnak, aki szívélyesen visszabólogatott. 
Hosszú idő telt el, mire elhagyták az alacsony, sze-
gényesebbnek tűnő házakat, és kiértek a folyópart-
ra. Iwola kikötőket látott, szurokfőzőket, kötélve-
rőket, ácsokat, óriás raktárakat. Ezen a parton is 
akadt néhány piramis, valószínűleg afféle templom, 
de a túloldal volt az igazi csoda. Lankás dombolda-
lon sorakoztak a márványpaloták; árnyas ligetek, kis 
csatornák tagolták az előkelők lakrészét.És itt aztán 
voltak piramisok is! Akkorák, hogy a kyr lány olyan 
nagyot addig elképzelni sem tudott volna.
Amtukh kisegítette a “túszt” a gyaloghintóból, aki 
átkarolta a férfi derekát. A harcos szelíden eltolta
magától, és néhány szót váltott az idáig őket kísérő 
katonákkal. A gyaloghintó, és az egész kíséret visz-
szafordult, oda, ahonnan jöttek. Amtukh intésére kis 
ladik siklott a parthoz; idősödő, egy szál kék ágyék-
kötőt viselő férfi evezett. Hamarosan átértek a túlol-
dalra. Néhány alázatos tekintetű nő várta őket, színes 
ruhákban. A harcos kiszállás közben rájuk mutatott:
- Ők a rabszolgáid. Elvezetnek a palotádhoz. Nekem 
most sajnos mennem kell, a körletem vár. De még 
este, vagy legkésőbb holnap reggel meglátogatlak! 
–  Szélesen elmosolyodott. A lány megcsókolta és át-
ölelte volna búcsú gyanánt, de a férfi hátat fordított,
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és hamarosan eltűnt egy márvány keselyűszobor 
mögött.

- Messiriach…! – hajolt földig egy gyanúsan fehér 
hajú rabnő. Iwola megütközve nézett rá:
- Kyr vagy?!
- Igen, úrnőm… Katonaözvegy, most rabnő. Immár 
két éve. – A nő óvakodott felnézni.
- Ne hajlongj előttem, mint egy rabszolga! Bő-
ven elég az a tisztelet, amit amúgy is adnál nekem.  
A lányban most tudatosult a tény, hogy egy ellensé-
ges birodalom foglya. A Pentagramma középpontjá-
ban…! Lehet, hogy a férfi azért volt ilyen hideg vele
szemben, mert jól tudta, hogy emberáldozat lesz csu-
pán a lány… Ó, Weila, ne add! Hiszen azt állította, 
hogy előkelő palotát kap, mint előkelő túsz…
Sötét gondolatok környékezték, ahogy a kavi- 
csos úton egy gyönyörű palotához kísérték. A rabnők 
közül csak a kyr hölgy beszélt vele, semmiségekről. A 
neve amúgy Myrm volt. A többi nő csak a saját nyelvén 
értett volna. A palotát látva azonban felderült Iwola 
lelke. Hófehér, zöld erezetű márvány falak, oszlop-
sorok, rózsakert, szökőkút, kis patak, dísztó. Bent tá-
gas csarnokok és kis fülkék, ében és br’tn-fa   bútorok 
ritka vadak prémjei. Boldogan járta körbe a pompás 
lakóhelyet, amihez gazdag ruhatár és számtalan ék- 
szer is tartozott. Bár a Tengeri Birodalom ízlése fur- 
csa volt és idegen, a kínált fényt és gazdagságot 
Enrawellével is össze lehetett volna mérni.
Egyre csak Amtukh járt a fejében, és az, hogy iga-
zi hercegnőként fogadja majd a tágas csarnokokban; 
helyi, ám vonzóan barbár ruhákat visel majd, meg 
igazgyöngy és smaragd ékszereket. Körbevezeti a 
férfit a dísztermeken, behúzódnak a kíváncsi szemek
elől a kis fülkékbe, a pazar hálók valamelyikében 
pedig beavatja a szerelem művészetébe. Amtukhot, 
a tökéletes férfit, aki úgy jött érte a pokolba, ahogy
a leánymesékben szokás, és egyenesen a mennyor- 
szágba repítette.

Amtukh ezalatt az Áldott Gárda körlete felé indult. 
Jó érzéssel töltötte el, hogy hazaérkezett. Teleszívta 
mellkasát a virágok édes illatával, és mosolyogva lé-
pett ki a körlet piramis-gigásza elé. 
Ez a piramis egyike volt azon irdatlan építmények-
nek, amit Iwola megcsodált. Olyan magasra tornyo-
sult, hogy csúcsán a teraszt a legjobb íj sem érhette 
volna el. Falait keselyű és három nap képe díszítette, 
a trapéz alakú bejárat oldalain zászlók és örökégő lán-

gok lobogtak. A harcos láttán boldogan hajoltak meg 
a kapuőrök. Ők még nem voltak az Áldott Gárda tag-
jai, csak kiképzés alatt álló fiatal fiúk. Könnyű posztó-
vértjükre így csak a három nap került, pajzsuk pedig 
teljesen dísztelen volt. A legalsó szinten sok ilyen if-
jonc szaladt a harcoshoz, lesegítették és elvitték vért-
jét, kardját, pajzsát, sisakját. Vászonnadrágját már 
maga vetette le, mikor az alsó szinti fürdőbe lépett. A 
melegvizes és hidegvizes medencékből azonnal kiug-
ráltak a gárdisták, és köré gyűltek:
- Amtukh! Itt van Amtukh! Itt van a parancsnok! 
–  Hallatszott mindenfelől.
- Szépséges Ulkwut – lépett oda egyikükhöz a harcos, 
és kedvtelve végigsimította a nevezett csupasz mell-
kasát. 
– És jó Huwíethem! mondta kedvesen egy másiknak, 
és gyöngéden végigsimította szakállas arcát.
- Mesélj nekünk, Amtukh! Merre jártál?
- Előbb hadd fürödjem! – nevetett a parancsnok. A 
forróvizes medencéhez lépett, és kéjes nyögéssel 
ereszkedett bele.
Lehunyta a szemét, és bort kért. Egy rabszolga azon-
nal ónkupát adott a kezébe. Libbent a bejáratot taka-
ró hasított elefántbőr, és egy fiatal gárdista lépett be.
Amikor észrevette Amtukhot, felderült a képe. Siet-
ve ledobálta ruháit, és vidáman gázolt a forró vízbe. 
Útközben többen végigsimították vállát-hátát, rájuk 
azonban egy kedves mosolynál többet most nem pa-
zarolt:
- Szerelmem! – Kiáltotta boldogan.
- Íowar, drágám! – Amtukh átölelte, és szenvedélye-
sen megcsókolta a másik férfit. Példájukat több más
páros vagy hármas is követte…

- Messiriach, rendkívül sajnálom, de Amtukh pa-
rancsnok lemondta a ma esti találkozót. A hadúr- 
szent őszentsége hívatta magához, az éjszakát pedig 
a körletben töltené… - Myrm készségesen fordította 
az ágyékkötős, zöld-sárga testfestést viselő rabszolga 
szavait. A hírnök a porban hasalt, arcát is a talajnak 
szegezve; fel nem nézett volna az úrnőre. – De a pa-
rancsnok holnap reggel tiszteletét tenné önnél, ha 
alkalmas…
- Természetesen! – Iwola úrrá lett csalódottságán, 
amikor a rabszolga a másnapot említette. – Reggelire 
várom a parancsnokot. 
Szóval parancsnok… gondolta magában a lány. Ezt  
eddig nem mondta. Nem baj. Szerette a szerény fér-
fiakat
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Amtukh kilépett a piramisból, és egy másik, még na- 
gyobb felé vette az irányt. A főpapok és a hadúrszent 
lakóhelye, illetve a legfőbb templom gyanánt mű-
ködő gigászi agyaggúlát ápolt kertek vették körül. A 
messzi Dél esőerdeiből hozatott fákon a világ minden 
tájáról való madarak ültek, és szüntelen énekükkel 
szórakoztatták a pihenni vágyó papokat. Az árnyas 
ligetecskék márvány- és fapavilonokat rejtettek, kis 
patakokban csobogott a víz, mesterséges vízesések tor-
kolltak dísztavakba, csendes rabszolgák siettek a kavi- 
csos ösvényeken, a papok lenge ruhás rabnői össze-
súgtak a harcos mögött.
A parancsnokot kitépett nyelvű eunuch rab- 
szolga-testőr vezette az egyik márványpavilonba. A 
hadúrszent elé. A birodalom három legfőbb mágus-
papjainak egyike ráncos arcú, hollófekete hajú férfi
volt. Türkizkék szemeiben évszázados bölcsesség csil-
logott, vékony teste elveszett a világosszürke, arany-
nyal hímzett köntösben. Nyaka körül korall és igaz- 
gyöngy pihent, ujjain smaragd és gyémánt szikrá-
zott. A parancsnokot látva kissé felemelkedett tró-
nusáról.
Amtukh a pavilonba lépve azonnal térdre borult, 
fejét lehajtotta, pajzsa alját a csiszolt gránitlapokkal 
fedett padlóhoz érintette. A nap nyugodni készült, 
aranyszínű sugarak szűrődtek át a növényritkaságok 
levelei közt. A hadúrszent trónusa mellett szintén 
aranyszín bundájú tigris ásított lustán. A rabszolga-
testőr kihátrált, és eltűnt a fák között.
- Olyan szép ez a délután… - kezdte a hadúr- 
szent. Rendkívül mély és bársonyos hangja volt. 
– Úgy véltem, ez a naplemente megérdemli, hogy 
innen szemléljük meg. 
- Szentségednek szabadságában áll fogadásom mi-
kéntjéről dönteni – Amtukh még mindig a vörös-
arany erezetű gránitlapokat nézte.
- Jó parancsnokom… Tedd le a fegyvereidet, és ülj 
le! – Amtukh a földre fektette pajzsát, rárakta kardját 
és sisakját, majd helyet foglalt a br’tn-fa zsámolyok 
egyikén. Végre ránézett a hadúrszentre:
- Szentséged jónak látott hívatni…
- Igen.
A város mindenható ura mézbe áztatott gyökeret 
rágcsált, mélyen elgondolkozva. Aztán hirtelen szin-
te feljajdult: 
- Fáradt vagyok! Nagyon fáradt, én is, és mind a fő-
papok. A kyrek erősek. Elképzelni sem tudod, meny-
nyire erősek! –  Amtukh óvakodott közbeszólni, de 
szemét nem vette  le a beszélőről.

 – Nap mint nap élethalálharcot vívunk velük, és, bará-
tom, be kell látnunk, hogy a mágiánk riasztóan gyenge 
az övékéhez képest. Bizony. Ha nem a Pentagramma 
középpontjából gerjesztenénk a védőerőket és irá- 
nyítanánk a határainkra, már réges-régen elsöpörtek 
volna minket. Egyelőre még tartjuk magunkat, de 
már nem sokáig. Akár már holnap is átszakadhat a 
védőburok, és seregeik ellepik birodalmunkat. Azért 
hívattalak, hogy erre felkészülj, úgy is mint harcos, 
és mint az Istenkirály Őszentsége Áldott Gárdájának 
parancsnoka.
- Szentséged biztos lehet abban, hogy a Gárda bármi-
kor bevethető.
- Igen… Nos, és volna még valami. Ugyan súlyos ha-
dititok, de talán fontos tudnod. A Pentagramma nem 
pusztán mágikus fókuszpont. Kétségtelenül hasznát 
vesszük ekként is, de fő feladata egészen más. Év- 
századokkal ezelőtt építettük, hogy aztán számtalan, 
öncélúnak tűnő szertartást végezzünk itt. Hamarosan, 
a főpap szerint belátható időn belül, e szertartások 
célt érnek: megnyílik az Istenek Völgye. Ezzel egy 
csapásra olyan fegyvert szerzünk, amivel pillanatok 
alatt megsemmisítjük Freiglundot, de még Zighroatra 
is olyan erővel sújtunk, hogy évezredekre békét köt-
hetünk utána.
A hadúrszent már mosolygott, diadalittasan, mintha 
az Istenek Völgye nyitva állna, és belőle isteni lények 
és démonok lépnének elő, hogy csatát nyerjenek a 
kyrek ellen. Amtukh megköszörülte torkát:
- Szentséged szavaiból egy valami világos számomra: 
ha a kyrek támadnak, sereggel, akár holnap, akár más-
kor, a hadsereg és az Áldott Gárda célja nem a győze-
lem lesz. Hanem hogy időt nyerjünk szentségednek és 
a főpapoknak a szertartás befejezéséhez és a győzel-
met hozó fegyver elkészítéséhez.
- Okos meglátás, jó parancsnokom. – A hadúr- 
szent mosolyogva simította meg aranyszőrű tigri-
se nyakát. A nap már csaknem teljesen lenyugodott. 
– Most távozhatsz.
Amtukh felkapta fegyvereit, és kihátrált a pavilonból.

Nem sokkal később már egy kőlapon feküdt, a körlet 
alsó szintjén, a medencék közt. Szerelme, Íowar gyen-
géden dörzsölte bőrébe az értékes olajat. A mellette 
fekvő lapon Ulkwut hevert, őt párja, a sebhelyes vállú 
Estr’hann masszírozta.
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Amtukh beszámolt a hadúrszentnél tett látogatá-
sáról, de az Istenek Völgyét nem említette; szerel-
meinek ugyan nem hazudott, közölte viszont, hogy 
haditikokról van szó. Amikor aztán az útjáról kér-
dezték, elkomorult és elcsöndesedett. Aztán halkan 
csak ennyit kérdezett:
- Gondolkodtatok már azon, hogy mi is a szerelem?
A gárdisták művelt emberek voltak, ismerték a bi-
rodalom jelentősebb gondolkodóinak munkásságát, 
így nem siették el a választ. Leghamarabb Íowar állt 
elő a válasszal. Végigsimította ujjbegyeivel Amtukh 
nyakát, majd így szólt:
- Például ez szerelem. Nem?
- A szerelem csak testi kapcsolat lenne? –vágott 
közbe azonnal Ulkwut. - Kétlem! Hiszen mi mind 
szoktunk egymással szerelmeskedni, olykor többen 
is egyszerre, de én személy szerint a legmélyebb ér-
zelmeket Estr’hann irányában táplálom… - Neve-
zett gyengéden végigsimította bajtársa hátát. Aztán 
átvette a szót:
- Igen, Íowar, a szerelem testi és lelki közösség. Töb-
ben vannak köztünk, akik csak a testi örömöket haj- 
szolják, és nincs komoly érzelmük senki irányába… 
Főleg azok a szerencsétlenek vigasztalódnak így, 
akik szerelme elesett, és az idő még nem gyógyította 
be sebeiket.
- Ezt én is így gondolom, drágám – mondta Amtukh. 
Aztán kis idő múlva hozzátette: - De vajon meddig 
bírja egy szerelem testi kapcsolat nélkül…? -
Ezen hosszan filozofálgattak, lírákból idéztek, meg a
bölcselők munkáiból. Aztán, mikor megunták, háló-
fülkéikbe vonultak, párosával.

Iwolát a másnap reggel egy hatalmas, em-
ber magas ezüsttükör előtt találta. Már jó ide-
je fenn volt, lázasan készülődött Amtukh foga-
dására. Teste fürdőtől illatozott, haját szorosan 
hátrafogta. Rövid és merész szabású fehér se- 
lyemruhácskát húzott, nyakába smaragdköves lán-
cot akasztott. Myrm javaslatára kontyába még virá-
got is tűzött. Kedvtelve illegette magát a tükör előtt: 
akár egy igazi barbár hercegnő. A reggeli színhelyéül 
egy kis teraszt szemelt ki. Fehér márványoszlopok 
határolták, amikre kúszórózsa fonódott. Iwola ide 
állíttatott egy apró, br’tn-fából készült asztalkát, és 
köré két ülővánkost. Finom ezüst étkészletet ren-
delt. Csodálkozott, hogy a barbárok nem ismerik a 
kristálypoharakat, de azt készséggel elismerte, hogy 
az ezüstművességük kifinomultabb a kyrekénél.

 A szolgák egy nagy tálat is behoztak, aminek anyagá-
ban Iwola döbbenten ismerte fel az emberi csontokat. 
A látvány szíven ütötte, emlékeztette fogoly-mivolt-
ára, és a barbárok szörnyű mágiájára, amiről annyit 
hallott. Azonnal kiparancsolta a szörnyű edényt, 
mondván, hogy csont-tárgyakat többé nem kíván lát-
ni.
A készülődés izgalma azonban csakhamar erőt vett 
iszonyatán, és ismét mosolyogva rendezkedett: az asz-
talra friss virág került, remek borokat választott. Az 
étrend összeállítását Myrmre hagyta, aki kyr gyomor-
nak is elfogadható helyi fogásokat válogatott össze. 
Iwola reggeli utánra a legmeghittebb hálót szemelte 
ki. Puha prémeket tetetett az ágyra, vágyfokozó füs-
tölőket gyújtott meg, és már alig várta a férfit. A férfit,
akit szeretett, akiért majd’ elepedt. Végül kiment a te-
raszra, és leült a terített asztal mellé.

Amtukh kevéssel napkelte után érkezett. A ka-
pus rabszolga azonnal berohant, és megrá-
zott egy csengettyűt. A harcos elé más szol-
gák siettek, és úrnőjük elé vezették, egy kis 
teraszra. Iwola sugárzó boldogsággal kelt fel, és ke- 
csesen a férfihez lépett. Átölelte a nyakát, és a fülébe
suttogott:
- Drágám, Amtukh! Úgy örülök… - A férfi végigsimí-
totta a hátát.
- Ajándékot hoztam. – Azzal átnyújtott egy díszes 
csomagot. Elefántcsont és obszidián bábukból álló 
sakk-készlet volt, Iwola kimondhatatlan örömére. 
Leültek egymással szembe, és a szolgák megkezd-
ték az ételek felhordását. Számos, finomabbnál fi-
nomabb fogás, halak, rákok, kagylók, friss gyümöl- 
csök, hozzá könnyű bor. Reggeli után sakkoztak, il-
letve a lány tanítgatta a parancsnokot. Nagyokat ne-
vettek, aztán a lány felkelt, kézen fogta a férfit, és a
háló felé húzta. Amtukh zavarba jött, amint a szobába 
lépett. Iwola az ágyra hevert, és hívogatta. A parancs-
nok nagy nehezen, vonakodva leült. A lány átölelte, 
és bontogatni kezdte a mellvért tartószíjait.
- Segíts már, kérlek! Nem tudom kicsatolni…
- Mit szeretnél? – kérdezte Amtukh.
- Hát… - sóhajtotta a lány, és a férfi nyakába borult.
Kezével végigsimított annak combján. Amtukh hirte-
len és erőteljes mozdulattal felkelt, és szembefordult 
az ágyon pihegő lánnyal.
- Ne tedd, kérlek!
- De hát miért?! – Iwola dühöt és csalódottságot ér-
zett. – Talán nem találsz elég szépnek?
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- Kérlek, ne vágyakozz utánam! Mindkettőnket 
tönkre teszel vele. – Azzal elfordult. Iwola meg 
mert volna esküdni, hogy előtte könnycseppet látott 
a szemében. Dühe azonnal elpárolgott, kicsit el is 
szégyellte magát.
- Bocsáss meg, drágám… - Amtukh leakasztott a 
nyakából valami láncot.
- Tessék. Valamikor keress fel a körletben… ha 
úgy akarod! – Még mindig nem fordult meg. A lány 
elvette a láncot, rajta a keselyűs-napos medállal. 
–  Holnap ugyanekkor meglátogatlak… Most… kér-
lek… mennem… kell…
Elcsuklott a hangja, és kilépett a szobából. 
Iwola visszahanyatlott az ágyra, és pityeregni kez-
dett. Morgenához és Igeréhez fohászkodott. A sze-
relmi csalódás miatt kicsivel később már hangosan 
zokogott. Aztán abbahagyta. Rájött, hogy semmi 
sincs veszve, hiszen nem is történt semmi rossz. Ő 
szereti Amtukhot, és a férfi talán leplezi csak a vi-
szonzást. Szép lassan megnyugodott. Aztán hivatta 
Myrmet, és sakkoztak. Szolgálója remek játékosnak 
bizonyult; nem túl logikus, ám zavarbaejtően haté-
kony stílusa igazi szellemi csemegét kínált a lány-
nak, aki azért rendre győzött. Dél után járt már az 
idő javában, amikor elfogyasztott egy kis gyümöl- 
csöt, és előkereste a medált.

Iwola nem sokkal később az Áldott Gárda kör-
lete előtt állt. A piramis fenyegetően tor- 
nyosult fölé. A két kapuőr gyanakodva figyelte a 
lányt, mire megmutatta nekik a medált. Egyikük 
erre füttyentett, és hamarosan egy gárdista érkezett 
oda. Összeráncolt  homlokkal magyarázott a lány-
nak, rendkívül csúnyán ejtve a kyr szavakat:
- Amtukh van ki… ööö… túl. Van ide… ööö… 
majd…
A lány bólintott, hogy érti, majd belépett a férfivel.
Akadály nélkül jutott fel a második szintre a har-
cos mögött, egy kis teraszfélére. A gárdista rábökött, 
majd a padlóra, és valamit hadart. A lány bólintott, 
mire a férfi elment.
- Tehát itt kell várnom – gondolta a lány. Lenézett 
a teraszról, ami egy nagy csarnok fölé lógott ki, af-
féle galéria gyanánt. Lent férfiak vívtak, életlen
fegyverekkel, egy szál ágyékkötőben. Iwola valamit 
nagyon gyanúsnak talált a mozgásukban,  a viselke-
désükben; ahogy a földre taglózott bajtársat felsegí-
tették, amilyen pillantásokat váltottak. 

Aztán letették a kardokat, és birkózni kezdtek, min-
dig ketten egy ellen. Itt némelyik gárdista már hango-
san nevetett, és Iwola iszonyodva vette észre, ahogy 
az egyik szájon csókolt egy másikat. Arca elé kapta 
finom kis kezét, és tágra nyílt szemekkel meredt a
lentiekre. Egyikük feldagadt könyökét két másik 
kenegette valami balzsammal, sokkal gyöngédebb 
mozdulatokkal, mint indokolt lett volna. A sebesült 
később hálás csókkal köszönte meg a gondoskodást, 
előbb az egyiknek, aztán a másiknak.
Aztán belépett Amtukh. Iwola nagyot nyelt. A ve-
zénylő gárdista kiáltott, mire a gyakorlatozók mind 
odagyűltek. A vezénylő és a parancsnok szenvedé- 
lyes csókot váltottak… Iwola iszonyodva rohant ki, 
és meg sem állt a palotájáig.

Amtukh szenvedélyes csókja után Estr’hann az egyen-
súlyát is alig tudta visszanyerni:
- Amtukh, drágám… Micsoda kellemes meglepetés 
volt ez a csók… Ritkán van részem ilyen szenvedély-
ben.
- Hagyd el… Örömmel adok… - Hangja fá- 
tyolos volt.
- Csak nincs valami baj?
- Napokon belül háború lesz! – A többiek azon-
nal hangos és izgatott kiáltozásba kezdtek.  
– Most jövök a hadúrszent őszentségétől, számmal 
most az ő szája szól: készüljetek, gárdisták, a kyrek 
hamarosan ránk törnek!
- Készen állunk!! Jöjjenek csak! – hallatszott minden-
felől.
- A többi csapatot is fegyverbe szólították, a másik két 
tartomány ideküldi seregeit, szövetségeseink szintén 
készülődnek… - Amtukh elmosolyodott, reggel óta 
először: - De most fürödjünk! 
Üdvrivalgás volt a felelet.
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Amtukh másnap is megállt Iwola palotája előtt. A 
szolgák most kisebb lelkesedéssel vezették be, mint 
előző nap. A lányt egy belső szobában találta meg. 
Iwola halkan szipogott, meg sem fordult a férfi jötté-
re. A parancsnok zavartan letette aznapi ajándékát: 
messze délről, az őserdőből hozott színpompás ma-
darat, drága kalitkában. A papagáj halkan kurrogott, 
Amtukh zavartan köhécselt:
- Tegnap ellátogattál a körletbe, igaz? – Csak fájdal-
mas sóhaj volt a válasz. – És gyanítom, valami olyat 
láttál, ami nem volt ínyedre…
- El… el sem tudtam… képzelni, - szipogta a lány 
- hogy ez a magyarázat. Hogy ezért vagy ilyen hideg, 
ilyen visszautasító… Persze csak velem szemben.
- Nézd… A világ legjobb serege vagyunk. Tökéletes 
csapat.
- Tökéletes?! Hát miféle férfiak az ilyenek?! – 
csattant fel a lány, sírva. Amtukh lehajtotta a fejét.
- Tökéletes csapat. Sosem mutatjuk, hogy félünk, 
mert szégyenben maradnánk. Vonakodás nélkül en-
gedelmeskedünk, mert szeretjük egymást. És sosem 
hátrálunk, amíg szerelmünk ott van. Sőt, vadállati 
dühvel védelmezzük egymást. Te talán hátrálnál, ha 
ezzel engem hagynál az ellenség kezén?
- Nem… - Iwola felállt, szembe fordult a férfival.
– Miért pont beléd szerettem?
- Kértem, hogy ne tedd… - Amtukh szemét is könny 
futotta el. Lassan átölelte a lányt. Gyengéd mozdu-
lattal kisöpörte haját az arcából, és puhán megcsó-
kolta. Iwola becsukta a szemét, végigsimított a férfin.
– Őrültség… ostobaság… lehetetlen… - suttogta a 
parancsnok, de egyre csak csókolta a lányt. Aztán 
vértezete a földre hullt, övét lecsatolta, átölelte a 
lány derekát… A többi szinte magától ment.
Hosszú idő telt el. Egymásba gabalyodva feküdtek 
az ágyon, egyszerre lélegeztek, simogatták egymást. 
Iwola megnyugodott. Amtukhtól olyan szerelmet 
kapott, amilyet még soha életében. Odahaza a kyr 
nők egymást tépték volna egy ilyen szeretőért. Mel-
lette meg itt fekszik egy; és még mindig szerelmes 
belé. Amtukh lassan felült. Végigsimított a lány ha-
sán, és megszólalt:
- Tulajdonképpen rossz hírt hoztam.
- Rossz hírt? – A lány is felült. Fázósan tekert maga 
köré egy puha pokrócot.
- A férjed… Nos, meghalt.
A lány derűsen nézett a férfire:

 
- És…? Mondtam már, hogy sosem láttam. Tehát nem 
is szerettem.
- A hadúrszent orgyilkosai végeztek vele… és ágya-
sával.
A lány elkomorult. Kevésen múlt, hogy nem ő feküdt 
a vén kecskével. A parancsnok folytatta: - Ráadásul… 
ööö… nem is mondtad, hogy van még egy bátyád. 
Iwola rémülten nézett a férfire:
- Pedig van… A Zighroati Második Légió főparancs-
noka. Mi van vele…?
- Hm… Hamarosan a birodalmunkra tör… hatalmas 
kyr sereggel.
- Háború lesz?
- Háború van. És lehet, hogy nem éljük túl.
Talányos fogalmazásából nem derült ki, kikre is gon-
dol pontosan. Amtukh aztán elköszönt, Iwola pedig 
magára maradt. A háborúra gondolt. Ahogy fivére és
szerelme leölik egymást a harcmezőn… Igyekezte el-
hessegetni a rémképeket.
Amtukhra gondolt. És mosolygott. Szerelmes volt 
belé, akkor is, ha a józan esze tiltakozott ellene. Cso-
dálatosan nyugodt volt. A délelőtt folyamán gyönyörű 
bizonyítékot kapott arról, hogy a férfi a maga módján
viszontszereti őt, csak talán magának sem meri beval-
lani.

Amtukh nyugtalanul hevert cellájában. Íowar közeled-
ni próbált hozzá, de csak elutasító dünnyögést kapott 
válaszul. Aztán felvirradt a reggel. Amtukh megint 
eltűnt, és csak késő délután került vissza a körletbe. 
Párja ismét vele tartott a hálócellába. Végigsimította a 
parancsnok hátát, mire az összerándult.
- Szerelmem, valami baj van?
- Nem, csak fáradt vagyok. Aludnék.
- Aludni? Sem tegnap, sem ma nem vettünk részt a 
közös vacsorán és a fürdésen.
- Csak menj, ha annyira akarsz… - Amtukh a fal felé 
fordult.
- Mi bajod van?! – csattant fel Íowar. – Sem ma, sem 
tegnap hozzám sem nyúlsz. Egy kedves szavad sincs 
hozzám!
Amtukh válaszra sem méltatta. Párja dohogott magá-
ban, szuszogott, mintha futna. Aztán kivágta: 
- Az a kyr rabszolga, mi? Akiért a tengerre mentél… 
Tudom, bizony, jól tudom! Hát nem hihetetlen?! Egy 
nőre vagyok féltékeny! Mondd, mit tud a szerelemről, 
amit én nem?
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 - Na jól van, ebből itt elegem lett! – Amtukh felpat-
tant a széles ágyról. – Békén hagysz végre, vagy mi 
lesz?
- Csak gyere, hadd tegyelek boldoggá…! -
Íowar most szinte sírt. – Már alig bírok magammal… 
Bezzeg ez előtt a nő előtt, napjában többször is… - 
Amtukh ordítva közbevágott: 
- Ha neked csak ez számít, akkor menj, és kéredzkedj 
be Ulkwut cellájába… 
- Ulkwut?! De hát… miért dobsz el magadtól? Egy 
mocskos kyr ribanc miatt, akin az orkok tettek erő- 
szakot…
- Ebből elég! – üvöltötte Amtukh. Majd jéghideg han-
gon, halkan folytatta: - Kifelé a cellámból.
- A te celládból?!
- Jól érted! Vagy adjam parancsba?
Íowar zokogva rohant ki.
Amtukh másnap is rosszkedvű volt. Iwola társasá-
gában mogorva volt és zárkózott. A lány ösztönösen 
érezte, hogy valami nyomasztja a férfit, de az nem volt
hajlandó megnyílni. Rövid és kínos találkozó volt, a 
parancsnok hamar elköszönt. Visszament a körletbe, 
ahol Ulkwuttal találkozott. Néhány szót váltottak az 
előző estéről és Íowarról; kiderült, hogy az éjszakát 
Ulkwutnál töltötte, nem is épp eseménytelenül. Ez 
azonban megszokott dolog volt. A parancsnok kér-
te a másikat, hogy adja át Íowarnak, hogy bármikor 
visszatérhet, és nincs harag. Ulkwut elment, Amtukh 
pedig a vívóterembe ment. Egyszerre négy ellenfél 
ellen vívott, majd birkózott, lándzsát dobott célba; 
szabályosan önkívületig edzett. Este a fürdőben érte 
a hír, hogy a hadúrszent hivatja.
A hadúrszent ezúttal a piramisában várta. A parancs-
nok feláldozott - kitépett szívű vagy megnyúzott 
- rabszolgák hekatombáin lépdelt keresztül, míg a 
fogadóterembe ért. A legfőbb máguspap ezúttal is 
trónuson ült, kezében koponyából faragott serleg. 
Amtukh térdre borult.
-Bölcs parancsnokom… Rossz hírem van. – A korta-
lan férfi kivárt. – A mágikus védelmünk alkonyatkor
összeomlott. Kyria csapatai most indulnak ellenünk. 
A seregek indulásra készen állnak, készen áll-e az Ál-
dott Gárda?
- Mindig készen áll, szentséges úr. Hajnalban indu-
lunk.
- Úgy, úgy. Nyerjetek időt… Ha el is bukunk… en-
gem hegyikristály vár, mélyen a város alatt… Hogy 
egyszer majd talán visszatérjek…

Szeme a semmibe révedt. Amtukh kihátrált.

Késő éjjel Iwola arra ébredt, hogy erős kéz fogja be 
a száját. Sikoltani akart volna, rúgkapálni, de kezeit 
is fogta valaki. Ez a valaki szép lassan kihámozta őt 
ruhácskájából, és akkor elengedte a száját és a kezét. 
A lány megismerte. Amtukh volt. Félig szomorkásan 
a lányra mosolygott. Aztán szerelmeskedtek, olyan 
szenvedéllyel, amit Iwola addig soha nem élt át. Da-
rab idő múltán Amtukh ránézett, és végre megszó-
lalt:
- Menj el. Menekülj. Pillanatnyilag hatalmamban áll 
a szabadságot ajándékozni neked.
- De hát… fogoly vagyok, nem? Afféle túsz. –A lány 
zavarba jött.  – Mi lesz veled, ha megszököm?
- Semmi. – Amtukh elkeseredve nézett rá. – Mondd, 
hát nem érted? A bátyád sereggel tör ellenünk, a má-
gikus védelem összeomlott! Holnap ilyenkorra halott 
leszek; és ha itt maradsz, te is.
- Kyr nemeskisasszonyként…
- A mágusaitokat egyáltalán nem érdekli, hogy hány 
kyr pusztul el a földrengésben és a tűzviharban, amit 
ránk küldenek.
Amtukh torka kiszáradt; nagyot nyelt. Iwola rémül-
ten bámult maga elé. Aztán lassan felemelte a fejét, és 
a férfi szemébe nézett:
- Szeretlek. – Szemeit könny futotta el. – És itt mara-
dok. Meghalni, veled együtt.
Amtukh hallgatott, időnként megrázta a fejét.
- Most olyan könnyű minden! Azt mondani, hogy 
szeretlek… pedig… Ej, hiszen én sem vagyok tisz-
tában a saját érzelmeimmel! – kiáltott végül. Majd 
hosszú hallgatás után folytatta: - Békében bocsánatot 
kérnék szerelmemtől, akit megbántottam, miattad. 
Téged pedig elfelednélek. Kivernélek a gondolataim, 
az álmaim közül! Hiszen én nem szerethetlek téged! 
Az én helyem a körletben van; és holnap a drága sze-
relmeimmel állok csatasorba, és velük együtt halok 
meg!
- És én eldobom magamtól az életet, mert nélküled 
nem tudom tovább élni! – Iwola hangja kemény volt, 
száját dacosan összeszorította. – Magadnak sem kell 
bevallanod, én úgyis tudom, hogy szeretsz.
Amtukh fájdalmasan felnevetett:
-Megkértelek, hogy ne vágyakozz utánam! Mert 
tönkre teszel mindkettőnket. Hát tessék, itt van!
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 Megcsináltad. Tessék, bevallom: szeretlek. De foly-
tatom a vallomást: nem csak téged szeretlek. Szerel-
met táplálok három gárdista bajtársam iránt is. Szí-
vemnek a legkedvesebbel, Íowarral összevesztem, 
miattad. A másik kettő azóta úgy kezel, mint egy 
beteget: szánakozva méregetnek. Így nem halhatok 
meg! Ma éjjel kibékülök velük! Ez minden, amit 
nyújtani tudok…
- Nekem bőven elég – suttogta Iwola, és meg- 
csókolta a férfi tarkóját. – És ezek a napok, amióta is-
merlek, életem legszebb napjai voltak. Nem bánom 
a halált. A hátralévő élet ennél csak keserűbb lehet 
úgyis.
Aztán Amtukh elment, Iwola pedig énekel-
ni kezdett. Ősei halálba induló dalát énekel-
te, ahogy szép ruhát és ékszereket húzott. A 
falon díszes, gyöngyház nyelű tőrt talált, ami 
azonban veszedelmesen éles és hegyes volt. Moso- 
lyogva dúdolt, és magához vette. Aztán kiült az osz-
lopok határolta teraszra, és várta a napfelkeltét.

Amtukh benyitott Ulkwut cellájába. Íowar is ott 
volt. A parancsnok térdre vetette magát előttük, és 
zokogni kezdett. Könnyek közt, szinte fuldokol-
va kért bocsánatot. Szerelmei gyöngéden rámoso- 
lyogtak, és megvigasztalták. Hajnalhasadáskor már 
együtt énekelték a Halálba menő hősök dalát. Ar-
cukra őrült vigyor ült ki, szemük tágra nyílt, szívük 
könnyű volt: mind így jár, aki biztos halála napjá-
ban, de biztos abban is, hogy szerelmei oldalán jó 
halál jön érte.
- Gárdisták, készüljetek! Csata napja virrad! – ezt ki-
áltozva vonultak végig a folyosókon. A hadba hívó 
rigmus ősi volt, talán a várossal egyidős. A gárdisták 
közösen imádkoztak, rituális fürdőt vettek, reggeli 
gyanánt csak egy csésze pálinkát ittak. Mind együtt 
daloltak.
A szolgák vérteket hordtak be, sisakokat, kardokat, 
dárdákat, pajzsokat. Miután felöltöztek, a három- 
száz férfi párosával kivonult a piramis elé. Amtukh
előrelépett, és kibontotta az Áldott Gárda zászlaját. 
Vörös selyem volt, keselyű és három nap ráhímezve, 
leheletfinom aranyfonalakkal. A harcosok üdvrival-
gásban törtek ki. A zászlótartó, akinek a parancsnok 
átadta a lobogót, még nem volt gárdista. Fiatal újonc 
volt, fegyver és vért nélkül, egyetlenként a csapat-
ban. A gárdisták dalolva indultak nyugat felé, a ha-
láluk felé. 
A legnagyobb piramis csúcsáról a hadúrszent fá-

 
tyolos szemekkel nézte a vonuló seregeket.   
A kyr hadseregnek meggyűlt a baja az ellenséges te-
rületre lépve. Darazsak és szúnyogok felhői támadtak 
rájuk, és szörnyen kínozták a harcosokat.  A Hatalma-
sok mindent megtettek a rovarok ellen, mégis újabb 
és újabb hullámok érkeztek. Ebből azt a következte-
tést vonták le, hogy a Tengeri Birodalom varázstudói 
is okozhatnak meglepetést.  Így eldöntötték,  hogy 
minden erejükkel a leendő csatatér kiszipolyozásán 
lesznek. Hogy sem ők, sem az ellenfél ne nyúlhasson 
varázslatokhoz.
Végtelennek tetsző kígyóként hömpölygött a sereg. 
Zászlaikon mantikorok, kimérák, unikornisok, páva, 
griff és baziliszkusz. Szálas termetű kyr légiósok, kyr 
iatiatorok a hosszú íjaikkal, tengernyi segédcsapat az 
alávetett népekből, gyalogosok, lovasok, lup’aar pa-
rittyások, dol-aminn pikások, megannyi furcsa hadi-
jelvény alatt. A sereg magvát pedig a Lunir Queton 
alkotta: kétszázegy Pusztító, nehézvértben, nehéz 
fegyverekkel. Élükön a sereg főparancsnoka maga, 
aki nem más, mint Iwola bátyja volt. Magas, erős fér-
fi, nehéz kéklunír vértezetben, oldalán drágaköves
markolatú kard.
A Tengeri Birodalom serege is hasonlóan nagy volt, 
bár talán kicsit kevesebb harcosból állt. Tenger- 
nyi gyalogos, hosszú kardokkal és bárdokkal, illet-
ve középen a belső területek nehézlovassága. Súlyos 
pikkelyvértbe öltöztetett lovasok és lovak, nehéz 
döfőlándzsák, roppant handzsárok. A fővárosból ér-
kezett harci szekerek, kaszapengével a kerekükön. 
Oole’mayo papkirálya szövetsége és barátsága jele-
ként nyolc harci elefántot küldött, rajtuk anyaszült 
meztelen, tetovált testű harcosok, mérgezett dárdák-
kal és nyilakkal. A bal szárnyon tengeri ork zsoldosok 
álltak, jobboldalt Ktun Kule lovas íjászai, mögöttük a 
K’Hurlu-fennsík dárdahajítói. A zászlókon keselyűk, 
rákok, medúzák, pókok, darazsak; Ktun Kule em-
berbőr csatajelvényei, az orkok farkaskoponyás lán- 
dzsái, Oole’mayo levelekből és tollakból álló hadĳel-
vényei. 
Ezer kürt és síp, tompán duhogó dobok, tucatnyi 
nyelvű ima és dal. És hátul Őszentsége, az Istenki-
rály Áldott Gárdája, fegyelmezett négyszögben. A 
nap delelőre hágott, mikor a két sereg találkozott. A 
Pentagramma fővárosa a keleti láthatáron derengett. 
A csatatér talaja kemény volt, növényzete ritkás: 
tökéletes helyszín. A két sereg minden különösebb 
ceremónia nélkül rontott egymásnak. Üvöltve roha-
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moztak, és a sorok hamarosan egymásba gabalyod-
tak. A tengeri orkok valódi mészárlást rendeztek a  
lup’arr parittyások közt, míg pikások és vértes gyalo-
gosok oldalba nem kapták őket. 
 
A Tengeri Birodalom nehézlovassága elsöpörte a kyr 
könnyűlovasokat, nekihajtva őket a dol-amin lán- 
dzsásoknak. Ktun Kule nyilai elsötétítették a napot. A 
harci szekerek, de főleg az elefántok megállíthatatlan-
nak bizonyultak. Áttörtek a kyr légiósok vonalán, de 
egy idő után elakadtak. Átláthatatlan, véres kavargás 
kezdődött, erőlködő, taszigáló állóháború.
Jócskán eltelt a délután, mire a csata heve alábbha- 
gyott. Mindkét sereg döntő többsége holtan vagy se-
besülten feküdt már, a maradék a visszavonulást fon-
tolgatta – azaz a menekülést. Ekkor indultak előre az 
elit alakulatok, hogy összemérjék erejüket: a Lunír 
Queton az Áldott Gárdával. A fáradt csapatok kitér-
tek a pihentek elől. 
- Először megszórjuk őket a dárdákkal, aztán össze-
zárjuk a pajzsokat, és rohamozunk! – Amtukh feltette 
a sisakját. – Drága szerelmeim, a birodalomért, ma-
gunkért, és egymásért; készüljetek! – Kicsit halkabban 
tette hozzá: - Ma mind itt halunk meg. – A gárdisták 
lassú, ütemes kántálásba kezdtek:
- Nem hát-rá-lunk! Nem hát-rá-lunk! – Az egymás 
mellett állók csókot váltottak, majd dobásra készen, 
fejük fölé emelték a dárdákat.
A kyr oldalon is parancsszavak röppentek:
- Sorokat kiigazítani, Mantikor-alakzatba fel-
fejlődni! – A generális kivonta kardját. Arany- 
színű rúnák fénylettek fel sorban egymás után a pen-
gén, áttetsző köd szitált elő belőlük.
–  Őszentsége, a Császár nevében! Kyriáért! – A Pusz-
títók kardot rántottak:
- Kyriáért! – Süvöltött elő kétszázegy torokból. Egy- 
szerre lépve elindultak az ellenség felé.
- Előre! Győzelem! QUICCHÚRR! – Rohantak, üvölt-
ve, vértezetük csörömpölt. Egyszer csak háromszáz 
dárda zuhant közéjük, sokan kihullottak.
- Sorokat kiigazítani! Zárkózz! – A gárdisták is roham-
ra indultak, összezárt pajzsokkal, kivont kardokkal.
Fülsiketítő csattanással robbant egymásba a két 
csapat. Tébolyult dühvel estek egymásnak, a föl-
det csakhamar levágott végtagok és holtestek 
borították. A Pusztítók képesek voltak egy vá-
gásból derékban kettészelni valakit, a Gárdis-
ták őrült dühvel álltak bosszút az elesettekért. 
Aztán eljött a pillanat, amikor Amtukh szemtől 

szembe került a Generálissal. 
A kyr rúnakardja zöld szikrákat hányt, amikor a pa-
rancsnok hold-lunír pengéjével összecsapott. Ravasz 
és cseles vágások sorozatát vitték be egymásnak, több 
sebből véreztek már. Aztán Amtukh egyszer csak dű-
lőre vitte a dolgot: szándékosan védtelenül hagyta az 
oldalát, és az azonnal betámadó kyr jobb karját tő-
ből levágta, majd folytatva az ívet, torkon is szúrta. 
A Generális elesett, sebéből ömlött a vér. A gárdis-
ták örömujjongásban törtek ki, néhány pillanat alatt 
számos kyrt vágtak le, akik megdöbbentek vezérük 
halálán.
Amtukh csak állt. Majd egyszer csak leejtette kardját, 
és egy szívdobbanás múlva térdre esett. Szándékosan 
védtelenül hagyott oldalán mély vágás terpeszkedett; 
a rúnapenge szinte akadálytalanul harapott át vértet 
és bordát. A parancsnok szeme a távolba révedt, és 
lassan leroskadt. Íowar hangosat üvöltött, vállával 
félretaszította, majd agyonszúrta ellenfelét, és szerel-
méhez ugrott. Gyöngéden felemelte a fejét, és a sze-
mébe nézett:
- Ne félj, drágám, itt vagyok! – Amtukh nehezen for-
gó nyelvvel dünnyögött:
- Iwola… Iwola…
A Pusztítók rangidőse lefejezett egy gárdistát, és az 
ellenség parancsnokára nézett, aki szerelme karjában 
pihent. A tiszt szívét különös béke járta át, olyasfajta 
melegség, ami a Tökéletes Szépség meglátóit éri csak 
el. Ajka szinte magától formálta a szavakat:
- Badar Cayah… - Azaz “jó halál”.
De a pillanat tovaszállt, és ő elindult új ellenfelet ke-
resni.
- Iwola… - lehelte Amtukh. Íowar arcát a féltékeny 
gyűlölet pírja öntötte el:
-Miért ő?! – Gyöngéden lezárta szerelme szemét, és 
fölkelt. – Miért ő?! Az a kyr ribanc! Mindig csak ő! 
Hát halál az összes kyrre!! – Kardját markolatig döfte 
egy Pusztító hátába.
- Iwola… - sóhajtotta Amtukh, és örökre el- 
csendesedett.
 
Az istenek kifürkészhetetlen titka, hogy pontosan 
hogy történt, mindenesetre tény, hogy a parancsnok 
utolsó gondolata utat talált Iwola elméjébe. A lány 
keresztbe tett lábakkal ült a kis teraszon. Egész napját 
így töltötte, szemét a nyugati láthatárra függesztette, 
amit eltakart előle egy oszlopkör. Könnyeit rég kisír-
ta. Ölében a gyöngyház nyelű dísztőr pihent, hüvely 
nélkül.
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Most lassan felkapta a fejét. Amtukh halott, 
tudta immár mindennél biztosabban. Szeme 
sem rebbent. Előre látta; tudta, hogy úgyis ez 
lesz. Keze, markában a tőrrel, szinte magától 
mozdult a torka felé. Hófehér ruháját élénkpi-
ros vér borította be; teste lassan bukott előre.
Ajkán tisztán látszott a mosoly, amíg szemé-
ből kiapadt az élet; és látható is maradt, an- 
gyali szépséget kölcsönözve arcának.
Percek óta halott volt, mikor a kyr mágusok 
támadócsapása elérte a várost. Pokoli földren-
gés ölt meg tízezreket, tűzvihar csapott le az 
égből. A szörnyűség másnap reggelig tartott, 
végeztével nem maradt ott sem város, sem 
eleven lélek. És a határt újabb kyr sereg lépte 
át. A Tengeri Birodalom elbukott.
                                        

Rinen Halls
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A Lavarhion felkérésére, egy igen csodálatos 
feladatott kaptam. Méghozzá azt, hogy mu-

tassam be az Észak-Yneven található harcművé- 
szeteket, illetve azoknak eszmeiségét. Jómagam már 
második évtizede foglalkozom azzal, hogy közelebb 
jussak e különös harcosok érthetetlen kifinomult-
ságához, amit a pszi speciális területén mutatnak. 
Azonban a felkérés kapcsán nem igazán tudtam ma-
gam olyat mondani, amit még ne ismerne vagy hal-
lott volna mindenki, aki kicsit is foglalkozott valaha 
ezzel a témával. Ennek oka érthető, hiszen hiába a 
sok könyv, a beszélgetés és tanulmányi út, a Slanek 
különlegességét megérteni és azzal kapcsolatban ér-
tekezést írni csak ők maguk tudnak. Azok, akik éle-
tüket, kultúrájukat és hagyományaikat is ennek a 
rendkívüli „útnak” szentelik. Ezért kérem az olvasót, 
engedje meg, hogy magam helyett egy avatottabb 
személynek adjam át a téma kifejtésének lehetőségét  
álljon hát itt egy részlet Fung Hoen mester „Az utak 
mélysége” című tanító jellegű írásából. 

„A harcművészet egy különös út, egy kapu, ami a 
megismeréshez vezet és önmagunk fejlesztésére szol-
gál. Gondolat és vágy, ami közelebb visz minket a 
tökéletességhez, és amely felkészít minket arra, hogy 
szembenézzünk az egyik legnagyobb titokkal, magá-
val az élettel és a halállal. 
Minden harcművész hosszabb-rövidebb ideig bár, 
de annak a törekvésnek és belső késztetésének en-
ged, hogy felkészítse testét és lelkét a küzdelemre - a 
küzdelemre, ami nem csak a harcmezők vérzivataros 
káoszába vezeti, hanem saját belső mélységében lap-
pangó kétségeihez is.
A felszínen pusztán gyakorlás, technikák csi- 
szolása, rengeteg munka és elhivatottság látha-
tó. Legbelül azonban más a helyzet. A harcos 
egész világokat épít fel és rombol le magában, ha a 
szükség, vagy a tapasztalás úgy hozza. A techni-
ka egyszerű kifejező eszköz, egy ecset és egy vá- 
szon, amivel a harcos a saját képét festi és amin 
ábrázolja múltját, jelenét és jövőjét. Minden ki- 
csiny lépés, minden apró mozdulat arról szól és arra 
szolgál, hogy a maga finom és precíz, vagy kissé hibás 
és ritmustalan mivoltában  elhelyezze a harcos szívét, 
gondolatait és felkészültségét. 
Az igazi harcművész nem különbözik sokban bármi- 
lyen más, élettel bíró lénytől a világon. Lélegzik, és 
ebből meríti az erőt. Mozdul, és ezen át ad utat az

erejének. Az erejének, amit a gondolata, a lelke, a 
szenvedélye, titka irányítanak. Minél kiegyensúlyo-
zottabb egy harcművész, annál közelebb kerül belső 
hangjához, a ponthoz, ami magabiztosságot és még 
több erőt ad neki. S minél közelebb van ehhez, moz-
dulatai annál tisztábbak, lassabbak és szebbek lesznek. 
Minél jobban fókuszál és minél több csatát megnyer 
a lelkében, annál mélyebb lesz a lélegzetvétele, annál 
inkább képes magába mélyedni, és közelebb kerülni 
önnön megismeréséhez. 
A felületes harcos elveszik a részletekben. Szeme a 
technikára és annak hatékonyságára összpontosít. El-
méje állandóan az előtte álló kihívásokra és lehetősé-
gekre figyel. Szemében lelke rezgése tükröződik, amit 
áthat a bizonytalanság gyenge nesze. A bizonytalan-
ság, ami a végső kérdés és harc feletti merengés tölt 
ki. Mi van, ha veszítek? Nem lehetek gyenge! Nincs 
még egy lehetőségem! Ezek a harcosok csak a felszín-
re összpontosítanak, és ha el is érnek győzelmeket, 
mindig lesz rés a technikájukon, mert a valódi harco-
kat nem vívták meg és nem is szembesültek velük. 
A halandóknak nincs eszköze, hogy mások fölébe ke-
rekedjen. Nincs technika, nincs mester, nincs varázs-
lat, ami mindenkinek fölötti diadalt megtaníthatná 
vagy felkészíthetne. Ezért is veszít az, aki erre az útra 
lép, mert vakságában elborult vágyat kerget. Az igazi 
harcművész magában van. Állandó, végtelen küzdel-
meinek helyszíne saját belső csendje. Saját szemei, 
amikkel befelé tekint. A technikák, amiket lelké-
nek szépítésére, tökéletesítésére fordít. Az idő, amit 
megfejt és elvet. A tér, amiben mindig jelen van, és 
a pillanat, amiből levegőt merít. Egy harcművésznek 
ebben van az ereje. Légzés! Figyelem! Összpontosítás! 
Tudatosság! Ami, akár egy víztükör, csak áll mozdu-
latlanul és vár! Erő, ami nem az izmaiból, hanem az 
érzéseiből és a világot látó szemeiből fakad. A való-
ság, ami nem egy és nem számtalan, ami összetesz és 
összetart mindent, és amelynek felfogásához nekünk 
nincs elég eszközünk. Ez egy valódi harcművész 
fegyvere és ez a valódi stílus. Egy tökéletes, lecsiszolt 
és mozdulatlan lehelet, egy csöndes pillanat, amiben 
magunk nézünk szembe a világgal, és nem csak an-
nak egy kicsiny részével, de az egésszel, úgy, ahogy 
az van! Hatalmával, kicsinységével, szépségével és 
rettenetével! A nagy harcművészek ilyen módon ta-
nulnak, gyakorolnak és készítik fel azt a pár embert, 
akik képes ennek a befogadására. A harcművészet 
nem eszköze a háborúnak, vagy ostoba szerszáma a

Harcművészek útján
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brutalitásnak és az értelmetlen kivagyiságnak. A 
harcművészet a legszebb, legfélelmetesebb, ugyan-
akkor legegyszerűbb módja az élet tanulmányo-
zásának és a világ felfogásának. Annak, aminek 
alapja és mozgatórugója maga a lét és nemlét egy- 
szerű ellentéte. Igézet ez, amit az istenek az em-
bernek szántak. Csoda az élet és melegsége minden 
ajándék. Az ember azonban ostoba és olykor otrom-
bán törekszik rá, hogy az elmúlástól  lástól való fé-
lelmében mégis megtalálja a kiutat. El akar bújni, és 
magába akarja rejteni a világot úgy, ahogy neki jó, 
úgy, ahogy ő akarja azt látni. Pontosan ez a felületes-
ség és félelem vezet oda, hogy sokan nem is jutnak 
el a megvalósításig és fel sem fogják, hogy eljött az 
idejük. 

A harcművészeket a halál közelségének érzése, és a 
napjaikat kitöltő, e felett történő állandó gondolko-
dás közelebb viszi az alapvető igazságok megértésé-
hez. És ha az ember egyszer keresztüllátott az idő és 
lényeg fátyolán, képes lesz valódi részéve válni az őt 
körülvevő mindenségnek.  
A harcművész mozdulatlan, figyelmes és erős. Nem 
a technika révén, hanem csatái révén, amiket a kö-
rülötte lévő világgal és a benne lakozó halállal való 
szembenézés során tapasztalt. Ezért válik erőssé, 
ezért lesz legyőzhetetlen. És ezért él végül örökké.

„Ha egy úton elindulsz, bármerre mész is, nincs 
semmi, amit magaddal viszel. Sem senki, aki segít-
het. Az utunk mindig hosszú és magányos. Hiába 

van pillanat, amikor nem érezzük e magány súlyát, 
élni és a földön meghalni egymagunk leszünk. Híján 

minden jónak és tettnek, amit elkövettünk, vagy 
ellenünk elkövettek. Így válik naggyá az ember és 

lesz eggyé a gondolattal, amely táplálja és fenntartja 
nevét, amíg a csillagok ki nem hunynak.

Fung Hoen mester a ki-csend harcművészet alapító-
ja. 

Zalin Hru
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Salinas Heron egy igazán izgalmas tekercs tö-
redéket hozott vissza magával, Halos szurdok 

mélyéről, a Hatreggass hegység völgyéből. Kalan-
dos útjai során, különös építmény romjai között ta-
lálta a megfakult írást. Lefordította számunkra, így 
bemutathatunk egy elf víziót a jövőről….

Késő délután értem oda. Addigra már ………….., a 
föld ………. elnyelni a töméntelen esőt. A sűrű, fe-
kete felhők ……………..eltakarták az eget. Óvato-
san hajtottam szét az ágakat, melyek mögül feltűnt 
a tisztás. Kiléptem, és bizonytalanul körbenéztem. 
Senkit sem láttam, de tudtam, hogy ők már itt van-
nak. Leültem egy ………… és várakozva tekin-
tettem ismét körbe. Csend. Esőillatú, ázott csend. 
Kezdtem kínosan érezni magam, újból felálltam, 
toporogva elengedtem egy halk ……….. Nem jött 
válasz, ezért újból leültem.
- Voltatok már szerelmesek? – tettem fel az első 
eszembe ötlő kérdést, ami így utólag belegondolva 
meglehetősen esetlenül hangzott.
Legnagyobb rémületemre hangok keltek a semmi-
ből és egymást túlkiabálva igyekeztek megvála-
szolni a kérdést.
- Oh, nem, ez így nem lesz jó – bátorodtam fel. 
– Egyesével válaszoljatok a kérdésekre! Kezdjük 
………………! – mutattam egy óriásfenyő felé.
Tavaszi szellő susogására emlékeztető női hang vá-
laszolt:
- Én folyamatosan szerelmes vagyok: a végeér-
hetetlen, pipacsos rétekbe, a virágzó cseresz- 
nyefa selymes illatába, az őzek szelíd pillantásába. 
A testemet áldoztam mindezekért, és lám, most 
egy vagyok velük. Ezerféle formát ölthetek anél-
kül, hogy egyet is elveszítenék közülük.
Elhallgatott, és újra csend telepedett ránk. Aztán 
valahonnan a távolból őrült kacaj kélt, furcsán 
kongott, mintha tárnák mélyéről érkezett volna.
- Az igazi szerelem nem ilyen! Az igazi szere-
lemben a nő és a férfi egyek, egy testben két szív
dobog. Azt mondod, te feláldoztad magad, hogy 
a természetben élhess tovább. Thulúviel viszont 
a lelkét adta nekem, hogy küldetésem beteljesít-
hessem. Véglegesen elpusztult, és már soha nem 
térhet vissza az Örök Körforgásba. Létezik-e ennél 
…………?
- Az ő áldozata halált és pusztulást hagyott maga 
után – felelte egy tűz ropogást idéző hang. 

 – A te nevedben a nép fiai és leányai ölnek, ahelyett,
hogy türelmesen kivárnának és Urriának tetsző életet 
élnének. A te oltárodon, Mallior, levágott ork fejek 
és nyamvadt aquir korcsok teste hirdeti mindazt, ami 
idegen a Néptől.
- A Káoszkor közeleg… - kezdett bele Mallior, ám az 
előbbi hang türelmetlenül félbeszakította.
- De még nem jött el! Az elfek jobban tennék, ha a 
tudást választanák az esztelen öldöklés helyett. Las-
sacskán kiveszik belőlük minden, ami egykoron nagy 
néppé tette őket.
- Te beszélsz életről – jött újra a dermesztő nevetés –, 
te, aki miatt a harcosok egymást szúrják szíven, ahe- 
lyett, hogy az ellenséget pusztítanák?! Arra emlékez-
teted őket, amik egykor voltak, és amik már soha töb-
bé nem lehetnek, Azok a bolondok ott, Taba el-Ibara 
mélyén a te nevedet kiáltva pusztítják a karavánokat, 
Elfendel rejtett erdeiben és Sirenar végtelen mezőin 
ugyancsak téged szólítván követik el a hyssas-t. Két 
névvel sem bújhatsz ki ezen bűnök alól. És, míg az én 
oltáromat orkok vére áztatja, a tiédet fájó elf szívek 
festik vörösre, Nemathiel!
Folytatta volna még, de egy negyedik hang közbevá-
gott. Lassan beszélt, mintha túlságosan is ráérne.
- Ami az én áldozatomat illeti, azt hiszem, mind-
egyikőtöknél fontosabb dologra tanítja a Népet. Nem 
bosszúállásra vagy gyilkolásra, még csak nem is a töb-
bi élőlény szeretetére. A türelemre tanít, és ez, meg-
látjátok, újra boldogságot hoz majd az elfekre. 
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Ez az az erény, ami segített túlélniük az Aquir Hábo-
rúk Korát, így tudtak együtt élni szörnyűségeivel és 
Vel’Lar pusztulásával.
-  Mindez nekem köszönhető, Fliadais, és nem neked! 
– vetette közbe valaki. – Ha Veela Luminatar és én 
nem lennénk, az elfek már elfelejtettek volna min-
dent, ami türelemre vagy bosszúállásra sarkallja őket. 
És – bár egyikünknek sem mutatnak be áldozatot, és 
mi sem áldoztunk fel semmit értük –, amikor szükség 
van ránk, mindig jelen vagyunk. A mi felhalmozott 
tudásunk az, ami miatt többé váltak bármely más 
népnél. Narmiraennek és Sienának ételt-italt áldoz-
nak, Malliornak megcsonkított testeket, Fliadaisnak 
a lombok hűs csöndjét, Tyssa-Nemathielnek az egy- 
szerre kihűlő testeket és az utolsó szívdobbanást. 
De kérdezem én: ha az elfek népe csak ennyi lenne, 
akkor még létezne-e egyáltalán? Mi adunk értelmet 
mindennek.
- Talán te töltöd meg értelemmel mindezt az áldoza-
tot, de mégiscsak én vagyok az, akiért elkövetik eze-
ket. Én jártam közöttük a kezdet kezdetén, amikor 
ti még nem is léteztetek! Én mutattam meg nekik az 
utat, amit követniük kellett. Ti mind csak eszközök 
vagytok.
A pillanatnyi csendet kihasználva úgy éreztem, itt az 
idő, hogy másik kérdést tegyek fel, mielőtt a jelenle-
vők végeérhetetlen vitákba ………….  illetően.
- Ha már az áldozatokról esett szó, mit gondoltok a 
Nép múltjáról, jelenéről és a jövőről?
- A múlt a kulcs a jelenhez és a jövőhöz! Változtatni 
már nem tudtok rajta, de tanulni tanulhattok belőle! 
– válaszolta Veela Luminatar 
– Ha megnézitek, legnagyobb hibátok mindannyi- 
szor az elbizakodottság volt.- És a széthúzás – ve-
tette közbe Finna Lies – Ha együtt maradtatok 
volna, akár Északon, akár Délen, sikerrel harcol-
hattatok volna a krániak, aquirok és orkok ellen. 
Vel’Lar vesztét is az okozta, hogy lekicsinyeltétek a ve- 
szélyt, Sirenar pedig nem segített időben.
- Ami pedig a jövőt illeti: az egyetlen esé- 
lyetek az, ha sikerül rávenni az Opálhajóst, hogy va-
rázsolja vissza az Ezüst Holdat az égre és a sárkányok 
visszatérnek – folytatta Veela Luminatar. – Újra szö-
vetségre kell lépnetek velük!
- Szükségetek lesz rá… - tette hozzá Finna Lies ti-
tokzatos hangon, majd hallgatásba burkolózott, pedig 
erről szívesen hallottam volna többet is. Egy ideig kí-
váncsian néztem a hang irányába, hátha folytatja,
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de a kalahora – úgy tűnt – nem akart többet monda-
ni. Sajnáltam, hiszen minden apró dolog segíthetett 
volna Népemnek, hogy az eljövendő nagy háborúból 
győztesen kerüljünk ki.
A beálló csendben halkan pattogtak az eső- 
cseppek a fák levelein. Egészen andalítónak ta-
láltam a kalahorák vitája után, mely kezdett 
egyre jobban fárasztani, de főleg elkeseríte-
ni. Ha ők maguk nem képesek megegyezni, 
hogy akarják irányítani a népet? Valahol per- 
sze érthető a viselkedésük, hiszen ők is egy- 
szerű elfekből magasztosultak kalahorákká, hogy leg-
jobb tudásuk szerint próbálják vezetni a népemet. És 
főleg elveszett istenünk, Urria akarata szerint. Vala-
hol a szívük mélyén ugyanazért a célért küzdenek, 
csupán más eszközöket használnak fel az eléréséhez. 
Talán mi vagyunk azok, akik céljukat, eszközeiket 
félreértjük vagy másként értelmezzük. Nem nőttünk 
még fel ahhoz, hogy ismét meglássuk Urria arcát, hi-
ába számosak szenvedéseink. És nem áldozatokkal 
kellene hódolni kalahoráink előtt, hanem megérte-
ni őket. Idáig jutottam gondolatban, amikor Magon 
L’Ilevar emelkedett szólásra:
- Az elhangzottaknál sokkal fontosabb szerintem, 
hogy az elfek népe felkészült-e a jövőre, az eljövendő 
nagy háborúkra? Mert háború lesz, ebben biztos va- 
gyok. Urria szólt hozzám, és a Nap sápadt fényében az 
ő arcát láttam meg. Arra kért, ……. készüljek, mert 
hamarosan új testbe költözöm, és a Nép élére állok!
- Ha azt hiszed, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, 
tévedsz! – nevetett fel Mallior – Nem tartom rá kész-
nek a sirenariakat, hogy háborúba bocsátkozzanak. És 
ezt már a rehynneknek is sugalltam. Ha Északföldére 
teszed a lábad, Szavakat Ismerő, a siryaókkal elpusz-
títtatom a téged befogadni készülő testet.
- Erről nem dönthetsz egyedül! – jöttek mindenhon-
nan a felháborodott hangok, és úgy rémlett, egyesek 
fel is álltak és közelebb jöttek. 
- Nyugodjatok meg, hallgassátok a fenyvesek hűs 
zúgását! – próbálkozott Fliadais, de senki sem figyelt
rá.
- Mégis, hogy gondoljátok? – bömbölte magából ki-
kelve Mallior – A Szavak, melyek valamikor önma-
gukban pusztították el az aquir fattyakat, mára már 
szinte mind elvesztek. Kevesen maradtak, akik még 
képesek hatalommal megtölteni őket! Mind Sirenar, 
mind Elfendel egyre kisebb lett az évezredek során! 
És kevesen vagyunk, aggasztóan kevesen. Az ember-
népek között élők közül sokan már elfeledtek



bennünket, csupán maroknyira számíthatunk.
- És még kevesebb azok száma, akik Urria érték-
rendje szerint élnek, nézzünk bárhová is Yneven – 
mondta Moranna Naranol. – A lelkük bűnös. Kĳátsz-
szák Urria törvényeit, nem tisztelik tanításait. Hogy 
is tehetnék, ha érteni sem értik őket? És szerintetek 
ezek állnának készen a Káoszkor eljövetelére? – a vé-
gén már szinte kiabált, hogy a többiek ordítását el- 
nyomja. – A lelküket én kalauzolom és teszem mér-
legre. Meglepődnétek, ha elmondanám, közülük 
mily kevesen éltek Urriának tetsző életet! Pedig ez 
fontos lenne ahhoz, hogy a mi segítségünkért kö- 
nyöröghessenek a Káoszkor hajnalán! Mert mire is 
mennének nélkülünk?!
- Egyedül lehet, hogy tényleg nincs esélyünk – is-
mertem be, - de vannak szövetségeseink az ember-
népek között Északon, hogy legyőzzük Toront és 
csatlósait.
- Ha te mondod – vetette oda gúnyosan Mallior, és 
szinte láttam magam előtt, amint vállat von. Nekibá-
torodva folytattam:
- Igen! És talán az elfendelieket is rá tudnánk 
venni, hogy csatlakozzanak ………… a sárká- 
nyok ébredésekor.
- Ha egyáltalán felébrednek – mondta Moranna. – 
De miért is rendelné így Urria, amikor azt látja, hogy 
képtelenek vagytok betartani a törvényeit?!
- És olyan veszélyekkel és ellenségekkel is szembe-
találhatjátok magatokat, akire nem számítotok – tett 
újabb célzást Finna Lies, de, mint az előzőt, ezt sem 
volt hajlandó bővebben kifejteni.
- Amint kitör a háború, a homoki elfek beteljesítik 
a Népnek tett évezredes esküjüket! – jött közelebb 
Tyssa-Nemathiel.
- Újra lepaktáltok egy csepp esőért a föld-démonok-
nak parancsoló amundokkal? – vihogott fel hiszté-
rikusan Mallior; valószínűsítettem, hogy nemsokára 
teljesen elveszti az önuralmát, és még jobban előtör

belőle az őrült énje. – Vagy ezúttal az erdőpusztító 
dzsenneket választjátok szövetségesként?
Tyssa-Nemathiel sértődötten csattant fel: 
- Talleren és a katonái túlélték a háborút, szellemét 
most is éltetik a homoki elfek. Dzsennek és amundok 
ezrei haltak meg, és az utolsó szó, amit életükben hal-
lottak, Talleren bosszúálló neve volt. Úgy vélem, ha 
tényleg eljön a megjósolt káoszkori háború, az én né-
pem, Talleren népe készen áll rá, hogy Taba el-Ibara 
mélyéről bármelyik elf sereghez csatlakozzon…
- Már látom magam előtt: lándzsákkal hadonászó, az 
embereknél is mélyebbre süllyedt, elkorcsosult ho-
moki elfek dicsőségesen bevonulnak a csatamágusok-
kal és fejvadászokkal megtámogatott toroni seregek 
védte Shulurba – kacagott fel Mallior.
- Meg fogsz lepődni! Talleren serege erősebb, mint 
hinnéd! – lépett közbe Magon L’Ilevar – Évezredek 
óta készülnek erre a háborúra, Ynev más részein is-
meretlen mágiát használnak. Eddig csak Taba el-Ibara 
rettegte a nevüket, de meglátod, Mallior, ha egyszer 
előjönnek a mélysivatagból, Észak is félve suttogja 
majd Talleren seregét!
- Eddig csak karavánok és romvárosokba rejtőzött 
korcsokkal hadakoztak. A Fekete ………… legyőzé-
séhez ennél azért több kellene!- 
- Ha méltónak bizonyulnak rá, meg is kapják! – vála- 
szolt Finna Lies.
- Talleren népe… 
Földet …………… dörrenés és az eget kettéhastó vil-
lám szakította ………… a Tyssa-Nemathiel homok-
száraz hangját. Egészen közelről érkezett, mintha 
maga Urria akarta volna értésünkre adni nemtetszés-
ét. Az esőn át …………….. hangot és arcomon érez-
tem Narmiraen búcsúzó érintését.
- Most …………..mennünk kell!
- A következő alkalommal ugyanitt? – kiáltottam bele 
az esőbe, de a vihar ………..e a szavaimat, mint ahogy 
elnyelte Urria angyalait is.       

Salinas Heron
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