
 

 

 
 

A tolvajok enciklopédiája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előzetes megjegyzés:  
Az alább következő oldalak egy 

Erionban megjelent, kalandozók 
kézikönyvének szánt mű részletei. 
Szerzője ismeretlen, de bizonyos 
stílusjegyek arra mutatnak, hogy dzsad 
szöveg fordításával van dolgunk, ami 
legalábbis kétségessé teszi 
elfogulatlanságukat. Ám olykor a 
részleges tudás is több lehet a teljes 
tudatlanságnál. 

Abu Abbek 

Abu Abbek színleg koszos kis 
porfészek valahol Taba el Ibara 
északnyugati fertályában, düledező 
vályogviskókkal és erősen foghíjas 
mágikus védművekkel a Psz. 2300-as 
évek közepétől. Minden irányból sivatag 
veszi körül; a rosszul kövezett utcákon 
állandóan szállong a por, a tuyanafák 
kard alakú levelei alig adnak valami 
árnyékot a déli hőségben; a néhány, 
többé-kevésbé épen maradt palota belső 
termeiben csavargók vertek tanyát. Abu 
Abbek tehát távolról sem tartozik a 
kellemes helyek közé, sőt, bátran 
megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, 
hogy az utazó szinte bárhol szívesebben 
eltöltene pár napot, mint itt; s ha rossz 
sorsa mégis erre a vidékre, az af-
Bennesde dinasztia földjére sodorja, hát 
másnap reggel bizonnyal bosszúsan 
káromkodva áll tovább.  

A későbbiekben pedig nem 
szívesen emlegeti fel az unalomba és 
hallgatásba fúló estét, melyet 

    
     

 

valamelyik minősíthetetlenül pocsék 
karavánszerájban töltött; az ehetetlenül 
rágós sültet meg a predocinak csúfolt 
rabvallatót, no meg a térség messze 
legélénkebb élőlényeinek, a homoki 
bolháknak könyörtelen rohamait 
elcsigázott teste ellen éjszaka. Nem 
csoda hát, hogy még maga a nagy 
Igrain Reval sem szentelt a helynek 
különösebb figyelmet híres 
Geofrámiájában, és noha 
bizonyítékaink vannak rá, hogy 
Kránból jövet eltöltött egy napot a 
romladozó falak között, abban a 
szövegrészben, ahol a város leírásának 
kellene lennie, mindössze annyi 
olvasható, hogy „Utam a továbbiakban 
barátságtalan, mi több, az 
elviselhetetlenségig egyhangú vidéken 
vezetett keresztül”. Néhány nappal 
odébb azt is megemlíti, hogy „ha volna 
errefelé egyáltalán valamiféle 
nevezetesség, leginkább az lehetne, 
hogy említésre méltó dolgokkal még 
véletlenül sem találkozik az utazó. Az 
emberek is ugyanolyanok, mint a táj: 
szárazak, fakók, szótlanok...” „El sem 
tudom képzelni” – tér vissza a 
témához ismét csak néhány oldallal 
később, immár harmadszor is -1 „mi 
késztetheti az af-Bennesde családot, 
hogy ne szegődjön inkább 
tevehajcsárnak valamelyik nagy 
kereskedőház szolgálatába, hisz még 
az is jobb volna nékik, mint ebben a 
koszos porfészekben uralkodni a kopár 
pusztaság fölött.” Aki ismeri Revalt, 
tudhatja jól, hogy az utolsó szóig  
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mindent komolyan gondolt. Művében ezen a ponton 
nyoma sincsen iróniának avagy szándékos 
túlzásoknak, s az újabban előkerült források 
fényében bátorsággal állíthatjuk, hogy élete egyik 
kiemelkedően nagy melléfogását követte el, amikor 
nem nézett körül kissé alaposabban Abu Abbekben, 
ahelyett, hogy a homoki bolhák csípéseitől 
meggyötörve másnap hajnalban tovább indult volna.  

 Persze a helyében valószínűleg senkinek sem 
lett volna kedve a szükségesnél akár csak egy 
perccel is többet tölteni a karavánszeráj évszázados 
mocskától sötétlő falai között, a tevékkel, a hulló 
szőrű birkákkal meg a néhány látványosan 
alultáplált kecskével egy fedél alatt. Valószínűleg ez 
a szürke és érdektelen légkör tette, hogy a Tolvajok 
Enciklopédiája, a Dreshdin il Iub, a homályba vesző 
kezdetek után ide tette át székhelyét egy azóta 
elpusztult oáziserődből.  

A Tolvajok Enciklopédiája 

A Tolvajok Enciklopédiája ugyanis, mint a 
fentiekből már kiderülhetett, nem csupán egy híres 
(vagy inkább hírhedt) könyv, hanem egyszersmind 
titkos szervezet is, amely az összes testvériség, 
alkalmi csoportosulás, sőt magányosan 
tevékenykedő személy viselt dolgainak 
feljegyzésével foglalkozik, akik igényt tartanak a 
vérbeli tolvajok nevére és méltóságára. Annak 
számba vételével, hogy mikor vetik meg az alapját 
egy-egy újabb tolvajklánnak, miféle a szimbóluma, 
kik a vezetői és a tagjai, ecetera, ecetera. Az 
esztendők múlásával persze előbb-utóbb annak a 
rögzítésére is óhatatlanul sor kerül, hogy miként s 
még inkább miért tűntek el végleg Taba el-Ibarából. 
És jelen esetben nem csupán a történet, de a történet 
írásba fektetésének módja is számot tarthat némi 
figyelemre. Feljegyzéseikhez ugyanis a Dreshdin il 
Iub írnokai egy speciálisan erre a célra kifejlesztett, 
úgynevezett tolvajírást használnak, ami már csak 
azért is egyedülálló az ynevi írásfajták között, mert 
bár semmiféle varázserővel nem bír, olvasásához 
mégis a tapasztalati mágiának egy különleges válfaja 
szükségeltetik, melyet a beavatottak hefgernek 
neveznek. Ez a szó egy archaikus dzsad dialektusban 
rejtőzőt, leplezettet jelent; említenünk is fölösleges 
tán, hogy a hefger elsajátítására csakis vérbeli 
tolvajok képesek.  

Ennek megfelelően a felvételi eljárás 
meglehetősen egyszerű: megérkezik Abu Abbekbe 

az új tolvajklán képviselője – netán magányos 
jelentkező -, és kapcsolatba lép a Tolvajok 
Enciklopédiájának megbízottjával. Ha 
érdeklődik utána, valószínűleg bárki útba 
igazítja a rongyos ruhájú férfihez, aki 
valamelyik omladozó kapuív alatt üldögél, 
hátát a falnak vetve: rendszerint középkorú 
vagy idősebb, olykor azonban egészen fiatal. 
Bemutatkozásra nem fecsérli az időt, csak egy 
firkás ákombákomokkal telerótt papirost mutat 
látogatójának; ha az el tudja olvasni, máris 
nyert ügye van.  

Az utolsó odakanyarított szó a lap alján 
mindig a felvételért folyamodó klán vagy 
személy újonnan kapott neve a vérbeli tolvajok 
testvériségében. Némelyek szerint ebből a 
névből következtetni lehet a beavatást nyertek 
további sorsára. Vannak ugyanis nevek, melyek 
hagyományosan nem hoznak szerencsét 
viselőikre. A bölcsek körében tudott dolognak 
számít például, hogy Il Hirridzse – avagy 
közönségesen szólván a Gyalogok – tizenhat 
ízben szerepel az Enciklopédiában: eddig 
sohasem telt még el egy emberöltőnél hosszabb 
idő megalapításuk és a történetüket lezáró 
utolsó bejegyzés között. Egyesek határozottan 
állítják ugyan, hogy valójában nem is maga a 
név baljóslatú, hanem minden egyes 
alkalommal ugyanazon elátkozott klánalapító 
született újjá más és más testben, akit homályos 
okokból már az idők hajnala óta az istenek 
engesztelhetetlen átka sújt. Ám akárhogy is 
legyen, abban mindenki egyetért, hogy – mivel 
az egyensúly törvénye Doldzsahnak tetsző 
dolog – léteznek határozottan reményteljes és 
üdvözítő nevek is. A Hídrontók példának okáért 
egy ízben nyolszázkilencven, máskor 
hétszáznyolcvanhat esztendőn keresztül űzték 
veszedelmekkel terhes mesterségüket, noha a 
második alkalom éppen Orwella 
megtestesülésének idejére esett.  

Természetszerűleg azonban még rajtuk is 
túltesznek az enciklopédisták, avagy ahogy a 
sivatagi népek mondják, az al-Dahudan. Miként 
elnevezéséből is sejthető, ez a klán vezeti az 
Enciklopédiát azon ködbe vesző korok óta, 
amikor a furfangos Doldzsah víg kedvében 
megteremtette az első vérbeli tolvajt. Persze 
könnyen lehetséges, hogy a szervezettel 
kapcsolatban helyénvalóbb volna az egyes 
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számú alakot – az al-Dahant – használni, 
mivel a tudós fők közkeletű vélekedése 
szerint valójában mindössze egyetlen 
személyről van szó, aki új, s még újabb 
alakokban, sőt alkalmasint egyszerre négy-
öt, vagy akár tizenkét testben születik újjá. 
Végül pedig létezik olyasféle feltételezés is 
– ámbátor ezt a bölcsek többsége, mint 
túlságosan kézenfekvőt és csalókán 
egyértelműt, elveti és hiteltelennek ítéli -, 
hogy voltaképpen maga Doldzsah, a 
tulajdon magasztos személyében vezetné a 
feljegyzéseket.  

Tolvajok és besurranók 

Természetesen korántsem kötelező 
minden közönséges tolvajnak 
elzarándokolnia Abu Abbekbe: a belső 
történetírók megemlékeznek a 
Hradaganokról, akik jószerivel páratlanul 
hosszú ideig, teljes tizenegy évszázadon 
keresztül éltek és virágoztak. Ennek során 
fokozatosan kiterjesztették befolyásukat a 
sivasai emír udvarára, csápként kígyózó 
összeköttetéseikkel eltapogatóztak egészen 
a gorviki alvilágig, s legkiválóbbjaik közül 
némelyek valahol a kráni sötétségében 
vesztek oda, vakmerő és hiábavaló 
kísérleteket téve, hogy bizonyos 
érdekeltségekre tegyenek szert a Külső 
Tartományokban. Egyszóval igazán nem 
lehet azzal ócsárolni őket, hogy erőben, 
vitézségben avagy jelentékenységben bárki 
más mögött elmaradtak volna: a vérbeli 
tolvajok sajátságos módján egyaránt 
komoly szerephez jutottak a 
kereskedelemben és a politikában, ám 
ezeregyszáz esztendő alatt sem érezték 
szükségét, hogy kapcsolatot keressenek a 
Tolvajok Enciklopédiájával. Úgy 
terjesztették ki a hatalmukat országrésznyi 
területekre és mértek egy ízben bérelt 
seregekkel komoly vereséget az al 
mugaffeiekre; sikerült számtalan generáción 
keresztül úgy játszaniuk a mindenkori 
sivasai emírrel, ahogy egy vásári csapűrágó 
az emírt kifigurázó szalmacsutak-bábbal, 
anélkül, hogy lett volna titkos nevük. 

Ez azonban kisé közelebbről is szemügyre 
véve a dolgot, nem biztos, hogy bármit is jelent. Azt 
pedig a legkevésbé sem bizonyítja, hogy az 
Enciklopédistáknak ne lenne a tolvajok 
szempontjából meghatározó szerepe.  

Az egész Dél-Yneven méltán tisztelt dzsad 
logika mestere, a maga is a tolvajfoglalkozást 
választó Miszab afr-Harszada szerint ugyanis 
elképzelhető, hogy ha a Hradagan dinasztia nem esik 
a kevélység bűnébe, akkor ennél is többre vihette 
volna. Van ugyanis egy meglehetősen homályos 
jóslat, mely szerint egy napon az egész dzsad világ a 
tolvajoké lesz, és ők beteljesíthették volna ezt a 
sokszor és sokféleképpen magyarázott ígéretet. 
Ahelyett, hogy egy helyi uralkodóval packáznak, 
létrehozhatták volna Krán, Gorvik, Pyarron és Toron 
mellett a következő nagyhatalmat a térségben, ők 
azonban elszalasztották a lehetőséget, és amikor egy 
tűzvész alkalmával máig is tisztázatlan körülmények 
között az utolsó Hragadan is odaveszett néhány 
nemzedékkel ezelőtt pompázatos sivasai nyári 
rezidenciájában, akkor egy nagy ígéret vált vele 
együtt porrá és hamuvá. 

A Miszab afr-Harszadáéval ellentétes felfogás 
képviselői viszont úgy tartják, hogy amennyiben a 
Hragadan megbízottja felkeresi az Enciklopédiát, az 
esetben lehet, hogy szerencsétlen nevet kap, és a 
klánnak pillanatokon belül el kell tűnnie a 
történelem színpadáról. Hisz senki nem tudja, hogy 
Abu Abbekben mi alapján választják ki ezt számára, 
és véső soron még az az általunk a fentiekben már 
említett elmélet sem bizonyítható, hogy a 
szerencsétlen nevek hordozói ugyanannak a 
személynek a manifesztációi volnának, akik hiába 
menekülnek az időben előre sorsuk elől.  

Ám akárhogy is legyen, egyvalami bizonyos. 
Aki igazi tolvajnak akarja érezni magát, annak 
egyszerűen be kell kerülnie a Tolvajok 
Enciklopédiájába, mert máskülönben soha nem lesz 
több holmi többé vagy kevésbé jól képzett 
besurranónál. Vagyis nem lesz joga a bőrére 
tetováltatni a dzsad ábécé tizennyolcadik betűjének, 
a Hredzserának, az elhivatottságnak a jelét, és 
számára soha nem válik szakrális tevékenységgé: 
Doldzsah oltárán bemutatott áldozattá a lopás, 
legyen bár az mégoly tökéletesen, már-már 
művészien kivitelezett is. És mivel a közönséges 
tolvajlás nem kevésbé különbözik attól, aminek a 
során az ember lerója a köteles tiszteletet, mint a 
piactéri alkudozást a dzsenn logika legnagyszerűbb, 



MAGUS                                                              A tolvajok enciklopédiája - Rúna 3.3                                       Kalandozok.hu 

4 
 

többszörös szillogizmusokra és egylemmás 
premisszákra épülő teljesítményeitől, legalábbis 
érthető, hogy az idők folyamán annyian próbálták 
bejegyeztetni magukat. Valószínűleg legalább 
részben ebben keresendő az oka annak is, hogy egy 
jelentéktelen al madobai klán alig másfél emberöltő 
alatt nem kevesebb, mint tizennyolc alkalommal 
indított küldöttet Abu Abbekbe, és amikor 
tizenkilencedszerre sikerült elnyerni egy különösen 
szerencsétlennek számító nevet, a Holdvarázslót, 
akkor mégis szinte hivalkodóan gazdag 
örömünnepet rendeztek. „Immár az örökkévalóság 
számára is létezünk”, jelentette ki aznap este a 
klángróf, utalva ezzel a másik okra, vagyis arra, 
hogy a hagyományok szerint a Tolvajok 
Enciklopédiájának első sorait a káoszból frissen 
kiszakított, még majdnem formátlan és képlékeny 
ősmúltban vetették papírra, és egy Enciklopédista 
akkor fogja leírni az utolsó mondatot, mely szerint 
„grededzs en derden il’Dreshdin il Iub” (és itt ér éget 
a Tolvajok Enciklopédiája), amikor maga a bolygó 
is széthullik már. A tolvajok történelmének részévé 
válni tulajdonképpen halhatatlanságot is jelent.  

Nos, ennek a Tolvajok Enciklopédiájának a 
bejegyzései szerint egy év múlva már hírmondó sem 
maradt a klánból. 

A klánok élete 

A dzsad tolvajlás teoretikusai szeretik a klánok 
életét a higanarózsához, ehhez sa pompás sivatagi 
növényhez hasonlítani, mert az ugyanúgy megél a 
legmostohább körülmények között is, és ugyanúgy 
elvirágozhat akár egyetlen éjszaka alatt is, akár a 
tolvajközösségek. Azok, akiknek módjuk volt 
belepillantani a Tolvajok Enciklopédiájába, 
számtalan, egymást követő felemelkedésről, ragyogó 
karrierről, majd ugyanennyi, törvényszerűen 
bekövetkező bukásról beszélnek: egy klán ugyanis a 
legritkább esetben szokott végelgyengülésben 
kimúlni.  

A kívülről jövő fenyegetés már önmagában is 
elég lenne ahhoz, hogy bármikor elkövetkezhessen 
az utolsó perc: a tolvaj életpályáját törvényszerűen 
szegélyező furfangos csapdák, mágikusan 
kondicionált kincsőrők, csapdajelek az okai ennek, 
illetve általában véve az, hogy minden 
varázslónövendék és ezermester szabad prédának 
tekinti a tolvajokat, és rajtuk próbálja ki tudását. 
Nincsen olyan emberi vagy isteni törvény, ami 

elismerné, hogy nekik is lehetnek bizonyos 
jogaik, és hogy minden azét velük szemben 
sem megengedett. A témával foglalkozó 
kutatók számára teljesen megfoghatatlan, hogy 
ha tilos a dzsad világ arénáiban mérgezett 
fegyvert használni a ki tudja, honnan származó, 
egyáltalán nem emberi fenevadak ellen, akkor 
Miszad al Hiddam büntetés helyett miért 
gazdag jutalmat kapott az el hamedi emírtől, 
amikor bemutatta első, a mágia, a méreg és a 
mechanika kombinációján alapuló, különösen 
kifinomult és gonosz szerkezetét. Ha lenne 
igazság, akkor elevenen kellett volna 
kiszögezni a Hitványak és az Árulók irányába, 
vagyis az Észak felé néző városkapu fölé, a 
valóságban azonban elismerés és gazdagság lett 
az osztályrésze, és önfeledten élvezte a tolvajok 
vérén és szenvedésén megváltott jólétet egy 
halálos csapdákkal telezsúfolt és éjjel-nappal 
őrzött palotában, amíg csak utol nem érte a 
hívei iránt egyébként gyakorta közönyös 
Doldzsah haragja. Mert utólag biztosnak 
látszik, hogy valóban Ő elégelte meg a 
szolgasorból kiemelkedett Hiddam packázását: 
miután a legkiválóbb tolvajok is kudarcot 
vallottak, egy névtelen kezdőnek, a további 
életében is szürkének és jelentéktelennek 
bizonyuló Tilam afr-Dzseragának játszi 
könnyedséggel sikerült belopóznia hozzá a 
hálótermébe, és megölnie. Aztán otthagyta 
mellette a grazsra utaló, öklömnyi, fekete, 
rúnajelekkel díszített, gömbölyű követ, hogy 
mindenki számára egyértelmű legyen: itt 
végsőkig tartó leszámolás zajlott, és olyan 
könnyedén sétált ki a mindenki más számára 
halált, sőt, elkárhozást jelentő, sötét mágiakutak 
között, mintha azok nem is léteztek volna.  

Dzseraga még mintegy tíz évig élt. Soha 
többet semmi mással nem sikerült kitűnnie, és 
tulajdonképpen a halála is a lehető 
legáltalánosabb és legszíntelenebb volt, ahogy a 
háromszáz évvel az események után élt 
tolvajtörténész, Juszaf al-Marem fogalmazott. 
Legalábbis tipikusnak tekinthető ugyanis, ha 
egy klántag valamelyik grazs: valamelyik 
klánok közötti, végső leszámolás során veszíti 
el életét. A kívülállók nem is gondolnák, hogy 
legalább annyian esnek egy-egy ilyen véres és 
kíméletlen összecsapásnak áldozatul néhány 
nap alatt, mint ahányan csapdába kerülnek 
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valamelyik nagy kereskedőház 
kazamatarendszerében vagy amit ahánnyal 
a bakó végez.  

Ez az oka annak, hogy egy-egy 
tolvajklán története az egyik pillanatról a 
másikra ér véget, és a győztesek is biztosak 
lehetnek benne, hogy valahol már 
köszörülök a nekik szánt handzsárt. A tolvaj 
életéhez hozzátartozik a halál, tartja egy, 
szerte a Taba el-Ibarában, az alvilági 
testvériségek körében gyakran idézett 
mondás.  

Jellem és viselkedés 

Az eddigiekből valószínűleg már 
sejthető, hogy egyáltalán nem könnyű a 
tolvajok élete, és ez bizony nyomot hagy a 
jellemükön is. Egy klántag rendszerint a 
világ minden táján úgy érzi, hogy felette áll 
a köznapi halandóknak, mert ügyesebb, 
gyorsabb, bátrabb, továbbá foglalkozásából 
eredően fortélyosabb is náluk, és egy dzsad 
tolvaj még hozzájuk képest is öntudatos, 
sőt, már-már beképzelt. Minden adandó 
alkalommal elő szoktak hozakodni vele, 
hogy egyedül a Taba el-Ibarában élők 
kerülhetnek bele a Dreshdin il Iubba, és 
ennek megfelelően egy toroni vagy egy 
aszisz királytolvaj hozzájuk képest csak 
söpredéknek tekinthető. Ami nyilvánvalóan 
nem igaz, de a dzsadok alkalomadtán azt 
sem felejtik el hozzátenni, hogy az első 
tolvaj a későbbi dzsad emírségek területéről 
indult útnak, hogy a Sheral-hegységen 
átkelve elterjessze az új művészetet az 
emberek között.  

Erről a misztikus utazásról persze 
egyetlen hiteles forrás sem emlékezik meg, 
de a dzsad tolvajok azért nem kevésbé 
büszkék rá. Úgy gondolják, hogy ettől a 
legendás, az elvakultabbak által a földalatti 
üregszentélyekben il Duragh, vagyis A 
Létrehozó néven tisztelt férfitől 
származnak, és az ereikben csörgedező 
vérnek tulajdonítják a kiváló 
emlékezőképesség, a szívósság, és az összes 
többi, előnyös tulajdonság adományát. A 
Tibriki Grammatikai iskola egyik irányzata 
azonban ennél jóval elfogadhatóbb 

magyarázatot kínál: mint mondják, a körülmények 
nem engednék meg egy ügyetlen vagy egy ostoba 
tolvaj fennmaradását.  

És valóban gyakran elmondják, hogy az 
ügyetlen tolvaj bolond, a bolond tolvaj pedig halott, 
és szó, ami szó, lehet is a dologban valami. A 
klántagokra vagy a magányos utcai vadászokra 
minden pillanatban iszonyatos nyomás nehezedik: 
állandóan résen kell lennie, készen kell állnia a 
harcra és nap mint nap küzdenie kell. Fel kell 
készülnie a mágiára, akár a varázslónak; a 
fegyverekre, mint egy kardművésznek és a test-test 
elleni küzdelemre is, mintha csak birkózó lenne. Ha 
pedig mindehhez hozzávesszük, hogy járatosnak kell 
lenni a mechanika nehezen kiismerhető és 
szeszélyes művészetében is, akkor érthető, hogy 
miét olyan kevesen felelnek meg ezeknek a 
követelményeknek, és miért hullanak el olyan sokan 
felkészülés közben.  

Az ugyanis korántsem elég, hogy az ember 
elhatározza: a felvételét kéri valamelyik elismert 
társulásba. Sőt, önmagában még a kiváló adottságok: 
az átlagon felülien rugalmas test vagy a legfeljebb 
Menzini-sakkot játszókra jellemző kombinációs 
készség sem elég: egy olyan embernek, akit egyaránt 
fenyegetnek a törvény, az ellenséges klánok 
bérgyilkosai és végül a testvériségen belüli riválisok, 
szívósnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. 
Máskülönben elhullik, akár a férges huridendinnye. 

Ennek persze megvannak a maga árnyoldalai 
is: a tolvajok soha nem fognak kiemelkedő, vagy 
akár csak átlagosan jó verseket írni, hiszen ahhoz 
bizonyos ihletettség kellene; és ugyanígy 
alkalmatlanok az építészet, a fal- és testdíszítő 
művészetek vagy bármilyen más, bizonyos 
érzékenységet igénylő tevékenységekre is. Annál 
közelebb áll viszont hozzájuk a logika: nem is olyan 
régen lábra kapott egy híresztelés arról, hogy 
számos, jelentős északi államfő és politikus zauder 
lenne. Ez persze utóbb legnagyobbrészt rémhíreknek 
bizonyult, és ma már azt is tudjuk, honnét ered a 
történet: tulajdonképpen egy, a tolvajokkal 
kapcsolatos és eredetileg is torz híresztelés torzult el 
még inkább. A negyvenedik vagy negyvenegyedik al 
madobai emír valamikor P.sz. 3560 körül indított 
széleskörű hajtóvadászatot a városában letelepedett 
grammatikusok és logikusok, Dilah al-Birduni 
követői ellen, mert hozzá hasonlóan ostoba, 
személyes indulatoktól hajtott udvaroncai érvelését 
követve arra a következtetésre jutott, hogy mivel 
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minden tolvaj grammatikus meg logikus is, 
kétségkívül egyenlőségjel tehető a tudósok meg az 
alvilági testvériségek közé.  

De túl azon, hogy meglepő járatlanságot árult 
el a logikában (az ismert példa szerint minden 
majomhiéna élőlény, de nem minden élőlény 
majomhiéna), valójában erősen túlbecsülte a 
tolvajokat is. Mert bár igaz, hogy a különböző, a 
tudományok meg a művészetek ápolására 
szakosodott rendek kivételével a világon sehol 
nincsen annyi írástudó, mint a dzsad tolvajok között, 
meglepően kevesen állnák meg a helyüket akár csak 
egy alapszinten képzett vitatkozóval: mondjuk 
valamelyik vallási szekta el Ghadarjával, vagyis 
rábeszélőjével szemben is. És rendszerint ugyanaz a 
helyzet az Abu el Kitah, minden idők legnagyobb 
dzsenn logikusa által meglehetősen lekezelően az 
ostobák logikai iskolájának nevezett politikával is.  

Szervezeti felépítés 

Az átlagos dzsad tolvajklán ugyanis, mire 
felvételt nyer a Tolvajok Enciklopédiájába, 
nagyjából ugyanolyan utat jár be, mint az a vad 
suhanc, aki összeszoruló szívvel lépi át a 
gladiátoriskola küszöbét, és néhány év múlva 
kiválóan vívó bahradaként jelenik meg a porondon. 
Közben nyilván nem lesz ideje arra, hogy mással is 
foglalkozzon a thadzsi kezelésének elsajátítása meg 
a számba jöhető állatok anatómiájának alapszintű 
tanulmányozása mellett, viszont cserébe a bizonyos 
fokú egyoldalúságért, a lehető legalkalmasabb lesz 
egy bizonyos cél végrehajtására. Ami a bahradák 
esetében nyilvánvalóan a vadállat legyőzése és 
rituális feláldozása, míg a tolvajklánok elsősorban a 
fennmaradásra és a terjeszkedésre koncentrálnak. 
Általában nem célszerű tehát holmi kifinomult és 
fölöslege argumentációs technikák elsajátítására 
pazarolni az idejüket, és a szervezeti felépítésük is a 
célszerűségnek van alávetve. A tolvajklánok 
világában egyszerűen elképzelhetetlen az örökletes 
hatalom: mindig és mindenkinek legalul kell 
kezdenie, és ha sikerül túlélnie a kiképzés poklát, 
akkor elkezdhet felfelé kapaszkodni – természetesen 
másokon keresztül. Ismeretes az al amreki 
testvériség, a Láncosok története, ahol a klángróf 
nem tudott belenyugodni Doldzsah 
engesztelhetetlenül szigorú törvényeibe, és maga 
mellé emelte a fiát: mindketten gyors és dicstelen 
halált haltak, mert a tapasztalatlan ifjonc elkövetett 

egy végzetes hibát. És ismeretes az el sobirai 
hatok története is: ez az éppen csak elvegetáló 
klánocska arról nevezetes, hogy nem kevesebb, 
mint egymás után öt alkalommal karült az élére 
egy Hrigarda: az apa, a fiú, az unoka, valamint 
a déd- és ükleszármazott mindegyike a saját 
erejéből küzdötte fel magát ebbe a pozícióba, 
miközben az utódoknak talán még az átlagosnál 
is nehezebb dolguk volt, hisz mindenki a vezető 
pozícióra törő, potenciális ellenfelet látta 
bennük.  

Úgyhogy nekik valóságos vesszőfutás 
lehetett a csúcsra vezető út, pedig az különben 
is szenvedéssel van kikövezve, és mivel a 
részletek klánról klánra többé-kevésbé eltérőek 
lehetnek, mi most a Hatok szertartásrendje által 
megkövetelt lépéseket mutatjuk be úgy, ahogy 
azok Miszab il-Hrigarda, az alapító unokájának 
feljegyzéseiben szerepelnek.  

Tehát az első lépés a klánon kívül 
eltöltött szolgálat: az ember gyakorlatilag 
semmilyen titokba nem nyer beavatást, 
miközben a klánhoz való tartozás minden 
hátrányából részesül annak bármiféle előnye 
nélkül. Ilyenkor sokan el- vagy kihullanak: nem 
bírják a megterhelő fizikai munkát és az állandó 
virrasztást, az ütlegeket, a lehetetlenséggel 
határos feladatokat, és ha van elég magukhoz 
való eszük, akkor valamelyik távoli földre 
induló karavánhoz csapódva menekülnek el a 
folyamatos gyötrelmek elől. A városfalon túlra 
biztos nem éri meg bérgyilkost küldeni utánuk.  

Ha viszont eléggé kitartóak, akkor 
összeszorítják a fogukat és tűrik a szidalmakat 
meg a verést, és megpróbálnak úgy 
manőverezni, hogy közben ne kerüljenek 
szembe egyetlen klántaggal sem. Azoknak 
ugyanis joguk van bármikor, mindenféle 
magyarázat nélkül megölni az efféle 
próbaidősöket, és a Hatoknál kíméletlenebb el 
hamedi Papolók között egy időben valóban 
szokás is volt hajtóvadászatot indítani a felvétel 
előtt állókra. Az ilyen kíméletlen és 
emberigényes, Ranagolnak tetsző módszerek 
nyilvánvalóan azért lehetségesek csak, mert 
hatalmas túljelentkezés van: a jobb élet 
reményében, a tolvajklánok felhajtóinak, a 
Shedredeknek dezinformációinak a hatására 
minden szegény senkiházi tolvaj akar lenni.  
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De ha esetleg eljutna is a jelöltségig 
és nem is végezne vele valaki a felette állók 
közül, akkor is lehetséges, hogy egész 
hátralevő életét ebben a köztes státuszban, 
mindenki kapcájaként éli le: forrásaink 
megemlékeznek egy nyolcvanéves 
öregemberről, aki már tizenhat évesen 
jelentkezett a Hatok klánjába. 

Nem nehéz elképzelni, hogy milyen 
kétségbeeséssel és irigységgel figyelte 
esztendőről esztendőre, amit lassanként már 
olyanok is felvételt nyertek a testvériségbe, 
akik még nem is léteztek, amikor ő már 
kora hajnaltól a klánház kőpadlóját söpörte, 
és végül mekkora volt az öröme, amikor 
végül megkapta a jelet. A Hatoknál ez egy 
ismeretlen, szürke fémből készült 
fémkorong, felszínén mágikus és zagyva 
krikszkrakszokkal: állítólag a klánt alapító 
il-Hrigarda szerzett több tucat ilyet 
valamelyik káoszkori, homokba temetett 
földalatti sírboltból, egy heti járóföldre 
Madab el Sobirától, és némelyek szerint a 
látszólag összefüggéstelen szöveg egy 
másik sík felől olvasva válik csak 
értelmessé. De hogy melyik lenne az a 
bizonyos másik sík, azt a beavatottak sem 
képesek megmondani, miként azt sem lehet 
biztosan tudni, hogy egy jelölt meg fog-e 
felelni a próbán. Pontos adatok híján pedig 
találgatásokra vagyunk utalva: számos 
iratot áttanulmányozva sem sikerült 
kiderítenünk például, hogy mi lett ezzel a 
nyolcvanegy éves jelölttel, de valószínűnek 
tűnik, hogy elbukott. Doldzsah nagylelkű 
ugyan, de egyáltalán nem kíméletes. 

Márpedig egy ilyen felvételi szertartás 
még a leghitványabb, bejegyzett 
tolvajklánnál is halálosan komoly, hiszen a 
különböző feladatok, próbák és rejtvények 
együttese a jelölt további sorsát jelenti, 
mágikus, egyetlen napra vagy akár néhány 
órába összesűrített életpályája. A 
szerencsejátékot módfelett kedvelő dzsadok 
számára az az értelmezés sem áll messze a 
valóságtól, mely szerint az ember a saját 
sorsával játszik szerencsejátékot, de az 
elterjedtebb felfogás szerint tulajdonképpen 
magára a felvételért folyamodó további 
életére vonatkozó jóslatnak is tekinthető.  

És olyanok is akadnak, akik még tovább viszik 
a gondolatot. A Kistestvérek nevű al buharai klán 
beavatottjai egyenesen azt állítják, hogy miként 
megfelelő ismeretekkel felvértezve az adott személy 
további sorsát lehet kikövetkeztetni, ugyanígy lennie 
kell egy olyan klánnak is, aminek a felemelkedése, 
ragyogó karrierje és hirtelen bukása az összes 
tolvajnemzetség sorsát is visszatükrözi és magába 
sűríti. Ezért futárokat indítottak az 
Enciklopédistákhoz, és azt követelték, hogy azok 
adják ki nekik az összes feljegyzést. Bizonyos jelek 
alapján ugyanis arra a gőgös és elbizakodott 
következtetésre jutottak, hogy a keresett törzs éppen 
ők lennének, és amikor a Dreshdin il Iub őrzői 
meglehetősen gúnyos hangú válasz kíséretében 
küldték vissza a klán megbízottainak fejét, akkor 
meghirdették a grazst, és rögtön zsoldosokat is 
kezdtek toborozni.  

Ebben az időben, a P.sz. 3600-as évek derekán 
a Kőtestvérek kétségkívül hatalmuk delelőjén 
voltak: több mint háromszáz karavánjuk járta 
sivatagukat, és legalább hetven kisebb-nagyobb 
emírségben voltak jelen üzletkötő-ügynökeik. 
Egyértelműnek látszott hát, hogy az összecsapásból 
ki fog győztesen kikerülni: egyes feljegyzések 
kétezer-ötszáz, mások kilencezer könnyűlovast, 
gyalogost, íjászt, csatamágust és markotányost 
emlegetnek, miközben Abu Abbek romos falai 
mögött a koldusokat és mozgásképtelen öregeket is 
beleszámítva legfeljebb ha hat- hétszáz lélek élt. És 
mégis a Kőtestvérek maradtak alul a támadásra 
kiszemelt nap reggelén hatalmas, több tízezer fős 
sereg tűnt elő a sivatag mélyéről, színes lobogókkal, 
szinte szó szerint a semmiből, és úgy gázolta le a 
válogatott zsoldos csapatokat, akár egy éhes teve az 
őrizetlenül hagyott nedarfű-táblát.  

Az előző este még ragyogó hadakból alig 
nyolc megtépett és halálra rémült ember menekült 
meg: pokoli szörnyekről és irgalmatlan mészárlásról 
habogtak, hogy menthetőbbé tegyék a bűnüket, de a 
tolvajklán kistanácsa természetesen kivégeztette 
őket gyávaság miatt.  

Ami azonban a dzsad logika szerint még 
mindig nem jelenti azt, hogy a Kőtestvéreknek ne 
lehetett volna igazuk, még ha a váratlanul az 
Enciklopédisták védelmére előbukkanó seregek 
meglehetősen egyértelműen kifejezték is Doldzsah 
akaratát. Legalább olyan egyértelműen, mint a 
különböző tolvajklánok lényegében azonos 
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beavatási szertartásai során, amikor is aki nem méltó 
a felvételre, az meghal. 

A többiek pedig: olykor a nagy többség, 
máskor viszont az elenyésző töredék, mindazok, 
akik méltónak bizonyultak a klántagságra, mágikus 
szerződést kötnek a tolvajbáróval, ami alól a halál 
sem jelent feloldozást. A hagyományok szerint még 
a Hrdagban, a Tolvajok Poklában sem szűnik meg az 
a kapcsolat, ami ekkor jön létre: a Thelthánál kevés 
erőseb kötődés létezik. Nem véletlen, hogy a felvétel 
elnyerésének pillanatát a beavatottak Uiguhnak, 
vagyis újjászületésnek nevezik, és aki átesett már 
ilyenen, az hajlamos azt állítani, hogy kisebb a 
különbség az e- és a  túlvilági élet között, mint 
amennyire eltér egymástól a felvétel elnyerése előtti 
és a felvétel elnyerése utáni állapot. És ha szigorúan 
véve ez a kijelentés nem is állja meg a helyét, hiszen 
a kérdésben mindig csak élő klántagok nyilatkoztak, 
az azért biztosnak tűnik, hogy egy klántag egészen 
más szemmel fog nézni a világra.  

Először is ott van a Theltha; a feltételezések 
szerint valami ehhez hasonló fűzi össze az 
amundokat is, és ha megfelelő számú tolvaj 
kapcsolódik ennek révén össze, akkor megjelenik 
egy alaktalan entitás is, aminek nincsen anyagi teste, 
és ami immár az utolsó klántag elpusztulásáig 
fennmarad. A tolvajokkal foglalkozó, amúgy is 
egymásnak ellentmondó állításoktól, 
személyeskedésektől és zűrzavaros állításoktól 
terhelt tudományának kétségtelenül legvitatottabb 
pontja ez: röviden, teljes a tanácstalanság. Senki 
nem képes megmondani, hogy ennek a 
megfoghatatlan teremtménynek a léte vagy nemléte 
milyen mértékben hat ki a klán sorsára, illetve 
hatással van-e rá egyáltalán, úgyhogy mi is a 
legjobban tesszük, ha sürgősen tovább lépünk.  

Meglehetősen fontos ugyanis a titkos nyelv is: 
minden, bejegyzett testvériség rendelkezik ilyennel, 
és sokáig mindenki azt hitte, hogy szándékosan 
értelmetlenné torzított és zsargonnal megtűzdelt 
dzsadról van. P.sz. 3580 körül azonban egy Raquo 
ab Darasvagan nevű gorviki zsoldos dzsad fogságba 
került, és tulajdonosai eladták az el sobirai éves 
vásáron az akkoriban éppen megalakulóban lévő el 
hamedi Rózsáknak.  

Darasvagannak végül sikerült megszöknie, és 
hihetetlen hányattatások után, melyek során egészen 
Krán határáig sodorták a történelem viharai, sikerült 
valahogy hazavergődnie, hogy megírja dzsad 
nyelven azóta a téma forrásának számító munkáját 

„Derbedzs an ai Dreshduhalin”, vagyis 
Feljegyzések a tolvajokról címmel, és bár 
elfogult révén nem egy ostobaságot, 
megalapozatlan szóbeszédet és egyértelmű 
rágalmat is papírra vetett, egyik megfigyelése 
alapvető jelentőségű. Nevezetesen az, amiben 
beszámol róla, hogy miként érkezett egy 
speciális, a Rózsák által ghuidulnak titulált 
küldött a klánhoz, hogy átadja nekik „az őket 
megillető titkos nyelvet”, ahogyan a gorviki 
fogalmazott. Majd azzal folytatta, hogy „nem 
nehéz hát arra a következtetésre jutnunk, hogy 
más klánok is ugyanígy tesznek szert rá”, és 
hogy szerinte a dolog kapcsolatban lehet azzal a 
valamivel, amit mi, ennek a feljegyzésnek az 
elkészítői néhány sorral feljebb „anyagtalan 
entitásnak” neveztünk.  

De persze ő is csak találgat, és főképp 
azért volt érdemes akár csak ennyi figyelmet is 
szentelni egy ilyen ellentmondásos témának, 
mert a dzsad tolvajok terminológiája szerint a 
Theltha és a titkos nyelv a klán a két fő, míg a 
klán identitását kifejező jelvények (fülbevalók, 
karperecek, nyaklánc-gyűrűk, stb.) és a 
speciális fegyverek a klánszínekkel, a 
rendszerint a dzsad ábécé egyik átalakított 
betűjéből létrejövő klánjellel, a 
szerencseszámmal, és az olykor meglehetősen 
bárgyúnak tűnő, a titkos nyelven 
megfogalmazott jelmondattal együtt azok a 
melléktényezők, melyek együttese 
meghatározza egy-egy alvilági testvériség 
mibenlétét, és ami bekerül a Tolvajok 
Enciklopédiájába is. És ha valaki idáig érve az 
olvasásban azt kérné rajtunk számon, hogy 
miért nem írjuk le legalább nagy vonalakban, 
hogy konkrétan melyikre mi jellemző, akkor 
erre azt válaszoljuk, hogy azért, mert csak a 
négy legjelentősebb emírség területén több mint 
százhúsz fontosabb, és legalább ugyanennyi, 
éppen a felemelkedés vagy a végső bukás felé 
haladó tolvajklánt tartanak számon.  

Úgyhogy azért mondhatunk róluk valamit 
egyáltalán, mert a hierarchia mindenütt 
ugyanaz: a felvett próbaidősből a klánhoz 
tartozó, ám jogokkal még semmiféle joggal 
nem rendelkező senki lesz: már része a 
Thelthának, és viselheti a szakrális 
szimbólumokat. Sőt, hamarosan elsajátítja a 
titkos nyelvet is, és kivételes esetben egyéb 
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kedvezményekhez is juthat, ám tettei felett 
az úgynevezett kistanács ítél: sem élete, 
sem halála nem elég jelentős hozzá, hogy 
magasabb szinten is foglalkozzanak vele. A 
rangban felette állóknak is ugyanolyan 
kiszolgáltatott, mint korábban volt, de van 
egy mérhetetlen eltérés az eddigiekhez 
képest: a különbségek immár csupán 
anyagiak, nem pedig minőségiek. Egy 
tolvajklán beavatottja a teoretikusak szerint 
olyannyira különbözik a kívülállóktól, 
mintha nem is egy bolygón élne velük, és 
nem is egy isten teremtette volna őket: 
legalábbis jellemző, hogy a már említett 
Papolók a nem tolvajokat csendes gúnnyal 
„miramarlakóknak” nevezték. 

Úgyhogy tulajdonképpen az első a 
legnagyobb lépés, és aki belül van, az 
szerencsés esetben feljebb léphet, és 
senkiből hamar számossá válhat. Aztán 
rangossá, erőssé, és némely klánokban 
beiktattak a tolvajbáró helyettese alá még 
egy fokozatot: a tudatosakét, akikből 
tulajdonképpen a számosaknál magasabb 
fokozatúak tetteit megítélő nagytanács is 
kikerül.  

Ezek tehát a száraz tények: a 
tolvajklánok felépítését illetően talán még 
azt kell tudnunk, hogy a Tolvajok 
Enciklopédiájában lefektetett alapelvek 
szerint a ranglétrán lecsúszni nem lehet, és 
a lefokozást a halálbüntetés helyettesíti; 
illetve azt, hogy egy-egy alvilági testvériség 
minden esetben a végsőkig ragaszkodik 
hozzá, hogy az összes szinten legyen 
legalább egy-egy ember. A Hatok a 
nevükben rejlő végzetnek megfelelően nem 
kevesebb, mint ötvenhét évig lappangtak 
úgy Madab el Sobira koszos kis 
sikátoraiban úgy, hogy mindig éppen csak 
megvolt a minimális létszám, és előfordult, 
hogy a klángróf személyesen kényszerült 
lopni, ha nem akart éhezni, mivel minden 
embere betegen feküdt a vackán, és neki 
már annyi pénze sem volt, hogy felfogadjon 
valami gyógyítással foglalkozó varázstudót. 
Minden bizonnyal megalázó helyzet lehetett 
ez számára, különösen, ha meggondoljuk, 
hogy mint megalapulásakor minden klán, a 
Hatok vezetője is azt remélte, hogy talán 

éppen ő fogja beteljesíteni azt a jóslatot, amiben a 
dzsad világ minden tolvajának egy láthatatlan 
birodalomba való egyesítéséről van szó.  

A tolvajok mestere 

Tulajdonképpen majdhogynem riasztó 
belegondolni, hogy milyen nagy hatalom 
összpontosulna annak a klánbárónak a kezében, 
akinek sikerülne végrehajtania ezt az egyesítést. 
Hiszen a tolvajok már így is jelen vannak a dzsad 
mindennapok összes szintjén és színterein, 
manipulálni próbálják az emírek politikáját, 
karavánvezetőket vesztegetnek meg és olykor 
akarva-akaratlanul háborúkat robbantanak ki. 
Fontosságukat jól mutatja az al bugadovashai emír, 
egy törpebirodalom beképzelt és dölyfös 
uralkodójának esete, aki a termést felzabáló homoki 
patkányoknak nevezte a területén tevékenykedő 
Háromszorosok tolvajklánját, majd pedig északi 
fejvadászok segítségével az írmagjukat is kiirtotta: 
az utolsót állítólag saját kezűleg akasztotta fel egy 
tuyanafa alsó ágára.  

A tömegmészárlástól várt felvirágzás azonban 
nem következett be, és hamarosan az is kiderült, 
hogy a Háromszorosok egy nem is elviselhetetlenül 
nagy sáp leszedése ellenében ügyeltek rá, hogy a 
dolgok gördülékenyen történjenek: a kereskedő 
megtalálja a vásárlót és a fellahok a piacot a 
termésüknek, sőt, kapcsolataik révén ők 
gondoskodnak arról is, hogy nagyobb szállítmányok 
érkezzenek külhonból, amit aztán előnyösen lehet 
továbbadni. Vagyis mindenütt ott voltak, és 
miközben ők is jól jártak, a többiek sem jártak 
kimondottan rosszul.  

Ehhez képest al Bugadovashában ma 
legfeljebb sakálok kóborolnak a romos utcákon, 
mert már a dölyfös emír által emlegetett sivatagi 
patkányoknak sem felelt már meg a hely. „A 
Háromszorosak azért bűzlöttek annak az ostoba 
emírnek – írta mintegy ötven évvel később egy 
átutazó abadanai klántag -, mert ők voltak a trágya 
az emír földjein. Trágya nélkül pedig legfeljebb a 
vaskaktusz terem meg...” És bár a példa 
vitathatatlanul kirívó, hiszen a bugadovashai oázist 
nem véletlenül nevezték a Tolvajok 
Paradicsomának, az is kétségtelen, hogy a dzsad 
alvilági testvériségek működése legalább annyi 
hasznot hajt, mint amennyi kárt okoz, és talán nem is 
azért ,mert különösebben jótét lelkek irányítanák 
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őket. Egy, valamelyik dzsad tolvajklán élén feltűnő 
tamari vagy egy emberi alakot öltő zaurak minden 
bizonnyal nem fogja törni magát azért, hogy a 
körülötte nyüzsgő, percéletű és lenézett 
kívülállóknak is jó legyen, de még dzsenn logikát 
sem kell segítségül hívnunk, hogy belássuk: egy 
szegény és megfélemlített városban a tolvajok sem 
fognak kellemesen élni. Ahol nincs közbiztonság, ott 
az emberek nem járkálnak arannyal teli erszénnyel 
az övükben az utcán, és ahol a lakosok szürke és 
névtelen tömegeinek nincs mit enniük, ott még a 
legügyesebb tolvaj sem tud magának kenyeret lopni. 
Úgyhogy akár az is elképzelhető, hogy a dzsad 
logika egyik mesterének, a tolvaj foglalkozást 
választó Miszab afr-Harszadának igaza van, aki azt 
állítja, hogy a jóslatban emlegetett láthatatlan 
birodalom, a tolvajok uralma már meg is valósult, és 
dőreség lenne egy olyan prófétára várni, aki majd 
ténylegesen egy név alatt egyesíti a kisebb-nagyobb 
klánokat.  

De akár még ennél a feltételezésnél is tovább 
mehetünk. Hiszen, jelenti ki afr-Harszda, a 
tolvajokra éppenséggel a rejtőzködés és a háttérbe 
húzódás a jellemző, tehát annak a lehetőségét sem 
zárhatjuk ki, hogy a nagy egyesítés már meg is 
történt, és Tolvajok Mestere már létrehozta mindent 
átfogó uralmát, és talán az Ő akaratának 
megfelelően emelkedik fel az ismeretlenségből egy 
tegnap még ismeretlen testvériség és lobban el a 

másik. „Talán az Enciklopédisták is csak az ő 
terve beteljesítésének az eszközei”, írja, majd a 
tudósoktól szokatlan őszinteséggel azt is 
hozzáteszi, hogy „de hát ez az egész persze 
csak találgatás, és valójában különösnek is 
kellene tartanunk, ha biztosat mondhatnánk egy 
ilyen titokzatos világról, mint a dzsad 
tolvajtársaságoké.” És ennél okosabbat mi sem 
mondhatunk: a végső a végső kérdés 
megválaszolásának a jelek szerint még nem jött 
el az ideje. Lehet, hogy már elindult egy küldött 
valamelyik nevenincs déli porfészekből Abu 
Abbek felé, hogy megérkezését követően 
gyökeresen más irányba folytatódjon a felvilág: 
a tisztes kereskedők, hadvezérek és kisemberek 
élete is; lehet, hogy előbb hullik darabjaira az 
egész bolygó, semmint, hogy megtudhatnánk 
kilétét, és némelyek szerint az sem teljesen 
elképzelhetetlen, hogy a Tolvajok Mestere 
maga Doldzsah. 
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