
 

 

 
 

Enoszuke 
Az ég alatti császárság 
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Jaeda no Kiigata no Udasite no 
Szanetari, Jitomaszaga amatuja már 
három hete ostromolta seregével Maegi 
sziklaerődjét, mindhiába. A nagyurat 
majd’ szétvetette a düh, és ezen az sem 
segített, hogy az utolsó két napban 
három tisztjének parancsolta meg, hogy 
a szatudatori szent szertartásával 
szabadítsák meg méltatlan jelenlétüktől 
a napfényes világot. A katonákon az idő 
múlásával valamiféle zsibbasztó 
fáradtság lett úrrá, a megmaradt tisztek, 
ha csak tehették, gondosan kerülték őt, 
és még közeli bizalmasai is egyre 
gyakrabban néztek össze a háta mögött. 
Szanetari gyűlölte ezeket a pillantásokat, 
gyűlölte a tehetetlenség érzését, gyűlölte 
a szemközt magasodó várat, és 
nemkülönben gyűlölte a nappali 
meleget, az éjszakai hideget, a port 
kavaró széltölcséreket, a tábori élet 
összes kényelmetlenségét.  

Ha csak kicsit kegyesebbek hozzá 
a rjúszúk és az Égi Nevek, akkor már 
rég Hidzsi hegyei között lenne, és 
diadalmasan nyomulna előre Sirakava 
gazdag mezői felé, beteljesítve a család 
gondosan kimunkált tervét, és egyúttal 
öregbítve saját dicsőségét..! De nem: a 
szellemek nem voltak adakozó 
hangulatban – noha a hadjárat előtt 
gazdag ajándékot küldetett Tekirode 
mindegyik templomába – és ez a ... ez a 
nyomorult szuka... 

Szanetari dühében nagyot vágott a 
kezében lévő parancsnoki toihaijal az 
egyik sátortartó cövekre. Már a puszta  

gondolat is az arcába kergette a vért. 
Bronzos árnyalatú bőre sötétebb színt 
öltött, nehéz harci sisakjának állszíjai 
úgy vágtak a torkába, hogy kis híján a 
vére is kiserkent.  

...Egy Atogore! Egy 
felkapaszkodott, nevenincs senkiházi! 
Az ősei alig száz éve még a földet 
túrták valahol Itakurában... Kinek 
képzeli magát egyáltalán, hogy dacolni 
mer a Jaeda klán akaratával? Egy 
orcátlan söpredék... egy utolsó 
bitang... egy... egy NŐ!! 

Lovas futár vágtatott fel a 
dombra; a a verejtékező állat jószerivel 
még meg sem torpant, a hírnök már 
pattant is le a nyeregből. Féltérdre 
hullva, egyik tenyerét a földre szorítva 
jelentette: 

-Amatu-szei, Koszoecsi nagyúr 
seregéről még mindig semmi hír... 

Szanetari szemöldökét 
összehúzva nézett a messzi dombok 
között kanyargó út irányába, mintha 
csak a láthatáron kavargó 
porfellegekből kifürkészhetné atyja 
unokabátyja, Jaeda Kuszoecsi 
késlekedésének okát. De persze nem 
látott semmit, és a megvető lenézés, 
amit kicsiny gyermekkora óta érzett az 
óvatos, örökké aggodalmaskodó 
Kuszoecsi iránt, ezúttal cseppnyi 
nyugtalansággal keveredett. Aztán 
utálkozva fordjtotta el a fejét a 
sátortábor keleti vége felől, mert 
szemébe ötlöttek a Tigrisarcúak néma, 
kevély tartású, hosszú lándzsás 
őrszemei. 
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Azok az átkozott szerzetesek is... Milyen 
arcátlanul pökhendiek... Csak legyek én a családfő, 
majd megmutatom nekik..! Nem tűrök senki 
jöttment papot a klán birtokain.. A pimasz apátjuk 
képéről is letörlöm egyszer azt az alig leplezett 
gúnyt, őseimre esküszöm! „Egy század, amatu-szei. 
Csak száz embert tudok nélkülözni, a legnagyobb 
tisztelettel...” Még hogy legnagyobb tisztelettel... 
Alkudozni mer velem! 

- Velem!! – tört ki Szanetariból önkéntelenül 
is a dühödt mordulás.  

- Igen, amatu-szei...? – lépett elő a háta mögül 
Taroda, a jobb szárny ősz szakállú, őszülő vezére. 
Szanetari némán mutatta, hogy „semmi-semmi”, 
aztán nehézkesen leereszkedett a parancsnoki szék 
lakkozott ülőkéjére.  

Még ez a vénember is... Ha nem lett volna 
apám kagakuja, már rég kiadtam volna a parancsot, 
hogy távozzon a Semmibe. Mihaszna léhűtő, csak a 
kenyeret pusztítja itt nekem öregségére... 

 
Atogore Cunagi, az Atogore klán másodszülött 

fiának asszonya az egyik bástyafok takarásából 
vizslatta a vár előtti dombokon tábort vert ellenséges 
sereget. A jaedák daruszárnyas monját viselő 
katonákon kívül ott nyüzsgött még két kisebb család 
– a Szetama és a Gokkan – majd’ teljes hadereje, és 
feltűnt néhány ismeretlen, északi címert hordozó 
lovas is.  

- Azt mondod, az Urigák? 
Eia, úrnő. 
Talán mégis valami nagyobb jelentőségű 

dolog húzódik emögött az eszetlen támadás mögött, 
tűnődött Cunagi. Nagyszabású északi offenzíva? 
Feléledne a Régi Liga? 

- És a szerzetesek? – Az asszony hátranézett a 
válla fölött; az arcát takaró harci maszk bíborban és 
éjkékben, a Jaeda klán színeiben vicsorgott a 
mögötte csoportosuló férfiakra. – Mit üzent az apát? 

- A Tizenkét Erény kolostorának apátja, a 
jámborságban nevelkedett kogaszasu-szei elfogadta 
a feltételeinket, úrnő – felelte tisztelettudó 
meghajlással az egyik tiszt, egy beesett képű, 
alacsony ifjú. A Tigrisarcúak látszatra bősz 
oroszlánként fognak küzdeni holnap, de 
szükségtelen lesz a kagakukat kivezényelni ellenük a 
falakra. Ha a mi harcosaink megtartóztatják a 
kezüket, ők sem óhajtanak fölöslegesen vért ontani...  

- Erősítésre számíthatnak még? 

- Kuszocsei nagyúr seregét még mindig 
késleltetik a hegyekben tiszteletreméltó férjed 
egységei. A héten érkezhet meg néhány 
gyalogszázad Aszakumarából, íjászok 
Csappából... Kurodai-papok, jamamusák... A 
többi söpredék... 

Cunagi bólintot. Tudta jól: ha nem 
történik valami váratlan, előre nem látott 
esemény, legfeljebb három hétig tarthatnak ki.  

Legalább Kóicsi nincs itt, gondolta 
megkönnyebbülten. Kérni fogom a szellemeket, 
hogy fogadják kegyeikbe... Remélem, Maszae 
bátor muszatasit nevel belőle. 

Hirtelen féltucat hosszú, csíkozott tollú 
vessző csapódott be a bástyafokok közé. Hátul 
az egyik testőr hang nélkül görnyedt össze, 
harci kesztyűjét az oldalához szorította. A 
lakkozott vértlemezek pillanatok alatt sötétre 
színeződtek a rezgő végű nyílszár körül.  

A parancsnokasszony felkapta sisakos-
maszkos fejét; állával kurtán a belső udvar felé 
bökött.  

- Lemegyünk. 
 
...Az összes Égiek, a kis és nagy rjúszúk 

minden nevére! Ez igazán nem sokon múlott... 
Jaeda Kiszinagu, a Jaeda klán 

bölcsességében és hatalomban megőszült 
családfője érezte, hogy a hideg veríték cseppjei 
lassan legördülnek szemöldöke ívéről. Még 
mindig alázatosan lehajtott fővel, földre sütött 
szemmel térdepelt, valósággal beledermedve az 
elköszönés pózába. Fölegyenesedni egyelőre 
nem mert; maradék méltósága súlyos csorbát 
szenvedett volna, ha reszkető lábai közben 
megbicsaklanak. 

Pedig már senki sem volt a díszítetlen 
falú, kamrányi helyiségben. A testőrök egyetlen 
szó nélkül távoztak, magára hagyva a padlón 
térdeplő amatut háborgó gondolataival. Az 
utolsó közülük csak félig húzta be maga után a 
kudzsit; a kintről belopózó huzat alig 
hallhatóan neszezett a bambuszkeretre feszített 
papírselyem lemezek között.  

Testőr... Ismerjük jól a jorikkik 
„testőreit”! Undok, hüllővérű gyilkosok, 
mérgeskígyók és fekélyekkel vert szajhák 
nászának átkos gyümölcsei, ha ugyan emberek 
egyáltalán... Hála néked, Uram, Aki A Delelő 
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Nap Balján Állsz, hogy nem ilyen 
nyomorult halálra szántál! 

- Legalábbis nem a mai napon... – 
suttogta maga elé az öreg amatu kesernyés 
mosollyal, mikor végre erőt vett magán, s 
aprót nyögve kiegyenesedett. Csaknem fél 
évszázada állt a család élén; ennyi 
hatalomban megélt idő csak azoknak jut 
osztályrészül a sorstól, akik nyitott szemmel 
járnak a napfényes világban, és tanulnak a 
ballépéseikből. Tudta hát jól: legközelebb 
elég egy apróbbnál is apróbb hiba, és akkor 
nem a dandzsódai sima beszédű hivatalnoka 
tiszteli meg látogatásával, hanem egy 
kígyóként sikló, néma árnyalak... 

A rettegett amatu, rangidős az északi 
klánok családfői között, Szae-kusari, Takke 
és Jitmaszaga tartományok korlátlan 
hatalmú kényura, bizonytalan léptekkel 
imbolygott oda kedvenc niarei 
karosszékéhez, és rongybabaként omlott 
bele. Ha megengedhette volna magának ezt 
a fajta fényűzést, itt helyben elalél 
megkönnyebbülésében. Így azonban, 
miközben ujjai riadt állatkák módjára 
tapogatták a faragványokat a kuen’shi-
fenyőből esztergált karfán, gondolatai még 
mélyebbre húzódtak az elmét védő finom 
falak mögé, titkos és tilalmas utakon 
kanyarogva.  

Akkor hát... ezek szerint mégis 
sikerült! Pontról pontra minden a terv 
szerint történt... Az öreg nagyúr 
engedélyezett magának húsz 
szívdobbanásnyi felhőtlen, diadalittas 
örömöt, amit tíz szívdobbanásnyi 
sajnálkozás követett, az üggyel járó 
áldozatok miatt. A gondos előkészületek 
temérdek pénzt emésztettek föl, a derék 
Jiguróról meg a csavaros eszű Szaszumiról 
nem is beszélve. Kipróbált, bizalmi 
emberek voltak mindketten, semmi el nem 
tántoríthatta volna őket a Jaedák hűségéről. 
Kiszinagu-szei igazán nehéz szívvel küldte 
őket gyanútlanul a biztos halálba.  

Az ősz amatu hajszálfinom mentális 
emlékeztetőjegyet rótt elméje belső falára, 
nehogy megfeledkezzen a családjukról. Az 
özvegyeket mielőbb újra férjhez kell adni, 
az árvák nevelését bőkezű adományokkal 

támogatni. Jiguro kerek negyven esztendőn keresztül 
szolgálta rendíthetetlenül a Jaedák ügyét; ez  
legkevesebb, amivel leróhatja nekik a háláját. Persze 
egyikük sem volt teljességgel tisztában vele, hogy 
pontosan milyen szerepet osztottak ki rájuk ebben a 
legutóbbi színjátékban, ez azonban semmit nem von 
le érdemeikből. Igen, ennek így kellett lennie... 

Kiszinagu-szei – immáron ki tudja, hányadjára 
– magában ismét gyönyörködve vette számba a terv 
szépségeit, a finom egymásba kapcsolódó 
részleteket. Határtalan mulatságára szolgált, hogy a 
többi ember – ezek az örökké lármázó, büszke, 
független, szeszélyes és veszélyes bábfigurák úgy 
mozognak az Ég Alatti Császárság roppant 
játéktábláján, ahogy a kedve tartja, ahogy a háttérből 
irányítja őket. No persze, a dolog némi kockázattal 
jár. Ha csak egy órácskára is lankad a figyelme, ha 
nem vesz fontolóra minden apró részletet... Ha 
például túl nagy hajlandóságot mutatott volna az 
első tanácskozásokon, amelyek a Liga feltámasztását 
célozták... Ha nem tette volna annyira egyértelművé, 
hogy titkos és tilalmas katonai manőverekre 
készülődik... Ha visszariadt volna két legkiválóbb 
kagakujának feláldozásától... Őszintén remélte, hogy 
a kínkamrákban... de nem, ezt még titkon fontolgatni 
sem tanácsos. Tudatos erőfeszítéssel másfelé terelte 
a gondolatait a Kivizsgáló Hivatalról meg az ott 
használatos módszerekről. 

Akárhogy is nézzük, a gyümölcs beérett, ő 
pedig fedezve van. Sőt, hajlandó a Dandzsódai 
feltétel nélküli kiszolgálására is, magától értetődően. 
A Birodalom tisztviselője ne tudná, hogy mia 
kötelessége? A legteljesebb örömmel... 

Természetesen katonákat is fog küldeni, 
amikor a Hivatal a lázadók ellen fordul majd, hogy 
rendet teremtsen a déli területeken. Azután persze 
kötelességtudóan elfogadja a megtisztelő felkérést a 
birodalmi békevédnök posztjára. Rivális pályázó 
nemigen lesz; hiába kiterjedtebb a békevédnök 
hivatali hatásköre, az amatuk inkább helytartói 
kinevezésre vágynak, mert az szabott időtartamra 
szól, az udvar nem vonhatja vissza bármelyik 
pillanatban. Kiszinagu-szei azonban nem osztotta 
véleményüket. Elvégre nem túl nehéz dolog egy 
tartományban folyamatosan olyan szinten tartani a 
zavargásokat, hogy az még ne aggassza különösebb 
mértékben a birodalmi közigazgatást, egy 
békevédnök állandó működését azonban úgyszólván 
nélkülözhetetlenné tegye. Mindjárt bele is ágyazott a 
gondolatai közé egy másik mentális emlékeztetőt: 



MAGUS                                                                           Enoszuke - Rúna 3.3                                                    Kalandozok.hu 

4 
 

még ma utasítást kell küldenie Kuszoecsinek a titkos 
csatornán! 

Igaz, ha most visszarendeli Kuszoecsit meg a 
katonáit, az ifjú Szanetari alighanem kínos helyzetbe 
kerül. Esetleg még valahol ott is hagyja valahol a 
fogát azon az unalmas hegyvidéken, tűnődött az 
amatu, s ajka késpengényi mosolyra húzódott. 
Sosem tudta igazán megkedvelni elhalt öccse 
nehézfejű fiát. Ilyen leplezetlenül a helyemre törni 
már nem pusztán ízléstelenség – szögezte le 
magában -, hanem egyenesen sértés.  

No persze, ha bekövetkezne az 
elképzelhetetlen, még vár rá egy kellemetlen feladat. 
A hagyomány megköveteli a családfőtől, hogy 
személyesen tolmácsolja a gyászoló anyának a klán 
együttérzését; és természetesen arról is biztosítania 
kell majd, hogy a megboldogult Szanetari-szei 
felbecsülhetetlen hasznot hajtott a Jaedák ügyének 
azzal a nevetséges háborúsdival. Az ősz nagyúr 
gondolatai savanyú fordulatot vettek, ha létezett az 
Ég Alatti Császárságban valaki, akit még 
Szanetarinál is jobban utált, az a sógornője volt. Az 
égiek adják, hogy akkor kelljen utoljára látnia azt a 
dölyfös vénasszonyt! 

Elmélázott a nők és a világ sokszínűségén. 
Szomorkás gyönyörrel gondolt legutóbb beszerzett 
ágyasára, az enneni Onimi bájos arcára. Milyen szép 
is az élet... és mennyi áldozattal jár! S 
tulajdonképpen fölösleges az egész küszködés, hisz 
előbb-utóbb úgyis mindannyian a Semmibe 
távozunk... Ahogy a fölülmúlhatatlan Kesue is 
mondja: 

„Lehullt a szirom 
az almafáról. Halott 

 lepkék a síron.”... 
 
Kedvenc költője – mint mindig – most is 

megnyugtatta. Vett néhány mély lélegzetet, 
kisimított a ruháján egy ráncot, szórakozottan 
végigcirógatta a kuen ’shi-faragásokat a karfán – de 
mert tökéletesen biztos akart lenni a dolgában, a 
karosszékből nem állt fel most sem. Várt tovább 
nyugodtan, mozdulatlanul, mind megbékültebb 
lélekkel hallgatva szíve lüktetését, előbb száz, majd 
kétszáz, utóbb háromszáz dobbanásig.  

Csak ezután emelkedett fel a 
selyemkárpitokról az öreg nagyúr, Jaeda no Kiigata 
no Udasite no kiszinagu, a déli területek befolyásos 
amatuja, a fényes emlékezetű Tennó jeles párthíve, a 
Bal Tanács örökös tagja, a Szertartási Ügyek 

Minisztériumának magas beosztású 
tisztviselője, hogy a hagyományok diktálta 
módon, arcát mindvégig megőrizve visszatérjen 
a szomszédos szobába, türelmesen várakozó 
kagakui és tanácsadói közé. 

 
...kérdő pillantás.. 
- A Jaedák behódoltak, szeiszei... Ahogy 

előre megmondtad... 
- ...? 
Kiszinagu. A vizsgálat tisztázta minden 

vád alól, rendelkezésed szerint. Ügynökeink... 
...legyintés... 
-...az Atogorék és az amatu unokaöccse... 
...legyintés... 
-...és a ...a következő, szeiszei? 
...hosszú, néma csend; a tekintetek 

egymásba kapcsolódtak... 
- Értettem, szeiszei! Parancsod szerint! 
...földet érintő meghajlás. 
 

*     *     * 
 

Köszöntünk Téged, ismeretlen világok 
vándora! Te, aki mohón vágysz újabb és újabb 
csodás tájak, sosem látott kalandok felé, akit 
ellenállhatatlanul vonz a titkokat rejtő láthatár – 
tarts velünk! 

Nem kell vízmarta gályák számító és 
könyörtelen kapitányaival alkudoznod, sem 
gyanús bérvarázslók kétes üzelmeire 
pazarolnod keservesen összegyűjtögetett 
vagyonodat: utunk során mind közül a 
legerősebb mágiát – a képzelet hatalmát – 
fogjuk igánkba.  

Látod? Szempillantás alatt már a Wuiron-
tenger türkizkék habjai fölött vagyunk... Innen 
apró pontoknak tetszenek a toroni hadiflotta 
legnagyobb zászlóshajói is, a partvonalat kísérő 
szigetkaréjok pedig szabálytalan alakú, tarka 
ékköveknek. Szívd tele a tüdőd Antoh sós ízű, 
friss leheletével, és fordítsd tekinteted kelet 
felé! Rohanvást közelednek a tenger 
torkolatának kalmárkirályságai, ahol a 
temérdek smaragdzöld sziget között hasas 
kereskedő konvojok vánszorognak és titkos 
kikötőkből kifutó kalózflották csatáznak. Itt 
nyüzsög a nagy északi birodalmak, a szigetek, 
az egész tengermellék minden gazdagsága és 
élete.  



 MAGUS                                                          Enoszuke - Rúna 3.3                                                             Kalandozok.hu 

5 
 

Hagyd magad mögött e sokszínű, 
forrongó kavalkádot, és fordulj kelet 
északkeletnek! A vjz színe lassan acélkékbe 
vált; a Sinemos-tenger hullámai fölött 
járunk. Ha a szemed éles, mint a sólymoké 
és Arel is kegyes hozzád, balra nézve talán 
megpillanthatod a lakatlan földeken túl 
Niare határhegyeinek – a Yian-Yiel 
hegyláncnak – roppant, ködbe vesző 
vonulatait is.  

De ne álmodozz, figyelj inkább! 
Amott – igen, amott, a hullámokon túl, 
amerre szürkésfehér párát termel a láthatár 
felől süvítő nyugati szél – havas csúcsok 
fehérlenek. Az áthatolhatatlan, sűrű, vak 
ködlepel prémgallérként simul egy hosszú, 
hatalmas sziget köré.  

Itt vagy, megérkeztél. Úticélunk 
kitárulkozik: Enoszuke tündöklik előtted 
roppant hegyeivel, komor fenyveseivel, 
fűzöld mezőivel, aranyfehér rizstábláival – 
a Keleti Óceán gyöngye, a legendás 
szigetország, az Ég Alatti Császárság 
székhelye.  

Tekints végig rajta! Nézz a felhők 
közé magasodó szirtek csúcsaira, a 
tűzhányók izzó torkába, a hegyi kolostorok 
hosszan kígyózó, szalagzászlós falai mögé! 
Ismerkedje meg közelebbről a keleti 
kikötők zajos, zsibongó mindennapjait, a 
piacok halszagát, a Nagy Óceán veszélyes 
vizeiről befutó dszunkák legénységének 
örömét, a mezőkön iszapot túró parasztok 
arcának verítékét, a díszes páncélokban 
feszítő muszatasik népnyúzó kevélységét és 
halálmegvető bátorságát, az országnak is 
beillő területeket uraló amatuk zsarnoki-
ravasz hatalmát! Surranj együtt néma 
árnyként az éjszakában a titkos alvilági 
testvériségek, a tatako-szosik városi 
vadászaival, vagy csempéssz tiltott 
kincseket a vad és vakmerő rauk hajóin a 
barbár ukkók királyságaiból! Harcolj térdig 
sárban gázolva könnyűpáncélos deininként, 
vagy száguldj a hegyi erdők fái között 
csengettyűs császári futárként, a Tennó 
személyes üzenetével hírvivő tarsolyodban! 
Dobolj mágikus transzba révedve 

torudemed előtt, a csillagos égbe kiáltva Mare-a 
szent nevét, vagy játssz néhány parti dzsít az út 
menti fogadók porában Kurodai harsányan kacagó, 
keményen verekedő papjaival! Írj verset a holdak 
fényénél, és bódulj eksztatikus körtáncba Ana-
Amusi illatos bőrű, húsz nyarat látott papnőivel! 
Szenteld életed a kard útjának, vagy eldugott 
kolostorok titokzatos mestereitől tanulj elfeledettnek 
hitt harci technikákat! Add rizsed maradékát a 
kolduló rumatara-szerzetesnek, és okulj Kaoraku 
bölcs papjának példázatain, a templom tökéletes 
kertjében beszélgetve! Látogasd a lebegő világ 
hölgyeit, a daimai-előadásokat – de csak óvatosan: 
ott ne hagyd a szíved vagy a fogad! Csodáld a 
napsugarak önfeledt játékát remekbe készült kardok 
pengéjén, vagy öldöklő csaták után a harcmezőn 
haldokló muszatasikról feszegess le értékes 
páncéldarabokat! Sződd az intrika láthatatlan, ám 
ezer veszéllyel fenyegető szálait az udvar méltóságai 
között, az előkelő családokat irányító családfők 
hatalmi játszmáiban, a Napsárkány mindent látó 
szeme előtt! Kutasd fel az őslakos Riana-ate nép 
titkos szent helyeit a hegyek szívében – de vigyázz: 
senki nem állhat meg a Kivizsgáló Hivatal hatalma 
ellenében...! 

Ám – hacsak nem a halált vagy az idegen 
síkok undok szörnyeit keresed – messzire kerüld el a 
Taidzsukiin nyugati lejtőit! És soha, semmilyen 
körülmények között ne merészkedj a Muszeigan – a 
Ködös Part – túlvilági rémek által kísértett vidékére, 
mert ott már semmiféle rjúszú hatalma nem véd, és a 
néma határőr-szerzetesek csak megcsúfolt, káosszal 
fertőzött tested szomorú maradványainak adhatják 
meg a végtisztességet... 

Csak rajtad múlik... Ha bátorságod nem marad 
el a kíváncsiságod mögött, bizonyára engedsz az új 
tájak, új kihívások csábításának. Tarts hát velünk, 
lebbentsük fel együtt az ismeretlenség fátylát egy 
titokzatos világ csodáiról! 

Vigyázz, indulunk! Vagy ahogy a 
Császárságban mondják: 

A nyílvessző a húron van! 
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