
 
 

Godora története III. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az újdonsült helytartó P. sz. 1011 
és ’14 között végigjárta bizománya 
megmaradt városait, és elrémült azon, 
amit látott. Az Éjidők összes 
megpróbáltatását átvészelt 
„szomszédvárak” önmaguk szánandó 
árnyaiként romladoztak az általuk 
vigyázott régiók szívében. Védműveik 
siralmas állapotban voltak, 
termőföldjeik jó része parlagon hevert – 
Eriont kivéve csak az északi és a déli 
határvidék, Abseron és Ordan 
vonzáskörzete kínált a lakosság számára 
valódi biztonságot és tisztes 
megélhetést. 

Az előbbit – a távol-nyugati 
életvonal hagyományos közbülső 
állomását – mostanra utolsó nemes házai 
is elhagyták, I. Haressyr pedig nem látta 
értelmét, hogy újhitű haszonbérlőit a 
hagyományos módon (ti. a kyr istenek 
nevére) eskesse fel a császár hűségére. 
Pátensben garantálta inkább 
önrendelkezési jogukat, amit ezek után 
az Ordant uraló sogronitáktól sem 
tagadhatott meg. A pagony- és a 
hágóvidék a P. sz. 1011-es és ’13-as 
kettős concilia1 értelemben közjogilag 
függetlenné vált Godorától. 

Az előbbi puszta formalitás volt, 
az utóbbi – a historikusok egyöntetű 
véleménye szerint – 

 
 

 1 Felmondás hiányában máig érvényesek, és 
kimondják, hogy mindkét város örök hűséggel 
tartozik a hajdani s majdani Kyria dom impreor 
által elismert császárának. 

 

az ország utolsó vallási 
indíttatású belháborújának vette 
elejét2. 

Krán és Godon évezredes 
konfliktusának végjátéka P. sz. 1015-
ben vette kezdetét: a délvidéki emberi 
civilizáció bölcsőjéből előbb 
vészterhes hírek, majd elcsigázott 
menekültek érkeztek a Nyugati-óceán 
mellékére. A herceg P. sz. 1018-ban 
hozzájárult, hogy utóbbiak az ötödkor 
óta szunnyadó kyr boltívek3 
segítségével ideiglenes térkapukat 
nyissanak a Shogomand-fennsík és 
Erion között. A gdon magiszterek 
tudománya tette lehetővé a Godorából 
Pyarronra, illetve Enravelre (Erigow) 
nyíló kapuk állandósítását, majd 
összekapcsolását is – az évtized végére 
létrejött a kontinens civilizációs 
központjait manapság összefűző 
kapuhálózat észak-déli gerincvonala. 

Erion térségében ezzel 
párhuzamosan indultak újra az 
anyarégens hyímerai és hergúli 
diadalát követően félbemaradt 
erődítési munkálatok.  
 

 
 
 
2 Ordan számára ez a szerződés biztosította 
azokat a vám- és illetékjogokat, melyek a 
hetedkor derekára a godorai térség 
meghatározó gazdasági és politikai 
tényezőjévé tették. 
3 A hagyomány szerint már az első telepesek 
érkezésekor is ott álltak az yrúeni tábor 
szívében, melyet manapság Kapuk tereként 
ismerünk. 
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Az Uriessyr helytartók letelepedést, 
kereskedelmet és vallásgyakorlást korlátozó 
intézkedéseit a „csonka” Godora kamarája4 nem 
tudta hatályon kívül helyezni – a herceg új 
pátensekkel vagy császárszóval írta felül őket, 
hogy biztosítsa Erion számára a beruházáshoz 
szükséges tőkét és munkaerőt. Számított a viharra, 
de nem tudta, melyik irányból várja… és a 
fogadására sem állt még teljesen készen, mikor az 
Artadros völgyében megszólalt a harci riadó. 

A Kwyn’lior-hátság délnyugati részének 
lusta folyamai5 mentén vándorló waganda 
népelemeket a hajnalkori források egybehangzóan 
veszélytelennek ítélték. Minden bizonnyal azok is 
voltak, de csak a Pyarron szerinti X. század 
hajnaláig – ekkor jelentek meg köztük Khiddón 
kalmárfejedelmeinek déli nomád bérencei, akik a 
pokoli évtizedek alatt észrevétlenül, ám annál 
hatékonyabban hintették el Godora hátsó 
udvarában a becsvágy és az erőszak magvait. 

A hagyomány szerint egy sosem volt 
jövendöléssel mérgezték meg a törzsfők lelkét: 
elhitették velük, hogy az óceánmellék urainak, 
bárkik legyenek is, a régi istenek akaratából 
felmérhetetlen gazdagság és örök dicsőség az 
osztályrésze. Az előbbi terhére jelentős 
összegekkel támogatták a wagandák hadi 
készülődését: aranyuk oly bőven áramlott észak 
felé a hágóvidéken, a folyamközön és az Artadros 
völgyén át, hogy hátasok és fegyverek mellett 
bőven futotta belőle dolamin segédcsapatokra is. 
A Rossz Földeken át délnek tartó szállítmányok és 
embertömegek Toron figyelmét sem kerülték el, a 
császári udvar azonban – noha Godora 
figyelmeztetése a P. sz. 193-as egyezmény 
értelmében kötelessége lett volna – a kivárás 
mellett döntött. Úgy ítélte, az invázió első 
hónapjai jelentősen növelik majd a testvéri 
támogatás árfolyamát. 

A waganda betörés P. sz. 1019 és ’20 
fordulójának Szelleméjén6 vette kezdetét. A horda 
létszáma a források szerint a háromszázezret is 
elérte – ebbe az egykorú krónikák a segédcsapatok 
mellett vélhetőleg az uszályában haladó 
                                                 
4 Született vagy delegált (értsd: közrendű) intertimorok 
alkotta tanácsadói testület; az amranthida helytartók idejében 
vált a kormányzati rendszer részévé. 
5 A Hartalos és a Deft népnyelvi elnevezése. 
6 A liori nomádok évbúcsúztató ünnepe, melyen tárgy- és 
véráldozattal keresik az ősök szellemének kegyét. 

fosztogatókat és egyéb nem hadviselő elemeket is 
beleértették. Godora tíz hadra fogható légiója – 
melyek közül hetet a székváros környéki 
hadigazdaságok tápláltak – elsöprő túlerővel 
került szembe, de bírta az új istenek 
támogatását… és az a Haressyr herceg vezette, 
akinek stratégiai lángelméje a Pyarron szerinti 
1020. esztendő határcsatáiban mind 
kendőzetlenebbül mutatkozott meg. 

A waganda áradat első hulláma átcsapott az 
Artadros völgyének laumi veszedelem után emelt 
védművein, és körülvette Igerythala?7ódon 
csillagerődjét, melyet kétezer fős helyőrség 
mellett nagy számú menekült és jövevény 
védelmezett. A dom impreor két légiót hagyott az 
Artadros jobb partján emelt földsáncban az 
Alapítók útjának védelmére, és öttel8 nyomult 
tovább északkeletnek a bal part erdeiben. Három 
nap alatt közel százhúsz mérföldet tett meg, és 
Vittadior kőhídján átkelve a délnyugatnak tartó 
nomád elővéd két hadoszlopa közé hatolt. A 
közelebbit Igerythalai falai alatt szórta szét, a 
távolabbit öt napra rá, a jobb parti földsáncnál 
kapta hátba, és kíméletlen küzdelemben 
felmorzsolta.9 

Jelentős győzelem volt, de tisztánlátását 
nem homályosította el. Kimerült légióit védelmi 
állásba rendelte az Artadros két partján, és 
Igerythalai helyőrsége mellett a Weilamyr-gátét10 
is megerősítette, mire az északkeleten gomolygó 
por- és füstfelhőkből kibontakozott a támadók 
derékhada. 

Khiddón urai eleinte kajánul, majd 
feszengve hallgatták a Godorából érkező 
jelentéseket. Komoly anyagi áldozatot hoztak, 
hogy bosszújukat beteljesítsék, a siker azonban 
váratott magára, és a hónapok múltával mind 
kétségesebbnek tűnt: Pyarron hágóvidéki 
ügynökei csermellyé apasztották az északnak 
                                                 
7 Igere bélyege. 
8 A konfliktus elő szakaszában I. Haressyr rendelkezésére 
álló csapatok létszámát a becslések tíz és tizenháromezer fő 
közé teszik – zászlaja alatt már ekkor számos kvártélyos és 
külhoni küzdött. 
9 Krad Kvartjának második negyedfordulóját a godorai 
kultúrkörben azóta is Diadalnapként emlegetik. 
10 Építését az amranthida helytartók idejében kezdték és XI. 
Myrínathan országlása alatt fejezték be, zsilipkapui azonban 
még nem estek át a nyomáspróbán, mikor a herceg – aki a 
hagyomány szerint megálmodta a wagandák visszatértét – P. 
sz. 1020 nyarán lezáratta őket. 
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hömpölygő aranyfolyamot… Igerythalai 
falai és a földsáncok meredélyei pedig 
dacoltak a waganda túlerővel. 

A Pyarron szerinti 1020 esős 
évszaka csapadékosabb volt, mint 
emberemlékezet óta bármelyik. Az 
állandó esőzés az erődítési 
munkálatoknak sem vált hasznára, a 
nomád lovasság számára azonban felért 
egy istencsapással: nem csak 
mozgékonyságától fosztotta meg, azután 
az átteleléshez nélkülözhetetlen száraz 
takarmánytól is. Mire a Világgerinc 
ormai felett született hófelhők 
árnyékukba vonták Godora síkját, a horda 
felhagyott Igerythalai ostromával, és 
sátrait elbontva, halottait és sebesültjeit 
hátrahagyva északkeletnek indult az 
Artadros völgyén át. I. Haressyr kísérletet 
sem tett az üldözésre: csapatait 
megtizedelte és a végletekig elcsigázta az 
egész éves küzdelem. 

A tény, hogy a hadra fogott kilenc 
légióból hetet a székváros és környéke 
állított ki, önmagáért beszélt – a herceg 
nyilván hallotta, de nem akarta elérteni 
üzenetét. A nemes házak P. sz. 1021-es 
szemléjén, ahol a testvérvárosok színeit 
már látni is alig lehetett a tűzkék11 
lobogók erdejében, végre felnyílt a 
szeme. Pyarron jelenlévő követe szerint 
„elhagyták a szavak; sörényénél fakóbb 
arccal, magába fordultan ült a helytartók 
trónusán.” Megértette, hogy az ország, 
melynek visszaszerzésére és 
megmentésére felesküdött, végóráit éli… 
és ha renyhülő szíve megszűnik dobogni, 
hagyományait és emlékét is elmossa az 
idő. 

Godorának friss vérre, az ostromlott 
Godon népének menedékre volt szüksége, 
a helytartó kínálta megoldást – a 
Shogomand-fennsík lakóinak áttelepítését 
a császár parlagon heverő földjeire – 
azonban sem az intertimorok, sem 
Pyarron nagyjai nem fogadták kitörő 

                                                 
11 Az ötödkori hideglámpások „tüzének” és 
Godora székvárosának hagyományos színe. A 
hetedkori köznyelv erioni türkizként emlegeti. 

lelkesedéssel. A tervezet sorsát az utóbbiak 
húzódozása pecsételte meg, és mikor az előbbiek 
– három évi huzavona után – formálisan is 
elvetették, I. Haressyr megnyugodott 
döntésükben: belátta, hogy a lépés csak 
elmélyítette volna Krán és az emberfaj 
konfliktusát. 

Hogy a másik lehetőség – Erion 
népességének felduzzasztása és az elnéptelenedett 
régiók feladása – mióta foglalkoztatta, csak 
találgatni lehet. Mivel a P. sz. 1024 tavaszán 
megindult második waganda támadás hírére 
tüstént táborba szállt, és félúton sem járt még, 
mikor pátensét kihirdették, a szöveg 
nyilvánvalóan korábban készült… és a kapcsolódó 
döntések sem egyik napról a másikra születtek 
meg. 

A nevezetes irat, melynek főoldalát – az 
úgynevezett rendelkező részt – Erion hercegi 
irattárában bárki megtekintheti12, a sheralani Új-
Kyria gyászbeszéde és dom impreorának politikai 
végrendelete is egyben: 

  
„Megbizonyosodván arról, hogy Godora 

hagyományainak szentségét s népének 
boldogulását – mi a földi s az égi Fényesség 
számára egyként kívánatos – jelen határok közt 
szavatolni nem lehet, mi, I. Haressyr, az Utolsó 
Part császári helytartója és seregvezére, a távol-
nyugati pagonyok s hágók Morgena kegyelte őre, 
Riegar és Írevyn13 testvére, Toron és a két Gdún14 
barátja, a mai napon és órán az alábbiakat 
határoztuk el: 

Óhajtjuk és elrendeljük, hogy véreink s azok 
vérei külső-godorai lakó- s őrhelyüket 
hátrahagyván székvárosunkba, Erionba mielőbb 
visszatérjenek, hol a Fényesség kegyéből új otthon 
s új élet várja őket. 

                                                 
12 A terjedelmes indoklás, melyben a dom impreor 
településenként tárja a császár elé Godora siralmas állapotát, 
sosem került nyilvánosságra – pedig nyilvánvalóvá teszi, 
hogy azt, ami a köztudatban a waganda invázió 
következményeként él, anélkül is csak elodázni lehetett 
volna, elkerülni nem. 
13 Ervföld; az Északi Szövetség előtti fejedelemségek 
birtokainak kyr kultúrkörben használatos, mára archaikussá 
vált elnevezése. 
14 Kelet- és Nyugat-Godon; a korai hetedkor népei nem 
húztak élesebb határvonalat a gdon kultúra shogomandi és 
dorlani ága között. 
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Óhajtjuk és elrendeljük továbbá, hogy fent 
nevezett Erion falai a sokaság buzgalma s az 
istenek kegye által mielőbb összezárassanak;15 
hogy légióink ébersége el ne lankadjon, városunk 
– az első s az utolsó, hol Godora szíve lüktet – 
minden bajtól megóvassék, s a holdak hulltáig 
hirdesse az ősök nagyságát s a bátrak 
dicsőségét.” 

  
Az ékesszólás – a tekintélytisztelettel és a 

közelgő veszedelemmel karöltve – megtette a 
magáét. Mire a herceg Hasmur alá ért, a 
környéken már egy lelket sem talált. Külső-
Godora települései kísértetvárosokká lettek, útjain 
tíz- és százezrek vonultak nyugat felé, hogy a 
Fényesség oltalmában várják ki a vihar elvonultát. 

Akadtak persze, akik az ellenkező irányba 
tartottak. Gyalogszerrel és lóháton, két-
háromszázas csoportokban rajzottak ki Erionból, 
ahová nemrég érkeztek a hullámok hátán, a 
Világgerincen vagy a déli pusztákon át. Ábrázatuk 
éppoly különös volt, mint az öltözékük és a 
fegyverzetük és a kiejtésük; hogy a helytartó nevét 
ismételgetik, a godoraiak többsége számára akkor 
sem volt egyértelmű, mikor útba igazították őket a 
légiók gyülekezőhelye felé. 

Ezek a sodródók,16 Százéltű Haressyr 
külországi fivérei és nővérei alkották a védelem 
vastartalékát – a titkos ármádiát, melynek 
létszáma napról napra nőtt, és a tydmarri ütközet 
előestéjére a tízezer főt is meghaladta. Legtöbbjük 
hírnévre és gazdagságra vágyott, némelyikük új 
hazát és távlatokat, feledést és megtisztulást 
remélt. Akadtak, akik beérték egy hellyel a 
sorban, ahol elrejtőzhetnek önmaguk és a világ 
elől, és olyanok is, akik maguk sem tudták, mit 
keresnek, de a többiekkel együtt hitték, hogy 
Erionban meglelhetik. Volt olyan jó okuk harcolni 
és meghalni érte, mint bárkinek a hatodkor hajnala 
óta… a gyorsan közeledő wagandákat is beleértve. 

Az 1024. évi hordát a hivatalos források 
százötvenezresnek mondják – a korabeli 

                                                 
15 A pátens legtöbbször idézett sora; a közkeletű tévhittel 
ellentétben nem a falépítés megkezdésére, hanem annak 
mielőbbi befejezésére (ti. az elkészült szakaszok 
összekapcsolására) vonatkozik. 
16 A godorai szállással és ajánlással nem rendelkező 
szerencsevadászok, fegyveres átutazók gyűjtőneve. Számos 
hasonlóval együtt tette archaikussá a P. sz. 1200-as évek óta 
használt „kalandozó”. 

megfigyelők száztíz-százhúszezres becslése 
gyaníthatóan közelebb áll a valósághoz, és a 
khiddóni aranyfolyam elapadásának 
következményeit is hívebben tükrözi. A nomádok 
túlereje még mindig nyomasztó volt, törzsfőik 
azonban nem rendelkeztek a kihasználásához 
szükséges stratégiai szemlélettel, és továbbra is 
nélkülözték a harcmodorukhoz igazodó szakrális 
támogatást17. 

Mire a titkos ármádia a gyülekezőhelyre ért, 
felsorakoztak Godora csapatai is. Az 1020-as 
inváziót megfékező nyolc légióból hat volt hadra 
fogható, de teljes értékűnek csak a fele számított 
– hármat az erioni város- és kikötőőrség 
állományából kellett feltölteni. A waganda 
lovasíjászok százezres tömegével I. Haressyr 
huszonnégyezer, jobbára szálfegyveres 
gyalogosa, háromezer lakún könnyűlovasa és 
ezerhétszáz pagonyosa, a pyarroni kontingens 
százötven Krad-lovagja és a korszak tízezer 
válogatott szerencsevadásza állt szemben. 
További négyezer fegyveres Igerythalai falain és 
az Artadros menti földsáncokban, az Ordanból 
érkezett egyetlen tűzvarázsló a közeli romváros 
Sogron-szentélyében várta, hogy eljöjjön az ő 
ideje. 

A tydmarri csatának hatalmas és 
szerteágazó irodalma van. Nem kis részben a 
főszereplő, I. Haressyr jóvoltából, aki ifjúkora óta 
tudatosan építette személyiségét, és gondja volt 
rá, hogy a szellem embereinek – bárdoknak, 
krónikásoknak és történészeknek – nemzedékekre 
elegendő témával szolgáljon. 

A századok során sokan és sokféleképp 
próbálták magyarázni, miért és mire vesztegette el 
a táborba szállását követő napokat. Hogy miért 
nem tette azt, amit a szakértők többsége szerint 
tennie kellett volna: miért nem rendelte el 
Igerythalai kiürítését, hogy helyőrségével a 
földsáncok védőit vagy saját csapatait 
megerősítse; miért választott felső-godorai 
csatamezőt az Artadros-völgyi helyett; miért nem 
avatta be kapitányait és a szövetséges 

                                                 
17 A waganda sámánok számára a ló – és minden más 
melegvérű lény – tabu volt, így szó szerint csak kullogtak az 
események után. Khiddón déli nomád ügynökei kevesen 
voltak ahhoz, hogy érdemben befolyásolják az események 
alakulását, és kiemelt célponttá tették őket megkülönböztető 
jegyeik. 
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megfigyelőket terve részleteibe… hogy 
csak a legnyilvánvalóbbakat említsük. 

Akik még életében feltették neki 
ezeket a kérdéseket, azt a választ kapták, 
hogy mindennek megvan a maga helye és 
ideje. Sosem ismerte el, hogy amit a 
Külső-Godora feladása és a wagandák 
érkezése közti napokban tett, nem tudatos 
kivárás, hanem tétovázás volt. Magába 
fordult, hogy számot vessen életével, 
megvonja helytartói működése 
mérlegét… és utat találjon az eshetőségek 
rengetegén át az Erion számára 
legkedvezőbb végkifejletig. 

Híres volt arról, hogy sosem lép be 
ajtón, míg nem ismeri legalább két 
földszinti ablak helyét. Négy éve tudta, 
hogyan egyenlítheti ki az esélyeket és 
fékezheti meg a betolakodókat Godora 
hátsó kapujában. Négy éve várt a 
lehetőségre, ami az arra érdemeseknek 
sem mindig adatik meg; a csatára, amivel 
nyomot hagyhat maga után a világban. 
Tisztában volt vele, mit és mikor kell 
tennie, hogy a győzelem és a túlélés 
biztos legyen – afelől támadtak kétségei, 
jó-e, ha győz, és túl kell-e élnie 
egyáltalán. 

Az udvartartása tagjainak 
tulajdonított feljegyzések és levelek 
(noha eredetiségüket sokan kétségbe 
vonják) közvetett bizonyítékok sorával 
szolgálnak vívódására. A jelek szerint 
nem csak azzal számolt, hogy alulmarad 
az ütközetben – fontolóra vette azt is, 
hogy magával együtt veszni hagyja. 
Nyomasztotta Godon sorsa, az áttelepítési 
tervezet kudarca és nevelőapja, XI. 
Myrínathan példája, aki a legjobb 
szándéktól vezérelve hozta legrosszabb 
döntéseit. 

Keserűségét csak fokozta, hogy 
Ordan képviseletében ifjúkori szerelme 
tért vissza hozzá – egy Gway’rín házbéli 
myressa, akit hazájával együtt veszített el, 
és fél évszázada halottnak hitt. 
Szenvedélyük mit sem enyhült, a 

Tűzkobra jegyese18 azonban nem rendelkezett 
többé saját lelkével… és nem is titkolta, hogy 
néhány éjszakányi lángolás a legtöbb, amit adhat 
neki. 

Haressyrt irtóztatta a kilátás, hogy hátralévő 
idejében egy városnyi Godora magányos hercege 
lesz: nem ilyen befejezésről álmodott, mikor 
Umbyarból útra kelt. Csábító volt a lehetőség, 
hogy a könnyebb úton, elaggott megmentő helyett 
kortalan mártírként vonuljon be a történelembe. 
Talán meg is tette volna, ha Arel a hatodik nap 
hajnalán ki nem zökkenti tépelődéséből: az 
égzengésbe, mely a partvidék felett kezdődött, és 
messze északon ült el, a Sheral ormai is 
beleremegtek. 

Godora dom impreora nyitott szemmel 
hevert a hátán. Mikor sátra tetején dobolni kezdett 
az eső, megrázta magát és feltápászkodott. Az 
utolsó jelet fertályórával később kapta meg 
odakint: a parancsra váró kapitányok közt egy 
Bogúm nevű ervre19 ismert, aki a fejedelmek 
belháborújában ellene harcolt, és néhányszor a 
kardját is megmártotta benne. 

Az ifjú Eniq Gwon20, aki az erigowi 
kompánia tagjaként a viszontlátásnak is szem- és 
fültanúja volt, a Legendák és enigmák lapjain így 
ad számot róla: 

  
 
„– Mit hoztál? – kérdi a helytartó a 

kapitánytól. 
– Lándzsákat – feleli amaz. 
– Jófélék legalább? 
– A legjobbak. – Bogúm a helytartót 

hercegnek, úrnak nem címezi; a szemébe néz, 
ahogy egyenlők közt szokás. – Harcolni és halni 
jöttek. Az esőt nem bánják, az ellent nem félik… s 
most, hogy sátradból előmásztál, tán lesz is, ki 
utat mutat nekik. 
                                                 
18 Az önkéntes tűzáldozat egy formája, melyet Ordanban a 
hetedkor dereka óta nem gyakorolnak. Alanya a létezés 
emlékeivel táplálja a tüzet, melyben emberi valója 
elenyészik… és Fehérlángként emelkedik ki annak 
hamujából. 
19 A tydmarri csatában Godonért küzdő nációk mindegyike 
magáénak vallja a sodródó kapitányt; az epizód félszáz 
nyelven és változatban ismeretes a hetedkor végi Yneven. 
20 Kora-hetedkori erv énekmondó, elbeszélő költemények és 
históriai románcok iskolateremtő szerzője. A kontinentális 
kultúrában ő testesíti meg északföldi kalandozó-bárd 
őstípusát. 
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A helytartó bólint, s tűnő mosollyal 
nyugtázza a zászlók sáncról sáncra röppenő jelét: 
odafentről a zápor függönyén át is látszik a folyó 
mentén délnyugatnak özönlő nomád sokaság. 

– Szemből már ismersz21 – fordul a 
kapitányhoz, ki épp olyannak látja most, mint 
legkomiszabb álmaiban valahol messze, valaha 
rég. – Ebben a harcban oldalról is 
megismerhetsz… de várnod kell vele egy napot. 

– Nekik mondd – int északkeletnek Bogúm. – 
Kérd szépen, s megtorpannak; tán még tábort is 
ütnek a kedvedért. 

– Weila fogja megállítani őket. – A helytartó 
égnek fordítja arcát, s hunyt szemmel élvezi a 
zápor hűvösét. – A sorsok égi kovácsa, ki hazámét 
s szerelmemét is megkönnyezi, mielőtt a nap véget 
ér. A következő az enyém lesz… s a tiéd, hogy 
Godora háláját kiérdemeld, lándzsáidnak pedig 
olyan dicsőséget szerezz, mi egy ezredév alatt sem 
halványul el. 

– Megteszem – dünnyögi Bogúm. – De nem 
lesz olcsó mulatság. 

– Sosem az. – A helytartó rányitja szemét, 
biccent… aztán övéihez fordul, hogy megadja a 
jelet, ami fények, színek s ki nem mondott szavak 
útján szárnyal tovább a Weilamyr-gát őreihez: 
eljött az idő.” 

  
 
A zsilipkapuk megnyitását követően az 

Artadros-völgy godorai kijáratára – és a 
földsáncok látótávolában szétbontakozó hordára – 
sötét áradat zúdult a jobb part meredélyén. Ezreket 
sodort magával egy szemvillanás alatt… és 
további ezreket temettek el vagy morzsoltak szét a 
nyomában járó sár- és kőlavinák. Napközépre a 
Tydmarr és Igerythalai közé eső folyószakasz 
márgarőt vizű, folyvást háborgó tengerré 
változott; meredek partjai, fatörzs-szigetei és 
tetemek alkotta zátonyai közt emberek és lovak 
tömege küzdött az életéért. 

Azok, akiket az áradat első hulláma a 
sáncokig sodort, elevenen merültek alá azok 
felázott falába, örökre eltűntek az uszadék 
középen növekvő torlasza alatt, vagy egymást 
tiporva próbáltak feljebb kapaszkodni – sokukat 
így is agyonnyomták az örvényben forgó 

                                                 
21 Az erv felfogás szerint az ellenségek szemből, a barátok 
oldalról, a szeretők hátulról vagy délről ismerik egymást. 

fenyőszálak, át- meg átjárták a kétfelől záporozó 
nyílvesszők, vagy visszarántották az utánuk 
jövők. 

De túl sokan voltak, és egyre többen 
csapódtak hozzájuk mindenfelől. Velőt rázó 
farkasüvöltéssel biztatták azt a déli nomádok 
vezette csoportot, melynek már-már sikerült 
megvetnie lábát a bal parti sáncon… és nem csak 
az ő reményeik illantak el, mikor az 
uszadéktorlasz tetején megjelent, majd lángokba 
öltözött a Tűzkobra jegyese. 

A testéből kiinduló lobbanás – mely Eniq 
Gwon szerint „tékozlón ontotta a régmúlt nyarak 
hevét” – a márgától és vértől vöröslő vizet gőzzé, 
az eleven húst porrá és hamuvá változtatta. Weila 
könnyei bőven hullottak, de sáncoktól 
északkeletre sosem értek földet: elnyelte őket a 
pára hatalmasan gomolygó, elfúlt sikolyokat 
visszhangzó fellege. Ahogy a völgyet bevilágító 
tűzoszlop véső, önemésztő fellángolásában az 
égig csapott, perzselő szele roppant félkörben 
söpört végig a tájon, a nemlétbe taszítva azokat is, 
akik úgy hitték, megbújhatnak előle a völgyfalak 
sziklái közt. 

Mire az elszenesedett torlasz átszakadt, és 
szabaddá tette az Artadros útját az óceán felé, 
Godora kapujára csend ereszkedett. Napszálltára 
elállt az eső, de a felhőpaplan csak éjközép táján 
hasadt meg: a zeniten kéken szikrázott Cor 
Cathra, a Vigyázó, az ősök vezérlő- és 
szerencsecsillaga. 

 
 
 
I. Haressyrt a személyes veszteség sem 

gátolta meg abban, hogy legendáját tovább 
színezze. Kapitányaival éjszakázott a vártán, 
tűzrevalónak Uriessyr pátenseket, a szívfájdalom 
ellen erv kadart22 használt – utóbbit olyan 
eredményesen, hogy hajnalig nem csak Bogúmot 
és társait fogadta testvéreivé, az előbbi tizenhét 
éves unokáját23 is eljegyezte, és százak füle 
hallatára nyilvánította ki, hogy míg Erion falai 
állnak, kapui sem zárulnak be „a szerencse 
                                                 
22 Mézes gyümölcspálinka; mértéktelen fogyasztása (a 
hordók falán tenyésző nyákgomba kiszűrhetetlen törmeléke) 
átmeneti színvakságot okoz. 
23 P. sz. 1058-ban bekövetkezett haláláig a herceg hitvese és 
három gyermekének anyja; az I. Haressyr örökébe lépő VI. 
Maurydan legidősebb lányuk elsőszülöttje volt. 
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kísértői és kovácsai, a nagyvilág 
helytartók kegyelte bajnokai” előtt24. 

Akik Százéltű Haressyr egyetlen 
uralkodói erényének a szerencséjét 
tartják, előszeretettel hagyják figyelmen 
kívül a tényt, hogy pályafutását 
kalandozóként kezdete. Ő maga sosem 
feledkezett meg róla, és lélekben 
mindvégig az maradt. A magafélék 
szemében nem az tette naggyá, amit elért, 
hanem az, ahogy megélte… és a maguk 
módján díjazták azért, hogy diadémmal a 
fején is „mer” egy lenni közülük. 

Erion szívében álló szobra körül ma 
is ott állnak azok a szerencsevadászok, 
akik a rákövetkező napon vele küzdöttek 
a wagandák maradéka ellen. Tudták, 
hogy halni készül, barátságtalan dolgokat 
dünnyögtek a csillagos homlokú, 
elengedni és továbblépni képtelen 
fajtájáról… de egy percre sem tágítottak 
mellőle. Mágiával és acéllal fedezték, 
pajzs híján testükkel óvták a komolyabb 
sérülésektől, és vállukon cipelték 
Tydmarr alól Erion keleti kapujáig, 
miután – számára is meglepő módon – 
túlélte diadalát. 

További harminchat évig ült 
városnyi országa trónján, melyet 
elmúlásakor már országnyi városként, a 
kontinens legősibb és legnépesebb emberi 

településeként tisztelt a világ. Légióit elbocsátotta, 
gyermekeit és azok gyermekeit fegyverforgatás 
helyett a kapcsolatépítés és a kiegyezés 
művészetére okította… s bár több csatát nem 
vívott, felhajtói és kalandozói révén apróbb-
nagyobb győzelmek sorát aratta világszerte. Híres 
szerencséje kitartott, Khiddón kalmárfejedelmeitől 
azonban a P. sz. 1024-es fiaskót követően végleg 
elpártolt a maguké: a waganda hadigépezetet 
ármánnyal és arannyal összekovácsoló tizenegy 
koronás fő közül hét egy évtizeden belül, a másik 
négy a rákövetkező két évben elveszítette trónját. 
A hajdani szövetségesek közt P. sz. 1039-ben 
fellángolt, kisebb megszakításokkal háromszáz 
éven át dúló háború – mely a városállamok közül 
ötöt örökre letörölt a délvidék térképéről25 – az 
egyéni sorsok nyomon követését is nehézkessé 
teszi, hitelt érdemlő pyarroni források26 azonban 
egybehangzóan állítják, hogy a volt 
kalmárfejedelmek egyike sem halt természetes 
halált. 
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Szerző: Gáspár András és Jan van den 
Boomen 
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25 A megmaradt települések P. sz. III. évezred 
hajnalán kötött egyezményükben vették újra 
használatba a P. e. II. évezredben kinőtt Hat 
Város nevet. 
26 Hitelt érdemlő pyarroni forrás alatt az esetek 
többségében (itt is) a Szent Város 
titkosszolgálata értendő. 

24 E szóbeli – a kyr precedensjogban fogadalom 
értékű – elkötelezettségen alapszik a 
kalandozók kiemelt státusza, melyet sem I. 
Haressyr országlása alatt, sem azóta nem 
kérdőjelezett meg senki. 
 


