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Erion, P.sz. 3689, Kyel Végítélet hava 
 

Erion városoknál is nagyobb kikötőjében még mindig haragos habot vetett a 
szilaj paripaként tomboló tenger. Bár már késő délutánra járt az idő, kevesen 
mutatkoztak errefelé. A haldoklók kétségbeesett elszántságával fel-feltámadó szélben 
kavargó vízpermet szinte mindenkinek elvette a kedvét. Csupán néhány szürke ruhába 
öltöztetett jurh – a kikötői negyed tulajdonába tartozó rabszolga – serénykedett, hogy 
eltüntesse a napok óta tomboló vihar után maradt romokat. A vihar szíve már messze 
nyugatra tombolt a végtelen óceán felett.  A szélben kerengő sirályok fülsértő 
vijjogások közepette fürkészték a mindent betöltő tajtékot néhány ízletes falat után. A 
kép nem volt szokatlan az itt élők számára. Évente kétszer, a hideg illetve a meleg 
évszak során, emberemlékezet óta eképpen folytak a dolgok. A természet tette, amit 
tennie rendeltetett. Napokkal korábban, valahol a Sheral hófödte csúcsai közt, egy 
hűvös hajnalon szellő támadt, hogy később aztán őrjöngő szörnyetegként érkezzék meg 
a városok városa fölé, majd mikor kitombolta magát, a világ vége felé vegye útját. 



Gavarra’nellah, a Föld lehelete, az itt élők így hívták ezt a szelet. Tudták róla azt is, ha 
majd ismét fordul a kerék, közel fél év múltán újabb szellő támad a nyugat messzi 
óceánjai fölött. Az onnét érkező vihar ismét megkeseríti a város lakóinak életét, de 
egyúttal kisepri az Eriont akkortájt megülő forróságot, jelezvén mindenkinek, 
hamarosan elköszönnek a meleg évszak napjai. 
 

A déli hullámtörők mögül előtűnő 
galleon leginkább tépett madárra 
hasonlított ebből a távolságból, pedig az 
Erioni kapitányok céhének egyik 
legdrágább tengerjárója volt. Amint 
közelebb ért egyértelművé vált, hajót és 
tengerészt próbáló viharokon keresztül 
verekedte el magát idáig. Vinyard 
Altaberron kapitány most a rá olyannyira 
jellemzőnél is mogorvább arckifejezést 
öltött fel Erion városának üdvözlésére. 
Őszintén hitte, hogy erre a bosszúságra 
minden oka megvan. Már egy jó hónapja 
forrt benne a méreg, és most végre eljött a 
napja annak, hogy az oly sokáig béklyóba 
vert dühét kiokádja magából. A női szíveket mindig megdobogtató vonásokkal bíró 
navigátora, Arel felkentje, egykedvűen topogott a kapitány mögött. Istennőjének – és 
persze neki – nem kis szerepe volt a hajó biztonságos révbe érésében.  Ő jól ismerte az 
idősödő férfit. Évek óta tevékenykedett a hajóján és így pontosan tudta, mire számíthat 
most tőle.  

A hajó közben kényelmesen a soros móló mellé simult, ahol a kikötőszolgák 
gyakorlott kezei segédkeztek a kötelek rögzítésében. Altaberron rutinos léptekkel 
iparkodott le a matrózok által sebtiben keresztülvetett pallón. Mélyen vallásos ember 
lévén rövid, de őszinte imát mormolt a Tengerúrnőhöz. Az ájtatossága persze hamar 
véget ért. A megkönnyebbült vonások helyére újfent borús és vészjósló arckifejezés 
kúszott. A szemerkélő esőben ellentmondást nem tűrő határozottsággal indult meg a 
céhház hatalmas pókként terpeszkedő, két emelet magas épülete felé. A kapitány 
távolban járó gondolatai révén gyorsan telt az út. Egymást kergették fejében a tervek 
arról, miképp teszi helyre a céh regnáló intézőjét. Ábrándozásából egy ismerősnek vélt 
– gyűlölt, félt(?) – hang zökkentette ki. A koldus, aki megszólította, épp a céhház 
díszes kapuja mellé vette be magát a csapkodó zápor elől. Altaberron tiszta szívből 
utálta az öreget a különös, sejtelmes jóslataival együtt.  

– Varpaal, tüntesd el ezt a nyomorultat az útból! – sziszegte összepréselt ajkai 
között, melynek eredményeképp a navigátor együttérző mozdulatokkal arrébb 
támogatta a vak jövendőmondót, közben lopva néhány rezet nyomott a markába. 

 



 
Ian Mandagorr tettetett meglepetéssel 

nyugtázta, mikor Vinyard Altaberron bejelentés 
és kopogtatás nélkül tépte fel méretes és díszes 
fogadószobájának ajtaját.  

– Hagyja a kellemkedést! – fojtotta belé a 
szót az érkező. – Halaszthatatlan beszédem van 
magával!  

–   Mit tehetek a Hetek egyikéért? 
– A tíznaposra tervezett utam Abseronból 

ideáig közel hetven napig tartott! A hajómat 
elragadta a Gavarra, emiatt útba kellett ejtenem 
a Pazberu fokot. Tudja mekkora kerülőt és 
veszteséget jelentő kiesés ez? Tisztában van vele? 
… és hogy miért nem kötöttem ki a Nyugati határszigeten? … hogy feltöltsem a 
készleteimet, vagy kihúzzam, míg csitul a fergeteg? – a türelmesen pislogó intéző tudta, 
erre nem várnak tőle választ. – Mert az a nyomorult torony elsötétült! Csupán Antoh 
kegyelmének köszönhetjük, hogy nem végeztük mindannyian a sziget körüli 
zátonyokon! Így is törött kormánylapáttal sodródtunk még két napig! Mi, a céh 
komoly készleteket küldünk az ottaniaknak, és a maga dolga lenne biztosítani, hogy 
minden a kontraktus szerint történjék. Követelem, hogy haladéktalanul, ha kell 
személyesen vizsgálja ki a történteket! 

Ian Mandagorr, a céh intézője, akit jól láthatóan a hallottak nem zökkentettek 
ki a nyugalmából, türelmesen kivárt néhány szívdobbanásnyit, hogy a kapitány kívánja-
e folytatni a monológot. Amikor az nem következett be, nyugodt hangon válaszolt. 

– Nézze kapitány, emlékeim szerint a legutóbbi negyedéves konklávé alkalmával 
az egyik … igen, épp Dorbodo kapitány személyesen indítványozta, hogy a céh 
vizsgáltassa ki a nyugati végeken, azaz az említett sziget környékén megszaporodott 
hajóeltűnéseket. Ám, ha emlékszik, Ön is azok közt volt, akik ezt akkor megvétózták.  

– Mi? – nyögte magáról megfeledkezve a vádlók kényelmes szerepéből 
kizökkentett kapitány.  

– Igen-igen! – felette rögvest Mandagorr, és tettetett sietséggel kutakodni 
kezdett a robosztus íróasztalának egyik szélső fiókjában megbúvó pergamenek között.  

– Hagyja ezt! Engem hidegen hagynak a papírjai – állította le a keresgélést a 
zavarán épp úrrá lett Altaberron. – Követelem, hogy inkább haladéktalanul cselekedjék!  

A megszólított férfi gondterhelten markolászta tán sosemvolt üstökének helyét. 
– Persze-persze. Ahogy azt ön jónak látja – kezdet bele bizonytalan hangon az 

intéző -, csak tudja ...  
– Igen? – a parancsnokoláshoz szokott tengerész türelme vészesen fogyott. 
– A feladathoz kellene egy hajó, ami azt illeti az öné ... 

 



A kapitány gyorsan megértette a célzást, ezért nyomban a hivatalnokba fojtotta 
a szót.  

– Az Ezüst Sárkányra napokig tartó javítás vár!  
Néhány pillanatnyi tanácstalanság és kínos csend következett.  Aztán széles 

mosollyal zárta le Altaberron önön töprengésének fonalát. 
– Én a kikötőbe érve láttam a Kőbaltát, és mivel annak a hajónak a kapitánya 

indítványozta anno a helyzet kivizsgálását, javaslom, hajózzon el ő a szigethez. 
– Dorbodo? – kérdezett rá tágra nyílt szemekkel az intéző. – Ha ő most elmegy, 

szerintem nem ér vissza az ünnepi regattára. Pedig önöknek éppen egymással … 
– Sem a Kőbaltának, sem annak a gnómnak sincs semmi esélye! – fortyant fel a 

kapitány. – A tavalyi eset nem ismétlődhetne meg, egyébként is – jegyezte meg 
mosolyogva –, a céh ügyei elsőbbséget élveznek, és mivel Dorbodo nem a Belső tanács 
tagja, oda megy, ahová maga küldi! Vagy, ha ellenvetése lesz, … hát végre eltakarodik a 
céhből! 

– Nos, ez … – kezdett volna bele az intéző, de a kaptány újfent közbevágott. 
– Ugye magának meg az év végén lejár a megbízatása? – tette fel a végső érvnek 

tartogatott költői kérdést a kapitány, mire vitapartnere ártatlan arccal bólintott.  
– Akkor itt az ideje, hogy az újraválasztásához támogatókat szerezzen maga 

mellé. Például olyanokat, akik eddig nem voltak túlságosan megelégedve a munkájával! 
A kirohanásra Mandagorr csupán egy kényszeredett mosollyal felelt. 
– Akkor ezt meg is beszéltük, igaz? – jegyezte meg diadalittasan a kapitány. – … 

és ha megenged egy javaslatot, mondjuk az 
a túlfizetett kripli beosztottja, az a Saganol 
– itt köpte a szavakat – vezethetné a 
vizsgálatot. 

– Én ezt inkább kihagynám! – 
vetette közbe váratlanul a kapitány mögül 
érkező távoli hang. Altaberron arcából 
rögvest kifutott a vér. Mandagorr csupán 
lesütött szemmel fintorgott. Az egykori 
embervadász jól hallható, elnyújtott 
nyögések közepette tápászkodott fel az 
egyik hátsó, ablakok felé fordított 
kényelmes karosszékből. Lassan közeledő 
lépteivel megegyező ütemre csusszant mind 
közelebb a kapitány jobbja az övén lógó tőr 
felé, míg az intéző rosszalló pillantása, és 
alig látható fejcsóválása magához nem térítette.  

– Erionban vagyunk, hát csinálják kalandozók – javasolta az északi, miközben 
megállapodott a kapitány magas támlájú széke mögött és a keret tetejére tette 
kampóban végződő kezét. Az élesre fent abbitacél fémdarab lapjával ütemesen 

 



kopogott a brokáttal bevont mahagónin. Altaberron nem bírta tovább idegekkel, korát 
meghazudtoló gyorsasággal pattant fel az ülőalkalmatosságból. 

– Tőlem intézze, aki akarja – hadarta és még véletlenül sem pillantott Saganol 
felé –, de kezdjenek hozzá haladéktalanul! Most pedig rendbe kell tennem a hajómat! 
Minden jót, intéző! – zárta rövidre mondandóját és alig leplezett sietséggel kirontott a 
szobából. 
 

Mandagorr egykedvűen, Saganol sötét pillantásokkal tekintett utána. 
– Ezt egyszer még kicsinálom – jegyezte meg, mint egy tényként közölve az 

északi. 
– Türelem, barátom! – vetette közbe a kopasz, aki ismételten a könyveit 

vizslatta, majd kisvártatva megszólalt. – A tőke nagy része most le van kötve, szóval ne 
költekezz túl a kalandozók kapcsán! Csak néhány arany! 

– Ne félts, én ismerem a fajtánkat, pontosan tudom hová kell mennem és kikre 
lesz szükségünk – felelte amaz. Közben gyakorlott mozdulattal vette fel fegyverövét és 
viasszal kent köpönyegét. Kampóba végződő csonka balja szinte alig akadályozta a 
dologban.  

– Rendben. Én csak nem akarom, hogy megismétlődjön a caedoni eset! – 
kezdett bele a már sokszor ismételt szavakba Mandagorr. – Szóval tartjuk magunkat az 
eredeti tervhez! – Közben az embervadász megindult az ajtó felé. – Hallod? Figyelsz 
rám? – emelte fel hangját, melyből ma először érződött ki valódi zaklatottság. 

Saganol nem felelt, csupán a csukott ajtó előtt torpant meg, majd mielőtt 
kilépett volna rajta a feje fölé emelte jobb öklét, és az ég felé mutatott arany gyűrűvel 
ékesített hüvelykujjával. 

 

 


