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A kopasz férfi nesztelenül, rutinos mozdulattal 
tette be maga mögött a méretes kőajtót. 
Láthatóan nem először jár itt. Gyakorlott ujjai 
emberfeletti érzékeinek hála a sötétben is 
pillanatok alatt meglelték a balján megbúvó 
rejtett üregben lévő örökmécsest. Az, 
érintésének pillanatában annak rendeltetése 
szerint, fényárba vonta a szűk folyosót. Mint a 
krák nyelőcsövébe esett áldozat, úgy 
tekinthetett az előtte álló mélységes 
sötétségbe vezető útra. A meredek 
csigalépcső, a klán vezetőjének honába induló 
egyetlen út, mindent elnyelő torokként tartott 
a mélybe. Közel hét emberöltő óta szolgálta az 
övéit, akik jobbára tisztelték, de mindenképp 
félték őt. A botor lelkek, az egyszerű talpasok 
álmukban sem gondolhatták, hogy itt, e 
falakon belül van valami, amitől még ő is 
viszolyog. A legfőbb elöljárótól kért személyes 
audiencia épp ilyennek minősült. Be kellett 
azonban látnia, a szellemnyelven való 
csevegés most nem lenne időszerű. Az ügy 
fontossága nem tűrt halasztást. A férfi bal 
térdébe váratlanul fájdalom nyilallt, amikor az 
egyik csapdát rejtő foknál az egykedvű 
lépegetés hosszát kellett megdupláznia. 
Emlék, melyet szándékosan nem kezeltetett ki 
a kirurgusokkal. Mementó önnön 
esendőségéről, egy ördögi ügyességű sirenari 
keze nyoma. A futó gondolat tovatűnt, míg ő 
egykedvűen haladt lefelé. Mivel tekintetét a 
baloldali falra szegezte, a szemközti lélekszívó 
rúnák sem izzottak fel, amint elhaladt előttük. 
Borús gondolatai közül az útját elzáró vasalt és 
faragott szilfaajtó felbukkanása rángatta ki. 
Csupán hat szívdobbanással azután nyúlt a 
kilincsért, hogy az általa ismeretlen nyelven 
kimondott szavak elhagyták a torkát, és 
hírmondó nélkül elnyelték őket a gazdájukra 
nehezedő kőfalak. 

Odabent, bár ablaktalan, földalatti helyiségről 
volt szó, friss levegő és tágas tér várta. 
Biztosan nem épp erre számít az, aki vele 
ellentétben először jár itt. Kiváló megfigyelő 
volt, így egy szempillantás alatt önkéntelenül 
is felmérte a helyiséget. Balra egy, jobbra két 
ajtó, mind az övéhez megszólalásig 
hasonlatos. Szemközt brokáttal 
elfüggönyözött hálóhelyiség bejárata. A 
baloldali fal mentén három láb magas, 
mennyezetig érő könyvespolc. Szemközt a 
falak mentén számolatlan furcsasággal 
telizsúfolt asztalsor, felettük azokkal 
hasonlatos polcok. A szabálytalan helyiség 
jobboldali zugában terjedelmes kőlap, rajta 
egy mozdulatlan, mezítelen test. Előtte, de az 
érkezőnek háttal, az elöljáró köpenyes alakja, 
mint egy rododa előadás baljóslatú, sötét, és a 
bárgyú közönség által félt hőse.  

– Lépjen be! – hallatszott a suttogásnál alig 
hangosabb utasítás és a fegyvermester is 
érezte, ahogyan ettől az ajtóban posztoló 
láthatatlan, túlvilági entitás visszakozik az 
útjából.  

– Beszélj! – Egy újabb szenvtelen szó. 

– A byri ügynökünk jelentette, hogy a 
városban nem várt incidens történt. Ezért a 
hatalomátvételre vonatkozó terveink 
végrehajtásában… – kezdett bele a férfi, ám a 
feléje forduló köpenyes alak beléfojtotta a 
szót. 

– A lényeget, fiam! 

A megnevezett azonnal lesütötte szemét. 
Megtapasztalta már, hogy az elöljáró 
mennyire nem szívleli, ha a sötét csuklyájának 
homályában kerengő arcvonásait vizslatja 
valaki. 

– A város vezetője halott. Napokon belül 
megválaszthatják az új myssirt – sorolta, majd 



bosszúsan konstatálta, hogy egy zavarban lévő 
zöldfülűhöz hasonlatosan hadar.  

– Nocsak! – jegyezte meg a varázstudó, majd a 
mellette álló faragott állványról felemelt egy 
vörös jelekkel telirótt, méregzöld gyertyát. – 
Nocsak.  

A hallottakat mérlegelte, majd ismét hátat 
fordított. A fegyvermester teste mozdulatlan 
maradt, kizárólag a pillantásával követte őt.  

– Nos, ez… nem is olyan... nagy… baj. – A 
szavak mintha vonakodtak volna elhagyni 
gazdájának kérlelhetetlen ajkát. Hangja – az 
egyszemélyes hallgatóságának fején ez futott 
át – a tűző napon kiszáradt bozótosban 
küszködő szelet idézte. 

– Ne add át magad a kétségeknek, fiú! – 
mondta, mialatt – és ezt már a fegyvermester 
is jól látta – baljával szórakozottan cirógatta a 
holtsápadt arcú félelf aranyló fürtjeit.  

– A sors kegyes volt hozzánk. Kovácsoljunk 
előnyt a szemérmetlen céda csapongásaiból. 

Szavait váratlan, de határozott cselekedet 
követte. Minden tétovaságot nélkülöző 
mozdulattal háromujjnyi mélységbe tolta a 
kezében tartott gyertyát az előtte fekvő test 
egyik szemgödrébe. Annak korábbi tartalma 
véres kocsonyaként indult útjára a jobb oldali 
profil egykor nemes vonásain.  

Mint egy vérvörös nyálcsíkot húzó meztelen 
csiga, futott át a gondolat a kopasz fejében, és 
az abszurd képről eszébe ötlött, hogy aznap 
még egy kortyot sem fogyasztott az életet adó 
vas ízű nedűből. Ennek folyományaként a 
gyomra összerándult. 

– Itt vagy még, fegyvermester? – rángatták 
vissza révületéből az elöljáró szavai. Maga 
előtt már egy másik gyertyát tartott. 

– Igen! Persze – szedte rendbe gondolatait 
gyorsan, és tekintetét a padló egyik 
szabályosnak látszó kőkockájára szegezte. 

– Talán éhes vagy? – kérdezte együttérzést 
tettetve, és tétován megindult a nálánál fél 
fejjel magasabb férfi irányába. 

– Nem – rázta fejét amaz. 

– Nos, ha nincs kifogásod ellene – kezdte 
ellentmondást nem tűrő hangon, – akkor ezt 
az egészet rábízzuk az Éjjárókra. Ígéretes 
gyermekek. Meg fogják oldani a dolgot. 

– Ők most elég messze vannak – emlékeztette 
a fegyvermester. – Ráadásul a legutóbbi erioni 
eset alkalmával… – itt elgondolkodott a 
folytatáson, igyekezvén megválogatni a 
szavait. – …csalódást okoztak. 

– No! Ne legyünk igazságtalanok! – gesztikulált 
szórakozott magiszter módjára a kezében 
tartott gyertyával miközben megkerülte 
beszélgetőpartnerét. – Akkor és ott már az is 
komoly teljesítmény volt, hogy mindegyikük 
élve hagyta el a várost. Tehát visszatértük 
másnapján indulnak is. Az mától számítva 
talán négy, esetleg öt nap? Aztán a legjobb 
tudásuk szerint végrehajtják a feladatot. 
Teljesen szabad kezet, és ezzel egy második 
esélyt kapnak. – A monológ ezen részén a 
második gyertya is helyet követelt magának a 
bal szemüregben. – Készítsék elő a mágikus 
átjárót, és osszál meg velük minden részletet! 

– De… – mintha ezt nyögte volna közbe a 
kopasz férfi, ám a pillanat törtrésze alatt vissza 
is nyelte a kételyét. 

– Igen, még azt is! Érezzék csak át a feladatuk 
súlyát. – Közben, nem tudni honnét, apró, 
seszín lángcsóva került mindkét gyertya 
fokára. – Nem is olyan nagy baj ez az erioni 
affér. Okos gyermekek ők!  

A fegyvermester kifinomult érzékei közelgő 
változást jeleztek. Esküdni mert volna rá, hogy 
már nincsenek kettesben, és tekintetével 
lopva kémlelte a termet.  

– Jól tudják, hogy egy újabb hibát már nem 
bocsájtunk meg nekik – jegyezte meg derűsen 
az elöljáró, és a félelf – szemében lidérclánggal 
– felült. 


