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Második hangulatkeltő novella 
 

Részlet az emír és tanácsnoka párbeszédéből 
P.sz. 3692, Al Abadana, Az Ezertornyú palota 

 
 
A felkelő nap első sugarai 
éppen átbukkantak a horizontot 
szegélyező homokbuckák 
felett, amikor is a dzsah pap 
fennhangú imájába kezdett, 
melynek zengése az egész 
palotanegyedben hallható volt. 
Az emír a szokásos reggeli 
gőzfürdőjét vette az Ezertornyú 
palota egyik legmagasabb 
tornyában kialakított 
fürdőhelyiségében, amelynek 
több láb széles ablaknyílásán át lélegzetelállító képet festett a táj. A fürdőben türelmesen 
várakozó szolgák rezzenéstelen arccal figyelték az emír minden mozdulatát, hogy a le-
hető legfelhőtlenebbé tegyék napjának első óráját. A lassan ébredező város halk moraj-
lását csupán néhány, kalitkában tartott, ritka sirenari énekesmadár csiripelése törte meg.  
Az emír kedvenc elfoglaltsága a kyr sakk volt, ahogy a játékok alatti sakklépéseit, úgy 
minden napját pontosan előre megtervezte. Tudta, hogy tanácsnoka nemsokára 
megérkezik, így selyemköpenyét felöltvén átment a nyitott fürdő melletti teraszra, ahol 
egy, ugyancsak selyemből szőtt függőszékbe helyezkedett el. A reggeli rituáléjának ré-
szeként dohányt kezdett füstölni a pipájából, majd dús szakállát lassan simítgatva kém-
lelte tovább a horizontot.  
A tanácsnok lassú, kimért léptekkel érkezett a teraszra, majd minden szó nélkül az emír 
függőszéke mellé függesztett székre ült. Egy szolgálólány aranytálcán hozta pipáját, és 
egy adagot a környék legfrissebb és legértékesebb, édes dohányából. A tanácsnok kopasz 
volt, fekete szakállal, melyet pár helyen ősz szálak tarkítottak, úgy tűnt jócskán túl van 
már élete derekán, ám a látvány valójában csak ritka bőrbetegségének volt köszönhető, 
melynek jelei az utóbbi év során, minden előzmény nélkül kezdtek jelentkezni rajta. A 
tanácsnok mélyet szívott a pipába - melynek kazánja mélyvörösen felizzott -, majd lassú, 
komor hangon kezdett beszámolójába: 
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- Az éjszaka során az Al Almaty család örököseit lemészárolták. Minden jel arra mutat, 
hogy a Kurtítók klánja a klánvezérük korai halála okán valamiféle elégtételt vett egy nem 
teljesített megállapodásért. A katonáink most tüntetik el a nyomokat. Nem akarjuk, hogy 
a városlakók újabb zavargásokba kezdjenek a rituális kivégzések miatti félelem okán - 
egyetértést keresve az emír szemébe nézett, aki ajka megnyálazása után a távolba 
meredve válaszolt. 
- Az öreg Kalif Ratta… - kis szünetet tartott - Előbb hívta magához a végzet, mint 
gondoltuk. A klánban komoly feszültség uralkodhatott az érdekeinknek való megfelelése 
miatt. Gondoskodj róla, hogy a következő klánvezér se feledkezzen meg a kincstárnak 
való, megfelelő mértékű juttatásokról.  
Az emír tudta, hogy klánok közötti vitákat a tanácsnok a legjobb módon fogja kezelni, 
így a beszámoló további részeit nem találta szükségesnek megjegyzéssel illetni. A ta-
nácsnok egyetértő mosoly kíséretében válaszolt. 
- Úgy lesz uram. Engedelmeddel már meg is tettem az első lépéseket, majd fejével a 
terasz bejáratánál lerakott dinnye méretű fonott kosár felé biccentett, ami mellett már egy 
apró sötétlő tócsa kezdett terjeszkedni - mélyet szívott a pipából, majd folytatta. - Sulaf 
Hirab meghallgatása délben kezdődik. Minden készen áll hozzá. Ne feledd nagyuram, 
hogy komoly befektetésekre készül, amelyek befoltozhatják a kincstár utánpótlásain tör-
tént - a tanácsnok mélyet köszörült a torkán - megcsapolásokat… Gondoskodtam róla, 
hogy az elmúlt pár napját különleges pompában töltse, így biztos vagyok benne, hogy 
nem lesznek kétségei a kereskedelmi egyezség megkötésével kapcsolatban. 
- Megcsapolásokat? Hogy érted? - az emír kérdőn figyelte tanácsnoka tekintetét. 
- A folyamatos karavántámadások miatt. Ezzel kapcsolatban akartam felhozni egy 
érzékeny témát még most reggel. Egy különösen fontos, majd száz fős El Zashra-i kara-
vánról nem érkezett hír az est beállta óta. Több, számunkra sokat jelentő nemes is utazik 
a karavánnal. Esszenciális, hogy utuk zavartalanul és biztonságban teljen - fejezte ki 
magát a hangjában megbúvó aggodalommal a tanácsnok. 
- Az emírség nem engedheti meg magának, hogy hírnevét az utak veszélyességének híre 
tovább csorbítsa. Ideje a dolgok végére járni. Amennyiben alkonyatig nem hallasz a 
karavánról, azt akarom, hogy elsődleges teendődként tekints a probléma megoldására. 
Lehetőleg a várostól független kapcsolatokat használj az ügy felderítésére. A jutalommal 
ne legyél szűkmarkú. Olyan válaszokat akarok, amelyek mentesek a klánviszályok 
esetleges befolyásaitól.  
Válasza után a pipáját az egyik szolga által tartott aranytálcára helyezte, majd bal szemé-
re kissé hunyorogva kémlelte tovább a láthatárt. 
A tanácsnok hasonlóan érkezéséhez, céltudatos, ám halk léptekkel hagyta el a teraszt...  
 
	  


