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gwent:
rogue mage

Alzur
avagy a zsivány mágus története
Galanthea, a Hóvirágként is ismert trubadúr,
valamint a Madoc nevezetű vaják
elbeszélése nyomán

első fejezet
– Meghaltak mind. Csak én maradtam életben. – Galanthea hangja még
inkább elkomorodott. – De mindenki más,… Mindenki, aki fontos volt
számomra,…
Hatalmas, barna szemeiben táncot járt a tábortűz fénye, ahogy
végigtekintett váratlanul összesereglett – egy csapatnyi törpből, egy
félszerzet szabóból, egy kereskedőből, egy katonából meg az oxenfurti
kollégáiból álló –, ámuló tekintetű hallgatóságán. És mert egyikőjükön sem
látszott, hogy félbe akarná szakítani, hát folytatta a történetet:
– Épp a szokásos, éves vidéki turnénkon voltunk a környező birtokokon,
fogadókban és bordélyházakban. De játszottunk bárkinek, akinek volt annyi
felesleges pénzmagja, hogy azt szórakozásra költse. Hűvös volt a reggel;
pára szállt a vidék felett, amitől az erdők mind földöntúli jelenésnek tűntek.
Igazán szépséges látvány volt. Az elülső szekerek egyikén a színészek –
Joel és Elba – az előző éjszakai italozás mámorából ki sem józanodva
komédiáztak. Javában ment még a dajdajozás. Azért emlékszem rá ennyire
tisztán, mert ez után történt, hogy… – megállt, hagyott egy pillanatnyi,
feszültséggel teli szünetet, majd megkönyörült a közönségén, és végül
kibökte – ...hogy lecsaptak ránk a szárnyas rettenetek.
A félszerzet szabónak, akit teljesen rabul ejtett az elbeszélés,
kikerekedtek a szemei, a törpök egyike a fejét ingatta és közben
trágárságokat mormogott a szakállába. A többiek azonban eloldalogtak,
visszatértek a söreikhez, és teljesen más témákról kezdtek diskurálni – őket
nem érdekelt egy újabb szörnytámadás. Ezek a támadások lassan
mindennaposakká váltak, és szinte az összes ilyen történetet hallották már.
– Hirtelen változás állt be a világban – folytatta a nő. – A madarak
elhallgattak, és mintha megfagyott volna a levegő. A pára köddé sűrűsödött,
az enyhe szél minden egyes fuvallatára indák módjára tekergőzött elő a fák
közül és súlyos lepelként szőtte be a tisztást. Teljesen körülfolyt bennünket.
Alig néhány pillanat leforgása alatt csapott át rajtunk az áthatolhatatlannak
tetsző köd, és én nem láttam magam körül mást, csupán a tejfehérségű
takarót. Semmi mást. Önmagamon kívül egy teremtett lelket sem.
A cimborák egyike-másika kezdetben mulatságosnak találta e jelenséget
– hallottam a kacarászásukat. De tüstént elmúlt a vidámság. Az
örömködésnek egy hátborzongató üvöltés vetett véget, amit egy velőtrázó
rikoltás követett. Aztán egy másik. A fejünk fölött, a ködfátyol tetején
árnyékok keringtek-táncoltak. Amint megláttam őket, nyomban leugrottam

a szekérről, és azonmód bevettem magam alája. A nedves sárban reszketve
hallgattam végig, ahogy a barátaim egytől egyig odavesznek. Rémálmokba
illő sikolyok közepette ragadták el őket, és én nem tehettem semmit – mert
tudjátok: még csak egy gyermek voltam akkor.
– Miképp menekültél hát meg? – vágott közbe türelmetlenül a közelben
lebzselő katona, aki alig bírta kivárni, hogy megtudja, mi lesz az események
végkimenetele.
– Kussolj már! Hadd fejezze be a leány! – teremtette le nyomban az
imént magában szitkozódó törp.
Galanthea köszönetképpen biccentett egyet az említett törp felé, majd
néhány ágat hajított a lángok közé, mielőtt folytatta volna:
– Aztán többet már nem hallottam a barátaimat. Csak a szörnyűséges
rikácsolást odafentről, miközben én a félelemtől teljesen dermedten
remegtem a búvóhelyemen. Egyszer csak… egy dubbanás! Valami rázuhant
a szekérre; kisvártatva pedig valami megtelepedett a kocsiszekrény szélén.
Egy hosszú, pikkelyes farok kígyózott alá, egyenesen előttem, a farok
gazdája pedig – szinte közvetlenül fölöttem – ocsmány, reszelős, gurgulázó
hangot hallatott. Nem hiszek az istenekben, soha nem is hittem, de mégsem
tagadhatom: legnagyobb kétségbeesésem pillanatában bizonyára
imádkoztam.
És abban a pillanatban, mintha valamelyikük tényleg meghallott volna:
villám hasított keresztül a ködön, és gyöngyházszín ragyogás söpört végig a
tisztáson. A farok egy dobhártya-repesztő sivítás kíséretében hullott a porba,
pont az orrom elé. Körös-körül tucatnyi démontorokból tört elő fájdalmas
sikítás és őrjöngő vijjogás. A ködben csapkodó szárnyak sziluettje robbant
véres cafatokká, az orromat pedig megcsapta az égett hús fullasztó szaga.
Az egyik szárnyas démon aláhullt az égből, és megpörkölődött, izzón
füstölgő groteszk teste a vértől áztatott földbe csapódott. A rém vinnyogva,
erőtlenül vonagolva próbált feltápászkodni, mielőtt végleg a földre rogyott
és kiszenvedett.
Ekkor tűnt elő, szétlebbentve a ködnek függönyét, ő: a férfi, aki
megmentette az életemet.
– Bah! – Egy kámzsás figura, aki eddig a tűz fénykörén túli sötétben, egy
fának dőlve hallgatta a történetet, jól hallhatóan morrant egyet, és sokat
mondón kiköpött.
Galanthea pár pillanatig fixírozta a csuklyát viselő alakot, elmerengett az
iménti otromba gesztuson, majd úgy döntött, megjegyzésre sem méltatja, és
újfent belefogott a mesélésbe – immár azért, hogy lezárja a történetet:

– Miután minden kreatúrát sikerült leölnie vagy elűznie, megmentőm
odaállt elém; kiállása határozott volt, higgadtsága már-már zavarba ejtő.
Mialatt letörölte pengéjéről a bestiák vérét, és hüvelyébe dugta kardját,
ujjbegyei körül színtiszta energia cikázott. Aztán leguggolt hozzám. – Egyet
se félj, pöttöm. Most már biztonságban vagy – csitította rémületemet zengő,
nyájas hangján.
Így történt hát. Azon az elátkozott napon, a sűrű ködtől ölelve, a
szeretteim holttestei által körülvéve, amikor már minden reményem
odalett… hogy az imáim meghallgatásra találtak. De nem valamely istenség
által, ó, de nem ám! – ragyogott fel Galanthea ábrázata. – Hanem a híresneves mágusnál, Alzurnál.
*

második fejezet
– Ezért hagytál hát fel a dalnokmesterséggel? Szűntél meg Hóvirágnak
lenni? – kérdezte a félszerzet szabó.
– Ó, egek, dehogy szűntem meg! – felelte Galanthea. – Attól fogva
lettem csak azzá igazán!
– Akkor, mégis, miért tetted le a lantot? Mostanra, ennyi idős korodra,
száz meg száz balladát is megénekelhettél volna. Ha nem ezret!
Galanthea oldalra döntötte fejét és elmerengett. Sokszor feltette
önmagának ugyanezt a kérdést, mióta szögre akasztotta választott
mestersége zeneszerszámát.
– Mert minden változik, kedves barátom. A világ változik, és néha jobb,
ha mi is vele változunk.
A nyilvánvalóan kitérő válasz hallatán a félszerzet csalódottan
összecsücsörítette az ajkait. Aztán – vonakodva bár, de – egyetértően
bólintott.
– Mesélj hát nekünk erről a te hírneves mágusodról!
– Hírneves a tököm! – csattant fel a háttérben egy férfi, aki egészen ez
idáig teljesen közömbösnek mutatkozott a Galanthea által előadottak iránt. –
Hírhedett, leginkább! Az a fickó egy lázadó, egy eszelős, akinek ráadásul
vérdíj van kitűzve a fejére, s nem leánykák hős megmentője.
– Hó-ha, vigyázz a lepénylesődre, cimbora! – szólt élesen a korábban is
Galanthea védelmére kelt törp. – Végtére is, megmentette a leány életét.
Annyira nem lehet hitvány az a maskara.
– De miért? – vetette közbe a kereskedő, miközben kérdőn széttárta
karjait. – Miért tenne kerülőt, csak azért, hogy megmentsen egy gyermeket
– már elnézést –, mikor egy mágusnak bizonyára fontosabb vállalkozásai is
vannak, amikkel elütheti a fölös idejét? Épp csak arra járt talán, és pont
belecsöppent? S ha már belecsöppent, gondolta volt: „Mert miért is ne?”,
aztán közbelépett? Ha engem kérdeztek, szerintem meglehetősen erőltetett
magyarázat volna.
– Senki sem kérdezett. A szád helyett meg inkább az eszed járjon – köpte
a szót a törp. – A mágusok mindenlátók! És teleportálni is tudnak. Egyik
lábuk itt, a másik ott, aztán meg mindenütt; s mindezt egy szempillantás
alatt. Ezt minden tökfilkó tudja.
– Igen, teljességgel igazad van: csak egy tökfilkó gondolhatná ezt
másként. De ez amúgy is mellékes. A „miért” megválaszolása sokkal
nagyobb jelentőséggel bír, mint a „hogyan”-é. Ezért újra felteszem a
kérdést: miért?!
– Mert ezt teszik a hősök, nemde? – vágta rá valaki a hallgatóságból.

Galanthea alig észrevehetően elmosolyodott és kortyolt a borából.
Mindig is élvezte a parázs vitákat, és pontosan tudta, hogy az általa
pedzegetett téma mennyire kényes természetű volt.
– Bizony! Mikor az ember bajban van, ők közbelépnek.
– Sohanapján kiskedden. A mágusok érzéketlenek. És számítók. Mit
érdekli őket a mi apró-cseprő, ügyes-bajos dolgaink? Mit nyernének a
megmentésünkkel?
– Talán más okból vadászott azokra a szárnyas szörnyűségekre;
mondjuk, teszem azt, a testrészeikér’ vagy mittudomén mijükér’?
– Dehogy. Arra ott vannak nekik a tanoncaik.
– Akkor talán csak szórakozásból, sportból vagy––
– Kivagyiságból! – A durva, megvetéssel teli hang ostorként csapott
végig a táboron, s azonnal megakasztotta a beszélgetést. – És kicseszett
kevélységből! – A tűz körül összeverődött utazók egy emberként fordultak a
hang gazdája felé és bámultak a kámzsás alakra, aki még mindig ott
ólálkodott a táborhely peremén, és ezúttal egy kiszáradt tölgy törzsének
vetette a hátát.
Ez volt a legelső alkalom, hogy az ismeretlen megszólalt, mióta Vizima
határában a karavánhoz szegődött. A társaság egyik fele némának, a másik
meg félkegyelműnek vélte. Tekintetük hosszan elidőzött a csuklyás férfin, s
most mind az undok kirohanás folytatását várták. Feleslegesen.
– Úgy vélem, ümm-ümm – szólalt meg elsőnek a félszerzet, megtörvén
ezzel a kínos csöndet. – Bocsánat! Ümm. Úgy vélem, bizonyítani akart. Az
az Alzur. Csak gáláns akart lenni. Mint egy lovag.
– Ó, valóban? – kérdezte Galanthea érdeklődve. – És miből jutottál erre a
következtetésre?
– Nos, képzeljétek: akár hiszitek, akár nem, de az egyik ősöm ugyanazon
a birtokon dolgozott, ahol Alzur is felnőtt. – A szabó egy rongyos
zsebkendővel törölgette meg verejtéktől gyöngyöző homlokát. – Tudjátok,
néha hallottuk a régi időkről szóló meséket, történeteket a múltról. Siheder
koromban gyakorta hallgattam––
– I-gen, igen! Úgy vélem, eléggé megágyaztál a cselekménynek – vágott
közbe Galanthea. – Most már térjünk a lényegre!
– Igen. Igaz. Elnézéseteket kérem. Nos,... ümm,… nos,… az egész egy
gyerekmeglepetéssel kezdődött.
*

harmadik fejezet
– Nem, nem, nem. Nem olyasféle meglepetésre, nem gyermekeknek
szánt ajándékra gondolok! Rosszul fogalmaztam, elnézést. Úgy értettem,
hogy… „meglepetés fattyú” – talán így jobban érhető lesz. Ugyanis történt,
hogy egy nemes Maribor külvárosában álló birtokának tornácára találták
pottyantani a csecsemő Alzurt, egyetlen kurta üzenet kíséretében, miszerint:
„Az anyja immár jobblétre szenderült, tőled van a gyerek.”
A félszerzet talpra szökkent arról a fatönkről, amelyen eleddig üldögélt,
aztán – egy színházi mesélőt sután utánozva – lassú léptekkel elindult a
tábortűz körül.
– Azt feltételezték, hogy az anyja egy nem éppen jó hírnévnek örvendő
ház kurtizánja volt, azonban, mert az említett nemesi birtokot lakó, szintén
„nemesnek” titulált férfiúk is egytől egyig züllött életvitelükről voltak
híresek, az apa kiléte teljes bizonyossággal nem volt megállapítható. De
mert egyikőjük sem merte megkockáztatni, hogy bármelyikük ágyékának
gyümölcse ebek harmincadjára jusson, ezért végül úgy határoztak,
befogadják a gyermeket. Ám Alzur számára ez nem egy „aztán boldogan
élt, amíg meg nem halt” történetté kerekedett. Mert egyikük sem érezte
igazán sajátjának, semelyik férfiú sem merte kimutatni irányába a szeretetét,
ugyanis az felért volna egy beismerő vallomással; eközben az udvar hölgyei
szánták a szegény fiút, és mind arra törekedtek, hogy jó sora legyen. A
szánalom viszont rendkívül sovány szeretet-pótlék.
Arról se felejtsünk el említést tenni, hogy mit ki kellett állnia a
féltestvéreitől: megvetették és megállás nélkül kigúnyolták nem éppen
előkelő származása miatt. Hogy elkerülje őket, Alzur a birtok könyvtárába
vette be magát. Azután olvasással teltek a nappalai és az éjszakái: magukkal
ragadták a távoli, egzotikus országokról értekező úti beszámolók és a daliás
hősökről regélt mesékbe illő történetek. Egy mű, a Metinnai Mateo lovag
tollából származó „Útmutató a lovagi erényekhez” című – ha jól
emlékszem, – különösen felkeltette az érdeklődését. Olyannyira, hogy aztán
újra és újra elolvasta. Teljesen rabul ejtették a nemes lovagokról és az őket
nemes tettekre sarkalló lovagi erényekről szóló históriák.
Emiatt pedig szakadatlan a birtokot és a környező vidéket rótta
kihívásokat
keresve,
hogy
erényeinek
–
becsületességének,
nagylelkűségének, könyörületességének, meg, tudjátok, egyéb efféle nemes
jellemvonásainak –, mint a régi korok lovagjai, ő is bizonyságát tehesse.
Hogy segítsen, ahol csak tud. Kétségbeesetten próbálta elnyerni a népek
megbecsülését… Reménytelenül.

De mert egy gyermek volt csupán, a bátorság erényét még nem
mondhatta a magáénak. Mi módon bizonyíthatta volna ő is bátorságát, mint
a legendák vitéz lovagjai?
– Nos, egy napon, útban a piac felé – ahová amúgy ügyeket intézni
szalajtották, – Alzur meglátott egy szekeret, amint azon épp haramiák
ütöttek rajta. Bármelyik másik legény a nyakába kapta volna a lábát, és
segítségért szaladt volna. De nem Alzur. Neki bizonyítania kellett
bátorságát, ezért hát közbelépett, és botor módon kihívást intézett az
útonállók felé…
Órákkal később az út szélén heverve, ájultan és véresen találtak rá
Alzurra. Kiadós verésben volt része, amiből csak hetek múltán épült aztán
fel. De felépült! Mindenki legnagyobb meglepetésére a haramiákkal való
találkozás csak még elszántabbá tette, tovább tüzelte benne az akaratot,
hogy értékét bizonyítsa. Ezután viszont már nem várta meg, amíg
felkínálkozik neki a lehetőség… A bolond fiú maga ment elébe!
Újfent eltángálva, a változatosság kedvéért most egy árokba dobva leltek
rá; az élete pedig csak egy hajszálon függött! De még ez sem volt elég,
hogy a fiút szándékától eltérítse. Amerre ment, baj követte. Még több verés.
Még több lábadozás. És ez így tovább, újra és újra, míg egy napon aztán
valami egészen váratlan dolog történt.
Alzurnak a birtokon megint csak hűlt helyét találták, ami miatt – és nem
kevésbé a nénéi állhatatosságának köszönhetően – a nemes urak újra a
keresésébe fogtak. Ám mikor végül ráleltek, nem egy elagyabugyált
gyermeket találtak. Ó, nem! Ezúttal nem. Bár sokkos állapotban, mégis
sértetlenül álldogált egy sikátor végében, miközben három testes fickó
ropogósra sült holttestét bámulta maga előtt a földön.
Mint kiderült, a fiú testét átjárta a káosz, ott lüktetett az ereiben. Egy
hatalmas erő, amely mindeddig ott szunnyadt benne, végre felébredt,… és
elszabadult. Bár képes volt a mágia áramoltatására, irányítani még nem
tudta. Családja, mert féltette önnön biztonságát, megfizetett egy hatalmas
mágust, hogy az legyen a fiú tanítója, segítsen neki megzabolázni a benne
lakozó energiákat és a megfelelő irányba terelni a tehetségét.
– Úgy hiszem, könnyűnek éppen nem nevezhető gyerekkora mindmáig
kihatással van rá; arra ösztökéli, hogy tartsa magát a képzeletét oly sok
évvel ezelőtt rabul ejtő, és a jellemét azóta is befolyásoló lovagi erények
ideáihoz – mert ezen értékek tisztelete mélyen az elméjébe ivódott, mint
tudjuk. És ezért avatkozott közbe: hogy megmentsen. És ezért avatkozik
közbe azóta is.
Legalábbis, én azt gondolom, ez az oka…

Amint a szabó elhallgatott, az utazókból összeverődött társaság egy része
rögtön eszmecserébe bonyolódott, rövidesen vélemények kezdtek záporozni
jobbra is, meg balra is; de hamar elkushadtak, miután Galanthea megszólalt:
– Érdekes meglátás. – Néhány pillanatra elgondolkodott a
hozzászóláson, közben pedig a serlegét kocogtatta az ujja hegyével. –
Egyetértek: a gyermekkorunk során tapasztaltak jelentős szerepet töltenek
be a személyiségünk formálásában; de nem gondolom, hogy pusztán a
lovagi erények hajtották volna Alzurt. Nem. Én úgy hiszem, hogy valami
sokkal erősebb munkált benne akkor és munkál benne azóta is. Valójában a
leghatalmasabb dolog az egész világon…
– No, és mi volna az? – firtatta a törp.
– A szeretet.
*

negyedik fejezet
– A szeretet?! – fakadt ki a kereskedő. – Egy nagy kupac lószart! Még
hogy a szeretet! Ez az ember egymaga lemészárolta a fél ellanderi sereget,
és csak azért, mert megtehette.
– Pedig jó okkal említettem a „szeretetet” – jelentette ki Galanthea. –
Olyasmi miatt mondom azt, hogy a „szeretet” vezérelte, amit Alzurral való
második találkozásunkkor fedeztem fel. Amely találkozás során már
másodízben esett meg, hogy megmentett engem. Kettőből kétszer – tette
hozzá kuncogva. – Történt ugyanis, hogy a sors szerencsétlen fordulata
okán… megátkoztak. Ó, bizony! Olyan rontás szállt reám, amely – egyben
fintora is volt a sorsnak, – éppen az előadói tehetségemet sújtotta.
Az elképedt félszerzet a szájához kapott.
– Hát, akkor ezért tetted le a lantot!
– Nem-nem. Épp ellenkezőleg: az átok hatására az addig minden
tekintetben legfeljebb középszerűnek mondható dalocskáim ékes, fület
gyönyörködtető sanzonokká változtak. De nem átok lett volna, ha nem lett
volna benne egy csapda: attól a pillanattól fogva csak dalban tudtam
„beszélni” – grimaszolt a nő. – Amint szóra nyitottam számat, trillázással
teli rakoncátlan rímek kezdtek kitolulni rajta.
Az utazók némelyike ámulatában felkacagott, biztos lévén abban, hogy
Galanthea ezúttal egy derűs mesét sző a szórakoztatásukra.
– Az elején meglehetősen szeszélyes módokon nyilvánult meg a rontás,
inkább komikus különlegességnek tűnt. Ráadásul a fellépéseim
javadalmazására sem lehetett attól fogva panaszom. De hamar az egész
roppant teherré vált – és itt most nem a pénz súlyára gondolok. Örökös
dalolás, nap mint nap. Ha akár csak egyetlen nyavalyás szót is ki akartam
bökni, nem akadályozhatta meg semmi, hogy egy egész strófányi tiráda
özönöljön utána. Végül elhatároztam, hogy segítségért fordulok. Ehhez
pedig a végső lökést egy rendkívül megalázó élmény adta meg.
Egy temetésen voltam jelen, amikor botor módon elkövettem azt a hibát,
hogy megkérdeztem,... – Pír futotta el Galanthea orcáit, ahogy felidézte a
pillanatot. – ...hol tudnék könnyíteni magamon. A mai napig nem mertem
tiszteletemet tenni a családnál, nehogy fel találják emlegetni ama kínos
esetet, s nekem újra kelljen élnem az e baklövésemet követő szégyent. – A
nő még a gondolatára is megrázkódott. – Hónapok teltek el úgy, hogy
bármiféle használható segítségre leltem volna. Aztán… a végzet, akiről
mind tudjuk, mily komisz úrnő ő, úgy határozott, még egyszer, utoljára
közbeavatkozik. Így esett, hogy hamarosan ugyanazon fogadóban találtam
megszállni, mint egy bizonyos mágus...

– Mert biztos voltam abban, hogy újfent a segítségemre siet, Alzur elé
járultam és előhozakodtam a bajommal. Ám ő elhessegetett. Sokkal
fontosabb ügyek kötik le a figyelmét, semhogy „olyan különös esetekre
vesztegesse idejét, ami valami pórul járt fehérszemély téveszméjének
szüleménye csupán” – közölte. De én nem tágítottam. Tudjátok, akkor még
nem volt tisztában azzal, hogy mennyire kitartó és hajthatatlan is vagyok.
Ezért hát felvilágosítottam… Egész három napon át tartó dalolással. Minden
balladát, altatódalt, hőskölteményt és ünnepi éneket felidéztem, amíg csak
bírtam szuflával. Próbált a mágiájával elhallgattatni, persze, de mindhiába –
az átok makacs volt. A végén már ő könyörgött nekem, hogy hagyjam abba;
aztán ígéretet tett, hogy kivizsgálja az esetemet. Egy feltétellel, persze: ha
megfogadom, hogy többet ki sem nyitom a számat.
– Mi köze van mindennek a szeretethez? – türelmetlenkedett a katona.
– Oda is el fogunk jutni, ígérem. Tehát felkerekedtünk, hogy azon a
helyen kezdjük a vizsgálódást, ahol először ütött be a „baj”. Utunk során
fogadókban szálltunk meg, Alzur pedig egyik este sokáig fenn maradt; a
helyi legényekkel ütötte el az időt, ivott, kockázott… Én meg, mert
akkoriban rettenetesen kíváncsi természetű voltam – mint a bakfisok
általában –, elhatároztam, hogy bekukkantok a mágus holmijai közé.
Mindenféle különös és csodás csecsebecsére akadtam a ládája mélyén, de
mert leány voltam s vagyok, a figyelmemet egyetlen bizonyos tárgy ragadta
meg: egy virágot, pontosabban egy liliomot formázó nyakék. És, persze,…
felpróbáltam. Csakhogy Alzur pont abban a pillanatban toppant be a
szobába…
Azon nyomban elöntötte a méreg, istentelenül üvöltözött és lehordott
mindennek. Én meg teljesen megdöbbentem és… összezavarodtam. Mert
hát csak valami olcsónak tűnő ékszer volt, és én nem tettem benne semmi
kárt – somolygott a nő. – De a szentimentális érték fogalmával, úgy tűnik,
akkortájt még nem voltam tisztában. Aztán a mágus hamarosan lehiggadt;
még bocsánatot is kért a kirohanása miatt. Majd letelepedett a kandalló
mellett. A kis asztalkán álló, likőrrel teli butéliáért nyúlt, de aztán
meggondolta magát, és inkább a lángok felé fordította figyelmét. Én meg
csak álltam és hagytam, hogy dühe utat engedjen valami másnak. Mint
hamarosan ki is derült, a bánatnak. Nem telt bele sok idő, és egészen
váratlan dolog történt: Alzur a bizalmába avatott.
– Elmesélte, hogy sok-sok évvel azelőtt miként készítette el saját kezűleg
a nyakéket valakinek, aki… nagyon fontos volt neki. Még mágikus
tulajdonságokkal is felruházta az ékszert, csak hogy védje és biztonságban
tudhassa őt. „Lylianna” – suttogta. Mindvégig gyengédséggel beszélt róla,
már ha ugyan nevezhetjük beszédnek azt az alkoholgőzös motyogást, ami

akár ódának is beillett volna ahhoz a szeretett személyhez. Csupa magasztos
szóval fejezte ki csodálatát a nő elhivatottsága iránt.
Abból, amit e mámoros hablatyolásból ki tudtam hámozni, egy olyan nő
képe rajzolódott ki, aki megszállottja volt egy biztonságosabb világ
ideájának; egy olyan világénak, amelyben nem ólálkodnak gyilkos
szörnyetegek minden sötét árnyékban. Nagyszerű látomás, annyi szent! És
egész életét ennek a látomásnak szentelte, ami élet – sajnálatos módon –
meglehetősen rövidnek bizonyult; már ahhoz képest, amit a varázslónők
élethosszáról mesélni szoktak.
Azt nem említette, hogy ez a Lylianna miképpen veszítette életét.
Amikor idáig jutott volna a történetben, egyszer csak elhallgatott, aztán
mereven bámulta tovább a lángnyelveket bánattól fátyolos szemeivel. –
Galanthea elhallgatott, gondolatai egy pillanatig még a múltban időztek. –
Sosem mondta ki a „szeretet” vagy „szerelem” szavakat, de ahogy róla
beszélt, amilyenné a tekintete változott, valahányszor felidézte magában az
emlékét… Nem lehetett más.
– Lehet benne valami – ismerte el a félszerzet. – Várj csak! Folytatta a
munkáját? A nő halála után? Folytatta, igaz-e?!
– Úgy van. Magára vállalta. Olyasféle vállalás volt ez, melyet nem rázhat
le egykönnyen az, aki haldoklónak tesz ilyesmire ígéretet.
– Való igaz. – A törp talpra ugrott, aztán egyenesen a kereskedőnek
címezte mondandóját. – Ez még egy olyan indok, ami miatt az az ember
másokat ment a szörnyek karmai közül! Kielégítő válasz ez a
számonkérésére, uram? Hahh!!
A kereskedő nem vette fel a kesztyűt:
– Ez mind szép és jó… De hogy a viharba’ folytatta a nő „munkáját”, azt
meséld el nekünk! Kevéssé hiszem, hogy egyetlen, téveszméktől vezérelt
ember, amint a Kontinens széltében-hosszában rohangálva a rémségeket
kaszabolja az elveszett szerelmének tett ígéret miatt, képes bármiféle
eredményt elérni, miközben a szörnyek úgy teremnek, mint a gomba.
Szóval?
– Egyetlen ember? Egek! Sehogy – És itt Galanthea eszelős vigyorra
húzta a száját. – Ki mondta, hogy egyetlen ember végzi e munkát…?
*

ötödik fejezet
– A vajákok! – jelentette ki határozott meggyőződéssel a katona. – A
vajákokról beszél.
– Hogy mikről? – kérdezte a kereskedő, közben italt töltött magának egy
birkabőr tömlőből.
– Vajákokról. Így nevezik őket; legalábbis én ezt hallottam. – A katona
megdörzsölte borostás állát. – Olyanok, mint a zsoldosok. Viszont a
képességeiket mágikus úton növelték meg. Bitang erősek meg gyorsak,
sokkalta inkább, mint bármely másik ember. Úgy tudom, egymagukban
járják a világot, és pénzért irtják a szörnyeket.
– Kitalált dolognak tűnik.
– Valóban? Mert mit tudhatod te?
– Azt mondtad, „zsoldosok”, igaz? Nos, én éppenséggel tudok valakit,
aki ezzel kapcsolatban talán felvilágosíthatna bennünket. – Azzal a sötétben
ücsörgő kámzsás alak felé mutatott. – Lévén ő maga is zsoldos. Bár inkább
mondanám hivatásos torokmetszőnek. Nincs igazam, „Torkos”?
A csuklyát viselő fickó válaszképpen csak kiköpött, mire a kereskedő
hahotázni kezdett.
– Nem éppen a legudvariasabb úriember közöttünk, ezt meg kell hagyni,
de a választott mestersége révén kivívott érdemeit nem vitathatjuk el tőle; a
saját két szememmel láttam, mire képes. Történetesen, épp megfelelő
kíséretet kerestem, amikor néhány aranyért cserébe vállalta, hogy épségben
elkísér Mariborig. Jó alkut kötöttünk, igaz-e? – Rövid szünetet tartott,
mielőtt folytatta. – De elkalandoztam. Torkos, neked, mint a
kardforgatásban járatos bérencnek és képzett szakembernek, mi a
véleményed ezekről a „kivételes képességű szörnyölőkről”?
A Torkosnak nevezett férfi kissé oldalra billentette a fejét, és egy
pillanatig tűnődni látszott, mielőtt megszólalt:
– Egy ember, aki szörnyeket öl. És akkor mi van? Nincs abban semmi
különleges. Ez csak egy mese, az is habbal.
– Végre, valaki kimondta! – szögezte le diadalmasan a kereskedő, és
csúfondáros vigyor terült szét a képén. – Mese. Habbal!
– Nem úgy van az. Nem, biza’! Ezeket a történeteket egytől egyig
megbízható emberektől hallottam – erősködött a katona. – És mindegyikük
ugyanazt állította. Hogyan adhatták volna elő mind ugyanazt a koholmányt?
Erre felelj meg nekem!
– A valótlanságok gyorsan terjednek, barátom. Gyakorta még gyorsabban
is, mint az igazság.

A katona a fejét csóválta.
– Nem úgy van az...
– Figyelj, én nem azt mondom, hogy ezek a te kis pajtásaid ne láthatták
volna egyszer-egyszer, ahogy bátor férfiak szörnyeket terítenek le; senki
harci képességeit nem áll szándékomban kétségbe vonni. De hogy „mágikus
úton tökéletesített katonák”? Az hallatlan sületlenség, ezt el kell ismerned.
De még ha, és hangsúlyozom: „ha”... – A kereskedő felugrott az általa
választott fatönkről, felragadott egy követ a földről, majd a táborhely szélén
neszező patkányok közé hajította azt.
A rágcsálók – kikérve maguknak e durva bánásmódot – visítottak és
cincogtak, ahogy egy menedéket adó bokoraljába eliszkoltak.
– Szóval, hol is tartottam? Á, igen. Még ha ezek a, ezek a „vajákos
emberek”––
– Vajákok. Nincs két perce, hogy mondtam.
A kereskedő erre csak legyintett.
– Igen-igen. „Vajákok”! Még ha léteznek is, ahogy te és a cimboráid
állítjátok, hát tartozunk mi nekik bármivel? A szörnyek valóban ekkora
fenyegetést jelentenének ránk nézve? Persze, el kell ismerni, néhanapján itt
is, ott is pórul jár néhány szerencsétlen – de csak az ostobábbja. Nem igaz?
Azok az eszement bolondok, akik letérnek a kitaposott ösvényekről; csak
azok kerülnek eleségül valami sötét mocsárban, valahol a semmi közepén.
– Ez egy kikúrt nagy hazugság! Alávaló ferdítés! – fakadt ki a törp.
– Voltaképp meglehetősen pontos ténymegállapítás! Nincs pénzed arra,
hogy gondoskodj magadnak a biztonságos célba érésről? Akkor maradj
veszteg a valagadon ott, ahol biztonságban vagy. Túlságosan szegény vagy
fukar lennél, hogy megfelelő kíséretet biztosíts magadnak, mint ahogy én is
teszem? Akkor talán nem kellene összevissza kóricálni a vidéken. Pedig, ha
jobban belegondoltok, a szörnyek valójában még szívességet is tesznek
nekünk… Ha úgy tetszik, elválasztják a társadalom búzájától a pelyvát.
Kirostálják közülünk az ocsút. Megritkítják a nyájat.
A katona, próbálván elfojtani a dühét, a fogait csikorgatta, úgy szűrte
közöttük a szót:
– És te mitől lennél olyan különleges?
– Nem figyeltél ide egyáltalán? Vagy probléma van a hallásoddal? – A
kereskedő Torkos irányába biccentett, aki most a tábor széle mentén
sétálgatott föl s alá. – Mint már próbáltam világossá tenni: meglehetősen
erős önfenntartási ösztönnel bírok, és ebből kifolyólag mindenre fel vagyok
készülve.
– Csak járasd tovább a bagólesődet, oszt’ felkészülhetsz egy böszöm
nagy sallerre is! – vakkantotta oda a törp.

– Csöndet! – sziszegte Torkos. Tökéletes mozdulatlanságba dermedve
állt, nyakát a tábortűz fényén túl terpeszkedő sötétség felé kinyújtva,
tekintetét a sötét egy bizonyos darabjára szegezve. – Csituljon mindenki!
Túlságosan késő van ahhoz, hogy ilyen nagy zajjal káráljatok. – Azzal kezét
a kardja markolatának gombjára csúsztatva megindult a korábban kinézett
pont irányába.
– Már megbocsáss! – A kereskedő nem figyelmezett rá. – De mégis mit
gondolsz, hova mégy? Torkos?! – A néven nevezett töretlenül haladt előre,
és a számonkérést figyelmen kívül hagyva, minden további nélkül
beleveszett a koromfekete vadonba.
– Igaza van – jelentette ki Galanthea. – Meglehetősen későre jár, öreg
csontjaimnak pedig pihenésre van szükségük. – Azzal felállt, és a sátra felé
megindulva fűzte még hozzá: – Hosszú nap vár ránk.
Lassan a társaság minden tagja nyugovóra tért; alig telt bele egy órába,
és mind a lóbőrt húzták. Még az aznapra kijelölt őrszem is. Mindeközben,
valahol a közelben, az árnyak között megbújva két rubinvörös szem
világlott a sápadt hold fényében.
*

hatodik fejezet
Horkolás hangjai töltötték be a táborhelyet, melléjük csatlakozott be kíséret
gyanánt a kialudni készülő tűz halk ropogása. Fenn a magasban a telihold
fénye próbált magának réseket vágni az elébe toluló fellegeken, s mikor
aztán sikerrel járt, a parázs fénykörén túl mindent kísérteties ezüstbe vont.
A sátrak egyikén rés nyílt. Az álmosságtól félig kába kereskedő bújt elő a
széthajtott sátorlapok közül. Kinézte magának a tábor szélén álló egyik
nagy fa sziluettjét, majd botorkálva megindult felé a fázósan a tűz köré
húzódott vándorok és málháik között kacsázva. Miután egy távol eső helyet
talált magának az árnyékok között, kioldotta gatyáját, és nekilátott, hogy
könnyítsen magán…
VÍÍÍ!
A kereskedő összerezzent, és miközben hirtelen a hang irányába fordult,
vizeletével eláztatta a nadrágja szárát. „A szentségit!” – gondolta.
Az egyik közeli tönkön egy patkány ült a két hátsó lábán, és a kereskedőt
tanulmányozta érdeklődőn. Úgy cincogott, mintha csak gúnyt űzne a pórul
járt emberből.
– Te kis rohadék! – rikoltotta a „kinevetett”, aztán a földről felkapva egy
marék kavicsot állított röppályára a rágcsáló felé. – El innen!
A patkányt nem hatotta meg a bombázás; egy jottányit sem mozdult, és
rendületlenül visított tovább.
– Legyen! – jelentette ki a kereskedő, miközben a földet pásztázta. –
Majd én megmutatom neked, te gaz… Á, meg is van! – Rámart egy
nagyobb kőre, és felegyenesedvén öklét az állat irányába lendítette egyszer,
kétszer,... – Ne! Mondd! Hogy nem! Figyelmeztettelek! HOPPSZA! – Azzal
megküldte a nehéz követ, de nem találta el a rágcsálót, ami, hogy irháját
mentse, beszaladt az aljnövényzet sűrűjébe.
– Úgy! – rikkantotta önelégült vigyorral az arcán. – Ebből majd tanulsz!
VÍÍÍ! VÍÍÍ!
A kereskedő felugrott, és még a levegőben megperdült. Közvetlenül a
háta mögött egy komisz kis patkány nézett rá gomb szemeivel. – Honnan a
kénköves pokolból…?
VÍÍÍ! VÍÍÍ! VÍÍÍ!
Még több patkány szaladt elő a közeli cserjék alól, és egészen
körülvették.
– M-mi, mi a… – hápogta a férfi. Az állatok merőn bámulták. A
holdfényben csillogó, apró szemek tengere. – Torkos? – suttogta rémülten.
– Tor-torkos,… me-me-merre vagy…?

Egy árny kúszott elő a kereskedő háta mögül, kioltva a hold fényét,
ahogy lassan a férfi fölé tornyosult. Amaz reszketve fordult vissza a fa
irányába, – Torkos? – csak hogy szemközt találja magát a skarlátvörösen
izzó szempár gazdájával, és egyenesen belebámuljon egy habzó pofába,
amelyben méregtől csöpögő, hosszúra nőtt metszőfogakon akadt meg a
tekintete. A kereskedő egy elfúló jajkiáltást hallatott, a torkán pedig egy
vadonatúj „száj” nyílt az árny villámgyors mozdulata nyomán.
A táborból patkányok hada iramodott szerteszét, ahogy a kiáltás hallatán
utazók özönlöttek elő a sátraikból vagy ugrottak fel a hálózsákjaikról.
Kiabálás, szitokszavak és gúnyos megjegyzések töltötték be a tisztást.
Aztán valaki felsikoltott, mikor a kereskedő végtagoktól megfosztott,
megcsonkított torzója keresztül szelte a levegőt, és a tábor kellős közepén
landolt. Nyomában egy szőrös behemót lépett elő az árnyékok közül;
hatalmas testén még a vándormutatványosok súlyemelőit is zavarba hozó
izomkötegek, a bőre csupa heg és seb. A bestia elüvöltötte magát, aztán
összecsattintotta irdatlan pofáját, és úgy söpörte félre az egyik rohamozó
törpöt, hogy az keresztülrepült a táboron, és eltűnt a túlfelén terpeszkedő
sötétségben.
Az óriás rágcsáló ellenfeleit felmérve ide-oda mozgatta a szemeit, aztán
tekintete megállapodott a zavarodott Galantheán, aki épp akkor bukkant elő
a sátrából.
CSATT!!
Egy számszeríj-lövedék csapódott a szörny egyik vállába. Amaz
felvisított, majd kitépte a vesszőt, és undokul csattogtatta pofáját, miközben
az őt megsebesítő, leendő áldozatát fürkészte.
BAMM!!
Újabb lövedék – ezúttal a lény mellkasába.
– Mindenki, vissza! – Torkos tört elő a susnyásból, elhajította a
számszeríjat, és kivonta kardját. A penge ezüstös fénnyel derengett, ahogy
meglengette maga előtt.
A bestia elbődült, aztán nekirontott. Torkos maga elé emelte a kardját,
megvetette lábát, és várt,.. egészen az utolsó előtti pillanatig. Akkor aztán
egy piruettel kitért balra, és egy széles csapással keresztbe hasította a szörny
ormótlan hátát. Pengéje nyomán bíbor vérpermet terült szét a tábor fölött.
Vágások egybemosódó förgetege, szúrások és riposztok sorozata követte,
ezeket pedig egytől egyig a bestia vérének fröccsenése és az elfajzott rém
fülsiketítő visítása, ahogy a kámzsás alak magabiztosan átvette az irányítást
az összecsapás fölött, és felfoghatatlan sebességgel, hihetetlen precizitással
szabdalta az ellent.

Az iszonyú rágcsáló végül összeomlott az elszenvedett sebesülések
okozta kíntól; egyetlen hosszú nyüszítés kíséretében rogyott előbb térdre,
majd dőlt előre és terült el a porban. Szinte azonnal vörös tócsa keretezte
irdatlan testét.
A férfi a végső csapásra felkészülve a magasba emelte pengéjét.
A körülállók egyike levegő után kapott, mikor a szörny egyik karjával
váratlanul kinyúlt, torkon ragadta ellenfelét, és azonmód a magasba emelte.
Összekaszabolt testén záródni kezdtek a sebek, összeforrni a szétnyílt hús,
és újra egymásba fonódni az elmetszett izomkötegek. Ahogy a nyakára
satuként szoruló, karmos mancsban végződő szőrös kar után kapott, a férfi
kezéből kihullott a kard.
Az utazók mind halálra váltan, ledermedve álltak; egy nyöszörgés, nem
sok, annyi sem hagyta el a szájakat, miközben Torkos a bestia szorításában
vergődött. Ám minden jelenlévő meglepődött, amikor a férfi a rágcsáló
agyarakkal teli pofája felé nyúlt, és ujjai különös táncba kezdtek a rém
szemei előtt.
Egy lélegzetvételnyi idő, nem sok, annyi sem kellett, és lángnyelvek
csaptak ki tenyeréből, tűztengerbe borítva a szörnyűséges kreatúrát;
pofázmányát és nyakát lángok nyaldosták, leolvasztva róla a szőrt, a bőrt, a
húst. A bestia rettentően üvöltött; hátra tántorodott és közben mancsaival az
orrához kapott, szabadon engedve a végzetét okozó férfit.
A talpára érkező Torkos rögvest előkapott egy bőrrel bevont gömböt,
amelyből egy kanóc kandikált kifelé; ujjainak egyetlen csettintésével
meggyújtotta a zsineget, és a golyóbist a nyüszítő-vinnyogó behemót lábai
elé hajította.
A bomba sziszegett, sistergett, szikrázott, majd egyszer csak…
BUMM!!
A patkányfajzat véres hús apró cafataira és csontszilánkok miriádjaira
robbant szét.
Torkos odasétált a kereskedő szétmarcangolt holttestéhez, beletúrt a
szütyőjébe, és előkotort belőle egy kis méretű, csilingelve lengő erszényt.
Észrevette magán az elhűlt bámészkodók pillantását, majd vállat vont, és az
egyik zsebébe süllyesztette az érméket.
A még mindig hitetlenkedve, félig eltátott szájjal ácsorgó katona a
kámzsás alakra emelte remegő mutatóujját, és dadogva csak annyit nyögött:
– Va-vaj-vaják...
*

hetedik fejezet
Verőfényes napsütésben vánszorgott a karaván a Maribor felé vivő poros
országúton. Galanthea egy, a menetoszlop végén haladó szekér hátsó
traktusában ült, és merőn nézte a vajákot, aki épp feléje közeledett lóháton.
A nő mosolyogva köszöntötte:
– Fogadd hálás köszönetemet az éjszaka tett szolgálataidért.
A férfi, mintha neheztelne a hála kimutatásának efféle
megnyilvánulásáért, felvonta a szemöldökét, de végül egy röpke bólintással
mégis jelezte, hogy elfogadja.
Galanthea magában felkacagott, ahogy szöget ütött fejében egy
felismerés:
– Most, hogy így jobban belegondolok, Alzur újfent megmentett engem.
Erre a megjegyzésre a vaják állkapcsa megfeszült, az orrcimpái
kitágultak.
– Valami gond van, kedvesem? – firtatta. – Felteszem, nem csak azért
léptettél ide hozzám, hogy az elismerésemben sütkérezz.
A férfi egy pillanatra megállította a lovát; olybá tűnt, mintha igyekezne
összeszedni a gondolatait.
– Ismerted egyáltalán Alzurt?
– Ó,… kevesen ismerik nálam jobban.
– Akkor miért hordasz róla össze mindenféle sületlenséget, mikor tudod,
hogy nem igaz? – A vaják megropogtatta a nyakát. – Lehet, hogy egy
téveszmés bolond vagy. Netán szimplán csak vak.
Galanthea mosolygott.
– Nagyon kevés egyetemes igazság létezik a világon. A többi?
Rendszerint nézőpont kérdése.
A vaják magában mormogott, és egy ideig szó nélkül baktatott a kocsi
mellett. Kis idő elteltével egyszer csak megcsóválta a fejét.
– Szeretet…? – kérdezte, szinte már dorgálón. – Ha valóban törődne
bárkivel is önmagán kívül, akkor nem tette volna azt, amit tett. Amit, és
efelől semmi kétségem, még mindig tesz.
– Valami böki a csőröd. – Galanthea mélyen a férfi szemébe nézett, majd
elnyomott egy ásítást. – Az éjjel nem jött álom a szememre, nyilván sejted,
miért,… szóval veselkedj neki, fiú, még mielőtt el találna nyomni a
buzgóság.
– Van egyáltalán róla bármi fogalmad, hogy Alzur és a kis inasai hogyan
teremtik a vajákokat?
– Ha jól sejtem, nem a szeretet erejével…

– Kisfiúkat rabolnak. Akár a nyílt utcáról is elragadják őket. Ha muszáj,
megvásárolják a gyerekeket a szüleiktől. Bármit hajlandóak megtenni azért,
hogy új alanyokat szerezzenek. Nem árt, ha tudod: fontos, hogy az alanyok
még gyerekek legyenek – legalábbis nekünk ezt mondták. Cosimo, az egyik
idősebb mágus – igazi fehér szakállú anyaszomorító, – állandóan arról
hadovált, hogy a kulcs az… alakíthatóságban rejlik. Ő és Alzur mindig csak
úgy hivatkoztak ránk, mint a „tömbnyi nedves agyagra”, ami elő van
készítve a formázáshoz. Ennél szenvtelenebbül már nem is lehetett volna.
Miután sok évet megélsz – mondogatták, – az élet megteszi a magáét, és az
agyag, nos, beköt. Megkeményedik. Egy felnőtt ember újraalakítása
lehetetlenné válik, mert egyszerűen csak megtörik és szétmorzsálódik. Ezért
kizárólag gyerekeket lehet kitenni a mutációknak – vagyis inkább egyedül
nekik van esélyük túlélni. És még így is, a legtöbbjük egyszerűen csak
széttörik. – A vaják Galantheát bámulta, és várta, hogy mi lesz a reakciója. –
Azoknak a fiúknak a többsége, akiket ismertem, most jelöletlen sírban
alussza örök álmát.
A nő kerülte a tekintetét, és az út menti legelőket tanulmányozta inkább.
– I-ggen… A halott gyermekek nem a legjobb ballada-alapanyagok, nem
igaz?
Nem szólt többet, miután visszafordult a vajákhoz; csak a szemei
árulkodtak kíváncsiságáról.
– Nekünk kellett eltemetni őket; a kifacsarodott testű, eltorzult arcú, a
végső sikolyba merevedett szájjal némán üvöltő sorstársainkat. Voltaképpen
ők voltak a szerencsések. Hamar túlestek rajta. Nekünk, szegény
szerencsétleneknek jött a folytatás: állnunk kellett Alzur további – ahogy ő
nevezte őket, – „próbáit”, amiket úgy állított be, mintha azok hősi tettek
lennénk, melyekre azért ragadtattuk magunkat, hogy bizonyítsuk
érdemességünket. Mintha önként s dalolva vállalkoztunk volna arra, hogy
megjárjuk a poklok poklát, csak hogy kivívjuk annak a pöcsnek az
elismerését.
Azt mondod, azért teszi mindezt, mert egy jobb világ képe lebeg a
szemei előtt. Én erre azt mondom, hogy ez egy nagy baromság – csak és
kizárólag önmagáért csinálja az egészet. Hiúságból. Az, hogy ezzel
másoknak segít, mellékes. Néhanapján, persze, ő is tud együttérzést
mutatni: amikor mások is látják. Például, amikor azok a bolondok, akik a
kis vállalkozását pénzelik, bejárásra jöttek. Nem semmi alakítás volt, amit a
nemes uraknak előadott! Nem volt nála vendégszeretőbb házigazda, ahogy a
kísérleti alanyaival, a sikerével, az éleselméjűségével hivalkodott. „Ím,
lássátok hát, mit teremtett nektek a nagy Alzur, nagyurak!” Arrogáns fasz –
köpte a vaják. – Aztán, miután látták, hogy jövedelmező a befektetésük, az

urak távoztak, ő pedig nyomban visszatért a régi, zord és érzéketlen
önmagához. Vissza a tornyába.
Addig nem is láttuk újra, amíg el nem készült a következő próbájával; és
nem éppen azok voltak a legboldogabb pillanataink. Eh,… mi csak az
eszköz voltunk, hogy elérje célját az a rohadék. Csak a mód voltunk, amivel
öregbíthette a hírnevét. Bebiztosíthatta az örökségét. – Miközben a múlton
merengett, tekintete a távolba révedt. – Csak a nedves anyag voltunk a
kezében, amit kedvére formálhatott.
Rövidke csend állt be közöttük.
– Érdekfeszítő volt e történet, vaják. – Halvány mosoly derengett
Galanthea szája sarkában. – Nem gondoltál még rá, hogy mesemondónak
állj?
– Viccelődj nyugodtan, de ez az átkozott igazság – a kicseszett
nézőponttól függetlenül. – Harákolt egyet, a porba köpte a felgyűlt slejmet,
aztán elmerült a múlt emlékeiben.
A nő tekintete elidőzött a még mindig a szekere mellett lován léptető
vajákon.
– Tudod,… – Itt egy pillanatra megállt, és jól átgondolta a következő
szavait. – Én őszintén hálás vagyok azért, hogy velünk voltál múlt éjjel.
Szerettem volna, ha ezt tudod.
A vaják egy pillanatig mintha hezitált volna, majd biccentett. – Jobb lesz,
ha előrelovagolok. Csak hogy biztos legyek benne, nem vár ránk újabb
meglepetés az út további részén. – Elhessentett egy kimondatlan gondolatot,
aztán megmarkolta lova kantárját, – Élvezd a pihenést! –, és azzal elügetett.
*

nyolcadik fejezet
Galanthea a szekér végében feküdt, és a felhőtlen eget bámulva pihent.
Pillantásai egyre lassabbá, szemhéjai egyre nehezebbé váltak, miközben a
kocsit húzó lovak patáinak dobogását hallgatta…
...Fenn a magasban, a határtalan kékség előterében madárraj köröz. Az
egyik iszonytató sikolyt hallat. Galanthea hunyorint egyet, és rádöbben,
hogy azok odafönt nem is madarak. Széles, tépett hártyájú szárnyak
csapkodnak, és hosszú, pikkelyes farkak hullámzanak a nyomukban. A
repülő rémek lejjebb ereszkednek, egyre és egyre közelebb a karavánhoz. Az
egyik lény visítva robban véres cafatokra. Aztán még egy. És egy újabb.
Belsőségek és véres permet záporoznak alá.
Alzur hangja mennydörgi minden irányból:
– Egyet se félj, pöttöm. Most már biztonságban vagy.
A lezúduló bíbor áradat színtiszta vízzé változik, ahogy egy épület falait
kezdi ostromolni, az épület ablakaiból pedig meleg fény árad.
Odabent csonttá soványodott alakok köhögnek és zihálnak; reszkető és
nyöszörgő férfiak, nők és gyermekek bújnak egymáshoz a földön kucorogva.
Egy fekete, viaszolt kabátot és hosszú csőrű, madárfej formájú maszkot
viselő férfi araszol át a testek között, és a botjával böködi meg őket.
Ládákból összetákolt, rögtönzött színpadon egy fiatal Galanthea áll fiú
trubadúrokra szabott öltözékben, és egy vidám dallamot játszik a lantján
kórtól senyvedő közönségének. Azok még a haláltusájuk közepette is
mosolyognak, torz örömük csak úgy süt beesett szemeikből.
Egy károgó, vékony hang szakítja félbe a jelenetet:
– Ó, szegénykém. Téged is a markában tart e kórság. Mélyen beléd rágta
magát.
Galanthea abbahagyja játékát, leengedi hangszerét, és csak áll
elkerekedett szemekkel. Holttestek gyülekezete ül vele szemközt – meztelen
testük viharvert és rothadt. Mindegyikükön madárfej-maszk. Aztán
nekiállnak károgni, egyik a másik után, egyre hangosabban és
hangosabban. Hamarosan károgás reszelős szimfóniája tölti be a teret.
Egyszer csak, mintha a gyertyákat egyszerre koppintanák el, vaksötét
hull a teremre és dermesztő némaság.
– A halál közelg, fényed kialvóban. – Két szem világít csak a sötétben. –
De félned nem kell, gyermekem, mert a vén Thelma kipurgálja belőled a
rothadást.
Egy tűzhely lángja lobban fel egy kunyhó közepén, és világítja be a
kicsiny vityilló belsejét. Mindenütt csecsebecsékből és bizsukból álló

kupacok nyújtóznak a plafon felé, a szarufákon és a polcokon varjak
kárálnak, ahogy egyik helyről a másikra ugrálnak, s vissza.
A fiatal, csupa csont és bőr, sápadt Galanthea a tűz előtt ücsörög, és a
fekete madártollakba burkolózó öreg hölgyet bámulja a tűz túloldalán.
– Fogadalmat itt s most tégy, ha dalodat feladni állsz készen – az
öregasszony a fiatal bárdra villantja csorba fogait, – s vén Thelma meg tesz
róla, hogy a jutalmad élet lészen.
A tűzhely lángjai felfénylenek és hatalmasra nőnek, lángocskák ugrálnak
a fa padlóra és kúsznak fel a falakra, elemésztenek mindent.
Az erdő mélyén, egy tisztás közepén apró kunyhó lángol vadul. Az üvöltő
tűzvihart hátborzongató sikoltás harsogja túl.
– Gyermek! Mit tettél?!
Galanthea a tisztás szélén áll, és könnybe lábadt szemekkel figyeli a tűz
pusztítását. Alzur hangja visszhangzik mindenünnen:
– Csak bólintanod kell, Hóvirág, és úgy veheted, mintha már el is lenne
intézve.
Egy kéz szorítja meg a vállát. Fordul, és látja, hogy Alzur mellette áll;
arca és mellkasa vértől fröcsekes. Aztán eléje térdel, és komisz vigyor terül
szét ábrázatán. – Kettőből kétszer – kuncogja.
Lángok emésztik a tisztást.
Az undok sivítás egyre erősödik…
…Galanthea szemei felpattantak. Tüstént felült. Egész teste hideg
verejtékben úszott.
Pár pillanatig még kapkodva szedte a levegőt, aztán körülnézett s látta,
hogy a szekér megállt. Egy keresztút mellett álló fogadó elé húzódtak félre.
A fogadó cégérén a következő név állt: „Kettős átverős”.
A közelből vitatkozás hangjai szálltak felé. „Mink itten nem viccelünk,
halljátok? Ne gyertek közelebb, basszátok meg!”, rikácsolta valaki.
Galanthea a túlvégén ugrott le a szekérről, majd azt megkerülve vette
észre a mindenféle paraszti ruhákba öltözött, rozsdás kardokkal és
vasvillákkal felfegyverkezett férfiak és nők szedett-vedett gyülekezetét,
akik gyűrűként vették körbe a karavánt alkotó szekereket. A sokaságból
kivált egy nyúlánk nő, felajzotta a számszeríját, és remegő kézzel emelte azt
a katonára.
A katona tett egy lépést feléje. – Ugyan már, ne légy bolond!- Aztán tett
még egy lépést, ami talán kicsit túl határozottra sikerült. – Nem kell ezt…
PENGG!!
Kiröppent a vessző, és a katona térdébe csapódott. Az felnyögött, és
rögtön a lábából kiálló szárhoz kapott, azután elvágódott a földön.

– Szájbatúrt ribanc!
– Én kurvára figyelmeztettelek, igaz-e! – habogta a nő, aztán ideges
tekintettel pillantgatott a bámészkodókra. – Egyiktek se baszakodjon. Értve
vagyok? Különben… Különben kaptok a szemetek közé! – jelentette ki
ingerülten, közben egy újabb vesszőt illesztett a számszeríj vájatába. – Van
még valakinek valami nyűgje?
Az utazók egyike sem válaszolt.
– Helyes! – A nő biccentett az egyik emberének. – Tereld be őket, ne
legyenek itt szem előtt!
*

kilencedik fejezet
– Ilyen a mi cseszett szerencsénk – bosszankodott a törp, közben
meggyújtott egy újabb gyertyát, majd a pince egyik sarkában álló hordó
tetejére biggyesztette.
– Kérlek, légy óvatos… Mármint a tűzzel – figyelmeztette a félszerzet. –
Nehogy aztán a cseberből a vederbe jussunk.
– Nem kell aggódni. Biztos a kezem, mint egy tábori sebésznek. – A törp
meggyújtott még egy gyertyát; azt meg egy polcra állította. – Te mióta
senyvedsz idelent, pajtás? – kérdezte a kocsmárost, aki az egyik hordón
ücsörgött.
– Ó,… nem oly rég. Talán csak néhány nap óta. – A fogadós közelebb
hajolt az utazókhoz. – Tudjátok, ti vagytok az első, akiket…
– Kiraboltak? – szakította félbe a törp.
– Igen. Megbocsássatok. De ne vegyétek magatokra. Nem haramiák ezek
– vagyis nem igazán. Legtöbbjüket még ismerem is. Főként környékbeli
földművesek és jobbágyok. Ám amióta ez az átkozott aszályos időszak tart,
a népek egyre elkeseredettebbek, egészen reményvesztettek. Ezért hát
kénytelenek… rögtönözni.
A katona felnyögött, mikor vérző térdén Galanthea szorosabbra húzta a
rögtönzött kötést.
Por szitált a pince plafonjáról, miközben a fejük fölött léptek dobogtak a
padlódeszkákon. A léptek zaját pedig fojtott beszédhangok kísérték.
– Sajnálom, ami a barátotokkal történt. Bizonyára nem gondolták
komolyan – szabadkozott a haramiák helyett is a kocsmáros.
– Felesleges az aggodalom: megmarad. Nem igaz, cimbora?
A katona csak dohogott valamit.
– De hogy neki ennyi volt a kardcsörgetés, az is fix – rötyögött a törp. –
Jobb, ha lélekben már most felkészülsz az őrszolgálatra, koma! –
somolygott bőszen.
A törp ezúttal egy olajlámpást gyújtott, aminek fénye rögvest a hátsó
falnak döntött méretes festményre hullt. A hatalmas vásznon egy roppant
csatatér képe terpeszkedett. Egyik felén győzelmet ünneplő, diadalmas
tömeg emelt a magasba fekete és fehér lobogókat, a másik oldalon álló
hadseregre tüzes eső záporozott az égből. A győztesek által körülfogva egy
előkelő megjelenésű mágus állt büszkén, karjait az ég felé emelve, fénylő
rúnáktól ölelten.
– A Végnélküli Háború utolsó csatája – világosította fel őket a
kocsmáros. – „Alzur kettős átverése”, ez a festmény címe. Gyakran
haladnak... Nos, gyakran haladtak át erre a népek Ellander felől, és

szerintük rossz ízlésre vallott, hogy közszemlére merészeltük tenni, ezért
inkább ide rekkentettük el – göcögte. – A fogadó nevével viszont már nem
lehet mit tenni; ha a fejem tetejére állok, se hívnák a vendégek másképp.
– Akkor hát tényleg igaz? – puhatolózott a félszerzet. – Alzur tényleg
képes volt egy egész sereg elpusztítására a mágiájával?
– Ezek szerint hallottatok már róla? Alzurról? – érdeklődött a kocsmáros.
– Egy történetet emitt, egy mesét amott, igen. – A törp a lángra kapott
hadsereget mustrálta, a fejvesztve menekülő és üvöltő katonákat, akik végül
odavesztek. – Ezeknek esélyük se volt.
A kocsmáros leugrott a hordóról és odasétált a festményhez.
– Bár a képen nincs ábrázolva, de azt mondják, hogy nyitott egy portált.
Az egyik varázsigéjével valami rettenetes hatalommal bíró akármit szólított
át egy, nos,… egy másik világból, azt hiszem. Az emberek arról beszélnek,
hogyan hasadt ketté az égbolt, aztán a hasadékból miként csapott le a
forgószélként kavargó tűzvihar, és tekergett keresztül a csatatéren. De nem
egy sárkány csinálta, vagy bármi hasonló. Nem. Hanem valami sokkalta
rettenetesebb. – A kocsmáros pödörintett egyet a bajuszán. – Bármi is volt,
azon nyomban elsöpörte az egész hadsereget. És Ellandernek, nos, nem volt
más választása, mint az azonnali megadás; rögtön a következő napon átadta
Vizima trónját Maribor hercegének. Ezzel vetve végre véget a Végnélküli
Háborúnak.
– Nincs ez imigyen jól – dörmögte a törp, még mindig a képet fixírozva.
– Ez svihákság. A csatákat becsülettel kell megvívni, egyenlő feltételek
mellett. Az ilyen… másvilági szarságnak semmi köze a becsülethez.
Azoknak a férfiaknak nem szabadott volna így meghalniuk.
– Ezzel egyet kell értenem – tette hozzá a félszerzet.
– Azért tette,... – Galanthea félbehagyta a katona sebének kötözését, és
felpillantott rájuk; tekintete komorságot tükrözött. – ...hogy életeket
mentsen.
A törp felröhögött:
– Azér’ ám, te leány, pont azér’! Én meg baszás közben mindég az
erkölcsről prédikálok!
– Nem-nem, van igazság a szavaiban – állt ki a nő mellett a kocsmáros. –
Az a háború valami ritka ocsmány ügy volt. Emberöltőkön át tartó, szűnni
nem akaró vérontás folyt, s mindez csak azért, hogy az egyik vagy a másik
hercegecske egy kicsivel nagyobb trónusra csüccsenthesse a fenekét.
– Magam is hallottam a csatározásokról, de… mi a fenéért tartott ilyen
hosszan? – kérdezte a törp.
– Nos... – A kocsmáros visszaült a hordójára. – Mindkét fél közel azonos
méretű és felszereltségű haderővel bírt, emiatt pedig állandóan
patthelyzetben találták magukat; egyik oldal sem győzedelmeskedhetett

igazán a másik felett, csak apránként tudták volna felőrölni egymást. Ezért,
gondolom, arra jutottak, hogy kivárásra játszanak; így hát egyik herceg sem
volt hajlandó meghátrálni,… sem az ő fiaik,… sem pedig az ő fiaiknak fiai.
Csak… sorra küldték az embereiket a vágóhídra, egyiket a másik után,…
hol a kötelességre, hol a becsületre vagy a büszkeségre, vagy akármire
hivatkozva, amire a nemesek szoktak, hogy az alattvalóik is igazolva lássák
az áldozat szükségességét. És ha azt mondom, „áldozat”, akkor még
finoman fogalmaztam. Ezen a vidéken nehezen találnátok olyan családot,
amelyik ne veszítette volna el valamely ősét abban az átkozott háborúban.
A törp a fejét ingatta.
– Nincs ember, aki megmondhatná – fejezte be eszmefuttatását a
kocsmáros, – hogy Alzur közbeavatkozása nélkül meddig folytatódott volna
a vérontás…
A törp keserűségében most csak a homlokát ráncolta.
– Jól van… De ez akkor sem helyes, nem igaz? Ilyesmit tenni… Nem
szabadott volna mások sorsával játszadoznia…
– Mások sorsába avatkozni… – mosolygott Galanthea, – ...az megy neki
a legjobban.
Ekkor odafentről egy éles sikoly tört utat a fülükig.
*

tizedik fejezet
A vaják visszafelé tartott a poros országúton…
Az utazók legnagyobb szerencséjére nem várta őket más szörnyűség az
út hátralevő részén, csak a földeken mindenfelé szerteszét heverő, vakítón
fehérlő állati csontok, melyeket az aszály áldozatai pucoltak tisztára –
gyanította a vaják. „Szerencsétlen nyomorultak.”
Lassan közeledett a keresztútnál álló fogadóhoz. Úgy sejtette, hogy a
karavánnak már rég oda kellett érnie. Ha maradnak is éjszakára, onnantól
már csak fél napnyi járás, és megérkeznek Mariborvárosba.
Ráncba szaladt a homloka, ahogy az éjszaka után történtekre gondolt.
Miért jött el idáig, ha a bérét már amúgy is begyűjtötte? A megbízója halott
volt, és ekképpen neki semmiféle kötelezettsége nem maradt irányába. Nem
tartozott senkiért felelősséggel. Legalábbis szakmaival nem.
Ezeken töprengett. Harákolt egyet és kiköpött. „Csak hogy elüssem
valamivel az időt” – vonta le maga magának a következtetést. – „Csak hogy
csináljak valamit…”
Végül rövidesen odaért a fogadóhoz; ott álltak előtte a már ismert lovak
és szekerek – ahogy az várható volt –, de valami nem volt rendben az egész
jelenettel; nagyon nem volt rendben…
Elővigyázatosan léptetett közelebb és lóhátról vette szemügyre a porban
maradt nyomokat. Aztán lecsusszant a nyeregből, leguggolt, és úgy vette
alaposabban is górcső alá a bemélyedéseket. „Valamiféle dulakodás zajlott”
– állapította meg. – „Megszáradt vércseppek; semmi kétség.” –
Elfintorodott. – „’Picsába!”
A vaják felegyenesedett, egy gyakorta használt parancsot – „Maradj!” –
suttogott a lova fülébe, aztán megindult a fogadó felé.
Egy tagbaszakadt figura görnyedt az épület előtt egy padon és a tőrével
játszott, közben pedig a közeledő vajákot figyelte. Kisvártatva felállt,
kidüllesztette a mellkasát, majd megszólalt:
– Ne haraguggyá’, cimbora, de ma zárva vagyunk.
A megszólított, mintha meg sem hallotta volna a figyelmeztetést, anélkül
nyomult tovább, hogy lassította volna lépteinek iramát. A bárgyú tekintetű
férfi a kocsmaajtó elé lépett, elállva ezzel az utat.
– Akarol egy kiadós verést? Vagy mi? Kurvára megmon’tam, hogy––
A vaják bármiféle tétovázás nélkül megkínálta öklével a fickó gyomrát,
aki ettől nyomban lenyaklott, aztán levegőért kapkodva fetrengett a földön.
A vaják újfent a gyakorta használt parancsot – „Maradj!” – használta.

Odabent egy csapat útonálló-aspiráns tömörült az egyik asztal köré, és a
karaván utasaitól elkonfiskált értéktárgyakat bogarászta. A traccsolásuk
rögtön elhalt, amint észrevették a betoppanó vajákot. Nyomban egy jó tucat
szempár szegeződött a behatolóra.
– Hol vannak? – kérdezte a szörnyvadász, akiről látszatra akár a
nyugalom szobrát is mintázhatták volna.
A nyurga nő az asztalon heverő számszeríjáért nyúlt.
– Ne strapáld magad…
A nő azonban már feszítette is a húrt, és kapkodva egy lövedéket
illesztett a vájatba. A vaják csak a szemét forgatta.
– Ki… Ki a szar vagy te?
A férfi megropogtatta a nyakát és a kardja markolatának gombjára tette a
kezét.
– Újra megkérdezem. Hol vannak?
A nő erre összehúzta a szemét, aztán biccentett a társainak, jelezve, hogy
szóródjanak szét a teremben, és vegyék körbe az alkalmatlankodót.
– Mi a koncepció? Beveszitek magatokat ide? Levámoljátok az erre
áthaladókat? Szerintetek ez meddig mehet így? Mielőtt rátok küldik a városi
gárdát? Mert utána a kötél végén fogtok táncot lejteni, efelől kétségetek se
legyen.
– Áá… Azok ott, a városban, túlságosan e’ vannak foglalva a
zavargásokkal. Kész lázadás, ami odabent folyik. Az aszályok miatt. Nem
dugják ki ide az orrukat mostanában, az is bisztos. Most pedig… Húzzá’ el,
és haggy minket békiben. Mielőtt át talállak lyuggatni.
A vaják oldalra billentette a fejét és fülelt. „Hm.” Elfojtott hangokat
hallott odalentről.
– Miért a fogva tartás? Nem lett volna egyszerűbb simán csak kifosztani,
aztán szélnek ereszteni őket?
– Azér’,… Mer’… Azér’,… No, hát… – Gondolkodás közben a nő
szemei ide-oda táncoltak. – Kibaszottul semmi,… semmi közöd hozzá! Hát
ezér’. – Maga elé emelte a számszeríjat. – Uccsó figyelmeztetés, hallod?!
– Azt tanácsolom,... – A vaják keze lassanként ráfonódott a kardja
markolatára. – ...hogy ezt itt és most könyveljétek el veszteségként, és
menjetek haza.
A nő szaporán pislogott, mérlegelt; végül a ravaszra csúsztatta az ujját.
– Ne…! – figyelmeztette a vaják, de lélekben már felkészült az
elkövetkezőkre.
A nő többé már nem hunyorított; elszánta magát. A vaják kivonta kardját.
PENGG!!

A lövedék kiröppent. A szörnyvadász, pengéjének egyetlen, elmosódó
mozdulatával, röptében térítette el.
A vessző oldalra csapódott, egyenesen az egyik martalóc torkába. A
fickótól csak egy apró sóhajra telt; egy pillanatig még állt, vért gurgulázva,
aztán a padlóra rogyott. A nő felsikoltott, majd a sokktól nyomban el is
némult. A számszeríj kiesett a kezei közül.
Síri csend ereszkedett a teremre. A vaják összevont szemöldökkel
tekintett végig a szájtáti parasztokon.
– Még valaki?
Abban a minutumban a földre hajigálták fegyvereiket, megadásuk
jelentként pedig tenyerüket mutatták a férfi felé és tagadólag rázták fejüket.
– Uram, kérünk,… – hebegte az egyik, rongyokba öltözött alak.
A vaják a hüvelyébe lökte a kardját.
– Tűnés. Hordjátok el magatokat!
A bagázs óvatosan az ajtó felé kezdett oldalazni, de szemüket nem vették
le a férfiról. Mikor aztán elég közel értek a szabadulást jelentő nyíláshoz,
egymáson is átbukdácsolva, hanyatt-homlok menekültek kifelé.
A vaják lenézett a pórul járt férfi körül tócsába gyűlő vérre. Felsóhajtott,
majd – mintegy sajnálata jeleként – csettintett egyet a nyelvével. „Nem volt
szerencséd, pajtás…”
Végre jobban is szemügyre vehette a termet, és az egyik sarokban
hamarosan meglelte a pincelejárót takaró csapóajtót. Odalentről bátortalan,
suttogó hang érkezett:
– Vaják?
Odalépett, felemelte a csapóajtót, és a mélybe vezető létra aljában
megpillantotta a fölfelé pislantgató Galantheát. A nő a férfi láttán
elmosolyodott, majd köszönete jeléül egy biccentést küldött meg feléje.
A vaják egy percig mogorván bámulta; végül vigyor halovány árnya
kúszott a szája egyik sarkába.
– Kettőből kétszer.
*

tizenegyedik fejezet
A vaják a fogadó közelében, egy alacsony partfal tetején állt, és újabb
halom földet lapátolt ki a sírgödörből, amit éppen ásott. Képzeletben egy
pillanatra újra Alzur kastélyának kertjében járt, amint elhullott sorstársainak
deformálódott holttesteit földelte el. A mágus hangja is ott visszhangzott a
fejében: „Sajnálatos körülmény, tudom. De ennek meg kell lennie, fiam.
Muszáj.” A férfi összezárta a szemeit, és próbálta gondolataiból elhessegetni
az emléket. Amikor végre sikerült neki, folytatta az ásást.
Galanthea a közelben, egy kidőlt tölgy törzsébe faragott padon üldögélt,
és kedvtelve nézte a csupa por és sár vajákot.
– Lehet, hogy halotti máglyát szeretett volna…
A férfi egy lemondó pillantást küldött meg feléje. A nő vigyorgott.
– Azt kell hogy mondjam, fényes páncélzatú lovagnak sem lennél utolsó.
A vaják egy nyögés kíséretében taposott rá az ásó fejére, majd egy újabb
kupacnyi földet hajított oldalra.
– Talán elő kéne kotornom a lantomat… Szinte kedvem támadt balladát
költeni a kalandjaidról.
Erre a férfi csak fújtatott. Galanthea elgondolkodott egy pillanatra.
– Előbb persze meg kellene találnom a megfelelő szavakat, amik
rímelnek arra, hogy „vaják”… – Egy pillanatra elhallgatott. – Vagy arra,
hogy „Madoc”.
A vaják ledermedt. Aztán lassan felemelte a fejét, és merőn a nőre nézett.
– Mindig olyan szeretetteljesen beszél rólad. Például legutóbb is, mikor
találkoztunk.
A férfi erre kiszökkent a gödörből, félrehajította a lapátot, és nagy dérreldúrral megindult Galanthea felé.
– Most már a dolgaimba is bele akar avatkozni? Kémeket küld a
nyomomba? Erről van itt szó? Mi vagy te? A hűséges kis ölebe?
– Én senki fia–borjának nem vagyok az ügynöke, kedvesem. Egyedül
csakis a sorsnak köszönhető, hogy az útjaink keresztezték egymást. Mégis,
amint a legelső alkalommal megpillantottalak,… ó, biztosra tudtam, hogy te
vagy az.
– Lószart! – A vaják úgy tett, mintha kacagna. – Annyira tipikus. El sem
tudja képzelni, hogy az irányítása nélkül is képes lehet bárki elboldogulni.
Nem így van? – köpte gúnyosan. – Muszáj mindenkit zsinóron rángatnia! –
Megropogtatta a nyakát. – Nos? Mi lesz? Azért jöttél ide, hogy megpuhíts?
Hogy meggyőzz: kullogjak szépen vissza, és csatlakozzam újra álmai díszes
kis gyülekezetéhez? Na, ez nem fog megtörténni. Én nem tartozom közéjük.

Soha nem is tartoztam. Az egész egy kicseszett bohózat! Én csak egy
gyilkos vagyok – egy semmirekellő torokmetsző –, soha nem is leszek ennél
több.
Galanthea hagyta, hogy a férfi dühe csillapodjon, majd oldalra döntött
fejjel folytatta:
– Ó, Madoc… Miért hordasz itt össze mindenféle sületlenséget, mikor
tudod, hogy nem igaz? – És mosolygott. – Lehet, hogy egy téveszmés
bolond vagy. Netán szimplán csak vak.
– Ne merészeld… – sziszegte Madoc.
A nő tekintete elkomorult.
– Tudnod kell: igazán szeretné––
– Hagyj békén!
– Te nagyon fontos vagy neki. El sem tudod képzelni, hogy még ennyi
idő elteltével is, lévén hogy az elsők közül való––
– Nem a kis házi kedvence vagyok, sem nem a kibaszott játékszere.
– Nem-nem, természetesen…
– Ideje elengednie, a franc essen belé!
Galanthea csak rövid szünet múltán szólalt meg újra, ezúttal már
rendkívül gondosan megválogatva a szavait:
– Igazad van. Valóban. Ideje lenne. Nagyon sok mindent ideje lenne
elengednie. De neked is. – És itt Madoc szemébe nézett, közben pedig
megütögette maga mellett a pad szabadon maradt felét. – Gyere. Ülj ide
mellém.
A vaják zord arckifejezése változatlan maradt, csak összeszorított
állkapcsának remegése mutatta, hogy még mindig milyen indulatok dúlnak
benne. Ám egy idő után mégis beadta a derekát, és odaült a felkínált helyre.
– Rengeteg időt töltesz töprengéssel, nem igaz? – A nő hagyta, hadd
rágja meg a választ a férfi, de az csak hallgatott, ezzel akaratlanul is
megválaszolva a feltett kérdést. Galanthea viccelődve folytatta: – „Ó,
szegény fejem! Egy torzszülött vagyok, magam is szörnnyé lettem!”…
Kapiskálom már? Ideje abbahagynod a nyavalygást.
Madoc tekintete láttán egy kissé visszafogta magát:
– Nőj már fel, fiú, és tedd túl magad rajta.
A férfi előbb a nőre bámult, aztán elfordította a fejét, és a pusztát kezdte
kémlelni.
– Mindig kikerülöm a kérdést, ha azt firtatják, hogy miért hagytam fel az
énekléssel. Akarod tudni, miért térek ki folyton előle? – Épp csak lélegzetet
vett és folytatta, meg sem várva a választ. – Azért, mert az egy olyan
történet, amit nemhogy elmesélni, de még meghallgatni sem érdemes. Nincs
benne semmiféle csodálatos kaland, sem varázslatos pillanatok, és a végén

sincs semmilyen nagyszerű lezárás. Csupán.. egy egyszerű igazság, amit
viszont nem minden ember gyomra vesz be. Tudod, én valójában nem is
akartam trubadúr lenni. Kezdetben csak egy saját magamra rótt, önként
vállalt kötelezettség volt azok emlékének a tiszteletére, akik már nem
lehettek közöttünk. Aztán valahogy úgy alakult, hogy folytattam –
évtizedeken keresztül énekeltem mindenféle idegennek, és játszottam azon
a nyomorult lanton,… és közben nyomorultul éreztem magamat,
kiteljesületlennek. Hajtott előre a bűntudat. Az életben maradottak
bűntudata. Túlélni, miközben mások odavesznek – nehéz teher tud lenni. De
neked szükségtelen is mondanom…
A vaják motyogott valamit az orra alatt, amit nem lehetett kivenni.
– Megfosztottam magamat egy jó élettől egy bűnbánatból fogant,
haszontalan cél miatt.
– Magadnak csináltad – dörmögte a vaják.
– Igen-igen. És jó időbe telt, mire beláttam. Nem engedheted, hogy a
múltad irányítsa a jövődet. Ha hagyod, hogy az elvesztettek és a holtak
tartsanak börtönükben, az az élet totális elvesztegetése. Ezt a csomót még
Alzurnak sem sikerült kibogoznia, pedig neki ott van hozzá az esze és a
hosszú élete. Olyan idő megszállottja lett, amely már rég elmúlt; mégsem
tudja elengedni. De ezt a döntést neki kell meghoznia. És neked, Madoc,
pedig a sajátodat. – Kis szünetet tartott. – Nem Alzur az, aki az agyagodat
formálja, kedvesem. Már régóta nem…
Madoc néma maradt; elmerült a gondolataiban. Nem úgy Galanthea:
– Megjártad a poklok poklát. És én átérzem a fájdalmadat, hidd el. De
azt ne hidd, hogy a szenvedés egyes egyedül csak a te osztályrészed. Ne
kövesd el ezt a hibát. Épp ellenkezőleg. Tulajdonképpen meglehetősen
kiváltságos helyzetben vagy. A legtöbb embernek valami szánalmas kis
ürügyet kell találnia ahhoz, hogy legyen miért élnie, közben – csak úgy
ráadásképpen – egyik napról a másikra is túl kell élniük. Azon a talpalatnyi
földön, amire születniük adatott. Aztán egy nap – nyekk! – meghalnak, és
olyan, mintha soha nem is léteztek volna. De te, te bejárhatod a világot,
eljuthatsz olyan helyekre is, amiről legtöbbünk még csak álmodni sem mer.
Hihetetlen tetteket vihetsz végbe, jobb hellyé teheted a világot, és nyomot
hagyhatsz az emberek emlékezetében. Megtagadni magadtól ezt az
ajándékot, pusztán a származásod és a csökönyösséged miatt,… nos, ez
azoknak a szemen köpése, akik nálad sokkalta szerencsétlenebbek.
Ezért hát azt mondom én neked: Alzur elmehet a fenébe, a látomásával
együtt! Még az elhullott bajtársaid is elmehetnek a francba. Ez az egész
csak rólad szól. Vedd a kezedbe a saját sorsodat, és kezdd magad alakítani a
jövőd, még mielőtt túl késő lenne. Mert neked, Madoc, megadatott az a
luxus, hogy te megteheted.

A vaják előrehajolt, a könyökeivel támasztotta meg magát. Tekintete
távoli volt, miközben a hallottakon töprengett.
Galanthea felfordított tenyérrel nyújtotta ki az egyik karját, majd szemeit
az égre emelte.
– Jobb lesz, ha mihamarabb befejezed azt a gödröt.
Fakószürke fellegek voltak gyülekezőben; látszólag mintha a semmiből
jelentek volna meg hirtelen a korábban teljesen felhőtlen égen. Kisvártatva
az eső is cseperegni kezdett.
– Valami azt súgja, nem lesz rá sok időd.
*

tizenkettedik fejezet
Kicsapódott az ajtó. A kocsmáros rontott ki rajta, és azonmód térdre hullt a
sárba, kezeit ujjongva az égnek emelve. – Csoda történt! Áldottak legyenek
az égiek! – Behunyta szemét és elmosolyodott, ahogy a frissítő áldásban
fürdőzött. – Oly sok éve már, hogy elhagytatok bennünket, oly sok éve… –
Hirtelen belé ötlött egy gondolat, talpra ugrott, és visszarohant a fogadóba.
Nem sokára a félszerzettel és a törppel a nyomában bukkant elő újra:
mindhárom figura rézfazekakkal és serpenyőkkel megrakodottan.
Madoc és Galanthea, akik még mindig a közeli dombocskán ücsörögtek,
csak mosolyogtak, ahogy a különböző öblös edényekbe esővizet gyűjtő
alakok tébolyult rohangászását figyelték.
A vaják aztán az égre emelte a tekintetét. Gyanakvón figyelte azt az egy
pontot a távol-magasban, ahonnan mintha minden felhő szerteszét vonult
volna. „Különös” – gondolta homlokráncolva. Megvakarta borostás állát, és
közben a nő felé fordította fejét.
– Alzur.
– Iggen – mondta Galanthea egy perc múlva.
A férfi elhessegette magától a gondolatot, és inkább másra terelte a
beszélgetést.
– Hogyan… vette le rólad az átkot? Arról nem regéltél.
Galanthea eltöprengett a kérdésen, aztán elengedett egy hosszú sóhajt.
– Azt a történetet, kedvesem, majd egy másik alkalommal mesélem el.
De az elmesélésében nem fogom örömömet lelni, erről biztosíthatlak.
A vaják megint összeráncolta a homlokát. Galanthea erre elmosolyodott.
– Maradjunk annyiban, hogy néha az élet nem kínál számunkra jó
választási lehetőségeket. Sem pedig sima utat az egyes állomásokig. Ám
döntéseket mindig kell hoznunk, aztán meg szembenéznünk azok
következményeivel, legyenek bármilyenek is. Jól teszed, ha az eszedbe
vésed ezt, vaják: még ha próbálunk is kitérni előlük, a következmények
mindig utolérnek. És e próbálkozásainkért a végén úgyis kamatostul kell
megfizetnünk. – A fogadó előtt az esőben örömtáncot lejtő útitársait
figyelte. – Csak keveseknek adatik meg, Madoc, hogy sértetlenül vészeljék
át az életet. És akiknek meg is adatik, azok rendszerint korán halnak. A
legtöbb, amit tehetünk, hogy próbáljuk egyensúlyba hozni a mérleget,
mielőtt kileheljük a lelkünket.
A vaják horkantott egyet.
– Az élet csupa adósság.
– Az.
BAMM!

A vidám ünneplést egy váratlan, dobhártya-repesztő robaj szakította
félbe. Egyszer csak zöld és bíbor fények vakító villanásai világították be a
tájat.
Madoc nyomban talpra ugrott, és a mezőkön túli látóhatárra függesztette
tekintetét, ahol a frissen esett esőtől ázott földek mögött ott tornyosultak a
távoli Mariborváros magasba nyúló falai.
– Mit művel?!
Magasan a város fölött kövér felhők gyülekeztek teljességgel
természetellenes módon: mintha lassú körtáncba kezdtek volna, ráadásul
közben a színük is egyre fenyegetőbb sötétté vált.
A komor látképbe egy villám hasított bele hirtelen, amit kisvártatva
bömbölő mennydörgés hangja követett. Az enyhén szitáló eső özönvízszerű
felhőszakadásnak adta át a helyét, a lágy szellő pedig orkán erejű
szélviharnak. A szürke-fekete fellegek mostanra már szabályosan
kavarogtak a távolban; egy, az égen tátongó, egyre szélesedő lyuk körül
köröztek. Aztán a megállíthatatlanul terebélyesedő hasadékból indulva
lüktető fényindák futottak szerteszét, és a szivárvány minden színével
festették be a horizontot.
Galanthea és Madoc csatlakoztak a keresztútnál összegyűlt utazókhoz, és
együtt bámulták a messzeségben kibontakozó káoszt.
– Ó, ne! Ne, ne, ne, ne, ne – motyogta a félszerzet. – Ó, jaj!
– Egy portál lesz ebből! – harsogta túl a törp a felhőszakadás hangjait. –
Pont, mint Ellanderben!
– A telibetúrt mindenségit! – A katona egészen elsápadt; hitetlenkedve
bámulta a jelenséget. – Ez nem lehet…
A ciklon közepén nyílt portálból egy irdatlan és iszonytató entitás kezdett
kígyózni lefelé. Kaszaszerű ízelt végtagokkal teletűzdelt, gigantikus és
megnyúlt teste rángott és tekergőzött, ahogyan az égből csüngött alá, s
ereszkedett Maribor városára. A föld megremegett, amint a borzasztó
förtelem a szerencsétlen sorsra ítéltetett városra zuhant.
Az égben tátongó lyuk szinte azonnal bezárult mögötte, és az élénk
fények játéka is rövidesen tovatűnt. Nem maradt más, csak a fekete felhők,
a sötétségbe borult táj, és a hatalmas szörnyetegnek a távolban le-lecsapó
villámok fényében kirajzolódó fekete sziluettje. Minden egyes villámcsapás
egy-egy felvillanó jelenet a kolosszális szörny dúlásából: erőszakosan
csattogó állkapcsai, az égbe nyúló karcsú tornyok köré fonódó hosszú teste,
az iszonyú szorításában rommá hulló épületek.
„A francba!” – gondolta Madoc. – „A jó, büdös francba!” Hunyorítva
próbálta kivenni Galanthea arcát az eső függönyén át. A nő gyengédséggel
és keserűséggel teli, hatalmas barna szemei már-már könyörögve kérlelték:
– Menj – szólt. – Szüksége van rád. Mindannyiunknak szüksége van rád!

Madoc pillanatnyi habozás nélkül ott termett a póznánál, amihez a lovát
kikötötte, eloldotta hátasa kantárszárát, és már a nyeregben is volt.
Markával maga felé húzta a gyeplőt és fordult, hogy egy utolsó pillantást
vessen az általa megmentett társaságra. A törp valamit ordibált, de az
beleveszett az immár fület bántón csattogó eső zajába. A katona csak
szomorúan ingatta a fejét jobbra meg balra, és a kocsmárosba kapaszkodott,
hogy közben el ne veszítse az egyensúlyát. Galanthea pedig, akinek csak
szomorú szemei árulkodtak félelméről, reményteljes mosolyt küldött a
vaják felé, és elismerően biccentett neki egyet.
Madoc viszonozta a gesztust, majd vágtába ugratta lovát, és elviharzott a
sötétségbe vesző országúton, egyenesen Mariborváros irányába. A feketeség
irányába. A villámok irányába. Az épp zajló kegyetlen mészárlás és a
mindent elemésztő szörnyeteg irányába. A pusztulás, a halál és a
megtestesült káosz irányába.
Csak vágtatott előre, egyenest a teremtője felé.
Előre, a végzete felé.

Kép:

függelékek

Illusztráció #1:
A fiatal Galanthea, azaz Hóvirág

Illusztráció #2:
Hóvirág első találkozása Alzurral

Illusztráció #3:
Madoc harca a patkányfajzattal

Illusztráció #4:
Lylianna

Illusztráció #5:
Egyes források myriapodához hasonlatos teremtményként írják le a maribori viy-t

Illusztráció #6:
Más krónikákban ilyesféle leírással találkozhatunk az Alzur megidézte lény kapcsán

fülszöveg
Alzur híres mágus és számos varázslat (köztük az Alzur
Kettős Átverésének, az Alzur Pajzsának és az Alzur
Villámának) megalkotója volt. Több olyan teremtmény is
ismert, amelyeknek létrehozása szintén az ő nevéhez
fűződik, és melyek közül néhány napjainkig a Kontinens
földjét tapodja, rettegésben tartva vagy épp megmentve
annak lakóit.
Úgy tartják, Alzurnak lehengerlő orgánuma és stílusa volt;
előbbi kvalitása kapcsán általában azt is hozzáteszik, hogy
ha akarta, akkor a vadászkürt harsogásához volt
hasonlatos, és gyakorta élt e jellegzetességével, legfőképp
akkor, amikor a róla elhíresült villámcsapás-varázslattal
sújtott le ellenségeire. Azt mondják, ilyenkor kántálása
egyenesen mennydörgésként zengett.
Ám akad még valami, ami – hiteles források állítása szerint
jórészt – szintén az ő nevéhez köthető. És ez nem más,
mint a vajákoknak nevezett szörnyvadászok megteremtése.
Mesterével, Cosimóval és saját tanítványával, egy
bizonyos Ulivói Idarrannal együtt dolgozták ki azt az
eljárást, amelynek segítségével végül megszülethetett a
világ népeit immáron ezredévek óta sanyargató szörnyek
leghalálosabb ellenfele. Nem áll szándékunkban sem
mestere, sem pedig tanítványa érdemeit kisebbíteni eme
nagyszerű törekvés kapcsán, ám – mert több szavahihető
tudós kutató is utal rá, – mégis meg kell jegyeznünk: a
munka oroszlánrészét nem ők, hanem Alzur végezte.
Valamint azt is, hogy ebbéli elhivatottságában állítólag
nem kis szerepe volt az egyik legszebb emberi érzésnek.
E történetből többet is megtudhatunk a renegát mágus
motivációiról és személyiségéről, hála Galantheának, az
egykorvolt bárdnak, aki társai pallérozására – mesélői
eszköztárának jó néhány kellékét is bevetve – próbálkozik
meg a fent nevezett mágus renoméjának megmentésével és
hírnevének öregbítésével egy Mariborvárosba tartó,
megpróbáltatásokban sem szűkölködő utazása során.

