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Történetek Enderal 

arChívumából 
 (SureAI) 

† 

AArrkk  mméésszzáárroossaa  

Bevezetés 

 „A Mészáros”, így neveznek. 

 Fájdalommal írom le e szavakat, bár tudom jól, a valóságot tükrözik. Hogyan más-
ként is hívhatnának egy embert, kinek nyomát tucatnyi holttest jelzi, holttestek, melyek 
nem egy csata vagy baleset néma tanúi, a vérük az én kezemen szárad. Férfiak, nők, idősek, 
gyermekek. Papok, kereskedők, utazók és lotyók. Gyilkosságaim egy rejtélyes mintát kö-
vetnek, és a kiszámíthatatlanságuk mindenki szívére jeges fátylat fog borítani. Persze a 
hírnökök nem így fognak megemlékezni minderről. Számukra, és a Szent Rend számára 
csak egy szörnyeteg leszek, egy kósza démon, akit saját pogány vágyai vezettek tévútra. Go-
nosz embernek neveznek majd, vagy éjfekete szívű vadállatnak. Mert a világ csak ilyen szí-
nekben gondolkozik: feketében és fehérben. Senkit sem fognak érdekelni a „hogyanok” és a 
„miértek”. Még ezekhez az oldalakhoz is nehéz lesz hozzájutni, mert a Szent Rend bizonyo-
san mindent megtesz majd, hogy megakadályozza a sokszorosításukat – úgyhogy bárki is 
légy, minden elismerésem a tiéd, amiért most egy példányt a kezedben tartasz. Ezeknek a 
megviselt lapoknak hála, betekintést nyerhetsz a saját gondolataimba. 
 Ne úgy tekints rájuk, mint a tetteim mentségére, mert nem e célból készültek. Teljes 
felelősséget vállalok mindenért, amit elkövettem, és nem vágyom bűnbocsánatra, sem 
Malphas-tól – kinek állítólagos „szentsége” manapság inkább csak megmosolyogtat, – sem 
az emberektől, vagy az igazságtól, vagy bármiféle különös, magasztos erőtől, melynek való-
di természetét még képesek sem vagyunk felfogni. 
 Ez a könyv mindössze egy vallomás azokról a szokatlan és rejtélyes történésekről, 
amelyek azzá tettek, aki ma vagyok. 
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1. fejezet: Kövesd a tüzet 

 Rideg, fakó és párás reggel volt az, ami örökre megváltoztatta az életemet. Igen... 
Olyan volt, mintha a Természetanya az előző esti mulatság fáradalmai miatt úgy döntött 
volna, hogy egy mélabús, álmos nappal piheni ki magát. Az említett mulatság a Csillagos 
Nyáréj volt, mely minden évben az új tavasz kezdetét jelöli, miközben az éjjeli égen ezernyi 
vadul cikázó csillagtűz fénye ragyog. Míg a köznép számára ez az alkalom a világi vágyaik-
nak való hódolásra szolgál – füstös fogadókban isznak, körbetáncolják az első ásónyomot, 
esetleg kulturáltan beszélgetnek az álarcosbálról – addig nekünk, a klérus tagjainak ez 
nem jelent mást, mint egy éjszakát körmenettel, prédikációval és imádsággal. Miután rö-
vid ideig figyelemmel kísértem a polgármester vidám beszédét és áldásomat adtam a mu-
latságok kezdetére, csendben visszatértem a templomba, hogy addig imádkozzam, amíg 
már nem éreztem a térdeim és a nyelvem, pont ahogyan a Szent Ige megköveteli minden 
paptól. Ez kötelező volt a klérus minden tagja számára, legyen szó akár a főpapról akár – 
ahogy az én esetemben is – egy egyszerű, jelentéktelen atyáról egy még egyszerűbb és 
még jelentéktelenebb faluban. 
 Ezt a kis települést Fátyolfalvának nevezték, és egy örökké szeles, ritkás növényze-
tű szirtre épült Enderal legnyugatibb részén. A nevét – bármily meglepő is, – a fakó, vé-
kony ködfátyolról kapta, mely minden reggel lehullt a kis településre, mint a gyászlepel 
egy idős özvegy arcán.  
 Még mindig tisztán emlékszem arra az utolsó alkalomra, ahogy a hegy tetejére épí-
tett falusi templomból révülten bámultam a lenti szegényes házakat. A fúvós hangszerek 
hamis dallamát, az élénk hahotázást és a parafa dugók pukkanásait követően szinte hát-
borzongató némaságba borult a falu. A hűvös ködben csak itt-ott lehetett megpillantani 
vagy hallani egy-egy magányos alakot, még a pékség kéménye is változatlan maradt. Gyön-
géden elmosolyodtam a látványon, melyek az a kis falu nyújtott, amelyben felnőttem. 
Apám nem vérszerinti szülőm volt, elmondása szerint egy kosárban, vászonba csavarva 
talált rám a Ködös Út egyik úti szentélye mellett. Elhagyatott voltam, és a férfi, aki később 
az apám lett, elvitt a faluba „teljes odaadással és hálával az isteni ajándékért”. Azonban 
még a tíz évvel azután történt korai haláláig sem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy önfel-
áldozó tette nem amiatt volt, mert gyermeket szeretett volna, hanem amiatt, hogy Malphas 
egyik szobra alatt talált rám. 
 Gilmon a tímár, ahogy a falusiak nevezték őt, érzékeny ember volt, himlőhelyes ar-
cú, keskeny orrú. Saját véleménye szerint az egész világ összeesküdött ellene, és csakis ez 
okozta minden nyomorúságát. Sosem beszélgettünk sokat, ha mégis, a beszélgetésünk álta-
lános mintát követett. Reszelős hangján behívott a tűzhelyes szobába, ahol sokáig szokott 
mozdulatlanul üldögélni, két üres sörös kupa mellett. Aztán jelezte, hogy üljek le, és beje-
lentette, hogy „könnyíteni szeretne a lelkén”. A tény, hogy mindössze a talált fia volt ott, 
hogy meghallgassa, csupán egy újabb bizonyíték volt számára arról, milyen kegyetlen volt 
vele az élet. Amint leültem, kezdődött is: Tjalmar a vadász avas olajat adott el neki. Gonosz 
gyilkosnak nevezte őt apám, majd hozzátette, hogy de hát azok az aeternaiak már csak 
ilyen természetűek, csak Enderalon ez a tény nem volt annyira közismert, mint Nehrimen. 
Aztán Matressa Zulja jött, aki keserű bort adott neki. „Aljas szipirtyó” – mondta. Ó igen, de 
Malphas-nak hála észrevette a tervét, és jól lehordta őt. Aztán, persze, Rashik a kovács ik-
rei következtek. Mindkettő nagy csirkefogó volt. Nem tisztelték az útkövető, keményen 
dolgozó embereket, mint apám. Persze, mit is várna az ember egy kovácstól meg a kölykei-
től. „Mit tudnak ezek a tisztességről – kiáltotta dühödten. – „Ezek mást sem csinálnak, 
csak kufircolnak egész nap, míg le nem szakad az ágy.” Az már nem számított neki, hogy 
Rashik felmenői három generáció óta Enderalon lakó qyraniak voltak, és hogy sokkal fon-
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tosabb volt számára a hosszantartó társas kapcsolat, mint a fűvel-fával összeálló családi 
klánoknak az eredeti szülőföldjükön. 
 Ezek a beszélgetések, apám állandóan keserű lehelete, meg a nyers irha, bőr és állat-
zsír szaga a műhelyben töltötték ki a gyermekkorom nagy részét. Barátaim alig voltak, 
nagyrészt azért, mert már öt éves koromtól kezdve segítenem kellett apámnak a tímármű-
helyben. Ma már biztosan tudom, ha Pyléa anya véletlenül nem fedezte volna fel az éles 
eszemet, még ma is ott lennék a feldarabolt állatok, kifeszített irhák és csúszós zsírok kö-
zött. Talán annak a ködös reggelnek a különös eseményei sem történtek volna meg. De 
nem így alakult, Pyléa anyának hála Utam szentesítésének napján a rangidős pap nyilvání-
totta ki ünnepélyes arccal szent küldetésemet. Én, Jaél, a tímár fia, arra születtem, hogy 
életemet Malphas dicsőítésének szenteljem – és pap legyek. Ekkor természetesen még nem 
egészen fogtam fel, hogy ez mit jelent, de a többi gyerek arcán megjelenő áhítatos tekintet 
elhitette velem, hogy ez valami jó dolog. 
 Így hát otthagytam a sötét tímárműhelyt, már csak aludni jártam abba az öreg falu-
végi házba. Nevelőapám számára ez a „gyermekrablás” csak egy újabb bizonyíték volt az 
árulásra. Így visszagondolva a kedves Pyléa anya volt talán az egyetlen igazi gondviselőm 
az életben. Megtanított írni, olvasni és néhány alapvető ismeretet is adott a gyógynövé-
nyekről. Kitartóan, átéléssel tanított meg mindarra, amire szükségem volt ahhoz, hogy az 
endrali papság tagja lehessek. Tíz téllel ezután megkaptam a tiszteletesi minősítést, és 
megkezdtem munkámat a kis templomban. Azt tettem, amit egy kötelességtudó tiszteletes: 
szertartásokat tartottam, imádkoztam, gondoskodtam a templom épületéről, gyóntattam a 
falubelieket. Pyléa anya a hatvanadik névnapján elhagyta a falut, hogy a fővárosi Naptemp-
lomban elfoglalhassa visszavonulási lakosztályát, aminek a létezéséről csak történetekből 
hallottam. Egy évvel ez után apám eltávozott. Magam is meglepődtem, mennyire mélyen 
érintett ez az esemény. Ezt követően minden közömbössé és rutinszerűvé vált az életem-
ben, addig a bizonyos napig. 
 Az ember, aki addig voltam – boldog volt egyáltalán? Nem tudom eldönteni. Próbá-
lom felidézni életem első huszonnyolc évét, de az emlékeim mint a megfakult szavak egy 
régi pergamenen. A józan eszem azt sugallja, a magam módján szerencsés voltam. A tiszte-
letesi élet kellemes és változatlan, nem volt sok kiemelkedően jó sem rossz pillanata. Volt 
mit ennem, tető a fejem felett és pár garasom is, hogy időnként megfizessem egy éppen 
arra járó lotyó szolgáltatásait. Tudtam, hogy a Szent Ige szerint amikor már lejártak napja-
im, végigjártam az Utam és teljesítettem a feladataimat, az Örök Utakra léphetek. Miután 
levettem a taláromat, és fáradtan elnyúltam a báránygyapjú takarón, egy furcsa, tompa 
érzést kezdtem érezni a gyomromban. Ma már tudom, hogy ez az akkor jelentéktelen pilla-
nat volt az első alkalom, hogy találkoztam a tűzzel. Egy apró, alig észrevehető, gyenge fény 
volt csak, de ott volt, és tudta, hogy más emberként fogok felébredni. Azonban azon a szür-
ke reggelen túl fáradt voltam ahhoz, hogy bármilyen jelentőséget tanúsítsak neki. Kimerül-
ten magamra húztam a takarót, és egy pillanat alatt elaludtam. 
 Egy álomban ébredtem. 
 Egy békés erdei tisztáson találtam magam, zöld tölgyfák között, melyek levelei gyen-
géden ingadoztak a szellőben. A lenyugvó nap a látóhatár peremén, mint egy szelíd láng, 
vörös fénybe borította a tájat. Éreztem a tiszta, friss levegőt, mely nedves mohára, hajnali 
harmatra és régi titkokra emlékeztetett, olyan rejtélyes, kegyetlen, világos titkokra, mint 
maga az élet. Mindannak ellenére, amit ismerünk az álmoknak nevezett éjszakai utazások-
ról, teljesen tisztában voltam a jelenet valószerűtlenségével. Tehát elfogadtam az egészet 
olyan természetesnek, mint az idő múlását. Anyaszült meztelen voltam, de nem szégyell-
tem magam. Épp ellenkezőleg: erősnek, makulátlannak és szabadnak éreztem magam. 
 Amikor pillantásom az égről magam elé vándorolt, megpillantottam a nőt. Egy 
régi romban állt, melyet benőtt a borostyán, ledőlt falai és boltívei az ősi időket idézték . 
Egy szürke, légies talárt viselt, mely csak hajszálnyira emelte ki női alakját. A csuklya az 
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arcára hullt, csupán a lágy, finom orcája és az álla látszott – talán csak egy qyrani festő 
képzelete lehetett volna képes ilyen látvány megalkotására. Dús, éjfekete haja kígyósze-
rű fonatokban hullt a vállára. Belefonva régi, halvány érmék, melyeket bizonyára rég ki-
halt civilizációk verethettek, simára csiszolt állatcsontok számunkra ismeretlen lények-
ből, és furcsa szalagok, melyek színes szálai művészi mintát alkottak.  Azonban nem ezek 
voltak, amik megigéztek és odavonzottak a fátylazott alakhoz a romokba.  A mosolya volt. 
Minden egyes lépéssel, amit megtettem felé, egyre mélyebben elvarázsolt. Nem egy kedves 
mosoly volt, ahogyan egyesek gondolnák. Búskomor, dühös, reményteli és szerető volt, 
egymásnak ellentmondó érzelmek szimfóniája, melyek számomra összeegyeztethetetlen-
nek tűntek. Olyan mosoly volt, amely mögül hatalmas bölcsesség áradhat, de akár olyan 
parancsok is, amelyek ezrek halálát okozhatják. Egy mosoly, mely a másvilági létekben fel-
fedezett igazságból született. Hideg verejték borította el a testem, ahogyan magával raga-
dott a felismerés félelme a pillanatnyi békés gyönyörrel keveredve. 

 A nőtől néhány lépésre megálltam, még mindig a varázslatos mosolyát bámulva, 
mint az éhezők egy lakoma láttán. Egy pillanatra mintha valami vidámság suhant volna át 
az arcán, de amilyen hamar érkezett, olyan hamar el is tűnt. Aztán megszólalt.  

– Haldokolsz, Jaél – a hangja egyszerre volt érdes és lágy, annyira ellentétes. Nem csen-
gett sem gúnytól, sajnálattól, sem kegyetlenségtől. 

– Miért? – hallottam szinte önkéntelen reakciómat. – Teljesen egészséges vagyok – a 
megállapításom valóban olyan szánalmas és ügyetlen volt, amilyennek e sárgult lapok olva-
sóinak tűnhet, de gyorsan, akaratlanul ejtettem ki őket, gondolkodás nélkül. A nő finoman 
bólintott, mint aki már számított erre a válaszra.  

– Azt állítod, teljesen egészséges vagy, – ismételte szavaimat furcsa hanglejtéssel. – 
mégis képtelen vagy meglátni ennek a bonyolult világnak a szerkezetét. – Lassan, szána-
kozva ingatta fejét, mint egy egyházi iskola oktatója, amikor a tanonc egy egyszerű kérdésre 
is butaságot válaszol. Majd kinyújtotta karjait a talár alól, és intett, hogy kövessem. Még a 
járásában is volt valami nem evilági.  A teste nem lépésekkel mozgott, olyan volt, mintha 
lebegett volna. Némán, engedelmesen követtem a régi romokba. Miután több ezerszer újra 
meg újra átgondoltam magamban a látomást, ma már tudom, hogy az egy régi kereskedő-
állomás lehetett. A falak és a rozsdás kapu egyértelműen erre utaltak. A látomásban persze 
nem gondolkoztam ilyen mellékes dolgokon. Egyetlen célom az volt, hogy kövessem az 
előttem lévő alakot. Megállt egy öreg, növényzettel teljesen benőtt torony előtt, ami való-
színűleg az egykori központ lehetett, és kinyitotta öntöttvas ajtaját, amely hátborzongatóan 
némán tárult ki előttem. 

– Menj, Jaél! – mondta. – Menj, és ismerd meg az igazságot! – ezek voltak az utolsó 
szavak, amelyeket hallottam az előtt, hogy a romokban eltemetett szörnyűséget felfedez-
tem. Mielőtt bármit is mondhattam volna, a nő eltűnt. Akkor először vegyült a bizonytalan-
ság érzése a magabiztosságomba, amit a látomás kezdete óta éreztem. Még mindig tudatá-
ban voltam vele, hogy a fizikai testem az ágyban hever a szerény szobámban, egy másik 
világban. Azt is tudtam, hogy dönthetek úgy, hogy felébredek abból a gyönyörű és egyben 
szörnyű látomásból. Mégsem tettem. Hogy miért? Nem tudom megmondani. Talán kíván-
csiságból? Vagy a végzet érzésétől, amely úgy borította be a romot, mint egy vékony, túlvi-
lági zsák? Nem tudom.  
 Beléptem. A padló hideg volt mezítelen talpam alatt, és ahogy megtöltötte tüdőmet a 
csupán egyetlen halvány vörös napsugárral átszelt terem poros levegője, köhögnöm kellett. 
Szinte csak pókhálók voltak odabent, néhány megviselt bútor meg az omlásnak indult falak 
sziklatörmeléke. Középen egy fa tákolmány volt, egy különösen magas, állított doboz. Této-
ván közelebb sétáltam. Elmémbe villant egy szó, de olyan hamar feledésbe merült, ahogyan 
érkezett. Észrevettem, hogy közben kihunyt a lemenő nap fénye, és a helyét egy fakó kék 
váltotta fel. Szelíd, párás köd szállt a teremre, és minden, ami belépéskor békésnek és 
szentnek hatott, most zaklatott félelem érzését keltette. Hátborzongató, rideg, bénító. 
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 Ujjaimmal végigjártam a testmagasságomnál alig magasabb, különös doboz felszí-
nét. Korhadt, szürke fából készült, szokatlan szagot árasztott, mintha vas lenne. Édes, hí-
vogató volt, ugyanakkor mégis taszítónak éreztem. Menekülj! Villant át az agyamon a gon-
dolat. Menekülj, mielőtt lángra lobbantod! Nem tudtam megállapítani, hogy én voltam-e 
ezeknek a gondolatoknak a gazdája, de persze maradtam. A kezem lassan a doboz oldalán 
található réshez vándorolt, aminek a segítségével kinyithattam az ajtaját. Amikor a pánt 
vonakodó, gyászos hanggal megmozdult, hirtelen eszembe jutott a szó, ami azelőtt átvillant 
a gondolataimon. Ezúttal azonban nem tűnt el, teljes rettenetességében megmaradt. Az 
elhagyott romok közepén hagyott tákolmány nem doboz volt, hanem koporsó. 
 Még ma is alig találom a megfelelő szavakat, hogy leírjam azt a borzalmat, mely 
elém tárult a koporsó bomló belsejében. A szemeim előtt fekvő lény minden kétséget kizá-
rólag nem más volt, mint én magam. Ott volt a barna, már huszonnyolc esztendősen gyérü-
lő hajam. Ott volt az igényesen vágott, vastag szakállam, melyet a mellkasomig növesztet-
tem, hogy a jelentéktelen, hosszúkás arcomat palástoljam. És ott volt a kampós, 
keselyűszerű arcot kölcsönző orrom, aminek hála mindig kerültem a tükörképemet. A ko-
porsóban fekvő test azonban halott volt, merev, mint a halál pillanatában. Ketrecbe zárva, 
mint a lábasjószágok, a fejét a vállához nyomta a szűk koporsó, természetellenes testtartása 
egy néma vád. Beleszuszakolták a testét, karjait kicsavarva hozzászorították. Mégis, az arca 
sokkal rémisztőbb volt. A bőre fakó, zöldesszürke árnyalatú volt, mint a düledező sírköve-
ké. Rengeteg mély hasadás borította, de nem véreztek, csupán láthatóvá tették a puszta 
húst és a fehér csontokat. A szakáll göndör, kócos, férgek járták a hálóit, rohasztó, tészta-
szerű folyadékot árasztva magukból, mely a kőpadlóra csöpögött. Az ember orcája üreges 
volt, repedezett ajkai olyan torz módon voltak nyitva, mintha egy elkínzott mosolyra hú-
zódnának. A fogai elrohadtak, a nyelve szürke volt.  Mégsem ezek okozták a vérfagyasztó, 
fejvesztett sikoltást, ami elhagyta torkomat, hanem a szemei. Vagyis inkább azok a helyek, 
ahol egy egészséges, élő ember szemei szoktak lenni. 
 Itt azonban nem voltak szemek. Gyengén, fakó fátyolként lógtak a szemhéjak a tá-
tongó fekete gödrök felett, indokolatlanul. Minden józan ész ellenére, olyanok voltak, 
mintha engem bámulnának, suttogva, rothadva, holtan. Ugyanaz a folyadék, mint ami az 
ember szakállából eredt, csordogált le a szemöldökből az üres szemüregekbe. Nem... 
Semmilyen szó nem tudja leírni azt a borzalmat, ami elfogott, amikor az eltorzult te-
remtményt megpillantottam. 
 Ijedtemben megütöttem a sorvadt másomat, de annyit értem csak el vele, hogy kila-
zítottam a testet, ami hirtelen rám zuhant. Éreztem hogy a szakállból ömlő, visszataszító, 
bomlasztó hullalé hozzáér az ajkaimhoz, miközben egy maroknyi féreg a vállamon landolt. 
Egy röpke pillanatra kővé dermedtem. Önmagamat tartottam a kezemben, mintha egy 
ikertestvér tartaná fivérét a karjában. Ez azonban nem testvér volt. Amikor a férgek elin-
dultak a nyakam felé, éles sikollyal eltoltam magamtól a holttestet, lesöpörtem a férgeket, 
és kirohantam a romból. 
 Ekkorra már leszállt az éj, a telihold ridegen, fehéren, mozdulatlanul állt az égen. A 
ködfátyol, mely a romokban leszállt, eltűnt, amint kiértem, én pedig zokogva, levegő után 
kapkodva összerogytam. Meghaltam, villant át újra meg újra a gondolat az agyamon. HA-
LOTT! Kétségbeesett sikoltást hallattam, szánalmas kísérlet volt ez arra, hogy elűzzem az 
őrületet a gondolataimból. A rettegés megmaradt, mindent elöntött, és éreztem, hogy kese-
rű könnyek potyognak szemeimből. Az igaz Útra, mit jelenthet ez? Miféle rémálom csap-
dájába estem? Egyesek megkérdeznék, miért nem vetettem véget a látomásnak a jól ismert 
testi ingerrel, hogy megcsípem magam, főleg, hogy teljesen tisztában voltam a történtek 
valótlanságával. A válaszom az, hogy képtelen voltam megtenni, és ezt tudtam is. Ami ve-
lem történt nem egy szokásos, éjszakai rémálom volt, amely időnként kísérti csendes órá-
inkat. Valami, amit később már kicsit kezdtem megérteni, mutatni akart nekem valamit, én 
pedig nem menekülhettem az igazság elől, ahogy az ember sem az idő múlásától. Amikor 
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felemeltem pillantásomat a földről, hogy a kőboltív és az erdő felé vegyem az irányt tehetet-
lenül könnyezve, újra megpillantottam őt. A fátyolos nőt. Felettem állt, és lenézett rám, szin-
te rokonszenvesen. Legalábbis ezt feltételeztem, mivel az én nézőpontomból nem tudtam 
megállapítani semmit, az arccsontja felett csupán a csuklya természetellenes árnyéka látszott. 

– Mi vagy te? – kérdeztem gyenge hangon. – A Fekete Őrző nevére, mi vagy te? A halál 
angyala? – szánalmasan hangzott, mint egy kétségbeesett gyermek rimánkodása.  

– Azt kérdezed, mi vagyok – ismételte szánalmas szavaim visszhangját. – És azt gon-
dolod, a te istened fekete angyala vagyok, aki eljött, hogy megbüntessen. Mégis ... – 
anyai gyengédség érződött érdes hangjában. – Rossz kérdést tettél fel, Jaél. Ugyanis az, 
hogy én ki vagyok, egyáltalán nem számít. 
 Egy pillanatra zavartan néztem őt, nem tudtam mit felelni titokzatos válaszára. 
Még egy darabig mozdulatlanul a földön maradtam, dühösen és rémülten lélegezve néz-
tem a fátyolos nőt. Olyan volt, mintha egy örökkévalóság telt volna el, amíg megkérdez-
tem a kérdést, amit kellett.  

– És mi... mi a helyes kérdés? 
Egy röpke pillanatra mintha egy szomorú mosoly cirógatta volna meg vörös ajkait.  

– Olyat kérdezel tőlem, amire csak te tudsz válaszolni – mondta, majd elindult a kő-
boltív felé. – És szeretnék adni neked egy jó tanácsot – hirtelen megállt. Az ezüstös éj-
szakában olyan valótlannak tűnt az alakja. – Egy tanácsot, aminek a segítségével elke-
rülheted a lelked halálát – tartott egy kis szünetet. – Vess véget a hamis életednek! És 
kövesd a tüzet! 
 A látomásnak hirtelen vége szakadt. 


