
Te is, fiam, Wilfred? 
(Részlet) 

 

 

(…) 

Wilfred a legcsekélyebb magyarázat nélkül otthagyta a külhoniakat, és a 

Pikkelyvár felől érkező ismerősök elé sietett. A két idősebbet ismerte jól, a 

harmadikat, a vele egykorú, vékonydongájú kölyökről pedig gyanította, hogy a 

szolgájuk lehet. 

– Drinas di Kellar! Fadlen di Weyres! – kiabálta már messziről. – Megismertek, 

lovag urak?! 

Azok meg csak álmélkodtak, egymásra bámultak, a homlokukat ráncolták. 

– Hát én vagyok az! – harsogta Wilfred. – Valdemar kölyke... 

Kétkedve meredtek rá. 

– Yuri? 

– Dehogyis! – nevetett a fiú. – Nem az. Hanem a másik. A fogadott... 

Még most is csak bámultak rá. 

– Hát én, vén csontok! – Wilfred megdöngette a mellkasát. – Ismertetek már 

pöndölyös koromban is! Thorwald do Glovart volt a nemzőapám! 

Azok ketten csak most néztek igazán nagyot. 

– Wilf?... Wilfred?! 

– Én ám, bizony, teljes nagyságomban! 

A lovagok leszálltak a nyeregből, és jó alaposan meglapogatták. Úgy tűnt, 

rettenetesen örülnek a viszontlátásnak és kicsit még el is érzékenyültek. 

– Most jártunk Valdemarnál – magyarázta a kopaszodó Fadlen –, ha már 

Dimrenben jártunk, beugrottunk, hogy megnézzük, hogy megy sora... de az a 

nyavalyás egy szóval sem említette, hogy Thorwald árvája is itt él vele. 

– Na, jellemző! – Wilfred elkomorodott. – Nem valami sokra tart engem... 

Szerintem ki nem állhat. 

Perceken keresztül élvezték a viszontlátás örömét, de persze túl sok hasznosat 

nem beszéltek. Az idős lovagok is épp csak említették, mi dolguk Dimrenben: 

– A vén Haggent látogattuk meg. 

– A Frekhansert? – Wilfred felhúzta a szemöldökét. – Nahát! Micsoda véletlen! 

– Corinnáék felé mutatott. – Azok ott ketten a rokonai... Gyertek, urak, 

bemutatlak benneteket! 

Fadlen azonban megfogta a fiú alkarját, és a fejével nemet intett. 

– Azok külhoniak. 

– Ó, igen, maldibok... de meglepően kedvesek. 

– Édes fiam, ne keveredj velük! Ezek nem a mi fajtánk. 

Volt ebben valamiféle megvető, ki nem mondott sejtés is: ezek haszonleső 

külhoniak, akik itt köröznek, akár a keselyűk: máris Haggen halálát várják, hogy 

időben elvehessék a részüket... 

– Jó, jó, tudom... de, hm... és igen, tudom. – Kényelmetlenül vigyorgott. – Meddig 

is lesztek Dimrenben, jó lovagok? Szívesen meghallgatnám, ahogy meséltek nekem 

nemzőapámról, az ő dicső hőstetteiről... 

Drinas di Kellar vette át a szót. 



– Továbbállunk hajnal előtt – jelentette ki. – Jó volt látni téged, fiú, de feladat 

szólít tettekre bennünket. Haggen a végét járja, bármikor nevén szólíthatja őt a 

kaszás. Meg kell találnunk az örökösét, mielőtt végleg lehunyja a szemét. 

Wilfredben csak most rémlettek fel a szóbeszédek, amiknek korábban nem 

tulajdonított különösebb jelentőséget. 

– Fergas... elveszett északon. 

– Meg az összes fivére is – fűzte hozzá Fadlen zordan. – Elvesztek ők is, mind. 

És a lányok... 

– Szégyen és gyalázat! – suttogta Wilfred. – Egy ócska rabszolgalány... Hogy 

tehette?! – Ismét felötlött benne, ami már korábban is: ha Haggen de Frekhanser 

meghal örökös nélkül, lehet, hogy a külhoni Corinnára száll a vagyona? – Óóóó... 

Jó lesz jóba lenni ezzel a lánnyal! De komolyan! 

Drinas di Kellar már búcsúzkodott. 

– Ég áldjon, Glovart-fiú! Légy bátor, kitartó és alázatos, hűséges a Rendedhez és 

Drénia törvényéhez! 

– Indulnunk kell! – fűzte hozzá Fadlen. – Megtudtuk itt, amit akartunk. Ragmar 

de Frekhanserhez tartunk a skagenmarki Quekheratba, hogy mielőbb előkerítsük 

Haggen törvénytelen fiát, ki az ő udvarában él... mert ő lehet az egyetlen igaz 

örökös. 

– És ha nem jártok sikerrel? – tudakolta Wilfred közönyös képpel. – Megeshet 

vajon, hogy akkor valami távoli... maldib... rokoné lesz a hatalom és a vagyon? 

– Nem, fiú, az kizárt. Ha nem járunk sikerrel, és nem térünk vissza Gerolddal, 

amíg Haggen még él és ép eszénél van... véres belviszályba sodorhatjuk Dréniát. 

* * * 

Amikor a két idős lovag és fiatal csatlósuk elügettek, Wilfred nehéz szívvel tért 

vissza a külhoniakhoz. Leginkább azt sajnálta, hogy meg sem próbált néhai apja 

egykori barátaitól némi kölcsönt kérni adósságai fedezésére. 

De persze ez csupán kósza gondolat volt; nem lett volna mersze szóba hozni a 

rendíthetetlen lovagok előtt pénzt és szégyenletes adósságokat. 

Corinna és Morigan eközben még mindig az ég felé törő sziklafalakat és a karcsú 

tornyokat bámulták, melyeket száznál is több fáklya fénye világított meg impozáns 

látványt nyújtva az egyre mélyülő sötétségben. Olybá tűnt, mintha az erőd 

könnyedén lebegne ég és föld között, mégis lenyűgöző látványt nyújtott a maga 

monumentális valóságában. Wilfred jól tudta ezt, és miután ismerősei eltűntek a 

homályban, árgus szemmel figyelte, milyen hatást vált ki a külhoniakban. 

– Na, hogy tetszik? 

– Hihetetlen… Elképesztő… 

– Fenséges… Káprázatos… 

Elragadtatásuk még Wilfredet is meglepte, de úgy vélte, talán fokozhatja egy 

kicsit. 

– Az én szobám ott van abban a toronyban… jobbra a második… – mutatott 

felfelé, miközben a szeme sarkából élvezettel figyelte Corinna újabb álmélkodását. 

– Ön tényleg ebben a csodálatos erődben él?!  

– Apró gyermekkorom óta. 

– De hát… nem téved el ebben a kőrengetegben? 



– Balgaság! – nevetett Wilfred. – Minden zegzugát úgy ismerem, mint a 

tenyeremet. Bejáratos vagyok minden terembe, szobába, még a kincstárba is. 

– Kincstár?! Itt olyan is van? 

– Persze. Ott őrizzük a Rend legféltettebb, szent ereklyéit. Nap mint nap látom 

őket, a kezembe foghatom… Ez még a Renden belül is ritka kiváltság. 

– Ilyen magas rangú lennél? – vetette közbe Morigan érdeklődve. – Vagy talán 

valami rokoni kapcsolat? Tán a vén Rendmester unokája vagy? 

– Az én feladatom, hogy rendszeresen takarítsak a kincstárban, leporoljam az 

ereklyéket, ügyeljek, hogy senki illetéktelen ne tehesse be oda a lábát. 

– Miért? 

– Szentségtörés lenne… Halálos bűn! Csak a Rend lovagjai és lovagjelöltjei 

láthatják a kincseinket, melyekből erőnket merítjük. 

Corinna hozzásimult Wilfredhez, hagyta, hogy az ifjú átkarolja a derekát, és 

rajongva, kérlelőn pillantott fel rá: 

– Kérem, lovag… meséljen nekem azokról az ereklyékről! Annyira, de annyira 

kíváncsivá tett! Egészen elöntött a… forróság, ha arra gondolok, hogy ön nap mint 

nap láthatja és a kezébe foghatja… azokat a szentségeket. 

Wilfred büszkén felemelte a fejét, ösztönösen magához szorította Corinnát, és 

mesélni kezdett a különféle jelvényekről, zászlókról, tőrökről, pergamenekről, 

melyek mind a Rend nagyságát, ősi múltját voltak hivatottak őrizni. Beszélt 

Hentznlizanról, a néhai jégsárkányról, a Rend alapítójáról, ki még holtában is óvta 

és még most is óvja a dréneket, különösképpen a Jégsárkány Rend hű alattvalóit 

a gilf veszedelemtől. 

– Miképpen óvhatja őket? – álmélkodott Corinna. – El sem tudom képzelni… 

Wilfred egészen lehalkította a hangját, futólag körbepillantott, hogy nincs-e 

illetéktelen a közelben, aki kifigyelhetné a beszédüket. 

– A legértékesebb kincsünkkel, a Pikkelykönyvvel. 

– Könyv? 

– Valójában nem is igazi könyv. Hentznlizan két szürke, fénylő pikkelye, 

ezüstkapcsokkal összeerősítve. Belül mágikus igék vannak… a Jégsárkány 

üzenete… csak a beavatottak tudják elolvasni. 

– Ah! – Corinna egészen elalélt. – Ez csodálatos! 

– Még én sem hallottam hasonlót! – tódította Morigan. Huncut mosoly 

játszadozott volna markáns ábrázatán? – Kiváltságos helyzetben vagy, barátom, 

hogy e kincsek között turkálhatsz. 

– Hát igen... 

– Mennyi minden csodát láthattam önnek köszönhetően, lovag uram! – folytatta 

Corinna szemlesütve. – Hosszú évekig lesz mire emlékeznem lunnai otthonom 

árnyas magányában. 

– Mikor utaztok? – kérdezte Wilfred. Egészen összeszorult a gyomra, mert eszébe 

jutott a Jégmetsző, amely zálogban volt Morigannél. Mielőbb ki kellene váltania, 

de fogalma sem volt, hogy miből. – Hova is? Vissza, Maldiberanba, abba a Them-

izé... Szövetségbe? 

– Deviaronba, uram, az önök fővárosába. Holnap délben indulunk... De ma este 

még ünnepelünk, és szívesen vennénk, ha ön is velünk tartana. Ugye, velünk tart? 

– Jó hogy! – közölte Wilfred, talán túlságosan is hevesen. – Ki nem hagynám! 

Ámbár Valdemar elevenen fog megnyúzni! Biztosan kerestetni fog... 



De bárhogy is, nem akarta szem elől téveszteni a külhoniakat, nehogy a tudta 

nélkül lelépjenek a Jégmetszővel. Ám egyre jobban rágta a lelkét a gyötrelem… 

Honnan szerez kétszáz aranyat, hogy kifizesse nekik a tartozását?! 
(…) 


