
11

vigyázták. Ilian közel húsz évig volt a király 
testőre, együtt léptek hivatalba. A legtöbb időt 
a királyi székhely palotájában töltötték. Kedvel-
ték volna egymást? Ezt nem igazán lehet tudni. 
Kapcsolatukat az udvari etikett és a tisztelet ha-
tározta meg. Megszokták már egymást. De túl-
zás lett volna barátságként jellemezni a kapcso-
latukat. Ilian inkább elköteleződésként tekintett 
viszonyukra. Hűséggel tartozott a királynak és 
magának a Birodalomnak is.

Néhanapján őfelsége egy-egy kérdésben ki-
kérte a véleményét. Ilian általában megmondta, 
amit őszintén gondolt. Természetesen mindig 
ügyelt a megfelelő stílusra – ha véleményeik el-
tértek –, hogy meg ne sértse a királyt.

Egy nap azonban, amely ugyanúgy indult, 
mint az összes többi, Ilian nagyúr szolgálata 
véget ért. 

Ősz volt, az éjszakák már kezdtek egyre hosz-
szabbá válni. A király és Ilian húsz testőr kísé-
retében épp a palota trónterme felé haladt, kint 
már sötétség honolt.

„Nem volt kölcsönös?” – szólalt meg egy hang 
Ilian fejében. Ilian ujjai megrándultak. Egy em-
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lék. Nem akart rá gondolni, de lelki szeme előtt 
azonnal megjelent az, aki neki címezte e sza-
vakat. Maga előtt látta őt, amint a fából ácsolt 
porondon egymással szemben állnak. Még a 
tömegből felszálló ricsajt és a herold harsonáját 
is hallani vélte, pedig mindez évekkel ezelőtt 
történt.

– Menj innen – szűrte a fogai közt Ilian. Most 
még megállíthatja, ha sikerül elterelnie a figyel-
mét. Lázasan próbált valami másra gondolni, 
de az agya nem igazán akart engedelmesked-
ni. Megjelent előtte a vértől csillogó fattyúkard, 
az üveges tekintet, amelyből elszállt az élet. A 
bűntudat érzése.

– Ez így nem lesz jó – gyötrődött Ilian, majd 
halkan azt suttogta maga elé –: takarodj tőlem!

Próbált szabadulni, de gondolatainak csápjai 
egyre jobban körbefonták. Kezdte elveszíteni 
kapcsolatát a jelennel. Úgy érezte, valami ellen-
állhatatlan erő a múltba rántja, hogy újra és újra 
átélje ugyanazt az eseményt.

Ahogy a trónterem felé haladtak a fordulók-
kal tűzdelt folyosón, egyszeriben tompa dörre-
nés hallatszott mögülük. Mindenki megállt és 
hátrafordult. Épp egy sarkot hagytak maguk 
mögött, a zaj pedig azon túlról érkezett, de 
nem volt ott semmi, csak néhány fáklya serce-
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gett alig hallhatóan. Ilian szavára minden test-
őr kivonta kardját. Néhány szívdobbanásnyi 
időt kellett csak várniuk, hogy meglássák, mi 
okozta a zajt.

Körvonalak nélküli, ködszerű feketeség buk-
kant elő a kanyarból, és állt meg a testőrök-
kel szemben. A sötétben hamarosan egy alak 
kezdett kiformálódni. Hatalmas volt, legalább 
kétszer olyan magas, mint egy ember, a testét 
tüskékkel kivert fekete páncél fedte. Arca igen 
különös volt, erősen elütött zordon testétől, 
mert hófehér volt, teljességgel szimmetrikus 
és – bár férfiakra nemigen mondják, de – gyö-
nyörű, nem evilágian gyönyörű. A jelenés óriási 
pallost markolt jobb kezével, pengéje három te-
nyérnél is szélesebb volt.

Ilian eleget látott. Megragadta a király karját, 
és megiramodtak a trónterem felé. Nem kel-
lett parancsokat adnia, a testőrök tudták, hogy 
meg kell védeniük uralkodójukat. A trónterem 
ajtajában Ilian még látta, ahogy a lény megin-
dult, és pusztán hatalmas tömegével egyszerű-
en maga alá gyűrte a testőrök első sorát, majd 
Ilian gyorsan becsapta az ajtót. A falhoz sietett, 
leakasztott két díszdárdát, és keresztbe rakta 
az ajtó fogantyúin. Kevés reményt fűzött hoz-
zá, hogy mindez megállítaná a támadót, akkor 

Az Első Kard 2.indd   13 2020.09.15.   18:48:37



14

már inkább a testőrök, de úgy érezte valamivel 
le kell zárnia a bejáratot.

– Még soha nem láttam ilyet, mi lehet ez? – 
kérdezte rémülten a király.

– Nem tudom, felség, jómagam sem láttam 
még soha ehhez hasonlót – felelte Ilian, és ma-
gában azt kívánta, bárcsak ne is lásson soha.

– De hát mi végre lehetséges ez? Az előbb 
még nyoma sem volt, aztán a semmiből megje-
lent! – értetlenkedett az uralkodó.

Egy pillanatra elhallgattak. Úgy tűnt, kint a 
csata a tetőfokára hágott, mert minden eddigi-
nél hangosabb volt a fegyverek zaja, a testőrök 
ordítása és halálsikolya. A trónteremnek nem 
volt más kijárata, csak az, amit Ilian az imént 
elbarikádozott. Nem volt hová menekülni.

– Felség, igyekezzen fel a trónszékhez, és he-
lyezkedjen úgy, hogy mindig mögöttem legyen! 
– adta ki az utasítást Ilian.

A király megragadta Ilian karját, és így szólt:
– Félek, úgy, mint még soha ezelőtt nem fél-

tem! Nem ember az, ami be fog jönni azon az 
ajtón!!!

– Tudom – mondta a főtestőr –, de én minden 
erőmmel azon leszek, hogy megvédjelek, úgy 
ahogy egész eddigi életemben megvédtelek.
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Ilian próbált annyi bátorságot önteni urába, 
amennyit tudott, azzal, hogy eltökélten a sze-
mébe nézett. Észre sem vette, hogy közben le-
tegezte. A király ezután a trónjához szaladt. A 
harc zaja odakint kezdett elcsendesedni, Ilian 
úgy vélte, már csak két kard csapásait hallja. Ki 
lehet vajon az utolsó, aki állva maradt? Akire ő 
gondolt volna, az sajnos már nem tagja a testőr-
ségnek. Letérdelt, kihúzta mindkét kardját, és 
maga mellé helyezte. Néhány pillanat múlva a 
lény és ő egymásnak feszülnek. A királyról tud-
ta, hogy hívő ember, ezért hátrafordult, és még 
utoljára ezt mondta neki:

– Felség, itt az idő, hogy imádkozzon.
A főtestőr maga is lehajtotta fejét, és behuny-

ta szemét. Próbált elcsendesedni és nyugalmat 
erőltetni magára. Belső világa azonban ismét 
felszínre sodort valami olyat, amivel gyötörhet-
te őt. „Szégyellem, hogy ilyen fiam van” – hallotta 
magában apja hangját. Ilian szeme felpattant, 
pupillája kitágult, egy pillanatra megmereve-
dett.

– Most végképp nincs időm erre – sóhajtot-
ta, majd feltápászkodott, és közben marokra 
fogta mindkét kardját. Az ajtón kívüli hangok 
megszűntek, csend lett, csak a szíve dörömbölt, 
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