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Prológus 

– Az önfegyelem legyen az éltető energia, amit magatokba 
szívtok minden reggel! Az legyen az eszköze tetteiteknek, 
iránytűje gondolataitoknak, gyeplője szíveteknek! Soha ne 
hagyjátok, hogy ezt az adományt, melyet őseink hagytak ránk, 
s mely kulcsa feladatunknak, mely be kell, hogy teljesedjék, 
elvesszen! 

A nyugodt szavak kísérteties visszhangot vertek a képtele-
nül magas és tágas csarnokban, ám a hangok furcsa mód 
lágyan verődtek vissza az ébenfekete pillérekről, szinte simo-
gatva az ember fülét. Volt azonban valami vészjósló benne, 
mint a virág, mely illatával és színeivel magához édesgeti a 
rovart, utána pedig lecsap rá. A falak egyszerűek voltak, éjfe-
kete mind, valami különös, lüktető márványból, mely szinte 
magába szívta a fényt. A csarnokban egy fekete, mesterien 
kidolgozott dombormű emelvényen egy ezüstös színben 
pompázó férfi állt, kezében egy zsebórával. Előtte szürke 
ruhás alakok sorakoztak fel, arcukat eltakarta sötét csuklyá-
juk. A lehetetlenül nagy, fakó gyertyák túlvilági fénybe vonták 
a formákat, melyek úgy tűntek mintha valahogyan rezonálná-
nak a hanggal. Az egész olyan volt, mint valami őrült szimfó-
niája az árnynak és a formának, a karmester pedig a pulpitus-
nál állt, órájával vezényelve. 

– Amikor a perc eljő, készen kell legyetek megtenni azt, 
mely a Próféciában foglaltatik, s mely őseitek akarata. Nem 
tétovázhattok és nem kegyelmezhettek annak, amely múlásra 
lett ítéltetve. Most pedig hangozzék el… 
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– Ráér ez egy picit? Fontos lenne. – a hang a hallgatóság 
közül vágott ki, egy szempillantás alatt szétzúzva az éjsötét 
harmóniát. 

Halk duruzsolás támadt a csuklyások között, sokan egy-
másra, vagy hátra pillantgattak. A szónok arca semmit nem 
változott, rezzenéstelenül meredt maga elé. 

– Elnézést, bocsánat, szabad lesz? – egy alak tört utat ma-
gának a tömegben, gyengéden félretolva mindenkit, aki nem 
volt eléggé éber ahhoz, hogy kikerülje. 

Fellépdelt a pulpitushoz és megállt a szónokkal szemben. 
– Mi az egyértelmű jele annak, hogyha közbe kell lép-

nünk? – szavait egy pár másodpercnyi csönd követte, majd a 
szónok megszólalt. 

– Ha az ősök úgy vélik, hogy a közbeavatkozás nem tűr 
halasztást, jelzik nekünk. 

– Jelzik nekünk, gondoltam én, ezért nézem meg minden 
reggel a postaládámat mostanában, de vagy már megint én 
fogtam ki a létsíkunk egyetlen olyan futárját, aki annak ellené-
re képes folyamatosan lerészegedni, hogy nálunk tiltott az 
alkohol, az Ősök akarata szerint. – egy pillanatra megállt a 
mondat közepén, és a pulpitus mögötti pinceajtóra nézett. – 
Vagy esetleg emailt-t küldenek majd? Ami még nagyobb 
probléma, tekintve, hogy itt az még fogalmi szinten sem léte-
zik. 

Furcsa szavai hallatán a morajlás egyre csak erősödött a 
tömegben, néhányan tanácstalanul széttárták a karjukat. A 
szónok azonban meg sem mozdult. 

– Vagy, – folytatta az alak – esetleg tekinthetjük ezt is jel-
nek. – az ujjai nagyot koppantak az emelvényen, ahogy ököl-
be szorított kézzel, óvatosan, hogy ne láthassa senki, letett 
valamit a tetejére. 

A prédikátor odalépett, felvette és lassan a zsebébe tette, 
majd a tömeg felé fordult. 
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– A gyűlésnek vége. Este ch’alvenni idő szerint pontban 11 
órakor itt találkozunk. Az Önuralom vezessen titeket addig 
is. 

Mialatt a hallgatóság duruzsolva a kapu felé indult, majd 
lassan eltűntek az árnyak között, úgy sötétült el egyre inkább, 
a csarnok fekete gyertyái fokozatosan kialudtak. 

– A gyerekes viselkedés is tananyag lett azon az egyete-
men? – a hang, bár azonos volt a korábbival, valahogy kevésbé 
tűnt erőteljesnek. 

– Még nem, de komoly küzdelmek zajlanak emiatt a hall-
gatói tanácsban. 

– Előbb-utóbb túl messzire fogsz menni, azt remélem sej-
ted. 

– Ezt legutóbb a Seraph mosdójában hallottam. Ne tudd 
meg, milyen könnyű esetenként összetéveszteni a férfi és a női 
wc kiírásokat! 

– Nem valószínű, hogy meg fogom tudni, fiam. Az, mint-
ha valami rendkívül összetett metafizikia tételt emésztene 
éppen, elgondolkodva bólintott. 

– Nos Peryt, sok jóból maradsz ki vénségedre. Bár most 
hogy belegondolok, én is. 

– Mármint? 
– Ugyan már, te is tudod. Más dolog úgy meginni egy jó 

pohár absinthot hogy meg is ízleled közben és más, ha csak 
lehúzod. Nem mintha én ezt tapasztaltam volna, persze. 
Küldetés közben fontos az éberség és a tiszta önfegyelem. 

– Ahogy öregszel, egyre fárasztóbbá válsz, hogy őszinte le-
gyek néha azt sem értem, miért foglalkozunk még veled. 

– Talán, hogy észrevegyem az igazi jeleket, miközben 
mindenki valami drámai belépőre számít a Próféciától. Meg 
persze egész jó a túrótortám is. – Peryt fáradtan sóhajtott, 
majd megfogta fiatalabb társa vállát. 

– Gyere, azt hiszem, most komolyabb kérdéseket is meg 
kell beszélnünk azon kívül, hogy miért lesz mindig vagy túl 
savanyú, vagy túl sós, ha csinálsz valamit. A medál, úgy tűnik, 
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életre kelt, haladéktalanul el kell, hogy juttassuk hát az öreg 
mesterhez, Szasszóba. 

– Igen, Peryt. 
– Szóval csak elkezdődött végre… – nyugtázta gondter-

helten. 
– Már alig vártam, mester. – mosolyodott el a másik. 
Sok pletykát lehetett hallani a Katedrális pincéjéről, mely-

nek a fele sem volt igaz és a fele sem volt hamis. Valahogyan 
kívül esett maga a jelenség a térnek és időnek azon formáján, 
melyet a legtöbben fel tudtak fogni, hasonlóan az egész fura 
vidékhez, mely a Gondviselők otthonául szolgált. Nem egy-
szer fordult elő, hogy egyikük fiatalon ment be, pár perc múl-
va pedig aggastyánként tért vissza, mert ott, akár hol is legyen 
az, eltelt 50 év. A fekete kovácsoltvas ajtó nyikorogva tárult 
fel, amikor Peryt elfordította a pici kulcsot. 

– Csak utánad – mondta a fiúnak, aki határozott léptekkel 
elindult a nyílás felé, hogy aztán elnyelje a sötétség. 


