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Holton túli gyász
- És ekkor bekövetkezett az, mitől tartott, oh, igen. Nem akart ő ebbe a helyzetbe kerülni, de nem

volt más választása… Bele lett kényszerítve egy káoszba, melynek eredetét borzalmas úton tudja
csak meg. Ki ő? Mit akar? Mindez akkor kezdődött, mikor Prinety Breathel kivetődött azon a mólon.
Maga sem tudta hol van, és mikor elkezdett tudni, azt hitte, elég lesz. Oh, buta férfi, mekkorát is
tévedetett. Hehehe.

 

 

Egy  hajó  érkezésekor  hallható  kisharang  hangja  hasítja  szét  a  levegőt.  A  szél  tépázza  a
hajóroncsok vitorláit. Hirtelen, mintha a hajó megakadna valamin, egy nála sokkal erősebb dologban,
reccsen egy nagyot az emberek találmánya, a testbe beömlik a víz, mintha csak egy szomjas állat
volna a sivatagban, aki most jutott volna az éltető folyadékhoz. A legénység halott. Egy valaki marad
csak életben.

 

 

Feje hasogat, végtagjai fájnak. Erőtlenül felnyomja magát gyönge kezeivel, közben pedig próbál
visszaemlékezni arra, mik is történtek. Homályosan lát, de csak rövid ideig. A vizes stégen találja
magát, mellette az összetört hajó egyik darabjával. Felnyomja magát, megfordul, közben a szél szinte
leszaggatja róla ruháját. A roncs.

- Ez az én hajóm? – kérdezi inkább magát Breathel, mintsem valakit, aki láthatatlan.

Fejében kavarognak az emlékek,  legalábbis  azoknak hamvai.  Nem emlékszik semmire.  Nem
tudja, hogyan jutott ide, nem tudja, kik szolgáltak a legénység fedélzetén, fogalma sincs róla, mi ez a
hely, azt se tudja, honnan és miért indult el. Tényleg semmit nem tud, és ez átkozottul nyugtalanítja.
Szíve feszülten ver.  Hosszú ideig próbálja az emlékeit  felidézni,  miközben a tajtékozó tengerre
szegezi tekintetét. A nap éppen lemenőben van, de még így se nyújt szép látványt a tomboló tenger.
A magas stégre is kicsapnak a hullámok, eláztatva Breathel rongyos ruháját.

Megfordul, s élet jelét keresi a mólón. A kicsike házak elszórtan helyezkednek el, mintha lakóik
komoly viszályban lennének egymással. Már ha egyáltalán vannak lakóik. Breathel túlnéz a házakon,
és meglát kettő, robosztus tornyot, mely egy vár részei lehetnek, de a képbe belerondít egy templom
teteje, illetve még pár, kisebb torony.

- A város – közli magával.

Ő azonban nem oda indul először, hanem a fából összerakott stég szélén a házak közé. Életet
keres ezen az elhagyatottnak tűnő helyen, amelyről maga sem tudja, mi a franc.

Az egyik építmény mintha valamennyivel nagyobb lenne a többinél. Ajtaja tárva nyitva áll, bentről
hangok szűrődnek ki. Breathel gyanúval fogadja, de meg is könnyebbül.

- Szóval van élet ezen a helyen.

Most  lesz  csak  figyelmes  arra,  ahogyan  céltudatosan  megindul,  hogy  itt  valami  történt.



Különösebb dolog ráadásul, mint amire először gondolt. Félelem kúszik szívébe, mikor meglátja a
szétszabdalt holttestet, mint akit szabályosan kizsigereltek. Breathel elhányja magát, de csak epe
jön, semmi más. Hosszú idő óta nem evett. Orrát marja a szag, de megtörli száját, s tovább áll.

Belép  az  épületbe,  melyről  kiderül,  hogy  fogadó.  Erős  szagok  terjengnek  a  levegőben,  a
beszélgetést pedig öt férfi alkotja, akik tagbaszakadt matrózoknak néznek ki. Szőrös mellkasukat
szabadon hagyták, valószínűleg az imponálás érdekében. Amint Breathel belép, elhallgatnak.

- Te ki vagy? – förmed rá az egyik, aki a csapos lehet, mert ruhája máshogy néz ki, mint a
többieknek. Mindegyik körbeül egy kis asztalt.

Alig szűrődik be egy kis fény a helyiségbe, így Breathel nem látja pontosan az alakok arcát.

- Nem tudom – feleli, és érzi, mennyire komikusnak tűnhet a helyzete.

- Úgy látszik, Dranília a hely, ahol mindenki megőrül – horkan fel az egyik matróz, de inkább
bánatos, mintsem gúnyos hangon.

- Eltávozott a Fattyú Herceg, és máris megőrül mindenki – folytatja egy másik.

- Távozz innen, jóember, ha nem akarsz gondot magadnak. Ez nem általános üres fenyegetés. Ami
volt, elmúlt, a történtek bevégezték a királyság sorsát – szólal meg újra a csapos.

Breathel értetlenül áll a férfiak előtt, hirtelen azt se tudja, kimeneküljön a helyiségből, vagy
kérdezősködjön.  Kíváncsi  is,  de  fél  is  egyben.  Középkorú  férfiként  két  ritka  tulajdonságnak
számíthat, főleg egy hajósnak. De Breathel semmire nem emlékszik.

- Mi történt itt? – nyögi ki végül.

Hirtelen mindegyik szinte egyszerre mordul fel, mintha Breathel valami komoly, sértő dolgot
kérdezett volna.

- Hát mi történt volna? Elbuktak a Fattyak. Valószínűleg örök időkre. Nem lesz itt már olyan az
élet, mint régebben. Se jobb, se rosszabb…

- Eltudnátok mondani, mi történt? – Breathel kezd türelmetlen lenni, és a társaság is nagyon
nyugtalanítja.

- Nem! – vágja rá a csapos. – Mi nem!

A főhős felsóhajt.

- Akkor hogyan tudhatnám meg? – abban bízik, hátha közben rájön, ki is ő. Hiszen a nevén kívül
semmire sem emlékszik.

- Ahhoz valószínűleg meg kell látogatnod Dranília városát, s nem csak a mólóban kutakodni –
sóhajtja az egyik, még meg nem szólalt matróz.

- Ah, igen. Dranília… - a csapos úgy mondja, mintha most először hallaná ezt a nevet, s éppen
ízlelgetné. – Azt hittük, nem lehet rosszabb életünk, mint amihez hozzá voltunk szokva. Egy kis
városállamocska ez a királyság, nincs is több része. Éltük életünket, majd történt valami…

Breathel leül közéjük, és feszülten figyel. Meg kell tudnia minél több dolgot erről a helyről, ha
jutni akar valamire.



- Hol található ez a királyság? – kérdezi.

- Hegyek mögött, elrejtve a világ szeme elől – mondja az egyik matróz, és türelmetlenül dobolni
kezd vaskos ujjaival.

- Nem voltak mindig rossz idők itt – szólal meg egy eddig ismeretlen hang a sötétből. Minden
szem odaszegeződik, de senkit nem látnak benne. A különös alak azonban csak folytatja. – Én tudom,
mi történt. Káosz. Cseberből vederbe estünk. A Fattyak elbuktak, és most még nagyobb a káosz.

- Ki vagy te? – kérdezi a csapos, megremegő hanggal.

Breathel  megérti  az  aggodalmát,  hiszen  ez  az  alak  furcsán  beszél.  Sőt,  mi  több,  ijesztő  a
hanghordozása.  Minden  szó,  mit  kimond,  mintha  egy  szörnyeteg  gyomrából  törne  fel,  mintha
elnyomná őt a vihar.

Az alak nem válaszol  a  csapos kérdésére,  ehelyett  megmozdul  a  sötétben.  A keménykötésű
matrózok egyszerre pattannak fel, ujjaik fenyegető ropogtatásába kezdenek.

- Ne gyere közelebb – figyelmezteti az egyik.

- De hiszen már ott vagyok – szól ki a sötétből.

A titokzatosan félelmetes idegen meg sem várja, hogy a döbbent matrózok, a csapos és Breathel
válaszoljanak, kilép a sötétből…

…Prinety Breathel szíve pedig kihagy egy ütemet…

A sebhelyes arc olyan, mintha a vágásokat valaki egy roppant éles késsel okozta volna. Karja,
mely kilóg szakadt ruhájából, zöld és lila foltok garmadája borítja. Fekete haja összecsomósodott,
fülén megalvadt a vér. Középkorú, izmosabb testalkatú férfi az idegen. Breathel köpni-nyelni nem
tud a rettentő látvány hatására.

- Ta… Takarodj! – rivall Breathelre a csapos és megfogja, hogy az ajtó felé rángassa.

- Én nekem miért kell mennem?! – csattan fel inkább döbbenten a főhős, mintsem idegesen.

- Vidd innen a rohadt képmásodat, vagy minek lehet ezt nevezni! – szólal meg az egyik matróz.

- Tessék? – Breathel úgy érzi, jobban összezavarodott, mint mikor bejött a fogadóba.

Ekkor pedig, ahogyan lökdösik kifelé, belepillant az elkoszolódott tükörbe, és meghökkenve látja,
hogy a férfi a sötétből az ő maga. Egy határozott próbálkozással kitépi magát a matrózok és a csapos
gyűrűjéből, és hevesen verő szívvel, de elhatározottan fordul az alak felé.

- Ki vagy te, hogy magamat látjuk benned? – kérdezi a tőle telhető leghatározottabb hangon, mire
leáll a dulakodás, és most mindenki a másik Breathelt nézi.

- Miből gondolod, hogy én vagyok te, nem pedig te én? – teszi fel furcsa hangján, majd érdesen
felnevet. Ekkor látja, hogy víz buggyan fel torkából, melyet a nevetéssel kiöklendez. Breathel, vagy
bárki is legyen ő, most veszi észre, hogy a nevető alak ruhája is csurom vizes.

- Kérdeztelek! – kiált rá.

A másik megvonja a vállát.



- Minden okkal történik. Keresd a Kapu Kaszását, ha nem akarsz sokáig a mólóban maradni –
válaszolja kitérően.

Az öt matróz és a csapos is döbbent nyögést hallat.

- Bárki vagy te, idegen, ne menj oda! Jobb az, ha inkább barangolsz ezen az átkozott mólón,
mintsem a Kapu Kaszásával elegyedj szóba.

- Ki az? – a gondolatok valósággal úgy cikáznak a fejében, hogy azt se tudja, mit kérdezzen.
Kezdődött minden azzal, hogy ide vetette a sors, ki tudja, milyen szándékból, a nevén kívül semmire
sem emlékszik, nem tudja, miért látja önmagát, és abban sem biztos, hogy ő maga igazi-e, és erre
még jön ez a Kapu Kaszása, akiről most hall először. Még csak most érkezett meg, de már számtalan
kérdéssel találja szembe magát.

- A káosz maga a tenger. Őrjöng, pusztít, és csak a legjobb hajós képes meglovagolni. Ezt ne
feledd  –  vigyorodik  el  a  másik  Breathel,  majd  egyszerűen  elporlad,  majd  a  hamu  is  eltűnik,
gyakorlatilag mintha kiszaladna az ajtón.

A fogadóban pedig döbbent csend áll be, hosszú ideig senki nem szól a másikhoz. Végül a fogadós
köszörüli meg a torkát.

- Tégy, amit jónak látsz. De itt ne legyél. Elég démonunk van nekünk így is, nem kellesz még te is
ide. Távozz.

Breathel felsóhajt, majd elhagyja a fogadót. Mikor kilép az utcára, arcát megcsapja a lecsillapodó
szellő. Elnéz jobbra, majd balra, s elindul visszafelé. Ahogyan egymagában sétál, feltűnik neki, hogy
a nemrég még szétmarcangolt holttest eltűnt, mintha itt sem lett volna. Breathel először azt hiszi,
képzelődik, de be kell látnia: a fogadóban történt dolgok után bármi lehetséges.

Elfordul jobbra, így a móló szélén folytatja tovább útját. Fejében próbál abból a kevés dologból
valamit  összerakni,  azonban  képtelen  rá.  Ez  az  egész  annyira  képtelenségnek  tűnik,  annyira
lehetetlennek, hogy Breathel fejében még az is megfordul, esetleg valóban nem csak egy rossz álom
az egész, és nem az átkozott valóság.

Több hajóronccsal is találkozik, azok azonban nem orral a móló felé néztek, hanem kifelé. Indulni
akartak. A hajók darabjai több olyan ház tetejéből állnak ki, melyek közel vannak a parthoz. A hullám
se zúg már, hanem csendesen hömpölyög, mintha egy lenyugodott fenevad lenne.

Megfordul fejében, benyisson az egyik házba. Tudja, merre van a Kapu Kaszása, legalábbis sejti,
hiszen valószínűleg a városba vezető kapunál van. De ha van több, hát melyiknél lehet?

Breathelnek fegyverre van szüksége és páncélra. Gondol arra, kérjen a móló valamelyik lakójától,
már ha élnek még itt. De ki tudja…

Főhősünk bekopog az egyik ház ajtaján, de senki nem szól ki, majd megpróbál benyitni, és zárva.
Tovább megy, végül egy nagy utcára érkezik ki. Talán ez lehet a legszélesebb mindközül. Az egyik
ház tornácán egy nagyon idős asszony áll kint, és tekintetét egyenesen Breathelbe fúrja, aki nem tud
ettől szabadulni. Nyomasztó érzés nehezedik rá, mellyel próbál dacolni, de szinte képtelen. Akkor is
meg kell tennie.

Közelebb sétál a házhoz, az idős nő azonban csak figyeli, és szóra sem méltatja. Ősz haja rövid,
arca olyan ráncos, hogy Breathel biztosan nem látott még hasonlót. Az utca teljesen kihalt, a szél úgy
jár a házak között, mintha valami démoni lény lenne. Legalábbis a főhősnek ezt az érzést kelti.



-  Oh,  hát  itt  vagy.  Már kezdtem unatkozni,  azt  hittem,  soha nem látok már egy alakot  se
körülöttem – mondja kicsit gúnyosan az idős asszony. Rongyos, szürke ruhát visel, mintha csak
beleolvadna a környezetébe. Olyan sötét és komor a házak színe…

- Tudtad, hogy… „eljövök”? – kérdezi kimérten Breathel. Meg kell tanulnia kezelni ezt a különös
helyzetet, melybe az élet belesodorta.

Az asszony türelmetlenül felsóhajt.

- Már hogyne tudtam volna! – csattan fel, majd halkabb hangnemben folytatja. – De nem valami
kérő vagy. Annál kevesebb. Úgyhogy lemegyek, és ajtót nyitok, gyere beljebb – teszi hozzá, majd
eltűnik az párkányra vezető ajtó mögött.

Kicsivel később valóban kinyílik az ajtó, korához képest hamar leért a lépcsőn.

- Állsz még ott, és megvárod a starvereket, vagy esetleg be is jössz? Ne félj, itt nem találkozol
önmagaddal – mondja, majd felnevet.

Főhősünk ezen azonban újra ledöbben, de belép. Kezdi úgy érezni, az eltelt órában túlságosan
sokszor lepték meg.

A helyiség visszafogott, szinte üres, és roppant sötét. Minden fényt a lemenő nap ad.

- Milyen Dranília? – teszi fel a kérdést az öregasszony, mikor betotyog.

Breathel nem tudja mire vélni a kérdést.

- Furcsa – foglalja össze.

- Oh, igen, valóban – kuncog. – Dranília sose volt hétköznapi hely, nehogy azt hidd, Breathel.

Meg sem lepődik a szólított, hogy tudja a nevét.

- Miért hívtál be? – tér a tárgyra.

- Oh, ezt már szeretem – biccent az asszony, majd eltotyog az egyik szekrényhez, s kutakodni
kezd  benne.  –  Szeretnék  neked  adni  valamit.  Szükséged  lesz  rá,  nekem elhiheted.  Amik  kint
ólálkodnak… Nos, jobb, ha valamivel megtudod magad védeni. Ha meg esetleg elhalálozol… Hát, én
mindent megtettem, elmondhatom majd ezt magamról – kuncog.

Kiemel egy kardot, mely a hüvelyében van. Breathel csodálattal nézi, és arra gondol, miért is
kapja ezt az ajándékot, ami jelenleg sok dolognál rendkívül értékesebb.

- Fogd már meg, ne csak állj ott – mordul rá, és kezébe nyomja a fegyvert. Breathel kihúzza a
hüvelyből. Gyönyörű penge. Többször vissza lett hajtva a készítésnél pengéje, lapjában felfedezhető
ez a megmunkálás. A markolat egyszerű, ahogyan a hüvely is.

- Páncélod se lesz komoly, de nagy vértezetben könnyebb megdögölni – mondja az idős asszony.

- Köszönöm… A nagy segítséget. De miért kapom ezeket? Azon felül, hogy te „megpróbálsz”
életben tartani?

Az idős asszony ráhunyorít, majd elmosolyodik.



- Merre menni fogsz, arra derül ki a titok – mondja.

- A Kapu Kaszását gondolom meg kell ölnöm – tételezi fel Breathel.

Az öregasszony csak kuncog.

- A külső egy homály, melytől nem látod a belsőt, mely a valódi. Több út van, mint gondolod, és
csak rajtad áll, hogyan járod.

Breathel felölti a bőrből készült páncélt, melyhez nincsen sisak, és úgy érzi, tökéletes méretű.

- Köszönöm – ismétli meg újra a főhős. – Nélküled bizonyára meghaltam volna.

- Oh, mintha amúgy nem lenne erre jó esély – kuncogja az idős asszony.


