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I Raven Engineer I: 
Gariv és a sárkány szülött 

A név sok mindent elárul a viselőjéről: legyen szó nornról, charról vagy asuráról. Néha 

felvetődik bennem a gondolat, és felteszem magamnak a kérdést: mégis miféle kegyetlen 

fintora az életnek, hogy egy nevet egyszerre több személy is viselhet? Mennyi félreértést és 

problémát elkerülhetnénk életünk során, ha mindenkinek egyetlen egyedi neve lehetne csak, 

amit saját maga választott. 

 

Történetem egy norn fiú és egy fiatal charr lány megismerkedésével kezdődik. Még mindig 

szemeim előtt látom azt az esős napot, amikor először léptem Ascalon sötét katakombáiba. 

Épp a Tyriai Genshiken Kutatóintézetnek teljesítettem szolgálatot: tanulmányoznom kellett az 

ascaloni kísértetek felbukkanásának gyakoriságát. 

Éppen egy igen veszélyes kísértet elől menekültem – csak, hogy megbotlottam egy 

kavicsban, és akkor, ha nem jön a segítségemre a két fiatal, vagy ha csak egy percet is késnek, 

akkor most valószínűleg nem én lennék az, aki ezt a történetet elregéli nektek. 

Adalbert király hatalmas szellemkardja éppen lesújtani készült rám, amikor a semmiből 

egyszer csak előtűnt egy kicsike rózsaszín charr lány, aki kiütötte a kardot a bosszúszomjas 

kísértet kezéből és egy határozott mozdulattal kettévágta viselőjét, ezáltal megmentve 

engem, piciny törékeny asurát a biztos haláltól. 

- Az a szellem az én prédám volt! – Kiáltotta egy mély reszelős hang a háttérből, majd 

egy hatalmas norn fiú lépett ki az árnyak közül. 

- Aki kapja, marja! – Mondta gúnyolódva a charr lány. 

Felálltam és leporoltam magamról a koszt, majd a lány felé fordultam. 

- Köszönöm kisasszony, a Tyriai Genshiken Kutatóintézet nevében is. Ha kegyed csak egy 

percet is késik… – Kezdtem a hálálkodást, de a norn fiú félbe szakított. 

- Nekem kéne köszönetet mondanod stöpszli! – Horkantott közbe felháborodva a nálam 

kilencszer nagyobb norn fiú. 

- Ez esetben mindkettőjüknek nagyon szépem köszönöm. 

- Hmpf. – Fordított hátat egymásnak megsértődve a két ifjú. 

Igaz, akkor még talán maguknak se merték bevallani, de a szívük mélyén talán már ők is 

érezték, hogy virágzó és szenvedélyes kapcsolatuknak ez a közös vadászat volt a kezdete. 

*** 

Nem sokkal később mind a kettő csatlakozott a Tyriai Genshiken Kutatóintézethez, minek 

következményeképp az én szárnyaim alá kerültek, és így szemtanúja lehettem kettejük 

kapcsolatának kibontakozásának. 

A napra, amikor csatlakoztak úgy emlékszem, mintha csak tegnap lett volna. Legnehezebb 

a büszkeségük levetkőzése volt: az első ölelés. 

- Remek! Hát mind a ketten itt vagytok, akkor lássunk is… – Kezdtem volna az instrukciók 

kiosztását, amikor a norn fiú, mint ahogy múltkor is, most is félbeszakított. 
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- Arról nem volt szó, hogy ezzel a tolvajmacskával kell majd együtt dolgoznom! – 

Dörmögte felháborodva. 

- Pukkadj meg, páncélagyú! – Szólt vissza tüzes hévvel a charr lány. 

- Gyerekek! Elég legyen! – Keltem ki magamból. – Mától fogva társak vagytok! 

Mutatkozzatok be illően, és öleljétek meg egymást! 

- Mi a fene?! – Horkant fel egyszerre a kettő. 

- Előbb ölelek meg egy izzóláva követ, mint ezt sárkányszarvakkal díszített nornt! 

- Van merszed becsmérelni a nagyapám sisakját, te rózsaszín párduc! 

- ABBA HAGYNI! – Lőttem a levegőbe ezüst markolatú krytai puskámmal. 

Mindkettő azonnal elhallgatott és aztán megszeppenve bocsánatkérő szemekkel néztek 

rám. Egy pillanatra becsuktam a szemem, fehér csipkés rózsamintás zsebkendőmmel 

megtöröltem gondviselt homlokomat, majd bólintottam nekik, hogy tegyék, amit az előbb 

mondtam. 

- Az én nevem Zoltán, a sárkány szülött. – Kezdte a norn fiú lehajtott fejjel. 

- Az enyém Gariv, a lángdobáló. 

Azzal megölelték egymást és az első közös küldetésük végéig nem szóltak egymáshoz. 

*** 

Igen, az a bizonyos küldetés. Az a nap is tisztán itt lebeg kicsi kék asura szemeim előtt. A 

kutatóintézet megbízott minket, hogy számoljuk fel a sárkányhívők kultuszának Wayfarer 

Foothillsben tartózkodó felekezetét. 

A küldetés személyre szabott volt, ugyanis Zoltán a Svanir sárkányimádó família sarja volt, 

azonban szüleit – mivel nem értettek egyet a család embertelen módszereivel – a szekta 

száműzte és megölte, neki is csupán nagyapja közben járásával sikerült megmenekülnie. 

Ez a misszió volt számára a lehetőség a bosszúra: égett a vágytól, hogy kardját a Svanir 

főnök szívébe márthassa. Azonban ezek a személyes érzelmek voltak azok, amik a küldetést 

kis híján kudarcra ítélték és Zoli hevessége majdnem a csapat életébe került. 

A terv egyszerű volt, és zseniális, ahogy az tőlem, egy asurától várható volt: megvárjuk, míg 

a vezér egymaga elgyalogol Frozen Waterfallig, hogy vegyen egy fürdőt – elvégre oda csak 

nem visz magával kíséretet – majd ott lecsapunk rá. Hiba lehetősége ki volt zárva, azonban 

valami még se hagyott nyugodni. 

- Hmm. – Töprengtem homlokráncolva. 

- Mi a baj mester? – Kérdezte Gariv. 

- Habár korábban ellenőriztük a terepet, de elképzelhetőnek tartom, hogy azóta 

érkeztek rejtett őrszemek a vízeséshez. Zoli, légy szíves fésüld át a terepet még 

egyszer! 

- Szükségtelen! – Jelentette ki határozottan, azzal kiugrott a bokorból és rátámadt az 

éppen vetkőző vezérre. 

Legrosszabb sejtésem sajnos ekkor beigazolódott és a következő pillanatban Svanir hívők 

százai tűntek elő a semmiből. 

Gariv halált megvető bátorsággal Zoli elé ugrott és vastag rózsaszín bundájával felfogta a 

norn fiúra zúduló nyílzápor nagy részét, ezzel megmentve őt a biztos haláltól. 

A támadás abba maradt. Körbevettek minket. A fiú bánatában térdre roskadt, majd a 

karjaiba vette a sérült lányt és könnyes szemekkel gyengéden megcirógatta az arcát. 
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- De… miért? – Kérdezte értetlen tekintettel, a könnyeivel küzdve Zoli. 

- Társak vagyunk, nem? – Felelte elgyengült hangon kedves mosollyal az arcán a charr 

lány. 

- Nem akarom, hogy meghalj! – Üvöltötte könnyes szemekkel. – Miattam ne! Én… nem 

érek ennyit! 

- Ne mondj ilyeneket! Számomra igenis fontos vagy. – Válaszolta elcsukló hangon Gariv. 

- Haj, hogy mennyi gond van veletek. – Szakítottam félbe a romantikától túl fűtött 

jelenetet. 

- Mester! – Fordult felém Zoli. – Mi lesz most? Ez az én hibám, ha hallgatok rád ez 

elkerülhető lett volna… mindannyian itt fogunk meghalni? 

- Már a feltételezésed is sértő! Mégis kinek nézel te engem? Gondolod, hogy egy csapat 

szedett-vedett sárkányhívő, ez a jelentéktelen kis csőcselék eltud velem bánni? 

VELEM? EGY ASURÁVAL? EGY MEGTESTESÜLT GÉNIUSSZAL? 

- Felbosszantottad a mestert. – Mondta nevetve Gariv. 

Az ellenség a következő pillanatban még szűkebbre vette a kört, és így már taktikai 

megbeszélést se tudtunk tartani, mert hallótávolságon belülre kerültünk. Bár nem mintha 

ezzel a két balfácánnal bármilyen taktikai megbeszélést is lehetett lett volna tartani. 

- Srácok, ma este asura fülpörköltet eszünk! – Dörmögte az egyik mamlasz az ellenség 

soraiból. 

- Khm. – Köszörültem meg a torkomat. – Hogy van merszed szádra venni az asurák 

legbecsesebb ékességét… 

- HAHAHAHAHA! – Nevette el magát a csőcselék. – Nekünk dumálsz törpe? – 

Brummogta az egyik medvehangon. – Megeszünk reggelire! 

- Az előbb még vacsoráról volt szó. – Kuncogta Gariv. 

- Vacsora? Reggeli? Nem mindegy?! – Morogták kórusba. 

- Egy olyan bárdolatlan bunkó, mint te, aki nem tud megkülönböztetni egy asurát egy 

törpétől, az jobban tenné, ha testi táplálék helyett szellemit fogyasztana! – Mutattam 

a medvehangú nornra. 

- Törpe vagy asura? Nem mindegy?! Egyre megy! Na és, hogy fogsz minket megállítani? 

– Csipkelődött a tömeg. 

Végső soron egy magam, apró asuraságom álltam szemben több száz hatalmas vérszomjas 

nornnal. Gyerekjátéknak tűnt. 

- Szóval, hol a serege ő asurasága? – Kérdezte a Svanir vezér immáron koszos könceit 

magára öltve, gúnyos felhanggal. 

- Mögötted. – Mutattam kicsike kezeimmel a több száz gólemre, amiket még a harc előtt 

idéztem meg. 

- Mi a fene… mégis mikor?! – Mérgelődött a hatalmas sárkányimádó vezér. 

- M964-es titkosított parancs azonnali végrehajtása: sárkányhívők megsemmisítése 

15000-es rádiuszban! – Adtam ki a parancsot a gólemeimnek. 

Visszagyalogoltam a csapatomhoz, letérdeltem Garivhoz és megvizsgáltam. 

- Nagyon nagy a baj, mester? – Kérdezte aggódó arccal Zoli. – Megtudod gyógyítani, 

ugye? 
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- Már megint alábecsülöd az asurák hatalmát! Egyébként semmi komoly baja nincs, a 

kisebb zúzódásoktól eltekintve. A bundája szinte mindent felfogott. Mire hazaérünk 

kutya baja. Mindenesetre keresek neki valamit az elixír készletemben. 

- Hála az égnek! – Könnyebbült meg a fiú. – Honnan ez a sok gólem, mester? 

- Mindig legyen B, C, és D terved! Így dolgozik egy igazi asura: ellenőriz, még egyszer 

ellenőriz, és ellenőriz! 

Felkászálódtam a földről, majd beszálltam az egyik automata vezérlésű gólemembe és 

egészen hazáig aludtam. 

*** 

A küldetés után Zoli és Gariv elválaszthatatlanok voltak. Mindenhova együtt mentek, és a 

legtöbbször kéz a kézben. Én ennek pedig egészen a végéig szemtanúja voltam… 

Volt az a bizonyos eset, amikor egy teliholdas éjszakán egy igen veszélyes küldetéssel bízott 

minket meg a kutatóintézet, és hát egy elég érdekes jelenet zajlott le csöppnyi asura szemeim 

előtt induláskor. 

- Lehet, hogy ezt a küldetést nem éljük túl. – Mondta Zoli a lány kezeit a kezébe véve. 

- Meglehet. – Felelte Gariv összekulcsolt kezüket bámulva Zoli szemei helyett, hogy a fiú 

ne láthassa szemeiből éppen kicsordulni készülő könnycseppjeit. 

- Ne felejtsd el: én a tied vagyok, s te az enyém – szorította meg a lány kezét – most és 

mindörökké. Nem választhat el minket még száz sárkány se! 

- Ha én meghalnék… – Kezdte Gariv rózsaszín hajtincseivel játszadozva. 

- Akkor én is veled halok szép szerelmem! Nélküled olyan ez világ én nékem, mint a 

tenger halak nélkül, az ég madarak nélkül és Rata Sum asurák nélkül! 

- NE! Azt nem akarom… azt szeretném, hogy boldog és teljes életed legyen, ha velem 

valami történne… 

- Azt én nem élném túl kedvesem! – Felelte könnyeivel küszködve mély, reszelős 

hangján a fiú. 

- De ott van az a Balmaz lány… tudom, hogy néz rád, és tudom, hogy neked is tetszik… – 

Kezdte félénken. 

- Nem kell nekem senki más, csak te, én rózsaszín párduc hercegnőm! Te vagy az én 

életem értelme, miattad élek! – Jelentette ki határozottan. 

Aztán kezeivel gyöngéden letörölte a könnycseppeket Gariv arcáról, majd szorosan 

magához ölelte a lányt és ezzel a beszélgetést lezártnak tekintette. 

*** 

Ők ketten voltak a mesebeli álompár, egészen addig a bizonyos napig, amíg a kutatóintézet 

úgy nem döntött, hogy külön küldetésre küldi a kettőt. Akkor történt meg az első 

veszekedésük. 

- Hidd el szívem, nem én akartam, hogy így legyen… én veled akartam menni! – 

Szabadkozott Zoli. 

- Persze! Valld csak be, hogy te magad kérted, hogy Balmazzal mehess küldetésre! – 

Vágta a nyersvádakat a fiúhoz, majd könnyes szemekkel elviharzott. 

A küldetés, amire a vezetőség Zolit küldte, egy több hónapos misszió volt Caledon erdeiben, 

sylvari földön – ezért is Balmazt, a sylvari lányt jelölték ki neki társul. 

*** 
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Az események tragikuma azonban néhány nappal a fiú távozása után vette kezdetét. Gariv 

lenyugodott és a hirtelen támadt féltékenységének érzetét felváltotta a magány érzete. Szíve 

ürességgel telt meg, így kétségbeesése és meggondolatlansága rettenetes történések 

sorozatát okozta. 

Megtagadta saját küldetésének teljesítését. Több hónapon át pereskedett: A kutatóintézet 

legfelsőbb bíróságához fordulva megtámadta a parancsot, amiben szerelmét hosszú 

hónapokra tőle távolra küldték: követelte, hogy engedjék haza, majd mikor nem akartak neki 

igazat adni, szembefordult a vezetőségi tanáccsal, aminek én is tagja voltam. 

A tanács végül modortalanságra és tiszteletlenségre hivatkozva megbírságolta Garivot. 

Gyakorlatilag lehetetlen volt a védelmére kelni, engem leszámítva mindenki a bírságra 

szavazott. 

Hiába könyörögtem Garivnak, elvi okokra hivatkozva megtagadta a bírság befizetését. Azt 

mondta, hogy ha ezt most befizetné, azzal elismerné, hogy nekik van igaza és akkor biztos, 

hogy még több hónapig nem láthatná a szerelmét. 

A vezetőség egyik tagja, akit csupán eddig levélben tájékoztattak az ügyről, azt a javaslatot 

tette, hogy tekintettel Gariv orcátlanságára és, hogy ilyen esetre az elmúlt ötszáz évben nem 

volt példa, célszerű lenne a problémás charr lány elhallgattatása. 

Javaslatát a vezetőségi tanács minden tiltakozásom ellenére elfogadta, majd a lány 

kivégzését a levél érkezésétől számított harmadik napra tűzték ki. Az ítéletet nekem kellett 

közölnöm vele. 

- Rossz hírem van. Beszélnünk kell. – Kezdtem. 

- Tudom, mester – szakított félbe lemondó hangon a lány – és sajnálom, hogy ennyi 

kellemetlenséget okoztam neked, tudom, te mindent megtettél. 

- Be kell jönnöd velem a tömlöcbe. Az ítéletet ott kell megvárnod. – Mondtam neki 

szemeimmel inkább a földet bámulva, mint sem a szemébe nézve. 

- Rendben. – Felelte jeges beletörődéssel az arcán. 

Az úton egész végig nem szóltunk egymáshoz. A börtön kapujában, amikor elváltunk végül 

megkérdeztem tőle, amit eddig féltem megkérdezni. 

- Tehetek érted valamit, Gariv? – Nyögtem végül ki a sokat halogatott kérdést. 

- Igen. Légy szíves mester nézz utána nekem, hogy ki indítványozta a kivégzésemet. 

Szeretném tudni a nevét. 

- Tudod jól, hogy a vezetőségi tagok személyazonossága titkosított. Még mi vezetők 

egymás között se tudjuk, hogy ki kicsoda, a gyűléseken is végig mindenki csuklyát visel. 

Nekem se lett volna szabad nektek elmondanom, hogy a tanács tagja vagyok. 

- Igen, tudom, de múltkor azt mondtad, hogy az illető végig levélben kommunikált a 

tanács többi tagjával. Ha a levelet megtudnád nézni, biztos lenne rajta egy aláírás, már 

csak az azonosítás végett… 

- Miből gondolod, hogy igazi név van rajta? – Kérdeztem tőle homlokráncolva. 

- Kérlek. – Nézett rám reszketve hatalmas világító macskaszemeivel. 

- Rendben. Holnapra elhozom azt a levelet, és elolvashatod. – Adtam be a derekam 

végül. 

Muszáj volt teljesítenem a lány kérését, elvégre ez az ő utolsó kívánsága volt. Így hát 

besétáltam a vezetőségi tanács üresen álló termébe, onnan átmentem a madárházba, ahol a 
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bejövő és a másnap elküldendő leveleket tárolták, majd a kabátom zsebébe csúsztattam a 

gyűlésen felolvasott levelet. Azonnal megismertem, mivel egy jellegzetes pergamenpapírból 

készült boríték volt, zöld – immáron feltört – viaszpecséttel ellátva. 

*** 

Én magam nem néztem a bele. Úgy voltam vele, hogy nem tartozik rám. Másnap hajnalban, 

pontosan a kivégzés előtt három órával elvittem neki a levelet a tömlöcbe. 

- Köszönöm mester. – Hálálkodott könnyes szemekkel. 

- Nincs mit, nyisd ki és olvasd hát el. 

- Ne… ezt nem hiszem el! – Mondta holtra vált arccal a lány. – Így már világos! – Csapott 

a homlokára dühösen. – Hogy lehettem ennyire ostoba! Minden egybe vág! A küldetés, 

hogy miért nem küldött egy darab levelet se, a szeretője… és az is, hogy miért akar 

megszabadulni tőlem! 

A lány összegyűrte a levelet és a földre dobta, majd végső letargiába zuhanva befordult a 

sarokba és neki állt dühében a falat ütni. 

Nem értettem semmit. Ez pedig ritka dolog egy asura esetében. Kénytelen voltam 

beleolvasni a levélbe, furdalta az oldalamat a kíváncsiság. Habár félve, de felvettem az 

összegyűrt levelet és magam is elolvastam. 

A levél a következőképp festett: 

 

„Mélyen tisztelt vezetőségi tanács, kedves testvéreim! 
 
Hosszú és semmitmondó levelezésünkre ideje lenne pontot tenni. Úgy vélem a felül írott charr 
delikvens hölgy nem szándékozik se fizetni, se bocsánatot kérni. Modortalan viselkedése 
problémás számunkra, és hogy immáron hónapok óta szembeszegül akaratunkkal, úgy vélem 
rossz fényt vet ránk. Célszerűnek látom a problémás egyed likvidálását. 
 
Tisztelettel, 
Zoltán 
Vezetőségi Tag 
Tyriai Genshiken Kutatóintézet” 

 

Nem akartam hinni a szememnek. A név, ami a levél végén szerepelt. A név, ami összetörte 

a már amúgy is megviselt charr lányt, a szerelme neve volt. Így már számomra is összeállt a 

kép. 

- Gariv… tehetek, esetleg még érted bármit? – Próbálkoztam erősen a vigasztalással. 

A lány abba hagyta a sírást és a csapkodást, felém fordult és a következőket mondta. 

- Mester, szeretném, ha megismerné a történetemet egész Tyria. Eltudnád nekem ezt 

intézni? – Kérdezte könnyeit letörölve az arcáról. 

- Igen, persze, hogy eltudom intézni. Elvégre asura vagyok. Megtestesült géniusz. – 

Húztam ki magamat büszkén. 

Az ígéret, amit tettem valószínűleg meghaladja képességeimet, de az asurák büszkesége 

nem engedte, hogy visszautasítsam, és hát muszáj volt a halál küszöbén álló lányt 

megnyugtatnom valamivel. 

*** 
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Kilenc nappal Gariv kivégzése után Zoli hazatért a küldetésről. Útja egyenesen hozzám 

vezetett. Izgatott arccal rontott be az irodámba és kezdett el faggatni. 

- Mester, nem láttad Garivot? Nincs otthon! Sehol se találom! – Darálta mondanivalóját 

lihegve a fiú. Látszott rajta, hogy futott, hogy ideges volt. 

- Ezt neked jobban kéne tudnod. – Feleltem jeges nyugalommal dühömet visszafogva, 

az irataimból fel se nézve. 

- Mester, ez nagyon fontos! Mindenképp beszélnem kell vele! – Kötötte az ebet a 

karóhoz. – Biztos mérges rám, mert nem tudtam neki egy levelet se küldeni, de végig 

élet-halál harcot vívtam… 

- Most már aztán tényleg elég legyen! – Álltam fel és csaptam az íróasztalomra apró, ám 

de erős asura kezeimmel. – Még van merszed ide jönni?! 

- Nem értem, mi a baj? – Folytatta az értetlenkedést. 

- Hogy mi a baj? – Kérdeztem vissza cinikusan. 

Elővettem a kabátzsebemből az összegyűrt levelet, amit a kivégzés napja óta ott 

tartogattam. Nem volt szívem megválni tőle: valami azt súgta, hogy meg kell tartanom. 

Odasétáltam a norn fiúhoz és odanyomtam a kezébe. 

Először elsápadt, majd térdre rogyott és aztán arcát a kezeibe temette. 

- Nem én voltam az, mester. – Jelentette ki elcsukló hangon. – Egy névrokonom volt… 

EGY NÉVROKONOM! – Zokogta, majd üvöltötte a fiú. 

- Azt várod tőlem, hogy elhiggyem… – Kezdtem hitetlenkedve. 

- Bocsáss meg, de nem az a fontos, hogy te vagy bárki más elhiszi-e mester, hanem az, 

hogy a szerelmem azzal a tudattal halt meg, hogy én vagyok a gyilkosa. – Alig, hogy 

kimondta arcát ismét a kezeibe temette és folytatta a sírást. 

- Nem tudom, hogy mit mondhatnék. – Kezdtem hinni a fiúnak, és kezdtem megsajnálni. 

- Tudod mester, azon a küldetésen akartam volna megkérni a kezét… 

- Értem. – Fordítottam hátat a fiúnak, hogy ne láthassa, ahogy én is a könnyeimmel 

küzdök. – Hát ez igen sajnála… 

A mondatomat már nem tudtam befejezni, mert éreztem, hogy a pisztolyom kicsúszik a 

szíjamból és a következő pillanatban egy lövés dördült el közvetlenül mögöttem. Azonnal 

visszafordultam Zoli felé. Ott feküdt holtan. Minden olyan gyorsan történt. Nem tudtam 

semmit se tenni. 

 

A fiú szerelme után ment a túlvilágra. Remélem, az alvilágban újra egymásra találnak… 


