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Prológus
Borongós ősz vette kezdetét, s a ropogós leveleket hordozó erős
szél ugyancsak akadályozta az apró kislány lépteit, aki most kis
öklével a mellette lépdelő férfi ujjait szorongatta. Ezt a férfit úgy
hívták, hogy Nil Tegedar, magas, robusztus alakja volt, hollófekete
hajába megannyi  ősz  hajszál  keveredett.  Arca  gondterhelt  volt,
mégis, apró mosolyt erőltetett ajkaira, mikor a hároméves forma
kislány  hosszú  köpenyének  rántgatásaival  próbált  gyorsabban
tipegni. A férfi most leguggolt, majd karjaiba vette a lányt, akire ez
varázsszószerűen hatott, mivel pár percen belül már gondtalanul
aludt Nil  vállán. Egy hegyi ösvényen haladtak, s az égen rikító
narancsszín  csík  búcsúztatta  a  lenyugvó  napot.  A  kacskaringós
ösvény egy helyütt megszakadt, a hegy végéről, melyen a páros állt,
tökéletesen  rá  lehetett  látni  a  még  mindig  zöldellő  völgyre,
melyben rengeteg ház, utcák, s egy jókora kastély állt. Bár talán a
város,  s  maga  a  közepén  hivalkodó  tornyok  is  távolról  sokban
hasonlítottak az emberkezek alkotta építményekre, ez a völgy a
Nimfáké  volt.  Amennyiben  egy  arra  kószáló  emberi  túrázó  állt
volna ugyanazon a helyen, mint történetünk eddigi két szereplője,
egy kietlen lápot  láthatott  volna,  semmi többet.  Maga Nil,  s  a
vállain alvó kisleány is azonban nimfák voltak, s a férfi így, hogy
már  nem  kellett  a  lassan  tipegő  lánykával  lépést  tartania,
szédületes  sebességgel  ereszkedett  le  a  sziklás  hegyoldalon.

Nem sokkal  később, már az ég sötétjének leple alatt,  a férfi  a
kastély  egyik  oldalsó  falánál  állt,  egy  apró  ajtócska  előtt.  A
kopogásra egy fiatalabb, hófehér bőrű férfi nyitott ajtót. Hosszú,
smaragdszín köpeny volt rajta, s bár tudott Nil érkezéséről, mégis,
megilletődve hajtott fejet előtte.

- Ugyan már, főtanácsos úr. – mondta könnyed hangon a férfi, mire
azt ajtót nyitó nimfa gyorsan felnézett rá.



-  Bocsásson meg,  de még soha sem találkoztam egy Védővel…
Kérem, jöjjön beljebb, remek mézcsüngő boraink vannak…

- Köszönöm a meghívást, de sietnem kell vissza a Rendbe. Várok…
valakit. – mondta most a Védőnek nevezett, s arcáról egy pillanatra
eltűnt  a  nyájas  mosoly,  bár  ezt  a  főtanácsos  a  sötétben  nem
láthatta. Aprót sóhajtott, majd gyengéden megcsókolta a lány feje
búbját.

-  Nerkiss,  ébredj.  –  suttogta halkan,  s  mikor Nerkiss kinyitotta
szemeit, a férfi lehelyezte őt a földre. A kislány ismét megragadta a
Védő köpenyének végét, aki most a főtanácsosra nézett.

- Kérlek, bocsáss meg nekem. – mondta, s nem lehetett tudni, vajon
az előtte álló nimfához, vagy a lánykához szólt. Kezeivel óvatosan
kisepert  egy,  a  főtanácsos  homlokára  hulló  hajtincset,  ujjaival
finoman  végighaladva  a  férfi  homlokán.  A  férfi  szemei  egy
másodperc  erejéig  megilletődve  meredtek  előre,  majd  gyengéd
mosoly áradt szét ovális arcán, leguggolt, s kitárta karjait.

- Kislányom! Milyen rég nem láttalak…

Nerkiss most hasonló megilletődöttséggel pillantott válla mögé, de
apró keze csak a levegőt markolta. Senki sem volt ott. Egy darabig
elgondolkozott,  majd  előre  tipegett,  s  miután  a  főtanácsos
gyengéden a vállára emelte, folytatta gondtalan szunyókálását.Ha
egy arra tévedt sólyom, sas, vagy netalán főnix a Nimfa Kastély
egyik elfeledett északi tornyának ablakai mellett repült volna el,
minden bizonnyal láthatta volna azt a fiatal nimfát, aki most az
ablakpárkányon ült, lábait magához húzva, karjaival átölelve őket,
így meredve ki az éjjeli tájra. Az éjszakának ilyen óráiban azonban
egy  madár  sem óhajtott  arra  röpködni,  így  a  lányt  senki  sem
zavarta meg merengésében.

Az  ablak  az  erdőre  nézett,  a  werwoodi  rengetegre,  melyet
különféle  erdei  népek  laknak:  tündérek,  kentaurok,  faunok  és



koboldok. Persze, ugyanannak az erdőnek van egy emberi neve is,
még  ha  a  városi  szerzetek  ritkán  is  merészkednek  be  az
embernyelvek által rosszhírű, veszélyekkel népes pagonyba. Amiről
azonban nem tudnak, hogy ezek az erdei lények már évezredek óta,
láthatóan-láthatatlanul is közöttük élnek, az erdőkben, a tengerek
morajlásában, sőt, olykor még a nagyvárosokban is, ügyesen rejtve
magukat az emberi szemek elől.

Nerkiss, merthogy így hívták a lányt, nekitámasztotta arcát a hideg,
ezerféle színben pompázó ablaküvegnek, mereven bámulva ki  a
csillagokkal meghintett égboltra, na meg a rengetegre.

A  kastély  melletti  pagony  volt  Nerkiss  egyik  kedvenc  helye:
imádott az erdei lények nyomaival telehintett tölgyesek és szikfák
között  kóborolni.  Hogy  tilos  volt?  Mondjuk  úgy,  hogy  a  lány
meggyőződése  szerint  élete  sokkal  nehezebb  lett  volna,  ha
betartotta volna a palota rendjén keresztül ránehezedő szabályokat.

Jó pár éve volt  rá,  hogy kifejlessze a menekülési  útvonalakat a
várból,  s  többé-kevésbé  sikerrel  is  járt,  bár  néhány  méltóság,
legfőképpen Ashwar, a nimfa herceg rendkívüli érzéket fejlesztett
ki ellógásai leleplezésére.

Nerkiss,  hiába  volt  a  nimfa  király  főtanácsosának  lánya,
tagadhatatlanul magányos volt. Vele egykorúak nem igen éltek a
kastélyban- egy nap választotta el a húsztól-, kimennie pedig ritkán,
s  csak  meghatározott  alkalmakkor  szabadott.  Főtanácsos  apja
ugyan szerette  őt,  de  talán  még jobban szerette  a  szolgálatot,
melyet a Királyságnak tehet, s bár Nerkiss sosem szenvedett hiányt
semmiben, mégis, rettentően egyedül volt.

Ugyan  a  legendákat  szövő  embernyelvek  a  nimfákat  égi
szépségekként írták le,  ez korántsem volt  így.  Az erdei  lények,
legyenek  azok  nimfák,  tündérek,  vagy  akár  kentaurok,  nem
különböztek  a  Föld  többi  lakójától  a  sokszínűségben:  voltak
gyönyörű  koboldok  és  meglehetősen  csúnyácska  nimfák.



Történetünk hősnője fakó barna hajával, pisze orrával és rengeteg
szeplőjével  bizonyára  nem  merítette  volna  ki  az  emberi
mesemondók  fantázia  szülte  nimfaideálját,  mégis,  volt  a  lány
arcának  gödröcskéiben  és  értelmes  szemeiben  valami,  ami
legalábbis  bájossá  tette.

Nerkissnek voltak titkai.  Persze,  melyik  nimfának nincsenek? A
nimfa  főtanácsos  gyermekeként  jó  előre  elrendezett  életutat
szántak neki, neveltetésétől iskoláin át a frigyéig. Talán minden így
is  történt  volna,  ha  aznap éjjel  Nerkiss  nem választja  a  békés
szendergés helyett a werwoodi rengetegben való kószálást… vagy,
ha nincsenek titkai. Ugyanis, olybá tűnik, hogy a Nerkiss számára
kisnimfás-sugdolódzós  titkoknak  tűnő  rejtélyek  nagyban
befolyásolták  mit  sem  sejtő  lépéseit.  Ezek  a  lépések  pedig
gyorsabban rántották magukkal a mit sem sejtő lányt, minthogy azt
valaha is el tudta volna képzelni: talán így fizetett a sors az addigi
történésektől mentes évekért. Akkor éjjel ismét bemerészkedett a
pagonyba, s ezzel az ő, s talán még sokak élete is gyökeresen a feje
tetejére állt.

Ez pedig Nerkiss története.



1. fejezet
Az Unikornis Kalitka

Van egy titkom.

Az  ódon  kastély  dohos  pincéjében,  a  pirkadat  előtti  sötétben
téblábolok, kezemben apró csonk gyertyát szorongatva. Lábaimat
halkan  emelgetem,  míg  el  nem jutok  egy  súlyos  függönyökkel
elrejtett ajtó elé. A kastély falain kívülre vezető ajtóra nem messze
az élelmiszerraktártól, a szfinxtejes kamra mögötti folyosón lelhet
az éjjeli felfedezőútra induló nimfa: vagyis én.

Fellendítem a kopottas függönyt, mely mögött ott árválkodik az
alig használt  átjáró,  lesöpröm a kilincsen ácsingózó pókokat és
kilépek a fojtogató otthonomból. Hideg, éltető szellő csapja meg
arcomat, én pedig sebtében körbepillantok, majd gyorsan az erdő
felé  veszem az irányt.  Amint  beérek a  hatalmas,  mohás törzsű
tölgyesek  közé,  szabadságmámoros  nyugodtság  száll  meg,
lépteimet lelassítom, és gondolataimba merülve folytatom titkos,
hajnali sétámat.

Á, a titok: majd elfelejtkeztem róla.

Látok  dolgokat,  amiket  mások  nem  látnak,  amiket  nem  kéne
látnom. Tudok dolgokat, amiket mások nem tudnak, amiket nem
kéne  tudnom.  Hátborzongató  vagy  vicces?  Talán  mindkettő:  a
nimfák híresek találó megérzéseikről, de az én esetemben ennél
többről  van  szó:  néha  pontosan  látok  előre  egy  helyszínt,  egy
történést,  ami  nem sokkal  később  belekuszálódik  az  életembe.
Néha  pedig,  álmomból  felkelve  különös  emlékképeket  látok:
mintha valaki mással megtörtént dolgok lennének, apró jelenetek
valaki életéből. Legutóbb például egy kisnimfát láttam boldogan
játszadozni  egy  hatalmas  márványos  lépcsősoron,  a  lépcsőket



díszes,  faragatott  fakorlát  szegélyezte,  a  mennyezeten  pedig
varázslatos  freskókon  különféle  legendaalakok  nyugodtak…
fogalmam sincs, ki lehetett az a leány, vagy hol volt, de a jelenet
olyan otthonos és vonzó volt, hogy a fejemben ragadt.

Ó, és van egy nem létező barátom: nem létező, mert létezését még
nem igen tudtam bizonyítani, a barát szócska pedig ugyan túlzás,
de  jólesik  így  gondolni  rá.  Akárcsak  fura  megérzéseim  és
emlékképeim, ez a figura is kiskorom óta kísért: elsőnek talán pár
éves koromban láttam, mikor a dajkám elvette tőlem a mézcsüngős
csörgőjátékomat.  Emlékszem, megállás nélkül  futottam, mígnem
elértem a kastély északi tornyának tetejére, ahol tegnap is ültem.
Csak bámultam ki az ablakon, sírva, toporzékolva, mikor mintha
egy fiatal  fiút  láttam volna a werwoodi  erdőben.  Egy erdőszéli
tölgynek döntötte hátát, kezeit furcsa, lábait körülölelő, derekába
kapaszkodó  ruhájának  zsebébe  biggyesztette:  mint  nagyobb
koromban  rájöttem,  a  fiú  emberi  ruhát  hordott,  úgynevezett
farmernadrágot  és  egy  laza  inget.  Annyira  lekötött  a  furcsa
jövevény  látványa,  hogy  abbahagytam  a  sírást:  a  fiú,  bár
képtelenség  volna  azt  hinni,  láthatott  onnan  lentről,  felém
pillantott, elmosolyodott és eltűnt az erdőben. Azután minden nap,
amikor csak el tudtam szökni gondos dajkám elől, felsiettem az én
kis  rejtekhelyemre,  és  csak  bámultam  az  erdőt,  hátha  újra
felbukkan a fiú. Ő ugyan nem bukkant fel, de az ott töltött idő alatt
megismerhettem  a  werwoodi  erdőben  élő  lényeket,  és
elhatároztam, ha törik, ha szakad, odamegyek. Nem lehettem több
mint  hatéves  kisfruska  mikor  éjfélkor  leszöktem  az  istállóba,
felmásztam az első lóra és kiszöktem az erdő hívogató sötétjébe.
Mondanom sem kell,  bár tanítottak a kastély parkjában ügetni,
nem voltam a helyzet magaslatán, mikor egy hirtelen felbukkanó
faun halálra rémisztette a lovat, s féktelen száguldásba kezdett az
egyre  sűrűbb  erdőben.  A  hirtelenjött  vágtalecke  során
szembesültem vele, hogy a werwoodi erdő északi és déli részét egy
nem túl  széles,  ám annál  mélyebb szakadék választja  el.  A  ló,



megpillantva az útjába kerülő akadályt még inkább felgyorsított,
én  pedig  összehunyorított  szemekkel  éreztem,  amint  az  állat
elrugaszkodik  a  talajtól,  a  következő  pillanatban  azonban
tehetetlenül zuhantam hátra: az állat épphogy elérte a szakadék
másik végét, ám patái alatt csuszamlani kezdett a föld, én pedig
hátraestem, egyenest a szakadékba.

Ekkor pedig megmagyarázhatatlan dolog történt velem: az egyik
pillanatban  estem  lefelé,  egy  szemvillanás  múltán  pedig  ott
feküdtem a szakadék tetején, a nyugtalanul nyerítő paripa mellett.
Azonnal  körbefordultam, s  ismét láthattam az időközben férfivá
érett  fiút.  Idősebb  volt,  de  megismertem,  még  ha  csak  egy
pillanatra  is  találkozott  a  tekintetünk,  azután  eltűnt  a  ködös
erdőben.  Dús,  hosszú fekete haja volt,  és  sötétszín,  a  lila  és a
fekete  árnyalataiban  játszó  mandulavágású  szemei:  arca
többé-kevésbé szimmetrikus,  bár  állkapcsa  picit  előreugrott.  Az
odasiető  faunoktól  utánakérdeztem,  de  senki  nem  tudott  a
személyleírásnak megfelelő férfiról. Ezután még párszor láttam az
emberruhás őrangyalomat, bár az erdőben soha egy tündér, kobold
vagy manó sem tudta alátámasztani létezését.

Szóval ilyen titkaim vannak.

Megtorpanok,  körbepil lantva  hol  is  vagyok:  annyira
belefeledkeztem gondolataimba,  hogy  most  fogalmam sincs,  az
erdő melyik részén járhatok. Nem messziről neszezést hallok, s
gyorsan a hang felé veszem az irányt, hátha valamelyik korán kelő
kentaurt vagy koboldot tisztelhetem a zaj tulajdonosában. Néhány
lapulevél és az utamba lógó mézcsüngő elteltével egy piciny tisztás
széléhez  érkezem,  s  azonnal  megállok:  az  erdő  talán
legterebélyesebb  fáival  szegélyezett  réten  egy  kerek,  egyszerű
kőből faragott asztal áll, s bár néhány ősibb tölgyfa zöld levelekkel
tömött ágai egészen az asztal fölé merészkednek, tisztán kivehető
pár erős fényű csillag, néhány csigázott bolygórendszer az égen.
Az asztal körül székek állnak, melyek mintha hideg kőből készültek



volna,  az  asztalon  pedig  apró  gyertyatartók  pihennek  minden
székkel szemben. A kék éjszakában egyetlen gyertya lángja ég, s
tekintetemet  megbabonázottan  vezetem  a  tűzről  a  gyertyával
szemben álló székre. Egy férfi ül előtte, bár a sötétben nehezen
veszem ki pontos alakját, ülve is magasnak tűnik, hosszú köpenyt
hord, miközben kezével ajkaihoz emeli az asztalon pihenő kupát.
Szívverésem felgyorsul, közelebb szeretnék lopódzni, de félek, az
ismeretlen meghallaná a neszezést. A férfi most feláll, szája sarkát
megtörli, s könnyed léptekkel elindul… felém!

Kétségbeesetten próbálom magamat hozzálapítani a mellettem álló
fa törzséhez,  de úgy tűnik,  az idegen nem vett  észre:  könnyed
léptekkel  fordul  a  tőlem nem messze  álló  fához,  majd  hirtelen
eltűnik előlem. Azonnal kiugrok rejtekhelyemből, elsietve az ódon
asztal mellett, melyen az egyik gyertya hirtelen fellobban, de amint
tovasuhanok, el is alszik. A helyen, ahol a férfi eltűnt, egy vörös
szín, kifakult függöny lóg az egyik fa ágáról.

Ekkor  hangokat  hallok,  vágtázó  lovak  patadobogásaitól
visszhangos  kiáltásokat.

Vajon ezek a kastély testőrei? Hogy a fenébe jöttek rá a koromsötét
hajnalban,  hogy nem fekszem az  ágyamban? Vagy valami  más,
veszélyesebb dolog közeledik?

Ekkor  pedig,  bármennyire  is  bugyutának  érzem,  amit  teszek,
nekilendülök, és miközben kezemmel megpróbálom fellebbenteni a
függönyt, átzuhanok rajta.

Egy hosszú pillanatra hűvös, őszi levelekkel kergetődző forgószél
öleli körbe testemet, majd, mintha csak a hely őrzője megvizsgálta,
majd jóváhagyta volna a betolakodót, elillan.

Macskaköves, fáklyafényes téren állok melyet fahéjas tea illat és
boltíves  épületek  vesznek  körül:  az  épületekre  gondos  kezek
kacskaringós  mintákat  festettek,  a  tér  közepén  pedig  apró,



padokkal  körbevett  szökőkút  csobog.  Bár  az  éjjeli  erdőből
toppantam be, itt furamód világosabb van, s mikor feltekintek az
égboltra, eláll a lélegzetem. Ezernyi meg ezernyi csillag kérkedik
fényével,  a  telihold  pedig  jókora  szentjánosbogárral  tömött
üvegcséhez  hasonlít:  fogalmam sincs  hova  kerültem,  de  sosem
láttam  ilyen  szikrázónak  az  éjjeli  égboltot.  Lépteket  hallok,  s
azonnal összerezzenek amint két, magas tündér sétál ki a tér egyik
épületéből.  Nem  tudom,  megláttak-e  vagy  sem,  mindenesetre
tudomást  sem véve rólam sétálnak át  a  téren.

-  Jó  későn végeztél!  Még mindig a  kentaur  kontra  faun ügyön
dolgozol? - hallom az egyik nő hangját: középkorú, hollófekete haja
szoros  kontyba  van  csavarva,  hosszú  köpenye  a  hepehupás
macskaköveket  súrolja.

- Igen, igen. Amióta a két északi erdő békét kötött tele vagyunk az
előző rendszerből ránk maradt perekkel…- a másik, kissé fiatalabb
nő  szórakozottan  végigzongorázik  ujjaival  a  szökőkút  vizén
miközben elhaladnak mellette.

- Én mondom, ezeknek sosem lesz vége…

Amint a beszélgetés foszlányai elhalkulnak a tér másik végében
eltűnő tündérek lépteivel együtt,  felocsúdok meglepettségemből,
és kíváncsian megindulok utánuk. A térből egy kis sikátor vezet
kifele,  melyet fáklyák helyett  szerteágazó fagyökereken lebzselő
ezernyi  szentjánosbogár  világít  meg.  Az  épületek  falait  néhol
hatalmas, kovácsoltvas kapuk szegélyezik, melyek felett különböző
feliratok díszelegnek cikornyás betűkkel.

'  Erdei  külkapcsolatok  '  -  olvasom  az  egyik  kapu  feletti
réztáblácskát. 'Kentaur közjog és politika' - hirdeti egy másik, s
rögtön alatta a felirat megismétlődik, furcsa, girbe-gurba jelekkel.

' Faun perrendtartás és erdő polgársági ügyek’, rögtön szemben az
'Erdőigazgatás,  elsőfokú  hatósági  ügyek'  táblával.  Erőteljes



homlokráncolás közepette folytatom az utamat, miközben a sikátor
utcává  szélesedik,  s  már  beleszédülök  a  furcsa  táblácskák
olvasásába,  mikor  mintha távolról  zenét  hallanék.  Annyi  biztos,
nem nimfák játszanak kellemes pengetős hangszereken. Ez valami
furcsa,  ütemes,  gyors  zene,  nem  hasonlítható  semmihez,  amit
valaha  hallottam.  De  honnan  jöhet?  Körbetekintek,  majd
észreveszem a hang forrását: az utca végén, nem messze a 'Fejlődő
Facsoportosulások Segélyezési Tanácsa' kaputól egy aranykeretes
ajtó tárva tátong felém. A zene innen hallatszik, ez egyértelmű.
Lopva körbepillantok, de senki sincsen az utcán, s bár felmerül
bennem  a  gondolat,  hogy  vissza  kéne  fordulnom,  gyorsan
kitessékelem a fejemből. Mielőtt még meggondolhatnám magam,
átsétálok az ajtócskán, s egy sötét folyosón találom magam, ezúttal
bármiféle  fény  nélkül,  de  az  utcáról  beszűrődő  félhomályban
követem a szűk folyosó lejtését. A fura, nem evilági zene egyre
dübörgőbb,  nimfatestem  minden  porcikája  remegni  kezd  az
ütemmel, mikor is szembetalálom magam egy áttetsző fallal. Az
üveg  mögött  furcsa  villódzást,  füstöt,  és  felszabadultan  ugráló
erdei  lényeket  látok:  ibolyaszín,  vörös  és  harmat  kék  színű
fénynyalábok pásztázzák a táncoló tömeget. Most egy fiatal, csinos
tündérlány torpan meg az üveg előtt, s szembebámul velem.

- Én… - kezdem illetődötten, mire a lány megnyalja a szája szélét,
megigazgatja hullámos haját,  majd továbbáll.  Egy fiatal,  horgas
orrú faun siet most felém, a szemeimbe mered, majd gondosan
elkezdi igazgatni élénkzöld felsőruházatát. Hamar rájövök, hogy az
áttetsző  ajtó  másik  oldalán  nem engem,  hanem sokkal  inkább
magukat láthatják az illetők: egy furcsa, féloldalas tükör előtt állok.

Hmm. Érdeklődve  tapintom meg a  falat  képező  anyagot,  kicsit
talán túl erősen is, mert a tükör hirtelen nagy lendülettel kifordul a
helyéről, én pedig tehetetlenül kizuhanok a táncoló tömegbe.

-  Bocsánat,  bocsánat…  -  motyogom  magam  elé  amint,  hála  a
lendületes landolásomnak, egy, kavargó fehér italt cipelő koboldot



a nedűvel egyetemben a padlóra küldök. Gyorsan felsegítem őt, s a
fiatal,  kopasz  kobold  dühödt  arckifejezése  elárulja,  amint
levegőhöz  jut,  hosszú szóáradatban hallgathatom bűneimet.

- Igazán sajnálom… - pislogok rá megilletődötten, ám amint sikerül
feltápászkodnia  és  rám  pillant,  arcáról  eltűnik  a  harag  és
meglepetten  bámul  rám.  -  Mi  az?  Mi  van  rajtam? –  kérdezem
megilletődve, de a kobold nem válaszol, hanem gyorsan eltűnik a
tömegben.  Továbbsétálok:  a  hely  nem túl  nagy,  nem túl  kicsi,
meglehetősen füstös, és tele van különféle lényekkel.  Az ugráló
nimfák  és  pata  dobogtató  kentaurok  egy  kerek,  hatalmas
fáklyatartókkal  körbevett  pódium  körül  táncolnak,  ahol…  hogy
kerülnek  ide  emberek?  A  dobokba  szívdobbanásszerű  ütemmel
csap  bele  egy  hosszú  ha jú ,  hófehér  bőrű  fér f i ,  egy
tündérhegedűhöz hasonlító,  nagyobbacska fahangszeren ragadja
meg és virtuóz gyorsasággal pengeti a húrokat egy kopasz, izmos
fiú,  mellette  egy  gyönyörű  vörös  hajú,  sötétbőrű  nő  énekel,
kezeivel ütemesen integetve a tömegbe. Ezek a lények emberek
volnának? Értetlenül meredek előre. Az együttessel szemben egy
mézcsüngőkkel  teleaggatott  tölgyfa  bárpult  van,  mögötte  egy
mosolygós, terebélyes termetű nimfa osztogatja az italokat. A pult
mögött  gyéren megvilágított  asztalok  sorakoznak,  kétes  külsejű
alakokkal és egymásba gabalyodó szerelmespárokkal…

Nem  tudom  nem  észrevenni  a  furcsa,  meghökkent,  illetlen
pillantásokat.  Miért  bámul  engem  mindenki?  Egy  pillanatra
megijedek,  hogy  talán  nyilvánvaló,  hogy  nem vagyok  idevalósi,
hogy  jól  tudják,  a  tilosban  járok,  de  azután  elhessegetem  a
gondolatot.  A  szórakozóhelyen rajtam kívül  vagy  ötven hasonló
korú nimfalány van. Honnan tudnák? Egy sustorgó tündércsapat az
imént sétált el mellettem, és lám, most ismét elhaladnak előttem.

- Ő is?

- Igen, az egyikük…



Amint észreveszik, hogy én is legalább éppúgy bámulom őket, mint
ők engem, elfordulnak és tovább beszélgetnek. Zsongó fejjel a pult
felé veszem az irányt, és lehuppanok az egyik kényelmesnek tűnő
bárszékbe.

- Ő az utolsó, ugye?

- Nagyon fiatalnak tűnik…

- Az Első is fiatal volt…

Na, most már ez kezd egy kicsit idegesítő lenni. Hátrafordulok,
metsző pillantásom rögtön elnémítja a két pocakos koboldot.

- Megmondanák, hogy miről van szó?

Természetesen  a  két  megszólított  meg  sem mukkan,  én  pedig
égnek meresztem a szemeimet.

- Mit hozhatok, kedvesem? – csendül fel mögülem egy kedves, búgó
hang, ami bizonyára a csapos nőhöz tartozik. Visszafordulok, s a
pult mögött álló nimfa arca most elváltozik. Még mindig mosolyog,
de valami elképedt, földöntúli mosollyal, majd miután feleszmél a
fogalmam sincs mi okozta sokkból, húsos mutatóujját felmutatja.

-  Ne  mondj  semmit,  be  kell  mutatnom a  Kalitka  specialitását,
Tegedar kedvencét! Természetesen a ház állja. – kacsint rám, és
már ragadja is meg a különböző színű üvegeket.

- Öhm…Kalitka?

- Üdvözöllek az Unikornis Kalitkában! – vigyorog rám a nő, majd
miközben egy nagy pohárba öntöget, keverget és kotyvaszt, a válla
fölött hátraordít.

- Arch! Archieee!

Pár másodperc múlva egy, a csapos nővel vetekedő súlyú férfi siet
előre a bár hátuljából. Húsos ajkai furán rángatóznak, ujjbegyein



gyertyaviaszos tálcákat egyensúlyozva döcög ki az asszonyhoz.

- Már megint mi van? – morog az Archienak nevezett férfi.

A  nimfa  most  kezeivel  könnyedén  rám  mutat,  én  pedig
legszívesebben eltűnnék a föld színéről, mintsem hogy mindenki
ujjal mutogasson rám, ráadásul fogalmam sincs miért. Archie rám
néz,  nekem  pedig  oda  sem  kell  pillantanom,  hogy  tudjam  a
szokásos  reakciókat:  arc  elváltozik.  Szemöldök  magasba.  Száj
kinyílik. Arc megrándul. Száj mosolyra húzódik. Kéz opcionálisan a
száj  elé  lendül,  vagy valamilyen egyéb mellékcselekvésbe kezd,
Archie  például  akkorát  csap a  pultra  hogy sikeresen lerepíti  a
mellettem ülő tündér szerencsére már üres poharát.

- Hát mégis van még egy... – motyogja, én pedig úgy érzem, eljött a
pillanat,  hogy megtudjam, pontosan mi az,  ami miatt bárki,  aki
meglát, lejátssza a már említett arc elváltozási procedúrát.

- Megmondanák nekem, hogy miről van szó?

Egy pillanatra a két pultos összenéz, majd elnevetik magukat, s
úgy tesznek, mintha nem is hallották volna meg a kérdést.

- Nem, komolyan kérdezem! Kinek néznek?

Újabb  nevetés.  Én  azonban  egyáltalán  nem  találom  ezt  ilyen
nevetségesnek.

Harmadszorra is megpróbálom, de a hatás csak annyiban változik,
hogy  a  nimfa  mélyet  sóhajt,  az  égnek  mereszti  szemeit  majd
álmodozó hangon megszólal.

- Én mindig tudtam. Tessék, drágám. – mondja végül, majd elém
helyezi  a  háromszínű italt.  Bár  legszívesebben megtudakolnám,
hogy  mi  van  benne,  kezdem  kellemetlenül  érezni  magam  a
nevetgélő  nimfapár  kereszttüzében.  Felállok,  és  sóhajtva  az
asztalokat  pásztázom:  ha  jól  látom,  az  utolsó,  és  egyben  a
legsötétebb, még üres. Odalépkedek tehát, elhaladva egy magas



manóférfi mellett, aki éppen önelégült mosollyal nyújtja tenyerét
társának, aki most pénzérméket nyom bele.

- Mondtam, hogy nő lesz! - mondja, majd hüvelykujját felmutatja
nekem.

- Ki lesz nő? - kérdezem őszinte értetlenséggel, de hirtelen egy
gyorsabb, hangosabb szám veszi kezdetét, a férfi pedig ahelyett,
hogy válaszolna, csak mosolyogva megcsóválja a fejét miközben
tekintetével végigmér. Gyorsan bevágom magam az asztal végébe,
amit  a  szemközt  ülő  társaság  természetesen  rögtön  észrevesz.
Három faunférfi néz rám, majd visszafordulnak, de ezúttal nincsen
a  megszokott  sustorgás:  ugyanolyan  hangerővel  folytatják  a
beszélgetést.

- Egész helyes lett, nemde? – kérdezi a középső, magas, szőke hajú
férfi, én pedig jól tudom, rólam van szó. A faun most ismét rám
pillant, és rikító kék szemével egy kacsintást produkál felém, én
pedig elkapom a tekintetem. Kétségtelenül jóképű, de ez mit sem
változtat visszataszító illetlenségén.

A másik kettő persze helyeslően bólogat. Az egyiknek rövid, rikító
vörös haja van és apró pofaszakáll díszíti ovális arcát, melyet egy
hosszú orr és két beesett szem jelöl meg. A másik teljesen háttal ül,
csak annyit látok belőle, hogy barna haja van.

- Az, az, és hát mégiscsak…ő…

-  Hát  persze,  persze.  -  csitítja  le  a  szőke  faun  a  barátait.  –
Figyeljetek. –veti oda nekik, majd a következő pillanatban már az
asztalomhoz lép, és megkérdezés nélkül leül mellém. Én fintorogva
csúszom arrébb, de úgy tűnik, a férfi ebből semmit sem vesz észre.

- Mindig is tudtam, hogy elő fog kerülni az Ötödik, de hogy ilyen
gyönyörű is lesz? – a férfi most látványosan megcsóválja a fejét,
majd arcát hirtelen közelebb tolja hozzám, jelentőségteljesen várva
a hatást. Én jelentőségteljesen hátrébb húzódom.



- Öhm…Te… - kezdem.

- Ó, igen, tényleg én vagyok az!

A  szőkeség  mesterkélt  vigyorral  pillant  rám,  mint  egy  cirkuszi
porondon a látványosságot felkonferáló mester, várva a lehengerlő
hatást.

- Öhm…ki?

Könyörgöm, azt sem tudom, hogy én ki vagyok, honnan találjam ki,
hogy ő ki?

A férfi  egy pillanatra értetlenül megnyalja a szája szélét,  majd,
mintha csak valami rettentően bonyolult viccnek most esne le a
csattanója, elneveti magát.

- Ez milyen édes! Vicces, nagyon vicces. - mosolyog negédesen én
pedig sokkoltan húzódom még arrébb, de sajnos már így is a falnak
passzírozom magam. A kellemetlen közelségű fiú azonban lazán
átkarolja vállamat, mire én félelmetes sebességgel rázom le azt.

- Ugyan, szépségem, hisz…

- Húzz el innen James. - szól egy szigorú hang.

Egy ősz hajú fiú áll előttünk, farkasszemet bámulva a Jamesnek
szólított felfuvalkodott férfival. Ősz? Nem egészen. Hófehér haja
mintha néhol ezüstös árnyalatokban pompázna, de lehet, hogy csak
a váltakozó színű lámpák és a füst láttat velem furcsa dolgokat.
Mint  például,  hogy  a  fiú  mélyzöld  szemei  furcsán  csillognak:
mintha  nem  is  szemek,  hanem  apró,  zöldre  festett  fenekű
szentjánosbogarak ölelnék körbe a fekete szembogarakat.  A fiú
nem lehet sokkal idősebb nálam, arca csontos és szeplős, vékony
ajkai  mintha  egy  pillanatra  rám  mosolyognának,  mielőtt
lámpásszerű  szemei  újra  dühösen  belefúrják  tekintetüket  a
mellettem ülő  faun arcába.



- Most nagyra vagy magaddal, ugye? – morog James, aki láthatóan
félelemmel  bámul  a  fiúra.  Kétkedve  visszatekint  rám,  de  én
megrázom a  fejemet.

-  Várnak  a  barátaid.  –  búgom  dallamosan,  mire  hirtelenjött
megmentőm fülig érő mosollyal  utat  enged a morogva eltávozó
állhatatos udvarlómnak.

- Öhm…köszi. – mondom, miközben akaratlanul is kissé túlzásba
viszem a fiú szeplőit halovány melegséggel megvilágító szemeinek
a vizsgálatát.

- Szabad? – kérdezi ő, mire én bólintok, ő pedig lehuppan velem
szembe.

-  Jamesszel  ne  foglalkozz.  Csak  mert  ő  a  Nagy  Erdőtanács
elnökének a fia, azt hiszi, mindent megtehet. - mondja nagytudósan,
majd,  észrevételezve  döbbent  pillantásomat,  pironkodva  a
szemeire  mutat.

- Oh, az…tudom, hogy semmi a Tiedhez képest. Ráadásul csak pár
napig  tart,  bár  sokak  szerint  így  is  jól  jártam,  sokaknak  több
hónapig kell várni…

A fiú  abbahagyja,  kérdő  tekintete  most  még  vörösebb  színben
pompázó arcával párosul.

- Bocs, tudom, hogy nem érdekel!

- Dehogynem! – kiáltok fel talán túlságosan is hangosan, amitől az
előttem  ülő  pökhendi  James  és  asztaltársasága  kíváncsian
hátrapillant. Tekintetemet elkapom és az új beszélgetőpartneremre
fókuszálom.

- Hidd el, nagyon is érdekel. Amúgy a nevem Nerkiss. – hadarom,
majd üde mosollyal oldalra döntött fejjel bólintok egyet, ahogyan
szokásaink illendőnek tartják bemutatkozáskor. A fiú a fejéhez kap,
arcának színe már igazán nem tud jobban hasonlítani egy kifejlett



rózsához, s ő is nyomban oldalra dönti a fejét, talán túlságosan
mély bólintással.

- Alan vagyok. Alan Young.

- Én meg csak Nerkiss. Tudod, a nimfáknak csak egy nevük van.

Mosolygok a fiúra, majd belekortyolok Tegedar színes kedvencébe,
s  meg  kell  hagyni,  hogy  a  legendáinkból  ismert  alak  nevével
fémjelzett  ital  kiváló.  Édeskés,  mint  valami  mézzel  körbevont
gyümölcs kavalkád, s mégis, miután lenyeli a nimfa lánya, apró
kesernyés ízt hoz maga után. Ilyet innom kell még.

- Mióta szokás emberi neveket adni? – kérdezem, aztán rájövök,
talán kicsit  udvariatlan vagyok.  –  Mármint… az előző faun is…
James, te meg…

- Általában azoknak az erdei és egyéb lényeknek adnak emberi
nevet, akik emberi közegben nevelkednek. James…- néz leplezetlen
undorral az említett irányába –… New Yorki születésű, ahogyan
magam is.

Összeráncolom a homlokom.

- Tudod… álcázzuk magunkat, azután láthatóvá válunk az emberek
előtt… a faunok a lábukat ember lábakká alakítják… a koboldok
alacsonynövésű embereknek tettetik magukat… tudod… nem tudod?

Azt hiszem, furcsálkodó arckifejezésem elárulja, hogy nem, nem
tudom, de azért megrázom a fejemet.

-  Akik  játszanak… -  fejemmel  a  pódiumon most  szünetet  tartó
együttes felé bökök.

-  Ó,  ők  nagyon híresek  az  embervilágban.  Egytől  egyig  nimfa,
kivéve az énekesnő, ő tündér.

Elképedve rázom meg a fejem.



-  Mióta  élünk  együtt  az  emberekkel,  embereknek  álcázva
magunkat?

Alan megvonja a vállát.

-  Nem tudom, pár ezer éve,  bár ezen vitatkoznak a nagybecsű
koboldtudósok. Hogy őszinte legyek, amennyit ezek a tudományhoz
konyítanak…

Alan megcsóválja  a  fejét,  én  viszont  ajkamba harapok.  Mennyi
mindent nem tudhatok még a világról? Sosem hittem volna, hogy
ennyi mindenből kimaradtam… fogalmam sem volt, hogy az erdei
lények élete ennyire egybefonódik az emberekével… Sóhajtok. Azt
hiszem,  sosem  fogom  tudni  behozni  húszévnyi  lemaradásomat.
Azért, határozom el magamban, meg fogom próbálni. Most szöget
üt valami a fejemben, amit pár mondattal ezelőtt mondott Alan.

- Mit is mondtál a szemeidről? Mi ez az egész?

-  Oh…  hát,  ismétlem,  nem  hasonlíthatom  a  tiedhez…  bár  azt
hiszem,  két  lényen  kívül  senki  sem…  na,  de..  valami  rosszat
mondtam, miért nézel rám így?

- Mi az, hogy nem hasonlítható az enyémhez? Milyen az enyém?

Őszintén, a szemeim a legátlagosabb piszkos barnák, Ashwar, a
herceg kedves megállapítása szerint mocsár színűek. Értem, hogy
Alan jó fej akar lenni velem, de azért mégis… a hófehér hajú fiú
azonban  értetlenül  bámul  rám,  azután  felpattan,  megragadja  a
kezemet  és  maga  után  vonszol.  Pár  izzadtságszagú  táncoló
manóval való keserű ütközés és a tömegen való átcihelődés után
ott állok érkezésem helyszínén, csak éppen ezúttal a különös tükör
másik oldalán, és csak bámulok, bámulok abba a hamis képbe, amit
mutat rólam. Merthogy ez nem én vagyok. Én nem így nézek ki,
mármint,  úgy nagyjából igen, de a szemeim nem az enyémek…
merthogy ezek a szemek fénylenek… nem, nem csak fénylenek,
világítanak,  szikráznak,  mint  ha  egy  bödön  szentjánosbogarat



borítottak volna rájuk. - Nerkiss? – kérdezi most Alan, de én még
mindig  nem  tértem  magamhoz.  Néhány,  eddig  vígan  táncoló
tündér  most  ujjal  mutogat  rám.

- Ő lenne az ötödik?

- Fiatal, az tény, de…

Nem bírom tovább,  el  akarok tűnni  innen,  leülni,  gondolkodni,
válaszokat kapni.

- Hol vagyok? – kérdezem hirtelen.

- Hogyhogy hol? New Yorkban, az Unikornis Kalitkában.

- New York? Az emberi New York? Ami az amerikai kontinensen
van, az a New York?

Alan  egy  pillanatra  mérlegeli  a  kérdést,  mintha  valami  rejtett,
fogós csapda lenne benne, azután bólint.

- Mert?

-  Csak  mert…-  az  előttem  álló  tükörre  pillantok,  majd,  tudva,
mennyire nagy butaságnak fog hangzani, amit mondok, sóhajtok
egy aprót. – Mert az imént jöttem át ezen a tükörajtón egy fura
macskaköves utcáról, ahova egy függönyön át jutottam a walesi
nimfakirályságból.

Alan most a tükörbe nézve felméri saját, majd az én képmásomat,
majd felém fordul, arca furcsa komolyságot tükröz. Tudtam, hogy
ez lesz, persze hogy hülyének néz, én pedig nem is vádolom érte…

- Felejtsd el, amit mondtam, tudom, hogy… - kezdem megilletődve.

- Nerkiss… - Alan most oldalra néz, mintha a szavakat keresné,
hogy,  valami  fontosat  mondjon.  Ekkor  hirtelen  valaki  hátulról
elkapja a karomat és maga felé fordít: rögtön felismerem James
egyik  beszélgetőpartnerét,  a  vörös  hajút.  Láthatólag  ugyancsak



felöntött  a  garatra,  és  most  erőszakos  keringőbe  invitál,  én
azonban, még mielőtt Alan bármit tehetne, ki tépem magam a férfi
szorításából,  aki  most  megtántorodik,  és  nekiesik  az  idejében
odalépő Jamesnek.

- Ne is figyelj oda rá, csak kicsit sokat ivott. Figyelj Nerkiss… gyere
velem,  mondani  akarok  valamit.  –  mondta  James,  és  most  az
egyszer komolynak tűnt. Kezd zsongani a fejem: az imént senki
nem  akart  semmit  se  mondani,  most  pedig  hirtelen  mindenki
nagyon komolyan fordul hozzám.

- Rendben, James, majd odamegyek, de most Alan akart valamit.

- Pont ez az! Hagyd ott azt a visszamaradott majmot, csak felvág,
mert épp, pár napra ilyen a szeme!

A  férfi  most  kinyújtja  a  mutatóujját  és  Alanre  célozgat  vele,
miközben feje mellett köröket ír le. Úgy tűnik, nem a vörös hajú
versenyző az egyetlen, aki többet ivott a kelleténél, bár úgy tűnik,
James nagyon is magánál van, talán csak inkább bátrabb lett.

-  Gyere Nerkiss, menjünk innen. – suttogja Alan és megérinti a
kezemet,  mikor  James  egyik  barátja  ismét  utánam  nyúl,
megragadva  a  vállamat,  én  pedig  megelégelve  hirtelen
hátrafordulok, és… és megrettenve látom, ahogyan a rőtszakállas
faunfiú  nagy  robajjal  nekizuhan  a  jó  pár  méterrel  arrébb  álló
asztalnak, majd’ kettétörve azt.

Elképedve bámulok a szerencsétlenül járt fiúra, s hirtelen az egész
kocsma elcsendesedik.

- Én… sajnálom…

Alan rám néz, én pedig félve emelem a tekintetem az ezüstös hajú
fiúra, miközben James megrettenve segíti fel barátját.

- Ez. -  magam sem merem kimondani, amire gondolok, de Alan
megteszi helyettem.



- Igen, ez Te voltál, Nerkiss. - bólint. - Haragos voltál rá, és úgy
tűnik, még nem tudod kezelni az erődet.

- De hisz csak megfordultam, én… az erőmet?

- Nerkiss, amit az előbb mondani akartam.vagy inkább kérdezni.
Te.te nem tudsz semmit, ugye?- Alan tenyerét finoman a vállamra
helyezi,  majd  mélyzöld  szemei  még tágabbra  nyílnak.  Hirtelen,
mielőtt még bármit is válaszolhatnék, valami élesen a szemembe
villan, én pedig néhány nedves pillantás után veszem észre, mi volt
az:  egy  alacsony  manóférfi  áll  előttem,  egy  nagyobbacska
fényképezőt tartva. Az erdei lények fényképezője nagyban eltér az
emberekéétől, ahogyan azt később megtapasztaltam. Egyrészt, a
mi technikánk sokkal régebbi, mint az övéké: körülbelül hatszáz
éve fejlesztette ki az azóta ezüst Unikornis díjat kapott kentaur,
Gheor  Gerr.  Pontosan  nem  tudom  megmagyarázni,  hogyan
működik, de sok tejüvegkőcsepp és szentjánosbogár van a dolog
mögött. Mindenesetre elég fura képet vághattam, de a manó már
rögtön nekem szegezi az első kérdését.

- Mióta tudja, hogy maga az Ötödik?

- Beszélt már a Másodikkal?

- A kedves faun maga mellett a párja?

A  sok  villanás  és  a  még  több  kérdés  megszédített,  esetlenül
kapaszkodtam a ledöbbent Alanbe, amikor valaki hirtelen hátulról
elrántott, majd sebesen elém állt.

- Rakja el azt nagyon gyorsan. - szól most egy komoly, mély hang.



2.fejezet
Az átjáró, a Tuileriák kertje és a Rend

A  manó  megtorpan,  leereszti  az  eddig  magasba  tartott
fényképezőgépet, majd tekintetét átlebegteti a hang tulajdonosára.
Egy  tekintélyt  parancsoló,  szigorú  tekintetű,  középkorú  tündér
magasodik  a  mellette  eltörpülő  túlbuzgó  újságíró  fölé.  A  nő
hullámos, rikító vörös haja bokájáig ér, bőre hófehér, melyet néhol
hajzuhatagához  hasonló  színű  anyajegyek  pöttyöznek,  mélyzöld
szemei nyugodtan, meghökkentő komolysággal néznek az előttem
álló kérdezősködők hordájára.

-  A  viszontlátásra,  uraim.  -  mondja  most  a  tündér,  majd felém
fordul, kezével előzékenyen a tükör felé mutat, amit mintha csak
egy láthatatlan rugó működtetne, kivágódik, utat engedve nekünk.
Egy pillanatra hezitálok, de Alan most finoman bólint, én pedig
ismét a  tükör másik oldalán találtam magam, a  sötét  folyosón,
farkasszemet bámulva a még mindig nyugodt nővel.

- Gratulálok, Alan. - suttogja baljósan, a tekintetét a hátam mögé
emelve, én pedig meglepetten vettem észre, hogy az ezüstös hajú
fiú is velünk van.

- Az én hibám! - mondom gyorsan, bár nem tudom, pontosan mi is
az.

A nő ajkait dühösen összepréseli, hegyes orra picit megremeg.

- Alan, hazamész.

- De Shila… - a fiú kérlelő pillantást függeszt a nála vagy két fejjel
magasabb, fahéjillatú nőre, de az oldalra dönti a fejét.

- Nincs vita, most!



Alan sértődötten felsóhajt, majd, miközben eltrappol mellettem a
folyosón,  biztató  mosollyal  ajándékoz  meg,  egyedül  hagyva  a
leginkább egy roppant szigorú tanárnőhöz hasonlatos jelenséghez.
A  tündér  most  belemered  szemeimbe,  ajkai  picit  kinyílnak  a
csodálkozástól.

- A nevem Shila. - mondja végül, én pedig bólintok.

- Nerkiss.

- Kérlek, gyere utánam. Bemutatlak valakinek.

- Miért bámul rám mindenki ilyen furán? Mitől ilyenek a szemeim?
- hadarom, miközben próbálok a könnyed fátyolba öltözött tündér
sietős lépteinek nyomában maradni. Kiérünk a folyosó végére, s a
nő most  elhalad az  Emberi  Külkapcsolatok és  Erdei  Magánjogi
Ügyek felirattal büszkélkedő ajtók előtt, majd apró fejbiccentéssel
üdvözli  a  falra  aggatott,  agancsos  szarvas  fejet.  A  mindezidáig
mozdulatlan,  kifakult  szőrű  jószág  szemei  egy  pillanat  erejéig
körbefordulnak,  majd valami apró,  sípszerű hang kíséretében a
falból kézmagasságban egy rézkilincs bukkan elő.

- Megőrjítenek ezek a biztonsági intézkedések. - morog Shila, majd
bocsánatkérően  az  elképedt  arcomra  mosolyog.  -  Nerkiss,  a
szemeid a benned rejlő védelem miatt feltűnőek. Ez olyan energia,
ami csak kevés erdei lénynek adatott meg.

Meglehetősen bután bámulhatok Shilára.

- Öhm…

Artikulátlan hangokkal adom a nő tudtára, hogy halvány fogalmam
sincs, miről beszél.

- Ez… mit jelent?

- Ez azt jelenti, hogy a Védők leszármazottja vagy, szám szerint az
ötödik.



A  hullámzó  vörös  hajú  tündér,  mintha  ez  volna  a  világ
legtermészetesebb  dolga,  benyit  az  újszülött  bejáraton,  majd
rutinosan átslisszol  a  bozótos  sövényen.

- Ühüm…- ennyit tudok kinyögni, miközben megkövülten meredek
a tömött zöld bokor dúsan levelezett ágai között elillanó tündér
hátára.

- Az a trükkje, hogy gyorsan gyere át, különben még az emberek
felfigyelhetnek a mocorgó sövényre. - hallom a bezárult zöld ágak
mögül Shila hangját.

- Emberek? - kérdezem kiprüszkölve egy, pofátlanul az arcomba
csapódó bogas kis ágat. Átvágom magam a sövényen, és rögvest
szembetalálom magam egy peckesen mancsot emelő kőoroszlánnal,
ami egy jókora, kerek szökőkút előtt álldogál.

Egy parkban.

Egy hatalmas parkban, tele tömve sétáló, lábat lógató, csevegő, a
kutat  körbeülő,  kutyát  sétáltató,  mélázó,  nevető  emberekkel.
Értetlenül  forgatom  körbe  fejemet,  vizslatva  a  díszes,  ókori
alakokat ábrázoló szobrokkal telehintett ösvényeket, a csordultig
teletöltött tálkákra hasonlító szökőkutakat, de legfőképpen ezeket
a furcsa, ránk olyannyira hasonlító mégis oly más, városi lényeket,
az embereket. A sövény mögött egy hatalmas épület magasodik,
Shila pedig ügyesen kitér egy,  a haját  vészesen megközelítő,  a
vízből kicsámpázó kacsa elől.

- Nem gyanakodnak? - kérdezem, tekintetemet egy pillanatra sem
elszakítva elfeledett, távoli testvéreimről.

- Szerintem akár meg is jelenhetnénk előttük. Ők franciák, semmin
sem lepődnek meg. - vonja meg vállait a tündér. - De azért jobb a
békesség.

-  Franciák? Hol vagyunk? -  döbbenten figyelem a csúszós,  zöld



székeken lazító férfiakat és nőket.

-  Ez Párizs,  a Tuileriák kertje.  Az átjárót még az egyik kedvelt
királyuk, XIV. Lajos idején fedeztük fel. Akkor persze még nem volt
itt ennyi ember.

Shila egy pillanatig belerévedezik a víz fodraiba, mintha csak a
régi szép időket idézné fel, majd már úton is van, intve nekem,
hogy kövessem. Ügyesen lavírozva a rohanó emberek között egy
kis, téglatest alakú épület felé veszi az irányt, melyen mázolt zöld
tábla hirdeti  magáról,  hogy a hatalmas park mellékhelysége.  A
tündérnő céltudatosan benyit az ajtón, én sebesen követem, majd
lecövekelek a mosdók előtt.

-  Én itt  megvárlak!  -  kezdem, de Shila rezzenéstelen arccal  az
utolsó fülkéhez lép, melyen vörös felirat jelzi, hogy a kis helység
foglalt.

- Csak gyere. - mondja a tündér, most pedig háromszor lenyomja a
kilincset, én pedig már előre várom, hogy a benn elfoglalt hölgy
dühödten kiordítson. Ehelyett az ajtó, mintha csak ránk várt volna,
engedelmesen kinyílik,  én pedig belépek egy hatalmas,  finomra
csiszolt faburkolatú terembe, éppen hogy csak kitérve egy elsiető
faun  elől,  minek  következtében  véletlenül  neki  ütközöm  egy
tovaszálló  griffmadárnak.

A madár nagy barna szemei még sértődötten visszatekintenek rám,
de tulajdonosuk már rég tovaszállt a hatalmas, fakazettákkal és
különös festményekkel díszített kupolájú teremben. Még jó, hogy
csak  egy  griffnek  mentem  neki:  tátott  szájjal  bámulom  azt  a
négy-öt,  meglehetősen  mogorva  képű  szfinxet,  akik  a  súlyos
oszlopokkal  szegélyezett  csarnok  végében  sétálnak  el,  minden
lépésükkel  kissé  megremegtetve  a  padlót.  Mindenhol  különféle
lények  cikáznak,  sietnek  tova,  vagy  éppen  egy-egy  asztalnak
támaszkodva  beszélgetnek:  faunok,  tündérek,  nimfák,  koboldok,
manók… Mi ez a hely? A csarnokból  folyosók és ajtók nyílnak,



megszámolni  is  sok  mennyi:  középütt  pedig,  a  négy  égtáj  felé
egy-egy  impozáns  lépcsősor  vezet  felfelé.  Jókora,  faragott
tölgyoszlopok kísérik a süppedős, fahéjillatú szőnyeggel leterített
lépcsőket, melyeken most is tízesével igyekeznek tova a különféle
erdei  lények.  A  folyosók  felett  agancsos  szarvas  fejek,  görbe
agyarú vaddisznó trófeák felügyelik a tündérek, nimfák, koboldok
áradatát.

- Elnézést. - veti oda, rám se pillantva egy belém botló faun, útját
rögtön folytatva a párizsi parkból vezető átjáró melletti folyósón,
rövidke másodpercre megtorpanva a bejárat feletti, poros disznófej
előtt. A trófea szemei rögvest körbefordulnak, halk sípszó, a férfi
pedig folytatja is az útját.

- Mi történne, ha valaki a fejek engedélye nélkül lépne be?

- A trófeák a központi biztonsági rendszer részei, a felügyelők egy
pillanat alatt ott teremnének. Gyere utánam. - siettet a tündérnő,
én pedig nem tudom nem észrevenni a rám vetődő pillantásokat, a
halk, felettébb idegesítő sustorgást, a célzatos ujjal mutogatásokat.
Szorosan  a  vörös  hajzuhatag  nyomában  maradok,  minek
tulajdonosa most az egyik lépcsősor felé siet, én pedig miközben
baktatok fel a vajszín, szőrmeszerű szőnyeggel bevont falépőkön,
hirtelen  megtorpanok.  Shila  visszanéz  reám,  én  pedig  földbe
gyökerezett lábakkal pillantok a mívesen faragott korlátra, furcsa,
kísérteties emlékkel emlékezve.

-  Mi  történt?  -  hallom  a  tündérnő  hangját,  én  pedig  lassan
visszazökkenek a valóságba, s bután belebámulva a lépcső mellett
elsiető  kobold  szemeibe  folytatom  az  utamat.  Ismerem  ezt  a
lépcsőt: láttam már, egyik furcsa látomásomban… szőnyeg ugyan
nem volt a lépcsőkön, de itt volt, emlékszem, tudom…

- Mi történt? - a nő hangja most kicsit erősebb. Mégis mit tehetnék?
Nem mondhatom el  neki,  hogy  hülye  látomásaim vannak,  nem
létező emberruhás férfiakról és játszadozó nimfakislányokról…



-  Semmi.  -  mondom végül,  majd a kupolás mennyezetre nézek,
ahonnan százával lógnak a különféle méretű, kovácsoltvasból vagy
éppen  csiszolt  szilből  készült  mécses  tartók.  A  gyertyákkal
teletömött függők mögül kilátszó aprólékos freskókról legendabéli
alakok néznek le rám, különféle erdei lények mítoszaiból: ott van a
tündér Roesia, aki éppen egy terebélyes fűzfa mellett áll, vagy a
hírhedt faun Zacarias, akiről mai napig gyakran nevezik el a faun
kisfiúkat az ősi mítoszokra büszke faunok. Elmosolyodva veszem
észre, hogy a mi nimfa legendáinkból is mutat egy képet a díszes
plafon: a szemközti lépcsősor felett, a kupolára festve ott áll a híres
nimfahős,  Nil  Tegedar.  Megnyugtató  mosollyal  pillant  az  alatta
elsétálóra,  én  pedig  egy  pillanatra  azt  kívánom,  bárcsak
megszólalnának  ezek  a  mindent  tudó  hősök,  és  szép  sorban
elmagyaráznának nekem mindent.  Húsz éve semmi sem történt
velem, a mai nap pedig olyan, mint valami különös lavina: különös
dolgok lavinaként zúdulnak rám.

- Mi ez a hely?- bököm ki végül, miközben a lépcső tetején jobbra
kanyarodva Shila függönyözött falú, festményekkel tele aggatott
folyosón vezet át engem.

- Ez a hely a Rend.

- Rend?

- Megérkeztünk.

A nő most megállapodott egy ajtó előtt, ami rövid kopogás után
kinyílt,  én  pedig  egy  nagyobbacska  szobában  találtam magam,
középen egy sötétszín íróasztallal. Első pillanatra úgy tűnt, a nagy,
öreg asztal mögött senki sem ül, csupán egy újság lebeg szétterítve
a  levegőben,  ám  egy  szemvillanással  később  az  újság  mögül
kikukucskált egy férfi hollófekete hajjal koronázott feje. Mélyzöld
szemei bölcsen néznek rám, én pedig megdöbbenve ismerek fel két
dolgot: az egyik, hogy ezt a férfit láttam és követtem a függönyön
túlra. A másik pedig…



- Maga… ember?!- fut ki a számon, amit rögtön meg is bánok, de a
férfi vastag ajkai kellemes mosolyra húzódnak.

- Ha te mondod. De csak félig.

Annyira bután érzem magam, miért kell nekem mindig össze-vissza
beszélnem?  Vajon  ő  is  egyike  azoknak  az  emberek  között
nevelkedett erdei lényeknek? A férfi most kezével az asztal előtti
üres fotelekre mutat, amik első pillantásra kissé túlméretezettnek
tűnnek: mélyzöld kárpit van rajtuk, pontosan olyan színű, amilyen
tulajdonosuk  szemei.  A  szoba  falai  bordó  borostyánnal  vannak
befuttatva,  olyan  sűrűn,  hogy  néhány,  a  falon  függő  festmény
már-már  kivehetetlen  a  túlburjánzó  növényzettől.  A  szoba
egyébiránt nélkülözik minden további bútort: de az egyik sarokból
apró,  kovácsoltvas  csigalépcső  vezetett  fel  egy  ismeretlen
helységbe. Ekkor az ajtó váratlanul kinyílik, és egy gesztenyeszín,
göndör  hajú  faun  sietett  be,  nyomában  egy  földet  simogató,
kopottas  vörös  köpenyt  hordó  kobolddal.  Mindketten  rám
irányították  kíváncsi  tekintetüket,  mintha  csak  egy  egészen
különös,  sosem látott  állatfaj  állna előttük.  A szoba tulajdonosa
fejbiccentéssel jelzett a férfiaknak, akik rögvest leültek, végül Shila
is elfoglalta helyét a mellettem árválkodó hatalmas, zöld fotelben,
ami,  meg  kell  hagyni,  tökéletesen  passzolt  rikító  vörös
hajzuhatagához. Az asztalra könyöklő férfi most végre megtöri a
már igencsak nyomasztó csendet.


