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Minden jog fenntartva!

A Rombuszerdő egészen zsenge erdő volt,  amikor Naspolya szülei  odaköltöztek.  Ők
voltak az első betelepülők. Előttük mindössze két állandó lakó volt.

Tengerszem, az erdő szelleme rögtön ott termett, amint az első csíra kisarjadzott a
földből: határozott elképzelései voltak arról, mit szeretne elérni, mindent körültekintően
megkomponált.  Benövesztette  a  környező  lankákat,  völgyeket  mélyesztett,  patakokat
fakasztott.  Megihlette  a  növényeket,  mekkorára  nőjenek,  milyen  árnyalatú  leveleket
hajtsanak, kijelölte hol képezzenek tisztást, hol ligetet. Különös gondot fordított az erdő
szabályos  rombusz  formájának  kialakítására,  ezt  alapvető  fontosságúnak  tartotta.  A
vadaknak,  madaraknak  segített  megtalálni  a  megfelelő  búvóhelyet,  fészekrakó  ágat.
Vezényletével egy pazar természeti képződmény született, Tengerszem büszkén vállalhatta,
hogy ennek a rengetegnek ő a szelleme. A mű megkoronázásaként egy nyárközépi napon
megakasztotta az évszakok váltakozását, a Rombuszerdő az örök nyár birodalma lett.

A másik "őslakos" Uwo, a tündérvarázsló volt. Egy barlangban élt azon a helyen, ahol az
új vadon szárba szökkent. Lakhelyét szép lassan birtokba vette a növényzet, így – akarta
vagy sem – belőle is rombuszerdei vált. Amint az erdő benépesült, a helybéliek késedelem
nélkül létrehozták a Rombuszerdei Bölcsek Tanácsát, mivel minden nagyobb közösségnek
szüksége  van  döntéshozó  szervre.  Ennek  elnökéül  érdemeire  (varázsló,  legvénebb,
legtapasztaltabb) hivatkozva Uwót kérték fel. Uwo hosszasan kérette magát, mivel nagyon
megtetszett neki, hogy körülrajongják. Végül kegyeskedett elvállalni a tisztséget.

Naspolya már a Rombuszerdőben született. Pici korától boszorkánynak készült. Szülei,
anyja nimfa, apja tündér, megrökönyödtek terve hallatán. Mindent megtettek, hogy más
pálya felé tereljék: – Naspolyám –  szólt  Nana, az anyja –, el tudsz képzelni megkapóbb
látványt, mint mikor a vízipókok a fodrozódó vízfelszínen a te koreográfiádra lejtenek az
ezüstös holdfényben? – Nana tánctanár volt, főleg rovarokkal foglalkozott, ami a legnagyobb
szakmai  kihívások  közé  tartozott.  Növendékeivel,  az  Ízeltláb  Tánccsoporttal  különféle
rendezvények színvonalát emelték. Sok fellépésük volt, revüszámaikkal, amelyekben Nana
szólót  táncolt,  sikert  sikerre  halmoztak.  Amennyiben a  megrendelők  nem tudtak  ének-
és/vagy  zenekart  biztosítani,  Nanáék  maguk  gondoskodtak  a  kíséretről.  Szoros
együttműködésben  dolgoztak  a  Békakórussal  és  a  Tücsök-kvartettel.

– Anyád miatt nimfának születtél – simogatta meg Naspolya szőke buksiját Ráspoly, az
apja –, így konyhatündér sajnos nem lehetsz, de te olyan remek szakács vagy, ne vesztegesd



el a tehetségedet! – Ráspoly ezt részben önös érdekből ajánlotta gyermeke figyelmébe.
Felesége meglehet tánctanárnak kiváló volt, de szakácsnak csapnivaló.

Naspolya eltökéltségét azonban semmivel sem tudták megingatni. Kénytelenek voltak
beletörődni  lányuk  választásába.  Általános  és  megalapozó  tanulmányait  követően
felvételizett a  Széleslápi  Szipirtyó  Boszorkányos Magasiskolájába. Ez volt a legjobb hírű
intézmény a maga nemében. A Széleslápi Szipirtyó volt az egyetlen Érdemes Boszorkány, aki
oktatással  foglalkozott.  Nála  tanulni  óriási  megtiszteltetésnek  számított.  Mivel  csak
13×13×4, azaz 676 évenként indított évfolyamot, nem 13×13 évenként, mint más iskolák,
sokszoros volt a túljelentkezés.

Egy végzett boszorkány a Szintfelmérő Rendszer alapján négyféle besorolást kaphatott.
A legalacsonyabb osztályba az Átlag Boszorkányok tartoztak, belőlük volt a legtöbb, ők a
mindennapi teendőket látták el. Fölöttük állt a tizenkét Minősített Boszorkány, ők nyithattak
iskolát.  A  következő  csoportba  a  kilenc  Érdemes  Boszorkány  tartozott,  akik  jobbára
kutatással, és az alkalmazott praktikák fejlesztésével foglalkoztak. A legmagasabb, a Kiváló
Boszorkányok szintjét eddig mindössze ketten érték el, ők félreeső helyeken elmélkedtek,
amivel  nagy  eszmei  hasznot  hajtottak  a  boszorkányok  közösségének.  Egy  magasabban
képzett  boszorkány  hajlamai  szerint  akár  az  alsóbb  fokozatok  tevékenységi  körével  is
bővíthette saját működési területét. Példa erre a Széleslápi Szipirtyó.

A 676 évenként megtartott  felvételi  vizsgák alkalmával  a  Széleslápi  Szipirtyó  maga
válogatta ki leendő tanítványait. Rendkívüli érzékével tévedhetetlenül fedezte fel a jövő nagy
boszorkányait. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy mindkét Kiváló Boszorkány az ő
iskolájából került ki. Tekintete végigpásztázott a jelentkezőkön, és Naspolyát választotta ki
elsőként. Utána Áska manó a Homorú-hegyről, Szösz tündér a Gödrös-völgyből és Kóró, egy
földműves lánya következett a Senkiháza nevű faluból.

Naspolya  Széleslápra  költözött,  kollégiumba.  Röpke  néhány  óra  után  mesteri
ügyességgel kormányozta végig üstjét a tanpályán, amikor Áska még épp csak bizonytalanul
imbolyogott egy helyben, Kóró még félelmét sem küzdötte le, Szösz pedig üst nélkül, a saját
szárnyával  emelkedett  a  levegőbe,  amiért  megrovást  kapott.  A  gyógynövények
felhasználhatóságát illetően néha Naspolya segítette ki a Széleslápi Szipirtyót. Az élettan
leckéit  úgy  szívta  magába,  mint  a  szivacs.  A  gyakorlati  órákon  a  tanulók  bábokon
kísérleteztek,  ezeken  gyakorolták  a  különféle  sérülések  kezelését,  próbálgatták  az
összekotyvasztott bájitalok, és a bemagolt ráolvasások hatását. A bábok sírtak, ha hibás
kezelés folytán romlott az állapotuk, és nevettek, ha a gyógyulás útjára léptek. – Addig ne is
ábrándozzatok élő páciensről, míg a bábotok túlnyomórészt nem nevet! – figyelmeztette őket
a Széleslápi Szipirtyó. Naspolya bábja nemhogy "túlnyomórészt nevetett", de elejétől fogva,
egyfolytában, már-már fülsértő módon hahotázott.

Villámgyors  előmenetele  társaiban  visszatetszést  keltett.  Míg  a  félénk  Szösz
távolságtartó viselkedése abból fakadt, hogy tudatában volt a képességbeli különbségeknek,
addig Áska, és Kóró, akit a manólány a befolyása alatt tartott, csúfolódása és kiközösítése
irigységre és rosszindulatra vallott. De Naspolya nem zavartatta magát, talán észre sem
vette az egészet. Különben sem jutott volna ideje véget nem érő locsogásra, pletykálkodásra,
ostoba csínyek kiagyalására a könyvtárba rohangálás, a különórák és szorgalmi feladatok
között. Agyának leghátsó zugában sem merült fel soha, hogy a tanulást félvállról is lehet



venni. Folyton attól rettegett, hogy nem fog eleget tudni.

Lassan  leperegett  a  boszorkányképzéshez  szükséges  száztizenhárom  esztendő.  A
záróvizsga  napja  rohamosan  közeledett,  és  Naspolya  ezzel  arányosan  került  egyre
szánalmasabb állapotba. Esztelen tempóba hajszolta magát, a még több könyv, még több
gyakorlás mellett elhanyagolta az alvást, evést. Lefogyott, és kimerült, pihenést mégsem
engedélyezett  magának  a  Széleslápi  Szipirtyó  határozott  felszólítása  ellenére  sem:  –
Naspolya, aggódom érted! Ez már valami megrögzöttség nálad! Negyedannyi ráfordítással
is te lennél a legjobb! Ha nem fogod vissza az iramot, esküszöm, kitiltlak a könyvtárból! –
Naspolya megijedt. Ha kitiltják a könyvtárból, abba ő belepusztul! Óvatosabbnak kellett
volna lennie,  korholta magát,  nem lett  volna szabad kiszolgáltatnia a gyenge pontját  a
Széleslápi Szipirtyó éles megfigyelőképességének, mert így zsarolhatóvá vált. Nem maradt
más választása, látszólag engedett. Ezt követően az éj leple alatt tanult.


