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Minden jog fenntartva!

Keresztfiamnak szeretettel



Előszó

Először Pétertől hallottam Findólílikről. Péter a keresztfiam, s abban az időben, amelyről most mesélni fogok, még nem töltötte be a
hármat, viszont már korkedvezménnyel óvodás volt. Helyzetének méltósága, azaz nagyfiúsítása azonban nem akadályozta meg abban,
hogy időnként – ha éppen rátört – kisbabásdit játsszon. Hogy ez mit jelent? Egy értelmes, amúgy összefüggően beszélő, gazdag
szókincsű kisgyerek  egyszeriben,  mondjuk  bukfencre  kész,  de  legalábbis  fenék fönn,  fej  lenn –  testhelyzetben gügyögni  kezd,
olyanokat mond, hogy böböbö, esetleg gugugu. Előfordul, hogy eme klisészöveg helyett valami váratlan csusszan ki a száján. Mint
például most.

– Minden rendben van, Péterkém? – kérdeztem, amikor megint mély átéléssel alakította a hathónapos csecsemőt.

Nem méltatott válaszra, mint általában, ha komoly elfoglaltsága közepette zavarom. Illetve, amit mondott, ahhoz pelenkás tolmácsra
lett volna szükségem. De nem adtam föl.

– Bukfenc lesz ebből vagy fejállás? – érdeklődtem.

A felelet eredeti volt:

– Findólílik-findólílik-findólílik...

– Nahát, ez már sokkal jobban hangzik. Mi az a findólílik, kicsim?

– Nem tudom, findólílik – majd a változatosság kedvéért hozzátette: – Findókindik.

Néhány napi  töprengés után újból  fölvetettem a témát.  Péterke ismét nálunk volt,  és egy kistányérból  konzervkukoricát  evett.
Odaültem hozzá.

– Te Péter... Nem lehet, hogy ez a Findólílik egy tündér? Olyan tündéres neve van!

A kisfiú kezében egy pillanatra megállt a kanál. Láttam, valami nem stimmel neki ebben a gondolatmenetben. Rám nézett – nagyon
szép a szeme, ezt elfogultság nélkül állíthatom, nagy, sötét, kerek, hosszú pillájú –, és kibökte:

– A tündér, az lány?

– Nem mindegyik – nyugtattam meg. – Létezik fiútündér is.

Ebben az esetben Péter hajlandónak mutatkozott elismerni Findólílik tündér mivoltát. És mivel az ezt követő eseményekből meg is
bizonyosodtam róla, a legközelebbi találkozásunkkor már jelenthettem a keresztfiamnak:

– Képzeld, tényleg tündér!

 



I. fejezet: Findólílik megjelenik

Hűvös február végi este volt. Odakinn már besötétedett, erős szél fújt, az ember könnye is eleredt tőle, de csak azért, hogy menten az
arcára fagyjon. A tél utolsó erejét adta ki. Tél? Miféle tél az, amely csak ritka, gyorsan eltűnő havat hoz, Péterke jóformán nem is tudja,
mi a hó, az utolsó igazán fehér télen mindössze nyolchónapos volt.

De ez a mai hideg nagyon is igazi. Ha kilesek az ablakon, embert nemigen látok, csak egy didergő, sovány macska óvakodik át az úton.
Az üres utcán dühöngő szél még a fűtött szobában is megborzongat. Egy jó meleg fürdő segít ilyenkor, már szedem is a szükséges
holmimat, és vonulok a fürdőszobába.

Ó, az a kellemes fürdő! Egész más emberként tértem vissza utána a szobámba. Ám közvetlenül a küszöb előtt megtorpantam. A
résnyire nyitva hagyott ajtó nyílásán gyenge fény szűrődött ki a folyosóra. Nem a villanyt hagytam égve, az erősebben világítana. Egek,
talán az aromalámpa! Pedig a tűzveszély miatt mindig elfújom benne a mécsest, ha kimegyek a szobából. Most elfelejtettem volna?
Nem, világosan emlékszem, hogy eloltottam. De akkor mit jelentsen ez a fény?

Szinte félve löktem be az ajtót. A fény nem az asztalról jött, ahol a mécses volt. A szemem sarkából megnyugodva állapítottam meg,
hogy nem ég. Viszont az ágyam mellett a földön... nini, hát ez meg mi a csuda? Valamiféle világító bogár? Annak bizony meglehetősen
nagyocska. És nézd csak... a fényképalbumomban lapozgat! Szokása ez általában a világító óriásbogaraknak? Alig hinném.

Még mindig a küszöbön álltam, egyszerűen nem bírtam továbblépni a megdöbbenéstől. A lény megérezhette, hogy figyelem, mert
fölnézett.

– Na végre! – jegyezte meg egészen emberinek mondható hangon. – Jó estét!

Ezt  bizony  magamnak  is  köszönéssel  illett  viszonoznom.  Lassan  beljebb  merészkedtem,  közben  igyekeztem megfigyelni  ezt  a
teremtményt, aki zavartalanul tovább lapozgatott. A magasságát ültében nem tudtam megállapítani, és az a furcsa érzésem támadt,
hogy bár csak apró lépésekben, de egyfolytában változik a külseje. Lehet, hogy ez a belőle áradó különös fény okozta érzékcsalódás
volt. Világos haja és éjsötét szeme élénk ellentétet képeztek. A bőre sem volt egészen fehér, hanem épp csak egy picit napbarnított. A
testalkata karcsú és arányos. Testhezálló, hosszú ujjú fekete felsőrészt és nadrágot viselt.

– Ez az a kisfiú, ugye? – szólalt meg újra fölnézve a fényképek közül.

Megpróbáltam úgy tenni, mintha nem érteném, kiről van szó, pedig az idegen kezében levő album kizárólag Péterke fényképeit
tartalmazta.

– A kisfiú, aki ideszólított engem – tette hozzá a türelmetlenség enyhe árnyalatával a hangjában, és fölállt. Döbbenten hátráltam egy
lépést. Akit az imént még gyermeknek néztem, most jó egy fejjel magasodott fölém.

– Engem, Findólíliket, Findó tündérkirály hetvenhetedik dédunokáját. Egyébként a legjobbkor. A tündéreim számára létfontosságú volt,
hogy eljussak az emberekhez, de anélkül, hogy valaki szólít, az utam igencsak fáradságos és hosszú lett volna, annyira hosszú, hogy a
végére talán értelmét vesztette volna a küldetésem.

– Aha – jegyeztem meg bambán. Némileg szédültem az idegen ékesszóló bevezetőjétől.

– Ugye, nem érted, miről beszélek? – kérdezte nagyon udvariasan.

– Igyekszem – nyugtattam meg. – Nagyjából annyi világos, hogy te, aki a rangodból ítélve főnökféle vagy a tündérek között, kapcsolatot
teremtesz az emberekkel. Leülhetek?

– Hogyne, parancsolj – kínált meg egy székkel a saját szobámban, maga pedig visszaült a földre.

– Szóval ő az, ugye? – tért vissza a fényképekhez és a kérdéséhez.

Bólintottam.

– Érdekes. Egészen kicsi gyereknek látszik, honnan ismerhette a nevemet?

– Véletlen volt, nem hiszem, hogy bármit is tudna rólad.

– Véletlenek nincsenek – emelte föl a mutatóujját Findólílik szigorúan. – Meglehet, hogy ez a legényke – mit is mondtál, mi a neve,
Péter? (kidülledt a szemem, eddig ugyanis szó sem esett a keresztfiam nevéről) – szóval meglehet, hogy még sohasem hallott rólunk,
tündérekről, és mégis komoly problémánkat oldotta meg.

– Töredelmesen be kell vallanom, hogy magam sem hittem eddig a tündérek létezésében – jegyeztem meg. – Pedig nem mondhatnám,



hogy nem hallottam rólatok. Illetve inkább olvastam. Ráadásul elég sok mesét gyerekkoromban.

Findólílik legyintett; finoman fensőbbséges mosolyát nem lehetett nem észrevenni.

– Mesék! Legendák! Nem sokat segítenek a tündérek valódi megismerésében. Bár legújabb kutatásaink szerint Tündér Ilona és
Árgyélus királyfi valóban létező személyek voltak. Persze, amit megírtak róluk, annak a fele sem igaz. De eltértem a lényegtől.

– Nagyon érdekes kitérő volt – véltem. – Kiskorom óta eszembe sem jutott, hogy ezek ketten valaha is élhettek.

–  Majd  ha  ráérősebbek leszünk,  hozok  neked pár  érdekes  újságcikket  –  ígérte  a  tündér.  –  Ennél  cifrábbakat  is  olvashatsz  a
folyóiratainkban. De hadd térjek rá végre a tulajdonképpeni mondandómra: szükségünk van néhány megbízható és derék ember
segítségére.  Sajnos nagyon valószínű,  hogy hamarosan kitör nálunk a csetepaté,  és ha nem tudhatunk az oldalunkon legalább
egypárat közületek, a győzelmünk kétségessé válhat.

– Hát ez különös – mondtam. – El sem tudom képzelni, mit tudhatunk mi, emberek, amit a tündérek nem. Minden rólatok szóló hír
szerint sokkal ügyesebbek vagytok nálunk.

– Nos... – kezdte kissé zavartan –, ez tulajdonképpen igaz. Csak éppen most egy teljesen egyenrangú ellenféllel állunk szemben. És ha
esetleg legyőznének bennünket, utána rögvest ellenetek fordulnának. Ha viszont mindjárt az elején tündérekkel és emberekkel találják
szemben magukat, a mi esélyeink jelentősen megnövekednek. Ugyanis az embereknek tündérek jelenlétében nem tudnak ártani,
viszont az emberek nagyon is odasózhatnak nekik.

– Ki ez a titokzatos ellenség? – kíváncsiskodtam. – Most már nagyon érdekel.

Findólílik nyelt egyet.

– A tündelevények – bökte ki.

 



II. fejezet: A tündelevények

A tündelevények! Réges-régen olvastam valahol ezt a szót. Ha jól emlékszem, valami vámpírféle népséget jelöltek vele.

Findólílik hirtelen nem is tudta, hol kezdje a magyarázatát.

– Ó, úgy látom, hallottál már róluk – jegyezte meg, nyilván elárult az arckifejezésem. – Azért ne ijedj meg annyira, a valóság sokkal
árnyaltabb, mint a legendák. Sok mindent kéne most röviden összefoglalnom. Mi, tündérek lényegében nem is különbözünk olyan
sokban tőletek, emberektől, mint első látásra tűnik. Az iskolában úgy határozták meg nekünk az embert, mint a tündérekkel azonos
kromoszómaszámú, ám sok apró, de fontos részletben eltérő lényt. Variációk ugyanarra a dallamra... sohasem volt erősségem a
genetika,  de  a  zenét  szeretem.  Nos,  a  tündelevények  még ennél  is  kevésbé  különböznek  tőlünk.  Sőt,  valaha  nem is  léteztek
tündelevények,  persze  ez  igencsak  régen,  többezer  éve  volt.  Az  a  szomorú  igazság,  hogy  a  tündelevények  egy  bizonyos
tündér-fensőbbségtudatnak  köszönhetik  a  létüket,  már  amennyiben  van  benne  köszönet.  Évezredekkel  ezelőtt  bizonyos
tündérkörökben eluralkodott  az  a  nézet,  hogy az  igazi,  fajtiszta  tündér  szőke,  kék szemű,  világos bőrű.  Amint  látod,  ennek a
meghatározásnak az alapján én sem vagyok „igazi” tündér, bár – szerényen köhintett – némi energiaráfordítással meg tudnám oldani,
csak épp fölöslegesnek és ostobaságnak tartom erre pazarolni az erőmet. De sokan igyekeztek megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és
főleg azokban az időkben, mert sokkal több volt ez egyszerű divathóbortnál. Ujjal mutogattak a sötétebb színekkel szerénykedő
tündérekre, sőt a fennhéjázó „világos” ifjúság tagjai közül többen bandákba tömörültek, és megtámadták az általuk lenézetteket.

– Ismerős jelenség – szúrtam közbe. – Sajnos az embereknél is előfordul, és bizony nem csak a történelemben, hanem a jelenben is.

– Nehogy azt hidd, hogy mi, tündérek eltemettük a múltat – legyintett Findólílik. – Mégiscsak van valami abban az iskolai ember- és
tündér-meghatározásban. De hogy szavamat ne felejtsem: a rendfenntartó szervek akkoriban mit sem tettek a duhajkodók ellen,
hiszen a tündérarisztokráciában, sőt az uralkodói ház tagjai között is a világospártiak voltak többségben, érthető tehát, hogy a csendes,
békeszerető  és  családjukat  féltő  sötétebb  színűek  meghúzódtak,  esetleges  vélt  tökéletlenségüket  bűbájjal  korrigálva.  Csak  az
érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy ebben az időben virágzott föl nálunk a szépségipar. Ugyanis meglehetősen sokan voltak, akik
a  maguk  erejéből  csak  sötétvörösig  bírták  halványítani  fekete  hajukat.  Rátermett  és  jó  üzleti  érzékkel  rendelkező  tündérek
egyre-másra nyitották meg a szalonjaikat, amelyekben aztán könnyűszerrel platinaszőkévé bűbájolták a legfeketébb hajú tündért is,
persze ha volt elég pénze a háromhavonként szükséges kezelésre.

Hanem akadtak, akik nem hagyták magukat, sőt egyenest ellentámadásba lendültek. A tündelevénylét kezdete lényegében egybeesik a
Sötét  Színek  mozgalom  megalakulásával.  Ebbe  tömörültek  azok  a  fiatalok,  akik  nem  mutattak  hajlandóságot  a  színeik
megváltoztatására. Egyre többen lettek, és ezzel arányosan egyre bátrabban léptek föl. Eleinte csendes fölvonulásokat rendeztek
csupán. Ekkor még a saját igazukat békés úton megvédeni szándékozó tündérek álltak az élükön. De ahogy egyre sokasodtak az
ellenük irányuló durva támadások, ők is elszabadultak. Tölgyfalaki Gubacsot, addigi vezetőjüket, aki azt a nézetet képviselte, hogy ha
átveszik ellenségeik módszereit, semmivel sem lesznek jobbak náluk, leváltották. És megkezdődött a kevésbé békés felvonulások
korszaka. Ezek a „sötétek” nem húzódtak meg; olykor ugyanúgy törtek-zúztak, mint a „világos” bandák. Szinte mindennaposakká
váltak  köztük  az  összecsapások.  Egyik  fél  sem  úszta  meg  komoly  vérveszteség  nélkül.  A  rendőrség  most  már  beavatkozott,
természetesen a „sötétek” ellen, a „világosak”, az előkelő családok sarjai védelmében. Sok teljesen ártatlan tündért is zaklattak,
akiknek semmi közük sem volt a garázdálkodókhoz, és ezzel még több elkeseredett lakost hajlítottak hozzájuk. A táboruk lassan
akkorára nőtt, hogy már csak a birodalmi hadsereg bírt volna velük, csakhogy őket nem merték kivezényelni, hiszen a katonaság is
vegyes származású tündérekből, szőkékből, álszőkékből, barnákból, feketékből állt. És ez utóbbi színek képviselői szintén zúgolódtak.

Korábban a békére vágyó sötétebb színű tündérek jelszava ez volt: beolvadni, beolvadni, beolvadni. Káró Laboda azonban, a lázadó
feketék vezére, aki átvette Tölgyfalaki helyét, új jelszót, ellentéteset adott az övéinek: különbözni, különbözni, különbözni! Ők szőkék,
kék szeműek? Hát mi csak azért is feketék maradunk, sötét pillantásúak. Ők a napfényes réteken szeretnek táncikálni? Mi majd
sziklaormokon és rejtett völgyekben szórakozunk, és a hold lesz a lámpásunk. Ők mézet és nektárt esznek? Izé... mi mit fogyasszunk,
amikor eddig szintén ezekre volt étvágyunk?

Káró itt megakadt egy pillanatra. Nyilván régen készen állt már a kellően meghökkentő ajánlattal, de talán maga sem hitte el, amit
mondani készült, talán a tündérei válaszreakciójától félt. Tehát a nagygyűlésen, amelyen az imént vázoltak elhangzottak, néma csönd
támadt. Minden jelenlevő a főnök felé fordult, várva, mit is szán nekik a jövőben táplálékul.

A szónok végignézett a tömegen. Többezer tündér. Benne van a reményük, hogy megszabadítja őket a sorozatos megaláztatásoktól és
a kisebbségi érzéstől. De vajon el tudják-e fogadni?

– Vért – jelentette ki dacosan, összehúzott szemmel. – Vért, barátaim.

– Vért? – zúgott a gyűlés. Labodát döbbent tekintetek vették körül. A moraj jó darabig nem halkult el, és sok jelenlevőnek futott át az
agyán, hogy talán mégis inkább szőkíttetni kéne. Végül az előző vezető, Tölgyfalaki Gubacs volt az, aki szólásra jelentkezett.

– Ezt talán megmagyarázhatnád bővebben is, Laboda – mondta.

– Úgy van, úgy van! – kiabáltak többen is, lassan az egész tömegre kiterjedt ennek a két szónak a skandálása.



A vezér várt még néhány percet, mielőtt újra megszólalt volna.

– Barátaim! – kezdte végül. – Hosszas gondolkodás után jutottam el idáig. Először is, itt van ez a határozat – bal kezében egy
papírtekercset emelt föl. – Még nem hirdették ki, de a napokban ki fogják, és nekem sikerült már most megszereznem egy példányát.
Kimondják benne, hogy a lázadókat az Északi-Sötét-hegységbe száműzik, és mindenkinek, aki közülük – közülünk – nem költözik el oda,
kemény megtorlásban lesz része. Lázadónak, azaz közénk tartozónak minősítenek benne minden nem szőke, kék szemű, fehér bőrű
tündért. Mármost az Északi-Sötét-hegységnek csak a legmagasabb sziklás ormait éri a nap, lejjebb még verőfényes délidőben is
félhomály van. Nagyon kevés tehát ott a virág, azaz hiánycikk mind a nektár, mind a méz. Fű van és moha. Egyik sem nagyon gazdag
tápanyagokban számunkra. Meg állatok. Tudjátok, hogy az emberekkel ellentétben mi nem eszünk húst. (Findólílik itt közbevetette: –
Nem valamiféle állatkímélő megfontolásból, mint azt sok tündér szeretné hinni és elhitetni, hanem mert az őseink rájöttek, hogy nem
bírja a gyomruk.) Nos, akkor azon a gyér vidéken mi egyéb lehetőségünk marad? Nem azt mondom, hogy nyakra-főre gyilkoljunk,
hanem épp csak egy kicsit megcsapolgatjuk majd azokat az állatkákat...

Az állatka szóra több tündér szemébe ült ki a rémület. Laboda észrevette, és gyorsan folytatta:

– ... amelyek arrafelé egyébként főleg farkasok, medvék és hiúzok, tehát meg sem fog kottyanni nekik az a pici vérveszteség. Nem,
barátaim, ne ijedezzetek, nem nyuszik és mókusok. Terveim szerint vadászunk majd rájuk, bekerítjük őket, és jöhet a szippantás.
Esetleg háziasítjuk őket hasonló célból, mint az emberek a teheneket, csak a fejés lesz kicsit más. A vérben minden fontos tápanyag
megtalálható, az ízét meg majd megszokjuk.

A száműzetés híre valóságos volt, de Laboda csapatai az elhangzott beszéd után jócskán megfogyatkoztak. A nagygyűlés résztvevőinek
kevesebb, mint a fele követte őt az északi hegyekbe, sokan csak kényszerből, mint például Tölgyfalaki Gubacs, akiről köztudott volt,
hogy a lázadók korábbi vezére, így a tündérek földjén megváltozott külsővel sem tűrték volna meg.

Az Északi-Sötét-hegység eddig sem volt a tündérek kedvenc kirándulóhelye, de ezután tilalmi listára került. Nem is lett volna szükség
erre a szigorra, önként aligha tette volna be bárki a lábát a tündelevények – most már így hívták őket – földjére. A lázadók ugyanis
bevették magukat a sötét völgyekbe, és megalapították saját országukat. Papíron a Sötét-hegység változatlanul a tündérbirodalom
része volt, de hosszú-hosszú ideig nem akadt királyunk, aki érvényesíteni próbálta volna a jogait azon a vidéken. A tündéranyukák a
sötét hegyek lakóival ijesztgették engedetlen csemetéiket; nemzedékek nőttek fel úgy, hogy ezt a kifejezést csak suttogva merték a
szájukra venni.  Ugyancsak halk történetek kezdtek terjedni  tündérekről,  akik túl  közel  merészkedtek a hegységhez,  és nagyon
sápadtan, különös sebhellyel a nyakukon tértek vissza. Gyógyulásuk több hétig tartott, és a legjobb orvos sem tudta kikezelni őket a
legaggasztóbb következményből: a hirtelen fölébredt erős vonzalomból a vidék iránt. Ahogy talpraálltak, menten rohantak volna vissza
az őket ért támadás helyszínére, esetleg még tovább is. A tapasztalat hamar megtanította elődeinket, hogy ha valaki kétszer jön haza
ezekkel a furcsa tünetekkel, és utána harmadszor is eltűnik, azt többé nem látják viszont. Hosszú ideig rejtély volt, mi történik ezekkel
a tündérekkel.

A hírek néha akkor is átjutnak a határokon, ha nincsenek diplomáciai kapcsolatok. Ezért tudjuk, milyen megrázó élmény volt a lázadó
tündérek számára új táplálékuk első ízlelése. Nemcsak Tölgyfalaki Gubacs, hanem maga a vezér, Káró Laboda is rohant a legközelebbi
bokor tövébe rókázni, miután elfogyasztotta első ebédjét a sötét hegyek bejáratánál álló nagy szikla tövében (a „megfejt” hiúz épp
ebbe a bokorba vonult vissza kiheverni a vérveszteséget és a sokkot, amely érte, de méltatlankodó morgásnál többre nem futotta az
erejéből).  Apránként azonban kénytelenek voltak megszokni a fémes, édeskés-sós,  émelyítő ízt,  mivel a hegyek csakugyan nem
kínáltak más lehetőséget. Néhány úrhatnám és különösen vad egyén úgy döntött, nemigen fognak ők mindenféle bundás állattal
vesződni. Ezek voltak a tündérek különös baleseteinek okozói. A hegyek határainál portyáztak. Amikor Laboda és a vezérkar többi
tagja rájött, mi folyik ezen a vidéken, elszörnyedtek. Tündérvérről soha nem esett szó Laboda beszédeiben. Elővették a garázda
társaságot, szigorúan kérdőre vonták, lekannibálozták őket. Csakhogy még nekik állt följebb, közölték Káróval, hogy ne sokat ugráljon,
mert csak addig főnökösködhet a tündelevények felett, amíg ők föl nem lépnek ellene. Nem voltak éppen sokan, de a vadságuk és az
elszántságuk közismert volt. Káró Laboda önkéntelenül a nyaki ütőeréhez kapott. Ezek képesek lennének ugyanúgy nekimenni, mint
azoknak a szerencsétlen elkóborolt tündéreknek. Nem volt gyáva, de mindössze féltucatnyi emberével állt ott akkor, a tündérvért
szívók pedig legalább kétszer annyival. A tündelevények fejedelme – ekkor már ez volt Laboda hivatalos címe – nemrég szerzett
tudomást arról, hogy a háromszor megtámadott tündérek bizony itt vannak, az ő birodalmában, méghozzá mindegyikük annak a
személynek a feltétlenül engedelmes, félálomba révült szolgája, aki a harmadik rajtaütést elkövette. Gyanította, hogy ha ezek politikai
hatalomra is  éheznek a tündérvéren kívül,  híveik táborának növelése érdekében saját tündelevénytársaikat sem fogják kímélni.
Rémlátomásban fölmerült előtte egy kép: ő maga, Káró Laboda sápadtan, üveges tekintettel, amint egy mögötte álló, igencsak villogó
szemű, véres agyarú tündelevény parancsol neki... Akkor és ott tehát nem folytatta a vitát. De továbbra is hangosan és gyakran
ellenezte a csoport tevékenységét. Még az elrabolt tündérek fölébresztésére és megszabadítására is megpróbált valamiféle hathatós
módszert kitalálni, de hátrányban volt az őket fogva tartókkal szemben, akiknek természetesen bármikor alkalmuk volt megismételni a
„kezelést”.

Nos, tehát a tündelevények már a kezdet kezdetén sem alkottak egységes csapatot. Voltak, akik puszta kényszerhelyzetből, később
megszokásból fogadták el az új táplálkozási szokásokat. Másoknak nem volt kifogásuk az állatvér ellen, de soha nem fogyasztottak
volna ember- vagy tündérvért. És hát volt a harmadik csoport... a külvilág többnyire velük azonosította az egész tündelevénynépséget.
A vérszívók nemcsak a tündérek, de az emberek között is megjelentek, általában persze éjszaka, kerülve a fölösleges feltűnést. Az
embertársadalom valamivel jobban viselte ezt, mint a tündérek. Ugyanis, bár az átjárás a ti világotok és a miénk közt akkor még
egyszerűbb volt, nem sok tündelevény vállalta a hosszú és fáradságos utat az emberekhez. Háromszoros támadás köztük ritkán fordult
elő, mert ők nem kóboroltak a vérszívók határainak mentén. És a tündérek védekezéstárából az emberekével ellentétben hiányzik a
fokhagyma, ugyanis nemcsak a tündelevények, de mi sem bírjuk a szagát. Pedig a fokhagymaillatú vértől egy hétre megbetegszik a
támadó vérszívó.



Hát ennyit röviden az ellenségeinkről. Ma is Laboda leszármazottai uralkodnak rajtuk. Az a néhány tündelevény annak idején nem
tudta komolyan veszélyeztetni a hatalmát, de azóta megerősödtek. Már a dédapám dédapjának idejében is komoly csoportot alkottak,
ez úgy ezer éve lehetett. Ez a felmenőm megpróbálta visszafoglalni a Sötét-hegységet, és azóta is azt magyarázzák a történészeink,
hogy „döntetlennel” vonult vissza, nem vereséggel, ahogy a tündelevények tartják. A tündérsereg meglepődött az ellenség óriási ereje
láttán, nem számítottak ennyi katonára. Főleg akkor döbbentek meg, amikor a jobbszárnyra kivezényelt segédcsapatok sápadt, üres
tekintetű tagjainak egynémelyikében saját eltűnt rokonaikat és barátaikat ismerték fel. A különös társaság tagjai azonban egyáltalán
nem látszottak fölismerni őket; mintha fogvatartóik az emlékeiket, de legalábbis az érzelmeiket is kitörölték volna. Ugyanis még
elszántabban harcoltak a tündérek ellen, mint a többi tündelevény. És félelmetes, de érthető módon a létszámuk estére éppen annyi
fővel  gyarapodott,  mint  amekkora  a  tündérek vesztesége volt.  Ez  az  összecsapás,  mint  már  mondtam,  a  mi  részünkről  gyors
visszavonulással végződött, és ezzel tulajdonképpen elismertük a Sötét-hegység elszakadását, nem sokkal később hivatalosan is.

A feszültség a két ország közt idővel csökkent. Mégis mindig több kémünk volt a sötét hegyekben, mint diplomatánk. Meggyőződésem,
hogy ez fordítva is igaz. A közemberek azonban baráti, illetve rokoni szinten is tartották egymással a kapcsolatot, hiszen sok álszőke
tündér maradt annak idején nálunk, és az új nemzedékek sem kizárólagosan világos színekkel születtek. Jónéhány évszázadig voltak
még kénytelenek azonban színt váltani a sötét hajúak-szeműek, mert a hatóságok az ideáltól való eltérést tündelevény-rokonszenvként
értelmezték. A másik oldalon meg fordítva: ha a tündelevények közt született szőke gyerek, rendre megbarnították. Természetes, hogy
idővel sokan tartották bolondságnak a kényszerű színváltást; közben az előítéletek is enyhültek némileg. Olykor még az is előfordult,
hogy ha valaki tündelevényfeleséget hozott magának, már nem közösítették ki a szomszédai, mint korábban hosszú ideig. A fordítottja,
hogy egy tündérlány a sötét hegyek lakójához menjen férjhez, jóval ritkább volt, az a vidék még mindig elriasztja a mieinket. Tehát a
helyzet  jelenleg nagyjából  ilyen:  két  szomszédos,  ha  nem is  éppen baráti,  de  semleges  ország kölcsönös  hivatalos  nagyköveti
képviselettel és rengeteg titkos kémmel. Ezek többnyire a legügyesebb félvérek közül kerülnek ki.

– Nos – szólaltam meg –, nagyon érdekes volt, de ezzel a befejezéssel végképp nem értem, miféle veszély fenyeget benneteket a sötét
hegyek irányából.

– Mert ez még nem a legvége. Kémeink legutóbbi hetekből származó jelentései szerint a tündérvért szívó párt, amely sohasem volt
képes annyira megerősödni,  hogy ténylegesen veszélyeztesse Káró Laboda leszármazottainak uralmát,  most  komoly kampányba
kezdett a jelenlegi fejedelem ellen, és jónéhány ütős érvet használnak fel. Például azt, hogy a fejedelem felesége tündér, ráadásul a
királyi családból származik, az apám harmadunokatestvére. Azzal riogatják az egyszerű tündelevénynépet, hogy amint az utódjuk
trónra kerül, menten átadja a birodalmat tündérrokonainak. Ezt természetesen meg kell előzniük; tehát le a Káró családdal, és ha egy
mód van rá, egyben a tündérek országával is. Vagyis inkább ők foglalják el Tündérföldet, mint fordítva. Ha sikerül félreállítaniuk a
fejedelmet és  a  híveit,  nyakunkon a háború,  és  tudjuk,  hogy a vérszívó párt  sajátos módszerei  a  hívei  szaporítására igencsak
hathatósak. Ezek már régóta a hatalomra éheznek (vagy inkább szomjaznak, ez a helyesebb kifejezés) és nem csak a saját területükön.
A tündérek és a tündelevények egyaránt nagyon hosszú életűek, és sajnos éppen ezért hosszú ideig képesek a régi sérelmeiket
ápolgatni. Azok, akiket annak idején kitoloncoltak a sötét hegyekbe, a ma ott élőknek mindössze néhány generációs elődei – az
ükszüleik ükszülei, esetleg még egy vagy két nemzedékkel visszább. Így hát az ellenségeskedők útjában csak a fejedelem áll meg az ő
esetleges  józan  ellenérvei,  amelyek  természetesen  mit  sem érnek  egy  fölhergelt  tömeggel  szemben,  pláne  tündérfeleséggel  a
háttérben.

– Rendben, így már értem. De még mindig nem világos, mit tehetnénk értetek mi, emberek.

–  Ha a  mieink és  a  tieitek  egyszerre  vannak jelen,  titeket  nem bánthatnak.  Ez  egy nem igazán közismert  alapszabály.  Ezért
elvonhatjátok a figyelmüket,  közben pedig mi megpróbálkozhatunk az átok levételével  a megbűvölt  tündérekről.  Persze csak a
legvégső esetben folyamodnánk a segítségetekhez, ha már elkerülhetetlennek látszik az összecsapás.

– És hogy jutunk el mi a ti országotokba, ha már nektek is alig-alig sikerülhet átjutnotok hozzánk?

–  A  mi  útvonalunkat  én  most  kitapostam,  egy  darabig  jól  észlelhető  lesz,  ezért  ne  lepődj  meg,  ha  netán  más  tündérek  is
fölbukkannának nálad. És persze ugyanezen az úton el tudunk majd vinni benneteket, ha szükséges.

Nem mondhatnám éppen, hogy feldobott ez a lehetőség, de a kíváncsiságomat mindenesetre fölébresztette Findólílik, a tündérkirályfi.
Ha nem várt volna a veszély, talán rögtön megkérem, vigyen át egy kicsit az országába.

Közben a tündér szedelőzködni kezdett. Éppenséggel nem volt sok összeszednivalója, csak a ruháit igazította meg.

– Ne lepődj meg, ha esetleg más tündérek is megjelennének itt – ismételte meg végül. – Előfordulhat, hogy néhányan kíváncsiságból
ideruccannak.

Azzal búcsút intett, és – hopp! – eltűnt. Vagyis nem egészen egy pillanatnyi idő alatt olyan jelenet játszódott le előttem, mintha
Findólílik ruhanemű lenne, és valaki szélsebesen hajtogatná össze, míg semmivé zsugorodik.

Abban  egyébként  nagyon  is  igaza  volt,  hogy  lesznek  követői  a  hozzám vezető  úton.  Figyelmeztetése  ellenére  eleinte  persze
meghökkentem, később azonban annyira megszoktam ezeket a váratlan vendégeket, hogy már azt tartottam furcsának, ha éppen senki
sem jött.

Amit a továbbiakban mesélni fogok, azt javarészt a látogatóimtól hallottam.



 



III. fejezet: Egy újabb látogató

A minapi februári dühöngő orkán már a múlté. Bár még mindig ebben a hónapban járunk, alig egy héttel Findólílik látogatása után, az
időjárás nagyot változott. És ahogy szokása lett az utóbbi években, hirtelenül. Az egyik napon még dideregtünk, a következőn már
verejtékeztünk megszokott téli holminkban.

Egy  ilyen  estén  toppant  be  hozzám a  következő  tündér,  egy  kisebb  termetű,  vidám,  vörös  hajú,  zöld  szemű lány.  Épp  csak
hazaérkeztem. Amikor beléptem a szobámba, még üres volt. Amikor átöltözködtem és megfordultam, már ott ült az ágyam szélén, és
vígan himbálta a lábát egészen addig, amíg be nem verte az ágydeszkába. Csinoska, kissé szemtelen mosolyú arca ekkor összerándult,
és fölszisszent.

– Üdvözöllek – szólítottam meg a sarkát dörzsölő-masszírozó kis betolakodót. – Ne is mondd, már sejtem: tündér vagy, és a Findólílik
által megnyitott úton érkeztél. Mondanivalód van számomra, vagy csupán a kíváncsiságod hozott ide?

– Ez is, az is – válaszolta. A hangja épp olyan kedvesen csilingelt, ahogy egy ilyen bájos teremtéstől elvárja az ember. – Gondoltam, ha
már  jöhetek,  miért  ne  jönnék?  Egyébként  nem  is  volt  olyan  egyszerű  megtudnom,  hogy  szabad  az  út,  mert  az  én  kedves
unokatestvérem, Findólílik igencsak titokzatoskodó személy. Findulka vagyok, a tündérkirály nyolcvanharmadik dédunokája, eme
sorszámomnál fogva teljesen szabad mindenféle hivatalos kötöttségtől és esetleges trónörökösi elhivatottságtól.

Ezt nem értettem kristálytisztán, és hangot is adtam az értetlenségemnek.


