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A tanító
Benned hatalmas teremtő erő van. – suttogta a mágus. – Feladatod van az életben. Világok teremtője

vagy.

Aeryn nagyot sóhajtva dőlt hátra a kanapén, és ölébe eresztette a lapokat. Ez is egy piszok jó
novella volt. Nem az ő ízlése ugyan maga a téma, de a stílus, a helyzetek, a kifejezések, a fogalmazás
módja…. Tökéletes novella egy tizenhat évestől. Ami azt illeti, egy huszonöt évestől is szép lenne.
Teáért nyúlt a mellette lévő kis asztalon, elgondolkozva bámulta szőnyeg mintáit, miközben ivott.
Egyszerre érzett keserűséget és katarzist, és ezt még mindig nem tudta megszokni. Legszívesebben
sírt volna, de ahhoz túl zaklatott volt, vagy járkált volna fel-alá, esetleg elment volna futni, de ahhoz
túl levert volt. Kiment a konyhába, farkasszemet nézett a Jamesonnal, de aztán meggondolta magát.
Visszament a nappaliba, kinyitotta a kulccsal zárható fiókot, és végiglapozta a dossziét, amit aznap
kapott vissza, aztán egy órán keresztül csak bámulta a legfelső, teleírt oldalt, az agya egyszerre volt
teljesen üres és gondolatoktól terhes. Majd ingerülten becsapta a fiókot, kiment, és mégis töltött
magának a whiskeyből, és kiment az erkélyre. Rágyújtott egy cigarettára, és keserű fintorral az
arcán nézte a városon túl emelkedő hegyeket. Miért csinálja ezt? Akkora előnyben vannak vele
szemben őnélküle is, miért csinálja ezt? Miért segít nekik? Gyűlölte magát, és ezen a gyűlöleten
kapaszkodott  föl  önmaga  szeretetének  ingatag  bástyájára.  Tudta,  hogy  ez  csak  illúzió.  De  így
könnyebb volt. Nem az első alkalom volt, hogy könnyekkel az arcán aludt el.

Másnap kicsit jobb kedvvel ébredt, de amikor a tükörbe nézett, elfintorodott. Fiatal volt még, és
még fiatalabbnak látszott, de a szeme körül sötét karikák éktelenkedtek és már egy-két ránc halvány
vonala is megjelent dacosan összeszorított szája sarkában. Nem lehetett csúnyának mondani, de
undorodva fordult el a tükörtől. Aztán mégis visszament, megfésülködött, és megtette, aminek már
hosszú ideje nem érezte szükségét: egy kis festéket tett a szempillájára indulás előtt.

Amíg a  buszra  várt,  már  összerándult  a  gyomra az  idegességtől.  A  munkahelyére  is  kettős
érzéssel ment be. A diákjai miatt örömmel és jókedvűen, de a kollégák miatt feszülten, félelemmel,
frusztráltan. Addigi életében sosem jött ki ezzel a korosztállyal, 14-19 év közöttiekkel, de most, hogy
kicsit idősebb lett, furcsa módon megszerette őket. A kollégák, az más helyzet. Eleinte jóban voltak.
Legalábbis azt hitte. Azóta viszont történtek bizonyos dolgok és arra ment el az ereje nagy része,
hogy ne kezdjen ámokfutásba egy AK47-essel a kezében. És akkor még a novellák is ott voltak.
Zseniális, komoly, gyűlöletes novellák. Odi et amo…

Nagy levegőt véve nyitott be a tanáriba, kedvesen elbeszélgetett a többi tanárral, majd menekült
föl  a diákokhoz. Kialakított  egy kis csoportot azokból,  akikben némi írói  ambíció lapult.  Feltett
szándéka volt, hogy segíti őket. Amikor elkezdte, még ő maga is lelkesedett, és a saját reményei is
elevenen lobogtak benne. Hiszen ezek a diákok még annyira fiatalok. Még sok idő és segítség kell
nekik és általuk ő is fejlődik majd. Amúgy is lépéselőnyben van velük szemben, majd segít nekik,
hogy az ő vállán lépjenek följebb.

… a titkok a laptopján. Ami csak az övé, de ő a világnak akarja megmutatni…

Aztán valahogy minden félresiklott. Azazhogy nem. Nem is tudta. Hiszen a diákjainak megjelent
egy közös gyűjteményük. Még az ő nevét is megemlítették benne, hogy segített nekik. Büszke volt
rájuk, együtt örült velük. Őszintén örült, sírt is örömében. Csak valahogy mégis… valami nem volt
rendben. Eleinte nem is tudatosult benne, azt hitte, csak elfáradt. Már nem mentek úgy a tanácsok,
nem voltak ötletei, olyanná vált az egész, mint amikor egy esős napon próbál az ember kinézni az
ablakon, de annyira mossa az eső, hogy csak kusza hullámzást lát az üvegen át. De nem adta fel.
Valahonnan  új  és  új  erőt  merített.  Félig  a  diákok  iránti  szeretetéből  fakadóan,  félig  a  saját



makacsságából.

Aztán az egyik diákjának megjelent egy önálló kötete. Sikert sikerre halmozott egy másik is egy
hosszabb  regénnyel.  A  harmadik  verseskötetekkel  büszkélkedhetett.  Az  ő  fiókjában  meg  ott
porosodott egy új világ, egy csodálatos, részletesen kidolgozott, színes, drámai történet, egy önálló
univerzum, sok kisebb, összeillő részből, amiről a világnak tudnia kell, a világnak meg kell tudnia,
mert nem vagyunk egyedül a Földön. Minden történet új dimenziót vág az Univerzum szövetében,
mert a világ nem fizikailag végtelen. A világot az emberi képzelet teszi végtelenné, mert Isten
képmására teremtetett.

Hányszor volt, hogy leült, hogy befejezzen egy részt a maga történetéből, de kopogtak, jöttek a
diákok, és ő azonnal félretett mindent, mert az ember akkor is fontosabb holmi irománynál. Még
akkor is, ha a kollégák inkább aknakeresőztek a tanáriban lévő számítógépen, vagy sminkeltek a
benyíló szobában. Pedig neki küldetése van. De az itt és a most fontosabb. Soha nem fordított hátat
senkinek,  aki  hozzá fordult.  A kincsei  pedig növekedtek elzárva egy merevlemezen. Lassan,  de
növekedtek.

Amíg írójelölt diákjaival foglalkozott, végig egy kérdés nem hagyta nyugodni. Elmondja-e, amit
előző nap beszélt Augustus Millerrel, a kiadóval, vagy ne. Tudta, hogy neki ez az utolsó esélye. Több
ilyen nem lesz az életben. De a gyerekek. Nekik is esélyt kell adni. De miért? Annyival fiatalabbak!
Ha ezt az egy esélyt nem használják ki, nekik jön még új és új lehetőség. Aerynnek viszont nem lesz
több esélye. Ugyanakkor ott a klasszikus kérdés: feláldozol-e egy életet, hogy megments kettőt? Azaz
feláldozol-e egy világot, hogy létrejöhessen több száz? Kívülállóként olyan könnyű megválaszolni ezt
a kérdést. De amikor a saját életéről, élete munkájáról van szó, amikor azt kell feláldozni olyan
világokért, amik még nem is biztos, hogy kialakulnak… De tulajdonképpen mindegy. Nem csak a név,
hanem a cím és a társadalmi pozíció is kötelez.

Az óra végén, amikor már indultak ki a diákok, utánaszólt az egyiknek. A magas, sovány fiú kicsit
zavartan fordult vissza. Aeryn közölte vele, hogy Miller úr hajlandó kiadni a novelláit egy kötetben,
és  beszélni  akar  vele  délután.  A  fiú  kissé  ijedten  kérte  meg,  hogy  menjen  el  vele.  Tüske  a
töviskoronába. Aeryn beleegyezett.

Miller úr irodája tágas volt, kényelmes, és cseppet sem volt fényűző. A lehető legegyszerűbb
bútorok, az asztalon mindenféle dosszié, vékonyabb-vastagabb gerincükre kusza betűkkel egy-egy
név és cím volt írva. Miller úr köpcös, középkorú férfi volt, jóindulatú szeme időnként rá-rávillant
Aerynre,  mintha azt  kérdezné:  „Mit  csinálsz? Gondold át.  Tényleg ezt  akarod?” Aeryn azonban
kitartott döntése mellett. Nem is tehetett mást. Tanító volt.

Aznap este csalódottan ült a laptopjánál, a megnyitott Word-dokumentum üres-fehéren világította
meg halvány arcát. Aztán lassan írni kezdett.

…a mágus arcát nem látta, de tudta, hogy ő az. Őt hívta. Érezte a fényt, ami mindkettőjüket
körülveszi, látta a kaput, ami az ő általa megálmodott világba vezetett. A mágus a kezét nyújtotta
felé, ő pedig elfogadta…

A  laptop  kijelzője  fehéren,  magányosan  világított  a  sötét  szobában.  A  megnyitott
Word-dokumentum egy teremtő elme utolsó, befejezetlen földi alkotásának kezdő mondatát őrizte:
„Aeryn nagyot sóhajtva dőlt hátra a kanapén, és ölébe eresztette a lapokat.”



Fogadó a Régi Emlékekhez
Az út Cserepes és Sólyomkő között hosszú volt és poros. Valójában csak ösvénynek volt nevezhető

az ország többi útjához képest, amelyek szinte már mindenütt széles, kikövezett utak voltak. Az
északi országrészben azonban még elő-előfordultak ilyen egyszerű földutak, mint ez is. Persze nem
lehetett oka senkinek panaszra, az út elég széles volt, hogy két szekér elférjen egymás mellett, és
sima, csak éppen még nem köves. Két oldalán rétek és erdők váltották egymást, mellette hegyek
emelkedtek a magasba. Nem sok utazót lehetett látni erre, mert az erdők mélye sötét volt és az
emberek mindenfélét suttogtak róla. Igaz, ami igaz, aki egyszer végigment ezen az úton, az nem
jutott át rajta érintetlenül. Bár talán pontosabb, hogy változatlanul.

Pár mérfölddel azután, hogy Cserepes felől haladva keresztezi az utat egy kis, sebes folyású patak,
egy régi,  rozoga épület áll.  Azaz inkább már csak támaszkodik az út szélén, mint a megfáradt
öregember, akit lehúz az évei súlya. Valamikor fogadó lehetett, kétszintes, hosszú épület, de most
már csak a szúette gerendák látszanak, amikből épült, a kerítés oszlopai hol erre, hol arra dőlnek, az
ablakai néhol bedeszkázva, udvarán gyom. Nem túl bizalomgerjesztő látvány.

A férfi láthatóan régóta úton volt. Barna köpenye poros, csizmáján vastagon sárréteg száradt.
Valamikor fényes, barna hajába sűrűn vegyültek ősz szálak, szakálla hosszú és ápolatlan, mint aki
számolatlanul sok éjszakát töltött a vadonban. Szemében a Kóborlók tekintetének fénye csillant,
kemény csillogás  ez,  ami  felfedezi  az  árnyékot  az  árnyékban,  és  messzebbre  lát  bármely  más
halandónál.

A nap még épphogy felbukkant a hegyek gerince fölött, a reggeli pára lustán gomolygott az erdő
sűrűjébe arany dárdáinak csapásai elől. Madarak éneke vegyült az erdei szamóca édes illatával. A
vándor  léptei  nyomán fel-felkavarodott  a  por  az  országútról,  mint  az  emlékek  egy  öregember
szívében.

Régóta gyalogolt már, még más volt a világ, amikor útra kelt, még a Szépek népe énekelt az utak
menti erdők sűrűjében és a patakok csobbanásából a Vizek Urának hangja szólt azokhoz, akik elég
figyelmesen  hallgatták.  Régóta  vándorolt  egy  olyan  emlékkel  a  szívében,  amire  képtelen  volt
visszaemlékezni.

Jó pár évtizeddel korábban született egy várban, amely a környező vidék fölé magasodott, anyja,
egy aranyhajú, törékeny, fiatal nő, életét vesztette, miközben ő született. Apja erős, szikár, bozontos
hajú férfi volt, aki sosem heverte ki felesége halálát, és aki emiatt képtelen volt igazán megszeretni a
fiát. Amikor a fiú éppen elérte a felnőttkort, háború támadt egy déli királysággal és a fiú elment az
apjával a háborúba. Sok csatát vívtak meg együtt, sok győzelmet arattak, de egy súlyos seb és az
utána fellépő láz végső vereséget mért az apára.

A fiú hazatért a várba, ahol született, és egy év múlva elvette a lányt, akit már kora ifjúságától
fogva szeretett. A lány árva volt és egy erdei házban élő öregasszony nevelte fel, aki gyermekeként
óvta és olyan tudást adott neki, amit a legmagasabb iskolákban sem tudott volna elsajátítani. Az
öregasszony ugyanis boszorkány volt, olyan boszorkány, aki gyógyfüveket gyűjt az erdőkben, és segít
a szülő asszonyoknak világra hozni gyermeküket, meggyógyítja a kard és nyílvessző ütötte sebeket,
összeforrasztja a törött csontot, semlegesíti a mérgeket és enyhíti a lázat. Ennél azonban sokkal több
tudása volt,  de már öreg volt,  és amikor egy őszi  hajnalban az ajtaja előtt  egy alig pár hetes
gyermeket  talált,  elhatározta,  hogy  átadja  neki  a  tudását,  mielőtt  ő  maga  kiszakadna  az  élet
sodrásából.  A  lány  felnőtt  és  szép  fiatal  nő  lett  belőle.  Gyorsan  és  könnyen  tanult  és  hamar
beleszeretett a vár ifjú urába.



Azonban volt más is, aki szemet vetett rá, és nem tudott beletörődni, hogy nem az övé lett. Egy
szomszédos birtok ura, egy harsány, élvhajhász férfi,  aki verte a szolgáit,  és kegyetlenkedett a
hűbéreseivel, állandóan zaklatta az ifjú asszonyt, aki már gyermeket hordott a szíve alatt. Abban az
időben nem volt tanácsos összeveszni a szomszédokkal, így sem az asszonyka, sem a férje nem
akartak  békétlenkedni,  de  kerülték  a  kapcsolatot  vele.  Egy  alkalommal,  amikor  a  férj  néhány
barátjával több napos vadászatra ment, a szomszéd úr belopózott a várba, mert volt egy szolgáló,
akit megzsarolt, és aki beengedte.

A fiatalasszony védekezett, és harcolt, de nem volt elég erős és a hasa terhe is gátolta. Ennek
ellenére sikerült kárt tennie támadója férfiasságában, de az még ezzel együtt is erősebb volt. Halálig
verte az asszonyt, aki halála előtt holt gyermeket hozott világra. Egy óvatlan mozdulattal felborította
a kis asztalt, leesett az olajmécses, tüzet fogott a deszkapadló, a könnyű függönyök. A szolgák nem
tudták megfékezni a tüzet, mert az áruló valami körmönfont indokkal a vár távolabbi részébe hívta
őket, ahol a behatoló emberei lefogták és megkötözték őket.


