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A nagy előcsarnok legmélyén egy kék csillag figyelte érkezésemet; felismertem a 

termékenységisten-szobor mellett égő, vastag üvegből készült lámpát. 

Elindultam felé, mint az elátkozott lápvidékre tévedt vándor, aki hisz a csalárdul hívogató 

lidércfénynek. 

Elhaladtam a csigalépcső előtt, felpillantottam a ház sötét, magas égboltjára, ahol parányi 

csillagszikrák fénylettek: Lampernisse lámpái és gyertyái mind égtek. Mérhetetlen 

kétségbeeséssel szólítottam: 

– Lampernisse! Lampernisse! 

Furcsa választ kaptam. 

Egy óriási, mégis tompa zaj volt az, mint amikor a meglazult vitorlát cibálja a szél. 

És a csigalépcső legtetején egy csillag kihunyt. 

Képtelen voltam rá, hogy megtörjem a kegyetlen varázst, amely odaszegezett a padlóhoz, így 

hát mozdulatlanul, hátamat a falnak támasztva végignéztem a lámpák lassú kimúlását. 

Egyesével fújták el őket, és minden gyertyahalálnál újra felhangzott a kegyetlen, tompa robaj. 

Az árny lopakodva közeledett hozzám. A lépcsőház már koromsötét volt, szurokfekete. 

Az egyik lépcsőfordulóban valószínűleg még égett egy faggyúgyertya; látni nem láttam, de 

sápadt, sárgás fény csorgott le a lépcsőfokokra és a korlátra. 

A kátrányszínű éjnél is sötétebb lépcsőpihenőn átsurrant egy árnyék, de a gyertya kimúlását 

most nem a csapkolódó vitorla puffogó hangja kísérte, hanem egy hajmeresztő kiáltás és egy 

gigantikus vasdarab csikorgása. 

A sötétség rám olvadt a fekete, bolthajtásos mennyezetről. 

Már csak két lámpa adott fényt; az egyik egy szép, kerek lángú lámpás, mely rendszerint 

takarékon égett a nagy lépcsőfordulóban, fényének most csak egy távoli, vékonyka sugarát 

láthattam, olyan messze volt tőlem; a másik az élénk színű velencei lámpa, amely alig-alig 

adott világosságot. 

A hatalmas és hűséges lámpa mintha fellázadt volna, a lángja ugrált, elhalványult, majd új 

erőre kapott. 

Megjelent egy árny, eltűnt, majd újra felbukkant csattanások és dühödt kiáltások közepette, és 

a lámpa a vesztesek alázatával megadta magát. 

Maradt a lámpás. 

A kis lámpást nagyon jól láttam, ott himbálózott a zsinórja végén, majdnem pontosan a fejem 

fölött; a sötét betolakodónak meg kellett mutatnia magát, ha ugyanazt a sorsot szánta ennek is, 

mint a velencei lámpának. 

Végül is megláttam, ha ugyan lehetséges meglátni egy árny körvonalait egy másik árnyban. 

Egy mérhetetlenül nagy valami, ami egy fürge, vörösen izzó szembogarakkal átszúrt 

füstgomolyaghoz hasonlított, lecsapott a ragyogó színekre, amelyek megszűntek létezni. 

Ám ebben a tragikus pillanatban izmaimba visszatért a mozgás képessége. 

Egyetlenegy fény élt tovább ebben a sátáni házban: a termékenységisten szobrának kék 

lámpája. 

Odarohantam hozzá, és megkaparintottam, azzal az eltökélt szándékkal, hogy megvédem 

bármilyen éjszakai lénnyel szemben is. 

Ekkor felhangzott a sirám. 

Soha ennél szívszaggatóbbat, ennél kétségbeesettebbet még nem hallottam, és egyszer csak az 

embertelen szenvedés panaszhangjai közt felhangzott a nevem. 

– Kis gazdám… Fényt, kis gazdám! 

Lampernisse szólt hozzám valahonnan az emelet átláthatatlan homályából. Gyorsan feljebb 

csavartam a kék lámpa kanócát, és a lámpát a kezemben lóbálva szépséges világosság 

született a fenyegető sötétségben. 

– Lampernisse… Jövök… Bátorság! 

Rohantam fel az azúr fényben, négyesével szedtem a lépcsőfokokat, szavaimmal és 
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mozdulataimmal próbáltam tetemre hívni az ismeretlen ellenséget. 

– Gyere, vedd el tőlem a lámpát! 

De nem mutatkozott semmilyen formában, így hát elértem a széles lépcsőfordulót, ahonnan 

Lampernisse kesergését hallottam. 

Ugrált előttem a fény, világoskék színnel fröcskölte be a falakat és a faburkolatot, mesebeli 

árnyakat keltve életre. 

– Lampernisse! 

Kis híján belebotlottam, és amikor megláttam, minden dühömet és bátorságomat össze kellett 

szednem, hogy el ne dobjam a lámpámat az elképesztő borzalom láttán. 

Szerencsétlen barátom a megfeketedett vértől ragacsos padlón feküdt remegve, anyaszült 

meztelenül, és förtelmes seb tátongott soványságtól horpadt oldalában. 

Megpróbáltam felé nyújtani kezemet, hogy segítsek rajta, de erőtlen, visszautasító mozdulatot 

tett. 

Legyengült karja visszahullott a tehetetlenségtől, fémes robajt hallatva. Akkor vettem észre, 

hogy hatalmas láncokkal a padlóhoz van kötözve. 

– Lampernisse – nyökögtem –, mondd meg… 

Irtózatos hörgést hallatott. 

– Ígérd meg… – nyögte. 

– Igen, igen, bármit… 

Rám emelte üveges szemét, és elmosolyodott. 

– Nem… ez nem az… egy kis fényt! Ó, irgalom! 

Visszazuhant a padlóra, szemét lehunyta, az oldala lüktetett. 

Valami közeledett felém az éjszaka mélyéről, és a szemem magasságában megjelent előttem 

egy szörnyűséges karom. 

A kéklő fényben egy iszonyatosan nagy testű madár tornyosult elém, olyan félelmetes és 

fenséges szárnyakkal, hogy abba még a csillagok is beleremegnek. Lángoló szeme dühödten 

meredt rám, csőrét széttátotta, hogy szabadjára eressze azt a vérfagyasztó, átkozott rikoltást, 

amely itt kísértett Malpertuis-ben érkezésem óta. 

A fekete vaskarom kitépte kezemből a lámpát, és elhajította messzire. A sötétség 

börtönfalként zárt magába. 

Hallottam, ahogy a szörnyeteg a prédájára veti magát, és marcangolni kezdi húsát. 

– Ígérd meg!    

Egy elhaló, légies hang suttogott a fülembe. 

Aztán csend lett. 

Később hallottam, hogy kinyílik egy ajtó. 

Aztán megint egy kis világosság szüremlett át a sötétség egy másik pontjáról, talán egy 

gyertya, vagy egy magasra tartott, halvány fényű lámpa. 

Bizonytalan, óvatosan tapogatózó léptek közeledtek a sötét lépcsőn. 

A fény szétáradt, lesiklott a lépcső fokain. 

Megláttam a gyertyát. 

Egy közönséges, zöld, égetettagyag-gyertyatartóba volt beállítva, a reszkető kéztől, amely 

vitte, táncot lejtett a láng. Egy lapát tenyerű, tömpe ujjú kéz óvta a légmozgástól. 

Rám vetült a fény, a gyertya vivője megállt, és hallottam, hogy morog. 

A kövér ember elvette a kezét a lángtól, elindult felém, és megragadta a karomat. 

– Gyerünk, menjünk innen! 

Gonosz volt ez a hang. 

A gyertya eltávolodott, és a fényében végre feltűnt egy arc, Philarète kuzin arca. 

Dadogva kimondtam a nevét, de nem válaszolt. 

Beborított nagy szemének szomorú tekintete, még erősebben szorította a karomat, és erőnek 

erejével elvonszolt onnan. 
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Egy lágy, mégis jeges lehelet csapta meg az arcomat, amitől azonnal könnyűnek, szinte 

anyagtalannak éreztem magamat. 

Mégis, mintha valami brutális erő szorította volna a vesémet, mintha egy birkózó fogta volna 

át a derekamat; sikló tekeredett a lábamra, és felkúszott a csuklómig. 

Úgy éreztem, jéghideg, mély vízbe süllyedtem. 

– Látsz, hallasz, és megesküszöm neked, hogy a szenvedés el fog kerülni. 

A kellemes könnyedség érzése megmaradt, de teljes mozdulatlanságra lettem ítélve, a 

legkisebb mozgás is tiltva volt; igaz, eszem ágában sem volt ellenkezni, olyan kellemes volt 

ez a tétlenség. 

– Haragudnom kellene rád egy kicsit, de öreg vagyok én már, távol áll tőlem a harag; pedig 

igazából soha nem is akartad elhozni nekem azt a vízi guvatot, ami olyan szép példány 

lehetett volna, és amikor a padláson kellett volna elkapnod egy undok kis szellemet, te 

hagytad veszni a ketrecet, aminek a megépítése sok időmbe került, és nem kis szakértelem 

kellett hozzá. 

Kiterítve feküdtem egy nagyon hideg asztalon; a fejem fölött lógott egy többkarú csillár, 

mindegyik karban vastag, csavart viaszgyertya. Mind magas, nyugodt lánggal égett, lágy, 

aranyszínű fényt árasztva. 

Felismertem Philarète kuzin hangját, de őt magát nem láttam; mivel a látóterületem 

korlátozva volt, csak a plafon sötétséggel bélelt, mély mennyezeti kazettáit tudtam kivenni, és 

a szoba legtávolabbi részét. 

– Ha el tudnád fordítani a fejedet, láthatnád a társaidat, akikkel hamarosan találkozni fogsz. 

Bizonyára örömteli lesz a viszontlátás, de mivel nem mozoghatsz, én fogom eléd vezetni őket. 

Egy hatalmas fújást hallottam, mint amikor valaki megpróbálja lángra lobbantani az izzó 

parazsat. Aztán valami könnyedén neki-nekiütődött a mennyezetnek. 

A gyertyalángok kicsit megremegtek. 

Három pufók alak jelent meg, szorosan rátapadva a mestergerendára, és hallottam, ahogy 

Philarète-ből kitör a nevetés, és a combját csapkodja féktelen jókedvében. 

– Itt vannak… Megismered őket, ugye? A baj csak az, hogy én semmi mást nem tudok velük 

csinálni, mint hogy táncoltatom őket a plafonon, mint a lufikat, merthogy valójában azok is. 

A hangjában sajnálkozás csendült.  

– Végül is én nem vagyok közülük való… Lampernisse nekem nem üzent, amikor megtehette 

volna. Ah! Hát, ő pedig… Sajnos nem áll módomban összehozni veletek. Ő kiváltságos, 

tudod? Ami téged illet…                     

Egy pillanatra elhallgatott, de ez a pillanat számomra végtelennek tűnt. 

– Benned nagyon sokáig nem voltam biztos… és őszintén szólva, még most sem vagyok 

egészen az; annak ellenére, hogy hűségesen szolgáltam Cassave-ot, nem voltam a bizalmasa, 

és már hetek óta nem került a kezembe egyetlen egyed sem. Gondolhatod, mennyire 

szenvedtem. Veled kapcsolatban már nincsenek félelmeim, fiacskám. Azt is láthatod, hogy 

meghagyták nekem a kövér Tchieket, pedig az ő esete nem volt egészen világos, nem csoda, 

hogy olyan különös félelmet keltett Griboinékben. Na de sebaj, sebaj… a derék Philarète 

kuzin számára íme, visszatértek a szép idők. Most majd dolgozhatunk, vagyis élvezhetjük és 

átélhetjük a létezés minden örömét. 

Hallottam a szerszámok ezüstös csengését és az üvegek csörömpölését. 

– Hm, hm… – dünnyögött – dolgozzunk, mielőtt még közbejönne az a megmagyarázhatatlan 

dolog, ami elvette tőlem Sylvie nénédet! 

Itt volt egy másik ígéretes példány, de az a terv is füstbe ment, nem tudok dolgozni egy olyan 

kőszobron, aminél keményebbet még soha életemben nem láttam. 

Megint csörömpölni kezdtek az üvegek és az acélszerszámok. 

– Na, és ott volt szegény Sambucus… Kedveltem őt, szerettem volna megadni neki az örök 

időkre való konzerválást. De tessék! Csak hamut hagytak nekem belőle. Nem volt tisztességes 
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dolog, az a véleményem, hogy nem volt tapintatos eljárás. 

Na de gyerünk, gyerünk, munkára fel… Az imént mintha dohányszagot éreztem volna, 

úgyhogy nincs messze az a minden lében kanál atya. Nem mintha azért volna itt, hogy veled 

törődjön, mert én tudom, hogy mit keres, de azt nem fogja megtalálni. Nincs már messze 

Gyertyaszentelő éjszakája. 

Akkor megláttam Philarète kuzint. 

Hosszú, durva vászonköpeny volt rajta, egy keskeny, éles szikét lóbált a kezében, az élét a 

hüvelykujja körmén próbálta ki. 

– Hamarosan te is köztük leszel – folytatta, miközben felmutatott a mennyezeten puhán 

ugrándozó bábokra; csak sajnos a te hangodat nem tudom megőrizni, mint Mathias Krookét. 

Arra már nincs felhatalmazásom, habár azt hiszem, ő is a kiváltságosok közé tartozott, még ha 

meghagyták is nekem… 

Nem azért vagyok itt, hogy megoldjam a problémákat. Én csak egy egyszerű ember vagyok. 

A szike a torkom előtt volt, és a kéz, amely tartotta, egy kicsit még habozott. 

Nem volt bennem semmi félelem. Ellenkezőleg, úgy éreztem, valami nagy béke és a végtelen 

derű mezsgyéjén állok. 

De a csillogó szike nem ereszkedett lejjebb. 

Sőt, hirtelen izgatott mozgásba kezdett, mintha a kéz, amely a torkom felé irányította, most 

megijedt vagy zavarba jött volna. 

Egyszer csak eltűnt a látóteremből, a helyére magának Philarète-nek az arca úszott be. 

Halálsápadt volt, kidülledő szeméből a leghitványabb félelem áradt.  

A szája remegett, csuklani kezdett, és könyörgő szavakat motyogott: 

– Nem, nem… nem akarom. Nincs joguk hozzá… 

Mögöttem kinyílt egy ajtó, vaspántjai finoman nyikorogtak. 

Philarète még egyszer, utoljára eldadogta: 

– Én egy egyszerű ember vagyok… Cassave bácsi azt mondta nekem… 

A szája tompa kattanással bezárult, mint amikor rácsapjuk a fedőt valamire, az arcvonásain 

pedig különös átalakulás ment végbe. 

A szeméből kiszállt az élet, a csavart viaszgyertya sárga fénye tükröződött benne, a ráncok az 

arcán elmélyültek, megteltek árnyékkal, a homloka fényes lett, mint a márvány. 

Hirtelen megtántorodott, és eltűnt a szemem elől. 

Hangos puffanás rázta meg a padlót, majd darabokra törő kő reccsenése hallatszott. 

Megszólalt mellettem egy hang: 

– Ne nézz oda! Ki ne nyisd a szemed! 

Selyempuhaságú ujjak érintették meg arcomat, és lecsukták szemhéjamat. 

Ismét sikoltottak az ajtó vaspántjai, és könnyed léptek hangja távolodott. 

Hirtelen megéreztem, hogy az állatpreparátor asztalán fogva tartó varázslat szertefoszlott. 

Felültem, és egy baráti kéz segített felállnom.  

Ez az a kéz, megismertem. 

– Eisengott! 

Ott állt mellettem, ahogy először láttam, zöld felöltőjében, hosszú szakálla beborította a 

mellét, szigorú tekintetével a szemembe nézett. 

Ám ebben a pillanatban a megszokott komolyságon kívül valami mást is láttam benne: egy 

különös érzelmet, amitől – nekem legalábbis úgy tűnt – a könnyek szelídsége csillant meg 

benne. 

– Megmenekültél – mondta. 

Gyötrelmesen felkiáltottam: 

– Miért kellett nekem visszatérnem ebbe a pokoli házba? – zokogtam. – Felismertem ott, a 

tenger mellett. Maga volt Mandrix doktor, és visszahozott ide. 

Továbbra is engem figyelt végtelenül szomorú, nagy szemével, és egy érthetetlen szó hagyta 
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el az ajkát: 

– Moira. 

Könyörgően nyújtottam felé a kezemet. 

– Ki maga, Eisengott…? Maga félelmetes, mégsem gonosz, mint sokan mások, akik itt voltak 

mellettem. 

Sóhajtott, amitől megemelkedett a mellkasa, és egy röpke pillanatra patetikus beletörődés 

élénkítette fel arcának viasszerű maszkját. 

– Azt nem mondhatom meg neked… Még nem jött el az ideje, szegény gyermekem. 

– El akarok menni – zokogtam még hangosabban. 

Megértően bólintott. 

– El fogsz menni… Sajnos el fogod hagyni Malpertuis-t, de Malpertuis nem hagy el téged egy 

életen át, így akarta… 

Elhallgatott, és láttam, hogy gyönyörű és mindenható keze megremeg. 

– Ki akarta így, Eisengott? 

És remegő ajkát másodszor is elhagyta a bűvös szó: 

– Moira. 

Ekkor lehajtotta a fejét, mint akit legyőzött egy mindent elsöprő erő. 

– Menjünk! – mondtam hirtelen. 

– Legyen, de a kezeddel fogod a kezemet, hagyod, hogy vezesselek, és nem nyitod ki a 

szemedet, ha el akarod kerülni a legszörnyűbb végzetet. 

Engedelmeskedtem; kiléptünk az ajtón, különös védelmezőmbe karolva lementem a lépcsőn; 

a folyosó kőkockái kopogtak lépteink alatt. 

Egyszer csak megálltunk, és éreztem, hogy Eisengott hatalmas teste remeg az oldalamon. 

Komor, barbár himnusz hangzott fel az éjszaka mélyéről. 

– A barbusquinek! – kiáltott fel Eisengott rémülten. – Erre jönnek. Egyre közelebb vannak. 

Feltámadtak a halálból. 

Reszketett, mint a nyárfalevél. 

– Fél tőlük? – kérdeztem halkan. 

Felsóhajtott. 

– Nem – felelte –, csak attól, amit számomra képviselnek… a nemléttől félek. 

Friss szellő simogatta meg arcomat, a himnusz hirtelen elhallgatott. 

– Kint vagyunk az utcán! – kiáltottam fel boldogan. 

– Igen, de könyörgöm, tartsd csukva a szemedet! 

Mentünk egymás mellett, csöndben, amíg fel nem oldotta a különös tilalmat. 

Bets kocsmája előtt találtam magam, ahol még pislákolt egy gyertya a spaletták mögött. 

– Menj, gyermekem, számodra visszatért a béke – mondta Eisengott, és elengedte a kezem. 

Én visszatartottam. 

– Ott, a tengerparton újra láttam apámat, újra láttam apámat és… 

A torkomon akadt a szó. 

– És Nancy szemét – mondtam ki nagy keservesen. 

Hevesen megrázta a fejét. 

– Hallgass… hallgass! Csak kísérteteket láttál, rejtett dolgok tükröződését. Adassék meg 

neked, hogy a világokat irányító végtelen akaratok úgy rendeljék, maradjanak is rejtve előtted 

ezek a kísértetek, gyermekem! 

Olyan gyorsan távolodott tőlem, hogy nem is láttam, ahogy eltűnik a sötétben. 

Belöktem a kocsma ajtaját: Bets, kezén a rózsafüzérrel, rám emelte nyugodt, mosolygós 

tekintetét. 

– Vártál rám? – kiáltottam. 

– Hát persze – mondta egyszerűen –, tudtam, hogy hamarosan visszajössz, hogy érdemes 

várnom rád, mert folyton imádkoztam.  
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A karjába vetettem magam. 

– El akarok menni veled, messzire innen – zokogtam. 

Bets hosszan csókolgatta a szememet. 

– Ezt szeretném én is, drágaságom, elviszlek a falumba. És elmegyünk a jó Fehér Barátokhoz 

– tette hozzá nagyot sóhajtva. 

A szeme megtelt könnyel. 

– „Gyere hozzám… Gyere hozzám...” Ezt mondja a harangjuk; amíg érted imádkoztam, úgy 

hallottam ezt a harangot, mintha itt kondult volna mellettem, pedig a valóságban messze van, 

nagyon messze… 

 

 

 

www.galaktikabolt.hu

