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Már egészen közel jártam a tanyához, amikor észrevettem három kollégámat. Egyikőjük, egy 

barna, elképesztően kövér cimbora lazán elnyúlva hevert a félkör alakú kockakövekkel fedett 

udvar kellős közepén. A lenyugvó nap irányába fordult, így alkalmam nyílt arra, hogy 

elgyönyörködjem elképesztő méretű feneke meglehetősen sajátos látványában. Úgy tűnt, hogy 

elszunyókálhatott az esti napsütés viszonylagos melegében. Persze azt sem tudtam volna 

kizárni, hogy a túlzásba vitt zabálás következtében fellépő, szívinfarktussal felérő hatású 

iszonyatos fingás áldozata lett. Még egy ilyen baleset is arról árulkodott volna, hogy ezen a 

csodálatos helyen a legcsekélyebb mértékben sem számított, ha egy vagy két szájjal többet 

kellett volna etetni. Alaposan szemügyre vettem a másik kollégát is. Tarka foltos sorstársam 

mintha csak provokálni kívánta volna a hozzám hasonló szegény rászorulókat. A lusta jószág 

a tanya bejárata mellé állított óriási, kiszuperált boroshordó tetején feküdt. Alighanem ő is a 

napot bámulta, miután a forró deszkákon hanyatt vágta magát. Azt lehetett volna hinni róla, 

hogy valósággal megrészegedett a napsugarak melegétől. Mancsa úgy meredt az égre, mintha 

csak arra számított volna, hogy a gazdája mindjárt vakargatni kezdi a hasát. Így többnyire 

csak leggyerekesebben viselkedő társaim szoktak tenni. A hanyatt fekvő állat annyira 

hátrahajtotta a fejét, hogy nem is láttam a hordó pereme miatt. A harmadik tanyasi kollégából 

csupán a hátsófelét vettem észre. Olyan volt, mint egy szénfekete szfinx. A jobb kéz felől 

fekvő csűr sarkán heverészett. Az épület félig eltakarta. A tanya ideális hely lett volna, ha 

valaki reklámfilmet akart volna készíteni a falusi idillről. Persze a dohányzás 

megszállottjainak tüdejét kátránnyal megtöltő cigarettákat is lehetett volna hirdetni vele. A 

derék földművesek alighanem még kint szorgoskodhattak a szántón. A tanyasi udvaron 

csupán a burgonya betakarítása során használt, lerobbant szállítószalagot vettem észre. 

Egyetlen más mezőgazdasági gépezetet sem láttam. Úgy gondoltam, élni fogok a kedvező 

lehetőséggel. Kipróbálom, mennyire barátságos és vendégszerető a falusi lakosság. Mivel az 

emberek nincsenek itt, ezért csupán a kollégákkal kell tárgyalnom. Karmos mancsom néhány 

csapása elég lesz ahhoz, hogy elhárítsam az esetleges félreértéseket.  

Amikor azonban a mellső mancsom hozzáért a kopott fekete kockakövekhez, valami egészen 

elképesztő erejű bűz csapott le az orromra. Annyira iszonyatos volt, hogy meglepő módon 

nem tudtam egyetlen másodperc alatt beazonosítani. A fáradtság ekkor már ólomsúllyal 

nehezedett rám. A kimerültség megviselte az idegeimet, és már amúgy rendkívül érzékeny 

érzékszerveim sem működtek olyan jól, mint ahogy az elvárható lett volna tőlük. Miközben 

még mindig a visszataszító bűz eredetéről töprengtem, oda sem figyelve mind jobban 

megközelítettem azt a dagadt hétalvót. Elég ingerült voltam ahhoz, hogy semmibe vegyem az 

ismeretlen kollégákkal történő találkozást szabályozó szokásokat. Az előttem elnyúló tunya 

alak elképesztően meghízott. Valószínűleg súlyok helyett őt rakták fel a mérlegre, amikor a 

vágósertések súlyára voltak kíváncsiak. A narancsfényben tündöklő napkorong időközben 

már szinte teljesen eltűnt a dombok mögött. Lenyűgöző szépségű fénye azonban továbbra is 

beragyogta az égbolt kupoláját. Úgy tűnt, mintha a barátságos falusi életképet váratlanul egy 

táncos revü vérvörös fényszórói világították volna meg. Kicsit furcsának találtam, hogy ez az 

álomszuszék még mindig nem fedezte fel azt, hogy ilyen mélyen behatoltam a 

felségterületére. Ha valaki ennyire béna, akkor az vajon hogyan tudja elkapni a sok kártevőt 

meg rágcsálót? Talán Alraune nem is túlzott, amikor olyan leereszkedően, sőt szinte már 

megvetően beszélt a földművesek elkényelmesedett talpnyalóiról. Most már legfeljebb 

egyméternyi távolság választott el a hájtömegtől. A maró bűz itt legalább tízszer olyan erős 

volt, mint ami az előbb megcsapta az orromat. Hihetetlen. Dagikám továbbra is tunyán hevert 

ahelyett, hogy megfordult volna, hogy válogatott durvaságokat zúdítson a fejemre. Mi a fene 

lehetett ez az undorító bűz? Csak nem trágya? Lehet, hogy kiömlött valahol a közelben egy 

olyan doppingszer, amitől a jószág a normális testtömege kétszeresére duzzad? Vagy netán… 

Vér!  
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A félig már megalvadt vér tócsájában egész légyfelhők fürdőztek. Néhány különösen mohó 

rovar bele is fulladt a vörös italba. Kövér társam saját vérében fetrengett. Vagyis abban az 

életet jelentő nedűben, ami korábban alighanem a testében keringett. Hosszú szőre teljesen 

átázott. Amikor még kissé távolabbról vettem szemügyre a tanyasi udvart, nem fedezhettem 

fel a szörnyű valóságot, mivel a bozontos szőrme beborította az iszonyatos tócsa nagyobbik 

részét. Csupán néhány ujjnyi vér látszott az áldozat körül. Hátborzongató módon olyan volt az 

egész, mintha vékony vizesárokkal vettek volna körül egy hatalmas várat. Közvetlen közelből 

nem kerülte el a figyelmemet, hogy a halott bundája mennyire teleszívta magát vérrel. A 

nedvesség egészen a háta magasságáig felszivárgott. Vagy talán onnan ömlött lefelé? 

Észrevettem a mély sebhelyeket. Ezekből nemrég élénkvörös szökőkutak törhettek elő. Nem 

hittem volna, hogy további borzalmak várnak még rám. Amikor azonban óvatosan 

megkerültem a jól táplált elhunytat, valósággal kővé dermedtem az iszonyattól. Mindkét 

szemét kinyomták a szerencsétlennek. A szem zseléje kétoldalt lefolyt egészen a szájáig. 

Sárga váladék borította az orrát is. Közelebb hajoltam, hogy megszimatoljam a sebhelyet. Egy 

ügyetlen mozdulattal véletlenül megérintettem a fejét.  

Ez nagy hiba volt. A hatalmas fej érett gyümölcsként leszakadt a nyakról. Oldalt gördült a 

földön, én pedig farkasszemet nézhettem a kettéharapott, véres hurkára emlékeztető 

húscafatok közül elővigyorgó nyelő- és légcsővel. A szerencsétlen e fontos testrészét eddig 

csupán egy félig elrágott ín tartotta a helyén. Az áldozatból áradt az az iszonyatos bűz, amit 

tudatalattim ösztökélésének engedve egészen egyszerűen nem voltam hajlandó alaposabban is 

megvizsgálni, mivel úgy véltem, már így is éppen elég iszonyatot láttam ahhoz, hogy egy jó 

darabig ne tudjak aludni.  

Mielőtt a rám törő borzalomtól teljesen megháborodtam volna, elfordultam a holttesttől, és a 

kockakövekre hánytam a csatornában elfogyasztott patkány félig megemésztett maradványát. 

Tántorogva arrébb mentem lemészárolt falusi társamtól, és bizonytalan lábakon 

megpróbáltam elvergődni a hordón hanyatt fekvő cimborához. Ekkor már természetesen a 

legcsekélyebb kétségem sem volt afelől, hogy milyen állapotban találom. Egészen egyszerűen 

átkozott kötelességemnek tartottam azt, hogy mindent a lehető legalaposabban szemügyre 

vegyek, hiszen különben nem vonhattam volna le a tapasztaltakból a megfelelő 

következtetéseket. Sáfrány pontosan tudta, hogy kit küld ki ide. Ezt az iszonyatos bűntényt 

egyedül én deríthetem fel. Rajtam kívül senki más nem volt alkalmas erre. Sajnos csupán a jó 

ég volt a megmondhatója annak, mit is kellene tennem a siker érdekében.  

Odaértem a boroshordóhoz. Nem akadt túl sok dolog, amit megvizsgálhattam volna. Már 

messziről észrevettem az áldozat testén nyüzsgő legyeket. Láttam, hogy előbbi sejtésem 

beigazolódott. A tarka bundájú kolléga feje nem lelógott a hordó oldalára, hanem megrágott 

és ízetlennek talált ínyencfalatként eldobva kicsit arrébb hevert a földön. Nem éreztem igazán 

erős késztetést arra, hogy felugorjak a holttest mellé, és közvetlen közelről is szemügyre 

vegyem az iszonyatot. Biztosra vettem, hogy a hordó tetején is pontosan ugyanaz a kép 

fogadott volna, mint amilyen a másik elhunyt mellett állva tárult a szemem elé. A szegény 

szerencsétlen mintha csak azért emelte volna az égre a mancsát, mert meg akarta mutatni, 

hogy hová került a lelke. Végigfutott a hátamon a hideg. Lemészárolt társammal kapcsolatban 

tényleg csak egyetlen dologban lelhettem vigasztalást. Már túl volt az egészen.  

Annyira elszomorodtam, hogy sírni kezdtem. Utána viszont elöntött a pulykaméreg. Pokolba 

a természettel, amelyik képes életet adni az ilyen névtelen iszonyatnak! Pár órával korábban 

még azt hittem, hogy csodálatos új élet várhat rám. Most azonban kiderült, hogy az új világot 

is gennyező kelések borítják. Csakhogy ezeket a sebhelyeket ráadásul valami még egy 

undorító zöldes réteggel is bevonta. Szokás szerint most sem tartott túl sokáig, hogy 

kifakadjon az első tályog. Ártatlanság egészen egyszerűen nem létezik. Mindegy, hogy 

milyen alakot kívánunk neki adni, hazugság volt az egész. Csupán az idióták és a megrögzött 
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hazudozók beszéltek róla. Ezzel szemben a Gonosz maga volt valamennyi létező pontos 

matematikai képlete. Nyugodtan nevezhettük volna alapvető valóságnak is.  

Ez az állítólagos kék bolygó valójában egy fekete barbár csillag volt. Beteg, könyörtelen és 

közveszélyes égitest. Mindezt csupán azért nem vettük észre, mert hagytuk, hogy 

felültessenek minket a csábítóan szép délibábjai. Olyan elkeseredetten sírtam, hogy a 

pofámon teljesen átázott a szőr. Az arcomra tapadt, mint ahogy az elhunytak bundáját is a 

bőrükre tapasztotta kiontott vérük. Súlyosan sérült, de elszánt katonaként az értelmetlen 

őrjöngés utolsó áldozata felé tántorogtam. Oda kellett mennem a jobb kéz felől fekvő csűr 

sarkához. Amikor kibukkantam az épület mögül, kénytelen voltam belátni, hogy a borzalom 

esetén nem csupán a minőség, de a mennyiség is számít. Nem szegény szerencsétlen 

lemészárolt társam miatt tört rám az iszonyat szökőárja. Az ő testét is pontosan ugyanolyan 

mohó harapásokkal szaggatták szét, mint a tanyán élő két másik kollégáét. Halála ugyanolyan 

borzalmas volt, mint az övék. Letépett feje sem ijesztett meg különösebben, mivel nyomát 

sem láttam. Valószínűleg a gyilkos vitte magával, hogy ebből az érdekes emléktárgyból 

csinos hamutartót vagy valamilyen hasonló apróságot barkácsoljon. Azt hittem, hogy engem 

már semmi nem fog meglepni.  

Amikor azonban a tekintetem végigsiklott egészen az álmodozva csörgedező patakhoz, a 

pokoli látványtól valósággal elszorult a torkom. A csűrtől egészen a víz partjáig holttestek 

hosszú sora húzódott. Talán tizenkét fivéremet és nővéremet mészárolták le ezen az 

iszonyatos helyen. Tetemükből mintha csak egy sátánista alkotott volna különös műremeket. 

Az iszonyatos alkotásra azzal tette fel a koronát, hogy közvetlenül a víz partjára egy újszülött 

parányi, letépett fejét dobta. A hullámok lágyan simogatták a kis szerencsétlen pihe-puha 

bundáját. Minden társamat ugyanolyan módon mészárolták le. Könyörtelenül 

megcsonkították a testüket.  

Felemeltem a fejem, és kitátottam a számat. Üvölteni akartam. Hangot kellett adnom a 

bennem tomboló gyásznak és gyűlöletnek. Olyan elemi erővel akartam üvölteni, hogy 

kétségbeesésem az egész világegyetemet megremegtesse. Ekkor azonban mintha csak 

közvetlen közelből megérintett volna egy különös, idegen világ lehelete.  

Villámgyorsan megpördültem, és még éppen megpillantottam, ahogy egy hatalmas lény 

árnyéka végigsuhant a tanya mocskos oldalfalán. Valóságos óriás járt ott, négy oszlopszerű 

lábán. A fel-le himbálózó fej egy elefántnak is a dicsőségére válhatott volna. Persze az árnyék 

eltúlozta a valóságot. A szörnyfajzat sokkal hatalmasabbnak tűnt annál, mint amilyen a 

valóságban volt. Minden további nélkül megtörténhetett volna, hogy a rémületem abban a 

pillanatban semmivé foszlik, ahogy szemtől szemben találom magamat az ismeretlennel. 

Elméletileg ez így is történhetett volna.  

Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, észrevettem ám még valami mást is. A csűr mögül 

előbukkant az iszonyatos szörnyfajzat mellső mancsa. Ez a parányi részlet is elég volt ahhoz, 

hogy az ereimben megfagyjon a vér. A szó szoros értelmében egy fenevad lábát pillantottam 

meg. Azokat a karmokat azért teremtették, hogy öljenek velük. A gyengécske alkonyati fény 

dacára is jól láttam a sárgásbarna, sötét foltokkal ékesített szőrzetet és a borotvaéles 

feszítővasakra emlékeztető karmokat. Az iszonyat alsó lábszára olyan vastag volt, mint egy 

ember karja. Egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy egy gyors és könyörtelen gyilkos 

állt előttem. Egy ilyen szörnyeteg talán egy genetikai kutatólaboratóriumból szökhetett meg. 

Persze az is lehet, hogy egy lény eljutott az evolúció következő lépcsőfokára. Azért lépett 

színre, hogy tömeggyilkosságot kövessen el, és az utolsó szálig kiirtsa a fajtámat. A 

hátborzongató helyzetben egészen egyszerűen semmilyen ésszerűbb magyarázat nem jutott az 

eszembe.  

Amúgy meg igazából egyetlen magyarázat sem érdekelt különösebben. A helyzet 

sajátosságaira való tekintettel ugyanis a legcsekélyebb vágyat sem éreztem arra, hogy 

megismerkedjem az iszonyatos mancs tulajdonosával. Éppen ezért villámgyorsan eltűntem a 
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csűr deszkafala mögött, mielőtt az ismeretlen kiléphetett volna az udvarra. Utána pedig olyan 

halkan, amennyire csak tudtam, végigosontam a patakparton fekvő holttestek mellett, 

átúsztam a vizet, és lélekszakadva rohanni kezdtem a túlparti erdőség felé.  

Amikor végre beértem az erdőbe, túlságosan kimerült voltam ahhoz, hogy folytassam a 

gyilkos tempójú menekülést. Kénytelen voltam megtorpanni. Ha már megálltam, körül is 

néztem. Innen a magasból nézve azonban a völgy ugyanúgy a béke szigetének tűnt, mint 

korábban a szemközti hegyoldalról. Csupán három viharvert épületet láttam. Ott volt még az 

udvar és a festőien kanyargó patak. Most már tudtam, hogy a látszat csal. Csak hát ostoba 

módon a saját káromból tanultam. Az egyetlen különbséget az jelentette, hogy a nap alkonyati 

ragyogása most már nem festette be meleg színekkel a völgyet. Az égbolt sötétkék ruhát 

öltött. Felragyogtak az első csillagok. A félhold olyannak látszott, mintha egy gyermekkönyv 

illusztrációja lenne. Hiba lett volna azt gondolni, hogy megmenekültem. Lehetséges ugyanis, 

hogy a szörnyeteg megérezte a szagomat. Azt sem lehetett volna kizárni, hogy ebben a 

pillanatban már halkan felfelé osont a domboldalon. Bizonyára az járt az eszében, hogy 

„elkapom ezt a legényt is. Újra gyilkolhatok.”  

Elindultam befelé, az erdő mélye irányába. Mintha egy labirintusszerűen kiépített síremlékben 

jártam volna. Úgy éreztem, mintha egy rettenetes világ tehetetlen foglya lennék. Minden 

irányból titokzatos zúgást, recsegést, vonyítást és üvöltést hallottam. Ez a pokoli szimfónia 

már önmagában is éppen elegendő lett volna ahhoz, hogy halálra váltan elmeneküljek innen, 

és az emberek remélhetőleg biztonságot nyújtó fedele alatt keressek menedéket. Egy idő 

múlva észrevettem, hogy egyre lassabban és erőtlenebbül lépkedek. Olyan voltam, mint a 

jókedvű mulatozó, aki a kocsmából az utcára kilépve hirtelen rájött arra, hogy a tíz söröcske 

mellett még megivott nyolc vodkát is.  

Végül már alig álltam a lábamon. Holtfáradt voltam, és egészen egyszerűen cseppnyi erő sem 

maradt bennem. Egyszóval lemerült az akku. Többször is megbotlottam az ágakban. A 

mancsom újra és újra megcsúszott a leveleken. Mindig is büszke voltam elképesztően éles 

szememre, ám most már csupán homályosan láttam a növények és a fák áttekinthetetlen 

útvesztőjének arabeszkjét. A magasban elmosódva ragyogtak a csillagok, és némán bámult 

rám a mindig is hallgatag hold. Végezetül egy meredek oldalú és igencsak széles szikla zárta 

el az utamat. Túl fáradt voltam ahhoz, hogy megkerüljem. A kőtömb lábánál végül egészen 

egyszerűen összeestem. Mozdulatlanul feküdtem. Hirtelen már semmi sem számított. Ha az 

kell nekik, hát csak jöjjenek, és kapjanak el. Mit bánom én, ha lecsapnak rám a Fekete 

Lovagok, a hatalmas mancsú szörnyetegek vagy azok a legkorszerűbb fegyverekkel felszerelt 

vadászok! Ha a túlvilágon végtelen álom vár rám, akkor igazából nincs is mit veszítenem. 

Nagyon nem állíthattam volna azt, hogy születésnapi zsúr volt az életem. Magatehetetlenül 

becsuktam a szememet, és abban a pillanatban elaludtam… 

…Talán egy távoli robbanás zaja ébresztett fel. Valósággal felpattant a szemem. Dermedten 

felnéztem a szikla tetejére. A hold már jóval arrébb tündökölt az égen, mint az előbb. Ezek 

szerint néhány órát csak eltöltöttem az álom birodalmában. Semmit sem álmodtam, és mintha 

csak ólommá változott volna a testem.  

A szirt legtetején ekkor megpillantottam a Fekete Lovagot és a hatalmas kutyáját. Az 

iszonyatos alak valósággal keresztüldöfött izzó foszforszeme pillantásával. Mozdulatlanul állt 

a magasban. A hold fényében pontosan úgy ragyogott, mint egy középkori rézmetszet. 

Csupán az égre meredő lándzsa meg a pajzs hiányzott a kezéből. Szűzi szendergésem 

valószínűleg egy álom ijesztette el. Álom, mégpedig a legszörnyűbb fajtából. A rémalak 

mindjárt lejön a szikla oldalán, hogy letépje a fejemet.  

Azért ennél jobbat is álmodhatnék.  

Vagy legalábbis kevésbé kiszámítható rémséget. Az őrült Hugó meg az ütődött kutyája 

azonban végül nem ereszkedett le a bérc ormán. Úgy álltak odafent, mint egy lovasszobor. 

Mozdulatlanul meredtek maguk elé. A szél belekapott elvadult, összegubancolódott, bozontos 
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bundájukba. Igencsak megviselte őket a sok eső és a vihar. A testtartásukból levertség áradt. 

Mintha újabb és újabb gyilkosságaik miatt földönfutóvá, számkivetetté váltak volna. Az járja 

így magányosan az erdőt, akit megátkoztak. Még csak nem is láttam hozzájuk hasonlót. 

Egyedül a lovag szemének mágikus izzása zaklatott fel. A tekintetében ugyanis nem egy 

magányos démon pusztító és fertőző őrülete lángolt. Éppen ellenkezőleg. Mintha valamilyen 

megátalkodott jókedv csillant volna meg a szemében. A tekintete alapján azt lehetett volna 

hinni róla, hogy jókat derül valamilyen tréfán.  

Mivel azonban csupán álmodtam az egészet, ezért nem kellett különösebben a furcsa 

ellentmondások miatt törni a fejemet. A szemhéjam ismét ólomsúlyúvá vált. Becsuktam a 

szememet, és megpróbáltam válogatott hazugságokkal elhitetni magammal, hogy nyugodtan 

alhatok. A nagyszerű Schopenhauer csodálatos szavaiban kerestem menedéket. A mester ezt 

mondta: „A világ azért van, hogy megbűnhődjünk. Tehát pontosan olyan, mint valamilyen 

börtön. A büntetés-végrehajtó intézményekben számos szörnyű dolog vár az emberre. Ezek 

közé tartoznak azon társaink, akiket a rácsokon túl találunk.” Hát akkor mégis mi miatt 

csodálkoztam? 
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