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Kezdődik a dolog elölről!, gondolta Évariste, amikor meglátta, hogy a nyíl hegye beleáll a 

földbe, és remegni kezd, mintha a nyílvessző határozná meg a mozgását. Igen, „a dolog” 

kezdődött elölről: három hónapja hagyták el a várost meg a Néphivatal alá tartozó területeket, 

és azóta ez volt a tizenkettedik alkalom, hogy megtámadták őket. A „dolog” általában jól 

végződött, hála az Olvasztár áldásos hatásának és a képességének, amellyel azonnal hatni 

tudott a támadók elméjére. Na jó, de ha például süketek voltak? Vagy idegen nyelven 

beszéltek? Ilyen dolgok miatt szorongott Évariste. Emiatt szólt társához némi aggodalommal: 

– Mester, mit kell gondolni erről a nyílvesszőről? – kérdezte. – Meg akarnak bennünket ölni 

anélkül, hogy elbeszélgetnének velünk? Rántsam ki a kardom, és lengessem meg? 

– Egyet se félj, kis szerzetes! – mondta az Olvasztár. – Inkább azzal foglalkozz, hogy 

kiszabadítsd a lelkedet abból a vastag védőburokból, amelyben szunnyad! Csillogtasd meg a 

világ előtt! Aki a kristályvilág felé igyekszik, azt nem fenyegeti valóságos veszély, csak 

próbatételek, melyek megacélozzák az akaratát. Így például... 

– Ó! Nézze, mester! – kiáltott föl Évariste. 

Szemben velük egy kopár kis domboldalról egy fiatalember futott, vagy inkább szökdécselt 

lefelé, hogy találkozzon velük. Olyan gyors volt – eleven nyílvessző –, mintha valami 

titokzatos íjász lőtte volna ki talán annak a gigantikus erdőnek a mélyéről, melyet Évariste 

hirtelen meglátott a domb túloldalán vadul és hatalmasan elterülni. 

– Ez az Iscambe erdő – mondta a társa szinte ugyanekkor. – Nézd meg jól kívülről, mert 

hamarosan belülről is meg fogjuk ismerni. 

A serdülő fiú hirtelen abban kezdett reménykedni, hogy a szőke fiatalember majd 

megakadályozza őket abban, hogy elkövessék ezt az őrültséget. Lehet, hogy hátraarcot 

parancsol nekik? Már nem volt benne olyan biztos, hogy bárhová szeretné követni az 

Olvasztárt. Ez utóbbi, mint minden darócruhás (vagyis vándor filozófus), kristályvilágának 

álomvilágában élt, a valóságra pedig olyan közönnyel tekintett, amilyenre Évariste egyáltalán 

nem volt képes. Így történhetett meg, hogy a múlt hónapban egy Loire menti, elnéptelenedett 

faluban fogságba ejtette őket egy csapat szakadár FHSZ-es. Cigarettával égették a lábukat, 

hogy vallomásra bírják őket egy nem létező kincs hollétéről. A tortúra nem tartott sokáig, 

egyrészt, mert kínzóinak nagy kapkodása közepette a darócruhás a legteljesebb közönnyel 

vette tudomásul, hogy sebeket ejtenek rajta, másrészt pedig, mert egyszer csak elkezdte 

elmagyarázni hóhérainak, hogy létezik egy belső kincs, a bensőnk sötétjében tündöklő arany, 

melyet mindenkinek fel kell fedeznie, ha át akar változni. Egy óra elteltével megfordult a 

helyzet: a banditák, akiket rabul ejtettek az Olvasztár gondolatai, csak úgy csüngtek perzselő 

szavain. 

– Ó, mester! Tanítson meg a képességeire! – kérte tőle Évariste, miután kiszabadultak. – 

Hogyan tudta átváltoztatni ezeket a vadállatokat engedelmes bárányokká, akik tűrik, hogy 

megnyírják őket? 

 – A mélységes békével – válaszolta a mester. – Ha észreveszed másokon a rombolás vágyát, a 

homályos akaratot, hogy elpusztítson, akkor teremts magadban olyan harmóniát, mely 

mozdulatlan, mint a meleg vizű tengerek olajos felszíne. A te egyensúlyod lefegyverzi majd 

ellenfeledet... 

– Én erre képtelen vagyok! – kiáltott fel a fiatalember. – Ha megütnek, azonnal vissza akarok 

ütni. Ó, mester! Hogyan lehet elérni ezt az egyensúlyt? 

– Úgy, hogy az ellentéteket összekapcsolod egymással, egyesíted magadban a kibékíthetetlen 

erőket, és felolvadsz bennük. Azért fogadtalak el tanítványomnak és társamnak a kutatásban, 

mert biztos vagyok benne, hogy egy napon fel tudlak emelni ebbe a magasabb rendű 

állapotba... De mindenekelőtt, első gyakorlatnak szánva, érzékennyé kell válnod a másokból 

kiáradó dolgokra. Például ha téged gyűlöl valaki, még ha mosolyogva teszi is, képesnek kell 

lenned arra, hogy felismerd ezt a gyűlöletet, hogy később tudj ellene tenni. 
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– Hogyan lehet ezt megcsinálni? A szellemem nem képes áthatolni falakon, homlokokon, se a 

lelkekbe nem lát bele. Ha egy ajtó csukva van, nem tudom, mi van mögötte. 

– A második tested tudja, kis szerzetes. Mert érzi. 

– A második testem? Ezt hogy érti? 

– Csak úgy, hogy van egy fizikai valóságod, ami az első tested. De van egy második tested, 

sőt egy harmadik is, de minket most a második érdekel. Vannak izmai és szervei, közönséges 

szemmel láthatatlan húsa is, melyet a látó olykor megpillanthat. Az érzékenysége rendkívüli. 

Tökéletesen tudja értelmezni az emberekből kiáradó vibrálásokat: érzékeli, megérti őket, és 

hírt ad róluk neked. Csak tudni kell meghallani. Ha akarod, meg tudlak tanítani arra a 

művészetre, hogy meghalld ezt a második érzékedet. 

Az utolsó hónapban Évariste többször is gyakorolta azt, amit az Olvasztár „homályos 

gondolatnak” nevezett. Minden találkozáskor be kellett csuknia a szemét, és meg kellett 

próbálnia megérezni, meghatározni és megérteni az idegent. A legnehezebb az volt, amikor 

mindezek előtt létre kellett hozni az űrt, a szellemi csöndet, hogy fogadni tudja a mélyről 

feltörő vizeket. Évariste figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül e téren. Persze még 

követett el hibákat a felismerés területén, de ahogy maga az Olvasztár is elismerte, azok 

jelentéktelenek voltak, és csak elhanyagolható részletkérdéseket érintettek. Ami a lényeget 

illette, vagyis annak felismerését, hogy egy bizonyos személy pozitív-e vagy negatív, ártó-e 

vagy jótékony, azt a serdülő fiú képes volt könnyed gyorsasággal megítélni. 

It’van, miután felszedte a nyílvesszőjét, odaért a két vándor elé, akik közt a következő, 

számára döbbenetes párbeszéd zajlott le: 

– Mit érzel rajta? – kérdezte az öreg It’vanra mutatva, aki még hallgatott. 

Évariste csukott szemmel gondolkodott. Nemigen lehetett több tizennyolc évesnél, az arcszíne 

beteges, gesztenyebarna haja vékony szálú, az állán nagy pattanás, a mellkasa szűk, a válla 

csapott, a háta pedig görnyedt volt. A darócruhás is nagyon soványnak látszott. Amikor 

felemelte a kezét, durva ruhájának ujja alól aszott kar bújt elő, melyet mintha vékony gallyból 

faragtak volna. A szeme úgy csillogott, mintha két nyitott pinceablakon át néznénk a benti 

zsarátnokot. Nemes vonású, finom ráncokkal átszőtt, már-már nőies arcát betöltötte ez a fény, 

mintha folyton tűz fölé hajolna. Megmutatkozik a lélek, gondolta It’van, nem sok kellene 

hozzá, hogy napvilágra kerüljön. 

– Semmi negatív – jelentette ki hirtelen a serdülő fiú. – Harmónia... jóindulat... 

– Pontosan, kis szerzetes. Most már kinyithatod a szemedet. 

Évariste-nak olyan tiszta volt a tekintete, hogy elfeledtette külsejének összes hátrányos, 

jellegtelen vonását. Mosolyogva pillantott It’vanra. 

– Elkövettünk valamit – kérdezte –, amiért ránk küldte ezt a nyílvesszőt, ami beleállhatott 

volna bármelyikünk fejébe? 

It’van nemet intett. 

– Tökéletesen ura vagyok az íjamnak – jelentette ki. – És ha a szemüket akartam volna kilőni 

a nyilammal, akkor most félszeműek volnának. Nem, ezzel a nyílvesszővel egyszerűen csak 

jelezni akartam az ittlétemet. Egyébként nem követtek el semmit. Én egy határ menti ember 

vagyok, őrszem, ha úgy tetszik. A feladatomhoz tartozik az is, hogy megkérdezzem, hová 

mennek. 

– A Smaragd-völgybe – mondta a darócruhás. 

Érdeklődéssel nézte a fiatalembert, és mintha még mondani akart volna valamit. 

– Odavezethetem magukat. Ismernek ott valakit? – kérdezte It’van. 

– Igen, Tanguyt, az illatszerész Tanguyt. 

– Illatszerész Tanguyt? A Smaragd-völgyben csak egy Tanguy van. Ő a királyunk. És higgyék 

el nekem, soha nem láttam üvegcsékkel bíbelődni! 

– Lehet, hogy már nem csinálja. Annak idején egy városban éltünk, a Néphivatal városában. 

Én Olvasztár voltam, ő meg illatszerész. 
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– A Néphivatal városában? – csodálkozott It’van. – Soha nem hallottam róla. 

– Ó, nagyon messze van innen – magyarázta Évariste. – Egyébként van egy másik neve is... 

Úgy hívják... 

Hirtelen belé rekedt a szó. A darócruhás tett egy lépést felé, és rátaposott a lábára. 

– Menjünk! – mondta gyorsan az öreg. – Még az éj leszállta előtt oda akarok érni a Smaragd-

völgybe. 

A vándorok megint felvették vállukra nehéz zsákjaikat, azt a rémisztően nagy súlyt, amitől 

láthatóan szenvedtek is. 

– Miért nem teszik a csomagjaikat a csupenjük hátára? – kérdezte It’van. – Azért van az az 

igavonó. 

Az állat It’van felé fordította álszent, bárgyú pofáját, amelyet szinte uralt lecsüngő, löttyedt 

szája. A csupenek, akiknek a teste szőrtelen volt, mint a disznóké, rózsaszín bivalyokra 

hasonlítottak. Két jellegzetességük volt, az egyik az emberi arcot formázó, széles pofájuk, ami 

egy dagadt, ostoba és mogorva szőke ember arcához hasonlítható, a másik pedig, hogy 

önmagukkal közösültek. A csupenek ugyanis hímnős állatok voltak: mindkét nem 

megtalálható volt bennük. Gyakran megtörtént – a nap bármely órájában –, hogy a 

medencéjükből előágaskodott egy hosszú, skarlátvörös cső, amely aztán körívet leírva 

visszakunkorodott, majd behatolt egy résbe, amely kicsivel a köldök alatt volt található. 

Ezekben a pillanatokban a testük meghajlott, összegörnyedt, összement, mintha a két rész – a 

hím és a nőstény –, amelyből össze voltak rakva, egymásba csúszott volna testük méretének 

látható csökkenését okozva. 

Cseppet sem zavartatták magukat, holdvilágképükre kiült egy egyszerre kihívó, gőgös és 

elragadtatott kifejezés, amellyel mintha csúfot űztek volna a környezetükből. Nem elég, hogy 

a gyönyörnek ezekben a pillanataiban megálltak, és bamba mozdulatlanságba dermedtek, de 

valóságos szerelmi járványt terjesztettek a csordában: gyakran elég volt egyetlen önmagára 

vágyó csupen, hogy naponta többször is megbénítsanak egy egész menetelő hadsereget. 

– Beteg – felelte Évariste It’van kérdésére. – Ma reggel nyálzott, és még menni sem tudott. 

Kénytelenek voltunk megszabadítani a terhétől. 

It’vanból kitört a nevetés. 

– Hogy maguk milyen naivak! – kiáltott föl. – Talán először vándorolnak csupennel? 

– Igen, először – vallotta be a darócruhás. 

– Hát akkor tudják meg, hogy ennél az állatnál nincs jobb komédiás, se lustább teremtmény! 

Mindig eljátssza, hogy szenved, még ha csak egy gyufásdobozt vitetnek is vele. 

Várjanak, adják ide a málhájukat! 

Megfogta a zsákokat, és rátette a csupen széles, izmos hátára. Amikor jó erősen le is kötözte 

őket, hátrébb ment, hogy lendületet vegyen, aztán belerúgott az állat farába, amitől az 

meglódult. Rá egy percre a csupen már olyan iramban trappolt, hogy a vándorok alig tudták 

beérni, It’vannak kellett visszafognia és irányítania a kötőfékkel. 

A Smaragd-völgyhöz a dűlőúton indultak el az erdőszélen, ahonnan hallották ennek a lassan 

sötétbe burkolózó, lázas univerzumnak szerelmes kiáltásait, jeladásait és vészjeleit. Évariste 

és az Olvasztár gyakran odapillantott az erdő felé. Amikor odaértek a két sávra osztott 

betonúthoz, ahol annak idején It’van látta a klapattot, és ahol tervei szerint egyszer majd 

behatol a dzsungelbe, az öreg darócruhás felkiáltott örömében: 

– Ez az! – kiáltotta. – Azt a drágakövét a lótuszban! Ez az autóút! 

– Autóút? Ezt hogy érti? 

– Az a szerencse ért bennünket, hogy találtunk réges-régi térképeket. Hajdan így nevezték az 

efféle utakat. Rábukkantunk ilyen útmaradványokra Délen is, de a szavanna majdnem teljesen 

felfalta őket. Száraz földrétegen nyugszik, és csak itt-ott bukkan föl ez a fémtaréj, amely a két 

sávot elválasztja, ez a hátgerinc árulja el a jelenlétét. Errefelé a növényzet, amely megkötötte 

a talajt, és az átláthatatlan erdő megvédték az utat a porviharoktól, melyek délebbre maguk alá 
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temették őket. Egyébként mi... 

Elhallgatott, mint aki attól fél, hogy túl sokat mond. It’van  észrevette a darócruhás 

óvatosságát, mosolyogva megvonta a vállát, és közömbösnek szánt hangon így szólt: 

– Tudja, hová vezet? 

Az Olvasztár habozott. 

– Egy halott városba, melynek Párizs volt a neve – mondta elhalkuló hangon, mintha valami 

nagy titkot fedne föl. – Mesés város volt, a hajdani, régi civilizáció bölcsője. Ma már 

néptelen, felfalta a dzsungel, de elképzelhetetlen kincseket rejt magában. Egy napon majd 

mesélek még róla, de most látom, hogy lassan leszáll az est, és sietnünk kell. Olyan közel van 

ez az erdő, hogy a vadak gond nélkül kironthatnak ide a mezsgyére, és ránk uszulhatnak. 

– Attól ne féljen! – mondta It’van. – Évek óta ezen az úton járok esténként. Még soha nem 

történt semmi baj. 

– Ó, nem félek én. Csak szeretném, ha kilépnénk. 

– Ő nem fél. Soha nem fél – licitált rá Évariste lelkesedéstől felhevült hangon. – Nem ismerek 

nála bátrabb embert. 

Folytatták az utat. A csupen dühös morgásait szívszorítónak szánt panaszhangok tarkították. 

Kis idő múlva, amikor rájött, hogy a színjátéknak nincs semmi eredménye, bosszús csendbe 

burkolózott. Az elvadult táj egyre szelídebb lett. Az erdő kivilágosodott. Ahol felszakadozott a 

növényzet, ott öntözővízzel elárasztott rizsföldek bukkantak elő, a víz felszínéről 

visszaverődtek az égbolt tüzei. Aztán a cukorpálmák magasba nyúló körvonalai között 

feltűntek az első falvak, félősen egymáshoz tapadó, cölöpökön álló kis kunyhók, tüskés 

bokrokkal körülvéve. Az esti szellő friss tüzek szagát hozta, és rotyogó, fűszeres ételekét, 

amelybe jázmin- és hibiszkuszillat keveredett. A vöröslő pocsolyákban a varangyos békák 

már belefogtak részeges zsinatolásukba, mire a tücskök, elfoglalva asztalosműhelyüket, 

haladéktalanul elkezdték a fűrészelést. A távolban a klapattok kórusban jajongtak... 

A vándorok elérték a sziklafalat, leereszkedtek a völgybe, és a völgy mélyén ott hömpölygött 

– hűvösen, lassan, a vízre hajló parti fákkal szegélyezve – a Smaragd folyó. Egy hajdani 

védőgát mellett fiatal lányok fürödtek. Amikor meglátták It’vant, nagy sikoltozások közepette 

hívták őt is be a folyóba, melyen a lenyugvó nap utolsó sugarai játszadoztak. 

Amikor It’van jelezte, hogy nem megy, közben rámutatott a kíséretében lévő vándorokra, 

akkor az egyik lány – vizes haját rázva – futni kezdett felé. A lány félmeztelen volt, csípőjére 

selyemfényű, nedves kendő volt csomózva, ami hangsúlyozta mindazt, amit el akart rejteni. 

Virágzó szépség volt, nem lehetett több tizenhat évesnél. Keble láttán, mely a gyors futás 

ritmusára himbálózott, Évariste olyan zavarba jött, hogy elvörösödött. A zavara még nagyobb 

lett, amikor meglátta, mit művel It’van: a lány megállt előtte, It’van pedig kinyújtotta a kezét, 

megsimogatta a lány mellét, majd méricskélni kezdte pont úgy, ahogy a kertészek próbálják 

megbecsülni egy guáva vagy egy papája súlyát. 

Amikor It’van Évariste felé fordult, és észrevette rajta a döbbenetet, felnevetett: 

– Nehogy megütközzön ezen! – mondta végül, mikor nagy nehezen visszanyerte 

komolyságát. – Nálunk ez bevett szokás: a Smaragd-völgyben így üdvözöljük a nőket, ezzel 

fejezzük ki az örömünket, hogy találkozunk velük... – Igaz, Anna? – tette hozzá, a fiatal lány 

felé fordulva. 

A lány egyetértően bólintott, közben elmosolyodott, amitől felragyogott békés, kék szeme. 

Szép, napbarnított arca volt, amely a halántékára simuló, nedves hajtól és a bőrén csillogó 

víztől mélyen igaznak és tisztának látszott. 

– Akkor én is... nekem is kell... – dadogta Évariste, miközben elfordította tekintetét. 

– Igen –  felelte It’van –, de természetesen nem kötelező. 

A lány odament az idegen fiatalemberhez, könnyedén előrehajolt, mintha ráadásul még egy 

puszit is elvárt volna tőle. 

Évariste lesütött szemmel, haptákban állva feszengett, fürkészte az Olvasztár véleményét, aki 
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derűs arccal nézte a jelenetet, de nem szólt egy mukkot sem, így a fiatalember rászánta magát 

az elkerülhetetlenre. A fiatal lány néhány perce még a vízben lubickolt, a bőre még lúdbőrös 

volt. De a melle lágy maradt. Egészen betöltötte Évariste markát, aki a rekkenő melegben, 

ezen a szomjazással nehezített napon úgy érezte, hogy friss vízzel teli, gömbölyded korsót tart 

a kezében. Szinte révületbe merült, amiből vezetőjének hangja ébresztette fel hirtelen. 

– Elég volt! Az udvariasság csak egy rövid érintést kíván meg. 

Sajnálkozva visszahúzta a kezét, a fiatal lány pedig megperdült, és It’van felé fordult: 

– Ugye elviszed őket ma este apám menyegzőjére? 

– Természetesen, megígérem – felelte. 

A lány ekkor futásnak eredt a folyó felé. 

– Micsoda... gyönyörű lány! Micsoda nőiesség! Micsoda lágyság! És micsoda nagyvonalúság! 

– kiáltott fel Évariste rekedt, mutáló hangon. – Meghívott bennünket egy esküvőre. Ehhez mit 

szól, Olvasztár? Meghívott bennünket egy családi eseményre. 

– Igen, de ez nem szokványos esküvő. Tudniuk kell mindenekelőtt, hogy Anne apja az a 

Tanguy, akihez igyekeznek. Ő a mi közösségünk alapítója és egyben a vezetője is. Nélküle a 

Smaragd-völgyet már elpusztították volna a délről jövő banditák. Úgy háborúzik, ahogy 

levegőt vesz, mindig pontosan tudja, hol kell rajtaütni a betolakodón. Számunkra ő a 

biztosíték a föld és az ég egységére, az ő egyensúlyától függ a mi közösségünk egyensúlya, a 

föld termékenysége, az öntözővizek bősége, az itt élők boldogsága. Ami az esküvőt illeti, 

hogy világos legyek, az egy fiktív esküvő, összekapcsolódik az említett kozmikus 

egyensúllyal. De erről most nem mondanék többet. Este úgyis ott lesznek a szertartáson, 

meghagyom maguknak a lehetőséget, hogy levonják a tanulságot. 

Folytatták az utat a csupen mögött, és hamarosan beértek a fellobogózott faluba. 

– Már készülődnek az eseményre – magyarázta It’van. –  Méltó módon lesz megünnepelve 

Tanguy esküvője. 

 

http://www.galaktikabolt.hu/

