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És Olvosz szólott: „Miért cselekedtetek így, gyermekeim? Miért go-
molyog füst az égbolton? Miért háborúskodtok messzi földeken, miért 
ontotok vért idegen tájakon?”

Mire azok így feleltek: „Megáldottál bennünket, igaz népedet, 
és mi örvendeztünk, és boldogság áradt szét szívünkben. Azonban 
látá a mi népünk, hogy élnek olyanok, akik nem a te híveid, és nem 
hajolnak meg akaratod előtt, készakarva dacolnak véled. Nem nyit-
ják meg fülüket éneked előtt, nyelvük nem forgatja meg szavaidat. 
A sziklákhoz csaptuk hát testüket, leromboltuk házaikat, vérüket 
vettük, és széjjelszórtuk őket a szélrózsa minden irányába, és lát-
tuk, hogy ez így helyes. Hisz a te néped vagyunk. Áldásod szállt a 
fejünkre. Téged szolgálunk, ezért mi vagyunk az igazak. Nem ezt 
mondottad-é minékünk?”

És Olvosz hallgatott.

A vörös lótusz könyve, IV. rész, 13:51–13:59

A feketeleves

– Összefoglalva tehát, úgy vélem – szónokol Vaszilij Jaroszláv –, jelen eset-
ben az a kérdés, hogy bizonyítható-e a szándékosság fennállása. Tisztában 
vagyok vele, hogy a tisztelt bíróság esetleg nem osztja az álláspontomat… 
ez a törvényszék az ítéletek meghozatalánál tudvalevőleg sosem az alperes 
szándékait, hanem a cselekedetei kihatását veszi figyelembe… de azt azért 
maguk sem gondolhatják komolyan, hogy ilyen tetemes bírságot rójanak ki 
egy becsületes, szerény kereskedőre gondatlan károkozásért. Már csak azért 
sem, mert az okozott kár, hogy is mondjam… elméleti síkon mozog.

Feszült csend telepszik a tárgyalóteremre, csak egy kósza köhögés töri meg, 
visszhangot verve a falak között. Az ablakon túl az égen vonuló felhők vetette 
árnyékok Bulikov falain kergetőznek. 
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Turjin Mulaghesh kormányzó elfojt egy sóhajt, és az órájára pillant. Ha 
még hat percig így folytatja, gondolja, rekordot döntünk.

– A kormányzó asszony is hallotta a tanúvallomásokat – folytatja Jaroszláv. 
– A barátaimat, a szomszédaimat, az alkalmazottaimat, a rokonaimat, a… a 
hitelezőimet. A közeli ismerőseimet, csupa olyan embert, akiknek semmi okuk 
hazudni. És egytől egyig hangot adtak annak, hogy az ellenem felhozott vád 
csupán véletlen egybeesés műve!

Mulaghesh jobbra sandít a bírói pulpituson. A főügyész, Dzsindash módfe-
lett gondterhelt arckifejezéssel rajzolgat, a saját kezét skicceli fel a külügymi-
nisztérium hivatalos levélpapírjára. A balján ülő férfi, Trúnyi – a diplomáciai 
testület elnöke, azaz a nagykövet – leplezetlen érdeklődéssel legelteti a szemét 
egy dús keblű hölgyön a hallgatóság első sorában. A mellette lévő szék a 
pulpitus túlsó végén üresen áll; máskor dr. Efrem Pangyüi vendégprofesszor 
szokott helyet foglalni rajta, ám a látogatóban lévő tudós az utóbbi időben 
egyre ritkábban vett részt a törvényszéki üléseken. Őszintén szólva Mulaghesh 
cseppet sem bánja, hogy a professzor távol maradt. A jelenléte – nemcsak a 
tárgyalóteremben, hanem az egész nyamvadt országban – így is éppen elég 
fejfájást okoz neki.

– Követelem, hogy a bíróság térjen észhez! – Szavait nyomatékosítandó 
Jaroszláv gyors egymásutánban kétszer az asztalra csap.

Muszáj végre kerítenem valakit, füstölög Mulaghesh, aki levezeti helyettem 
ezeket a vásári komédiákat. Ám azt is tudja: álmodik a nyomor. A Kontinens 
fővárosának, Bulikovnak a polisz kormányzójaként munkaköri kötelessége 
minden egyes tárgyaláson személyesen elnökölni, függetlenül attól, hogy ilyen 
apró-cseprő ügyekben kell-e döntést hozni.

– Mindannyian hallották, ami itt elhangzott, és be kell látniuk, hogy amikor 
kitettem a boltom elé a cégért, akkor eszembe sem jutott, hogy… olyan lesz, 
amilyen.

A hallgatóság soraiban moraj fut végig, ahogy Jaroszláv a kényes témát 
kerülgeti. Trúnyi a szakállát cirógatva előrehajol, mert az első sorban ülő lány 
keresztbe teszi a lábát. Dzsindash a körmét színezi a kezét ábrázoló rajzon. 
Mulaghesh azon kapja magát, hogy megint azt kívánja, bárcsak másképp tervez-
ték volna meg a polisz tárgyalótermét. A csarnok csupasz és barátságtalan, egy 
ilyen helyre a haditörvényszék való, nem pedig polgári peres ügyek. A teremben 
szigorúan el van különítve a résztvevők két nagy csoportja: a bulikoviak és a 
Kontinens lakói – a megszállt nemzet polgárai – a korlát mögött kapnak helyet, 
míg a szajpúriak – a megszálló haderő képviselői – a pulpitusról tornyosulnak 
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a leigázottak fölé. (Más kérdés, meddig nevezhetjük magunkat megszállóknak, 
lévén hogy közel hetvenöt éve rendezkedtünk be ezen a vidéken, morfondírozik 
Mulaghesh. Vajon mikor nyerjük el a polgárjogot?) A bíróság épülete olyan zord, 
hogy a Kontinens lakói alighanem el sem tudják képzelni, hogy halálos ítéleten 
kívül más is születhet odabent. Mulaghesh egyszer hivatalos kérvényt nyújtott 
be a tárgyalóterem átalakítására. „Legalább ezt a megosztottságot enyhítsük 
valahogy! – szorgalmazta. – Nekünk úgyis barna a bőrünk, a Kontinens lakói 
meg hófehérek. Semmi szükség korlátokra, anélkül is meg tudjuk különböztetni 
magunkat egymástól.” A szajpúri külügyminisztérium mindössze egyetlen 
változtatást eszközölt: hét és fél centivel megemelte a bírói pulpitust.

Jaroszláv közben összeszedi minden bátorságát.
Most ugrik a majom a vízbe, gondolja Mulaghesh.
A férfi tisztán és érthetően kijelenti:
– Soha nem állt szándékomban a cégéremmel valamely istenségre hivat-

kozni… sem az égieket, sem más isteni lényt nem kívántam megidézni vele!
A teremben susmorgás támad, mely halk zsongássá terebélyesedik. Mula-

ghesht és a pulpituson trónoló szajpúriakat nem különösebben hatja meg a 
vádlott drámai nyilatkozata.

– Nem hiszem el! – motyogja Dzsindash – Igazán tudhatnák már, hogy 
ugyanez történik minden egyes Világi Rendeletekkel kapcsolatos tárgyaláson…

– Halkabban! – pisszegi le Mulaghesh.
A nagy nyilvánosság előtt büntetlenül elkövetett törvénysértés felbátorítja 

Jaroszlávot.
– Úgy bizony! – húzza ki magát. – Nekem… eszem ágában sem volt be-

hódolni valamelyik istenség előtt! Semmit nem tudok róluk, fogalmam sincs, 
kifélék-mifélék voltak…

Mulaghesh alig bírja megállni, hogy ne forgassa a szemét. A Kontinens 
összes lakója rendelkezik valamennyi ismerettel az istenségekről. Aki az el-
lenkezőjét állítja, az ennyi erővel azt is megpróbálhatná elhitetni velük, hogy 
gőze sincs, nedves-e az eső.

– …vagyis nem tudhattam, hogy a kalapszalonom elé kifüggesztett cégér 
sajnálatos módon, véletlenül az egyik istenség jelképére hajaz!

Szünet. Mulaghesh felkapja a fejét, mivel észreveszi, hogy Jaroszláv el-
hallgatott.

– Befejezte, Jaroszláv úr? – kérdi.
A férfi habozik.
– Ööö… hogy befejeztem-e? Igen. Igen, azt hiszem, befejeztem.
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– Köszönöm. Helyet foglalhat.
Dzsindash, a főügyész felkel a székéből, megkerüli a pulpitust, majd elő-

vesz egy kinagyított fényképet. A fotón kézzel festett cégér látható, az alábbi 
felirattal: JAROSZLÁV KALAPJAI. A felirat alatt méretes szimbólum dí-
szeleg: egyenes vonal, mely lefelé tekeredő kunkorban végződik, és épp csak 
annyi változtatást eszközöltek rajta, hogy egy kalap karimájára emlékeztessen. 

Dzsindash sarkon pördül, és szembenéz a hallgatósággal.
– Ez a maga cégére, Jaroszláv úr?
– Ööö… igen – hebeg Jaroszláv.
– Köszönöm. – Dzsindash körbehordozza a fényképet az emelvény, a nézők, 

az összes jelenlévő szeme előtt. – Véssék az eszükbe, hogy Jaroszláv úr meg-
erősítette: ez az a cégér… ez itt, a kezemben… amit a boltja elé függesztett.

Trúnyi elmélyülten bólogat, mintha valami egészen elmés meglátással 
gazdagodott volna. A Kontinens lakói zsibongva fészkelődnek. Dzsindash 
peckesen az aktatáskájához lépdel, akár a nagy mutatványra készülő bűvész. De 
gyűlölöm, hogy ezt a ripacskodó kis vakarékot éppen Bulikovba helyezték, dühöng 
magában Mulaghesh. Az ügyész közben elővesz egy nagy nyomatot, amely 
egy hasonló szimbólumot ábrázol: egyenes, kunkorodó vonal. Ezt viszont úgy 
rajzolták meg, hogy a vonalat mintha sűrű, csavarodó kúszónövények fonnák 
körbe – még apró levelek is sarjadnak a kunkoros végéből.

A nézők egy emberként szisszennek fel az ábra láttán. Néhányan önkén-
telenül felemelik a kezüket, hogy rituális mozdulatokat végezzenek, de aztán 
észbe kapnak, és emlékeztetik magukat, hol is vannak. Még maga Jaroszláv 
is összerezzen.

Trúnyi gúnyosan felhorkant.
– Még hogy semmit nem tud az istenekről…
– Ha a mélyen tisztelt dr. Efrem Pangyüi a körünkben lenne – mutat 

Dzsindash az üres székre Trúnyi mellett –, minden bizonnyal seperc alatt 
megállapítaná, hogy ez a szent jelkép egy istenséghez… oppardon, néhai 
istenséghez tartozik…

Az egész közönség felbolydul; Mulaghesh megfogadja, hogy a pökhendi 
Dzsindasht jutalmul mihamarabb áthelyezteti egy zord, barátságtalan vidékre, 
ahol hemzsegnek a patkányok.

Dzsindash zavartalanul folytatja a monológját.
– És ez az isten nem más, mint Ahanász. A kérdéses szimbólum a Kontinens 

lakóinak hite szerint nagy arányú bőséggel, termékenységgel és életerővel bír. 
Egy kalapárus esetében ez valami olyasmit sugall, még ha csak áttételesen 
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is, hogy a fejfedői ugyanilyen tulajdonságokkal ruházzák fel a viselőjüket. 
Jaroszláv úr pénzügyi tanácsadói eskü alatt vallották, hogy nagyságrendekkel 
nyereségesebb lett a vállalkozása, miután kitette a cégért az üzlethelyisé-
ge elé. Jaroszláv úr ágálhat ez ellen kedvére, a tények magukért beszélnek. 
Számszerűsítve, a negyedéves jövedelme huszonhárom százalékkal növekedett! 
– Dzsindash leteszi az asztalra a nyomatot, és bal kézzel két, jobbjával pedig 
három ujját mutatja. – Hu-szon-há-rom százalékkal.

– A teringettét! – fakad ki Trúnyi.
Mulaghesh nem bírja tovább, a kezébe temeti az arcát szégyenében. Nem 

lett volna szabad leszerelnem.
– Honnan… – fortyan fel Jaroszláv.
– Már megbocsásson, Jaroszláv úr, de tudtommal enyém a szó! – szakítja 

félbe Dzsindash. – Köszönöm. Akkor folytatnám! A szajpúri parlament által 
1650-ben elfogadott Világi Rendeletek kimondják, hogy a Kontinens terü-
letén semmi szín alatt, még csak jelzés szinten sem szabad említést tenni az 
istenségekről. Mindegy, hogy valaki a bajsza alatt mormolja el egy istenség 
nevét, vagy vérvörös betűkkel pingálja a hegyoldalra, ugyanúgy törvénysértést 
követ el. Aki megemlékezik az istenekről – akármilyen formában is tegye –, 
megszegi a Világi Rendeleteket, s ezzel komoly büntetést von magára. Az 
pedig, hogy Jaroszláv úr komoly anyagi hasznot élvez a dologból, arra enged 
következtetni, hogy tudatosan, előre megfontolt szándékból…

– Szemenszedett hazugság! – sivítja Jaroszláv.
– …tette ki a vallásos tartalmú cégért. Az most mellékes, hogy a szimbólum 

senkire és semmire nem fejthette volna ki a hatását, hiszen az istenség, akire 
vonatkozott, már nem él. A lényeg, hogy Jaroszláv úr elismerte az istenség 
létét, így köteles kifizetni a rendeletekben foglalt bírságot… – Dzsindash 
ellenőrzi a jegyzeteit. – Vagyis tizenötezer drékelt.

A nézők megint mocorogni kezdenek, a fokozódó zsivaj betölti a termet.
Jaroszláv köpni-nyelni nem tud.
– Nem lehet… nem tehetik…
Dzsindash visszaül a pulpitusra. Önelégült mosolyt villant Mulagheshre. 

A kormányzó alaposan fontolóra veszi, ne törölje-e le az öklével a vigyort a 
képéről.

Mulaghesh azt kívánja, bárcsak mellőzhetné a sok páváskodást és színjáté-
kot. Általában úgy félévente kerül egy-egy Világi Rendeletekkel kapcsolatos 
eset a bíróság elé: a VR-hez fűződő jogsértések túlnyomó többségénél tár-
gyaláson kívüli megegyezés születik, Mulaghesh hivatala elrendezi az ügyet a 
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vádlottal. Csupán elvétve fordul elő, hogy valakiben van akkora elbizakodott-
ság, vagy érez annyi jogos felháborodást, hogy perre vigye a dolgot; ilyenkor 
aztán nevetségesen nagy hűhó kerekedik a tárgyalásból.

A kormányzó szétnéz a zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben; hátul még 
állnak is, mintha nem egy fárasztó helyhatósági eljárást jöttek volna megte-
kinteni, hanem egy látványos színielőadást. Valójában persze nem is a tárgyalás 
érdekli őket, gondolja Mulaghesh. Oldalvást sandít a pulpituson, majd Efrem 
Pangyüi üres székén állapodik meg a tekintete. Arra az emberre kíváncsiak, 
aki csak a bajt hozta rám…

Ha viszont egy VR-t sértő ügy mégis eljut a bíróságra, akkor szinte kivétel 
nélkül mindig elmarasztaló ítélet születik. Mulaghesh úgy emlékszik, hogy két 
évtizedes poliszkormányzói ciklusa alatt mindössze három vádlottat mentett 
fel. Mindig bűnösnek találjuk a vádlottat, ugyanis a törvény előírja, hogy meg kell 
büntetnünk őket, csak azért, mert a szokásaikat követik.

Megköszörüli a torkát.
– A vád visszavonult. Önt megilleti a viszontválasz, Jaroszláv úr! Ha kívánja, 

most élhet ezzel a jogával.
– De… ez nem igazság! – méltatlankodik Jaroszláv. – Maguk milyen ala-

pon beszélhetnek szabadon a jelképeinkről, a mi vallási szimbólumainkról, 
miközben nekünk meg van tiltva?

– A kormányzati negyed jogilag szajpúri felségterületen található. – Dzsin-
dash széles mozdulattal körbemutat a terem falai között. – A Világi Rendeletek 
ránk nem vonatkoznak, csak a Kontinens területén belül érvényesek.

– Hát ez… ez már mindennek a teteje! Ez már minden határon túlmegy… 
egyenesen… szentségtörés! – Haragjában kihúzza magát.

A tárgyalóteremre síri csend telepszik. Valamennyi szempár Jaroszlávra 
szegeződik.

Na, remek, morogja magában Mulaghesh. Egy újabb tiltakozó…
– Nincs joguk így bánni velünk! – folytatja Jaroszláv. – Elhordják a háza-

inkból a szakrális műalkotásokat, kifosztják és lerabolják a könyvtárainkat, 
letartóztatják a honfitársainkat, akiknek csak annyi a bűnük, hogy kiejtenek 
a szájukon egy nevet…

– Nem azért vagyunk itt, hogy megvitassuk a törvényeket, vagy a történel-
men rugózzunk – mondja Dzsindash.

– Nekünk viszont mindez életbevágó! A Világi Rendeletek értelmében nem 
ismerhetjük meg a saját történelmünket. Soha nem láthattam a jelképet, amit 
az előbb mutattak, és ami… ami…
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– A maga istenségének, Ahanásznak a jelképe – fejezte be helyette Dzsin-
dash.

Mulaghesh észrevette, hogy ketten is ott vannak a teremben Bulikov város-
atyái közül – ők a Kontinens lakóinak választott képviselői –, és izzó haraggal 
merednek Dzsindashra.

– Úgy van! – vágja rá Jaroszláv. – Mindent megtagadtak tőlünk! A saját 
istennőnket! A miénk volt!

A nézők hátralesnek a törvényszolgákra, arra számítva, hogy rohamot 
indítanak, és álltó helyében lekaszabolják Jaroszlávot.

– Meg sem próbálja cáfolni a vádakat, igaz? – jegyzi meg Trúnyi.
– Maguk… maguk hagyták, hogy az az ember… – Azzal Jaroszláv dr. Efrem 

Pangyüi üres széke felé bök. – …átlépje az országunk határait, elolvassa a 
történelemkönyveinket, a történeteinket, a legendáinkat… mindazt, amihez 
mi nem férhetünk hozzá! Amiről semmit nem tudunk!

Mulaghesh elhúzza a száját. Sejtette, hogy előbb-utóbb ide lyukadnak ki.
A kormányzó nagyon is tisztában van azzal, hogy történelmi léptékkel 

mérve a Szajpúr által kiépített nagyhatalmi hegemónia még csak gyerekci-
pőben jár. A nagy háború előtt Szajpúr több száz éven keresztül a Kontinens 
gyarmata volt – természetesen az istenségek hajtották uralmuk alá –, és ez a 
tény még élénken élt a bulikoviak zömének emlékezetében. Mi más oka lehet, 
hogy a városatyák úgy hivatkoznak a jelenlegi állapotokra – no persze, csak 
zárt ajtók mögött –, hogy „a gazdák görnyednek a szolgák rabigája alatt”?

Óriási felelőtlenség és ostobaság volt tehát a külügyminisztérium részé-
ről figyelmen kívül hagyni a térségben kialakult feszültséget, és lehetőséget 
biztosítani a köztiszteletben álló dr. Pangyüinek, hogy Bulikovba látogasson, 
és kutathassa a Kontinens történetét, miközben a Kontinens lakóinak tör-
vény tiltja a saját történelmük tanulmányozását. Mulaghesh figyelmeztette 
is a minisztériumot, hogy ezzel a döntéssel felkorbácsolják az indulatokat 
Bulikovban, és bizony beigazolódtak a félelmei. A professzor elvileg a béke 
és a kölcsönös megértés zászlaja alatt érkezett a városba, ám a bulikovi tar-
tózkodása sok mindent példázott, csak ezt nem: a kormányzónak meggyűlt 
a baja a különféle tüntetésekkel, fenyegetésekkel, sőt, egyszer tettlegességig 
fajultak a dolgok: valaki megdobta kővel dr. Pangyüit, ám elvétette a dobást, 
és véletlenül állcsúcson vágott vele egy rendőrtisztet.

– Az az ember – szegezte Jaroszláv a mutatóujját az üres székre – sértés 
Bulikovra és az egész Kontinensre nézve! Megtestesül benne Szajpúrnak a 
Kontinenssel szemben tanúsított mélységes megvetése!
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– Na, álljon meg a menet! – fortyan fel Trúnyi. – Ez azért mégiscsak túlzás 
egy kicsit…

– A jó doktor olyan anyagokat olvashat el, amiket rajta kívül senki más nem 
vehet a kezébe! – kiabálja Jaroszláv. – Elolvashatja mindazt, amit az apáink 
vagy a nagyapáink vetettek papírra!

– Engedélyt kapott rá a külügyminisztériumtól – közli Dzsindash. – Kö-
vetségi feladatokat lát el. Különben is, rég eltértünk a tárgy…

– Maguk nyerték meg a háborút, de ez nem jelenti azt, hogy azt csinálnak, 
amit akarnak! – vág vissza Jaroszláv. – És attól még, hogy vereséget szenved-
tünk, nem hagyjuk, hogy elvegyenek tőlünk mindent, ami fontos a számunkra!

– Ez az, adj nekik, Vaszilij! – rikkant valaki a terem hátsó feléből.
Mulaghesh az asztalra koppint a kalapácsával, mire a hangzavar egyből 

elcsitul. 
– Javítson ki, ha tévedek, Jaroszláv úr – sóhajt elcsigázottan –, de úgy veszem 

ki a szavaiból, hogy a viszontválasza végére ért.
– Én… én… nem ismerem el ennek a bíróságnak a joghatóságát! – krákogja 

rekedten.
– Jegyzőkönyvbe vettük. Trúnyi elnök úr, mi az ítélet?
– Ó, bűnös! – feleli Trúnyi. – Abszolút bűnös. Az nem kifejezés.
A közönség tekintete Mulagheshre vándorol. Jaroszláv a fejét rázza, és 

némán tátogja: „Ne!”
Muszáj rágyújtanom, gondolja Mulaghesh.
– Jaroszláv úr! – szólal meg. – Ha a vádemeléskor nem tagadta volna a 

bűnösségét, akkor enyhébb bírságot szabtunk volna ki. Ön azonban a bíróság 
javaslata, illetve a személyes jó tanácsom ellenére ragaszkodott hozzá, hogy 
perre vigye az ügyet. Bizonyára nem szorul magyarázatra, hogy Dzsindash 
főügyész súlyosan terhelő bizonyítékokat vezetett elő magára nézve. Továbbá 
egyetértek az ügyész úrral. Nem az a dolgunk, hogy történelemleckét adjunk 
egymásnak, pusztán a jelenre gyakorolt hatásukat kell szem előtt tartanunk. 
Ilyenformán sajnálattal kell közölnöm, hogy nincs más választásom…

A tárgyalóterem ajtaja hangos döndüléssel kivágódik. Hetvenkét fej fordul 
egyszerre arrafelé.

Alacsony szajpúri tisztviselő áll a küszöbön. Ideges, láthatóan fel van dúlva. 
Mulaghesh felismeri a fickót: a hogyishívják az, valami Pitrij, a követségről… 
Trúnyi egyik csicskása…

Pitrij nagyot nyel, és remegő lábakkal a bírói pulpitus felé botorkál a pad-
sorokat elválasztó folyosón.
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– Parancsoljon! – mondja Mulaghesh. – Van valami sürgős közlendője, 
amiért megszakította a tárgyalás menetét?

Pitrij felé nyújtja a kezét: egy összehajtogatott üzenetet szorongat. Mula-
ghesh elveszi a papírlapot, szétbontja, majd elolvassa a szöveget:

EFREM PANGYÜIT HOLTAN TALÁLTÁK AZ IRODÁ-
JÁBAN A BULIKOV EGYETEMEN. A JELEK IDEGEN-
KEZŰSÉGRE VALLANAK.

Mulaghesh felemeli a tekintetét, és rádöbben, hogy a teremben lévők mind 
őt bámulják.

Az ördögbe ezzel a nyavalyás tárgyalással! – gondolja. – Ezek után végképp 
nincs semmi jelentősége.

A kormányzó megköszörüli a torkát.
– Jaroszláv úr… olyan eseményekről értesültem, melyek fényében kénytelen 

vagyok hátrébb rangsorolni a maga ügyét a fontossági listán.
– Tessék? – rökönyödik meg Dzsindash és Trúnyi.
– He? – vonja össze a szemöldökét Jaroszláv.
– Kijelenthetjük-e, Jaroszláv úr, hogy megtanulta a leckét? – kérdi Mula-

ghesh.
Két kontinenslakó surran be a tárgyalóterem ajtaján. A tömegben kiszúrják a 

barátaikat, és súgnak valamit a fülükbe. Kisvártatva futótűzként söpör végig a hír 
a hallgatóság soraiban. – Meggyilkolták? – szalad ki az egyikük száján hangosan.

– Mármint… milyen leckét? – kérdez vissza Jaroszláv.
– Nem kertelek, Jaroszláv úr! – közli Mulaghesh. – Van-e annyi sütnivalója, 

hogy a jövőben nem fog közszemlére tenni nyilvánvaló módon isteni eredetű 
jelképeket a vásárlók becsábítása érdekében?

– Mit jelentsen ez? – súgja oda Dzsindash. Mulaghesh odacsúsztatja neki 
az üzenetet; a férfi gyorsan átfutja, aztán kifut az arcából a vér. – Te jó ég! 
A tenger vigye el…!

– Agyonverték…! – hallatszik a közönségből.
Mostanra Bulikov összes lakója tudomást szerezhetett róla, gondolja Mula-

ghesh.
– Nekem… van – feleli Jaroszláv. – Mármint… nem fogom.
Közben Trúnyi is elolvasta az üzenetet. Elkerekedik a szeme, és dr. Pangyüi 

üres székére mered, mint aki arra számít, hogy egyszer csak ott terem a pro-
fesszor hullája.
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– Helyes válasz – nyugtázza Mulaghesh. Az asztalra csap a kalapácsával. – 
A rám ruházott hatalomnál fogva ezúttal eltekintek a tiszteletre méltó Trúnyi 
elnök úr véleményétől, és ejtem a vádakat. Szabadon távozhat.

– Valóban? Elmehetek? – álmélkodik Jaroszláv.
– El – bólint Mulaghesh. – És ha lehet egy javaslatom: tüstént gyakorolja 

is a távozáshoz való jogát!
A lármás tömegben teljes fejetlenség uralkodik. Valaki túlharsogja a zsivajt: 

– Meghalt! Vége van, mint a botnak! Vivát, vivát! Ó, de édes a győzelem!
Dzsindash belesüpped a székébe, mint akinek kitépték a gerincoszlopát.
– Most mihez kezdünk? – kérdi Trúnyi.
Egy újabb hang kerekedik felül a közönségben: – Nem! Nem! Vajon kit 

küldenek ezután?
Rögtön megkapja a választ: – Nem mindegy?
– Hát nem értitek? – sápítozik az iménti hang. – Újra le fognak rohanni 

minket! Kezdődik elölről a megszállás! Most jön a feketeleves!
Mulaghesh arrébb tolja a kalapácsát, és jólesően rágyújt egy szivarkára.

* * * *

Vajon hogy csinálják, tűnődik Pitrij. Hogyan érezheti magát bárki is normálisnak 
Bulikov városában a szó valamennyi értelmében, miközben a városfal mellett 
üldögél, vagy egyáltalán csak ott él a közvetlen közelségében, látótávolságra tőle, 
magas ablakokból, leeresztett zsalugáterek vagy behúzott függönyök mögül kém-
lelve kifelé? Pitrij igyekszik elterelni róla a figyelmét. Az órájára sandít, amely 
öt percet késik, és egyre lassabban ketyeg. A körmeit nézegeti – viszonylag 
ápolt mindegyik, kivéve a kisujját, melynek körömágya nem kis bosszúságára 
folyton berepedezik. A végén már az állomásfőnökre téved a tekintete, aki 
meredt szemmel bámulja. Aztán egy ponton túl nem bírja tovább, és mégis-
csak vet egy óvatos pillantást balra, kelet felé, oda, ahol a megrendítő fehér 
falak várakoznak…

A városfal sima, csupasz és tejfehér. Sehol egy repedés, pedig már ezer éve 
áll. Pitrij meg sem kísérel ellátni a tetejéig: az vagy kétszáz méterrel feljebb 
a szmogtengerbe vész.

A szmogból kicsapódó kosz örökösen megtelepszik Bulikov falainak pere-
mén. Olyan, mintha vonzanák a szürkeséget, mintha nem is egy várost övez-
nének, hanem egy roppant alagutat zárnának közre, amely az égből ereszkedik 
alá, és nem engedi kiszökni a levegőt.
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A tudat, hogy ez az irracionális félelem szinte egy az egyben megfelel a 
valóságnak, egy cseppet sem vigasztalja Pitrijt.

Újfent megnézi, mennyi az idő, majd számolgatni kezd. Vajon késik a vonat? 
Késhetnek-e egyáltalán az ilyen rendhagyó utasokat szállító vonatok? Talán 
elfelejtették értesíteni a mozdonyvezetőt – bárki is legyen az –, hogy a sürgöny 
tisztán és világosan a hajnali három órát jelölte meg érkezési időpontnak, és 
nem gondolt bele, hogy számos magas beosztású hivatalnok ugyancsak komo-
lyan veszi a titkos találka lebonyolítását? Mondjuk, az is lehet, hogy senkit sem 
érdekel, hogy a vonat elé menesztett egyfős fogadóbizottság korgó gyomorral, 
dideregve, szorongva várakozik a fehér falak tövében, és gyakorlatilag teljes 
halálfélelemben állja az állomásfőnök fakókék tekintetét.

Pitrij felnyög. Ha a pályaudvar peronján érné a halál, és leperegne a szeme 
előtt az egész élete, mielőtt kilehelné a lelkét, az a film nagy valószínűséggel 
unalomba fulladna. Hajdan arról álmodozott, hogy a szajpúri nagykövetségen 
betöltött állása majd csupa izgalmat és különleges élményt tartogat számára, 
és soha nem látott, egzotikus helyekre repíti (ahol persze egzotikus nőkkel 
ismerkedhet majd meg). Ehhez képest az ideje nagy részét a várakozás tette 
ki. A nagykövetség igazgatóhelyettesének személyi asszisztenseként megtanult 
változatos monotóniával elébe nézni az egyhangúnak ígérkező eseményeknek, 
és a csigalassúsággal vánszorgó percmutató megfigyelését is tökélyre fejlesz-
tette. Hamar megállapította, hogy a személyi titkárok elsődleges feladata a 
hivatali munkanapok idegőrlő babra-munkáinak átvállalása a főnökeiktől.

Pitrij megint az órájára néz. Talán még húsz perc. A lehelete elvegyül a 
párával. A tenger vigye el ezt a borzalmas munkát!

Megfordul a fejében, hogy talán kérelmezhetné az áthelyezését. Tulajdon-
képpen bőven van lehetőség az országban egy szajpúri számára: a Kontinenst 
négy körzetre lehet osztani, amelyeket egy-egy regionális kormányzó irányít; 
egy szinttel lejjebb helyezkednek el a hierarchiában a poliszkormányzók, 
akik a Kontinens városi agglomerációi felett bábáskodnak; végezetül pedig 
ott vannak a követségek, amik… nos, őszintén szólva, Pitrijnek csak ködös 
sejtései vannak arra nézvést, hogy mire is terjed ki a hatalmuk. Az biztos, hogy 
kulturális ügyekben járnak el, ez pedig azzal jár, hogy estélyeket tartanak.

Az állomásfőnök kidugja a fejét az irodájából, és a peron széléhez battyog. 
Menet közben hátrapillant Pitrijre. A fiatal titkár mosolyogva biccent. Az 
állomásfőnök szemügyre veszi Pitrij fejkendőjét, kurta, fekete szakállát, kétszer 
a levegőbe szimatol – „salótaszagot érzek” –, aztán sanda szemmel méregetve 
megfordul, és visszasétál az irodájába, mintegy némán figyelmeztetve: Tudom, 
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hogy idekint sündörögsz, eszedbe ne jusson meglovasítani valamit! Mintha lenne 
mit ellopni egy kihalt vasúti pályaudvarról.

Gyűlölnek minket, gondolja Pitrij. Persze nincs ebben semmi meglepő. 
Pitrij még nem dolgozik régóta a követségen, de ez idő alatt kénytelen volt 
megbarátkozni a gondolattal, hogy közutálatnak örvendenek. Arra kérjük őket, 
hogy borítsanak fátylat a múltra. De vajon képesek-e rá? Képes lehet-e rá bárki, 
beleértve magunkat is?

Pitrij még így is alábecsülte a helyiek gyűlöletének valódi természetét. Ak-
kor fogta fel csak igazán, amikor megérkezett Bulikovba, és megpillantotta a 
csupasz falakat meg az üres kirakatokat, az eltávolított képek és faragványok 
helyén maradt kereteket és felületeket; saját szemével látta, hogy a bulikoviak 
hogyan tüntetnek tétova semmittevésükkel… Talán nem tudatosan tették, 
de mintha tudták volna, hogy a hódolatukat kellene kifejezniük, és mivel 
ezt nem tehették, tanácstalanul ténferegtek ide-oda. A városban csavarogva 
olyan tereken vagy zsákutcáknál lyukadt ki, amelyek egykor vallási kegyhelyek 
voltak – csodaszép szobor emelkedett a közepükön vagy tömjénfüstbe bur-
kolózó oltár, és ahol most a magányos padok és lámpaoszlopok céltalansága 
szinte üvöltött.

Szajpúrban az az általános vélekedés, hogy a Világi Rendeletek életbelépése 
óta eltelt hetvenöt évben minden várakozást felülmúló sikerrel fékezték meg és 
nevelték át a Kontinens zúgolódásra hajlamos lakóit. Pitrijben viszont bulikovi 
tartózkodása alatt egyre erősödött az az érzés, hogy a rendeletek látszólag ugyan 
megoldottak minden problémát – végtére is tagadhatatlan, hogy Bulikovban 
egy lélek sem dicsőíti, említi meg, vagy hozza szóba az istenségeket semmilyen 
formában, vagy ha mégis, akkor csak zárt ajtók mögött –, valójában csődöt 
mondtak.

A város mindent tud. A város nem felejt. A múlt mélyen a csontjaiba ivódott, 
bár jelenleg csak néma hallgatásával beszél a lakóihoz.

Pitrij vacogva áll a hidegben.
Maga sem tudja eldönteni, hol lenne szívesebben: a pályaudvaron, vagy a 

követségen, amely dr. Efrem Pangyüi meggyilkolását követően felbolydult 
méhkassá változott. A távírógépek úgy okádták magukból az üzeneteket, 
akár a záróra után rókázó részeg kocsmatöltelék az olcsó bort. A telefonok 
szüntelenül berregtek. A titkárnők egyik irodából a másikba rohangáltak, és 
vadul szúrták fel cetlijeiket az íróasztalon lévő tüskékre, mintha karóba akarták 
volna húzni a rájuk írtakat.
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Majd egyszer csak befutott egy távirat, melynek láttán mindenki elhallga-
tott. Az üzenet így szólt:

THIVANI K-ATT MENESZTVE BULIKOVBA STOP ÉR-
KEZÉS MOROV PÁLYAUDVARRA 3:00 STOP VTS512

Az üzenet végén szereplő kód egyértelműen arra utalt, hogy nem a polisz-
kormányzó bocsátotta ki, hanem a regionális hivatal, márpedig egyedül ők 
tudnak közvetlen, azonnali kapcsolatot létesíteni Szajpúrral a Kontinens 
területén. A kommunikációs osztály titkára ennélfogva vészterhes hangon 
kijelentette, hogy a táviratot akár át is irányíthatták a Déltengeren túlról, 
egyenesen a Külügyminisztériumból.

Heves vita támadt arról, hogy kit is küldjenek ki ez elé a Thivani nevezetű 
egyén elé, akit bizonyára a professzor halála miatt menesztettek a városba, 
gyors és rettenetes megtorlást helyezve kilátásba. Hiszen dr. Efrem Pangyüi 
Szajpúr legragyogóbb koponyái és legnagyobb becsben tartott alakjai közé 
tartozott, nem igaz? És diplomáciai minőségében minden idők egyik legna-
gyobb tudományos kutatását akarta elvégezni, ugye? Viszonylag hamar eldőlt 
tehát, hogy a fiatal, lelkes, vidám természetű Pitrij a legalkalmasabb ember 
a feladatra – már csak azért is, mert a döntés meghozatalának pillanatában 
nem tartózkodott a teremben.

A kódolt megfogalmazás azonban némi megütközést keltett a hivatali dol-
gozókban. A K-ATT rövidítés ugyanis a „kultúrattasét” takarta. Miért küldenek 
hozzájuk egy kultúrattasét? Nem ők a minisztérium legalantasabb kasztja? 
A többségük frissen végzett egyetemista, még a fenekükön a tojáshéj, csak 
azért veszik fel őket, mert két, három vagy négy nyelven beszélnek, és gyakran 
egészségtelen mértékű vonzalmat táplálnak más országok kultúrája és történel-
me iránt, amit az urbánus szajpúriak visszataszítónak találnak. A kultúrattasék 
nem sok vizet zavarnak, fogadásokon és gálákon vesznek részt, de ott is csak 
dísznek vannak. Miért egy ilyen jelentéktelen tisztviselőre bízzák az elmúlt 
évtized legsúlyosabb diplomáciai válságának megoldását?

– Mi van, ha nincs is semmi köze a botrányhoz? – gondolkozott Pitrij 
hangosan a nagykövetségen. – Talán csak véletlen egybeesés.

– Badarság, tuti nem véletlen – vágta rá Nyigyajin, a követség kommuni-
kációs osztályának igazgatóhelyettese. – A távirat alig néhány órával az után 
érkezett, hogy hírt adtunk a professzor haláláról. Ez a válaszlépésük.
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– De akkor miért csak egy kultúrattasét küldenek? Ennyi erővel útnak 
indíthattak volna egy vízvezeték-szerelőt vagy egy hárfaművészt is.

– De mi van akkor – morfondírozott Nyigyajin –, ha Thivani úr valójában 
nem is kultúrattasé? Talán valami egészen más.

– Arra céloz, hogy a távirat… valótlanságot állított? – kérdezte Pitrij, mi-
közben felemelte a kezét, és a fejkendőjén keresztül megvakarta a feje búbját.

Nyigyajin csüggedten csóválta a fejét.
– Ejnye, Pitrij! Hogy a csudába keveredtél te a minisztériumba?
Hogy vinne el az ördög, Nyigyajin! – fortyog Pitrij a hidegben. – Egy kanál 

vízben meg tudnálak fojtani! De egyet se félj! Fogok én még táncolni a te meseszép 
barátnőddel, hogy belém szeressen, és ágyba bújjon velem, ahol majd rajta kaphatsz 
bennünket, hogy a féltékeny rémülettől gyökeret verjen a lábad, te utolsó…

Pitrij ekkor rájön, mekkora szamár volt. Nyigyajin úgy értette, hogy Thivani 
inkognitóban utazik, kultúrattasénak álcázva magát, holott valójában egy 
magas rangú, operatív titkos ügynök, aki beszivárog az ellenséges vonalak 
mögé, hogy leverje a Szajpúr elleni lázadást. Pitrij lelki szemei előtt egy jól 
megtermett, szakállas fickó jelenik meg, a vállán átvetett fegyverszíjról grá-
nátok lógnak, tőr villog a fogai között, melynek pengéje árnyak rejtekében 
ontott vért… Minél tovább gondolkodik rajta, annál jobban megrémül ettől a 
Thivanitól. Talán úgy fog előbújni a vasúti kocsiból, akár egy dzsinnifrit, borzong 
Pitrij, lángok lobbannak a szeméből, és fekete mérget okád a szájából.

Kelet felől dübörgés támad. Pitrij a városfal tövében lévő parányi nyílást 
kémleli. A távolból olyan, mintha egy rágcsáló fúrt volna lyukat a falba, holott 
a valóságban csaknem kilenc méter magas.

A sötét hézagot elárasztja a fény. Valami megvillan, élesen felvisítanak a 
kerekek, és a vonat zakatolva robban elő az alagútból. 

A járművet csak nagy jóindulattal lehet vonatnak nevezni: a leharcolt, 
rozsdamarta mozdony mindössze egy nyomorúságos kis személykocsit húz 
maga után. A szerelvény úgy fest, akár egy bányavárosból elszabadult csille, 
mely tárnától tárnáig szállítja a munkásokat. Semmiképp sem illik egy nagy-
követhez… még egy kultúrattasé számára is rangon aluli volna.

A vonat morogva fékez le a peron előtt. Pitrij a nyakába kapja a lábát, és 
az ajtó előtt terem; háta mögött összekulcsolja a kezét, és büszkén kidülleszti 
a mellkasát. Be van gombolva a zubbonya? Nem csúszott félre a fejkendője? 
Kifényesítette a váll-lapját? Nem emlékszik rá. Kapkodva megnyalja a hü-
velykujját, és dörgölni kezdi az egyik váll-lapot, ám ekkor zsanér nyikordul, 
kitárul a vasúti kocsi ajtaja, és a lépcső tetején ott áll…
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Egy vörös folt. Nem, nem is vörös… bordó. Kitölti az ajtókeretet, mintha 
posztót aggattak volna rá. Aztán a posztó meglebben, és Pitrij észreveszi, 
hogy fehér vászoncsík osztja ketté, melynek közepén gombok sorakoznak…

Szó sincs posztóról. Egy mély bordó kabátot viselő férfi felsőteste tornyo-
sul fölé. Pitrij soha életében nem látott még ekkora embert… valóságos óriás!

Az óriás kihajtogatja magát az ajtóból, és leszáll a vasúti kocsiról. Talpa, 
mint két malomkő, megreccsennek a deszkák a súlya alatt. Pitrij botladozva 
hátrébb vonul, hogy helyet adjon neki. Az óriás hosszú, vörös kabátjának 
alsó szegélye az ormótlan fekete csizma szárát súrolja, nyitott nyakú inge 
elé nem kötött sálat, széles karimájú, szürke kalpagját hetykén viseli, akár 
egy kalózvezér. Jobb kezén puha szürke kesztyű, balján semmi más, csak 
egy aranyból szőtt karkötő – meglepően nőies csecsebecse. Két méternél is 
magasabb, képtelenül széles vállú, bikanyakú férfi, viszont nincs rajta egy 
gramm zsírfelesleg sem: az arca szikár, már-már beesett, és olyan vonásokkal 
rendelkezik, melyekről Pitrij soha nem gondolta volna, hogy valaha viszont-
látja egy szajpúri diplomatán. Sápadt bőrét rózsaszín sebhelyek tarkítják, 
szakálla és haja szalmaszőke, a szeme pedig – az az egy, amelyik még ép, a 
másik helyén ugyanis sötét, mély üreg tátong – világoskék, majdhogynem 
szürkésfehér.

Pitrij egy drejlinggel áll szemben. Az Észak szülöttével. Minden jel arra 
mutat, akármilyen valószínűtlen legyen is, hogy a kulturális attasé a hegyla-
kó barbárok közé tartozik, akik Szajpúrban és a Kontinensen is idegennek 
számítanak.

Ez volna a minisztérium reakciója? – csodálkozik Pitrij. – Milyen rémesen 
elhibázott válaszlépés!

Az óriás rezzenéstelen, szenvtelen tekintettel bámul Pitrijre, mintha nem 
tudná eldönteni, hogy megéri-e eltaposni ezt a kis szajpúri vakarcsot.

Pitrij esetlenül meghajol.
– Üdvözlöm, Thivani attasé úr, B-b-Bulikov cso-cso-csodálatos városában! 

A nevem Pitrij Szuturasni. Jól utazott?
Néma csend.
Pitrij nem egyenesedik ki, csak a fejét szegi fel. Az óriás merőn néz le rá, 

és egyik szemöldökét enyhén, lekicsinylően felvonja. Talán szórakozik rajta?
Az óriás háta mögött valaki megköszörüli a torkát. A férfi se szó, se beszéd 

sarkon fordul, és az állomásfőnök fülkéje felé csörtet.
Pitrij a fejét vakarva figyeli a távozó alakot. Újabb köhintés hallatszik, és 

Pitrij észreveszi, hogy ácsorog még valaki az ajtóban.
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Sötét bőrű, alacsony szajpúri nő, még Pitrij is magasabb nála. Az öltözéke 
meglehetősen egyszerű – kék kabátjában és köpönyegében nincs semmi fel-
tűnő, hacsak nem a szajpúri szabása –, és szódásszifon vastagságú szemüveg 
mögül fürkészi Pitrijt. Rövid karimájú kék kalapot visel, melynek szalagjába 
krepp-papírból hajtogatott orchideát tűzött. Pitrijt valami oknál fogva zavarba 
hozza a nő tekintete. Míg az óriás szeme meg sem rebbent, mintha csak egy 
lelketlen test ablaka lett volna, addig a nőnél épp az ellenkezőjét tapasztalja: 
a kerek, lágy, sötét szempár úgy csillog, mint a víz egy mély kút fenekén, 
melyben halak ficánkolnak.

A nő elmosolyodik. Nem egy szívélyes mosoly, de éppenséggel nem is tel-
jesen örömtelen, azt a fajta mosolyát veszi elő, amit csak kivételes alkalmakra 
tartogat, mint az értékes ezüst étkészletet, amit aztán gondosan letörölve 
visszatesz a helyére.

– Köszönöm, hogy elénk jött ezen a kései órán – szólal meg a nő.
Pitrij meredt szemmel bámulja, aztán visszanéz az óriásra, aki az állomás-

főnök gondterhelt arckifejezésére ügyet sem vetve bepréseli magát a vasúti 
irodába.

– Thivani attasé… izé… asszony?
A jövevény bólint, majd leszáll a vonatról.
Egy nő? Thivani egy nőszemély? Miért nem szóltak…
Ó, hogy a tenger vinné el a kommunikációs részleget! Hazug pletykafészkek 

gyülekezete!
A nő így szól:
– Ha nem tévedek, akkor Trúnyi elnök úr a gyilkossági ügy utóhatásaival 

foglalkozik. Különben bizonyára személyesen jött volna elénk, nem igaz?
– Ööö… – Pitrij nem szívesen vallaná be, hogy nagyjából ugyanannyira 

ismeri Trúnyi szándékait, mint a csillagok mozgását az égen. 
A nő türelmesen pislog a szemüvege mögött. A csend ólomsúllyal nehezedik 

Pitrijre. Kétségbeesetten töri a fejét, mit is mondhatna, de semmi nem jut az 
eszébe. De valamit muszáj kinyögnie.

– Szeretettel üdvözlöm Bulikovban! – Ez de béna! Bármi jobb lett volna. 
Mégis így folytatja: – Remélem, kellemesen telt az útja. – Kellemesen?! Van-e 
még lejjebb?

A nő még egy pillanatig rajta tartja a tekintetét.
– Mi is a neve? Pitrij?
– I-i-igen – habogja Pitrij. Kiáltás harsan a hátuk mögül. Pitrij odakapja a 

fejét, Thivani azonban meg sem moccan, érdeklődve figyeli, akár egy bogarat. 
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Pitrij látja, ahogy az óriás kirángat valamit az állomásfőnök kezéből – vala-
milyen csíptetős írótáblát –, amit a vasutas egyáltalán nem vesz jó néven. Az 
óriás előregörnyed, leveszi a szürke kesztyűt a jobb kezéről, széttárja az ujjait, 
és megmutat… valamit. A céklavörös arcú állomásfőnök egyszeriben elsápad. 
Az óriás letép egy papírlapot az írótábláról, visszaadja az állomásfőnöknek, 
és faképnél hagyja.

– Kicsoda…
– A titkárom – feleli Thivani. – Sigrud.
Az óriás elővesz egy gyufát, tüzet sercint a körmén, és felgyújtja a papírlapot.
– A ti-ti-titkára? – dadogja Pitrij.
A lángok az óriás ujjait nyaldossák. Ha érez is fájdalmat, semmi jelét nem 

mutatja. Amikor úgy ítéli meg, hogy a papír kellően megégett, ráfúj egyet – 
huss –, és a pernye elszáll a peron fölött. A férfi ismét belebújik a kesztyűjébe, 
és fagyosan végigméri az állomás épületét.

– Úgy van – felel Thivani. – Most pedig, ha nem nagy fáradság, szeretnék 
egyenesen a nagykövetségre menni. Értesítették-e a jövetelemről Bulikov 
elöljáróit?

– Nos, hát, izé… 
– Értem. A professzor holtteste az önök felügyelete alá került?
Pitrijnek vadul cikáznak a gondolatai. Talán most villan át először az agyán, 

hogy vajon mi történhet az emberek testével a halál után… ez most hirtelen 
sokkal fogósabb kérdésnek tűnik, mint az, hogy hová tűnik a lélek.

– Értem – mondja Thivani. – Kocsival jött?
Pitrij bólint.
– Volna szíves odakísérni?
Pitrij zavarában megint csak biccenteni tud. Elvezeti az attasét az árnyas 

pályaudvaron keresztül az egyik hátsó sikátorban hagyott kocsihoz. Miközben 
mutatja az utat, képtelen megállni, hogy ne lesegessen hátra a válla felett a nőre.

Ezt a nőt küldték Bulikovba? Ezt a pöttöm, fejhangon beszélő, szürke 
kisegeret? Miben reménykedhet, mit érhet el ebben a végtelenül ellenséges, 
gyanakvással teli városban? Megéri vajon egyáltalán a reggelt?
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Számos kutató erőfeszítése ellenére, megannyi lelet és forrás feltárá-
sa után mindmáig a sötétben tapogatózunk az istenségek kinézetét 
illetően. Nem rendelkezünk róluk semmilyen vizuális reprezentáci-
óval. A szobrok, festmények, freskók, domborművek és fafaragások 
megfoghatatlanul, zavarosan ábrázolják őket. Például, Kolkánt az 
egyik képen egy fa tövében lévő, simára koptatott kő szimbolizálja; 
a következőn viszont már sötét hegyorom a tűző nap alatt; megint 
máshol agyagból gyúrt emberalakként trónol egy magas bércen. És 
ez még a jobbik eset, van rosszabb is az egymásnak ellentmondó 
ábrázolásoknál. Néha csak egy homályos paca látszik az alkotásokon, 
színfolt a levegőben, kósza ecsetvonás, semmi több. Gondoljunk arra, 
hogy amennyiben hihetünk a kontinentális művészettörténészeknek, 
akkor a Dzsukov nevű istenséget csak és kizárólag sűrű rajokban 
kavargó seregélyek képében jelenítették meg.

A témában született tanulmányok is azt bizonyítják, hogy nehéz 
bármilyen konklúziót leszűrni az elszórt morzsákból. Adja magát a 
kérdés: lehetséges-e, hogy a műalkotáson szereplő lények ragaszkodtak 
a homályos ábrázolásmódhoz? Ám természetesen azt sem zárhatjuk 
ki, hogy a művészek a rendelkezésükre álló, hagyományos eszközökkel 
nem tudták volna rendes valójukban megörökíteni modelljeiket.

Talán a Kontinens egyetlen lakója sem tudta, mit is lát pontosan. 
Az istenségek pedig magukkal vitték a titkukat a sírba.

Az idő minden élő és élettelen dolgot némaságra kárhoztat. Úgy 
látszik, ez alól az istenek sem kivételek.

Dr. Efrem Pangyüi: A kontinentális művészet világa
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Meg kell nevelnünk őket

A kulturális attasé a várost szemléli.
A düledező boltíveket, a megroggyant, súlyos árkádokat, a rozoga tornyokat, 
a zegzugos utcákat. A kopott csipkézetet az épületek homlokzatán, a félig 
beomlott kupolák hiányos cserépburkolatát, a korom szennyezte lunetta-
domborműveket, a megvetemedett, betört ablaküvegeket. Nézi a tömzsi, ron-
gyokba öltözött embereket, akik ovális kapualjak és oszlopcsarnokok alatt 
botorkálnak – koldusok a kísérteties csodák városában. Semmi olyat nem lát, 
amire ne számított volna, a sivár romok mégis megmozgatják a fantáziáját, 
és megpróbálja elképzelni, milyen lehetett a város hetven, nyolcvan, vagy akár 
kilencven évvel korábban…

Bulikov. A Falak Városa. A Szent Hegy. A Világ Székhelye. A Lépcsőváros.
Ez utóbbit sosem tudta mire vélni. Odáig rendben volt, hogy falakkal, 

hegyekkel meg székhelyekkel szívesen büszkélkedik el az ember. De hogy 
jönnek ide a lépcsők?

Ashara – a barátainak csak Shara – most végre rájön a dolog nyitjára. 
Lépcsők vezetnek mindenhova, de ugyanakkor sehova sem. Roppant lép-
csősorok szöknek a magasba egészen váratlanul a járdaszegély mellől, végig a 
domboldalon; másutt szabálytalan lépcsőfokok kígyóznak lefelé a lejtőn, akár 
egy csörgedező patak; néha meg a semmiből teremnek a gyanútlan járókelő 
előtt, mint a zuhatagok vadvízi evezés során, és alig néhány méterre tágas 
panoráma nyílik a lába alatt…

A lépcsőváros új keletű elnevezés lehet. Csak a háború után születhetett 
meg. Amikor minden… széthasadt.

Szóval így néz ki a Villanás, gondolja Shara. Jobban mondva, ezt művelte…
Kíváncsi lenne, vajon hová vezethettek a lépcsők a háború előtt. Nem oda, 

ahová most, az egyszer biztos. Nem bírja felfogni, hogy tényleg itt van, hogy 
minek köszönheti, hogy itt lehet. Az egész olyan valószínűtlen…

Bulikov. Az istenek városa.
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Shara kifelé bámul a kocsi ablakán. Hajdan Bulikov volt a legnagyobb vá-
ros az egész földkerekségen, most meg romokban hever. A lakosok azonban 
foggal-körömmel ragaszkodnak hozzá: a világ harmadik vagy negyedik leg-
népesebb városa maradt, jóllehet egykori méretének töredékére zsugorodott. 
Miért nem költöznek el innen? Mi köti az embereket a torzóban maradt, 
kizsigerelt, árnyas, rideg épületekhez?

– Nem fájdul meg a szeme? – kérdi Pitrij.
– Tessék? – rökönyödik meg Shara.
– Nekem sokszor káprázott a szemem, amikor még csak ismerkedtem a 

várossal. Nézelődés közben azon kaptam magam, hogy egyes helyekkel nincs 
minden… rendben. Egészen beleszédültem. Állítólag régen jóval gyakrabban 
tapasztaltak hasonló jelenségeket. Manapság egyre ritkábban fordul elő ilyesmi. 

– Milyen érzés, Pitrij? – firtatja Shara, noha tudja a választ, hisz éveken át 
olvasott és hallgatott beszámolókat a bulikovi érzékcsalódásokról.

– Hát… nem is tudom. Mintha tükörbe néznék.
– Tükörbe?
– Nem, ez rossz hasonlat. Inkább olyan, mint egy ablak, csak ebből az ab-

lakból olyan tájra nyílik kilátás, amely többé már nem létezik. Nehéz szavakba 
önteni. De ha majd belefut a dologba, úgyis fel fogja ismerni.

Shara kötve hiszi, hogy valaha meg bírná szokni a falak látványát. Egyes 
szakaszain mintha a nagy semmi terpeszkedne, szinte egybefolyik az éjsza-
kával, és csak a távoli végeken, ahol a falak elkanyarodnak, ott törik meg a 
fény a görbületen, és Shara ekkor eszmél rá, hogy a sima felület nem lapos, 
hanem gömbölyű, valósággal körbezárja, csapdába ejti…

Felülkerekedik benne történész énje, pedig hírszerzői ösztönei azt súgják, 
ne hallgasson rá. Az egyik azt duruzsolja: „Nézd csak a boltíves kapualjakat, az 
utcaneveket, a városfal síkját megtörő fodrokat és horpadásokat!” Mire a másik: 
„Az emberekre koncentrálj! Figyeld meg, merre járnak, vedd észre, hogy hátul is 
van szemük!”

Alig néhányan lézengenek az utcákon – elvégre rég elmúlt éjfél. Ha valaki 
mégis szembejön velük, azok kivétel nélkül a Kontinensen élők tipikus külső 
személyiségjegyeit viselik magukon: stramm, mokány figurák, lábuk, mint a 
fatörzs, sötét az ábrázatuk, sötét a kezük, csak a karjuk és a nyakuk világosabb. 
Az épületek aránytalanul kicsinek tűnnek: Shara kinéz az ablakon, amikor a 
kocsi megmászik egy dombot, és földszintes, lapos házak dzsungele terül el 
körülötte, egészen a túlsó oldalon magasodó városfalig. Nincs hozzászokva 
a tágasság érzetéhez.
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A városkép valaha impozánsabb volt, emlékezteti magát. Még a háború előtt. 
A zavarba ejtően üres égbolt azonban elgondolkodtatja. Hogy lehet, hogy ennyi 
minden tűnt el egyszerre, egyik pillanatról a másikra?

– Gondolom, nem mondok újdonságot – szólal meg Pitrij –, de nem árt 
kocsival közlekedni a követség környékén. Elég… rossz hírű negyed. Azt 
beszélik, hogy a követség megalapítását követően a rendes szomszédok nagy 
része máshová költözött. Nem akartak salóták közelében élni.

– Ja, tényleg – mondja Shara. – Meg is feledkeztem az itteni gúnyne-
vünkről. – Most már emlékszik: a mogyoróhagymáról, más néven salottáról 
kapták a nevüket, mondván, a szajpúri konyhában minden második ételt azzal 
fűszereznek. Ami persze nettó hülyeség: egy magára valamit adó szajpúri a 
fokhagymát részesíti előnyben.

A nő Sigrudra pillant. Az óriás maga elé mered. Ha minden igaz. Sigrudnál 
sosem lehet megállapítani, figyel-e valamire. Teljes mozdulatlanságban, szo-
bormereven ül a helyén, úgy tűnik, mint aki rá sem hederít a külvilágra. Min-
denesetre nem alélt el a várostól, és nem is érdekli különösebben. A kocsikázás 
csak egy újabb esemény a sok közül, mely a megítélése szerint nem tartogat 
veszélyeket a számukra, így neki sem kell erőszakhoz folyamodnia, felesleges 
tehát a városra pazarolnia a figyelmét.

Shara megpróbálja kicsit pihentetni az agyát, mert az elkövetkező órákban 
ingoványos talajra lép, nem lesz könnyű dolga. Ezen kívül pedig mindent el-
követ, hogy elterelje a figyelmét arról a fránya gondolatról, ami azóta emészti, 
hogy előző nap kihúzta az Ahanasztánból érkezett távirati tekercset. De 
egyszerűen nem tudja kiverni a fejéből.

Szegény Efrem! Hogyan történhetett meg ez veled?

* * * *

A diplomáciai testület elnöke, Trúnyi szakasztott úgy rendezte be az irodáját, 
mint egy előkelő szajpúri termet, csak épp kissé csiricsáréra vette a figurát: 
sötét redőnyök, piros virágmintás szőnyeg, világoskék falak, meg rücskös 
üvegbúrájú, rézvörös petróleumlámpák az asztalon… Az egyik falat teljesen 
benőtte a Szajpúron őshonos elefántfül-kontyvirág, melynek törékeny, vonagló 
páfránylevelei szürkészöld hullámokban burjánzanak a mohával rétegzett vi-
rágföldből. A szobanövény alá egy vízzel teli ibriket toltak, melyet alulról fűt 
egy apró gyertya; a felszálló pára elegendő nedvességet biztosít a növénynek 
a túléléshez. Shara megállapítja, hogy nyomát sem látja a kulturális olvasztó-
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tégelynek, az információcserére, párbeszédre irányuló törekvéseknek, amikről 
odahaza, Szajpúrban fennhangon szónokolnak a minisztériumi bizottságok.

A lakberendezési túlkapások azonban eltörpülnek amellett, amit az íróasztal 
mögötti falra függesztettek ki.

Shara perverz kíváncsisággal vegyes felháborodással mered az obszcén 
tárgyra. Hogy lehet ekkora barom az elnök?

Trúnyi mintegy végszóra az irodájába csörtet. Látványosan gyászos képet 
vág, mintha nem is Efrem, hanem ő vált volna gyilkosság áldozatává.

– Thivani attasé! – köszönti. Szilárdan megveti a lábát, felhúzza a jobb vál-
lát, és cirkalmasan nagyot hajbókol. – Megtiszteltetés körünkben üdvözölni 
kegyedet! Bárcsak vidámabb körülmények között találkozhattunk volna.

Shara azonnal találgatni kezdi, hogy a férfi melyik szajpúri előkészítő 
iskolába járhatott. Természetesen útközben elolvasta Trúnyi aktáját, mely 
megerősítette vélekedésében, miszerint a befolyásos családok resztlije álta-
lában a szajpúri követségek egyikén köt ki a világ valamely pontján. És azt 
hiszi, hogy én is ilyen családból származom, nyugtázza Shara. Máskülönben nem 
csapna ekkora felhajtást.

– Részemről a megtiszteltetés! – feleli.
– Meggyőződésünk… – Trúnyi ekkor felpillant, és észreveszi, hogy Sigrud 

a sarokban lévő széken terpeszkedik, és a pipáját tömködi. – Öhm. Ő meg 
k-kicsoda?

– Sigrud – válaszolja Shara. – A titkárom.
– Feltétlenül indokolt a jelenléte?
– Mindenben segít nekem, a bizalmas ügyeket is beleértve.
Trúnyi gyanakodva méregeti az óriást.
– Mi van vele? Süket, vagy retardált?
Sigrud egyik szeme megvillan egy pillanatra, aztán megint a pipájába 

temetkezik.
– Egyik sem – feleli Shara.
– Hát jó – hagyja rá Trúnyi. Megtörli egy zsebkendővel verejtékben fürdő 

homlokát, majd visszanyeri a lélekjelenlétét, és helyet foglal az íróasztalnál. – 
Mindenesetre a drága jó professzornak állít emléket az a tény, hogy Komajd 
miniszter asszony postafordultával küldött valakit gondoskodni földi marad-
ványai elszállításáról. Egész éjszaka utazott?

Shara bólint.
– A nemjóját! Még hallani is rossz! Teát! – kiált fel hirtelen, minden előz-

mény nélkül. – Teát! – Felkap egy csengőt az asztalról, hevesen megrázza, majd 
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addig csapkodja az asztallaphoz, míg el nem éri a kívánt reakciót. Fiatal lány 
oldalaz a szobába – nem lehet több tizenöt évesnél –, miközben egy malom-
kerék méretű tálcán egyensúlyozva hozza be a teát. – Mi tartott ennyi ideig? 
– ripakodik rá Trúnyi. – Vendégem van. – A lány Shara tekintetét kerülve tölti 
ki a teát. Trúnyi visszafordul Sharához, levegőnek nézve a szolgálólányt. – Ha 
jól tudom, a közelből érkezett, Ahanasztánból, ugye? Förtelmes egy polisz, már 
ha engem kérdez. A sirályok született tolvajok, és az ottani népség mindent 
eltanult tőlük. – Egy csettintéssel elzavarja a lányt, aki mélyen meghajolva 
kihátrál a teremből. – Meg kell nevelnünk őket. Mármint, az embereket. Nem 
a madarakat. – Jóízűen röhög. – Kér egy csésze teát? Minőségi sirlang…

Shara halvány mosollyal megrázza a fejét. Amilyen koffeinfüggő, égető 
szüksége volna egy adag teára, de ha beledöglik, akkor sem fogad el semmit 
Trúnyitól.

– Nem erőszak a disznótor. Gondolom, hallott róla, hogy Bulikov más, 
mint a többi polisz. A helyi intézmények egy jó része megingathatatlan, hi-
ába próbálunk változtatni rajtuk, visszaverik minden kísérletünket. És most 
nem csak a falakra gondolok. Hogy mást ne mondjak, alig három hónappal 
ezelőtt a poliszkormányzó asszonynak közbe kellett lépnie, mert különben a 
helyi csürhe felakasztott volna egy asszonyt, akit azzal vádoltak, hogy a férje 
halála után összeállt… már megbocsásson, tudom, az efféle témák nem valók 
egy ifjú hölgy fülének… szóval összeállt egy másik férfival. Miközben a férje 
évekkel korábban meghalt! A városatyák rám persze nem hallgattak, csak 
amikor Mulaghesh… – Elkalandoznak a gondolatai. – Hát nem fura, hogy 
az a város, amit a múltban oly sok csapás ért, ilyen vehemensen tiltakozik 
minden reformmal szemben?

Shara elmosolyodik, és bólogat.
– Teljes mértékben egyetértek. – Alig bírja megállni, hogy a tekintete ne 

vándoroljon a férfi mögött díszelgő festményre. – Nos tehát. Maguk foglalták 
le dr. Pangyüi holttestét?

– Mi van? – kérdi Trúnyi teli szájjal, kekszet rágcsálva. – Ó, vagy úgy! Elné-
zést kérek! Igen, igen, nálunk van a teteme. Minő borzalom! Micsoda tragédia! 

– Megvizsgálhatom, mielőtt elszállítják?
– Látni szeretné a földi maradványait? Azzal gondok lesznek… szörnyen 

sajnálom, de a professzor nincs olyan állapotban, hogy közszemlére tegyük.
– Tisztában vagyok a halála körülményeivel.
– Biztos? Merthogy erőszakos halált halt. Brutális kegyetlenséggel. Rémes 

látvány, leányom.
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Még hogy leányom, zsörtölődik magában Shara.
– Ezt világosan az értésemre adták. Ennek ellenére mindenképpen látni 

szeretném.
– Jól meggondolta?
– Igen.
– Hát… Hümm. – Magára erőlteti a legmegnyerőbb mosolyát. – Hadd 

adjak egy jó tanácsot, kisasszony! Mintha csak magamat látnám – régen én 
is olyan voltam, mint kegyed. Fiatal attasé, akiben dúl a hazaszeretet, mindig 
a szabályok szerint jár el, produkálja magát. Érti, amit mondok, ugye? Min-
dent megtesz azért, hogy nevet szerezzen magának. Pedig higgyen nekem: 
annyi üzenetet küldözgethet, ahányat csak akar, senki nincs a túloldalon, 
aki fogadná őket. Senki nem figyel magára. A minisztérium magasról tojik 
a kulturális attasékra. A purgatóriumba került, szívecském… tegye a dolgát, 
aztán majdcsak kiszabadul egyszer. Nem kell semmit túlzásba vinnie. Lazít-
son! Biztosra veszem, hogy nemsokára küldenek majd egy fontos embert az 
ügy kivizsgálására. 

Shara nem gurul dühbe; az ingerültsége gyorsan elpárolgott, és csendes 
derültség vette át a helyét. A megfelelő válaszon töprengve a tekintete ismét 
a falra akasztott festményre vándorol. 

Trúnyi követi a tekintetét.
– Ohó! Látom, megakadt a szeme az én kis szépségemen! – A festményre 

mutat. – Íme, Rishna remekműve, A vörös homokdűnék éjszakája. A hazafias 
művészet egyik csúcsteljesítménye. Sajnos nem eredeti Rishna-kép, csak a 
korai másolatok egyike. De hát kicsire nem adunk.

Noha Shara számtalanszor látta már a festményt – előszeretettel függesz-
tik ki a szajpúri iskolákban és városházákon –, továbbra is bizarr, nyomasztó 
alkotásként tekint rá. A festő egy éjszakai ütközetet örökített meg egy széles 
homoksivatagon: a kép előterében lévő dűnéken a kis létszámú, lerongyolódott 
szajpúri csapatok sorakoznak fel, a páncélos kardforgatókból álló, irdatlan 
ellenséges haderővel szemben. Gigászi, vastag, csillogó páncéljuk tetőtől talpig 
védelmet nyújt; fényes sisakjukat üvöltő démonok képmásává kovácsolták; 
iszonyatosan nagy, csaknem két méter hosszú pallosuk fagyos tűzzel lángol. 
A festmény kétséget sem hagy afelől, hogy ezek a pengékkel felfegyverzett, 
acélba öltözött, vérfagyasztó kinézetű emberek kíméletlenül lekaszabolhatják 
a szajpúriak mezítlábas, megtépázott kompániáját. A lovagok azonban valami 
oknál fogva mozdulatlanul, bénultan állnak, a szajpúriak egyikét bámulva, 
aki sereghajtóként magasodik az emberei fölé az egyik homokdűne taraján, 
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halált megvető bátorsággal, tündökölve húzza ki magát lobogó kabátjában. 
Ő a toprongyos sereg tábornoka, ez nem vitás. A férfi különös fegyvert kezel: 
éppen elsütött egy hosszúkás, keskeny ágyúféleséget – filigrán csöve, akár 
egy bögöly teste. A szikrát hányó lövedék füstcsíkot húz az égen át, magasra 
ível a serege fölött, az ellenségen túlra, majd becsapódik… valahová. Mintha 
egy emberi alakot találna el, óriási termetű, sötét sziluettet. Nem lehet jól 
kivenni… de persze az is lehet, hogy a festőnek halvány fogalma sem volt 
róla, hogy néz ki az illető.

Shara a szajpúri tábornokra szegezi a tekintetét. Tisztában van vele, hogy 
a festmény nem állja ki a történelmi hitelesség próbáját: a kadzs valójában a 
serege előtt tartózkodott a vörös homokdűnék éjszakáján, és nem saját kezűleg 
gyújtotta meg a kanócot, még csak a közelében sem volt az ágyúnak. Úgy 
emlékszik, egyes történészek szerint páratlan hadvezéri képességeiről tett 
tanúbizonyságot azzal, hogy nem ő adta le a végzetes lövést. Mások erősen 
vitatják ezt az állítást – végtére is, a kadzs azelőtt egyszer sem vetette be kísérleti 
fegyverét ekkora túlerővel szemben, és csak találgatni tudott, sikerül-e a hadi-
csel, vagy katasztrófához vezet, így az utóbbi eshetőségre felkészülve inkább 
a háttérbe húzódott. De voltaképpen mindegy is, hogy elöl állt-e vagy hátul, 
hisz a végzetes lövés pillanatában mindenképpen új időszámítás kezdődött…

Na jó, hagyjuk az udvariassági köröket!
– Az irodájában szokta fogadni a bulikovi városatyákat, elnök úr? – kérdi 

Shara.
– Hümm? Hát hogyne. Hol máshol?
– És egyszer sem… fűztek megjegyzést a festményhez?
– Nem rémlik. Olyan már előfordult, hogy szóhoz sem jutnak a látványtól. 

Bátran kijelenthetem, káprázatos műremek.
Shara szája vékony mosolyra húzódik.
– Trúnyi elnök úr, tudja, mivel foglalkozott a professzor a városban?
– He? Persze, tudom. Jó nagy port kavart vele. A régi bulikovi múzeumokban 

kutakodott, az ősi irataikat bújta… Szabályosan özönlöttek a panaszlevelek. 
Tudok is mutatni párat. – Azzal kotorászni kezd az egyik fiókjában.

– Tisztában van azzal, hogy Vinya Komajd külügyminiszter asszony hagyta 
jóvá a professzor úr kiküldetését?

– Igen. És?
– Akkor nyilván az sem újdonság, hogy a tetthely nem a nagykövetség, nem 

a poliszkormányzó, de még csak nem is a regionális kormányzó hatáskörébe 
tartozik, hanem közvetlenül a külügyminisztérium alá.
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Trúnyi madárürülék színű szeme ugrálni kezd, ahogy fejben végigveszi az 
egyes lépcsőfokokat a ranglétrán.

– Azt hiszem… van benne logika…
– Nos, ez esetben valószínűleg azzal az egy dologgal nincsen tisztában – 

folytatja Shara –, hogy a kultúrattasé kinevezésem jobbára csak formalitás.
A diplomata bajsza megrándul. Tekintete Sigrud felé villan, mintegy meg-

erősítésre várva, az óriás azonban szenvtelenül üldögél tovább, kezét az ölében 
összekulcsolva.

– Formalitás?
– Úgy van. Mert bár biztosra veszem, hogy ön szerint az én Bulikovba 

való érkezésem szintén puszta formalitás, nem árt, ha tudja, hogy más okból 
jöttem a városba. – Shara a köpenye zsebébe mélyeszti a kezét, elővesz egy 
kicsi, bőrből varrt jelvényt, és átcsúsztatja az asztal túloldalára. A jelvény 
közepén jól láthatóan ott díszeleg Szajpúr apró, száraz, kidolgozott pecsétje, 
alatta pedig parányi betűkkel az alábbi felirat: KÜLÜGYMINISZTÉRIUM.

Beletelik némi időbe, mire Trúnyi fejében összeáll a kép. Csak annyit bír 
kinyögni: – Mi a… Hümm.

– Nem káprázik a szeme – közli Shara. – Ettől a pillanattól fogva már nem 
ön a nagykövetség rangidős diplomatája. – Előrenyúl, felkapja az asztalról a 
csengőt, és megrázza. A teahordó lány egyből benyit a terembe, és zavart arcot 
vág, látva, hogy Shara szólította. – Légy szíves, szólj a karbantartóknak, hogy 
szedjék le a falról a festményt!

Trúnyi habzó szájjal kikel magából.
– Hogy micsoda?! Hogy érti…
– Elmondom, mi fog történni – szakítja félbe Shara. – Átalakítom az irodát, 

hogy úgy nézzen ki, ahogy egy tisztességes szajpúri képviselő irodájának ki 
kell néznie. Kezdetnek megteszi, hogy eltüntetem a festményt, amely éppen 
azt a pillanatot magasztalja fel, amikor a Kontinens története végzetes for-
dulatot vett.

– Piha! Már megbocsásson, kisasszony, de ez népünk dicső pillanata…
– A mi népünké, de nem az övéké. Merem állítani, Trúnyi úr, hogy a bulikovi 

városatyák azért nem hallgatnak magára, azért nem tisztelik, és a karrierje azért 
stagnál az elmúlt öt évben, mert képes volt kifüggeszteni egy olyan festményt 
az irodája falára, mellyel nyilvánvaló módon vérig sérti és felpaprikázza azokat 
az embereket, akikkel együtt hivatott dolgozni! Sigrud! – Az óriás felemelke-
dik. – Úgy tűnik, ha nem Trúnyi elnök úr ugrasztja a karbantartókat, akkor 
lassabb a reakcióidejük. Szedd le, kérlek, a festményt, és törd ketté a térdeden! 
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Ami pedig önt illeti, kedves Trúnyi… foglaljon helyet! Meg kell beszélnünk 
a lemondása feltételeit.

* * * *

Azok után, hogy Trúnyit annak rendje s módja szerint kipaterolták, Shara 
visszaballag az íróasztalhoz, csurig tölti teával az egyik csészét, és sűrű kortyok-
ban lehajtja. Elégedetten nyugtázza, hogy a festménynek hűlt helye, még ha 
ez hazafiatlan gondolat is: minél régebb óta szolgál a külügyminisztériumban, 
annál keserűbb szájíze lesz az ilyesfajta vulgárpatrióta melldöngetések láttán. 

Sigrudra pillant, aki a sarokban gubbaszt, lábát az asztalra felpakolva, ke-
zében a szétszaggatott vászon egyik darabkáját gyűrögetve.

– Na, mit gondolsz? – kérdi. – Túlzásba estem?
Az óriás a szemébe néz. Szerinted?
– Akkor jó – bólint Shara. – Ezt örömmel hallom. Nem tagadom, hogy 

módfelett élveztem.
Sigrud megköszörüli a torkát, majd megszólal. Hangja merő füst, lerakódott 

iszap, akcentusa a kátránynál is vaskosabb.
– Ki az a Shara Thivani?
– Egy középszerű, jelentéktelen köztisztviselő Dzsukosztánból, aki hat éve 

életét vesztette egy hajóbalesetben, előtte viszont mesterfokon űzte az iktatás 
művészetét, így aztán rengeteg adat maradt fent róla, meg mindarról, amivel 
foglalkozott. Amikor lejártak volna a hivatalos papírjai, és törölték volna a 
nyilvántartásból, kérvényeztem, hogy zárolják az aktáját, és megtartottam 
magamnak.

– Mert a druszád?
– Részben. De más hasonlóságokat is felfedeztem… vagy szerinted nem 

úgy nézek ki, mint egy szürke, közönséges aktakukac?
Sigrud elvigyorodik.
– Senki nem fogja elhinni, hogy egy mezei kultúrattasé vagy. Főleg azok 

után, hogy kiebrudaltad Trúnyit.
– Helyes. Nem is akarom, hogy elhiggyék. Rezeljenek csak be! Boruljanak 

ki! Bizonytalanodjanak el, hogy az vagyok-e, akinek mondom magam. – Az 
ablakhoz sétál, és kibámul a kormos éjszakai égboltra. – Aki darázsfészekbe 
nyúl, annak számolnia kell az eshetőséggel, hogy a darazsak kirajzanak, és 
üldözőbe veszik. Ezt nem vitatom. De legalább alaposan megnézhetem őket 
magamnak. 
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– Van annak egyszerűbb módja is, hogy úgy istenesen felzaklasd az itteni 
népeket – veti fel Sigrud. – Miért nem használod a valódi neved?

– Attól még, hogy felpiszkálom őket, eszemben sincs a vesztembe rohanni.
Sigrud kajánul vigyorog, majd visszatér a kezében tartott vászondarabhoz.
– Mit nézegetsz? – kérdi Shara.
A férfi megmutatja neki a foszlányt. A festménynek azt a részét, amely 

a kadzsot ábrázolja, profilból, az ágyú torkolattüzének fényébe vonva zord, 
nemes arcélét.

Sigrud maga felé fordítja a vásznat, majd nyújtott kézzel felemeli, míg Shara 
arca és a festett figura egymás mellé nem kerül.

– El sem lehet téveszteni a családi hasonlóságokat – állapítja meg Sigrud.
– Jaj, maradj már! – förmed rá Shara. – Tedd azt el!
Sigrud somolyogva apró galacsinná gyűri a vásznat, és a szemétkosárba 

hajítja.
– Na jó – mondja Shara. A második csésze teája után a szervezete öröm-

táncot jár. – Úgy érzem, ideje munkához látnunk. Kerítsd elő nekem Pitrijt! 
– Halkan hozzáteszi: – Meg kell vizsgálnunk egy holttestet.

* * * *

Szűkös, csupasz, áporodott levegőjű helyiségben állnak. A bomlás folyamata 
még nem kezdődött el, ezért az apró szobában szerencsére nem terjeng orr-
facsaró bűz. Shara a tábori ágyon heverő tetemet bámulja. Az egyik csene-
vész, pipaszár láb lelóg az ágy széléről. Mintha csak ledőlt volna egy kis csendes 
pihenőre, gondolja Shara.

Nem ismeri fel benne a példaképét. A nyájas kisembert, akivel találkozott. 
A fonnyadt, kérges bőrlebernyeg mögül alig sejlik elő az emberi képmás. Az 
összes többi része ettől persze még ismerős: vézna nyaka, vászonöltönye, a 
hosszú karok és a kecses ujjak, és igen, a kínosan tarka zoknijai… De a részek 
egésze nem adja ki Efrem Pangyüit. Kizárt, hogy ő legyen az.

Shara ujjai közé csippenti a professzor zakójának hajtókáját. A ruha anyagát 
cafatokra szabdalták.

– Mi történt a ruhájával?
Pitrij, Sigrud és a páncélterem őre benéznek az ajtón.
– Parancsol? – kérdi a biztonsági őr.
Mivel a követségnek nincsen temetkezési részlege, dr. Efrem Pangyüi földi 

hamvvedrét a páncélteremben helyezték el, tábori ágyra fektetve, mint valami 
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értékes családi ereklyét, amit nem vihetnek haza a gyászoló rokonok, amíg a 
hivatalos szervek el nem intézik a papírmunkát. Voltaképpen valami ilyesmiről 
van szó, gondolja Shara.

– Nézze meg a ruháját! – mutatja Shara. – Mindenhol feltépték a varrást és 
a mandzsettákat. Még a nadrágja hajtókáját is. Végig felhasogatták a ruháját.

– Mire céloz ezzel?
– A holttest már ilyen állapotban volt, amikor a követség átvette?
A biztonsági őr vonakodva sandít a hullára.
– Nekünk semmi közünk ehhez.
– Akkor kinek a műve? A bulikovi rendőrségé?
– Akár. Sajnálom, asszonyom. Nem tudok erre mit mondani.
Shara nem zökken ki a nyugalmából. Nem először fut bele természetesen 

hasonló dologba. Sőt, ami azt illeti, alkalmasint ő is ollót szokott ragadni: 
minél több ruhadarabot hord az ember – zsebekkel, szegélyekkel, hajtókákkal 
–, annál több helyre lehet szupertitkos dokumentumokat rejteni.

Felmerül a kérdés, tanakodik Shara, miből gondolták, hogy egy diplomáciai 
feladatot teljesítő történésznek van valami rejtegetnivalója.

– Most elmehet – utasítja Shara a biztonsági őrt.
– Tessék?
– Távozhat!
– Izé… Nem hagyhatom magára a páncélteremben, asszonyom…
Shara a szemébe néz. Talán az utazás okozta fáradtság teszi, vagy a gyász 

ült ki arcára, netán a vérében van a parancsolás, melyet több nemzedéknyi 
felmenőjétől örökölt – akárhogy is, a biztonsági őr köhint egyet, megvakarja 
a fejét, és más elfoglaltságot keres magának az előcsarnokban.

Pitrij megindul az őr nyomában, Shara azonban utána szól.
– Várjon, Pitrij! Kérem, maradjon!
– Biztos?
– Biztos. Szeretném igénybe venni egy követségi alkalmazott tudását, még 

ha korlátozottak is az értesülései. – Sigrudhoz fordul. – Mi a véleményed?
Sigrud a töpörödött test fölé hajol. Gondosan szemügyre veszi a professzor 

koponyáját, akár egy hamisítás nyomait kereső festőművész. Végül lefejti az 
egyik fityegő húscafatot, és megvizsgálja alatta a csontokon lévő bemélyedé-
seket, amitől Pitrijnek felkavarodik a gyomra.

– Szerszámmal csinálták – jelenti ki Sigrud. – Talán csavarkulccsal. Foga-
zott tárgy volt.

– Egész biztos?
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Sigrud bólint.
– Tehát nincs semmi használható nyom?
Az óriási vállat von. Talán igen, talán nem.
– Az első ütést szemből mérték rá. – A professzor bal szemöldökének 

helyére mutat. – Itt mélyek a zúzódások. Máshol… felszíni sebek.
Bármilyen szerszám lehetett, gondolja Shara. Bármilyen fegyver. Bárki meg-

ölhette.
Shara nem bírja levenni a szemét a holttestről. Aznap este immár másod-

szor figyelmezteti magát: Ne törődj a körítéssel! Csakhogy ez az emberi roncs 
egykor a példaképe volt, az ő keze, az ő nyaka, az ő inge, az ő nyakkendője… 
csupa ismerős forma. Hogyan söpörhetné félre mindezt körítés címszó alatt?

Egy pillanat! Nyakkendő?
– Ide hallgasson, Pitrij… sokszor találkozott a professzorral a városban? 

– teszi fel a kérdést.
– Ööö… nem mondanám.
– Egyszer sem látta?
– Jó, hát, ha az a kérdés, hogy láttam-e: persze. De nem voltunk barátok.
– Nem emlékszik véletlenül – forszírozza Shara halkan –, hogy viselt-e 

nyakkendőt?
– Nem tudom, asszonyom.
Shara a holttesthez hajol, és kirángatja a nyakbavalót a gallér alól. Piros 

és tejfehér csíkok, minőségi selyem. Északi szokás, amit nemrég vehetett fel.
– Az az Efrem Pangyüi, akit én ismerek – meséli Shara –, mindig sálat 

hordott. Tudtommal rendkívül szofisztikált külsőt kölcsönöznek a tudósoknak 
a sálak – általában a narancssárga, a rózsaszín vagy a vörös színűeket részesítik 
előnyben. Az iskolai színeket. Viszont emlékeim szerint egyszer sem láttam 
nyakkendőben. Mennyit tud a nyakkendőkről, Pitrij?

– Hát, egy keveset. Nagy divat mifelénk.
– Bizony. Odahaza viszont egyáltalán nem terjedt el. Nem gondolja továb-

bá, hogy ez a nyakkendő szokatlanul finom szövésű anyagból készült? – Úgy 
fordítja, hogy Pitrij is lássa. – Minőségi darab… és hajszálvékony, nem igaz?

– Fú! Ha maga mondja…
Shara, egy pillanatra sem véve le a szemét a nyakkendőről, kinyújtja a 

tenyerét Sigrud felé.
– Kérek egy kést!
A nagy melák kezében egyből megvillan egy fémesen csillogó, keskeny pen-

ge. Átadja Sharának a szikét, vagy micsodát. A nő feljebb tolja az orrnyergén 
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a szemüveget, és a holttest fölé görnyed. A rothadás enyhe bűze kipárolog a 
néhai professzor inge alól. Shara próbál tudomást sem venni róla – egy újabb 
bosszantó körülmény a sok közül.

Közelről megvizsgálja a selyem nyakkendő fehér sávjait. Nem, biztos nem a 
fehér részeknél csinálta, gondolja. Könnyen szemet szúrna…

Ekkor észrevesz néhány szál egészen vékony cérnát, melyet száliránnyal 
szemben öltögettek a nyakkendőbe. Shara egyenként kicsippenti őket a szi-
kéjével, és arra lesz figyelmes, hogy a varrás egy kis ablakot nyit a nyakkendő 
belsejébe, olyasmit, mintha zsebe lenne…

A zsebben fehér szövetcsík lapul. Nem a nyakkendő bélése, hanem valami 
más. Shara kihúzza, és feltartja a fénybe.

A fehér szövet egyik oldalán szénnel körmölt szöveg olvasható… kódolt 
üzenet.

– Fel sem merült volna bennük, hogy belenézzenek a nyakkendőbe – suttog-
ja. – Főleg egy ilyen minőségi darabba. Sosem nézték volna ki egy szajpúriból, 
ugyebár. A professzor pedig éppen erre bazírozott.

Pitrij a kibelezett nyakkendőre bámul.
– Hol tanulta ezt a trükköt?
Shara visszaadja a szikét Sigrudnak.
– Nagyon jó kérdés – mondja.

* * * *

A hajnali fénysugarak beszüremkednek a dolgozószobája ablakán, végigkúsz-
nak az üres asztalon és a szőnyegen, melyen még ott éktelenkednek a kihajítta-
tott bútorok nyomai. Shara az ablakhoz sétál. Milyen furcsa! A városfalaknak 
elvileg le kéne árnyékolniuk az egész várost, csak olyankor engedve be némi 
fényt, amikor a nap delelőre hág, Shara mégis tisztán látja, amint kibukkan a 
látóhatáron a nap keskeny karéja… vagyis inkább látni véli. Talán közelebb 
áll a valósághoz, ha úgy fogalmaz, hogy az a benyomása, mintha felkelne a nap, 
a valódi égitest azonban rejtve marad előtte.

Hogy is hívták azt az ürgét, aki erről a jelenségről írt? – töpreng Shara. Inge-
rülten csettintget az ujjával, amíg eszébe nem jut a neve. – Vocsek! – mondja 
ki hangosan. – Anton Vocsek! Na, csak meglett! – A Bulikovi Egyetemen 
tanított. Évtizedekkel korábban kidolgozott egy elméletet, miszerint abból, 
hogy a fény csodája – Bulikov egyik legősibb és leghíresebb természetfeletti 
sajátossága – változatlanul jelen van, egyenesen következik, hogy egy vagy 
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több régi istenség valamilyen formában szintén tovább él. A rendeletek nyílt 
megsértése következtében azonnal el kellett rejtőznie a nyilvánosság elől, 
mindazonáltal a kontinentális lakosság nem rajongott az elméletért: ha egy-
szer valamelyik istenség életben maradt, akkor hol a fenében bujkál, és miért 
nem segít a népének?

Ez a nagy bökkenő a csodatételekkel, idézi fel Shara Efrem szavait. Rém pró-
zaiak! Az a hatásuk, ami a nevükben szerepel.

Mintha csak tegnap lett volna, hogy Shara utoljára beszélt a professzorral, 
holott valójában több mint egy éve nem találkoztak. Akkor érkezett ugyanis 
Efrem Pangyüi a Kontinensre, és Sharára hárult a feladat, hogy beavassa a 
professzort a kémkedés rejtelmeibe. Csak a szakma legalapvetőbb fortélyait 
tanította meg neki: kiszöktetés, elkerülő manőverek, a bürokrácia kiterjedt 
útvesztőjében való eligazodás, valamint – noha Shara kötve hitte, hogy a 
professzornak valaha szüksége lesz rá – titkos postaládák létesítése. Jobb 
félni, mint megijedni alapon – elvégre egy szajpúri úgysem lehet sehol 
teljes biztonságban a Kontinens területén. Az aktív kontinentális hírszerző 
ügynökök közül messze Sharának volt a legtöbb tapasztalata, és mint ilyen, 
nevetségesen túlképzettnek számított bébicsősz feladatok ellátásához, amit 
normális esetben minden ügynök rangon alulinak gondolt volna. Shara 
azonban kiharcolta, hogy ő kapja a megbízatást, mert nem volt még egy 
szajpúri, akit annyira tisztelt és nagyra becsült volna, mint Efrem Pangyüit, 
a reformer előadót és magasztalt történészt. Ő volt az az ember, aki egymaga 
átformálta Szajpúrnak a saját múltjáról alkotott képét, aki feltámasztotta 
halottaiból a komplett szajpúri igazságszolgáltatási rendszert. Ő ragadta ki 
a bárók kezéből a szajpúri iskolákat, és teremtette meg a közoktatás alapjait 
a nyomornegyedekben. Végtelenül furcsa volt, hogy ez a nagy formátumú 
személyiség ott ül vele szemben Ahanasztánban az asztal túloldalán, és 
birkatürelemmel bólogat, miközben Shara – ügyelve, hogy hangjából ne 
halljon ki túlságosan a rajongás – magyarázza neki, hogy amikor a bulikovi 
határőrök elkérik a papírjait, akkor valójában húsz drékeles bankjegyeket 
várnak. Határozottan szürreális élmény volt, de a világ minden kincséért 
sem cserélte volna el.

Búcsúzáskor Shara eltűnődött, vajon viszontlátja-e még valaha. Aztán jött 
az előző este, amikor elcsípett egy táviratot az asztalán a professzor haláláról. 
Még hogy haláláról! Brutális meggyilkolásáról! Már ez a hír is sokként hatott 
rá. Erre most titkos üzeneteket talál a professzor öltözékébe varrva, márpedig 
efféle mesterfogásokat aligha tanított neki.
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Ezek után kezdek kételkedni benne – tanakodik –, hogy történeti kutatásokat 
jött-e végezni a városba…

Shara a szemét dörgöli. A dereka elgémberedett a vonatúton. Ránéz az 
órájára, és számolgatni kezd.

Szajpúrban mindjárt reggel nyolcat üt az óra.
A háta közepére sem kívánja azt, amire készül – kimerült, remeg a lába a 

fáradtságtól –, de muszáj mihamarabb túlesnie rajta, mert különben később 
issza meg a levét. Az egyszerű figyelmetlenségből eredő tévedéseket – mond-
juk, hogy elfelejt jelentést tenni egy bulikovi sétáról – veszélyesen könnyű 
árulásnak bélyegezni.

Shara kiles új irodája ajtaján, hogy meggyőződjön róla, nincs-e valaki oda-
kint. Utána beteszi az ajtót, és kulcsra zárja. Az ablakhoz vonul, becsukja 
a külső zsalugátert (micsoda megkönnyebbülés – lassan az idegeire ment, 
hogy érzékeli ugyan a napot a falon túl, de látni nem látja), majd a helyére 
csúsztatja az ablakot.

Szipog, az ujjait ropogtatja, aztán megnyalja a mutatóujja végét, és írni kezd 
a felső ablaktáblára.

Shara gyakran kényszerül törvénybe ütköző dolgokat cselekedni a szak-
májában. Egy dolog persze megszegni azoknak az országoknak a törvényeit, 
amelyek ellen tudatos aknamunkát folytat az ember. Ő azonban most olyas-
mire készül, ami más lapra tartozik; olyasmire, amit Szajpúr-szerte szörnyű 
rettegés övez, amit a Kontinensen – ott, ahol szárba szökkent – tűzzel-vassal 
üldöznek, szabályoznak és felügyelnek…

Shara itt és most, Trúnyi elnök irodájában, arra készül, hogy csodát tegyen.
Mint mindig, most is alig észrevehető változás áll be: enyhe fuvallat támad, 

hűvös légáramlat cirógatja Shara bőrét, mintha valaki résnyire nyitott volna 
valahol egy ajtót. Írás közben olyan érzése támad, mintha az ujjbegye az üveg 
felületébe nyomódna, egyre puhábban, míg végül úgy siklik rajta, mintha 
vízre írna…

Az üveg átalakul: elhomályosul, dér lepi be. A zúzmara kisvártatva visszahú-
zódik, csakhogy az ablak helyén, aminek elvileg a kilátást takaró zsalugáterre 
kellene néznie, hézag nyílik a falban, és a túloldalon kirajzolódik egy dolgo-
zószoba, benne egy széles tíkfa asztal, az asztalnál pedig egy magas, csinos nő 
éppen egy vastag dossziét lapozgat. 

Bizarr érzés szó szerint megváltoztatni a világot – csodálkozik el ismét Shara.
Pedig szeretné hinni, hogy felül tud emelkedni az efféle olcsó szentimenta-

lizmuson, még ha zavarja is, hogy Szajpúr magas technológiai fejlettsége elle-
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nére ugyancsak le van maradva a természetfeletti fortélyokhoz képest. Olvosz, 
az istennő eredetileg több száz éve – bár talán van az több ezer is – teremtette 
ezt a fortélyt, külön azért, hogy egy befagyott tó tükörjegébe nézve felvehesse 
a kapcsolatot valakivel egy másik, általa választott, mérföldekre lévő befagyott 
tavon keresztül. Shara mindig is furcsállta, hogy üveggel is működik a csoda: az 
általánosan elfogadott elmélet szerint hatóköre egy véletlen egybeesés folytán 
terjed ki az üvegre is, mivel a régi kontinentális nyelvben az „üveg” és a „jég” 
szavak nagyon hasonlítanak egymásra. Ugyanakkor az istennő előszeretettel 
használt üveget más különös célokra – például különböző tárgyakat vagy akár 
embereket ejtett csapdába hajszálvékony üvegszilánkokban, akár a kristály a 
napsugarakat.

Az ablakon túli nő felpillant. Shara szokatlan szögből tekint rá, mintha egy 
kukucskálón keresztül szemlélné. Holott tudja, hogy az üveg másik oldalán 
csupán a követség ablakának zsalugátere választja el a hatvan méteres mély-
ségtől. A képek és a hangok becsapják az érzékszerveit: valahol Ghaladeshben, 
a Nyugati-tenger szajpúri partján, beszélgetőpartnere dolgozószobájának 
valamelyik tükröződő felületén alakot ölt Shara, ahogy Trúnyi irodájából 
kandikál át.

A nő arcán rémület tükröződik, szája mozogni kezd. A tátogást halk, vékony 
hang kíséri, mintha egy lefolyócsőből visszhangozna.

– Ó! Hát te vagy az.
– Valaki másra számítottál? – kérdi Shara.
– Nem. Gondoltam, hogy jelentkezni fogsz, de meglepett, hogy a forró 

dróton hívsz. – Még a torzításon keresztül is átjön, hogy a nőnek mélyen 
búgó, rekedtes hangja van: egy igazi láncdohányosé.

– Szeretnéd, ha máskor nem a forró dróton keresnélek?
– Szinte soha nem a rendeltetésüknek megfelelően használod a tőlem kapott 

eszközöket – sóhajtja a nő, majd feláll, és a tükörhöz sétál.
– Igazad van, éppenséggel nincs… vészhelyzet – ismeri be Shara. – Csak 

tudatni akartam, hogy… műveletet indítottam Bulikovban.
Az ablakon tükröződő nő elmosolyodik. Érett kora ellenére is feltűnően 

vonzó jelenség: hollófekete haja sűrű fürtökben omlik a vállára, csupán a hom-
lokánál csavarodik őszbe; noha abba a korba lépett, amikor a nők többségének 
már nem az alakjuk megőrzése az elsődleges szempont, ő maga még mindig 
domború idomokkal rendelkezik – Shara nem is álmodhat róla, hogy egyszer 
ilyen csinos lesz. Szent meggyőződése ugyanakkor, hogy Vinya néni vonzereje 
elsősorban nem a szépségéből fakad, hanem a tekintetéből, tágra nyílt, távol 
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ülő, mogyoróbarna szeméből. Mintha Vinya néni mindig némi nosztalgiával 
gondolna vissza hosszú, eseménydús életére, amiért a legtöbben ölni tudnának.

– Még ha művelet lenne – korholja Vinya. – De te egy szabályos diplomáciai 
küldetésbe fogtál bele.

Shara magában nagyot sóhajt.
– Miből jöttél rá?
– A Thivani-féle személyazonosságból – feleli Vinya. – Évekig ültél rajta. 

Ritkán kerüli el a figyelmemet, amikor… hogy is fogalmazzak… valaki elsétál 
a svédasztal mellett, és a ruhaujjába rejt egy-két kétszersültet. Aztán aznap 
este, amikor befut hozzánk szegény Efrem halálhíre, váratlanul aktiválják a 
Thivani nevet… Ez pedig csak egyet jelenthet, nem igaz?

Hibát követtem el, gondolja Shara. Nem lett volna szabad ilyen fáradtan 
akcióba lépnem.

– Mi ütött beléd, Shara? – kérdi Vinya kedvesen. – Tudod, hogy soha nem 
hagytam volna jóvá a tervet.

– De miért nem? A szomszédban voltam, és én vagyok a legalkalmasabb 
ügynök a feladatra.

– Nem te vagy a legalkalmasabb, mivel személyes kapcsolatban álltál Efrem-
mel. Máshol több hasznodat vesszük. És először kérelmet kellett volna be-
nyújtanod.

– Nézd csak meg a postádat! – javasolja Shara.
Vinya arca egy pillanatra elfelhősödik. Odamegy az ajtó levélnyílásához, 

átbogarássza a halomban álló leveleket, és előhúz egy kisméretű lapot.
– Négy órája jött – állapítja meg. – Pont időben.
– Pont – helyesel Shara. – Szóval. Végigjártam a hivatalos köröket. Nem 

szegtem meg semmilyen szabályt. Én vagyok a rangidős ügynök. Egyben a 
téma szakértője. Nálam jobban senki nem ismeri Bulikov történelmét.

– Milyen igaz! – mondja Vinya. Visszaballag a tükör elé. – Te vagy a Konti-
nens történetének legtapasztaltabb ügynöke. Most, hogy Efrem meghalt, nincs 
még egy ember a világon, aki nálad behatóbban ismerné a halott isteneiket.

Shara elfordítja a fejét.
– Én… ne haragudj – szabadkozik Vinya. – Ez nem volt szép tőlem. Értsd 

meg… néha elég nehezemre esik úton-útfélen együttérzést tanúsítanom 
mindenki iránt, beleértve a jelenlegi ügyet is.

– Tudom – mondja Shara.
Vinya nénit szűk hét éve nevezték ki külügyminiszternek. Már előtte is 

ő volt ott a főmufti, valamilyen úton-módon minden döntést rajta keresztül 
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hoztak meg; egy idő után egyszerűbb volt hivatalossá tenni a dolgot. Az 
előléptetése óta eltelt időszakban a minisztérium kiterjesztette a hatáskörét, 
s egyúttal átjárhatóvá tette a határokat más szektorokkal: beleszól a kereske-
delembe, az iparba, a pártpolitikába és a környezetgazdálkodásba. Újabban 
valahányszor Shara közel merészkedik Szajpúrhoz – amire elég ritkán kerül sor 
–, olyan hírek jutnak el a fülébe, hogy a rossz nyelvek szerint Vinya Komajd, a 
kiváló Komajd család mátriárkája, Ghaladesh egyik vezető nagykutyája kinézte 
magának az egy szinttel följebb lévő bársonyszéket: miniszterelnök akar lenni. 
A gondolat egyrészt szorongással tölti el Sharát, másrészt izgatott lesz tőle: 
ha a nagynénje fogja betölteni Szajpúr – sőt, az egész világ – legfontosabb 
tisztségét, akkor talán végre-valahára ő is hazatérhet… de vajon mi fogadja 
majd otthon?

– Más lenne, ha nem te tanítottad volna be Efremet – szólal meg Vinya –, 
ha nem jelentkeztél volna önként, hogy próbára tedd a képességeit, ha nem 
töltöttél volna el vele annyi időt… akkor nyilván egy percig sem vonakodnék 
bevetni téged, egyetlenem. De a tartótisztek soha nem adhatnak válaszlépést 
az ügynökeik halálára. Tudod jól.

– Nem voltam a tartótisztje. Én csak kiképeztem.
– Rendben. De ismerd el, hogy hajlamos vagy ész nélkül fejest ugrani a 

kútba, személyes érintettség esetén meg aztán pláne!
Shara bosszúsan fújtat.
– Nem hiszem el, hogy még mindig ezen megy a vita.
– Te könnyen beszélsz, nem vagy itt, nem kell hallgatnod. Nekem muszáj. 

Politikai körökben rendre előhozakodnak vele, amikor a költségvetés bővítését 
kérem.

– Tizenhét éve történt!
– Lehet, hogy a szavazóknak rövid az emlékezete, de a politikusok nem 

felejtenek.
– Okoztam-e valaha a hazámtól távol akár csak egy szemernyi botrányt is? 

Ismersz engem, nénikém. Értem a dolgom.
– Való igaz. Nem tagadom, hogy megkönnyíted a munkámat, kedvesem. 

– Vinya felsóhajt, és a gondolataiba merül.
Shara rezzenéstelen, zárkózott arcot erőltet magára, miközben villám-

gyorsan kiértékeli az elmúlt öt percet. A beszélgetés egyáltalán nem a vá-
rakozásainak megfelelően alakult: kategorikus visszautasításra számított a 
nagynénjétől, és mostanra világossá vált a számára, hogy egy roppant veszélyes 
műveletbe csöppent, melynek szálai messzire vezetnek, illetve amibe a jelek 
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szerint Pangyüi is nyakig belekeveredett. Ehhez képest Vinya néni egyelőre 
úgy kezeli a helyzetet, mintha Pangyüi csak egy átlagos történész lett volna 
diplomáciai kiküldetésen. Vagy nem tud tehát semmit, vagy el akarja titkolni 
előlem, amit tud, vonta le a következtetést Shara.

Így hát várakozó álláspontra helyezkedik. Tapasztalata szerint a türelem – és 
figyelem – rózsát terem, és a titkok előbb-utóbb úgyis napvilágra kerülnek, 
bármennyi energiát fordít is az ellenség a leplezésükre. És hát, persze, Vinya a 
nénje, azonban a parancsnokok és az alattuk szolgáló ügynökök kapcsolatának 
természetes velejárója némi ellenségeskedés.

– Ha így, hát így – szólal meg Vinya. – Akkor viszont jelentést kérek! 
Milyen a helyzet odaát?

Érdekes… – gondolja Shara.
– Aggasztó. A nép forrong. Trúnyi elnök enyhén szólva nem a legjobb 

képességei szerint igazgatta a követséget.
– Trúnyi… Te jó ég, ki is ment a fejemből, hogy Bulikovban dugtuk el a 

vadbarmot. Ugye nincsenek körülötte fiatal csitrik?
Shara a teahordó lányra gondol.
– Csak egy lány.
– Várandós volt?
– Nem láttam rajta.
– Huh. Ki a kicsit nem becsüli…
– Mit gondolsz Mulagheshről, a poliszkormányzóról?
– Igencsak… lazára veszi a gyeplőt Bulikovon. De összességében véve 

betartatja a rendeleteket.
– Számíthatok rá?
– Nagy valószínűséggel. Veterán obsitos, már a felkelések során is harcolt. 

Szívós alkat, de az ő fajtájával mindig meg szoktad találni a hangot. Ugorjunk! 
Tájékoztass a professzorról.

– Az információk gyűjtése folyamatban van – feleli Shara. Üres, közhelyes, 
szolgálatkész válasz. 

– És mihez kezdesz, ha megtalálod a gyilkosát és megtudod az indítékait? 
– faggatja Vinya.

– Felmérem a helyzetet, és eldöntöm, veszélyt jelent-e Szajpúrra.
– Ezek szerint a bosszú meg sem fordult a fejedben?
– A bosszúvágy csak kolonc, hiszen az egész világ szeme rám tapad – vágja rá 

Shara. – Körültekintően kell eljárnunk az ügyben, vérontás nélkül. Mindössze 
a hazám meghosszabbítása vagyok, mezei eszköz, mint mindig.
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– Mellőzzük a fellengzős szólamokat! – húzza a száját Vinya. – Nem tu-
dom, van-e, aki még beveszi ezt. – Vinya tanakodva elfordul. – Mondok én 
valamit, Shara. Csak hogy lásd, kivel van dolgod. Kapsz tőlem egy hetet – de 
ez a végső határidő!

Shara felháborodva mered a nagynénjére.
– Egy hét?!
– Igen. Egy heted van, hogy a végére járj, történik-e bármi odaát, ami szá-

mot tarthat Szajpúr érdeklődésére. Mert hiszen, valljuk be, kedvesem, hogy 
Bulikov minden egyes lakosa a pórul járt professzor halálát kívánta. Akár egy 
gondnok is meggyilkolhatta. Úgyhogy adok neked egy hetet, és ha utána nem 
tudod meggyőző érvekkel bizonyítani, hogy nyomós indokkal tartózkodsz a 
városban, akkor kivonlak onnan, és küldök valaki mást a szükséges eljárások 
lebonyolítására. Nem fogom jelentéktelen ügyekre elpazarolni a tehetségedet, 
drágám… a külügyminisztérium sokkal fontosabb feladatokat is rád bízhat.

– Egy hét… – Sharának egy pillanatra megfordul a fejében, ne avassa-e be 
Vinyát a nyakkendőbe rejtett üzenet megtalálásába, de végül arra jut, hogy 
nagyobb baja származhat belőle, mint amennyi előnnyel járhat.

– Az előbb még nem azzal hetvenkedtél, hogy te vagy a környék legjobb 
ügynöke? Mert nekem úgy hangzott, mintha elég volna egyszer teleszívnod a 
tüdődet, majd kifújnod a levegőt, és menten összeomlana a kártyavár. – Vinya 
a hópelyhekként lehulló kártyalapokat utánozva meglebegteti az ujjait. – Ha 
ennyire tettre kész vagy, szívecském, akkor órák alatt véghezviszed a nagy tettet.

Shara ingerülten megigazítja a szemüvegét.
– Jól van.
– Remek. Mindenképp tájékoztass a fejleményekről! És hálás lennék, ha 

szólnál a testőrödnek, hogy legalább egy-két napig ne tekerje ki senkinek a 
nyakát.

– Nem ígérhetek semmit.
– Tudom. Gondoltam, egy próbát megér.
– Ha egy hét alatt elsimítok minden konfliktust – mondja Shara –, ha ezúttal 

tényleg megcselekszem a lehetetlent, akkor van esélyem arra…
– Mire?
– Hogy áthelyezel?
– Hogy áthelyezlek?
– Igen. Hogy hazatérhetek-e Ghaladeshbe. – Vinya üres tekintetét látva 

hozzáteszi: – Múltkor beszéltünk róla.
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– Ó! – kerekedik el Vinya szeme. – Tényleg. Igazad van, tényleg szóba 
került…

Ne tegyél úgy, mintha nem emlékeznél rá, komorul el Shara. És nemcsak a 
múltkor beszéltünk róla, hanem azelőtt is. Meg azelőtt. Meg azelőtt.

– Fura, te vagy az egyetlen hírszerzőm, aki teljes őszinteséggel irodai mun-
kára vágyik a központban – mondja Vinya. – Azt hittem, imádni fogod a 
Kontinenst, hiszen a tanulóéveid alatt egész végig a történetét tanulmányoztad.

– Tizenhat éve járom a világot – feleli Shara halkan. – Távol a hazámtól.
– Shara… – Vinya kényszeredetten mosolyog. – Tudod, hogy te vagy az 

első számú kontinentális ügynököm. Nálad senki sem tud többet az istensé-
gekről… arról nem beszélve, hogy Ghaladeshben senki még csak nem is sejti, 
hogy a természetfeletti jelenségek nyomokban, bizonyos mértékben fel-felütik 
a fejüket a Kontinensen.

Hányszor kell még végighallgatnom ezt a szónoklatot, gondolja Shara.
– A külügyminisztérium hivatalos álláspontja szerint szigorúan tilos nyil-

vánosságra hozni a természetfeletti továbbélését, még ha elenyésző mértékű 
is. A szajpúriak szeretnének megmaradni abban a tudatban, hogy mindez már 
a múlté… hogy a természetfeletti végérvényesen eltűnt az istenekkel együtt. 
Sosem tudhatják meg, hogy a csodák némelyike még működik a Kontinen-
sen… azt meg végképp nem, hogy egy-két természetfeletti lény életben maradt. 
Bár a csatlósoddal remek tisztogató munkát végeztek.

Shara nem teszi szóvá, hogy a nagynénjének halvány gőze sincs, miről beszél.
– Amíg maguk az istenségek a múlt ködébe vésznek – folytatja Vinya –, 

és hál’ istennek, nincs róla tudomásunk, hogy bármelyikük előkerült volna, 
addig semmi okunk olyasmivel ijesztgetni a nagyérdeműt, amiről amúgy sem 
akarnak hallani. 

Shara levonja a nyilvánvaló következtetést.
– Vagyis, mivel egy csomó olyan dolognak voltam a szemtanúja, aminek a 

létezése nem tudódhat ki, nem térhetek haza.
– Ha hazatérnél, alapos kihallgatásnak vetnének alá, mert az vagy, aki. És 

ugyebár olyan információk birtokában vagy, amelyekről senki másnak nem 
szabad értesülnie…

Shara szorosan lehunyja a szemét.
– Légy türelemmel, szívem! – kéri Vinya. – Megteszek minden tőlem 

telhetőt. Egyre nagyobb befolyással bírok a vezetőségre. Csak idő kérdése, és 
meggyőzöm őket az ügyben.
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– A magamfajta terepügynökök arra teszik fel az életüket, hogy megvédjék 
az otthonukat – válaszolja Shara halkan. – A gond csak az, hogy néha bizony 
haza kell látogatnunk, mert különben elfelejtjük, miért is harcolunk. 

Vinya gúnyosan felhorkant.
– Ez az érzelgősség nem áll jól neked. A Komajd-dinasztia tagja vagy, hú-

gocskám. A szüleidre ütöttél – a szüleidre és rám. Hazafi vagy… oppardon, 
honleány! Szajpúr vére folyik az ereidben.

Temérdek embert láttam meghalni, kívánkozik ki Sharából. És még több ember 
halálos ítéletét írtam alá. Egyáltalán nem hasonlítok a szüleimre. Többé már nem.

Vinya elmosolyodik, szeme fényesen csillog.
– Vigyázz magadra, egyetlenem! A történelem felhője vészterhesen eresz-

kedik Bulikovra. A helyedben én nyitva tartanám a szemem… ha másért nem, 
mert egyenes ági leszármazottja vagy annak a férfinak, aki megdöntötte a 
Kontinens uralmát. – Azzal kinyújtja a kezét, végighúzza az üvegen két ujját, 
és szertefoszlik.


