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7. „A”

– Anya, te annyi mindenkit ismersz. Ismerted valaha a kisasszony  anyját? 
– Nem én. Sose járt az erre, én meg nem jártam se Vérzővárosban, se 
Ködföldön. Miért? 
  – Csak mert nem értem, kitől örökölhette a kisasszony ezt a nyug-
hatatlan vérét. El tudnád képzelni, hogy az apja minden délután lejöjjön 
a konyhába a kecskéjével rémtörténeteket hallgatni? 
  – Nem tudnám, de ne is jöjjön… 
  – Miféle vére van ennek a gyereknek? 
  – Igazad lehet, Mókuskám… az anyjától örökölhette… bár az köd-
földi volt, és azok olyan maguknak valók szoktak lenni… de ki tudja? 
  A  fenti párbeszéd a kulcsárnő és tizennégy éves leánykája között 
zajlott le, két évvel azután, hogy a vadászkastélyba érkeztem. Fogalmuk 
sem lehetett arról, hogy én is a közelben vagyok. 
  Ekkor azonban a bizonyos apa hangja rájuk reccsent: 
  – Megvesztetek?!
  Úgy rezzentek össze, mint a csínytevésen kapott gyermekek. Én is. 
Az asszony tért magához hamarabb, dühösen fordult hátra, ahonnan 
élete párja igyekezett feléjük a faoszlopos tornácon. Csak úgy recsegett 
alatta a deszka.
  – Mit ijesztgeted az embert, Sasszem? 
  – Ilyenekről szövegeltek, amikor a kisasszony is itt van?
  – Hol a bánatos tetűben van itt kisasszony?! – vágott vissza felhábo-
rodottan a felesége.
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  – Ott, az oszlop mögött, nem látod? 
  – Neked agyadra ment a hőség. Nincs ott senki.
  – Ott van, ha mondom. 
  – Nem elég, hogy a lányom kísérteteket lát, most már a férjem is 
megbolondult? 
  – Igenis láttam a kísértet keze nyomát! – visított közbe a lánya.
  – Meg a kiskutya büdös piszkát, azt láttad…
  Úgy összevesztek, hogy rólam egészen meg is feledkeztek. Gyorsan 
elillantam. Mert tényleg ott voltam, csak nem látszottam. Egy hónappal 
korábban jöttem rá, hogy képes vagyok láthatatlanná válni.
  Nyár volt, olyan hőség, hogy alig tűrtem meg magamon a ruhát. 
A kiságyamból már könnyedén ki tudtam mászni, úgyhogy pucéron lóf-
ráltam a szobában, kihasználva, hogy senki nincs benn rajtam kívül, 
vagyis senki nem akarja illendően felöltöztetni a kisasszonyt. Megáll-
tam a tükörfal előtt, két tenyeremmel nekitámaszkodva, és a tükörre raj-
zolt madarakat bámultam; talán arra gondoltam, milyen jó volna ebben 
a melegben széllé válni; talán semmire nem gondoltam. Aztán egyszer 
csak azt láttam, hogy nem látszom. 
  Mindez olyan volt, mint amikor az ember legszörnyűbb rémálma 
válik valóra – de úgy, hogy saját képében látja viszont a szörnyeteget. 
Az első (és legrosszabb) gondolatom az volt, hogy anyám tévedett, és 
mégis a Holló lánya vagyok. Össze is pisiltem magam rögtön. Minden 
porcikám külön-külön ordítani tudott volna: nem akarom, nem hiszem 
el, nem lehet igaz!
  Nem is volt igaz, hála istennek. Abban a pillanatban belépett a hátam 
mögött a szobába Mókus. Egész jó barátnők voltunk – már amennyire 
egy beszélni nem tudó kisgyerek meg egy serdülő lány barátságban tud 
lenni egymással. Szerettem, mert olyan puhán fogta a kezem, és tűrte, 
hogy reggeltől estig a sarkában járjak. Jött tehát Mókus, ecettel, ronggyal, 
vödörrel; odacsörömpölt a tükörfalhoz, és nagy buzgón takarítani kezdte. 
Rajtam szó szerint keresztülnézett – ha félre nem ugrok, engem is nya-
kon önt –, csak a két gyerektenyér hirtelen megjelenő, ragacsos nyomát 
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vette észre a tükrön, meg a tócsát a földön. Visított is akkorát, hogy majd 
kitört az ablak. De magamtól akkor már nem féltem. Sőt.
  Mert a Hollókon senki nem néz keresztül. A Holló azért láthatat-
lan, mert az ember nem képes arra nézni, amerről a Holló jön, csak tudja, 
hogy van ott valami irtózatos. 
  Persze olyan ostoba nem lehettem, hogy azt gondoljam, Sasszem elől 
is elbújhatok. 
  Sasszem volt a kastély szakácsa, és annyit sem látott a világból, 
amennyit én a halálom előtt. Hályog lepte mindkét szemét. Mégsem 
gúnyból nevezték el így a többiek. Nemhogy hangról – szagról megis-
merte a ház összes lakóját. Kapásból meg tudta mondani, mikor ki van 
jelen, és az illető épp hol tartózkodik. A konyhában persze mindennek 
szabott helye volt, így mindig éppen abba az irányba tudott mutatni, 
amerről a parancsnoksága alá tartozó kuktáknak a szükséges edényt 
vagy fűszert hozniuk kellett. Becsapni nem lehetett. Olyan volt, úgy 
viselkedett, mint a látók. Mérhetetlenül csodáltam.
  Azt is mindig azonnal kiszúrta, amikor a cselédgyerekekkel beoson-
tam a konyhába. Eleinte ragaszkodott hozzá, hogy ez a hely nem méltó 
egy kisasszonyhoz, de mire ötödször tébláboltam ott, inkább feladta a 
harcot. Én pedig imádtam bebújni a többiek közé, és hallgatni Sasszem 
délutáni rémtörténeteit. A  halálom előtti mércével mérve nem voltak 
éppen „gyereknek való” mesék, de ez itt senkit nem zavart. Legtöbbször 
a Hollókról szóltak, már csak ezért is érdekeltek annyira. Jó, ha az ember 
ismeri az ellenségeit. Sok hasznos információt azonban nem tudhattam 
meg belőlük. 
  Kiderült, hogy a Hollók napnyugatról jönnek (ezt idáig is tudtam), 
a Lépcsőn túlról (nem mondta meg, hogy az mi), az ország neve pe-
dig, ahonnan időnként ránk küldik ezt a csapást, egyszerűen (áhítattal és 
gyűlölettel kevert hangon ejtve) „a Birodalom”. Mit mondjak, fulladásos 
köhögés jött rám, mikor először hallottam, mert a fülemet is kitépték 
volna, ha rájönnek, hogy nevetőgörcsöt kaptam. A Hollók fenyegetése 
valóságosabb már nem is lehetett volna a számomra, de ez a Birodalom…
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  – De miért hívják őket éppen Hollóknak, amikor senki sem látta 
még őket? Honnan tudják, milyenek?
  Ezen már én is sokat gondolkodtam. Sehogy nem ment ki a fejemből 
az a rémes nap, amikor az anyám kitekerte egy hollónak a nyakát. Pedig 
az, szerencsétlen, csak madár volt, nem egyéb. De a jelek szerint ugyan-
úgy utálták őket, mint azokat, akiket róluk neveztek el, és ha egyet el 
tudtak kapni, szabályszerűen kitöltötték rajta a bosszúvágyukat. 
  Sasszem válasza elég semmitmondóra sikeredett:
  – Mindenki ismeri őket, aki egyszer is találkozott velük. Legyetek 
hálásak, hogy nektek ebben sohasem volt még részetek, és valószínűleg 
nem is lesz. Minél kisebb helyen, minél magányosabban él valaki, annál 
kevésbé valószínű, hogy felkeresik. 
  – Mert nem tudnak róla, azért!
  – Dehogyis, kölyök. Ezek mindent tudnak. De szerintük tíz-tizenöt 
ember kedvéért nem érdemes felkerekedni. Nem éri meg nekik a fárad-
ságot. 
  (Jó vicc. Ködföldre csak szegény anyám kedvéért „kerekedett fel” az 
egyik.)
  – Ezért van, hogy a Hármastáj egyik végébe évente érkeznek, míg 
a másik végében két nemzedék is felnőhet úgy, hogy színüket sem látja.
  (Mi az a Hármastáj? Először hallom. Az is ország, mint Süllyedőföld 
meg Ködföld? Nem, inkább kontinens lehet.)
  – Miért jönnek? 
  – Ölni. 
  Sasszem hagyta, hogy mindenki feldolgozza a hallottakat. Három-
lábú kisszéken ült a konyha közepén, a kövön, és csak néha-néha szólt 
oda a kuktáknak, hogy több tejet tegyenek a mártásba, mert különben 
késsel lehet majd vágni, vagy hogy ne a szájukat tátsák, úgyis hallották 
már a mesét elégszer.
  Igaz, ami igaz, meg lehetett érteni a kuktákat, hogy néha elengedték 
a serpenyő nyelét.
  – Miért ölnek? 
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  – Mert ez a természetük. A Nap süt, a Hold telik és fogy, a Hollók 
ölnek. Seregben, csapatostul. Sohasem járnak magányosan. 
  (Aha. Csak Ködföldre.)
  – Vérzővárosban, ahol felnőttem, egyszer sáskák képét öltve jelentek 
meg. Óriási állkapcsuk volt, és embert ettek falevél helyett. Olyat is hal-
lottam, hogy kígyók, medvék, hangyák és mezei nyulak támadtak meg 
egy várost. 
  (A sáska, a kígyó, a medve, még a hangya is rendben van… no de 
mezei nyúl?! A Birodalomból jön, mezei nyúl képében?!)
  – De ha ennyiféle alakjuk van, akkor miért Holló a nevük? 
  – Honnan ismerik az alakjukat? Hiszen senki sem tud rájuk nézni.
  A két kérdést egy kukta meg egy nagyobbacska gyerek tette fel, egy-
szerre. Sasszem egyiknek sem válaszolt, csak ráemelte világtalan tekin-
tetét… Előbb az egyikre, majd a másikra. Azonnal befogták a szájukat, 
több kérdés pedig nem volt. 
  – Réges-rég, még a szépapám idejében árhullám képében öntötték el 
Vérzővárost. Az áradat félóra alatt jött és ment, de jövet a templomtorok 
tetejéig ért. A pincékbe és üregekbe is befolyt, és sápadt sárgásfehér bő-
rű, roppant kopoltyújú, fekete szemű halak pusztították az embereket, 
vasvillával. Rémületes halak. A faruk hajótatban végződött…
  (Megint egy emlékdarab a halálom előtti időből. A végén nem is 
lesznek olyan ijesztőek ezek a Hollók? Igaz, ha egyszer Réztücsök le-
szek, valóban nem fogok félni semmitől.) 
  – Fiatal koromban a levegőből ereszkedett alá egy aranyháló, gyé-
mántnehezékekkel, és szétégette a húsát mindenkinek, akire ráhullott, 
néhány csecsemőt magával ragadott, fel a levegőbe, majd pedig eltűnt. 
A kisbabákat mindig elviszik a Hollók. Sajgóföldön járt kereskedőktől 
hallottam…
  (Hm. Újabb ország.)
  – …hogy hozzájuk egyszer sötétzöld kiütések formájában érkeztek a 
Hollók, amelyeket nem lehetett túlélni. Még akkor sem, ha megpróbál-
ták kiégetni vagy kivágni őket a húsból. 



–  74  –

  (Ennek legalább van értelme.)
  – Mindenkit megölt a járvány, néhány kisbabát azonban magával vitt. 
  (Elkiabáltam. Ennek így nincs értelme. De senki sem merte meg-
kérdezni, miképpen képes egy járvány magával vinni bárkit is.)
  – Senki nem élte túl. A  Hollókkal szemben senki nem lehet elég 
ügyes. Legfeljebb szerencsés. 
  – Meddig marad ez így? – suttogta Mókus a tűzhely mellől. 
  – Majd én megmutatom – gondoltam, de Sasszem természetesen 
egészen más választ adott. Jóval komolyabbat.
  – A Halál Hollói egyszer elmaradnak majd a Hármastájról. Hatal-
muk csak addig tart, amíg el nem érkezik a Kiválasztott. Ő győzi majd 
le a Birodalmat, megdönti gonosz, kegyetlen uralmát, és ettől kezdve 
béke uralkodik a világban.
  Szóval még egy Kiválasztott is bejöhet a képbe. Meg kell monda-
nom, a réztücskös verziót izgalmasabbnak találtam.
  – Vöröslik már a Nap – szólt rá ilyenkor a felesége, aki mindig pon-
tosan a megfelelő időben jelent meg az ajtóban –, hagyd a mesélést! Ti 
meg eriggyetek aludni, mindjárt holnap lesz. Nem jó este ilyeneket be-
szélni, se hallgatni. 
  Tehát nem az a baj, hogy hallgatjuk (aztán meg sikoltozunk álmunk-
ban), hanem az, hogy este hallgatjuk. Nem sok mindenben hasonlított 
egymásra Süllyedőföld és Ködföld kultúrája, de ehhez az egyhez szigorú 
következetességgel ragaszkodott mindkét nép: az este haszontalan, üres 
idő. Mindig átaludták. Éjszaka kezdték a következő napot. Ez nyáron 
azt jelentette, hogy felkeltek egy kicsit a rend kedvéért tenni-venni, a 
szolgák közül néhányan fenn is maradtak (ha szerencséjük volt, pótol-
hatták a szükséges alvást napközben), de aki megtehette, visszafeküdt 
az éjszaka második felére. Télen viszont órákig ébren maradtak, hogy 
akár munkával, akár mulatsággal töltsék az időt, és aztán reggelig igény 
szerint megint aludjanak egyet. Eleinte nagyon furcsának találtam, de 
amikor megszoktam, egyáltalán nem esett rosszul, nemigen éreztem 
kialvatlannak magam. Alkonyatkor semmit nem volt jó csinálni, főleg 
nem elkezdeni. Balszerencsésnek tartották azt, aki alkonyatkor született. 
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Egyetlen kivételre emlékeztem; arra a ködföldi estére, amikor a halotti 
szertartást tartották: a virrasztást.
  Amikor rájöttem, hogy az én láthatatlan jelenlétem senkiben nem 
kelt rettegést – hiszen észre sem vesznek  –, akkor nemcsak megnyu-
godtam, hanem az is eszembe jutott, hogy anyám mágus volt, és hogy 
ez elvileg örökölhető. Földmágus, szélmágus – ezeket emlegette hajdan, 
és bár még fogalmam sem lehetett, mit is jelentenek ezek a kifejezések 
pontosan, azért ha belegondoltam, hogy az öreg boszorkány, aki meg-
mentett és eladott, fává tudott változni, én pedig levegővé –, akkor már 
kezdtem sejteni. A  szélmágusokhoz tartozik mindaz, amit a halálom 
előtti világ hagyománya az ő elemükhöz társít, azaz a levegőn kívül a 
növények és… a madarak! Talán még madár is lehetek egyszer?! 
  – Ne telhetetlenkedj! – mondtam magamnak. – Elég lesz neked a 
Réztücsök. Azzal is lesz dolgod bőven, hogy mesehőssé változhass!
  Gyakoroltam is a láthatatlanná válást, amikor csak módomban állt. 
Ez akár fegyver is lehet a Hollók ellen. Hasonlót hasonlóval kell legyőz-
ni! Két hónapig nem is lehetett kiverni Mókus fejéből, hogy a házban 
kísértet jár. 
  Két hónap múlva aztán rájött, hogy én flangálok időnként a folyosó-
kon láthatatlanul.
  Azt a napot sem felejtették el, amikor kiderült, hogy ők nem lát-
nak ugyan, de Könyörület igen. Megpróbáltam az orra előtt kislisszolni 
a kastélyból, mire hatalmas lapátkezével – mint macska a kölykét az 
állkapcsával – megragadta a tarkómat, és akárhogy kapálóztam, szit-
kozódva visszavitt a szobámba. A  jelenetet végignézte a folyosón tar-
tózkodó összes cseléd: amint a dajka előbb megfogja, és átkozni kez-
di a levegőt; majd mintha csak bögre volna a kezében, elindul felfelé a 
lépcsőn. Félúton a levegő hirtelen feladja, és csüggedten visszaváltozik 
meztelen kisgyerekké. Többen levették a sapkájukat, hogy végigtöröljék 
vele a homlokukat, a szakács gesztenyebarna hajában pedig széles ősz 
csík jelent meg másnapra, mert neki is elmesélték, mi történt.
  Pedig ő aztán igazán megszokhatta volna már, hogy bizonyos dolgokat 
nem lehet látni. 
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  Ettől a naptól kezdtek el gyűlölni a kastély lakói. Úgy taszítottak el 
maguktól, mint a leprást. Az ételt elém rakták, a mosdótálamat megtöl-
tötték, az éjjeliedényemet kiürítették – utána pedig menekültek a köze-
lemből. Emlékszem, mennyire rosszulesett, különösen Mókustól, hogy 
többé nem engedte megfogni a kezét. Ekkorra már azt is megértettem, 
mire célzott az öreg szélmágus azzal, hogy „kövekkel kergetnek ki a ha-
zádból”. A kastélyból biztosan kikergettek volna, ha nem hiszik rólam, 
hogy Szerencse lánya vagyok, meg ha nincs ott mellettem Könyörület, 
akitől sokkal jobban rettegtek, mint amennyire engem utáltak. Ő nem 
változott semmit: éppen olyan képtelennek bizonyult a gyűlöletre, mint 
a szeretetre. Tulajdonképpen nem is találtam benne semmi kivetnivalót, 
hogy Könyörület lát, a többiek pedig nem. Vele kapcsolatban igazából 
már semmin nem lepődtem meg.
  Ezért ettől a naptól kezdve csinálhatott mindenki, amit akart, én 
rendszeresen kiszöktem a házból, és kinn is maradtam, míg Könyörület 
rám nem talált. 
  Odakinn aztán egyik csoda a másikat érte. Kénsárga, görbe csőrű, 
háromlábú vízityúkok rohangáltak sáron-vízen át, akár pók a falon. Za-
fírszemű, tarajos-szárnyas gyíkok közlekedtek zúgva a levegőben vagy a 
vízben, farkukat propellernek használva. Galléros vízisiklók ijesztgették a 
madárfiókákat, akkora hegyes göbbel a farkuk végén, hogy úgy néztek ki, 
mintha hátul is volna fejük. Kutyányi méretű kacsacsőrű emlősök ástak 
lyukakat a magasabb partfalakba tojást rakni. Aprócska, smaragdzöld, át-
tetsző páncélú teknőcök másztak a vízből a fákra reggel, aztán potyogtak 
vissza este fülrepesztő visítozással. És az a rengeteg vízimadár…
  Itt ismerkedtem meg a nádi emberekkel is. 
  Süllyedőföldnek ezekről a furcsa, maguknak való lakóiról már na-
gyon régóta tudtam; beszéltek néha róluk is, nem csak a Hollókról. Azt 
mondták, egy réges-régi háború vesztesei és számkivetettjei voltak, ezért 
aztán nem szövetkeznek senkivel, még egymással sem. Amikor először 
találkoztam nádi emberrel, az nemcsak életem egyik legboldogabb pilla-
nata, de legnagyobb csalódása is volt. Történt egyszer, hogy egyik zsom-
békról a másikra szökkenve véletlenül éppen a nádi emberek kis szigetén 
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értem földet, és jobban eltátottam szemem-szám, mintha bizony kacsa-
lábon forgó palotát találtam volna. Háromszögletű, elöl nyitott, földbe 
vájt kunyhóban lakott a nádi ember. A háztól jobbra a vízen kézzel vájt 
faderékból készült csónak ringatózott, a háztól balra kifeszített állat-
bőr száradt – épphogy el nem sírtam magam örömömben. Azt hittem, 
a nádasból egyenest az Árpád-kori Magyarországra érkeztem. A  ház 
gazdája éppen zöldséget tisztított kinn egy alacsony háromlábú széken. 
Magyarul szólítottam meg. 
  – Adjon az Isten jó napot! – Épp csak azt nem tettem hozzá, hogy 
„öregapám”. 
  De egy árva szót sem válaszolt, még csak fel sem nézett. Akkor ki-
csit elbizonytalanodva próbáltam összeszedni minden ismeretemet, és 
mivel hirtelen semmi más nem jutott az eszembe, azt kezdtem el darálni 
neki, hogy „Latiatuk feleim szümtükhel…”, de erre sem reagált. Akkor, 
hogy legalább valahogy felhívjam magamra a figyelmét, odanyúltam, 
és megpróbáltam elvenni tőle a kést, erre minden indulat nélkül olyat 
vágott a kezemre, hogy napokig látszott a nyoma. Aztán ugyanazzal a 
lendülettel folytatta a munkáját. 
  Egy szót sem hittem el abból, hogy egy régi háború miatt bujdostak 
bele a Tükörbe. Sokkal erősebb szálak kötötték őket a láphoz. 
  Ahogy már mondtam, soha nem néztek rám, soha nem szóltak hoz-
zám. De ha megpróbáltam elemelni valamit a szigetükről, akkor lehet-
tem bármennyire láthatatlan, azt észrevették. Már csak kíváncsiságból 
is többször próbára tettem őket, az eredmény ugyanaz maradt: ahogy 
rátettem a kezemet valamire, a gazda már ott termett mellettem, a ke-
zemre koppantott, és visszavette a tulajdonát. Mintha összenőttek volna 
a szigettel, amelyen éltek. Megérezték, ha a legkisebb darabkáját is el-
mozdította valaki. Toldott-foldott, bő ruhájukban, némán jártak-keltek, 
arcuk-kezük megkülönböztethetetlenül egyforma, időmarta földszínű 
volt (nem vörös, nem szürke, még csak nem is fehér, hanem földszín), 
soha nem árult el indulatot. És soha nem néztek arra, aki éppen a színük 
előtt állt. Hiába tudták, hogy ott vagyok, láthatatlanabbnak éreztem 
magam a jelenlétükben, mint bármikor máskor.
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  Így láttam viszont hároméves koromban az alvilági révészt is, azaz 
a paradicsomi kígyót, ha így jobban tetszik. El is neveztem magamban 
Kígyórévésznek. Róla is tudtam, hogy a környéken lakik, de a többi-
ekkel ellentétben csak néhány éve. A  kastélybeliek szerint ő egy lápi 
kísértet. Attól fehér. A temetetlenül maradt halottakkal szokott előfor-
dulni ilyesmi. Például ha valaki belefullad a lápba, és nem találják meg a 
holttestét, hogy a legközelebbi templomtorokba hullajthassák. Olyankor 
a lélek nem találja meg az utat a Tengelybe, újjászületni nem tud, meg-
nyugodni se, csak magányosan kísért a lápon örökre. Szegény. Kár, hogy 
nem hiszem el. Ki hallott már albínó kísértetről?!
  Bár a bőrszínén kívül még egy dologban eltért minden más nádi em-
bertől: nem bőrből, hanem szőttesből készültek a ruhái. Ő maga szőtte 
őket, egy primitív, de a jelek szerint kiválóan működő szövőszéken, amely 
gyakorlatilag egy függőleges, hatszög alakú fakeretből állt. Pontosan 
úgy ácsolták, ahogyan az ajtókat szokták. A trapéz alakban összeillesz-
tett, három felső lécről csüngtek a láncfonalak, egy-egy agyagnehezék-
kel a végükön, kétoldalt pedig két rúd tartotta a léceket. Valahányszor 
láttam, a szövőszék előtt ült és dolgozott. Nyers színű alapra apró, de jól 
kidolgozott mintákat szőtt, csak éppen a minták értelmét nem lehetett 
kivenni. Egymásból kiágazó, finom erecskékhez hasonlítottak, mintha 
vízrajzi térkép lett volna, vagy az ember érrendszere, síkban kiterítve. 
Egy élet is kevés annyi szövetet elnyűni, amennyit ő elkészített, de fo-
galmam sem volt, hova tünteti őket. Lehet, hogy éjjelenként felfejti? 
Vagy ő szövi a lápra a ködöt? Nem lepődtem volna meg. (Bár a süllyedő 
nyelv a két fogalmat nem kapcsolta össze úgy, mint a ködföldi.)
  Ő érdekelt minden nádi ember között a legjobban. Istenem, hány-
szor próbáltam meg a legváltozatosabb módokon felhívni magamra a 
figyelmét, és hányszor vallottam kudarcot! Hónapokig, évekig jártam a 
nyakára, csak azért, hogy álljak a rácsként aláhulló láncfonalak előtt, azo-
kon keresztül bámuljam az ő orratlan kígyóképét, soha rám nem tekin-
tő piros szemét, és azon töprengjek: ugyan melyikünk van ebbe a puha 
börtönbe bezárva, ő vagy én? Minél jobban tudatosult bennem, hogy a 
kastélyban idegen vagyok, annál jobban ragaszkodtam őhozzá, akiben 
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annyi ismerőset találtam. Ezen a szigeten jutott először eszembe, hogy 
az egész élet itt, ebben a világban olyan, mint egy felfordult levéltár, vagy 
mint a Réztücsök világa, ahol a legkülönbözőbb világdarabok kerülhet-
nek váratlanul egymás mellé. Vajon van-e, aki rendet tud csinálni benne? 
  Csak mellém nem kerülhetett soha senki. 
  Még Könyörület sem. Még a Kígyórévész sem. Még Sasszem sem. 
Pedig ők emékeztettek a halálom előtti, elmerült világra a legjobban. 
Sohasem gondoltam volna, hogy ennyire fáj majd a hiánya.
  Hónapok követtek hónapokat: hóbölcsőt sármadár, lángrengést 
édestűz, békasót fagytorok – tavaszt nyár, nyarat tél, telet ismét tavasz 
(miért pont évszakokból lett volna négy). Nem voltak hetek, csak tizen-
nyolc húsznapos hónap. A hónapok középső három és utolsó két nap-
ját tekintették pihenőnapnak. Ezeken a napokon pedig szinte tilos volt 
bármilyen munkát elvégezni. Először nem értettem világosan, melyik 
hónapot hogy hívják, mert akárhogy számoltam, tizennyolcnál jóval 
több elnevezést használtak. Legfeljebb egyeseket ritkábban, másokat 
gyakrabban. Aztán rájöttem, hogy van mindegyiknek hivatalos neve, de 
ezeket csak hivatalos társalgásban és levelezésben használják. Egymás 
között más az elnevezésük. Ez utóbbiakat könnyebben megjegyeztem, 
hiszen egytől egyig ködföldi eredetűeknek bizonyultak. Süllyedőül elég 
nehéz is volt kibányászni az értelmüket, mert ugyan mit lehet kezdeni 
olyan nevekkel, hogy „vérreked” vagy „sóakna”, ha az ember nem tudja, 
hogy az első a halál után megdermedő vérre, a második a száraz, sós 
felföldekre utal. Ezért kapta az egyiket a leghidegebb, a másikat a leg-
forróbb hónap. A magam részéről a tavasz második havában születtem, 
amelyet hivatalosan Nemesviadalról neveztek el (asszony-harcosként 
szerzett halhatatlan hírnevet, legalább négyszáz esztendővel a születé-
sem előtt, összesen huszonnégy életéve alatt, utána megölték), egyéb-
ként mindenki „sármadár”-ként emlegette (ahogy ködföldiül a gólyát). 
  De mindenekfelett a hármas számot tisztelték ebben a világban. 
Egyre gyakrabban vettem észre, hogy háromszöget mutatnak felém az 
emberek. Senki nem magyarázta meg, hogy miért, egyszer azonban az 
egyik gyerek rákérdezett. Nem tudták, hogy én is mindent hallok.
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  – Boszorkányok ellen védi a rendes embereket – válaszolta az anyja, 
aki éppen a ruhát szappanozta a mosóteknőben.
  – De miért pont a háromszög? 
  – Azt nem tudom, fiam, de ha nem az úr gyereke volna, már rég meg 
is jelölték volna, ahogy kell. 
  – Hogy kell?
  Az asszony, könyékig szappanhabosan, megfogta a fia bal kezét, és 
tenyérrel felfelé fordította. 
  – Idevésik nekik késsel a háromszöget. Hogy mindenki tudja, mi-
félék. Na, ne ijedezz, lelkem! – Szelíden pofon legyintette a gyereket, 
amitől annak még a füle is szappanhabos lett, de legalább nem festett 
már olyan halálra váltan. – Rajtad nem fog ez a rossz nyavalya.
  Szóval egyre jobban beletanultam ennek a világnak az életébe és szo-
kásaiba, mégsem tartoztam bele. Anyám meghalt, apám valószínűleg 
nem is tudott rólam, nevelőapám gyűlölt, saját nyelvemet nem értették, 
és még azokat sem érdekeltem, akik a legjobban hasonlítottak hozzám 
– senkinek sem hiányoztam volna, ha kipusztulok a világból, vagy még 
inkább, ha soha meg sem születek. S hozzá úgy is néztem ki, mint egy 
kísértet, bár erre a környezetem még mindig nem jött rá. Igazán nem 
csoda, ha a nemlétnek legalább a látszatát könnyűszerrel felölthettem, 
mint valami láthatatlanná tevő köpenyt. Hiszen mit is lehet mást várni 
attól, aki túlélte a saját halálát?
  Most már nem voltam benne olyan biztos, hogy annyira jól érzem 
magam ebben a kiszámíthatatlan világban. Soha nem gondoltam volna, 
hogy ilyesmire sor kerülhet.
  Arra is pontosan emlékszem, amikor elegem lett a Kígyórévész-
ből és az összes nádi emberből. Négy és fél éves múltam, a levelek már 
majdnem mind lehulltak a vízbe, elfonnyadtak az egynyári növények 
– kezdődött a hármastáji tél. Álltam a szövőszék előtt, vártam, hogy 
meghalljam a hátam mögül Könyörület szörnyű lépteit.
  – Az a helyzet – mondtam hirtelen a Kígyórévésznek –, hogy unlak 
benneteket. A kastélyban azt mondják rólatok, a tengerparti gyarma-
tokról jöttetek, és egy régi, nagy háborúban, amit úgy hívtak, hogy a 
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Tenger Lázadása, kifosztottátok és felgyújtottátok a városokat, legyil-
koltátok a süllyedőket, még a harcos Borostyánlevél királynőt is meg-
öltétek. Később véres fejjel menekülhettetek keresztül az országon, és 
akit nem végeztek ki közületek, az kénytelen volt a Tükörbe bujdosni. 
Így volt, vagy nem így volt? – Akkor már teli torokból kiabáltam. – Úgy 
tesztek, mintha valami óriási nagy titkot őriznétek, pedig egyszerűen 
csak gyávák vagytok.
  – Fogd be a szád! – kiáltotta torkaszakadtából a Kígyórévész.
  – Ez beszél – mondtam én.
  A  Kígyórévész fölemelkedett a kisszékről, egyszerűen félreborí-
totta a szövőszéket, láncfonalakkal, nehezékekkel, félkész szövetekkel 
együtt, és fölém hajolt. Mindezt egyetlen mozdulattal tette. A gerince 
úgy görbült előre, ahogy arra az ember gerince sose lenne képes. Csuk-
lyája a hirtelen mozdulattól szélesre nyílt: szinte lengedezett haragjában. 
Egészséges ösztönű ember az ilyen alakoktól retteg és menekül.
  Én viszont nem ijedtem meg tőle.
  – Beszélek – sziszegte hangtalan hangján. – Én ember vagyok. Te 
mi vagy? 
  – Cselezüst vagyok – mutatkoztam be udvariasan.
  – Az nem ember – bólintott, már higgadtabban, de még mindig fe-
nyegetően. – Hanem folyadék. Vagyis néma. Mit képzelsz magadról, ide 
akarod csődíteni a Hollókat? 
  Elbizonytalanodva bámultam rá. 
  – Vannak szavak, amelyekkel ide lehet csalogatni őket? Ez nem tű-
nik valószínűnek. 
  A Kígyórévész piros drágakőszeme felvillant. 
  – Nézzenek oda! Egész sok mindent tudsz. Csak azt ne hidd, hogy 
eleget!
  – A Hollók elől bújtál ide? Ők intézték el az orrodat? 
  Villámgyors ütéssel csapott le a tarkómra, fél kézzel felemelt, míg 
egy vonalba nem került az arcom az övével. Szeme résnyire szűkült, üres 
orrlyukain süvítve járt ki-be a lélegzet. Ekkor ijedtem meg tőle, de ekkor 
aztán nagyon. 
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  – Ezen a szigeten – sziszegte – te nem vagy arisztokrata.  Odahaza 
bárkit becsaphatsz, de a kastélyon kívül ugyanolyan nyomorult vagy, mint 
bármelyik nádi ember. Mi látjuk a kezedet is, a ronda fehér képedet is – 
mondta ő, az albínó. – A  Hollók bárhol, bármikor eljöhetnek értünk, 
és nem véd meg tőlük semmi, csak a csend és a magány. Nem fogom 
egy ilyen kis darab fehér mocsok kedvéért elveszíteni ezt a pajzsot. Ha 
még egyszer meglátlak a közelben, puszta kézzel téplek ketté, és azoknak, 
akik a keresésedre indulnak, megmutatom, hogy miféle Cselezüstöt hittek 
négy éven keresztül hercegkisasszonynak!
  Éreztem, ahogy másik kezének ujjai a bokám köré fonódnak, és 
iszonyú pánikba estem. Ijedtemben olyasmit tettem, amit nem kellett 
volna. 
  Láthatatlanná váltam.
  Mit sem ért az én rémületem ahhoz képest, ahogy ő visított fel a 
következő pillanatban. Úgy hajított el magától, mintha nem is kislány 
volnék, hanem valami undorító rovar, majd ugyanezzel a mozdulattal 
lehajolt. Köveket vett magához. Hanyatt zuhantam a nádasba, és alig-
hogy kikecmeregtem belőle, már repültek is felém a kemény kődarabok. 
Nem találtak el. Nem értettem, hiszen ha a testem el is tűnt, a ruhám 
attól még látszott. De nem sokat gondolkodtam ezen. Sikerült elmene-
külnöm, mielőtt beszakíthatta volna a koponyámat. 
  – Takarodj innen! Ocsmány kis növendék Holló. Megöllek! 
  Így végződött első és utolsó beszélgetésem egy nádi emberrel. 
  Csak amikor már Könyörület súrolta le rólam otthon a dézsában a 
Tükör foncsoros sarát, akkor kezdtem sorra venni, mi mindent árult el 
magáról a Kígyórévész akaratlanul. 
  – Hogy itattak volna tej helyett Cselezüsttel, amikor kiestél az anyád-
ból! – kezdte dajkám a szokásos litániát. Addigra úgy megszoktam a szi-
dalmait, hogy nem is figyeltem rá. Sőt ilyenkor mindig elkalandoztam.
  Először is: a Kígyórévész tud ködföldiül. A „Cselezüst” nevet Kö-
nyörülettől kaptam. Süllyedőre fordítva ez higanyt jelentett. Mielőtt 
megtanultam járni, olyan gyorsan másztam négykézláb, ahogy a higany 
szalad. Ez a név kísér azóta is. Aki ismeri a ködföldi nyelvet, az tudja, 
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hogy az ezüsttel ellentétben a Cselezüst nem szilárd, hanem folyékony. A Kí-
gyórévész pedig azt mondta rám: „nem ember, hanem folyadék.” 
  – Addig ütném a fejedet egy darab kővel, amíg szét nem hasad – kán-
tálta Könyörület indulat nélkül, míg a vállamnál fogva előredöntött, hogy 
megmoshassa a hajamat. Két kézzel kapaszkodtam a dézsa peremébe, 
hogy orral bele ne bukjak a vízbe.
  Másodszor: kövekkel és kemény rögökkel dobált, vagyis nem sajnál-
ta tőlem a sziget kis darabjait. Nem nőtt velük össze úgy, mint a többiek.
  – Behorpasztom a torkodat, hogy benned rekedjen a lélegzet!
  Harmadszor: nem lát engem, amikor láthatatlan vagyok. Hiszen 
nem talált el egyetlen kővel sem.
  – A bokádnál fogva lógatlak bele a tűzbe! – folytatta a meditációt az 
asszony, miközben vizet váltott, aztán még egyszer belemerített a dézsá-
ba. A víz, amelyet előzőleg kiöntött, csillogott a Tükör iszapjától. Meg is 
fordult a fejemben, mi lenne, ha tényleg tetőtől talpig bekenném magam 
ezzel az iszappal. Visszatükröznék mindent, ami körülöttem van? Ez is 
egyfajta láthatatlanság lenne.
  Ki ez az ember, ki ez a Kígyórévész? 
  Azt nekem ne mondja senki, hogy kísértet. Hogy engem egy kísértet 
emelt volna fel a földről, és ordított volna fröcskölő nyállal a képembe? 
Nem. Ez egy élő valami vagy valaki.
  Azt sem hiszem, hogy a Hollók elől menekült volna a csendbe és 
magányba. Meg a Tükörben oly gyakori ködbe. Ami ötletnek éppen nem 
rossz; hiszen most már értem is, miről beszélt az öreg szélmágus annak 
idején, a hajnali szertartásokon: 

Sűrű köd rejti el a te magzatodat.
Védi őt a magány attól, amit nem lát.
Legyőzheti csenddel azt, mit a fül nem hall.

Stimmel. A többi nádi emberre akár igaz is lehet. Tulajdonképpen hálás 
lehetek a Kígyórévésznek, hogy ezt értésemre adta: a láthatatlanságom és 
a tükör pajzs lehet a Hollókkal szemben… 
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  No de aki az ilyesmit komolyan gondolja, az nem üvöltözik senkivel. 
Valószínűleg nem azért vette be magát a Tükörbe, hogy a Hollók elől 
meneküljön. De akkor miért? 
  Ekkor felkiáltottam.
  – Mi van? – bámult le rám Könyörület a szokott közömbösségé-
vel. – Már megint lehorzsoltad a térded? Bár az egész bőrödet nyúztad 
 volna le! 
  Ott hagyott törülközőbe csavarva, de hamarosan visszatért egy tisz-
ta rongydarabbal, meg egy kis cseréptállal, amely már ismerős főzetet 
tartalmazott. 
  – Békarokka? – kérdeztem. 
  Annyira egyértelmű volt a válasz, hogy nem is méltatott rá. Csak 
belenyomta a rongyot a tálba, kicsavarta, és odaszorította a térdemhez. 
A többi az én feladatom volt: tartani a borogatást, amíg el nem múlik a 
fájdalom. Hamar elmúlt. 
  Könyörület az égvilágon mindenféle nyavalyát gyógynövényekkel 
kezelt; mindig csak egyszer mondta meg, melyiket hogy hívják, melyik 
része gyógyít, és hogyan kell gyűjteni. Ezért érdemes volt megjegyezni 
a szavait. 
  Ott állt mellettünk Mókus is; eddig az volt a feladata, hogy meleg 
vizet hordjon fel a konyháról. Amikor látta, hogy mivel borogatom a lá-
bamat, sarkon fordult, és szó nélkül kiment. Szomorúan bámultam utá-
na. Tudtam, mire gondol. Nem mintha más nem használt volna gyógy-
füveket a házban, de olyan nem akadt több, akit eleve ennyire gyűlöltek 
volna, mint engem – és velem együtt eddigre már Könyörületet is, akit 
maguk között szintén boszorkánynak mondtak. 
  A tél szokatlanul hidegre fordult abban az évben, szokatlanul sokáig 
tartott, engem pedig igen gyakran kellett ápolni. Korábban ritkán be-
tegedtem meg, és mindig csak rövid időre. Ezen a télen viszont egyik 
baj a másikat érte. Főleg a hasmenéstől szenvedtem nagyon, de gyakran 
hánytam is. Nemhogy a házból, még a szobámból sem igazán mozdul-
hattam ki, és lassan már kizárólag szárított galagonyán és medveszőlőn 
éltem. A végén már szó szerint semmi nem maradt meg bennem, csak 
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amit Könyörület adott. És akkor megértettem, hogy a cselédség meg 
akar mérgezni. 
  Már megértem egy-két kemény telet azóta is, de életemben nem fáz-
tam és éheztem annyira, mint azokban a hónapokban. A  kezem úgy 
lesoványodott, hogy átláttam rajta, amikor az ablakok piros fénye elé 
emeltem. Órákig tudtam bámulni, és közben azon gondolkodtam, hogy 
hamarosan végleg láthatatlanná válok. Emlékszem Könyörület arcára is, 
ahogy a kiságyam fölé hajol, kanállal a kezében. Közöny ült az arcán. 
Nem tudtam, miért bízom benne, de abban biztos voltam, hogy ő az 
egyetlen, aki akkor is segít rajtam, amikor mindenki más már elhagy. 
  És végül emlékszem arra a bizonyos sorsfordító reggelre. Arra a leg-
jobban. 
  Könyörület akkora kosárral jelent meg az ajtóban, amekkora nincs 
is. Rengeteg dércsípte, tavalyi berkenyebogyót hozott. 
  – Nem is láttam még ilyet a környéken – mondtam bágyadtan. 
  Könyörület felnézett. Tekintete teljesen más volt, mint amit meg-
szokhattam tőle. Odaadtam volna a nem létező hatodik ujjam látszatát, 
hogy megfejthessem, mire gondol. 
  És kimondta a növény nevét, amelyről most már tudtam, hogy azt 
jelenti: berkenye. És emlékeztem, hogy ezt a szót használta annak idején 
a férfi, aki Könyörületnek átadott – csak ő egy közösséget értett alatta. 
És akkor már biztosan tudtam azt is, hogy ezt a növényt láttam Kö-
nyörület falujában, és ebből készültek azok a régi tárgyak, amelyekkel 
ott találkoztam, négy és fél évvel korábban. Ez a növény nem igazán 
hasonlított a halálom előtti berkenyére, csak a bogyója, de az annyira 
jellegzetesen, hogy nem fordíthatom másképp a nevét. 
  Mindenre jól emlékeztem, amit Ködföldön tapasztaltam. És ezt 
Könyörület is tudta. Talán csak azt nem tudta, hogy ilyen fák nőttek a 
levéltár mellett. Azt talán nem. Talán.
  Valaki Ködföldről hozta neki ezt a kosárnyi berkenyebogyót. Valaki, 
akinek üzenni tudott valahogyan. És ki tudja, miket üzent neki még 
rólam. Ahhoz mindenképpen elegendőt, hogy ezt a nyomorult kis élete-
met meg akarják menteni. 


