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1. 

Villámok szültek. 
Mesélhetném ezt így is, és a történet minden bizony-

nyal jól hangozna egy hűvös napon, a nagyterem ho-
mályában lobogó tüzek fényénél. Elképzelem, ahogy a 
fiatal hallgatóság figyelmét sejtelmes suttogással csigá-
zom fel, s biztos vagyok benne, mindenki ijedten ráz-
kódna össze, ahogy egy váratlan tapssal utánoznám a 
villám csattanó hangját. Aztán kékes derengést öntenék 
végig a ruhámon, és lassú mozdulatokkal játszanám el, 
hogyan emelkedtem ki az Átjáró fénygyűrűjéből abban 
az idegen világban. Gaar biztosan ezt tenné. Pontosan 
így mesélné el megérkezésemet a Földre, és népszerű-
sége a gyerekek körében – akik szinte inni szokták 
különleges történeteit – tovább emelkedne. 

Én Laa On-is vagyok. A valóság pedig így, ebben a 
formában nem volt teljesen igaz. Mert a kisüléseknek, 
és az Átjáró megnyílásának, az időpontok véletlenszerű 
egybeesésén kívül nem volt egymáshoz semmi köze. 
Tény, egy pillanattal az érkezésem előtt vakító kékség 
lobbant az égbolton, és villám cikázott át Budapest 
péntek esti fényburka felett. Egy ártatlan bámészkodót 
tán lépre is csalt volna a hihetetlen látvány, a villanás 
utáni pillanatban előlépek a semmiből, ahol az előbb 
még a mozdulatlan homály feszült. De a sors akarata az 
volt, a vihar tartson távol érkezésemtől minden bámész 
tekinteteket. Az Átjáró idegen derengése beleolvadt a 
kisülés lobbanásába, s tette ezt, mintha csak annak 
része lenne. Az est óriás kaméleonja pedig nem habo-
zott, szempillantás alatt falta fel mellőlem mindkét 
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fényt. A villámét és az Átjáróét egyszerre. Aztán 
megint sötét lett. 

Egy röpke ideig úgy tűnt, mintha a semmiben állnék. 
Még nem itt, már nem is ott. Könnyűnek éreztem ma-
gam, lebegőnek, akár egy szellemalak. Egy pillanatig. 
Mert a kétely kristálygömbjét, egy eget, földet megren-
gető robbanás törte apró darabokra, szigorúan emlé-
keztetve engem a valóságra. 

A dörrenéstől összerezzentem. Izmaim reakciója 
egyértelműen jelezte, már testben is itt vagyok. A vil-
lám okozta káprázat elmúlt, az árnyékok visszafakultak, 
ismét elmosódott élt kaptak a sötétség pedig megsűrű-
södött, belém kapaszkodott. Köpenyemet az arcom elé 
húztam, belesimultam a tér felett lebegő homályba, és a 
falhoz lapulva igyekeztem felmérni a helyzetemet. 

A Budai-vár fölött ítéletidő tombolt. A vonuló fel-
hőkből ítélve a vihar nyugatról lepte meg az est nyu-
galmát. Feltorlódott a hegyek előtt, erőt gyűjtött, s 
ahogy előbukkant, minden erejével lecsapott a városra. 
Erős szél hajtotta a tömött, fekete hasú felhőket, vadul 
megtépte, cibálta őket – akár a pásztorkutyák a nyájra 
támadó farkast – s a nyomában kiszakadt valamennyi 
tömött paplan. Egyszerre megnyíltak az ég csatornái, 
ömleni kezdett az eső, mintha dézsából öntötték volna, 
és a hirtelen támadt zápor vízesés szerűen csorgott le 
mindenről. Duzzadt patakokként hömpölygött át a 
kockaköveken, széles pocsolyákká állt össze rajtuk, és a 
felszínük a zuhogó esőben olybá tűnt, akár a tűz fölött 
rotyogó levesé. 

Az Oroszlános kapu fenevadjait látszólag nem érde-
kelte az ítéletidő. Fenséges nyugalommal őrizték a 
rájuk bízott oszlopokat, rendületlenül állták a vihart, 
miközben kősörényükön zubogott alá az eső. A víz 
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lemosta testükről az elmúlt napok ragadós porát, a 
turisták kezeinek zsíros érintését, és a fürdőző nagy-
macskák az égi áldás közepette észre sem vették, vala-
mi megváltozott körülöttük. 

Tapasztalt vadász lévén reméltem, érkezésem nem-
csak a kőbe zárt fenevadak előtt marad észrevétlen, 
hanem bárki előtt, aki csak találomra tévedt az Orosz-
lános udvarba vezető sétányra. De a vihar most a szö-
vetségesem volt. A környéken most teremtett lélek sem 
járt, az árkádok alatti sűrű homály rejtőn terítette rá 
mozdulatlan alakomra a láthatatlanság köpenyét. 

Messziről érkeztem ebbe a világba. Utazóként már 
számtalanszor tettem a lábamat a Kék Bolygóra, s szí-
vesen vegyültem el annak sokszínű forgatagában, de a 
mai látogatásomat rövid időre terveztem. Egy villámlá-
togatásnak, ha úgy tetszik, s dolgom végeztével – avagy 
végezetlenül is – rögvest haza kívántam térni. Találko-
zómat pedig jobban nem is időzíthettem volna. A vihar 
elrejtett az árgus szemek elől, s határozott szándékom 
volt afelől, addig nem is fedem fel magam, míg az Is-
meretlen fel nem bukkan. 

Villám cikázott át újra a Palota felett, immár a soka-
dik az elmúlt percekben. A lobbanást követően, a hoz-
zám közelebb ülő kőoroszlán testén lecsorgó víz olyan 
érzést keltett bennem, mintha a vigyázó fenevad egy-
szerre megmozdult volna. A csillogó kőszem egy pilla-
natra megelevenedni látszott, a fenevad körülnézett, 
ám mielőtt még elfordíthatta volna sörényes fejét, a 
villám fénye ellobbant. 

– Átok ül rajta – jutott eszembe Gaar egyik meséje – 
a fény átka. 

Olyan életszerű volt az agyamon átsuhanó gondolat, 
mintha fogadott testvérem közvetlen közelről suttogta 
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volna a fülembe. Figyelmem lankadatlan pásztázta a 
környéket, de a helyzet komolysága ellenére elmoso-
lyodtam. A mosolyt azonban könyörtelenül szelte ketté 
a következő villám, és a fénypallos nyomán támadt éles 
világosságban súlyosan dobbant meg a szívem! A vas-
kos oszlopsor, nedves köveken kirajzolódó árnyékai 
közé, egy alak sziluettjének részletei keveredtek. 

Tévedésnek helye nem volt. A határozott, egyenes 
vonalak élei közül egyértelműen emelkedett ki a nem 
odaillő, s mielőtt még a fény elporladt volna, az árnyék 
meg is mozdult. Valaki állt az oszlop túloldalán, az 
esőtől védett területen. A jelenség meglepett. A tény, 
hogy rajtam kívül más is idekint ácsorog a tomboló 
viharban nem, ám az, hogy annak a másiknak egyálta-
lán nem éreztem a jelenlétét, furcsa volt. Talán a vihar 
felszabaduló energiái megtévesztették az érzékeimet, 
vagy a villámok keltette elektromos mező zavart meg, 
most már mindegy volt. A tényt elfogadtam, volt, aho-
gyan volt, de mindez tökéletesen beleillett a képbe. S a 
másik ilyetén felbukkanása után joggal következtettem 
arra, az Idegen valóban igazi vadász. 

A fény ellobbant. A dörgés iszonyú robaja alatt hatá-
rozottan léptem ki a rejtekhelyemről, mintha én ma-
gam is a vihar áldozata lennék. Úgy tettem, mint aki 
komolyan hisz abban, hogy az eső gyengülni kezd vég-
re, vagy időm korlátozottsága miatt mindenképp in-
dulnom kell. Lejjebb eresztettem a fejemről a kámzsát, 
ami mögé fedezékül rejtettem arcomat, és néhány 
gyors lépéssel a két oszlop között termettem. 

A túloldalon világos esőköpenyes alak állt. Hátával 
majdnem érintette a falat, bal kézzel védekezőn fogta 
össze a kabát hajtókáját az álla alatt. Jobb kezében 
összecsukott esernyőt tartott. Felbukkanásomra ijedten 


