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Életem legkönnyebb pillanatai azok voltak, amikor Tükör-
ember lehettem. 

A legelveszettebb napjaimon pedig úgy éreztem, hogy csak 
egy hitnélküli Tükrös vagyok, aki nem tud mit kezdeni a Jelével. 
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Előszó 
 
 
„Megjelöltek, légy nyugodt.  
Létezésed első pillanatában megkaptad a jeledet. Bízz 

abban, hogy nem tart örökké az a Hiány és Szétszakítottság, 
amit a lelkedben érzel. Csak hinned kell a jel erejében.  

Ez a kulcs ahhoz, hogy boldog lehess.” 
(Tulipános Könyv) 
 
 

1. rész 
 
 
– Auuuúh! – visította Eli. Utálta, hogy csupa feketét és 

fehéret lát, pedig ez most nem az Egyenlítőt Átszelő Ugrás 
szokásos következménye volt, már négy hete véget ért az őszi 
szünet. Az utóhatás nála csak néhány óráig tartott, tizenhét 
évesen viszonylag fiatal Tükrös Tinédzsernek számított, alig 
három éve lépett az „ugrókorszakba.” 

Most egészen másról volt szó. Élénkzöld szemével feszülten 
figyelt minden irányba, aranyszőke fürtjei vadul röpködtek, 
ahogy a fejét forgatva körbekémlelt. Érezte a veszélyt. Placcs! 
Egy újabb hógolyó csapódott hozzá, ezúttal pontosabban 
érkezve. Eliza megrázta a fejét, a hajára tapadt hó nagy részétől 
így sikerült megszabadulnia. Fehér hó és fekete csupasz fák 
vették körül, amerre csak nézett. Hamisítatlan decemberi tájkép 
az északi féltekén. Más körülmények között még szeretni is 
lehetne ezt a látványt. 

De most nem olyanok voltak a körülmények. 
Vágyakozva gondolt arra, hogy otthon jelenleg plusz húsz-

huszonöt fok van, és még az eső sem esik. Itt meg tegnap este 
óta szakadt a hó, és a hőmérő higanyszála nem mutatott mínusz 
kilencnél melegebbet az elmúlt huszonnégy órában.  
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Eli alapvetően egy nyitott ember volt, de most annyira 
elöntötte a lelkét a semmiből jött marcangoló Hiányérzet, hogy 
ebben a pillanatban mindent utált Európában. A havat és a 
hideget is. A hóban mosdatást pedig kifejezetten rühellte. Ide-
oda cikázott a tekintete, azt leste, merre menekülhetne. 

Eszébe jutott az édesanyja. Fokvárosban december van, nyár 
eleje, tele a város turistákkal. Az a Dél-Afrikai Köztársaság 
legszebb városa, sőt a világ legszuperebb helye. És még négy 
és fél évig távol kell lennie tőle! Messze otthonról, valahol a 
Föld másik felén, a déli helyett itt az északi féltekén.  

– Anya olyan egyedül maradt, amikor legutóbb eljöttem – 
sóhajtotta maga elé, még egy okot találva a szomorúságra, 
lehelete sűrű páraként lebegett tova. 

Mindemellett pedig még ez is. Bárcsak ne kapná el ez a 
furcsa hangulat, mostanában egyre gyakrabban. Ez a nevenincs 
érzés, ami elől nincs menekvés. Mintha egy betegség bujkálna 
benne, csak éppen nem a testét, hanem a lelkét gyötri. 

Sóhajtott ismét egy nagyot, sarkon fordult és bemenekült a 
tornaterem ajtaján. Búcsúzóul a jelenlegi legkedvesebb haverja, 
Rick még utána küldött egy hógolyót, de az már nem érte el a 
célját, nagyot koppanva a bejárati ajtóra tapadt Eli mögött. 

Rick nagyon élvezte a havat. Az európai történelem mellett 
– amiben csak Fred, a csokifiú volt jobb nála – ezt a hófehér 
takarót szerette meg leginkább, amikor két és fél éve átküldték 
a déli félgömbről Magyarországra, Európa földrajzi közepébe 
tanulni. Otthon náluk júliusban, a tél közepén is plusz tizenegy-
tizenöt fok volt, és ömlött az eső töménytelen mennyiségben, 
ha kellett, ha nem, az év háromszázhatvanöt napján. Hónak 
színét se látták soha. Buenos Aires környékére tényleg találó 
volt a nedves pampa elnevezés!  

Nem mintha Argentínát nem becsülte volna.  Rick meleg 
szívvel gondolt a hazájára, de a magyar hó jelenleg annyira 
lekötötte a figyelmét, hogy az se érdekelte, hogy Eli élénken 
tiltakozik egy kis mosdatás ellen. Kár, hogy idő előtt 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

bemenekült a tesiterembe. Bár, ha belegondolt, utána mehetne, 
őrá is ráférne egy kis Zuhanással kapcsolatos edzés Terc tanár 
úr irányításával, amíg be nem csöngetnek a következő órára.  

Brrr! Ne adja a balsors, hogy egyszer a Zuhanásra tényleg 
sor kerüljön! Őt is és Elit is, mint minden Tükrös Tinit, már 
felső tagozatban alaposan felkészítették az Átszelésre, hogy 
kivédjenek egy ilyen tragédiát. Amióta betöltötte a tizennégy 
évet, és élete hét évig tartó „ugrókorszakába” ért, Rick – vele 
egykorú társaihoz hasonlóan – évente négyszer megtette az utat 
oda-vissza, keresztül az Egyenlítőn. És eddig Zuhanás nélkül 
megoldott minden ilyen Átszelő Ugrást. Fiatal szervezetét nem 
terhelte túl a déli félgömbről az északira Ugrani és vissza. Egy 
villanás az egész, és az utóhatás se vészes, egy rövid ideig nem 
lát utána színesben az ember. Ez az átmeneti fekete-fehér látás 
veszélytelen és cseppet sem zavaró. Az öregebb ugrók, főleg az 
utolsó ugróévük vége felé járó huszonegy éves Tükrösök, 
panaszkodnak a színvesztéssel együtt járó fejfájásról, 
szédelgésről, de ez még benyelhető. Ennyi meg se kottyan, 
nem vág padlóra senkit. 

– A huszonegyedik születésnapjától kezdve úgysem ugrik 
többé az ember. Utána a következő százötven évre marad majd 
a jó öreg déli félteke. Nem vészes. A fél Földgolyó még így is 
arra vár majd, hogy felfedezzem – mormolta Rick félhangosan 
magának, miközben kesztyűs kezét belemerítette a hóba és 
meggyúrta az újabb muníciót. 

 – Kivéve, ha különleges jelet viselő Tükör-Testvér az 
ember, aki megtalálta már a másik Felét – folytatta gondolatait, 
felderülő arccal elmélázva. – Mert akkor szabadon ugrálhat az 
illető az egész planétán élete végéig. 

Itt megint megállt egy pillanatra az álmodozásban. Neki 
sajnos nem volt olyan nyitott félkörös extrajel a bal csuklóján, 
mint egy Tükör-Testvérfélnek. Pedig milyen király dolog is 
lenne! De neki ott csak egy szabályos nagy T betűje volt, 
amelynek a szára a szíve felé mutatott, mint minden déli 
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születésű Tükrösnek. Az északi Tükrösök is viseltek egy nagy 
T betűt, csak ők a jobb csuklójuk belső felén, és annak a szára 
a tenyér felé mutat. A színe halványszürke. Ez a szürke T betű 
születésük pillanatától rajta volt minden Tükrös kezén, és 
életük folyamán lassan sötétebbé vált.  

Rick egyébként nem találkozott még egyetlen extra 
csuklójelű Tükör-Testvérrel sem személyesen. A legújabban 
kiszemelt barátnő-jelöltjének, Eli Frolinak volt ugyan egy balra 
nyitott félkör a csuklóján a T betűje tetején, akárcsak az összes 
Tükör-Testvérfélnek, aki még a párját keresi, csak éppen neki 
nem a betű szokásos bal felső sarkában, hanem a jobb felsőben. 

Fila, a biosz tanárnő azt mondta, Eliza jele nem a Tükör-
Testvérfél jel, és a nyitott félkör itt nem számít. Terc tanár úr 
az első tesi órán viszont úgy vélte, ez lehet akár egy különleges 
jelentésű szimbólum is.  

A biztos csak annyi, hogy senki nem tud biztosat.  Az 
„ugrókorszak” végéig azonban valószínűleg úgyis minden 
kiderül. Rick körülnézett hógolyóval a kezében, hogy az 
eliszkolt lány helyett új áldozatot keressen a hócsatához. 

Az itteni magyar tükrös település, más néven foncsorfészek, 
elég nagy volt ahhoz, hogy saját iskolával rendelkezzen. Ennek 
a magyar foncsorfészekhez tartozó tükör-középiskolának az 
udvara most tele volt a hógolyózástól kipirult diákokkal. Mind 
déliek voltak, a bal kabátujjuk alól időnként kikandikáló 
fordított T betű azonnal elárulta ezt. Persze nem volt túl 
feltűnő, csak az vette észre, aki tudta mit keressen. És a 
legtöbben divatos csuklóvédő pánttal el is takarták. Ezekre a 
többnyire virág- vagy állatmintás pántokra a fiatalok 
ráhímeztették a nagy T betűt, így mintegy kihívóan mégiscsak 
mutogatva az alatta rejlő, eredetileg titkolni szándékozott jelet. 
Később, az ugrókorszakból kinőve, a felnőtt Tükrösök már 
ritkán viseltek T betűt ábrázoló mintát a csuklópántjukon. 

Az ausztrál születésű Miranda biztosan nem ezt figyelte, 
éppen mással volt elfoglalva. Egy hókupacba gyömöszölte a 
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csokibarna Fred fejét, megtorlásképpen, amiért az előbb havat 
nyomott a sálja mögé a nyakába. 

– Most visszakapod! Így jár, aki lányokat mosdat a hóban! 
Kell még? – sikította boldogan, belehevülve a játékba. 

A kongói fiú fél kézzel elintézhette volna a sápadtarcú 
hableányt (ezen a becenéven senki nem sértődne meg, Miranda 
a legkevésbé), de ha egy csaj tetszik nekünk, akkor azt is 
hagynánk, hogy az illető a földbe döngöljön. Nem igaz? A hó 
meg nem olyan gázos. Puha. Csak hideg egy kicsit.  

Pár éve Fred még egyszerűen meghúzgálta annak a barna 
bőrű kislánynak a haját, aki megtetszett neki, így hívva fel a 
figyelmet magára. De az még akkor volt. Afrikában. Otthon. 
Azóta sok minden megváltozott. Amikor betöltötte a 
tizennégyet, el kellett hagynia az afrikai foncsorfészket, ahol 
addig lakott a családjával. Persze nem volt ebben semmi 
különös. Két bátyja és a nővére már évek óta Kanadában tanult, 
egyikük egy Québec-i gimiben, a másik kettő pedig egyetemen. 
A szokásos évi négy hazaugráson kívül nem látta őket. Az 
elmúlt bő két évben, amióta ő is Ugró lett, csak ennyit 
találkoztak. Az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben. Majd ha 
betölti a huszonegyet és végleg hazamehet, ismét mindennap 
együtt lesz a család azon tagjaival, akik nincsenek 
ugrókorszakban, azaz tizennégy évesnél fiatalabbak, vagy már 
elmúltak huszonegy évesek. 

– Nincs is olyan nagy különbség egy Tükrös és egy földlakó 
között, a hidegben mindannyian egyformán fázunk – 
borzongott meg Fred a tarkóján végigcsorgó jéghideg hólétől, 
majd a következő gondolattól fülig szaladt a szája – Bizonyára 
a Tükrös csajokhoz hasonlóan a földlakó lányok is ugyanolyan 
bosszúállóak lehetnek, ha megmosdatják őket. Csuklójel ide 
vagy oda, a nők már csak nők maradnak, akárminek születnek 
is. A női természet tutira univerzális. 

A földlakók. 
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 Így nevezték a Tükrösök a többi hét milliárd átlagembert, 
akik semmit sem sejtettek a Tükrös Társadalom létezéséről, és 
észre sem szokták venni az alig látható tükrös csuklójelet. 

Tulajdonképpen a Tükrösök is emberek voltak, csak nem 
egészen olyanok, mint a normál földlakók.  Emberek, de 
mások. Többek, különlegesek. Az átlagosnál nagyobb volt az 
elköteleződésük az Egész iránt, különösen az egységes Föld 
iránt, és dupla annyi ideig éltek, mint egy földlakó, mert az ő 
szervezetük fele olyan gyorsan öregedett. Az átlagéletkor a 
Tükrösöknél százötven év volt. Átlag feletti intelligenciával 
rendelkeztek, szinte minden Tükrösnek volt diplomája. Néha 
több is. 

A Tükrösök szabadon dönthettek arról, hogy 
bekapcsolódnak-e az átlagos földlakók életébe, világuk 
alakításába, vagy egy foncsorfészken – azaz egy tükrös 
településen – belül rendezik be az életüket. Minél több Tükrös 
vállalta fel ezt az előbbit, annál szebbek és jobbak lettek az 
aktuális valódi világ mindennapjai. A világtörténelem 
legsötétebb korszakaira (lásd világháborúk, rabszolgaság) 
jellemző volt, hogy akkor éppen kevésbé volt tükrös a 
földlakók világa. Amikor a Tükrösök többen vettek részt annak 
mindennapi tevékenységeiben (az utcasepréstől egy-egy ország 
miniszterelnöki munkájáig), olyankor harmonikusabb, élhetőbb 
lett a világ minden földlakó számára is. 

A Tükrösök vittek valami pluszt a világba. A földlakók 
között is volt rengeteg feltaláló, és jó ország-vezető, vagy 
mondjuk mesterszakács, ám a Tükrösökben mindig ott lapult 
valami megmagyarázhatatlan többlet. A teljességre vágyó, az 
Egész után kapaszkodó teremtmény szüntelen törekvése. 

– Megadom magam – zihálta Fred, miközben az őt hóval 
beborító Mirandára koncentrált. 

Ez volt a harmadik tanévük együtt itt északon. Ezidő alatt 
Miranda még szebb lett, és meg is komolyodott. A valaha volt 
tizennégy éves kislánynak, aki annak idején végigsírta az 
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északi első két hetét, már híre hamva sem volt. Mirának 
jelenleg eszébe se jutott azon aggódni, hogy otthon Sydney-ben 
ezerágra süt a nap, míg ő itt időnként térdig süllyed a hóban. 
Minden figyelmét lekötötte, hogy a srác hajának egyetlen 
fekete fürtje se látsszon ki a hótól. 

– Oké. Első feltételem: nem mosdatsz meg a hóban ezen a 
télen többet. 

– Elfogadom. 
– És segítesz a földrajz háziban a Kárpát-medence száz éves 

éghajlatváltozásából jövő hétfőre – alkudozott tovább a lány.  
Fred bólintott. 
– Együtt megírhatjuk – söpörte le a havat magáról. – 

Szombaton ebéd után találkozzunk a könyvtárban. 
– Rendben. Csokit viszont neked kell hoznod. Tudod, 

Csokifiú, az serkenti az agyműködést - vigyorodott el Miranda. 
– A Sportszelet a kedvencem. Kettőt vegyél, hogy neked is 
jusson.  

A csengő könyörtelenül berregni kezdett. 
– Ennyit a hóról – sóhajtott Fred, és Mira oldalán elindult a 

matek órára. Eli futva csatlakozott hozzájuk. 
– Hát te hová tűntél el a szünetben? – kérdezte tőle a 

csokifiú. 
– Gyakoroltam kicsit a Zuhanást. Bár igazából csak ürügyet 

kerestem, hogy bemenekülhessek a hócsata elől a 
tornaterembe. De azért hasznos volt. 

– Én egy ideig hanyagolom ezt a témát – mondta Miranda. – 
Az őszi szünetről is baj nélkül visszajöttünk Majd a karácsonyt 
megelőző napokban átveszek egy-két mentőmozdulatot az 
újabb Ugrás előtt. Addig pihi van.  

– Hát, pihenésnek nem nevezném azt, ami ránk vár. 
Nyakunkon az Egyenlítői Bál – jegyezte meg Fred. 

– Ja – bólintott Eliza – és a báli vetélkedőn miénk lesz 
Európa földrajza az elmúlt száz évre visszamenően. 
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– Kár, hogy az európai történelmet nem mi kaptuk, hanem a 
párizsi foncsorfészek iskolája. Töriben király vagyok! – 
dünnyögte mellettük a kongói srác. 

– És biosz az idén egyáltalán nem is lesz. Pedig még bőven 
maradt anyagom, ami a tavalyi Bálba nem fért bele – 
keseredett neki Eli is. – A múlt évet imádtam. Állatvilág és 
Környezetvédelem. Micsoda fantasztikus témák voltak! 

– Ébresztő! És elég a nyavalygásból! – rázta fel a 
sajnálkozásból őket Mira. – Föciből is fergetegesek leszünk, 
higgyétek el nekem. Amúgy a párizsi suliból már megkeresték 
Hanni tanárnőt, hogy küldjön tőlünk diákokat segíteni, az 
európai történelem idei versenyfeladatának 
megszerkesztéséhez. Úgyhogy csokifiú, csak nála kell 
jelentkezned a munkára, és ma este már át is ugorhatsz a 
francia foncsorfészekbe vizsgakérdéseket gyártani. 

Ez bombajó hír! A párizsiak nagyon jófejek voltak, és 
szerettek a magyar fészekkel együtt dolgozni. A két európai 
Tükör-Iskola imádta egymást, összetartásukról legendák 
keringtek a Tükrös Társadalomban. Persze az ázsiai két tükör-
suli is jól kijött egymással, és a két észak-amerikai gimi is 
rendszeresen összejött, ha közösen kellett felkészülniük, hogy 
az ottani foncsorfészkeket képviseljék egy-egy északi féltekés 
középiskolai versenyen. Tulajdonképpen csak ez a hat tükör-
középsuli működött az egész északi félgömbön. Mindhárom 
kontinensen kettő-kettő.  

A délieknek is voltak féltekés versenyeik, és náluk is három 
csapat küzdött mindig a győzelemért: a dél-amerikai, az afrikai 
és az ausztrál.  

Aztán évente egyszer, az Egyenlítői Bálon találkozott a hat 
csapat. 

– Még mindig nem értem – csóválta a fejét Eli, amint 
beléptek a matek terembe – hogy miért hívják ezt Bálnak. A 
háromnapos rendezvénynek csak a legvégén van este egy pár 
órás zenés tánc, az új Testvér-Párok bemutatása és 
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Olvasztószertartása után. Ezt az eseményt inkább lehetne Ki 
Mit Tud A Másik Féltekéről Olimpiának nevezni. 

Ebben igaza is volt. Hiszen a Bál nevet viselő háromnapos 
rendezvénysorozat minden másról szólt, csak a táncról nem. A 
Föld minden ugrókorszakban lévő fiatalja évente egyszer 
három napot együtt töltött egy óriási birtokon az Egyenlítő 
környékén. Hat csapat találkozott. A három északi: Európa, 
Ázsia és Észak-Amerika színeiben, és a három déli: Dél-
Amerika, Afrika és Ausztrália képviseletében. 

A dologban az volt az érdekes, hogy Európa csapatának 
egyetlen európai születésű tagja sem volt, hiszen az ottani két 
tükör-suli minden diákja a déli féltekéről érkezett oda, hogy hét 
évig tartó ugrókorszakát tanulással abban az iskolában töltse el. 
Ők a négy évig tartó gimnáziumi tanulmányokat lezáró 
érettségi után is ott laktak a maradék három ugróévben, és 
onnan jártak – pontosabban naponta onnan ugráltak át – a 
tükör-egyetemekre.  

Számtalan tükrös település, azaz foncsorfészek létezett a 
Földgolyón, de csak a nagyobb foncsorfészkeknek volt 
középiskolája, és a szerencsésebbek büszkélkedhettek 
egyetemmel is, amely többnyire ugyanazon a zárt területen 
kapott helyet, ahol a gimi és a kollégium épülete is állt. Mivel a 
Tükrösök különös tisztelettel tekintettek a természetre, ezért a 
foncsorfészkek igyekeztek hatalmas kiterjedésű (esetenként 
sok száz hektáros) parkos területre letelepedni oktatási 
központjaikkal együtt. 

Ami a Bált illeti, a többi csapat is az európaihoz hasonlóan 
festett: a másik két északi csapat is csupa déliekből állt, a déli 
csapatokat pedig a hét évre átköltöztetett északi ugró fiatalok 
alkották. A Bál programja épp emiatt sajátságosnak volt 
mondható. A vetélkedő azt mérte le, hogy a fiatal Tükrösök 
mennyire ismerik azt a féltekét, amely nem a születés szerinti 
félgömbjük. 
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Idén a csapatok az otthoni felkészülés során a lehető legtöbb 
ismeretanyagot igyekeztek a fejükbe tömni mind a hat 
kontinens utolsó száz évének történelmével és földrajzával 
kapcsolatban (a Tükrösök – ellentétben a földlakókkal - külön 
kontinensként tekintettek Észak-Amerikára és Dél-Amerikára, 
és ennek megfelelően így osztották fel a már említett hat 
földrészre a világot. Mivel az Antarktiszon nem volt 
természetesen előforduló emberi élet, így azt nemes 
egyszerűséggel Ausztrália területéhez csapták hozzá a tükrös 
földrajzkönyvek). Emellett a diákok még azzal készültek fel a 
Bálra, hogy a saját iskolájuk kontinensének történelméből és 
földrajzából igyekeztek minél nehezebb vizsgakérdéseket 
készíteni a többi csapat számára. 

Mindhárom északi csapatnak alkalma nyílt minden évben 
egy-egy napot vetélkedni a három déli csapattal és viszont. Már 
mindenki tudta, hogy ezen a most soron következő Bálon 
Európa az első napot Ausztrália, a második napot Afrika és a 
harmadik napot Dél-Amerika képviselőinek társaságában tölti 
majd el, mindennap másik déli csapatot bombázva egész 
délelőtt az előre elkészített vizsgakérdésekkel, és délután majd 
ők fognak igyekezni, hogy jól feleljenek a déliek kérdéseire. 

Az európai csapatot a magyar és francia foncsorfészkek 
középiskolás diákjai, és az ott leérettségizett egyetemisták 
alkották. Ez utóbbiakról tudni kell, hogy akárhová is 
jelentkezett valaki az érettségi után, továbbra is ugyanabban a 
kollégiumban lakott, és naponta onnan ugrált az egyetemre két 
éven keresztül, s az utolsó, harmadik évben a szakmai 
gyakorlatra is, amíg be nem töltötte huszonegyedik életévét.  

Az egyetem ugyanazon a féltekén kellett, hogy legyen, mint 
a kolesz, tehát egy európai érettségi után az északi féltekén 
kellett egyetemet választani. Azoknak a Tükör-Testvéreknek 
azonban, akik húszéves korukig megtalálták a társukat, 
engedélyezték, hogy akár a másik féltekére (azaz a saját eredeti 
félgömbjükre) járhassanak utolsó évben szakmai gyakorlatra, 
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ha akarnak. Nekik ugyanis semmilyen megterhelést nem 
jelentett a napi Átszelés – azaz az Egyenlítőn való napi 
átugrálás – a kollégium és a gyakorlatuk helyszíne között. 
Ellentétben a többi húszéves egyetemistával, akik az 
ugrókorszakuk vége felé egyre nehezebben viselték még az évi 
négy oda-visszaugrást is az iskolai szünetek alkalmával. 
 
 
 

2. rész 
 
 
A matek órán dögunalmasan vánszorgott az idő. 
Eli a szája elé tette a kezét, miközben ásított egy óriásit. 

Aztán körülnézett a teremben és elégedetten nyugtázta, hogy a 
többiek is legalább úgy szenvednek, mint ő.  

Először a Táv-Társakat vette szemügyre. Még a képernyőn 
keresztül is lerítt róluk, hogy tele van a foncsoruk ezzel az 
órával. Pedig egyelőre kényelmesebb helyzetben voltak, mint a 
teremben ülő Tükrösök. Ők, mivel még nem töltötték be a 
tizennegyedik évüket, nem ugorhattak át északra a szeptemberi 
iskolakezdésre. Otthon ültek, és egy zártrendszerű video lánc 
segítségével távoktatásban részesültek a születésnapjukig. 

Elizáék osztályában nem sok Táv-Társ volt virtuálisan jelen, 
a falra szerelt képernyőkön mindössze hárman tanultak aktívan. 
Hiszen ez már a középiskola harmadik osztálya volt, amelybe 
főleg ugrókorszakos tizenhét év körüli fiatalok jártak.  

Az egyik szomszédos teremben, az első osztálynak viszont 
mindössze a kétharmada ült ténylegesen az iskolapadokban, a 
többiek, akik csak most decemberben fogják betölteni a 
tizennégyet, a déli félgömbön csücsültek a szüleik lakásában az 
íróasztaluknál, és a monitorukon figyelték a magyar tükör-
iskola tantermében folyó munkát. Az élőképet egy, a 
helyiségben felfüggesztett kamera továbbította számukra. 
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Eliék osztályában csak azok a tizennegyedik szülinapjukra 
váró Tükrösök vettek részt ezen az órán, akik matekzseninek 
születtek, és már három évvel a kortársaik felett jártak ebből a 
tantárgyból. Három ilyen zsenipalántával büszkélkedhetett a 
magyar tükör-suli. De ma még rajtuk is az látszott, hogy már 
nagyon várják ennek az órának a végét. 

Eli tovább nézelődött.  Tőle jobbra, Ricardo gyanúsan nagy 
buzgalommal szorongatta az algebra könyvét, kezei még 
mindig vörösek voltak a rengeteg, szünetben meggyúrt 
hógolyótól. Eliza alaposabban szemügyre vette, aztán cinkos 
vigyorra húzódott a szája. Hát persze! Rick már megint elrejtett 
benne egy kisebb könyvet. Egy erdei kirándulás lehetőségében 
le merte volna fogadni, hogy az a dugi könyvecske a 
matekpéldák között az európai történelemről szól. Tuti, hogy 
Fredtől kapta kölcsön. Ezek folyton ilyen témájú könyveket 
csereberélnek. Még egy kicsit jobban elfordította a fejét jobbra. 
A csokifiú két paddal Rick mögött ült, és ő is elmélyülten 
tanulta a matekot, pontosabban mindenről megfeledkezve 
olvasott valami mást az algebra borítójába csúsztatva. 

Meg tudta őket érteni. Vannak olyan témák, amiket nem 
lehet nem utálni. Az algebra pont ebbe a kategóriába tartozik. 

Szerencsére a tükör-sulikban csak heti egy matekórát 
tartottak, mert ez a tantárgy nem volt kiemelt fontosságú.  

Nem úgy, mint a földrajz, a történelem és a 
környezetvédelem. Ezek mindegyikéből heti négy órát 
tartottak, és egyik tárgyat fakultáció keretében is választaniuk 
kellett, ami még heti három órát jelentett. Emellett tesiből volt 
még heti három, és fizikából is ugyanennyi.  

A többit – a matekhoz hasonlóan – mindössze egy órában 
tanulták. 

Mivel a Tükrösök nagyon okos népség, agyuk mindent úgy 
szív magába, mint a szivacs, ezért heti egy alkalom is elég volt, 
hogy a földlakó gimisek tantervi követelményének megfelelő 
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szinten teljesítsenek ezekből is, legyen az matek, kémia vagy a 
két választott idegen nyelv.  

A Tükrösöknek volt saját nyelvük, mindenkinek ez volt az 
anyanyelve, akár északi, akár déli foncsorfészekben élt.  

Idegen nyelvként a magyar foncsorfészek iskolájában szinte 
kivétel nélkül magyart vagy franciát választott mindenki 
először (ez utóbbi a párizsi sulival kialakult jó viszonynak 
köszönhető), aztán emellé jött még egy északi nyelv, többnyire 
az orosz, hiszen a hozzájuk legközelebbi foncsorfészkek az 
ázsiaiak voltak, amelyek pont azon a nyelvterületen telepedtek 
le.  

Vagy esetleg az angol vagy a spanyol. 
Néhányan lengyelül vagy németül tanultak, és elvétve 

szlovák, szerb, olasz nyelvórákra is jelentkeztek diákok. 
Az idegen nyelvet minden esetben kizárólag anyanyelvi 

lektorok tanították, akik naponta ugrottak az iskolába 
otthonaikból, Franciaországból, Oroszországból, sőt jöttek 
foncsorfészken kívül letelepedett bátor Tükrös-Tanárok 
Lengyelországból, Olaszországból és egyéb kevésbé ismert 
helyekről is.  

Mindezek miatt ritka volt az olyan tizennyolc éves Tükrös, 
akinek nem volt legalább két középfokú nyelvvizsgája.  

– Még két percet adok – suttogta Eli a padtársának olyan 
halkan, hogy a matek tanár, Rufusz meg ne hallja – ha addig 
nem lesz vége, sikítok. 

 A csengő megkegyelmezett neki, és a teremben ülők 
fülének, mert szolidan de ellentmondást nem tűrően 
megszólalt. 

Eli boldogan vágtatott a suli privát vadasparkja felé, északi 
irányba. A távolban – a köd ellenére – látta a magyar 
foncsorfészek házainak körvonalait, a többségüknek 
piroscserepes teteje volt. A sapkát mélyen a szemébe húzta, 
hogy ne vágja homlokon az éles hideg szél. 

Végre! – gondolta – Duplaórás biosz fakt, juppi! 
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Igaz, hogy a hó betakart mindent, de az istállók és a 
vadetetők környékén mindig zajlott az élet.  

Mira ott loholt szorosan a nyomában. 
– Kisanyám! Elfelejtetted, hogy a legjobb barátnőddel 

együtt jársz biosz faktra? – süvöltötte Eli után olyan 
hangerővel, hogy még széllel szemben is tisztán szállt a hangja. 

– Bocsi. Csak már úgy éreztem, bekattanok odabent. A 
megfigyelési napló sokkal izgisebbnek hangzik a 
négyzetgyöknél. Nem tudom, visszajöttek-e a tegnapi cinegék. 
Lehet, hogy mára már többen is lesznek a madáretetőnél. Csak 
ki kell várnunk. 

– Na jó, oké. Vágom, hogy élővilág-mániád van. Meg 
minden. De mínusz ezer fokban tollat fogni, és cinkelétszámot 
jegyzetelni egy füzetbe a nyakig érő hóban egy kicsit túlzás, 
nem gondolod? 

– A „mínusz ezer”, meg a „nyakig”, na ezek az igazi 
túlzások, Mira-cica. Merthogy csak mínusz kilenc és csak 
bokáig érő – vigyorgott vissza Eliza átszellemülten. – Te nem 
érzed a természetet, ahogy alszik? Ha nem figyelsz eléggé rá, 
olyan mintha meghalt volna. Pedig intenzíven pihen. És erőt 
gyűjt a jövő évre. 

– Én inkább azt érzem, hogy nekünk intenzíven vissza 
kellene mennünk a föci előadó terembe. Nem láttad a kiírást?  

Eli értetlenül felvonta a szemöldökét. 
– A Bál miatt a biosz faktosok is gőzerővel rástartoltak az 

idei földrajzanyag vizsgakérdéseinek összeállítására – 
világosította fel őt a legjobb barátnője. – Közös gyűlés lesz a 
földrajz előadóteremben. 

– És a cinkéim? 
– Ne légy önző. Tavaly a suli minden földrajzosa a te 

kedves kis állataidról gyűjtögette az anyagot, és komoly 
munkát fektettek bele ők is abba, hogy megnyerjük a Bálon a 
biológiaversenyt. 

– Igaz. Szemétség lenne ezt elfelejteni nekik. 
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– Ha ez vigasztal, úgy hallottam, a párizsi Zöld Egyetem 
átküld egy utolsó éves gyakorlatos egyetemistát, valami 
nagykoponyát, néhány francia foncsorfészekbeli gimissel 
együtt, hogy ők is segítsenek nekünk. Talán így könnyebb 
dolgunk lesz. Tudod, hálából, amiért mi is beszállunk náluk a 
töris felkészülésbe. – Mira szökdécselni kezdett. Már eléggé 
átfagyott, nem volt túl szerencsés ötlet az erdőszélen 
beszélgetni ebben a zimankóban. Szökkent még egy utolsót, 
aztán sóhajtott és így folytatta – Képzeld, Fred már le is 
jelentkezett Hanninál, és amikor a franciák ezt megtudták, 
cigánykereket hánytak örömükben. Tudod, hogy csokifiúnak 
milyen renoméja van a törisek között az egész félgömbön. 

– Mi ebben a rossz? Olyan az arcod, mintha ráfagyott volna 
a savanyú limonádé. 

– Fred már ma este is ugrik Párizsba, és ez megy majd 
másfél hónapon át, a januárvégi Bálig, hetente legalább kétszer 
vagy háromszor. 

– Tök jó, szerintem. Ránk is jó fényt vet, hogy a mi sulinkba 
jár az évtized töri zsenije, nem? 

– Na, ja, de – felelte Mira sóhajtva. – Azért remélem 
szombaton segít megírnom a föci házit a Kárpát-medencéből. 

– Ha megígérte, biztos lehetsz benne. Tudod, milyen 
lelkiismeretes. Ha ő egyszer valamire ráállítja az agyát, azt 
komolyan is veszi. 

– Igen, nagyon is komolyan. Se lát, se hall – vágott egy 
lemondó grimaszt Miranda, majd belekarolt Elibe, és kicsit 
vidámabban folytatta – Gyerünk cinegelány. Két percünk van a 
megbeszélés kezdetéig, és a föci előadóterem a központ 
túloldalán van. Ha nem akarunk nagyon elkésni, akkor futás! 

 
Hiába rohantak, mégis megkésve toppantak be az előadóba. 

Már mindenki a helyén ült. Az első széksorban négy francia 
gimis foglalt helyet. A tanári asztalnál Axia, a földrajz tanárnő, 
valamint Fila tanárnő állt. (Hát ezért nem találkoztak vele a 
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vadetetőknél az előbb! Biosz fakt helyett ő is idejött segíteni.) 
És kettőjük között egy feketehajú, fekete szemű, 
egyetemistakorú fiatalember, lezseren a tanári asztal sarkára 
ülve. 

– De kínos!  Futás helyett inkább ugranunk kellett volna, 
hogy időben érkezzünk – súgta Eli a barátnőjének. 

A párizsi egyetemista rájuk nézett, bizonyára meghallotta, 
amit Eliza mondott. Egy pillanatra összeszűkült a fiú szeme, de 
aztán vissza is fordult Fila felé, aki éppen arról kezdett 
beszélni, hogy a biosz faktosok szívesen részt vesznek a 
földrajzosok báli előkészületi munkáiban. 

– Ha tudásról és szorgalomról van szó, abban élen járnak a 
lányaim – mondta. 

Mindenki tudta, hogy Fila tanárnő csak így hívja a biosz 
faktosait: „az én lányaim”, „az én fiaim”. 

– Különösen ajánlom figyelmetekbe Elizát … – folytatta a 
tanárnő az ajtó felé mutatva, mire minden szem rászegeződött. 
Így még kínosabb volt ott állni megkésve a küszöbön – 
Munkájában alapos, megbízható, … – az egyetemista 
meghatározhatatlan arckifejezéssel fordította újra Eliza felé a 
tekintetét – …feladatmegoldásai pontosak és tökéletesek. 
Gondoljatok csak vissza a tavalyi Bálon elért eredményünkre – 
fejezte be Fila tanárnő a jellemzését. 

A párizsi srác fekete szemei hitetlenkedést sugároztak, 
amitől Eliza maradék önbecsülése is elszállt. Megsemmisülve 
állt Mira mellett, és szeretett volna elsüllyedni és így kikerülni 
a képből. 

A fekete szemek egy pillanattal később már nem figyeltek rá 
– ettől hihetetlenül megkönnyebbült, és igyekezett sebesen 
összekotorni önbecsülése néhány széthullott morzsáját. 

– Benjamin a párizsi Zöld Egyetemről érkezett, és néhány 
francia gimnazista tanuló is elkísérte. Használjátok fel az ő 
tapasztalataikat is a felkészülés során. Hétfőn, szerdán és a 
pénteki napokon mindig a késő délutáni órákban ugranak majd 
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át hozzánk, és egészen a bál végéig mellettünk állnak, hogy 
segítsék a munkánkat – magyarázta Axia. – Viszonzásul azért, 
mert a mi történelem faktosaink Fredo Longiu magyar 
foncsorfészkes tanuló vezetésével a párizsiak felkészülésében 
vesznek részt. Mint tudjátok, a Bál szabályai lehetővé teszik az 
ilyenfajta csapattag cserét. Így Fredék segítségének 
viszonzásaképpen, Ben és csoportja a Bál idején, a 
földrajzversenyeken is velünk tartanak majd. 

Az egyetemista srác, Benjamin felkelt a tanári asztal 
széléről. – Kérdés van? – Eliza meglepődött azon, milyen 
megnyugtató a hangja. A fiú várakozó tekintetét végigfuttatta a 
széksorok felett. 

– Igen – jelentkezett egy vörös hajú lány. Eli jól ismerte, 
negyedikes végzős és Fanninak hívják. Ő volt a legjobb 
földrajzos a magyar foncsorfészekben. – Mindannyiunknak 
más az időbeosztása és a munkatempója. Mi van, ha olyankor 
van kérdésem a párizsiakhoz, amikor éppen nincsenek itt? És 
mit fognak ők egyedül csinálni, ha a kijelölt három nap 
egyikén például mi nem érünk rá? 

– Rugalmasan kezeljük a dolgot, alkalmazkodunk 
egymáshoz – felelte Ben, és odafirkantott valamit egy cetlire. – 
Ez itt a mobilszámom. Ha sürgősen kell valami, ezen 
elérhettek. Amennyiben éppen nem tudom felvenni, 
visszahívom az illetőt. A két fészek közti információáramlást 
francia részről én koordinálom, és az elkészült anyagok 
átvételéről-átadásáról is én gondoskodom. A könnyebb 
átláthatóság kedvéért jobb, ha egy kézben fut össze minden 
szál. 

Fanni kinyújtotta érte a kezét, aztán egy gyors mozdulattal a 
zsebébe gyűrte a telefonszámot, és bólintott. 

– Ha a három kijelölt nap valamelyikén nálatok senki nem 
dolgozik éppen a Bál előkészítésén, írjatok egy sms-t, és akkor 
nem ugrunk ide feleslegesen – tette hozzá Benjamin. – Mi 
mindig ezt az épületet célozzuk majd meg, amikor ugrunk. Ha 
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innen távolabbi helyen folyik az aktuális kutató munka, szintén 
szóljatok előre. 

Intett egyet a kezével elköszönésképpen: 
– Akkor holnapután este hat órakor egy összehangoló 

megbeszélésre átjövünk. 
A tanárnők felé fordult, és tiszteletteljes hangon folytatta: 
– Hét perc múlva konzultációra vagyok besorolva Hedvin 

professzorhoz. Mennem kell. Kérem, bocsássanak meg. 
Fila bólintott, mire Ben sietős léptekkel elhagyta a termet. 
A többiek is mozgolódni kezdtek, ezért Axia tanárnő bezárta 

a megbeszélést. 
– Mindenki keresse meg a saját tanóráját, és kapcsolódjon 

be az ott folyó munkába. De ma este fél nyolckor egy rövid 
egyeztetésre találkozunk ismét. Szeretném, ha összeszednénk 
az anyagainkat és vázolnánk az elképzeléseinket, hogy világos 
koncepcióval állhassunk a párizsiak elé holnapután. 

Eliza kifelé menet még hallotta Fanni hangját, aki egy 
mellette álló alacsony szőke fiúnak azt suttogta hitetlenkedve: 

– Hallottad ezt? Hedvin professzor a mentora. Mármint AZ 
a Hedvin. 

Eliza jól tudta, kiről beszél. A professzor, akihez a francia 
srác, Ben igyekezett, Tükör-Teória Díjat kapott a legutóbbi 
munkája elismeréseként. „A természet tükrön túli természete” 
című értekezése világszenzáció volt, hiszen a féltekék 
elválasztottságát kérdőjelezte meg benne.  

Műve megírását megelőzően a növény és állatvilágban 
végzett több évtizedes megfigyeléseket. Mivel Hedvin tanár úr 
Tükör-Testvér volt, ezért mindkét félgömbön személyesen 
végezhetett természetkutató munkát. Az ebből származó 
tapasztalatait osztotta meg a nyilvánossággal, s azt a 
következtetést vonta le, hogy minden ember az egész 
Földgolyó használatára lett teremtve, csak még nem jöttünk rá, 
hogy a gát, amit a szétszakítottságot jelentő Vonal okoz, 
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hogyan szüntethető meg. A „Vonal” szó az Egyenlítő pontos, 
tudományos meghatározása volt. 

A lányok a teremből kilépve Fredbe botlottak. 
– Éppen titeket kereslek – mondta sietősen a fiú. – Ugranom 

kell Párizsba, öt perc múlva töris gyűlés lesz. Az előbb 
nyomták a kezembe a francia beosztást, eszerint ezen a héten 
minden szabad percben anyagot gyűjtünk, és szombaton 
elkezdjük a feldolgozását, ami a tervek szerint minden este 
akár hét-nyolc óráig is eltarthat. Hajtanunk kell, mert odaát 
jövő héten sí szünet lesz, ami azt jelenti, hogy az egész francia 
banda tanárostól, sílécestől elvonul az Alpokba, és jövő 
vasárnapig csak a sportnak élnek. Náluk ez hagyományosan 
egy hét napos edzés a Karácsonyi Ugrást megelőző 
időszakban. 

– Egy hétig hanyagolni fogsz minket? Mi lesz így velünk? – 
viccelődött Eli. 

– Ez van – vont vállat Fred, majd vigyorogva hozzátette – 
De az utána következő héten nem szabadultok tőlem.  

A kongói srác most Mirához fordult: 
– A szombati ebéd utánra tervezett dogaírást el kell 

napolnunk. De aznap este fél nyolckor találkozzunk, hogy 
kárpótolhassalak valamivel. 

Azzal Fred elviharzott. 
– Na, mi itt maradtunk, ezek meg csak ugrálnak ide-oda. 

Miért nem tudnak a jó pasik egyhelyben megmaradni? – 
kérdezte Mira keserűen. 

– Na, mit hallok? – évődött Eli. – Fredből jó pasi lett?  
– Nem is őrá gondoltam – igyekezett elterelni a szót 

Miranda. – Láttad, milyen helyes az a Ben? Helyes és okos, 
egy srácnál ez veszélyes párosítás. 

– Ühüm – dünnyögött az orra alatt Eliza. A szeme tényleg 
szép, és valószerűtlenül megnyugtató hangja van. De hangosan 
csak annyit mondott. – Rick-kel ma este hétkor moziba 
mentem volna. Szerinted megnézzük az előző vetítést ötkor, 
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vagy tegyük át holnapra? Á, nem is tudom. Majd beszélek még 
vele fakt után. Egyébként épp eléggé pörög az életem. Nincs 
kapacitásom a veszélyekre. De térjünk csak vissza rád.  Szóval, 
mi van a csokifiúval? 

– Semmi. Ő ugrik, én meg maradok a Kárpát-medencével 
együtt. Bosszantó. Pedig már azt hittem, nem megy rá az egész 
szombat-vasárnap erre a hülye föci dolgozatra. Freddel fele idő 
alatt készen lettünk volna. Így az egész hétvége el van baltázva.  

 
 
 

3. rész 
 
 
 Még csak a hétfőnek volt vége, Eli mégis 

hullafáradtnak érezte magát, ahogy a havon csúszkálva 
botorkált a Tükörudvaron át a kolesz felé. A biosz fakt – bár 
imádta – sok energiát kiszívott belőle. Szerencsére a kollégium 
a foncsorbirtoknak azon a részén állt, ahol a biológia 
szaktantermek épülete is helyet kapott, így nem kellett sokat 
gyalogolnia a hóban.  

Ugorhatott volna is, amivel egy villanás alatt a szobájában 
lehetne, de az íratlan tükrös szabályok egyike az volt, hogy ami 
nincs messze, oda lépkedünk és nem ugrunk.  

Nem volt súlyos vétség gyaloglás helyett Ugrani a rövidebb 
távokon, de ez a kis szabályocska is arra szolgált, hogy az 
ugrók fizikai erőnlétét fokozza. 

Az edzettség és a fittség megmenthet a Zuhanástól – idézte 
fel anyja szavait. Minden ugrókorú gyerek szülei ettől féltek 
legjobban. A tanítási szünetek előtt azon izgultak, hogy 
gyermekük Zuhanás nélkül hazaérjen, és az otthon töltött 
rövidke idő hangulatát is beárnyékolta az, hogy aggódva 
gondoltak az iskolába való visszaugrásra. 
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Eli tudott pár dolgot a Zuhanásról. A pontos oka mindmáig 
meghatározhatatlan volt, bár annyit tapasztalatból tudtak, hogy 
a fáradt, legyengült vagy zaklatott, esetleg érzelmileg éppen 
instabil ugrók gyakrabban estek áldozatul a Zuhanásnak. 

Amíg valaki egy adott félgömbön belül ugrált, nem zuhant.  
Zuhanás kizárólag a Vonal Átszelésének pillanatában 
következhetett be.  

A tükrös köznyelv az Egyenlítő elnevezést használta, ami 
azért volt pontatlan kifejezés, mert az Egyenlítő egy állandóan 
ugyanott meghúzott vonal a térképeken és a földgömb-
maketteken, míg a Vonal ettől néhány fokban eltért, és időről 
időre kismértékben változott is. Egy állandó mozgásban lévő, 
hullámzó vonalról, pontosabban pár méter széles sávról volt 
szó, amely kettévágta a Földgömböt.  

Máig ismeretlen okokból, az északi Tükrösök képtelenek 
voltak a déli félgömbre átlépni, a déli Tükrösöket pedig az 
északi félgömbtől választotta így el a Vonal. Kivéve a hétéves 
ugrókorszak idején. 

 Bár csak egy villanásnak tűnt az egész, az ugrókorú 
Tükrösök számára sem volt egyszerű művelet Átszeléssel 
ugrani, vagyis átjutni az Egyenlítőn, pontosabban a Vonalon, 
azaz azon pontok halmazán keresztül, melyek az északi és déli 
mágneses ponttól is azonos távolságra helyezkednek el.  

A Ugrást nehezítette, hogy mivel a két pólus mindig egy 
kicsit változott, ezért a Vonal is folyamatosan módosult, 
mozgásban volt.  

Az éppen aktuális Vonalat a Tükrösök ösztönösen meg 
tudták határozni, mert – nincs rá jobb szó – ÉREZTÉK a 
Vonalat. Ez tette lehetővé a szülők számára is, hogy 
kisgyermekeiket távol tartsák tőle. 

Azon kevesek, akik a Vonal közelében laktak, a Határon, 
megérezték, ha költözniük kellett. A határőrcsaládok sokszor 
az ellentétes félteke határcsaládjainak elhagyott otthonába 
költöztek be, amíg újra odébb nem kellett állniuk.  
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Határőrnek az jelentkezhetett, akinek a csuklójelén a T betű 
tetejének a fele hiányzott. Az ugró kor végén kellett az ilyen 
fiataloknak dönteniük, felvételizni és az egyetemet elvégezni 
határszakon. Közülük is csak a legügyesebbekből lehetett végül 
Határőr. A mindenkori feladatuk, hogy az Átszeléskor balesetet 
szenvedőkön segítsenek, illetve a Vonalat folyamatosan 
megfigyeljék. Időnként az érzelmileg túlfűtöttek, legyengült 
állapotúak, felkészületlenül ugrók, vagy a huszonegy éves 
korhoz közeliek a Vonal mellé lezuhantak, és őket kellett 
összeszedni és szükség esetén kórházba juttatni. A Zuhanás 
utóhatásai elég kellemetlenek voltak: sok hétig, extrém esetben 
egy évig is elhúzódó fekete-fehér látás, erős migrénnel és 
mozgáskoordinációs problémákkal párosulva – olyan volt a 
beteg mintha részeg lenne. Ezek szerencsére hosszú távú 
károsodás nélkül elmúltak. De a Zuhanás emellett olyan is volt, 
mintha egy átlagember két-két és fél méter magasból leugrana 
vagy leesne, és ez bizony okozhatott egyéb sérüléseket is. 

Az ugrókat az első ugrásuk előtt megfelelően kiképezték – 
erről szólt a felső tagozatos tesi órák nagy része –, hogy 
amennyiben Átszelés közben Zuhanás áll be, akkor tudják, 
hogyan kell jól esni. Mégis gyakori volt ilyen esetben a 
zúzódás, törés, vagy ennél még súlyosabb is lehetett, akár 
halállal is végződhetett, ha annyira rosszul esett valaki. Ez 
utóbbi azért szerencsére nagyon ritkán fordult elő. Ha ugyanis 
az Ugrás megtört, azt lila fény felvillanása jelezte, utána jött 
csak a Zuhanás, így fel lehetett rá készülni.  

Átszeléssel ugrani mindig nagy energiavesztést okozott, és 
még ha az erre képes ifjúság szemében bulisnak tűnt is egy-egy 
ilyen kaland, negatív hatással is járt, utána az eredeti világot 
csak fekete-fehérben látták egy ideig. A fiatalabbak néhány 
óráig, a legidősebb huszonegy éves ugróknál akár egy-két 
napig is tarthatott. Ez arányosan nőtt az életkorral, és 
befolyásolhatta más is: pl. egészséges táplálkozás, sportolás és 
egyéb ismeretlen tényezők. Mivel az Egyenlítő vonalánál, a 
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szervezetet megterhelő sokk ért minden Ugrót egy pillanatig, 
ezért minimális mennyiségű Átszelésre kellett törekedni. 

Zuhanáskor afelé a pólus felé térült el mindig az illető, ahol 
eredetileg született. Így általában senki nem zuhant pontosan a 
Vonalra, ami tulajdonképpen egy színtelen, néhány méter 
széles vibráló sáv volt körben a Földgolyón. 

 Nagyon ritkán megesett, hogy valaki belezuhant a rezgő 
Vonalba – erre a szerencsétlenségre sem volt ésszerű 
magyarázat, a tükrös-lét rejtélyes fehér foltjai közé tartozott ez 
is. Még a legnagyobb becsben tartott tükör-legendákat 
tartalmazó kötetek sem szolgáltak információval a Vonalba 
Zuhanás okát illetően. Ennek a fajta rossz helyre landolásnak a 
veszélye abban állt, hogy onnan aztán képtelenség volt 
elmozdulni. Valószínűleg mindkét pólus egyenlő erővel hatott 
az illetőre ugyanabban a pillanatban, ezt nem bírta a szervezete, 
ezért perceken belül meghalt. Majd a teste nyomtalanul eltűnt. 

Hogy ilyen lehetőleg ne történhessen meg soha, voltak 
határőrök, akiket arra képeztek ki, hogy megérezzenek minden 
Zuhanást, és a pillanat tört része alatt ott teremjenek, és 
szükség esetén egy speciális lökéssel megakadályozzanak egy 
esetleges Vonalra-Zuhanást. 

 
 Eli lehuppant az ágyára, és az íróasztal mellé hajította a 

táskáját. A szívverése kezdett lassulni, már nem dörömbölt 
olyan eszeveszetten a mellkasában, mint amikor az udvaron 
átgyalogolva az előbb ismét elkapta az a gyötrő Hiányérzet. 

Hol az Egység? Olyan szétesett ez a világ! Ebben a 
pillanatban emésztő sóvárgást érzett a talán soha nem is létezett 
Egész után. 

Körülnézett, kicsit enyhített a lelke marcangolásán a tudat, 
hogy itthon van. Lassan megnyugodott. Odasétált a 
sarokasztalkához, és megsimogatta a rajta álló fehér tulipánt. 
Vajon milyen lesz majd a végleges színe? Egy újabb rejtély a 
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Tükrös Világban. A Tükör-Tulipán, mint a tükrös lélek 
fizikailag megfogható szimbóluma, tárgyiasult formája. 

Eliza megfordult, és arccal a helyiség közepe felé ismét 
körbejáratta a tekintetét a bútorokon és tárgyakon. A szokásos 
patent rend nézett vissza rá, mindig is szerette a tökéletesen 
elrendezett, tiszta környezetet maga körül. Az ő rendszerető 
természete szöges ellentéte volt legjobb barátnője 
szétszórtságának. Ezért is látogatta meg ritkán Mirandát a saját 
szobájában. Ha néha beugrott hozzá, pár perc múlva már 
ellenállhatatlan késztetést érzett rá, hogy sikítva meneküljön 
onnan, Mira kuckója maga volt a káosz. A két lány mégis 
ragaszkodott egymáshoz. Két és fél éve, amikor a magyar 
foncsorfészek tükör-sulijába beköltöztek, néhány óra alatt 
összemelegedtek, és rövid időn belül elválaszthatatlan 
barátnőkké váltak, egymás titkainak tudóivá, a kölcsönös lelki 
szemetesládák lettek a másik bánatainak orvoslására, meg 
ilyenek. 

– Az ellentétek vonzzák egymást – mondta neki egyszer 
Mira, jellegzetes kaján vigyorával. 

– Remélem, ez az élet nem minden területére érvényes 
szabály – borzongott meg látványosan Eli.  

Barátnője értette az utalást, és heccelni kezdte őt: 
– Elképzelem a szívedet megdobogtató nagy Őt, amint 

hatlovas hintóján megérkezik érted, ölbe kap, aztán nem tud 
hová leültetni a hintóban, mert mindenfelé gurulnak az üres 
kólás dobozok, meg az ásványvizes palackok, hogy a szerteszét 
heverő újságokról ne is beszéljünk. 

– Még egy rendetlen Mirandát az életembe, ezúttal férfi 
kiadásban?! Na nem, kösz. Ennyire nem utálok élni. 

– Miért ne? Nézd a dolgok jó oldalát. Ha nem tudsz hová 
leülni a kuplerájtól, amit a szívszerelmed széthagyott maga 
körül, kénytelen leszel a karjaiban maradni. Azért az nem olyan 
rossz jövőkép, hm? 
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Eliza halványan elmosolyodott az emlékek hatására. Neki 
van a legszéllelbéleltebb barátnője, az biztos, bár amit akkor 
mondott, abban van igazság. 

A tükör-koleszokban mindenki saját szobával rendelkezett, 
ami lehetővé tette a magányba vonulást, ha az embernek ahhoz 
volt kedve. Kivéve most. Eli még a cipőjét se fűzte ki, máris 
kopogtak az ajtón. 

– Hali kiscsaj – dugta be a fejét Mira. – Megjöttél? 
– Aha, gyere be – ásított Eliza. Most érezte csak igazán, 

hogy mennyire lefárasztotta ez a mai nap. 
– Eli, a francba! – takarta el a szemét Miranda, és elfordult a 

fedetlen nagytükörtől, amely szinte teljesen beborította az 
előszoba falát a bejárati ajtó mögött. 

– Bocsi – mormolta Eliza a megbánás hangján, és hogy 
barátnőjét kiengesztelje ezért az illetlen és tapintatlan 
helyzetért, villámgyorsan felpattant, odaugrott, és egy 
szemvillanás alatt visszahúzta a tükörre a sötétítő függönyt. 

A Tükrösök nem szerették a tükröket. Nem nagyon ment 
nekik a Szembenézés. Mivel ők maguk képtelenek voltak a 
Visszatükrözésre – ez az ősi, Tükör-ember tulajdonság sajnos 
teljesen kikopott belőlük hosszú évszázadokkal ezelőtt –, ezért 
nehezen tűrték meg maguk körül azokat a tárgyakat, amelyek 
erre alkalmasak voltak. 

Minimálisan szükséges nagyságú és mennyiségű tükröt 
helyeztek csak el a tükrös otthonokban és intézményekben, 
például egyet-egyet a fürdőszobában, az előszobában, és ezeket 
a mini méretű tükröket is állandóan letakarták, csak 
használatkor húzták el előle rövid időre a függönyt, fésülködés, 
ruhapróba idejére. Ám még ilyenkor is kínosan ügyeltek rá, 
hogy ne nézzenek a saját tükörképük szemébe. 

Elinek azonban, elég szokatlan módon, óriási tükrei voltak, 
itt a koleszban is és az otthoni saját szobájában is. 

– Te nem olvasol Tulipános Könyvet? – morgolódott 
Miranda az ajtóban, majd átszellemült arccal, és szája sarkában 
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csibészes mosollyal, amelyből azonnal kiderült, hogy 
szándékosan túljátssza ezt a magasztos hangnemet, szavalni 
kezdte a küszöbön: 

„4. virág, 3. szirom: 
A tükröt letakarták. 
A Lélek Tükrét befedték, mert már nem tudott szembenézni 

önmagával. 
Nem látta többé olyan tisztán, hogy ki is ő valójában, és nem 

volt tisztában azzal sem, ami körülveszi.” 
Majd hangnemet váltva, a sápadt arcú hableány belibbent a 

szobába. 
– Van egy üzid a szobatelefonodon. Hallgasd meg. Asszem 

fontos – csicseregte. – Nem voltál itthon, amikor csörgött, így 
szokás szerint hozzám irányította át a rendszer a vonalat. Mivel 
munkaügyben kerestek, benyomtam a közös rögzítőt, hogy 
visszajátszhasd. Féltem, hogy esetleg elfelejtenék valami 
lényeges részletet.  

Mira elindította a lejátszó gombbal. A rögzítőből kiáradó 
hang betöltötte a szobát:  

Szia Eliza, Fanni vagyok. Fél nyolckor találkozunk a 
megbeszélésen, de előtte egy szívességet szeretnék kérni. 
Nekem most egy Isten háta mögötti helyre kell ugranom egy 
barátomhoz egy olyan anyagért, amire már ma este szükségünk 
lesz. Ott nincs térerő, de fontos, hogy még az esti találkozó 
előtt kérjünk egy pontos órarendet a nekünk segítő franciák 
mindegyikétől, és azt is meg kellene tudnod, hogy melyikük 
milyen részterületen a legerősebb. Ha tudjuk, akkor eszerint 
beoszthatjuk már ma este, hogy a következő hetekben, ki mikor 
melyik franciával tudna hatékonyan együtt dolgozni. Elég kevés 
időnk van a Bálig a felkészülésre, ezért azzal kell kezdeni, hogy 
tényleg megtervezzük, hogyan lehetnénk a leghatékonyabbak. 
Úgyhogy légyszi hívd fel helyettem Bent, és szerezz be minden 
infót. Legjobb lenne papíron leírva, mert ha a lapokat 
szétterítjük, jobban átlátjuk és könnyebben kisakkozzuk a 
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dolgot. Te vagy ehhez a feladathoz a legmegbízhatóbb, a 
tavalyi munkádra visszaemlékezve. Remélem tudsz segíteni, 
köszi. Mondom is a telefonszámot… 

Eli felkapott egy tollat és írni kezdte Ben számát. A rögzítő 
kikapcsolt. 

– Hát, azt hittem, lesz egy kis időnk dumcsizni fél nyolcig, 
de úgy látom, besűrűsödött az életed – állt fel Mira a székről, 
ahová az előbb lehuppant. – Ha tudok segíteni, csak szólj át. 

– Oké, köszi.  Ha találkozol Rickkel, mondd neki légyszi, 
hogy Fanni sürgős munkát bízott rám, így ma nem tudunk 
találkozni. 

– Szerintem ő se nagyon ér rá. Beszéltem vele az előbb. 
Fredtől ő is kapott egy rakás kutatnivalót, valószínűleg egész 
estig a könyvtárban fog gubbasztani a töris anyagok felett. 

– Azért ha látod, szólj neki, jó? 
– Persze.  Úgyis vissza kell vinnem két könyvet, lejárt a 

kölcsönzési határidejük. Neked nincs szükséged valamire? 
Esetleg egy újabb értekezésre a közép-európai erdők állat- és 
növényvilágáról? A polcodon most csak két és félsornyi 
jegyzetet látok ilyen témában, ez a te esetedben elég szegényes 
felhozatal. Hozhatnék még egy tucatot belőle, ha gondolod – 
mondta Miranda egy újabb szemtelen vigyorral a képén. 

– Menj, és ismerkedj inkább a Kárpát-medencével. 
– Á, ahhoz most túl fáradt vagyok. Elmentem hajat mosni. 

Na, pá. 
Mira, olyan kecsesen ahogy jött is, kilibbent az ajtón. 
Bepötyögte a számot, a telefon kicsengett, de nem vette fel 

senki, ezért Eliza fáradtan hátradőlt és a párna mellé tette a 
mobilt. Korogni kezdett a gyomra, ekkor jött rá, hogy aznap 
még nem ebédelt. Eszébe jutott, hogy van egy tegnap esti pizza 
a konyhaszekrényen.  Minden szobához tartozott egy 
minikonyha, szekrénnyel, hűtővel, tűzhellyel és egy lehajtható 
asztallal. Nem volt túl nagy méretű helyiség, de egy ember 
kényelmesen körbeforoghatott benne. Már éppen készült 
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felkelni, hogy egyen valamit, amikor megcsörrent a telefon. 
Megnyomta a zöld gombot és a fülére tette a készüléket. 

– Ben vagyok. Kerestél. Ki vagy és miben segíthetek? 
 Megnyugtató volt ez a határozott, de kedves hang. Hagyta, 

hogy a szavak végigmossák a feje búbjától a talpáig. Aztán 
sóhajtott egyet, gyorsan összerendezte a gondolatait, és 
továbbította Fanni kérését. 

Benjamin szó nélkül végighallgatta. Érezni lehetett, hogy a 
vonal másik végén feszülten figyel minden szót. A végén 
először csak annyit mondott: 

– Oké.  
Aztán pár pillanat csend következett, valószínűleg 

fénysebességgel végiggondolhatta a tennivalókat az agyában, 
mert vett egy nagy levegőt, és belekezdett: 

– Nekem most lesz egy másfél órás szemináriumom. Amíg 
odaérek, felhívom az egyik nektek segítő gimisünket, Dilant, 
aki gyorsan összeírja, melyikük milyen részterületen a 
leggyakorlottabb. A szeminárium után van egy szabad fél órám 
a következő kurzusig. Az lenne a legegyszerűbb, ha akkor 
átugranál hozzám, és mindent megbeszélnénk. Itt 
kinyomtatnám az órarendeket. Egy gombnyomás lenne az 
egész, mivel minden fent van a párizsi központi szerveren. 
Amíg a nyomtató dolgozik, újrahívjuk Dilant, és bediktálja 
nekünk, amit megtudott. Át tudsz jönni öt órakor? 

– Persze. 
– Jó. Akkor mondom a szobám pontos helyzetét. Ott várlak. 
Bediktálta a koordinátákat, – nem volt túl nehéz – elköszönt, 

és kinyomta a telefont. 
Eliza hálás volt, hogy egy ilyen értelmes, összeszedett 

emberhez küldte őt Fanni, aki mindent elrendezett helyette. 
Neki csak Párizsba kell ugrania a kész anyagért. Úgysem látta 
még azt a várost. Elhatározta, hogy ha végeztek, körül is néz 
egy kicsit a környéken. Ettől az ötlettől kezdett visszatérni a 
tagjaiba az energia. Megnézte a neten, milyen az aktuális 
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időjárás a franciáknál, ahhoz illő ruhát vett elő a szekrényből, 
majd Mirát utánozva elment a fürdőszobába hajat mosni. 

 
Fred már két órája görnyedt a könyvkupac fölé, a többi 

megszállott töri rajongóval együtt. Bár a fények városában 
üldögéltek egy szobában, mégsem jutott eszébe, hogy kinézzen 
az ablakon és megcsodálja Párizst. Európa történelme annál 
sokkal lebilincselőbben hívogatta az újabb és újabb 
jegyzetlapok felé. 

Kimerítően sok olvasni és elemezni való várt még a 
csapatra. 

Bár a franciák kapták a Bálra ezt a témát, mégis a magyar 
fészekből ideugrott Fredtől várta mindenki az irányítást. És ő 
ebben tényleg profi volt. 

Egyelőre még csak az anyaggyűjtés elején jártak. 
Beosztották, hogy ki melyik területen fog gyűjteni, és hová kell 
mennie a következő napokban az ehhez szükséges anyagokért. 

Szerencsére csokifiúnak kiváló kapcsolatai voltak a 
kontinens ez irányú anyagokat tároló könyvtáraival, és a 
legtöbb európai tükör-történészt is jól ismerte. Rendszeresen 
levelezett a témában legjártasabb szakértőkkel. Kedvenc 
történésze az ukrán Lumin volt, így elhatározta, hogy őhozzá 
személyesen fog elmenni az anyagért. A többi forráslelőhelyet 
szétosztotta a többiek között. 

Fred csodálattal követte nyomon az elmúlt száz év történései 
között a tükrösök nyomát a földlakók történelmi eseményeiben. 

Egy tükör-történész szeme tévedhetetlenül felismerte, mikor 
dolgoztak sokan közülük a földlakók társadalmi életének 
alakításában, és mikor vonultak vissza inkább a saját 
foncsorfészkeikbe. Az előbbit a békés évek, a felvirágzó 
kultúra és az országok között szorosabbá váló baráti 
kapcsolatok jellemezték, míg az utóbbi a két világháború és a 
diktatúrák korszakai voltak. 
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A tükrösök nem önmaguk vitték véghez ezeket a nagy 
pozitív társadalmi elmozdulásokat. Hanem az aktuális világban 
való jelenlétükkel segítették azt, hogy az emberek többet 
megérezzenek az Egészből, az egység erejéből. A földlakók 
lelkében olyan irányok indultak el a Tükrösök jelenlétének 
köszönhetően, és olyan mélységek tárultak fel a maguk 
szépségével, hogy ez kihatott az egész emberi közösség 
boldogulására, és igazán szeretetteljes és káprázatos dolgok 
születtek, a képzőművészetben, a politikában, és egyéb 
területeken. Lehetett az a harmadik világot megsegítő 
gigakoncert világhírű előadókkal, széleskörű összefogás egy 
tájfun áldozatainak megsegítésére, emberi szívek nyitottsága 
egy kalkuttai Teréz anya féle életüzenet befogadására és 
követésére, stb. 

Fred az emberi történelemben hagyott tükrös nyomok 
hatására már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy diploma után 
nem marad bent az afrikai foncsorfészekben, hanem a 
földlakók közötti életre rendezkedik majd be. 

Ő is nyomot akart hagyni a történelemben. 
 
 
 

4. rész 
 
 
A tanári szobában feszült volt a hangulat, melyet nem csak a 

késő délutáni fáradtság okozott. Egy hosszú asztal állt a terem 
közepén, körülötte annyi székkel, hogy szükség esetén a teljes 
tantestület köré gyűlhessen. Most csak öten ültek ott a 
tárgyalóasztal ajtótól távolabbi végében. A kijárathoz 
legközelebb Hanni állt, aki éppen akkor érkezett történelem 
dolgozatokkal megpakolva. Tőle balra Fila egy vízilovakról 
szóló tanulmány színes borítóját tépkedte apró foszlányokká, 
nagyon idegesnek tűnt. A bejárattal szemben helyet foglaló 
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Axia viszont maga volt a megtestesült nyugalom, figyelmesen 
hallgatta a többiek egyre hevesebb vitáját, egy mini méretű 
földgömböt pörgetve az ujjai között, miközben minden 
háromszázhatvan fokos fordulatot megállított, Európa közepére 
bökve a mutatóujjával. A nőkkel szemben két férfi, Terc és 
Rufusz ültek. Terc szokás szerint nem rejtette véka alá a 
véleményét. 

– Sose fogunk kapcsolatot teremteni az Odaáttal, ha úgy 
akartok a célhoz eljutni, hogy nem csak a lábatokkal tapossátok 
tövig a féket, hanem még a kéziféket is berántjátok. 

– De ezek akkor is csak gyerekek. Csak gyerekek!!! – Fila 
észre sem vette, hogy már annyira megemelte a hangját, hogy 
üvölt. 

– Olyannak ismersz, aki beáldoz és tönkretesz életeket?! – 
most már Terc is kiabált. 

– Nem azt mondta – próbálta békíteni őket Hanni tanárnő, 
aki alig pár perce csatlakozott hozzájuk, mert ma szokatlanul 
sokáig elhúzódott a történelem faktja. Fredo Longiut és a 
barátját, Ricardot kellett kellő instrukciókkal ellátnia, mielőtt 
átugranak a francia fészekbe közös kutatómunkát végezni a 
Bálhoz a párizsiakkal. Bár a beszélgetés elejéről lemaradt, 
pontosan tudta, miről folyik a vita. A tükrös-tanárok feladata 
nem merült ki a félgömbváltó, ugrókorú diákok tanításában. 
Tevékenységük ennél sokkal összetettebb volt, különösen a 
magyar fészekbelieké. Ők ugyanis azzal a válogatott 
gyerekanyaggal dolgoztak, akik között, reményeik szerint, ott 
lehetett egy Tükör-Ember. Bár a Tulipános Könyv 
tanulmányozására szakosodott Tükör-Tudós csoport 
határozottan állította, hogy el fog jönni – talán éppen az ő 
életükben – az a pillanat, amikor kibontakozik valamelyik 
rájuk bízott fiatalban a Visszatükrözés képessége, időnként 
bennük, pedagógusokban is felmerült a kétely, mi van, ha csak 
hiú ábránd az egész. 
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Terc lekapta a legközelebbi polcról az egyik tulipánmintás 
könyvet, fellapozta az idevonatkozó fejezetet, és higgadtságát 
némileg visszanyerve olvasni kezdett: 

„6. virág 5. szirom: 
Mikor az utolsó Tükör-emberről is, ki még a valóságot 

tükrözni képes volt, lekopott a foncsor, már csak Tükrösök 
tömegei maradtak, akik mindent elnyeltek vagy áteresztettek: 
az utat, az irányt és végső soron önmagukat is elveszítették.  

Mostanra csupán a remény maradt meg, semmi egyéb. 
Higgy hát és várj a tükörkép nélküli vakságban türelmesen, 
míg a foncsor újra megtapad.” 

Összecsukta a kötetet, és a kezében tartott könyvvel 
gesztikulálva, így érvelt tovább: 

– A tudósok döntése alapján évek óta mi kapjuk meg azokat 
a gyerekeket, akikben a felsős tanárok lehetőséget látnak ennek 
az ígéretnek a megvalósulására. Nem taníthatjuk és nevelhetjük 
őket úgy, mint a többi ugrókorszakost. Új módszerek, 
kidolgozott stratégia kell. 

– Mégis mire gondoltál? Vigyük őket a Határra és lökjünk 
bele mindenki a Vonalba, aztán aki túléli és elmeséli, mit látott, 
az a Tükör-ember? – fortyant fel Fila. – Egyébként is te 
könnyen beszélsz, rád csak annak a gyereknek a felnevelése 
hárul, aki határőr jelet kap. A küldetésed tiszta sor. Akár ő lesz 
az a bizonyos Visszatükröző, akár csak egy leendő határőrt 
indítasz útnak, számodra a siker garantált. De mi többiek, 
hogyan találjunk rá a sok fiatal között arra az egyre, akit 
vezetnünk kell az ugrókor végéig? 

– A Froli kislány ígéretes, hiszen Eliza megnyerte neked a 
tavalyi Bált biológiából. Csiszolatlan gyémánt, aki első látásra 
is megéri a fáradságot. Hanninak pedig ott van mindjárt két 
jelölt is, Fred és Rick, a két történelemzseni. Nem állítom azt, 
hogy tudom, mit kellene tennünk, abban azonban biztos 
vagyok, hogy további lépésekre van szükség. Változást érzek a 
levegőben, és ez az érzés nyugtalanít. Ha csak hagyjuk 
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sodródni a napokat, ezek a különleges gyerekek végül semmit 
nem kapnak tőlünk, ami elősegíthetné a „foncsorosodásukat”. 

Axia eddig nem szólt bele a vitába, most az asztalra állította 
a földgömböt, még egyszer utoljára erősen megpörgette, aztán 
felállt és az ajtó felé menet csendesen megjegyezte: 

– A sötétben tapogatózunk. Semmit nem tehetünk azon 
kívül, hogy készen állunk, és várjuk, mikor lesz szükség a 
szolgálatainkra. 

Ax szavai jelentették a végszót, a székek csikorogtak, ahogy 
a többiek is felálltak az asztaltól, és gondolataikba mélyedve 
szétszéledtek. 

Terc az előbb idézett résznél ismét kinyitotta a kezében 
szorongatott könyvet, és tovább olvasott: „S ha majd lesz kiben 
visszatükröződnöd ismét, megtalálhatod önmagad, és a 
Vonalon átnézve éled tárul az Odaát.”  Becsukta maga után az 
ajtót. A hangosan felolvasott szavak megoldást keresve 
lebegtek, kavarogtak az üres teremben, a földgömb fordult még 
egyet, mielőtt megállt, és az ablak nyugati sarkából besütő nap 
utolsó sugarai megállapodtak rajta, fénybe borítva Európát. 

 
Eliza körülnézett a szobában. Nem erre számított.  
Öt óra volt, de Ben még nem ért haza, így zavartalanul 

megfigyelhetett mindent. 
A falakat halványsárgára festették, a padlószinttől 

körülbelül egy méter magasságig szolid apró zöld 
levélmintákkal kiegészítve.  

A szokásos fiúsan lezser rend uralkodott a szobában. A 
falon függő művészfotó-sorozat látványa az európai 
madarakról lenyűgözte a lányt, ugyanakkor meg is nyugtatta. 
Pihentetően könnyű illat töltött be mindent. Az erdő friss 
levegőjére emlékeztette leginkább. 

A bejárati ajtóval szemben, az ablak előtt kapott helyet az 
íróasztal, rajta számítógép, nyomtató és néhány egyéb 
elektromos kütyü. Ettől jobbra a falhoz tolva állt az ágy, 
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mohazöld takaróval leterítve. Rajta két-három világos színű 
póló és egy sötétbarna pulóver hanyag eleganciával szétszórva. 
Fölötte egy hosszú könyvespolcot látott a falon, amelyen 
Hedvin professzor összes eddig megjelent műve sorakozott. És 
persze a fiúnak is volt egy Tulipános Könyve. A polc bal 
szélén, az ablak felőli oldalon a fehér tulipán kapott helyet, 
amit ugyanolyan fehér mázas cserépbe ültettek, mint az övét. 

Eli gondoskodó típus volt, így ösztönösen megsimogatta a 
virágot. 

– A Tükör-Tulipán is csak olyan növény, mint bármelyik 
másik. Ha gondozzák, meghálálja – mosolygott a lány 
csendesen.  

Ezt a virágfajtát nem vízzel kellett locsolni, hanem minél 
gyakrabban megérinteni. Szerencsére ezeket a Lélek-
Tulipánokat nem lehetett „túlöntözni”, mint a földlakók 
szobanövényeit, mert ha így lett volna, Eliza már jónéhány 
barátja és családtagja Tükör-Tulipánját agyongondozta volna. 
Ez volt az egyik gyengéje. A Tulipán simogatás. Miután 
kellőképpen megszeretgette a virágot, figyelmét újra arra a 
helyre fordította, ahová a néhány perccel azelőtti ugrásának 
eredményeképpen jutott. 

Tovább nézelődött. Ehhez a szobához is tartozott egy fürdő 
és egy kicsi konyha, mint minden tükör-koleszban. 
Mindkettőnek az ajtaja baloldalról nyílott a bejárati ajtó 
közelében, most csak a konyháé volt becsukva. Onnan, ahol 
állt, benézhetett a fürdőszobába, éppen rálátott a 
mosdókagylóra, majd feljebb siklott a tekintete. Elkerekedett 
szemmel figyelte a szokatlan látványt, pedig pont neki nem 
kellett volna megütköznie azon, hogy fedetlen tükröt lát. Az ő 
nagyméretű tükreihez képest, ez itt a fürdőszoba falán csak a 
szokásos, fél méterszer fél méteres nagysággal rendelkezett. 
Nem a mérete döbbentette le, hanem az, hogy nem húzták 
vissza rá a függönyt. A szabadon hagyott tükörfelületek olyan 
elviselhetetlenül irritálták a Tükrösöket, mint egy huzatra 
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érzékeny embert a nyitott ajtó és ablak. Eliza csakis a 
különleges csuklójelének tulajdonította, hogy őrá nincsenek 
ilyen hatással a csupasz tükrök. 

Elgondolkodva állt a szoba közepén, és hagyta, hogy áthassa 
a környezet. Páratlan tapasztalat volt. Szándéka szerint egy 
idegenhez jött ide, de meglepő módon úgy érezte, hogy egy 
ismerőshöz érkezett. 

Az ablakhoz lépett, és kinézett. Az esti Párizs színes fényei 
köszöntek vissza rá. Már el is felejtette, hogy a francia fészek 
kollégiuma nem az oktatási központban van a Bretagne-
félszigeten, hanem itt a főváros szívében. Az itteni diákok 
naponta ugráltak, reggel Párizsból a suliba, délután pedig ide 
haza. 

Kevés ilyen hely volt. A tükrös települések, vagy más néven 
foncsorfészkek, általában igyekeztek egy zöldövezetes részen 
felállítani minden épületet, ami az ugrók hétéves oktatásához 
és életéhez kellhet.  

De a franciák ebben az esetben a szokásostól eltérő 
megoldást választottak. 

Az ablakon kibámulva, Eli meg is tudta érteni. Ki tudna 
teljesen elszakadni ettől a látványtól! 

– Szép, ugye? – kérdezte a már ismert megnyugtató hang az 
ajtó felől. 

– Aha, elbűvölő – Eliza nehezen tudott elszakadni az elé 
táruló fénykavalkádtól, de várta a munka, így megfordult a fiú 
felé, és az asztalhoz indult. 

– Kinyomtatom az órarendeket – mondta Ben. Először a 
tulipánjához lépett, fürkésző tekintettel szemlélte pár 
másodpercig, majd végigsimított rajta, és az íróasztalához 
fordult. Néhány kattintás, és a nyomtató dolgozni kezdett.  A 
fiú a fülére tette a telefont, hogy Dilannal beszélhessen. 
Közben papírt és tollat vett elő, és szélsebesen jegyzetelte a 
tőle hallottakat. 
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Elinek nem volt dolga, így leült az ágy szélére, és figyelte a 
feketehajú srácot. 

Kiegyensúlyozott, rendezett lelkű ember benyomását 
keltette.  Az egységes Egészet sugározta tovább a 
környezetében lévők felé.  

– Meglepően kivételes adottság – gondolta Eliza. Becsukta a 
szemét, és hagyta, hogy az a megnyugtató hang, amit már 
délután is hallott a telefonban, átmossa belülről. Hallgatta a 
Dilannak feltett kérdéseit, és Ben hangjától rendeződtek és 
elnyugodtak a benne keringő, még elsimítatlan, kószáló 
gondolatok. 

A nyomtató befejezte a munkát, Eli felnézett. A fiú felvette 
a kinyomtatott lapokat, a másik kezében tartva a Dilantől 
kapott infókat, és odalépett hozzá. 

– Tessék, ezek az órarendek, ez pedig a névsor, az 
erősségeket mindenki mellé odaírtam. 

– Köszi. Tulajdonképpen mindent megcsináltál helyettem. 
Csak haza kell vinnem Fanninak. 

– Talán nem is baj, elég fáradtnak látszol. 
Eli gyomra hangosan korogni kezdett. 
– És úgy hallom éhes is vagy – húzódott halvány mosolyra a 

fiú szája sarka. – Ne ugorj üres gyomorral vissza. A hűtőben 
találsz egy kis milánói makarónit, ha gondolod, tedd a mikróba. 
Amíg eszel, én összekészítem a jegyzeteimet a következő 
kurzusomra. 

A lány zsebében megszólalt a telefon. 
– Bocs – mondta és felvette. 
– Szia Liz – kiáltotta Fred a vonal másik végén. 
– Helló Fred. 
– Párizsban vagyok, éppen most végeztünk a mai töris 

munkával, és készülök haza. Mivel a héten nem ugrunk már ide 
többet, mert a következő napokban más helyszíneken gyűjtünk 
anyagot, ki akarom használni a lehetőséget, hogy Mirát 
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meglepjem valami eredeti francia cuccal. Engesztelésül a 
szombati tanulás elmaradásáért. 

– Aha, és mire gondoltál? 
– Tőled akartam tanácsot kérni. Ha Mirának vásárolnál, mit 

választanál? 
– Figyelj, én is Párizsban vagyok. Egy föci anyagért 

ugrottam át az itteni tükör-koleszba. Elmehetnénk és 
kereshetnénk neki valamit együtt. 

– Az király, én is itt vagyok az épületben. Itt dolgozott a 
csapat. Még tíz perc és mindent összepakolunk. Talizzunk a 
kolesz bejáratánál, jó? Aztán ugorhatunk együtt haza. Tudod, 
eléggé sietek, mert holnapra még nem tanultam se kémiából, se 
ukránból. Elég sok leckém maradt. A kémiát egy perui sráccal 
írjuk meg együtt, találkoznom kell vele egy óra múlva. 

– Azt hiszem, én még maradok. Ha fél hétre tényleg 
végzünk a vásárlással, még lesz egy teljes órám az otthoni 
megbeszélésig. Leckém nincs holnapra, és ha már itt vagyok, 
sétálok egyet a környéken. Olyan ritkán van időm bárhová 
Ugrani még Európán belül is. Kihasználom ezt a kis 
szabadidőt. 

– Oké. Akkor tíz perc múlva. 
Ben éppen az utolsó lapokat gyömöszölte a táskájába. Úgy 

tűnt, indulásra kész. 
– A barátod? – bökött az ujjával a telefon felé. 
– Nem, csak Fred – ez a magyarázat elég kurtára sikerült, 

ezért Eli folytatta. – A barátnőmnek, Mirának akar ajándékot 
vinni Párizsból, hogy kiengesztelje, amiért lemondott egy 
szombati közös tanulást. Tudod, a töri felkészülés miatt 
Fredonak is sűrűbb a programja a szokásosnál. 

– Értem – egy halvány mosolyféle suhant át Ben arcán, 
szinte észrevehetetlenül.– Mira az a lány, akivel elkéstetek ma 
délután? 

Eliza elpirult. – Aha – bólintott.  
Ennél értelmesebb válasz nem jutott eszébe.  
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– Fél hétkor vége a kurzusomnak. Ha gondolod, szívesen 
megmutatom a várost. Van néhány különösen szép része. 

– Ingyenes idegenvezetés? Jól hangzik, köszönöm – 
mosolyodott el Eliza. 

– Rendben. Fél hétkor lent találkozunk a társalgóban. Az 
ajtót csak rántsd be magad után, ha elmész. – Kifelé menet a 
fiú még egyszer visszafordult, a szeme nevetett. – És ne 
felejtsd el a makarónit. Nagy szégyen lenne ránk nézve, ha 
pont itt a francia fészekben halnál éhen. 

 
Mira dühösen csapott a sampon kupakjára, ami – minden 

igyekezete ellenére – már harmadszor nyílott vissza. 
– Hülye flakon – sziszegte és nagy vehemenciával dörzsölni 

kezdte a haján a habot. 
Mérges volt az európai történelemre, a párizsi sulira, és 

leginkább azért haragudott, hogy Fredet alig fogja látni ezek 
miatt a következő hetekben. Minden dühét saját hajhagymái 
ellen fordította, mintha azok tehetnének az egészről. 

Ekkor kezdett valami sípolni a fülében. Biztos belement az a 
rohadt hab. 

– Hát ezen az átkozott napon már semmi nem sikerül? Még 
egy primitív hajmosás se tud normálisan megtörténni? 

A sípolás éles, visító hanggá vált a fejében. Komoly fizikai 
fájdalommá szélesedett. Összegörnyedt a zuhany alatt, és 
igyekezett hosszú, mély lélegzeteket venni, hogy el ne ájuljon. 

Aztán, ahogy kitámolygott a vízsugarak alól, az egész egy 
csapásra megszűnt. Mintha misem történt volna. Miranda 
dermedten állt a fürdőszoba közepén. 

– Mi volt ez? 
Nem értette, mi történhetett az előbb vele. 
 
 
Eliza berakta a milánóit a mikróba, tányért, villát vett elő a 

szekrényből, és lehajtotta az asztalkát. 
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Jóleső érzés futott végig rajta, ahogy körbenézett Benjamin 
konyhájában. Mintha egésszé vált volna a lelke egy rövid 
pillanatra. 

A Tükrösök úgy élték végig az életüket, hogy állandó 
Hiányérzetük volt. Folyamatosan önmaguk kiegészülésére 
vágytak, a másik felüket keresték. Ez a vágyódás mindvégig 
csak állandó keresés maradt. Még a házasságok sem orvosolták 
teljesen ezt a belső hiányt.  

Egyedül a különleges csuklójellel rendelkező Tükör-
Testvérfelek lelkében szűnt meg ez a marcangoló hiányérzet, 
miután megtalálták a társukat és az Olvasztószertartásban 
Tükör-Testvérek lettek. Valamint a határőrök közösségének 
összetartó ereje gyakorolt még hasonló hatást az odatartozó 
tagjaira. 

Honnan lehetett felismerni a Tükör-Testvérfeleket? 
Eli félretolta a csuklóján a mókusmintás pántot és 

elmerengve szemlélte a saját jelét, aztán megrázta a fejét.  
– Ez nem az – gondolta, és lemondóan sóhajtott egyet. 
A Tükör-Testvérfeleknek különleges csuklójelük volt: a 

nagy T betű tetején, baloldalon egy balra nyitott félkör.  
Amikor két Tükör-Testvérfél egymásra talált és felismerték 

a másikban a hiányzó felüket, egy szép szertartáson 
bejelentették összetartozásukat. Jeleik összeolvadtak, s az új 
jel, ami megjelent mindkettőjük csuklóján, egy vonalat és 
annak két oldalán egy-egy félkört ábrázolt. 

Általában húsz-huszonegy éves korukra megtalálták 
egymást, bár időnként előfordult, hogy később, vagy ha 
valamelyikük fiatalon meghalt, akkor soha.  

A Tükör-Testvérek ugrók maradtak életük végéig, sokkhatás 
nélkül léphették át az Egyenlítőt, akár naponta százszor is. A 
tizennégy és huszonegy év közötti, ugró korszakban lévő 
fiatalokon kívül egyedül ők jelentettek kapcsot a két földteke 
között. Ha kellett postások, ügyintézők, nagykövetek voltak 
észak és dél közt. Munkatársként párt alkottak, bármekkora 
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fizikai távolság esetén érezték egymást halványan, és ez 
gyakran segítette is a munkájuk elvégzésében őket.  

A Testvér-Párok mindig egyneműek voltak, egymás fivérei, 
vagy egymás nővérei lettek az Olvasztószertartásban. 
Egyszerre körülbelül huszonkét ilyen pár élt a Földön. 
Százévenként volt egy tíz-tizenöt éves periódus, amikor 
negyvennégy azonosnemű Tükör-Testvérfél született a világ 
különböző pontjain, akiknek kb. két évtizedük volt egymásra 
találni és párokba olvadni. Ha csupa lány Testvérfelek 
születtek, akkor azt az évtizedet „Fehér-Kor”-nak hívták. Száz 
évvel később pedig olyankor csupa fiúk születtek különleges 
jellel a csuklójukon, és ezt „Kék-Kor”-nak nevezték. A fehér és 
kék kor nagyjából százévente állandóan váltotta egymást. 

Most éppen egy Fehér-Kor elején jártak a tükrösök. Eddig 
mindössze két kislány Testvérfél született, egyikük sem töltötte 
még be az első életévét. Az előző Kék-Kor párjai ma már száz-
százhúsz év körüli idősebb férfiak voltak. 

A Tükör-Testvérek is ugyanúgy házasodhattak, mint bárki 
más, és sokan közülük családot is alapítottak a többi Tükröshöz 
hasonlóan. A Tükör-Testvérük ilyen esetben a család 
támogatójává vált, nagybácsivá, nagynénivé. 

    
Eli lenyelte az utolsó falat makarónit, elmosogatott maga 

után, és sietve felkapta a kabátját, valamint a Bentől kapott 
jegyzeteket. Igyekeznie kellett, Fred már valószínűleg 
türelmetlenül várta a kolesz előtt. 

Ahogy kilépett a kollégium folyosójára és becsukta maga 
mögött a szobaajtót, fájdalmasan felerősödött benne a 
Tükrösöket szüntelenül kísérő Hiányérzet.  

Csokifiú lelkesen integetett neki a járda szélén. 
– Mi tartott ilyen sokáig? Na, van valami ötleted? 
Párizsban néhány fokkal melegebb volt, mint otthon a 

magyar fészekben, Eliza mégis megborzongott, és még jobban 
összehúzta magán a kabátot. 
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– Sál – mondta a várakozó fiúnak. – Vegyél neki egy meleg 
sálat. A narancssárga a kedvenc színe. 

A vásárlás nem tartott sokáig. Néhány utcával arrébb egy 
bevásárló negyedet találtak, tele apró kis butikokkal. Eli 
észrevett egy cuki sárga sálat, vékony fehér csíkokkal. 
Tartozott hozzá egy ugyanilyen mintás sapka is. Tudta, hogy 
Mira el fog tőle olvadni, ha meglátja. 

– Ez lesz a nyerő – mutatott rá. 
Fred megbízott az ízlésében, és gyorsan ki is fizette.  
A fiú hálás volt a segítségért, hiszen tudta, szüksége lesz 

erre az ajándékra, ha ki szeretné engesztelni a hableányt a 
szombat délután miatt. Úgy vélte, ha ettől megenyhül a 
hangulata, könnyebb lesz vele rátérni arra a bizonyos másik 
témára, amit nem igazán tudott még, hogyan kellene 
szóbahoznia. Itt megakadtak a gondolatai, Fredo tanácstalanul 
megvakarta a fejét. 

– Mégse ezt szeretnéd vinni neki Párizsból? – kérdezte 
Eliza, félreértve a gesztust. 

– De. Pont ez kell – felelte egy hálás mosoly kíséretében. 
Aztán, mivel igyekeznie kellett a hazaugrással, udvariasan 
visszakísérte a lányt a párizsi tükör-kollégiumhoz, és 
elköszönt. 

 
 
 

5.rész 
 
 
Eli leült az aula közepén berendezett földszinti társalgóban 

egy kényelmes süppedős fotelba. Egy ideig figyelte a halkan 
beszélgető diákokat, azután lehunyta a szemét, és engedte, 
hogy az időnként fel-felhangzó dallamos francia szavak 
duruzsoljanak körülötte. 
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Valaki finoman megérintette a vállát, és hirtelen erdőillattal 
telt meg körülötte a levegő.  

– Mehetünk – mondta az a megnyugtató hang, amely aznap 
már harmadszorra szólította meg. 

Ben kiváló idegenvezetőnek bizonyult. Amikor Eli 
bevallotta, hogy Párizst még egyáltalán nem ismeri, a Cité 
szigetet javasolta kezdésként. A Notre-Dame előtti térre 
ugrottak. 

– Pazar – szakadt ki belőle egy sóhaj, ahogy felnézett az esti 
kivilágításban fürdő templomra.  

– Legközelebb egy egész napra gyere át, és belülről is 
megnézzük. 

– Jó. 
Aztán Ben mesélni kezdett. Eliza megállapította róla, hogy 

nagyon tájékozott. Ő csak hallgatott, a fiú pedig azon a 
megnyugtató hangon beszélt tovább a városról. A 
rendelkezésükre álló időben átugrottak a Louvre-hoz, sétáltak a 
Tuilerie-ák kertjében és a Champs-Élysées-n, végül az Eiffel-
torony lábánál fejezték be a városnézést. Ugrás közben nem 
feledkeztek meg az óvatosságról, Ben – aki úgy ismerte a 
belvárost, mint a tenyerét – minden landoláshoz csendes 
kisutcákat, homályba borult kapualjakat választott. 

– Gyere, meghívlak egy kávéra búcsúzóul – ajánlotta. – Rád 
fér egy kis koffein, ha innen még a megbeszélésre kell menned. 

Eliza elismerően nézett körül, a kávéház jó választásnak 
bizonyult. Hangulatos hely volt, a falakat híres francia 
művészek portréi díszítették. Azok arcképét tették ki, akik 
valaha betértek ide, vagy rendszeresen idejártak. 

A hideg utcán töltött barangolás után felmelegedtek, és a 
forró kávé belülre is meleget hozott. 

– Hová készülsz az érettségid után? – kérdezte Ben a 
lánytól. 

– Nagyon szeretem a biológiát. Különösen a kisebb erdei 
állatokat, például a madarakat, mókusokat. 
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A fekete szemek érdeklődve figyelték Eliza csuklópántján a 
mókusmintákat. Most ő mesélt, és a fiú hallgatott. Eli már a 
délutáni első telefonbeszélgetésük során megtapasztalta, hogy 
milyen nagyon jól tud meghallgatni másokat. Ezért neki 
szívesen mesélt.  

– Szeretném továbbadni ezt a természetszeretetet. Tanítani 
fogok, biológia tanárnak készülök. 

– Akkor, ezek szerint, neked az idei Bál előkészületeiben 
csak a besegítő szerep jut, hiszen a mostani meghívás a 
földrajzot és a történelmet érinti inkább. 

– Igen. Tavaly a biológia adta a főtémát, és akkor mi 
nyertük meg a Bált. 

– Tudom, hallottam róla. Személyesen nem tudtam részt 
venni, mert Hedvin professzornak szüksége volt rám egy 
kéthetes megfigyeléshez, és kikért az egyetemről éppen a Bál 
idejére. Biztosan hallottál a Tükör-Teória Díjról, amit a nyáron 
kapott a munkásságáért. 

Eli bólintott. 
– Az utolsó kísérleténél segédmunkára kért meg, és egy 

ilyen felajánlást nem lehetett visszautasítani, még a Bál 
kedvéért sem. 

– Azt hiszem, én se haboztam volna, hogy mi mellett 
döntsek. A professzorral dolgozni páratlan élmény lehet. 

– Az volt. De ahogy hallottam a Bál eredményeiről, Te sem 
voltál semmi.  Még Hedvin is azt mondta, amikor 
visszajöttünk, idézem: „ebben a gyerekben van valami”. Az ő 
elismerő véleménye után néztem meg én is, hogy mit 
csináltatok. Tényleg szép munka volt. 

– Köszi. A magyar fészekben a föcis csapat például hetekig 
kuporgott egy mókus odúja mellett a bokorban, nyolc óránként 
váltva egymást, hogy képeket készítsenek és jegyzeteljenek. 
Mindezt a bioszos felkészülésünkhöz ajánlották fel. Nagyon 
hálásak voltunk nekik. Ezért is vagyok most itt. Egy kis 
viszonzás, idén én próbálok nekik segíteni. 
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– És ez egy apró lépés az Egységre való szüntelen 
törekvésben is. 

– Igen – Eli megitta az utolsó korty kávéját, és készült 
felállni. 

– Kérünk melegszendvicset is, jó? – mondta váratlanul Ben.  
– Köszönöm, én már nem vagyok éhes. 
– Az lehet. De miután te megetted a vacsorára szánt 

makarónimat, én kénytelen vagyok mással pótolni a szükséges 
kalóriákat. 

Eli elpirult, de a fiú mosolyogva folytatta: 
– Kérek egyet neked is. Teli gyomor ide vagy oda, itt túl 

finomra készítik ahhoz, hogy ellent tudj állni. 
Igaza volt. 
 Az idő vészesen fogyott, alig tíz perc maradt a fél nyolcas 

megbeszélésig. Eliza jóllakottan visszaejtette a szalvétát az 
abroszra. 

– Ideje mennem. Köszönöm a jegyzeteket és az 
idegenvezetést is. Tényleg szép ez a város, kár lett volna 
kihagyni. 

– Jó munkát, örülök, hogy segíthettem – intett Ben a 
kezével, és barátságosan mosolygott.  

 
Eli a saját szobájába irányozta az ugrást, és igencsak 

meglepődött, amikor Mirát találta ott, az ágy szélére 
kucorodva. Elég rosszul nézett ki, amúgy is sápadt arcbőre 
most krétafehér volt, és minden ízében reszketett. 

– Mi van veled?! – rohant oda hozzá halálra rémülten. – Mi 
van?! Beszélj már! 

  De Miranda nem tudott megszólalni, csak egyre jobban 
remegett. Eli percekig beszélt hozzá, de semmi. Még akkor 
sem reagált, amikor a vállánál fogva rázni kezdte. 

Halk kopogást hallott, majd kinyílt az ajtó, és az a nyugodt 
hang váratlanul megszólalt mögötte: 
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– Bocsi. Az egyik órarend lapja lecsúszott a nyomtatóm 
mögé. Most találtam meg, és gondoltam, követem az 
ugrásnyomodat … – Ben ekkor meglátta a reszkető lányt, és 
elhallgatott. 

Elizát még mindig annyira sokkolta barátnője látványa, 
hogy meg sem lepődött a fiú hirtelen felbukkanásán. 
Hátranézett, élénkzöld szemében kétségbeeséssel: 

– Nem tudom, mi baja. Nem mond semmit. Segíts. 
Ben végignézett Mirán, majd egyetlen nagy lépéssel 

mellette termett, és gyakorlott mozdulattal felfordította a lány 
csuklóját: 

– Eltűnt a T betű tetejének a fele. Határőr jelet kapott. Az 
elmúlt huszonnégy órában történhetett, mert még nagyon 
frissnek látszik. 

– És ettől van ilyen rosszul? 
– Nem. A jelváltozás önmagában nem okoz ilyen tüneteket 

– rázta meg a fejét. – De láttam már hasonló esetet. 
Valószínűleg mindkét pólus egyszerre változtatott helyet, a 
Vonal ettől erős hullámzásba kezdett, és a friss Határőr Jelöltek 
erre hiperérzékenyen reagálnak az első hetekben. Még hozzá 
kell szoknia ahhoz, hogy mostantól „együtt él” a Vonallal, 
kapocs van köztük. Ez a kontroll tanulható, de idő kell hozzá. 
Az egyetem határszakán sok, ehhez segítséget nyújtó 
gyakorlatot tanítanak. De most kezdetnek megteszi az is, ha 
nyakig ülteted egy kád vízbe. Az álló víz lenyugtatja körülötte 
az energiákat és csillapítani fogja a rohamokat. Ellentétben a 
folyó vízzel, ami fokozza a Vonal hullámainak a hatását a 
szervezetében. Az állapota alapján úgy vélem, már legalább 
négy-öt rohamot végigkínlódott ma délután. Nem is csoda, 
hogy így néz ki. 

Ben felkapta a még mindig reszkető Mirát, bevitte a 
fürdőbe, és óvatosan a kád szélére ültette. Eli követte, és 
megnyitotta a vízcsapokat. Amikor a kád megtelt, Ben 
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visszament a szobába, Eliza pedig levetkőztette barátnőjét, és 
besegítette a kádba. 

Mira láthatóan megnyugodott a vízben. Pár perc múlva meg 
is szólalt: 

– Köszi. Sokkal jobb. Még egy kicsit maradok, jó? – a szoba 
felé intett az állával, ahol Ben várakozott – Köszönd meg neki 
is a nevemben. 

– Oké. Ezen a polcon találsz törölközőt, és van itt száraz 
ruha is. Ha szükséged van segítségre, csak kiálts. 

Eli visszament a szobába. Ben a könyvespolca előtt 
álldogált, és a gyűjteményét nézegette. Az ajtócsukódásra 
megfordult.  

– Komoly könyvsorozat. Neked tényleg a biológia a 
mindened – tisztelet érződött a hangján.  

– Igen. Ha az erdőben lehetek, az nyugtat meg leginkább. 
Ott kapok valami pluszt, amit sehol máshol. 

– Ezek szerint te olyan vagy, mint Hófehérke – nézett rá 
Ben a szokásos halvány mosollyal a szája körül. 

– Tessék? 
– A nagymamám többször is elmesélte nekem a Hófehérke 

és a hét törpe történetét, amikor kicsi voltam. Ő azt mondta, 
hogy ez nem egyszerűen mese, hanem tükör-legenda. Egy 
tükör-eredet monda. Eszerint a hét törpe igazából ugró korba 
lépett tizennégy év körüli gyerekeket jelentett, innen a törpe 
méretű emberek. A legendában Hófehérke pedig az ő 
nevelőnőjük volt, egy Tükör-Testvérfél, aki ugró korszaka 
végére ért már, és a Tükör-Testvérpárjára várt, de nem lelte. 
Hófehérke imádta az erdei életet, állatokkal, növényekkel 
körülvéve, a természethez közel. Aztán, amikor már minden 
reménye elveszett, felbukkant a Testvérpárja, – a mesében 
hercegként ábrázolják – és összeolvadtak. Így jött létre a 
teljesség, vagy ahogy mi ma hívjuk: az Egész. 

– És azóta minden századik évben negyvennégy Tükrösnek 
megadatik, hogy Testvérpárt találjon, és fivérekké, vagy 
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nővérekké olvadjanak. Igen, nekem is mesélte ezt az anyukám, 
amikor még kicsi voltam, és nem tudtam, miért él a Hiány a 
lelkemben. Ezzel a történettel magyarázta el anya, hogy 
minden Tükrös ezzel az Egész utáni vágyódással éli le az 
életét. 

Ben nem válaszolt. Elgondolkodva nézelődött maga körül, 
és áradt belőle az Egységet sugárzó, kiegyensúlyozott, 
rendíthetetlen nyugalom. Eli úgy érezte, hogy ez a kisugárzás 
olyan erős, hogy szinte bele lehetne kapaszkodni. 

A fiú tekintete megakadt valamin, felnyúlt a polcra, és 
leemelte róla a sötétbarna puha bőrkötésű könyvet. 
Végigsimított a borító fedőlapján, a vajszínű tulipán mintáján 
is átfuttatva az ujjait. A kötet közepe táján egy könyvjelző 
lógott ki belőle, a könyv szinte magától nyílt szét azon az 
oldalon, annyiszor kinyithatták már ott régebben. 

Benjamin hangosan olvasni kezdte az elé táruló sorokat: 
„5. virág, 6. szirom: 
Megjelöltek, légy nyugodt.  
Létezésed első pillanatában megkaptad a jeledet. Bízz 

abban, hogy nem tart örökké az a Hiány és Szétszakítottság, 
amit a lelkedben érzel. Csak hinned kell a jel erejében.  

Ez a kulcs ahhoz, hogy boldog lehess.” 
Becsukta a Tulipános könyvet. A hirtelen beállt csendben a 

mellette álló Eliza kezébe ejtette a kötetet. 
– Nekem is ez az egyik kedvenc részem – jegyezte meg, a 

szokatlanul hosszú hallgatást megtörve. 
A lány nem felelt, nézte a barna puha borítót a kezében, és 

érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. 
– Néha annyira nehéz – motyogta alig hallhatóan. 
– Tudom – mondta Ben vigasztalásnak szánva, majd így 

folytatta – Szerintem ne menj el a ma esti megbeszélésre. 
Mirának szüksége lehet rád. Majd én elviszem nekik az 
órarendeket és Dilan jegyzeteit helyetted, és ha van még egyéb 
kérdésük, akkor segítek. 
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Eli bólintott és az asztalhoz lépett, amelyen a fiútól nem 
régen kapott iratok feküdtek. Lerakta a könyvet, megfogta, és 
átadta a papírokat. 

– Holnap keressétek meg Terc tanár urat, akkor is, ha nincs 
tesi órátok. Hedvin professzor jól ismeri őt, és egy elejtett 
megjegyzése alapján úgy sejtem, ő majd segít Mira 
problémáján. 

Ben egy intéssel elköszönt, és ugrott. Eli úgy érezte, mintha 
az Egész egy darabkája tűnt volna el vele a szobából. 

 
Alighogy Ben elment, Mira lépett ki a fürdőből. Még 

mindig fehér volt, de látszott, hogy lassan kezd visszatérni a 
szín az arcába. Eli mókusmintás pizsamája volt rajta. 

– Aludhatok ma nálad? – kérdezte reménnyel a hangjában. 
– Persze – felelte a barátnője – és holnap reggel 

megkeressük Tercet. Ben azt mondta, hogy ő majd segít neked. 
Előhúzta a vendégágyat és megágyazott magának. A saját 

heverőjét átengedte Mirának, aki alig tette le a fejét a párnára, 
már aludt is.  

Eliza lenémította a mobilját, és elment fogat mosni. Aztán ő 
is pizsamába bújt, és már éppen készült lefeküdni, amikor a 
telefonja rezegni kezdett az asztalon. A kijelzőn a szám 
ismerősen villogott.  

– Tessék – tette a fülére a mobilt, miközben fáradtan 
elnyújtózott a vendégágyon. 

– Szia, Ben vagyok – érezte, ahogy a fiú hangja szétárad 
benne, és a teste minden apró szegletébe nyugalmat csepegtet. 
– Átadtam Fanninak az anyagot, és részt vettem a 
megbeszélésükön. Felajánlottam a nevedben, hogy leszel az 
összekötő a két foncsorfészek között. Gondolom, nem bánod. 

– Persze, így a legjobb. A földrajzhoz úgyse értek annyira, 
mint Fanni és a faktos társai. Ha a szervezésben és a 
munkafázisok összehangolásában segítek, akkor legalább ez 
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nem terhel le senkit közülük, és mindannyian végezhetik az 
érdemi munkát. 

– És ha új anyagokért kell jönnöd, alkalmad lesz jobban 
megismerni Párizst is. 

– Csábító szempont – nevette el magát Eliza. 
– A Bois de Boulogne* különösen neked való, Hófehérke. A 

következő ugrásaid egyikén feltétlenül elviszlek oda. 
– Ha erdőről van szó, az korlátlan mennyiségben jöhet, 

Hercegem – viccelődött Eli. Ben vele nevetett, majd 
megkérdezte – Mira hogy van? 

– Már sokkal jobban néz ki. A fürdő tényleg jót tett neki. 
Most éppen az ágyamban alszik. Holnap pedig a tornateremben 
kezdjük a napot – Eliza ásított egyet. 

– Neked is szükséged van egy kiadós alvásra. El is 
köszönök, jó éjt. 

– Jó éjszakát – mondta a lány és kinyomta a telefont. 
Tényleg hulla fáradt volt. Pár perc alatt el is nyomta az álom. 

 
Benjamin, hanyatt fekve bámulta a plafont, visszagondolt a 

mai napra. Elég furcsa volt. De érezhetően volt benne valami 
sorsszerű. Mintha az elmúlt órák eseményeinek helye lenne 
egy hosszú távú tervben. Még nem állt össze kerek egésszé a 
kép a fejében, de a fiú meg volt róla győződve, hogy mindaz, 
ami az eltelt néhány évben történt vele, és az is, amit ma átélt, 
előbb-utóbb össze fog rendeződni egy egységes valamivé. 

Odanyúlt az ágya felett a falra rögzített lámpához, hogy 
lekapcsolja, de meggondolta magát. Felült az ágyban, és levette 
a polcról a Tulipános Könyvét. Kinyitotta a legelső oldalon, és 
elgondolkodva olvasta a már jól ismert kezdősorokat: 

„1. virág, 1. szirom: 
Tükröm, tükröm mondd meg nékem...  
Íme, az öröktől fogva létező kívánság, a mindig visszatérő 

kérés. 
 
* Bois de Boulogne: a Boulogne-i erdő, zöldövezet Párizs nyugati részén 
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Minden Tükrösben ott él a vágy, hogy szüntelenül azt 
kérdezgesse mindenkitől és mindentől, ami körülveszi: Milyen 
vagyok én?  

Elsöprő erejű késztetés él bennünk, hogy meghatározhassuk 
önmagunkat. És mivel képtelenek vagyunk magunkról objektív 
képet alkotni, keressük azt, aki vagy ami képes megmondani, 
kik is vagyunk valójában.  
Ki vagyok én?  
Ez minden Tükrös, minden ember lelkének legfontosabb 

kérdése.” 
Ben lekapcsolta a villanyt, és visszafeküdt. A feje alá 

csúsztatta mindkét kezét, és az utcai lámpák okozta 
félhomályban ismét a plafont kezdte bámulni. 

Szinte látta maga előtt önmaga szétszóródott darabjait. Úgy 
érezte, minden apró részlet megvan, ám ezek mégsem akartak 
összeállni egésszé. Évek óta ez az érzet kísérte. A meglévő 
Egész megmagyarázhatatlan Szétesettsége. 

Megborzongott. 
Ma volt egy olyan pillanat …, ott az ajtóban…, amikor úgy 

érezte, mozgásba lendülnek az oly régóta szerteszét heverő 
részecskék, és ezek az apró darabkák rendeződni látszottak. 
Egy röpke percre úgy tűnt a számára, hogy megvan a 
Megoldás. Aztán elillant olyan gyorsan, ahogyan jött.  

Minden ember tudja, hogy a lelkében lejátszódó folyamatok 
finomak, sérülékenyek. A szándékcsírák egy leheletnyi 
változástól is könnyen szertefoszlanak. 

Ben is ismerte lelki életének ezt a lebegő, illékony állapotát, 
azonban ebben a bizonytalan élményben egyetlen dolog mégis 
teljesen biztos volt a számára: a megtalált megoldást most nem 
szabad elengednie. Ha kicsúszik a kezéből, ezúttal 
visszahozhatatlan lehetőség tűnik el az életéből. 

Talán újra fel kellene keresnie Hedvin professzort. Ha vele 
beszélne erről, elképzelhető, hogy utána tisztábban látná a 
helyzetét. 
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6. rész 
 
 
 Másnap a lányok még az első óra előtt elmentek a 

tornateremhez. 
Terc tanár úr figyelmesen meghallgatta az előző délután 

történteket. Amíg meséltek, folyamatosan bólogatott. Miután 
befejezték, ő is Mira csuklója után nyúlt, mint Ben előző este. 
Megnézte az új jelet, elmosolyodott, és így szólt: 

– Amíg stabilizáljuk az elsődleges belső kontroll-vonaladat, 
minden óraközi szünetben várlak. A kisteremben fogunk 
gyakorolni. Ha bármelyik tanórán rosszul érzed magad, 
azonnal keress meg, mielőtt a roham felerősödne. Ezt a kék 
kártyát kell felmutatnod – átnyújtott egy fénylő világoskék 
műanyag lapocskát. A Vonalat jelképező hullámos vonal rajza 
mellett a Határőrség hivatalos pecsétje, és a Főparancsnok 
aláírása látszott. – Minden tanár ismeri a jelentését, ki fognak 
engedni a teremből. A társaidnak nem kell elmondanod, mi 
történt veled, csak ha már feldolgoztad a dolgot, és szívesen 
beszélsz róla. De megnyugtató lenne mindannyiunknak, ha egy 
barátod veled jönne a tornateremig, hogy egy pillanatra se 
maradj olyankor egyedül. A kék kártya a kísérőd számára is 
engedélyt ad a tanóra megszakítására. 

– Majdnem minden óránk közös, szívesen átkísérem, ha 
szükséges – ajánlotta fel Eli. 

Terc ismét bólintott, azután szeretettel teli tekintettel és 
komoly arccal Mirandához fordult: 

– Tudnod kell, hogy szabadon dönthetsz arról, élsz-e a 
lehetőséggel, amit ez a jel üzen a számodra. Érettségiig még 
van másfél éved, hogy átgondolhasd mindezt. A mai naptól, a 
Határőrség belső szabályzatának idevonatkozó rendelkezése 
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értelmében szolgálatba helyezem magam. Ez azt jelenti, hogy 
amíg ebben a gimnáziumban tanulsz, huszonnégy órás 
készenléti ügyeletben állok. A nap bármely szakában, akár az 
éjszaka közepén, vagy a tanóráim közben is megkereshetsz. 
Minden egyéb tevékenységemet és elkötelezettségemet 
felülírja a te védelmed.  Azt is tudnod kell, hogy akkor is 
megkapsz minden segítséget a Határőrség Közösségétől életed 
végéig, ha úgy döntesz az érettségi után, hogy nem ezt a pályát 
választod hivatásodul. Ha pedig jelentkezel az egyetem 
határszakára, és a képzés alatt alkalmatlannak bizonyulsz a 
minősítő szintek teljesítésére, és – az egészséged megóvása 
miatt – nem lehet belőled hivatásos Határőr, akkor is megillet a 
Közösség életed végéig tartó védelme. 

Mindaz, amit mondott, nagyon komolynak és 
ünnepélyesnek tűnt. Eli beleborzongott, pedig most nem is az ő 
életét érintő kérdésről volt szó. Ám aminek most tanúja 
lehetett, az az édesapját juttatta az eszébe. 

– A tanár úr miért vállal ekkora áldozatot Mirandáért? – 
bukott ki belőle akaratlanul a kérdés. 

Terc válaszként felcsúsztatta a pulóvere ujját, és felfelé 
fordította a csuklóját. Félrehúzta rozsdabarna színű, szürke 
tölgyfalevélmintás csuklópántját, hogy a lányok jól láthassák, 
ami alatta van. Egy T betű volt a kezén, a tetejéről hiányzott a 
fele. 

– Minden tükör-középiskolában van egy olyan felnőtt 
határőr, mint én. A célunk: időben megtalálni és segíteni az új 
Határőr Jelölteket. Én is azért vagyok itt – mondta, azután 
mélyről jövő, meleg szeretettel teli mosollyal a még mindig 
kicsit sápadt lányra nézett. – Ismeretlenül is, évek óta várok 
Rád. Örülök, hogy megtaláltalak.   

Elivel ellentétben, Mirán az látszott, hogy az imént hallottak 
nem ijesztették meg. Ellenkezőleg. Megnyugvást érzett. A 
jövőjét rejtő sejtelmes kép darabkái elrendeződni látszottak, és 
ez – maga is meglepődött rajta – örömteli nyugalommal 
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árasztotta el, és annak tudatában, hogy a Tükrös Társadalom 
legösszetartóbb közösségének a tagja lett, a lelkében élő 
Hiányérzet a töredékére csökkent. 

 
A vörös haja majdnem elárulta a földlakó lányt. Későn jött a 

felismerés, nem lett volna szabad sapka nélkül idejönnie. 
– Aki tilosban jár, annak lehetne annyi esze, hogy nem kelt 

feltűnést – korholta magát némán Klaudia. 
De nem tehetett róla. Egyszerűen muszáj volt ma is 

idelopóznia. Úgy kellett ez neki, mint a friss levegő. Amikor 
néhány hete rátalált erre a helyre, el se akarta hinni, hogy 
megérkezett. Megérkezett. De hova is? Körülnézett. Egy 
átlagos erdőben állt, ő, aki egy átlagos lány volt. Csak a 
lelkében hónapok óta dúló háború nem volt átlagosnak 
mondható. Annyira nem találta otthon a belső lelki békéjét, 
hogy az utóbbi időben már úgy érezte, megfullad, vagy 
darabokra tépi szét a nyugtalanság. 

De itt jó. Amíg itt lehet, és kóborolhat ezen a birtokon, 
élhetőnek tűnnek a percek. 

Pedig nevetséges volt az egész. Órákig bandukolt ebben a 
magánterületként számon tartott többhektáros zöldövezetben, 
mezőkön, erdőkön keresztül, és megérintett minden bokrot, 
megsimogatott minden fát. Ez megoldást jelentett egy meg sem 
fogalmazható problémára. 

– Ha nem a tél elején járnánk, a cipőmet is levetném, és 
mezítláb sétálnék, hogy érezzem a füvet és a földet a talpam 
alatt – sóhajtotta Klaudia, és erre a gondolatra szíve 
összefacsarodott a vágyódástól. 

Attól, hogy megfogta a fák törzsét, vagy a tél miatt most 
csupaszon hintázó ágakat, és a fenyők tűleveleit, úgy érezte, 
kapcsolatot talált a birtok növényeivel.  

Még mindig volt egyfajta hiányérzete, mintha nem a 
tökéletes partnert lelte volna meg ehhez a kapcsolathoz, mintha 
az igazi még várna rá valahol a közelben, de azért ezek az 
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ágak, levelek is hordoztak valamit magukban, amitől jobban 
érezte magát. 

A lány kikukucskált a széles fa törzse mögül. 
– Elmentek – sóhajtott megkönnyebbülten. Az előbb azok 

az alakok olyan hirtelen jelentek meg az erdő szélén, hogy alig 
maradt ideje a fa mögé menekülni. Még jó, hogy a mezítelen 
bokor mellett, amit éppen simogatott, ott állt ez is. 

Ha nem idegen behatolónak számítana, és nem lesne rá az a 
veszély, hogy amint felfedezik, kidobják a birtokról, 
összebarátkozhatott volna ezekkel a fiatalokkal, akik erre 
jártak, hiszen körülbelül vele egyidősnek látszottak. Bár nem 
magyarul beszéltek, így nem biztos, hogy megértették volna, 
ha beszédbe próbál elegyedni velük. 

A vörös hajú földlakó lány kíváncsian nézett a távolodó 
csoport után. Egy szürke épületkomplexum felé tartottak. A 
legközelebbi épületnek első ránézésre iskolaformája volt, a 
homlokzatára egy óriási nagy T betűt helyeztek fel, de ekkora 
távolságról nem látta elég jól. 

Klaudia sóhajtott egy utolsót, majd eltűnt a fák között, 
mielőtt vörösen rikító haját bárki kiszúrhatná a távolból. 

 
 
 
Rick a közös ebédlő egyik sarkából hahózott, mellette Fred 

integetett tálcával a kezében. A srácok lefoglaltak egy négy 
személyes üres asztalt, és láthatóan már percek óta a lányokat 
pásztázták a tekintetükkel az ebédre váró tömegben. 

– Vártalak tegnap – mondta Rick Elizának, enyhe 
megbántottsággal a hangjában. 

– Bocsi, kicsit összesűrűsödött a tegnap délutánom – 
mentegetőzött Eli. 

Ők ketten igazából nem jártak együtt. Még nem. De sokat 
lógtak mostanában kettesben itt-ott. Közös mozi, néhány páros 
munkában megírt házi dolgozat, és elköszönéskor két puszi. Itt 
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tartottak jelenleg. Reményteli állapot, hiszen az esetek nagy 
részében ezután romantikus vizeken folytatódik tovább egy 
kapcsolat. 

– Sajnálhatod is, elszalasztottál egy izgalmas beszélgetést a 
könyvtárban.  

Eli bambán nézett. 
– A könyvtárban. Tegnap este – Rick rosszallóan 

megcsóválta a fejét. – Neked szita lett az agyad. A mozi után a 
Talentum-Találkozó estjére mentünk volna. 

– Ja, tényleg – csapott a homlokára a lány, majd bűnbánóan 
megkérdezte. – Milyen volt az a Verte? 

– Azt hittem, hogy ő is egyike a Tükör-Testvéreknek, egy 
százhúsz éves öregemberre számítottam. 

– Nyilvánvaló, hogy Tükör-Testvér az ipse, vagy Határőr – 
kotnyeleskedett bele Miranda a társalgásba. – Azoknak van 
ilyen különleges kapcsolatuk a Vonallal. Gondolom, nem 
árulta el, milyen módszert dolgozott ki a Vonal 
hiperérzékelésére. 

– Verte nem százhúsz éves. Le fog esni az állad, ha 
elárulom, mennyi idős. 

– Nyűgözz le – kérte Eliza, és lelkiismeret furdalástól 
gyötörve igyekezett nagyon figyelmesen hallgatni Ricardot. 

– Tizenhét éves, velünk egyidős, és idejár a magyar tükör-
suliba. 

– Az kizárt, mindenkit ismerek a magyarosok közül.  
– Magántanuló, csak vizsgázni ugrik be félévente – Rick 

büszkén osztotta meg információit a lányokkal, élvezte, hogy 
tátott szájjal hallgatják. – Mira kérdésére válaszolva, 
semmilyen módszert nem dolgozott ki. Azt mondta, fogalma 
sincs, miért érzi meg előre, hogyan fog viselkedni a Vonal. 

– Tényleg meg tudja jósolni a Vonal állapotváltozásait? Ez 
fantasztikus! Remélem, kifaggattátok, mire számítsunk a 
következő néhány évben – kíváncsiskodott Fredo. 
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– Nem jósol, hanem megérzi, mi fog történni, de csak 
rövidtávra lát előre, pár percet, esetleg néhány órát. Elmesélte a 
legutóbbi tapasztalatát. Tegnap megérezte, hogy a délután 
folyamán különösen heves Vonal-hullámzások lesznek, mert a 
két pólus nyugtalanul vibrált, várható volt egy többszörös pólus 
elmozdulás. A Határőrök órákkal később vissza is igazolták az 
esetet, tényleg úgy történt. Verte a Talentum est alatt újabb 
impulzusokat érzékelt, azt mondta, ma még hevesebb 
mozgásokra számíthatunk. 

Miranda szokatlan gyorsasággal kanalazta be a levesét, csak 
Eli értette a furcsa viselkedés valódi okát. Az ebéd végére 
Ricardo kiengesztelődni látszott, Eliza megkönnyebbülve állt 
fel az asztaltól. Nem akart egy ilyen jó „partit” elszalasztani, és 
szerencsére a kapcsolatuk töretlen maradt. A fejében lebegő 
idilli képet hirtelen éles fájdalom hasította ketté, felszisszent, 
mert a mellette álló Mira megragadta a karját, és a körmeit 
emberfeletti erővel belemélyesztette a húsába. A tálcája 
csörömpölve landolt az üres asztalon, a megmaradt leves fele 
kilottyant a tányér peremén, és szétfolyt, amerre csak tudott. 
Miranda reszketett, az arca elsápadt, és villámgyorsan előkapta 
a zsebéből a kék kártyát. Eli azonnal kapcsolt, karon fogta őt, 
és húzni kezdte a kijárat felé: 

– Elnézést, fiúk. Most jutott eszembe, hogy konzultációnk 
van öt perc múlva bioszból. Tisztára kiment a fejemből. Őrült 
egy nap, nem? 

Tudta, hogy Mirát azonnal Terchez kell vinnie, még mielőtt 
a roham járásképtelenné teszi. Ben most nem volt itt, hogy 
cipelje helyette, ha összeesik. Nem volt biztos benne, hogy 
Miranda szeretne beszámolni a fiúknak az életében történt 
változásokról. Látta, hogy rohamosan sápad az arcszíne, és 
abból, hogy hagyta magát kivonszolni a menzáról, 
visszaigazolást kapott arra nézve, hogy barátnője egyelőre nem 
áll készen ezt a tényt másokkal megosztani. 
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A két fiú csak nézett utánuk, és érezték, hogy valami nagyon 
nincs rendben. 

A tanár úr éppen karate órát tartott, amikor benyitottak 
hozzá. Azonnal beállította a rangidős diákot maga helyett, hogy 
folytassa a gyakorlatok irányítását, aztán a lányokat sebesen a 
kisterembe vezette. A délelőtti szünetekben tanult gyakorlatsor 
enyhítette Miranda fejfájását. Terc elküldte Elit, biztosította 
afelől, hogy a tréning végén személyesen kíséri Mirát a 
szobájába. 

Eliza tudta, hogy barátnője már jó kezekben van, de az eset 
annyira felzaklatta, hogy hosszú ideig nem tudott 
megnyugodni. Nem ment vissza az ebédlőbe, inkább 
hazaugrott a koleszba. Feszülten tett-vett néhány percig a 
szobájában, majd leült az ágya szélére, és csak pörgött az agya. 

Muszáj lehiggadnia. Mirának sokszor lesz még rá szüksége 
a következő időszakban. Nem engedheti meg magának azt a 
luxust, hogy kiboruljon. 

Lázasan keresett egy stabil pontot, ami köré lenyugodhat. 
Fel se fogta, tulajdonképpen mit csinál. Duplán megnyomta a 
zöld gombot. A telefon kicsengett, és a második búgásra 
felvették: 

– Szia, Hófehérke. Miért hívtál? Segítségre van szükséged? 
Igen, arra volt szüksége, hogy ez a megnyugtató hang egy 

pillanatra se szűnjön meg beszélni hozzá. Mint a kidőlt tinta a 
fehér papírt, úgy itatták át a lelkét Ben szavai. Minden szava 
simogatott, és ez lecsendesítette a zaklatottságát.  

– Mirának rohama volt az ebédlőben. Még időben sikerült 
eljutnom vele Terchez. Ne haragudj, hogy hívtalak, csak …  

Kopogás szakította meg a mondatot. Választ nem várva 
kinyílt az ajtó. Benjamin állt a küszöbön, kezében a mobilja. 

Eli felállt, egész testében remegve tett néhány tétova lépést 
előre, de a fiú megelőzte. Belépett a szobába, az ajtó halkan 
becsukódott mögötte. Megállt vele szemben, és meleg, törődő 
tekintettel nézett rá. 
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– Gyere ide – átölelte a lány vállát, és magához húzta. Egy 
fejjel magasabb volt nála. 

Eliza átkarolta a fiú derekát és olyan közel húzódott hozzá, 
amennyire tudott. Valamiért természetes volt számára, hogy ezt 
megteheti.  Benjamin mellkasára hajtotta a fejét, és behunyta a 
szemét. Erdő illatot érzett. Minden lenyugodott körülötte és 
benne. 

Ben a lány feje búbjára fektette az állát, Eli érezte a meleg 
leheletét a hajában, és azon a megnyugtató hangon megszólalt: 
– Megvagy. 

– Nem tudom, hogyan történt. Csak meghallottam a 
hangodat a telefonban tegnap délután, amikor először 
visszahívtál, és megnyugtatott az, ahogy hozzám beszélsz – 
suttogta Eliza. 

– Én pontosan emlékszem a történtekre. Megkésve beléptél 
az első megbeszélésre, megláttalak a küszöbön, és azóta ez a 
szó visszhangzik bennem: Megvagy. 

Szorosan átölelte a lányt. Egésszé formálódott körülöttük a 
tér, és megállt az idő. 

 
 
 

7. rész 
 
 

Hedvin professzor már órák óta ugyanazt a kísérletet 
ismételte.  

Most éppen szorosan a Vonal szélén állt, az északi féltekén, 
és egy legelésző tehenet nézett olyan feszült figyelemmel, 
mintha ebben a látványban lenne elrejtve a világ 
megmentésének a kulcsa. 

Aki ezt gondolta róla, nem is járt messze az igazságtól. 
A helyszín hétköznapinak tűnt. Egy földlakó semmi 

különöset nem látott volna abban, hogy néhány tucat 
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szarvasmarha elszórtan legel egy nagy réten. Egy Tükrös 
számára is csak annyival jelentett többet a kép, hogy érezte a 
néhány méter széles Vonalat, amely kettészelte a mezőt. Az 
állatok egy része így az északi félgömbön legelt, másik része a 
délin. 

A professzor ide-oda ugrált a Vonalon keresztül, – Tükör-
Testvér lévén ezt szabadon megtehette minden következmény 
nélkül – és hosszú ideje azon mesterkedett, hogy néhány állatot 
átcsalogasson egyik oldalról a másikra, azután meg vissza. 

Hóbortos tevékenységnek tűnt, de tudjuk, hogy ez azoknak a 
zseniknek a módszere, akik felismeréseikkel időről-időre 
alapjaiban rengetik meg a világot. 

Hedvin leült a fűbe, és igyekezett összerakni, amije eddig 
volt. 

Egy:  
Az állatok érzik a két pólust, mert ösztönösen észak-déli 

irányba állnak be legelés közben. 
Kettő:  
Viszont semmilyen hatással nincs rájuk az északot déltől 

elválasztó Vonal, mert evés közben zavartalanul átjárnak rajta a 
finomabb fű reményében, óránként akár többször is. 

Három:  
Vagyis a Vonal nem elválasztó vonal, legalábbis a tehenek 

szerint. 
Négy:  
Ellentétben a Tükrösökkel, akik a belső szétszakítottságuk 

okán, nem tudnak átmenni a Vonalon sem, és a földlakó 
embereknek is hasonló a problémájuk, nekik szintén 
megvannak a maguk „Vonalai”, hisz magas színvonalra 
fejlesztették önmaguk elszigetelését, több méteres választó 
falakat vagy átléphetetlen széles és mély árkokat húzva maguk 
köré. 

Öt:  
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Az emberi lelkekben – legyen az földlakó vagy Tükrös – 
olthatatlan vágy él az elvesztett Egész visszaszerzése, illetve a 
Föld egészének szabad bejárhatósága iránt. Mindenki vágyik a 
lelkében élő Hiány megszűnésére, a Tükrösök esetében az 
Egészet jelképező Föld kettészakítottságának eltűnésére is. Az 
ő legerősebb vágyuk, hogy szűnjön meg a Vonal. 

Hat:  
Íme a nagy kérdés, leegyszerűsített megfogalmazásban: Mit 

tudnak a tehenek, amit mi nem? Ha erre a kérdésre megtaláljuk 
a választ, új alapokra helyezhetjük a világot. 

Hedvin professzor, a több diplomás, Tükör-Teória Díjas 
tudós ült a rét közepén, egy fűszálat rágcsálva, és egy jámbor 
tehéntől várta a világtörténelem legfontosabbnak tűnő válaszát. 

Ám amit e helyett kapott, arra a legkevésbé sem számított. 
A Vonal szabad szemmel láthatóvá vált, vörösen felizzott. 
Hedvin ösztönösen érezte, hogy ez a fénylő tűz végigfut a 
Vonal helyén körben az egész Földgolyón. Aztán egy pillanatra 
a Vonal mintha megszűnt volna létezni, majd egy vakító 
villanással minden visszaállt az eredeti állapotba: a rét, a csak 
Tükrösök által látható Vonallal a közepén, valamint a mellette 
legelő tehenekkel. És a döbbent arcú professzor csak ült, 
fűszállal a szájában. 

A meglepettségből felocsúdva úgy érezte, valakivel meg 
kell osztania az imént történteket. Elővette a zsebéből a 
mobiltelefont, és beütötte annak az embernek a számát, akiről 
tudta, hogy a leginkább egy hullámhosszon van vele ennek a 
kérdésnek a fontosságát illetően. 

 
Eli azt akarta, hogy ennek a pillanatnak sose legyen vége. 

Ben, mintha megérezte volna, még szorosabban magához ölelte 
őt. A téren és időn kívül létezve, már időtlen idők óta álltak a 
szoba közepén. 
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Ekkor megszólalt a fiú mobilja, amit még mindig a kezében 
szorongatott. A füléhez emelte a készüléket, a másik kezével 
szeretettel ölelte magához Elit továbbra is. 

– Tessék, Ben vagyok. 
– Hedvin professzor vagyok. Fiam, hihetetlen dolgot láttam. 

Tudnod kell róla. Hihetetlen volt. 
Eli hátrahajtotta a fejét és kérdőn felnézett a fiúra. A fekete 

szemek szeretettel néztek vissza rá. 
– Hedvin professzor van a vonalban – kihangosította a 

telefont, hogy a beszélgetés további részét Eliza is hallja. 
– Zavarok? Nem vagy egyedül? – kérdezte a prof. – Talán 

mégis jobb lenne, ha nem telefonon tárgyalnánk meg ezt a 
témát. Át tudnál ugrani ma este hét óra körül a varsói 
házamba? Érdekelne a véleményed arról, amit épp az imént 
tapasztaltam. 

Ben lenézett a lányra, Eli bólintott. 
Jó – felelte a fiú a telefonba. – Ott leszek hétre, professzor 

úr. És szeretnék magammal vinni valakit – tette hozzá, és amíg 
ezt mondta, gyengéden megszorította a még mindig szorosan 
hozzá bújó Elizát. 

– Rendben, akkor hétre várlak mindkettőtöket – a prof 
letette, és a vonal megszakadt. 

– Készülj, Hófehérke, este Varsóba megyünk – a 
megnyugtató hang végighömpölygött a lány minden 
porcikáján. 

Eli bólintott és hátrébb lépett, mint aki befejezni készül ezt a 
hosszúra nyúlt ölelést, de Ben visszahúzta: 

– Még ne – mondta, és szeretettel ölelte újra magához. Arcát 
a lány aranyszőke hajába temette, és a karjaiban tartva őt, 
halkan hozzátette – Így lesz Egésszé a világ. Megvagy. 

 
A határőrség Főparancsnokságán égtek a telefonvonalak. A 

határőr családok egymás után jelentkeztek be. Már csak az 
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automata rögzítők voltak képesek fogadni a Vigyázók 
zaklatott, izgatott vagy éppen hitetlenkedő hangú üzeneteit. 

„Itt Ecuador. Láttátok ezt? Végigsöpört a fény a Vonalon. 
Azután eltűnt a Vonal! Most meg ismét minden a régi. Ti 
értitek?” 

„Halló! Hol van az Összekötőm? Miért nem ő veszi fel a 
telefont? Afiga vagyok. Kenyában végigszaladt a tűz a 
Vonalon. Hát ez király volt! Kár hogy nem láttátok. Mi ez? 
Valami mágneses begerjedés?” 

„Mozambiki Határőr Központ hívja a Főparancsnokságot! 
Tető jelentkezz! Nincs meg a Vonal! Megismétlem: Nincs meg 
a Vonal! Új jelentések érkeztek, korrigálok: három másodperc 
után minden visszaállt alaphelyzetre. Központi elemzést 
javaslok. Újabb utasításig rutineljárást alkalmazunk. 
Mozambik kilép.” 

„Hihetetlen. Zuhanáshoz riasztottak, de egy vörös villanás 
után az áldozat egyszerűen csak kisétált a Vonalból, sértetlenül. 
Egy karcolás sincs rajta. Megfigyelésre az Indonéz Központi 
Kórházba szállítottuk. A vizsgálati eredményeket holnap 
különfutárral küldöm a Tetőre. Hagil voltam. Vége.” 

Szokatlan helyzet volt ez. A Tetőn – a Tükrös Határőr 
Főparancsnokság központjában – ilyen felfokozott állapot még 
soha nem fordult elő. 

Gabbir főparancsnok sietős léptekkel a vezérlőbe ment, és 
higgadt hangon osztogatta az utasításokat: 

– Összekötők, figyelem. Minden Vigyázónak haladéktalanul 
továbbítsák az üzenetemet: 

„A Vonal vörös felvillanását, és rövid eltűnését a Föld 
minden pontján észlelték. Jelenleg mindenütt a szokásos 
alapértékeket mérjük. A jelenség elemzése folyamatban van. 
Mindenki kettesszintű készültségben kezdje meg a 
rutinellenőrzést. A befutó adatokat folyamatosan küldjék a 
Tető Gyűjtőblokkjába további feldolgozásra. Aláírás: Gabbir 
Főparancsnok.” 
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Néhány percen belül minden Vigyázó megkapta az 
Összekötők üzenetét, és lecsendesedtek a vonalak. Majd 
áramlani kezdtek a Gyűjtőblokkba a friss adatok. 

Gabbir elvonult az irodájába, és konferenciahívást 
kezdeményezett. A hívás rövid volt, néhány mondatban 
összegezte az érintettek számára a kialakult helyzetet. 
Mondandóját így fejezte be: 

– Éppen ezért kérem Önöktől a Tükrös-Tudósok-
Tanácsának összehívását ma este nyolc órára a Tető 
tárgyalótermébe. Az északiak és a Testvérek személyes 
megjelenésére számítok, a déliek készüljenek élő videóláncos 
csatolásra. 

Minden hívott féltől egy rövid igent kapott válaszul, aztán 
bontotta a vonalakat. 

 
Mira görcsösen csukva tartotta a szemét. Ha tehette volna, a 

fülét is becsukja. Nem akart tudomást venni róla, hogy 
kopognak a szobája ajtaján. 

Terc még csak néhány perce hagyta magára. Mielőtt elment, 
ágyba parancsolta őt, és kötelezően előírt neki másfél-két óra 
pihenőt. 

Ha a tanár úr a közelében volt, az a most már drasztikusan 
kicsire lecsökkent belső hiányérzete is teljesen eltűnt. Amióta 
Terc kilépett az ajtón, a Hiány alig érezhető mértékben, inkább 
csak jelzésértékűen, de visszatért. 

A kopogás megismétlődött. 
– Gyere – szólt ki Miranda kedvetlenül. Akármennyire is 

szerette Elit, most nem akarta látni. Rengeteg rakoncátlan 
gondolat várt rendezésre az agyában. Most azokkal kell 
foglalkoznia. 

Meglepődött, amikor kinyílt az ajtó, és Fred lépett a 
szobába. Kezében egy táskát szorongatott. 

Édes remegés futott végig a lányon. Máskor is jóleső érzés 
volt a fiú közelében lenni, de most mindennél jobban szüksége 
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volt rá. A szíve duplatempót vett fel, még mindig sápadt arca 
felmelegedett és színt kapott. Tudta mi ez: a szerelmes lány 
testének válasza az oly nagyon vágyott személy megjelenésére. 

De szerelme tárgya nem tűnt túl szívélyesnek. Tekintetében 
a harag és a bizonytalanság váltogatta egymást. 

– Mi ez az egész? – lépett az ágyhoz, majd köszönés nélkül 
leült egy közeli székre. Eddig még sosem járt itt, mégsem vette 
magának a fáradságot, hogy körülnézzen. Eltökélten nézett az 
ágy felé, válaszokat akart. De ahogy végigsiklott a tekintete a 
kimerült lány törékeny alakján, és sápadt arcán, 
megenyhültebben ismét megkérdezte: – Mi történt veled? Baj 
van? Beteg vagy? 

Mira lelkében fellobbant a vágy, hogy mindent elmondjon 
neki, összezavarodott, kibogozásra váró gondolatainak minden 
egyes kis részletét. 

Hosszú percekig beszélt, nem akart kihagyni semmit. Úgy 
érezte, szüksége van Fred segítségére, hogy ezt az egészet 
képes legyen végigcsinálni. 

Mikor befejezte a beszámolóját, a fiú már az ágya szélén ült, 
és biztatóan mosolygott. 

– Itt vagyok. Számíthatsz rám. – Elővett a táskájából egy 
Sportszeletet, és így folytatta – A hétvégi közös tanulásunkra 
készülve vettem neked. De azt hiszem, most jobban rászorulsz 
erre az energiabombára, úgyhogy edd csak meg szépen. 

A hableány felült, és átvette a csokoládét. Feltépte a 
csomagolást, a tartalmát kettétörte, és elégedett majszolásba 
kezdtek mind a ketten. Összemosolyogtak, megtört a jég. 

Azután a fiú előhúzta az újabb ajándékot. 
– Ezt tegnap hoztam neked Párizsból, ezzel szerettelek 

volna kiengesztelni az elhalasztott szombati programért.  Eli 
segített kiválasztani. 

– Gyönyörű, köszönöm – felelte Miranda sugárzó 
mosollyal. - Narancssárga. A kedvenc színem. 
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Odahajolt egy köszönő puszira, de Fred gyengéden 
megfogta az állát, és szembefordította az arcukat. 

– Szeretlek, Mira – mondta. Egymásba kapcsolódott a 
tekintetük.  Odahajolt a lányhoz és lágyan megcsókolta. 

 A sápadtsága eltűnt, lángba borult az arca. A fiú nyaka köré 
fonta a karjait és visszacsókolta. 

 
Hedvin professzor varsói háza több volt, mint különös. 

Otthonnak túl furcsa volt és még azt se lehetett rámondani, 
hogy belülről olyan, mint egy könyvtár, mert annál sokkal 
bizarrabb látványt nyújtott. A házban minden szabad felület, 
még a konyha és a gardrób is faltól falig könyvekkel volt tele, a 
két kisméretű, lefüggönyözött tükör helyét kivéve, melyek az 
előszobában és a fürdőszoba ajtaja mellett függöttek a falon. 
Mindent beterítettek a szorosan egymás mellett álló ezerarcú, 
keményfedelű és puhaborítós kötetek.  

Odakinn a ház körül sűrű bozótos, és véletlenszerű 
összevisszasággal nőtt fák alkotta erdő terült el, Varsó fényei 
nem látszottak el idáig.  Láthatóan senki nem ápolta az épületet 
körbeölelő parkot sem, a ház – kis túlzással– az érintetlen 
vadon közepén állt. Ez a félelmetes, sejtelmes környezet szöges 
ellentétben állt a vidámságot sugárzó, barátságos erdei faházikó 
hívogató látványával.  

Minderre létezett ésszerű magyarázat: a birtok gazdája egy 
hóbortos zseni volt, akinek ilyen apró részletekre, mint a ház 
környékének rendben tartása, egyszerűen nem maradt ideje. 

A Tükrösök negyven éves koruk után kétszer olyan 
gazdagon alapítottak családot, mint a huszonéves földlakók. 
Hedvin is stabil anyagi háttérrel rendelkezett, ám a prof élete 
száz hosszú éve alatt sem jutott el a parkosításig, és családja 
sem volt, aki helyette intézkedhetett volna a környék tisztán 
tartásáról. 

Hedvin mosolyogva fogadta fiatal vendégeit. 
– Fáradjatok beljebb. 
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Hellyel kínálta őket, aztán minden formaságot mellőzve 
Benjaminhez fordult: 

– Jó újra látni téged, fiam. 
A lánynak tetszett ez a közvetlenség. A professzor nyílt és 

barátságos embernek tűnt. 
– Ő Eli – mutatta be őt Ben. 
– Örvendek, kisasszony – biccentett vidáman Hedvin, és 

ismét a fiúhoz fordult – A barátnőd? 
– Nem – szólalt meg Eliza – Egyszerűen csak Eli vagyok. 
– Ő Eli Froli – ismételte meg Benjamin egy mosoly 

kíséretében. – Én pedig még mindig a régi Ben vagyok, egy 
lyukkal az oldalamban, amit az afeletti kíváncsiság fúrt belém, 
hogy vajon mit láthatott a tanár úr ma délután. 

– Á, a tavalyi Bál győztes csapatának vezetője – bólintott a 
professzor elismerően a lány felé. Eléjük tett egy tál mogyorót, 
és amíg azt ropogtatták, részletesen beszámolt nekik 
mindenről, arról is, hogy a réten milyen megállapítások és 
kérdések fogalmazódtak meg benne, valamint a Vonal 
különleges „viselkedéséről” is. 

A fiatalok érdemben nem tudtak neki segíteni, ugyanolyan 
tanácstalanok voltak, mint ő maga. 

– Sajnos néhány órával ezelőtt kaptam egy fontos hívást, 
emiatt hamarosan ugranom kell a Tetőre – sóhajtott a 
professzor, majd Benjaminre nézett. - Szívesen magammal 
vinnélek, fiam, hiszen a meglátásaid gyakran találóak. De 
tudod, milyen parázs vita alakult ki az ügyed kapcsán a Tükrös 
Tudósok között. Túl friss még mindenkiben az élmény. Ne 
bonyolítsuk az életet, ha nem feltétlenül szükséges. 

A lány értetlenül nézett Benre. 
– Mielőtt ma hazaugrasz, elmesélem – ígérte a fiú, és a 

hangja most is a szokásos megnyugtató hatással hullámzott 
végig Eliza lelkén. 

A professzor még egyszer elnézést kért a programváltozás 
miatt, és teával kínálta őket búcsúzóul. Gondolatai már az 
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előtte álló megbeszélésen járhattak, a kockacukros csésze 
kiesett a kezéből. Eli utána kapott, közben felcsúszott a 
pulóvere ujja a karján, szabadon hagyva a csuklóját, amelyre – 
a Hedvin házába történő ugrás előtt, amikor a varsói 
időjárásnak megfelelően átöltözött – elfelejtette visszahúzni a 
pántot. Nem értette, miért néznek mindketten olyan döbbenten 
az alóla kivillanó jelére. 

– Nem Tükör-Testvérfél jel, csak hasonlít rá. Filc tanárnő 
szerint nincs jelentősége, Terc tanár úr pedig úgy véli, hogy 
egy különleges szimbólumot kaptam ajándékba – vonta meg a 
vállát, és visszahúzta a pulóvert a jelére. 

– Érdekes beszélgetés áll ma még előttetek – jegyezte meg 
Hedvin rejtélyes arccal, miközben az ajtóhoz kísérte a 
fiatalokat.  

Benjamin nem mondott semmit, csak ránézett és egyetértően 
bólintott. 

– Kellemesen eltársalogtunk, köszönöm a látogatást – intett 
utánuk. 

 
A francia kollégiumba irányozták az ugrást. 
– Szóval, mit mesélsz el nekem? – huppant le Eli egy 

székre. 
A fiú fogott egy másik széket, leült vele szemben és 

szabaddá tette a saját csuklóját. Egy olyan T betűje volt, mint 
az északon született tükrösöknek, egy nyitott félkörrel 
kiegészülve, amely – a Tükör-Testvérek jelétől eltérően – nem 
a T betű tetején, hanem az alá csúszva kapott helyet. 

A lány értetlenül nézett rá: 
– Te sem a szabályos T betűt viseled, neked is van hozzá 

egy rossz helyen lévő félköröd. És nem is úgy áll a betűd, mint 
az enyém. Érthetetlen. Eszerint nem délen születtél? 

– Nem. Itt születtem az északi félgömbön, Párizsban, a teljes 
nevem Benjamin Leblanc, a francia foncsorfészekben éltem a 
családommal tizennégy éves koromig. Azután az egyik ausztrál 
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foncsorfészek középiskolájába költöztettek át, hogy ott töltsem 
el az „ugrókorszakomat”. 

– Akkor neked most is egy déli egyetemen kellene végezned 
az utolsó gyakorlóévedet. A saját születési félgömbjén csak az 
fejezheti be az egyetemi tanulmányait, aki Tükör-
Testvérfélként megtalálta a párját és összeolvadt vele. Te egy 
Tükör-Testvér lennél? Az elmúlt években minden 
Olvasztószertartáson jelen voltam, de csak az öregek olvadási 
évfordulóit ünnepeltük. Most Fehér-Kort kezdünk éppen, és a 
Tükörtestvérfelek még pólyásbabák. Ez sehogy se stimmel. 

– Nem. Én nem vagyok Tükör-Testvér. Nem olvadtam össze 
senkivel – rázta a fejét Benjamin. – Hatévnyi ugrálásom során 
azonban azt tapasztaltam, hogy semmilyen hatással nincs rám 
az Egyenlítő. A társaimmal ellentétben én soha nem láttam 
fekete-fehéret az Átszelő ugrások után. Ezért is kerestem meg 
Hedvin professzort tavaly ősszel, amikor Sydney-ben tartott 
előadást. Ő sem talált még magyarázatot az általam 
tapasztaltakra és a csuklójelemre, de felajánlotta a segítségét. 
Mivel nagyon szerettem volna már hazajönni Párizsba, ezért az 
esetemet a Tükrös-Tudós-Tanács elé terjesztette. Nem fogadta 
osztatlan lelkesedés Hedvin kérését, miszerint illessenek meg 
ugyanazok a jogok, mint egy Tükör-Testvért, de hosszú 
tanácskozás és vita után – erre utalt a prof, amikor nála voltunk 
– végül a Tanács közhasznúnak ítélte meg az adottságomat, és 
szabadon ugrálhatok a Vonalon át bármikor. Ennek a 
képességemnek valószínűleg a T betűm teteje alá lecsúszott 
félkörhöz lehet köze, de ennél többet én sem tudok. 

Eliza elgondolkodva figyelte a fiú csuklóját, majd a saját 
kezét tanulmányozta. Azután felnézett, a jeleik felé bökött az 
állával és elmosolyodott: 

– Ezek szerint egyikünk se normális. Csak te helyzeti 
előnyben vagy, mert kaptál hozzá egy kis extra képességet is. 

Ben nem felelt, mosolyogva visszanézett, majd gondoskodó 
szeretettel végigsimította a lány jelét. 
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8. rész 

 
 
Ezzel az eseménnyel – amelyet maguk között csak „Első 

Ölelés”-nek neveztek – új időszámítás vette kezdetét az 
életükben. 

A következő napok gyorsan elrepültek. 
Szükségét érezték annak, hogy mindennap találkozzanak. 

Néha csak percekre. De ha idejük engedte, órákat töltöttek 
együtt, hétvégén pedig egyszer-egyszer egy egész napot is. 

A téli szünetig három hét volt hátra. Az első héten Ben 
mindennap átjött a magyar fészekbe. Egyetlen közös 
tevékenységük abból állt, hogy ültek és beszélgettek. 

Kiderült, hogy a fiút ugyanaz a kérdés foglalkoztatja, mint 
Hedvin professzort. A természetben végzett megfigyeléseit a 
prof fel is használta a díjnyertes munkájához. Amikor Eli arról 
faggatta őt, hogy egészen pontosan milyen szerepe is volt 
benne, nagy nehezen kiszedte Benjaminből, hogy két fejezetet 
részben ő írt meg Hedvin díjnyertes könyvében, s ezt másodév 
végén el is fogadták neki diplomamunka helyett az egyetemen. 
Már csak óralátogatási kötelezettségei maradtak az utolsó 
tanévre, illetve ő maga is tartott tanórákat a párizsi Zöld 
Egyetemen, szakmai gyakorlatként, az első és 
másodéveseknek. 

– Akkor te rém okos vagy – bukott ki Eliből a csodálat, 
aztán saját magán vigyorogva hozzátette. – Most pont úgy 
beszéltem, mint egy butaliba.  

– A tavalyi Bál győztes csapatának vezetőjét nehezen 
lehetne annak nevezni – mosolyodott el a fiú. – Egyébként, ha 
én „rém okos” vagyok, akkor ugyanezt rólad is el lehet 
mondani. A szakmai eredményed eléréséhez te is ugyanazt 
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csináltad hónapokig, mint én: ültél egy bokor mögé rejtőzve, és 
leírtad, amit magad körül látsz a természetben. 

– Szerinted tényleg osztatlan Egész a Föld? – kérdezte Eliza 
elgondolkozva. 

– Meg vagyok róla győződve. Csak még nem tudok 
megdönthetetlen bizonyítékot felmutatni ennek 
alátámasztására. Bár már bőven találtunk erre vonatkozó 
utalásokat a növény és állatvilágban. Például a virág magját 
akadálytalanul viszi a szél északról délre, és vissza, a Vonalon 
keresztül, és új élet fakad belőle. Valamint számos esetben 
eresztettek gyökeret a fák a Vonal közepén. Te magad is 
hallhattad a professzor tehenes esetét, miszerint az állatok is 
zavartalanul vándorolnak a két félteke között ide-oda. Az 
emberekkel azonban valami nem stimmel. A földlakók a lelkük 
mélyén ugyanúgy szenvednek a megosztottság érzésétől, ahogy 
mi Tükrösök a Vonal szétválasztó akadályától és a bennünk 
létező Hiányérzettől. Azt gondolom, hogy amíg a Földet 
kettéosztó Vonal nem szűnik meg, és a Tükrösök nem 
járkálhatnak bármerre szabadon, addig megmarad bennük a 
Hiányérzet és a reménytelen sóvárgás az Egész után. 

– Vagy éppen fordítva – Eli beszéd közben becsúsztatta a 
mutatóujját a fiú csuklópántja alá, és a rá jellemző törődő 
szeretettel, mintha Benjamin különleges jele is olyan 
gondoskodást igényelne, mint egy tulipán, körkörös 
mozdulatokkal simogatni kezdte a T betű felett a fiú kezét. – 
Amíg az emberek lelkét a szétesettség marcangolja, nem hiszik 
el, hogy a Vonalnak nincs létjogosultsága, s úgy tekintik, hogy 
a külső világ kettéválasztottsága természetes állapot. Holott ez 
nem így van. Én erről vagyok meggyőződve.  

– Látod, ellenkező irányból érkezünk a kérdőjelhez. Én a 
külső Vonalat akarom megszüntetni, hogy azáltal belső 
egységet teremtsek, te pedig a lélek Egésszé válását várod 
abban a reményben, hogy az megszünteti majd a külső 
szétszakítottságot – mosolygott Ben, és áthúzta Elit a székéről, 
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az ölébe ültette, megölelte és összeborzolta a haját. A 
beszélgetésbe belemerülve észre sem vette, hogy önálló életre 
keltek az ujjai. – Igazat kell adnom neked. Szabadon 
Ugorhatok, a csuklójelem miatt nem érzem szétszakadtnak a 
kinti világot, mégsem találom a belső egységet magamban, 
amíg meg nem ölelhetlek. Azt hiszem, nálad a megoldás 
kulcsa: valóban a belső Egész elérése az első feladat. Ez nekem 
csak veled megy, úgyhogy számomra Te vagy a Megoldás.  

– Ühüm – bújt hozzá közelebb, nagyot sóhajtva Eli, aztán 
egy újabb adagot szippantott abból a megnyugtató erdőillatból. 
Furcsa, egyfajta „megérkeztem-életérzés” járta át a fiú 
közelében. Ez nem szerelem volt, inkább az Egész-ség 
nyugalma, olyan végállomásszerű pillanatnyi létállapot.  

– Az emberi életben nincsen végállomás – gondolta a lány, 
és kényelmesebben bevackolódott Benjamin ölébe  

Megértett valami nagyon fontosat. Az egész élet nem más, 
mint egy hosszú utazás százötven évig tartó első szakasza, 
amelyben néha másodpercekre meglepi az embert a 
megállapodottság illúziója, mintha befutott volna a vonat a 
célba. Aztán ebből erőt merítve robog a szerelvény tovább. Eli 
úgy érezte, pillanatnyi végállomások nélkül megélhetetlen 
volna ez a végtelen utazás, így azonban töredékekből 
összegyűjtve megtapasztalható az élet értelméül szolgáló 
hazaérkezés öröme. 

 
A következő hétfőn a franciák átköltöztek az Alpokba egy 

hétre, hogy edzenek a karácsonyi Ugrás előtt. Ben ragaszkodott 
hozzá, hogy Eli mindennap meglátogassa őt, mert a fejébe 
vette, hogy megtanítja síelni. Szándéka teljes kudarcba fulladt, 
a lány tökéletes antitalentumnak bizonyult. Az utolsó két napon 
a fiú végül hagyta magát rábeszélni arra, hogy a fűtött 
szállóban maradjanak. 

– Tegnap még nem volt ilyen szép a táj – nézett ki Eliza az 
ablakon, egy bögre forrócsokival a kezében. – A meleg 
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szobából sokkal barátságosabbnak tűnik. Nem is értem ezt a 
hideg meg hó imádatot, ez valami fiús beütés lehet. Rick is 
meg van őrülve érte. Amióta leesett az első hó, az a 
rögeszméje, hogy megmosdasson benne. 

– Rick? Róla még nem meséltél. 
– Hát, tudod, ő az ügyeletes szívügyem. Helyes, és okos, és 

kedves. 
– És esélyes? 
– Részemről nagyon is. De ne kérdezz ilyeneket, mert még 

neked is tiszta ciki erről beszélni. 
– Nem akartalak zavarba hozni. 
 – Talán nem is baj, ha beszélünk róla. Még Mirával se 

tudom nyíltan megdumálni a dolgot, pedig ő a legjobb 
barátnőm. Veled kevésbé égő. 

– Akkor ne kímélj, hallgatlak, Hófehérke. 
Ben az ágyon ült egy könyvvel a kezében, Eli lehuppant a 

szemben lévő fotelba, és azt kérdezte: 
– Ha mindennap együtt lógsz valakivel, jelentheti-e azt, 

hogy komolyan „úgy” érdeklődik irántad? 
– Nem feltétlenül. Mi ketten is naponta „együtt lógunk” 

ahogy te fogalmaztad, mégse kezdtük a boltokat járni 
jegygyűrűért. 

– De amikor kiráz a hideg, meg elönt a meleg, és remegni 
kezd a lábad, mert befordult a sarkon? Az ilyennek van esélye? 

– Ez már a reménytelen kategória – vigyorgott Ben. 
– Ne szemétkedj, jó? Én itt a lelkemet kitárom, te meg 

szórakozol. Pedig egy fiús vélemény jól jönne tőled. Rick elhív 
a könyvtárba, moziba akar velem menni, két puszit kapok a 
kettesben eltöltött program végén. Ez minek látszik? 

– Határozottan jó irány – mosolygott bíztatóan a fiú. – 
Remélem, összejön. Úgy látom, elég fontos neked. Ígérem, 
drukkolok. 

– És madame Leblanc? Vele mi a helyzet?  
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– Édesanyám köszöni szépen, jól van – felelte Ben, de a 
szeme huncut csillogása elárulta, hogy világosan értette a 
kérdést. 

– Ne ködösíts, én kiadtam magam neked, viszonzásként 
ennyivel te is tartozol. A jövőbeli madame Leblanc-ról 
érdeklődöm. Hogy állsz a kérdéssel? Megtaláltad már a nagy 
Őt? 

– Jelenleg nincs reménybeli madame Leblanc, de ha 
felbukkan egy esélyes jelölt, neked szólok először. Sajnos, 
amióta otthagytam Ausztráliát, nem sok előrelépés történt 
velem ezen a fronton. Talán a jó nők az idén mind délen 
maradtak – vigyorgott a karját tehetetlenül széttárva. – 
Szeptember óta csak őzikékkel, elefántokkal és papagájokkal 
szemeztem. Lehet, hogy ritkábban kellene terepre mennem. Ha 
a szünetben meglátogatlak Fokvárosban, bemutathatnál néhány 
déli szépségnek. Vannak csinos barátnőid odahaza? Vagy 
esetleg hozzám illő lányok a szomszédaid között? 

 
Az utolsó tanítási hét nagyon lassan akart eltelni. 
Szerda délután Eliza, Miranda és Rick elhatározták, hogy 

tesznek egy hosszú sétát a Tükrös Parkban, azon a sok száz 
hektáros területen, amelyen az itteni tükrös település, azaz a  
magyar foncsorfészek állt, és nem messze tőle az ő jelenlegi 
otthonuk is, a Magyar Tükör Oktatási Központ, a 
középiskolájával, kollégiumával, egyéb épületeivel, és 
vadasparkjával együtt. 

Csípős hideg téli délután volt, mindannyian rétegesen 
öltöztek fel, meleg csizmát, sapkát, sálat húztak. Mira feje és 
nyaka narancssárgán virított, azt a sapka-sál együttest 
választotta a mai kirándulásra, amit még Fred hozott neki 
Párizsból. Mivel a csokifiú ma is a párizsiakkal kutatott valahol 
Szlovákiában, így nélküle indultak útnak. 
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Rick kissé kedveszegetten baktatott a lányok mellett, mert 
indulás előtt megígértették vele, hogy ezúttal nem lesz hócsata, 
se mosdatás. 

Morcosan nézett a csajokra, de a túrát azért nem mondta le, 
mert bár a tél nyújtotta legnagyobb örömtől megfosztották, 
mégis jobb volt a friss levegőn mozogni, mint bent punnyadni 
a fűtött szobában. Meg aztán így legalább egész délután Eli 
közelében lehetett. 

Már másfél-két órája meneteltek, hol egy mókust, hol egy 
őzet követve, amikor Rick hirtelen megállt. 

Eddig egy erdőcskében bolyongtak, s éppen egy erdei 
tisztásra bukkantak. A tisztás túlsó felén egy vöröshajú lány 
kuporgott egy bokor előtt. Egy idegen. Ahogy közelebb értek 
hozzá, látták, hogy nagy gonddal hógömböt formáz a földön, 
valószínűleg egy hóember építésébe kezdett. A hó nem 
tapadhatott eléggé, ezért mindkét kesztyűjét levetette. Ott 
hevertek mellette a bokor tövében. A kabátujját feltűrte, és 
olyan elmélyülten ügyködött leendő remekművével, hogy észre 
sem vette, hogy társaságot kapott. Mindkét csuklója csupaszon 
virított, egyiken se volt jel. Egy földlakó. Hogy került ez ide? 
A Tükrös Park közepére? Döbbenet! 

Az idegen hátra vetette a fejét, hogy arcából kirázza dús 
hosszú göndör haját. Vörös színén táncot jártak a délutáni 
napsugarak. Nem viselt sapkát. Mirának az jutott eszébe, hogy 
ha léteznének erdei tündérek, pont így kellene kinézniük, mint 
ez a lány. A földlakó felnézett, és ekkor vette észre a három 
alakot, akik addigra már ott álltak körülötte. Elizát meglepte, 
hogy az ismeretlen lánynak majdnem ugyanolyan élénkzöld 
szeme van, mint neki. 

– Jaj, de megijesztettetek – sikkantott fel. 
Összenéztek. Ha a csaj magyarul beszél, akkor tutira egy 

környékbeli földlakó. 
– Hogy kerültél te ide? – förmedt rá Rick. Hármuk közül ő 

tudott legjobban magyarul. 
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A lány annyira meg volt lepődve, hogy úgy tűnt, hirtelen azt 
is elfelejtette, hogyan kell beszélni. 

– Honnan és miért jöttél? Ez egy privát birtok – támadt neki 
Rick ismét. 

A vöröshajú lehajtotta a fejét, és összekulcsolta maga előtt a 
hidegtől kipirosodott két kezét. Láthatóan meg volt szeppenve, 
és erőt gyűjtött a megszólaláshoz. 

Csend telepedett a tisztásra. Majd az ismeretlen lány lassan 
felemelte a fejét, felnézett a körülötte állókra, és bocsánatkérő 
mosollyal belekezdett a mondandójába: 

– Sajnálom. Nem akartam senkit háborgatni. Tudjátok, itt 
nem érzem magam olyan magányosnak. Vonz ide valami –
töprengő arccal körülnézett. – Megmagyarázhatatlan, de 
valamiért nem érzem magam annyira egyedül. Ez fura. Mert 
amikor itt vagyok, nagyon kell vigyáznom, nehogy meglásson 
valaki, senkivel se beszélhetek. Hónapok óta belógok ide, és ti 
vagytok az elsők. Minden ember elől el kell bújnom, hiszen 
kidobnának innen, mert ez egy magánterület, ahogy te is 
említetted. Mégis ez az a hely, ahol végre nem hiányzik semmi. 

– Te se hiányzol ide – morogta barátságtalanul Rick. Ez a 
földlakó hihetetlenül idegesítette. Alig bírta visszafojtani 
magában a késztetést, hogy ki ne penderítse a parkból a 
hívatlan betolakodót. 

– Ne légy undok – lökte oldalba Mira. – Nem tehet róla, 
hogy nem tartozik ide. 

Eliza töprengve nézte az idegent. Valami szöget ütött a 
fejébe. 

– Hallottad? Azt mondta, itt végre nem hiányzik neki semmi 
– nézett jelentőségteljesen Mirandára. Közben az jutott eszébe, 
hogy holnap erről feltétlenül be kell számolnia Benjaminnek is. 
Sőt, van jó pár kérdés, amit fel kellene tennie a most 
történtekkel kapcsolatban a Tükrös felnőtteknek, ha nem lenne 
muszáj ezt az egész ügyet inkább titokban tartani. Eli 
érthetetlen kényszert érzett rá, hogy a földlakó lány ittlétét 
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mindenáron titokban tartassa a többiekkel is. A tanárok biztos 
kiakadnának. Bár a Tükrösök nyitottak és befogadóak, de az 
otthonaikat szigorúan védik, hogy nehogy fény derüljön a 
Tükrös Társadalom létére. Ezért is kell betartani mindig azt a 
tükrös-szabályt, hogy csak foncsorfészekből foncsorfészekbe 
szabad Ugrani, vagy lakatlan területre. Mert mi történne, 
hogyha egyszer egy földlakó meglátna egy Ugrást? Hogyan 
magyaráznák ki magukat a Tükrösök? Milyen elfogadható 
választ lehetne egyáltalán arra adni, hogy valaki aki ott van, 
egy pillanattal később már nincs ott? Nem adhatják ki ennyire 
magukat a földlakóknak. Az intim szféra sérthetetlen, az 
identitás megőrzése miatt szükség van rá. És ez az idegen lány 
most éppen ezt veszélyezteti. 

– Hogy hívnak? – kérdezte tőle Eli. 
– Herczeg Klaudia. Az öcsém néha Klaudinak, de 

legtöbbször csak Laudinak szólít. Szereti a rövidítéseket. 
– Nézd, Laudi – kezdett bele Eliza a helyzet 

elmagyarázásába. Igyekezett kedves hangot megütni, hiszen 
tudta, hogy amit mondani kénytelen, az nem fog tetszeni a 
vöröshajú lánynak. – Az az igazság, hogy tényleg nem lenne 
szabad itt lenned. Ez valóban magánterület, és most szólnunk 
kellene a tulajdonosnak, hogy hívatlan vendég van a birtokán. 

– Ha nem jöhetek ide többet, abba belepusztulok – suttogta 
Klaudi megtörten, és felállt. Összekulcsolt kezei szétcsúsztak, 
és tehetetlenül lógtak a teste mellett. 

Elizát megdöbbentette az a megsemmisültség, amit a 
földlakó lány szemében látott. Mira is nagyon meglepődött, 
csak Rick nézett rá továbbra is hidegen és ellenségesen. 
Irritálta őt ez az emberi lény. A fiúnak egyszerre támadt 
Lauditól üldözési és menekülési kényszere. 

– Otthon, úgy érzem, széthullok darabjaimra. Szükségem 
van erre a helyre – Klaudia a kétségbeesettség és bizakodás 
kettősségével a tekintetében ismét körülnézett a tájon. – Ha itt 
vagyok, olyan mintha megtaláltam volna valamit. Odamegyek 
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minden bokorhoz, megérintek minden fát, és azt mondom neki: 
Megvagy. A lelkem megtalált itt valamit, ami otthon elveszett. 

Elizának elállt a lélegzete. Pontosan tudta, miről beszél ez a 
lány. Arról, amit ő is átélt. Ez az ügy nem várhat holnapig, 
feltétlenül találkoznia kell Bennel, még ma. 

– Rendben van  – bólintott Eli. – Nem áruljuk el senkinek, 
hogy a Tükrös Parkban jártál. 

Mira és Rick kérdőn néztek rá. Ő megingathatatlan 
elhatározással folytatta: 

– De meg kell ígérned Laudi, hogy ezután sokkal óvatosabb 
leszel. Senki más nem láthat meg itt téged rajtunk kívül, mert 
akkor ki fognak innen tiltani, és tényleg lehetetlen helyzetbe 
kerülsz. 

Klaudia reménykedő szemekkel nézett rá. 
– És még egy dolgot meg kell tenned – folytatta Eliza. - 

Soha ne gyere ide csupasz kézzel, mindig legyen csuklóvédő 
pánt a bal kezeden. Nem árulhatom el az okát, hogy miért 
fontos ez, de meg kell ígérned, hogy veszel egyet. 

Rick bosszankodva lerángatta a saját pántját, és kelletlenül a 
földre dobta a lány kesztyűi mellé: 

– Nesze, vedd ezt fel, amíg nem szerzel magadnak másikat. 
Csoda, hogy enélkül eddig még nem buktál le. De nem örökbe 
adtam. Ha legközelebb találkozunk, visszaadod. 

Laudin látszott, hogy egy szót se ért az egészből, ennek 
ellenére készségesen engedelmeskedett. Bár megalázó volt, de 
nem látszott rajta, hogy ilyesmit érezne, amikor felvette a 
lehajított kókuszdió mintás világosbarna pántot a hóból, és 
felhúzta. 

– Nem a jobb, hanem a bal kezedre – ripakodott rá Rick. 
Látszott, hogy a csaj és ez az egész helyzet az agyára megy. – 
Hogy lehet valaki ennyire béna! 

Mira egy fokkal kedvesebb hangon folytatta a kioktatását: 
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– És ha valakivel mégis kénytelen lennél beszélgetni, 
füllentsd azt, hogy francia vagy. Mert azt mindenki kapásból 
felismeri, hogy nem itteni vagy. Tudsz te franciául? 

– Nem, csak olaszul. 
– Az ide nem lesz jó – pillantott Miranda gondterhelten 

Elire. – Olaszországban nincs iskolánk. 
– Milyen nyelvet tanultál még?- kérdezte Eli. 
– Hát… elég jó vagyok angolból … 
Rick lemondóan megcsóválta a fejét:  
– Az amerikai iskolából nem jön ide senki nyomós indok 

nélkül. Az egy másik kontinens. Egy ilyen fedősztorival 
azonnal lebukna. 

– Aztán … néhány hónapig tanultam németet, és … az 
oviban annak idején volt egy orosz dajkánk, pár szóra még 
emlékszem, gyakran kedveskedett és babusgatott minket az 
anyanyelvén. 

– Na, végre valami használható – morgott Rick. 
– Oké – vette át a szót a hableány. – Akkor, ha kérdezik, 

mondd azt, hogy orosz vagy. És ne felejtsd el orosz akcentussal 
beszélni a magyart, és hitesd el, hogy azért jöjjél ide, hogy a 
magyar nyelvet gyakorold. Gondolj vissza arra, milyen volt a 
dajkád kiejtése, és igyekezz utánozni a hangját. 

– És az segíteni fog rajtam? 
– Mindenképpen – mosolygott rá biztatóan Eliza. – Persze 

az lenne a legjobb, ha rajtunk kívül senkivel nem állnál szóba a 
környéken. 

Megmutatták Klaudiának, hogy melyik irányban van az 
oktatási központ, és merre jutna el a foncsorfészekig. Rick 
egyértelművé tette néhány sértő hangnemben odavakkantott 
mondattal, hogy eszébe se jusson egyik helyre se betenni a 
lábát, vegye úgy, hogy nemkívánatos személy arrafelé. 

Aztán megegyeztek, hogy pénteken ugyanitt újra 
találkoznak, végül elköszöntek a földlakótól, mert ideje volt 
visszatérniük a koleszba. 
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– Miért csinálod ezt? – kérdezte valamivel később Ricardo, 
szemrehányó árnyalattal a hangjában. 

– Találkoznom kell még egyszer vele – jelentette ki Eliza 
mereven, majd megenyhültebben hozzátette egy vállrándítással 
kísérve – Muszáj, és kész. 

– Te tudod – emelte fel mindkét kezét megadó mozdulattal 
maga elé a fiú. 

Útban hazafelé Miranda sajnálkozva megjegyezte, milyen 
kár, hogy ezt a találkozást nem használhatják fel Freddel az 
északiak életéről bevállalt tanulmányuk megírásához. Rick 
azonban olyan kemény pillantást vetett rá, hogy belefagyott a 
következő mondat. Aztán nem is beszélgettek már hazáig. 

Sajnos Bennek nem sikerült találkoznia a titokzatos 
vöröshajú földlakóval a hét során, pedig Eliza őt is és Fredet is 
minden délután elcipelte az erdei tisztásra, hogy személyesen is 
megismerkedhessenek vele, ne csak az ő beszámolója alapján 
alkossanak véleményt az ügyről. De elkerülték egymást. 

Mivel hétvégén elkezdődött a téli szünet, a Klaudiával való 
újabb személyes találkozást végül a szünet utánra kellett 
halasztaniuk. 

 
 
 

9. rész 
 
 
Mirának az volt az érzése, hogy egy mesébe csöppent, 

tündérmesébe. Már önmagában az a tény, hogy a téli szünet 
első napja van, és ő még ma is az északi félgömbön ébredt fel, 
a kollégiumi szobájában, és egyfajta irreális csend veszi körül, 
meseszerűen hihetetlennek tűnt. 

Eli tegnap ugrott haza, és a többiek is estére már mind 
eltűntek a koleszból. Alig egy-két ember lézengett az egész 
magyar tükör oktatási központban. Pár egyetemista, akik külön 
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engedéllyel maradtak még néhány napot, hogy szakterületükön 
kutatási munkát végezzenek, valamint a szünet idejére kijelölt 
ügyeletes tanárok. 

Középiskolás diákok csak kivételes esetben kaphattak 
engedélyt arra, hogy a tanítási időszak után a suli területén 
maradhassanak. Szerencsére a báli előkészületek is ilyen 
rendkívüli körülménynek számítottak. Fred másnap délre 
kapott időpontot Lumin professzortól konzultációs 
beszélgetésre, ezért nem ment még haza, és a fiú ragaszkodott 
hozzá, hogy Miranda is elkísérje őt Ukrajnába.  

Mindehhez persze – nem túl könnyen megszerezhető – 
engedélyek kellettek. Mira megkereste az elmúlt napokban 
Hanni tanárnőt, a történelemtanárt, és meggyőzte arról, hogy 
hasznos lenne összehasonlító elemzést készíteni a magyar és az 
ukrán foncsorfészkek életéről. Nem is volt szüksége hosszú 
indoklásra, hiszen a tanári kar örömmel segített az északi 
fészkek életének megismerésére irányuló minden törekvést. 
Ugyanis az a rendszer, miszerint a déli féltekén született 
gyerekeket ugrókorszakuk ideje alatt – azaz tizennégy éves 
koruktól huszonegy éves korukig – északi iskolában tanítják, 
éppen azzal a céllal jött létre, hogy a rendelkezésre álló hét év 
alatt a déli gyerekek a lehető legtöbbet megtudjanak az 
északiak életéről, és viszont. A Tükrös felnőttek szerint ez 
erősítette a Vonal által kettészakított Tükrös Társadalom 
Egységét. Az ügy nehezebben kivitelezhető része abban állt, 
hogy kellő érvekkel alátámassza, miért pont a téli szünetre 
időzíti ezt a kutatómunkát. Végül az hatott a tanárnőre, hogy az 
ukrán útját kettőscél vezérli: egyrészt történelem házi 
dolgozathoz gyűjt anyagot a magyar és ukrán fészkekben, 
másrészt segítőként elkíséri Fredet az ukrán Lumin 
professzorhoz, hogy a vele való konzultáció alapján a Bálra 
keressenek további történelmi kérdéseket. 

Axia, a földrajztanárnő is kiváló ötletnek tartotta az utat. 
Egy ilyen kiküldetés üzenetértékű volt a franciák felé, akik 
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láthatták, hogy - a magyar földrajzosok támogatásáért cserébe - 
a magyar iskola diákjai is komoly segítő munkát vállalnak a 
párizsiak történelmes felkészülésében. Így aztán a két tanár 
aláírásával elküldték a szülői engedélyt kérő lapot Mira 
családjának. Mire a levél hazaért, már tudtak róla otthon, mert 
hazatelefonált, és olyan intenzív könyörgésbe kezdett, hogy a 
szülők percek alatt megadták magukat, és rábólintottak arra, 
hogy csemetéjük – akit mostanában mindössze négyszer látnak, 
az iskolai szünetek idején – ebből a kevés otthon tölthető 
időből három napot még északon maradjon karácsony előtt, 
kutatási céllal. 

Még csak reggel hat óra volt, de Mirát kidobta az ágy. 
Próbált ugyan visszaaludni, de izgatott gondolatok kergetőztek 
a fejében, és minél jobban koncentrált rá, hogy pihenjen, annál 
vadabb és gyorsabb képek követték egymást az agyában. 

Elégedetten nyújtózott egyet a takaró alatt. Arra gondolt, 
Luminhoz csak holnap délre kell menniük, így a mai napot az 
itteni magyar foncsorfészekben töltheti Freddel, aki megígérte, 
hogy először oda is elkíséri, folytatásként pedig valami esti 
meglepetést emlegetett. Ez utóbbi teljesen felvillanyozta, 
képtelenebbnél képtelenebb ötletek jutottak az eszébe.  

Mi lesz az esti meglepi? Lehet, hogy jegesmedvéket akar 
vele nézni az Északi sarkon? Á, azt tuti nem. Ott rémesen 
hideg van. Erre a gondolatra megborzongott. Vagy az amerikai 
kontinensre ugranak? Már régóta szerette volna látni a Niagara-
vízesést. Vagy esetleg a Fekete-erdőbe mennek, ahol a Duna 
ered? Megdöbbentő látvány lehet ezt a Magyarországon már 
tekintélyes szélességű folyót olyan icipicinek látni a forrásánál. 

Képtelen ötletek.  
Miranda megrázta a fejét, és hogy a további agypörgést 

megakadályozza, felkelt az ágyból, rákényszerítve magát a 
mindennapos reggeli teendőkre.  

Fogmosás … Niagara … reggeli készítés … jegesmedvék 
… öltözés … Duna forrása … Bosszankodó vigyorra húzódott 
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a szája. A teste bármit csinált is, a gondolatai ugyanott 
pörögtek tovább. 

Freddel kilenc órára beszéltek meg találkozót az oktatási 
központ kapujánál. Előtte még át kellett vennie Terc tanár úrral 
néhány kontroll-gyakorlatot. 

 Benyitott a tornaterembe, mentora már várta. Mira lelkéből 
az az icipicire zsugorodott Hiányérzet is egy pillantás alatt 
eltűnt, amint belépett az ajtón. Bár ezt minden edzés elején 
megtapasztalta, mégis hihetetlen élményt jelentett számára, 
hogy valahányszor Terccel találkozott, kerek lett a világ. A 
tanár úrnak is megemlítette ezt legutóbb, és azt a mosollyal 
kísért választ kapta, hogy a határőröknél ez természetes. Ha 
ketten vagy hárman együtt vannak - átmenetileg egy 
szorosabban összekapcsolódó kis közösséget alkotva - 
megjelenik köztük az Egység. 

– Ez a különleges adottság a számunkra is megfejthetetlen – 
magyarázta neki. – De tény, hogy az általunk alkotott 
közösségben minden más emberi kapcsolatnál erősebb egység 
él, ideértve a házasságot is. A Határőr Közösség tagjai között 
létrejött kapcsolatnál csak egyetlen szorosabb és teljesebb 
kapocs létezik. 

– A Tükörtestvéreké – bólintott Mira. 
Ez a beszélgetés idéződött vissza a fejében, miközben a 

terem közepén álló férfi felé lépkedett. 
– Jó reggelt, Mira – mosolygott Terc kedvesen. – Hogy 

aludtál? 
– Ritka vad gondolataim vannak ma reggel – billentette félre 

a fejét egy félénk mosollyal. – Freddel holnap Ukrajnába ugrok 
Lumin professzorhoz és a közös munkára való 
ráhangolódásként ma estére egy meglepetés programot ígért 
nekem. 

– Hallottam róla, Freddel összefutottunk tegnap délelőtt – 
felelte gyanúsan vidáman a tanár úr. - És mire tippelsz? Mi lesz 
ez a meglepetés? 
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– Tucatnyi ötletem van, közülük a legfantáziátlanabb a 
jegesmedve megfigyelés. 

– Gyere, kezdjük el a Vonal-kontroll tréninget, ez 
mindenképpen jót fog tenni a meglepetés okozta hatások 
leküzdésére, akármi legyen is az a meglepetés ma este – felelte 
Terc, és Mira egy pillanatra úgy érezte, hogy van valami 
megfejthetetlen rejtély abban, amit a tanár úr mondott.  

 
 
Hedvin egy öreg fotelban üldögélt, teáscsészével a kezében 

és hitetlenkedve rázta a fejét. Kallibi azonban rezzenéstelen 
arccal folytatta a megkezdett beszédtémát: 

– Ismerem a családot száz éve, Hedvin. Megbízható forrásra 
támaszkodva mondtam el neked mindezeket. 

A professzort egyelőre nem győzte meg. Pedig nem 
akárkitől hallotta a döbbenetes hírt, hanem a Földön élő 
legöregebb Tükör-Testvértől, a saját Testvérétől, Kallibitől. 
Amit mondott, mégis olyan lehetetlen volt, hogy még egy ilyen 
tekintélyes személy szájából is meggondolatlanságnak hatott.  

Hedvin professzor végigfuttatta a tekintetét a szürke 
függönyön, amelyet meg-meglibbentett a nyitott ablakon 
befújó szellő. Hétköznapi körülmények között üldögélt, 
legrégebbi és legkedvesebb barátja nappalijában. Semmi 
rendkívüli nem volt a barna szőnyegben, a halványszürkére 
festett falakban, a fakózöld dohányzóasztalban. Nem illett ide 
ez a hétköznapinak semmiképpen nem nevezhető hír. 

– Nem lehet, hogy csak az unokaöcséd fáradtsága, érzelmi 
állapota vagy egyéb egyedi tényezők okozták ezt az első 
hallásra szokatlanul nagy különbséget? 

– Semmiképpen. Mint tudod, Verte hamarosan az 
ugrókorszaka végére ér, és ennek megfelelően nála is évek óta 
növekszik az Átszelő Ugrásokat követő fekete-fehér látás ideje. 
Mint minden ugró, először ő is csak néhány perces, majd 
később pár órás színtelen időszakokat élt át az ugrások után, s 
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ennek időtartama az utóbbi években a szokott módon 
folyamatosan nőtt. Amikor betöltötte a huszadik életévét, már 
csaknem két napig tartott ez a színvesztés a látásában, ami, te is 
jól tudod, teljesen normális. A legutóbbi ugrását követően 
azonban fél nap után kezdtek visszajönni a színek, és egy nap 
után már újra teljesen színesben látott. 

– Azt akarod ezzel mondani, hogy gyengül a Vonal 
féltekéket szétválasztó ereje? 

– Felelőtlenség lenne ilyen következtetést levonni, hiszen 
tucatszám történnek Átszelő Ugrások, és sehonnan máshonnan 
nem kaptunk ehhez hasonló változásról bejelentést. De azt is 
tudod, hogy Verte egy különleges, érzékeny gyerek, a Vonal 
legapróbb változásaira is azonnal reagál. Pici kora óta így van. 
És most határozottan van valami Változás a levegőben, ő pedig 
ösztönösen megérzi ezt. Talán emlékszel még rá, mire képes, 
hiszen a te segítségedet is kértük annak idején, amikor a 
legelismertebb szaktekintélyek megvizsgálták ezt az adottságát. 
Óvodás kora óta folyamatos megfigyeléseket végeznek rajta, 
napi huszonnégy órában elemzi egy tudóscsoport a reakcióit, és 
párhuzamosan futtatják le mellé a Vonal viselkedését percre 
lebontva. Verte a legérzékenyebb „műszerünk” a Vonal 
működésének előrejelzésében. Mindig hamarabb észreveszi, 
amikor a Vonal állapotában változás fog beállni, mint a 
legdrágább és legmodernebb készülékeink. A Határőrség is 
napi szinten dolgozik a tőle kapott adatokkal. Még a mostani 
hirtelen előbukkanó jelenségről, a vörös fényről, eltűnésről és 
villanásról is kikérdeztük, bár nem sok újat tudott hozzátenni. 
Mindössze annyit tud előre jelezni ezzel kapcsolatban, hogy 
két-három másodperc múlva vörös fénybe fog borulni a Vonal. 

– Két lehetséges alternatívát látok – vakarta meg Hedvin 
elgondolkodva az állát. – Vagy a fiú lesz egyre erősebb, 
ellenállóbb a Vonal hatásaival szemben, vagy maga a Vonal 
gyengül, de ennek a gyengülésnek a tempója olyan 
észrevehetetlenül lassú, hogy csak egy Vertéhez hasonló 
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hiperérzékeny „műszer” képes egyelőre kimutatni ezt a 
változást. 

 
Mirandáról szakadt a víz, tripla sebességgel dübörgött a 

szíve, és zihált mint egy csataló, de semmiért nem adta volna 
ezt az élményt. Már két órája hajtotta őt Terc tanár úr, izzadt 
haja a nyakába tapadt, ám tartotta az iramot. Váltott ritmusban, 
különböző gyakorlattípusok követték egymást, a tanár úr is 
vele csinálta. Bár pörgős tempót diktált a lánynak és ezzel 
önmagának is, Tercen meg se látszott a fáradtság. A harmincas 
évei végén járó, kisportolt testalkatú határőr fegyelmezett, 
hosszú évek kemény munkáját maga mögött tudó 
mozdulatsorai ámulatba ejtették Mirát, akit ez a látvány még 
lelkesebbé tett. Felnézett Tercre, és meg akart felelni az 
elvárásainak. Élvezte a Vonalra hangolódás minden egyes 
pillanatát és mozdulatát.  

Az öt-nyolc perces iszonyatos tempójú, fizikai erőnlétet 
erősítő edzésblokkokat ugyanilyen hosszú lazító részek 
követték újra és újra. Pár hete Miranda még pihenéssel tervezte 
eltölteni az őszi és téli szünet közti időt, most viszont az élete 
száznyolcvan fokos fordulatot vett. Lételeme lett a kimerítő 
edzés. Terc irányítása alatt lépésről lépésre megtanult a 
Vonallal is mindjobban együtt mozdulni, annak minden pici 
rezdülését, változását követni úgy, mint ahogy a folyó vizén a 
hullámot követi a felszínén sikló csónak.  

– Ne hagyd, hogy lehúzzon a mélybe, hogy legyűrjön és 
legyőzzön. De uralkodni se akarj rajta – irányította a mester a 
tanítványát. – Tiszteld, ismerd meg és használd fel arra, hogy 
szabadon mozoghass, a javadra fordítva mindazt, amit 
megtudtál róla. 

– Egész nap tudnám ezt gyakorolni. Annyira lenyűgöz ez a 
világ. Jövőre beadom a jelentkezésemet az egyetem határőr 
szakára. 
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A tanár úr egy mosollyal jutalmazta ezt a lelkesedést, majd a 
tornaterem ajtajában felbukkanó Fredre mutatott. 

– Mára végeztünk, Mira, úgy látom, érted jöttek. Holnap 
este folytatjuk. Úgy hallottam Hanni tanárnőtől, hogy gyűjteni 
mentek az itteni magyar foncsorfészekbe. 

– Aha – tápászkodott fel Miranda a tornaszőnyegről. – Ma 
délután a magyarokhoz megyünk, holnap délelőtt pedig az 
ukrán fészekben szerzünk tapasztalatokat az ottani mindennapi 
életről, mielőtt Lumin professzor fogad minket délben. Azt 
hiszem, legkésőbb két-három óra körül végzünk az ukránoknál. 

– Rendben. Akkor holnap délután ötkor várlak itt a 
hazaugrásod előtti utolsó közös edzésre – felelte Terc és intett a 
csokifiúnak, hogy jöjjön közelebb. – Szia, Fred. Hallottam a 
ma esti különleges programról.  

– Igen, tanár úr – vigyorgott a kongói srác. – Nem kíván 
nekünk jó szórakozást? 

Terc kacsintott, és így válaszolt: 
– Dehogynem. 
– Köszönjük, tanár úr, viszlát – biccentett Fred, és a kettőjük 

között tanácstalanul tekintgető Miranda karjába karolva, nemes 
egyszerűséggel kihúzta a lányt az ajtón.  

A hableány felettébb furcsának találta az iménti szóváltást, 
az udvarra kiérve megmakacsolta magát. 

– Stop – megvetette a lábát, és egy tapodtat se volt hajlandó 
tovább mozdulni. – Mi ez az egész? Miért érzem úgy, hogy 
valamiből kimaradtam? 

– Aki kíváncsi, hamar megöregszik – kuncogott Fred, és 
tovább taszigálta a tükör-suli udvarán a lányt a kapu felé. – 
Most fontosabb dolgunk van, mint a te paranoiád. Hanni 
tanárnő megbeszélt nekünk egy találkozót a magyar fészekben 
kilencre azzal a Mateoval és Tündével. Ha nem akarunk 
elkésni, csipkedned kell magad. Jegyzetfüzetet és tollat hoztál? 
És fényképezőgépet? 

Miranda bólintott, és ismét csak bólintott. 
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– Minden itt van – csapott a karján lógó hátizsák oldalára. 
Aztán némán baktatni kezdett Freddel az oktatási központ 
kijárata felé, miközben gyanakodva megcsóválta a fejét. Meg 
volt róla győződve, hogy Frednek és Terc tanár úrnak valami 
közös titka van, de egyelőre összeszorította a száját, és 
eltökélte, hogy nem reklamál tovább. 

 
A téli szünetet Eliza az otthoni, dél-amerikai foncsorfészek 

egyik óvodájában töltötte, gyakorlatilag nyitástól zárásig szinte 
minden nap. Ezalatt a két hét alatt Ben naponta átjárt hozzá 
Párizsból. A fiúra semmilyen átmeneti negatív hatással nem 
voltak az Átszelések, így az ő számára nem jártak 
kellemetlenséggel ezek a napi rendszerességgel megtett utak. 

– Mit keresel pont egy oviban? – kérdezte, amikor első nap 
reggel Elit az anyja munkahelyére tett rövid látogatása után 
hazafelé kísérte. A lány csalódottan baktatott mellette, 
édesanyja már nem volt ott, amikor odaért, kirándulni vitt egy 
csoportot. 

– Alsó tagozatos koromban nagyon szerettem volna egy 
kistesót. - mesélte Eliza, Benjamin társaságában gyorsan 
megvigasztalódott. - De mivel csak ketten vagyunk anyával, 
erre semmi esélyem nem volt. 

– Édesapáddal mi történt? – ölelte meg együttérzően a lány 
vállát. Mivel a tükrös családokban nagyon ritka volt a válás, 
sejtette, hogy egy családi tragédia lehet a háttérben. 

– Mi tulajdonképpen határőr család vagyunk… illetve 
voltunk, apa haláláig. Két éves koromban történt, semmire nem 
emlékszem. Anya ritkán beszél róla, mert még csak tizenöt év 
telt el, túl frissek és fájóak az emlékek. 

– Sajnálom – mondta Ben. Megálltak a ház előtt, amelynek 
egyik lakásában Eliza lakott az édesanyjával. A lány leült egy 
utcai padra, helyet mutatott maga mellett, aztán így folytatta: 

– Annyit tudok, hogy apa határőr volt, és egy Zuhanás 
alkalmával túl későn értek oda segíteni.  Az áldozat már a 
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Vonalon állt és fojtogatta a két pólus együttes ereje. A 
szabályzatot megszegve, apa beugrott a tiltott sávba, és 
közvetlen közelről megindította a szokásos mentőlökést. Az 
illető kirepült a Vonalon kívülre, de ő bennragadt, és aztán el is 
tűnt. A határőrség szabályai igen szigorúak a személyi adatok 
kezelése terén, ezért anya nem tudja a túlélő nevét. De minden 
évben, a tragédia évfordulóján az illető felhívja őt telefonon.  
Van egy közvetlen H-vonalunk a legközelebbi határőr központ 
felé, azon keresztül kapcsolják ide a hívását. 

– H-vonal? – kérdezte értetlenül Benjamin. 
– Igen.  Határőr-özvegyként édesanyámnak különleges 

státusza van. Ennek egyik velejárója, hogy megilleti őt egy 
közvetlen telefonvonal a Határőr Közösség egyik csoportjához. 
Az otthonunk a „kiemelten védett objektum” kategóriába 
tartozik. És a helyi határőrség kiemelten védett személyként 
tartja nyilván anyát, és engem is. Állítólag ez rengeteg előnnyel 
jár, de én még sose találkoztam egyetlen határőrrel sem. 
Amikor a temetés helyett rendezett szertartás után minderről 
tájékoztatást adtak és felajánlották a segítségüket, anya azt 
mondta nekik, hogy az egyetlen dolog, amiben segíthetnek, az 
a nyugalom biztosítása. Így aztán ők szinte sose keresnek 
minket, nehogy zavarjanak, de ha anya odaszól, hogy elromlott 
a kocsi, vagy eldugult a lefolyó, percek alatt itt terem egy 
határőr rendszámú autó a ház előtt, hogy munkába vigye, és 
mire hazaérek a suliból, a mosogató már átesett egy komplett 
cserén.  Apa halálának első évfordulóján sűrű bocsánatkérések 
közepette hívták fel anyát azzal, hogy az az ember, akit apa 
megmentett, szeretne vele beszélni. Akkor ő igent mondott, és 
azóta minden évben azon a bizonyos szomorú napon csörög a 
telefon. Én csak annyit látok, hogy ez a beszélgetés mindig 
megnyugtatja, és amikor leteszi a telefont, kevésbé szomorú. 

Eliza felállt, és mielőtt aznapra elköszönt volna, az 
időközben melléült fiú felé fordulva így fejezte be a 
magyarázatot: 
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– Szóval, mivel nem lehetett testvérem, felsős koromban 
megkértem anyát, hogy néha elmehessek vele a munkahelyére. 
Ő ugyanis óvónő. Ma azért nem találkoztatok, mert egésznapos 
kirándulásra ment a gyerekekkel az állatkertbe. Még valami 
esti fóka-show-ra is ott marasztalják őket, ha jól értettem a 
telefonban.  – Elin látszott, hogy szívesen beszél a fiúnak a 
családi helyzetéről, mert érezte, hogy Ben minden egyes 
szavára figyel.  – Amikor a tragédia után elköltöztünk a 
Határról, anya itt Fokvárosban keresett lakást egy zömében 
földlakók által lakott városnegyedben. Vannak itt még más 
tükrösök is a szomszédos házakban, akik nem akartak bent 
maradni a közeli foncsorfészekben, de túl messzire se akartak 
költözni onnan. Ez egy átmeneti hely a kettő között. A 
foncsorfészekben egyébként a határőrség biztosított nekünk 
egy szép házat, de az már lassan tizenöt éve üresen áll. Naponta 
takarítják, friss élelemmel feltöltik a hűtőt és a kamrát, és 
gondozzák a ház környékét. Bármelyik pillanatban 
odamehetünk. Ha úgy döntünk, pillanatokon belül otthont 
cserélhetünk, minden készen vár odabenn. Anya nagyon hálás 
nekik ezért, és megbeszélte velük, hogy ha befejezem az 
egyetemet, az lehet majd az én otthonom, ha akarom. Ha pedig 
máshol akarok élni, bárhol a Földgolyón kaphatok egy másik 
ugyanilyet tőlük. Azt hiszem, el is fogadom majd. Nem az 
anyagi haszonszerzés miatt, hanem azért, mert úgy érzem, 
hogy ezzel az édesapám gondoskodó szeretetéből kapok egy 
darabkát.  

Ebben a pillanatban Eliza mobilja csörögni kezdett. 
Ránézett a kijelzőre, és elpirult. 

– Rick – mondta izgalomtól elcsukló hangon, és 
bocsánatkérő mosollyal nézett fel Benre. 

– Sok sikert – mosolygott vissza biztatóan a fiú. – Üzenem 
neki, hogy szép szavakkal udvaroljon ma is, mert ha csalódást 
okoz neked, kitekerem a nyakát. 
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– Azt hiszem, ezt az üzenetet nem fogom átadni szó szerint 
– vigyorgott Eli. 

– Szia, és drukkolok– ölelte meg Benjamin, aztán intett, és 
már ugrott is. 

A lány hálás mosolyt küldött utána, aztán lázas idegességgel 
megnyomta a zöld gombot. 

– Szia, Rick. 
Fél órán át beszéltek, és a végén Eliza elégedetten tette le a 

telefont.  
 
 
 

10. rész 
 
 

A magyar foncsorfészekben készített interjú lassan a végéhez 
közeledett. Mira elővette a fényképezőt, és a piros-fehér kockás 
asztalterítő közepére tette a bekapcsolt diktafon mellé, hogy 
nehogy elfelejtsen képeket csinálni a hazaindulás előtt. 

– Meglepő az az elhivatottság, amellyel a tükrös értékeket 
képviseli a földlakók világában is, Mateo – nézett Fred 
elgondolkodva a vele szemben ülő vöröshajú férfira. 

– Ez semmi a feleségem nemzeti öntudatához képest – 
nevetett vissza Mat. – Volt kitől elkötelezettséget tanulnom egy 
ügy iránt az elmúlt negyven évben. 

– Mikor házasodtak össze? – kérdezte Miranda. 
– Húsz éves voltam, amikor Mat megkérte a kezem – 

mosolygott Tünde – A szüleim ellenezték a házasságunkat, úgy 
vélték, túl fiatalok vagyunk hozzá. Még azt is 
megkérdőjelezték, hogy Mateo betöltötte-e a tizennyolcat. Arra 
gyanakodtak, hogy még nem is nagykorú. 

– Látnotok kellett volna Tünci arcát, amikor az esküvő előtt 
megmutattam neki a születési anyakönyvi kivonatomat és 
kiderült, hogy negyvenegy éves vagyok – kuncogott Mat. 
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– Miután felocsúdtam az első döbbenetből, - fűzte tovább a 
szót Tünde - és elkezdett mesélni nekem a Tükrösökről, nem 
tudtam eldönteni, hogy egy okirathamisításban profi, hazudozó 
szélhámossal, vagy egy elmebeteggel hozott össze a sors. De 
azt hiszem, időben most egy kicsit előreszaladtunk. 
Tulajdonképpen mire vagytok kíváncsiak? 

– A vegyes házasság nagyon ritka. Hogy bírják a közös 
életet? – szaladt ki Mira száján, mielőtt ráeszmélt volna a 
kérdés tapintatlanságára. 

Mateo láthatóan nem sértődött meg, elgondolkodva 
vizsgálgatta a zöld mintás szőnyeget, majd a piros-fehér 
terítőre siklott a tekintete, végül így szólt: 

– Valóban ritka a tükrös-földlakó házasság, de nem példa 
nélküli. Ha felnőtök, és úgy határoztok, hogy nem egy 
foncsorfészekben rendezitek be az otthonotokat, hanem a 
földlakók között kívántok élni, időről időre találkozni fogtok 
olyan Tükrösökkel, akiknek nem Tükrös a házastársuk. Ha 
közülünk valaki beleszeret egy földlakóba, nem szokta felfedni 
a Tükrös Társadalom létezését leendő házastársa előtt, hanem 
az esküvő után elhagyja a foncsorfészket és a párjához 
költözik, és rejtett tükrös életet él vele a földlakók világában. 
Ez nagy áldozat, hiszen a hitvesi eskü szavaival minden 
megváltozik. Az illető Tükrös teste átrendeződik, biológiailag 
földlakóvá válik, rövid hetven-nyolcvan éves korig tartó élettel. 
De megéri az áldozat. Hiszen a lelke az esküvő után is tükrös 
marad, olthatatlan vággyal az Egész, a teljesség iránt. És ez egy 
áldás, felfoghatatlan nagy ajándék a földlakó házastárs, és rajta 
keresztül az egész emberi társadalom számára. 

– De az ön felesége nem tűnik hatvannégy évesnek. Alig 
negyvennek saccolnám – vetette közbe Fred. 

– A mi házasságunk valóban sajátosan alakult. Amikor 
megkértem az én földlakó feleségem kezét, kész voltam érte 
vállalni a rejtett tükrös életet. Aztán másnap bemutatott a 
családjának. A szülei kétségbe esetten próbáltak meggyőzni 
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arról, hogy várjunk még, de én nem is hallottam őket, csak 
Tündi nagymamájára tudtam figyelni. Először nem értettem, 
mi olyan furcsa rajta, ám néhány perc után rájöttem, hogy egy 
rejtőzködő tükrössel állok szemben. 

– Az Ön nagymamája Tükrös volt? – álmélkodott Mira. 
– Bizony – kuncogott Tünde – úgy tűnik a családunk vonzza 

őket. 
– Ilyen szokatlan egybeesésre még nem volt példa, hogy két 

Tükrös száz éven belül megjelenjen ugyanabban a földlakó 
családban – jegyezte meg Mat. - Így aztán azon a furcsaságon 
már nem is csodálkoztunk, hogy az esküvő után nem én lettem 
fizikailag földlakóvá, hanem Tündi váltott át tükrös tempóra. 
Ezért is költöztünk el inkább a földlakók közül, ide a magyar 
foncsorfészekbe. Innen járunk át hozzájuk rendszeresen. 

– És a felesége rokonainak nem szúrt szemet az elmúlt 
években ez a változás? – fordult Fred Mateo felé. 

– A földlakók valamilyen rejtélyes oknál fogva soha nem 
akadnak fenn a mi duplahosszú életünkön. Én magamban 
„jótékony vakság”-nak hívom ezt – mosolygott Mat. 

– Nem tekintik önt kevesebbnek itt a foncsorfészekben a 
Tükrösök, amiért földlakó a felesége? 

– Földlakóval házasodni soha nem lealacsonyító. 
Felvállalom, hogy a társam kedvéért lassabban haladok az 
Egységet kereső úton. Repülő helyett biciklivel, taxi helyett 
gyalog utazom át az életen. Bevállalom a Tökéleteshez vezető 
utam lelassulását valaki oldalán, aki csak rövidebb lépésekre 
képes. Mivel szeretem őt. Ennyire nagyon. Egy ilyen döntés 
tiszteletet vált ki a Tükrösökből. De kevesen vesznek ilyen 
terhet a vállukra, mert egy vegyes házasságban mindig a 
szakadék szélén araszolsz a társad kezét fogva, és a lelked 
mélyén érzed, hogy helyenként millimétereken múlik, hogy 
végzetesen és végleg elvéted-e a helyes irányt. 

– A mi helyzetünk azért annyival könnyebb, hogy nem 
Mateo szállt ki abból a bizonyos taxiból, hanem én hagytam 
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abba a gyaloglást, és ültem be mellé a kocsiba. Hiszen nem ő 
lett földlakó, hanem – a nagymamám és a férjem közös 
hatásának köszönhetően – én váltam Tükrössé – egészítette ki 
szavait Tündi.  

Mira készített pár képet a riportalanyaikról búcsúzóul. 
Hazafelé szokatlanul szótlan volt, azon gondolkodott, hogy a 
Tükrösök között is vannak olyanok, akiknek különösen kijut a 
jóból, például a földlakó feleséggel élők, és akik határőrjelet 
viselnek. Mindkettő bonyolultabbá, s ugyanakkor szebbé, 
teljesebbé teszi az életet.  

 
Gabbir főparancsnoknak nem tetszett az ötlet. 
– Nem érdekel, hogy ő az egyik legjobb emberem. Ez itt 

nem szabadidőközpont.  
– Az ön távollétében Kerdi már kiadta az engedélyt a 

kérésre, uram – emlékeztette őt a szőke hajú fiatalember az 
íróasztala előtt állva. Nem félt a főparancsnoktól, pedig az 
igencsak szikrázó szemekkel nézett rá. Dil tudta, hogy nem sok 
jót jelent, ha Gabbir szeme így izzik, de azzal is tisztában volt, 
hogy nem kell félnie tőle. Parancsnoka szigorú és kemény 
ember volt, de nem zsarnok és nem hatalmaskodó. Tudta, hogy 
Kerdi még kapni fog tőle ma délelőtt, és nem teszi zsebre amit 
Gabbir szán neki, de alapjában véve nem olyan nagy horderejű 
az ügy. Bár az is igaz, hogy kicsit szokatlan. A fene se tudja, 
Kerdi miért adta ki az engedélyt erre a látogatásra, de az ő baja. 
Dil gondolatban vállat vont. Volt ennél fontosabb ügy is az 
akták között, amiket a kezében tartott. 

– Parancsnok úr, megérkezett Hefi hadnagy jelentése. 
Egy sóhaj volt a válasz. 
– Adja ide. Attól, hogy leírta, még nem oldódott meg a 

probléma, de legalább előttünk van az egész, és tisztábban 
látunk – kinyújtotta kezét a dosszié után, kinyitotta és 
belelapozott. Elgondolkodva forgatta a keze között a lapokat, 
majd az előtte álló szőke fiúra nézett. Kedvelte Dilt. 
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– Mennyi ideje van még a véglegesítésig, fiam?  
– Már túljutottam az utolsó teszten is a múlt héten, uram. 

Csak az irodai gyakorlat vár rám a következő négy hétben, 
aztán megkapom a Kijelölést. 

– És van kedvenc állomása, Dil? 
A fiú tudta, hogy ez csak udvariassági kérdés a parancsnok 

részéről. Hiszen egyetlen határőr sem választhatta meg, melyik 
határőr állomáson szeretne szolgálatot teljesíteni. Az ember 
megy, ahová küldik. De azt is megtanulta a határőr egyetemen, 
hogy a fegyelem és az emberség egészséges egyensúlyban 
állnak egymással a Határőr Közösségben. A vágyak és 
vélemények szabad közlése éppúgy megadatott minden 
határőrnek, mint ahogy természetes volt a feltétel nélküli 
engedelmesség is. Így aztán bátran felelt a feltett kérdésre: 

– A menyasszonyom Amerikában szeretne családot 
alapítani, én inkább Afrikába mennék. Úgyhogy áldásnak 
tekintjük a határőr mivoltomat, hiszen a Kijelölés fog úgyis 
dönteni, és így megúszunk egy nagy családi vitát erről a 
témáról.  

– Menyasszonya van? Ilyen fiatalon? Hiszen még csak 
huszonegy éves! 

– Hat éves korunkban megtartottuk az eljegyzést az 
óvodában – mosolygott Dil. – Aztán ugyanabba az általános 
iskolába jártunk Lettivel, és végül ugyanabba az ázsiai tükör-
középsuliba kerültünk. Ő megszállott környezetvédő lett, és 
ezen kívül más nem is érdekli, kivéve, hogy legalább olyan 
elszántan támogatja a határőr képzésemet, amióta tizenhat 
évesen megkaptam a jelet, mint amilyen harciasan védi a 
jegesmedvéit. 

– Letti? – mosolygott mindentudóan Gabbir. – Nem fogja 
nagyon sajnálni, hogy el kell szakadnia a fehér maciktól 
néhány hónap múlva? Hiszen hamarosan letelik az 
ugrókorszaka, és magával együtt vissza kell mennie délre. 
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– Már szemet vetett a pingvinekre, és jaj lesz nekik, mert ha 
Letti egyszer a fejébe veszi, hogy megmenti őket is, akkor a 
kihalásra semmi esélyük – vigyorgott Dil. 

– Furcsa pár lesznek maguk ketten. Egy Egyenlítőhöz kötött 
határőr, és egy sarkvidékbe szerelmes környezetvédő. 

– Tizenöt éve jegyesek vagyunk, és még pont ugyanennyi 
időnk van az esküvőig. Addig majdcsak kitaláljuk, milyen 
legyen a közös életünk. Mivel Letti határőr kiképzése is 
befejeződik néhány hónap múlva, ez megkönnyíti majd a 
helyzetünket. 

– Sok sikert a terveikhez, de ha rám hallgatnak, adnak még 
egy kicsivel több időt maguknak. Húsz-huszonöt év múlva is 
ráérnek azzal az esküvővel. Negyven éves korukra elég érettek 
lesznek majd egy ilyen döntéshez, nem szabad egy ennyire 
fontos ügyben gyerekfejjel végleges lépésre elszánniuk 
magukat. 

– Megfontolom a javaslatát, uram. 
– Most menjen, és készítse elő azt a Terc féle hülyeséget, ha 

már Kerdi kiadta rá az engedélyt. – a szőke fiút már az ajtóban 
érte utol a parancsnok utolsó közlendője – És köszönje meg a 
nevemben Lettinek is az ügyben nyújtott segítségét. Üzenem 
neki, hogy szolgálatkészségéért cserébe ő és a vőlegénye 
negyvennyolc órás rendkívüli eltávozást kapnak holnap este 
nyolc órától. 

Dil keze már a kilincsen volt, de erre széles vigyorral 
visszafordult a szoba közepén álló íróasztal felé: 

– Átadom az üzenetét, uram. És köszönöm. 
Az ajtó becsukódott utána. Gabbir sóhajtva hajolt az előbb 

átlapozott dokumentum fölé. Fekete filccel, fegyelmezett 
vonalvezetésű írással azt írták a mappa fedőlapjára: Tanulmány 
a Határőr Közösség létszámának csökkenéséről. Alatta kisebb 
betűkkel pedig ez állt: Belső használatra összeállította Hefi 
hadnagy. Nézte az elmúlt száz évre visszamenőleg 
összegyűjtött adatokat, a felsorolt számok sajnos önmagukért 
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beszéltek. A Határőrség Közössége évről évre csökkent, 
meglepő módon arányosan mindkét féltekén. Mintha egy 
láthatatlan és mindenható kéz intézte volna így. Az előtte fekvő 
adatok szerint a folyamatosan csökkenő létszám jelenleg még 
nem veszélyezteti a Vonal őrzésével járó feladatok ellátását, de 
ha a számok így csökkennek továbbra is, akkor újabb száz év 
múlva, létszámhiánnyal fognak küzdeni. A parancsnok fejében 
átcikázott néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy esetleg 
határőrjel nélküli civilekkel lehetne feltölteni azokat a 
posztokat, amelyek nem feltétlenül követelik meg a határőrök 
különleges képességeit, mint például az irodai munka vagy a 
szervezési feladatok.  

– Még korai erről fantáziálni – hessegette el végül a 
gondolatait elárasztó ötletbörzét. – Minden napnak megvan a 
maga baja.  

Majd egy újabb sóhaj kíséretében maga elé tette azt a másik 
vastag dossziét, amely a Gyűjtőblokk adatait tartalmazta a 
Vonal különleges „viselkedéséről”. Ez volt a határőrség 
legaktuálisabb és legégetőbb gondja. Gabbir nekiállt, hogy újra 
átolvasson minden egyes részletet az üggyel kapcsolatban, bár 
nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy a munka végeztével egy 
jottányit is okosabb lesz. 

 
– Kinyithatom végre? – türelmetlenkedett Miranda. 
– Nem. Tessék becsukva tartani a szemed – Fred elszánt 

hangjában mosoly bujkált. 
– De megígérted, hogy ha engedelmesen veled együtt 

Ugrom és közben végig csukva lesz a szemem, akkor hamar 
megtudhatom, mi a ma esti meglepetés – durcáskodott a lány, 
miközben letagadhatatlanul sugárzott az arcáról, mennyire 
élvezi a helyzetet.  

– Még néhány lépés – fordította el balra a testét a csokifiú. – 
Így ni, kinyithatod. 
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Mira felnézett és elakadt a lélegzete. A Tetőn voltak, a 
központi épület előtt álltak a járdán. A bejárat felett a szokásos, 
T betű virított, ahhoz hasonló, amilyen az iskola homlokzatán 
is függött, azzal a különbséggel, hogy itt pillangó helyett 
tengeri csillagok ezreiből alkották meg, és a betű tetejének az 
eltűnő felét kék hullámvonalak sokaságával rajzolták meg 
lepkeminta helyett.  

Most már megértette, hogy az Ugrást követően miért szűnt 
meg a lelkében azonnal a Hiányérzet. Ezen a helyen, a 
határőrközösség északi központjában, az Összetartozás ereje 
olyan mértékben áthatott mindent, hogy még egy Jelölt is 
Egységbe merülhetett a többiekkel. 

– Érzed ezt? – kérdezte Mira. 
Fred értetlenül megrázta a fejét. 
– Mit kellene éreznem? 
– Az Egész békéjét és nyugalmát. 
A fiú ismét nemet intett. 
– Nem érzek szinte semmilyen változást. A bennem élő 

Hiányérzeten hullámokban átfut ugyan egy kis melegség 
időnként, de egyébként semmi. Neked határőr jeled van – 
mutatott a lány csuklójára – ezért ajándékoz meg téged ez a 
hely ilyen élménnyel. Terc előre megmondta, hogy így lesz. 

– Huh! Ez tényleg élmény a javából. Köszi az ajándékot, 
telitalálat. De honnan tud erről a tanár úr? Elárultad neki, hogy 
hová jövünk ma este? 

– Annál többről van szó – mosolygott Fred. – Tőle kértem 
segítséget a meglepi program lebonyolításához. Ő szerzett 
különengedélyt számunkra ide a Tetőre, anélkül be se 
tehetnénk a területre a lábunkat. 

Miranda hálás szívvel gondolt Tercre. Minden eltelt perccel 
mélyebb nyomokat hagyott az életében tanárának segítő 
jelenléte 

– Gyere, meg kell keresnünk az idegenvezetőinket, Dil 
Brélit és Letti Jankrit. Ők majd körbevezetnek itt minket. 
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Negyedórával később Mira még mindig nem jutott szóhoz a 
megilletődöttségtől. Dil és Letti csak mosolyogtak a zavarán, 
Fredo azonban lazára vette a figurát, és folyamatosan évődött 
vele: 

– Elakadt a szavad, kislány? Hát igen, szó ami szó, ilyen 
lélegzetelállító helyre csak lélegzetelállítóan penge pasi 
kíséretében juthatsz el, babám. 

Az efféle ugratásokra mindig talpraesett válaszokkal 
rendelkező lány most lenyűgözve csak ennyit mondott: 

– Még Gabbir parancsnok is fogadott minket, amikor 
megérkeztünk – a jobb kezére nézett, amelyet percek óta 
nyitott tenyérrel felfelé maga előtt tartott. – És kezet is fogott 
velem. 

– Pedig ha tudnád, milyen fejmosást kapott tőle Kerdi 
parancsnok-helyettes, amiért az ő távollétében kiadta Terc 
felterjesztésére a különengedélyt nektek – vigyorgott Dil, aki 
eddig nem igen szólalt meg, Lettire hagyva az idegenvezetés 
oroszlánrészét. – Persze az is igaz, hogy láthatóan elnyerted az 
öreg tetszését.  

– Ne örülj ennek annyira – hűtötte le a Mira szemében 
felcsillanó lelkesedést Letti. – Ha felvesznek érettségi után a 
határőr szakra, biztos lehetsz benne, hogy a fél szeme mindig 
rajtad lesz, úgyhogy folyamatosan a maximumot kell majd 
kihoznod magadból. 

– Te már csak tudod, milyen Gabbir kedvencének lenni – 
vigyorgott Dil a menyasszonyára. – Pedig veled még kezet se 
fogott annak idején, amikor idekerültél. Csak végigmért azzal a 
térd remegtető pillantásával, és megjegyezte, hogy felettébb 
érdekesnek tartja, hogy egy mediterrán éghajlaton született és 
határőr jelet kapott Tükrös a sarkvidékek tanulmányozásával 
tölti minden szabadidejét. 

– Sarkvidék? – meredt Miranda elkerekedett szemekkel 
Lettire, majd mindent elsöprő jókedvvel, hangosan kacagni 
kezdett. 
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A többiek csak álltak és értetlenül nézték, mígnem rájuk is 
átragadt a vidámsága. 

– Jegesmedvék … hihihi – rázkódott a lány válla. – … 
tudtam… északi sark … meg Niagara … hihi … meg a Duna 
forrása … 

 
Eliza a konyhában mosogatott. Az édesanyja még nem ért 

haza, úgy tűnt, sokáig elhúzódik az ovisok állatkerti programja. 
Zelma jó óvónő volt, a gyerekek szerették, mert minden 
mókába első szóra beleugrott. Eli mosolyogva gondolt arra, 
amikor néhány éve tojásgyűjtő versenyt rendeztek a kicsiknek 
a közeli tükrös központ vadasparkjában. Azon ritka esetek 
egyike volt ez, amikor engedélyt kaptak rá, hogy földlakók 
beléphessenek egy tükrös magánbirtokra. Persze a gyerekek és 
a szüleik nem tudtak róla, hová szól a meghívás, azt hitték, 
Zelmának egy jótékonykodó, gazdag szponzort sikerült 
felhajtania, aki vendégül látja az ovisokat. Zel és az akkor 
mindössze tizenhárom éves Eliza vállalták a házigazda 
szerepét, a vendégek más tükrösökkel nem is találkoztak. Egy 
erdei pihenőhelyen vártak rájuk a piknikkosarak, megterítettek 
a fából készült erdei lak előtti teraszon a féltető nyújtotta 
árnyékban, uzsonna után pedig egész délután azt a közel száz 
csokitojást keresték, amelyeket Eli aznap reggel rejtett el a 
közeli bokrok, fák, fűcsomók alá. 

– Biztos ma is hasonló programot talált ki a gyerekeknek az 
állatkertben, azért késik – gondolta Eli. 

Eltörölte az utolsó tányért, betette a többi tetejére a 
konyhaszekrénybe, és leült az asztalhoz. A tenyerébe hajtotta a 
fejét, és tovább tépelődött azon, mit is kezdjen a lelkét betöltő 
nagy, átláthatatlan katyvasszal. 

Szerette Ricket, és nem tudott meglenni Benjamin nélkül, 
ráadásul erre rápakolódott az a kialakulatlanság, az a lelket 
maró Egész-telenség is. Utálta a bonyodalmakat, a tiszta 
helyzetek híve volt, mostani belső állapota azonban 
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köszönőviszonyban sem volt az Egésszel, vagy az egyértelmű 
kapcsolatokkal vagy a nyugalommal. Olvasott már földlakók 
által írt, tinikről szóló könyveket, nem irigyelte őket, hisz annyi 
megválaszolatlan kérdéssel volt tele az ő életük is. Ezek 
többségét magáénak érezte. Mi az élet célja? A szerelem 
irányítható, vagy öntörvénnyel garázdálkodó érzelem, amely 
letarolja az embert? Lehet-e valakit csak „valószínűleg” 
szeretni? Egy fiúhoz való kötődés lehet-e mélyebb a 
szerelemnél? És miért nőnek azok a hülye pattanások, amiknek 
épp most kellene a legkevésbé ott virítaniuk az arcán, amikor 
annyira szeretne tetszeni a fiúknak? 

Eli sóhajtott és ráborult az asztalra. Nem a teste fáradt el, 
hanem a lelke. A tinédzsergondok önmagukban is letaglózzák 
az embert, és neki még a tükröslét adta kérdéseket is meg 
kellene válaszolnia. Eliza szenvedett a magában és másokban 
látott hiánytól, elviselhetetlennek és élhetetlennek érezte így a 
világot, és keserű mosollyal megállapította, hogy ezen még az 
sem segít, ha szerelmes. A lista következő nagy kérdőjele 
pedig Benjamin, akiből nem hiányzik semmi, össze van rakva 
Egésszé. Őt látni olyan, mint a sok széttört, kicsorbult, vagy 
alkatrészeitől megfosztott játék között turkálva, egy ládában 
ráakadni egy tökéletes, csillogó-villogó Ferrari-ra, amelyiknek 
makulátlan a polírozása, sértetlenek a fényszórói, és a 
lendkereke meg az ülései is hiánytalanul a helyükön vannak. 

A telefon csörögni kezdett a zsebében, elővette és 
felsóhajtott. 

– Rick. 
Elöntötte a forróság, gyorsabban kezdett dobogni a szíve, és 

lázas izgalommal megnyomta a zöld gombot, miközben arra 
gondolt, hogy most mit is kezdjen ezzel a kéretlen és 
irányíthatatlan, zsigereiből előtörő érzelemmel. 
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11. rész 
 
 
A Tükrösök ritkán ültek repülőre, ezért is volt fenomenális 

az élmény. Ugrással sokkal egyszerűbb lett volna eljutni 
Ukrajnába, de ugrás közben nem lát az ember semmit a 
környezetéből. 

– Páratlan – sóhajtott fel Mira. El se hitte, hogy a határőrség 
kisgépén emelkedik éppen a magasba. Egész éjjel nem tudott 
aludni, olyan izgatott volt. Egyrészt a Tetőn tett látogatás 
élményei feszítették, másrészt lázba hozta Terc tanár úr esti 
telefonhívása, melyben felajánlotta nekik ezt az utazást.  

A magán kifutó végére értek, a gép elsuhant a magyar tükör-
középsuli felett, majd tett egy kört a levegőben. Miranda tátott 
szájjal bámult ki az ablakon. A Tükör Oktatási Központ egyre 
zsugorodott alattuk. Még látszottak tőle északra a magyar 
foncsorfészek házai, és a tükör-épületeket körbeölelő irdatlan 
nagy erdőség. Ahogy tovább emelkedtek, a látvány 
meseszerűvé változott: a fenségesen hullámzó zöld tenger 
közepén egy szürke sziget terült el, tele tarka színű 
pillangókkal. 

A lány tudta, hogy az ember alkotta házak, terek, utcák 
összképe formázza a szigetet, és az épületek tetejére pingált 
óriáslepkék virítanak ki belőle tarka-barka összevisszasággal. 
Mindezt logikusan végiggondolhatta az elméjével, pontról 
pontra haladva, a legapróbb részletig racionálisan kielemezve 
az elé táruló képet, de ha minden négyzetcentiméternek ésszerű 
okot talál is, az akkor se ad kielégítő magyarázatot az összkép 
lélegzetelállító szépségére. 

– Látom, nincs a világon semmi, amit Terc ne tudna 
elintézni – dünnyögte Fred a lány melletti ülésbe préselődve. A 
csokifiú rosszul tűrte a magasságot, még egy sámlira állva is 
szédülni kezdett, olyan nagyfokú tériszonnyal áldotta meg a 
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természet. Kínosan ügyelt rá, hogy véletlenül se nézzen ki Mira 
válla felett a gép ablakán. 

– Azt mondta a tanár úr, hogy nagyméretű műszereket kell 
néhány napon belül eljuttatni egy ázsiai határőr-házba. Ezek túl 
nehezek ahhoz, hogy bárki Ugorjon velük – nézett hátra a lány 
az utastér hátsó traktusában álló, gondosan becsomagolt 
ládákra. 

– És Terc pár óra alatt megszervezte, hogy pont ma reggel 
induljon az a szállítmány, és egyúttal minket is elvigyen Lumin 
professzorhoz az ukrán fészekbe - húzta fel jelentőségteljesen a 
szemöldökét Fredo. – Te tényleg értékes portéka lehetsz a 
Határőr Közösség számára, lassan napi huszonnégy órában úgy 
tesz, mintha körülötted forogna a világ. 

– A Jelöltek valóban ennyire fontosak a Közösségnek – 
felelte Miranda, s maga is megilletődött azon, hogy ez 
mennyire igaz. – Persze ez megváltozik, amint felveszik az 
embert az egyetem határőr szakára. Akkor kezdetét veszi a 
három éves igen kemény kiképzés, néhányan nem is bírják 
végigcsinálni. 

– Micsoda kegyetlenség kirúgni valakit, aki magát 
túlfeszítve, apait-anyait beleadva tanul és edz hajnaltól késő 
estig. Hallottam már róla, milyen szigorú ott a napirend. 

– Ez nem kegyetlen bánásmód, hanem védelmet jelent – 
ellenkezett Mira. – Az egészséged és gyakran az életed múlik 
azon, hogy jól képeztek ki, és minden kétséget kizáróan 
meggyőződtek arról, hogy alkalmas vagy a feladatra. 

– Na mindegy. Akkor is nevetséges, ahogy Terc körbeugrál 
téged – morfondírozott a fiú. 

– Csak nem vagy rá féltékeny? – ugratta őt a lány. 
– Nem a mi korosztályunk. Öreg lenne hozzád – jelentette ki 

a csokifiú. 
– Aha, most még tényleg túl nagynak számít a korkülönbség 

köztünk. Ő már egy komoly, felelősségteljes, hivatásának élő 
felnőtt, én pedig egy tervekkel és álmokkal teli Tükör-Tini 
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vagyok, aki a fejébe vette, hogy meghódítja a világot. Totál 
más világban élünk. Én perpillanat rajongok érte és felnézek rá. 
De húsz év múlva… Te is tudod, hogy negyven felé a nők 
buknak az ötvenes éveikben járó pasikra, és viszont. Sok 
házasság köttetett már ilyen idős párok között. 

– Na ja, majd pont rád fog várni még húsz évig - vigyorgott 
a fiú. 

Miranda szívfájdítóan csábos mosollyal viszonozta az 
ugratást. Fred játékosan összeborzolta a lány haját, aztán 
magához húzta, és egy bensőséges mozdulattal megpuszilta a 
feje búbját. 

– Menthetetlen vagy, hableány. Menthetetlenül 
ellenállhatatlan. 

 
A nap érdekesen kezdődött. Az ominózus jelenet a 

konyhában zajlott le. A reggeli nap sugarai már beköszöntek az 
ablakon, megvilágítva a halványsárga függönyöket, és a vele 
egyszínű sárga falat. A helyiség nem volt túl nagy, és 
méretéhez képest egy aránytalanul hosszú ovális ebédlőasztal 
terpeszkedett a közepén, mahagóni színe szolidan fénylett 
abban a vastag sávban, ahol a nap melege végigfolyt rajta. 

Zelma elfojtott egy mosolyt, ahogy a lányát figyelte. Ismerte 
őt, és tudta, hogy valamit szeretne elmondani, de még nem 
tudja rászánni magát. Az óra vészesen közeledett a fél 
nyolchoz, és neki indulnia kellett volna már, de úgy döntött, ezt 
a dolgot most kivárja. Gyorsan bepötyögött egy rövid sms-t a 
kávéscsészéje mellett az asztalon heverő mobiljába, amelyben 
értesítette a kolléganőjét, hogy pár percet késni fog az 
óvodából, aztán egy gombnyomással elküldte, és eltökélten 
Elizára nézett. Olyan ritkán látja őt, amióta ugrókorszakban 
van. Most itt járkál előtte a lánya, láthatóan feszíti belülről 
valami, és nem találta még ki, hogyan adja elő. Zelma várt. 
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– Anya – kezdett bele a lánya végre, és egy pillanatra 
megállt az asztal másik oldalán, szemben vele, aztán ismét 
járkálni kezdett az ajtó és a konyhaszekrény között. 

– Igen?  
– Szeretnék ma is bemenni az oviba. 
– Oké. Ma végre együtt lehetünk, mert ki se teszem a 

csoportommal a lábam az udvarról. A tegnapi állatkertes séta 
nagy élmény volt nekik is, és nekem is, de eléggé elfárasztott. 
Jó lenne, ha segítenél a gyerekeket terelgetni napközben. 

– Ha nem bánod, elhívom pár órára egy barátomat is – végre 
kimondta. Megkönnyebbülten fújt egyet, ez a mozdulat nem 
kerülte el Zelma figyelmét sem, bár a neheze még hátra volt. 
Eli utálta a zavarba ejtő kérdéseket. 

– Jó, minden segítő kéznek nagy hasznát vesszük. Ki ez a 
barátod? 

– Egy fiú a párizsi Zöld Egyetemről. 
Az anyja felhúzta a szemöldökét. Pont ettől félt, most 

jönnek a kínos kérdések. Az első már meg is érkezett: 
– Honnan ismersz te párizsi egyetemista fiúkat? 
– Az európaiak mindig együtt készülnek a Bálra, nem 

emlékszel? Idén mi kaptuk a földrajzot, ők most abban 
segítenek nekünk. Fredék meg a franciákra osztott töri anyag 
előkészítésébe kapcsolódtak be. Tudod, a verseny előtt szoktak 
ilyen cserék lenni. 

– Aha. És mit akar tőled a téliszünetben? Veled akar 
anyagot gyűjteni? Te nem jársz földrajz faktra – nézett rá 
Zelma gyanakodva. Mit keres egy egyetemista férfi a kislánya 
közelében? Nem tetszett ez neki. – Neked a biológia a 
szakterületed. 

– Én csak postás vagyok a mi föciseink és a párizsiak 
között. Őhozzá kell ugranom, ha anyagokat viszek vagy hozok 
– Eliza egyre jobban rühellte ezt a beszélgetést. Semmi kedve 
nem volt Bent mentegetni. Úgy érezte, mintha az anyját arról 
kellene meggyőznie, hogy a srác nem egy velejéig romlott 
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bűnöző. – Benjamin megmutatta nekem Párizst, csak 
viszonozni szeretném a szívességét. 

– Aha – hangzott a válasz nem túl meggyőzően. – És hová 
valósi? Gondolom, nem itt lakik Fokvárosban, ezért kell 
körbevezetned. 

– Nem, ő a párizsi foncsorfészekben él a családjával – 
Hopp! Ezt nem kellett volna mondani, de már későn kapott 
észbe.  

Zelma most már végképp elvesztette a fonalat, és ettől 
rettentően ideges lett. 

– Párizsban? Akkor mit keres egy északi egyetemen? Ez az 
egész nagyon zavaros. 

Eli türelmetlenül fújt egyet. Nem szerette ezt az 
agyonaggódós, detektív anyát, aki abban a pillanatban 
felváltotta a nyitott, moderngondolkodású szülőt, ha őt 
veszélyben vagy bizonytalan helyzetben érezte. És most, 
kelletlenül azt kellett megállapítania, hogy az anyja számára 
Benjamin bizonytalansági tényező, vagy ami még ennél is 
rosszabb, maga volt a veszély. 

– Hedvin professzor ajánlására a Tükrös-Tudós-Tanács 
felruházta azokkal a jogokkal Bent, amik egy Tükör-
Testvérnek járnak, mert különleges csuklójele van, egy T betű 
teteje alá csúszott balra nyitott félkör, és valószínűleg ez az 
oka, hogy semmilyen átmeneti tünetet nem okoz számára az 
Átszelés, ahogy a Testvéreknek se – bökte ki egy szuszra, hogy 
minél hamarabb túl essen ezen a számára kényelmetlen 
magyarázkodáson. 

Hedvin nevének említésére Zelma ellenérzése az ismeretlen 
fiú iránt csökkenni kezdett, emlékezett rá, hogy a professzor 
egy megbecsült, híres tudós. A különleges csuklójelen nem 
akadt fenn, hiszen az ő lánya se a szabályos jelet viselte, de 
ettől eltekintve még mindig gyanakodva kérdezgetett tovább. 

 – Honnan ismeri ez a fiú a professzort? 
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– Fél évet együtt dolgoztak, Benjamin írt részben két 
fejezetet is „ A természet tükrön túli természete” könyvben. 
Ennek köszönhetően gyakorlatilag már be is fejezte az 
egyetemi tanulmányait, mert ez volt a diplomamunkája is. 
Mostmár csak pár órát látogat, és emellett ő is oktató az első 
két évfolyamon a Zöld Egyetemen. 

– Aha – mondta az anyja immár harmadszor, ezúttal végre 
több meggyőződéssel a hangjában. Amit megtudott, majdnem 
teljesen eloszlatta a gyanakvását és az ellenállását a fiú 
látogatásával kapcsolatban. De csak majdnem. A végleges 
véleményt majd akkor alakítja ki magában, ha személyesen is 
találkoznak. Éppen ezért mihamarabb látni akarta azt a fiút. 
Zelma nem szerette a bizonytalanságokat az életében. 
Alapvetően nyugalomra vágyott, és ezért utálta a bizonytalan 
dolgokat – Jól van, most mennem kell. Ha elkészültél, várlak 
az óvodában, és szívesen látjuk a barátodat is. Mit mondtál, 
hogy hívják? 

– Ben. Benjamin Leblanc. 
Zelma éppen a mosogatógépbe tette a tányérját, most 

azonban egy pillanatra megállt, és a lányára nézett. 
– Leblanc – ismételte elgondolkozva, mint aki jól az eszébe 

akarja vésni ezt a nevet. 
– Igen, elég gyakori francia név, azt hiszem –felelte Eliza, 

megkönnyebbülve, hogy ez a leginkább kihallgatásra hasonlító 
beszélgetés a végéhez közeledik végre. 

– Mennem kell, már így is késésben vagyok – zárta le a 
témát az anyja, és ő végtelenül megkönnyebbült ettől. – Szóval, 
akkor hamarosan találkozunk. Ebéd után jöttök, vagy 
hamarabb? 

– Szerintem egy óra múlva ott leszünk. Legkésőbb kilencre 
– mondta Eliza ezúttal már tényleg felszabadultan, aztán puszit 
lehelt az anyja homlokára, és elvonult a fürdőbe. – Szia. 

Ben háromnegyed kilenckor benyitott a szobája ajtaján. 
– Ma is ovizni mész? – kérdezte köszönés helyett. 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

Eli odaszaladt hozzá és olyan szorosan átölelte, ahogy csak 
bírta. 

– Mi a baj? Mit mondott az a lökött Rick a telefonban? 
Miért nem szóltál már tegnap? Átjöttem volna újra. Csak egy 
szavadba kerül és szétrúgom a srác hátsóját – ölelte át 
Benjamin védelmezően, és aranyszőke hajába temetve az arcát, 
felkészítette magát egy csalódott lányos kitörésre. 

De Eli csak sóhajtva hozzábújt és azt felelte: 
– Nem Rick volt az, hanem az anyám. 
– Az anyád? 
– Ühüm – szippantotta be a megnyugtató erdőillatot. – Azt 

hiszem, ma meg kell őt győznünk arról, hogy nem vagy egy 
mindenre kapható romlott lelkű szélhámos. 

– Honnan jött rá ilyen hamar anyukád, hogy milyen is 
vagyok a lelkem mélyén? – Benjamin hangtalanul nevetett. 

Eli felnézett, és a fekete szemekből egyértelműen kiolvasta, 
hogy a fiú igen jól mulat. 

– Ne poénkodd el a problémát légyszi, nem akarom, hogy az 
anyám utáljon téged. Egyébként pedig abból a tényből 
kiindulva, hogy majdnem huszonegy éves vagy és hogy velem 
barátkozol, és főbűnként hozzá kell még tennem, hogy te egy 
férfi vagy, én meg az ő tizenhét éves kislánya – szóval 
mindebből anya szerint egyértelműen az következik, hogy te 
vagy a megtestesült ördög. 

– Egy férfi? Igazán megtisztelő kategória, minthogy még 
csak húsz éves vagyok. Én még nem érzem magam 
negyvennek. Tényleg ilyen öregnek látszom? 

Liza bocsánatkérően rámosolygott. 
Ben az aranyhajú buksi tetejére fektette az állát. 
– Úgy látom, ma az egész napomat itt fogom tölteni. Csak 

néhány perc gondolkodási időt kérek, át kell szerveznem a 
délutánomat – azzal gyengéden eltolta magától Elizát, és leült 
az ágya szélére. Látszott rajta, hogy a szokásos 
fénysebességgel pörög az agya. Két perc múlva elkezdett 
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telefonálgatni, és Eliza döbbenten leste őt egy széken ülve. Öt 
embert is felhívott, kettő évfolyamtársát és három egyetemi 
tanárt, közülük az egyik Hedvin professzor volt. Lemondott 
minden programot és találkozót, hirtelen jött családi okra 
hivatkozva. Végül a hatodik hívással az édesanyját csörgette 
meg. Eli még sose hallotta vele beszélni. 

– Édesanyám, Ben vagyok. Le kell mondanom a mai közös 
ebédet. 

A vonal másik végén sajnálkozó hangok hallatszottak. 
– Tudom. Most mégsem mehetek. Fontos dolgom van, 

Elinél vagyok. 
A hang ezúttal mintha békésebbnek tűnt volna a távolban. 
– Jó, megmondom. És kérlek, ments ki a többieknél is. Este 

későn érek haza, ne várjatok rám a vacsoránál sem. Szervusz, 
édesanya. 

Ben a lány felé fordult, miközben kinyomta a telefont és 
zsebre tette. 

– Édesanyám szeretettel üdvözöl.  
– Anyukád? Engem? Azt hittem, azt se tudja, hogy létezem. 
– Amikor megtaláltalak, ő volt az első, akinek elmeséltem, 

hogy „Megvagy”. 
– És mit mondott rá? – faggatózott Eliza, nyugtalanul 

fészkelődni kezdett, aztán rémülettel a hangjában megkérdezte. 
– Most akkor mit gondol rólam? Mit hisz, mi vagyok én? … a 
… a barátnőd? 

– Nem. Tudja, hogy Eli a neved, és a harmadik ugróévedet 
töltöd a magyar foncsorfészek tükör-sulijában, és a biológia a 
mindened, különös tekintettel a mókusokra – amikor idáig 
jutott a felsorolásban, elvigyorodott, és a még mindig rémült 
tekintetű lányra nézett vidáman. – És tudja, hogy azt érzem, 
hogy „megvagy”. 

– És nem tartja furcsának ezt? Nem kérdezte meg, hogy 
mégis mit keresek én az életedben? 
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– Anyának különleges érzéke van a lényeges dolgok 
megértéséhez. Ugyanúgy érti a helyzetünket, mint te meg én. 
Megtaláltuk egymást, és ez a helyzet neki is világos mint a nap. 
A többi pedig őszerinte csak idő és türelem kérdése. 

Eliza megnyugodott. 
– Ha legközelebb beszélsz vele, mondd meg neki, hogy én is 

üdvözlöm – mosolygott melegen a fiúra.  
– Rendben, úgy lesz. De most azt hiszem, inkább a te 

anyukáddal kellene foglalkoznunk. 
– Jah – sóhajtott a lány. – És azt hiszem, neki nem kellene 

elmondanunk, hogy úgy érzed, rám találtál, mert ettől a ténytől 
azt hiszem határozottan és erőteljesen ki fog bukni. 

– Jó – mosolygott Ben. – Talán az lesz a legjobb, ha 
egyszerűen csak hagyom, hogy megismerjen. Ehhez viszont 
kezdetnek szükségünk van az egész napra, úgyhogy talpra fel! 

– Még egy ölelést, mielőtt az inkvizíció elé járulunk – 
könyörgött Eliza. 

Benjamin odalépett hozzá, és gondoskodóan átkarolta az 
ideges lányt. 

– Az oviban az ölelést okosabb lesz mellőzni, úgyhogy 
ennek itt most elégnek kell lennie estig – súgta az aranyszőke 
hajfürtökbe, és ez a bíztatás inkább szólt önmagának, mint a 
lánynak.  

 
Sajátos helyzet alakult ki a nap folyamán. Zelma ovis 

csoportjával gyakorlatilag Eliza foglalkozott egész nap, 
miközben a neki segítő Bent az aggódó anya újra és újra 
szabályosan letámadta a kérdéseivel. 

És Ben ... nos ő egész nap Ben maradt. Nem játszott 
szerepet, egyszerűen csak önmagát adta. Semmi különleges 
nem volt a Zelmának adott válaszaiban, és ha kellett, 
természetes mozdulattal törölte meg a taknyos gyerekorrokat, 
és magától értetődően Eli után nyúlt és derékon kapta, amikor 
majdnem elvágódott egy földön hagyott apró játékon 
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megcsúszva. És ezzel a természetességgel mondott nemet arra 
a kérdésre is, hogy Eliza és ő együtt járnak-e. 

– Nem. Ő nem a barátnőm. Ő egyszerűen csak Eli – felelte a 
lányáért aggódó anyának. 

Amikor bezárt az ovi, Zelma kocsiba ült, és gyorsan búcsút 
intett a fiataloknak, mert még zárás előtt oda akart érni az egyik 
boltba egy nadrágért, amit pár napja tetetett félre magának. 

– Azt hiszem, átmentem a vizsgán – nézett Ben nevetve 
Elizára, miközben hazafelé sétáltak. – Különben anyukád 
beültetett volna téged a hátsó ülésre, értem meg küldetett volna 
egy rendőrautót, hogy Párizsig kísértessen. 

Eli megkönnyebbülve kuncogott, és vidáman oldalba bökte 
a fiút a könyökével. 

 
– Milyen volt az ukrán út? – kérdezte Terc tanár úr az 

edzéshez öltözött lánytól, miközben szeretetteljes tekintettel 
végigmérte őt tetőtől talpig. Határőr körökben mester és 
tanítványa között mindig sajátos kapcsolat állt fenn a jelöltség 
ideje alatt. Terc a mesterképzőn részletesen tanult arról, 
mennyire fontos egy kezdő fiatal összes apró rezdülését 
számon tartani, az élete legparányibb részletében is kísérőül 
mellészegődni, szinte lelki szimbiózisban együtt élni a 
gyerekkel. Ritkán kapott egy mesterhatárőr egynél több jelöltet 
felnevelésre élete során. Tercnek is Mira volt az első, és 
gyaníthatóan az utolsó védence. Érthető hát, hogy amióta 
Miranda jelet kapott, és felkereste őt, ez a halovány arcú tündér 
lett a mindene. Féltette, és a nap huszonnégy órájában azon 
törte a fejét, hogyan tudná a legteljesebb felkészülést 
biztosítani a számára, hiszen az egyetem megkezdésével 
embertelenül kemény kiképzés veszi majd kezdetét. Tercben 
fel sem merült annak lehetősége, hogy Mira nem kerül be a 
határőr szakra. Eddigi rövid „közös életük” nyilvánvalóvá tette 
számára, hogy a lány magas felvételi pontszámmal bejut a 
kiképzőprogramba. Távolabbi kilátásként még azt a véleményt 
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is megkockáztatta, hogy a három éves határőr tanulmányokat 
összevontan, másfél-két év alatt elvégzi majd. Tudta, hogy az 
elfogultság beszél belőle, ám ő mégis megingathatatlanul hitt 
az ő kicsikéje zsenialitásában. – Sok munkát és még több 
örömet fog adni ez a gyerek az egyetemi kiképzőtisztjének – 
gondolta magában mosolyogva, és már most fájó szívvel 
gondolt arra, hogy alig másfél év múlva át kell adnia ezt a nem 
mindennapi kincset a számára kijelölt Tükör-Tisztnek. Persze 
azt is világosan látta, hogy amennyire fontos az ő másfél éves 
„babusgatása”, olyannyira életbevágó lesz az azt követő három 
év is ahhoz, hogy a hivatását betölteni tudó, s ettől 
kiegyensúlyozott, boldog életet élő határőr váljék Mirából. 

– Szóval - nézett a lányra továbbra is kíváncsi ábrázattal. – 
Milyen volt? Hogy tetszett az ukrán sün? 

Miranda széles vigyorral reagált a kérdésre: 
– Lélegzetelállító látvány volt, tanár úr - lelkendezett, és 

hálásan nézett mentorára. Akkor értette meg igazán, milyen 
ajándékot kapott ezzel a repülőúttal, amikor az ukrán 
foncsorfészek fölé értek, és elképedéssel vegyes izgalommal 
figyelte, amint a magyar fészek elhagyásakor tapasztalt látvány 
megismétlődik, csak éppen fordított sorrendben. Először a 
végtelen, zölden hullámzó lombtengerben előtűnt odalent egy 
halványbarna sziget, melyről hamarosan kiderült, hogy az 
ukrán fészek területét jelzi. Aztán ahogy lejjebb ereszkedtek, 
futásnak eredő sündisznók alakjai jelentek meg a barna 
szigeten. Édes kis sünikék nyüzsögtek alattuk, és ezt a 
nyüzsgést szó szerint kell érteni, mert a leszállási manőverbe 
kezdő repülő folyamatosan remegett az utasok alatt, és ezzel 
azt a csalóka képet festette a nézelődők szeme elé, mintha a 
sünök valóban mocorognának. Végül a gép leszállt egy ukrán 
fészekbeli ház tetejére, egy színes mozaikkockákból kirakott 
óriássün alakjának kellős közepébe. 

– Kezdjük néhány bemelegítő körrel - mondta a mester, és 
maga is kocogni kezdett a tanítványa mellett. – Közben 
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mesélhetsz a Lumin professzornál tett látogatásotokról és az 
ottani fészek életéről. Gondolom, sok érdekes anyagot 
gyűjtöttél a mai napon. 

Csak ki kellett nyitnia a képzeletbeli csapot az érdeklődő 
megjegyzésével, és Mirából feltartóztathatatlanul ömleni 
kezdett a szó. Beszámolójából kiderült, hogy bár a Luminnál 
töltött időt is hasznosnak ítélte, az a beszélgetés inkább Fredet 
nyűgözte le. A hableány tetszését az ukrán fészekben tett 
látogatás jobban elnyerte. 

 
 
 

12. rész 
 
 
 Amikor vége lett a téli szünetnek, és újraindult a tanítás 

az északi iskolákban is, a párperces találkozóikat általában 
praktikus ügyek elintézésére használták. 

Például Eli vitte vagy hozta a földrajzverseny anyagait 
Fanniék és a franciák között. Vagy Ben ugrott át a magyar 
koleszba, hogy feltegyen valamit a gardrób legfelső polcára, 
amit Eli még létráról is nehezen ért el, vagy beütött egy szöget 
a lány szobájának a falába, hogy Eliza feltehessen rá egy újabb 
képet. 

Időnként előfordult, hogy semmi apró munka nem akadt 
aznapra. Olyankor Ben egyszerűen bekopogott hozzá, és csak 
annyit mondott: 

– Ma még nem találkoztunk. 
Néha ez a lánynak jutott eszébe hamarabb. Olyankor ő 

ugrott át így Párizsba. 
Amikor több szabad órájuk is volt egymásra, akkor vagy a 

fiú segített leckét írni neki, vagy ő főzött a párizsi 
kollégiumban egy egyszerű vacsorát. 
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Mira már meg sem lepődött, ha Bent Eliza szobájában 
találta, és a fiú barátai is úgy kerülték ki Elit a párizsi 
kollégium függőfolyosóján, mint egy régi megszokott 
bútordarabot. 

Egy szombat délelőtt, amikor egész napos Párizs-néző közös 
programot terveztek és egy bretagne-i kiruccanást, Eli nagyon 
megijedt, hogy Benjamin kiábrándul belőle, és megszakad 
köztük ez a harmonikus kapcsolat.  

Mindig kínosan ügyelt rá, hogy az előszoba falán 
terpeszkedő óriás méretű tükröt lefedje, aznap reggel azonban 
megfeledkezett róla, annyira lefoglalta, hogy megfelelő ruhát 
találjon erre a régóta tervezett útra. Addig nézegette magát a 
tükörben az újabb és újabb nadrág-póló kombinációkat 
próbálgatva, hogy az végül fedetlen maradt, amikor a fiú 
megérkezett. 

– Bocsánat - hebegte a megriadt lány, és a függöny után 
nyúlt, hogy behúzza. Ben keze határozottan kulcsolódott a 
csuklójára. 

– Hagyd, nem zavar. 
– Képes vagy a Szembenézésre? – döbbent le Eliza. 
– Arra senki sem képes, Eli – rázta meg a fejét a fiú. - 

Engem egyszerűen csak nem zavarnak a csupasz tükrök. Ennyi. 
Gondolom, ez is a csuklójelem egyik újabb hozadéka. 

– Én képes vagyok rá. Bele tudok nézni a saját szemembe – 
suttogta Eliza, és remegő gyomorral várta a választ. Úgy 
érezte, hogy az iskolaépület tetején díszelgő, T betűt formázó 
emblémáról a ráfestett összes pillangó lakhelyet változtatott, és 
most a milliónyi lepke a gyomrába költözve lebegteti tovább a 
szárnyait.  

A fiún azonban nem látszott megdöbbenés. Eliza félelme, 
hogy a számára legfontosabb ember csodabogárként tekint 
majd rá, és távolságtartóan elhúzódik tőle, alaptalannak 
bizonyult. Ben csendes mosollyal végigsimított az 
aranyfürtökön. 
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– Panaszkodtál, hogy a jeleddel nem járnak együtt extrák, 
mókuska – játékosan összeborzolta a lány haját, hogy 
enyhítsen jól látható feszültségén. – Pedig ahhoz képest, amit 
te kaptál, az én utóhatás nélküli Vonal-ugrásaim hanyagolható 
apróságok csupán. Szembenéző lettél, légy rá büszke. Én is az 
vagyok, büszke vagyok rád. 

Bátorítóan átölelte, mire Eli megkönnyebbült nevetéssel 
megjegyezte: 

– Összenőttünk, mint az ikrek. 
– Találó hasonlat – Ben hangja megnyugtató volt, mint 

mindig, és most is ugyanaz a mély szeretet tükröződött a 
mosolyában. Eli is ezzel a szerető tekintettel pillantott vissza rá 
és szorosan hozzábújt. 

– Nem szívesen nélkülözöm a társaságodat egyetlen napra 
sem. 

Ezek a mozdulatok természetesek voltak a számukra. 
Időnként, ha valamelyikük szükségét érezte, megölelte a 
másikat. Ilyenkor úgy érezték, hogy az Egész közepén állnak.  

Olyan volt ez, mint amikor egy autó beáll a benzinkútra, és 
üzemanyagot vételez a továbbhaladásra. 

Minden ölelés ezt jelentette a számukra. Az Egészben 
elidőzve megtankoltak, és futották tovább a kilométereket, 
amíg valamelyikük üzemanyaga el nem fogyott. Olyankor ott 
állt a másik ölelő karja és kedves mosolya, hogy ismét 
feltöltődhessen energiával. Előfordult, hogy hetekig nem volt 
rá szükségük, de akadtak olyan időszakok is, amikor sűrűbben 
merült fel ennek az igénye. Például ha Mira nehezebb napokat 
élt meg éppen a Vonal blokkolásában, attól általában Eli is 
kimerült. Ha pedig már több napja csak rövid percekre tudtak 
találkozni, olyankor Ben érezte azt, hogy az Egység iránti 
vágyában „kiszáradt”. 

Eli hátrébb lépett, a fiú elengedte őt az ölelésből, és 
felsóhajtott: 

– Most megint szétesik, ami Egész. 
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A lány kedvesen, szerető törődéssel a hangjában szólalt 
meg: 

– Nekem is ez a szétválás a nehéz mindig. De itt vagyok – 
valami eszébe juthatott, mert huncut vigyor ült ki az arcára, és 
élénkzöld szeme is gyanúsan csillogni kezdett –, és ma 
különben is az egész napot együtt töltjük. Azt ígérted, hogy 
most végre a Bois de Boulogne is tényleg az útiterv része lesz, 
meg Bretagne felé menet néhány erdőt is útba ejtünk.  Lehet, 
hogy estére úgy megunjuk egymást, hogy otthagysz a mókusok 
között. 

– Csak szeretnéd Hófehérke – hahotázott Ben. – Na, irány 
az Invalidusok Dómjához. A napot történelmi áttekintéssel és 
városnézéssel kezdjük. Az őzikéidnek délutánig várniuk kell. 

– A mókusokról nem is beszélve – bugyogott fel Eliből a 
nevetés. 

 
A Tetőn ennél sokkal komolyabb hangulat uralkodott. 
Gabbir főparancsnok a Tükör-Tudósok gyűrűjében az 

összegyűjtött vizsgálati anyagok fölött tanácstalanul vakarta a 
fejét. 

– Nem találnak semmilyen ésszerű magyarázatot a 
professzor urak? 

– Mi is csak azt állapíthattuk meg eddig, amit Ön is láthat a 
feljegyzések alapján, parancsnok úr! – ingatta a fejét Dulla, a 
Tudós-Tanács rangidős elnöke. 

– Az első eset óta ugyanaz ismétlődik meg újra és újra. 
Vörösfény, a Vonal eltűnik, majd egy felvillanás, és végül a 
Vonal visszaáll alapállapotba - olvasott bele az asztalon heverő 
papírokba Gabbir. Egy morgás kíséretében tenyerével az 
asztalra csapott. Látszott rajta, hogy a türelme a végét járja. – 
Három nap múlva kezdődik a Bál. Mi lesz, ha biztonsági 
okokból le kell mondanunk a rendezvényt? Elég rossz üzenet 
lenne, bizonytalanságot és félelmet keltene az egész Tükrös 
Társadalomban. 
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– Nem kell pánikot kelteni. Ha sokat nem is tudunk erről az 
egészről, egy tényt minden jelentés alátámaszt: senkire nem 
jelent veszélyt – szólalt meg Hedvin professzor, majd 
hozzátette – Higgyék el, a megoldás pofonegyszerű, és itt van 
az orrunk előtt. Csak még nem vettük észre. 

A teremben mindenki tisztelettel nézett az álmodozó 
tekintetű professzorra. Sokan megmosolyogták őt hóbortos 
szokásai, és furcsa egyedi kutatási módszerei miatt, de elért 
tudományos eredményei alapján szakvéleménye mindenki 
számára megkérdőjelezhetetlen volt.  

– Ha Ön mondja, Professzor úr, akkor a Bálnak semmi 
akadálya – nyugtázta Gabbir főparancsnok. – Így egy gonddal 
kevesebb. De marad még éppen elég problémánk. Semmi 
szabályszerűséget nem mutattak ki a vizsgálatok, ami mentén 
esetleg továbbhaladhatnánk az okok feltárásában? 

– Semmit – rázta meg a fejét Dulla, és a többi szakember is 
fejcsóválva megerősítette ezt az állítást. 

 
– Eli, gyere már – toporgott Mira a barátnője 

fürdőszobájának ajtajában. – Hidd el, Rick ugyanolyan 
csábítónak fog tartani akkor is, ha nem kened magadra a 
második kiló szájfényt. 

– Ben azt mondta, hogy ezt a fajtát kétszer kell felvinni az 
ajkakra, öt perc különbséggel. Legalábbis ezt tanácsolták neki 
abban a parfümériában a rue de … izé, nem emlékszem az utca 
nevére. De mindegy is. Lényeg, hogy megkértem, vegyen 
nekem egy jó szájfényt a ma esti alkalomra, és ezért valami 
jóhírű helyre mentünk vásárolni. Tudta, hogy ez a mai este 
fontos lesz nekem. 

– Ha nem indulunk el most azonnal, lekéssük a moziban a 
vetítés kezdetét, és akkor Rick semmit se fog látni a pipától. 
Még a szájfényedet se. Fred meg az én fejemet szedi le, hogy 
miért nem rúgtalak fenékbe, hogy igyekezz. De a faliképeden 
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fészkelő cinke a tanúm rá, hogy megteszem, ha két pillanaton 
belül nem húzunk el ebből a szobából. 

Eli végre kijött a fürdőből. Arca piros volt az izgalomtól, a 
szája pedig pont úgy fénylett, ahogy az a nagykönyvben meg 
van írva. 

– Mi lesz, ha ma sem történik semmi? Már hónapok óta csak 
kerülgetjük egymást. Nem kéne már továbblépnünk? 

– Nyugi, kiscsaj, csak lazán. 
– Mi van?! – csattant fel izgatottan és egyben dühösen Eli. – 

Már te is ezt szajkózod? Tegnap a Bois de Boulogne-ban Ben 
is egyfolytában ezt a szöveget lökte nekem, ha szóbahoztam a 
mai duplarandit: „Lazán, lazán”. Ti összefogtatok ellenem? 
Tisztára kiborítotok. 

– Nyugi már, kiscsaj – fogta meg a vállát Miranda. – Ha 
tegnap is ilyen idegbeteg voltál a mai program miatt, akkor 
nem csodálom, hogy Benjamin is azt tanácsolta neked, hogy 
lazán. Amúgy meg azt mondtad, hogy megígérte, hogy 
szorítani fog neked ma este, nem? Akkor már hárman vagyunk, 
akik drukkolunk, hogy összejöjjetek végre Rickkel. Mert ha 
nem vetted volna észre, mi ketten is ezt szeretnénk Freddel, 
különben nem szerveztük volna négy személyesre a Bál előtti 
utolsó szabad estét, hanem kettesben romantikáznánk valahol 
nélküled. Szóval, NO PARA, kiscsaj. 

– És ha ma nem sikerül? Ha a Bálon aztán Rick összejön 
majd egy dögös amerikai bigével, vagy egy ázsiai szépséggel? 

– Elég. Kifelé! – elégelte meg az önrémítgetést Mira. 
Eli sóhajtott egyet, és megadóan lépkedett utána a folyosón. 
Fred és Rick a mozi előtt vártak a lányokra. A jegyeket már 

megvették, és vadul integettek, amikor szívük hölgyei 
befordultak végre a sarkon. 

Rick tenyere izzadt, ideges volt. Érezte, hogy ma végre 
valaminek történnie kell. Az elmúlt hetekben szinte mindennap 
csináltak valamit együtt Elizával. Közösen ebédeltek, együtt 
mentek át a könyvtárba kölcsönözni, vagy legutóbb például a 
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szobájában is járt, amikor Eli felajánlotta neki, hogy Bennel 
átküldheti Párizsba az aznap összegyűjtött töri anyagot. 
Amikor ott egy percre kettesben maradt azzal a párizsi sráccal, 
még ő is bátorította, hogy van a lánynál esélye. Igaz, csak 
finoman célzott rá, hogy ugye tudja, hogy Eli milyen 
szimpatikusnak tartja őt. De nem mondta volna, ha nem így 
lenne, nem igaz? Ő elég jól ismeri Elizát. A báli előkészületek 
alatt viszonylag sokat dolgoztak együtt, és úgy tűnt, elég jóban 
vannak. 

Mira és Fred sokatmondóan összenéztek. Szavak nélkül is 
ugyanarra a véleményre jutottak: ezek itt ketten olyan 
idegesek, hogy sürgősen ki kell találni valamit, mert még 
emiatt szúrják el a dolgot. 

Jelenleg kaptak másfél óra haladékot mindannyian, de a film 
után jön a közös vacsora, és ott már lépni kell. 

A nézőtéren kialudtak a fények. Fred átkarolta barátnője 
vállát, és összebújva nézni kezdték a vígjátékot. 

– Ha megfogná a kezemet… – gondolta Eli. 
– Ha meg merném fogni a kezét…  - fészkelődött Rick. Vett 

egy nagy levegőt, és már nyúlt volna érte, amikor Eliza 
felemelte a kezét, megtornáztatta zsibbadt ujjait, és a karfától 
elég messze az ölébe ejtette. 

A mozi nem bizonyult szerencsés helynek. 
A film vidám volt, és mindenkiben képes volt feloldani a 

feszültséget. Mindenki másban, csak bennük nem. 
Az étterem felé vezető úton, a lány Ben szavaira emlékezve 

próbálta nyugtatni magát:  
„Nyugi, Hófehérke, csak lazán. Szerintem bejössz annak a 

srácnak. Láttam rajta, amikor áthozta hozzád a párizsi 
töriseknek szánt anyagát. Csak lazán, hagyd megtörténni a 
dolgokat. Aminek zöld utat kell kapnia, az zöld utat is kap az 
életben mindig.” 

– Oké – sóhajtott magában Eli. – Csak lazán. 
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A vacsora finom volt, de a társalgás kínosan döcögött. A 
totális beégéstől csak az mentette meg őket, hogy Mira és Fred 
kisegítették a társaságot.  Eliza és Rick aznap este legalább egy 
dologban egy hullámhosszra tudtak kerülni: mindketten 
végtelenül irigyelték a csokifiút és a hableányt, akik 
harmonikus és kiegyensúlyozott boldog párként bármiről 
fesztelenül el tudtak társalogni egymással és a körülöttük 
ülőkkel. 

Amikor a kolesz előtt a lányok elköszöntek, Rick tett egy 
utolsó kísérletet. A szokásos két búcsúpuszi után Eli haját a 
füle mögé akarta simítani, de a lány a közeledő kéz láttán egy 
hajszálnyit hátrébblépett és alig észrevehetően megrázta a fejét, 
bár maga sem értette, miért tesz olyat, aminek pont az 
ellenkezőjére vágyik hetek óta. 

 
Vége. Ennyi volt. 
Eliza csak ült az ágy szélén. Üres volt az agya. 
Már másodszor csörgött a telefonja, mire felfogta, hogy 

bejövő hívása van. 
– Szia, Hófehérke, hogy ment a randi? – a megnyugtató 

hang a telefonból a lelke legmélyéig leszaladt, és feloldotta az 
oda leszorult könnyeket.  

Kinyitotta a száját, de nem jött ki hang a torkán. Csak a 
könnyek kezdtek némán peregni gyönyörű élénkzöld szeméből. 

– Aha, értem – hallotta a fiú hangját, aztán a vonal 
megszakadt.  

Nyílt az ajtó, és Benjamin lépett be rajta. Eli odaszaladt 
hozzá, átölelte, és most már hangosan zokogott. 

– Nem sikerült. Érted? Egyszerűen nem ment és kész – sírt 
bele a fiú pulóverébe. 

– Tudom, milyen. Ismerem ezt az érzést. Velem is történt 
már ilyen – melegen átölelte a szipogó lányt, és szokás szerint 
a feje búbjára fektette az állát. 
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– Tényleg? – hallatszott a pulóveréből az elcsukló, 
reménykedő hangú kérdés. 

– Aha. Attének hívták a lányt. Ausztráliában ugyanabba a 
gimibe jártunk. Ideális pár lehettünk volna. Okos volt és csinos. 
És melegszívű. Az együtt megírt házi dolgozatainkkal 
rendszeresen taroltunk. Szuper hangulatban töltöttünk minden 
közös percet. Aztán, amikor azt az utolsó lépést meg akartuk 
tenni, nem ment. Egyikünknek sem. 

– És aztán? 
– Aztán semmi. Minden ott maradt, ahová addig eljutottunk. 

Egy centivel se jutottunk tovább a szimpla barátságnál. Anya 
szerint van ilyen.  

– Tényleg? 
– Szerinte az élet tele van ilyen nem-tudom-miért-nem-lett-

belőle-semmi kapcsolatokkal. Bár ő elég szerencsés életutat 
tudhat a magáénak. Már harmincöt éves korában megtalálták 
egymást apával. 

– Ilyen fiatalon férjhez ment? És működik? 
– Igen – mosolyodott el Ben. – Én vagyok az ötödik gyerek. 

Kilencen vagyunk testvérek.  
– Hűha! – nézett fel Eliza. 
– Egyszer elviszlek haza. Tetszeni fog. Egyébként jövőre 

lesz a harminc éves házassági évfordulójuk. A nővérem, Erina 
már titokban most szervezi az ünneplést, a saját esküvője utáni 
hétvégére tervezi anya felköszöntését, miután hazajöttek a 
nászútról. Nagy durranás lesz, elhiheted. 

– Én még hetven évesen is egyedül leszek. Akkor meg már 
vénlánynak fog csúfolni mindenki. 

Újra belefúrta az arcát abba az erdőillatú pulóverbe. Aztán 
így folytatta: 

– De ígérd meg nekem, hogy a gyerekeid szeretni fognak 
engem, és ha meglátogatlak, mindig a nyakamba fognak 
ugrani, mintha mondjuk a szeretett nagynénikéjük lennék. 
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– A gyerekeim nevében nem ígérhetek semmit – kuncogott 
Ben. Aztán vigasztalóan megsimogatta Eliza haját. – De a 
magam részéről mindent megteszek majd, hogy tiszteljenek és 
szeressenek. 

– Jó – mormolta Eli, és ha lehet, még jobban befészkelte 
magát abba a pulóverbe. – Fogadott nagynéninek lenni egy 
fokkal jobb jövőkép a semminél. Mivel nekem nincs testvérem, 
ezért te vagy ennek megvalósítására az egyetlen esélyem. 

– Lazíts, Hófehérke – suttogta szeretetteljesen Ben a hajába. 
– Még van bőven időd, ne görcsölj ezen. Huszonhárom év 
múlva, ha elérted a negyvenet, és eladó sorba kerülsz, 
visszatérünk rá. 

– Oké, de ne feledd, neked már csak tizenkilenc éved van 
addig. Aztán ha betöltötted azt az oly buzgón emlegetett 
negyvenet, benyújtom az igényemet néhány tündéri 
unokahúgra és unokaöcsre. Mindkét fajtából legalább hármat 
kérek. 

– Alábecsülsz, Hófehérke. Elfelejtetted, hány testvérem van. 
Már csak a családi hagyomány is megkövetel négy-öt gyereket 
nemenként – mosolygott a fiú. 

– Velem lehet alkudni – dünnyögte Eliza, és jólesően 
teleszívta a tüdejét a fiú körül lengedező friss erdőillattal. 

 
 
 

13. rész 
 
 
Laudi felnézett az épület homlokzatára. Most közelebbről is 

szemügyre vehette azt az emblémát, amelyet a távolból pár 
hete T betűnek nézett. Még mindig annak látszott, de innen már 
azt is megfigyelhette, hogy az embléma apró pillangók ezreit 
ábrázolja, amint szín szerinti csapatokba tömörülve éppen 
felszállni készülnek. Minden lepke egyszínű volt, egy-egy 
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színes foltban csak tiszta kék, vagy csupa piros, zöld, esetleg 
sárga szárnyúak. 

Tudta, hogy nem kellene itt lennie, de lehetetlen volt 
szabadulni ettől a láthatatlan vonzástól. Már nem elégítették ki 
a birtok fái, már erőtlennek tűntek számára a Park növényei. 
Megmagyarázhatatlan módon, teljes bizonyossággal érezte, 
hogy itt várja valami. És ő nem tudott tovább ellenállni annak a 
kényszernek, hogy megkeresse. 

Vett egy nagy levegőt, és belépett a bejárati ajtón. 
Azt hitte, bonyolult lesz megtalálnia Eliéket, de az első 

Tükrös Tinédzser, akibe belebotlott, meglepően könnyen 
bevette azt az orosz akcentussal magyar nyelven előadott fedő 
sztorit, hogy ő Moszkvából jött, és Eliza Frolit keresi, akivel 
szeretne egy kicsit magyarul beszélgetni, hogy mindketten 
csiszoljanak a nyelvtudásukon. Az ismeretlen Tükrös lány 
felvilágosította, hogy a legtöbb délutáni fakultációs órának már 
vége van – ez megmagyarázta, miért vannak olyan kevesen az 
épületben –, és Eli valószínűleg már a kollégiumban pihen. A 
pontos szobaszámot nem tudta megmondani Laudinak, de 
szívélyesen útbaigazította a kollégium felé. 

Klaudia megkönnyebbült szívvel baktatott át az udvaron a 
tanácsolt irányban. Hát ez megy, mint a karikacsapás! 

A koleszban azonban már nem volt ekkora szerencséje. A 
szőke hajú Tükrös fiú, akitől oroszos magyarsággal 
megkérdezte, melyik szobában lakik Eliza, pechjére nem 
beszélt magyarul. 

– Bocsi, de én nem tanulok magyarul, én franciás vagyok – 
felelte tükrös nyelven, Klaudira mosolyogva, amiből a lány egy 
szót se értett. Így aztán elég kínos kényszerhelyzetbe került. 
Megismételte előbbi kérését, külön kihangsúlyozva a Moszkva 
és az Eliza neveket.  

A srác megütközött rajta, hogy mit fölényeskedik itt ez a 
vöröske a magyar nyelvtudásával, és nem túl barátságosan 
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elüvöltötte magát az aulában. Hangja ijesztően verődött vissza 
két emelet magasságig a falakról. 

– Hé! Valaki nem látta Eli Frolit?! Egy orosz fészkes csaj 
keresi. Egy hibbant kis vörös, aki csak magyarul hajlandó 
beszélni! – tette hozzá ordítva, nem igen titkolva hirtelen 
támadt ellenszenvét. Szerencsére Laudi ebből se értett egy 
kukkot sem, így nem sértődhetett meg rajta. 

Az első emeleti függőfolyosóról dübörgő léptekkel rohanni 
kezdett valaki a földszint felé. 

– Jövök! – kiáltotta egy dühösnek tűnő hang, minden 
kétséget kizáróan a döngő léptek gazdája. 

Klaudit megkönnyebbüléssel keveredő menekülési ösztön 
kerítette hatalmába. Ez Rick hangja! Ha már valaki megmenti a 
lebukástól, miért pont ez az alak?! 

De nem volt sok választása, nem mozdulhatott. Várta a 
felmentő sereget, ami egy kényszeredett, barátságos mosolyt 
magára erőltető, de valójában dühtől szikrázó szemű fiú 
személyében ebben a pillanatban le is érkezett a földszintre. 

– Helló, de jó, hogy ilyen hamar ide tudtál érni – mondta 
Rick jó hangosan tükrösül, hogy körülöttük mindenki 
hallhassa, és ezzel élét vegye a lány gyanús megjelenésének, 
miközben legszívesebben megfojtotta volna ezt a szemtelen és 
vakmerő földlakót. 

Laudi megrémült a fiú szavai mögött feszülő haragtól, és 
enyhíteni próbálva a kitörés előtt álló égiháborút, gyorsan 
belenyúlt a zsebébe, elővette az erdőbeli első találkozásukkor 
Ricktől kapott csuklóvédőt. Átnyújtotta neki, remélve, hogy 
ezzel megenyhítheti őt. 

– Ezt visszahoztam. Köszi, hogy kölcsönadtad.  
Legnagyobb rémületére éppen az ellenkező hatást érte el 

vele. Az aulában ténfergő, magyarul tudó Tükrösök közül 
néhányan elismerően füttyentettek, az egyik bátrabb srác pedig 
hangosan megjegyezte tükrös nyelven: 

– Csinos a barátnőd, Ricardo. 
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Rick elvörösödött, majd ha lehetséges, még az eddiginél és 
mérgesebb tekintettel, fenyegetően nézett rá, és magával 
rángatta Laudit. 

– Gyere velem, Eliza már nagyon vár – megeresztett egy 
műmosolyt, hogy a látszatot amennyire lehet, megőrizze. – 
Hogy fog majd neked örülni! 

Klaudia felnézett. Az épület belsejének a középen állt, előtte 
széles lépcső futott felfelé. A lépcsősor felett és annak két 
oldalán széles sávban fel lehetett látni az elérhetetlenül távoli 
plafonig. Az emeleten függőfolyosó húzódott végig mindkét 
oldalon. Laudi nem tudhatta, hogy ez az épületszerkezet 
általánosan jellemző a tükrös intézményekre. A bal és jobb 
oldal közötti átjárást az a keresztfolyosó biztosította, amely a 
lépcsősor tetején kialakított pihenőn keresztül vezetett egyik 
oldalról a másikra. Az is könnyítette a közlekedést, hogy ezek a 
függőfolyosók egyetlen körfolyosó részét képezték, ellipszis 
alakban építették meg őket az épület belső falába, így a két 
végén egy-egy ívelt átjáró is segítette a szabad átjutást az 
ellenkező oldalra. 

A függőfolyosókon a biztonságot egy másfél méter magas, 
sűrűn rácsozott, mézszínű korlát biztosította. A rácsozatot 
milliónyi nyomtatott nagy T betű alakú motívum alkotta. 

Ez a védőfal, mint egy aranykarika, futott körbe az épület 
belső falán emeletnyi magasságban. A diákok maguk közt 
aranyabroncsnak nevezték, és mindannyiukat a Földet átfogó 
Vonalra emlékeztette. 

A felbőszült fiú szabályosan végigvonszolta a lányt az első 
emelet folyosóján, és az utolsó előtti ajtón belökte a saját 
szobájába. 

– Itt maradsz, megértetted? 
Klaudi megszeppenve bólintott. Rick kisietett és erőteljesen 

bevágta maga mögött az ajtót. 
Amint magára maradt, a félelme tovaszállt, és 

elhatalmasodott rajta a zaklatottságán is felülkerekedő 
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kíváncsiság. Körülnézett a szobában, és tekintete azonnal 
megtalálta a fehér színű tulipánt a középre állított asztalon a 
fehérmázas cserépben. Percekig csak nézte, képtelen volt 
megmozdulni, annyira lenyűgözte a látvány. Amikor végre 
összeszedte magát, odalépett és megsimogatta. 

– Végre – motyogta elégedetten, miközben újra és újra 
végigfuttatta cirógató kezét a szirmokon és leveleken. – 
Megvan a tökéletes növény. 

Ekkor kinyílt az ajtó, és Rick, nyomában négy emberrel, 
berontott a szobába. A jövevények félkörbe álltak és szótlanul 
bámulták. Elizát és Mirát már ismerte közülük, a két fiút 
azonban, akik leplezetlen érdeklődéssel bámulták őt, még sose 
látta. 

Eliza szólalt meg először: 
– Szia. 
Mivel Klaudi láthatóan meg volt ijedve, és egy szót sem bírt 

kinyögni, Eli igyekezett enyhíteni a szobában vibráló 
feszültségen. 

– Ő itt Fred, az osztálytársunk és barátunk – mutatott a 
csokibarna bőrű fiúra, majd a másik, fekete hajú srácot is 
bemutatta – ez pedig itt Benjamin, aki egyetemista Párizsban. 

– Helló – üdvözölte őket félénken Laudi. 
– Szóval te vagy az a titokzatos vörös hajú földlakó – szólalt 

meg könnyed, társalgó hangnemben Ben. A megállapítását 
kísérő barátságos mosoly végképp eloszlatta a lány ijedtségét. 

– Mi az, hogy földlakó? – kérdezett vissza. 
– Talán már feltűnt neked, hogy van valami nagyon furcsa 

ezen a környéken – kezdett a magyarázkodásba Eliza. 
Laudi szájtátva hallgatta a kimerítően részletes ismertetőt a 

tükrös és földlakó lét párhuzamos létezéséről. Különösen a 
Tükör-Tulipánokról szóló rész keltette fel az érdeklődését. 

– Ennek itt gyönyörű színe lesz – lelkendezett, miközben 
egy pillanatnyi szünet után tovább simogatta az asztalon álló 
virágot. 
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– Milyen színre változik? – kérdezte mohó kíváncsisággal 
Rick. 

Laudi felnézett a tulipánról, és meglepődött ezen a heves 
reakción. A körülötte állók arcát végigmérve szembesült a 
többiek döbbenetével, meglepődésével, és leplezetlen 
érdeklődésével. Mi az? Valami szokatlant mondott volna? 

– Mi van? – kérdezte őket nyugtalanul, és értetlenül. 
Felhőtlen lelkesedése kissé lelohadt. 

– Senki nem tudja, milyen lesz a tulipánja végleges színe, 
amíg be nem tölti a huszonegyedik életévét – magyarázta Eliza 
segítőkészen. – A Tulipán-Színeződés a szülinapunk végén 
történik meg naplementekor. Amikor eltűnik a Nap az égről, a 
fehéret felváltja az a szín, amelyik legjellemzőbben kifejezi a 
felnőtté vált fiatal Tükrös egyéniségét. Mindig izgalom övezi 
ezt az eseményt, és nagy  ünneplés követi. 

– Na, milyen színű lesz? – vágott a magyarázó szavakba 
türelmetlen ingerültséggel Rick. 

Klaudia azonban nem hagyta magát sürgetni, kérdő 
tekintettel nézett Elire: 

– Ha ezt most elárulom neki, az olyan, mintha mondjuk 
előre kikotyognám, hogy ki mit fog kapni ajándékba 
karácsonykor? 

– Aha, sőt még olyanabb – bólintott Eli. 
– Bocs, akkor azt hiszem, nem mondhatom meg – 

mosolygott mentegetőzve Ricardora a vöröshajú. 
Rick arca nagyon morcos lett. 
– Mondtam már nektek a múltkor is, hogy száműzzük innen 

ezt a vörös boszorkányt – dohogta a többiek felé fordulva. – De 
nem hallgattok rám. 

– Azt mondta, hogy gyönyörű színe lesz a virágodnak – 
békítgette Miranda. – Hallhattad. Örülj neki, mi még ennyit se 
tudunk a miénkről. 
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Laudi még sokáig a kollégiumban maradt, Eliza átinvitálta a 
saját szobájába, ahol egy csajos estét tartottak hármasban 
Mirával.  

– Én is szeretek lelkeket cirógatni – mondta Eliza Laudinak 
miközben felkuporodott az ágyára és egy kézmozdulattal 
felajánlott két helyet maga mellett a többieknek is. – De el kell 
ismernem, hogy a léleksimogatásban utánozhatatlan 
mélységeid vannak. 

A tükrös lányok további részletekkel is szolgáltak saját 
életvitelüket illetően. Klaudia meglepő könnyedséggel tudta 
elfogadni ezt a másságot.  

– Beszélnünk kell neki a Tükör-Táncról is – mondta 
Elizának a mesélésbe egyre jobban belelkesülve Miranda. 

A két tükrös lány egymás szavába vágva magyarázni 
kezdett, Laudi csak kapkodta a fejét. 

– A Bálon táncolják. 
– A tükrösök szeretik a klasszikus és a modern táncokat is. 
– A keringőtől a rapig minden jöhet. 
– Mint minden másban, ami megtanulható, a tükrösök a 

táncban is nagyon jók. 
– Van egy tánc, a Tükör-Tánc, amely minden Egyenlítői Bál 

elmaradhatatlan része. Ez mind közül a legizgalmasabb. 
– A fiatalok hónapokig készülnek rá. A vállalkozó 

szelleműeknek keresniük kell hozzá egy párt valamelyik tükör-
suliból. 

– A tanároktól is lehet névsorokat kapni, amiket más iskolák 
küldtek a párt keresők nevével, és a neten is van egy Tánc-Társ 
kereső oldal, ahová felteheted magad, illetve kiválaszthatsz 
valakit a fenn lévő kínálatból. 

– Minden tükör-középiskola és tükör-egyetem szervez 
tánctanfolyamokat a Bálra való felkészülés időszakában, 
szeptembertől januárig. És egyénileg is lehet gyakorolni, sőt 
nagyon ajánlott. Az alaplépéseket mindenkivel 
begyakoroltatják, aztán külön tanítják a fiúkat és a lányokat. A 
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srácok bonyolult koreográfiát gyakorolnak be – minden évben 
más és más lépéskombinációkat –, a lányok pedig 
utánzógyakorlatokat végeznek. Aztán összeeresztik a párokat, 
és a lányoknak a fiúk mozgását tükörképként követve kell 
táncolniuk. 

– A srácok a Bál előtt három nappal megkapják az aktuális 
Bálhoz az eltáncolandó lépés- és mozgássort, ezt persze nem 
árulják el nekünk, egyedül gyakorolnak rá a szobájukban, mi 
pedig izgulhatunk a Bál végi bálig. Ez a tánc, és az erre való 
felkészülés is tulajdonképpen az összefogást, az iskolák 
egymás közti együttműködését hivatott szolgálni és erősíteni, 
sokan választanak más iskolából, gyakran másik féltekéről párt 
maguknak. 

– Én Fredoval fogom előadni a Tükör-Táncot a most 
következő Bálon – pirult el Miranda, majd lemondóan 
legyintett egyet, rosszalló pillantást vetve a zavarán vigyorgó 
Elizára –, Eli pedig még nem tudja, fel merje-e kérni Ricket, 
vagy gyáva nyúl módjára Benhez szaladjon kuncsorogni. 

– Rick? – sóhajtotta Eli bánatosan. – Az a hajó lehet, hogy 
már elment, elszúrtam, totál béna vagyok. Talán még 
helyrehozható a dolog, de beismerem a gyávaságomat. Már 
megbeszéltük Benjaminnel, hogy idén ő lesz a párom. 

Klaudia még órákig hallgatta a tükrös lányok beszámolóját. 
Zsongott a feje. És fokozódó izgalma mellett egyre inkább 
eluralkodott rajta az a megnyugtató érzés, hogy megtalálta az 
utat.  

Gőze sem volt, hogy tulajdonképpen hol van és merre tart, 
ha ez egy valódi utazás lett volna, még a várost sem tudta volna 
belőni, nemhogy az utcát és az égtájat, amerre halad. De azt 
mély meggyőződéssel kezdte hinni, hogy erre akar menni 
tovább. Csak megmondaná végre valaki vagy valami, hogy 
merre van ez az erre! 

– Hogyan alakultak ki a Tükrösök? – kérdezte meg 
váratlanul. 
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Mira tanácstalanul megvakarta a fejét, és egy „erre meg mit 
feleljek” grimasszal Elizára nézett. 

– Te tudod, hogyan alakultak ki a földlakóak? – dobta vissza 
a labdát végül. 

– Mármint az emberek? – most Klaudi bizonytalanodott el. 
– Hát … biztos ti is hallottatok már az evolúcióról… 

– Nem ezt kérdeztem. Engem konkrétan a földlakó létforma 
eredete érdekel – adott hangot tiltakozásának a hableány. 

Eliza eddig szótlanul hallgatta őket, de látszott, hogy figyel, 
arcán töprengő kifejezéssel kapcsolódott be a beszélgetésbe: 

– Furcsa éppen a te szádból hallani ezt a kérdést, Laudi. 
Hiszen a földlakók közé tartozol, akik még a valóságban nem 
létező lények létének kezdetét sem feltétlenül firtatják. Zavart-e 
valaha, hogy nem tudod, honnan származnak a tündérek, 
akikről pici korodban anyukád esti mesét mondott neked? 
Vagy a most divatba jött vámpírfilmjeitek népszerűségét 
csökkenti-e, hogy sokszor nem is derül ki belőlük, hogyan 
alakult ki az a létforma? És hogy földhöz ragadtabb példával 
éljek, sok földlakó nemzet máig keresi a saját eredetét, egymást 
cáfoló nyelvtörténeti és tárgyi bizonyítékokat felsorakoztatva.  

– A Tükrösök egyszerűen csak mindig is voltak – élénkült 
fel Miranda. – Persze nekünk is megvannak a magunk 
legendái, szívesen adok kölcsön a mítosz és a valóság határán 
billegő történetekkel teli könyveket, ha unalmas estéken 
olvasással szeretnéd múlatni az időt. A tükrös élet keletkezését 
illetően azonban tuti nem leszel ezektől okosabb. 

– A legmegfoghatatlanabb és mégis leghitelesebb 
megállapításokat a Tulipános Könyvben találod rólunk – vette 
át a szót Eliza. – Ennek megértéséhez és befogadásához 
azonban jó nagy adag hitre van szükség. Bár azt hiszem, ez 
tőletek sem idegen, nektek is vannak olyan könyveitek, 
amelyeknek a valódi értékét hit nélkül ti sem vagytok képesek 
feltárni, és a céljaitok elérése érdekében kiaknázni. 
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– Tökéletesen értem – mondta Klaudia, és elvigyorodott – és 
ugyanakkor, amit magyarázatul adtál, az egy nagy kupac 
„nesze semmi fogd meg jól”. 

– Üdv az emberiség klubjában – kuncogott Mira. – Látod, 
több bennünk, Tükrösökben és földlakókban a közös, mint első 
nekifutásra gondolnád. 

– Mondd, arra is hasonló magyarázattal szolgálnál, hogy 
mitől van az a T betűs csuklójeletek? Ránézésre nem 
mesterségesen létrehozott tetkónak látszik, vagy tévednék? 
Ezúttal Eliza kezdett bugyborékoló kuncogásba. 

– Ráhibáztál. Nem tetkó, így születünk. És amiatt szürke a 
színe, amiért léteznek fehér emberek, feketék, sárgák és 
rézbőrűek. Ha pedig konkrétan az érdekel, miért pont T betűre 
emlékeztető alakja van, és miért éppen a csuklónkon, hát… van 
rá egy tipikus női válaszom: azért mert csak – mire eddig jutott 
a válaszadásban, Eli kuncogása széles vigyorrá terebélyesedett. 
– A Tükör-Testvérek jelét persze könnyebb megérteni, az ő 
jelük összeolvad a Vonalat és a kettészakított Föld két 
félgömbjét ábrázoló szimbolikus jellé az Olvasztó Szertartás 
közben. A többiek csuklójele pedig talán ennek eltorzult, korcs 
változata lehet. Észre fogod venni majd azt is, hogy az 
idősebbek jele sötétebb szürke, mint a miénk. S mielőtt egy 
újabb „miért” hagyná el a szádat, erre is van egy 
viszontkérdésem: a földlakó öregek miért őszülnek meg? 

– Látod? Mi Tükrösök is emberek vagyunk – Mira 
kötekedő, ám továbbra is jóindulatú évődéssel folytatta. – 
Érdekes, hogy a te földlakó agyad hamarabb beveszi a mitikus 
lények mibenlétét, mint azt a létformát, amely alapjaiban nem 
is különbözik annyira a tiétektől. Földlakó emberként, meg 
kellene értened a tükrösség természetét. 

Az indoklást eleinte összehúzott szemöldökkel hallgató 
Laudi most már maga is mosolygott, és jókedvűen, bár 
némiképp bosszankodva válaszolt: 
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– Azért van egy kis különbség. A vámpírok, tündérek, 
démonok és egyéb ínyencségek időtlen idők óta a kultúránk 
részét képezik, míg a tükrösök létéről a leghalványabb 
sejtésünk se volt eddig. 

– És ennek így is kell maradnia, hogy védelmet biztosítson a 
számunkra. Persze az, hogy nem engedjük nektek, hogy nevet 
adjatok az olyanoknak, mint mi, még nem jelenti azt, hogy 
teljesen elzárkóztunk tőletek. A kimondatlan szavak szintjén 
nagyon is részét képezzük a mindennapjaitoknak. Sok 
szempontból mi vagyunk az érem másik oldala. Segítünk a 
felborult egyensúly helyreállításában, a helyes arányok 
fenntartásában. Ha túlteng bennetek a háborúskodás kényszere, 
beállunk a kisebbségben maradt békepárti földlakók mellé. A 
támogatásunk számos vérengzést akadályozott meg a 
történelem folyamán. Ha mi nem képeznénk szerves részét a 
léteteknek, akkor a cipőt és zoknit is le kellene most vetned, 
hogy összeszámold az ujjaidon, hány világháború söpört volna 
végig ez idáig a Földgolyón. Vagy lehet, hogy már egyikünk se 
élne, hogy számolni kezdjen. 
Laudi felállt és leemelte a barna borítójú könyvet Eli polcáról. 
A tükrös lányok azt állították, hogy ez a gondolatgyűjtemény, a 
Tulipános Könyv, egy útmutató az élet nagy kérdéseihez. 
Végigpörgette a lapokat az ujjai között, a tartalomjegyzékhez 
érve látta, hogy a könyv hat egységből áll, amelyeket itt 
virágoknak neveznek, és minden virág újabb hat kisebb 
sziromra bontható tovább. 

– Ebben minden benne van, amire az embernek szüksége 
lehet? Válaszokat találok az összes kérdésemre? – sorolta a 
kételyeit. – Létezik egyáltalán olyan könyv, vagy bármi, 
esetleg bárki más, aki vagy ami mindenre megoldást tud 
nyújtani?  

Eliza szokatlanul csendesen válaszolt. 
– Magam sem tudom – Mira tanácstalan arcára pillantva 

helyesbített. – Mi magunk sem tudjuk. 
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– Ha engem kérdezel – vette át a szót Mira –, belül úgy 
érzem, sokkal könnyebb lenne az életem, ha hinni tudnám, 
hogy a könyv útmutatásai képesek végigvezetni a következő 
százötven éven. A Tükrös felnőttek szerint alkalmas rá. De 
tanácstalan vagyok, mert ők sem hisznek benne elég komolyan. 
Kevesen fűzik fel az életüket a könyv életvezetési tanácsaira, 
igaz, akik megteszik, boldogabbak, és Teljesebb életet élőnek 
tűnnek, mint a többiek. A kérdés az, hogyha tényleg ez a 
megoldó kulcsok lexikonja, miért nem élnek eszerint 
mindannyian. 

– Ha valami nagyon nehéz vagy nagyon fáj, bele szoktam 
lapozni a Tulipános Könyvbe, és megnyugtató gondolatokat 
találok – szakadt ki Elizából a beismerés. 

– De hogy mindenestől elfogadjam egy életre mindazt, ami 
benne van?... Hát engem még nem győztek meg erről teljesen – 
tette hozzá Miranda is őszintén. 

A földlakó lányt megdöbbentette új barátnőinek ilyen fokú 
bizonytalansága, de ez nem tántorította el attól, hogy továbbra 
is ebben az irányban kell keresnie a Megoldást. Mielőtt 
elköszönt, bevallotta Elinek, hogy az Ugrás látványát, 
amelyben a mai ittléte alatt többször is része volt az aulában és 
a folyosókon, lenyűgözőnek tartja és képtelen betelni vele. 

Aznapi élményein eltöprengve hazafelé tartott, a magyar 
foncsorfészek főutcáján, és elgondolkozva nézte a tükrös 
település házait.  

– Mint egy tipikus magyar falu – gondolta magában. – Úgy 
tűnik, nincs benne semmi különös, mégis érezni valami pluszt 
a levegőben. 

Beléhasított a döbbenet, mert ekkor jött rá, hogy egyszer 
már átélte ezt egy olasz falucskán áthaladva is, egy nyári 
családi vakáció alkalmával. Tulajdonképpen akkor kezdett 
benne ébredezni az a fájó nyugtalanság, a vágyódás az addigi 
életéhez képest valami teljesebb után. 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

– A hely szelleme teszi ezt veled – viccelődött vele az anyja, 
amikor a nyaralás alatt megemlítette neki, milyen hatással volt 
rá az a hely. 

Klaudia most, a magyar fészek utcáin baktatva, végre 
megértette, hogy ami őt ezen a nyugalmat kereső úton 
elindította, az tényleg annak az olasz tükrös falunak, annak a 
helynek a szelleme volt. 

 
 
 
 

14. rész 
 
 
A Bál minden évben a nulladik nappal kezdődött. A világ 

minden pontjáról megérkeztek a tükör-iskolákat képviselő 
gimnazisták és egyetemisták, és a rendezvényt megtisztelték 
jelenlétükkel a Tükör-Testvérek is. 

A Bál lebonyolítására két helyszín is készen állt. Mindkettő 
viszonylag közel helyezkedett el a Vonalhoz, egyiket az északi 
féltekére építették, a másikat a délire. A nulladik nap reggelén 
kisorsolták, hogy abban az évben melyik félgömbön rendezzék 
meg a nagy eseményt. 

Eli és Miranda már reggel hét órakor útra készen vártak 
csomagjaikkal a földszinti társalgóban. Szokás szerint nyolckor 
mondta be a Tükrös-Rádió a sorsolás eredményét. 

A diákoknak édes mindegy volt, hová kell ugraniuk, hiszen 
ők abban a kivételes életkorban voltak, hogy szabadon 
közlekedhettek mindkét féltekén. A tanáraik viszont feszülten 
várták a nyolc órát. 

A felnőttek részéről illetlenség lett volna a sorsolás előtt 
becsomagolni, így a nulladik nap menetrendje minden évben a 
következő, sajátságos módon zajlott: 
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- pontban nyolckor bejelentették, melyik félteke nyerte a Bál 
rendezésének jogát, 

- azután minden diák ugrott is, hiszen ők már addigra készen 
álltak,  

- a nyertes tanárok pedig elkezdtek csomagolni. 
Ebben az évben végül északnak kedvezett a szerencse. 
A fiatalok még ebéd előtt beköltöztek a kijelölt helyükre, és 

a délutánt már szabad programmal töltötték, miközben tanáraik 
egymás után érkeztek és költöztek be a nekik fenntartott 
épületbe. 

A Bálnak helyet adó, erdőkkel körülhatárolt óriási birtok 
központi részét a következőképpen kell elképzelni. 

A Vonaltól egy arra merőleges, széles út vezetett a központi 
épületegyüttesig. Ott az út két oldalán helyezkedtek el a diákok 
elszállásolására szolgáló épületek, az egyik oldalon lakott hat 
épületben az északi diákság, velük szemben pedig az út másik 
oldalán a déliek épületei álltak. Minden tükrös-iskolának saját 
háza volt, a belső elrendezése annyiban különbözött az otthoni 
kollégiumtól, hogy kétszemélyes, nagyobb méretű szobák 
sorakoztak egymás mellett a szokásos virág- vagy állatmintás 
festett falakkal, és minden emeleten volt egy nagy 
befogadóképességű társalgó is. 

Az északi tanárok egy félreeső, csendesebb helyen álló, 
külön épületben laktak. 

A Vonaltól idáig vezető út másik végén egy hatalmas, 
stadionméretű építmény állt, amelyet rossz idő esetén egy 
gombnyomással fedetté lehetett tenni. 

Egyetlen nagy belső tere volt, de látszott rajta a hármas 
tagoltság. Egymástól kellő távolságra három hosszú asztal állt 
középen, mindkét oldalán székekkel. A féltekék csapatainak 
versenyeit itt bonyolították le. Az asztalok mindkét oldalán 
lelátókat is építettek, összesen hat különálló szektort, hogy az 
asztalnál versenyzésre kijelölt csapattagokat onnan figyelhesse 
és segíthesse a csapat többi része. 
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Eliza és Miranda gyorsan kipakoltak a szobájukban, aztán 
felfedező körútra indultak a többszáz hektáros birtokon. 

– Mindegy merre indulunk, csak a fák felé vegyük az irányt 
– mondta izgatottan Eli. Ma még nem találkozott Bennel, és 
múlhatatlan szükségét érezte egy kis erdei illatnak. 

Alig léptek ki az épületből, máris ismerősökbe botlottak. 
– Ben apja fantasztikus ember – lelkendezett Fred, amint 

meglátta Elit. – Elintézte, hogy a töris csapatból pár srác 
fényképezőgéppel bejuthasson az utolsó héten minden 
fontosabb párizsi múzeumba. Olyan diaporámáink vannak, 
amihez hasonló nincs egyetlen másik csapatnak se az idén. 

– Szia Eli – szólalt meg mellette zavartan Rick. 
– Szia, Rick – felelte. Nem igazán tudta, mit mondhatna 

még. Nem töltöttek el hosszabb időt együtt a fiúval a kínosan 
rosszra sikerült mozizás óta, Laudi múltkori látogatásától 
eltekintve, ami rendkívüli körülménynek számított. 

A helyzetet Ben megjelenése mentette meg. 
– Sziasztok – köszönt rájuk, majd a kínosan feszengő 

lányhoz intézte a szavait. – Gyere, Eliza, láttam mókusokat pár 
száz méterre déli irányban. Most alkalmad lesz 
megfigyeléseket végezni, mennyire hasonlítanak az itteniek a 
párizsiakra. 

Megkönnyebbülten, gyors léptekkel követte a fiút, 
miközben búcsúzásként odabiccentett Mirának. – Ebédnél 
találkozunk. 

Amint a fák takarásába értek, Ben megállt és kérdő 
tekintettel ránézett: 

– Jól vagy? 
– Hála neked, most már könnyebb. Hol vannak a mókusok? 
– Fogalmam sincs – kacagott fel a fiú. – De ahogy téged 

ismerlek, perceken belül találunk egy egész tucatot. Bár abban 
nem vagyok biztos, hogy itt az Egyenlítőn élnek-e egyáltalán 
mókusok. 
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– Olyan furán érzem magam – mondta a lány. – Amióta 
megérkeztünk, kínoz a Hiányérzet. Ezért is akartam Mirával az 
erdőben sétálni. Az itteni levegőnek hasonló illata van, mint 
neked. 

– Nem is mondtad még, hogy erdőszagom van – jegyezte 
meg Ben széles mosollyal. – Azt hiszem, kezdek féltékeny 
lenni a fákra. Egyébként én is azért kerestelek meg, mert 
amióta itt vagyok, szokatlanul erős bennem az Egész 
szétesettségének érzése. 

Eli megölelte. 
– Most jobb? 
– Köszönöm az elsősegélyt – morogta Ben a lány 

aranyszőke hajába, aztán szokás szerint a feje tetejére fektette 
az állát, és szorosan megölelte őt. 

Ebédig az erdőben barangoltak, és mire korgó gyomorral 
beestek az ebédlőbe, túl voltak két tucat ismeretlen állatfaj 
látványán. Teljesen fel voltak dobódva az Egészben eltöltött 
zavartalan percektől. 

Fred és Mira izgatottan intették őket az asztalukhoz. 
– Hallottátok? – fogadta őket a rendkívüli hírrel a hableány. 

– Felbolydult a teljes Határőrség, Gabbir parancsnok tiszta 
ideg, a Tudósokról nem is beszélve. Csak Hedvin 
professzornak köszönhető, hogy még nem fújták le a Bált. 

Eliza elég bamba képet vághatott, mert a csokifiú lázasan 
magyarázni kezdett: 

– Vörös lett a Vonal az egész Földgolyón, aztán eltűnt. Úgy 
értem, tényleg eltűnt. 

A nyomaték kedvéért tagoltan megismételte.  
– Nem. Volt. Ott. Aztán minden visszaállt alapállapotba. 

Igazából csak pár másodpercig tartott, de ez is elégnek 
bizonyult ahhoz, hogy mindenki kellőképpen kibukjon tőle. 
Állítólag ez már nem az első eset. Ha arra gondolok, hogy 
mostanában többször is éreztem már egyfajta furcsa, kellemes 
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bizsergést, az az érzésem, hogy ez összefügg azzal, amit a 
Vonal művel, amikor vörösödik, villan és eltűnik. 

Ben és Eli összenéztek a hírre, de Mirandának feltűnt, hogy 
egyáltalán nincsenek meglepve. Kérdően rájuk nézett. A 
választ végül a feketeszemű fiútól kapta meg. 

– Pár hete jártunk Hedvin professzornál, és tőle hallottunk 
először erről a jelenségről. Még rejtély, hogy mi okozza ezt, de 
a prof szerint nem veszélyes. 

– Aha – bólintott Fred. – Állítólag az ő szakvéleményének 
köszönhetjük, hogy még itt vagyunk, és nem cuccoltak minket 
haza.  

A délután különösebb esemény nélkül telt el. 
Eliza elkísérte Mirandát Terc tanár úrhoz az emeleti 

társalgóba, és az ajtónak háttal egy padon üldögélt, amíg ő az 
újabb kontroll-erősítő gyakorlatokat tanulta. A lelke egyik 
csücskében ott sajgott az a reggel óta egyre erősebben mardosó 
Hiány, amit csak a Bennel eltöltött délelőtti erdőjárás tudott 
kikapcsolni egy időre. 

– Ez röhejes – gondolta bosszankodva. – Nem lóghatunk 
napi huszonnégy órában egymás nyakán. Mindkettőnknek 
megvan a saját élete. 

Mégis úgy érezte, hogy minden önuralmát össze kell 
szednie, hogy ne rohanjon a fiú után, akiről tudta, hogy éppen a 
régi ausztrál osztálytársainál van látogatóban az egyik déli 
koleszban az út túloldalán. 

Már azon a ponton volt, hogy lesz ami lesz, elindul, amikor 
meghallotta, hogy az ajtó kinyílik mögötte, majd Ben ült le 
mellé a padra. 

– Beszélnünk kell – mondta a fiú. Eli a Mirával közös 
szobájukba vezette őt, ott most nem zavarta őket semmi. 

– A lelkem helyén csak egy nagy-nagy Hiány van – kezdte 
Ben, és látszott az arcán, hogy mennyire gyötrődik. 

– Ugyanez pepitában – nyögte Eli, és ahogy egymásra 
néztek, a mardosó szétesettség ellenére egyszerre felnevettek. 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

– Sajátos látványt nyújtanánk, ha három napig csak átölelve 
tartanálak – folytatta Ben, végigsimítva a lány haján. – A Bál 
után pedig nekem Párizsban a helyem az egyetemen, te meg a 
magyar suliban fogsz üldögélni az óráidon. Így nem igazán fog 
működni ez a „százötven évig öleljük egymást az Egységben” 
mutatvány. 

– Van jobb ötleted?  – kérdezte Eliza az ágy szélére rogyva. 
– Átmeneti megoldásnak megteszi a fizikai közelség is – 

mondta Ben, és szorosan mellé ült. 
Összenéztek és egyszerre tört ki belőlük a nevetés. 
– Így elviselhetőbb, tompul a marcangolás. Nálad mi a 

helyzet? – kérdezte a lány. 
– Aha, így jobb – bólintott a fiú. Egy pillanatra elhallgatott, 

aztán elvigyorodott, mint akinek támadt egy mentőötlete. – 
Szóval, ha a lehető legtöbbet leszünk egymás közelében a Bál 
idején, akkor túléljük. Közben pedig segítséget kérünk 
valakitől, aki okosabb nálunk. 

Eli ránézett és rögtön rávágta: 
– Hedvin professzortól. 
– Bingo – mosolygott rá megkönnyebbülve Ben. – Most 

éppen egy maratoni hosszúságú tudósgyűlésen van, de amint 
tudok, beszélek vele. Addig is kitartás, Hófehérke. 

– Mintha az olyan könnyen menne – vigyorgott vissza Eliza. 
A nap hátralévő részét együtt töltötték. Az otthoni 

kollégiumhoz hasonlóan itt is tartozott saját konyha minden 
szobához. Amíg Mirára vártak, a lány vacsorát főzött 
hármuknak. Ben először segített neki a nyersanyagok 
előkészítésében, aztán pedig leült az íróasztalhoz, maga elé 
terítette a következő napok földrajzvetélkedőihez szükséges 
anyagokat, és elméletben még egyszer végigjátszotta a várható 
eseményeket. Közben Miranda is megérkezett, és csatlakozott 
hozzá. A munkájuk nem volt hiábavaló, mert így még időben 
megtalálták a holnapi stratégiában azt a két logikai bukfencet, 
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ami miatt nagy eséllyel elbukták volna a másnapi összecsapást 
Ausztrália ellen. 

A jól végzett munka után kellemes hangulatban 
megvacsoráztak. Miranda és Ben egyhangúan megállapították, 
hogy Eliza jövője biztos alapokon áll, hiszen ha az egyetemről 
ki is bukik, szakácsnak bármelyik vendéglőben azonnal 
felveszik majd. 

 
 
Verte tudta, hogy minden írott és íratlan tükrös szabályt 

megszegett. Szenvedett is a döntése következményétől, már 
négy-öt napja. De nem bánta meg, hogy belevágott ebbe az 
egyedülálló kísérletbe. 

Egyszerűen csak tudnia kellett, hogy a Tükrös Lélek 
életképes-e úgy, hogy nem él védőbúra alatt, úgy, hogy a valós 
életben védtelenül marad – és ezalatt a valós élet alatt a tükrös 
és földlakó lét együttes realitását értette. 

A fiú nem becsülte le a Tulipán jelentőségét. Tisztában volt 
vele, hogy Tükrösök ezreinek lelki egyensúlyát befolyásolja az, 
milyen védelemben és gondozásban részesül a viráguk. 

Éppen ezért nem volt könnyű a sorsára hagynia a sajátját.  
De kellett ez a tapasztalat. Érezte, hogy a tükrös és földlakó 
élet teljes elszeparáltsága, és egymástól független, párhuzamos 
léte már nem tartható fenn sokáig. Az a felállás elavultnak tűnt 
a számára, hogy a Tükrösök élték a maguk életét, és önkéntes 
választásuk esetén, saját akaratukból időnként részt vállaltak a 
földlakó élet jobbá tételében. 

– Nem tehetünk úgy, mint egy jobb létminőségű, 
felsőbbrendű faj, amely időnként eldönti, hogy kegyet gyakorol 
egy alacsonyabb színvonalú létforma tagjaival, és a „messziről 
jött gazdag rokon” szerepében tetszelegve időről-időre, 
esetleges módon eljátssza a jótündért, és kisegítő, életkönnyítő 
morzsákat osztogat kegyesen – gondolta, majd leült a szoba 
sarkában álló fotelba, és összegörnyedt, mint már oly sokszor 
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az elmúlt napokban. Nehezen viselte a szokatlan lelki 
sivárságot, amely mélyen belül újra és újra rátelepedett. 
Mellőzöttnek érezte magát, olyan lelki nyomort és magányt 
érzett, mint azok a földlakók, akikkel a kutya sem törődik. Ez 
volt az ára annak, hogy kiszolgáltatta a vakszerencsének a 
Tulipánját. De nem adta fel. Hitt a döntése helyességében. 

– Nem tehetünk úgy, mintha kívülállók lennénk. Nem 
tehetjük meg, hogy azt állítjuk: a teljes létező világ nem a mi 
felelősségünk.  

Gondolatait tovább szövögetve járkálni kezdett az ajtó és az 
ablak között. Már épp a fotel felé vette az irányt ismét, hogy a 
csöppnyi vigaszt nyújtó lekuporodást válassza, amikor 
elöntötte a lelkét valami sosem tapasztalt meleg és fénylő 
érzés. Olyan volt, mintha valaki tízzel megszorozta volna azt a 
hatást, amit az szokott kiváltani benne, ha a családja és a 
barátai megérintik a Tulipánját. Még soha életében nem 
tapasztalt ilyen intenzitást. Illetve egyszer átélt már ehhez 
hasonlót, amikor öt éves korában meghalt az édesanyja, és ő 
olyan vigasztalhatatlanul szomorú lett, hogy végül az apja a 
Tükör-Tulipánját őrző Tulipán-Testőröktől kért segítséget. Ők 
afféle tükrös pszichológusok, pontosabban Tükrös Lélek 
Gondozók voltak. Az általuk simogatott virágok az átlagosnál 
intenzívebben és mélyebben élték át a törődés lélekgyógyító 
erejét. De ez a mostani belső élmény, amely elárasztotta, még 
ezen is messze túltett. Minden újabb lökéshullám elementáris 
erővel hozta az üzenetet: „Fontos vagy. Pótolhatatlanul értékes 
és egyedi. Kihagyhatatlan része vagy az Egésznek, 
múlhatatlanul szükséges darabja a Teljességnek.” 

Verte állt a szoba közepén, békés mosoly ült ki az arcára. 
Boldog volt. 

 
 „Tü-Ti vagyok” – írta be a lány a közösségi portál 

üzenőfalára magyarul. Még jó, hogy odafigyelt minden 
félmondatra, ami körülötte elhangzott, különben nem tudta 
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volna, hogy a „Tükrös-Tinédzser” kifejezés rövidítése a 
hívószó a neten, ha Tükrösöket keres az ember. 

Bepöttyentette az utolsó betűt, aztán várt, a számítógép 
képernyőjére szegezett tekintettel. 

Két perc alatt hetvennégy visszajelzést kapott. A többsége 
humoros szójáték akart lenni. Egy hozzá hasonlóan földlakó 
délalföldi srác, aki Édesszájú Selypike becenévre hallgatott, ezt 
írta vissza: „Nadon teletem a tütit. Legtivetebben medennélet.” 
De nem csak arra kapott ajánlatot, hogy valaki, aki sütinek 
nézte, legszívesebben megenné. Számos vicces és kevésbé 
vicces beszólás érkezett a fórumon. 

Laudi egyre feszültebben klikkelt az újabb megjegyzésekre. 
Már túl volt az első negyvenen, és még semmi jelét nem 

látta, hogy valamelyik magyar foncsorfészekbeli Tükrös 
Tinédzser rátalált volna az ő rövid üzenetére. Lehet, hogy eleve 
halva született ötlet ez az egész. 

– Légyszi … valaki … – suttogta a lány maga elé. Az volt 
az egyetlen esélye, hogyha itt valakire rátalál. Személyesen ma 
hiába ment volna a magyar tükör-kolesz közelébe, mert tudta, 
hogy mindenki az egyenlítői Bálon van már. Ha a múltkor fél 
füllel nem hallott volna róla, hogy a magyar nyelvet gyakorolni 
akaró Tükrösök rendszeresen Tü-Ti megnevezéssel 
megjelennek ezen a közösségi lapon, hogy pár percet magyarul 
chat-elhessenek más Tükrösökkel, hát akkor végképp nem 
tudta volna, mihez is kezdjen. Feltétlenül el kellett érnie Elit, 
vagy legalább Mirát vagy végszükség esetén Ricket.  

A Bál miatt nem volt túl nagy esélye arra, hogy bármelyik 
Tükrös fiatal a neten lógna, hiszen most mindannyian együtt 
vannak valahol a báli versenyek miatt, ahol személyesen 
beszélgethet bárki bárkivel, bármilyen földlakó nyelvet 
gyakorolva, ha ahhoz érez kedvet. Senkinek sincs szüksége a 
virtuális világhálóra. De nem adta fel a reményt. Az 
ötvennyolcadik bejelentkezést olvasva megkönnyebbült. 
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–  „Ugorjunk Privát Fészekbe” – írta egy Kalin nevű Tükrös 
csaj, egy smiley-t biggyesztve a mondata végére. 

– Megvagy – fújta ki Klaudia megkönnyebbülve a levegőt, 
bár a neheze még ezután következett. Hamar rá kellett jönnie, 
hogy ez a Kalin alig pár szót tud magyarul, és amit tud, azt is 
förtelmes nyelvtannal közvetíti tovább. Húsz perces chat-elés 
után annyit sikerült kiszednie belőle, hogy az egyik orosz 
foncsorfészek diákja, és vannak barátai a magyar fészek 
fiataljai között. Habár sem Elizát, se Mirandát vagy Ricardót 
nem ismerte, megígérte Laudinak, hogy megkeresi őket, és 
ráveszi valamelyiküket, hogy egy óra múlva jöjjön fel a netre, 
ide ebbe a privát szobába csevegni. 

Klaudi negyven perc feszült várakozás után idegesen 
pillantott ismét a még mindig halott képernyőre. Már bánta, 
hogy elengedte a chat-vonalról ezt a Kalint. Mi lesz, ha egyiket 
se találja meg hármuk közül? Inkább azt kellett volna kiszednie 
Kalinból, hogy pontosan hol van ez a Bál, és akkor utánuk 
mehetett volna személyesen… Képtelenebbnél képtelenebb 
gondolatok kergették egymást a fejében. 

Végre sárga jelzés villant a képernyő bal alsó sarkában. 
Valaki belépett a fórum privát részébe. 

– Ki vagy? – kérdezte Laudi szélsebesen pötyögve a 
klaviatúrán, s egyúttal engedélyt adott az érkezőnek a netszoba 
aktív használatához. 

– Rick vagyok. Elárulnád, mi az ördögöt csinálsz te itt? És 
egyáltalán, hogy jutottál be egy privát fészekbe a fórumon? – 
jött a válasz csupa kisbetűvel. Láthatóan sietve gépelték be a 
szöveget a virtuális vonal másik végén. – Mindenekelőtt 
azonban áruld el, honnan a frászból tudsz te a Tükrösök chat-
elési útvonalairól? 

Laudi megadóan felsóhajtott. Tudhatta volna, hogy semmi 
nem egyszerű a világon. Miért pont Rick? A másik kettővel, 
akár Elivel, akár Mirával sokkal könnyebb lenne megértetni a 
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helyzetet, de ez a fiú elég nehéz eset. Vett egy nagy levegőt, és 
a téma közepébe vágva írni kezdte a választ: 

– Ma délután vettem egy Tükör-Tulipánt a városközponti 
virágboltban. 

– Most szórakozol? – írta vissza Rick, feltehetően rettentő 
dühösen. El tudta képzelni, ahogy a fiú mérgesen összehúzza a 
szemöldökét, miközben a választ gépeli. 

– Tízezer négyszáz forintot fizettem érte. Majdnem az 
összes zsebpénzemet. Ezt én nem nevezném szórakoztatónak. 

– És mégis hogy a nyavalyába vehettél te Tükör-Tulipánt 
egy földlakó virágboltjában? Megmagyaráznád? 

– Én is pont ezt szeretnék tőled kérni: magyarázatot, hogy 
ez hogyan történhetett meg. 

– Hol vagy most? Ezt a beszélgetést jobb lenne személyesen 
folytatni. 

– Egyetértek – írta Laudi a kommunikációs mezőbe. – 
Sajnos koordinátákkal nem szolgálhatok az Ugráshoz, ennek 
meghatározása egyelőre még meghaladja szerény földlakó 
képességeimet, de a pontos címet megadhatom, ha ez segít. 

– Valószínűleg az is megteszi – felelte Rick, majd a címet 
megtudva további késedelem nélkül már ugrott is. 

Laudi egyedül volt otthon. A szülei céges hosszú hétvégére 
elutaztak a kollégáikkal, az öccse pedig kibulizta, hogy a 
haverjánál tölthesse a szombat-vasárnapot. 

– Meglepően jó állapotban van, ahhoz képest, hogy ki tudja, 
mióta sínylődik hozzá nem értő kezek között – nézte Rick az 
ismeretlen eredetű Tükör-Tulipánt. 

– Bevallom, hogy nem bírtam megállni, az elmúlt órákban 
állandóan simogattam – mondta Laudi egy bocsánatkérő 
mosollyal kísérve szavait. 

Ricardo gondterhelten vakarta meg a feje búbját. 
– El kell mennem segítségért, és egyébként is időre van 

szükségem, hamarosan kezdődik az Olvasztó Szertartás, azon 
részt kell, hogy vegyek, aztán be kell fejeznem a készülődést a 
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holnapi vetélkedőre. De késő este visszajövök, és kitaláljuk, mi 
legyen a következő lépés. Addig nagyon vigyázz a Tulipánra. 
Úgy, mintha valakinek a lelki békéje függne tőled… és ezt 
értheted szó szerint – pillantott a lányra komoran. 

 Laudi bólintott, aztán már csak lenyűgözve kapkodott 
levegő után, amikor Rick ugrott és eltűnt. Ezt a látványt soha 
nem fogja megszokni. 

 
 
 

15. rész 
 
 
A Nyitóünnepség hagyományosan este huszonkét órakor 

kezdődött, ezzel is arra utaltak, hogy általában huszonkét 
Tükör-Testvérpár szokott egyidőben élni a Földön. 

A Bál helyszínétől elérhető közelségben hullámzott a Vonal. 
Ennek két oldalán sorakoztak fel most is a tükrösök. Az északi 
oldalon az ottani diákok és tanárok, a délin pedig az odatartozó 
tanulók, valamint az ünnepség idejére ideugró déli tanárok is. 

A Vonal széle mellett mindkét féltekén kijelöltek a 
Határőrök egy biztonsági sávot, mindenkinek azon kívül kellett 
maradnia. Annál közelebb csak a Tükör-Testvérek mehettek. 
Közülük a legidősebb, Kallibi köszöntő szavai nyitották meg a 
rendezvénysorozatot. Azután a Testvérek – köztük volt Hedvin 
professzor is – huszonkétszer átugrottak az Egyenlítőn, és ezzel 
a rituáléval véget is ért a Nyitóünnepség. 

A déli tanárok hazaugrottak, és tudni lehetett, hogy a záró 
estén sorra kerülő Olvasztószertartásig nem is jönnek vissza. 

A Tükör-Testvérek – életkorukra való tekintettel – egy 
számukra fenntartott csendes birtokrészen pihenéssel töltötték a 
következő három napot. 

Az északi tanárok pedig az ugrókorú diákok kíséretében 
visszatértek a Bálnak helyet adó központi területre. 
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– Ha nem bánod, én még átmennék Fredékhez egy kicsit 
segíteni. Csiszolni szeretne a holnapi töri anyagon, és 
megígértem, hogy beszállok a munkába. Lehet, hogy elég 
későn érek vissza – mentegetőzött Miranda a barátnőjére 
nézve. – Ígérem, csendes leszek, lábujjhegyen fogok hazajönni. 

– Akkor miért nem alszol inkább Frednél? Minden szobában 
van egy szétnyitható vendégágy. Szerintem Ricket se zavarná, 
ha ott maradnál. Elég húzós napok elé nézünk, felesleges éjjel 
még hazabotorkálni – javasolta Ben. – Én meg itt maradok 
nálatok a vendégágyon, hogy Eli se maradjon egyedül 
éjszakára. Az én szobatársam nem fog rettegni, ha nélkülem 
kell aludnia. 

– Oké, akkor reggel találkozunk. A rántottámat három 
tojásból kérem majd, jól átsütve – búcsúzott el a hableány. 

– Az első éjszakánk megoldva – sóhajtott megkönnyebbülve 
Eliza. – Legalább ma nem gyötör ez az izé itt bent, ez a 
„hiányzol-féle” szívfacsarás, és tudok majd egy nagyot aludni, 
ha velem maradsz. 

– Lehet, hogy az a tükrös eredet-monda nem is 
Hófehérkéről, hanem Csipkerózsikáról szólt, csak nem 
figyeltünk oda eléggé az esti mesére kicsi korunkban – 
viccelődött a fiú. – De azt hiszem, igazad van, aludjuk ki 
magunkat. Ki tudja, milyen lesz a következő két éjszakánk. 

Mindkettőjükre megnyugtatóan hatott a másik közelsége. 
– Jó éjszakát – mondta Eli, és kényelmesen elvackolódott a 

takarója alatt. 
– Jó éjt, Hófehérke. És nagyon örülök neki, hogy létezel – 

hallotta azt a megnyugtató hangot a vendégágy felől, és 
megesküdött volna rá, hogy a fiú mosolyog a sötétben. 

– Én is örülök, hogy Vagy – suttogta a lány, a megnyugtató 
hangtól ellazulva. Aztán becsukta a szemét, és azonnal el is 
aludt. 
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Benről álmodott, és róla még álmodni is megnyugtató volt. 
Álmában a feketeszemű fiú éppen arra készült, hogy az ausztrál 
iskolából hazaugorjon a szüleihez Párizsba a nyári szünetre. 

És akkor szörnyű dolog történt, Ben Zuhanni kezdett, és 
nem volt senki, aki segített volna. A Vonal közepére zuhant, és 
a két pólus együttes hatása fojtogatni kezdte. 

Eliza elborzadva sikítani kezdett. 
– Itt vagyok, ébredj, csak egy rossz álom – hallotta azt a 

megnyugtató hangot, és bár éppen most látta meghalni a hang 
gazdáját, mégis hitt neki, és végtelen nyugalom szállta meg. 
Valaki átölelte, és a haját simogatta. Az ölelésben körülvette a 
Teljesség. Benne érezte magát az Egész közepében. Kinyitotta 
a szemét. Ben ült az ágya szélén, hozzá hajolva átölelte őt, és 
nyugtatóan simogatta. Megnyugtató volt még az a meleg 
mosolya is. 

– Meghaltál. A Vonalra zuhantál, és meghaltál – sírta el 
magát. 

– Álmodtál. Minden rendben van. Nézd, itt maradok veled – 
mondta Benjamin, aztán mellé feküdt, és átölelte. – Mostmár 
az Egészben fogsz pihenni, velem. Aludj. 

Ezek a megnyugtató hangok végigfolytak benne, és 
betöltötték a legpókhálósabb, legelrejtettebb zugot is a 
lelkében. Megölelte Bent, belélegezte az erdőillatot, és 
félálomban még azt mormogta: 

– Te adod meg nekem a Teljességet. 
– Ez kölcsönös, Hófehérke – suttogta mosolyogva a fiú – Ez 

kölcsönös. 
De Eli ezt már nem hallotta. Addigra békésen visszaaludt. 
 
 
Mira már hatodszorra ugrott neki ugyanannak a szövegnek, 

de nem találta a hibát. 
– Dögöljön meg – fakadt sírva, és odavágta a tollat az 

asztalra. 
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– Ssssss… – nyugtatgatta Fred gyorsan odalépve mögé. – 
Az idegbeteg tökéletességmániás én vagyok ebben a szobában, 
ne próbálj meg kitúrni a pozíciómból. 

– Nincs meg az a duplán gépelt szó, amit keresek, pedig egy 
órája még láttam. Akkor kellett volna rögtön kihúzni, amikor 
először észrevettem, csak nem volt kedvem felkelni, hogy 
keressek egy tollat. 

– Lassíts, hableány. Ricket már egy órája kiüldözted ezzel a 
munkamániáddal az épületből, lehet, hogy vissza se jön 
reggelig – egy gyengéd mozdulattal felhúzta a lányt a székről. 
– Elég volt. Egyvalami a győzelemnél is fontosabb, bár tudod, 
hogy mennyire szeretek tökéleteset alkotni és nyerni. Ez pedig 
az, hogy ne csak megnyerjük, hanem éljük is túl ezt a Bált. 

Szembefordította magával a lányt. Egy fél fejjel magasabb 
volt nála. 

– Egyébként is van ennél az elgépelésnél egy nagyobb hiba, 
ami javításra szorul. 

– Oké, segítek, csak mondd, hogy mit kell csinálnom. 
– A hibát én követtem el, így nekem kell helyrehoznom. Te 

nem rontottál el semmit, úgyhogy szabadkezet kapsz az 
ügyben, tégy belátásod szerint. A hiba pedig az, hogy egész 
este a töri állt az első helyen és nem Te – súgta Ben a lány 
fülébe. 

Mira érezte a fiú leheletét és beleborzongott. 
Kapott egy puszit a füle mögé, egy másikat a hajába, aztán a 

homlokára. Végül Fred a két keze közé fogta az arcát, és 
lágyan szájon csókolta. 

Mirandán végigszaladt a tűz.  
A fiú egy újabb csókot lehelt ugyanoda.  
A harmadik csókra válaszul a nyaka köré fonta a karját, és 

szorosabban hozzábújt. 
Egy ritmusra kezdett dobogni a szívük, és a fiú simogatása 

átalakult az utána vágyakozó férfi határozott ölelésévé a 
derekán. 
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Fred a falhoz nyomta a testét, és szenvedélyesen 
végigvándorolt a keze a lány derekáról a karjára, a vállaira. 
Megcirógatta a nyakát mindkét oldalon, majd a tarkóját kezdte 
masszírozni, közben ajkaik forró csókban olvadtak össze.  

Miranda nem akarta, hogy vége legyen. 
A fiú leszorította Mira kezét az oldalához, szorosan 

összekulcsolta az ujjaikat, és aztán egy hirtelen mozdulattal 
teljes testével egy arasznyira eltávolodott tőle. 

Szorosan egymás mellett álltak, vibrált körülöttük a tér, és 
mindketten zihálva vették a levegőt. 

– Stop – Fred hangján érezni lehetett, hogy kemény belső 
harcot vív önmagával is. 

– Ez … most baj? – lihegett a lány. 
– Édes kicsi hableány, ez a legszebb dolog, ami történhetett 

velünk – szorította meg a kezét – de a folytatást be kellene 
osztanunk a következő bő húsz évre. 

– Aha – pihegett és válaszként a fiú vállára hajtotta a fejét. 
Tökéletesen megbízott benne. 

– Szeretlek, Mira – suttogta Fred, és gyengéden 
megcirógatta az arcát. Aztán a tekintete az ablakra tévedt, ami 
éppen a tőlük délre fekvő Vonal irányába nyílott. Ekkor látta 
meg a vörös villanást. 

– Nézd – fordította Mirát is az ablak felé. 
Döbbenten és lenyűgözve figyelték, ahogy a távolban egy 

széles csíkban vörösen izzik a világ, majd egy fényes villanást 
követően minden elsötétült. 

– Nem tudom mi volt ez, és azt sem, hogy mi okozta. De 
ilyen gyönyörűt még életemben nem láttam – mondta Miranda. 

– Így izzik mostanában a Vonal. De ez csak a második 
helyezett a mai feledhetetlen élményeim listáján – nézett rá 
gyengéden Fred, és a lány elpirult, amikor eszébe jutott, melyik 
élmény kaphatta az első helyezést ma este. 
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Terc tanár úr megdöbbent arccal hallgatta Ricardot. Hogy 
veszhet el egy Tükör-Tulipán? Nonszensz! Ilyen egyszerűen 
nincs! Többször is mély levegőt kellett vennie, mire képes volt 
végre megszólalni: 

– Nem hiszek a véletlenekben, arról viszont szilárdan meg 
vagyok győződve, hogy a világ változóban van. Egyértelmű 
jelek utalnak arra, hogy a régi, megszokott kereteket kinövi a 
valós élet, az események pergő tempóban követik egymást, 
csak kapkodjuk a fejünket. A közelmúlt történései olyan 
jövőképet vetítenek elénk, ahol minden a feje tetejére áll. 
Gyökeres változások korában élünk – a fiú szemébe nézett, 
majd így folytatta – A ti generációtoké a lehetőség, és a tiétek a 
felelősség terhe is, hogy mit kezdetek vele. Ha az elődeitektől 
kapott alapra úgy tudtok építkezni, hogy közben nem féltek 
minden megszokott, bejárt pályát és keretet szükség esetén 
felrúgni és új utakat keresni, akkor az emberiség sorsdöntő 
kérdéseiben Megoldásokat fogtok találni. Persze nagy szerepük 
lesz mindebben az öregeknek is.  Az idősebb generációknak le 
kell küzdeniük megdöbbenésüket, sőt, túllépve a belső 
értékrendjükből következő tűréshatáron is, le kell mondaniuk 
arról, hogy az eltévelyedni látszó fiatalokat „megmentsék”, 
visszaterelve őket a „helyes útra”. Ha mindenki megvívja a 
maga belső harcát, akkor az oly régóta vágyott egységes Egész 
problémájára is találhatunk globális Megoldást. 

A tanár úr arca szokatlanul komollyá vált, és a következő 
elhatározással fejezte be mondanivalóját:  

– Én felvállalom a magam harcát. Igyekszem kivenni a 
részem ebből a folyamatból, és ezért túllépek azon a 
felfoghatatlan tényen, hogy földlakók közé került egy Lélek-
Tulipán, amelyet egy földlakó lány mentett meg. És azon a 
képtelenségen is igyekszem túltenni magam, hogy ez a minden 
valószínűség szerint Lélek Ápoló képességű lány, jelen 
pillanatban is egy Tükrös Lelket erősít a Tulipán-Érintés 
módszerével. Menjünk, szeretnék találkozni vele. Ugye azt 
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mondtad, Laudinak hívják? Ideje közelebbről 
megismerkednem vele. Sejtésem szerint, ő is kulcsszereplő lesz 
a tükrös világ megváltoztatásáért folytatott munkában. Gyere – 
intett oda Terc Ricknek – ideje hazahoznunk azt a Tulipánt. 

Hedvin professzor, aki a tanár úr hívására pár perce érkezett 
segíteni, és eddig elgondolkodva figyelte a beszélgetést, 
csendesen követte őket. 

 
Ricardo elég szűkszavúan mutatta be a tanár urat és a 

professzort a földlakó lánynak, aki a bemutatkozás néhány 
perce alatt is szorosan átfogta a virágcserepet, készen arra, 
hogy úgy védelmezze azt, mint anyatigris a kölykét. Csak 
akkor enyhült a szorítása a kaspón, amikor meggyőződött róla, 
hogy a Rick kíséretében érkező idegen Tükrös felnőttek jó 
szándékkal jöttek és valóban a hasznukra lehetnek a virág 
gazdájának felkutatásában.  

Terc és Hedvin kapcsolatainak segítségével néhány óra alatt 
kiderítették, kinek a virága hányódott gazdátlanul a földlakók 
virágboltjának polcain. A megkérdezett Tükör-Tulipán-
Testőrök számára gyerekjáték volt megállapítani, kinek nincs 
meg a Tulipánja. 

Rick, Terc és Hedvin azonnal ugrottak a Testőrök által 
megadott koordinátákra. Laudi egyedül maradt a szobában, 
lerogyott egy fotelba, és szótlanul tovább simogatta a virágot. 

 
Verte családjának házában pattanásig feszült hangulat 

uralkodott. 
– Mégis mi a fészkes fenét gondoltál? Neked teljesen elment 

az eszed?! – tajtékzott Verte apja, Robert, dühös tekintetet 
vetve a fiára. – Képes voltál bevállalni az egész életre szóló 
lelki nyomort egy hóbortos kísérlet miatt? 

Terc tanár úr némán figyelte a jelenetet az ajtó mellől.  
– Igen – gondolta megilletődve a tanár úr – határozottan 

változik a világ. És mindannyiunknak meg kell küzdenünk 
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vele, meg kell vívnunk… nem egymással, hanem legyőzni, sőt 
még ennél is többet kell tennünk: meggyőzni belső, lelki 
harcainkban…  önmagunkat. 

A segítségül hívott Hedvin professzor ennél sokkal 
fesztelenebbül nézte az aggódó apa dührohamait. Nem 
frusztrálta különösebben, hogy akaratlanul is a részesévé vált 
ennek a kínos beszélgetésnek. Tulajdonképpen érdeklődéssel 
teli tekintettel követte Robert rettenthetetlennek látszó 
monológját. Amikor pedig Rob az ő szaktekintélyére apellálva 
arra buzdította a fiát, hogy hallgassa meg figyelmesen a tudós 
ellenvetéseit a Tükör-Tulipán ilyen botrányos 
veszélyeztetésével kapcsolatban, mint amit ő elkövetett, nos … 
akkor Hedvin szája fülig érő mosolyra húzódott, és így szólt: 

– Fiam, benned végre van elég spiritusz. Irigyellek a 
begyűjtött tapasztalataidért. A Tükör-Testvéremnek tényleg 
nem mindennapi unokaöccse van!– füttyentett fiatalosan, majd 
reménykedve még azt is hozzátette – Erről feltétlenül 
beszélgessünk a közeljövőben. Persze csak miután a 
viharfelhők feloszlottak az égen – nézett egy újabb széles 
vigyorral Robertre, aki kővé meredve, megütközött arccal 
bámult rá. Az idős prof még tovább folytatta mondandóját, 
ezzel minden kétséget eloszlatva a jelenlévőkben az eset 
kapcsán kialakult véleményéről. – Csúcs szuper ötlet volt, 
gyermekem! Kár, hogy nem nekem jutott eszembe először. Bár 
azt hiszem, semmi akadálya, hogy a közeljövőben én is 
kipróbáljam ezt. Talán a jövő héten én is zaciba vágom a 
Lélek-Tulipánomat, aztán kíváncsian várom majd, merre 
sodorja a lelkem nyomát a véletlen. 

– Te meg ne aggódj már annyira – szólt oda a prof a 
gondterhelten tovább járkáló apának. – Nézz rá a fiadra. Csak 
állj meg egy percre és vedd szemügyre őt. Verte lelkének kutya 
baja. Sőt, nekem úgy tűnik, hogy pillanatnyilag átlagon felül 
jól van ennek a beste gyereknek a lelke. Az a vörös kis 
boszorkány tényleg érti a dolgát. 
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Verte eddig mindent feltűnően nyugodtan fogadott, pedig 
záporoztak körülötte a dolgok rendesen. Most azonban 
kizökkent ebből a nyugalomból. Izgatottan kérdezte a 
professzortól: 

– Kicsoda? Vörös micsoda? 
– Gyere velem – mosolygott rá Hedvin, és már előre élvezte, 

hogy ismét találkozhat azzal a talpra esett földlakó 
gyereklánnyal, akinek őt is alig pár perce mutatták be – Ideje, 
hogy elvigyünk téged valakihez. Bár azt hiszem, közelebbről 
ismeritek már egymást Klaudiával lelkileg, mint bármelyik 
barátoddal a világon. 

A fiú nem egészen értette, miről is beszél a professzor, 
ennek ellenére készséggel követte az ugrásnyomot, amit 
Hedvin hagyott maga után. 

Egy földlakókkal teli ház egyik lakásának előszobájában 
jelentek meg, Verte egy töredék másodperccel a professzor 
után érkezett oda. A lépcsőházból magyar nyelvű 
beszédfoszlányok hallatszódtak be. A fiú kérdőn nézett rá, de 
válasz helyett a tükör tudós kopogtatás nélkül benyitott az 
előttük álló szobába. 

Egy vörös hajú lány állt a nappaliban, és láthatóan 
egyáltalán nem lepte meg, hogy két ismeretlen masírozik be az 
otthonába. Sőt, egyenesen úgy tűnt, hogy várta őket. 

Verte még soha nem látta a lányt ezelőtt, ebben száz 
százalékig biztos volt, mégse érezte őt idegennek. Úgy érezte, 
hogy valami láthatatlanul összeköti vele. Ekkor ismét az a 
melegség futott végig a fiú lelkén, amit az utóbbi huszonnégy 
órában többször is érzett már. Hullámokban áramlott felé az a 
láthatatlan, gyengéd gondoskodás. Önkéntelenül is 
elmosolyodott. Milyen jó és nyugtató! 

Aztán meglátta a fehér mázas cserepet Klaudi kezében, 
benne a virággal. A lány azt simogatta féltő szeretettel, újra és 
újra. 
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– Szia – mosolygott rá Verte, és a Tulipánra mutatva 
továbbra is magyarul folytatta. – Ez az én virágom. 

– Jobban is vigyázhatnál rá – felelte Laudi, és óvatosan 
átnyújtotta neki a cserepet. – Nem lenne szabad ilyen óvatlanul 
kiszolgáltatnod a lelki békédet akárki kénye-kedvének. 

– Csak egy kísérlet volt – mondta védekezve a fiú, majd 
biccentett egyet hálaképpen. – Igazán nagyra értékelem, hogy 
gondoztad a Tulipánom. 

– Szívesen tettem – hárította el a lány a köszönetet, és máris 
hiányérzete támadt, szerette volna visszakapni a virágot, hogy 
tovább cirógathassa. Hirtelen nem tudott mit kezdeni a 
kezeivel, ezért gyorsan zsebre tette őket. A professzor 
figyelmét nem kerülte el ez az árulkodó mozdulat. 

Verte elnevette magát: 
– Nem te vagy ma az első, aki leszidott, amiért gondatlanul 

és felelőtlenül viselkedtem, és a vaksorsra bíztam a 
tulipánomat. De meg kell mondjam, olyan élményben volt 
részem, különös tekintettel az utóbbi egy napra, hogy cseppet 
sem bántam meg a döntésemet. Amit átélhettem, megérte a 
kockázatot. 

– Ha most arra célzol, hogy kellemes volt számodra, amíg 
én gondoztam a virágodat, hát emiatt el ne veszítsd többé 
szándékosan. Bármikor vállalom megőrzésre, nem kell a 
sorsára hagynod egy földlakó virágboltban. Semmi 
keresnivalója ott egy Tükör-Tulipánnak. 

A fiú csodálkozva nézett Hedvinre. 
– Igen – felelte a professzor a ki nem mondott kérdésre. – 

Klaudia ugyan földlakó, de tisztában van a Tükrösök 
létezésével, és a párhuzamosan működő két életformával. 

– Ez némiképp megkönnyíti a dolgokat, bár szerfelett 
különösnek tartom, hogy idegenek tudnak rólunk – Verte most 
a lány felé fordult és kezet nyújtott. – Verte Ferabusz vagyok, 
szia. 
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– Herczeg Klaudia – rázta meg a felé nyújtott kezet a lány. – 
A kezed érintése is olyan, mint a virágod. Pont, mint amikor 
azt simogattam. Milyen érdekes! Egyébként nem sok Tükör-
Tulipánt ismerek, eddig mindössze hárommal találkoztam. 
Rick virágát találtam meg először, aztán Eliza volt olyan 
kedves, és megmutatta a sajátját, végül pedig egy virágboltban 
megtaláltam a tiédet, és azt hiszem, ez a virág tette rám a 
legmélyebb benyomást. 

Verte váratlanul a füléig elvörösödött. Laudi nem értette az 
okát, csodálkozva figyelte a fiú arcszínének változását, majd 
tanácstalan fintorral fordult a professzor felé magyarázatot 
remélve. 

– Amikor egy Tükrös virágáról beszélsz, tulajdonképpen a 
lelkéről alkotsz véleményt. És mivel egy egész napig nálad volt 
a Tulipánja, elég nyilvánvaló, hogy tisztán és pontosan meg 
tudod ítélni, mennyit ér. 

– Ja, aha – vörösödött el Klaudi is, és mostmár mindketten 
kellőképpen zavarban voltak. 

Hedvin elnézően mosolygott, majd röviden elköszönt a 
fiataloktól, és Ugrott.  Így nem maradt más a szobában, csak a 
lassan feloldódó és egymásra vigyorgó Verte és Laudi, 
valamint Ricardo, aki időközben szintén megérkezett, és 
csendesen, az ajtófélfának dőlve végignézte az előző jelenetet. 
Rick továbbra sem szólt semmit, csak a szokottnál is erősebben 
összehúzta a szemöldökét. Amikor Klaudi ránézett, 
megfejthetetlennek tűnt a számára, mit is gondol ez a 
komortekintetű fiú, és szokás szerint ismét menekülési 
kényszert érzett. Csak az tartotta vissza attól, hogy elfusson, 
hogy Rick éppen az ajtóban állt, és pont őt kellett volna 
kikerülnie, hogy kijusson a szobából. 

A lassan kínossá váló helyzetnek Terc tanár úr érkezése 
vetett véget, aki a Tükrös Társadalom nevében ismét 
köszönetet mondott Laudinak a lelkiismeretes viselkedéséért, 
és átnyújtott neki egy borítékot. 
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A levél feladójaként egy tulipán sziluettjét és három T betűt 
ábrázoló emblémát látott a boríték bal oldalán, középre pedig 
gyöngybetűkkel az ő nevét vésték ezüstösen csillogó színnel: 
Herczeg Klaudia Tiszteletbeli Tükör Tulipán Tanonc részére. 

A borítékban pénzt talált, pontosan tízezer négyszáz 
forintot, valamint egy kísérő levelet, amely nem volt túl 
hosszú, ám annál szívélyesebb és meghatóbb. 

„Tisztelt Klaudia! 
A Lélek-Tulipánokat gondozó Tulipán-Testőr-Társulás 

nevében köszönetünket fejezzük ki Önnek az elveszett virág 
megmentéséért. A közben keletkezett költségeit természetesen 
átvállaljuk, s egyúttal felkérjük, hogy amennyiben lehetőségei 
megengedik, látogasson el a Tükör-Tulipán-Tisztásra. 
(Útbaigazításért forduljon a levelünket átadó Terc Ramaz 
tanár úrhoz.) Személyes találkozásunkat szeretnénk 
felhasználni arra is, hogy a jövőre vonatkozóan megbeszéljük 
egy szorosabb együttműködés pontos kereteit. 

Virágmentő akciója óta a Tulipán-Társulás Tiszteletbeli 
Tagjának tekintjük Önt. 

A személyes találkozás reményében búcsúzva: 
Tillita Maréme, a Tulipán-Testőrök vezetője” 
Laudi ránézett Tercre. 
– Kik azok a Tulipán-Testőrök, és mit csinálnak? 
A tanár úr elmosolyodott. Rövid ismeretségük dacára 

annyira már megismerte ezt a lányt, hogy tudja, a válasza 
nagyon fog tetszeni neki: 

– A Tükrösök egy olyan közösségéről van szó, akik 
különösen mély késztetést éreznek arra, hogy a Tulipán-Érintés 
módszerével tükrös lelkeket gyógyítsanak. Egyszerűbben 
kifejezve: egy rakás nőről van szó, akiknek életcélja a 
virágcirógatás, amitől minden szomorú lélek vidám lesz, és 
minden beteg lélek meggyógyul. 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

Laudi szája először csak alig észrevehetően megremegett. 
Aztán könnyek gyűltek a szemébe. Végül feltartóztathatatlanul 
sírni kezdett. 

– Ezt rád bízom, nekem mennem kell – súgta Terc 
Ricardonak, majd intett Vertének és mindketten tapintatosan 
kivonultak a szobából.  

A fiú bosszúsan fújt egyet hangosan, aztán nem túl 
barátságosan odalépett a hüppögő lányhoz. – Most mit bőgsz, 
ezt akartad, nem? Le se tagadhatnád, hogy belezúgtál a 
Tulipánokba. 

– Aha – törölte le Laudi a ruhája ujjával a könnyeit. – 
Tényleg ez volt életem eddigi legklasszabb ajánlata – felnézett 
a nála fél fejjel magasabb srácra, néhány másodpercig 
fürkészőn figyelte a mogorva arcvonásokat és komor tekintetet, 
aztán elmosolyodva így folytatta – Tudod, hogy te vagy a 
legmorcosabb ember a világon? De engem nem tudsz átverni, 
láttam a virágod színét. Gyönyörű lesz. És tudod, miért? Mert 
akármennyire is próbálod titkolni, neked aranyszíved van. 

Rick felhúzta a szemöldökét, amitől még morcosabbnak 
látszott. Egy pillanatig úgy tűnt, mintha mondani akarna erre 
valamit, de aztán csak morgott egyet és bosszúsan legyintett: 

– Minden lében kanál vörös boszi. Pár nap múlva ismét 
jövök, ha vége a Bálnak. Gondolom, Terc úgyis a nyakamba 
fogja varrni ezt az utat, és nekem kell téged elkísérnem a 
Tisztásra.  Addig ne csinálj újabb galibát. 

Klaudia szokása szerint tátott szájjal nézte a fiú Ugrás után 
ott maradt üres helyét, amelyet megvilágított az időközben 
felkelő reggeli nap aranyos fénye. 
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16. rész 
 
 
– Jó reggelt, Csipkerózsika – rázta meg egy kéz finoman a 

vállát. Eli kipihenten ásított egy jóízűt, aztán – még mindig 
csukott szemmel – a megnyugtató hang irányába fordította a 
fejét. 

– Benjamin, ha megígéred, hogy nem álom vagy és nem 
tűnsz el, amikor rád nézek, hajlandó vagyok kinyitni a szemem 
– mondta álmos hangon. 

– Garantálom, hogy húsvér valójában ott áll az ágyad 
mellett, és veled ellentétben már készen áll a mai nap 
feladataira – vihogott Miranda a konyhaajtóban. 

Eliza résnyire nyitotta élénkzöld szemét. Ben szeretettel teli 
mosollyal az arcán ott állt teljes életnagyságban a szobában, az 
ágya előtt. A lány az éjszakai szörnyű álomra gondolt, ezért 
teljesen kinyitott szemmel újra megbizonyosodott az előtte álló 
látvány valódiságáról, és aztán boldog mosollyal azt mondta: 

– Megvagy. 
– Ez az én szövegem – felelte a fiú nevetve. 
– Kiscsaj, húzás a fürdőbe, szedd rendbe magad, aztán egyél 

gyorsan valamit, mert egy óra múlva jelenésünk van az első 
vetélkedőn – mondta Mira komolyan a fürdőszoba felé 
mutatva, de a szeme huncutul csillogott. – Bár nekünk 
kettőnknek csak a lelátóról kell drukkolnunk, de Ben a 
versenyző csapat egyik tagja lesz, és szerintem, a társai is 
legalább annyira fognak örülni annak, hogy megvan, ha végre 
odaér. Igazából nem is értem, miért ne lenne meg. Elvileg az 
egyenlítői mókusok nem esznek párizsi egyetemistákat. Vagy 
tévednék? Végülis te vagy a jobb biológiából kettőnk közül. 

Elinek tizenöt percre volt szüksége, hogy végleges emberi 
formát kapjon. Amikor végre kijött a fürdőszobából, már csak 
Mirandát találta ott, aki türelmetlenül toporgott. 
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– Gyere már! Fred háromszor is hívott, el se tudja képzelni, 
mit szöszmötölünk még itthon. 

– Ben elment? – kérdezte a barátnője szomorúan. A 
marcangolás mindenen átrágta magát, és Eli úgy érezte, 
mindjárt kitör belőle. 

– Nem akart itt hagyni, de egyfolytában csörgött a mobilja, 
amíg te odabent készülődtél – intett Mira a fürdő felé. – Muszáj 
volt mennie, a csapatnak kellett a segítsége. Azt üzeni, hogy 
feltétlenül az első sorba ülj a lelátón, mert máshogy nem lehet 
kibírni. És mielőtt kiment, kért, hogy azt is mondjam meg 
neked, hogy már a fürdőszoba is túl messze volt. Érted te ezt? 
Elég zagyvaság, nem? 

– Tökéletesen értem – mosolygott Eliza. 
A földrajz verseny első fordulója pontban kilenckor 

kezdődött. Ausztrália nagyon felkészült csapatnak bizonyult. 
Az európai csapat két óra hosszáig bombázta az ausztrálokat 
nehezebbnél nehezebb kérdésekkel, és mindössze kettőre nem 
tudták a helyes választ. Az egyiket még Fanni találta ki a 
felkészülés első napjaiban, a másik kérdés Ben agyából pattant 
ki néhány nappal a Bál kezdete előtt. 

Elit lenyűgözte az a fegyelmezett és jól összeszokott 
csapatmunka, amit az európaiak mutattak. Fanni és Ben 
olyanok voltak együtt, mintha évtizedek óta vezetnének 
közösen egy színvonalas ki mit tud műsort a tévében. A 
többiek pedig percre pontosan a kezük alá dolgoztak. 

– Úgy tűnik, mintha még órákig bírnák ezt a tempót, és meg 
se kottyanna nekik – súgta Miranda, aki mellette szorongott az 
első sorban. – Ausztráliát szinte lehetetlen föciből 
megszorongatni, és nézd meg, fél perccel a vége előtt mégis két 
hibapontnál járnak. Ez jó esélyeket jelent nekünk, és biztató 
részeredmény a délutáni visszavágóra. 

Ebben a pillanatban lefújták a földrajz vetélkedő első 
fordulóját. Fanni és a faktos társai a francia gimisekkel együtt 
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visongva ugrottak egymás nyakába, láthatóan nagyon 
elégedettek voltak az elért eredménnyel. 

Ben azonban nem csatlakozott hozzájuk. Eddig háttal állt a 
lelátónak, most megfordult és tekintetével Elit kereste. 
Fegyelmezett, nyugodt arcvonásai semmit nem árultak el 
abból, mennyire marja belülről a szétesettség. De a lány látta a 
szemében, hogy legalább úgy gyötrődik, mint ő. Amikor 
észrevette Elizát, nem törődött azzal, hogy mindenki látja. 
Odasietett hozzá, és megölelte.  

Mira felvonta a szemöldökét, és értetlenül nézett össze 
Freddel, a mellette ülő Rick pedig lefagyott arccal bámulta 
őket.  

Nem csak az európai társaságon látszott a döbbenet. Az 
ausztrálok is végignézték a jelenetet, és mivel sokan közülük 
jól ismerték Bent, hiszen hat évet töltött közöttük, így ők is 
érdeklődve tekintgettek át az asztal fölött.  

Minden tükrös-középiskolában születtek fiú-lány 
barátságok, és szövődtek tiniszerelmek is, de amit itt láttak, az 
más volt. Az előttük álló tizenhét éves magyarfészkes 
gimnazistalány, és az őt ölelő, ugrókorszaka végén járó 
ausztrál-párizsi egyetemistafiú kapcsolata komolyabbnak tűnt a 
szemükben egy egyszerű tinédzser szimpátiánál. Az a féltő és 
gondoskodó szeretet, ami a mozdulataikból sugárzott, 
megerősítette a körülöttük állókban, hogy nem egy hétköznapi 
ügyről lehet szó.  

Ben nem törődött a szájtátókkal. 
– Jól vagy, Hófehérke? – kérdezte vidám mosollyal. 
–Aha – felelte a lány lenyugodott lélekkel. Aztán 

körbepillantott, és elpirult. – O, ó. Híresek lettünk. 
– Nincs jelentősége – mondta Ben, és utoljára még egyszer 

megölelte. Aztán leültek egymás mellé a padra, és beszélgetni 
kezdtek a föciverseny eddigi legizgalmasabb pillanatairól. 

Mira, szokásos nyíltságával, odalépett eléjük: 
– Akkor ti most együtt jártok? 
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Elizából bugyogni kezdett a nevetés, és a könyökével 
oldalba bökte Bent. A fiú derűs vigyorral az arcán rövidre zárta 
a témát: 

– Csak egy kis energiára volt szükségem, hogy kihúzzam a 
délutáni visszavágóig. 

Aztán egymásra néztek Elivel, és mindkettőjük arcán 
ugyanaz a széles jókedv áradt szét. 

– Nektek még a vigyorotok is tök egyforma, mintha össze 
lennétek nőve, és nem létezhetnétek egymás nélkül – legyintett 
Mira lemondóan. 

Erre végképp elszakadt a cérna, és mindkettőjükből elemi 
erővel robbant ki a nevetés. 

– Reménytelen banda – jegyezte meg a hableány, de a 
nevetésük olyan ragadós volt, hogy végül ő is kacarászni 
kezdett. – Ennek az energiának a fele is elég lesz délutánra. 
Akár ki se álljunk az ausztrál kérdések elé, mert ezzel a 
lendülettel az egész déli féltekét lesöpörhetjük, mind a hat 
iskolájával. 

 
Mindössze fél órás szünet szakította meg a 

vetélkedősorozatot. Fred és társai máris készülődni kezdtek az 
asztal körül. Velük szemben az ausztrál töris csapat is 
felsorakozott, készültek az európai kérdésekre. 

Mira a szokásosnál is sápadtabb volt, és feszültebbnek tűnt, 
mint maguk a versenyzők, annyira drukkolt Fredéknek. Elizára 
átragadt a mellette ülő barátnőjének idegessége, ezért közelebb 
húzódott Benhez egy kis nyugalomért. 

– Gyere, Hófehérke – ölelte át a fiú kedvesen. – Itt vagyok, 
nyugi. 

Már a hangja is hűvös nyugalommal csitította rakoncátlanul 
kóricáló érzéseit. 

A történelemvetélkedő első fordulójának megkezdése előtt 
váratlanul megszólalt a hangosbemondó: 
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– Figyelem! Itt Gabbir főparancsnok. Tájékoztatom a Bál 
résztvevőit a következő tényekről és az emiatt hozott 
intézkedésekről. Mint azt már többen hallottátok, a Vonal az 
utóbbi időben eddig nem tapasztalt jelenségeket produkál. A 
mai napon ennek fokozódását figyeltük meg. Annak ellenére, 
hogy szakértők szerint a Vonal viselkedése teljesen 
veszélytelen, mostantól a következő szabályok lépnek életbe a 
Bál végéig: a biztonsági sávot duplaszélességűre tágítottuk, a 
Vonal csak az új határig közelíthető meg, a szálláshelyét senki 
nem hagyhatja el egyedül, csak kettesével vagy nagyobb 
létszámú csoportokban közlekedjetek. Esetleges váratlan 
helyzetek miatt fontos, hogy senki ne legyen egyedül, még 
rövid időre sem. Fontosnak tartom ugyanakkor megismételni, 
hogy semmilyen veszély nem fenyeget, a rendezvény 
zavartalanul folytatódhat. További sikeres vetélkedést kívánok. 

Izgatott moraj hullámzott végig a stadion nagyságú 
épületben. Voltak, akik máris keresni kezdtek valakit, akivel 
párban mozoghatnak a további két és fél napban, mások arról 
beszélgettek, hogy ebédidőben elsétálnak a Vonalhoz 
körülnézni. 

Ben gyengéden megszorította Elit, és kaján vigyorral 
odasúgta neki: 

– Maradj mellettem, én garantáltan immunis vagyok a 
Vonalra. Biztonságosabb helyen nem is lehetnél, mint az én 
karjaimban. 

– Hencegős – kuncogott a lány, de az erdőillatnak nem 
tudott ellenállni, és még közelebb bújt hozzá. 

Felhangzott a verseny kezdetét jelző szignál. A stadionban 
síri csend lett, majd az asztaloknál megkezdődött a kemény 
küzdelem. 

Mindenki tudta, hogy az európai asztalnál lehet a 
legizgalmasabb versenyre számítani, és még a másik két asztal 
mögötti lelátókról is oda-oda néztek, hogy lássák az éppen 
aktuális részeredményt. Volt is mit számolni. Fred vezetésével 
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olyan nehéz kérdéseket állított össze Európa csapata, hogy a 
hatvanadik percben már négy hibapontnál jártak az ausztrálok. 

Mira már éppen kezdett lenyugodni az addigi 
részeredménytől, amikor váratlanul Terc tanár úr lépett oda 
hozzá, és valamit súgott a fülébe. A lány arca enyhén elsápadt, 
de határozottan bólintott, majd felállt. 

– A Határőrség eseti megbízással szolgálatra behívatott. 
Mondjátok meg Frednek, hogy minden rendben, és a hátralévő 
hatvan percben is szorítok majd neki a távolból – szólt oda a 
barátainak. Eliza aggódó tekintetét látva még hozzátette – 
Tényleg nem lesz semmi bajom. Csak az itteni határőr 
központba kellek Összekötőnek, mert minden megfelelően 
képzett emberük járőrözik az új határ mentén. Ezeket a 
járőröket kell helyettesítenem, egy szobában fogok telefonokat 
emelgetni. És azt hiszem, azért is hívattak be, hogy jobban 
szem előtt legyek, ha a Vonal azon a kellemes bizsergésen 
kívül valamilyen negatív hatást gyakorolna rám. Tudod, hogy 
mennyire féltik a Jelöltjeiket. Úgy gondolják, ha közel vagyok 
hozzájuk, akkor gyorsabban kaphatok szakszerű segítséget. 

Eliza valamelyest megnyugodva bólintott, Miranda pedig 
Terc oldalán sietve elhagyta a stadiont. 

Fred és csapattársai végül hét hibaponthoz „segítették 
hozzá” ausztrál ellenfeleiket. 

Ben és Eli egy percre sem váltak el többé egymástól. Gabbir 
tájékoztatója után ez nem is keltett feltűnést, hiszen mindenki 
párokban vagy kisebb csoportokban mozgott. Ebéd után 
elsétáltak a Vonalhoz… már ameddig engedték őket.  

Sokan választották még ezt a programot rajtuk kívül, többen 
le is ültek a határon, és onnan figyelték a Vonalat úgy, mintha 
egy folyó partján üldögélnének, és gyönyörködnének a víz 
fodrozódó hullámaiban. 

– Eddig sose volt rám semmilyen hatással, szabadon 
keresztül ugorhattam rajta mellékhatások nélkül – mondta 
tűnődve Ben, miközben sok más fiatalhoz hasonlóan ő is a 
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Vonalat bámulta. – Most viszont úgy érzem, hogy csak úgy 
akarok a közelébe jönni, ha közben megölelhetlek. 

A lány szó nélkül hozzábújt. A fiú átölelte őt és szokás 
szerint a feje búbjára fektette az állát.  

Ebben a pillanatban vörös fényre lettek figyelmesek, a 
Vonal „életre kelt”, izzott, és ez körbeszaladt a Földgolyón, 
aztán a Vonal egy pillanatra eltűnt, majd jött a villanás és 
minden visszaállt alapállapotra. 

Akik közeli szemtanúi lehettek ennek, döbbenten álltak, és a 
meglepettségtől percekig meg se tudtak mozdulni vagy 
szólalni. 

Kis idő múlva aztán az emberek elkezdtek hazafelé 
szállingózni. Elizáék is visszamentek, hogy még időben 
odaérjenek a földrajzverseny délutáni második fordulójára. A 
lánynak feltűnt, hogy Ben erősen gondolkozik valamin, látszott 
rajta, hogy egy gondolat makacsul kering az agyában. A 
vetélkedő idejére se tudta magában ezt kikapcsolni, ezért a 
háttérbe húzódott, és hagyta Fannit irányítani. Szerencsére az 
egész versenyző csapat jól felkészült tudással rendelkezett, így 
az ausztráloknak csak egy hibapontot sikerült kicsikarniuk az 
európaiakból. 

Földrajzból tehát Európa megnyerte az első napot. Fanniék 
tomboltak örömükben. De a feketeszemű fiú tekintetében 
másfajta láz lobogott, amikor szabályosan kihúzta Elizát a 
teremből. 

– Hová megyünk? – kérdezte a fiútól. 
– Visszamegyünk a Vonalhoz. Valamiről meg kell 

győződnöm. 
– De a töri verseny… Hamarosan kezdődik Fredék 

visszavágója. Mirának megígértem, hogy… 
–Ez most fontosabb. Gyere! 
Eli nem ellenkezett tovább, tudta, hogy Bennek komoly oka 

lehet rá, hogy így viselkedjen. 
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A Vonal engedélyezett határán megálltak. Mivel mindenki a 
vetélkedőkön drukkolt, ezért senki nem volt a közelükben. 

– Figyelj – mondta a fiú, és gyengéden megölelte őt. A 
Vonal azonnal vörös fénybe borult, aztán eltűnt, majd egy 
villanás után visszaállt alaphelyzetbe. 

Ben végigsimította a lány aranyszőke haját, majd egy 
lépésnyire eltávolodott tőle. 

– Próbáljuk meg újra – mondta mély szeretetet sugárzó 
mosollyal, és ismét Elihez lépett. Olyan finoman ölelte át a 
karjaival őt, mintha a legdrágább kincset tartaná, és féltőn 
vigyázna rá, nehogy összetörjön. Abban a pillanatban a Vonal 
ismét vörös fénnyel telt meg, majd eltűnt, és egy villanás után 
ismét minden a régi lett. 

– Ezt mi csináljuk? – suttogta félelemmel vegyes 
csodálkozással Eliza, és remegve belefúrta az arcát a fiú 
erdőillatú pulóverébe. 

Ben érezte a remegését, ezért gondoskodó szeretettel 
megsimogatta a haját és a hátát. Megnyugtató hangjával 
igyekezett enyhíteni zaklatottságán: 

– Ssssss… Itt vagyok. Eli, minden rendben. Nem engedlek 
el, vigyázok rád. 

Megnyugtatta ez az oltalmazó jelenlét, hátrahajtotta a fejét, 
és a szeretettel rátekintő fekete szemekbe nézve megint 
megkérdezte: 

– Ezek mi vagyunk?  
– Igen – mosolygott Ben, majd rajongó szeretettel 

megcirógatta a lány arcát és hozzátette – Ezek szerint, ha 
megölellek, tud róla az egész világ. 

 
Aznap este végre sikerült bejutniuk Hedvin professzorhoz, 

aki egyre jobban elkerekedő szemekkel hallgatta a 
beszámolójukat. Hitetlenkedése arra késztette, hogy amíg Ben 
beszélt, folyamatosan rázza a fejét. 
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– Látnom kell, mert ezt egyszerűen nem hiszem el – mondta 
izgatottan. 

A Vonal mellett a fiatalok többször is átölelték egymást, s 
mindannyiszor megismétlődött a vörös fény, az eltűnés és a 
villanás. 

– Gondolhattam volna – dünnyögött Hedvin lenyűgözve. – 
Egy tiszta szívből jövő, szerető ölelés kifordítja a sarkaiból a 
világot. – Egy pillanatra elhallgatott, majd a tehenes kísérletére 
visszagondolva így folytatta. - Az állatoknak nincsenek 
érzelmeik, és ezekre adott tudatos válaszaik sem, mivel tudatuk 
sincsen. Rosszul tettük fel az alapkérdést. Nem arra kell 
keresnünk a választ, hogy mit tudnak ők, amit mi nem. A 
helyesen feltett kérdés így szól: Mit nem tudnak ők, amit mi 
igen? A megoldás pedig hihetetlenül egyszerű: Csak az ember 
képes gyűlölni és szeretni. Csak az embernek van tudata a 
szabad döntéshez a Széthúzás és az Egység között. 

Eliza az erdőillatba menekülve, várakozva nézett a nagyhírű 
tudósra, a tekintetében reménykedéssel. A fiú ugyanígy nézett 
az öregre, megbízott benne. Ő is tőle várta a megoldást. 

A professzor hosszú csend után szólalt csak meg: 
– Még ma este összehívatom a Tükrös-Tudósok-Tanácsát, 

és kikérem a véleményüket. Amíg döntés nem születik az 
ügyetekben, nagyon vigyázzatok egymásra – további szavait 
Bennek címezte. – Egyetlen pillanatra sem hagyhatod őt 
magára. Óvd és védelmezd, mert az az érzésem, hogy ez a 
kislány a megoldás az emberiség legnagyobb problémájára. 
Kiválasztottak vagytok. 

Hedvin elköszönt, a fiatalok visszamentek Eliza szobájába. 
Mivel Mira a határőr központban töltötte az éjszakát Gabbir 
parancsnok kérésére, így senki nem zavarta őket. 

Ben a vendégágyat szorosan a heverő mellé tolta, miközben 
a fürdőszobából kilépő lányhoz intézte a szavait: 

– Itt leszek melletted, ha bármire szükséged van. 
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Eliza odalépett hozzá, szó nélkül megölelte, és tisztában volt 
vele, hogy amikor ragaszkodását ilyen formában fejezi ki, tud 
róla az egész világ. 
 

 
 

17. rész 
 

 
Egymás kezét fogva aludtak reggelig. Miranda hangja 

ébresztette őket: 
- Jó reggelt! 
Eliza kinyitotta a szemét, Ben pedig azonnal felült és éber 

tekintettel körülnézett. 
- Gabbir hívat titeket, az itteni határőr központban vár 

rátok egy óra múlva. 
- Miért? Mit akar? - kérdezte a barátnője. 
- Azt nem mondták. De úgy tudom, ott lesznek a Tudós 

Tanács tagjai is. 
Egymásra néztek. Ezek szerint valami történt az éjjel. Talán 

Hedvinék kitalálták, hogyan segíthetnének nekik. 
Gyorsan összeszedték magukat, és a kijelölt idő előtt tíz 

perccel már a helyi központban voltak. Hamarosan megjelent 
Gabbir, és egy nagyobb tárgyalóterembe vezette őket. Rögtön 
látták, hogy a déli Tükrös Tudósok is jelen vannak videoláncos 
kapcsolással a faliképernyőkön. Az északi tudósok a terem 
túlsó végében csoportosultak, közöttük megpillantották 
Hedvint. A professzor arca baljósan komor volt. Elizát kirázta 
tőle a hideg, Ben pedig védelmezően közelebb húzta a lányt 
magához. Valami nagyon-nagyon nem stimmelt. 

A folytatás a vártnál is szörnyűbb volt. 
Dulla, a Tudós Tanács rangidős elnöke ismertette a döntést: 
- Bár Hedvin professzor szakvéleménye továbbra is 

alátámasztja azt, hogy a Vonal viselkedése semmilyen 
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veszéllyel nem jár a Tükrös Társadalomra, a kérdés nagy 
hordereje miatt azonban mégis komoly felelősséget érzünk. Az 
ügy elrendezése társadalombiztonsági kérdés. Mivel annak a 
reakciónak az okai és pontos mechanizmusa, amelyet ti 
közösen váltotok ki a Vonalból, mindezidáig megnyugtatóan 
nem tisztázható, mindannyiunk nyugalma és biztonsága 
érdekében ezt a tevékenységet meg kell szüntetni. Ennek 
biztosítására a Tudós-Tanács – egy ellenszavazattal és döntő 
többséggel – a következő határozatot hozta: Benjamin Leblanc 
szabad Átszelési Jogát visszavonjuk, s arra utasítjuk, hogy 
északi születésű utolsó éves egyetemistaként, a szokásos 
módon, egy déli egyetemen fejezze be tanulmányait. Ami a 
következő két napot illeti, a Tükrösök Törvénykönyvének 
harmadik paragrafusa egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
minden ugrókorú fiatalnak jogában áll részt venni a szokásos 
éves Olvasztószertartáson. Ebben a jogban a Tanácsnak nem 
áll szándékában senkit korlátozni. A jelenleg zajló 
rendezvénysorozat biztonsága érdekében azonban holnap estig 
Benjaminnek az üresen álló déli báli helyszín határőrségén kell 
tartózkodnia. Ellátásáról Gabbir főparancsnok és a déli 
határőrség parancsnoka közösen gondoskodnak. 

- Nem – akarta üvölteni Eliza, de csak remegő hangú 
suttogásra sikerült a mélyről felszakadó tiltakozása. 

Ben szorosan megölelte, egy csókot lehelt aranyszőke 
hajába és a fülébe súgta:  

- Senki nem szakíthat el tőled. Összetartozunk. 
Gabbir odalépett hozzájuk. 
A fiú gyengéden eltolta magától a lányt, és szó nélkül 

követte a főparancsnokot. Kifelé menet Hedvin mellett haladt 
el: 

- Nem nyugszom bele – mondta neki halkan a professzor. 
Ben ránézett és alig észrevehetően bólintott. 

A szoba lassan kiürült, mindenki indult a maga dolgára. 
Hedvin odalépett Elihez: 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

- Ne add fel, kislány! Kiválasztott vagy, aki igent mondott a 
kapott feladatára, és képes önzetlenül, mélyről jövően és tisztán 
szeretni. Továbbra is az a meggyőződésem, hogy Te vagy a 
Megoldás ebben a szétszakadt világban. 

A professzor magára hagyta a lányt, és elszánt léptekkel 
elindult vissza abba az irányba, ahol a Tükör-Testvérek 
szálláshelyéül szolgáló épület állt. 

 
 
Eliza az egész napot az erdőben töltötte. Miranda 

hasztalanul igyekezett hazacsalogatni. Már régen besötétedett, 
és ő még mindig azon a kidőlt fatörzsön üldögélt. Barátnője 
még szürkület előtt hozott neki egy plédet, amit ráterített a 
vállára, nehogy megfázzon. De Eli nem érzett se hideget, se 
meleget. Igazából nem érzett semmit. Mira elmesélte neki, 
hogy Fred és csapata fölényesen legyőzte Afrikát, tovább 
növelve ezzel az európaiak előnyét a történelem versenyen, 
Fanniék viszont kikaptak aznap mindkét fordulóban, és igen 
szomorúak voltak a földrajzos vereség miatt. Mindez el se 
jutott az agyáig. Órák óta nem csinált mást, csak egyenletesen 
ki- belélegezte az erdőillatot. Úgy érezte, ha ezt akár egy 
pillanatra is abbahagyná, megfulladna. 

Összerezzent, amikor megszólalt a zsebében a telefon. Rá se 
nézett a kijelzőre, csak megnyomta a zöld gombot és a fülére 
tette, hogy röviden nemet mondjon Mira újabb könyörgésére. 

- Nem akarok … 
- Hogy vagy? 
A szétesett világ fénysebességgel rendezte vissza széthullott 

darabkáit a lelkében. 
- Ben?! 
- Igen, én vagyok. Hedvin professzor mobiljáról hívlak. 

Az enyémet még nem hozták át, de ígéretet kaptam rá, hogy 
hamarosan minden cuccomat átszállítják. Amint visszakapom a 
telefonomat, újrahívlak. 
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- Ne. Ne menj el – hallania kellett még ezt a 
megnyugtató hangot. 

- Hol vagy? Mit csinálsz? 
- Az erdőben ülök. 
- Eliza, meg fogsz fázni. Azonnal menj vissza a szobádba 

– hallotta a fiú aggódó hangját. 
- Csak ha megígéred, hogy újra hívsz. 
- Megígérem. És reggelig le se fogom tenni, de csak 

akkor, ha most rögtön hazamész. 
- Oké, már megyek is. 
- Szia, később még hívlak. 
A vonal megszakadt. Most kezdte csak érezni, hogy milyen 

hideg az éjszaka. Igyekezett vissza az épületbe. Gyerekesen azt 
remélte, hogy ha gyorsabban szót fogad, akkor hamarabb 
hallhatja azt a megnyugtató hangot újra. 

Mira egy csésze forró teával várta. 
- Ben felhívott, és a lelkemre kötötte, hogy főzzek neked 

egy teát, és itassalak meg vele, aztán dugjalak egy kád meleg 
vízbe, és végül zavarjalak az ágyba. Ha tudtam volna, hogy 
ilyen könnyen rá tud venni, hogy engedelmeskedj neki, akkor 
nem könyörögtem volna neked egész délután, hanem már 
hamarabb beszerzek és átküldök hozzá egy telefont. 

Alig húzta magára Eliza a meleg takarót, az ismerős 
telefonszám villogni kezdett a képernyőn. 

- Készen állsz? – kérdezte Ben. 
- Készen? Mire? 
El se tudta képzelni, honnan szerezhetett be a fiú ilyen 

könyveket, de nem is érdekelte. Csak hallgatta, ahogy az a 
megnyugtató hang mondja az egyik esti mesét a másik után. 
Természetesen a Hófehérke és a hét törpével kezdte a 
felolvasást, aztán jött a Csipkerózsika, a Piroska, a Jancsi és 
Juliska, meg a többi klasszikus. Volt, amelyiket többször is 
elmesélte, különböző fordításokban. Eli később nem 
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emlékezett rá, mikor is aludt el pontosan. Talán, amikor a 
farkas harmadszorra kapta be a nagymamát.  

Reggel a mobiljával a füle alatt ébredt. 
- Ben? – szólt bele a készülékbe. 
- Tessék. 
- Te egész éjjel nem is aludtál? 
- Dehogynem – nevetett a fiú. - Egy idő után már nem 

válaszoltál a kérdéseimre, ezért kihangosított állásba nyomtam 
a készüléket, hogy bármikor meghalljalak, ha szükséged lenne 
rám, és hagytalak pihenni. Én is csak egy órája ébredtem fel. 

- Mi lesz most? 
- Hedvin professzor nálam járt ma reggel. Azt mondta, 

van egy elmélete, és arra kért, ma este éljek a jogommal és 
nézzem meg a Testvérek olvadási évfordulójára rendezett 
ünnepet. Azt üzeni, hogy te is feltétlenül gyere el. 

- Oké, ott leszek. 
- Nekem most le kell tennem, mert Hedvin hamarosan 

visszajön értem, és azt mondta, elég sok dolgunk lesz még. 
- Mit fogtok csinálni? 
- Gőzöm sincs. Csak annyit ígért, hogy húzós napunk 

lesz. Menj, és szurkolj a mai versenyeken. Úgy hallottam 
töriből jól állunk, de a földrajz eléggé billeg. Szükségük lehet a 
támogatásodra. 

- Ha te mondod. 
- Legyél a többiekkel, és érezd jól magad. Én minden 

pillanatban veled leszek. Megjött a professzor. Este látjuk 
egymást, szia. 

Eli képtelennek érezte magát arra, hogy egész nap a lelátón 
üljön. De legalább elment a többiekkel a vetélkedőre, azzal a 
hátsó gondolattal, hogy pár perc után kiszökik az erdőbe. 

Amint leült a csapatnak kijelölt helyek egyikére a lelátón, 
megrezzent a mobilja. Megnézte az sms-t. 

Drukkolj helyettem is. Veled vagyok. Ben. 
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A készülék óránként rezgett. Az üzenet eleje mindig egy 
kicsit más volt, attól függően, hogy a földrajz vagy a 
történelem vetélkedő ideje alatt írták, vagy éppen ebédidőben. 
De mindegyik így végződött: Veled vagyok. Ben. 

Eliza mindig egy mosolyt küldött vissza válaszul, és 
hozzáírta: Én is veled. Eli. 

Végül lezárult a vetélkedő sorozat, és megszületett a 
végeredmény: a történelem versenyt nagyfölénnyel nyerte 
Európa, a földrajz vetélkedősorozat első helyezettje viszont 
Afrika lett, Fanni és csapata alig néhány pont különbséggel 
lecsúsztak a dobogó második fokára. 

 
Este tízkor mindenki a Vonal mentén gyülekezett, a déli 

tanárok is időben ideugrottak otthonról. 
Az olvadási évforduló ceremóniáját néhány egyszerű 

mozdulat jellemezte. A Tükör-Testvérek egymással szemben 
meg szoktak állni a Vonal két szélén. Ilyenkor az ugrókorú 
fiatalok és tanáraik is felsorakoztak a Vonal mentén 
díszsorfalat alkotva azon a féltekén, ahová az iskolájuk 
tartozott, és úgy kísérték figyelemmel a Testvérek mozdulatait. 
Az évfordulósok besétáltak, középen találkoztak, jobbról-balról 
megölelték egymást, majd az ellenkező oldalra kisétáltak, és 
végül megismételték azt a huszonkét Átszeléses Ugrást, 
amelyet már a Nyitóünnepségen is látni lehetett tőlük. 

Most is mindenki tiszteletteljes csendben felsorakozott a 
Vonal két oldalán az évfordulós szertartás hagyományai 
szerint. 

Ekkor Kallibi, a legidősebb Tükör-Testvér, aki huszonegy 
másik Testvérrel az északi oldalon állt, szokatlanul ünnepélyes 
hangon megszólalt: 

- Az évfordulós szertartásokat a hagyomány szerint 
mindig megelőzik az Olvasztószertartások. 

A tanárok izgatott moraja hallatszott. Sokuknak voltak szép 
emlékei arról, amikor száz évvel ezelőtt egy-egy ilyen 
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szertartáson kék szín árasztotta el a vonalat. Olyan gyönyörű 
látványt nyújtott, hogy még ma is beleborzongtak. 

Most éppen a Fehér-kor elején járt a Tükrös Társadalom, és 
bár már mindenki alig várta, hogy ezúttal fehér fény fussa 
körbe a Vonal mentén a Földet, tudták, hogy még korai a 
reménykedés, hiszen eddig csak két kislány Testvérfél 
született, és ők is mindössze néhány hónaposak voltak. 

Kallibi intésére néma csend lett, és a Vonal másik oldalán, a 
szemben állók közül valaki megmozdult, és elindult a Vonal 
felé. 

Elizának elállt a lélegzete, amikor felismerte a mozgó 
alakban Bent.  

A lánynak eszébe jutott az álom, amikor látta Bent a Vonal 
fojtogató szorításában meghalni, és ettől ösztönösen elindult a 
fiúval szemben, ő is a Vonal felé. Csak az járt a fejében, hogy 
nem engedheti, hogy ez megtörténjen. Ha kell, puszta kézzel 
fogja őt kiráncigálni onnan. Apja lánya, úgyhogy ebben senki 
se lesz képes megakadályozni.  

Mindketten elérték a Vonal szélét, és egyszerre léptek be 
rajta.  

A Tudósok közül néhányan a fiú után mozdultak, hogy 
visszarántsák, ám ekkor a déli félgömbön várakozó huszonkét 
Tükör-Testvér meglepő gyorsasággal hátulról félkörben 
védelmezően körülvette Bent, így akadályozva meg, hogy 
bárki hozzáérhessen. 

Eli nem láthatta, de az ő háta mögött is ugyanilyen 
alakzatban felsorakozott a többi huszonkét Tükör-Testvér. 

A tömeg, mindkét oldalon, felhördült. Nem dühösen, sokkal 
inkább meglepetten. A Vonal nem volt se kék, se fehér. Eli 
zavartan nézett körül. A Vonal aranyszínben ragyogott, és ez a 
ragyogás körbeölelte a Földgolyót. A fiúra nézett, aki 
bátorítóan rámosolygott, és lépett egyet felé. A lány a 
legidősebb Tükör-Testvér, Kallibi hangját hallotta maga 
mögött: 
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- Csináld pontosan azt, amit ő. Mintha a tükörképe lennél. 
Lélegzetelállító élmény volt, ahogy egymás tükörképeiként 

mozogtak. Ben egésznap ennek a szertartásnak a mozdulatait 
gyakorolta Hedvinnel. 

A Vonal közepén találkoztak, mindkét oldalról megölelték 
egymást. Aztán Ben a karjaiba zárta úgy, ahogy az Első 
Ölelésük óta már oly sokszor tette. Ez a mozdulat nem volt a 
hagyományos Olvasztószertartás része. Ez a kettőjük 
kapcsolatának volt a természetes velejárója. Eli átfogta a fiú 
derekát, és szorosan hozzábújt. Erdőillat és aranyszikrák 
telítették meg a levegőt. Azután szétváltak, és a hagyományos 
mozdulatokat követve kinyújtották azt a kezüket, amelyen a 
jelük volt, és megszorították egymás alkarját. Majd, egymással 
még mindig szembefordulva, mindketten az ellentétes oldal 
felé hátráltak, karjukat széttárva. És ekkor újra felmorajlott a 
tömeg. Ahogy távolodtak egymástól, a köztük lévő térben az 
aranyszín eltűnt, s vele együtt azon a területen eltűnt a Vonal 
is. Nem néhány pillanatra, nem időlegesen, hanem végleg. 
Amikor kiléptek a Vonalon, egy ideig még tovább terjeszkedett 
az aranymentes övezet, még nagyobb szélességben eltűntetve a 
Vonalat. 

A végeredmény mindenkit megdöbbentett: a Vonal, az 
elválasztottság megrendíthetetlen jele, egy széles szakaszon – 
körülbelül tíz-tizenöt méteres szélességben – végérvényesen 
eltűnt. 

Ben és Eli is megrendülten figyelték a Rést, amelyen 
keresztül – nekik köszönhetően – szabad átjárás nyílt mindenki 
számára a Föld déli és északi féltekéje között. 
Megrendültségük fokozatosan változott át örömmé és 
ujjongássá, amikor azt látták, hogy először csak néhány 
mindenre elszánt tanár – köztük Terc tanár úr -, majd ezen 
felbátorodva felnőtt emberek kisebb-nagyobb csoportjai 
gyalogoltak át a másik félgömbre a Résen keresztül, minden 
akadály nélkül. 
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A Vonal aranyló ragyogása lassanként megszűnt. Hedvin 
professzor szinte repkedett örömében. Felemelte Ben csuklóját, 
ránézett a jelére, aztán széles mosollyal bólogatni kezdett. Eli a 
saját kezére pillantott. Kettejük aranyvonalakkal megrajzolt 
összeolvadt jele ott virított a csuklóján: keresztben két 
párhuzamos csík, és közé rajzolva egy kör, amelyen még 
látszott, hogy két félkör egymás mellé illesztéséből jött létre. 

Hát innen jött rá a professzor! Gondolatban összeszorította a 
kettőjük kézjelét, és látta, hogy együtt kiadja majd ezt a rajzot, 
ami nem más, mint a Vonal sávja, benne az egységes Egészet 
jelképező Földdel. 

Eliza más változást is észrevett magán az új csuklórajzon 
kívül. Végérvényesen megszűnt a lelkében eddig lakó Hiány. 
Ez is az összeolvadás ajándéka - emlékezett vissza - minden 
Tükör-Testvér megkapja a kiegészültség érzését ajándékként a 
szertartás közben. 

Tükör-Testvér. 
Testvér. 
Érezte Bent. 
Vele volt, benne volt, kiegészítette őt. 
Már nem kellett átölelve tartania, hogy megnyugtassa, mint 

régen. 
Állandó Jelenlétté vált benne a fiú. 
Tükör-Testvérek lettek. 
Eliza futni kezdett a Résben a Testvére felé. Ben is elindult, 

félúton találkoztak. 
- Miért történt ez az egész? – kérdezte Eliza. 
- Sokat fogunk még erről beszélgetni a közeljövőben – 

hallotta maga mögött Kallibi hangját. Úgy látszik a legidősebb 
Tükör-Testvér követte őt. – Addig is egy rövid magyarázattal 
legalább tartozunk nektek, úgy vélem. Tudjátok, hogy egy 
gyerek tizennégy éves koráig többé-kevésbé azt teszi, amit 
mondanak neki, megfelel a szülői elvárásoknak. Azután 
következik az a bonyolult korszak, amikor azt mondják: ebből 
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a gyerekből még bármi lehet, majd meglátjuk, hogyan dönt, mit 
akar kezdeni az életével. 

A Benjamin mögé közben szintén megérkező Hedvin 
professzor átvette a szót: 

- Tizennégy éves kora után mindenki kezdi fokozatosan a 
maga kezébe venni élete irányítását. Először apró kicsi 
lépésekben, majd egyre jelentősebb, nagyobb horderejű 
döntésekkel mutatunk irányt saját életünknek. Bárhogy is dönt 
végül egy fiatal, ebben az átmeneti időszakban - amit a 
földlakók kamaszkornak, a Tükrösök pedig Ugrókorszaknak 
hívnak - ott lebeg A LEHETŐSÉG. Lehetőség a Tökéletes-
Visszatükrözés képességét elnyerni. 

- Hát persze! Lehetőségünk van annak a tökéletes 
visszatükrözésére, tovább adására, amit látunk és tapasztalunk 
a környezetünkben – mormolta eltöprengő tekintettel Eliza. 

Kallibi bólintott, bár ezt a neki háttal álló lány nem láthatta, 
majd így folytatta a magyarázatot: 

- Amióta világ a világ, a vallásos emberek – az mindegy, 
hogy pontosan miben hisznek – szóval a hívő emberek közös 
jellemzője az a törekvés, hogy Tökéletes Továbbtükrözői 
legyenek annak, amiben vagy akiben hisznek, legyenek azok 
elvek, vagy az adott vallás központi figurája által hirdetett 
erkölcsi normák. Ez mindig csak törekvés marad a részükről, 
hiszen tökéletes visszatükrözésre, tökéletes továbbtükrözésre 
senki emberfia nem képes. Ám akiknek mégis sikerül 
megközelítőleg hitelesen tükrözni egy ilyen elvrendszert vagy 
normát, azokat hívták minden történelmi korszakban „szent 
emberek”-nek. 

Hedvin szeretettel helyezte a kezét az előtte álló fiú vállára, 
és Elizára nézett: 

- Ben az Egységes Egész ajándékával él a Földön, de ezt 
nem ismerte fel önmagában, csak amikor a valaki másról 
visszaverődő tükörképében észrevette. 
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- Eli értéke abban rejlik - folytatta Kallibi –, hogy jól 
választott. Amikor elérkezett életében a választás Lehetősége, 
úgy döntött, hogy Tükörré lesz. Így aztán képes ennek a 
Benjaminben létező Egésznek a látására is. Észreveszi, 
meglátja a Testvérében az Egységet. És csodálatos képességgel 
rendelkezik ahhoz, hogy ezt a Benből kapott képet 
visszatükrözze őrá, és így megláttassa vele is. Idővel egyre 
többet képes lesz a világból továbbtükrözni, mert Eliza egy 
kialakulófélben lévő Tükör-Egyéniség. Minden Tükrös valaha 
egy Tükör volt – ha a tükrös nyelv fejlődéstörténetét 
tanulmányozod, rájössz, hogy a Tükör ősszóból származik a 
mai Tükrös elnevezés is – de minden Tükör-ember eltorzult az 
idők folyamán. A valóságról csak torz képet visszaadni képes 
Tükrös lett belőlünk. 

Kallibi intett egyet elköszönésképpen, és a távolabb 
várakozó Testvérek csoportjához ugrott. Ma volt egy küldetése, 
amelyet immár teljesített. 

- Eliza viszont Tökéletes Továbbtükröző – mosolyodott el a 
professzor –, egy eredeti, romlatlan, torzulások nélküli Tiszta-
Tükör. 

Eli felnézett azokba a fekete szemekbe, amelyek 
mosolyogva figyelték. A mosolygós szemek csillogását rögtön 
követte az a bizonyos megnyugtató hang is. 

- Ezek szerint a Hófehérke és a hét törpe meséjében te 
nem is a Hófehérke vagy, Eliza. Hanem a Tükör. Az 
Igazmondó Varázstükör – mondta Benjamin, és gyengéden 
megölelte. Majd kaján vigyorral hozzátette – De mivel 
szándékomban áll táncolni veled ma a bálon, és egy tükör 
mégsem lehet a táncpartnerem, azt hiszem, számomra mégis 
megmaradsz a jól bevált régi öreg Hófehérke. 

- Ha hihetünk annak, amit Kallibi mondott az imént, 
akkor ennél sokkal több vagyok – kuncogott Eliza, miközben 
maga is képtelenségnek érezte, hogy mindez rá tényleg igaz 
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lenne. – Ha figyeltél, tudhatnád, hogy én vagyok a Tükrösök 
„szentembere”. 

Felnézett a Tükör-Testvérére, aki, meglepő módon, nem 
reagált erre a felvetésre.  Benjamin gondolatai már máshol 
jártak, a körülöttük vibráló Vonalat bámulta. 

- Ben? - szólította meg a lány. 
- Van valaki a Vonalon túl - jelentette ki a fiú. Összepréselt 

ajkain át szűrte a szavakat, mint aki maga sincs meggyőződve, 
hogy erről beszélni akar. 

- Láttad? - meredt rá hitetlenkedve Eliza. 
Benjamin legalább ilyen meglepetten nézett vissza. Akkor 

mégsem csak képzelődött? Tényleg van ott valaki.  
Eli egy bólintással eloszlatta a kételyeit. 
- Szerinted minden Testvér látta? 
A fiú nem felelt, a még mindig előttük várakozó Hedvin 

professzorra tekintett, aki elég közel állt ahhoz, hogy 
végighallgassa a köztük zajló csendes párbeszédet. Ben tőle 
várta a választ, a prof azonban tanácstalanul nézett rájuk, 
értetlensége beszédesebb volt minden szónál. 

„6. virág 6. szirom:  
A cél látszik, csak te vesztél el. Az útkeresés első lépése: 

megadni a kiindulópontot. Tudnod kell végre, ki vagy.” – 
idézte Eliza az utolsó fejezetből, a felismeréstől elszorult 
torkából olyan halkan érkeztek a szavak, hogy Hedvin nem 
hallhatta. 

Benjamin, vigyázva, hogy csak Elihez jusson el a válasza, a 
lány hajába suttogott egy másik részletet, ugyanebből a 
sziromból: 

„De ő kerülte a tükröket, nem nézett szembe önmagával, 
pedig a sikerhez látnia kellett volna a Valóságot.” 

 
 
 
 



Veréb Ani: Tükrösök                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

Utószó 
 
 
Az este további része a megszokott módon zajlott. 
Az idős Tükör-Testvérek végigjárták az évfordulós 

szertartás szép mozdulatait. A különbség csak annyi volt a régi 
alkalmakhoz képest, hogy mostantól minden felnőtt szabadon 
eldönthette, hogy a Vonal melyik oldaláról nézi végig, hiszen a 
Résen kellett csak átsétálniuk ehhez. 

A Bált a bál zárta le, Ben és Eli végigtáncolták az első 
zeneszámtól az utolsóig. Az együtt ellejtett Tükör-Tánc 
mindennél jobban kifejezte jelen lelkiállapotukat. Egymás 
tükörképeiként csak mosolyogtak és mosolyogtak, amíg bele 
nem fáradt az arcuk a sok mosolygásba. De nem azért, mert 
bárki ezt várta el tőlük, hanem azért, mert ehhez éreztek el nem 
múló késztetést. Ők már tudták, hogy a Vonalon túl is van élet. 
Személyes tapasztalatot szereztek arról, hogy tágul a világ. 

Ezután már csak egy nyitott kérdés maradt. A mesében a 
herceg magával viszi Hófehérkét, feleségül veszi, és boldogan 
élnek, amíg meg nem halnak. Hát Eli és Ben?  Az ő életük 
hogyan folytatódik? 

A kettőjük jövőjéről egy másik mese számol majd be, mert 
ennek a történetnek most  

 
ITT A 

 
VÉGE 

 
FUSS EL VÉLE! 

 


