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A piros Peugeot kerekei ropogtak a fehér murván, 
ahogy az öreg autó elindult a Nyugati pályaudvar 
mögötti parkolóból. Dia válláról lecsúszott a vékony, 
világoskék kardigán, miközben kettesbe váltott. 

– Ugye nem félsz? – kérdezte a mellette ülő 
barátnőjét, Annát. 

– Attól, hogy ránk ugrik a fehér csuhás férfi 
meditáció közben? 

– Vagy mondjuk attól, hogy ott ragadunk. – Anna 
nem válaszolt erre a felvetésre, és Dia innen tudta, 
hogy rátapintott a lényegre, de annyiban hagyta a 
dolgot. – Megtennéd, hogy beállítod az 
útvonaltervezőt a telefonomon? 

– Mit írjak be pontosan? 
– Csak hogy romtemplom, és majd kidobja az úti 

célunkat is – mosolygott Dia és visszaigazította a 
vállára a kardigánt. Anna műszaki antitalentum volt, 
inkább érzelmi kérdésekben volt szakértő. Mire 
megtalálta a térképe a romtemplomot, Dia felhajtott 
a Margit hídra, s be is sorolt a gyorsabban haladó, 
belső sávba. 

A forgalom barátságosan enyhe volt, szombat 
kora estére az emberek többsége, aki nem akarta a 



május végi meleg hétvégét a betonrengetegben 
tölteni, már elhagyta a várost, így Dia egy kézzel 
fogva a kormányt, nyugodtan szürcsölte a 
cukormentes kólát. 

– Biztos, hogy erre van szükséged? Tudod, hogy 
kikészíti a májadat – jegyezte meg Anna. 

– Nem ihat mindenki egész nap zöldségleveket, 
mint te, Bionyuszi. – Erre mindketten felnevettek, 
aztán Anna vállat vont. 

– Így, negyvenhez közeledve már jobban figyelek 
bizonyos dolgokra. Majd megtudod te is, ne félj! Jut 
eszembe, vajon hova tettem a kulacsomat? – Anna 
kinyitotta a hátizsákját, matatott benne, majd a 
palack helyett egy hajgumit vett elő, és lófarokba 
fogta hátközépig érő, rézvörös haját. 

– Ezt úgy mondod, mintha az öt év korkülönbség 
olyan sokat számítana – kuncogott Dia. – Egyébként 
is, hetente háromszor jársz jógázni, olyan 
rugalmasak az izmaid, hogy egy húszévest is 
kenterbe versz. 

A lány erre elvigyorodott. Dia tudta, hogy 
barátnőjének jólesnek ezek a bókok, mert Annára is 
ráfért a biztatás, ha az önbizalmáról volt szó. 



– Ötszáz méter múlva tartson balra az M1-M7 
irányába – közölte a határozott női hang a 
telefonban. 

– Mennyi idő, amíg odaérünk? 
– Tizenöt perc. 
– Akkor késni fogunk. Rácsörögnél Rékára? Nem 

akarom, hogy rögtön az elején morcos legyen. Neki 
csak egy kilométer a templom otthonról, hamar 
odaér biciklivel, szóval biztosan nem indult még el. 

Anna tárcsázott; a beszélgetés elég rövid volt 
ahhoz, hogy Dia tudja, barátnőjük már most dúl-fúl. 
Sokszor idegesítette Réka rátartisága, de ezúttal 
inkább az útra figyelt, és igyekezett lehiggadni. A 
nap élénkvörös sávot húzott a horizontra, amint az 
öreg autó lekanyarodott az autópályáról. A 
girbegurba utcákon lassan haladtak, majd néhány 
perccel később előbukkantak a romtemplom tornyai, 
körülöttük varjak járták táncukat. Az ódon építmény 
tiszteletet parancsolóan őrködött a környék fölött, 
sötét árnyéka fekete viperaként kúszott a zöld füvön. 

Réka a rózsaszín drótszamár vázának 
támaszkodva várakozott a templom melletti 
parkolóban, karját összefonta a mellkasa előtt. Piros 
rövidnadrágja és fehér, ujjatlan felsője feszesen 
simult testére. 



– Ha a szomszédból jönnétek, akkor is képtelenek 
lennétek pontosan érkezni, igaz? – mordult a 
kocsiból éppen kiszálló barátnőire. 

– Ha maga Teréz anya állna előtted, akkor is 
képtelen lennél a kedvességre, igaz? – kontrázott 
Dia. 

A lányok kivették a táskákat a csomagtartóból, 
majd alkalmas helyet kerestek a sátor felállításához. 
A romok körüli tisztás rendezett volt, a füvet mintha 
vonalzó mentén nyírták volna, olyan egyenletesen 
terítette be a talajt. 

Réka a turisták számára kialakított pihenőhely 
padjára pakolta a holmijait, Anna csak ledobta a 
földre hátizsákját. 

Dia a táskájában turkált. – Otthon hagytam az 
elemlámpámat. 

– Úgyis gyertyát fogunk használni, ne parázz – 
szólt vissza Réka. 

– A füstölő itt van – nyugtázta Anna. 
– Ja, az baromi sok fényt ad – morgott Réka, 

aztán felsóhajtott. – Nehezek itt az energiák, feszült 
vagyok. – Kicipzárazta a sátrat és kivette a legkisebb 
tasakból a cövekeket. Utoljára a biciklitúrán 
használta, amikor egy másik baráti társasággal két 
nap alatt körbetekerték a Balatont. 



Anna csak ímmel-ámmal vett részt a sátor 
felállításában. 

– A földön lévő göcsörtök és hepehupák 
összevissza fogják nyomni a hátamat és a vesémet… 
de mindegy, ezt most elengedem, fontosabb dolog 
miatt jöttünk – jegyezte meg csak úgy magának. 

– Azt hittem, emlékszel rá, hogy nem a Hiltonban 
foglaltunk szobát – nevetett fel Dia. 

– Miért, van szálloda a közelben? – kérdezett 
vissza tettetett komolysággal Réka, de aztán ő sem 
állta meg kuncogás nélkül. 

A dombtetőn álló romtemplomot takaros családi 
házak övezték, lakóik minden bizonnyal büszkék 
voltak, hogy egy műemlék szomszédságában élnek, 
mit sem sejtve annak viharos múltjáról. Ám az öreg 
kövek nem felejtenek, pórusaikban, mint az emberi 
test a sejtekben, őrzik a történeteket: ünnepeket, 
amelyeknek lármája az égig ér, hogy a Mindenható is 
hallja, és a sötét, sűrű homály fedte tragédiákat, 
amelyekről jobb volna megfeledkezni. Egy ilyen eset 
volt az is, ami idehívta a lányokat. 

A templom árnyéka hatalmas, immár fekete 
lepelként borult a sátorra, ahogy a lemenő nap 
megvilágította a tornyokat. A fű nedvessé vált a 
harmattól, amikor a lányok leültek egy pokrócra, 
hogy megvacsorázzanak. 



– Nem vagyok éhes. – Anna hosszú percekig 
szorongatta a kezében a sajtos szendvicset, ujjbegyei 
apró gödröket nyomtak a puha kenyérbe. 

– Tudod, hogy muszáj enned, mielőtt elkezdjük, 
szükség lesz a fizikai erődre – unszolta barátnőjét 
Réka. – Ez kemény menet lesz, nem olyan, mint a 
szokásos kis meditációnk. 

– Gondoljunk erre úgy, mint egy kalandra, amivel 
remélhetőleg fényt derítünk a rémálmaink okára – 
mondta Dia lelkesen, de az ő gyomra is összerándult 
minden egyes falatnál, ami lecsúszott a torkán. 
Hetek óta nem aludt rendesen, az irodába úgy 
vonszolta be magát, és már a főnöke is kérdezte, mi 
baja. Ekkor kivett néhány napot, de a helyzet csak 
romlott. A képek, amelyek éjszaka gyötörték, 
kísértették nappal is, úgyhogy inkább úgy döntött, 
munkával foglalja le magát. Több száz soros Excel-
táblák, könyvvastagságú uniós dokumentációk – ez 
volt a gyógyír. Legalábbis szerette volna, ha 
működik, de be kellett látnia, hogy nem menekülhet 
a lidércek elől. Amikor végre elmesélte barátnőinek 
a visszatérő álmot, kiderült, hogy Anna és Réka is 
zaklatott egy ideje, csak éppen ők sem osztották ezt 
meg a többiekkel. 

– Foglaljuk össze, amit tudunk – indítványozta 
Anna, miközben gombócot gyűrt a szendvics 



fóliájából. – Én azt álmodom, hogy a középkorban 
élünk, egy faluban, mi hárman. Nem tudom, hogy 
testvérek vagyunk vagy barátok, de szoros köztünk a 
kapcsolat. Folyton azt látom, hogy megkötözve, 
meztelenül állunk a farakáson, és egy fehér ruhás 
alak közelít felénk fáklyával a kezében, aztán 
meggyújtja alattunk a máglyát. A talpam alatt egyre 
forróbb a fa, a füsttől alig kapok levegőt... Á, 
szörnyű. Ráadásul csomó ember áll körülöttünk, és 
mind a halálunkat akarják. 

Dia megborzongott, a vállára kötött kardigán 
leesett a nedves fűbe. Hallotta már Anna történetét, 
itt a templomnál azonban még valóságosabbnak 
hatottak a szavai. 

– Réka, a te álmod? – kérdezte Anna. 
– Elmondtam már párszor, csajok. Koncentrikus 

köröket látok. Fehér alapon zöld, sárga, narancs és 
piros körök. Vibrálnak, és olyan érzés, mintha 
beszippantanának. Mintha valaki irányítaná a 
tudatomat a körök segítségével, és kényszerítene, 
hogy olyasmit tegyek, amit nem akarok. Ellenállok, 
ahogy tudok, de iszonyú nehéz, mert leírhatatlanul 
erős személy, bárki is legyen az, aki ezt műveli. 
Ráadásul ő is fehér csuhát visel, és a kezében van 
egy kis doboz is. Kicsit olyan, mintha Pandora 
szelencéje lenne. Azt nem látom, mi van benne, de 



érzem, hogy ha kinyílik, abból nagy baj lesz. Dia, te 
jössz! 

– Én ezzel a templommal álmodom. Pontosan 
ilyen volt álmomban is: robusztus falak, apró 
ablakok, hatalmas boltívek. Csak közben az az 
érzésem, hogy börtön, nem jutok ki belőle. 
Dörömbölök az ajtón, de nem segít senki. Egy fehér 
ruhás alak pedig egyre közelebb és közelebb jön. – A 
lány libabőrős lett. – Kezdjük inkább, én ezt nem 
bírom. 

Hetek óta készültek. Mivel a csuhás figura volt a 
közös pont az álmokban, igyekeztek ebből kiindulni. 
Dia, rendes bölcsészként, a hagyományos utat 
választotta, kutatott az interneten, könyvtárba ment, 
kézzelfogható tényeket keresett, amelyek legalább 
segítenek elhelyezni az álmokat egy történelmi 
korban. Réka a spirituális témákban jártas 
masszőrétől kérdezett, de a férfi finoman elutasította 
azzal, hogy ő úgy érzi, ez olyasmi, amit 
hármójuknak kell megoldaniuk, nem vonhatnak be 
mást. Anna pedig mindennap meditált, az égiektől 
kért segítséget, ám nem kapott választ. 

Áttörést a közös meditációjuk hozott. Hármójuk 
energiája elegendő volt ahhoz, hogy az 
álomszilánkokat összeillesszék és lássák saját 
magukat sátorozni a romtemplom mellett. 



– Rendben. Tartsátok észben, bármi történik, ne 
váljunk szét, vigyázzunk egymásra, és ami a 
legfontosabb… maradjunk életben. Akárhová is 
megyünk, bármilyen korba, bármilyen előző életbe, 
csak így tudunk visszatérni a jelenünkbe. – Anna 
hangja vészjóslóan határozott volt. 

– Akkor lehet, hogy a sátorra nem is lesz 
szükségünk – jegyezte meg Dia, majd felnevetett, 
mire a másik két lány is elmosolyodott. 

Réka ezután szó nélkül kirakta az öt 
csuklóvastagságú fehér gyertyát a pokróc köré, 
csillag alakban. Anna és Dia meggyújtották őket, 
majd fogtak öt füstölőt, ezeket a gyertyák mellé 
állították. Mindhárman leültek törökülésbe, 
megfogták egymás kezét, lehunyták a szemüket, 
majd mély levegőt vettek. 
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Diát nyikorgó hang keltette fel. Ásított egy 
nagyot, kidörgölte az álmot a szeméből és 
körülnézett. 

– Mi történt? – fordult Rékához, aki fel-alá járkált 
a kunyhóban. – És hol van Anna? 



– Feltetted az egymillió dolláros kérdést. Egész 
gyorsan ment még kávé nélkül is. – Dia kiérezte a 
zaklatottságot barátnője hangjából, és ő sem volt 
nyugodt a ténytől, hogy Anna nincs velük. 

– Csinos a hálóinged – tette hozzá, hogy oldja a 
feszültséget. 

Réka arcán átsuhant egy mosoly. – Te sem úgy 
festesz, mint aki a legfrissebb divatlapból lépett ki. 

Dia szemügyre vette a bokáig érő, bő, fehér leplet, 
ami a testét takarta, és igazat kellett adnia 
barátnőjének. 

A házikóban a három ágyon kívül, ami egymás 
mellett helyezkedett el, egy hatalmas szekrény is 
állt. A kemence és az ablak között egy kötél feszült, 
amelyen a női alsóneműk mellett különböző 
szárított növények lógtak. Dia odalépett, hogy 
megszagolja őket. 

– Levendula, menta, galagonya, macskagyökér, 
őszi margitvirág és tyúkhúr – jegyezte meg halkan. 

– Te mikor lettél növényszakértő? 
– Fogalmam sincs, csak jöttek a nevek, mintha 

könyvből olvasnám. 
– Hát ez szuper izgalmas! Akkor lehet, hogy 

tényleg boszorkányok vagyunk? 
– Szerintem, ha máglyára küldenek minket, nem 

örülsz majd ennyire neki… 



– Ezt nézd! – Réka kinyitotta a szekrényt, 
amelyben szoknyákat és kötényruhákat talált, 
sötétkék és barna színűeket. Lehajolt, hogy 
szemügyre vegye a cipőket is, amikor észrevette, 
hogy belül, a kíváncsi tekintetek elől elrejtve, akad 
még valami. – Gyere, Dia, segíts, nem tudom 
egyedül kihúzni!  

A lány odalépett, arrébb hajtotta a ruhákat és 
Réka segítségével elkezdte rángatni a fadobozt a 
sarkánál fogva. Már percek óta próbálkoztak, mire 
az nagy nehezen megmozdult, és végre kihúzták a 
szekrényből. A doboz tömör fából készült, lassan 
forgatták, de úgy tűnt, nem nyílik. 

– Hagyjuk ezt most, meg kell keresnünk Annát – 
javasolta Réka, és feltápászkodott a padlóról. 

– Egyetértek, de éhes vagyok, remélem, van 
itthon valami ennivaló. 

– Itthon? 
– Én úgy érzem, ez az otthonunk. Mi másért 

érkeztünk volna ide? 
– Akkor biztosan azt is érzed, hol tartjuk a kaját – 

nevetett fel Réka, és ketten indultak harapnivaló 
keresésére. A kemence melletti stelázsin, a letakart 
kosárban kalácsot találtak, egy szakajtóból pedig 
piros almák vigyorogtak rájuk. 



– Megütöttük a főnyereményt – lelkendezett 
Réka, és letört két darabot a kalácsból. Beleharapott 
az egyikbe, a másikat a barátnőjének adta. 

– Azért a kávé kicsit hiányzik mellé – nyafogott 
Dia, de miután lenyelte az első falatokat, máris 
jobban lett. – Azt hiszem, most már indulhatunk. 
Persze fogalmam sincs, hol keressük Annát. 

– Talán először öltözzünk fel, mert ebben a 
hacukában hamar magunkra vonjuk a figyelmet – 
javasolta Réka, s a nyitott szekrényből kiemelt 
néhány ruhadarabot és az egyik ágyra dobta. 

Miután a lányok felöltöztek, Dia a biztonság 
kedvéért eltett egy-egy almát kötényruhája zsebébe. 

A kunyhójuk a falu végén állt, s a legközelebbi 
szomszédjuk is igen messze volt tőlük. 

Ahogy elsétáltak a háza előtt, Dia úgy érezte, 
figyelik őket, s az ablakra pillantott. A sötétzöld 
spaletta egy szempillantás alatt bevágódott, s 
akkorát csattant az ablakkereten, hogy Réka 
ijedtében megfogta barátnője kezét. 

A reggeli nap lágyan cirógatta a lányok arcát, ám 
ebben a korai órában a vékony blúzaikban fáztak 
még. 

Az út mellett egyre sűrűbben sorakoztak a házak, 
s az udvarokból már nemcsak a tyúkok és a kakas 



korai vitáját lehetett hallani, hanem kiszűrődött az 
emberek kiabálása is. 

– Van, ami sosem változik – jegyezte meg Réka. – 
Ha jól sejtem, a nőnek itt még inkább hallgass a 
neve, mint a mi korunkban. 

– Nem tudom, de az az ember elég csúnyán nézett 
ránk az imént. – Dia a fejével egy napbarnított arcú, 
középkorú férfi felé bökött, aki arcába húzta 
szalmakalapját, és elfordult a tekintetük elől. 

– Nem szerethet mindenki. 
– Bölcs vagy. 
Már bő fél órája gyalogoltak, amikor beértek a 

falu főterére, ahol csak úgy nyüzsögtek az emberek – 
aznap vásárt tartottak. 

Dia és Réka rácsodálkozott a váratlan forgatagra: 
férfiak és nők zsúfolódtak össze a kis téren, a zajban 
keveredett az árusok kiáltása a birkák bégetésével, a 
levegőben friss gyümölcs illata lengedezett. 

– És most? – kérdezte Dia. 
– Vegyüljünk el, hátha hallunk valamit. 
Ám az emberek, ahogy megpillantották a két 

lányt, kitértek az útjukból, egy asszony elrántotta a 
kisfiát Dia elől, aki rámosolygott a gyermekre, egy 
férfi pedig majdnem elgáncsolta Rékát. 

– Nem szerethet mindenki, igaz? – bökte oda Dia 
a barátnőjének. 



– Hát, úgy látszik, nem vagyunk népszerűek. 
– Ez enyhe megfogalmazása annak, hogy 

közutálatnak örvendünk. 
– De az a nyurga parasztlegény rám kacsintott. 

Talán még sincs veszve minden – kuncogott Réka. 
A kis térről több szűk utcácska is nyílt, a lányok 

azt vették célba, amelyiknek az elején egy erkélyes 
épület állt. Alighogy bekanyarodtak, egy női hang 
kiáltott utánuk. A két lány hirtelen megállt, s félve 
odafordult. 

– Nem tudjátok, hol van Sári ? – kérdezte 
könyörögve az asszony. 

Diába mintha beléfagyott volna a szó, így Rékára 
várt az improvizálás. 

– Nem láttuk Sárit. 
– Tőlem nem kell tartanotok, tudom, hogy a 

lányom jóban volt veletek. De eltűnt, sehol sem 
találjuk. Már Palkó emberei is keresik. 

– Palkó? – kérdezett vissza Réka óvatosan. 
– Hát Sári  vőlegénye, a kereskedő fia. 
– Ja, hogy az a Palkó! – Eddigre Dia is magához 

tért, és oldalba bökte Rékát, hogy ne tátsa annyira a 
száját. 

– Asszonyom – vetette közbe Dia –, bár tudnánk 
hol van a lánya, de sajnos nem segíthetünk. Mi a 
nővérünket keressük. Nem látta véletlenül? 



– Ő is eltűnt? 
– Attól tartunk, igen. – Dia lehorgasztotta a fejét, 

ezért nem láthatta, hogy az asszony félve tekintget a 
háta mögé. 

– Valami gond van? – kérdezte Réka óvatosan. 
– A férjem nem tudhatja meg, hogy beszéltem 

veletek, mert még a szuszt is kiveri belőlem. Ha 
bármi kiderül, üzenjetek Marissal. 

– Ki az a… – kezdte a tudakolózást Dia, de az 
asszony megfordult, s csak a szoknyája suhogása 
hallatszott. 

– Sári, Palkó, Maris. Ez is több a semminél – 
összegezte Réka, miközben folytatták útjukat a 
kihalt utcán. 

Dia épp válaszolni akart, amikor egy kéz elkapta a 
bokáját. A lány felsikoltott, majd elnémult, amikor 
észrevette, hogy a göcsörtös ujjak egy idős 
anyókához tartoznak, aki az egyik kapualjban 
feküdt. 

– Adjatok ennem, és megmondom, hol a 
nővéretek. 
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