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Miről ismerszik meg a magányos madár?

Először  is,  hogy  a  legmagasabbra  száll;  Másodszor,  hogy  a  saját  fajtája  
társaságát is kerüli; Harmadszor, hogy az égre célozza a csőrét; Negyedszer, hogy  
nem határozható meg a színe; Ötödször pedig megindító, csöndes énekéről.

KERESZTES SZENT JÁNOS: Beszédek a fényről és a szeretetről



ELSŐ RÉSZ

Az erő bizonysága

TALÁLKOZÓ A TUDOMÁSSAL

1971 ősze volt; már hónapok óta nem találkoztam don Juannal. Biztosra vettem, 
hogy  don  Genaro*  közép-mexikóí  otthonában  tartózkodik,  és  megtettem  a 
szükséges előkészületeket a hat-hét napos autóúthoz. Utazásom második napjának 
délutánján azonban, mintegy sugallatra, megálltam don Juan szonorai lakhelyénél. 
Leállítottam a  kocsit,  és  a  házhoz siettem.  Meglepetésemre  egy  üres  tejesládán 
üldögélt a bejárat mellett.

- Don Juan! Nem is reméltem, hogy itthon vagy - kiáltottam fel.

Nevetett;  láthatóan  mulattatta  az  elképedésem.  Olyan  elégedetten  üdvözölt, 
mintha csak számított volna rám. Mulatságos mozdulattal meglengette a kalapját, 
majd újra a fejére illesztette, és katonásan tisztelgett. Nekitámaszkodott a falnak, 
miközben úgy ült a ládán, átvetett lábbal, mint aki nyeregben feszít.

- Ülj csak le - hívott. - Örülök, hogy látlak.

- Hajthattam volna egészen Közép-Mexikóig - meséltem megkönnyebbülten. - 
Aztán fordulhattam volna vissza Los Angelesbe, anélkül, hogy találkoztunk volna. 
Több napi vezetéstől mentett meg, hogy itthon talállak!

-  Maradjunk  abban,  hogy  rám  találtál  -  mosolyodott  el  titokzatosan.  -  De 
mondhatjuk úgy is, hogy köszönhetsz nekem hat napot, amit itt tölthetsz, méghozzá 
értelmesebben, mintha a gázpedált taposnád.

Elbűvölően mosolygott. Derűje rám is átragadt.

- Hol az írófelszerelésed'? - tudakolta.

Minthogy  a  kocsiban  hagytam,  kijelentette,  hogy  természetellenes  látványt 
nyújtok nélküle, és érte küldött.

- Könyvet írtam - újságoltam, amikor visszatértem.

Hosszú,  különös  pillantást  vetett  rám,  amire  kellemetlen  bizsergés  támadt  a 
gyomromban.  Mintha  valamilyen puha  tárgyat  nyomott  volna  a  közepébe.  Úgy 
éreztem, elhányom magam, de aztán elfordította a fejét, és visszanyertem a korábbi 
kitűnő közérzetemet.



Szerettem volna a  könyvemről  beszélgetni,  ám egy mozdulattal  jelezte,  hogy 
erről  a  kérdésről  nem  kíván  eszmét  cserélni.  Derűsen  felszínes  társalgásba 
bocsátkoztunk közelebbi és távolabbi ismerősökről, és a távollétemben történt helyi 
eseményekről.  Végül sikerült  érdeklődésem tárgya felé kanyarítani  a beszélgetés 
fonalát. Megemlítettem, hogy korábbi jegyzeteim áttekintése során elámulva kellett 
rádöbbennem,  milyen  átfogóan  bemutatta  számomra  a  varázslók  világát. 
Tanításainak összegzése fényében viszont kezdtem megkérdőjelezni a hallucinogén 
növények jelentőségét.

- Miért adtál nekem olyan sokszor ezekből az erő-növényekből? - kérdeztem.

- Mert érzéketlen vagy - nevette el magát.

Tettettem az értetlent, hátha sikerül bővebb magyarázatot kicsikarnom belőle:

- Hogy mondod?

- Pontosan tudod, hogyan és mit mondtam - válaszolta, aztán felállt.

Ahogy elhaladt mellettem, megveregette a fejemet.

- Lassú vagy - magyarázta. - Nem tudtalak másképp kizökkenteni.

- Vagyis igazából nem is feltétlenül kellett volna?

-  Dehogynem.  A  te  esetedben  igen.  Másmilyen  embereknek  másra  van 
szükségük.

Mellettem állt, és a ház bal oldalán növekvő bokrok tetejét szemlélte; majd újra 
leült, és Eligiót,* a másik tanítványát hozta szóba, mondván, hogy Eligio csupán 
egyetlen alkalommal fogyasztott a látomásokat előidéző növényekből, és talán még 
jobban is halad nálam.

- Bizonyos emberek számára természetes állapot az érzékenység - mondta. - Te 
nem tartozol közéjük. Ahogy rám sem jellemző. De ami azt illeti, az érzékenység - 
végső soron - nem sokat számít.

Akkor mi az, ami számít? - tudakoltam.

Eltűnődött, a megfelelő szavakat kereste.

- A harcos legyen kifogástalan - szólalt meg végül. - Mondjuk úgy, hogy minden 
szempontból feddhetetlen.  Ezek azonban csak szavak, önmagukban semmit nem 
érnek. 



Te  már  belekóstoltál  a  varázslatba,  végrehajtottál  egy-két  feladatot,  és  azt 
hiszem, itt az ideje említést tenni a forrásról, ahonnan mindez fakad, ami igazán 
fontos. Úgy határoztam tehát, el fogom mondani, mi fontos a harcosnak, aki az ön-
maga teljességéhez tart.

- Mit értesz önmagunk teljességén, Don Juan?

Azt mondtam,  majd  elmondom. Még sok az elvarratlan szál  az életedben,  és 
amíg ezeknek nem találunk helyet, addig nincs mit beszélnünk a teljességedről.

Ezzel  véget  is  vetett  a  társalgásnak.  Egy  kézmozdulattal  jelezte,  hogy  én  se 
szólaljak  meg.  Nyilvánvalóan  járt  a  közelben  valami  vagy  valaki.  Balra  hajtott 
fejjel  hallgatózott;  kivillant  a  szeme fehérje,  miközben a  bozótot  leste.  Pár  pil-
lanatig feszülten figyelt, majd felállt, hozzám lépett, és azt suttogta, hogy menjünk 
el, és járjunk egyet.

- Valami baj van? - kérdeztem, s magam is suttogóra fogtam a hangom.

- Ugyan, semmi baj. Minden a legnagyobb rendben.

A sivatagi  bozótba vezetett.  Úgy  fél  óra  múlva  kopár,  kör  alakú,  nagyjából 
tizenkét láb átmérőjű kis tisztásra értünk; a tisztás vörösesbarna talaja tökéletesen 
simára volt döngölve. Don Juan délkeletnek fordult, és középre telepedett. Egy tőle 
öt lábnyira lévő pontra mutatott, hogy üljek oda, aztán forduljak szembe vele.

- Mire készülünk? - érdeklődtem.

- Ma éjjel találkozónk lesz - felelte kurtán.

Ültében  körbefordult,  és  gyors  pillantással  felmérte  a  környéket.  Mozdulatai 
riadalmat keltettek bennem. Tudakoltam, kivel kellene találkoznunk.

- A tudomással - válaszolta. - Mondjuk úgy, hogy errefelé ólálkodik a tudomás.

Nem hagyta, hogy sokat rágódjak a rejtélyes válaszon. Gyorsan témát váltott, és 
barátságosan  biztatott,  viselkedjek  minél  természetesebben,  azaz  jegyzeteljek  és 
beszélgessek, mintha csak a házában üldögélnénk.

Ez  idő  tájt  egy  hat  hónappal  azelőtti,  meghökkentően  életszerű  élmény 
foglalkoztatott  a  leginkább,  ami  azt  a  benyomást  keltette  bennem,  mintha  egy 
prérifarkassal  társalogtam  volna.  Ez  volt  az  első  alkalom,  hogy  az 
érzékszerveimmel,  továbbá  józan  öntudatom  maradéktalan  birtokában  sikerült 
megjelenítenem a varázslók leírását a világról; olyan leírást, amelyikben egészen 
magától értetődőnek számít az állatokkal folytatott beszélgetés. 



-  Ne  kötelezzük  el  magunkat  a  természet  valamely  megnyilvánulásánál  - 
válaszolta a felvetésemre don Juan. - A legkevésbé sem ajánlatos a múlt eseményeit 
dédelgetned. Ha úgy adódik, szót ejthetünk róluk, de csak futólag.

- Miért, don Juan?

-  Mert  még  nincs  annyi  személyes  erőd,  hogy  megkaphasd  a  varázslók 
magyarázatát.

- Tehát van magyarázat! -csaptam le diadalmasan.

-  Hát  persze.  A varázslók  is  emberek.  Gondolkodó  lények,  akik  igyekeznek 
minél tisztábban látni.

-  Már  kezdtem  azt  hinni,  hogy  éppen  a  magyarázatok  örökös  keresése  a 
legnagyobb tévedésem.

-  Ugyan.  A  tévedésed  abban  áll,  hogy  a  lehető  legkényelmesebb 
magyarázatokhoz ragaszkodsz, olyanokhoz, amik hozzád és a világodhoz illenek. A 
gondolkodásmódodat kifogásolom. A varázsló is megmagyarázza a dolgokat a saját 
világában, csak éppen nem olyan mereven, mint te.

- Hogyan juthatnék el a varázslók magyarázatára?

-  A  személyes  erőd  gyarapításával.  A  személyes  erő  egyengeti  az  utad  a 
varázslók  magyarázatához.  Ezt  a  fajta  magyarázatot  talán nem is  tartanád  igazi 
magyarázatnak; mégis ez teszi a világot és annak rejtelmeit, ha nem is világossá, de 
legalább kevésbé félelmetessé. Ez a magyarázat lényege, nem pedig az, amire te 
törekszel, amikor a saját elképzeléseid tükörképét hajszolod.

Némiképp  elkedvetlenedtem,  mosolya  azonban  a  beszélgetés  folytatására 
biztatott. Igen fontos volt számomra a barátja, don Genaro, főként a cselekedetei 
miatt,  melyek  rendkívüli  hatást  gyakoroltak  rám.  Valahányszor  találkoztunk,  a 
legdöbbenetesebb érzékcsalódásokban volt részem.

Don Juan felnevetett, amikor kifejtettem a meglátásomat.

-  Genaro valóban  döbbenetes  -  biccentett  -,  de  ez  idő  szerint  nincs  értelme 
beszélgetni róla, ahogy arról sem, mit művel veled. Mint mondtam, nincs elegendő 
személyes erőd, hogy megtárgyaljuk ezt a kérdést. Ha majd lesz, sor kerül rá.

- És ha soha nem lesz?

- Akkor soha nem beszéljük meg.



-  Annak  alapján,  ahogy  haladok,  lesz-e  valaha  is  elég  személyes  erőm'?  - 
kérdeztem.

- Csakis tőled függ - válaszolta. - Én minden szükséges felvilágosítást megadtam 
neked. E pillanatban az a kötelességed, hogy elegendő személyes erőt gyűjts, és 
megüsd a mércét.

-  Megint  talányokban  beszélsz!  -  fakadtam ki.  -  Mondd meg egyenesen,  mit 
tegyek. Ha szerinted már megmondtad, akkor vegyük úgy, hogy elfelejtettem.

Don Juan kuncogott, és leheveredett a földre. Kezét összekulcsolta a feje alatt.

- Pontosan tudod, mire van szükséged - jelentette ki.

Elismertem, néha magam is úgy vélem, hogy tudom, többnyire azonban nincs 
ennyi önbizalmam.

-  Összekevered  a  dolgokat  -  mondta.  -  A harcos  önbizalma  nem  azonos  a 
hétköznapi ember önbizalmával. A hétköznapi ember az őt szemlélők tekintetében 
keresi  a  bizonyosságot,  és  ezt  önbizalomnak  nevezi.  A harcos  a  saját  mércéje 
szerint törekszik a feddhetetlenségre, és ezt alázatnak hívja. A hétköznapi ember az 
embertársaiba  kapaszkodik,  amíg  a  harcos  önmagára  támaszkodik.  Ábrándokat 
kergetsz. A hétköznapi ember önbizalma után koslatsz, holott egy harcos alázatára 
kellene törekedned. Nem csekély a kettő közötti különbség. Az önbizalom szüli a 
bizonyosságot; az alázat a cselekvés és az érzések feddhetetlenségét.

-  Igyekszem  a  tanácsaid  szerint  élni.  Talán  nem  én  vagyok  a  legjobb,  de 
önmagamhoz képest a legjobbat nyújtom. Ez a feddhetetlenség?

-  Nem.  Ennél  sokkal  több  kell.  Minden  egyes  pillanatban  át  kell  lépned  a 
határaidat.

- De hát az maga a téboly. Nincs ember, aki képes volna rá!

- Sok mindent megteszel,  amit  tíz  évvel  ezelőtt  még őrültségnek tartottál.  És 
persze nem a dolgok változtak meg, hanem a te önmagadról alkotott elképzelésed; 
ami azelőtt lehetetlennek számított, az most egészen természetes, és könnyen lehet, 
csupán  idő  kérdése,  mikor  jársz  teljes  sikerrel  önmagad  megváltoztatásában.  A 
harcos előtt egyetlen út nyílik: ha következetesen és fenntartások nélkül cselekszik. 
Eleget  tudsz  ahhoz,  hogy  végigjárd  a  harcos  útját,  de  még utadat  állják  a  régi 
szokásaid és a mindennapos beidegződések.

Értettem, mire gondol.



- Az írás is olyan régi szokásom, amin változtatnom kellene? - tudakoltam. - 
Semmisítsem meg az új kéziratomat?

Nem felelt. Felállt és a bozót széle felé fordult.

Beszámoltam arról,  hogy számtalan levelet  kaptam, amelyekben az olvasók a 
szememre vetették, amit szerintük helytelen volt megírnom a tanítványságomról. 
Példaként  a  keleti  titkos  tanok  mestereit  említették,  akik  teljes  titoktartást 
követeltek a tanítványaiktól.

-  Azok a  mesterek talán  túlságosan átadják magukat  annak,  hogy mesterek - 
vetette oda don Juan, miközben továbbra is a bozótot fürkészte. - Én nem vagyok 
mester, csupán harcos. Így aztán nem is tudom, miként vélekedik egy mester.

- De talán olyasmiket is feltártam, amiket nem lett volna szabad, don Juan.

- Mindegy, ki mit tár fel, vagy mit tart meg magának - mondta. - Mindaz, amit 
teszünk, ami és aki vagyunk, a személyes erőnkön nyugszik. Ha elegendő erő áll a 
rendelkezésünkre, egyetlen kimondott szó is sorsfordító jelentőségű. Ám, ha nincs 
elég személyes erőnk, feltárulhat előttünk a legkáprázatosabb bölcsesség is, és egy 
hajszálnyi változást sem idéz elő.

Lehalkította  a  hangját,  mintha  valami  bizalmas  titkot  készülne  megosztani 
velem.

- Most elmondom neked a legeslegmélységesebb tudást - súgta -, hadd lássam, 
mihez kezdesz vele.

Rövid hatásszünet után folytatta:

- Tisztában vagy vele, hogy ebben a pillanatban is az örökkévalóság vesz körül? 
És tudod-e, ha úgy döntesz, hozzá is férhetsz ehhez az örökkévalósághoz?

A válaszomat várta. Végül kinyögtem, hogy nem értem, miről beszél.

- Hogy itt van. Itt az örökkévalóság! - nyilatkoztatta ki, és karjával felölelte a 
látóhatárt. Azután az égbolt zenitjére mutatott.

-  Vagy ott,  vagy mondjuk inkább úgy, hogy éppen ilyen az örökkévalóság! - 
Kitárt karjával összekapcsolta Keletet és Nyugatot.

Egymásra néztünk. Kérdő pillantást vetett rám.

- Na, ehhez mit szólsz? - kérdezte.

Elképzelni sem tudtam, mit mondhatnék.



- Tudod-e, hogy örökre kiterjeszkedhetsz bármelyik irányba? - folytatta. - Tudod-
e, hogy minden egyes pillanat maga lehet az örökkévalóság? Ez nem rejtvény, nem 
hasonlat, hanem tény, de csak akkor, ha felhágsz arra a pillanatra, és arra fordítod, 
hogy minden irányban örökkévalóvá tegye a teljességedet.

Rám szegezte a pillantását.

- Ez a tudás mindeddig nem volt a birtokodban - közölte mosolyogva. - Most 
már igen. Feltártam előtted, ám ez a legcsekélyebb különbséget sem jelenti, mivel 
nem rendelkezel elegendő személyes erővel, hogy a hasznodra fordítsd. Ha viszont 
volna  elég  erőd,  a  puszta  szavaim  révén  is  kikerekíthetnéd  a  teljességedet,  és 
átléphetnél a határain.

Mellém lépett, majd könnyedén megbökte a mellkasomat.

- Ezekről a határokról beszélek - mondta. - Ki lehet szabadulni közülük. Egy-egy 
érzés vagyunk, e határok közé zárt egy-egy tudatosság.

A vállamra csapott, mire leesett a jegyzetfüzetem és a tollam. Don Juan a füzetre 
lépett, és felkacagott.

Megkérdeztem,  kifogásolja-e,  hogy  jegyzeteket  készítek.  Azt  felelte,  nem,  és 
arrébb lépett.

- Fénylények vagyunk - mondta, és ütemesen ingatta a fejét. - És a fénylénynek 
kizárólag a személyes erő számít. De ha azt kérdezed, mi az a személyes erő, azt 
kell mondjam, hogy semmire nem jutsz a magyarázatommal. A nyugati látóhatárra 
pillantott, és megállapította, hogy alkonyatig van még néhány óránk.

-  Sokáig  itt  kell  maradunk  -  magyarázta.  -  Üldögélhetünk  csendben  is,  de 
számodra nem ez a természetes viselkedés,  tehát  folytassuk a beszélgetést.  Erő-
helyen tartózkodunk, és még napnyugta előtt a hasznunkra fog válni. A lehető leg-
természetesebben kell itt ülnöd, a legcsekélyebb félelem és türelmetlenség nélkül. 
Számodra  nyilvánvalóan  a  jegyzetelés  a  kikapcsolódás  legkönnyebb  módja, 
úgyhogy írogass kedvedre. És most, beszélj az álmodásodról.

Készületlenül  ért  a  hirtelen  témaváltás.  Megismételte  a  kívánságát.  Rengeteg 
mondandó  feszített.  Az  álmodás  az  álmok  egyfajta  tudatos  irányítása,  olyan 
mértékben, hogy az álmok során átélt események és jelenségek azonos benyomást 
keltsenek, és azonos gyakorlati értékűek és érvényességűek legyenek az ébrenlét 
idején tapasztaltakkal. A varázslók szerint az álmodás hatása alatt érvényét veszíti 
az az általános elvárás, hogy az álmot megkülönböztessük a valóságtól.



Don  Juan  egyik  álmodást  mélyítő  egyszerű  gyakorlata  abból  állt,  hogy  az 
álmodónak álmában meg kell találnia a kezét. Azaz tudatosan azt kell álmodnia, 
hogy keresi, majd a szeme magasságába emeli a kezét.

A kudarccal  végződött  kísérletek  évei  után  végül  sikerült  végrehajtanom  a 
feladatot. Visszatekintve, világossá vált számomra, hogy csak akkor jártam sikerrel 
ezen  a  téren,  miután  bizonyos  mértékben  a  mindennapi  életem világa  fölött  is 
átvettem az irányítást.

Don  Juan  minden  lényeges  részletről  tudni  akart.  Beszámoltam  róla,  hogy 
többnyire  leküzdhetetlen  nehézséget  jelentett  a  kezemre  figyelni  álmomban. 
Korábban figyelmeztetett, hogy az előkészületnek ez a kezdeti szakasza kiváltja az 
elme elszánt ellenállását, és az énem bizonyos része mindenre hajlandó, csak hogy 
megakadályozzon  a  feladat  végrehajtásában;  attól  sem  riad  vissza,  hogy 
búskomorságba,  őrületbe  vagy  öngyilkosságba  hajszoljon.  Nem  jutottam  idáig, 
inkább a nevetséges oldalát  éltem át;  az eredmény szempontjából azonban az is 
ugyanolyan  lesújtó.  Valahányszor  arra  készültem  álmomban,  hogy  a  kezemre 
pillantsak, mindig valami rendkívüli történt; előfordult, hogy repülni kezdtem, vagy 
az  álmom  lidércnyomássá,  esetleg  egyszerűen  igen  kellemes  testi  izgalommá 
változott; az álomban minden messze meghaladta  a normális  észlelés élénkségét, 
így  teljesen  lekötötte  a  figyelmemet.  Eredeti  szándékom,  hogy  megfigyeljem a 
kezemet, minduntalan feledésbe merült az új és új helyzet fényében.

Egy éjszaka aztán,  meglehetősen váratlanul,  álmomban rátaláltam a kezemre. 
Ismeretlen  város  utcáján  sétáltam,  amikor  hirtelen  felemeltem,  és  az  arcom elé 
tartottam a  kezemet  -  mintha  egy  csapásra  megszűnt  volna  bennem valamiféle 
ellenállás.

Don  Juan  előzőleg  kioktatott,  amint  észreveszem,  hogy  a  kezem  elkezd 
szertefoszlani, vagy átváltozni, fordítsam figyelmemet álombéli környezetem más 
alkotóelemeire. Ebben a bizonyos álomban az utca végén lévő épületre emeltem a 
tekintetem. Amikor az épület kezdett szertefoszlani, az álom újabb részleteit vettem 
szemügyre. A végeredmény egy idegen város kihalt utcájának hihetetlenül tiszta és 
valószerű képe lett.

Don Juan biztatott, hogy számoljak be a további álmodás-béli tapasztalataimról 
is. Sokáig beszélgettünk.

Beszámolóm végén felállt, és a bokrokhoz ballagott. Magam is felálltam. Noha 
semmi  nem indokolta,  elfogott  a  nyugtalanság.  Don Juan hamarosan visszatért; 
izgatottságom nem kerülte el a figyelmét. Megfogta a karomat.

- Nyugodj meg - mondta halkan.



Leültetett,  és  az  ölembe tette  a  jegyzetfüzetemet.  Nógatott,  hogy írjak,  és  ne 
zavarjam meg az erő-helyet felesleges félelemérzettel vagy habozással.

- Miért lettem ilyen ideges? - kérdeztem.

- Ez természetes - felelte. - Valamit fenyeget benned az  álmodásban  folytatott 
tevékenységed.  Mindaddig  jól  voltál,  ameddig  nem jutott  eszedbe  az  álmodás.  
Most viszont, hogy felidézted, kezdesz elgyengülni.

Minden  harcosnak  megvan  a  saját  álmodási  módszere.  Ám  mindannyian 
különféle  ravasz  cselekkel  élünk,  hogy  a  küldetés  abbahagyására  kényszerítsük 
magunkat. Ezt pedig csak úgy lehet ellensúlyozni, ha minden akadály és csalódás 
ellenére kitartunk.

Érdeklődött,  sikerült-e  megválasztanom  álmodásaim  témáját;  nekem azonban 
fogalmam sem volt róla, miképp kellene hozzáfognom.

- A varázslók magyarázata erre úgy szól - mondta -, hogy a harcos az elméjében 
tudatosan megőrzött képpel választja ki az álmodás témáját, miközben felfüggeszti 
a  belső  párbeszédét.  Azaz,  ha  egy  pillanatig  képes  nem társalogni  magával,  és 
megőrzi azt a bizonyos képet vagy gondolatot, akkor az álmodásában rá fog találni 
a kívánt tárgy. Biztos vagyok benne, hogy te is így csináltad, még ha nem is vagy a 
tudatában.

Hosszú szünet következett, majd don Juan a levegőbe szimatolt, mintha az orra 
szelelését  próbálgatná.  Három-négy  erőteljes  kilégzést  végzett  az  orrán  át, 
miközben szaggatott,  ziháló  légzéssel  irányította  a  hasizmai  görcsös űsszehúzó-
dását.

-  Nem  beszélünk  többet  az  álmodásról  -  jelentette  ki  végül.  -  Megszállottá 
válhatsz. Ha valaki sikerrel jár, bármiről legyen is szó, a sikernek csendesen kell 
érkeznie;  jókora  erőfeszítéssel,  de  semmiképp  sem  feszültséggel  és  megszál-
lottsággal. 

Felállt, és a bozót széléhez ballagott. Előrehajolt, a lombozatba kémlelt. Mintha 
a  leveleken  tanulmányozott  volna  valamit.  Nem  tudtam  visszafojtani  a 
kíváncsiságomat.

- Mit csinálsz? - kérdeztem.

Felém fordult, mosolygott. Felvonta szemöldökét.

- Különös dolgok lapulnak a bokrokban - közölte, aztán újra letelepedett.



Olyan mellékesen jegyezte meg, hogy jobban megijesztett vele, mint egy hirtelen 
szabadjára  eresztett  üvöltéssel.  Kihullott  a  kezemből  a  jegyzetfüzetem  és  a 
ceruzám. Don Juan felkacagott, és a mozdulataimat utánozva megállapította, hogy 
az is életem elvarratlan szálai közé tartozik, ahogy az eseményeket fogadom.

El akartam mélyedni ebben a kérdésben, de nem hagyott szóhoz jutni.

- Már nincs sok időnk alkonyatig - intett. - Addig még másra is ki kell térnünk.

Azután  hozzátette,  hogy  az  álmodásomban  mutatott  teljesítményemből  ítélve, 
még  meg  kell  tanulnom,  miként  függeszthetem  fel  tetszés  szerint  a  belső 
párbeszédemet. Egyetértettem vele.

Kapcsolatunk kezdetén don Juan egy másik eljárást is ajánlott: ennek lényege az, 
hogy  járkáljak  hosszasan,  miközben nem állítom élesre  a  tekintetem.  Javasolta, 
hogy semmire ne nézzek közvetlenül, hanem enyhén bandzsítsak, és bármi kerül a 
szemem  elé,  annak  a  környékét  is  egyenértékűen,  azonos  élességgel,  illetve 
életlenséggel  lássam.  Bizonygatta,  bár  akkoriban  nem értettem,  ha  sikerül  nem 
élesre állított  tekintettel  nézni egy bizonyos látóhatár  fölötti  pontot,  akkor közel 
180  fokos  látótérben  mindent  egyidejűleg  észlelhetünk.  Biztosított  róla,  hogy 
kizárólag  így  lehet  felfüggeszteni  a  belső  párbeszédet.  Korábban  faggatott, 
mennyire haladok, aztán egyszer csak felhagyott az érdeklődéssel.

Elmondtam,  hogy  évekig  alkalmaztam  ezt  a  módszert,  anélkül,  hogy  bármi 
változást észleltem volna, de nem is számítottam ilyesmire. Egy napon azonban 
döbbenten ébredtem rá, hogy legalább tíz perce sétálok, és még egyetlen szót sem 
váltottam önmagammal.

Megemlítettem don Juannak, nem egyszerűen a szavak elhagyását tapasztaltam; 
gyakorlatilag  ténylegesen  megszakadt  a  gondolkodási  folyamatom,  egyfajta 
lebegésben  maradt.  Mikor  mindez  tudatosult  bennem,  megriadtam,  és  gyorsan 
újrakezdtem a belső párbeszédet.

- A belső párbeszéd futtat zátonyra minket - csóválta a fejét don Juan. - A világ 
csakis azért ilyen vagy olyan, mert ilyennek vagy olyannak mondjuk magunknak.

Don Juan elmagyarázta, hogy csak akkor nyílik meg a varázslók világába vezető 
átjáró, ha a harcos megtanulta felfüggeszteni a belső párbeszédet.

- A világról alkotott  elképzelésünk megváltoztatása a varázslat  döntő pontja - 
mondta. - És a belső párbeszéd felfüggesztése a végrehajtás egyedüli  lehetséges 
módja. 



Most már tudod, hogy láthatsz vagy tehetsz bármit, kizárólag a belső párbeszéd 
felfüggesztése  képes  változtatni  rajtad  és  a  világról  alkotott  elképzeléseden.  A 
feltétel persze az, hogy a változás ne legyen zűrzavaros. Most már megértheted, mi-
ért  nem  kötelezi  a  tanító  titoktartásra  a  tanítványát;  az  csak  zaklatottságot  és 
levertséget okoz.

A belső párbeszédem felfüggesztésével kapcsolatos további tapasztalataim felől 
érdeklődött. Mindenről beszámoltam, ami eszembe jutott.

Addig beszélgettünk,  amikor a  sötétedés  miatt  már  nem tudtam kényelmesen 
tovább  jegyzetelni;  oda  kellett  figyelnem  az  írásra,  és  ez  módosította  az 
összpontosításomat.  Don  Juan  felfigyelt  a  változásra,  és  elnevette  magát. 
Kijelentette, hogy újabb varázslatot hajtottam végre, hiszen mindeddig különösebb 
összpontosítás  nélkül  írtam.  Ahogy  kimondta,  magam  is  rádöbbentem,  hogy 
valóban  nem  kellett  külön  odafigyelnem  a  jegyzetelésre.  Olyan független 
tevékenységnek  tűnt,  amihez  nekem magamnak  nincs  is  közöm. Különös  érzés 
fogott  el.  Don  Juan  azt  ajánlotta,  üljek  mellé  a  kör  közepére,  mert  túlságosan 
besötétedett, és már nem biztonságos a bozót közelében ücsörögnöm. Végigfutott a 
hátamon a hideg, és középre szökkentem.

Délkelet  felé  fordított,  aztán  felszólított,  hogy  maradjak  csöndben  és  ne 
gondolkozzam.  Elsőre  nem  sikerült  megoldanom,  és  egy  pillanatra  elfogott  a 
türelmetlenség.  Don  Juan  hátat  fordított,  majd  utasított,  hogy  vessem  neki  a 
hátamat.  Azt  mondta,  ha  lecsendesítettem  a  gondolataimat,  tartsam  nyitva  a 
szemem,  és  tekintsek  délkelet  felé,  a  bozótosba.  Titokzatosan  hozzátette,  hogy 
feladatot  tartogat  a számomra, és ha megoldom, akkor felkészültem a varázslók 
világának újabb oldalára.

Bizonytalanul  érdeklődtem  a  feladat  természete  felől,  de  csak  kuncogott. 
Miközben a válaszát  vártam,  valami egyszer  csak kikapcsolt  bennem. Mintha a 
szokásos lényem felfüggesztette volna a működését. Hihetetlenül kiélesedett a hal-
lásom,  és  fülemet  megtöltötte  a  bozót  neszeinek  sokasága,  olyan  zsongító 
sokféleségben,  hogy  nem is  tudtam egyenként  megkülönböztetni.  Úgy  éreztem, 
menten  elalszom,  amikor  hirtelen  megragadta  a  figyelmemet  valami,  ami  kívül 
esett a gondolkozási folyamataimon; nem látomás volt, és nem is a környezet része, 
mégis  megragadta  a  tudatomat.  Tökéletesen  éber  lettem.  Tekintetem  egyetlen 
pontra  irányult  a  cserjés  szélénél,  de  valójában  nem  láttam,  és  közben  nem 
gondolkodtam,  nem  is  beszéltem  magammal.  Érzéseim  tisztán  testi  jellegű 
érzékelések  voltak;  nem  igényeltek  szavakat.  Éreztem,  valami  meghatározatlan 
közegen sodródom át. 



Meglehet,  nem  is  én  sodródtam,  hanem  az  a  jelenség,  ami  egyébként  a 
gondolataim  összessége  lett  volna;  mindenesetre  érzékeltem,  hogy  elragad  egy 
földcsuszamlás, és alázúdít. A gyomromban éreztem a száguldást, majd a bozótban 
kötöttem ki. Előttem sötétlettek a bokrok, ám nem egynemű sötét tömegként; olyan 
tisztán láttam minden egyes ágat, mintha szürkületben figyeltem volna. A lombok 
fekete szoknyaként libbentek felém, noha szélcsend volt. Belemerültem az igéző 
mozgásba; a lüktető hullámzás egyre közelebb és közelebb húzódott hozzám. És 
akkor  egy  világosabb  alakot  fedeztem  fel  a  bokrok  sötét  körvonalai  fölött. 
Tekintetemet  az  alak  egyik  pontjára  szegeztem,  és  felfedeztem  borostyánszínű 
izzását.  Ekkor  a  tekintetem  élesre  állítása  nélkül  pillantottam  rá,  és  egyszerre 
megbizonyosodtam róla, hogy a világosabb alak a bozótban rejtőző emberé.

Abban  a  pillanatban  a  tudatosság  lehető  legkülönösebb  állapotába  kerültem. 
Tudatában voltam a környezetnek és mindazon érzelmi folyamatoknak, amelyeket 
a környezet indított el bennem, mégsem gondolkoztam olyan módon, ahogy rendes 
körülmények között szoktam. Amikor rájöttem, hogy egy ember körvonalait látom, 
egy korábbi eset merült fel bennem. Valamelyik éjszakán don Genaro és jómagam a 
sivatagi bozótban jártunk, és észrevettem, hogy egy ember rejtőzik az előttünk lévő 
bokorban, de szem elől tévesztettem, amint megkíséreltem ésszerű magyarázatot ta-
lálni  a  jelenségre.  Ezúttal  azonban  olyan  rendíthetetlenség  fogott  el,  hogy 
semmiféle  magyarázatra  nem  törekedtem.  Egy  pillanatra  az  a  határozott 
benyomásom támadt, hogy fogva tarthatom, és maradásra kényszeríthetem azt az 
embert.  Ekkor különös fájdalom hasított  a gyomorszájamba. Mintha megszakadt 
volna valami a bensőmben,  és  elernyedtek az izmaim. Abban a pillanatban egy 
irdatlan madár, legalábbis valamiféle repülő állat lódult felém a bozótból, mintha az 
emberalak hirtelen madáralakot öltött volna. Elöntött a jéghideg, tudatos félelem. 
Levegő után kapkodtam, majd üvöltés szakadt föl belőlem, és hanyatt vágódtam.

Don Juan segített fel. Arca betöltötte a látómezőmet. Nevetett.

- Mi volt ez? - kiáltottam.

Csendre  intett.  A  fülembe  súgta,  hogy  nyugodtan  és  fegyelmezetten  kell 
eltávoznunk, mintha mi sem történt volna.

Egymás mellett mentünk. Könnyedén és egyenletesen járt; olykor egy-egy gyors 
pillantást  vetett  a  hátunk  mögé.  Követtem a  példáját,  és  két  ízben  is  úgy  tűnt, 
mintha valamiféle sötét tömeg járna a nyomunkban. Hirtelen hátborzongató rikoltás 
harsant  a hátam mögött.  Elöntött  a  rettegés,  megremegett  a  gyomrom, és addig 
erősödött a remegés, míg végül eluralkodott egész testemen, és gondolkozás nélkül 
vágtatni kezdtem.



Csakis don Juan szóhasználata fedi azt a viselkedést, amit kiváltottak belőlem az 
események:  eszerint  azt  mondhatom,  hogy  az  elhatalmasodó  rettegésnek 
köszönhetően, testem ösztönösen  az erő járásmódjának  nevezett  módszerhez fo-
lyamodott, amire don Juan évekkel ezelőtt tanított; lényegében arról van szó, hogy 
ennek segítségével a legnagyobb sötétségben is, és bármilyen terepen biztos utat 
találunk.

Akkor nem voltam a tudatában, mit és hogyan csinálok. Egyszer csak don Juan 
házában találtam magam. Nyilván ő is velem futott, így egyszerre érkeztünk meg. 
Meggyújtotta  a mennyezet egyik gerendájára akasztott petróleumlámpát, és szólt, 
hogy üljek le és pihenjek.

Vártam, míg kezelhetővé csillapul az izgatottságom, csak azután ültem le. Don 
Juan erélyesen felszólított, hogy tegyek úgy, mintha semmi rendkívüli nem történt 
volna, és a kezembe nyomta a jegyzettömbömet. Észre sem vettem, hogy elejtettem 
a bozótban.

- Mi történt odakint, don Juan? - kérdeztem végül.

- Találkoztál a tudomással - jelentette ki, és állával a sötétbe borult sivatagi bozót 
felé bökött. - Azért vittelek oda, mert észrevettem, hogy a ház körül ólálkodik a 
tudomás.  Úgy  is  mondhatnánk,  hogy  a  tudomás  számított  rád,  és  várt. 
Helyesebbnek találtam, ha erő-helyen kerítünk sort a  találkozóra,  nem pedig itt. 
Alkalmas  próbának  látszott,  hogy  kiderüljön,  van-e  elég  személyes  erőd  a 
felfedezéséhez. Jól csináltad!

- Egy pillanat! - tiltakoztam. - Én a bokrok között bujkáló ember körvonalait 
láttam, majd egy hatalmas madarat.

- Dehogy láttál embert - torkolt le. - Ahogy madarat sem. Az az árny a bozótban, 
és  az  is,  ami felénk  repült,  csak éjjeli  pille  volt.  Ha pontosan akarod kifejezni 
magad a varázslók szóhasználatával, noha a sajátod szerint igencsak nevetségesen 
hat, úgy is mondhatnád, hogy találkozód volt egy pillével. Bizony, a tudomás csak 
pille.

Átható pillantást vetett rám. A lámpás fénye különös árnyékokat vetett az arcára. 
Elfordítottam a tekintetemet.

- Talán lesz elég személyes erőd, hogy eligazodj ebben a rejtélyben - folytatta. - 
Ha nem ma éjjel, akkor esetleg holnap; ne feledd, tartozol nekem hat nappal!

Don Juan felállt, és a ház végében lévő konyhába ment. A lámpást egy alacsony, 
kerek, egyébként ülőhelyként használt tuskóra helyezte, a fal mellé. 



A  padlóra  telepedtünk  egymással  szemben,  és  az  előttünk  álló  edényből 
kiszolgáltuk magunkat babbal és hússal. Csendben falatoztunk.

Időről időre lopva rám pislantott, és úgy tűnt, rögtön kirobban belőle a kacagás. 
Keskeny résként villogott a szeme. Amikor rám pillantott, kicsit jobban kinyitotta, 
és a lámpa fénye megcsillant a szaruhártyáján. Mintha egyenesen ezt a tükröződést 
kívánta volna létrehozni; valahányszor rám emelte

a  tekintetét,  alig  észrevehetően  ingatta  a  fejét.  Ezzel  lenyűgözően  vibráló 
fényhatást ért el. Miután néhányszor megismételte ezt a játékot, tudatosult bennem, 
hogy meghatározott cél vezérli. Rá is kérdeztem.

- Természetesen célom van vele - biztosított. - Megnyugtatlak a tekintetemmel. 
Már nem is vagy olyan ideges, ugye?

El kellett ismernem, hogy valóban megnyugodtam. Szeme folyamatos vibrálása 
cseppet sem volt fenyegető, nem ijesztett meg, és nem is idegesített.

- Hogyan sikerült megnyugtatnod? - érdeklődtem.

Megismételte a finom fejrázást. Szaruhártyáján táncra perdült a petróleumlámpa 
fénye.

- Próbáld meg te is - vetette oda, miközben újabb adag ételt vett maga elé.  - 
Lecsillapíthatod magad.

Megráztam a fejem, ám meglehetősen ügyetlenre sikeredett a mozdulat.

- Na, ettől a bólogatástól soha nem fogsz megnyugodni - nevetett. - Legfeljebb a 
fejed fájdul meg tőle. A titok nem a fejrázásban rejlik, hanem az érzésben, ami a 
gyomor alól érkezik a szembe. Ez okozza a fejrázást.

Megdörzsölte a köldöke környékét.

Evés után leültem egy jutazsákokkal borított farakásra, és a nevezetes fejrázással 
próbálkoztam.  Don  Juan  láthatóan  remekül  szórakozott.  Vihogva  csapkodta  a 
combját.

Váratlan zaj szakította félbe a nevetését. Különös, mély hangot hallottam a bozót 
felől,  úgy  hangzott,  mintha  fán  kopognának.  Don  Juan  az  állát  előreszegezve 
jelezte, hogy legyek éber.

- Szólít a kis pilléd - közölte unottan.



Talpra  szökkentem.  A  hang  azonnal  elhallgatott.  Kérdően  don  Juanra 
pillantottam. Megvonta a vállát.

- Még nem tettél eleget a találkádnak - mondta.

Kijelentettem,  hogy  méltatlannak  érzem magam rá,  és  jobb  lenne,  ha  előbb 
hazamennék, és csak akkor jönnék vissza, amikor lesz elég erőm.

- Ostobaságot beszélsz! - csattant fel don Juan. - A harcos szembenéz a sorsával, 
és alázatosan fogadja, bármi legyen is az. Elfogadja önmagát, de kihívásként, és 
nem azért, hogy ürügyet találjon a sajnálkozásra.

-  Mindannyiunknak  időbe  telik,  míg  megértjük  ezt  és  a  maga  teljességében 
átéljük.  Én  például  a  puszta  említését  sem  állhattam  az  alázat  szónak.  Indián 
vagyok, és mi, indiánok mindi$ alázatosak voltunk, és mindig csak lehajtottuk a 
fejünket.  Úgy  véltem,  az  alázatosság  nem a  harcos  útja.  Tévedtem!  Most  már 
tudom, hogy a harcos alázata nem a koldus alázatossága. A harcos senki előtt nem 
hajtja meg a fejét,  ugyanakkor azt sem engedi meg senkinek, hogy fejet hajtson 
neki. A koldus viszont lépten-nyomon térdre rogyik, és a földön csúszik azok előtt, 
akiket magasabb rendűnek tekint; ugyanakkor megköveteli a nála alantasabbaktól, 
hogy csússzanak-másszanak előtte.

Ezért mondtam, hogy nem tudom, miként vélekedik egy mester. Csak a harcos 
alázatosságát  ismerem,  az  pedig  nem engedi  meg,  hogy  bárkinek  is  a  mestere 
legyek.

Hallgattunk.  Szavai  mélyen megráztak.  Hirtelen  feltámadt  az  érdeklődésem a 
bozótban  tapasztaltak  iránt.  Úgy  véltem,  don  Juan  elhallgatja  előlem  -  noha 
pontosan tudja -, mi történt valójában.

Éppen  ezen  tűnődtem,  amikor  az  előbbi  kopogó  hang  zökkentett  ki  a 
gondolataimból. Don Juan elmosolyodott, és kuncogni kezdett.

- Kedvedre való a koldus alázatossága - mondta halkan. - Meghajolsz az értelem 
előtt.

- Mindig azt hiszem, hogy becsapsz - fakadtam ki. - Ebből ered minden gondom.

- Igazad van, tényleg becsapott vagy - vágott vissza lefegyverző mosollyal. - De 
nem ez a te bajod, hanem hogy azt hiszed, tudatosan hazudok neked. Erről van szó?

-  Igen.  Valami  bennem  nem  hagyja  elhinnem,  hogy  mindaz,  ami  történik, 
valóságos.



- Ebben is igazad van. Semmi nem valóságos, ami történik.

- Hogy érted ezt, don Juan?

- A dolgok csak azután válnak valóságossá, miután megtanulunk megegyezni a 
valódiságukat  illetően.  Ami  például  ma  este  történt,  az  számodra  nem  lehet 
valóságos, mivel senki nem értene egyet veled a valóságában.

- Úgy érted, nem láttad, mi történt?

- Hogyne láttam volna. De az mit sem számít. Hiszen hazudozom neked, igaz?

Don Juan addig nevetett, míg el nem fogta a köhögés és a csuklás. Jóindulatú 
volt a jókedve, még ha azén rovásomra mulatott is.

-  Ne  figyelj  túlságosan  a  fecsegésemre  -  mondta  végül.  -  Csak  igyekezlek 
megnyugtatni,  és  tudom,  számodra  az  a  legotthonosabb  állapot,  ha  teljesen 
összezavarodsz.

Az  adott  helyzetben  hihetetlenül  mulatságosan  hatott  a  megállapítása,  és 
mindkettőnkből  kirobbant  a  nevetés.  Aztán  közöltem  vele,  hogy  egészen 
megriasztott az észrevételével.

- Tőlem félsz? - kérdezte.

- Tőled nem, de attól igen, amit képviselsz.

- Én a harcos szabadságát képviselem. Attól félsz?

- Nem. A lenyűgöző tudásodtól félek. Nincs vigaszom, és nincs menedékem.

- Már megint összekevered a dolgokat. Vigasz, menedék, félelem; csupa olyan 
lelkiállapot, amit megtanultál, anélkül, hogy egyetlenegyszer is megkérdőjelezted 
volna az  értéküket.  És  bárki  láthatja,  hogy  mindegyik  a  fekete  mágusok 
szolgálatában áll.

- Kik azok a fekete mágusok, don Juan?

- Az embertársaink, barátom. És minthogy velük tartasz, te is fekete mágus vagy. 
Gondolj  csak bele!  Le tudsz-e térni  az  útról,  amit  kijelöltek a számodra?  Nem. 
Örökre  behatárolták  a  gondolataidat  és  a  tetteidet,  ez  pedig  rabszolgaság.  Én 
viszont  a  szabadságot  hoztam  el  neked.  A  szabadság  drága,  de  nem 
megfizethetetlen. Tehát rettegj csak azoktól, akik fogva tartanak, a gazdáidtól!  Ne 
arra vesztegesd az idődet és az erődet, hogy tőlem félsz.



Beláttam, igaza van, ám annak ellenére, hogy szívből egyetértettem vele, azt is 
tudtam, hogy mélyen gyökerező szokásaim elkerülhetetlenül a régi úthoz kötnek. 
Én csakugyan rabszolgának éreztem magam.

Hosszú csend  után  don Juan  megkérdezte,  van-e  elég  erőm újabb menetre  a 
tudomással.

- Mármint a pillével? - kérdeztem többé-kevésbé tréfásan.

Hétrét  görnyedt  a  röhögéstől,  mintha  a  világ  legszellemesebb  viccét  hallotta 
volna.

Voltaképpen hogyan gondolod, hogy a tudomás csak pille? - kérdeztem.

- Ahogy mondtam - felelte. - A pille az pille. Azt gondoltam, tekintettel az elért 
eredményeidre, már lehetne elegendő erőd látni. Te azonban egy embert pillantottál 
meg, márpedig az nem igazi látás.

Tanítványkodásom kezdetén don Juan felvázolta  a látás  fogalmát,  mint  azt  a 
sajátos képességet, ami - ha az ember kifejleszti - lehetővé teszi a dolgok  végső 
természetének az érzékelését.

Kapcsolatunk  évei  során  arra  a  véleményre  jutottam,  a  látás  alatt  a  dolgok 
ösztönös megragadását érti, illetve azt a képességet, hogy egyszerre és egészében 
megértsünk valamit; vagy még inkább azt a tehetséget, hogy átlássuk az emberek 
közötti kölcsönhatásokat, és észrevegyük, miként alakulnak át a szándékok és az 
indítékok.

- Úgy mondhatnám, hogy éjszaka, amikor szembekerültél a pillével, félig néztél 
és csak félig láttál - folytatta don Juan. - Ebben az állapotban, noha összességében 
nem a megszokott önmagad voltál, még tökéletesen sikerült működtetned a világról 
alkotott megszokott elképzeléseidet.

Szünetet tartott és rám nézett. Hirtelenjében nem is tudtam, mit mondjak.

- És ez miben nyilvánult meg? - kérdeztem végül.

- A világról alkotott elképzeléseid azt mondták, csakis ólálkodó állatokat vagy 
rejtőzködő embereket találhatsz a lombok között. Ehhez tartottad magad, és persze 
megtaláltad a módját, hogy ehhez a gondolathoz igazítsd a világot.

- De hiszen egyáltalán nem is gondolkoztam, don Juan.



- Akkor ne hívjuk gondolkozásnak. Inkább egyfajta szokás, mely szerint a világ 
mindig  összhangban  áll  a  gondolatainkkal;  ha  nem,  akkor  egyszerűen 
hozzáigazítjuk.  Így  aztán  az  ember  nagyságú  pillék  még  gondolatként  is 
elfogadhatatlanok számodra, következésképp csakis ember lapulhatott a bozótban.

- Ugyanez történt a prérifarkas esetében is. Annak a találkozásnak a természetét 
ugyancsak a szokásaid döntötték el. Valami történt közted és a prérifarkas között, 
de biztosan nem beszélgetés. Számomra sem ismeretlen az ilyen helyzet. Mint már 
meséltem,  egyszer  egy  szarvassal  társalogtam;  te  meg  prérifarkassal,  de  soha 
egyikünk sem fogja megtudni, mi történt valójában.

- Te sem, don Juan?

-  Amikor  megvilágosodott  előttem  a  varázslók  magyarázata,  már  késő  volt 
ahhoz, hogy rájöjjek, mi történt közöttünk. Úgy fogalmaztam, hogy beszélgettem a 
szarvassal,  erről azonban szó sincs. Ezzel a kifejezéssel csak módot találtam rá, 
hogy beszélhessek róla. A szarvas és én csináltunk valamit, ám amikor ez történt, 
még ugyanúgy szükségem volt rá, hogy az elképzeléseimhez igazítsam a világot, 
mint most neked. Világéletemben sokat beszéltem, akárcsak te, ezért a szokásaim 
uralkodtak, és ezeket terjesztettem ki a szarvasra. Mikor a szarvas odajött hozzám, 
és  tette,  amit  tett,  kénytelen  voltam  mindent  elkövetni,  hogy  beszélgetésként 
értelmezzem.

- Ez a varázslók magyarázata?

- Ugyan. Ez az én neked szóló magyarázatom. Nem áll ellentétben a varázslók 
magyarázatával.

Kijelentése  felcsigázta  az  érdeklődésemet.  Egy  időre  megfeledkeztem  az 
ólálkodó pilléről, de még a jegyzetelésről is. Megpróbáltam a magam fogalmaira 
fordítani az elhangzottakat, és hosszú eszmecserébe merültünk a világunk vissza-
tükröző  természetéről.  A  világnak,  don  Juan  szerint,  alkalmazkodnia  kell  az 
elménkben született leírásához; azaz, a leírás végső soron önmagát tükrözi vissza.

Magyarázatának másik alappillére úgy szól,  hogy  a szokások  révén tanultunk 
meg alkalmazkodni ehhez a leíráshoz. Felvetettem egy - nézetem szerint - átfogóbb 
meghatározást,  az  elvárást,  mint  az  emberi  tudatosság  sajátját,  amelynek révén 
vonatkoztatunk, vagy törekszünk valamire.

Eszmecserénk  érdekes  megvilágításba  helyezte  a  prérifarkassal  folytatott 
beszélgetésemet. 



Kétségkívül  elvártam  a  párbeszédet,  mivel  a  tudatos  közlésnek  sohasem 
ismertem  más  módját.  Továbbá  sikerrel  igazodtam  a  leíráshoz,  mikor  úgy 
döntöttem,  hogy  a  közlés  beszélgetés  formájában  történt  meg,  ilyenformán  a 
leírásom önmagát vetítette a külvilágba és az elmémbe.

Egy pillanatra egészen föllelkesültem. Don Juan nevetett, és kijelentette, hogy ha 
néhány szó ennyire megrendít, az mit sem változtat a sületlenségemen, legfeljebb 
máshonnan nézzük.

Hosszú csend telepedett ránk.

-  Valamennyien  bedőlünk  ennek  a  trükknek  -  szólalt  meg  aztán.  -  Egyetlen 
módon kerekedhetünk felül rajtuk, ha harcosként rendületlenül cselekszünk tovább. 
A többi jön magától.

- Miféle többi, don Juan?

- Tudomás és erő. A tudomás embereinek mindkettő a rendelkezésére áll. Ám 
egyikük sem tudná megmondani, miként jutottak el idáig, csak azt, hogy mindig 
harcosként cselekedtek, és egy adott pillanatban minden megváltozott.

Rám nézett.  Aztán felállt  és azt mondta,  hogy nincs több kibúvó, itt  az ideje 
eleget tenni a tudomással elrendelt találkozómnak.

Megborzongtam;  a  szívem  hevesen  kezdett  dobogni.  Felálltam.  Don  Juan 
körüljárt, és minden irányból alaposan szemügyre vett. Aztán jelezte, hogy üljek le, 
és írjak tovább.

- Ha túlságosan rémült vagy, akkor nem tudod megtartani a találkozót - intett. - A 
harcos őrizze meg a nyugalmát és az önfegyelmét.

- Tényleg begyulladtam - vallottam be. - Legyen az pille, vagy bármi, valami 
mászkál odakint a bozótban.

- De mennyire, hogy mászkál! - rikkantott fel. - Meglátásom szerint továbbra is 
ragaszkodsz  a  gondolathoz,  hogy  ember,  ugyanúgy,  mint  ahogy  beszélgettél  a 
prérifarkassal.

Énem egyik fele tökéletesen megértette az álláspontját; a másik felem azonban 
nem eresztett, és minden bizonyíték ellenére rendíthetetlenül csüggött az értelmen.

Elmondtam  don  Juannak,  hogy  érvelése  nem  győzte  meg  a  józan 
ítélőképességemet, noha szellemi síkon tökéletesen egyetértek vele.



-  Ez  a  baj  a  szavakkal  -  bólogatott.  -  Örökösen  arra  késztetnek,  hogy  úgy 
érezzük, végre fényt derítettünk valamire, de ha szembekerülünk a világgal, akkor 
rendre csődöt mondanak,  és a végén csak értetlenül  bámulunk. A varázsló ezért 
inkább cselekszik, mint beszél, és ennek eredményeként a világ újabb leírásához 
jut,  ahol  a  beszéd  elveszíti  a  jelentőségét,  az  új  tetteknek  pedig  újak  a 
visszatükröződéseik.

Leült mellém, mélyen a szemembe nézett, majd arra kért, mondjam el végre, mit 
láttam valójában a bozótban.

Ez volt az a pillanat, amikor elkerülhetetlenül szembe kellett néznem az alapvető 
ellentmondással. Sötét emberalakot láttam, ám azt is ugyanilyen határozottan, hogy 
az alak madárrá változik. Többet figyeltem meg tehát, mint amennyit elfogadhat az 
értelmem.  Ám ahelyett,  hogy teljes  egészében félretettem volna  az  értelmemet, 
valami bennem kiválogatta az élményem egyes részleteit - amilyen például a sötét 
alak  mérete  és  körvonalai  -,  melyeket  elfogadhatónak tartott,  miközben a  többi 
elemről, például a sötét alak madárrá változásáról egyszerűen nem volt hajlandó 
tudomást venni. Így győztem meg magam arról, hogy embert láttam.

Don  Juan  harsányan  hahotázva  hallgatta  az  okfejtésemet.  Kijelentette,  hogy 
előbb vagy utóbb a megmentésemre siet a varázslók magyarázata, és akkor minden 
tökéletesen  megvilágosodik  előttem,  anélkül,  hogy  az  ésszerűségüket  vagy 
ésszerűtlenségüket kellene mérlegelnem.

- Addig pedig egyet tehetek csak érted - mondta. - Kezeskedem érte, hogy nem 
ember volt.

Merőn  nézett;  elbátortalanított  fürkész  tekintete.  Önkéntelenül  is 
megborzongtam.

- Nyomokat keresek a testeden - magyarázta. - Talán nem tudsz róla, de az este 
elég komoly küzdelemben volt részed odakint.

- Miféle nyomokra gondolsz?

- Nem valóságos fizikai nyomokra, hanem olyanokra, amik a fényfonalaidban 
jelentkeznek. Fénylények vagyunk, és minden nyomot hagy a fonalainkon. Minden 
embernek megvan a  csakis  rá  jellemző ragyogása,  így  különböztetjük  meg más 
fénylő élőlényektől.  Ha este  láttál  volna, akkor észreveszed,  hogy az az alak a 
bokorban nem fénylő élőlény.



Faggatózni szerettem volna, de a számra tapasztotta a kezét, és csöndre intett. 
Aztán a fülemhez hajolt, és odasúgta, hogy figyeljek, és halljam meg a pille óvatos 
lépteinek neszezését a száraz leveleken és a lehullott gallyakon.

Semmit nem hallottam. Don Juan hirtelen felkapta a lámpást, és közölte, hogy 
kiülünk a verandára, a bejárati ajtó mellé. Ám nem vágtunk át a szobán, hanem 
hátulról kerültünk, a bozót szélénél. Elmagyarázta, hogy egyértelművé kell tennünk 
a jelenlétünket. Don Juan elképesztően lassan járt, a lába rogyadozott, a teste meg-
megingott. Lámpást tartó keze vadul reszketett.

Aggódva tudakoltam, mi baja. Rám kacsintott, és azt felelte, hogy a körülöttünk 
settenkedő  nagy pille  egy  fiatalemberrel  akar  találkozni,  és  a  vénemberes 
támolygásból pontosan megállapíthatja, melyikünkre vár.

Amikor végre a ház elé értünk, a gerendára akasztotta a lámpást, és leültetett a 
fal mellé; ő maga a jobbomra telepedett.

- Itt fogunk üldögélni - mondta. - Te pedig a lehető legtermészetesebb módon 
írsz  és  beszélgetsz  velem.  A pille  itt  jár  a  környéken.  Egy  idő  után  közelebb 
óvakodik,  hogy megnézzen.  Ezért  akasztottam föléd a  lámpást.  A fény  elvezeti 
hozzád a pillét. Amikor eléri a bozót szélét, szólítani fog. Nagyon jellegzetes hang, 
önmagában is a segítségedre lehet.

- Miféle hang, don Juan?

- Egy dal. A pille hívása. Rendes körülmények között nem hallható, de ez a pille 
ritka  példány;  tisztán  fogod  hallani  a  hívását  és  ha  feddhetetlen  vagy,  egész 
életedben kísérni fog.

- És miben lesz a segítségemre?

-  Éjszaka  befejezheted,  amit  elkezdtél.  Csak  akkor  érvényesül  a  látás,  ha  a 
harcos felfüggeszti a belső párbeszédet. Ma a bozótban neked is sikerült; és láttál.  
Hogy mit  láttál,  az persze nem nyilvánvaló.  Embernek véled.  Én azt  mondom, 
pille.  Egyikünknek  sincs  igaza,  de  éppen  ezért  kell  beszélgetnünk.  Előnyben 
vagyok,  mert  jobban  látok  nálad,  és  mert  jártas  vagyok  a  varázslók 
magyarázatában; tudom tehát, hogy a ma este látott alak pille, bár összességében ez 
sem pontos meghatározás. És most maradj csöndben kívül és belül egyaránt, hogy 
újra eljöhessen hozzád az a pille.

Alig tudtam jegyzetelni. Don Juan nevetett, és egyre nógatott, hogy csak írjak, 
mintha semmi sem háborgatna. Megfogta a karomat, és közölte, hogy az írás az 
elképzelhető legjobb védőpajzsom.



- Mindeddig nem beszélgettünk a pillékről - folytatta -, mert csak most érett meg 
rá  az  idő.  Kiegyensúlyozatlan  volt  a  szellemed.  Ellenszegült  annak,  hogy 
megtanítsalak harcos módjára élni. Nos, a harcos azzal a bizonyossággal indul el, 
hogy kiegyensúlyozatlan a szelleme; azután azonban maradéktalanul kézben tartja 
és lankadatlan tudatossággal éli az életét, és sietség vagy kényszer nélkül minden 
tőle telhetőt elkövet, hogy elérje ezt az egyensúlyt.

A  te  esetedben,  ahogy  más  emberek  esetében  is,  az  egyensúly  hiányából 
következett  valamennyi  tetted.  Ezúttal  azonban  megfelelő  állapotú  a  szellemed 
ahhoz, hogy beszélgessünk a pillékről.

- Honnan tudtad, hogy itt a pillék ideje?

-  Amikor  megérkeztél,  megláttam a  környéken  ólálkodó  pillét.  Most  először 
mutatkozott  barátságosnak  és  nyíltnak.  Már  korábban  is  láttam  a  hegyekben, 
Genaro háza körül, de csak mint a benned dúló rendezetlenséget visszatükröző, fe-
nyegető alakot.

Ekkor  különös  hang  ütötte  meg  a  fülemet:  mintha  egymáshoz  súrlódó  ágak 
zizegnének,  vagy mintha egy kis motor  surrogna,  zümmögne a távolban.  Időről 
időre  valamiféle  kísérteties  ütem szerint  változtatta  a  hangszínét,  majd  minden 
átmenet nélkül megszűnt.

- A pille volt az - bólintott don Juan. - Talán már észre is vetted, hogy bár elég 
fényesen világít a lámpás, egyetlen éjszakai rovart sem csalogatott ide.

Mindaddig  ugyan  nem  tűnt  fel,  de  most,  hogy  don  Juan  felhívta  rá  a 
figyelmemet, az is tudatosult bennem, milyen hihetetlenül mély csend honol a házat 
övező sivatagban.

- Ne izgulj - mondta halkan. - A harcos mindennel számol ezen a világon. A 
harcos eleve halottnak tekinti  magát,  tehát semmit sem veszíthet.  A legrosszabb 
már megtörtént vele, így aztán nincs miért elveszítenie a nyugalmát.

Don  Juan  szavai  -  mindenekelőtt  pedig  az,  ahogyan  elhangzottak  - 
lecsillapítottak.  Elmondtam  neki,  hogy  a  mindennapi  életemben  már  nem 
tapasztalom az egykori, örökösen gyötrő félelmet, annak a gondolatától azonban, 
ami odakint bolyong a sötétben, belém nyilall a rettenet görcse.

-  Csak  a  tudomás  van  odakinn  -  szögezte  le  tárgyilagosan.  -  A  tudomás 
félelmetes,  az igaz; ám ha a harcos elfogadja a tudomás félelmetes természetét, 
azzal közömbösíti is a félelmetességét.



Ismét felhangzott  a  különös  surrogó zaj,  ezúttal  közelebbről  és  hangosabban. 
Figyelmesen  hallgattam.  Minél  figyelmesebben  hallgattam,  annál  nehezebben 
tudtam  meghatározni  a  természetét.  Nem  hasonlított  madár  vagy  mezei  állat 
kiáltására.  Áthatók voltak az egyes zizzenések; némelyek visszafojtottan,  mások 
erőteljesen. Határozott, jól megkülönböztethető ütem és időtartam jellemezte őket; 
valamelyik hosszan, kitartottan szólt, mások kurtán csattantak, mint a géppisztoly 
szaggatott ugatása.

- A pillék hírnökök, vagy inkább az örökkévalóság őrizői - mondta don Juan, 
mikor elhallgatott a hang. - Az örökkévalóság arany hímporának a letéteményesei.

Karomat széttárva jeleztem, hogy ezzel a szóképpel nem tudok mit kezdeni.

-  A pillék  port  hordanak  a  szárnyukon -  magyarázta  don Juan.  -  Sötét  színű 
aranyport. Ez a por a tudomás pora.

Magyarázata  csak még  homályosabbá tette  a  hasonlatot.  Eltűnődtem,  hogyan 
fogalmazhatnám meg  pontosabban  a  kérdésemet,  de  don  Juan  kérdés  nélkül  is 
folytatta:

- Igencsak különös ügy a tudomás, kiváltképp a harcosoknak. Egyszer csak itt 
van, elárasztja a harcost, aztán odébbáll.

- Mit köze a tudomásnak a pilleszárny hímporához? - kérdeztem hosszú hallgatás 
után.

- Lebegve érkezik, mint az aranypor szemcséi, ugyanaz a por, mint ami a pillék 
szárnyát  borítja.  A harcos  számára  a  tudomás  olyan,  mintha  zuhanyozna,  vagy 
esőként záporoznának rá az aranyszemcsék.

A  lehető  legudvariasabban  megjegyeztem,  hogy  okfejtése  még  inkább 
összekavart.  Mulatott  rajtam,  és  biztosított,  hogy  a  maga  részéről  a  lehető 
legérthetőbben elmondta, amit tudott.

- A pillék időtlen idők óta a varázslók bizalmas barátai és segítői - mondta. - 
Korábban nem hoztam szóba, mert még nem voltál felkészülve rá.

- De miként lehet a lepke szárnyán lévő por a tudomás? - Meglátod.

A jegyzetfüzetemre tette a kezét,  és utasított,  hogy csukjam be a szemem, és 
csendesítsem le az elmém. Azt mondta, hogy a bozótban motoszkáló pille kiáltása a 
segítségemre lesz. Ha odafigyelnék rá, beszámolna a közelgő eseményekről. 



Hangsúlyozta, hogy nem tudja, milyen formában jön létre a kapcsolat köztem és 
a pille között; de buzdított, hogy legyek higgadt, magabiztos és bízzak a személyes 
erőmben.

A kezdeti türelmetlenség és idegesség után sikerült lecsendesíteni magam. Egyre 
kevesebb  gondolat  háborgatott,  majd  teljesen  kiürült  az  elmém.  Ezzel  a  belső 
folyamattal párhuzamosan feltámadtak a sivatagi bozót neszei.

Ismét felzengett a különös hang, amit don Juan szerint a pille keltett; érzésként 
fogta fel a testem, nem pedig gondolatként az elmém. A legkevésbé sem hangzott 
fenyegetően vagy rosszindulatúan - egyszerű volt  és édes.  Mintha egy gyermek 
kiáltana.  Egy  kisfiú  emlékét  idézték  fel.  A hosszú  hangok  kerek,  szőke  fejére 
emlékeztettek,  a  rövid  szaggatottak  a  nevetésére.  Gyötrő  érzés  fogott  el,  ezt 
azonban  nem kísérte  semmiféle  gondolat;  a  legelemibb  szinten,  testem minden 
sejtjében érzékeltem a kínt. Képtelen voltam ülve maradni, lecsúsztam a padlóra. A 
mélységes bánat gondolkozásra indított.  Tudatosult bennem a szomorúságom, és 
egyszer csak belemerültem a kisfiúról szóló belső eszmecserébe. A zizegő, surrogó 
hang elhallgatott. Csukva volt a szemem. Hallottam, hogy don Juan feláll, és aztán 
éreztem, hogy segít felülni. Nem akartam megszólalni. Kinyitottam a szemem; don 
Juan előttem térdelt,  és az arcomat tanulmányozta a lámpás fényében. Utasított, 
hogy tegyem a kezem a gyomromra. Felállt, majd hozott a konyhából egy kis vizet. 
Egy részét az arcomba fröccsentette, a maradékot pedig megitatta velem.

Leült velem szemben, és a kezembe nyomta a jegyzeteimet. Elmondtam, hogy a 
hang igen fájdalmas érzéseket idézett.

- Túlságosan átadod magad - mondta szárazon. - Behódolsz.

A gondolataiba mélyedt.

- A ma éjszakai feladat emberek látása - bökte ki végül. - Mindenekelőtt fel kell 
függesztened a belső párbeszédet, azután idézd fel annak az embernek a képét, akit 
látni  akarsz; az a gondolat, amit a teljes csend állapotában az elménkben őrzünk, 
voltaképpen parancs, mivel nincs jelen más gondolat, amivel le lehetne zárni. A 
pille  a  bozótban  segíteni  akar,  úgyhogy énekelni  fog neked.  A dala  elhozza  az 
aranyport, és akkor meglátod azt a személyt, akit kiválasztottál.

Szerettem volna több részletet  is megtudni,  de elhallgattatott,  és jelezte,  hogy 
hajtsam végre az utasításait.

Miután  pár  percnyi  küszködés  után  felfüggesztettem  a  belső  párbeszédemet, 
tökéletesen elcsendesedtem, mindössze egyetlen gondolatot tartottam meg az egyik 
barátomról. 



Behunytam a  szemem,  mint  hittem,  egy  pillanatra,  aztán  tudatosulni  kezdett 
bennem, hogy valaki rázza a vállamat. Keservesen tértem magamhoz. Kinyitottam 
a  szemem,  és  rájöttem,  hogy  a  bal  oldalamon  fekszem.  Nyilvánvalóan  olyan 
mélyen elaludtam, hogy észre se vettem, mikor eldőltem. Don Juan ismét segített 
felülni. Nevetett. A horkolásomat utánozta, és hozzátette, ha nem látta volna, nem is 
hinné, hogy valaki ilyen gyorsan álomba merülhet, továbbá, hogy nem mindennapi 
élvezetet jelent a közelemben lenni, valahányszor olyan dolgokat kell csinálnom, 
amikre  nem  talál  magyarázatot  az  értelmem.  Félretolta  a  jegyzettömbömet, 
mondván, hogy az egészet elölről kezdjük.

Megtettem a  szükséges  lépéseket.  Ismét  megszólalt  a  különös  surrogó  hang. 
Ezúttal azonban nem a bozótból eredt, hanem valahol bennem, mintha az ajkam, 
vagy a karom keltené.  Hamarosan teljesen betöltött  a  hang.  Úgy éreztem, puha 
labdacsok  fröcskölnek  belőlem,  vagy  éppen  záporoznak  reám;  megnyugtató, 
magával ragadó érzés volt, ahogy zuhogtak rám a vattaszerű pamacsok. Hirtelen 
meghallottam, hogy a szélroham kivág egy ajtót,  és újra elindult  a gondolataim 
áradata. Azt hittem, ezt az esélyt is elszalasztottam. Kinyitottam a szemem, és a 
szobámban találtam magam. A tárgyak ugyanúgy hevertek az íróasztalomon, ahogy 
hagytam őket. Az ajtó nyitva állt, odakinn hevesen fújt a szél. Átfutott az agyamon 
a  gondolat,  hogy  nem  ártana  ellenőrizni  a  vízmelegítőt.  Ekkor  megreccsent  a 
tolóablak, amit saját kezűleg szereltem fel, és nem illeszkedett pontosan a keretébe. 
Élesen  szólt  a  reccsenés,  mintha  valaki  be  akarna  hatolni.  Elfogott  a  félelem. 
Felpattantam a székből, és felsikoltottam.

Don Juan rázta a vállamat. Felajzottan számoltam be a látomásomról, ami olyan 
hihetetlenül életszerű benyomást keltett, hogy kirázott tőle a hideg. Úgy éreztem, 
az előző pillanatban még teljes testi valómban az íróasztalomnál ültem.

Don Juan hitetlenkedve csóválta a fejét, és azt mondta, hogy valóságos lángész 
vagyok,  amikor  arról  van  szó,  hogyan  ejtsem át  önmagam.  A legkevésbé  sem 
hatódott  meg az élményemtől.  Egy kézlegyintéssel  intézte  el,  és  utasított,  hogy 
kezdjem újra.

És  újra  meghallottam  azt  a  titokzatos  hangot.  Úgy  ért  el,  ahogy  don  Juan 
ecsetelte,  aranyszemcsék  záporaként.  Ám  nem  szemcséknek  vagy  pelyheknek 
érzékeltem, inkább felém lebegő buborékoknak. Az egyikük szétnyílt, és egy kü-
lönös, gombához hasonló tárgyat tárt a szemem elé. Alaposan szemügyre vettem, 
de  egyáltalán  nem tűnt  álomképnek.  A gombaszerű  tárgy  változatlan  maradt  a 
látóteremben, majd elpukkant, mint ahogy a fény kialszik, mikor leoltjuk a lámpát, 
s  akkor  áthatolhatatlan  sötétség  szakadt  rám.  Roppant  nyugtalanító rázkódást 
éreztem. Hirtelen rádöbbentem, hogy ráznak. 



Egyszerre  valamennyi  érzékem  működésbe  lépett.  Don  Juanra  esett  a 
pillantásom, aki hevesen rázott. Nyilván csak ebben a pillanatban nyitottam ki a 
szemem.

Vizet fröccsentett az arcomba; jólesett hűs érintése. Néhány pillanatnyi hallgatás 
után a történtekről faggatott.

Beszámoltam a látomás minden részletéről.

- De mit láttam valójában'? - tudakoltam végezetül.

- A barátodat - vágta rá.

Felnevettem, és türelmesen kifejtettem, hogy egy gombaszerű alakzatot  láttam. 
Bár  nem erősségem a  méretek  felbecsülése,  az  volt  az  érzésem,  hogy úgy  egy 
lábnyi lehetett.

Don  Juan  hangsúlyozta,  hogy  csakis  az  érzés  számít;  szerinte  az  érzéseim 
jelentették a mércét, ami felbecsülte az általam látott tárgyat.

- A leírásod és az érzéseid alapján arra kell következtetnem, hogy a barátod igen 
jó ember - állapította meg.

Zavarba jöttem.

Azt mondta, hogy a gombaforma képződmény az emberi lények lényegi alakja, 
amikor  a  varázsló  messziről  látja  őket,  de  ha  szemtől  szembe  áll  az  adott 
személlyel, akkor fénylő fonalak tojásdad nyalábjában mutatkozik meg az emberi 
jelleg.

- Nem szemtől szembe álltál a barátoddal - mondta -, ezért tűnt olyannak, mint 
egy gomba.

- Mi ennek a magyarázata, don Juan?

- Azt nem tudni. Ebben a látásmódban egyszerűen így jelenik meg az ember.

Hozzátette,  hogy  a  gombaszerű  alakzat  minden  egyes  jellegzetessége 
meghatározott  jelentést  hordoz,  ezeket  azonban  a  kezdő  nem  tudja  pontosan 
értelmezni.

Hirtelen  egy  emlék  merült  fel  bennem.  Néhány  évvel  korábban,  a 
pszichotropikus  növények  által  kiváltott  sajátos  valóságban  egy  vízfolyást 
szemlélve átéltem vagy érzékeltem, hogy buborékraj lebeg felém, majd elborít; az 
imént  látott  aranybuborékok  pontosan  ugyanúgy  lebegtek  és  árasztottak  el. 



Alapjában  véve  mindkét  esetben  ugyanazzal  a  szerkezettel  és  mintázattal  volt 
dolgom.

Don Juan minden érdeklődés nélkül hallgatta végig az felfedezésemet.

-  Ne  vesztegesd  az  erőd  semmiségekre  -  mondta.  -  Neked  ezzel  a 
mérhetetlenséggel kell foglalkoznod!

A bozót felé intett.

-Hiába is akarod a józan ész korlátai közé szorítani! Itt maga az örökkévalóság 
vesz  körül  minket.  Azon  ügyködni,  hogy  valami  kezelhető  képtelenséggé 
csökkentsd, alantas és teljességgel kilátástalan próbálkozás.

Ragaszkodott  hozzá,  hogy  egy  másik  személyt  is  kíséreljek  meg  látni  az 
ismeretségi  körömből.  Hozzátette,  hogy  amikor  véget  ér  a  látomás,  akkor  a 
beavatkozása nélkül, a saját erőmből kell kinyitnom a szemem, és a környezetem 
tudatára ébrednem.

Sikerült  eljutnom egy  újabb  gombaszerű  formához,  csakhogy  amíg  az  előző 
sárgás volt és kicsi, ez nagyobbnak, sápadtabbnak és kevésbé szabályos alakúnak 
bizonyult.

Mire töviről hegyire átbeszéltük az általam látott két alakzatot, teljesen kiment a 
fejemből a pille a bozótban, aminek a gondolata alig valamivel korábban még oly 
nyomasztóan nehezedett  rám.  Elmondtam don Juannak,  mennyire  meglep,  hogy 
ilyen mértékben képes vagyok megfeledkezni valamiről, aminek még nem jártam a 
végére - mintha nem is az az ember volnék, akinek ismerem magam.

-  Nem értem,  mire  ez  a  nagy  hűhó  -  vont  vállat  don  Juan.  -  Valahányszor 
megszakad a belső párbeszéd, a világ összeomlik, és egészen szokatlan oldalaink 
bukkannak a felszínre, olyanok, amiket egyébként szigorú felügyelet alatt tartanak 
a szavaink. Csak azért vagy olyan, amilyen, mert azt hajtogatod magadnak, hogy 
éppen olyan vagy, és nem másmilyen.

Rövid pihenő után don Juan rávett, hogy folytassam a barátaim szólítását. Az a 
lényeg, magyarázta, hogy minél többször próbálkozzak a  látással,  mert így egyre 
több támpontra tesz szert az érzékelésem.

Harminckét személyt sikerült megidéznem. Don Juan minden egyes kísérlet után 
részletes beszámolót kért a látomás során tett észleléseimről. Ám ahogy egyre több 
gyakorlatra  tettem  szert  a  kivitelezésben  -  amit  egyfelől  a  belső  párbeszéd 
felfüggesztésének gyorsasága alapján ítélt meg, másfelől, hogy milyen könnyedén 
sikerült visszatérnem a szokásos, mindennapi valóságba -, változtatott a módszerén. 



Akkor  figyeltem  fel  a  változásra,  amikor  a  gombaszerű  alakzatok  színhatását 
vitattuk meg. Elmagyarázta, hogy amit színhatásnak nevezek, az nem valamiféle 
színárnyalat,  hanem eltérő  erősségű izzás.  Épp a  legutóbb  látott  sárgás  izzásról 
készültem beszámolni, amikor váratlanul félbeszakított, és aprólékosan beszámolt 
arról, amit láttam. Ettől kezdve kifejtette valamennyi látomásom tartalmát, ám nem 
a  beszámolóm alapján,  hanem mintha mindezt  személyesen  látta  volna;  amikor 
pedig magyarázatot kértem erre az elképesztő fordulatra, kereken visszautasított.

Mire végeztem mind a harminckét személy megidézésével, rádöbbentem, hogy 
gombaszerű alakok különféle változatait  láttam,  és megannyi eltérő ragyogást, és 
hogy különböző érzelmeket tápláltam irántuk, a jóleső örömtől a viszolygásig.

Don Juan kifejtette, hogy az embereket különféle összetételű tartalmak töltik ki, 
melyek lehetnek vágyak, gondok, aggodalmak, bánatok és így tovább. Kijelentette, 
hogy csak a legerősebb varázslók szabadulhatnak meg ezeknek a tartalmaknak a 
béklyójából, és én csak az emberek általános formájának a látványát fogadjam be.

Erőt vett  rajtam a fáradtság; kimerítettek a különös alakzatok.  Összességében 
valamiféle  émelygés  fogott  el.  Nem szerettem ezeket  a  furcsa  formákat.  Azt  a 
bizonytalan benyomást  keltették bennem, mintha csapdába estem volna,  és  átok 
sújtana.

Don  Juan  rám  parancsolt,  hogy  írjak,  azzal  eloszlathatom  a  levertségemet. 
Hosszan tartó  csend telepedett  ránk,  mialatt  egyetlen  betűt  sem sikerült  papírra 
vetnem; don Juan végül arra kért, hogy olyan embereket szemléljek meg, akiket ő 
választ ki.

Újabb alakok bukkantak föl. Ezek azonban nem gombaszerűnek, inkább lefelé 
fordított japán szakés csészéknek látszottak. Némelyik fejre emlékeztető alakzattal 
is  rendelkezett,  olyasmivel,  mint  a  fejre  állított  szak  és  csésze  talpa;  mások 
gömbölydedebbek voltak. Nyugalom és béke áradt belőlük, és valamiféle eredendő 
boldogság. Az előző csoport  földhözragadt nehézkességével szemben valósággal 
ugrándoztak; mindenesetre hathatósan enyhítették a kimerültségemet.

A don  Juan  által  kiválasztott  személyek  között  szerepelt  a  másik  tanítványa, 
Eligio. Amikor megidéztem Eligio alakját, a meghökkenés kizökkentett látomásos 
állapotomból.  Eligio  hosszúkás  fehér  alakban  jelentkezett;  ez  az  alak  hirtelen 
megrándult, és felém szökkent. Don Juan elmagyarázta, Eligio roppant tehetséges 
tanítvány, és kétségkívül felfedezte, hogy valaki látja.

Don Juan másik választása Pablitóra*, don Genaro tanítványára esett, aki még 
Eligiónál is nagyobb megrázkódtatásban részesített .



Don Juannak a könnyei is kicsordultak a fékeveszett kacagástól.

-  Ezeknek az  embereknek miért  másmilyen  az alakjuk,  mint  a  többieknek?  - 
kérdeztem.

- Mert nagyobb a személyes erejük. Magad is észrevehetted, hogy nem kötődnek 
a földhöz.

- És honnan kapták a fényességüket? Így születtek?

-  Mindannyian  ilyen  fénnyel  és  könnyedséggel  születünk,  de  aztán 
földhözragadtak  és  helyhez  kötöttek  leszünk  -  mi  magunk  tesszük  ilyenné 
magunkat.  Talán  úgy mondhatjuk,  hogy ezeknek az  embereknek azért  eltérő  az 
alakjuk,  mert  harcosként  élnek.  Bár  ez  most  lényegtelen.  Az  a  fontos,  hogy 
hamarosan végzel  a feladatoddal.  Megidéztél  negyvenhét  embert, és csupán egy 
van hátra, hogy kiteljesítsd a negyvennyolcat.

Abban a pillanatban eszembe jutott, mikor évekkel ezelőtt a kukorica-varázslat 
kapcsán  don  Juan  kijelentette,  hogy  a  varázsló  negyvennyolc  kukoricaszemet 
birtokol; a miértről azonban nem esett szó.

Hát újfent rákérdeztem:

- Miért éppen negyvennyolc?

- Negyvennyolc a számunk. Ez tesz minket emberré. Nem tudom, hogy miért, és 
ne is pazarold ilyen idétlen kérdésekre az erődet!

Felállt, és nyújtózkodott. Felszólított, hogy kövessem a példáját. Közben halvány 
fényt  fedeztem  fel  a  keleti  égbolton.  Ismét  letelepedtünk;  hozzám hajolt,  és  a 
fülembe súgta:

- Most jón a java: utoljára Genarót kell megidézned!

Feltámadt a kíváncsiságom, ugyanakkor izgatottság fogott el. Végigszáguldottam 
a megkövetelt lépéseken. A különös hang új erőre kapott a bozót szélén; kis híján el 
is  feledkeztem  róla.  Elárasztottak  az  aranybuborékok,  és  az  egyikben 
megpillantottam magát don Genarót. Mosolyogva állt előttem, kalapját a kezében 
tartotta. Sietősen kinyitottam a szemem, hogy minderről beszámoljak don Juannak, 
de  mielőtt  egy  árva  szót  is  szólhattam volna,  megmerevedtem,  mint  a  deszka, 
minden hajam szála az égnek meredt,  moccanni se tudtam, és percekre bennem 
rekedt a szó.

Don Genaro ott állt mellettem. Személyesen!



Don Juanhoz  fordultam,  aki  szélesen  elvigyorodott,  majd  mindketten  éktelen 
röhögésben  törtek  ki.  Megpróbáltam velük  nevetni;  igen  szánalmasra  sikeredett 
kísérletre telt tőlem. Felálltam.

Don Juan egy csésze vizet nyomott a kezembe. Gépiesen megittam. Azt hittem, 
néhány cseppnyit az arcomba loccsant, de csak újratöltötte a csészét.

Don Genaro megvakarta a fejét, és elrejtett egy vigyort.

- Nem akarod üdvözölni Genarót? - tudakolta ártatlanul don Juan.

Irdatlan erőfeszítéssel igyekeztem összeszedni magam, és végül odamormogtam 
valami  köszönésfélét  don  Genarónak,  aki  szélesen  meglengetve  a  kalapját 
színpadiasan meghajolt.

- Hívtál, ugye? - kérdezte.

Zavartan hangot adtam a megdöbbenésemnek, hogy itt találom.

- Hívott - vetette közbe don Juan.

- Nos, akkor hát itt vagyok - folytatta don Genaro, és rám mosolygott. - Miben 
lehetek a szolgálatodra?

Lassan kitisztult  az elmém, és rögtön  tudtam,  mi történt  valójában.  Rájöttem, 
hogy don Genaro látogatóban volt don Juannál, és amikor meghallották a kocsim 
hangját, don Genaro elrejtőzött a bozótban, ahol sötétedésig lapult. Meggyőzőnek 
találtam az okfejtésemet. Don Juan - minthogy kétségkívül ő eszelte ki az egészet - 
azután  időről  időre  tovább  lendítette  az  eseményeket.  A megfelelő  időben  don 
Genaro  mindenféle  zörgéssel  érzékeltette  a  jelenlétét,  majd  hagyta,  hogy 
felfedezzem az alakját a sötétben, és amikor don Juannal visszamentünk a házba, 
követett minket, nyilvánvalóan azért, hogy rám ijesszen. Azután megint megbújt a 
bozótban, és don Juan jeladására különös hangokat hallatott. Az utolsó jelre pedig, 
amikor lehunyva tartottam a szemem, és don Juan éppen őt idéztette meg velem, 
előjött a bokrok közül. Ekkor már csak a verandára kellett osonnia, és megvárnia, 
amíg kinyitom a szemem, hogy halálra rémítsen.

Egy-két zökkenő azonban még mindig az ésszerűnek ható magyarázat  szépen 
illeszkedő  fogaskerekei  közé  akadt,  nevezetesen,  hogy a  bozótosban rejtőzködő 
embert  láttam madárrá  változni,  valamint  don  Genaro  először  a  látomásomban 
jelent meg, egy aranybuborék belsejében. És a látomásomban is szakasztott azt a 
ruhát hordta, amit testi valójában! 



Mivel nem tudtam feloldani az ellentmondásokat, feltételeztem - mint hasonló 
körülmények között mindig -, hogy az érzelmi feszültség jelentősen befolyásolhatta 
a szemem elé táruló látvány értelmezését.

Gyerekes mókájuk gondolatára önkéntelenül elnevettem magam, aztán előadtam 
a  következtetéseimet.  Harsányan  hahotáztak.  Őszintén  úgy  véltem,  hogy  a 
nevetésük elárulja őket.

- Elrejtőztél a bokrok között, igaz? - kérdeztem don Genarótól.

Don Juan leült, és két kézzel fogta a fejét.

- Dehogy rejtőzködtem - felelte don Genaro türelmesen.

- Messzire voltam innét, és csak a hívásodra jöttem ide. - Aztán hol voltál, don 
Genaro? - Messze.

- Milyen messze?

Don  Juan  közbevetette,  hogy  don  Genaro  a  tisztelete  jeléül  jelent  meg 
számomra, és nem kéne firtatnom, hol volt, merthogy sehol nem volt.

Don  Genaro  a  védelmemre  kelt,  és  azt  mondta,  nagyon  is  helyénvaló,  hogy 
kérdéseket teszek fel.

- Ha nem a ház körül bujkáltál, akkor hol voltál, don Genaro? - faggattam.

- Otthon, a házamban - felelte lefegyverzően őszinte arckifejezéssel.

- Közép-Mexikóban?

- Úgy van. Nincs másik házam.

Egymásra néztek és újfent kirobbant belőlük a röhögés. Tudtam, hogy ugratnak, 
de úgy döntöttem, nem feszegetem tovább ezt a kérdést. Gondoltam, biztos jó okuk 
volt rá,  hogy egy ilyen részletesen kidolgozott mutatvánnyal  töltsék az idejüket. 
Leültem.

Úgy éreztem magam, mint akit félbevágtak: az egyik felem a legkevésbé sem 
rendült meg, és don Juan és don Genaro tetteit a maguk valójában fogadta el. A 
másik  felem  azonban  mereven  elhárított  mindent,  ami  nem  fért  össze  az 
elképzeléseivel - és ez a fél bizonyult az erősebbnek. A tudatom - gondolati síkon - 
a magáévá tette don Juan leírását a varázslók világáról, miközben önálló lényként 
viselkedő testem elutasította. Döntenem kellett. 



Ám a hosszú évek során, mióta megismerkedtem don Juannal és don Genaróval, 
rendkívüli  jelenségeket  éltem  át,  méghozzá  a  lehető  legvalóságosabb  testi 
élményeket, nem pedig valamiféle elvont szellemi tapasztalatokat. Éppen ezen az 
estén alkalmaztam az erő járásmódját, ami pedig a hozzáállásomból tekintve egy-
szerűen felfoghatatlan és képtelen jelenségnek számított. És ami a legmeggyőzőbb, 
hogy  minden  segédeszköz  nélkül,  kizárólag  a  saját  akaratomból  hihetetlen 
látomásokat élhettem át.

Említést tettem kínzó kételyeimről.

- Ez a fickó egy lángész - mondta don Juan don Genarónak, és hitetlenkedve 
csóválva a fejét.

-  Szédületes  lángész  vagy,  Carlitos  -  mondta  don  Genaro,  mintha  üzenetet 
közvetítene.

Letelepedtek mellém, don Juan a jobbomra, don Genaro a bal oldalamra. Don 
Juan megjegyezte, hogy hamarosan virrad. Ebben a pillanatban újra meghallottam a 
pille kiáltását.

Don  Juanra  és  don  Genaróra  meredtem.  Keservesen  összetákolt  rendszerem 
kezdett  szétesni.  A  hang  megbabonázóan  telten  és  mélyen  zengett,  aztán 
megütötték a fülemet a halk, óvatos léptek a meg-megroppanó száraz aljnövényzet-
ben. A surrogó hang egyre közelebbről hallatszott, és gyorsan közelebb húzódtam 
don Juanhoz, aki kurtán felszólított,  hogy  lássak.  Összeszedtem minden erőmet, 
nem annyira az ő kedvéért, inkább a magaméért. Mindeddig szent meggyőződésem 
volt, hogy don Genaro a pille - csakhogy ezúttal békésen üldögélt a közelben.

Akkor viszont mi neszez a bozótban? A pille?!

Visszhangzott a fülemben a surrogás. Nem sikerült tökéletesen felfüggesztenem 
a belső párbeszédet.  Hallottam a hangot,  ám nem érzékeltem a testemben, mint 
korábban. Határozott lépteket hallottam. Valami siklott a sötétben. Recsegő-ropogó 
zaj kísérte, mintha egy ág tört volna ketté, és hirtelen félelmetes emlék rohant meg. 
Évekkel ezelőtt  egy iszonyatos éjszakát töltöttem el a vadonban, és miközben a 
földön kuporogtam, valami könnyű és puha újra és újra a nyakamra lépett. Don 
Juan úgy magyarázta az esetet, mint a szövetségessel való találkozást, vagyis azzal 
a titokzatos erővel, amit a varázsló önálló akarattal rendelkező lényként észlel. Don 
Juanhoz hajoltam, és halkan megosztottam vele, mi jár az eszemben. Don Genaro 
négykézláb közelebb kúszott. - Mit mond? - kérdezte suttogva don Juant.

- Azt mondja, szövetséges jár odakinn - felelte halkan don Juan.



Don Genaro visszamászott,  és leült  a helyére.  Azután azzal a fajta mesterkélt 
suttogással,  amivel  a  legtávolabbi  zugot  is  he  lehet  tölteni,  így  szólt:  -Lángész 
vagy!

Csendben mulattak. Don Genaro állát előreszegezve a bozótra bökött.

-  Menj oda és kapd el!  -  mondta.  -  Vetkőzz le,  és  riaszd el  azt  az  ördöngös 
szövetségest!

Rázkódtak a kacagástól. Időközben a hang elhallgatott. Don Juan utasított, hogy 
csendesítsem le a gondolataimat, de tartsam nyitva a szemem, és összpontosítsam a 
figyelmem a bozót szélére. Mint mondta, a pille azért változtatta meg a helyzetét, 
mert don Genaro is itt van, és ha meg akar nyilvánulni számomra, csakis szemből 
érkezhet.

Némi  küszködés  után  lecsendesítettem  a gondolataimat,  és  újra  észleltem  a 
hangot. Árnyaltabban zengett,  mint korábban. Először a száraz ágakon lopakodó 
léptek ütötték meg a fülem, majd kisvártatva a testemen érzékeltem. És akkor a 
bozót szélénél felfedeztem egy közvetlenül előttem sötétlő tömeget.

Éreztem, hogy ráznak. Kinyitottam a szemem. Don Juan és don Genaro álltak 
fölöttem, én pedig térdeltem, mintha kuporogás közben elaludtam volna. Don Juan 
vízzel kínált, és hátamat a falnak vetve, újra leültem.

Röviddel később megvirradt. A bozótban mozgolódni kezdett az élet. Felfrissített 
a reggel csípős hidege.

Don Genaro tehát  nem lehetett  a  pille.  Az ésszerűség alapjaira  emelt  logikai 
építményem egyszerűen darabokra hullott. Egyetlen kérdést sem akartam feltenni, 
de  ahhoz  sem  volt  sok  kedvem  hogy  csöndben  maradjak.  Végül  meg  kellett 
szólalnom:

- Nos, ha Közép-Mexikóban voltál, akkor hogy kerültél ide, don Genaro?

Don  Genaro  egy  ideig  mókásan  fintorgatta  az  ajkát,  mintha  néma  szavakat 
formálna, majd így válaszolt:

- Elnézésedet kérem, de sehogy sem akar szólni a szám. - Azután vigyorogva don 
Juanhoz fordult: - Hát miért nem mondod el neki?

Don  Juan  habozott.  Azután  közölte,  hogy  don  Genaro,  mivel  a  varázslás 
művésze, a legbámulatosabb tettekre is képes.



Don Genaro mellkasa dagadni kezdett,  mintha don Juan szavai duzzasztanák; 
mint aki olyan sok levegőt szívott be, hogy a mellkasa kétszer nagyobbnak látszott 
a  szokásos  méreténél.  Úgy  tűnt,  mindjárt  elszáll.  A levegőbe  szökkent;  az  a 
benyomásom támadt, hogy a tüdejébe szorult levegő késztette az ugrásra. Ide-oda 
lépdelt a piszkos padlón mindaddig, amíg nem sikerült visszanyernie az uralmát a 
mellkasa  fölött;  akkor  megveregette,  és  nagy  erővel  végighúzta  a  tenyerét  a 
mellizmoktól a gyomráig, mintha egy kerékgumi-belsőből szorítaná ki a maradék 
levegőt. Végül leült. i

Don Juan szélesen mosolygott. Vidáman csillogott a tekintete.

- Írd a jegyzeteidet - utasított. - Írj, írj, különben meghalsz!

Hozzátette, hogy már don Genaro sem érzi olyan idegennek a jegyzetelésemet.

- Úgy bizony - csatlakozott don Genaro. - Már gondoltam rá, hogy magam is 
nekifogok az írásnak.

- Genaro a tudomás embere - szögezte le don Juan. - És mert a tudomás embere, 
természetesen képes akármilyen nagy távolságokat áthidalni.

Emlékezetembe  idézte,  hogy  évekkel  ezelőtt,  mikor  mindhárman  a  hegyeket 
jártuk, don Genaro mindent elkövetett,  hogy segítsen felülkerekednem az ostoba 
értelmemen, és egy döbbenetes szökellést mutatott  be a tíz mérfölddel távolabbi 
Sierrák csúcsaira. Nem felejtettem el az esetet, de azt sem, hogy akkoriban nem 
sikerült meggyőzniük az ugrás valódiságáról.

Don  Juan  azt  is  hozzáfűzte,  hogy  don  Genarónak  alkalmanként  rendkívüli 
hőstetteket síkerül végrehajtania.

-  Genaro  esetenként  nem  Genaro,  hanem  az  alakmása  -  mondta,  mintegy 
magyarázatként,  és  háromszor-négyszer  nyomatékosan  meg  is  ismételte;  majd 
mindketten engem figyeltek, mintha valamilyen választ várnának.

Nemigen tudtam mit kezdeni az alakmás kifejezéssel, amit mindeddig soha nem 
alkalmazott. Kértem, fejtse ki bővebben.

- Van egy másik Genaro is - magyarázta.

Némán néztük egymást mind a hárman. Elfogott a  nyugtalanság.  Don Juan a 
szeme villanásával jelezte, hogy folytassam a beszélgetést.

- Van egy ikertestvéred? - fordultam don Genaróhoz. - Persze - bólintott. - Iker 
vagyok, bizony.



Képtelen voltam eldönteni, hogy ugrat-e, vagy sem. Mindketten kuncogtak, mint 
a vásott kölykök, akik a bolondját járatják valakivel.

- Úgy is mondhatjuk - folytatta don Juan -, hogy ebben a pillanatban Genaro a 
saját ikre.

Ettől  a  megállapítástól  aztán földre  terítette  őket  a  röhögés.  Nemigen tudtam 
részt venni a mulatságukban. Egyre inkább erőt vett rajtam a reszketés.

Don Juan megrótt, hogy túlságosan nehézkes és fontoskodó vagyok.

-  Ebből  elég!  -  utasított  rendre.  -  Tudod,  hogy  don  Genaro  varázsló,  és 
feddhetetlen  harcos.  Így  aztán  olyan  tetteket  képes  véghezvinni,  amilyeneket  a 
hétköznapi ember el sem tud képzelni. Az egyik ilyen tette az alakmása, az alakmás 
Genaro.

Elnémultam. Már fel sem merült bennem, hogy ugratnak. - Az olyan harcosnak, 
mint  amilyen  Genaro  –  folytatta  don  Juan  -,  egyáltalán  nem erejét  meghaladó 
vállalkozás alakmást létrehozni.

Hosszú tűnődés után megkérdeztem:

- Az alakmás is olyan, mint az eredeti? Olyan, mint az én? 

- Az alakmás az én - vágta rá don Juan.

Elképesztő fordulat  volt,  bár  kétségkívül  semmivel  sem elképesztőbb,  mint  a 
többi tettük.

- És miből van az alakmás? - kérdeztem némi habozás után don Juant.

- Azt nem tudni - felelte. - És nem is tudjuk meg soha. - Valódi vagy valamiféle 
káprázat? - A lehető legvalódibb - biztosított.  - Ezek szerint úgy is mondhatjuk, 
hogy hús és vér? - Nem. Nem mondhatjuk - vetette közbe don Genaro. - De ha 
ugyanolyan valóságos, mint én...

Rám meredtek.

- Olyan valóságos, mint te?! - Összenéztek, és olyan fékeveszett röhögés robbant 
ki belőlük, hogy már-már attól tartottam, belebetegszenek. Don Genaro a földre 
hajította a kalapját, és körültáncolta. Lendületesen és kecsesen mozgott, és valami 
meghatározhatatlan okból végtelenül mulatságosan hatott a tánca. Talán éppen a 
választékosan  előírásos  mozdulatokban  rejlett  a  humora;  olyan  finoman, 
ugyanakkor olyan vaskosan nem illettek a helyzethez és a helyszínhez, hogy majd 
szétpukkantam a nevetéstől.



- Az a baj veled, Carlitos - állapította meg, amint visszatelepedett a helyére -, 
hogy lángész vagy.

- Mindent tudnom kell az alakmásról! - közöltem.

- Nem tudható, hús-vér lény-e - vont vállat don Juan. - Mert nem úgy valódi, 
mint te. Genaro alakmása olyan valódi, mint Genaro. Érted, mire gondolok?

- De azt  el  kell  ismerned,  don Juan,  hogy valamilyen mód biztosan nyílik  a 
megismerésére.

-  Az  alakmás  az  én;  legyen  ennyi  elég  magyarázatnak.  Ha  látnál,  tudnád, 
mekkora  a  különbség  Genaro  és  az  alakmása  között.  A varázslónak,  aki  lát,  
ragyogóbban jelenik meg az alakmás.

Túlságosan elgyengültem ahhoz, hogy további kérdéseket tegyek fel. Letettem a 
jegyzettömbömet,  és  eltűnődtem  mindazon,  amit  átéltem.  Csőlátásom  lett;  egy 
kerek, világos folton kívül minden sötétbe borult körülöttem.

Don Juan kijelentette, hogy feltétlenül ennem kell valamit. Cseppet sem voltam 
éhes. Don Genaro rögtön közölte velünk, hogy menten éhen hal, felállt és a ház 
végébe sietett.  Don Juan is felállt,  és jelezte, hogy kövessem. A konyhában don 
Genaro maga elé tett egy adag ennivalót, és igen kacagtató fintorokkal eljátszotta, 
mintha hiába akarná csillapítani az éhségét, egyetlen falatot sem bír lenyelni. Attól 
tartottam, don Juan ott helyben meghal; bömbölt, nyerített,  rúgkapált,  hörgött és 
fuldoklott  a  nevetéstől.  Don Genaro bohóckodása az én  oldalamat  is  hasogatta; 
ellenállhatatlanul tudott tréfálni.

Végül előbb don Juanra, majd rám pillantott; csillogott a szeme és sugárzott a 
mosolya. A vállát vonogatta.

- Nem megy -jelentette ki.

Módfelett sokat ettem, akárcsak don Juan. Azután mindannyian visszatértünk a 
ház elé. Ragyogóan sütött a nap, kéklett az égbolt, és fújdogált a friss reggeli szellő. 
Boldog voltam, és úgy éreztem, duzzadok az erőtől.

Egymás felé  fordulva foglaltunk helyet  egy képzeletbeli  háromszög csúcsain. 
Némi udvarias hallgatás után elszántam magam, hogy kifaggatom őket. Megint a 
legjobb formámban éreztem magam, és igyekeztem kiaknázni az erőmet.

- Mesélj nekem az alakmásról, don Juan - kértem.

Don Juan don Genaróra mutatott, aki színpadiasan meghajolt.



- Tessék - mondta don Juan. - Nincs mit mesélni. Itt van, hogy megnézhesd.

- De hát ez don Genaro! - feleltem, és kétségbeesetten éreztem, miként csúszik ki 
a kezemből a társalgás irányítása.

- Hát persze, hogy én vagyok Genaro - helyeselt don Genaro, és megveregette a 
saját vállát.

- Akkor mi az alakmás, don Genaro? - kérdeztem.

- Őt kérdezd! - vágta rá, és don Juanra mutatott. - Csak ő beszélhet. Én néma 
vagyok.

- Az alakmás maga a varázsló, amikor az álmodásán át jelenik meg - magyarázta 
don Juan. - Az alakmás az erő egyfajta megnyilvánulása a varázsló számára, míg 
neked  csupán  újabb  történet  az  erőről.  Genaro  esetében  az  alakmás 
megkülönböztethetetlen  az eredetitől,  mivel  páratlan  és  feddhetetlen  harcos;  így 
aztán egyedül úgysem fedezheted fel a különbséget. Az évek során, mióta ismered, 
mindössze kétszer találkoztál az eredetivel, minden más alkalommal az alakmással 
volt dolgod.

- De hát ez képtelenség! - kiáltottam fel.

Erőt vett rajtam a nyugtalanság, és hamarosan olyannyira elhatalmasodott, hogy 
elejtettem a jegyzettömbömet, a ceruzám pedig elgurult. Don Juan és don Genaro 
lebuktak a földre, és bohózatba illő mozdulatokkal keresgélni kezdték a ceruzát; 
nemigen találkoztam elképesztőbb keverékével a mágiának és a bűvészkedésnek, 
különös tekintettel arra, hogy ezúttal nem volt sem színpad, sem kellékek, nem állt 
a  rendelkezésükre  semmiféle  eszköztár,  és  hogy  a  szereplők  valószínűleg 
egyáltalán nem alkalmaztak bűvésztrükköket.

Don  Genaro,  a  főmágus,  és  segédje,  don  Juan  néhány  perc  leforgása  alatt 
meghökkentő,  döbbenetes és  különös holmik tömegét  teremtették  elő  a veranda 
területén található tárgyak alól, mögül és közül.

Mint a bűvészek mutatványai  esetében,  a segéd előkészítette  a kellékeket,  ez 
esetben  tehát  a  koszos  padlón  szétszórva  hempergő  köveket,  jutazsákokokat, 
fadarabokat, a tejesládát, a lángpást, valamint a zubbonyomat, majd a bűvész, don 
Genaro, mindig egy újabb tárgyat  kerített  elő,  amit  azonnal  el  is  hajított,  amint 
bebizonyosodott,  hogy nem a ceruzám. Hihetetlen  változatos  készletre  bukkant: 
ruhadarabokra,  parókákra,  szemüvegekre,  játékokra,  konyhai  edényekre,  gép-
alkatrészekre,  női  fehérneműkre,  emberi  fogakra,  szendvicsekre  és  különféle 
kegytárgyakra. 



Az  egyik  -  meglehetősen-visszataszító  -  darabot,  egy  szétnyomódott  emberi 
ürülék kupacot don Genaro történetesen a zubbonyom alól húzta elő. Végezetül 
rábukkant  a  ceruzámra,  és  miután  az  ingébe  törölte,  diadalmasan  a  kezembe 
nyomta.

Bohóctréfájukat  rikoltozással,  visongással  és  kaján  nevetéssel  kísérték.  Azon 
kaptam magam, hogy figyelem őket, de sehogy sem tudok osztozni felszabadult 
vidámságukban.

- Ne vedd túl komolyan a dolgokat, Carlitos - jegyezte meg együtt érzően don 
Genaro -, különben kikészíted a...

Mulatságos mozdulattal helyettesítette a mondat végét, ami végső soron akármit 
jelenthetett.

Nevetésük csillapultával megkérdeztem don Genarótól, hogy mit szokott csinálni 
az alakmás, illetve mit tesz a varázsló az alakmással.

Don Juan adta meg a választ. Közölte, hogy az alakmás erővel rendelkezik, és 
olyan  hőstettek  végrehajtására  használják,  amilyenek  szokványos  körülmények 
között egyszerűen elképzelhetetlenek.

- Sokszor a szádba rágtam, hogy a világ kifürkészhetetlen - mondta. - Akárcsak 
mi, és mindazok a lények, akik ebben a világban léteznek. Éppen ezért lehetetlen az 
elvárásodnak megfelelő indokokat találni az alakmásra. Ám lehetőséged nyílt  rá, 
hogy megfigyelhesd, és ez máris több, mint elegendő.

-  De  valamilyen  módnak  mégiscsak  kell  lennie,  hogy  beszélhessünk  róla!  - 
fakadtam  ki.  -  Hiszen  te  is  elmesélted  például  a  szarvassal  folytatott 
beszélgetésedet; éppen azért, mint te magad megfogalmaztad, hogy beszélhessünk 
róla!

Hallgatásba  merült,  én  pedig  szakadatlanul  kérleltem,  miközben  már-már 
elviselhetetlen mértékben fokozódott a nyugtalanságom.

- Nos, a varázsló megkettőződhet - vont vállat don Juan.

- Ez minden, amit biztosan állíthatunk.

- De tudatában van a megkettőződésének? - Hogyne lenne a tudatában!

- Pontosan tudja, hogy egyszerre két helyen van? Mindketten rám néztek, aztán 
jelentőségteljes pillantást

váltottak.



- Hol a másik don Genaro? - kérdeztem.

Don Genaro felém hajolt és mélyen a szemembe nézett.

- Nem tudom - mondta halkan. - Nincs varázsló, aki tudná, hol az alakmása.

- Genarónak igaza van - bólintott don Juan. - A varázslónak sejtelme sincs arról, 
hogy egyszerre két helyen van. Ha tudna róla, az olyan helyzetet hordoz magában, 
hogy szembekerülhet az alakmásával, márpedig az a varázsló, aki szemtől szembe 
kerül önmagával, halott varázsló. Ez a szabály. Az erő ilyenné tette a dolgokat, a 
miértjére azonban nincs válasz.

Don Juan elmagyarázta, hogy mire a harcos elsajátítja az álmodást és a látást, és 
kifejleszti az alakmást, addigra sikeresen el kellett törölnie a személyes történetét, 
az  önteltségét  és  a  mindennapi  szokásait.  Figyelmeztetett,  hogy  mindazok  a 
technikák, amikre megtanított, és amiket üres beszédnek tartottam, lényegében az 
alakmás  létrejöttének  feltételeit  megteremtő  eszközök  a  mindennapi  világban, 
ugyanis  az én és a világ folyékonnyá változtatásával mindkettőt  kiszabadítjuk a 
kiszámíthatóság korlátai közül.

-  A  korlátait  elvesztő,  mondjuk  folyékony  harcos  már  nem  az  időrendiség 
kötöttségében tapasztalja meg a világot - folytatta don Juan. - Számára sem a világ, 
sem  önmaga  nem  tárgyként  nyilvánul  meg;  ekkor  már  fénylény  egy  fénylő 
világban. A megkettőződés egyszerű a varázsló számára, mert pontosan tudja, mit 
csinál. A jegyzetelés egyszerű számodra, Genaro azonban még mindig megretten a 
ceruzádtól.

- És a kívülálló megfigyelő felfedezi-e,  hogy a varázsló egyszerre két helyen 
van? - kérdeztem don Juant.

- Hát persze. Ez az egyetlen lehetőség.

- De akkor nem ésszerű-e feltételezni, hogy a varázsló is észreveszi, ha egyszerre 
két helyen volt?

- Aha! - kiáltott fel don Juan. - Ez egyszer ráhibáztál! Azután a varázsló is rájön, 
hogy egyidejűleg két helyen tartózkodott. De ez csak afféle könyvelés, és független 
attól a ténytől, hogy cselekvés közben nincs tudomása a kettősségéről.

Teljesen összezavarodtam. Úgy éreztem, szétrobbanok, ha nem írok tovább.

-  Gondold  csak  végig  -  folytatta.  -  A  világ  nem  adja  át  piagát  nekünk 
közvetlenül, útban áll a világról alkotott képünk, a világ leírása. 



Voltaképpen mindig lemaradunk egy lépéssel, és a tapasztalatunk a világról nem 
más,  mint  emlékezés  a  tapasztalásra.  Örökösen  az  éppen  elmúlt  pillanatra 
emlékezünk vissza; emlékezünk, emlékezünk, emlékezünk.

A folyamat szemléltetésére ide-oda forgatta a kezét.

-  Ha  minden  tapasztalatunk  visszaemlékezés  a  világról,  akkor  nem is  olyan 
képtelenség  elfogadni,  hogy  a  varázsló  egyidejűleg  két  helyen  tartózkodhat.  Ez 
persze nem a saját felfogása szempontjából értendő, hiszen a világ megtapasztalása 
céljából a varázslónak,  mint mindenki másnak, vissza kell  emlékeznie az éppen 
végrehajtott cselekedetre, az éppen megfigyelt eseményre, az éppen átélt élményre. 
Azaz  mindenkor  egyetlen  visszaemlékezés  tölti  ki  a  tudatosságát.  A varázslót 
szemlélő kívülálló számára azonban úgy tűnhet, mintha a varázsló egyszerre két 
különböző  eseményben  szerepelne.  Maga  a  varázsló  ugyanakkor  két  különálló 
pillanatra emlékezik vissza, mert már nem köti az idő leírása.

Amikor don Juan befejezte a beszédét, határozottan éreztem, hogy felszökik a 
lázam.

Don Genaro kíváncsi tekintettel méregetett.

- Pontosan így van - bólogatott. - Mindig hátrébb járunk egy ugrással.

Forgatta a kezét, mint az imént don Juan; megrándult a teste, és hátrafelé ugrott a 
fenekén. Mintha rátört volna a csuklás, és az késztette volna erre a mozgásra. A 
fenekén ugrálva elment a veranda végéig, aztán ugyanígy visszajött.

A  farán  szökdécselő  don  Genaro  látványa  -  ahelyett,  hogy  mulatságosnak 
találtam volna, noha egyébként bizonyára az volt - olyan heves félelemmel töltött 
el, hogy don Juannak a bütykeivel meg kellett kopogtatnia a fejem búbját.

- Még mindig nem értem, don Juan - sóhajtottam.

- En sem értem - vont vállat don Juan.

- És én sem, kedves Carlitos - tette hozzá nyájasan don Genaro.

A kimerültségem, az érzékeimet elzsongító élmények, a megvilágítás hangulata 
és don Genaro bohóckodása túl soknak bizonyult  megtépázott idegeimnek. Nem 
tudtam erőt venni a gyomrom remegésén.

Don  Juan  kinyújtóztatott  a  földön,  amíg  vissza  nem nyertem a  nyugalmam; 
akkor újra elfoglaltam a helyem velük szemben.

- Szilárd az alakmás? - kérdeztem hosszú csend után don Juantól.



Rám néztek.

- Úgy értem, van-e az alakmásnak teste? - magyaráztam.

-  Hát  persze  -  mondta  don  Juan.  -  Szilárdság  és  test,  mind  csak  emlék. 
Ilyenformán,  mint  minden  más  érzékelésünk,  mindez  a  felhalmozott  emlékeink 
közé  tartozik.  A leírás  emlékei.  Te  például  hordozol  bizonyos  emléket  a  szi-
lárdságomról, ugyanígy arról is, hogy szavak segítségével teremtesz kapcsolatot. 
Így alakult ki az a meggyőződésed, hogy beszélgettél a prérifarkassal, engem pedig 
szilárdnak tartasz.

Don Juan a vállamnak vetette a vállát, és könnyedén meglökött.

- Érints meg - mondta.

Meglapogattam, aztán megöleltem. Közel álltam hozzá, hogy elsírjam magam.

Don Genaro felállt,  és  közelebb jött,  szégyenlős,  huncut  tekintettel,  mint  egy 
kisgyerek. Csücsörítette az ajkát, és hosszú percekig figyelt.

- Hát velem mi lesz? - kérdezte végül, és megpróbálta elrejteni a mosolyát.  - 
Engem nem ölelsz meg?

Felálltam és kitártam a karom; ám mintha megdermedt volna a testem. Elhagyott 
az erőm, moccanni is képtelen voltam, hiába igyekeztem felé nyújtani a kezem.

Don Juan és don Genaro érdeklődve figyeltek. Éreztem, hogy valami ismeretlen 
erő hatására kicsavarodik a testem.

Don  Genaro  lekuporodott,  és  duzzogást  színlelt,  amiért  nem  öleltem  meg; 
lebiggyesztette az ajkát, és a sarkával döngette a földet, amíg mindkettőjükből ki 
nem robbant a nevetés.

Remegtek a gyomorizmaim, és a remegés kiterjedt az egész testemre. Don Juan 
biztatott, hogy mozgassam úgy a fejem, ahogy korábban láttam tőle, mivel csakis 
így csillapíthatom le  magam. Megragadott,  a  veranda teteje  alól  a  nyílt  mezőre 
vonszolt, és olyan helyzetbe segített, hogy a szemem elfogja a keleti napfényt; de 
mire végzett, sikerült úrrá lennem a reszketésen. Don Genaro akkor megállapította, 
hogy a  papírlapok súlya miatt fogott el a reszketés - csak akkor vettem észre, hogy 
mindvégig a kezemben szorongattam a jegyzetfüzetemet.

Mondtam  don  Juannak,  hogy  a  testem  távozásra  szólít.  Integettem  don 
Genarónak. Nem kívántam megadni nekik a lehetőséget, hogy maradásra bírjanak.

- Isten áldjon, don Genaro! - kiáltottam. - Mennem kell.



Visszaintegetett.

Don Juan velem tartott a kocsimhoz.

- Neked is van alakmásod, don Juan? - kérdeztem.

-Naná! -jelentette ki.

Őrjítő  gondolatom támadt.  Hasztalan  próbáltam szabadulni  tőle,  sehogy  sem 
hagyott  nyugodni.  Kapcsolatunk évei  alatt  megszokottá  vált,  hogy valahányszor 
meg  akartam  látogatni  don  Juant,  csak  elugrottam  Szonorába  vagy  Közép 
Mexikóba,  és  mindig  az  adott  helyszínen  találtam,  amint  éppen  rám  vár.  Ezt 
mindeddig  olyan  magától  értetődőnek  tekintettem,  hogy  eszembe  sem  jutott 
eltöprengeni rajta.

- Árulj el nekem valamit, don Juan - kedélyeskedtem erőltetetten. - Te most ki 
vagy? Te magad, vagy az alakmásod?

Vigyorogva felém hajolt.

- Az alakmásom - suttogta.

A levegőbe szökkentem, mintha ellenállhatatlan erő lendített volna a magasba. A 
kocsihoz rohantam.

- Csak tréfáltam! - ordította utánam don Juan. - Nem mehetsz el! Még öt nappal 
tartozol nekem!

Miközben hátrafelé hajtottam, mindketten a kocsim felé szaladtak; kacagtak és 
szökdécseltek.

- Hívj máskor is, Carlitos! - kiáltotta don Genaro.



AZ ÁLMODÓ ÉS AZ ÁLMODOTT

Don Juan házához hajtottam. Az éjszakát az útba eső utolsó motelban töltöttein, 
így még dél előtt sikerült megérkeznem. Amikor szólítottam, don Juan a ház mögül 
került  elő.  Melegen  üdvözölt;  az  volt  a  benyomásom,  hogy  őszintén  örül  a 
látogatásomnak.

-  Hallottam,  hogy  jössz  -  mondta,  és  elvigyorodott.  -  Úgyhogy  gyorsan 
hátraszaladtam. Attól féltem, megrémülsz, ha itt várlak.

Megállapította,  hogy  komornak  és  fásultnak  látszom;  azt  mondta,  Eligióra 
emlékeztetem, aki elég érzékeny ahhoz,  hogy jó varázsló legyen,  ahhoz viszont 
túlságosan érzékeny, hogy a tudomás embere lehessen. Egyetlen módon lehet fe-
lülkerekedni a varázslók világának pusztító hatásán, tette hozzá - ha nevetünk rajta.

Helyesen  mérte  fel  hangulatomat.  Valóban  szorongás  gyötört.  Hosszú  sétára 
indultunk.  Órákba  telt,  amíg  lecsillapodtam.  Séta  közben  egyre  jobb  lett  a 
kedélyem, mintha valahogy sikerült volna kibeszélnie nyomott hangulatomból.

Késő délután tértünk vissza a házba; addigra már húztam kissé a lábam. Ettünk, 
aztán  kiültünk  a  verandára.  Tisztán  ragyogott  az  ég.  A  délutáni  verőfény  a 
kedvemet is meghozta. Beszélgetni akartam.

-  Hónapokon  át  feszengtem  -  mondtam.  -  Hátborzongató  volt,  amit  don 
Genaróval műveltetek, amikor utoljára itt jártam.

Don Juan hallgatott. Felállt, és körbejárta a verandát.

- Muszáj beszélnem róla - folytattam. - Egyre itt motoszkál bennem, és képtelen 
vagyok szabadulni tőle.

- Félsz? - kérdezte.

Nem féltem ugyan, de állandó zavar honolt bennem, egyszerűen legyűrt mindaz, 
aminek szem- és fültanúja lehettem. Akkora lyukak tátongtak az elmémben, hogy 
vagy  a  befoltozásuk  mellett  döntök,  vagy  mindenestől  átalakítom  a  gon-
dolkodásmódomat, de ez a felemás állapot tarthatatlannak bizonyult.

Magyarázkodásom megnevettette.

- Azért ne hajítsd el a józan eszedet - tanácsolta. - Még nincs itt az ideje. Erre is 
sor fog kerülni, de nem hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb pillanat.



Akkor keressek magyarázatot a történtekre? - kérdeztem.

- Hát persze! - felelte. - Kötelességed vigaszt nyújtani az elmédnek. A harcos 
nem úgy diadalmaskodik, hogy fejjel megy a falnak, hanem úgy, hogy megkerüli a 
falat. Nem rombolja le a falat, hanem átugrik rajta.

- Ezen például hogyan ugorhatnék át? - tudakoltam.

-  Mindenekelőtt  az  a  véleményem,  hogy  végzetesen  elhibázott  hozzáállás 
ennyire  komolyan  venni  mindent  -  mondta,  és  letelepedett  mellém.  -  Amikor 
szokatlan  helyzetbe  kerülünk,  a  helytelen  viselkedés  három fajtájához  szoktunk 
folyamodni. Az első az, hogy semmibe vesszük, ami történik, vagy ami történt, és 
igyekszünk úgy tekinteni, mintha az adott esemény egyáltalán be sem következett 
volna. Így tesznek a megszállottak. A második, amikor habozás nélkül elfogadunk 
minden egyes  mozzanatot,  és  azzal  áltatjuk magunk, hogy pontosan tudjuk,  mi, 
miért  és hogyan történik.  Így cselekszenek a jámbor emberek. A harmadik eset, 
amikor örökösen gyötör minket egy bizonyos esemény, vagy azért, mert képtelenek 
vagyunk semmibe venni, vagy azért, mert nem tudjuk teljes szívvel elfogadni. Ez a 
bolondok útja. Melyik legyen a te utad? Nos, a negyedik, a helyes út - a harcos útja. 
A harcos úgy cselekszik, mintha nem történt volna semmi, mert semmit nem hisz 
el, még ha tétovázás nélkül el is fogad mindent. Elfogad, úgy, hogy nem fogad el, 
és semmibe vesz, úgy, hogy nem vesz semmibe. Soha nem gondolja, és nem is érzi 
úgy, mintha nem történt volna  semmi. Mindig higgadtan cselekszik, akkor is, ha 
közben majd kiesik a cipőjéből félelmében. Ez a cselekvésnek az a módja,  ami 
eloszlatja a zaklatottságot.

Hosszú időn át hallgattunk. Balzsamként hatottak rám don Juan szavai.

- Beszélhetnék don Genaróról és az alakmásáról? - böktem ki végül.

- Az attól függ, mit akarsz mondani róla - felelte. - Szabad folyást akarsz adni a 
zaklatottságnak?

- Szabad folyást akarok adni a magyarázatoknak - helyesbítettem. -  Zaklatott 
vagyok, mert mindeddig nem mertelek meglátogatni, és mert nem tudtam beszélni 
a kétségeimről és az aggályaimról.

- Soha nem beszélgetsz a barátaiddal?

- Dehogynem. Csak hát hogyan segíthetnének rajtam?

- Nem is úgy gondoltam, hogy segítségre szorulsz. Figyelmeztesd magad minden 
egyes  pillanatban,  hogy  a  harcosnak  semmire  nincs  szüksége.  Azt  mondod, 
segítségre szorulsz. Segítség, de mire? 



Minden a rendelkezésedre áll, amire szükség lehet életed rendkívüli utazásához. 
Igyekeztelek megtanítani rá, hogy az egyetlen igazi tapasztalat férfinak lenni, és 
hogy semmi más nem számít, csak hogy életben maradjunk; az élet az a kis kitérő, 
amit  itt  és  most  megteszünk.  Önmagában  elegendő,  önmagát  indokolja  és 
maradéktalanul teljes.

Ez az, amit a harcos pontosan megért, és ennek megfelelően él; így aztán minden 
beképzeltség  nélkül  elmondhatjuk,  hogy  harcosnak  lenni  minden  tapasztalatok 
végső tapasztalata.

Láthatóan várta, hogy hozzáfűzzek valamit. Egy pillanatig tétováztam. Gondosan 
meg akartam válogatni a szavakat.

-  Ha  a  harcosnak  vigaszra  van  szüksége  -  folytatta  -,  egyszerűen  kiválaszt 
valakit,  akárkit,  akivel  aztán megosztja  zaklatottsága minden részletét.  A harcos 
ugyanis  nem arra  törekszik,  hogy megértsék,  vagy  hogy segítsenek rajta;  a  be-
széddel egyszerűen megkönnyíti magát ettől a nyomástól. Azaz, ha mód nyílik rá, a 
harcos beszél; ha nem, akkor nem beszél senkivel. Te azonban összességében nem 
harcosként  élsz.  Legalábbis  még  nem.  És  nyilván  valóban  hatalmasak  az  eléd 
tornyosuló akadályok. Fogadd őszinte együttérzésem.

Nem tréfált. A szemében csillogó érdeklődésből ítélve ő maga is lehetett hasonló 
helyzetben. Felállt, barátságosan megveregette a fejemet. Fel-alá járkált a verandán, 
és  kíváncsi  pillantást  vetett  a  házat  övező  bozótra.  Mozdulatai  nyugtalansággal 
töltöttek el.

A magam megnyugtatására ecsetelni kezdtem sajátos helyzetemet. Úgy éreztem, 
túl messzire jutottam ahhoz, hogy megjátsszam az ártatlan szemlélődőt. Don Juan 
vezetése  alatt  sikerült  elsajátítanom néhány  különös  módszert,  például  a  belső 
párbeszéd felfüggesztését  és az álmaim tudatos irányítását; ezeket nem lehet sem 
hamisítani,  sem  tagadni.  Követtem  a  tanácsait,  bár  soha  nem  betű  szerint,  és 
részben  sikerült  felülemelkednem  a  mindennapi  szokásokon,  vállalnom  a 
felelősséget  a  tetteimért,  eltörölnöm  a  személyes  történetemet,  és  végezetül 
eljutottam arra a pontra, amely évekkel ezelőtt még kibírhatatlan félelemmel töltött 
el: képes voltam egyedül lenni anélkül, hogy megsínylené a fizikai állapotom és a 
közérzetem.  Ez  volt  talán  a  legmeglepőbb  diadalom.  Korábbi  elvárásaim  és 
hozzáállásom alapján felfoghatatlan volt úgy egyedül maradni, hogy ne veszítsem 
el a józan eszem. Nagyon is  a tudatában voltam mindazoknak a változásoknak, 
amik az életemben és a világlátásomban bekövetkeztek, ahogy azzal is tisztában 
lettem, hogy tökéletesen értelmetlen ennyire a hatása alá kerülni don Juan és don 
Genaro kijelentéseinek az alakmásról.



- Mi a baj velem, don Juan? - kérdeztem.

- Hogy túlságosan behódolsz! -  csattant  fel.  - Úgy érzed, ha átadod magad a 
kétségeidnek és a bánataidnak, akkor  érzékeny embernek fogsz mutatkozni. Nos, 
legyünk őszinték: mi sem áll távolabb tőled , mint az érzékenység. Akkor hát miért 
színlelsz?  Nem  egyszer  intettelek,  hogy  a  harcos  alázatosan  elfogadja  magát 
olyannak, amilyen.

-  Ezzel  mintha  azt  mondanád,  hogy  szándékosan  zavarom  össze  magam  - 
vontam le a következtetést.

-  Amivel  mindannyian  így  vagyunk  -  bólintott.  -  A lehető  legtudatosabban 
zavarjuk össze magunkat. Mindannyian tudatában vagyunk a tetteinknek. Kicsinyes 
elménk tudatosan teszi magát azzá a szörnyeteggé, aminek képzeli magát. Ámde az 
túlságosan kicsiny a mérhetetlenséghez képest.

Elmagyaráztam neki, hogy az én helyzetem azért valamivel talán összetettebb, 
mint amilyennek felvázolta; feltéve, hogy ő és don Genaro ugyanolyan emberek, 
mint jómagam, magasabb rendű fegyelmük révén viselkedési mintát adtak. De ha 
lényegében alapvetően különböznek tőlem, akkor nem tudom mintaként elfogadni 
őket,  legfeljebb  mint  különlegességeket,  akikkel  álmomban  sem  kelhetek 
versenyre.

- Genaro ember - mondta nyugtatóan don Juan. - Az viszont igaz, hogy már nem 
olyan ember, mint te. Ezt azonban a maga erejéből érte el, és nincs rá ok, hogy 
félelmet keltsen benned. Ha különbözik, azzal csak a csodálatodat vívhatja ki.

- Csakhogy ez nem emberek közötti különbség - mondtam.

- Hát mit gondolsz, micsoda? Mondjuk a különbség az ember és a ló között?

- Nem tudom, de don Genaro nem olyan, mint én.

- Azelőtt viszont éppen olyan volt.

- És megérthetem valaha a változást?

- Természetesen. Te magad is változol.

- Úgy érted, hogy létrehozok alakmást?

- Senki nem hoz létre alakmást. Ez csak egy módja annak, ahogy beszélhessünk 
róla.  Akármilyen  sokat  beszélsz  is,  tökfilkó  vagy a  szavakhoz.  Csapdába ejt  az 
értelmezésük. Most például valószínűleg az jár az eszedben, hogy az ember csak 
gonosz  eszközökkel  hozhat  létre  alakmást.  Nekünk,  fénylényeknek, 



mindannyiunknak van alakmásunk. Mindannyiunknak! A harcos megtanulja, hogy 
tudatában  legyen  ennek  a  ténynek,  ennyi  az  egész.  Léteznek  látszólag  legyőz-
hetetlen akadályok, melyek védik ezt a tudatosságot. Felkészülünk rájuk; ezek az 
akadályok teszik olyan egyedülálló kihívássá a tudatosság elérését.

- Akkor miért félek úgy tőle, don Juan?

- Mert azt gondolod, hogy az alakmás valóban az, amit ez a szó jelenthet: vagyis 
egy  másik  te.  De  én  csak  azért  választottam  ezt  a  szót,  hogy  valahogy 
érzékeltessem. Az alakmás önmaga, és nem is lehet másnak tekinteni.

- És mi van akkor, ha nem akarom, hogy legyen alakmásom?

-  Az  alakmás  nem  személyes  választás  kérdése.  Az  sem  személyes  döntés 
kérdése,  hogy ki  a kiválasztott  a varázslók tudományának megtanulására,  ami a 
tudatossághoz vezet. Kérdezted valaha magadtól, hogy miért éppen rád esett a vá-
lasztás?

- Egész idő alatt. Ezerszer is feltettem neked a kérdést, de soha nem válaszoltál 
rá.

- Nem úgy értettem, hogy tedd fel ezt a kérdést, mint ami választ kíván, hanem 
abban az értelemben, ahogy a harcos mérlegeli  a  szerencséjét;  azt  a szerencsét, 
hogy kihívásra lelt.

Közönséges kérdéssé süllyeszteni - a felfuvalkodott hétköznapi ember eszköze, 
aki vagy azt akarja, hogy csodálják, vagy azt, hogy szánják. Engem nem érdekel az 
ilyenfajta  kérdés,  mert  nincs  lehetőség  a  válaszra.  A  te  kiválasztásod  az  erő 
szándéka szerint történt; és az erő tervei felfoghatatlanok. Most, hogy kiválasztott 
lettél, semmit olyant nem tehetsz, amivel megállíthatnád a terv beteljesülését.

- Te magad mondtad, don Juan, hogy akad, aki mindig kudarcot vall.

Az igaz. Van olyan, aki mindig kudarcot vall.  De azt hiszem, te valaki másra 
célzol.  Kiutat  akarsz  találni.  Azt  akarod,  hogy  szabadságodban  álljon  kudarcot 
vallani, és kilépni, hogy a te szavaiddal éljek. Ehhez azonban már túlságosan késő 
van. A harcost az erő tartja a kezében, és az egyetlen szabadsága, hogy feddhetetlen 
életet élhet. Nincs mód sem diadalt,  sem vereséget hamisítani. Az elméd akarja, 
hogy végképp kudarcot vallj, és megsemmisítsd a teljességedet. Van azonban olyan 
ellensúly, ami nem engedi, hogy kikiáltsd a hamis győzelmet vagy vereséget. Ha 
úgy gondolod, hogy visszavonulhatsz a kudarc menedékébe, akkor elment az eszed. 
A tested őrt fog állni, és egyik úton sem hagy elindulni.

Csöndesen kuncogni kezdett.



- Min nevetsz? - kérdeztem.

- Rettenetes pácban vagy - mondta. - Túl késő, hogy visszavonulj, ahhoz viszont 
túlságosan  korán,  hogy  cselekedj.  Mindössze  annyit  tehetsz,  hogy  figyelsz.  A 
helyzeted  egy  csecsemő  nyomorúságos  helyzetére  hasonlít,  aki  nem  húzódhat 
vissza az anyja méhébe, de még nem tud szaladgálni és cselekedni. A csecsemő 
csak figyelhet,  és  hallgatja  a  fantasztikus meséket  a  tettekről.  Pontosan itt  állsz 
most. Nem mehetsz vissza a jó öreg világod méhébe, de még nem tudsz élni az 
erővel. Így csak figyelheted az erő tetteit,  és hallgatod a meséket, a meséket az 
erőről.

- Az alakmás is egy ilyen mese, ahogy valójában magad is tudod, és ezért ragadja 
meg  az  elmédet.  Fejjel  mész  a  falnak,  ha  azt  színleled,  hogy  megérted. 
Magyarázatul  legfeljebb annyit mondhatok, hogy bár  álmodás  útján érkezik, va-
lóságosabb nem is lehetne.

-  Annak  alapján,  amit  mondtál,  don  Juan,  az  alakmás  különféle  tetteket  is 
végrehajthat. Így van?

Nem  hagyta,  hogy  folytassam  az  okfejtésemet.  Emlékeztetett  rá,  hogy  ne 
mondjam, mesélt nekem az alakmásról,

amikor azt is mondhatom, hogy láttam.

- Nyilvánvaló, hogy az alakmás végrehajthat tetteket -mondtam.

- Nyilvánvaló! - felelte.

- De cselekedhet-e az alakmás az én érdekében?

- Az ördögbe is, hát az alakmás az én!

Ismét elém tornyosultak az értelmezés nehézségei. Az járt az eszemben, hogy ha 
a varázsló végrehajthat két tettet egyazon időben, akkor a termelékenységének is 
meg kell duplázódnia. Dolgozhat egyszerre két állásban, lehet két helyen, láthat két 
személyt és így tovább.

Don Juan türelmesen hallgatott.

- Hadd gondoljam végig - mondtam. - Don Genaro elméletileg megölhet valakit 
száz mérföldekkel arrébb, úgy, hogy az alakmása teszi meg.



Don Juan megcsóválta a fejét, és elfordította a tekintetét.

-  Teli  vagy  az  erőszak  meséivel  -  mondta.  -  Genaro  nem ölhet  meg  senkit, 
egyszerűen azért,  mert  immár egy csöppet  sem érdeklik  az embertársai.  Mire a 
harcos eljut a látáshoz és az álmodáshoz, és a tudatába kerül fénylény mivoltának, 
nem marad benne semmiféle ilyen jellegű érdeklődés.

Felhívtam a figyelmét, hogy a tanítványságom kezdetén kijelentette, a varázsló, 
akit a szövetségese segít, száz mérföldekkel arrébb kerülhet csak azért, hogy egy 
ökölcsapást mérjen az ellenségeire.

- Vállalom a felelősséget a zavarodért - mondta. - De emlékezned kell rá, hogy 
amikor ezt mondtam neked, nem követtem a tanítóm által leírt lépéseket. Varázsló 
volt, és nekem a megfelelő módon kellett volna alámerítenem téged abba a világba. 
Nem  így  tettem,  mert  már  nem  érdekelnek  az  embertársaim  hányattatásai.  A 
tanítóm szavai  azonban megragadtak  bennem.  Sokszor  beszélgettem úgy veled, 
ahogy ő maga tette volna.

-  Genaro  a  tudomás  embere,  közülük  is  a  legteljesebb.  Feddhetetlenek  a 
cselekedetei.  Túljutott  a  hétköznapi  embereken,  és  túl  a  varázslókon  is.  Az  ő 
alakmása  az  örömének  és  a  jókedvének  a  kivetülése.  Ilyenformán  nem  is 
használhatja  arra,  hogy  hétköznapi  helyzeteket  teremtsen  vagy  oldjon  meg. 
Amennyire  én  tudom,  az  alakmás  fénylény  mivoltunk  tudatossága.  Megtehet 
bármit, ám inkább úgy határoz, hogy tapintatos és szelíd legyen.

- Az én hibám volt, hogy félrevezettelek a kölcsönvett szavakkal. Az én tanítóm 
nem  tudott  olyan  hatásokat  elérni,  mint  Genaro.  A tanítóm  számára  bizonyos 
dolgok, akárcsak számodra, sajnos megmaradtak meséknek az erőről.

Szükségét éreztem a mentegetőzésnek. Sietősen közöltem, hogy csak elméleti 
értelemben beszéltem.

- Nincs elmélet, amikor a tudomás embereinek világáról beszélsz - mondta. - A 
tudomás  embere  egyáltalán  nem cselekedhet  az  embertársai  irányában  ártalmas 
elméleti, vagy bármilyen más értelemben.

-  De  mi  van,  ha  az  embertársai  forralnak  ellene  valamit?  Használhatja  az 
alakmását önmaga megvédésére?

Helytelenítően csettintett.

- Milyen hihetetlenül átitatja a gondolataidat az erőszakosság! -mondta. - Senki 
nem szőhet összeesküvést a tudomás embere ellen.  Lát,  így lépéseket tehet, hogy 
elkerülje a veszélyt. 



Genaro számára például mindig bizonyos kiszámított kockázatot jelent a veled 
való  találkozás.  Valójában  azonban  a  világon  semmit  nem  tehetnél,  hogy 
veszélyeztesd a biztonságát.  Ha adódik valami,  a látása  lehetővé teszi,  hogy jó 
előre  tudjon  róla.  Ha  pedig  veled  kapcsolatban  valami  eredendően  ártalmas  a 
számára, és a látása nem figyelmezteti rá, akkor az a sorsa, azt pedig sem Genaro, 
sem más nem kerülheti  el.  Így hát,  mint  láthatod,  a  tudomás embere úgy tartja 
kézben a dolgokat, hogy semmit nem tart kézben.

Hallgattunk. A nap elérte a sűrű, magas bokrok csúcsát a ház nyugati oldalán. 
Hozzávetőleg két óránk maradt napnyugtáig.

- Miért nem hívod Genarót? - vetette oda mintegy mellékesen don Juan.

Összerándultam. Az volt  a  legelső  gondolatom,  hogy  mindent  elhajítok,  és  a 
kocsimhoz  rohanok.  Don  Juan  harsány  kacagásban  tört  ki.  Kijelentettem,  hogy 
semmit  nem  kell  bizonyítanom  magamnak,  és  tökéletesen  boldog  vagyok,  ha 
beszélhetek vele.  Don Juan nem hagyta abba a nevetést.  Végezetül  azt  mondta, 
micsoda szégyen, hogy don Genaro nincs jelen, pedig mennyire élvezné a jelenetet.

- Nézd, ha téged nem érdekel, hogy hívod-e Genarót, engem igen - jelentette ki 
végül. - Kedvelem a társaságát.

Rettenetes savanyú ízt éreztem a szájpadlásomon. A szemöldökömről és a felső 
ajkamról patakokban folyt a veríték. Mindenáron szólni akartam, de nem volt mit 
mondanom.

Don Juan hosszú, fürkésző pillantást vetett rám.

-  Gyere  -  mondta.  -  A harcos  mindig  készen áll.  Harcosnak lenni  nem azon 
múlik,  hogy  akarsz-e  harcos  lenni.  Inkább  végtelen  küzdelem,  ami  életünk 
legutolsó pillanatáig folytatódik. Senki nem születik harcosnak, ugyanúgy, ahogy 
senki  nem születik  gondolkodó lénynek.  Ezzé is,  azzá is  mi  tesszük magunkat. 
Szedd össze magad. Nem akarom, hogy Genaro remegni lásson.

Felállt és ide-oda lépkedett a verandán. Nem tudtam megőrizni a nyugalmam. 
Idegességemben írni sem tudtam, és talpra szökkentem.

Don  Juan  nyugat  felé  fordított.  Rávett,  hogy  hajtsam  végre  ugyanazokat  a 
mozdulatokat, melyeket korábban már többször is; karunkat az égnek emelve erőt 
merítettünk  a  közelgő  alkonyatból  -  úgy,  hogy  előbb  legyezőszerűen  szét-
terpesztettük  az  ujjainkat,  aztán,  amikor  a  kar  félúton  jár  a  horizont  és  a  zenit 
között, erőteljesen összeszorítjuk őket.



A gyakorlat  hatott:  szinte azonnal lehiggadtam és összeszedtem magam. Nem 
győztem csodálkozni, mi történhetett a régi énemmel, hiszen még soha nem tudott 
ilyen mértékben ellazítani ezeknek az egyszerű és ostobácska kis mozdulatoknak a 
végrehajtásával.

Összpontosítani akartam don Juan eljárására. Bámulatos tettek előszelét éreztem. 
Don Juan a veranda szélére állt, délkeletnek fordult, a kezével tölcsért formált a 
szája elé, és felordított:

- Genaro, gyere ide!

Egy  pillanattal  később  don  Genaro  bukkant  elő  a  bozótból.  Mindketten 
ragyogtak a boldogságtól, valóságos táncot lejtettek örömükben.

Don Genaro túláradó szívélyességgel köszöntött, aztán leült a tejesládára.

Irtózatos  bajba  kerültem.  Higgadt  voltam  és  nyugodt.  Egész  lényemen  a 
közömbösségnek és a közönynek valami hihetetlen állapota uralkodott el; mintha 
egy  leshelyről  figyeltem  volna  magam.  Kifejezetten  közönyös  modorban 
hozzáfogtam  elmesélni  don  Genarónak,  hogy  a  legutóbbi  látogatásom  során 
csaknem  halálra  rémített,  és  még  a  pszichotropikus  növényekkel  folytatott 
élményeim során sem kerültem ennyire zűrzavaros állapotba. Úgy fogadták a kije-
lentéseimet, mintha szörnyen mókásak volnának. Velük kacagtam.

Nyilvánvalóan  mindketten  tudatában  voltak  az  érzelmi  zsibbadtságomnak. 
Figyeltek,  és  olyasféle  tapintattal  igyekeztek  a  kedvemben  járni,  mintha  részeg 
lennék.

Valami  elkeseredetten  harcolt  bennem,  hogy  ismerősebbé  változtassam  a 
helyzetet. Érdeklődni akartam, és félni, mint máskor.

Don Juan végezetül egy kis vizet loccsantott  az arcomba, majd unszolt,  hogy 
üljek  le  és  jegyzeteljek.  Figyelmeztetett,  mint  már  korábban  is,  hogy  vagy 
jegyzetelek, vagy meghalok. A puszta tény, hogy bizonyos szavakat papírra vetek, 
visszahozta a szokásos hangulatomat. Mintha egy csapásra kitisztult volna az, ami 
egy pillanattal korábban még homályos és átlátszatlan volt.

Szokásos  énem  megjelenése  egyúttal  a  szokásos  félelmek  megjelenését  is 
jelentette. Különös módon kevésbé féltem attól, hogy félek, mint attól, hogy nem 
félek. Régi szokásaim ismerőssége - a kellemetlenségüktől függetlenül - gyönyö-
rűséges nyugalommal töltött el.

Azután  a  tudatára  ébredtem,  hogy  don  Genaro  épp  az  imént  bukkant  elő  a 
bozótból. Ismét működésbe léptek a szokásos folyamataim. 



Visszariadtam attól, hogy ne gondolkozzak és ne töprengjek az eseményről. Arra 
a  megoldásra  jutottam,  hogy  nem  kérdezek  tőle  semmit.  Elhatároztam,  ezúttal 
megmaradok csendes szemlélőnek.

- Genaro ismét eljött, kifejezetten hozzád - közölte don Juan.

Don Genaro a ház falának támaszkodott, miközben az élére állított tejesládán ült, 
olyan pózban, mintha lovagolna. A kezét maga előtt tartotta, mint aki kantárszárat 
markolna.

- Pontosan így van, Carlitos - mondta, és a talpára billentette a tejesládát.

Jobb  lábát  átvetette  a  ló  képzeletbeli  nyakán,  és  talpra  ugrott.  A tökéletesen 
végrehajtott  mozdulat  azt  a  kétségbevonhatatlan  érzést  keltette  bennem,  hogy 
lóháton érkezett. Leült a bal oldalamra.

- Genaro azért jött, mert el akar mondani neked valamit az alakmásról - mondta 
don Juan.

Egy  kézmozdulattal  mintegy  átengedte  a  színpadot  don  Genarónak,  aki 
meghajolt, és szembe fordult velem.

- Mit szeretnél tudni, Carlitos? - kérdezte fejhangon.

- Nos, ha beszélni akarsz az alakmásról,  akkor mondj el  mindent  -  mondtam 
szándékosan túlhangsúlyozott kíváncsisággal.

Megcsóválták a fejüket, aztán egyteásra pillantottak.

- Genaro az álmodóról és az álmodottról akar beszélni - közölte don Juan.

- Amint tudod, Carlitos - kezdte don Genaro egy hordószónok modorában -, az 
alakmás az álmodásban kezdődik.

Hosszú pillantást vetett rám, és elmosolyodott. A tekintete az arcomról lassan a 
jegyzetfüzetemre és a ceruzámra vándorolt.

- Az alakmás álom - mondta, megdörzsölte a kezét és felállt.

A veranda  széléig  ballagott,  kilépett  a  tető  alól,  egy  bokor  mellé.  A profilja 
háromnegyedét  fordította  felénk;  nyilvánvalóan  vizelt.  Egy  pillanat  múlva 
észrevettem,  hogy mintha valami hibádzna  vele.  Mint  aki  elkeseredetten próbál 
vizelni,  de  minden  igyekezete  ellenére  sem  jár  sikerrel.  Don  Juan  nevetése 
megoldotta a rejtélyt; don Genaro - persze - megint bohóckodott. Olyan komikusan 
tekergette a testét, hogy don Juannal valósággal nevetőgörcsöt kaptunk.



Don Genaro visszaért a verandára és leült. Mosolya ritka melegséggel ragyogott.

- Ha nem megy, akkor nem megy - mondta, és megvonta a vállát.

Aztán pillanatnyi  szünet után sóhajtva hozzátette:  -  Igen Carlitos,  az alakmás 
álom.

- Úgy érted, hogy nem valódi? - kérdeztem.

- Nem. Úgy értem, hogy álom - vágta rá.

Don Juan közbeszólt, és elmagyarázta, hogy don Genaro annak a tudatosságának 
az első megnyilvánulására céloz, miszerint fénylények vagyunk.

-  Mindegyikünk  különböző,  következésképp  a  küzdelmünk  részletei  is 
különbözőek  -  magyarázta  don  Juan.  -  Ám  a  lépések,  melyeket  az  alakmásig 
követünk, ugyanazok. Különösen a kezdeti tétova lépések.

Don Genaro bólintott, és megjegyezte, hogy ezen a ponton elbizonytalanodik a 
varázsló.

- Amikor először történt meg velem, nem is sejtettem, hogy megtörtént - mesélte. 
- Egy nap növényeket gyűjtöttem a hegyekben. Olyan helyet látogattam meg, ahová 
más  növénygyűjtők  is  el  szoktak  menni.  Két  hatalmas  gyűjtőzsákot  vittem 
magammal.  Hazafelé  készülődtem,  de  úgy  döntöttem,  hogy  előbb  megpihenek. 
Lefeküdtem  egy  fa  árnyékába  az  ösvény  mellé,  és  elaludtam.  Egyszer  csak  a 
hegyről  lefelé  ereszkedő  emberek  hangját  hallottam,  és  felébredtem.  Sietősen 
arrébb futottam egy kicsit, hogy elrejtőzzek a bokrok mögé. Amíg elrejtőztem, az a 
gyötrő benyomásom támadt, hogy elfelejtettem valamit. Gyorsan megnéztem, meg-
van-e a két zsák növényem; nem voltak meg. Odapillantottam, ahol elaludtam, és 
csaknem összecsináltam magam a rémülettől. Még mindig ugyanott aludtam! Én 
magam voltam az! Addigra az emberek már-már felfedezhették az alvó engem, míg 
a tökéletesen éber én tehetetlenül lesett a rejtekhelyéről. Az ördögbe is! Mindjárt 
felfedeznek,  és  elviszik  a  zsákjaimat!  De  úgy  elmentek  mellettem,  mintha 
egyáltalán  nem  is  lettem  volna  ott.  Megrendültem.  Sikoltoztam,  aztán  ismét 
felébredtem. Az ördögbe! Álom volt!

Don  Genaro  abbahagyta  a  beszámolóját;  nyilvánvalóan  kérdésre  vagy 
megjegyzésre várt.



- Mondd el, hol ébredtél másodszor - biztatta don Juan.

- Az út mellett  ébredtem fel  -  közölte  don Genaro -,  ahol elaludtam. De egy 
pillanatra  nem egészen  tudtam,  hol  vagyok  valójában.  Szinte  azt  mondhatnám, 
hogy még néztem a felébredő magamat, aztán valami visszahúzott az út mellé, és 
ott találtam magam, amint javában dörzsölöm a szemem.

Hosszúra nyúlt csend állt be. Nem tudtam, mit mondjak.

- És mit tettél azután? -kérdezte helyettem don Juan.

Mikor mindketten nevetni kezdtek, rájöttem, hogy ugratnak. Az én kérdéseimet 
utánozták.

Don Genaro folytatta az elbeszélést. Elmondta, hogy egy percig egészen kábult 
volt, azután elment ellenőrizni a látomását.

- Az a hely, ahol meghúztam magam, pontosan ott volt, ahol láttam - mondta. - 
Az emberek,  akik elmentek mellettem, már  jókora  utat  megtettek.  Tudom, mert 
utánuk  szaladtam;  őket  láttam  korábban.  Egészen  a  városig  követtem  őket. 
Bizonyára  azt  hitték,  hogy  megőrültem.  Kérdeztem,  nem  látták-e  a  barátomat 
aludni az út mentén. Azt felelték, hogy nem.

- Látod - mondta don Juan -, mindannyian átesünk bizonyos kétségeken. Félünk, 
hogy megőrülünk; pedig természetesen mindannyian őrültek vagyunk.

-  Te  azonban egy  árnyalatnyival  őrültebb  vagy  nálunk -  fordult  hozzám don 
Genaro, és rám kacsintott. - És gyanúsabb.

Most meg a gyanakvásommal ugrattak. Aztán don Genaro ismét megszólalt.

- Mindannyian együgyű lények vagyunk - mondta. - Nem te vagy az egyetlen, 
Carlitos.  Engem például  néhány  napra  teljesen  letaglózott  az  álmom,  de  aztán 
folytatnom  kellett  a  mindennapjaimat;  túlságosan  sok  dologra  kellett  gondot 
viselnem, tehát valójában nem volt rá időm, hogy az álmaim rejtélyén töprengjek. 
Hamarosan el is feledkeztem róla. Éppen olyan voltam, mint te.



ÁLMODÓ ÉS ÁLMODOTT

Néhány hónappal később azonban, egy szörnyen fárasztó nap után, egyszer csak 
elaludtam fényes délután, mint a tuskó. Eleredt az eső, és arra ébredtem, hogy rés 
tátong fölöttem a tetőn. Kiugrottam az ágyból, és felmásztam a ház tetejére, hogy 
befoltozzam  a  lyukat,  mielőtt  egészen  beázna  a  tető.  Olyan  erősnek  éreztem 
magam,  hogy  egy  perc  alatt  elkészültem,  és  még  csak  meg  sem  áztam.  Arra 
gondoltam, talán a szundikálás tett  ilyen jót.  Amikor végeztem, visszamentem a 
házba,  hogy bekapjak valamit,  és rájöttem, hogy nem tudok nyelni.  Azt  hittem, 
megbetegedtem;  leforráztam  bizonyos  leveleket  és  gyökereket,  a  nyakam  köré 
tekertem őket,  aztán indultam lefeküdni.  De amikor lefeküdtem volna,  csaknem 
összecsináltam magam az  ijedtségtől:  már  ott  feküdtem az  ágyban,  és  javában 
aludtam! Fel akartam rázni magam, de valahogy tudtam, nem szabad megtennem. 
Így aztán kiszaladtam a házból. Teljesen pánikba estem. Tehetetlenül bolyongtam a 
dombok között. Halvány sejtelmem sem volt arról, hogy mihez kezdjek, és bár az 
egész életemet  a környéken töltöttem, végül eltévedtem. Baktattam az esőben, de 
észre  sem vettem.  Mintha  nem tudnék  gondolkozni.  Aztán  egyszer  csak  olyan 
hevessé vált a villámlás és a vihar, hogy ismét felébredtem.

Pillanatnyi szünetet tartott.

- Akarod tudni, hol ébredtem fel? - kérdezte tőlem.

- Hát persze - felelte don Juan.

- A hegyekben, az esőben - mondta.

- De honnan tudtad, hogy felébredtél? - kérdeztem.

- A testem tudta - felelte.

-  Hülye kérdés -  szólt  közbe don Juan.  -  Magad is  tudod,  hogy a  harcosban 
valami mindig tudatában van a változásoknak. Pontosan ez a harcos útjának a célja: 
erősíteni és fenntartani ezt a tudatosságot, amit a harcos megtisztít, megvilágít és 
működésben tart.

Igaza  volt.  El  kellett  ismernem,  hogy  bennem  is  van  valami,  ami  mindent 
számon tart és mindennek a tudatában van, unit csak teszek. Ennek azonban semmi 
köze a mindennapi én- és öntudatomhoz. Ez valami más, amit nem tudok rögzíteni. 
Úgy véltem, don Genaro talán jobban leírhatná, mint én.

- Nagyon jó úton jársz - mondta don Genaro. - Az a belső hang árulja el neked, 
hogy  mi  micsoda.  Nekem  akkor  azt  mondta,  hogy  másodszor  is  felébredtem. 
Természetesen amint felébredtem, meg voltam győződve róla, hogy mindez  csak 



álmodás lehetett. De nyilvánvalóan nem közönséges álom volt, miképpen álmodás 
sem. Így aztán más megoldásra jutottam: félig ébren járkáltam álmomban, mint az 
alvajárók. Nem találtam más magyarázatot.

Mint mondta, a jótevője elmagyarázta neki, hogy egyáltalán nem álom volt, és 
nem kellene olyan csökönyösen ragaszkodnia az alvajárás elképzeléséhez.

Mit mondott, mi volt az? - kérdeztem.

Egy pillantást váltott don Juannal.

- Azt mondta, hogy a mumus - válaszolta végül nyafogó gyerekhangon.

Tudni akartam, vajon don Genaro jótevője ugyanúgy magyarázta-e el a dolgokat, 
mint ahogyan ők teszik.

- Hát persze, hogy úgy - mondta don Juan.

- A jótevőm elmagyarázta,  hogy az az álom, melyben valaki önmagát figyeli, 
amint alszik - folytatta don Genaro -, az alakmás ideje. Azt ajánlotta, csodálkozás 
és  ostoba  kérdések  helyett  használjam cselekvésre  ezt  a  lehetőséget,  és  amikor 
újabb alkalmam nyílik, várjam azt felkészülten.

- Ez az alkalom a jótevőm házában következett be. Segítettein neki a ház körüli 
munkákban. Ledőltem kicsit pihenni, és szokás szerint elnyomott az álom. A háza 
számomra  erő-helynek  számított,  és  a  segítségemre  volt.  Hirtelen  hangos  zajra 
riadtam. A jótevőm nagy házban lakott; jómódú ember volt, és számosan dolgoztak 
neki. A hang úgy hangzott, mintha valaki buzgón lapátolt volna. Felültem hallga-
tózni, aztán felkeltem. A hang nagyon szokatlannak tűnt, de nem tudtam rájönni, 
miért. Eltöprengtem, menjek-e ki utánanézni, amikor rájöttem, hogy ugyanakkor a 
padlón alszom.

Ezúttal már tudtam, mire számíthatok és mit kell tennem: követtem a hangot. A 
ház  mögé  sétáltam.  Senkit  nem találtam ott.  A hang  mintha  a  ház  túloldaláról 
érkezett volna. A nyomába szegődtem. Minél tovább követtem, annál gyorsabban 
haladtam.  Végül  egy távoli  helyre  érkeztem,  ahol  hihetetlen  dolgok szemtanúja 
lehettem.

Elmagyarázta,  hogy  ezeknek  az  eseményeknek  az  időpontjában  még  a 
tanítványkodása  kezdeti  szakaszát  töltötte,  így  kevéssé  volt  járatos  az  álmodás 
birodalmában, de már rendelkezett azzal a rejtélyes képességgel, hogy önmagát fi-
gyelje álmában.

- Hova mentél, don Genaro? - kérdeztem.



- Ez volt az első alkalom, hogy igazán járkáltam álmodásban - mondta. - Ahhoz 
azonban  eleget  tudtam  róla,  hogy  helyesen  viselkedjek.  Semmire  nem  néztem 
közvetlenül, és egy mély vízmosásba jutottam, ahol a jótevőmnek bizonyos erő-
növényei voltak.

-  Gondolod,  hogy  jobban  működik,  ha  valaki  keveset  tud  az  álmodásról?  -  
kérdeztem.

- Nem! - horkant fel don Juan. - Mindegyikünknek van valamilyen különleges 
adottsága. Genaróé az álmodás.

- Mit láttál a vízmosásban, don Genaro? - kérdeztem.

- A jótevőmet láttam, amint bizonyos veszélyes műveleteket hajt végre néhány 
emberrel. Először arra gondoltam, segítenem kell neki, és a fák mögé rejtőztem, 
mert fogalmam sem volt róla, miben. Mivel nem voltam ostoba, rájöttem, hogy ezt 
a jelenetet figyelnem kell, nem pedig részt vennem benne.

- Mikor, hogyan és hol ébredtél fel?

- Nem tudom, mikor ébredtem fel. Bizonyára órákkal később. Csak annyit tudok, 
hogy követtem a jótevőmet és a többi embert, és amikor már-már elérték a jótevőm 
házát, felébresztett a hangjuk, mert harsányan tanácskoztak. Ott ébredtem fel, ahol 
láttam magam aludni.

-  Akkor rájöttem, hogy bármit láttam és tettem, az bizony nem álom volt.  A 
hangot követve, valóban eljutottam bizonyos távolságra.

- A jótevőd tudott róla?

- Persze.  Ő maga keltette  a hangot a lapáttal,  hogy segítsen végrehajtanom a 
feladatomat. Amikor bejött a házba,

színlelten  megszidott,  amiért  elaludtam.  De  tudtam,  hogy  észrevett.  Később, 
miután  a  barátai  eltávoztak,  elmondta  nekem,  hogy  észrevette  a  ragyogásomat, 
amikor a fák mögött rejtőztem.

Don Genaro szerint, ez a három eset indította el az álmodás ösvényén, és tizenöt 
évet vett igénybe, míg eljött az újabb alkalom.

- A negyedik alkalom még különösebb és összetettebb látomás volt - mondta. - 
Egyszer  csak  elaludtam  egy  szántóföld  közepén.  Láttam  magam,  amint  az 
oldalamon fekszem, és hangosan hortyogok. 



Tudtam, hogy  álmodás,  mert éjjelente én magam láttam  az álmodáshoz.  Mint 
máskor is, amikor láttam magamat aludni, azon a helyen álltam, ahol elaludtam; 
ezúttal  azonban  nem az  ágyamban  voltam,  noha  tudtam,  hogy  azon  az  éjjelen 
ágyban  feküdtem.  Ebben  az  álmodásban  viszont  nappal  volt.  Így  alaposabban 
körülnéztem. Valójában nem jártam messze a házamtól, talán néhány mérfölddel 
arrébb. Körbejártam, és minden részletet megfigyeltem. Egy nagy fa árnyékában 
álltam, és egy keskeny földsávon át a domboldalon elterülő kukoricaföldekre lát-
tam. Valami egészen szokatlan tűnt fel; a környezet részletei nem változtak, nem is 
enyésztek el, függetlenül attól, milyen hosszú ideig kémlelem őket. Megrémültem, 
és visszaszaladtam oda, ahol elaludtam. Még mindig ugyanott feküdtem. Figyelni 
kezdtem magam. Hátborzongató közömbösséget éreztem a fekvő test iránt.

Aztán közeledő emberek hangja ütötte  meg a fülemet;  érdekes,  hogy minden 
egyes ilyen alkalommal megjelentek körülöttem az emberek. Felszaladtam egy kis 
dombra, és körülkémleltem a tetejéről. Tíz fiatalember közeledett a szántóföldhöz. 
Visszaszaladtam oda, ahol feküdtem, és életem leggyötrelmesebb pillanatait éltem 
át, miközben ott hortyogtam, mint a disznó. Tudtam, hogy fel kell ébresztenem ma-
gam, de fogalmam sem volt róla, hogyan. Azt is tudtam, talán halálos veszedelmet 
jelent  számomra  önmagam  felébresztése.  A  fiatalembereket  azonban  nyilván 
igencsak feldúlta volna, ha rám találnak. Mindez nem igazi gondolatként futott át 
az agyamon, inkább a szemem előtt  lepergő,  elnagyolt  jelenetekként  láttam. Az 
aggodalmamat például olyan jelenetként, amelyben láttam magam, miközben az az 
érzésem támadt,  hogy be vagyok zárva.  Ezt  hívom aggodalomnak.  Azután még 
többször is megtörtént velem.

Nos,  minthogy  nem  tudtam,  mit  tegyek,  csak  álltam,  figyeltem  magam,  és 
felkészültem  a  legrosszabbra.  Képek  suhantak  el  a  szemem  előtt. 
Belekapaszkodtam az egyikbe, nevezetesen a házam és az ágyam látványába. A kép 
élessé,  kristálytisztává  vált.  Ó,  mennyire  szerettem  volna  ismét  az  ágyamban 
feküdni!  Aztán  egyszer  csak  úgy  éreztem,  mintha  valaki  megütött  volna,  és 
felébredtem.  Az  ágyamban  voltam!  Valóban  álmodásom  volt.  És  minden 
szakasztott  úgy  festett,  mint  amilyennek  láttam;  és  ott  dolgoztak  ugyanazok  a 
fiatalemberek is.

A nap  végén,  miután  mindenki  elment,  visszatértem,  és  megálltam ott,  ahol 
láttam magam aludni:  a  földre  lapult  növényzet  arra  utalt,  hogy valaki  tényleg 
feküdt ott.

Don Juan és don Genaro merőn figyeltek, olyan idegenül, mint két ismeretlen 
állat. Végigfutott a hátamon a hideg. 



Már-már átadtam magam a nagyon is ésszerű rettegésnek, hogy valójában nem 
hozzám hasonló emberek, amikor don Genaro felnevetett.

- Akkoriban éppen olyan voltam, mint te, Carlitos. Mindent ellenőrizni akartam. 
Ugyanúgy gyanakodtam, mint te.

Szünetet tartott, felemelte az ujját, és megrázta az orrom előtt. Aztán don Juanra 
pillantott.

- Te is olyan gyanakvó voltál, mint ez a fickó? - kérdezte.

- Lehetetlen - mondta don Juan. - Ő a bajnok.

Don Genaro bocsánatkérő mozdulattal fordult felém.

- Azt hiszem, tévedtem - mondta. - Annyira azért nem voltam gyanakvó, mint te.

Halkan  kuncogtak,  mintha  nem  akartak  volna  zajt  csapni.  Don  Juan  teste 
rángatózott a visszafojtott nevetéstől.

- Neked itt az erő-helyed, ahol ülsz - suttogta don Genaro. - Végrehajtottál már 
itt valamilyen erőteljes álmodást?

-  Ugyan,  dehogy  -  mondta  halkan  don  Juan.  –  Viszont  végrehajtott  néhány 
erőteljes írást.

Hétrét görnyedtek, mintha nem akarnának hangos kacagásban kitörni. Csak úgy 
rázkódott a testük; csendes nevetésük inkább ritmikus kotkodácsolásnak hangzott.

Don Genaro kihúzta magát ültében, és közelebb csúszott hozzám. Megveregette 
a  vállam,  mondván,  hogy  semmirekellő  vagyok,  aztán  nagy  erővel  maga  felé 
rántotta a bal karomat. Elvesztettem az egyensúlyomat, és előrebuktam. Kishíján az 
arcomra  zuhantam.  Ösztönösen  magam  elé  rántottam  a  jobb  karom,  hogy 
tompítsam az esésemet, de az egyikük megtartott a nyakamnál fogva; nem tudtam 
eldönteni, melyikük, de don Genaróénak véltem. Adódott egy pillanat, amikor már-
már felülkerekedett bennem az elsöprő erejű pánik. Úgy éreztem, elájulok, talán el 
is ájultam. Olyan heves nyomás támadt a gyomromban, hogy hánytam. Aztán már 
csak  azt  észleltem,  hogy  valaki  segít  felülni.  Don  Genaro  guggolt  előttem. 
Megfordultam, és don Juant kerestem; sehol nem láttam. Don Genaro arcán széles 
mosoly ragyogott. Egyenesen rám szegezte a tekintetét. Megkérdeztem, mit művelt 
velem, mire azt felelte, hogy széttörtem. Szemrehányóan csengett a hangja, és úgy 
látszott, elégedetlen velem. Többször is megismételte, hogy darabokra hulltam, és 
ideje összeszednem magam. Megpróbált  komolyságot színlelni,  de egyszer  csak 
kitört belőle a nevetés.



 Elmondta,  hogy egészen szörnyű látványt  nyújtottam, ahogy szétterültem, és 
seprűt kellett használnia, hogy egyetlen kupacba söpörje minden darabomat. Aztán 
hozzátette,  a  kapkodásban  nem  minden  részem  került  vissza  a  természetadta 
helyére, a péniszem például helyet cserélt a hüvelykujjammal.

Nevetni  akartam,  de  hirtelen  döbbenetes  érzés  fogott  el.  Darabokra  hullott  a 
testem! Mintha valamiféle mechanikus játék volnék, ami egyszerűen széttört. Nem 
maradt  semmiféle  fizikai  érzetem,  mint  ahogy  nem éreztem sem félelmet,  sem 
érdeklődést. A széthullás olyan jelenetként játszódott le, amit a külső megfigyelő 
szemszögéből láttam, az érzékeimmel azonban semmit nem észleltem.

Aztán  a  tudatára  ébredtem,  hogy  don  Genaro  művel  valamit  a  testemmel. 
Nyomban ezután határozott fizikai érzékelésem támadt, olyan heves rezgés, amitől 
egyszeriben minden elhomályosult körülöttem.

Aztán  megint  éreztem,  hogy  valaki  felültet.  És  ismét  don  Genaro  guggolt 
előttem. A hónom alá nyúlt, felhúzott és segített járkálni. Képtelen voltam rájönni, 
hol vagyok. Úgy éreztem, álomban vagyok, mégis teljes mértékben érzékeltem a 
sorjázó pillanatokat. Annak is világosan a tudatában voltam, hogy don Genaro és 
don Juan társaságában az utóbbi házának verandáján tartózkodtam.

Járás közben don Genaro támogatott. Az általam megfigyelt jelenet folyamatosan 
változott,  de  nem  tudtam  meghatározni  a  természetét.  Ami  a  szemem  előtt 
lejátszódott, nem látvány, inkább érzés vagy hangulat volt; a gyomrom tájékáról, 
mint  központból  sugároztak  ki  mindezek  a  változások.  Az  összefüggést  sem 
gondolatként vagy felismerésként fedeztem fel, hanem hirtelen élessé váló fizikai 
érzékelésként.  Egy  világot  teremtettem  éppen,  az  érzések  és  a  képek  végtelen 
áradatát. Minden ott hömpölygött ebben az áradatban, amit valaha is ismertem, és 
teljes  egészében  egyfajta  érzésként,  nem  gondolatként,  és  nem  is  tudatos 
mérlegelés eredményeként.

Egy  pillanatra  megpróbáltam  összpontosítani  a  figyelmemet,  hogy  szinte 
legyőzhetetlen szokásom szerint mindent felmérjek, de egy adott percben megszűnt 
a nyilvántartási kényszerem, és az érzések és a képek áradatával együtt beburkolt 
egy névtelen, meghatározhatatlan valami.

Aztán  egyszer  csak  ismét  elindult  bennem  a  szokásos  lajstromozás,  majd 
észrevettem, hogy újra és újra visszatér egy bizonyos kép: don Juan és don Genaro, 
akik  igyekeznek  elérni.  A kép  elillant,  gyorsan  elhaladt  mellettem;  mintha  egy 
gyorsan mozgó jármű ablakából látnám őket.  Az a benyomásom támadt, mintha 
igyekeznének elkapni, ahogy elhaladok mellettük. A kép egyre jobban kitisztult. 



Egyszer  csak  rájöttem,  hogy  szándékosan  különítem  el  a  képmások 
milliárdjaitól.  Ezután már megfontoltan kerestem ezt a bizonyos jelenetet.  Végül 
sikerült  megtartanom,  pusztán  azáltal,  hogy  rágondolok.  Akkor  elkezdtem 
gondolkozni,  felülkerekedtek  a  megszokott módszereim. Közel  sem bizonyultak 
olyan határozottnak, mint a mindennapi tevékenységem során, ahhoz azonban elég 
világosak, hogy tudjam, a kiválasztott jelenet vagy érzés szereplői don Juan és don 
Genaro,  a  helyszíne  pedig don Juan házának verandája,  és  hogy a  hónaljamnál 
fogva tartanak talpon. Tovább akartam haladni a többi képre és érzésre, de nem 
hagytak. Egy pillanatig ellen álltam. Bámulat és boldogság fogott el. Tudtam, hogy 
szeretem mindkettőjüket,  és  belém villant  a felismerés,  hogy csöppet  sem félek 
tőlük. Szívből kacagtam, és a vállukat veregettem. Újabb különös tudatosságom 
támadt:  meg voltam győződve róla,  hogy  álmodásom  van.  Bármire összpontosí-

tottam is, a tekintetem azonnal elhomályosult.

Don  Juan  és  don  Genaro  beszéltek  hozzám.  Nem  fogtam  fel  közvetlenül  a 
szavaikat, és azt sem tudtam megkülönböztetni, melyikük beszél éppen. Don Juan 
megfordított, és egy halomra mutatott a földön. Don Genaro közelebb húzott hozzá, 
és körbevezetett körülötte; a halom egy földön fekvő férfi volt. Hason feküdt, a feje 
jobbra  fordult.  Don  Juan  és  don  Genaro  beszéd  közben  a  férfira  mutogattak. 
Sehogy sem sikerült  összpontosítani  rá a tekintetemet,  mígnem végül nyugalom 
töltött el, és a férfira néztem. Lassan rádöbbentem, hogy én magam vagyok az. Ez a 
felfedezésem semmiféle rémületet vagy feszélyezettséget nem váltott ki belőlem. 
Minden indulat nélkül egyszerűen elfogadtam a tényt. Nem aludtam, de azt sem 
állíthattam,  teljesen  ébren  figyelem  az  eseményeket.  Ugyanakkor  már  jobban 
érzékeltem don Juant és don Genarót, és a szavaikat is külön tudtam választani. 
Don Juan arról beszélt, hogy elmegyünk az erő-helyre a bozótba. Amint kimondta, 
elmémben  kirajzolódott  a  hely  képe,  láttam  körülötte  a  bokrok  sötét  tömegét. 
Jobbra fordultam; don Juant és don Genarót pillantottam meg. Megrendültem, és 
éreztem, lassan úrrá lesz rajtam a rettegés, talán mert két baljóslatú árnynak tűntek. 
Közelebb  jöttek.  Amint  megpillantottam  ismerős  vonásaikat,  elenyészett  a 
félelmem,  újra  szerettem  őket.  Mintha  részeg  lennék,  és  semmiről nem  lenne 
határozott benyomásom. Megragadták a vállamat, és egyszerre rázni kezdtek. Rám 
parancsoltak, hogy ébredjek fel. Világosan és külön-külön hallottam a hangjukat. 
Aztán rendkívüli  pillanat  következett.  Két  kép,  két  álom lebegett  az  elmémben. 
Éreztem, hogy valami bennem mélyen alszik és felébred, és ott találtam magam a 
verandán fekve, az engem rázó don Juannal és don Genaróval. Ugyanakkor viszont 
az erő-helyen is jelen voltam, és don Juan és don Genaro még mindig ráztak, csak 
éppen ott, illetve ott is. Egy válságos pillanatban nem voltam sem az egyik, sem a 
másik  helyen,  inkább  egyidejűleg  mind  a  két  helyen,  ám  nem  önmagamként, 
hanem afféle megfigyelőként, aki egyszerre szemléli a két helyszínt. 



Az a hihetetlen benyomásom támadt, hogy bármelyik úton elindulhatok. Csak 
annyit  kellett  volna  tennem,  hogy  megváltoztassam  a  látószögemet,  és  nem 
kívülről, hanem a benne szereplő szemszögéből szemléljem a kiválasztott jelenetet.

Don  Juan  házához  vonzott  valami  melegség,  így  erre  a  helyszínre  esett  a 
választásom. A következő pillanatban olyan megrázkódtatás ért, hogy egyszeriben 
visszatért a hétköznapi tudatom. Don Juan és don Genaro vödörszám öntötték rám 
a vizet. Don Juan házának verandáján találtam magam.

Néhány  óra  múlva  a  konyhában  ültünk.  Don  Juan  ragaszkodott  hozzá,  hogy 
tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ételt tett elém, mondván, jó sokat kell 
ennem, hogy pótoljam az erőmet.

Este kilenc is elmúlt, amikor az órámra pillantottam. Ezek szerint órák hosszat 
tarthatott az élményem. Az emlékezetem azonban úgy őrizte, mintha épp csak egy 
kicsit elszunyókáltam volna.

Bár magamhoz tértem, még meglehetősen kábult voltam. Nem is nyertem vissza 
a  szokásos  tudatosságomat,  csak  amikor  írni  kezdtem  a  jegyzetfüzetembe. 
Csodálkozva tapasztaltam, milyen viharos gyorsasággal kijózanít a jegyzetelés. És 
abban a pillanatban,  hogy ismét önmagamra találtam, agyamban felbukkantak a 
miérteket  firtató  gondolatok;  magyarázatot  kerestek  az  átélt  jelenségre.  Rögtön 
tudtam,  hogy  don  Genaro  hipnotizált,  amikor  leszorított  a  földre,  de  meg  sem 
kíséreltem kitalálni, hogyan csinálta.

Mindketten  csillapíthatatlan  nevetésre  fakadtak,  amikor  fennhangon  is 
kifejtettem a meglátásaimat. Don Genaro megvizsgálta a ceruzámat, és közölte, a 
ceruza  indított  el  mindent.  Dühösen  elhallgattam.  Fáradt  voltam  és  ingerült. 
Hirtelen azon kaptam magam, hogy valósággal üvöltözöm velük, miközben csak 
úgy rázkódnak a kacagástól.

Don  Juan  megállapítása  szerint  nem  az  volt  a  baj,  hogy  elszalasztottam  az 
alkalmat, hanem hogy ilyen jókora ráhagyással, márpedig don Genaro kifejezetten 
azért jött, hogy segítsen, és megismertessen az álmodó és az álmodott rejtélyével.

A tetőfokára  hágott  az  ingerültségem.  Don  Juan  biccentett  don  Genarónak. 
Felálltak,  és  a  ház  mögé  vezettek,  ahol  don  Genaro  hihetetlenül  sokféle  állati 
morgást és kiáltást  mutatott  be. Felszólított,  hogy válasszam ki valamelyiket,  és 
megtanítja nekem, hogyan kell utánozni.

Több órai gyakorlás után már nekem is egészen jól ment. Roppantul élvezték az 
esetlen kísérleteimet, sőt a könnyük is kicsordult a nevetéstől; az én feszültségem 
pedig elillant, miközben az állathanggal bajlódtam. 



Közöltem  velük,  hogy  ebből  a  szempontból  igazán  döbbenetes  hatású  a 
hangutánzás.  Don  Juan  figyelmeztetett,  hogy  ha  sikerülne  tökéletesítenem  a 
kiáltást,  akkor összeköthetném az erővel, de legalábbis felszabadíthatnám vele a 
feszültségemet,  valahányszor  csak  úgy  hozza  a  szükség.  Javasolta,  hogy  térjek 
nyugovóra, ám féltem elaludni. Egy darabig elüldögéltem velük a konyhai tűzhely 
mellett, aztán váratlanul mély álomba merültem.

Hajnalban ébredtem. Don Genaro az ajtó mellett  aludt,  de velem egy időben 
pattant föl a szeme. Időközben betakartak, és párnaként a zubbonyomat hajtogatták 
a fejem alá. Nyugodt és kipihent voltam. Megemlítettem don Genarónak, mennyire 
kimerültem az éjjel. Bólintott, és együttérzően hozzátette, hogy ő maga is. Mintha 
bizalmas  titkot  árulna  el,  megemlítette,  hogy  don  Juan  sokkal  jobban  elfáradt, 
mivel ő idősebb.

- Mi ketten fiatalok vagyunk - mondta csillogó szemmel. - Ő viszont igencsak 
öreg. Úgy háromszáz éves lehet.

Sietősen felültem. Don Genaro a pokróca alá bújt, és üvöltött a nevetéstől. Ekkor 
lépett a szobába don Juan.

Teljesség és béke lett úrrá rajtam. Ez egyszer semmi nem számított igazán. Úgy 
megkönnyebbültem, hogy sírás környékezett.

Don  Juan  közölte,  hogy  az  elmúlt  éjjel  elkezdtem  a  fényességem  tudatára 
ébredni. Óvott az elkényelmesedéstől mert az könnyen önhittséggé változhat.

- E pillanatban - mondtam - semmit nem akarok megmagyarázni. Nem számít, 
mit csinált velem a múlt éjjel don Genaro.

- Nem csináltam veled semmit! - vágta rá don Genaro. - Nézd, én vagyok az, 
Genaro. A te Genaród! Tapogass meg!

Megöleltem don Genarót, és nevettünk, mint a gyerekek.

Megkérdezte,  nem  tartom-e  különösnek,  hogy  sikerült  megölelnem,  noha 
legutóbbi találkozásunk során hozzá se tudtam érni. Biztosítottam, hogy azoknak az 
ügyeknek már semmiféle jelentőségük nines számomra.

Don Juan figyelmeztetett,  ne ringassam bele  magam túlságosan abba a  hitbe, 
hogy mindent átlátok, és maradéktalanul a jóság mozgat.

- A harcos soha nem hagyja el a helyét.  Ha továbbra is ilyen elégedett  vagy, 
akkor azt a kis erődet is el fogod veszíteni, ami még megmaradt.



- Mit tegyek hát? - tudakoltam.

- Légy önmagad - mondta. - Kételkedj mindenben. Légy gyanakvó!

- De már nem szeretnék így viselkedni, don Juan!

-  A  legkevésbé  sem  számít,  mit  szeretnél.  Csakis  az  számít,  hogy  mit 
használhatsz pajzsként. A harcosnak mindent használnia kell, amihez csak hozzáfér, 
hogy lezárja a megnyíló halálos szakadékot. Következésképp semmi jelentősége, 
ha  nem szeretnél  gyanakvó  lenni,  sem kérdéseket  feltenni.  Egyelőre  nincs  más 
pajzsod. Úgyhogy írj csak, írj, különben meghalsz! Márpedig meglehetősen hülye 
halál diadalmámorban meghalni.

-  Akkor  hogyan  kell  meghalnia  a  harcosnak?  -  utánozta  don  Genaro  a 
hangsúlyomat.

- A harcos nem hal meg könnyen - mondta don Juan. - A halálnak küzdenie kell, 
hogy elragadja. A harcos nem hódol be neki!

Don Genaro hatalmasra meresztette a szemét, aztán kacsintott.

- Tegnap Genaro a lehető legnagyobb jelentőségű dolgot mutatta meg neked - 
folytatta  don  Juan.  -  Nem  ütheted  félre  holmi  szenteskedéssel.  Tegnap  azt 
mondtam, hogy egészen megdöbbentél az alakmás elképzelésétől. Most pedig nézd 
meg  magad.  Már  nem  is  érdekel.  Ez  a  baj  az  emberekkel,  hogy  mindig 
szélsőségekre  ragadtatják  magukat.  Tegnap  még  csupa  kérdés  voltál,  ma  pedig 
csupa elfogadás.

Szóvá  tettem,  hogy  mindig  talál  hibát  a  cselekedeteimben,  függetlenül  attól, 
hogyan teszem.

- Ez nem igaz! - kiáltott fel váratlanul szenvedélyesen. - A harcos  útján nincs 
hiba.  Kövesd,  és  akkor  senki  nem fogja bírálni  a  tetteidet.  Vegyük példaként  a 
tegnapi esetet. Harcosként először kérdéseket kellett volna feltenned - félelem és 
gyanakvás nélkül, aztán hagynod, hogy Genaro megmutassa az álmodó rejtélyét, 
úgy, hogy nem kapálózol ellene, és nem meríted ki magad. Ma az lenne méltó a 
harcoshoz,  hogy  elbizakodottság  és  jámborság  nélkül  felidézed,  amit  tanultál. 
Cselekedj így, és akkor senki nem fog hibát találni benned!

A  hangjából  arra  következtettem,  hogy  mérhetetlenül  bosszantja  az 
ügyetlenségem.  De  rám  mosolygott,  aztán  kuncogott,  mintha  a  saját  szavain 
mulatna.



Azt mondtam, csak visszafogtam magam, mert nem akarok a terhükre lenni a 
faggatózásommal.  Valóban  lenyűgözött,  amit  don  Genaro  tett.  Meg  voltam 
győződve róla - bár ennek már a világon semmi jelentősége -, hogy don Genaro a 
bozótban várta,  amíg don Juan szólítja.  Később aztán kihasználta  a félelmemet, 
hogy zavarba ejtsen. Miután erősen leszorított a földre, nyilván elájultam, és don 
Genaro akkor hipnotizált.

Don Juan érvelése szerint túl erős vagyok ahhoz, hogy így legyőzzenek.

- Akkor viszont mi történt? - kérdeztem.

- Genaro meglátogatott téged, hogy elmondjon neked valami páratlant - monda. - 
Amikor előjött a bozótból, Genaro volt az alakmás. Másként is beszélhetünk róla, 
ami talán jobban megmagyarázná, de erre most nincs lehetőség.

- Miért nincs, don Juan?

- Mert még nem állsz rá készen, hogy az ember teljességéről beszélgess. Addig 
pedig csak azt tudom mondani, hogy ez a Genaro itt nem az alakmás.

Don Genaro felé biccentett, aki vidáman kacsintott.

- A tegnap éjjeli Genaro volt az alakmás, és mint már mondtam, az alakmásnak 
elképzelhetetlen az ereje. Rendkívül fontos, amit megmutatott. Ehhez pedig meg 
kellett érintenie. Az alakmás egyszerűen megragadott a nyakadon, és ugyanazon a 
helyszínen, ahol évekkel ezelőtt legyőzött a szövetséges. Persze kialudtál, mint a 
lámpás. És természetesen behódoltál, mint valami kurafi. Órákba telt, amíg sikerült 
összeraknunk. Eloszlattad az erődet, és nem maradt elég, amikor eljött az idő, hogy 
harcoshoz méltó hőstettet hajts végre.

- Milyen hőstettet, don Juan?

- Genaro azért jött, hogy megmutasson neked valamit: nevezetesen a fénylények 
titkát,  mint  álmodókét.  Tudni  akartál  az  alakmásról;  márpedig  az  az  álmokban 
kezdődik.  De  aztán  azt  kérdezted:  „Mi  az  alakmás?",  és  azt  feleltem,  hogy  az 
alakmás az én. Az én álmodja az alakmást. Ez igazán egyszerű, eltekintve persze 
attól, hogy velünk kapcsolatban semmi sem egyszerű. Az én közönséges álmai talán 
egyszerűek,  de  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  maga  az  én  is  egyszerű.  Ha  sikerül 
megtanulnia alakmást álmodni, az én megérkezik ehhez a félelmetes keresztúthoz, 
és eljön a pillanat, amikor rá kell jönnünk arra, hogy az alakmás álmodja az ént!

Mindent  szavát  lejegyeztem.  Közben  a  mondandója  értelmére  is  igyekeztem 
figyelni, ám nemigen sikerült.



Don Juan megismételte a kijelentéseit.

- A múlt éjszakai lecke, mint mondtam, az álmodóról és az álmodottról szólt, 
vagyis, hogy ki álmodik kicsodát.

- Igen? - hebegtem.

Mindketten kacagni kezdtek.

- Múlt éjjel - folytatta don Juan - majdnem úgy döntöttél, hogy az erő-helyen 
ébredsz fel.

- Mire gondolsz, don Juan?

- Ez lett volna a hőstett. Ha nem hódolsz be ostobán, akkor lett volna elég erőd 
elbillenteni  a mérleget,  és  kétségkívül  halálra  rémültél  volna.  Szerencsére,  vagy 
sajnos, ahogy vesszük, nem volt elég erőd. Voltaképpen hiábavaló zavarodottságra 
vesztegetted az idődet, annyira, hogy az életben maradásra is alig maradt erőd.

Így  tehát,  amint  nyilván  nagyon  is  jól  érted,  behódolni  a  kis  csűrés-
csavarásaidnak nemcsak ostobaság és fölösleges, hanem ártalmas is. Az a harcos, 
aki  kimeríti  magát,  nem  maradhat  életben.  A test  nem  sérthetetlen.  Súlyosan 
megbetegedhettél volna. De nem így történt, mégpedig azért nem, mert Genaro és 
én eltérítettük egyik-másik marhaságodat.

Lassan a szavai hatása alá kerültem.

- A múlt éjjel Genaro átvezetett az alakmás útvesztőjén - folytatta don Juan. - Ezt 
csakis számodra teheti meg. Nem látomás volt, nem is káprázat, hogy láttad magad 
a  földön  feküdni.  Könnyedén  rájöhettél  volna,  ha  nem  hódoltál  volna  ha  a 
szokásaidnak, és akkor azt is tudhattad volna, hogy te magad vagy az álom, akit az 
alakmásod álmodik, ugyanúgy, ahogy te álmodtad őt.

- De miként lehetséges ez, don Juan?

-  Azt  nem  tudjuk.  Csak  azt  tudjuk,  hogy  megtörténik.  Ez  a  mi  titkunk,  a 
fénylények titka. A múlt éjjel két álmot láttál, és bármelyikben felébredhettél volna, 
ám ahhoz sem volt elég erőd, hogy egyáltalán felfogd.

Egy pillanatra rám szegezték a tekintetüket.

- Azt hiszem, most már érti - mondta halkan don Genaro.



A FÉNYLÉNYEK TITKA

Don  Genaro  órák  hosszat  szórakoztatott  bizonyos  lehetetlen  utasításokkal  a 
mindennapi életem vezetésével kapcsolatban. Don Juan azt mondta, legyek nagyon 
figyelmes,  mert  bár  don  Genaro  javaslatai  viccesen  hangzanak,  egyáltalán  nem 
tréfák.

Dél körül don Genaro felállt, és egyetlen szó nélkül elvonult a bozótba. Én is 
azon  voltam,  hogy  felállok,  de  don  Juan  ismét  gyengéden  visszanyomott  a 
helyemre, és ünnepélyes hangon kijelentette, hogy don Genaro mást is akar csinálni 
velem.

- Mire készül? - kérdeztem gyanakodva. - Mit akar tenni velem?

Don Juan biztosított róla, hogy nem kell aggódnom.

- Keresztúthoz közeledsz - mondta. - Olyan keresztúthoz, amelyikhez minden 
harcos elérkezik.

Az a benyomásom támadt, hogy a halálomról beszél. Úgy látszik, megsejtette 
kimondatlan kérdésemet, és jelezte, hogy ne szóljak.

- Ezt most nem fogjuk megvitatni  - mondta.  -  Elégedj meg annyival,  hogy a 
szóban forgó keresztút a varázslók magyarázata. Genaro szerint már készen állsz 
rá.

- És mikor fog beszélni róla?

- Nem tudom. Te vagy a megajándékozott,  ezért  csakis rajtad áll.  Neked kell 
eldöntened az idejét.

- És miért ne lenne jó akár most?

- A döntés nem azt jelenti, hogy tetszőleges időpontot választhatsz - mondta. - 
Azt jelenti, hogy kifogástalanul rendbe kell tenned a szellemedet, és mindent meg 
kell tenned, hogy érdemes légy a tudomásra és az erőre.

-  Ma még némi rejtvényt  kell  megoldanod.  Genaro előre  ment,  és  valahol  a 
bozótban vár ránk. Nem tudjuk, hol, és melyik lesz az a bizonyos időpont, amikor 
el kell mennünk hozzá. Ha meg tudod határozni az indulás időpontját, akkor arra is 
képes leszel, hogy eljuss hozzá.



Megmondtam don Juannak, hogy még csak elképzelni sem tudok olyan embert, 
aki képes ilyen feladványt megoldani.

- Hogyan juthatnék el azért don Genaróhoz, mert bizonyos időpontban indulok? - 
értetlenkedtem.

Don  Juan  elmosolyodott,  és  dúdolni  kezdett.  Láthatóan  szórakoztatta  a 
nyugtalankodásom.

- Ezt a próbát állította eléd Genaro - mondta. - Ha van elég személyes erőd, teljes 
bizonyossággal fogod megállapítani, mikor kell elindulni. Hogy aztán ez a döntés 
hogyan  fog  elvezetni  Genaróhoz,  arra  senki  nem  ismeri  a  választ.  Ha  viszont 
elegendő erővel rendelkezel, azt te magad bizonyítod. - De honnan jövök rá, don 
Juan,  hogy  merre  kell  mennem?  -  Hát,  ezt  bizony nem tudjuk.  -  Úgy  érzem... 
mintha don Genaro húzná a lábam!

- Akkor jobb, ha odafigyelsz - biccentett. - Ha Genaro húzza a lábadat, akkor 
akár ki is ránthatja.

Don  Juan  remekül  mulatott  a  saját  tréfáján.  Nem  tudtam  vele  nevetni. 
Túlságosan is valóságos volt a félelmem don

Genaro váratlan húzásaitól.

- Tudnál adni valamilyen támpontot? - kérdeztem reménykedve.

- Nincs semmiféle támpont! - vágta rá.

- Miért ötölne ki ilyesmit don Genaro?

- Hogy próbára tegyen - felelte. - Mondjuk, nagyon fontos számára, hogy tudja, 
érett vagy-e a varázslók magyarázatára. Ha megoldod a rejtvényt,  akkor nyilván 
elegendő személyes erőd gyűlt össze, és készen állsz. Ha viszont eltolod, annak 
csakis  az  lesz  az  oka,  hogy  nincs  elég  erőd,  és  ebben  az  esetben  a  varázslók 
magyarázatának semmiféle értelme nincs számodra. Én magam azon a véleményen 
vagyok, hogy meg kellene adnunk a magyarázatot, függetlenül attól, megérted vagy 
sem.  Genaro  hagyománytisztelőbb  harcos;  ragaszkodik  az  előírt  sorrendhez,  és 
amíg úgy gondolja, hogy készen állsz, addig nem fogja feladni.

- Akkor miért nem mondod el a varázslók magyarázatát te magad?

- Mert csakis Genaro lehet a segítségedre.

- Miért, don Juan?



- Genaro nem szeretné, hogy megmondjam, miért - felelte. - Még nem.

- Ártalmamra volna, ha megismerném a varázslók magyarázatát? - kérdeztem.

- Nem hiszem.

- Kérlek, don Juan, akkor mondd el!

- Ne gyerekeskedj. Genarónak megvannak a maga pontoselképzelései, és ezeket 
tiszteletben kell tartanunk.

Ellentmondást nem tűrő mozdulattal csendre intett.

Hosszú szünet után megkockáztattam egy újabb kérdést:

- Hogyan oldhatom meg a feladatom, don Juan?

- Fogalmam sincs, tehát tanácsot sem adhatok - vont vállat. - Ez Genaro dolga. Ő 
találta ki a rejtvényt, kifejezetten neked. Minthogy pedig a te üdvödre és hasznodra 
teszi, rád hangolódott, azaz csakis te választhatod ki a megfelelő időpontot. Ő maga 
fog szólítani és vezetni.

- És hogyan hangzik a szólítása?

-  Nem  tudom.  Téged  hív,  nem  engem.  Közvetlenül  az  akaratodat  fogja 
megérinteni. Azaz az akaratoddal kell felismerned a hívást. Genaro azon a nézeten 
van, hogy most kell  megbizonyosodnia a személyes erődről;  hogy rendelkezel-e 
annyival, amennyi működésre serkenti az akaratodat.

Az  akarat  is  azon  fogalmak közé  tartozott,  amiket  don  Juan  kimerítően 
ismertetett, de nemigen sikerült megvilágítania. Azt szűrtem ki a magyarázataiból, 
hogy  az  akarat  a  köldök  tájékáról,  pontosabban  a  köldök  alatti,  hasadéknak 
nevezett láthatatlan nyílásból kisugárzó erő.  Az akaratot  szerinte csak a varázslók 
tudják  igénybe  venni,  és  állítólag  rendkívüli  tetteket  képesek  végrehajtani  a 
segítségével.

Megjegyeztem  don  Juannak,  hogy  igencsak  reménytelen  eset  bármilyen 
megbízhatóan működő részletet találni az életemben.

- Ebben tévedsz -jelentette ki. - Az akarat az elme minden rúgkapálása ellenére 
kifejlődik a harcosban.

- Minthogy don Genaro varázsló, nem állapíthatná meg minden próba nélkül, 
hogy készen állok-e? - puhatolóztam.



- Persze, hogy meg tudná állapítani - bólintott. - De ennek a tudásnak nem lenne 
sem értéke, sem következménye, mivel semmi köze hozzád. Te vagy a tanuló, tehát 
magadnak  kell  a  tudásért  folyamodnod,  nem Genarónak.  Genarót  nem a  maga 
tudása érdekli, hanem a tiéd. Neked kell kitalálnod, működik-e  az akaratod  vagy 
sem.  Nem  könnyű  megtenni.  A  magad  számára  kell  bizonyítanod,  hogy 
folyamodhatsz  a  tudomáshoz,  mint  erőhöz.  Végső  soron  tehát  önmagadat  kell 
meggyőznöd, hogy igenis igénybe tudod venni az akaratodat Ha nem, akkor a mai 
napon  bizony  vereséget  szenvedsz.  Amennyiben  nem tudod  végrehajtani  ezt  a 
feladatot, abból Genaro arra következtet, hogy mégsem állsz készen, függet lenül 
attól, hogy mit lát veled kapcsolatban.

Rossz előérzet kezdett úrrá lenni rajtam.

- És mindez elkerülhetetlen? - kérdeztem.

- Ez Genaro kérése, és teljesíteni kell - mondta eltökélt, de barátságos hangon.

- De mi dolga velem don Genarónak'?

- Még ma rájöhetsz - mondta, és elmosolyodott. Esedeztem don Juannak, hogy 
segítsen ki ebből a kutya

szorítóból,  és  magyarázza  meg  az  egész  rejtélyes  beszélgetést.  Nevetett, 
megpaskolta a mellkasomat, és elsütött egytréfát a mexikói súlyemelőről, akinek 
csak úgy dagadoztak a mellizmai, de nem végezhetett nehéz fizikai munkát, a háta 
ugyanis gyenge volt.

- Nézd ezeket az izmokat - mondta. - Nemcsak mutogatásra valók!

- Az izmaimnak semmi közük ahhoz, amiről beszélsz - jelentettem ki harciasan.

- Dehogynem - felelte. - Inkább a test legyen tökéletes, mint az akarat.

Don  Juan  ismét  eltérítette  a  vizsgálódásom  irányát.  Nyugtalanság  és 
elégedetlenség fogott el.

Felálltam, a konyhába mentem, és ittam egy kis vizet.  Don Juan követett,  és 
javasolta,  hogy  próbálkozzak  meg  azzal  az  állati  kiáltással,  amire  don  Genaro 
tanított. A ház mellé ballagtunk; letelepedtem egy farakásra, és a hang hallatásába 
merültem.  Don  Juan  itt-ott  helyesbített,  és  tanácsokat  adott  a  légzésemre 
vonatkozóan; mindezek eredményeként sikerült tökéletesen ellazulnom.

Visszatértünk a verandára, és ismét leültünk. Bevallottam, hogy időnként torkig 
vagyok magammal, amiért olyan ügyefogyott vagyok.



-  Nincs  semmi  baj  azzal,  hogy  ügyefogyottnak  érzed  magad  -  legyintett.  - 
Mindannyiunknak  ismerős.  Emlékezz  csak,  egy  örökkévalóságot  töltünk  el 
gyámoltalan gyermekként. Már említettem, hogy c pillanatban olyan vagy, mint a 
gyermek,  aki  nem tud  egyedül  kikelni  az  ágyából,  egyáltalán,  semmit  nem tud 
megtenni a maga erejéből. Genaro kisegít a bölcsődből, mondjuk, felemel. De a 
gyermek cselekedni akar, és mert  nem tud, hát panaszkodik. Nincs ebben semmi 
rossz, de az már egy másik kérdés, ha teljesen átadod magad a tiltakozásnak és a 
panaszkodásnak.

Azt javasolta, kérdezősködjek bátran, amíg jobb hangulatba nem kerülök.

Eltűnődtem, mit kérdezhetnék. Don Juan kigöngyölt egy gyékényszőnyeget, és 
felszólított,  hogy  üljek  rá.  Azután  megtöltött  vízzel  egy  kivájt  tököt,  és  a 
cipelőhálóba  tette.  Összességéhen  olyan  előkészületeket  tett,  mintha  utazásra 
készülne. Aztán ismét letelepedett, és a szemöldöke mozdulatával nógatott, hogy 
kezdjem a kérdezősködést.

Megkértem, beszéljen a pilléről.

Hosszú, fürkésző pillantást vetett rám és kuncogott.

- Az bizony szövetséges - mondta. - Tudod te azt jól.

- De valójában mi az a szövetséges, don Juan?

-  Lehetetlen  megmondani  egész  pontosan,  mi  a  szövetséges,  ahogy  azt  sem 
tudjuk megmondani, hogy pontosan micsoda, mondjuk egy fa.

- A fa élő szervezet - vágtam rá.

-  Hát  ezzel  nem  mondtál  valami  sokat  -  biggyesztette  az  ajkát.  -  Én  is 
mondhatnám, hogy a szövetséges egy erő, egy feszültség. Ahogy azt már mondtam 
is neked, ám az az igazság, mindez nem sokat mond a szövetségesről.

-  Ugyanúgy,  mint  a  fa  esetében,  egyetlen  módon  lehet  megtudni,  mi  is  a 
szövetséges,  ha  megtapasztalod.  Az  évek  során  sokat  küszködtem,  hogy 
felkészítselek a nagy jelentőségű találkozóra a szövetségessel. Talán nem vagy a 
tudatában,  de  az  is  évekbe  telt,  míg  felkészültél  a  fával  történő  találkozásra. 
Pontosan ilyen a  szövetségessel  való  találkozás.  A tanítónak apránként,  lépésről 
lépésre kell megismertetnie a tanítványát a szövetségessel. Az évek során rengeteg 
ismereted halmozódott fel róla,  és ezt az ismeretet most átülteted a gyakorlatba, 
hogy megtapasztald ugyanúgy, ahogy a fát is megtapasztalod.

- Nem tudok róla, hogy ezt tenném, don Juan.



-  Az  elméd  nincs  is  a  tudatában,  mert  nem  tudja  elfogadni  a  szövetséges 
lehetőségét. Szerencsére nem ebből a gondolkozásmódból áll össze "a szövetséges. 
A test  felel  érte.  Számos  alkalommal  észlelted  a  szövetségest,  és  mindezek  az 
észlelések  eltárolódtak  a  testedben.  Ezeknek  a  daraboknak  az  összessége  a 
szövetséges. Nem tudom másként elmagyarázni.

Azt mondtam, képtelen vagyok felfogni, hogy a testem önmagától cselekszik, 
mintha az értelmemtől különálló, független lény volna.

- Nem is az, de mi azzá tettük - mondta. - Az értelmünk kisszerű, és örökösen 
hadilábon áll  a testünkkel.  Ez természetesen csak egyfajta megfogalmazás,  de a 
tudomás emberének abban áll a diadala, hogy összekapcsolja ezt a kettőt. Minthogy 
te nem vagy a tudomás embere, a tested olyan dolgokat tesz, amiket nem tudsz 
felfogni, és a szövetséges is ezek közé tartozik. Nem őrültél meg, nem is álmodtál, 
amikor azon az éjszakán pontosan itt észlelted a szövetségest.

Faggattam arról a rémisztő elképzelésről, amit ő és don Genaro plántáltak belém, 
hogy a szövetséges az a lény, aki egy kis völgy szélén vár rám az észak-mexikói 
hegyekben.  Azt  mondták,  előbb  vagy  utóbb  sor  kerül  a  találkozóra  a  szö-
vetségessel, és akkor meg kell birkóznom vele.

-  Ezek  is  csak  szavak,  hogy  beszélhessünk  azokról  a  titkokról,  melyekre 
valójában nincsenek szavaink - mondta don Juan. - Genaro és én azt mondtuk, hogy 
annak a síkságnak a szélén vár rád a szövetséges.  Ez a kijelentés igaz,  de nem 
ugyanaz a jelentése, mint amit te akarsz adni neki. Az biztos, hogy a szövetséges 
vár rád, de szó sincs arról, hogy valamely meghatározott síkság szélén várna. Itt is 
lehet, vagy ott, vagy bárhol másutt. A szövetséges vár rád, ahogy a halál is vár rád: 
mindenütt és sehol.

- Miért vár a szövetséges?

- Amiért a halál is vár - mondta -, mert megszülettél. Nincs lehetőség bővebb 
magyarázatra.  Előbb  meg  kell  tapasztalnod  a  szövetségest.  Észlelned  kell,  és 
felfognod  teljes  erejében,  és  azután  a  varázsló  magyarázata  fényt  vethet  rá. 
Mindeddig volt annyi erőd, hogy legalább egyetlen részletet kideríts: a szövetséges 
egy pille.

Néhány  évvel  ezelőtt  elmentünk  kettesben  a  hegyek  közé,  és  megküzdöttél 
valamivel.  Akkor  nem  állt  módomban  megmondani,  hogy  mi  történt;  különös 
árnyat láttál ide-oda repülni a tűz előtt. Te magad mondtad, hogy olyan, mint  egy 
pille; bár nem tudtad, miről beszélsz, teljes mértékben helyt álló volt a meglátásod, 
az árnyék valóban pille volt. Aztán egy másik alkalommal valami úgy megrémített, 
hogy majd elment az eszed, mikor elaludtál a tűz előtt. 



Figyelmeztettelek,  hogy  ne  aludj  el,  de  te  ügyet  sem vetettél  a  figyelmezte-
tésemre; ez aztán kiszolgáltatott a szövetségesnek, és a pille a nyakadra lépett. Sose 
fogok rájönni, hogyan maradtál életben. Akkor nem mondtam, de már lemondtam 
az életedről. Igazán súlyos baklövés volt!

Attól  kezdve  minden  alkalommal,  amikor  a  hegyekben,  vagy  a  sivatagban 
jártunk, a pille mindig követett bennünket, még ha nem is vetted észre. Mindent 
összevéve, tehát elmondhatjuk, hogy számodra a pille a szövetséges. Azt azonban 
nem állíthatom,  hogy  valóban  pille,  úgy,  ahogy  a  pilléket  ismerjük.  Ha  éppen 
pillének  nevezzük,  az  megint  csak  fogalmazás  kérdése,  hogy  valamiképpen 
kiragadjuk a felfoghatatlanságból.

- Számodra is pille a szövetséges? - kérdeztem.

- Nem. Személyenként változó, miként észleli az ember a szövetségest.

Megemlítettem,  hogy  visszajutottunk  oda,  ahonnan  elindultunk:  semmit  nem 
mondott arról, micsoda valójában a szövetséges.

- Semmi szükség rá, hogy zavarba ess - mondta. - A zavar csak afféle hangulat, 
amibe az ember  beleeshet,  de ugyanúgy ki  is  kászálódhat  belőle.  E pillanatban 
nincs mód semminek a kiderítésére. Talán még ma sor kerül rá, hogy részletesen is 
számba  vegyük  mindezeket  a  kérdéseket;  rajtad  áll.  Pontosabban  a  személyes 
erődön.

Egyetlen  szót  sem szólt  többet.  Egészen  feldúlt  a  félelem,  hogy  nem fogom 
kiállni a próbát. Don Juan a háza mögé vezetett, és leültetett egy gyékényszőnyegre 
az öntözőcsatorna mellett. A víz olyan lassan mozgott, hogy szinte mozdulatlannak 
látszott.  Rám  parancsolt,  hogy  üljek  csendben,  függesszem  fel  a  belső 
párbeszédemet, és figyeljem a vizet. Mint mondta, évekkel ezelőtt felfedezte, hogy 
van bizonyos érzékenységem a víztömegekre, ami igen előnyös a rám váró kísérlet 
szempontjából. Megjegyeztem, hogy nem rajongok különösebben a víztömegekért, 
bár kétségkívül nem is taszítanak. Helyeselt: pontosan ezért hasznos számomra a 
víz, tudniillik, hogy alapjában véve közömbös vagyok iránta. Feszült körülmények 
között a víz nem ejt csapdába, de nem is taszít el.

Letelepedett a jobbomra, és biztatott, hogy vágjak bele; ne féljek, mert ha úgy 
hozza a szükség, a segítségemre siet.

Egy  pillanatra  elfogott  a  félelem.  Ránéztem,  további  utasításokat  vártam. 
Erőteljesen a víz felé fordította a fejem, és utasított, hogy folytassam. Elképzelni 
sem tudtam,  mit  kellene  folytatnom, így  végül  egyszerűen  elengedtem magam. 
Ahogy a vizet szemléltem, nádat pillantottam meg a túloldalon. 



Akaratlanul is a nádon nyugtattam életlenre állított tekintetem. A nádat szelíden 
rezegtette a lassú áramlás. A víz színe a sivatagot idézte. Észrevettem, hogy a nád 
körül úgy fodrozódik a víz, mintha barázdák vagy hasadékok húzódnának a sima 
felszínen.  Az egyik pillanatban a  nádszálak hatalmassá váltak,  a víz okkersárga 
tükörként feszült, majd másodpercek alatt elalhattam, vagy talán olyan észlelési ál-
lapotba  kerültem,  melyhez  foghatót  mindaddig  nem  ismertem.  Talán  az  fedi 
legpontosabban a benyomásomat, hogy elaludtam és csodálatos álmot láttam.

Úgy éreztem, a végtelenségig folytathatnám, de szándékosan abbahagytam, így 
tudatos belső párbeszédbe kezdtem magammal.

Kinyitottam a szemem. A gyékényszőnyegen feküdtem. Don Juan néhány lábbal 
arrébb ült.  Az álmom olyan lenyűgöző volt,  hogy azonnal  be akartam számolni 
róla. Jelezte, hogy maradjak csendben. A kezében tartott ágacskával két hosszúkás 
árnyékra  mutatott,  melyeket  a  sivatagi  bozót  egy-egy  gallya  vetett  a földre. 
Ágacskájának  végével  követte  az  egyik  árny  körvonalait,  mintha  körülrajzolná, 
aztán a másikkal is megtette ugyanezt;  az árnyékok nagyjából egy láb hosszúak 
voltak, és több mint egy hüvelyk szélesek; öt-hat hüvelyk távolságra húzódhattak 
egymástól.  Az ágacska  mozgása  elmosódottá  tette  a  látásomat,  és  azon  kaptam 
magam,  hogy  bandzsítva  szemlélek  négy  hosszú  árnyékot;  két  árnyék  középen 
hirtelen  egybeolvadt,  és  ezzel  megteremtette  a  mélység  érzetét.  Az  árnyékban 
valami megmagyarázhatatlan öblösödés és tömeg tűnt fel, olyan jellegű, mint egy 
átlátszó cső, valamilyen ismeretlen anyagból készült hengeres rúd. Tudtam, hogy 
bandzsítok,  mégis  úgy  tűnt,  mintha  egyetlen  pontra  összpontosítanék,  olyan 
kristálytisztán tárult elém a látvány. Ha mozgattam a szemem, akkor sem oszlott 
szét a kép.

Tovább  figyeltem.  Különös  kényszert  éreztem  megmerítkezni  a  jelenetben. 
Mintha  vonzott  volna,  vagy  mintha  húzott  volna  magához,  ugyanakkor  valami 
felmerült bennem, és félig tudatos párbeszédbe kezdtem; szinte azonnal a tudatára 
ébredtem a környezetemnek a mindennapi élet világában.

Don Juan figyelt. Tanácstalannak látszott. Megkérdeztem, történt-e valami baj. 
Nem  válaszolt.  Segített  leülnöm,  és  csak  akkor  ébredtem  rá,  hogy  a  hátamon 
fekszem, és Don Juan fölém hajol.

Az első vágyam az volt, hogy elmondom neki, láttam az árnyékokat a földön, 
miközben az égre néztem, de a számra tette a kezét. Csendben ültünk egy darabig. 
Gondolataim sem támadtak. Tökéletes béke honolt bennem, majd egészen hirtelen 
ellenállhatatlan  kényszer  fogott  el,  hogy  fölkeljek,  és  bemenjek  a  bozótba 
megkeresni don Genarót.



Tettem egy kísérletet, hogy beszéljek don Juannal, aki előreszegezte az állát, és 
összeszorította az ajkát, figyelmeztetve, hogy nem szólalhatok meg. Megpróbáltam 
ésszerűen  felmérni  a  helyzetemet;  ám annyira  élveztem a  békémet,  hogy  nem 
akartam logikai megfontolásokkal vesződni.

Egy percnyi csend után ismét parancsoló szükségét éreztem, hogy elinduljak a 
bozótba. Egy ösvényt követtem. Don Juan mögém szegődött, mintha én lennék a 
vezető.

Hozzávetőleg egy órán át vándoroltunk. Továbbra sem kavarogtak gondolatok a 
fejemben. Aztán domboldalra értünk; don Genaro ott üldögélt egy sziklafal pereme 
alatt.  Kitörő örömmel,  lelkesen ordítva  üdvözölt;  az  ordításra már  csak azért  is 
szükség  volt,  mert  nagyjából  egy  ötven  láb  magasan  kiugró  sziklapárkányon 
tartózkodott. Don Juan leültetett, aztán mellém telepedett.

Don  Genaro  elmagyarázta,  hogy  megtaláltam,  mert  hanggal  vezetett.  Alig 
mondta  ki,  rájöttem,  hogy  valóban  hallottam  különös  hangot,  amelyről  azt 
gondoltam, hogy csak az én fülemben zümmög; inkább testi állapotnak sejlett, egy 
hang érzetének, túl a tudatos mérlegelések és meghatározások birodalmán.

Azt hittem, hogy don Genaro valamilyen kis eszközt tart a hal kezében; onnan, 
ahol ültem, nem ismertem fel. Olyasminek látszott, mint egy doromb; azzal keltette 
azt a halk, különös, gyakorlatilag észrevehetetlen hangot. Még egy percig Játszott, 
mintha  időt  hagyna,  hogy  teljes  egészében  felfogjam,  amit  mondott.  Azután 
felmutatta a bal kezét. Semmiféle hangszert nem tartott benne. Csak azért tűnt úgy, 
mintha valamilyen hangszeren játszana, mert a szája elé tartotta a kezét; a hangot 
valójában az ajkával és a bal keze belső élével hozta létre.

Don  Juanhoz  fordultam  megmagyarázni,  miként tett  bolonddá  don  Genaro. 
Gyors  mozdulatot  tett,  és  az  mondta,  ne  beszéljek,  de  odaadóan  figyeljek  don 
Genaro szavaira. Visszafordultam, és don Genaróra pillantottam, de ő már nem volt 
a helyén. Úgy véltem, nyilván lemászott. Vártam néhány percig, mikor bukkan fel a 
bokrok  mögül.  A különös  alakzat,  amin  állt,  afféle  párkányzat  volt  a  meredek 
sziklafal  oldalán.  Csak  néhány  másodpercre  vehettem le  róla  a  tekintetem.  Ha 
feljebb mászik, észre kellett volna vennem, mielőtt eléri a sziklafal tetejét, és ha 
lemászott volna, ugyancsak láttam volna a helyemről.

Don Juanhoz fordultam, és don Genaro hollétéről kérdezősködtem. Azt felelte, 
még a sziklapárkányon áll. Amennyire meg tudtam ítélni, egyetlen lélek sem állt 
ott, de don Juan makacsul ismételgette, hogy don Genaro a sziklán látható.

Nem úgy nézett ki, mint aki tréfál. Állhatatos és elszánt volt a tekintete. Élesen 
odavetette, hogy az érzékeim nem megfelelőek don Genaro tetteinek értékelésére. 



Rám parancsolt,  hogy  azonnal  függesszem fel  a  belső  párbeszédet.  Egy  percig 
viaskodtam, és kezdtem becsukni a szemem. Don Juan nekem dőlt, és megrázta a 
vállamat. Azt suttogta, hogy a szememet a sziklapárkányon kell tartanom.

Elfogott  az  álmosság,  és  úgy  hallottam  don  Juan  szavait,  mintha  nagyon 
messziről érkeznének. Gépiesen a sziklapárkányra pillantottam: don Genaro ismét 
ott volt. De ez sem érdekelt. Félig tudatosan vettem észre, hogy egyre nehezebben 
lélegzem.  Mielőtt  bármit  is  gondolhattam  volna  felőle,  don  Genaro  leugrott  a 
földre.  Ez  a  tett  sem keltette  fel  az  érdeklődésemet.  Odajött  hozzám,  és  a  bal 
karomnál  fogva  segített  felállni;  a  másik  karomat  don  Juan  fogta.  Azután  don 
Genaro  segített  járkálni.  Suttogott  valamit  a  fülembe,  de  képtelen  voltam 
megérteni,  és  hirtelen  éreztem,  hogy  valami  egészen  különös  módon  húzza  a 
testemet;  megragadott,  hogy  úgy  mondjam a  gyomrom bőrénél,  és  felhúzott  a 
párkányra,  vagy  talán  egy  másik  sziklára.  Egy  pillanatra  felismertem,  hogy  a 
sziklán vagyok. Megesküdtem volna rá, hogy a sziklapárkány az; a kép azonban 
olyan homályos volt, hogy nem tudtam részletesen megvizsgálni. Aztán éreztem, 
valami meginog bennem, és hanyatt estem. Enyhe fájdalmat éreztem, vagy inkább 
csak afféle fizikai kényelmetlenséget. Majd arra eszméltem, hogy don Juan beszél 
hozzám. Nem értettem, mit mond. Nagy erőfeszítéssel az ajkára összpontosítottam 
a  figyelmemet.  Álomszerű  érzésem  támadt;  megpróbáltam  szétszakítani  a  rám 
záruló  filmszerű  hártyát,  miközben  don  Juan  kívülről  igyekezett  letépni.  Végül 
elpukkant, és hallhatóvá váltak don Juan szavai, az értelmük pedig kristálytisztává. 
Rám parancsolt,  hogy  a  magam erejéből  merüljek  a  felszínre.  Kétségbeesetten 
küzdöttem,  hogy  visszanyerjem  a  józanságomat;  nem  jártam  sikerrel.  Egészen 
tudatosan  csodálkoztam,  hogyan  kerülhettem ilyen  nagy  bajba.  Kétségbeesetten 
küzdöttem, hogy legalább önmagammal beszélhessek.

Don  Juanon  látszott,  hogy  tisztában  van  a  nehézségeimmel.  Nógatott,  hogy 
próbálkozzak  erősebben.  Ám  valami  odakint  megakadályozott,  hogy 
visszazökkenjek ismerős belső párbeszédembe. Mintha egy idegen, ismeretlen erő 
álomittassá és közömbössé tett volna.

Harcoltam ellene, amíg akadozni nem kezdett a lélegzetem. Hallottam, hogy don 
Juan  beszél  hozzám.  A testem  akaratlanul  kicsavarodott  a  feszültségtől.  Úgy 
éreztem,  mintha  halálos  csapdában  lennék,  összezárva  valamivel,  ami  meg-
akadályozza lélegzésemet. Nem féltem, inkább ellenállhatatlan düh hatalmasodott 
el rajtam. Olyan magasságokba csapott a haragom, hogy morogtam és üvöltöttem, 
mint egy állat. Aztán lélegzetelállító lökés ért, és ez azonnal leállított. Ismét tudtam 
lélegzetet  venni,  majd  rádöbbentem,  hogy  don  Juan  egy  töknyi  vizet  öntött  a 
gyomromra és a nyakamra.



Segített felülni. Don Genaro a párkányon állt. A nevemet kiáltotta, aztán leugrott 
a földre. Láttam, amint lezuhan vagy ötven láb magasból, és elviselhetetlen érzés 
kavargott a köldököm tájéka körül; ugyanazt az érzést, amit a zuhanásos álmokban 
tapasztal az ember.

Don  Genaro  odajött,  és  mosolyogva  megkérdezte,  tetszett-e  a  szökkenése. 
Sikertelenül próbáltam mondani valamit. Don Genaro ismét a nevemen szólított.

- Carlitos! Figyelj rám! - mondta.

Négyszer-ötször  meglendítette  a  karját,  mintha  lendületet  gyűjtene,  aztán 
kiugrott  a  látómezőmből,  legalábbis  így  gondoltam;  vagy  valami  egészen  mást 
hajtott végre, amire nincsenek szavaim. Alig öt-hat lábnyira állt tőlem, aztán eltűnt, 
mintha valamilyen ellenállhatatlan erő ragadta volna magával

Közömbösséget és fáradtságot éreztem, és nem kívántam sem gondolkodni, sem 
beszélgetni magammal. Nem féltem, de megmagyarázhatatlan szomorúság fogott 
el. Zokogni akartam. Don Juan többször is megütögette a fejem búbját, és jóízűen 
nevetett, mintha csak tréfa lett volna mindaz, ami történt. Aztán rám szólt, hogy 
beszéljek  magammal,  mert  ilyenkor  múlhatatlanul  fontos  a  belső  párbeszéd. 
Hallottam, ahogy rám parancsol: Beszélj! Beszélj!

Akaratlan görcs rántotta össze az izmokat az ajkam körül. Mozgott a szám, de 
egyetlen hangot sem tudtam kipréselni. Emlékeztem rá, don Genaro pontosan így 
mozgatta az ajkát, amikor bohóckodott, és szerettem volna magam is így szólni: 
Sehogy sem akar szólni a szűni. Igyekeztem kiejteni a szavakat, az ajkam azonban 
csak fájdalmasan eltorzult. Don Juan szinte összecsuklott a nevetéstől. Ragadósnak 
bizonyult a vidámsága, és vele kacagtam. Végül segített felállni.  Megkérdeztem, 
visszajött-e don Genaro. Azt felelte, hogy don Genarónak aznapra éppen elég volt 
belőlem.

- Majdnem megtetted -jelentette ki don Juan.

A földből rakott tűzhely mellett ültünk. Ragaszkodott hozzá, hogy egyek. Nem 
voltam éhes,  sem fáradt.  Szokatlan  mélabú  vett  erőt  rajtam;  távolinak  éreztem 
magamtól a nap eseményeit. Don Juan a kezembe nyomta a jegyzetfüzetemet, és 
egy  végső  erőfeszítést  tettem,  hogy  visszanyerjem  a  szokásos  állapotomat. 
Lejegyeztem néhány  észrevételt,  és  apránként  kezdtem visszatalálni  megszokott 
önmagamhoz. Mintha felemeltek volna egy fátylat; egyszer csak újra az érdeklődés 
és a zavarodottság ismerősen kavargó érzései közepette találtam magam.

- Jó, jó - mondta don Juan, és megpaskolta a fejemet. - Megmondtam, hogy a 
harcos igazi művészete a rémület és a csodálkozás egyensúlyban tartása.



Don Juan tőle szokatlan hangulatban volt. Már-már idegesnek, sőt, nyugtalannak 
látszott. Azt a benyomást keltette bennem, hogy csak nagy önuralommal képes a 
szokásos higgadtsággal beszélni. Azt hittem, a varázslók magyarázatára készít fel, 
és ettől magam is egészen felajzott lettem. Különösen csillogott a szeme, amit csak 
egész ritka alkalmakkor tapasztaltam. Miután beszámoltam neki, mit tartok a furcsa 
viselkedéséről, közölte, hogy én töltöttem el örömmel, és boldog, hogy harcosként 
részt  vehet  embertársai  diadalában.  Szerinte  sajnos  még  nem  állok  készen  a 
varázslók  magyarázatára,  annak  ellenére  sem,  hogy  sikeresen  megoldottam don 
Genaro rejtvényét.  Azt  bizonygatta,  hogy amikor leöntött  vízzel,  valójában  már 
haldokoltam,  és  az  egész  teljesítményem  veszendőbe  ment  volna,  don  Genaro 
utolsó támadását ugyanis úgysem tudtam volna elhárítani.

- Olyan volt Genaro ereje, mint a dagály, ami elönt és magával ragad - mondta.

- Don Genaro bántani akart? - csodálkoztam.

-  Dehogy  -  mondta.  -  Genaro  segíteni  akar  neked.  Ám  az  erő  csak  erővel 
találkozhat. Próbára tett, és kudarcot vallottál.

- De hát megoldottam a rejtvényét, nem igaz?

- Az remekül sikerült - mondta. - Olyan jól, hogy Genaro azt hitte, képes leszel a 
harcoshoz méltó hőstettre is. És mi tagadás, majdnem végre is hajtottad. Ezúttal 
azonban nem a behódolás buktatott el.

- Akkor micsoda?

- Túlságosan türelmetlen és erőszakos vagy; nem engedted el magad, és nem 
mentél  el  Genaróval,  hanem harcolni  kezdtél  vele.  Nem győzheted  le;  erősebb 
nálad.

Don  Juan  azután  ellátott  néhány  tanáccsal  és  javaslattal  az  emberi 
kapcsolataimra vonatkozóan. Megjegyzései szorosan kötődtek don Genaro korábbi, 
tréfásan előadott intelmeihez. Beszédes hangulatban volt, és külön kérdés nélkül is 
magyarázni kezdte, mi játszódott le az utolsó két esetem során.

- Mint tudod - mondta -, a varázslónak a belső párbeszéde jelenti a kulcsot. Ha a 
harcos  megtanulja  felfüggeszteni,  minden  lehetségessé  válik;  a  leghihetetlenebb 
elképzelések  is  megvalósíthatóak  lesznek.  Az  átjárót  mindazon  rejtelmes  és 
titokzatos élményhez,  amit  nemrégiben átéltél,  az  nyitotta  meg,  hogy fel  tudtad 
függeszteni az önmagaddal folytatott beszélgetést.



 Így teljes éberséggel láthattad a szövetségest, Genaro alakmását, az álmodót és 
az álmodottat, és ma kis híján megismerted önmagad teljességét is; ez lett volna az 
a  hőstett,  amire  Genaro  számított.  Mindezt  a  felhalmozott  személyes  erő  teszi 
lehetővé. Mikor legutóbb itt  jártál,  ritka szerencsés előjelet  fedeztem fel. Ahogy 
megérkeztél, felfigyeltem rá, hogy a közelben ólálkodik a szövetséges; először halk 
lépteit hallottam, aztán láttam a pillét, amint rád néz, mikor kiszállsz az autóból. A 
szövetséges  mozdulatlanul  figyelt  téged.  Ez  volt  a  lehető  legjobb  előjel.  Ha  a 
szövetséges  izgatott  lett  volna,  ha  nyugtalanul  járkál  ide-oda,  akkor  másként 
alakultak  volna az események.  Sokszor észrevettem már  a szövetségest,  amikor 
barátságtalan érzelmeket táplál irányodban, ezúttal azonban kifejezetten jó volt az 
előjel,  és tudtam, hogy a szövetséges elhozza számodra a tudomás egy szeletét. 
Ezért mondtam, hogy találkozód van a tudomással - régóta esedékes találkozód a 
pillével.  Számunkra  felfob  hatatlan  okokból  a  szövetséges  pille  alakjában 
nyilvánult meg neked.

- Azt mondtad, hogy a szövetséges alaktalan, és az ember csak a hatásait tudja 
megítélni - vetettem közbe.

-  Így  igaz  -  helyeselt.  -  De  a  szövetséges  pilleként  mutatkozik  meg  a 
szemlélőknek,  akik  a  társadul  szegődtek:  Genarónak  és  nekem.  Számodra  a 
szövetséges  csupán  hatás,  érzés  a  testedben,  egy  hang,  vagy  a  tudomás  arany 
hímpora.  Viszont  azzal,  hogy  a  pille  alakját  választotta,  a  szövetséges  valami 
nagyon fontosat mond el Genarónak és nekem. A pillék a tudomás közvetítői,  a 
varázslók barátai és segítői. Genaro éppen azért fordít rád annyi figyelmet, mert a 
szövetséges pille alakjában jelent meg.

Amikor  találkoztál  a  pillével,  az  számodra  igazi  találkozásnak  bizonyult  a 
tudomással. Megismerted a pille szólítását, érezted szárnyának arany hímporát, de 
mindenekfölött  azon  az  éjjelen  láttad  először,  és  tanulta  meg  a  tested,  hogy 
fénylények vagyunk. Ám még nem sikerült  a  helyére tenned az életedben ezt  a 
rendkívüli eseményt. Genaro elsöprő erővel és világossággal mutatta meg neked, 
hogy érzés vagyunk, és amit a testünknek hívunk, az valójában egy nyaláb fénylő 
fonal, aminek minden darabja egyenként is tudatossággal rendelkezik.

Az  elmúlt  éjjel  ismét  visszatértél  a  szövetséges  védnöksége  alá.  Amint 
megérkeztél, rögtön tudtam, hogy szólnom kell Genarónak, magyarázza meg neked 
az álmodó és az álmodott rejtélyét. Aztán, mint mindig, azt hitted, becsaplak; pedig 
Genaro  nem  a  bokrok  között  rejtőzött.  Miattad  jött,  még  ha  az  értelmed 
berzenkedik is ellene. 



Don Juan magyarázatának valóban ezt  a részét  fogadtam el  a legnehezebben. 
Képtelen voltam befogadni. Megjegyeztem, hogy szerintem don Genaro a lehető 
legvalódibb volt, és erről a világról való.

- Minden valódi és erről a világról való, amit ez idáig láttál - jelentette ki don 
Juan.  -  Nincs  másik  világ.  A  te  botladozó  észjárásod  jellemző  behódolás  a 
részedről,  és  ez  a  tulajdonságod  nem  gyógyítható  magyarázatokkal.  Így  aztán 
Genaro ma közvetlenül a testedet szólította meg. Ha alaposan végiggondolod, mit 
tettél, rá fogsz jönni, hogy a tested rakta össze a dolgokat a legdicséretesebben. Az 
öntözőcsatornánál  sikerült  elkerülnöd,  hogy  belemerülj  a  látomásaidba. Ritka 
önfegyelmet és közömbösséget tanúsítottál, ahogy egy harcosnak kell; nem hittél 
semmit, mégis hatékonyan cselekedtél, és ilyenformán képes voltál követni Genaro 
hívását. Valóban teljesen egyedül, a segítségem nélkül találtad meg.

- Mikor megérkeztünk a sziklapárkányhoz, elteltél erővel, és láttad Genarót ott 
állni,  ahol már sok varázsló állt  hasonló indíttatásból.  Leugrott  a párkányról,  és 
odament hozzád. Maga volt az erő. Ha továbbra is úgy cselekszel, mint az árok 
mellett,  akkor  olyannak  látod,  amilyen  valójában:  fénylénynek.  Te  azonban 
megrémültél,  különösen,  amikor  Genaro  megugratott.  Annak  az  ugrásnak 
önmagában is elegendőnek kellett volna lennie, hogy túlrepítsen a saját határaidon. 
De nem volt elég erőd, és hanyatt estél az észjárásod világába. Aztán persze halálos 
csatába  keveredtél  önmagaddal.  Valami  benned,  az  akaratod  el  akart  menni 
Genaróval, míg az értelmed szembeszállt vele. Ha nem siettem volna a segítséged-
re, akkor most az erő-helyen feküdnél holtan és eltemetve. De a végkimenetel egy 
pillanatig még az én segítségemmel is erősen kétséges volt.

Percekig hallgattunk; vártam, hogy folytassa. Végül megkérdeztem:

- Don Genaro felugrasztott a sziklapárkányra?

- Nem abban az értelemben persze, ahogy te használod az ugrás szót - intett. - 
Ezek is csak szavak, és mint ilyenek, félrevezetők. Amíg úgy gondolkozol, hogy 
szilárd tested van, addig nem fogod fel, miről beszélek.

Majd  egy  nagyjából  két  négyzetlábnyi  területre  kis  hamut  szórt  a  földre,  a 
lámpás  mellé,  és  az  ujjával  felvázolt  egy ábrát,  melyen  egyenes  vonalak  nyolc 
pontot kötöttek össze. Rajzolt már hasonlót évekkel ezelőtt;  így próbálta megér-
tetni, nem érzékcsalódás játszadozott velem, amikor úgy láttam, hogy ugyanaz a 
levél kétszer esik le ugyanarról a fáról.

A  hamuba  rótt  ábrán  két  csomópontot  lehetett  elkülöníteni;  az  egyiket 
értelemnek, a másikat akaratnak nevezte. Az akarat közvetlenül összekapcsolódott 
a beszédnek nevezett ponttal. 



A beszéden  át  az  értelem  közvetetten  kapcsolódott  három másik  ponthoz,  az 
érzéshez,  az álmodáshoz  és a  látáshoz.  A másik központ,  az akarat  közvetlenül 
kapcsolódott  az  érzéshez,  az  álmodáshoz  és  a  látáshoz;  de  csak  közvetetten  az 
értelemhez és a beszédhez.

Megjegyeztem, hogy ez az ábra eltér az évekkel ezelőttitől.

- A külső formának nincs jelentősége - vont vállat. -

Ezek a pontok az emberit jelképezik, és számtalan módon le lehetne rajzolni.

- Ezek jelképezik az emberi testét? - tudakoltam.

- Ne nevezd a testnek! Nyolc pont egy fénylény fonalain.  A varázsló szerint, 
amint az ábrán láthatod, az ember mindenekelőtt akarat, mert az akarat közvetlenül 
kapcsolódik három ponthoz, az érzéshez,  az álmodáshoz  és  a látáshoz; az  ember 
továbbá értelem. Tulajdonképpen ez is központ, ha kisebb is az akaratnál: csak a 
beszéddel kapcsolódik össze.

- És az a két pont, don Juan?

Rám nézett és elmosolyodott.

-  Sokkal  erősebb  vagy,  mint  amikor  először  beszélgettünk  erről  az  ábráról  - 
jelentette ki. - Ahhoz azonban még nem vagy elég erős, hogy megismerd mind a 
nyolc pontot. Egy nap Genaro a másik kettőt is megmutatja neked.

- Mindenkinek megvan ez a nyolc pontja, vagy csak a varázslóknak?

-  Ezt  a  nyolc  pontot  mindannyian  magunkkal  hozzuk a  világra.  Kettőről,  az 
értelemről  és  a  beszédről  mindenki  tud.  Az  érzés  mindig  bizonytalan,  kevésbé 
meghatározható, de azért ismerős. Ám csak a varázslók világában ismerhető meg 
az álmodás, a látás és az akarat. És végül a világ peremén találkozhatunk a másik 
kettővel: ez a nyolc pont alkotja az ember teljességét.

Megmutatta  nekem az  ábrán,  hogy  közvetetten  vagy  közvetlenül  lényegében 
valamennyi pont kapcsolatba kerülhet egymással.

Ismét a két  rejtélyes  pont  felől  érdeklődtem. Megmutatta,  hogy ezek csak  az 
akarathoz  kapcsolódnak, távol esnek az  érzéstől, az álmodástól  és  a látástól,  és 
még távolabb  a beszédtől és  az értelemtől;  és nemcsak a többitől különülnek el, 
hanem egymástól is.

- Ez a két pont soha nem hódol be a beszédnek vagy az értelemnek - mondta. - 
Csak az akarat tud bánni velük. 



Az  értelem  oly  távol  esik  tőlük,  hogy  haszontalan  kísérlet  minden,  a 
kiszámításukra tett kísérlet. Erre a legnehezebb rájönni; végtére is az értelem ereje 
éppen abban áll, hogy bármit kikövetkeztet.

Megkérdeztem, megfelel-e a nyolc  pont  az ember bizonyos övezeteinek vagy 
szerveinek.

- Úgy van - vetette oda kurtán, és egyetlen mozdulattal eltörölte az ábrát.

Megérintette a fejemet, és közölte, hogy ez az értelem és a beszéd központja; a 
szegycsontom éle  az érzés  központja, a köldök alatti terület pedig  az akaraté. Az  
álmodás  a jobb oldalon található a bordák alatt, míg a  látás  a bal oldalon. Hoz-
zátette,  hogy  egyes  harcosok  esetében  a  látás  és  az  álmodás  egyaránt  a  jobb 
oldalon található.

- És hol a másik két pont? - kérdeztem.

Módfelett rövid és hasonlóképp trágár válasz adott, aztán harsány hahotában tört 
ki.

-  Hű,  de  alamuszi  vagy!  -  állapította  meg.  -  Azt  hiszed,  álmos  vén  kecske 
vagyok, mi?

Mentegetőztem, hogy a kérdéseim mindig az adott pillanatban születnek, eszem 
ágában sincs előre kitervelni őket.

-  Ne kapkodj -  figyelmeztetett.  -  Ne siess.  A megfelelő időben megtudod,  és 
akkor magadra leszel utalva.

- Úgy érted, azután nem látlak többé, don Juan?

- Soha többé - mondta. - Genaro és én az leszünk, ami mindig is voltunk: por az 
úton.

Összeszorult a gyomrom.

- Mit mondasz, don Juan?

- Azt mondom, hogy mindannyian kifürkészhetetlen lények vagyunk, fénylők és 
határtalanok.  Téged,  Genarót  és  engem egyetlen cél  fűz össze,  és  ez nem a mi 
döntésünk.

- Milyen célra gondolsz?

- Megtanulni a harcos útját. Nem szállhatsz ki belőle, ahogy mi sem.



Ameddig nem jutunk a végére, addig mindig megtalálsz engem is, Genarót is, de 
amint beteljesül, szabadon fogsz szállni, és senki nem tudja, hová ragadott el az 
életed ereje.

- És mi a szerepe ebben don Genarónak?

-  Mindent  a  maga  idejében  -  intett  le.  -  Ma  be  kell  fejeznem,  amit  Genaro 
elkezdett,  rögzítenem  benned  a  tényt,  hogy  fénylények  vagyunk.  Észlelők. 
Tudatosság.  Nem  vagyunk  tárgyak;  nincs  valódiságunk,  nincs  szilárdságunk. 
Határtalanok  vagyunk.  A  tárgyak  és  a  szilárdság  világa  arra  szolgál,  hogy 
kényelmesen  átlábaljunk  a  földön.  Leírás  csupán,  ami  arra  született,  hogy  a 
segítségünkre legyen. Mi, vagy inkább az  értelmünk  elfelejti,  hogy a leírás csak 
leírás, és ilyenformán kelepcébe ejtjük önmagunk teljességét egy ördögi körben, 
amelyből ritkán tudunk kitörni életünk során.

Pillanatnyilag  például  azzal  vagy  elfoglalva,  hogy  kiszabadítsd  magad  az 
értelem kuszaságából. Lehetetlen és elképzelhetetlen számodra, hogy Genaro csak 
úgy feltűnt  a  bozót  szélén,  márpedig  nem tagadhatod,  hogy pontosan ennek az 
eseménynek voltál a szemtanúja. Így észlelted.

Don  Juan  kuncogott.  Újabb  ábrát  rajzolt  a  hamuba,  de  gyorsan  letakarta  a 
kalapjával, mielőtt lemásolhattam volna.

- Észlelők vagyunk - folytatta. - Ám az észlelt világ káprázat. Leírás hozta létre, 
az a leírás, amit születésünk pillanatától mesélnek nekünk.

Mi, fénylények, az erő két körével születünk, de csak az egyiket használjuk a 
világ megteremtéséhez. Az a kör, ami születésünkkor azonnal működésbe lép, az 
értelem,  és  a  társa,  a  beszéd.  E  kettő  kotyvasztja  és  tartja  fenn  a világot. 
Lényegében  tehát  a  világ  az,  amit  az  értelmed  fenn  akar  tartani;  egy  leírás 
teremtette, a leírás merev és érthetetlen szabályai, amelyeket  az értelem megtanul 
elfogadni és megóvni. A fénylények titka, hogy ismerik az erő további körét, amit 
rendszerint nem használunk: ez pedig az akarat. A varázsló a hétköznapi emberhez 
hasonlóan  cselekszik.  Ez  is,  az  is  fenntart  egy  leírást,  a  hétköznapi  ember  az 
értelmével, a varázsló az akaratával. Mindkét leírásnak adottak a szabályai, és ezek 
a  szabályok  megérthetők;  a  varázslónak azonban az  az  előnye,  hogy  az  akarat 
átfogóbb az értelemnél. Javaslom, próbáld kideríteni, hogy a te leírásodat az értel-
med, vagy az akaratod tartja-e fenn. Azt hiszem, számodra az a követendő eljárás, 
ha olyan kihívásként és közegként kezeled a mindennapi világodat, ami lehetővé 
teszi, hogy elegendő személyes erőt halmozz fel, és elnyerd önmagad teljességét.



-  Talán  amikor  legközelebb  eljössz,  már  elegendő  erővel  rendelkezel. 
Mindenesetre várj, amíg azt nem érzed, mint ma az ároknál, hogy egy belső hang 
erre buzdít. Különben csak az idődet vesztegetnéd, és szörnyű veszélyt zúdítanál 
magadra.

Megjegyeztem,  hogy  ha  arra  a  belső  hangra  kell  várnom,  akkor  nemigen 
találkozunk még egyszer.

-  Meglepődnél,  ha  tudnád,  mi  mindenre  képes  az  ember,  ha  falba  ütközik 
-jegyezte meg vidoran.

Felállt, és felkapott egy köteg tűzifát. Néhány száraz gallyat vetett a tűzhelyre; a 
fellobogó  lángok  sárgán  izzó  fényfoltokat  vetítettek  a  földre.  Aztán  eloltotta  a 
lámpást, és  leguggolt a kalapja elé.

Utasított,  hogy  üljek  nyugodtan,  függesszem  fel  a  belső  párbeszédemet,  és 
tartsam a szemem a kalapján.  Néhány percnyi  küszködés után olyasfajta lebegő 
érzés  fogott  el,  mintha  egy  szikláról  zuhannék  lefelé;  mintha  semmi  nem  tá-
masztana meg, mintha nem ülnék, mintha egyáltalán nem is lenne testem.

Don  Juan  felemelte  a  kalapját.  Alatta  spirálok  kanyarogtak  a  hamuban. 
Gondolattalanul  szemléltem  őket.  A  gyomromban  éreztem,  hogy  a  spirálok 
megmozdulnak.  Kupacba  gyűlt  a  hamu,  kavargott,  aztán  felbolyhozódott,  és 
egyszer csak don Genaro ült előttem.

A látvány azonmód visszazökkentett  a belső párbeszédembe. Arra gondoltam, 
nyilván  elaludtam.  Szaporán  kapkodtam a  levegőt,  és  megpróbáltam kinyitni  a 
szemem - csakhogy már nyitva volt.

Hallottam don Juan hangját, amint  felszólít, hogy járkáljak. Felpattantam, és a 
verandához futottam. Don Juan és don Genaro utánam eredtek; don Juan hozta a 
lámpást.  Alig  kaptam levegőt.  Igyekeztem lehiggadni  a  tanult  módszer  szerint; 
Nyugat  felé  fordultam,  és  helyben  jártam.  Felemeltem  a  karom,  és  mély 
lélegzeteket vettem. Don Juan elnézően közölte, hogy ezeket a mozdulatokat csak 
alkonyatkor érdemes végezni.

Don  Genaro  azt  üvöltötte,  hogy  nekem  már  úgyis  bealkonyult,  amin  aztán 
mindketten  nyerítve  röhögtek.  Don  Genaro  a  bozót  szélére  szökkent,  aztán 
visszaugrott  a  verandára,  mintha  hatalmas  gumiszalagnak  ütközött  volna. 
Háromszor-négyszer  megismételte  ugyanezt  a  mozgássort,  majd  hozzám lépett. 
Don Juan mereven figyelt, és gyerekesen kacarászott.



Lopva egy pillantást váltottak. Aztán don Juan azt mondta don Genarónak, hogy 
roppant veszedelmes az értelmem, és ha nem békítik meg, akár meg is ölhet.

- Az ég szerelmére! - ordította don Genaro. - Békítsük meg az értelmét!

Ide-oda szökdécseltek, és vihogtak.

Don Juan leültetett a lámpás alá, és a kezembe nyomta a jegyzetfüzetemet.

- Most tényleg átvertünk - mondta békülékeny hangon. - Ne félj. Nincs rá okod. 
Genaro egyszerűen elbújt a kalapom alá.



MÁSODIK RÉSZ

A tonál és a naguál

HINNI KELL

A városközpont felé sétáltam a Paseo de la Reformán. Fáradt voltam; kétségkívül 
Mexikóváros  tengerszint  feletti  magassága tehetett  róla.  Elcsíphettem volna egy 
buszt vagy taxit, de a kimerültségem ellenére is sétálni támadt kedvem. Vasárnap 
délután volt;  a  közlekedés  gyér,  a  buszok és  a  teherautók kipufogógázai  mégis 
megannyi szmoggal telt szurdokká tették a belváros keskeny utcáit.

Megérkeztem  a  Zocalóra,  Mexikóváros  katedrálisa  elé;  onnan  kifejezett  cél 
nélkül  a  Lagunilla-piac*  felé  indultam.  Céltalanul,  de  jó  iramban  őgyelegtem. 
Végül az érmekereskedők és a használt könyvek standjainál lyukadtam ki.

-  Nicsak,  nicsak,  ki  van  itt!  -  szólalt  meg  hirtelen  valaki,  és  könnyedén 
megveregette a vállamat.

Meglepett  a hang és az érintés.  Gyorsan jobbra fordultam. Eltátottam a szám 
meglepetésemben; don Juan állt mögöttem.

- Te jó ég, don Juan! - kiáltottam fel, és a fejem búbjától a lábujjamig végigfutott 
rajtam a hideg. - Mit keresel itt?

- És te mit keresel itt? - kérdezett vissza.

Elmondtam,  hogy  néhány  napra  megálltam  a  városban,  mielőtt  a  keresésére 
indultam volna Közép-Mexikó hegyei között.

-  Nos,  akkor  vegyük  úgy,  hogy  lejöttem a  hegyekből,  hogy  megkeresselek  - 
jelentette ki mosolyogva.

Lelkesen veregette a vállamat. Láthatóan megörvendeztette a találkozásunk. A 
csípőjére  tette  a  kezét,  kidüllesztette  a  mellét,  és  megkérdezte,  tetszik-e  a 
megjelenése. Csak akkor fedeztem fel, hogy öltönyt visel. Valósággal mellbe vágott 
a látvány. Szótlanul álltam.

- Nos, hogy tetszik a takucsém? - kérdezte ragyogva.



A tacuche  szleng kifejezést használta  az  öltönyre a megfelelő spanyol  szó,  a 
traje* helyett.

-  Ma  öltönyt  hordok  -  mondta,  mintha  magyarázattal  tartozna;  aztán  nyitott 
számra mutatva hozzátette: - Csukd be! Csukd be!

Szórakozottan  nevettem.  Észrevette  a  zavaromat.  Csak  úgy  rázkódott  a 
kacagástól,  miközben  körbefordult,  hogy  minden  szögből  szemügyre  vehessem. 
Egész  hihetetlen  volt  az  öltözéke.  Halszálkás,  világosbarna  öltöny  viselt,  barna 
cipőt, fehér inget és nyakkendőt! Eltűnődtem, visel-e zoknit is, vagy anélkül hordja 
a cipőjét.

Elképedésemhez  az  az  őrjítő  érzés  is  hozzájárult,  hogy  abban  a  pillanatban, 
amikor don Juan megérintette a vállamat, mintha a keki nadrágjában és ingjében, 
szandálban és a szalmakalapban láttam volna, de aztán felhívta a figyelmemet az 
öltözékére,  és akkor határozottan kirajzolódott  előttem a ruházata -  akárcsak én 
teremtettem volna meg a gondolataimmal. Mintha valamennyi testrészem közül a 
szám adózott volna a legtöbbet a meglepetésnek: önkéntelenül is kinyílt. Don Juan 
könnyedén megérintette az államat, mint aki készségesen segít becsukni a szám.

- Bizonyára dupla állat készülsz növeszteni - állapította meg, és felkacagott.

Időközben annak is a tudatára ébredtem, hogy nincs rajta kalap, rövid fehér haját 
pedig  a  jobb  oldalon  választotta  el;  tiszteletre  méltó,  idős  mexikói  úriember, 
kifogástalanul öltözött városi polgár.

Annyira  elgyengültem  a  találkozástól,  hogy  közöltem  vele,  le  kell  ülnöm. 
Megértően  bólintott,  és  azt  javasolta,  menjünk az  egyik  közeli  parkba.  Néhány 
háztömbnyi utat tettünk meg, hallgatásba burkolózva, aztán megérkeztünk a Plaza 
Garibaldira; itt zenészek kínálták a szolgálataikat.

Elvegyültünk  a  bámészkodók  és  a  turisták  sokaságában,  és  sétálgattunk  a 
parkban. Egy idő után megállt, a falnak dőlt, és a térdénél megcsippentve felhúzta a 
nadrágja szárát; világosbarna zoknit viselt. Megkértem, tárja fel a rejtélyes ruházat 
jelentőségét. Homályos válasza szerint, ezen a napon egyszerűen ilyen öltözékben 
kellett megjelennie, az oka majd később világosodik meg számomra.

Don  Juan  öltönyben  -  ezt  olyan  természetfölötti  jelenségnek  találtam,  hogy 
elfogott az aggodalom. Hónapok óta nem láttam, és a világon mindennél jobban 
vágytam beszélni vele, de valahogy nem találtam megfelelőnek a helyzetet. 



Don  Juan  figyelmét  nem  kerülte  el  a  nyugtalanságom,  és  javasolta,  hogy 
sétáljunk a La Alamedára, a néhány háztömbbel arrébb fekvő másik parkba.

Kevesen  jártak  a  parkban,  és  nem  okozott  nehézséget  üres  padot  találni. 
Leültünk. Az idegességem feszengésnek adta át a helyét. Nem mertem don Juanra 
pillantani.

Hosszú,  elbátortalanító  szünet  következett;  majd  anélkül,  hogy  rápillantottam 
volna, elmondtam, hogy a belső hang végül indulásra késztetett; azok az elképesztő 
események pedig, melyeknek legutóbbi látogatásaim során a szemtanúja lehettem, 
olyan  mélyrehatóan  befolyásolták  az  életemet,  hogy  feltétlenül  beszélnem  kell 
róluk.

Türelmetlen mozdulat kíséretében kijelentette, hogy a múlt eseményeiről nincs 
mit beszélni - ő maga mindig is ehhez tartotta magát.

- Most csak az számít, hogy megfogadtad a tanácsomat - mondta. - Kihívásként 
fogtad fel a mindennapi világodat, és elegendő személyes erőt halmoztál fel; ezt az 
bizonyítja, hogy minden nehézség nélkül megtaláltál, akkor és ott, ahol és amikor 
számítottam rá.

- Kétlem, hogy az én érdemem volna - legyintettem.

-  Vártam  rád,  és  meg  is  jelentél  -  erősködött.  -  Ez  tény;  és  ennyi  minden 
harcosnak bőségesen elegendő.

- És mi lesz most, hogy megtaláltalak? - kérdeztem.

- Először is - mondta -, nem fogjuk megvitatni  az értelmed  gondjait;  azok az 
élmények  más  időhöz  és  más  létformához  tartoznak.  Ezek  voltaképpen  csak 
lépések  egy  végtelen  létben;  ha  hangsúlyoznánk,  akkor  csökkentenénk  annak  a 
jelentőségét, ami most történik. A harcos ezt nem engedheti meg magának.

Ellenállhatatlan  vágyam  támadt,  hogy  kiöntsem  a  szívem,  és  rázúdítsam  a 
panaszaimat.  Nem  mintha  zokon  vettem  volna  bármit,  ami  történt  velem,  de 
vigaszra és együttérzésre vágytam. Don Juan láthatóan tisztában volt a hangulatom-
mal, és úgy beszélt, mintha fennhangon is kifejeztem volna a gondolataimat.

- Az ember csak harcosként viselheti el a tudomás útját - mondta. - A harcos nem 
panaszkodik és semmit nem sajnál. Az élete végtelen kihívás, márpedig a kihívás 
nyilvánvalóan nem lehet sem jó, sem rossz. A kihívás egyszerűen az, ami: kihívás.

Szárazon és szigorúan kopogott a hangja, de melegség bujkált benne.



- Hogy pedig a kérdésedre válaszoljak, most épp jelt várunk - mondta.

- Miféle jelt? - kérdeztem.

- Ki kell derítenünk, hogy megáll-e az erőd a maga lábán - mondta. - Legutóbb 
nyomorúságosan  kimerült;  ezúttal  úgy  tűnik,  legalábbis  a  felszínen,  hogy  a 
személyes életed körülményei megteremtették a lehetőséget, és sort keríthetünk a 
varázslók magyarázatára.

- Számíthatok rá, hogy beszélsz róla? - csaptam le rá.

-  Az a személyes erődtől  függ - mondta.  -  A harcosnak a cselekvés és nem-
cselekvés során csak a személyes erő számít. Azt kell mondanom, hogy mindeddig 
jól csináltad.

Egy  percnyi  csend  után,  mintha  témát  akarna  váltani,  felállt  és  az  öltönyére 
mutatott.

- Számodra vettem fel az öltönyömet - közölte rejtelmesen. - Ez az öltöny az én 
kihívásom. Nézd, milyen jól mutatok benne! Milyen kényelmes! He? Nem akármi, 
igaz?

Don  Juan  elképesztő  látványt  nyújtott  az  öltönyben.  Összehasonlításként  a 
nagyapámra  kellett  gondolnom,  aki  hasonlóképp  festett  valaha  a  vastag  angol 
szövetöltönyében.  Mindig  azt  a  benyomást  keltette  bennem,  hogy  természetel-
lenesnek érzi  magát,  ha öltönyt  kell  viselnie.  Don Juan ezzel  szemben igencsak 
fesztelennek látszott.

- Gondolod, hogy olyan könnyű számomra természetesen viselkedni öltönyben? 
- kérdezte don Juan.

Nem tudtam mit mondani; ám meg voltam győződve róla, hogy - legalábbis a 
megjelenéséből és a magatartásából ítélve - mi sem lehet könnyebb számára.

- Öltönyt hordani kihívás számomra - jelentette ki. - Olyan nehéz kihívás, mintha 
neked sarut  és  ponchót  kellene viselned.  De soha nem volt  szükséged rá,  hogy 
elfogadd ezt a kihívást. Az én esetem azonban másmilyen, mert indián vagyok.

Egymásra  néztünk.  Csendes  kérdésként  felvonta  a  szemöldökét,  mintha  az 
észrevételeimet várná.

- Az alapvető különbség a hétköznapi ember és a harcos

között  az,  hogy a harcos mindent kihívásnak tekint -  folytatta  aztán -,  míg a 
hétköznapi ember áldásnak vagy átoknak. 



Mivel ma itt vagy, az azt jelzi, hogy a harcos útja felé billentetted a mérleget.

Merev tekintete idegessé tett. Fel akartam állni és járni, de visszafogott.

- Itt fogsz ülni zokszó nélkül, amíg nem végzünk - jelentette ki ellentmondást 
nem tűrő hangon. - Jelre várunk; anélkül nem folytathatjuk, mert nem elég, hogy 
megtaláltál,  ahogy az sem volt elég, hogy megtaláltad Genarót a sivatagban. Az 
erődnek össze kell szednie magát, és jelt adnia.

- Nem tudom, mire gondolsz - mondtam.

- Láttam, hogy valami ólálkodik a park körül - mondta.

- A szövetséges? - kérdeztem.

-  Nem.  Nem az.  Így  aztán itt  kell  ülnünk,  és  kitalálnunk,  miféle  jelzést  csíp 
nyakon az erőd.

Aztán megkért, számoljak be részletesen arról, hogyan hajtottam végre azokat a 
megbízásokat, amelyeket don Genaro és ő maga adott a mindennapi világom és az 
emberi  kapcsolataim  kezelése  vonatkozásában.  Kissé  feszélyezetten  éreztem 
magam.  Azzal  nyugtatott  meg,  hogy  a  személyes  ügyeim  nem  magánügyek, 
minthogy  varázslófeladatot  tartalmaznak,  a  varázslást  pedig  ő  és  don  Genaro 
kovácsolták  bennem.  Tréfásan  megjegyeztem,  hogy  az  életem  romba  dőlt  a 
varázslómesterség  miatt,  és  beszámoltam  mindazon  nehézségekről,  amelyek  a 
mindennapi világom fenntartását kísérték.

Hosszú időn át meséltem. Don Juan olyan jóízűt kacagott a beszámolómon, hogy 
még a könnye is kicsordult. A combját csapkodta; ez a mindennapi mozdulat, amit 
ezerszer láttam tőle, egészen különösen és nem odaillően hatott, amikor az öltönye 
nadrágján művelte. Elfogott a balsejtelem, és nem is rejtettem véka alá.

- Megrémít az öltönyöd - böktem ki.

- Majd hozzászoksz - biztatott. - A harcos könnyen alkalmazkodik, és a körülötte 
lévő  világgal  összhangban  mozdul,  akár  az  értelem  világáról,  akár  az  akarat 
világáról  van  szó.  Ennek  az  elmozdulásnak  akkor  mutatkozik  meg  a 
legveszélyesebb oldala,  amikor a harcos úgy találja,  hogy az őt körülvevő világ 
sem az egyik, sem a másik. Ilyenkor úgy kell viselkednünk, mintha elhinnénk az 
egyiket. A harcosnak tehát az a titka, hogy hit nélkül hisz. De nyilvánvalóan nem 
elég, ha csak úgy azt mondja, hogy hisz; az felmentené a helyzete vizsgálata alól. A 
harcos  valahányszor  beleveti  magát  a  hitbe,  döntésként  teszi,  legmélyebb, 
legbensőbb elkötelezettségének a kifejezéseként. A harcos nem hisz, a harcosnak 
muszáj hinnie.



Néhány másodpercre rám meredt, miközben jegyzeteltem. Én is hallgattam. Nem 
mondhattam, hogy megértettem a különbséget, de nem kívántam sem vitatkozni, 
sem kérdezősködni. El akartam gondolkozni az elhangzottakon, az elmém azonban 
csapongott.

Körülnéztem. A park előtt elhaladó úton személygépkocsik és autóbuszok hosszú 
sora  állt;  vadul  tülköltek,  mintha  azzal  egy  csapásra  megoldanák  Mexikóváros 
minden  közlekedési  nehézségét.  A park  szélén,  úgy  húsz  yardnyira  tőlünk,  a 
padunkkal  egy  vonalban  hét  ember  -  köztük  három  világosszürke  egyenruhás 
rendőr  -  vett  körül  egy  mozdulatlanul  fekvő  férfit.  Berúghatott,  de  lehet,  hogy 
súlyos beteg volt.

Don Juanra pillantottam. Ugyancsak a füvön fekvő férfit szemlélte.

Közöltem vele, hogy képtelen vagyok a magam erejéből értelmezni a szavait.

- Nem akarok több kérdést feltenni - mondtam. - De ha nem kérlek meg rá, hogy 
fejtsd  ki  bővebben,  akkor  soha  nem  fogom  megérteni.  Nem  érzem  normális 
állapotnak, ha nem tehetek fel kérdéseket.

- Kérlek, akkor feltétlenül légy normális! - mondta mímelt aggodalommal.

Azt  mondtam,  nem értem,  mi  a  különbség,  ha valaki hisz,  vagy kell  hinnie. 
Számomra mindkettő ugyanaz; különbözőnek feltüntetni csak szőrszálhasogatás.

-  Emlékszel  arra  a  történetre,  amit  egyszer  elmeséltél  a  barátnődről  és  a 
macskáiról? - kérdezte váratlanul.

Felpillantott  az  égre,  hátradőlt  a  padon,  és kinyújtotta  a  lábát.  Kezét 
összekulcsolta  a  feje  mögött,  és  megfeszítette  az  izmait.  Mint  ilyenkor  mindig, 
hangosan megreccsentek a csontjai.

A történet az egyik barátnőmről szólt,  aki egy mosóautomata szárítójában két 
csaknem  halott  cicát  talált.  Magához  vette,  gondos  ápolással  megmentette,  és 
kitűnő ellátással hatalmas macskákká nevelte őket. Az egyik fekete volt, a másik 
rőt.

Két év múlva a lány eladta a házát. Minthogy a macskákat nem vihette magával, 
és nem sikerült  másik otthont  szerezni  nekik,  nem maradt  más választása,  mint 
hogy elvigye őket elaltatni az állatkórházba.

Segítettem az elszállításukban. A macskák még soha nem utaztak autóban, és 
láthatóan nem is állt szándékukban kipróbálni. A barátnőm igyekezett lecsillapítani 
őket.  Karmoltak  és  haraptak,  különösen a  vörhenyes,  Max névre  hallgató  állat. 



Amikor végül megérkeztünk az állatkórházhoz, először a fekete macskát vette a 
karjába,  és  egyetlen  szó  nélkül  kiszállt  a  kocsiból.  A  macskajátszott  vele; 
gyengéden  a  karjára  rátette  a  mancsát,  amikor  kinyitotta  a  kórház  bejárati 
üvegajtaját.

Maxra pillantottam; a hátsó ülésen ült. Nyilván megijesztette a fejmozdulatom, 
mert eltűnt a vezetőülés alatt. Hátracsúsztattam az ülést. Nem akartam alányúlni, 
mert attól tartottam, még megharapja vagy megkarmolja a kezemet. A macska egy 
mélyedésben lapult  a kocsi  padlóján. Nagyon izgatottnak látszott;  a lélegzése is 
felgyorsult. Rám meredt; találkozott a pillantásunk. Elsöprő erejű érzés uralkodott 
el rajtam. Valami megragadott,  egyfajta baljós előérzet,  kétségbeesés, vagy talán 
szégyenkezés amiatt, hogy mindebben részt vállaltam.

Szükségét éreztem, hogy megmagyarázzam Maxnak, a barátnőm döntött így, én 
csak segítek neki. A macska szemmel tartott, mintha értette volna a szavaimat.

Kinéztem,  hol  a  lány.  Az  üvegajtón  át  láttam,  hogy  a  portással  beszélget. 
Különös rándulást éreztem, és ösztönösen kinyitottam a kocsi ajtaját. - Fuss Max, 
fuss! - biztattam a macskát.

Kiugrott  a  kocsiból,  és  a  földhöz  simuló  testtel,  mint  a  száguldó  jaguár, 
átvágtatott az úton. Az utca túloldalán nem álltak kocsik, és láttam, hogy Max a 
járdaszegély mentén végigrohan az utcán. Elérte a sugárút sarkát, aztán eltűnt egy 
csatornanyílásban.

Időközben visszatért a barátnőm. Mondtam neki, hogy Max meglépett. A lány 
beült a kocsiba, és szó nélkül visszahajtottunk.

A következő hónapok során jelképes értelmet nyert számomra az esemény. Úgy 
véltem - vagy talán valóban láttam is -, hogy különös villanást fedeztem fel Max 
tekintetében, mielőtt kiugrott volna a kocsiból. És azt hiszem, az a kiherélt, elhízott 
házi kedvenc egy pillanatra, élete egyetlen nagyszerű pillanatára valódi macska lett.

Elmondtam don Juannak, hogy meggyőződésem szerint, amikor Max átrohant az 
utcán és alábukott a csatornába, minden szempontból feddhetetlenül nyilvánult meg 
a  macskaszelleme,  és  talán  életében  soha  nem  volt  olyan  magától  értetődő  és 
maradéktalan a macskasága. Felejthetetlen benyomást tett rám az eset.

Valósággal azonosultam a macskával. Arra gondoltam, hogy én magam is olyan 
vagyok, mint Max: túlságosan engedékeny és sokféleképpen háziasított. Állandóan 
arra  kellett  gondolnom,  hogy  bármikor  bekövetkezhet  a  pillanat,  amikor  a 
férfiszellem  hatalmába  keríti  az  egész  lényemet,  ugyanúgy,  ahogy  a macskaság 
szelleme hatalmába kerítette Max nehézkes, elpuhult, haszontalan testét.



Don Juannak tetszett a történet, és alkalmi észrevételeket fűzött hozzá. Szerinte 
egy-egy pillanatra nem is olyan nehéz elérni,  hogy áradjon és előtérbe lépjen  a 
férfiszellem; ezt az állapotot fenntartani azonban csak a harcos tudja.

- Mi van a macskás történettel'? - kérdeztem.

- Annak idején hittél benne, hogy Maxhoz hasonlóan megragadod az esélyedet - 
mondta.

- Igen, azt hiszem.

- Azt próbáltam megértetni veled, hogy mint harcos, nem teheted meg, hogy így 
hiszed, aztán csak elereszted. Max esetében a közönséges hit annyit jelent, hogy 
elfogadod a tényt,  miszerint  a megmenekülése csak haszontalan kitörés lehetett. 
Nyilván beleugrott a csatornába, és elpusztult.  Megfulladt, vagy éhen halt,  vagy 
felfalták a patkányok. A harcos mérlegeli mindezeket a lehetőségeket, és aztán egy 
olyanban hisz, ami összhangban áll a legbensőbb elkötelezettségével.

Mint  harcosnak,  kell  hinned,  hogy  Max  nemcsak  megmenekült,  de  meg  is 
tartotta az erejét. Muszáj hinned benne. E nélkül nem vagy senki és semmi.

Egyszeriben megvilágosodott a különbség. Igazán úgy döntöttem, hogy hiszek 
Max  túlélésében,  annak  tudatában  is,  hogy  meg  kellett  birkóznia  kényelmes, 
elpuhult életének hátrányával.

- A hit afféle fogódzkodó - folytatta don Juan. - De ha muszáj hinni, akkor másról 
van szó. Ebben az esetben például az erő fényes leckét adott neked, te azonban úgy 
döntöttél, hogy csak egy részét használod fel. Ha viszont muszáj hinned, akkor az 
esemény egészét fel kell használnod.

- Már értem, mire gondolsz - ráztam a fejem.

Ragyogó  fény  gyúlt  az  elmémben,  és  arra  gondoltam,  hogy  a  legcsekélyebb 
erőfeszítés nélkül sikerül megértenem a don Juan által használt fogalmakat.

- Attól tartok, még nem értesz - mondta csaknem suttogva.

Rám meredt. Egy percig álltam a pillantását.

- És mi a helyzet a másik macskával? - kérdezte végül.

- Hogy? A másik macska? - ismételtem meg értetlenül.

Megfeledkeztem róla. Én Maxot választottam jelképemnek. A másik macskának 
nem volt jelentősége számomra.



-  De hát ő is  létezik!  -  kiáltott  fel  don Juan, amikor tétován hangot adtam a 
gondolataimnak. - A muszáj hinni azt jelenti, hogy a másik macskával is számolnod 
kell.  Ez  a  macska  játékosan  cirógatta  a  kezet,  amelyik  a  pokolra  vitte; 
macskaálláspontja iránti bizalommal eltelve ment a halálába.

Azt gondolod, olyan vagy, mint Max, ezért elfeledkeztél a másik macskáról. Még 
a nevét sem tudod. A muszáj hinni azt jelenti, mindent mérlegelned kell, és mielőtt 
úgy döntesz,  hogy olyan vagy,  mint  Max,  fontolóra kell  venned,  hogy olyan is 
lehetsz,  mint  a  másik  macska;  nem  futsz  az  életedért,  nem  ragadod  meg  az 
esélyeidet, hanem nézeteiddel eltelve boldogan mész a saját poklodra.

Különös szomorúság bujkált a szavaiban - de ez a szomorúság talán az enyém 
volt. Hosszan hallgattunk. Soha nem futott át az agyamon, hogy olyan is lehetek, 
mint a másik macska. Meglehetősen lesújtó gondolatnak találtam.

Hirtelen kisebbfajta zűrzavar és tompa moraj zökkentett ki a tűnődésemből. A 
rendőrök arrébb terelték a füvön fekvő férci köré gyűlt néhány embert. Időközben 
valaki  egy  összehajtogatott  zakóval  feltámasztotta  a  férfi  fejét.  Párhuzamosan 
feküdt  az  utcával.  Az  arca  kelet  felé  fordult.  A  helyemről  szinte  azt  is 
megmondhattam, hogy nyitva a szeme.

Don Juan nagyot sóhajtott.

- Milyen nagyszerű délután! - mondta, és az égre pillantott.

- Nem szeretem Mexikóvárost - mondtam. -Miért nem?

- Utálom a szmogot.

Ütemesen bólogatott, mintha az egyetértését juttatná kifejezésre.

- Inkább lennék veled a sivatagban, vagy a hegyekben - mondtam.

- A helyedben soha nem mondanék ilyent - pirított rám.

- Igazán semmi rosszra nem gondoltam, don Juan.

- Tudom. Mindketten tudjuk. De az mit sem számít, hogyan érted. A harcos, vagy 
ami azt illeti,  egyetlen ember se kívánja soha, hogy valahol másutt legyen, mint 
ahol éppen van; a harcos azért nem, mert a kihívás élteti, a hétköznapi ember azért 
nem, mert nem tudja, hol szándékozik rátalálni a halála. Nézd azt az embert, aki 
amott fekszik a füvön. Mit gondolsz, mi baja?

- Vagy részeg, vagy rosszul van - vontam meg a vállam.



- Meghal! -jelentette ki mély meggyőződéssel don Juan. - Amikor leültünk, egy 
pillanatra észrevettem, hogy körülötte ólálkodik a halála. Ezért mondtam, hogy ne 
állj  fel;  úgyhogy  ne  ess  zavarba,  és  ne  bátortalanodj  el.  Mindannyian  ostoba 
teremtmények  vagyunk,  amikor  csatlakozunk  a  varázslat  világához,  és  maga  a 
csatlakozás semmilyen értelemben nem biztosíték rá, hogy meg fogunk változni. 
Némelyikünk az legutolsó pillanatig ugyanolyan ostoba marad.

Tetszett, hogy önmagát is az ostobák közé sorolja. Tudtam, nem udvariasságból 
teszi, hanem tanító célzattal.

- Lehet eső, lehet napsütés, nem állhatsz fel erről a padról, amíg le nem zárul a 
jelenet. Ez az a jel, amire vártunk. Késő délutánra jár. A nap éppen most készül 
lenyugodni. Ez az erőd órája!

A helyünkről  zavartalan  rálátásunk  nyílt  a  férfira.  A túloldalon  egy  csapat 
bámészkodó verődött össze.

Egyre inkább zavarba hozott a füvön fekvő férfi látványa. Sovány, sötét hajú, 
viszonylag  fiatal  ember,  rövid,  fekete,  göndör  hajú.  Az  inge  kigombolva. 
Narancssárga színű kötött kardigánt viselt - mindkét könyökön lyuk tátongott -, és 
régi,  kitérdesedett  sportnadrágot.  Meghatározhatatlan  színűvé  fakult  cipője  nem 
volt befűzve. Mereven feküdt, és nem tudtam eldönteni, lélegzik-e, vagy sem. Azon 
tűnődtem, valóban meghal-e, ahogy don Juan mondta. Vagy don Juan egyszerűen 
csak felhasználta az eseményt a érvelése megtámogatására. Múltbéli tapasztalataim 
alapján  azon  a  nézeten  voltam,  hogy  valahogy  úgy  intézi  a  dolgokat,  mintha 
minden pontosan beleillene valamilyen rejtelmes tervébe.

Hosszú hallgatás után felé fordultam. Behunyva tartotta a szemét. Anélkül, hogy 
kinyitotta volna, beszélni kezdett.

- Az a férfi meghalni készül - mondta. - Nem hiszed, igaz?

Kinyitotta a szemét, és egy másodpercre rám emelte. Nem volt átható a tekintete, 
mégis megdermesztett.

- Nem. Nem hiszem - feleltem.

Tényleg  úgy  éreztem,  hogy  az  egész  ügy  túlságosan  olajozott.  Leültünk  egy 
parkban, és éppen akkor és ott egy ember haldoklik, mintha afféle színi előadás 
volna.

-  A világ  igazodik  önmagához  -  mondta  don  Juan,  miután  végighallgatta  a 
kételyeimet. - Mindez nincs elrendezve. Ez jel, az erő cselekedete. Az értelem által 
fenntartott  világban  egy-egy  pillanatig  megnézhetjük  az  utunkba  eső  dolgokat. 



Erről az eseményről legfeljebb annyit mondhatunk, hogy egy ember, talán részeg 
ember fekszik a parkban.

Az  akarat  által  fenntartott  világ  viszont  az  erő  cselekedetévé  teszi,  amit 
láthatunk.  Láthatjuk,  hogy  a  halál  lopakodik  a  férfi  körül,  miközben  egyre 
mélyebbre  és  mélyebbre  meríti  a  patáit  fénylő  fonalaiba.  Láthatjuk  a  fénylő 
fonalakat, amint elvesztik a feszességüket, és sorra eltünedeznek.

-  Ez  a  két  lehetőség  áll  nyitva  számunkra,  fénylények  számára.  Te  valahol 
középen  állsz,  és  azt  akarod,  hogy  minden  az  értelem  rovatába  kerüljön.  De 
hagyhatod-e figyelmen kívül a tényt, hogy a személyes erőd elcsíphet egy jelt? El-
jöttünk ebbe a parkba, miután megtaláltál  ott,  ahol vártalak - egyszerűen belém 
ütköztél, gondolkozás és tervezés nélkül, és anélkül, hogy szándékosan használtad 
volna az értelmedet -, és miután letelepedtünk várni egy jelre, felfigyeltünk arra az 
emberre. Mindketten észrevettük, ki-ki a maga módján: te  az értelmeddel,  én  az 
akaratommal.

- Az a haldokló ember az esély morzsáinak egyike, amit az erő tesz elérhetővé a 
harcos számára. A harcos mindig folyékony, hogy bármikor lecsaphasson ezekre a 
morzsákra. Én lecsaptam; hát te?

Nem  tudtam  válaszolni.  Mérhetetlen  űr  támadt  bennem,  és  egy  pillanatig 
egyszerre észleltem mind a két világot.

- Milyen rendkívüli!  - folytatta.  - És mindez neked szól.  Az erő megmutatja, 
hogy a halál nélkülözhetetlen összetevője annak, amit úgy hívok: muszáj hinni.  A 
halál  tudatossága  nélkül  minden  közönséges  és  kisszerű.  És  csak  azért  olyan 
mérhetetlen rejtély a világ, mert a halál cserkészik utánunk. Ezt mutatta meg neked 
az  erő.  Én  magam  csak  annyit  tehetek,  hogy  kiemelem  a  jel  részleteit,  így 
megvilágosodik előtted az irány;  de a részletek kiemelésével végső soron azt is 
kifejeztem, amit nekem muszáj hinnem, ami az én szellemem elkötelezettsége.

Egymás szemébe néztünk.

- Eszembe jutott egy vers, amit valaha felolvastál nekem - szólalt meg don Juan, 
és elfordította a tekintetét. - Egy férfiról, aki megfogadta, hogy Párizsban hal meg. 
Hogy is van?



Cesar Vallejo Fekete kő fehér kövön című versére utalt. Kérésére számtalanszor 
idéztem don Juannak az első két versszakot.

Párizsban fogok meghalni miközben esik egy napon melyre már emlékszem.

Párizsban fogok meghalni - és nem futok el -

Talán ősszel egy ugyanolyan csütörtökön mint a mai.

Csütörtök lesz, mert ma van az a csütörtök,

amit ezekbe a sorokba öntök, a csontjaim érzik a változást, és egész utamon soha

nem éreztem ennyire a magányt.

Elmondhatatlan szomorúságot éreztem ebben a költeményben.

Don  Juan  azt  suttogta,  muszáj  hinnie,  hogy  a  haldokló  férfinak  elegendő 
személyes ereje volt ahhoz, hogy halála helyszínéül Mexikóváros utcáit válassza.

- Térjünk vissza a két macska történetéhez - mondta. -  Muszáj hinnünk,  hogy 
Max a tudatára ébredt annak, mi vár rá, és mint annak a férfinak amott, elegendő 
ereje volt, hogy legalább megválassza a vég helyét. A másik macska viszont éppen 
olyan, mint azok az emberek, akik körül a haláluk köröz, ők pedig magányosan és 
öntudatlanul merednek egy sivár szoba falára.

- Az a férfi ott haldoklik, ahol mindig is élt: az utcán. Három rendőr áll neki 
díszőrséget.  És  miközben  elmúlik,  a  szeme  még  egyszer  felfogja  a  szemközti 
áruház csillogó fényeit, a gépkocsikat, a fákat, a körülötte kavargó tömeget; a fülét 
a  forgalom zaja,  és  a  mellette  elhaladó  férfiak  és  nők  hangja  tölti  be  utoljára. 
Láthatod tehát, hogy a halálunk tudatossága nélkül nincs erő, nincs rejtély.

Hosszú  időn  át  meredtem  a  haldoklóra.  Mozdulatlan  volt.  Talán  meghalt. 
Hitetlenségem elveszítette a jelentőségét;  don Juannak igaza volt.  Muszáj hinni,  
hogy a világ rejtélyes és mérhetetlenül mély, a harcos legbensőbb elkötelezettségé-
nek kifejezése.

E hit nélkül nem marad semmink.



A TONÁL SZIGETE

Másnap  dél  körül  ismét  találkoztunk,  ugyanabban  a  parkban;  don  Juan  még 
mindig  a  barna  öltönyét  viselte.  Leült  a  padra;  levette  a  zakóját,  gondosan 
összehajtogatta,  majd  valami  egészen  rendkívüli  nemtörődömséggel  vetette  a 
padra.  A nemtörődömsége egyszerre  tűnt  végtelenül  kimódoltnak,  ugyanakkor  a 
lehető  legtermészetesebbnek.  Rámeredtem.  Úgy  látszott,  tudatában  van  az 
ellentmondásnak,  valamint  hogy  milyen  hatást  gyakorolt  rám  vele,  és 
elmosolyodott. Megigazította a nyakkendőjét. Bézs színű, hosszú ujjú inget viselt; 
remekül illett hozzá.

- Még mindig hordom az öltönyt, mert valami nagyon fontosat akarok elmondani 
- mondta, és megveregette a vállam. - Elérkezett az idő, hogy eljuss egy bizonyos 
végső egyezségre.

Hosszú  szünetet  tartott.  Úgy  látszott,  felkészül  a  kinyilatkoztatásra.  Különös 
érzés  kerekedett  a  gyomromban;  azonnal  arra  gondoltam,  hogy  a  varázslók 
magyarázatát kívánja átadni. Felállt, fel-alá járkált előttem, mintha nehéz volna ki-
fejeznie, amit a fejében forgat.

- Menjünk be a vendéglőbe a túloldalon, harapjunk valamit -javasolta végül.

Felkapta a zakóját a padról, és maga elé emelve felmutatta:

-  Méretre  készült  -jelentette  ki,  és  elmosolyodott,  mintha  ennek  a  ténynek 
különös  jelentősége  volna.  -  Fel  kell  hívnom rá  a  figyelmedet,  különben  nem 
vennéd észre,  és  nagyon fontos,  hogy a  tudatában  légy.  Benned csak akkor  tu-
datosul  valami,  amikor  gondolkoznod  kell  róla;  a  harcosnak  azonban  az  az 
alapállapota, hogy mindig mindennek a tudatában van.

-  Az  öltönyöm és  mindaz,  ami  hozzá  járul,  azért  fontos,  mert  az  az  életed 
állapotát  jelképezi.  Vagy  inkább  a  teljességem  két  részéből  az  egyiknek  az 
állapotát.  Úgy érzem, itt  az ideje befejezni a megkezdett beszélgetést. Márpedig 
megfelelően kell végrehajtani, különben soha nem lesz értelme. Azt akartam, hogy 
az öltönyöm adja meg neked az első vezérfonalat, és azt hiszem, sikerült is. Most 
eljött  a  beszéd  ideje,  mert  ezt  a  tárgykört  beszéd  nélkül  nem  értheted  meg 
maradéktalanul.

- Mi az a tárgykör, don Juan?

- Az ember teljessége - mondta.

Felállt,  és  átmentünk a  szemközti  szálloda  éttermébe.  A kísérő  meglehetősen 
mogorván az egyik hátsó sarokba szorult asztalhoz vezetett. 



Az ablak melletti helyek nyilvánvalóan foglaltak voltak.

Azt mondtam don Juannak, hogy ez a nő arra az arizonai pincérnőre emlékeztet, 
aki, mielőtt átnyújtotta volna az étlapot, megkérdezte tőlem és don Juantól, hogy ki 
tudjuk-e fizetni a fogyasztásunkat.

- Én azt a szegény asszonyt sem hibáztatom - vont vállat don Juan. - Akárcsak a 
többiek, fél a mexikóiaktól.

Halkan  felnevetett.  A  szomszédos  asztalnál  helyet  foglaló  vendégek  egy 
pillanatra felénk fordították a fejüket.

Don Juan hozzátette, hogy a nő akaratlanul, vagy inkább az akarata ellenére is a 
legjobb  asztalt  adta  nekünk,  ahol  nyugodtan  beszélgethetünk  és  kedvemre 
jegyzetelhetek.

Éppen az asztalra tettem a jegyzetfüzetemet, amikor mellettünk termett a pincér. 
Ugyancsak kedélytelennek látszott, és kihívó pillantással állt meg fölöttünk.

Don  Juan  hihetetlenül  választékos  ebédet  rendelt,  aminek,  őszintén  szólva 
mindaddig még a nevét sem hallottam, miközben egyetlen pillantást sem vetett az 
étlapra, mintha kívülről ismerné. Készületlenül ért a helyzet;  a pincér váratlanul 
tűnt  fel,  és  nem volt  időm áttanulmányozni  az  étlapot.  Végül  kinyögtem,  hogy 
ugyanazt kérem, amit don Juan.

- Lefogadom, hogy nem azt kapom, amit rendeltem - súgta a fülembe don Juan.

Kinyújtózott, és biztatott, hogy engedjem el magam, és üljek kényelmesen, mert 
az örökkévalóságig fog készülni az ebéd.

-  Fontos  keresztúthoz  értél  -  mondta.  -  Ez  talán  az  utolsó,  egyúttal  a 
legnehezebben érthető. Némely dolog, amit ma fel akarok tárni, valószínűleg soha 
nem  lesz  világos  számodra.  De  nem  is  arra  valók,  hogy  világosak  legyenek. 
Úgyhogy  ne  gyötörd  magad,  ha  érted.  Attól  tartok,  különös  tekintettel  a 
vérmérsékletedre,  hogy  egészen  kiütheted  magad,  ha  mindenáron  meg  akarod 
érteni. Ne tedd! Fogd fel inkább afféle iránymutatásként.

Szörnyű balsejtelem fogott el. Don Juan figyelmeztetése vég nélküli töprengésre 
késztetett.  Máskor  is  pontosan ugyanilyen modorban  figyelmeztetett,  és  minden 
egyes  alkalommal  valamilyen  megsemmisítő  erejű  élmény  várt  rám.  Szóvá  is 
tettem:

- Felkavar, amikor így beszélsz velem.



-  Tudom -  bólintott  nyugodtan.  -  És  nagyon  is  rendjén  való,  ha  készenlétbe 
helyezed magad. Szükségem van a figyelmedre, az osztatlan figyelmedre.

Elhallgatott, és rám nézett. Idegességemben önkéntelenül felnevettem. Tudtam, 
hogy addig fokozza a feszültséget, ameddig csak tudja.

- Nem a hatás kedvéért mondom mindezt - folytatta, mintha a gondolataimban 
olvasott volna. - Csak időt adok, hogy alkalmazkodhass.

A pincér lépett az asztalunkhoz, és bejelentette, hogy nem tudnak eleget tenni a 
rendelésünknek.  Don  Juan  harsányan  felkacagott,  és  tortillát  rendelt  babbal.  A 
pincér gúnyosan elhúzta a száját, és közölte, hogy ilyesmivel nem szolgálhatnak, de 
ajánlhat marhahúst vagy csirkét. Végül valami levesnél kötöttünk ki.

Csendben ettünk. Nem ízlett a leves, és néhány falat után feladtam, Don Juan 
viszont jó étvággyal bekebelezte a maga adagját.

-  Felvettem  az  öltönyöm -  szólalt  meg  váratlanul  -,  hogy  elmondjak  neked 
valamit, amit már tudsz, de amit tisztázni kell, ha azt akarjuk, hogy úrrá légy rajta. 
Mindeddig vártam, mert Genaro szerint nem elég akarnod rálépni a tudomás útjára, 
hanem maguknak az erőfeszítéseidnek is olyan feddhetetlennek kell lenniük, hogy 
érdemessé tegyenek a tudomásra. Úgy érzem, ez megtörtént. Így most elmondom 
neked a varázslók magyarázatát.

Szünetet  tartott,  megdörzsölte  az  arcát,  és  úgy forgatta  a  nyelvét  a  szájában, 
mintha a fogait tapogatná vele.

- A tonálról és a naguálról akarok beszélni - bökte ki hirtelen, és áthatóan meredt 
rám.

Kapcsolatunk során most először használta ezt a két kifejezést.  Bizonytalanul 
derengtek  is  nekem  a  közép-mexikói  kultúráról  szóló  antropológiai 
tanulmányaimból.  Tudtam,  hogy  a  tonált  egyfajta  védőszellemnek  tartották; 
rendszerint állat alakban jelent meg, amihez születéstől fogva szoros kötelék fűzi az 
embert.  A naguál  annak az állatnak az elnevezése, amivé a varázslók állítólag át 
tudtak változni, illetve annak a varázslónak, aki képes ilyen átváltozásra.

- Ez az én tonálom - mondta Don Juan, és a mellkasára bökött.

- Az öltönyöd?

- Nem. A személyem.

Megveregette a mellkasát, a combját és az oldalát. - Mindez az én tonálom.



Elmagyarázta, hogy minden emberi lénynek két oldala van, két különálló lény, 
két hasonmás, melyek a születés pillanatában tevékenykedni kezdenek; az egyik a 
tonál, a másik a naguál.

Röviden  vázoltam,  amit  az  antropológusok  tudnak  ezekről  a  fogalmakról. 
Figyelmesen végighallgatott.

- Nos, mindaz, amiről azt hiszitek, hogy tudjátok, merő képtelenség - szögezte le 
végül.  -  Amit  el  fogok  mondani  a  tonálról  és  a  naguálról,  azt  korábban  nem 
mondhattam el. Nem is tudhatsz róluk semmit, hiszen varázslónak kellene lenned, 
hogy megismerd őket,  márpedig nem vagy az. Ezért  gyorsan felejts el  mindent, 
amit eddig hallottál, mert tökéletesen használhatatlan.

- Csak egy észrevétel volt - védekeztem.

Mulatságos túlzással felvonta a szemöldökét.

-  Nincs semmiféle  rendszer  az észrevételeidben -  állapította  meg.  -  Ezúttal  a 
legteljesebb figyelmedre van szükségem, mivel  a tonállal  és  a naguállal  akarlak 
megismertetni.

A  varázslók  különösen  és  egyedülállóan  érdeklődnek  a  tudomás  iránt. 
Mondhatnám, a tonál és a naguál a tudomás embereinek kizárólagos birodalma. A 
te esetedben ez az a fedél, ami mindent bezár. Tanítottalak; és most eljött az ideje, 
hogy beszéljek róluk.

- A tonál nem valamiféle állat, ami a személyt őrzi. Inkább úgy mondanám, hogy 
afféle  őriző,  ami  kétségkívül  állatként  is  megjelenhet.  De  nem  ez  a  lényeg. 
Mosolygott, és rám kacsintott.

- Most a te szavaidat fogom használni - mondta. - A tonál a társadalmi lény.

Nevetett, gondolom, az elképedésem láttán.

- A tonál, ez igaz, védelmező; ez a védelmező azonban többnyire őrré változik.

A jegyzetfüzetemmel  babráltam.  Megpróbáltam  don  Juan  szavaira  figyelni. 
Kacagott, és ideges mozdulataimat utánozta.

-  A tonál  a  világ  megszervezője  -  folytatta.  -  Talán  jobban  érthető,  ha  azt 
mondjuk, hogy a tonál vállán nyugszik a feladat, hogy valamilyen rendbe rázza a 
világ zűrzavarát. A varázslók úgy tartják, és így igaz, hogy minden, amit emberként 
tudunk és teszünk, a tonál műve. 



Ebben a pillanatban például a tonálod igyekszik valamilyen értelmet kihámozni 
a  beszélgetésünkből;  nélküle  nem is  lehetne beszélgetésről  szólni,  csak különös 
hangok és fintorok soráról, amikből egyetlen árva szót sem értenél.

-  A tonál  tehát valami felbecsülhetetlent védelmez: a valódi lényünket. Ezért  a 
tonál eredendő tulajdonsága, hogy gyanakvó és féltékeny a valódi lényünk tetteire. 
Minthogy pedig ezek a tettek életünk legfontosabb részét alkotják, nem csoda, hogy 
a tonál végül mindannyiunkban oltalmazóból őrré változik.

Váratlanul nekem szegezte a kérdést, hogy értem-e az elhangzottakat. Gépiesen 
bólintottam, mire hitetlenkedve elmosolyodott.

-  Az oltalmazó,  az  őriző  nagylelkű,  bölcs  és  megértő  -  magyarázta.  -  Az őr 
viszont  szűk  látókörű  és  zsarnokoskodó.  Azt  mondom  tehát,  hogy  a  tonál  
mindannyiunkban kicsinyes és zsarnoki őrré változik, noha bölcs őrizőnek kellene 
lennie.

Egyre kevésbé tudtam követni a magyarázatát. Hallottam és lejegyeztem minden 
egyes szót, ám mintha nem tudtam volna szabadulni a belső párbeszédemtől.

- Nehezen követlek - vallottam be.

- Ha nem tudod felfüggeszteni a belső párbeszédedet, akkor nem is számíthatsz 
másra - csattant fel élesen.

Megjegyzése  hosszas  magyarázkodásra  késztetett.  Végül  észbe  kaptam,  és 
mentegetőzni kezdtem, amiért mindenáron meg akartam védeni magam.

Mosolygott,  és  egy  mozdulattal  jelezte,  hogy  nemigen  bosszantotta  a 
viselkedésem.

- A tonál mindaz, ami vagyunk - folytatta. - Rajta, nevezd meg! Minden a tonál,  
amit szavakkal kifejezhetünk. Tonál a tett is, nyilvánvaló tehát, hogy mindennek az 
ő fennhatósága alá kell tartoznia.

Emlékeztettem,  hogy  az  imént  társadalmi  lénynek  nevezte  a  tonált;  ezt  a 
kifejezést  valóban  tőlem hallotta  korábban,  és  az  embert,  mint  a  szocializációs 
folyamat végeredményét értettem alatta. Rámutattam, hogy ha ez a végeredmény a 
tonál, akkor nem lehet minden, mert a minket körülvevő világ nem a szocializáció 
terméke.

Don Juan felhívta a figyelmemet, hogy már rég bebizonyította, egyáltalán nincs 
ilyen vagy olyan világ, csak a világ leírása, amit megtanultunk magunk elé képzelni 
és természetesnek venni.



-  A tonál  minden, amit tudunk - szögezte le.  -  Azt  hiszem, ez önmagában is 
éppen elégséges ok a tonál ellenállhatatlanságára.

Elhallgatott. Látszott, hogy észrevételekre vagy kérdésekre vár, de egy sem jutott 
az eszembe. Kötelességemnek éreztem, hogy megfogalmazzak valamilyen kérdést, 
és igyekeztem a legmegfelelőbbet szavakba önteni. Felsültem a próbálkozásommal. 
Arra  gondoltam,  hogy  a  társalgásunkat  indító  figyelmeztetések  talán  éppen 
elrettentésül  szolgáltak.  Különös  bódultságot  éreztem.  Sehogy  nem  sikerült 
összpontosítanom,  és  rendbe  szednem  a  gondolataimat.  Voltaképpen  a  kétség 
leghalványabb  árnyéka  nélkül  éreztem  és  tudtam,  hogy  képtelen  vagyok 
gondolkozni, ám - ha egyáltalán lehetséges - még ezt is gondolkozás nélkül tudtam.

Don  Juanra  pillantottam.  A  testem  középső  részére  bámult.  Felemelte  a 
tekintetét, és azonmód kitisztult az elmém.

- A tonál minden, amit tudunk - ismételte lassan. - És nemcsak minket tartalmaz, 
mint személyeket, hanem mindent a világunkban. Mondhatni, a tonál minden, ami 
látható. Abban a pillanatban, hogy az elsőt kortyoljuk a levegőből, a tonál erejét is 
belélegezzük.  Az ember  tonálja  közvetlenül  a  születéshez kötődik.  Ezt  soha ne 
feledd. Mérhetetlen a jelentősége. A tonál a születéssel kezdődik, és a halállal vég-
ződik.

Össze akartam foglalni mindazokat a pontokat, melyeket érintett. Kinyitottam a 
szám,  megkérni,  hogy  ismételje  meg  a  beszélgetésünk  fontosabb  pontjait,  de 
meglepetésemre egyetlen szót sem tudtam kipréselni. Különös tehetetlenség fogott 
el, és sehogy nem sikerült erőt venni ezen az érzésen.

Don Juanra pillantottam, hogy jelezzem, nem tudok megszólalni.  Ezúttal  is  a 
gyomrom tájékára meredt.

Felemelte a tekintetét, és megkérdezte, hogy érzem magam. Ömlöttek belőlem a 
szavak,  mintha  egy  dugót  húztak  volna  ki  belőlem.  Beszámoltam  a  különös 
érzésről, hogy bár nem tudtam beszélni és gondolkozni, mégis kristálytiszták voltak 
a mondataim.

- A mondataid? - kérdezte.

Abban a pillanatban rádöbbentem, hogy valóban nem a gondolataimat jellemezte 
a világosság, hanem ahogy a világot észleltem.

- Te művelsz velem valamit, don Juan? - kérdeztem hirtelen támadt gyanúval.

- Próbállak meggyőzni, hogy fölöslegesek az észrevételeid - mondta, és nevetett.



- Úgy érted, nem akarod, hogy kérdezősködjek?

- Nem, nem erről van szó. Kérdezz bátran, amit csak akarsz, de ne tűrd, hogy 
meginogjon a figyelmed.

El kellett ismernem, hogy felkavart a téma mérhetetlensége.

- Még mindig nem tudom, don Juan, mit értesz azon, hogy minden  a tonál -  
mondtam pillanatnyi hallgatás után.

- A tonál hozza létre a világot.

- A tonál tehát a világ teremtője?

Don Juan megvakarta a halántékát.

-  A  tonál  hozza  létre  a  világot,  bizonyos  értelemben.  Nem  teremt  és  nem 
változtat  meg  semmit,  mégis  létrehozza  a  világot,  mert  az  ő  feladata  ítélni, 
felbecsülni és tanúbizonyságot tenni. Különös módon  a tonál  olyan teremtő, aki 
semmit nem teremt. Másként kifejezve,  a tonál  állítja fel a szabályokat, ahogy a 
világot érzékeli. Így teremti meg a világot, hogy úgy mondjam.

Eldúdolt  egy  népszerű  dallamot,  és  a  széke  oldalán  verte  hozzá  az  ütemet. 
Ragyogott a szeme, valósággal szikrázott. Kuncogott.

- Nem tudsz követni - jelentette ki mosolyogva.

-  Dehogynem.  Semmi  gondom  -  mondtam,  de  nem  hangzott  valami 
meggyőzően.

- A tonál egy sziget - magyarázta. - Így lehet a legjobban leírni.

Végighúzta a kezét az asztallapon.

- Mondjuk, hogy a tonál olyan, mint ennek az asztalnak a lapja. Sziget. És ezen a 
szigeten mindenünk megvan. Voltaképpen maga a világ.

-  Mindannyiunknak van egy személyes  tonálja,  és  egy közös  valamennyiünk 
számára bármely adott korban és időben, amit az idők tonáljának hívunk.



Az asztalok sorára mutatott az étteremben.

-  Nézd!  Minden  asztalnak  ugyanolyan  az  alakja.  Azonosak  bizonyos 
sajátosságok is. Egyedileg azonban mégis különböznek egymástól; egyes asztalok 
zsúfoltabbak  a  többinél;  különböző  ételek  vannak  rajtuk,  különböző  tányérok, 
különböző a hangulatuk, ám el kell ismernünk, ebben az étteremben valamennyi 
asztal nagyon hasonlít. Ugyanez a helyzet a tonállal is. Mondhatjuk, hogy az idők 
tonálja  okozza a  hasonlóságot,  ugyanúgy, ahogy az étterem asztalait  is  az  teszi 
hasonlóvá.  Egy-egy  különálló  asztal  azonban  megannyi  egyedi  eset,  ahogy  a 
személyes tonálunk is. De igazából azt a legfontosabb megjegyezni, hogy minden, 
amit  magunkról  és  a  világról  tudunk,  a  tonál  szigetén  található.  Érted,  mire 
gondolok?

-  Ha  minden  a  tonál,  amit  magunkról  és  a  világunkról  tudunk,  akkor  mi  a 
naguál?

- A naguál az a részünk, amelyikkel egyáltalán nem foglalkozunk.

- Hogy mondod'?

-  A  naguál  az  a  részünk,  amelyikre  nincs  leírás;  nincsenek  rá  szavak, 
elnevezések, érzések.

- Ez ellentmondás, don Juan. Véleményem szerint, ha valami nem érezhető, nem 
írható le és nem nevezhető meg, akkor az nem létezik.

- Ez csak a te véleményed szerint ellentmondás. Az imént figyelmeztettelek, ne 
akard mindenáron megérteni.

- Mondhatnánk esetleg, hogy a naguál az értelem?

- Nem. Az értelem is az asztalon található. Az értelem a tonál része. Az értelem, 
mondjuk, a chiliszósz.

Felemelt egy chilis üveget, és elém állította.

- A naguál a lélek?

- Nem. A lélek is itt van az asztalon. A lélek, mondjuk, a hamutartó. - Azzal elém 
tolta a hamutartót.

- Akkor az emberek gondolatai?

- Nem. A gondolatok is az asztalon vannak. A gondolatok az evőeszközök.

Felkapta a villát, és letette a chili és a hamutartó mellé.



- Talán a kegyelem állapota? A mennyország?

-  Egyik  sem.  Bármi  legyen  is  a  mennyország,  az  ugyancsak  a  tonál  része. 
Például a szalvéta.

Tovább  soroltam  a  legkülönfélébb  fogalmakat,  melyekkel  meg  lehetne 
közelíteni:  tiszta  intellektus,  psziché,  energia,  életerő,  halhatatlanság,  életelv. 
Mindegyikre  talált  egy megfelelőt  az asztalon,  és elém rakta,  végül  valamennyi 
tárgy halomban tornyosult előttem.

Don Juan láthatóan mérhetetlenül elégedett volt magával. Kuncogott, és kezét 
dörzsölgette, valahányszor újabb lehetőséget vetettem fel.

- A naguál a legfőbb lény, a Mindenható, Isten? - kérdeztem.

- Nem. Isten is az asztalon van. Mondjuk, az abrosz.

Megrántotta az abroszt, és az egyik végét ráborította az elém halmozott kupacra.

- Ezzel azt állítod, nincs Isten?

- Nem. Nem ezt  mondtam. Csak azt,  hogy  a naguál  nem Isten,  mert  Isten a 
személyes  tonálunkhoz  és  az  idők  tonáljához  tartozik.  A  tonál,  ahogy 
megfogalmaztam, minden, amiből szerintünk a világ áll, beleértve persze Istent is. 
Isten sem jelentékenyebb másnál, lévén a mi időnk tonáljának a része.

- Az én felfogásom szerint,  don Juan, Isten maga a minden. Nem ugyanarról 
beszélünk?

- Nem. Isten minden; de csak az a minden, amit el tudsz gondolni, tehát csak egy 
tétel  a  szigeten.  Istenről  nem  bizonyosodhatunk  meg  tetszés  szerint,  csak 
beszélhetünk róla. Másfelől viszont  a naguál a  harcos szolgálatára áll; meg lehet 
bizonyosodni felőle, de nem lehet beszélni róla.

-  Ha  a  naguál  egyike  sem  az  említett  dolgoknak  -  mondtam  -,  azt  talán 
elmondhatod, hogy hol van.

Don Juan széles mozdulattal felölelte az asztallapon túli területet. Úgy mozgatta 
a kezét, mintha az asztal szélén túlnyúló képzeletbeli felületet tisztítaná.

- Ott  a naguál -  mondta. - Körülveszi a szigetet. A naguál  ott van, ahol az erő 
lebeg.  Születésünk  pillanatától  érzékeljük,  hogy  két  részből  állunk.  A születés 
időpontjában,  és  egy ideig utána is,  a naguál  tölt  el.  Aztán rádöbbenünk,  hogy 
szükségünk van egy párra is, ha működni akarunk a világban. A kezdet kezdetétől a 
hiányzó tonálból fakad a tökéletlenség érzése. 



Azután kifejlődik a tonál, és annyira nélkülözhetetlenné válik a működésünkhöz, 
hogy elhomályosítja  a naguál  ragyogását, felülkerekedik rajta. És miután teljesen 
tonállá  válunk,  semmi  mást  nem  teszünk,  csak  a  tökéletlenség  régi  érzését 
gyarapítjuk;  ez  az érzés  tehát  elkísér  a születésünk pillanatától,  és  örökösen azt 
bizonygatja, hogy nincs semmiféle másik rész, ami kiteljesíthetne minket.

-  Miután teljesen  tonállá  válunk,  elkezdünk párokat  alkotni.  Érzékeljük a két 
oldalunkat, de csak a tonál észjárása szerint. Azt mondjuk, a két részünk a test és a 
lélek. Vagy a szellem és az anyag. A jó és a gonosz. Isten és Sátán. De soha nem 
jövünk rá, hogy egyszerűen csak párba állítunk a szigeten található holmikat, ahogy 
párba állítható a kávé és a tea, a kenyér és a tortilla, a chili és a mustár. Bizony 
mondom, fura állatok vagyunk. Készséggel elámítjuk magunkat, és őrültségünkben 
azt hisszük, hogy mindent tökéletesen értünk.

Don  Juan  felállt,  és  beszédet  intézett  hozzám,  miközben  rám  szegezte  a 
mutatóujját.

- Az ember nem jó és rossz között ingadozik – mondta szónoki hangon, és az 
egyik kezével megragadta a sótartót, a másikkal a borsszórót. - Az igazi mozgásod 
a nemlét és a valóság között történik!

Azután a sótartót és a borsszórót kicserélte egy késre és egy villára.

- Tévedés! Nincs mozgás - folytatta, mintha önmagával vitatkozna. - Az ember 
kizárólag lélek!

Felkapta és magasra tartotta a chilis üveget. Aztán letette.

- Mint láthatod - mondta halkan -, könnyen helyettesíthetjük a chilivel a lelket, 
és ugyanúgy kijelenthetjük, hogy az ember kizárólag chiliszósz! És attól semmivel 
sem leszünk bolondabbak, mint amilyenek vagyunk.

-  Attól  tartok,  nem a  megfelelő  kérdést  tettem fel  -  jegyeztem meg.  -  Talán 
jobban egyezségre jutunk, ha azt kérdezem, mi az, amit az ember azon a szigeten 
túli területen találhat?

- Lehetetlen válaszolni rá. Ha azt mondanám, semmit, azzal csak a tonál részévé 
tenném a naguált. Maradjunk annyiban, hogy a szigeten túl a naguál található.

- De azzal, hogy naguálnak nevezed, nem helyezed azt is a szigetre?

- Nem. Ez a megnevezés csak arra szolgál, hogy tudatosítsam benned.



- Rendben van! De a tudatosulása mégiscsak egy lépés abba az irányba, hogy a 
naguál a tonál újabb darabjává váljon.

-  Attól  tartok,  nem  érted.  A  tonált  és  a  naguált  az  egyetlen  valódi  párnak 
neveztem. Semmi mást nem tettem.

Emlékeztetett,  hogy  egyszer  igyekeztem megindokolni  a  ragaszkodásomat  az 
értelmezéshez, és kifejtettem, hogy a gyerek sem foghatja fel a különbséget az apa 
és  az anya  között,  amíg nem elég  fejlett  a  helyes  értelmezéshez,  és  mindaddig 
legfeljebb azt hinnék, hogy az apa nadrágot visel, az anya szoknyát, vagy más nem 
lényegbevágó eltéréseket tekintenének fontosnak: a hajviseletet, a testméretet, vagy 
egyéb ruhadarabokat.

-  Nos,  mi  ugyanezt  tesszük  ezzel  a  két  részünkkel  -  mondta  don  Juan.  - 
Érzékeljük, hogy van másik oldalunk is. De amikor megpróbáljuk megragadni azt a 
másik oldalt,  a tonál  tartja a pálcát, és bizony igencsak kicsinyes és irigy. Elkáp-
ráztat  minket  a  furfangjaival,  és  arra  kényszerít,  hogy  a  leghalványabb  gyanút 
elfojtsuk magunkban az igazi pár másik feléről, a naguálról.

Mikor  eltávoztunk  az  étteremből,  közöltem  don  Juannal,  hogy  helytállónak 
bizonyult  a figyelmeztetése a dolog nehézségéről,  és úgy látszik, alkalmatlan az 
értelmem a fogalmainak és a magyarázatainak a megragadására. Felvetettem, talán 
jobban boldogulnék,  ha elmennék a szállodámba, és átolvasnám a jegyzeteimet. 
Igyekezett  megnyugtatni,  mondván,  megint  csak  a  szavak  miatt  aggódom.  És 
miközben beszélt,  megborzongtam, és  egy pillanatra  megéreztem, hogy valóban 
létezik bennem a másik terület...

Megemlítettem don Juannak, hogy megmagyarázhatatlan érzéseim támadtak. Ez 
a kijelentés láthatóan felkeltette a kíváncsiságát. Mondtam neki, hogy ugyanilyen 
érzéseim  korábban  is  voltak;  mintha  afféle  átmeneti  kiesések  lennének, 
megszakítások  a  tudatosságom  folyamatos  áramlatában.  Mindig  rándulásként 
jelentkeztek a testemben, amit az a bizonytalan érzés követ,  hogy valamit félbe 
kellett szakítanom.

Kényelmes iramban ballagtunk a belváros felé. Don Juan arra kért, meséljek el 
minden  részletet  ezekről  a  kiesésekről.  Nem  bizonyult  könnyűnek,  mert 
mélyrehatóbbak  voltak  annál,  hogy  önfeledt  pillanatoknak,  szórakozottságnak, 
vagy nem odafigyelésnek nevezzem.

Türelmesen  kifejtette,  hogy  igényes  személyiség  vagyok,  kitűnő  az 
emlékezőtehetségem,  és  körültekintően  járok  el  a  tetteimben.  Azok  a  különös 
kiesések először együtt jártak a belső párbeszéd felfüggesztésével, de megtörténtek 
olyankor is, amikor javában beszélgettem magammal. 



Mintha egy olyan területről  eredtek volna, ami független volt  mindattól,  amit 
valaha is ismertem.

Don Juan megveregette a hátamat. Örvendezve mosolygott.

- Végül még kezded felfedezni az igazi összefüggéseket -jelentette ki.

Megkértem, magyarázza el, mire gondol, de hirtelen véget vetett a társalgásnak, 
és jelezte, hogy kövessem egy templom előtti kis parkba.

- Itt az utunk vége - mondta, és leült egy padra. - Eszményi hely az emberek 
megfigyelésére. Egyesek az utcán járkálnak, mások a templomba mennek. Innen 
mindenkit jól látunk.

A TONÁL NAPJA

A széles főútvonalra mutatott,  valamint a templom lépcsőihez vezető kavicsos 
gyalogútra. A padunk félúton helyezkedett el a templom és az utca között.

- Ez a kedvenc padom - mondta, és megsimogatta a támláját. Rám kacsintott, és 
széles mosollyal hozzátette: - Olyan, mint én. Ezért nem ült rajta senki. Tudta, hogy 
jövök.

- Mármint a pad tudta?

- Nem! Dehogy a pad. A naguálom.

- A naguálnak is van tudata? Tudatában van a dolgoknak?

- Hát persze. Mindennek a tudatában van. Ezért érdekel a beszámolód. Amit te 
kieséseknek és érzéseknek nevezel, az a naguál. Ahhoz, hogy beszélhessünk róla, 
a tonál  szigetéről  kell  kölcsönöznünk  a  kifejezéseket,  kényelmesebb  tehát  nem 
megmagyarázni, hanem egyszerűen sorra venni a hatásait.

Akartam mondani még valamit azokról a különös érzésekről, de elhallgattatott.

- Elég volt. A mai nem a naguál napja, hanem a tonálé - közölte. - Felvettem az 
öltönyömet, mert ma teljesen a tonál tölt el.

Rám szegezte a tekintetét. El akartam mondani, hogy ez az ügy súlyosabbnak 
bizonyult,  mint  mindaz  együttvéve,  amit  ez  idáig  elmagyarázott;  de  mintha 
megérezte volna a szándékomat, elébe vágott:



- Nehéz. Tudom. De vedd fontolóra, hogy ez a tanításaim utolsó szakasza, és 
nem  túlzás  azt  állítani,  hogy  mindent  érint,  amiről  az  első  találkozásunk  óta 
említést tettem.

Hosszasan  hallgatunk.  Éreztem,  meg  kellene  várnom,  amíg  rászánja  magát 
folytatásra, de hirtelen erőt vett rajtam a nyugtalanság, és sietősen megkérdeztem:

- Bennünk rejtőzik a naguál és a tonál?

Átható pillantást vetett rám.

- Nem könnyű erre válaszolni - mondta végül. - Te azt mondanád, hogy bennünk 
vannak. Én azt mondanám, hogy nem, de egyikünknek sem lenne igaza. A te időd 
tonálja  arra  kényszerít,  hogy  mindent,  ami  az  érzéseiddel  és  a  gondolataiddal 
kapcsolatos,  úgy tekints,  mint  ami  benned megy végbe.  A varázslók  tonálja  az 
ellenkezőjét állítja, azaz, minden kívül van. Kinek van igaza? Senkinek. Bent vagy 
kint, valójában tökéletesen mellékes.

Új szempont merült fel bennem. Amikor a  tonálról  és a  naguálról  beszélünk, 
mondtam don Juannak, úgy hangzik, mintha harmadik rész is létezne. Ha a tonál  
cselekedetek végrehajtására  kényszerít,  akkor egészen pontosan ki az, akinek így 
vagy úgy kell cselekednie? Mi magunk? De mi az bennünk, amit vezérel?

-  Bonyolult  kérdés -  jelentette  ki.  -  Akármilyen éberek is  a tonál  ellenőrzési 
pontjai, az az igazság, hogy a naguál felszínre tör. A felszínre emelkedése azonban 
nem szándékos.

A  tonál  művészete  éppen  abban  áll,  hogy  elfojtsa  a  naguáli  bármely 
megnyilvánulását,  hogy  akkor  is  észrevehetetlen  legyen,  amikor  jelenlétének 
egészen nyilvánvalónak kellene lennie.

-  Mégis,  kinek a számára észrevehetetlen?  -  faggattam. Kuncogott,  és a fejét 
csóválta. Türelmetlenül nógattam, hogy válaszoljon.

-  A tonál  számára -  közölte  végül.  -  Kizárólag arról  beszélek.  Körüljárhatom 
ugyan, de ez ne lepjen meg a legkevésbé sem, és igazán fölösleges bosszankodni 
rajta.  Figyelmeztettelek  a  megértés  nehézségeire.  Magam is  átestem mindezen, 
mert  a tonálom  a tudatában van annak, hogy önmagáról beszél. Azaz  a tonálom 
önmagát  használja,  hogy  megértse,  amit  a  te  tonálod  számára  meg  akarok 
világítani.  Mondjuk úgy,  a torsál,  minthogy tisztában van vele, milyen keserves 
önmagáról  beszélni,  megalkotta  az  én,  a  magam  és  a  többi  ilyen  kifejezést, 
melyeknek  köszönhetően  beszélhet  önmagáról  más  tonálokkal,  vagy  éppen 
önmagával.



Amikor azt mondom, hogy a tonál valamilyen cselekedetre kényszerít, akkor szó 
sincs arról, hogy létezne valamiféle harmadik összetevő. Nyilvánvalóan önmagát 
kényszeríti a saját elhatározása követésére.

Ám bizonyos  alkalmakkor,  vagy  különleges  körülmények  között  magában  a 
tonálban  valami  a  tudatára  ébred,  hogy  nincs  egyedül,  és  más  is  van  a 
birtokunkban.  Ez  a  hang  a  mélyből  a  naguál  hangja.  Önnön  teljességünk 
természetes állapot, melyet a tonál nem iktathat ki teljesen, és akadnak pillanatok, 
különösen  a  harcos  életében,  amikor  megnyilvánul  a  teljesség.  Ezekben  a 
pillanatokban az ember megsejtheti és felbecsülheti, mik lennénk valójában. Azért 
érdekeltek azok a bizonyos kieséseid vagy rándulásaid, mert pontosan ilyen módon 
emelkedik  felszínre  a  naguál.  Ilyenkor  a  tonál  a  tudatára  ébred  a  ember 
teljességének; és a tudomás szétzúzza a nyugalmat. A halál pillanatában pedig teljes 
egészében működésbe lép az egyetlen valódi  páros másik tagja,  a naguál,  és a 
tudomás, az emlékek és az észlelések, mindaz, ami elraktározódott a lábikránkban 
és  a  combunkban,  a  hátunkban,  a  vállunkban  és  a  nyakunkban,  elkezdenek 
kitágulni  és  szétbomlani.  Mintha elszakadna egy végtelen gyöngysor,  és az élet 
rögzítő ereje nélkül szertegurulnának a gyöngyei.

Rám nézett.  Nyugodt volt a tekintete. Feszengtem, és ritka ostobának éreztem 
magam.

- Hihetetlen hatékony a teljességünk - mondta. - Igen csekélyke részével az élet 
legbonyolultabb  feladatait  is  elvégezhetjük.  Ám  amikor  meghalunk,  önmagunk 
maradéktalan  teljességével  halunk  meg.  A  varázsló  felteszi  a  kérdést:  Ha 
önmagunk teljességével halunk meg, akkor miért nem élünk a teljességgel?

Intett a fejével, hogy figyeljem a mellettünk elhaladó emberek sokaságát.

- Nézd, megannyi  tonál -  mondta. - Kiszemelek közülük néhányat,  hogy a te 
tonálod is felbecsülhesse őket, és aztán ennek tükrében önmagát is értékelheti.

Két idősödő hölgyre hívta fel a figyelmemet, akik éppen távoztak a templomból. 
Megálltak egy pillanatra a mészkő lépcső tetején, aztán végtelenül óvatosan lefelé 
indultak, és megpihentek minden egyes lépcsőn.

- Figyeld meg alaposan azt a két asszonyt - mondta. - De ne hozzánk hasonló 
személyeknek tekintsd őket, hanem tonáloknak.

A két nő elérte a lépcső alját. Úgy mozogtak, mintha a síkos márvány lenne a 
murva, és bármikor megcsúszhatnának, és elveszíthetnék az egyensúlyukat.  Kart 
karba öltve támogatták egymást.



- Nézd! - mondta halkan don Juan. - Ez a két nő nagyszerű példa a fellelhető 
legnyomorúságosabb tonálra.

Megfigyeltem,  hogy  a  nők  vékonycsontúak,  de  elhízottak.  Az  ötvenes  éveik 
elején  járhattak.  Keserves  kifejezés  ült  az  arcukon,  mintha  a  leereszkedés  a 
templom lépcsőjén minden erejüket kimerítette volna.

Időközben elénk értek; egy pillanatig tétováztak, aztán

megálltak. A kavicsos gyalogúton újabb lépcső került az útjukba.

- Vigyázzanak azzal a lépcsővel, hölgyek! - kiáltott fel don Juan, és színpadiasan 
felpattant.

A nők rámeredtek, láthatóan zavarba hozta őket a váratlan kitörés.

- Az én drága jó édesanyám ugyanitt törte el a minap a csípőjét - tette hozzá, és 
odarohant, hogy segítsen nekik.

Meghatottan hálálkodtak, don Juan pedig melegen javasolta, hogy ha egyszer - 
Isten  őrizz!  -  elveszítenék  az  egyensúlyukat,  és  elesnének,  maradjanak 
mozdulatlanul, amíg meg nem érkezik a mentő. Őszintén és meggyőzőn csengett a 
hangja. A nők keresztet vetettek.

Don Juan ismét leült. Ragyogott a szeme. Halkan beszélt.

-  Ezek  a  nők  nem  olyan  öregek,  és  nem  olyan  gyengék,  mégis  teljesen 
elaggottak. Minden sivár és örömtelen rajtuk: a ruhájuk, a szaguk, a viselkedésük. 
Mit gondolsz, miért?

- Talán ilyennek születtek - véltem.

- Senki nem születik ilyennek. Mi tesszük magunkat ilyenné. Ezeknek a nőknek 
a tonálja gyenge és gyáva.

Megmondtam, hogy a mai a tonál napja; ma kizárólag vele foglalkozom. Azt is 
megmondtam, hogy ebből a kifejezett célból vettem fel az öltönyömet. Azt akartam 
megmutatni neked, hogy a harcos különleges módon bánik a tonáljával. Tudattam, 
hogy az öltönyöm rendelésre készült, és minden, amit ma hordok, a tökéletességre 
készít elő. Nem a hiúságom teszi, hanem a harcos szellem, a harcos tonálom.

Az a két nő kínálta ma az első pillantást a tonálra. Ha nem ügyelsz a tonálodra,  
az élet ugyanolyan könyörtelenül elbánhat veled, mint velük. Engem tekinthetsz az 
ellenpontnak. Ha előbb megérted, nem lett volna szükség rá, hogy hangsúlyozzam.



Hirtelen  elfogott  a  bizonytalanság,  és  megkértem,  fejtse  ki,  mit  kellett  volna 
megértenem. Nyilván lerítt rólam a kétségbeesés, mert hangosan felkacagott.

- Nézd azt a zöld nadrágos, rózsaszín inges fiatalembert - suttogta, és egy nagyon 
sovány, sötét arcbőrű, éles vonású fiatal férfira mutatott, aki tétován álldogált, hogy 
a templom vagy az utca felé vegye-e az útját. Kétszer a templom irányába intett, 
mintha győzködné magát, és már-már el is indult. Aztán üres arckifejezéssel rám 
meredt.

- Nézd meg az öltözetét! - suttogott tovább don Juan. - Nézd azt a cipőt!

A fiatalember ruhája rongyos és gyűrött volt, a cipője pedig szinte már szétesett.

- Nyilván nagyon szegény - mondtam.

- Mást nem tudsz mondani róla? - kérdezte.

Számos  számításba  jöhető  okot  felsoroltam,  ami  indokolhatja  a  fiatalember 
rongyosságát: betegség, balszerencse, nemtörődömség, közömbösség a személyes 
megjelenése iránt, talán börtönből szabadult.

Don Juan kijelentette, hogy csak elmélkedem, márpedig neki senki se mondja, 
hogy ez  az  -  vagy  éppenséggel  bármelyik  másik  -  ember  ellenállhatatlan  erők 
áldozata.

- Talán csavargónak öltözött titkos ügynök - tréfálkoztam.

A fiatalember imbolyogva az utca felé vonszolta magát.

- Nem öltözött csavargónak, hanem csavargó - állította határozottan don Juan. - 
Nézd csak, milyen erőtlen a teste. Sovány a karja és a lába. Alig tud járni. Ezt senki 
nem tudja színlelni. Határozottan valami baj van vele, ám nem a körülményeivel. 
Ismét hangsúlyoznom kell, hogy ezt az embert is tekintsd tonálnak.

- Mi következik abból, ha tonálnak tekintünk valakit?

-  Akkor  nem  akarjuk  erkölcsi  értelemben  elítélni,  vagy  azon  az  alapon 
mentegetni, hogy olyan, mint a szél irgalmára bízott falevél. Vagyis nem az jár az 
eszünkben, hogy reménytelen vagy tehetetlen. Pontosan érted, miről beszélek. Azt 
a fiatalembert elmarasztalás vagy megbocsátás nélkül is értékelheted.

- Túl sokat iszik - jelentettem ki hirtelen.

Nem tudatos mérlegelés mondatta velem. Éppen csak kiböktem, anélkül, hogy 
különösebb okát tudtam volna adni, miért.



 Inkább  úgy  éreztem egy  pillanatra,  hogy  valaki  áll  mögöttem,  és  kimondja 
ezeket a szavakat. Magyarázkodni kezdtem, hogy ez is csak afféle elmélkedés, mint 
az eddigiek.

-  Szó sincs róla  -  rázta  a  fejét  don Juan.  -  Most  megvolt  a  hangodban az a 
bizonyosság, ami eddig hiányzott belőle. Nem azt mondtad: Talán részeges.

Zavarban voltam, bár nem tudtam pontosan meghatározni a miértjét. Don Juan 
felkacagott.

- Átláttál azon az emberen - közölte. - Ez bizony látás colt. Ilyen a látás. Nagy 
bizonyossággal  tett  kijelentések,  melyekről  senki  sem  tudja,  hogyan  születtek. 
Tudod,  hogy  annak  a  fiatalembernek  a  tonálja  be  van  állítva,  de  nem  tudod, 
honnan.

El  kellett  ismernem,  hogy  kétségkívül  egyszerűen  csak  ez  a  benyomásom 
támadt.

-  Igazad van - bólintott  don Juan. -  Mit  sem számít,  milyen fiatal,  valójában 
éppen olyan elaggott, mint az a két asszony. A fiatalság nem jelent akadályt a tonál  
elromlásának.  Azt  gondoltad,  jó  csomó  ok  összejátszása  tehető  felelőssé  az 
állapotáért. Én viszont úgy találom, hogy csak egyetlen áll mögötte, a tonálja. Nem 
arról van szó, hogy gyenge a tonálja, mert iszik; éppen fordítva, azért iszik, mert 
gyenge a tonálja. Ez a gyengeség kényszeríti arra, hogy az legyen, ami és aki. Ám 
valamilyen formában ugyanez mindannyiunkkal megtörténik.

- És te nem azzal igazolod a viselkedését, hogy a tonálját teszed felelőssé?

- Olyan magyarázatot  adok neked,  amilyennel mindeddig nem találkoztál.  Ez 
azonban nem igazolás vagy megbocsátás. Annak a fiatalembernek gyenge és gyáva 
a  tonálja.  És  ne  hidd,  hogy  rendkívülinek  számít.  Többé  vagy  kevésbé  mind-
annyian ugyanabban a csónakban ülünk.

Abban a pillanatban egy igen kövér férfi haladt el előttünk, és a templom felé 
tartott.  Drága  sötétszürke  öltönyt  viselt,  és  aktatáskát  tartott  a  kezében.  Az 
inggallérját  kigombolta,  és  lazán  lógott  a  nyakkendője.  Erősen  izzadt.  Világos 
arcbőre még nyilvánvalóbbá tette a verítékezését.

- Nézd meg! - szólt rám don Juan.

A férfi  aprókat,  de súlyosakat  lépett.  Egyfajta  imbolygás jellemezte a járását. 
Nem ment be a templomba; megkerülte, és eltűnt mögötte.



-  Semmi  nem indokolja,  hogy  ilyen  rettenetes  módon  bánjanak  egy  testtel  - 
mondta némi megvetéssel don Juan. - De az a szomorú helyzet, hogy mindannyian 
a tökéletességig tudjuk fejleszteni, hogyan gyengítsük el a tonálunkat.

Ezt nevezem hanyagságnak.

A jegyzetfüzetemre tette a kezét,  és nem hagyott  tovább írni,  mondván, hogy 
ameddig jegyzetelek, addig nem tudok összpontosítani. Javasolta, hogy engedjem 
el  magam,  függesszem  fel  a  belső  párbeszédet,  és  próbáljak  összeolvadni  a 
megfigyelt személlyel.

Kértem, magyarázza el, mit ért  összeolvadás  alatt. Széttárta a karját, mondván, 
azt  nem lehet  megmagyarázni;  olyasmi,  amit a test  tesz vagy érez, amikor más 
testeket  figyel  meg.  Azután  a  látásnak  feleltette  meg;  az  igazi  belső  csend 
pillanatnyi nyugalmából áll, amit az én egyfajta kifelé irányuló meghosszabbítása 
követ, ami találkozik és összeolvad a másik testtel, vagy bármi mással a tudatosság 
tartományán belül.

Vissza  akartam  térni  a  jegyzetfüzetemhez,  de  megállított,  és  különböző 
embereket kezdett kiválogatni a hömpölygő tömegből.

Személyek  tucatjait  mutatta  meg,  mindenféle  típusú  és  korú  férfiakat,  nőket, 
gyermekeket. Azt mondta, olyan embereket válogatott ki, akiknek a gyenge tonálja 
beleillik a vizsgált osztályozási rendszerbe, és így megismerkedhetek a behódolás 
sokféleségével.

Nem tudtam megjegyezni valamennyi embert, akiket elemzett. Elpanaszoltam, 
hogy  ha  jegyzeteket  készíthetek,  legalább  felvázolhattam  volna  a  rendszerét  a 
behódolásról,  de  nem  volt  hajlandó  megismételni,  amit  elmondott.  Nevetve 
kijelentette, hogy nem emlékszik rá, mert a varázsló életében a naguál a felelős az 
alkotókészségért.

Az égre pillantott, és megállapította, hogy későre jár, és ideje irányt váltani. A 
gyenge tonálok helyett az igazi tonál megjelenésére várunk. Hozzátette, hogy csak 
a harcos rendelkezik igazi tonállal, és hogy az átlagembernek a legjobb esetben is 
csak megfelelő tonálja lehet.

Néhány percnyi várakozás után a combjára csapott, és elégedetten nevetgélt.

- Odanézz, kik jönnek ott! - mondta, és az állával az utca felé bökött. - Mintha 
rendelésre készült volna.



Három  indián  közeledett.  Rövid,  barna  gyapjú  ponchót  viseltek,  fehér, 
lábszárközépig érő nadrágot, hosszú ujjú fehér felsőrészt, piszkos, agyonhasznált 
sarut, elnyűtt szalmakalapot, és batyu volt a hátukra kötözve.

Don  Juan  felállt,  és  eléjük  ment.  Beszélgetett  velük.  Láthatóan  meglepetten 
vették  körül.  Mosolyogtak  rá.  Nyilvánvalóan  rólam beszélt  nekik;  mindhárman 
megfordultak,  és  rám  mosolyogtak.  Tíz-tizenkét  lábnyira  lehettek;  feszülten 
figyeltem, de nem hallottam, miről folyik a szó.

Don Juan a zsebébe nyúlt, és néhány bankjegyet nyújtott át nekik. Hálásan és 
zavartan  toporogtak.  Tetszettek;  úgy  viselkedtek,  mint  a  gyerekek.  Apró  fehér 
fogaik voltak, és kellemesen lágy vonásaik. A legidősebb bajuszt és szakállt viselt. 
Fáradt volt a tekintete, de nagyon kedves. Lekapta a kalapját, és közelebb jött a 
padhoz.  A többiek követték.  Kórusban üdvözöltek,  azután mindhármukkal  kezet 
ráztam. Don Juan szólt, hogy adjak nekik egy kis pénzt. Megköszönték, majd némi 
udvarias hallgatás után elköszöntek. Don Juan visszaült a padra, és együtt figyeltük 
őket, amíg végképp el nem vegyültek a tömegben.

Megemlítettem don Juannak, hogy valamilyen különös okból nagyon tetszettek.

- Nem olyan különös - felelte. - Érezted, hogy megfelelő a tonáljuk. Megfelelő, 
de most nem erre várunk.

Bizonyára úgy találtad, hogy olyanok, mint a gyerekek. Olyanok is. És ez igen 
megindító.  Jobban  megértem  őket,  mint  te,  így  egy  árnyalatnyi  szomorúságot 
érzek,  hiába  is  harcolnék  ellene.  Az  indiánok  olyanok,  mint  a  kutyák,  nincs 
semmijük.  De  éppen  ebben  áll  a  szerencséjük,  és  egyáltalán  nem  kellene 
szomorkodnom miatta. Ez a szomorúság... az én behódolásom.

- Hová valósiak, don Juan?

- A Sierrákból jöttek szerencsét próbálni. Fivérek, és kereskedni szeretnének. Azt 
mondtam nekik,  hogy én is  a Sierrákból jöttem;  kereskedő vagyok,  te pedig az 
üzlettársam.  A nekik  adott  pénz  volt  a  bizonyság;  a  harcos  örökösen  ilyesfajta 
bizonyságokat ad. Kétségkívül szükségük is volt a pénzre, a szükség azonban nem 
lényeges szempont a bizonyság számára. Az érzést keressük.

Az indiánok a mi időnk vesztesei. A bukásuk a spanyolokkal kezdődött, és most, 
a leszármazottaik uralma alatt mindent elvesztettek. Nem túlzás kijelenteni, hogy 
az indiánok elvesztették a tonáljukat.

- Ez hasonlat, don Juan?



-  Nem;  ez  tény.  A tonál  hihetetlenül sebezhető.  Nem  tud  ellenállni  a  rossz 
bánásmódnak. A fehér ember, azóta, hogy erre a földre tette a lábát, módszeresen 
megsemmisít mindent, nemcsak az idő indián tonálját, hanem minden egyes indián 
személyes  tonálját.  Könnyű elképzelni, hogy a szegény átlagos indián számára a 
fehér  ember  uralma  maga  a  pokol.  Csak  az  az  érdekes,  hogy  egy  másik  fajta 
indiánnak viszont éppen ebben rejlett az áldás.

- Kiről beszélsz`? Miféle indiánról'?

- A varázslóról. A varázslónak életre szóló kihívást jelentett a spanyol hódítás. A 
varázslók  nem  pusztultak  el,  hanem  alkalmazkodtak  hozzá,  és  a  hasznukra 
fordították.

- Lehetséges ez, don Juan? Nekem az a benyomásom, hogy a spanyol hódítók 
után kő kövön nem maradt.

-  Mondjuk  inkább  úgy,  megforgattak  minden  egyes  követ,  amit  csak  a  saját 
tonáljuk  határain  belül  találtak.  Az  indiánok  életében  azonban  mindig  akadtak 
olyan mozzanatok,  amik felfoghatatlanok a fehér ember számára;  olyan dolgok, 
amiket észre sem vettek. Talán puszta szerencse, talán a tudomásuk mentette meg a 
varázslókat.  Miután elpusztult  az  indiánok idejének  a  tonálja,  és  külön-külön a 
személyes  torsáljuk  is,  a  varázslók  egyszer  csak  azon  kapták  magukat,  hogy 
egyetlen elvitathatatlan dolog maradt a birtokukban: a naguál. Ugyanis a tonáljuk 
menedéket keresett a naguáljukban. Ez pedig csakis egy legyőzött nép gyötrelmes 
körülményei  között  történhetett  meg.  A  tudomás  mai  emberei  is  ezekből  a 
körülményekből  nőttek ki,  és ettől  a naguál  mesterei  lettek,  minthogy oda soha 
nem merészkedett a fehér ember. Valójában fogalma sincs a létezéséről.

Kénytelen  voltam  vitába  szállni  vele.  Őszintén  kétségbe  vontam,  hogy  az 
európaiak gondolkozásában nyoma sincs olyasminek, mint amit naguálnak hívunk. 
Előhozakodtam  a  mindannyiunk  gondolataiban,  megérzéseiben  és  érzéseiben 
jelenvaló  Transzcendentális  Egóval,  avagy  a  Megfigyelhetetlen  Megfigyelővel. 
Elmagyaráztam don Juannak, hogy az egyén felfoghatja vagy megérezheti magát, 
mint  ént,  a  Transzcendentális  Egón  át,  mert  ez  az  egyetlen,  ami  képes  az 
ítéletalkotásra, a valóság feltárására a tudatossága birodalmában.

Don Juan megőrizte a higgadtságát. Nevetett.

- A valóság feltárása - mondta az én hangomat utánozva. - Nos, az bizony  a 
tonál.



Azzal  érveltem, hogy  a tonált  inkább Empirikus  Egónak hívhatnánk,  ami az 
ember  tudatosságának  és  tapasztalatának  az  áramlásában  lelhető  fel,  míg  a 
Transzcendentális Egó az áramlás mögött található.

- És figyel, gondolom -jegyezte meg csúfondárosan.

- Hogyne - helyeseltem. - Önmagát figyeli.

- Hallom a beszédedet - vont vállat. - De nem mondasz semmit.  A naguál nem 
tapasztalat, nem megérzés, nem tudatosság. Ezek a kifejezések, és az összes többi, 
amiket  annyira  szeretsz  ismételgetni,  csak  a  tonál  szigetén  kallódó  dolgok.  A 
naguál viszont csak hatás. A tonál a születéssel kezdődik, és a halállal ér véget, a 
naguál azonban soha nem ér véget. A naguálnak nincs határa. Azt mondtam, hogy 
a naguál  ott van, ahol az erő lebeg; persze ezzel is csak utalok rá. Tekintettel a 
hatásaira, a naguál talán jobban megérthető az erő kifejezéssel. Amikor például ma 
kábának érezted magad, és nem tudtál beszélni, akkor a naguál hatott rád.

- Miként lehet az, don Juan?

- Erre nincs válasz. Csak annyit mondhatok, hogy a maradéktalan figyelmedre 
volt  szükségem, és  akkor  a naguálom  dolgozni  kezdett  rajtad.  Pontosan tudom, 
mert szemtanúja voltam a hatásának, de fogalmam sincs, hogyan működik.

Egy ideig hallgatásba burkolózott.  Folytatni  akartam a beszélgetést,  don Juan 
azonban csendre intett.

-  Talán úgy fogalmazhatnánk,  hogy  a naguál  a felelős az alkotókészségért,  a 
teremtő erőért - jelentette ki végül, és fürkésző pillantást vetett rám. - A naguál az 
egyetlen részünk, amelyik tud teremteni.

Némán  nézett.  Úgy  éreztem,  kifejezetten  olyan  tartomány  felé  terel,  amit 
szerettem volna  jobban  megérteni  az  irányításával.  Közölte,  hogy  a  tonál  nem 
teremt semmit, hanem csak bizonyságot tesz róla és értékeli.  Felvetettem, akkor 
mivel magyarázza a tényt, hogy mindenféle nagyszerű szerkezetet és gépet hozunk 
létre.

- Az nem alkotás, még kevésbé teremtés - mondta. -Csak alakítás. Alakíthatunk 
bármit a kezünkkel, akár személyesen, akár más  tonálok  kezével együttműködve. 
Egy csapat tonál alakíthat bármit, nagyszerű szerkezeteket is, ahogy mondtad.

- Akkor mi a teremtés, don Juan?

Rám meredt, és bandzsított. Kuncogott, aztán a feje fölé emelte a jobb kezét, és 
egy éles rántással elfordította a csuklóját, mintha egy ajtó gombját fordítaná el.



-  Ez  a  teremtés  -  mondta  halkan,  és  a  szemem elé  tartotta  csészévé  formált 
tenyerét.

Hihetetlenül  hosszú  időmbe  telt,  amíg  sikerült  a  kezére  összpontosítanom  a 
tekintetemet. Úgy éreztem, áttetsző hártya rögzíti az egész testemet, és meg kell 
törnöm ezt a burkot, hogy megnézhessem a kezét.

Elkeseredetten küzdöttem, míg a szemembe nem csorgott a veríték. Végül egy 
pukkanást hallottam vagy éreztem, és szabaddá vált a szemem és a fejem.

Az életemben látott legkülönösebb rágcsáló gubbasztott don Juan bal tenyerén. 
Bozontos  farkú  mókusra  hasonlított,  a  farka  azonban  inkább  a  tarajos  sülére 
emlékeztetett. Merev, hegyes végű tüskéi voltak.

- Fogd meg! - utasított don Juan.

Gondolkozás  nélkül  engedelmeskedtem,  és  végigfuttattam az  ujjamat  az  állat 
puha hátán. Don Juan közelebb emelte a kezét a szememhez, és akkor észrevettem 
valamit,  amitől  kővé dermedtem:  a  mókusnak szemüvege volt,  és  jókora  fogak 
álltak ki a szájából.

- Olyan, mint egy japán - nyögtem ki, és hisztérikus nevetésre fakadtam.

Ekkor  a  rágcsáló  növekedni  kezdett  don  Juan  tenyerén.  És  amíg  a  szemem 
megtelt a nevetés könnyeivel, a rágcsáló olyan mérhetetlenül hatalmassá vált, hogy 
egyszerre  eltűnt,  a  szó szoros  értelmében túlnőtte  a  látóteremet.  Olyan gyorsan 
történt,  hogy még a nevetőgörcsöm sem ért véget. Amikor végre megtöröltem a 
szemem, don Juanra pillantottam.  A padon ült,  én pedig előtte  álltam, bár  nem 
emlékeztem rá, hogy felálltam volna.

Egy pillanatra visszafojthatatlan idegesség vett erőt rajtam. Don Juan higgadtan 
felállt, leültetett, megtámasztotta az államat a bal felső karja és bicepsze között, és 
a jobb kezével megütötte a fejem búbját. Úgy éreztem, mintha elektromos áramütés 
ért volna, és azonnal lecsillapodtam.

Kérdések tömege feszített,  a szavaim azonban nem tudtak átvergődni kavargó 
gondolataimon.  Egyszer  csak  a  tudatára  ébredtem,  hogy  nem  vagyok  ura  a 
hangszálaimnak. Elhagyott az erőm; nem voltam hajlandó küzdeni, hogy beszél-
hessek, és ernyedten a pad támlájának dőltem. Don Juan erélyesen rám szólt, hogy 
szedjem össze magam, és vessek véget a behódolásnak. Némi kábaságot éreztem. 
Ellentmondást nem tűrően rám parancsolt, hogy írjam a jegyzeteimet; felvette a pad 
alól, és a kezembe nyomta a füzetemet meg a ceruzámat.



Végső  erőfeszítést  tettem,  hogy megszólaljak,  és  ismét  világosan  érzékeltem, 
hogy beburkol a hártya. Don Juan nevetett; egy percen át lihegtem és morogtam, 
amíg nem hallottam - vagy éreztem - az újabb pukkanást.

Nyomban nekiláttam az írásnak. Don Juan úgy beszélt, mintha diktálna.

- A harcos soha nem hagyja, hogy bármi is befolyásolja - mondta. - Ilyenformán 
a  harcos  akár  magát  az  ördögöt  is  megpillanthatja,  de  semmilyen  módon  nem 
tudatja senkivel. A harcos önuralmának is feddhetetlennek kell lennie.

Megvárta, amíg befejezem az írást, aztán nevetve megkérdezte:

- Na, érted már?

Javasoltam, hogy menjünk el egy étterembe ebédelni. Szörnyen megéheztem. A 
fejét  rázta,  mondván,  hogy  meg  kell  várnunk,  amíg  megjelenik  az  igazi  tonál.  
Komoly hangon hozzátette, hogy ha ezen a napon nem jön el az igazi tonál, akkor 
egészen addig itt kell maradnunk a padon, amíg végre meg nem mutatkozik.

- Milyen az igazi tonál? - kérdeztem.

- Éppen megfelelő, kiegyensúlyozott és harmonikus. Számíthatsz rá, hogy még 
ma rátalálsz, vagy inkább az erőd elhozza nekünk.

- De hogyan tudom kiválasztani más tonálok közül?

- Az mindegy. Majd én megmutatom neked. - Milyen lesz, don Juan?

- Nem könnyű megmondani.  Tőled  függ.  Ez a  te  bemutatód, tehát  te  magad 
hozod létre a körülményeket. - Hogyan?

- Nem tudom. A te erőd, a te naguálod fogja megtenni. Általánosságban szólva 
minden  tonálnak  két  oldala  van.  Az  egyik  a  külső  rész,  a  határvidék,  a  sziget 
felszíne. Ez a rész a cselekvéshez és a cselekedethez, a durvább oldalhoz tartozik. A 
másik rész a döntés és az elhatározás,  a belső  tonál,  ami lágyabb,  finomabb és 
összetettebb. Az az igazi tonál,  amelyben tökéletes összhangban és egyensúlyban 
áll egymással a két szint.

Don  Juan  elhallgatott.  Addigra  egészen  besötétedett,  és  egyre  nehezebben 
sikerült  jegyzetelnem.  Don  Juan  azt  javasolta,  nyújtózkodjak  és  lazítsak; 
meglehetősen kimerítő nap áll a hátunk mögött, mondta, de igen eredményes, és 
hozzátette, biztos benne, hogy most megjelenik az igazi tonál is.

Tucatszám  haladtak  el  mellettünk  az  emberek.  Csendes  nyugalomban 
üldögéltünk tíz-tizenöt percen át. Don Juan egyszer csak felpattant.



- A kutyafáját, megcsináltad! Nézd, kijön ott! Egy lány!

Egy fiatal nő felé intett, aki egyre közelebb ért a padunkhoz.

Don Juan kijelentette, ez a fiatal nő az  igazi tonál,  és ha megállna beszélgetni 
valamelyikünkkel, az rendkívül kedvező jel volna, és bármit megtehetnénk, amire 
csak kedvünk támad.

A szürkületben nem tudtam világosan kivenni a fiatal nőt. Alig pár lábnyira járt a 
padunktól, de végül egyetlen pillantás nélkül elment mellettünk. Don Juan suttogva 
utasított, hogy álljak fel, és beszéljek vele.

Utána futottam, és hirtelen ötlettel útbaigazítást kértem. A húszas évei közepén 
járhatott,  vonzó és ápolt  volt.  A szeme tisztán és  nyájasan fénylett.  Beszélgetés 
közben rám mosolygott. Elbűvölőnek találtam. Nagyon tetszett, akárcsak előzőleg 
a három indián.

Visszatértem a padhoz, és leültem.

- Ő is harcos? - érdeklődtem.

-  Nem egészen  -  mondta  don  Juan.  -  Még nem olyan  fejlett  az  erőd,  hogy 
elhozzon  egy  harcost.  De  az  a  megfelelő  tonál,  ami  igazi  tonállá  változhat.  A 
harcosok is ebből a fajtából valók.

Kijelentései  felcsigázták a  kíváncsiságomat.  Megkérdeztem, lehetnek-e nők is 
harcosok. Rám meredt, láthatóan megütközött a kérdésemen.

- Hát persze, lehetnek - mondta. - Őszintén szólva alkalmasabbak a férfiaknál a 
tudomás ösvényére. A férfiak viszont némiképp rugalmasabbak. Mindent összevéve 
azonban, a nők valamelyest előnyben vannak.

Bevallottam, hogy zavarba hozott, hiszen mindeddig soha nem esett szó nőkről, 
mint harcosokról. Vállat vont:

- Férfi vagy. Természetes hát, hogy a társaságodban férfiakról beszélek. Ennyi az 
egész.

Tovább akartam faggatni,  de egy mozdulattal  jelezte,  hogy lezártnak tekinti a 
témát. Felnézett. Az ég már majdnem teljesen feketén ásított; még sötétebb felhők 
foltjai úsztak rajta, itt-ott azonban még halványsárgán derengtek.

- A te időd a nap vége - idézte fel don Juan. - Előjel, hogy a fiatal nő éppen ebben 
az időpontban, a nap küszöbén jelent meg. Minthogy a fonálról folyt a szó, az a jel 
a te tonálodról beszél.



- És milyen jelentést hordoz ez az előjel, don Juan?

-  Azt,  hogy  nagyon  kevés  időd  maradt  az  előkészületeid  megszervezésére. 
Minden előkészületednek kivitelezhetőnek kell lennie, mivel nem áll annyi idő a 
rendelkezésedre,  hogy  hirtelenjében  újabbakba  vágj  bele.  Azt  javaslom,  hogy 
amikor hazamész,  ellenőrizd  a  védelmi vonalaidat,  bizonyosodj  meg róla,  hogy 
szilárdak. Igencsak rájuk szorulsz majd.

- Mi vár rám, don Juan?

- Évekkel ezelőtt az erőért folyamodtál. Háborgás és rohanás nélkül vállaltad a 
tanulás megpróbáltatásait. És most a nap küszöbére értél.

- Ez mit jelent?

-  Az igazi tonál  számára minden kihívás, ami a tonál  szigetén található; vagyis 
minden  kihívás  ezen  a  világon.  A legnagyobb  kihívás  természetesen  az  erőért 
folyamodás. Az erő  a naguálból  ered, és amikor a harcos a nap küszöbén találja 
magát, akkor közeledik a naguál órája, a harcos erejének az órája.

- Még mindig nem értem mindennek a jelentését, don Juan. Arról van szó, hogy 
hamarosan meg kell halnom?

-  Ha  ostoba  leszel,  akkor  igen  -  vágta  rá  élesen.  -  Valamivel  szelídebb 
megfogalmazásban azt jelenti,  hogy ki fogsz esni a gatyádból.  Egykor az erőért 
folyamodtál, és ez a folyamodás visszafordíthatatlan. Nem mondom meg, mi lesz a 
végzeted, mert nincs végzet. Csak annyit mondhatok, hogy hamarosan kiteljesedik 
az erőd. Az előjel világosan beszélt: az a fiatal nő eljött hozzád a nap küszöbén. 
Kevés időd maradt, nem vesztegetheted mindenféle marhaságra. Nagyszerű állapot. 
Úgy is mondhatnám, a legjobbaknak mindig akkor sikerül, amikor falba ütköznek, 
amikor érzik  a  kardot  lengeni  a  fejük fölött.  Nekem például  nem is  lenne más 
lehetőségem.



A TONÁL VISSZAHÚZÓDÁSA

Szerda reggel, háromnegyed tíz körül indultam el a szállodából. Lassan jártam, 
tizenöt percet hagytam magamnak, hogy eljussak a don Juannal megbeszélt helyre. 
A Paseo de la Reforma egyik sarkára esett a választása, öt-hat háztömb távolságra, 
egy repülőtársaság jegyirodája előtt.

Egy  barátommal  reggeliztem;  mindenáron  velem  akart  tartani,  de  én  arra 
céloztam, hogy egy lánnyal van találkám. Szándékosan az utcának a jegyirodával 
szemközti  oldalán  mentem.  Gyanakodtam, hogy a  barátom,  aki  egyre  zaklatott, 
hogy  mutassam  be  don  Juannak,  sejti,  hogy  vele  találkozom,  és  esetleg  a 
nyomomba szegődött. Attól tartottam, a hátam mögött találom, ha sarkon fordulok.

Az utca túloldalán egy újságospultnál megpillantottam don Juant. Nekivágtam az 
úttestnek, de meg kellett állnom a sávválasztón, és megvárni, amíg biztonságban 
átkelhetek  a  széles  sugárúton.  Mintegy mellékesen megfordultam, hogy lássam, 
követ-e a barátom; mögöttem állt a sarkon. Zavartan mosolygott, és intett, mint aki 
azt magyarázza, hogy nem bírt a kíváncsiságával. Átsiettem az úton nehogy legyen 
ideje utolérni.

Don Juan láthatóan azonnal megértette kínos helyzetemet. Amikor mellé értem, 
lopva egy pillantást vetett a hátam mögé.

- Jön - mondta. - Egyelőre térjünk be a keresztutcába.

A Paseo  de  la  Reformára  átlósan  nyíló  utcára  mutatott.  Gyorsan  betájoltam 
magam. Még sosem jártam abban az utcában, két nappal ezelőtt viszont betértem a 
repülőjegy-irodába. Felidéztem különös elrendezését. A két utca találkozásánál állt; 
mindkét utcára nyílt  egy-egy ajtaja, és tíz-tizenkét láb lehetett  a két ajtó közötti 
távolság.  Az  irodán  át  oldalfolyosó  vezetett  ajtótól  ajtóig,  melyen  könnyen  el 
lehetett  jutni  az  egyik  utcáról  a  másikra.  Az  átjáró  egyik  oldalán  íróasztalok 
sorakoztak, a másik oldalon pedig egy terjedelmes, kör alakú pult hivatalnokokkal 
és  pénztárosokkal.  Amikor  ott  jártam,  a  helyiségben  egymás  sarkát  taposták  az 
ügyfelek.

Sietni  akartam,  egyenesen  futni,  de  don Juan nyugodtan lépkedett  mellettem. 
Amikor az iroda bejáratához értünk az átlós utcán,  anélkül,  hogy megfordultam 
volna,  tudtam,  hogy  a  barátom is  átrohant  a  sugárúton,  és  bármely pillanatban 
befordulhat  ebbe  az  utcába.  Don  Juanra  pillantottam,  remélvén,  hogy  kieszel 
valamilyen megoldást.  Megvonta  a  vállát.  Bosszankodtam,  és  semmi okosabbat 
nem tudtam kitalálni, mint hogy majd jól orrba vágom a barátomat. Nagyot sóhaj-
tottam, és abban a pillanatban elakadt a lélegzetem egy hihetetlenül erős taszítástól 
- don Juan lökött meg, és valósággal átrepültem a jegyiroda ajtaján. 



Annyira  nem számítottam erre  a  fordulatra,  hogy  semmiféle  ellenállást  nem 
fejtettem  ki;  az  ijedelmem  csak  fokozta  a  lökés  okozta  megdöbbenést.  Enyhe 
szédülés fogott el, ahogy berobbantam a terembe. Ösztönösen magam elé kaptam a 
karom, hogy az arcomat védjem. Kis híján elvesztettem az egyensúlyomat, és csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült talpon maradnom. Néhányszor megpördültem; 
mozgásom sebessége a látásomat is elhomályosította. Bizonytalanul érzékeltem az 
ügyfelek  tömegét.  Rettenetes  zavarban  voltam.  Úgy  éreztem,  mindenki  sajátos 
belépőmet figyeli, és ez valószínűleg meg is felelt az igazságnak. Enyhén szólva 
feszélyezett  a  gondolat,  hogy  sikerült  ennyire  bolondot  csinálnom  magamból. 
Gondolatok sora villant át az agyamon. Biztosra vettem, hogy azonnal hasra esek. 
Vagy beleütközöm egy ügyfélbe,  netán éppen egy idős hölgybe,  aki megsérül a 
rakétaszerű becsapódásomtól. Még riasztóbb lehetőség, hogy csukva találom a túl-
oldali üvegajtót, és teljes sebességgel nekivágódom.

Ebben a kábulatban értem el a Paseo de la Reformára nyíló ajtót. Szerencsére 
nyitva állt, és kitámolyogtam rajta. Abban a pillanatban az kötött le a leginkább, 
hogy  le  kell  higgadnom,  aztán  jobbra  fordulnom  a  sugárúton  a  belváros  felé, 
mintha  mi  sem történt  volna.  Biztosra  vettem,  hogy  don  Juan  csatlakozni  fog 
hozzám, míg a barátom gyanútlanul folytatja útját az átlós utcán.

Kinyitottam a szemem, azaz inkább sikerült végre élesre állítani a tekintetem. 
Egy hosszú  percen  át  dermedten  bámultam,  mielőtt  teljes  egészében  a  tudatára 
ébredtem volna a történteknek.

Nem  a  Paseo  de  la  Reformán  álltam,  hanem  másfél  mérfölddel  arrébb,  a 
Lagunilla-piacon! Elképedésemben moccanni sem tudtam, csak bámultam ostobán.

Végül körülnéztem, hogy betájoljam magam. Rájöttem,  hogy valójában közel 
vagyok ahhoz a helyhez, ahol az első, Mexikóvárosban töltött napon találkoztam 
don Juannal; talán pontosan ugyanott  állok. Tőlem öt lábnyira sorakoztak a régi 
pénzérméket  árusító  pultok.  Hatalmas  erőfeszítést  tettem,  hogy  valamelyest 
összeszedjem magam. Nyilván valamilyen érzékcsalódást éltem át, másként nem 
történhetett.  Gyorsan  megfordultam,  hogy  visszamenjek  a  jegyirodába,  de 
mögöttem  megint  csak  egy  sor  standot  találtam,  tele  használt  könyvekkel  és 
folyóiratokkal. Don Juan a jobb oldalamon állt. Széles mosoly ült az ábrázatán.

Nyomást  éreztem a  fejemben,  olyasfajta  csiklandozó  érzést,  mintha  szódavíz 
ment volna az orromba. Megnémultam. Sikertelenül igyekeztem kinyögni valami 
viszonylag értelmeset.



Tisztán  hallottam,  hogy  don  Juan  arra  int,  ne  próbáljak  beszélni  vagy 
gondolkozni,  én azonban mindenképpen mondani akartam valamit;  bármit,  csak 
szólaljak meg. Szörnyű nyugtalanság lett úrrá rajtam. Éreztem, hogy kicsordulnak a 
könnyeim.

Don Juan  nem rázott  meg,  mint  szokta,  valahányszor  leküzdhetetlen  félelem 
kerített a hatalmába. Ehelyett gyengéden megveregette az arcomat.

- Jól van, jól van, kis Carlitos - mondta. - El ne veszítsd az eszed. És ne próbálj 
beszélni.

Széles mozdulattal mutatta, mi zajlik körülöttünk.

- Ne beszélj - ismételte. - Csak figyelj. Figyelj! Figyelj meg mindent!

Csakugyan sírtam. Ám nagyon különös sírás volt; továbbra is zokogtam, ám a 
legcsekélyebb  érdeklődés  nélkül,  és  az  sem  érdekelt,  bolondot  csinálok-e 
magamból.

Körülnéztem.  Középkorú  férfit  láttam  közvetlenül  magam  előtt;  rózsaszínű, 
rövidujjú  inget  és  sötétszürke  nadrágot  viselt.  Amerikainak  látszott.  Kövérkés 
asszony, nyilván a felesége, kapaszkodott a karjába. A férfi felvett néhány pénzér-
mét,  miközben  egy  tizenhárom-tizennégy  éves  fiú,  vélhetőleg  a  tulajdonos  fia 
figyelte  őket.  A fiú  a  férfi  minden  mozdulatát  szemmel  tartotta.  A férfi  végül 
visszatette az érméket az asztalra, és a fiú nyomban lazított az éberségén.

- Figyelj meg mindent! - figyelmeztetett ismét don Juan.

Nem láttam semmi  szokatlant,  amire  különösképpen  figyelni  kellene.  Jöttek-
mentek az emberek. Megfordultam. A régi könyveket és folyóiratokat árusító férfi 
egyenesen  a  képembe  meredt,  miközben  hunyorgott,  mint  aki  rögtön  elalszik. 
Fáradtnak és betegnek tűnt, talán másnaposság kínozta.

Úgy  találtam,  hogy  nincs  itt  semmi  megfigyelnivaló,  legalábbis  semmi 
jelentőségteljes.  Feszülten  meredtem  a  jelenetre.  Azon  kaptam  magam,  hogy 
sehogy  sem  sikerül  összpontosítanom  a  figyelmemet  egyetlen  kiválasztott 
tényezőre;  igaz,  nem  is  tudtam  kiválasztani  semmi  érdemlegeset.  Don  Juan 
körüljárt. Úgy tett, mintha felbecsülne valamit bennem vagy rajtam. Megcsóválta a 
fejét, és az ajkát csücsörítette.

- Gyere, gyere - mondta, és gyengéden megfogta a karomat. - Ideje járni egyet.

Amint  elindultunk,  felfedeztem,  hogy  egészen  könnyűvé  vált  a  testem.  Úgy 
éreztem, mintha szivacsos lenne a talpam. 



Különös gumiszerű, rugózó tulajdonságra tett szert.

Don  Juan  tudatában  lehetett  a  benyomásaimnak;  szorosan  tartott  és  lefelé 
nyomott, mintha attól tartana, hogy elröppenek, mint egy léggömb.

A sétálás jót tett. Az idegességet kellemes megkönnyebbülés váltotta fel.

Don Juan ismét  erősködött,  hogy mindent  alaposan  meg  kell  figyelnem.  Azt 
feleltem, hogy nincs semmi, amit különösképpen meg akarnék figyelni, sőt semmi 
feltűnőt nem találok az emberek sürgésében a piacon, továbbá nem akarom, mint 
egy idióta, kötelességtudóan figyelni valakinek a hülye tevékenységét, aki érméket 
és régi könyveket vásárol, miközben a lényeg kicsúszik az ujjaim közül.

- És mi lenne a lényeg? - kérdezte don Juan.

Megtorpantam, és indulatosan kijelentettem, hogy az például igenis fontos, amit 
művelt, és amitől az a benyomásom támadt, hogy másodpercek alatt bejártam az 
utat a jegyiroda és a piac között.

Ekkor heves remegés fogott el. Don Juan megfogta a kezemet, és a gyomromra 
helyezte.

Magunk  köré  mutatott,  és  ismét  azt  állította,  hogy  a  körülöttünk  zajló 
földhözragadt nyüzsgés az egyetlen valamirevaló dolog.

Bosszankodtam. Még zsigereimben éreztem a forgást. Mély lélegzetet vettem.

- Mégis, mit csinálsz, don Juan? - kérdeztem erőltetett közömbösséggel.

Megnyugtató  hangon  felelte,  hogy  azt  elmondhatná  bármikor,  ami  viszont 
körülöttem folyik, az nem fog megismétlődni. Ez ellen semmiféle kifogásom nem 
lehetett.  Az  a  tevékenység,  aminek  az  adott  pillanatban  a  szemtanúja  voltam, 
nyilvánvalóan  nem  ismétlődhet  meg  ugyanúgy  a  maga  teljességében.  Az  én 
álláspontom  szerint  viszont  ehhez  nagyon  hasonló  tevékenységet  bármikor 
megfigyelhetek. Ám annak a jelentősége, ahogy áthidaltam ezt a távolságot, akár-
hogy történt is, egyszerűen felmérhetetlen.

Amikor hangot adtam ezeknek a nézeteimnek, don Juan úgy csóválta a fejét, 
mint akinek testi fájdalmat okoznak a szavaim.

Egy  ideig  némán  ballagtunk.  Észrevettem,  hogy  forrón  ég  a  tenyerem  és  a 
talpam. Ugyanezt a szokatlan hőt éreztem az orrlyukamban és a szemhéjamon is.

- Mit teszel, don Juan? - kérdeztem immár esedezve.



Nem  válaszolt,  csak  megveregette  a  mellkasomat,  és  nevetett.  Azt  mondta, 
szánalmasan  gyarló  teremtmények  azok  a  férfiak,  akik  a  behódolásukkal  még 
gyarlóbbá teszik magukat. Igen komoly hangon arra intett, ne adjam át magam an-
nak az érzésnek, hogy rögtön elpusztulok, inkább tegyem túl magam a korlátaimon, 
és egyszerűen csak kössem le a figyelmemet a körülöttem elterülő világgal.

Egészen  lassan  ballagtunk  tovább.  Minden  mértéket  felülmúlt  a 
szórakozottságom. Semmire nem tudtam figyelni. Don Juan megállt, és láthatóan 
azt  fontolgatta,  beszéljen-e  vagy  se.  Szólásra  nyitotta  a  száját,  de  aztán 
megváltoztatta az elhatározását, és továbbmentünk.

- Mi történt volna? Idejöttél - mondta hirtelen. Megfordult és rám nézett.

- De hogyan történt?

Lefegyverző őszinteséggel kijelentette, hogy nem tudja, annyi azonban bizonyos, 
hogy én magam választottam ki a helyszínt.

Egyre reménytelenebbé vált a helyzet, ahogy folytattuk a beszélgetést. Minden 
lépésről tudni akartam, ő azonban állhatatosan kitartott amellett, hogy csakis a hely 
kiválasztásáról tárgyalhatunk, minthogy azonban nem tudom, miért éppen erre esett 
a választásom, lényegében nincs miről beszélnünk. Minden indulat nélkül bírálta a 
megszállottságomat,  hogy  mindenre  valamilyen  magyarázatot  keresek,  mint 
fölösleges behódolást. Egyszerűbb és hatásosabb csak cselekedni, mondta, anélkül, 
hogy  magyarázatokat  keresnénk;  ha  örökösen  az  élményemről  beszélgetek  és 
gondolkozom, azzal csak elfecsérlem.

Néhány  perc  múlva  figyelmeztetett,  hogy  el  kell  mennünk  innen,  mert 
megrontottam a helyet, és az egyre veszélyesebb a számomra.

A piacról az Alameda-parkba mentünk. Kimerülten leroskadtam az egyik padra. 
Az  események  forgatagában  csak  ekkor  néztem  az  órámra;  délelőtt  10:20-at 
mutatott.  Már-már  fájdalmas  erőfeszítéssel  tudtam  csak  összpontosítani  a 
figyelmem. Nem emlékeztem a pontos időre, amikor találkoztunk. Úgy számoltam, 
tíz  körül  lehetett.  És  nem igényelhetett  többet  tíz  percnél  eljutni  a  parkba,  ami 
összességében tíz hiányzó percet jelentett.

Beszámoltan don Juannak a számításaimról. Mosolygott. Meg voltam győződve 
róla, hogy mosolya a megvetése leplezésére szolgál, az arcán azonban semmi nem 
árulkodott ilyen jellegű érzelemről.

- Azt gondolod, hogy reménytelen idióta vagyok, ugye, don Juan?

- Aha! - mondta, és talpra szökkent.



Olyan váratlanul ért a mozdulata, hogy ugyanakkor én is felugrottam.

- Meséld el pontosan, amit az érzéseimről gondolsz! - szólított fel erélyesen.

Úgy éreztem, tisztában vagyok az érzéseivel; nem különböznek attól, mint ahogy 
én éreznék magam felől. De amikor megpróbáltam szavakba önteni, rájöttem, hogy 
nem tudok beszélni róluk. Rettenetes erőfeszítést igényelt a beszéd.

Don Juan megállapította, hogy nincs elég erőm ahhoz, hogy lássam őt. De ahhoz 
bizonyosan eleget látok, hogy találjak magamhoz illő magyarázatokat a történtekre.

- Ne szégyelld - biztatott. - Mondd el pontosan, mit látsz.

Váratlan  és  különös  gondolatom  támadt,  nagyon  hasonló  azokhoz  a 
gondolatokhoz, melyek rendszerint elalvás előtt szoktak eszembe jutni. Több volt, 
mint gondolat; inkább teljes kép. Egy tablót láttam, rajta embereket. Az egyikük, 
közvetlenül  előttem,  egy  ablakban  ülő  férfi  volt.  Az  ablakkereten  túl  köd 
gomolygott,  de  a  keretet  és  a  férfit  kristálytisztán  láttam.  Engem nézett;  a  feje 
enyhén balra fordult, mintha kérdőn pillantana rám. A szeme mozgását is láttam. 
Jobb  könyökével  az  ablakpárkányra  támaszkodott.  A  keze  ökölbe  szorult,  és 
kidagadtak az izmai.

A férfitól balra másik képmás tűnt fel a tablón: egy repülő oroszlán. Azaz, a feje 
és a sörénye az oroszlánéra emlékeztetett, a teste alsó része azonban egy göndör 
szőrű, fehér francia pudlihoz tartozott.

Azon voltam, hogy összpontosítsam rá a figyelmemet, amikor a férfi csettintett, 
és lassan kifelé nyomakodott  az ablakon. Hamarosan előbukkant az egész teste, 
mintha  valami ellenállhatatlanul  nyomná kifelé.  Egy darabig  az ablakpárkányba 
kapaszkodva lógott, miközben lengett, mint az inga. Azután eleresztette a párkányt.

A saját testemben éltem át a zuhanás érzését. Nem súlyos puffanás volt, hanem 
lágy  aláereszkedés,  majd  könnyed  lebegés.  A férfi  súlytalannak  bizonyult.  Egy 
percig nem mozdult, aztán eltűnt a látóteremből, mintha valamilyen lebírhatatlan 
erő szippantaná el a tabló hasadékán át.  Egy pillanattal  később ismét ott  állt  az 
ablakban,  és  kérdőn  nézett.  A jobb  alkarja  az  ablakpárkányon  nyugodott,  csak 
ezúttal búcsút intett nekem.

Don Juan megvonta a vállát,  és megállapította,  hogy ez a  látásom  túlságosan 
bonyolult.

- Igyekezz jobban csinálni - mondta. - Azt akarod, magyarázzam meg, mi történt. 
Nos, én meg azt akarom, hogy ehhez vedd igénybe a  látásodat.  Igaz,  láttál,  csak 
éppen olyan kutyaszart, ami tökéletesen hasznavehetetlen a harcos számára. 



Túl sok időt igényel az értelmezése. A látásnak közvetlennek kell lennie, mert a 
harcos nem vesztegetheti arra az idejét, hogy kiderítse,  mit lát. A látás az látás,  
mert átvágja mindezt a képtelenséget.

Azt  tudakoltam,  hogy  szerinte  a  látomásom  csak  érzékcsalódás  volt-e.  A 
részletgazdagsága  miatt  határozottan  állította,  hogy  láttam,  csak  éppen  nem az 
alkalomnak megfelelően.

- Gondolod, hogy a látomásaim mindent megmagyaráznak? - kérdeztem.

- Egész biztosan. De a helyedben nem próbálnám meg kibogozni. Kezdetben a 
látás zavarba ejtő, és könnyű eltévedni benne. Ahogy azonban erősödik a harcos, a 
látása azzá válik, aminek lennie kell: közvetlen megismeréssé.

Miközben don Juan beszélt, rám tört a különös érzés- és tudatkieséseim egyike, 
és  világosan  észleltem,  közel  járok  ahhoz,  hogy  felfedezzek  valamit,  amit 
voltaképpen már tudtam, és  ami mindeddig homályba burkolózott előttem. Kilá-
tástalan  küzdelembe  keveredtem;  minél  inkább  igyekeztem  meghatározni  vagy 
elérni a tudásnak azt a nehezen megragadható darabkáját, annál mélyebbre süllyedt.

- Az a látás túlságosan... látomásos volt - mondta don Juan.

Megrázott a hangja.

- A harcos kérdéseket tesz fel, és a látása útján kapja meg a választ, de a válasz 
mindig egyszerű, nincs felcicomázva holmi repülő francia pudlikkal.

Nevettünk. Félig tréfás szemrehányással azt mondtam, hogy túlságosan szigorú, 
és bárki, aki átmegy mindazon, amin én átmentem ezen a délelőttön, rászolgált egy 
kis elnézésre.

- Könnyű kiút volna - mondta komolyan. - Ez a behódolás útja. Te arra az érzésre 
függeszted a világot, hogy neked minden túl sok. Nem harcosként élsz.

Közöltem vele, hogy amit a harcos útjának nevez, annak olyan sok oldala van, 
hogy  lehetetlen  valamennyinek  eleget  tenni;  és  mindegyiknek  csak  akkor  válik 
világossá az értelme, amikor új esetekkel kerülök szembe, ahol alkalmaznom kell, 
illetve kellene.

- A harcos olyan körültekintően hozza meg a döntéseit - felelte -, hogy semmi 
nem lepheti meg, és még kevésbé apaszthatja el az erejét.



- Harcosnak lenni annyit tesz, mint szerénynek lenni és ébernek. Ma azt kellett 
volna megfigyelned, ami a szemed előtt kibontakozik, nem pedig azon merengeni, 
hogyan  lehetséges  mindez.  Nem  a  megfelelő  helyre  összpontosítottad  a 
figyelmedet.  Ha elnéző akarnék lenni  veled,  könnyen mondhatnám, hogy mivel 
először esett meg veled, nem készülhettél fel. Ez azonban hamis álláspont,  mert 
harcosként jöttél ide, készen a halálra is; így aztán attól, ami ma történt, igazán nem 
kell kiesned a gatyádból.

Elismertem,  hogy  hajlamos  vagyok  átadni  magam  a  rettegésnek  és  az 
elképedésnek.

-  Akkor  tartsd  magad  ahhoz  a  szabályhoz,  hogy  valahányszor  meglátogatsz, 
készülj fel a halálra - mondta. - Ha a halálra készen érkezel, akkor nem eshetsz 
csapdába és nem érhet váratlan meglepetés. Minden szelíden a helyére simul, mert 
te  magad  semmire  nem  számítasz,  és  nincs  semmiféle  elvárásod  a  helyzettel 
szemben.

- Könnyű mondani,  don Juan. Én azonban a másik végen állok,  a befogadás 
oldalán. Én vagyok az, akinek mindezzel élnie kell.

- Szó sincs róla, hogy élned kell mindezzel; te magad vagy mindez, nem csak 
elviseled a lét röpke idejére! A döntésednek, hogy összefogsz a varázslás világának 
erőivel, el kell égetnie minden kételyt és tétovaságot, és megadnia neked a merszet, 
hogy magadnak követeld mindezt, mint a saját világodat.

Zavar és szomorúság fogott el. Don Juan tettei, függetlenül attól, hogy mennyire 
készültem  fel  rájuk,  próbára  tettek;  valahányszor  találkoztunk,  végül 
mindannyiszor félig tudatos, félig ésszerűen gondolkozó, gyötrődő lénnyé váltam. 
Átcsapott  rajtam  a  harag  hulláma,  és  abba  akartam  hagyni  az  írást,  eltépni  a 
jegyzeteimet, és az  egészet kidobni a szemétbe. Don Juan azonban felnevetett, és 
lefogta a karom.

Gúnyosan kijelentette, hogy a tonálom ismét bolondot készül csinálni magából. 
Biztatott, hogy menjek a szökőkúthoz, és öntsek vizet a nyakamra és a fülemre.

A víz lecsillapított. Hosszú ideig hallgattunk.

- Írj, írj! - unszolt barátságosan don Juan. - Vegyük úgy, hogy a jegyzetfüzeted az 
egyetlen rendelkezésedre álló varázslat. Ha széttéped, akkor csak egy másik módon 
tárod ki magad a halálnak. Újabb szeszély, a legjobb esetben is csak cifra szeszély, 
nem pedig  változás.  A harcos  soha  nem hagyja  el  a  tonál  szigetét  -  hanem a 
hasznára fordítja!



A körülöttünk elterülő világra mutatott, aztán megérintette a jegyzetfüzetemet.

- Ez a te világod. Nem tagadhatod meg. Haszontalan haragudni magunkra és 
eltelni csalódottsággal önmagunk iránt. Az azt bizonyítja, hogy az ember  tonálja 
belső csatába keveredett; ez pedig az elképzelhető legőrültebb harc, amit el tudok 
képzelni. A harcos erős életében nincs helye ennek a csatának. Kezdettől fogva arra 
tanítlak,  hogyan  kerüld  el  ezt  az  önemésztést.  Most  már  nem folyik  ilyen  harc 
benned, mert a harcos útja az összhang - előbb a tettek és a döntések között, majd a 
tonál és a naguál között.

- Azon idő alatt, mióta ismerlek, beszélgettem a tonáloddal és a naguáloddal is. 
Ez a tanítás útja. Kezdetben a tonállal kell beszélgetni. A tonálnak le kell mondani 
az irányításról, önként és boldogan. A te tonálod például minden küzdelem nélkül 
átadott bizonyos területeket, mert megvilágosodott számára, hogy ha nem változtat, 
akkor mára már kimúlt volna a teljességed. A tonálnak tehát fel kell adni az olyan 
fölösleges  dolgokat,  mint  az  önhittség,  a  behódolás,  melyek  csak  az  unalomba 
merítik  alá.  Minden  bajnak  az  a  gyökere,  hogy  a  tonál  eszelősen  kapaszkodik 
mindebbe, noha boldognak kellene lennie, hogy megszabadul attól a sok kutyaszar-
tól. A feladat a tonál meggyőzése, hogy legyen szabad és folyékony. A varázslónak 
mindenekelőtt  erős,  szabad  tonálra  szüksége.  Minél  erősebb,  annál  kevésbé 
kapaszkodik a tetteibe, és annál könnyebb visszahúzódásra késztetni. Ma délelőtt 
észrevettem  a  lehetőséget  a  tonálod  visszaszorítására.  Egy  pillanatnyi 
szórakozottság, amikor siettél, és nem gondolkoztál - én pedig kihasználtam azt a 
pillanatot, hogy meglökjelek.

-  A tonál  bizonyos időkben visszahúzódik, különösen, amikor zavarba esik.  A 
tonál egyik alapvető tulajdonsága a szemérmessége, bár annyira szemérmes, hogy 
ezt  is  igyekszik leplezni.  Egyes esetekben azonban rajta  lehet  ütni,  és  olyankor 
visszahúzódásra készteti a szemérmessége.

-  Ma  délelőtt  elcsíptem  az  esélyem  morzsáját.  Megpillantottam  annak  az 
irodának a nyitott  ajtaját,  és megtaszítottalak; az ilyen váratlan lökés is  a tonál  
visszaszorítására alkalmazott egyik módszer. Pontosan a megfelelő pillanatban kell 
alkalmazni; ezt persze csak látás segítségével lehet felfedezni.

- Ha az embert meglökik, és visszahúzódik a tonálja, akkor mozgásba lendül a 
naguálja;  akármilyen  csekély  is  ez  a  mozgás,  a  naguál  átveszi  a  hatalmat,  és 
rendkívüli tetteket hajt végre. Ez történt délelőtt: a naguálod átvette a hatalmat, és a 
piacon kötöttél ki.



Elhallgatott, mintha kérdéseket várna. Egymásra néztünk.

-  Igazán  nem tudom,  hogyan  -  mondta,  mintha  olvasna  az  elmémben.  -  Azt 
viszont határozottan tudom, hogy a naguál felfoghatatlan hőstettekre képes.

Délelőtt arra kértelek,  hogy figyelj.  Az előtted játszódó jelenet, bármi volt  is, 
felbecsülhetetlen  értéket  hordozott  számodra.  Te  azonban  nem  a  tanácsomat 
követted, hanem behódoltál az önsajnálatnak és a zavarodottságnak, és egyáltalán 
nem figyeltél.

Egy ideig teljesen  naguál  voltál, és nem tudtál megszólalni;  ez volt a figyelés 
ideje. Aztán a tonálod apránként ismét átvette az uralmat; és hogy ne merülj alá a 
tonálod és a naguálod közötti halálos küzdelembe, inkább idejöttem veled.

- De hát mi lehetett olyan fontos abban a jelenetben, don Juan?

- Nem tudom. Nem nekem történt.

- Hogyhogy?

- Ahogy mondom. A te élményed volt, nem az enyém.

- De hát velem voltál, igaz?

-Dehogy. Egyedül  voltál.  Azért  hajtogattam,  hogy ti,  mert  az  a  jelenet  neked 
szólt.

- De hiszen mellettem álltál, don Juan!

-  Szó  sincs  róla.  De  haszontalanság  fecsegni  róla.  Bármit  mondhatok,  nincs 
értelme, mert azokban a percekben a naguál idejében tartózkodtunk. Márpedig ami 
a naguállal kapcsolatos, azt csak a test tanúsítja, nem az értelem.

- De ha nem álltál  mellettem, akkor kit  vagy mit  láttam olyannak,  mintha te 
volnál?

- Én voltam az, de mégsem voltam ott.

- Hanem?

- Veled, de nem ott. Mondjuk, hogy körülötted, de nem azon a bizonyos helyen, 
ahol a hatalmába kerített a naguálod.

- Szóval nem tudtad, hogy a piacra jutunk?

- Nem bizony. Csak a nyomodban maradtam, nehogy elveszítselek.



- Ez igazán döbbenetes, don Juan!

- A naguál idejében voltunk, és nincs benne semmi döbbenetes. Sokkal többre is 
képesek  vagyunk.  Mint  fénylényeknek,  ez  a  természetünk.  Az  a  hibánk,  hogy 
ragaszkodunk a monoton, fárasztó de kényelmes szigetünkhöz - és ebben is a tonál  
a cselszövő.

Beszámoltam arról a kevésről, ami megragadt az emlékezetemben. Tudni akarta, 
észrevettem-e  valamilyen  jellegzetességet  az  égen:  napfényt,  felhőket,  a  napot. 
Hallottam-e  valamiféle  hangot?  Feltűnt-e  valamilyen  szokatlan  ember  vagy 
esemény? Tudni akarta, folyt-e valamiféle küzdelem; hogy kiabáltak-e emberek, és 
ha igen, akkor mit mondtak.

Egyik kérdésre sem tudtam válaszolni. Az az igazság, hogy a maga látszólagos 
megnyilvánulásában fogadtam el az eseményt, egyszerűen tudomásul vettem, hogy 
jelentős  távolságot  repültem át  egy-két  másodperc alatt,  és  -  don Juan rejtélyes 
tudományának köszönhetően - teljes testi valómban a piacon kötöttem ki.

A további viselkedésem egyenesen következett ebből a felfogásból. Az eljárás 
módja  foglalkoztatott,  fel  akartam  deríteni  az  egyes  lépéseket,  a  hogyan  kell  
csinálnit.  Ilyenformán  valójában  a  legcsekélyebb  figyelmet  sem  fordítottam  a 
meggyőződésem szerint teljesen mindennapi és lényegtelen történésekre.

- Gondolod, hogy láttak engem az emberek a piacon? - kérdeztem.

Don Juan nem válaszolt. Nevetett, és könnyedén megveregetett az öklével.

Megpróbáltam  felidézni,  kerültem-e  másokkal  is  fizikai  kapcsolatba,  ám 
cserbenhagyott az emlékezetem.

-  Mit  láthattak  az  emberek  a  légitársaság  irodájában,  amikor  bezuhantam?  - 
faggattam.

- Nyilván egy férfit, aki eltámolyog az egyik ajtótól a másikig.

- De látták-e, hogy eltűnök a puszta légben?

- Arra már a naguál visel gondot. Nem, ne is kérdezd, nem tudom hogyan. Csak 
annyit mondhatok, hogy folyékonyak vagyunk, fonalakból álló fénylények. Az a 
megegyezés,  miszerint  szilárd  tárgyak  vagyunk,  a tonál  műve.  Amikor  a tonál  
visszahúzódik,  rendkívüli  dolgok  eshetnek  meg;  bármilyen  rendkívüli  tett  vagy 
esemény. De ne feledjük, hogy csak a tonál számára rendkívüliek.



A naguálnak semmiség úgy megtenni egy utat, ahogy te tetted meg. Különösen a 
te  naguálod  számára,  ami  már  igencsak különös  huncutságokra  képes.  Ami  azt 
illeti, meg is merített valami rettenetesen különösben. Érezted, mi az?

Millió érzés és kérdés kavargott  bennem egyszerre.  Mintha egy szélroham az 
önuralmam maradékát  is  elfújta  volna.  Reszkettem. Mérhetetlen  mélység szélén 
ingadoztam.  Valamiféle  rejtelmes,  de  kézzelfogható  felismeréssel  küszködtem; 
mintha  valaminek  a  határán  lennék,  ami  azonnal  megmutatkozik,  ám bizonyos 
részem újra és újra makacsul elhomályosította, ahogy a mosószert maszatolják szét 
az  ablaküvegen.  A küzdelem lassanként  elkábított,  míg végül  nem is  éreztem a 
testemet. A szám kinyílt, és a szemem félig becsukódott. Az a benyomásom támadt, 
hogy látom egyre jobban megkeményedni az arcom, míg egy kiszáradt tetem szoro-
san a koponyára simuló sárgás bőrű arcává nem változik.

Aztán  váratlan  rándulást  éreztem.  Don  Juan  mellettem  állt,  és  egy  üres 
vizesvödröt tartott a kezében; leöntött egy pillanattal azelőtt. Köhögtem, és a vizet 
töröltem  az  arcomról,  amikor  újabb  hideg  csapás  ért,  ezúttal  a  hátamon.  Fel-
pattantam a padról. Don Juan öntött nyakon.

Egy  csapat  gyerek  bámult  rám kacagva.  Don  Juan  elmosolyodott,  felvette  a 
jegyzetfüzetemet,  és  megjegyezte,  hogy  talán  ajánlatos  lenne,  ha  átöltöznék  a 
szállodában. Eltávoztunk a parkból, megálltunk a járdaszegélyen, és elcsíptük az 
első taxit.

Órák múlva, ebéd és némi pihenés után, don Juannal a kedvenc padján ültünk a 
templom  melletti  parkban.  Homályos  modorban  rátért  legutóbbi  különös 
viselkedésemre. Feltűnően óvatosan járt el, nem szembesített vele közvetlenül.

-  Tudnivaló,  hogy  megesnek ilyen  dolgok -  mondta.  -  A naguál,  ha egyszer 
megtanul  a  felszínre  emelkedni,  nagy  károkat  okozhat  a  tonálnak  azzal,  hogy 
minden  ellenőrzés  nélkül  előbukkan.  A te  eseted  azonban különleges.  Te  olyan 
túlzott mértékben hajlasz a behódolásra, hogy nem is törődnél vele, ha meghalnál, 
sőt, még csak nem is tudatosulna benned, hogy meghalsz.

Elmondtam, akkor kezdődött az egész, amikor megkérdezte, hogy éreztem-e, mit 
csinált  a  naguálom.  Úgy  véltem,  pontosan  tudtam,  mire  utal,  de  amikor 
megkíséreltem ecsetelni,  azon  kaptam magam,  hogy nem tudok tisztán  gondol-
kozni.  Egyfajta  hibbantság  vett  erőt  rajtam,  vagy  inkább  egyfajta  eszelős 
közömbösség,  mintha  tulajdonképpen  egyáltalán  nem  érdekelne  semmi.  Ez  a 
benyomás aztán igéző összpontosítássá növekedett; mintha lassan az egész lényem 
elcsordogálna belőlem. 



Az  a  határozott  és  kristálytiszta  érzés  ragadta  meg  a  figyelmemet,  hogy 
csodálatos titok készül feltárulni előttem, és nem akartam, hogy bármi megakadá-
lyozza ezt a kinyilatkoztatást.

-  A halálod  -  bólintott  don Juan.  -  Az  készült  feltárulkozni.  Ez  a  behódolás 
veszélye.  Különösen  számodra,  minthogy  természettől  fogva  hajlamos  vagy 
túlzásokra ragadtatni magad.  A tonálod  olyannyira átadja magát a behódolásnak, 
hogy az a teljességedet fenyegeti. Rettenetes létforma.

- És mit tehetek?

- Addig kell érvekkel győzködnöd a tonálodat,  és tettekkel  a naguálodat,  amíg 
meg nem támasztják egymást. Amint már mondtam,  a tonál  uralkodik ugyan, ám 
nagyon  sebezhető.  Másfelől  viszont  a  naguál  soha,  vagy  szinte  soha  nem 
cselekszik; de ha igen, azzal iszonyúan megrémíti a tonált.

Délelőtt  a  tonálod  megrettent  és  kezdett  magától  visszahúzódni,  a  naguálod 
pedig ezzel párhuzamosan az előtérbe lépni.

Az  egyik  parkbeli  fényképésztől  kölcsön  kellett  kérnem  egy  vödröt,  hogy 
elpáholjam a naguálodat, és mint a rossz kutyát visszazavarjam a helyére. A tonált  
bármi áron meg kell védeni! A koronát elvehetik tőle, őrizőként azonban meg kell 
maradnia.

A tonált  érintő  veszedelem  nem  ilyen  vagy  olyan  módon  fenyegető,  illetve 
ártalmas: egyetlen következmény lehetséges, a tonál halála. És ha meghal a tonál,  
magával az emberrel is ez történik. Eredendő gyengesége miatt  a tonál  könnyen 
elpusztul, a harcos művészete tehát úgy hozza létre az egyensúlyt, hogy a naguált  
szólítja a tonál megtámasztására. Azt mondom, művészet, mert a varázslók tudják, 
hogy  a naguál  csak a  tonál  erősítésével bukkanhat elő. Érted?  A tonálnak ilyen 
erősítése a személyes erő.

Don Juan felállt, kinyújtotta a karját, és homorította a hátát. Magam is kezdtem 
felállni, de szelíden visszanyomott.

- Alkonyatig itt kell maradnod ezen a padon - mondta. - Nekem mennem kell. 
Genaro vár rám a hegyekben. Három nap múlva várunk a házában.

- Mit fogunk csinálni? - kérdeztem.

- Az attól  függ,  lesz-e elég erőd - mondta.  -  Genaro megmutathatja  neked  a 
naguált.



Nem  engedhettem  el  úgy,  hogy  ne  tisztázzunk  még  egy  fontos  kérdést:  az 
öltönye  csak  az  okulásomra  alkalmazott  megdöbbentő  eszköz,  vagy  valóban az 
életéhez  tartozik.  Egyetlen  tette  sem dúlt  fel  annyira,  mint  hogy öltönyben pil-
lantottam meg.  És  nemcsak  önmagában  a  tény  bizonyult  olyan  elképesztőnek, 
hanem hogy  don  Juan  valóban  elegáns  volt!  Fiatalos  fürgeség  hajtotta  a  lábát; 
mintha  a  cipő  viselése  áthelyezte  volna  a  súlypontját,  a  lépései  hosszabbak és 
határozottabbak lettek a szokásosnál.

- Egész idő alatt öltönyt viselsz? - kérdeztem.

- Igen - felelte elbűvölő mosollyal. - Több öltönyöm is van, de ma nem akarok 
másikat felvenni, mert azzal csak még jobban megijesztenélek.

Erről nem akartam többet tudni. Úgy éreztem, utam végére érkeztem. Ha don 
Juan képes volt öltönyt húzni, és még elegáns is benne - akkor minden lehetséges.

Láthatóan élvezte a zavaromat, és felnevetett.

- Részvényes vagyok - mondta titokzatos, ám természetes hangon, és elballagott.

Másnap,  csütörtökön  megkértem  az  egyik  barátomat,  hogy  kísérjen  el  a 
légitársaság  jegyirodájának  bejáratától,  ahol  don  Juan  meglökött,  a  Lagunilla-
piacig.  A legrövidebb  utat  választottuk,  ami  harmincöt  percet  vett  igénybe.  A 
piacon  igyekeztem betájolni  magam.  Nem sikerült.  Bementem a  széles  sugárút 
sarkán álló ruhaboltba.

- Elnézést - fordultam a fiatal eladónőhöz, aki álmodozva fényesített egy kalapot. 
- Hol találom az érmék és a régi könyvek standjait?

- Nem tartunk ilyesmit - mondta kelletlenül.

- De tegnap láttam őket, valahol ezen a piacon.

- Na ne vicceljen - mondta, és bevonult a pult mögé. Utána futottam, és minden 
rábeszélőképességemet latba vetettem, hogy igazítson útba. Végigmért.

- Maga semmi ilyesmit nem láthatott  tegnap – jelentette ki végül.  -  Azokat a 
standokat  csak vasárnap állítják  fel,  itt,   a  fal  mentén.  A hét  többi  napján nem 
árusítanak.

- Csak vasárnap? - ismételtem gépiesen.

- Igen. Kizárólag vasárnap. A hét többi napján akadályoznák a forgalmat.

A gépkocsikkal tömött széles sugárútra mutatott.



A NAGUÁL IDEJÉBEN

Egy emelkedőn futottam felfelé don Genaro háza előtt, és megpillantottam az 
ajtó mellett ülő don Juant és don Genarót. Mosolyogva fogadtak. Annyi melegség 
és  lefegyverző  ártatlanság  sugárzott  a  mosolyukból,  hogy  azonnal  csörömpölni 
kezdett bennem a vészcsengő, és óvatosságra intett. Visszafogtam a lépteimet, és 
üdvözöltem őket.

-  Hogy  vagy?  -  tudakolta  don  Genaro  olyan  kényeskedő  hangon,  hogy 
mindannyian felkacagtunk.

-  Nagyon  jó  formában  van  -  vetette  közbe  don  Juan,  mielőtt  válaszolhattam 
volna.

- Látom - vágta rá don Genaro. - Nézd azt a lógó tokát! És a szalonnát a képén!

Don Juan a gyomrára szorította a kezét, úgy kacagott.

- Kerek a képed - folytatta don Genaro. - Mit a fenét művelsz? Csak nem eszel?

Don Juan tréfásan biztosította, hogy az életmódom szükségessé teszi, hogy jó 
sokat egyek. A lehető legbarátságosabb módon ugrattak az életmódommal, majd 
don Juan megkért, hogy telepedjek le közéjük. A nap már lenyugodott a hatalmas 
nyugati hegyvonulat mögött.

- Hol a híres jegyzetfüzeted? - kérdezte don Genaro, és amikor előhalásztam a 
zsebemből, felordított: - Hurrá! - azzal kikapta a kezemből.

Alaposan  megfigyelhetett,  mert  tökéletesen  utánozta  a  mozdulataimat  és  a 
viselkedésemet. Mindkét kezével megragadta a jegyzetfüzetet, és idegesen babrálta, 
mintha  nem tudná,  mihez  kezdjen  vele.  Kétszer  is  úgy  látszott,  hogy  már-már 
eldobja, de láthatóan visszafogta magát. Aztán a térdére fektette, és tettette, hogy 
lázas buzgalommal rója a sorokat, ahogy én szoktam.

Don Juan fuldoklott a nevetéstől.

-  Mit  csináltál,  miután  otthagytalak?  -  kérdezte  végül,  miután  mindketten 
levegőhöz jutottak.

- Csütörtökön elmentem a piacra - feleltem.

- És? Kinyomoztad a lépéseidet? - csapott le.



Don Genaro hanyatt  vágta magát,  és az ajkával olyan száraz hangot hallatott, 
mint amikor a fej a földnek koppan

A szeme sarkából méregetett, és kacsintott.

- Meg kellett tennem. És kiderült, hogy hétköznap nem állítják fel az érméket és 
használt könyveket árusító standokat.

Jóízűt  kacagtak.  Aztán don Juan közölte,  hogy megmondta előre,  semmi újat 
nem tár fel a kérdezősködés.

- Mi történt valójában, don Juan? - kérdeztem.

- Hidd már el, hogy soha nem tudjuk meg - mondta szárazon. - Az ilyen ügyek 
tekintetében egy cipőben járunk. Egyelőre csak annyi előnyöm van veled szemben, 
hogy  én tudom,  hogyan  lehet  eljutni  a  naguálhoz,  te  pedig  nem.  De  amikor 
eljutottam oda, akkor nincs több előnyöm és tudásom, mint neked.

- Valóban a piacon kötöttem ki, don Juan? - kérdeztem.

- Hát persze. Mondtam neked, hogy  a naguál  a harcos rendelkezésére áll. Így 
van Genaro?

- De mennyire! - kiáltott fel don Genaro harsogó hangon, és egyetlen mozdulattal 
felpattant; mintha a hangja húzta volna fel fekvő helyzetből függőleges állásba.

Don Juan a földön hempergett  a nevetéstől.  Don Genaro mulatságos túlzással 
meghajolt és elbúcsúzott.

- Genaro holnap reggel találkozik veled - mondta don Juan. - Most pedig teljes 
csendben kell ülnöd.

Nem is szóltunk többet. Több órányi hallgatás után elaludtam.

Míkor legközelebb az órámra pillantottam, majdnem reggel hat volt. Don Juan 
megvizsgálta a súlyos fehér felhők tömör tömegét a keleti látóhatáron, és arra a 
következtetésre  jutott,  hogy  borús  nap  elé  nézünk.  Don  Genaro  a  levegőbe 
szimatolt és hozzátette, hogy felkészülhetünk a forróságra és a szélcsendre is.

- Milyen messzire megyünk? - kérdeztem.

- Az eukaliptuszfákhoz, amott - felelte don Genaro és a távolba mutatott; liget 
sejlett ott egy mérföldnyire.



Amikor odaértünk,  kiderült,  hogy nem liget;  az eukaliptuszt  egyenes vonalba 
ültették  a  különböző  veteményekkel  művelt  földek  határának  jelölésére. 
Végighaladtunk a kukoricaföld mentén, követve a vékony, szálegyenes, több mint 
száz láb magasra nyúló fák sorát, és egy mezőre értünk, ahonnan már betakarították 
a termést. Csak valamiféle növények szárai és levelei maradtak a helyszínen, magát 
a növényt azonban nem ismertem föl. Lehajoltam, hogy felemeljek egy levelet, de 
don Genaro megállított:  nagy erővel  megszorította a karomat. Visszahőköltem a 
fájdalomitól,  aztán  észrevettem,  hogy  éppen  csak  a  karomra  helyezte  az  ujjait. 
Gyorsan  levette  a  kezét  a  karomról,  aztán  ismét  ráhelyezte.  Még  egyszer 
megismételte,  és  amikor  összerezzentem,  kuncogott,  mint  egy  boldog gyermek. 
Azután a profilját fordította felém. Horgas orra madárszerű megjelenést kölcsönzött 
neki: különös madár, hosszú, fehér fogakkal.

Don Juan halkan utasított, hogy semmit ne érintsek meg. Megkérdeztem, tudja-e 
miféle  veteményt  műveltek  itt.  Láthatóan  meg  akarta  mondani,  de  don  Genaro 
közbelépett és kijelentette, hogy a féregföldek egyikén állunk.

Don Juan mereven rám nézett,  és még csak el sem mosolyodott.  Don Genaro 
értelmetlen  válasza  mégis  tréfának  hatott.  Vártam  a  végszóra,  amin  majd 
nevethetünk, de csak némán meredtek rám.

- Méghozzá a legbámulatosabb férgek földje - folytatta don Genaro. - Igen, a 
világ a leggyönyörűségesebb férgei nőttek itt. Don Juanra pillantott.

- Így van? - kérdezte.

-  A  legteljesebb  mértékben  -  mondta  don  Juan,  és  felém  fordulva  halkan 
hozzátette: - Ma Genarónál a kormánypálca; csak ő tudja megmondani, hogy mi 
micsoda, s neked mindig pontosan követned kell, amit mond.

Rémülettel töltött el a tudat, hogy don Genaro az úr. Don Juanhoz fordultam, de 
mielőtt megszólalhattam volna, don Genaro hosszú, rettentő sikolyt hallatott; olyan 
hangos, rémisztő sikolyt, hogy éreztem, lobogni kezd a hajam a tarkómon, mintha a 
szél kapaszkodna belé. Egy pillanatra a teljes tudathasadás állapotába kerültem, és 
ki sem szabadulok belőle, ha don Juan nem fordít meg hihetetlen sebességgel és 
határozottsággal,  úgyhogy  döbbenetes  tett  szemtanúja  lehettem.  Don  Genaro 
vízszintesen állt hozzávetőleg száz lábbal a föld fölött egy eukaliptusz törzsén; állt 
szétterpesztett  lábbal  a  fatörzsre  merőlegesen!  Mintha  tapadókorongokat  viselt 
volna  cipőjén,  melyek  segítségével  fittyet  hányhatott  a  gravitációra.  Karját 
keresztbe fonta a mellén, és háttal fordult felénk.



Elképedve meredtem rá.  Nem akartam pislogni,  nehogy szem elől  veszítsem. 
Gyorsan  értékeltem  a  helyzetet  és  arra  a  -  meglehetősen  indokolatlan  - 
következtetésre  jutottam,  hogy  ha  rajta  tartom  a  tekintetem,  akkor  sikerül 
elcsípnem egy támpontot, egy mozdulatot, vagy bármi mást, aminek a segítségével 
megfejthetem, mi folyik.

Don Juan a jobb fülembe suttogta, hogy haszontalan és ostoba minden kísérlet a 
magyarázatra. Hallottam, hogy azt ismételgeti: Nyomd lefelé a hasadat!.

Erre  az eljárásra  évekkel  ezelőtt  megtanított,  hogy nagy veszedelem,  félelem 
vagy  feszültség  pillanataiban  alkalmazzam.  Lényegében  abból  áll,  hogy  lefelé 
nyomjuk a  rekeszizmot,  miközben négyszer  szippantunk a  szájunkon át  a  leve-
gőből, amit négy mély belégzés és kilégzés követ az orron át. Elmagyarázta, hogy 
a  levegőkortyokat  löketekként  vagy  rándulásokként  kell  érezni  a  test  középső 
részében, miközben szorosan összefonva tartjuk a kezünket a köldökön, így erőt 
adunk  a  középső  testtájéknak,  továbbá  könnyebben  irányíthatjuk  a  különleges 
légzéssort,  melyeket  nyolcszor  kell  megismételni,  miközben  lefelé  nyomjuk  a 
rekeszizmot. A kilégzéseket kétszer az orron keresztül és kétszer a szájon át kell 
végezni, lassú, majd gyorsuló ütemben, tetszés szerint.

Gépiesen  engedelmeskedtem,  ám  továbbra  sem  vettem  le  a  szemem  don 
Genaróról.  A lélegzés  hatására  elernyedt  a  testem,  és  egyszer  csak  a  tudatára 
ébredtem,  hogy  don  Juan  rángatja  a  lábamat;  amikor  elfordított,  a  jobb  lábam 
valószínűleg beakadt  egy földkupacba és kényelmetlenül kitekeredett.  Amikor a 
helyére  igazította,  rádöbbentem,  hogy  a  fatörzsön  álló  don  Genaro  megrendítő 
látványának hatására nem is vettem tudomást a kínos testhelyzetről.

Don Juan azt suttogta a fülembe, hogy ne meredjek don Genaróra. Hallottam, 
hogy azt mondja: Pislogj, pislogj!

Egy pillanatig vonakodtam. Don Juan megismételte az utasítását. Meg voltam 
róla győződve, hogy az egész ügy valahogy rajtam áll, mint szemlélőn, és ha én, 
mint don Genaro tettének egyedüli szemtanúja, felhagyok a megfigyelésével, akkor 
a földre zuhan, vagy egyszerűen szertefoszlik az egész jelenet.

A mozdulatlanság e gyötrelmesen hosszú időszaka után don Genaro negyvenöt 
fokkal jobbra fordult, és felfelé kezdett sétálni a fatörzsön. Láttam, ahogy megteszi 
az  egyik kis  lépést  a  másik után,  pontosan nyolc  lépést,  és  közben egy ágat  is 
kikerült. Aztán, miközben a karját még mindig keresztbe fonva tartotta a mellén, 
háttal  nekem leült  a  törzsre.  Úgy kalimpált,  mintha széken üldögélne,  mintha a 
gravitáció egyáltalán nem hatna rá. Azután lefelé jött, ezúttal a fenekén. 



Elérte a testével párhuzamos ágat, és néhány másodpercre rátámaszkodott a bal 
kezével és a fejével, láthatóan inkább a feszültség fokozása, semmint a támaszték 
kedvéért.  Azután  apránként  továbbhaladt  a  fenekén  az  ágig,  ahol  helyzetet 
változtatott, és ugyanúgy ült, mint bármely ember szokott ülni egy faágon.

Don Juan kuncogott. Borzalmas ízt éreztem a számban. Szembe akartam fordulni 
don Juannal, aki valamivel mögöttem állt, tőlem jobbra, de közben nem mertem 
elmulasztani don Genaro egyetlen tettét sem.

Egy  darabig  kalimpált  a  lábával,  aztán  keresztbe  tette  őket;  végezetül  pedig 
visszacsusszant a törzsre.

Don Juan gyengéden megfogta a fejem mindkét kezével, és balra fordította a 
nyakam,  amíg  a  tekintetem  vonala  párhuzamosan  állt  a  faággal,  nem  pedig 
merőlegesen rá.  Ebből  a szögből nézve don Genaro már nem látszott  dacolni  a 
gravitációval; egyszerűen csak ült a fa törzsén. Észrevettem, hogy ha rámeredek és 
nem pislogok, akkor a háttér ködössé és bizonytalanná válik, don Genaro testének 
foltja pedig valósággal kiugrik ebből a háttérből, mintha semmi más nem létezne.

Don Genaro gyorsan lesiklott  az  ágra.  A lábát  lóbálta,  mintha trapézon ülne. 
Ebből a látószögből mindkét helyzete, különösen a fatörzsön üldögélés tökéletesen 
megvalósíthatónak látszott.

Don Juan jobbra mozdította a fejem, hogy az állam a vállam fölé kerüljön. Don 
Genaro  helyzete  tökéletesen  mindennapinak  látszott  az  ágon,  de  amikor  ismét 
visszatért  a  törzsre,  akkor  nem sikerült  hozzáigazítani  az  észlelésemet,  és  úgy 
láttam, mintha fejjel fordulna a föld felé.

Don Genaro többször  is  ide-oda mászkált,  miközben don Juan minden egyes 
alkalommal  egyik  oldalról  a  másikra  mozgatta  a  fejem.  Mesterkedésük 
eredményeként  teljesen  elvesztettem  a  szokásos térérzékelésemet,  és  így  don 
Genaro tettei nem is tűntek olyan különösnek.

Don Genaro hosszú időn át maradt az ágon. Don Juan visszaigazította a fejemet 
egyenes  állásba,  és  azt  suttogta,  hogy  don  Genaro  hamarosan  leereszkedik. 
Sürgetően rám parancsolt: Nyomd le!

A gyors kilégzésnél tartottam, amikor mintha valamiféle feszültség járta volna át 
don Genaro  testét;  felizzott,  lazává  vált,  hátrafelé  lendült  és  egy  percig  csak  a 
térdhajlatával  függött  az  ágon.  A lába  olyan  erőtlenül  lógott,  hogy  nem  tudta 
behajlítva tartani, és lezuhant. Ahogy zuhanni kezdett, magam is átéltem a végtelen 
téren át zuhanás érzését. 



Egész testemet fájdalmas, ám ugyanakkor hihetetlenül kellemes gyötrelem járta 
át; olyan hevességű és hosszan tartó gyötrelem, hogy a lábam nem tudta tovább 
tartani  a  testem  súlyát  és  a  földre  rogytam.  Éppen  csak  a  karomat  tudtam 
megmozdítani,  valamelyest  tompítani  a  zuhanásomat.  Súlyosan  lélegeztem, 
éreztem, föld hatol  az orrlyukamba. Megpróbáltam felkelni;  az izmaim azonban 
elvesztették minden erejüket.

Don  Juan  és  don  Genaro  megállt  fölöttem.  Hallottam  a  hangjukat,  mintha 
meglehetős  távolságban  lennének  tőlem,  ám  éreztem,  hogy  visznek.  Nyilván 
felemeltek a kezemnél és a lábamnál fogva, és arrébb vittek. Tökéletesen tudatában 
voltam ernyedten csüngő fejem és nyakam kényelmetlen helyzetének. A szemem 
nyitva maradt. Láttam, ahogy halad alattam a föld, és időnként felbukkan egy-egy 
fűcsomó. Végezetül lélegzetelállító hideghullámot éreztem. Víz hatolt a számba és 
az orromba, és megköhögtetett. Eszelősen kapálózni kezdtem. Úszni akartam, de 
nem volt elég mély a víz, és egyszer csak a sekély folyóban állva találtam magam, 
ahova bedobtak.

Don Juan és don Genaro betegre nevették magukat. Aztán don Juan felhúzta a 
nadrágszárát és közelebb jött hozzám; a szemembe nézett, és kijelentette, hogy még 
nem készültem el,  és  szelíden  visszalökött  a  vízbe.  Semmiféle  ellenállást  nem 
fejtett ki a testem. Nem kívántam ismét megmerítkezni, de képtelen voltam úrrá 
lenni az izmaimon, és hanyatt  estem. Még hevesebben érintett  a hideg. Gyorsan 
felugrottam, és kifelé igyekeztem, véletlenül a szemközt fekvő partra. Don Juan és 
don Genaro ordítoztak,  füttyögtek és  köveket  hajigáltak a bokrokba körülöttem, 
mintha egy rakoncátlan tinót terelnének a megfelelő karám felé. Visszafordultam, 
átkeltem  a  folyón,  és  leültem  egy  kőre  melléjük.  Don  Genaro  átnyújtotta  a 
ruháimat. Csak akkor vettem észre, hogy mezítelen vagyok, bár nem emlékeztem 
rá,  hogy mikor és hogyan vettem le a ruhámat.  Csöpögött  rólam a víz,  és nem 
akartam azonnal felöltözni. Don Juan don Genaróhoz fordult és harsogva így szólt:

- Az ég szerelmére, adj már egy törülközőt a fickónak!

Néhány másodpercbe telt, amíg felfogtam a helyzet képtelenségét.

Remekül  éreztem magam.  Olyan  boldogság  töltött  el,  hogy  beszélgetni  sem 
akartam. Már csak azért sem, mert meg voltam győződve róla, hogy ha kimutatnám 
az elragadtatásomat, azonnal visszadobnának a vízbe.

Don Genaro merőn figyelt. Megvillant a szeme, mint egy vadállaté. Valóssággal 
átdöfött a tekintete.

- Jó neked - szólalt meg egyszer csak don Juan. - De az eukaliptuszoknál úgy 
behódoltál, mint valami kurafi.



Hisztérikus nevetés feszített. Don Juan szavai olyan mulatságosan hatottak, hogy 
csak  a  legnagyobb  erőfeszítéssel  sikerült  türtőztetnem magam.  És  akkor  belém 
villant egy parancs; a testem középtáján ébredő ellenállhatatlan viszketegség arra 
késztett, hogy a vízbe vessem magam. Öt percet tölthettem a folyóban. A fagyos víz 
helyreállította  a  józanságomat.  Amikor  kikászálódtam  a  partra,  újra  önmagam 
voltam.

- Ez az - mondta don Juan, és megveregette a vállam.

Visszavezettek az eukaliptuszokhoz. Menet közben don Juan elmagyarázta, hogy 
a topálom  veszedelmesen sebezhető lett, mert don Genaro tetteinek képtelensége 
meghaladta azt a mértéket, amit még el tudott volna viselni. Már el is határozták, 
hogy nem babrálnak vele tovább, és visszavisznek don Genaro házába; ám az a 
tény,  hogy  magamtól  rájöttem,  újra  be  kell  vetnem magam a  folyóba,  mindent 
megváltoztatott. Arról azonban egyetlen szót sem szólt, hogy mire készülnek.

Megálltunk a mező közepén,  ugyanott,  ahol  korábban.  Don Juan a jobb,  don 
Genaro a bal oldalamon helyezkedett el. Megfeszített izmokkal álltak, valóságos 
riadókészültségben. Hozzávetőleg tíz percen át tartott a feszültségük. Egyikükről a 
másikukra vándorolt  a tekintetem. Arra gondoltam, don Juan talán figyelmeztet, 
hogy mit  kell  tenni.  És valóban,  egyszer  csak lazított,  és  belerúgott  egy jókora 
rögbe. Anélkül, hogy rám nézett volna, így szólt:

- Azt hiszem, ideje menni.

Arra  következtettem,  hogy  don Genaro  újabb bemutatót  akart  adni  nekem  a 
naguálról,  de aztán megváltoztatta  az elhatározását.  Megkönnyebbültem, és már 
csak  a  végső  megerősítésre  vártam.  Don  Genaro  ugyancsak  lazított,  aztán 
mindketten  előreléptek,  és  azt  hittem,  végeztünk.  Ám abban  a  pillanatban  don 
Genaro ismét hallatta hihetetlen rikoltását.

Felgyorsult  a  lélegzetem.  Körülnéztem.  Don  Genarónak  nyoma veszett.  Don 
Juan előttem állt, és csak úgy rázta a nevetés.

- Sajnálom - suttogta -, nem lehet másképp.

Don Genaro felől akartam kérdezősködni, de rádöbbentem, hogy életbevágó a 
don  Juantól  tanult  légzéstechnikához  folyamodnom.  Don  Juan  előrebökött  az 
állával.  A lábam mozdítása nélkül  kezdtem a bal  vállam fölé fordítani  a  fejem. 
Mielőtt  azonban  megpillanthattam  volna,  mire  mutat,  don  Juan  odaugrott,  és 
megállított.  Az  ugrás  erejének  és  sebességének  a  hatására  elveszítettem  az 
egyensúlyomat.  Mikor  hanyatt  zuhantam,  önkéntelenül  belekapaszkodtam  don 
Juanba, és magammal rántottam a földre. 



Amikor azonban felnéztem, akkor mindaz, amit teljes bizonyossággal éreztem, 
teljes ellentmondásba került a látvánnyal. Ugyanis don Juant láttam, amint nevetve 
áll  fölöttem,  míg  a  testem még  mindig  érezte  egy  másik  test  eltéveszthetetlen 
súlyát, olyannyira, hogy valósággal a földhöz szögezett.

Don Juan  kinyújtotta  a  kezét,  és  segített  felállni;  ezt  a  műveletet  olyan  testi 
érzékelés kísérte, mintha két testet húzott volna föl. Mindentudóan mosolygott, és 
azt  suttogta,  hogy soha nem szabad balra  fordulni,  amikor szembenézünk a  na-
guállal.  A naguál  halálos,  folytatta,  és  fölösleges több veszedelmet  kockáztatni, 
mint  amennyiben  már  részem  volt.  Aztán  az  ellenkező  irányba  szelíden 
szembefordított egy hatalmas eukaliptusszal. Talán ez volt a legöregebb fa a kör-
nyéken, közel kétszer olyan vastag törzzsel, mint a többié. Don Juan a fa csúcsa 
felé  intett  a  szemével.  Don  Genaro  az  egyik  ágon  gubbasztott.  Hatalmas, 
fényvisszaverő tükröknek láttam a szemét. Nem akaródzott nézni, de don Juan ra-
gaszkodott  hozzá,  hogy  ne  fordítsam  el  a  tekintetem.  Erélyesen  suttogva  rám 
parancsolt,  hogy  pislogjak,  és  ne  engedjem  át  magam  se  a  rémültnek,  se  a 
behódolásnak.

Észrevettem, hogy ha folyamatosan pislogok,  akkor  közel  sem találom olyan 
félelmetesnek don Genaro szemét. Csak akkor ragyogott őrjítően, ha egyenesen rá 
meredtem.

Hosszú időn  át  kuporgott  az  ágon.  Aztán  egyetlen  mozdulat  nélkül,  hirtelen 
leugrott,  és néhány lábnyira  tőlem ugyanabban a kuporgó helyzetben ért  földet. 
Végig követtem az ugrás teljes mozgássorát és tudtam, hogy többet felfogok, mint 
amennyit a szememnek sikerült elcsípnie. Don Genaro valójában egyáltalán nem 
ugrott;  valami  lelökte,  aminek  eredményeképpen  parabolapályán  siklott.  Az  ág, 
ahol kuporgott, legalább száz láb magasan lehetett, maga a fa pedig úgy százötven 
lábnyira helyezkedett el tőlem, a testének tehát parabolaívet kellett követnie, hogy 
ilyen közel kerüljön hozzám. És nem az izmai repítették ilyen messzire;  inkább 
mintegy elfújták az ágról. Az egyik pillanatban láttam a cipője talpát és az ülepét, 
miközben a teste a parabolapályát követte. Aztán puhán földet ért, bár a teste jókora 
porfelhőt vert fel, és nagyot puffant a kiszáradt földön.

Don Juan kuncogott mögöttem. Don Genaro felállt, mintha mi sem történt volna, 
és megrántotta az ingem ujját, jelezve, hogy elmegyünk.

A don  Genaro  házához  vezető  úton  mindannyian  hallgattunk.  Könnyűnek  és 
nyugodtnak éreztem magam. Don Juan olykor megállt, és alaposan megvizsgálta a 
szemem.  Elégedettnek  látszott.  Mikor  megérkeztünk,  don  Genaro  eltűnt  a  ház 
mögött.  Még  kora  reggel  volt.  Don  Juan  a  padlóra  ült  az  ajtó  mellett,  és 
megmutatta, hová telepedjek. Kimerültem. Lefeküdtem, és azonnal elaludtam.



Arra ébredtem, hogy don Juan ráz. Gépiesen meg akartam nézni, mennyi az idő, 
de eltűnt az órám. Don Juan előhúzta az inge zsebéből, és átnyújtotta. Délután egy 
óra felé járt. Felnéztem, és találkozott a pillantásunk.

- Nem. Nincs magyarázat - mondta, és elfordult. -  A naguált  csak megfigyelni 
lehet.

Körüljártam a házat, de nem találtam don Genarót. Visszatértem don Juanhoz, 
aki ennivalót készített nekem. Miután ettem, beszélni kezdett.

- Amikor az ember a naguállal foglalkozik, akkor soha nem szabad közvetlenül 
ránézni  -  magyarázta.  -  Ma  reggel  egyenesen  rá  bámultál,  ezért  szívta  ki  az 
életerőd.  A naguálra csak úgy lehet nézni, mintha teljesen mindennapi ügy volna. 
Pislogni kell, hogy megtörjük az igézetét. A szemünk ugyanis a tonál szeme, vagy 
inkább helyesebb azt mondani, hogy a szemünket a tonál tanította, ilyenformán a 
tonál jogot formál rá. A zavarodottságodnak és a feszélyezettségednek az az egyik 
forrása, hogy  a tonálod  nem ereszti el a szemedet. Azon a napon, amikor mégis 
megteszi,  a  naguálod  győzelmet  arat  egy  nagy  csatában.  A megszállottságod, 
pontosabban  mindenkinek  a  megszállottsága,  hogy  a  tonál  szabályai  szerint 
rendezzük  el  a  világot;  így  valahányszor  beleütközünk  a  naguálba,  eltérünk  a 
szokásos viselkedésünktől,  merev és rendíthetetlen lesz  a  tekintetünk.  Nekem  a 
tonálod bizonyos részéhez kell folyamodnom, amelyik érti ezt a nehézséget, neked 
pedig erőfeszítést  kell  tenned,  hogy felszabadítsd a szemedet.  A lényeg  a tonál  
meggyőzése, hogy más világok is elhaladhatnak ugyanazon ablakok előtt. Ma reg-
gel  ezt  mutatta  meg neked  a naguál.  Ezért  engedd szabadon a tekinteted;  hadd 
legyenek igazi ablakok. A szem lehet olyan ablak, ami az unalomba mered, de a 
végtelenségbe is kémlelhet.

Don Juan széles, mindent felölelő ívet írt le a bal kezével. Csillogott a szeme, 
mosolya egyszerre volt megfélemlítő és lefegyverző.

- En hogyan érhetném el ezt? - kérdeztem.

-Igazán  egyszerűen,  elmondom.  Talán  azért,  mert  oly  régóta  csinálom. 
Mindössze azt kell tenned, hogy összerakod a szándékodat, mint az előre gyártott 
elemekből épített házat. Valahányszor a  tonál  világában vagy, legyél kifogástalan 
tonál;  az  nem az  ésszerűtlen  kutyaszarok  ideje.  De amikor  a naguál  világában 
vagy, akkor is légy kifogástalan; az nem az ésszerű kutyaszarok ideje. A harcos 
számára a szándék a közöttük nyíló kapu, és bezárul mögötted, ha valamelyik úton 
elindulsz.

Amikor szemtől szembe kerülsz a naguállal, időről időre meg kell változtatnod a 
látószögedet is, hogy megtörd a naguál bűvöletét. 



A szem helyzetének a megváltoztatása megkönnyíti  a tonál  terhét.  Ma reggel 
észrevettem, hogy rendkívül sebezhető vagy, és elfordítottam a fejed. Ha hasonló 
kutyaszorítóba  kerülsz,  magadnak  kell  megtenned.  Úgy  vélem,  sikeresen  fogod 
alkalmazni  ezt  az  eljárást,  hogy  elrejtsd  mögé  a  tonálod  ésszerűségét,  és  így 
megmentsd a megszűnéstől. A te okoskodásodban ott a hiba, hogy senki nem kí-
vánja  megsemmisíteni  a  tonál  alapvető  ésszerűségét;  az  a  félelmed tökéletesen 
alaptalan.

-  Ha  követed  ezeket  a  tanácsokat,  akkor  szemmel  tarthatod  Genaro  minden 
mozdulatát, és nem apasztod el közben az erődet. Most kiderül, mennyire borítják 
el  a  tonálodat  a  jelentéktelen  kacatokkal.  Ha  túl  sok  fölösleges  tárgy  van  a 
szigeteden, nem leszel képes kiállni a találkozást a naguállal.

- És akkor mi történik?

- Akár meg is halhatsz. Senki nem képes hosszú tanulás nélkül túlélni a tudatos 
találkozást  a naguállal.  Éveket  vesz  igénybe,  amíg  a tonál  felkészül  egy  ilyen 
találkozásra. Ha egy hétköznapi ember kerül szemtől szembe a naguállal, általában 
olyan  sokk  éri,  hogy  belehal.  A  harcos  képzésének  nem  az  a  célja,  hogy 
megtanuljon bűvölni vagy igézni, hanem felkészíteni  a tonálját,  hogy tojja össze 
magát. Ez a legnehezebb. A harcosnak meg kell tanulnia, hogy legyen feddhetetlen 
és teljességgel üres, még mielőtt felfoghatná, hogy a naguált látta.

Neked például abba kell hagynod a számítgatást. Amit ma reggel műveltél, az 
egyszerűen  nevetséges.  Te  magyarázatnak  nevezed;  én  a  tonál  terméketlen  és 
unalmas ragaszkodásának ahhoz,  hogy mindent  az  ellenőrzése  alatt  tartson.  Va-
lahányszor  nem  jár  sikerrel,  eljön  a  zavarodottság  pillanata,  és  akkor  a  tonál  
megnyílik a halálra. Micsoda marha! Inkább megölné magát, mintsem lemondjon 
az irányításról! Ámde nem sokat tehetünk, hogy megváltoztassuk ezt az állapotot.

- Te hogyan változtattad meg, don Juan?

- Tisztára kell söpörni a tonál szigetét, és tisztán tartani. Ez az egyetlen lehetőség 
áll a harcos rendelkezésére. A tiszta sziget nem fejt ki ellenállást; mintha nem volna 
rajta semmi.

Megkerülte a házat, és helyet foglalt egy nagy, szabályos kövön, ahonnan egy 
szurdok mélyére lehetett látni. Jelezte, hogy üljek mellé.

- Elárulod, don Juan, mit csinálunk még ma? - kérdeztem.

- Semmit. Azaz, mi ketten csak szemtanúk leszünk. Genaro a jótevő.



Úgy  véltem,  a  buzgó  jegyzetelés  közben  félreértettem  a  szavait.  Don  Juan 
tanítványkodásom kezdeti  szakaszában  ismertetett  meg  a  ,jótevő  fogalmával.  A 
kétség árnyéka sem merült fel bennem, hogy ő a jótevőm.

Don  Juan  elhallgatott,  és  rám  meredt.  Futólag  eltűnődtem,  és  arra  a 
következtetésre  jutottam,  hogy  nyilván  csak  arra  gondol,  don  Genaro  ezúttal 
olyasféle szerepet játszik, mint egy rendezvény sztárvendége. Don Juan kuncogott, 
mintha olvasott volna a gondolataimban.

- Genaro a jótevőd - ismételte tagoltan.

- Hát nem te vagy az? - kérdeztem döbbenten.

- Én vagyok az, aki segített kisöpörni a tonálod szigetét - mondta. - Genarónak 
két tanítványa van, Pablito és Nestor; segít kisöpörni a szigetüket, de én mutatom 
meg  nekik  a  naguált.  Én  leszek  a  jótevőjük.  Genaro  a  tanítójuk.  Ezekben  az 
ügyekben  az  ember  vagy  cselekszik,  vagy  beszél;  senki  nem teheti  mindkettőt 
ugyanannak a leendő harcosnak. Az ember vagy a szigettel  foglalkozik, vagy  a 
naguállal. A te esetedben az volt a kötelességem, hogy a tonáloddal foglalkozzak.

Torokszorító rémület fogott el. Az a gyanúm támadt, hogy magamra akar hagyni 
don Genaróval, és ennél rémisztőbbet el sem tudtam képzelni.

Don Juan szívből kacagott, mikor hangot adtam a félelmeimnek.

- Ugyanez a helyzet Pablitóval is - mondta. - Ha csak rám néz, belebetegszik. A 
minap bejött  a  házba,  amikor Genaro nem volt  itthon,  csak én.  Amikor Pablito 
meglátta az ajtó mellett a szombrerómat, úgy megrémült a tonálja, hogy tényleg a 
gatyájába csinált.

Nem  esett  nehezemre  együtt  éreznem  Pablitóval.  Amikor  tárgyilagosan 
mérlegeltem a kérdést, el kellett ismernem, hogy don Juan csakugyan rémisztő. Én 
azonban megtanultam, hogyan érezzem magam fesztelenül  a  társaságában,  és  a 
hosszú évek alatt kapcsolatunk igazán meghitté mélyült.

-  Nem  akarlak  itt  hagyni  Genaróval  -  nyugtatott  meg  vidáman.  -Hiszen  én 
viselek gondot a tonálodra. Anélkül már halott volnál.

- Minden tanítványnak van egy tanítója és egy jótevője? - kérdeztem, erőt véve a 
nyugtalanságomon.

- Nem, nem mindegyiknek. De némelyiknek igen.

És némelyiknek miért van tanítója is és jótevője is?



- Amikor a hétköznapi ember készen áll,  az erő megajándékozza tanítóval,  és 
akkor tanítvánnyá válik.  Amikor a tanítvány készen áll,  az  erő megajándékozza 
jótevővel, és varázslóvá lesz.

- Mi teszi az embert késszé, hogy az erő tanítóval ajándékozhassa meg?

- Nem tudjuk. Hiszen csak emberek vagyunk. Egyik-másikunk olyan ember, aki 
megtanult látni, és tudja használni a naguált, de bármit nyerünk is el életünk útján, 
semmi nem tárhatja fel előttünk az erő terveit. Így aztán nem minden tanítványnak 
van jótevője. Az erő dönti el.

Megkérdeztem,  hogy  neki  volt-e  tanítója  és  jótevője,  és  tizenhárom  éves 
ismeretségünk során először beszélt  róluk minden tartózkodás nélkül.  Elmondta, 
hogy a tanítója és a jótevője is közép-mexikói volt. Ezt az adatot mindeddig csak 
néprajzi  kutatásaim  szempontjából  tekintettem  volna  értékesnek,  ám  most,  a 
feltárás pillanatában a legkevésbé sem érdekelt a tudományos oldala.

Don Juan rám pillantott. Aztán hirtelen témát váltott, és megkért, hogy számoljak 
be az aznapi élményem minden részletéről.

- A hirtelen rémület mindig visszahúzódásra készteti a tonált - bólintott, miután 
elmondtam, mit éreztem, amikor don Genaro rikoltott. - A fő nehézség abban rejlik, 
hogy ne engedjük  a tonált  kivonulni a jelenetből.  Nagy jelentőségű a harcosnak 
pontosan tudni, mikor hagyja visszahúzódni a tonálját, és mikor állítsa meg. Ez az 
igazán nagy művészet. A harcosnak démonként kell küzdenie, hogy háttérbe szorít-
sa a tonálját; de abban a pillanatban, hogy a tonál meghátrál, a harcos azért kezd 
küzdeni, hogy megállítsa a visszahúzódását.

- De ezzel a harcos nem az előző helyzetébe tér vissza? - kérdeztem.

-  Nem.  Miután  a  tonál  visszavonul,  a  harcos  a  túloldalról  bezárja  a  kaput. 
Ameddig nem mond ellent a  tonáljának,  és a szeme kizárólag  a tonál  világa felé 
fordul, addig a harcos a fal biztonságos oldalán tartózkodik. Ismerős talajon áll, 
ahol minden szabállyal tisztában van. De amikor visszahúzódik a  tonálja,  akkor 
átkerül a széljárta oldalra, és azonnal szorosan be kell csuknia a nyílást, különben 
elragadja a szél. És ez nem hasonlat. Az a szél könnyedén elfújhatja az ember éle-
tét.  Tulajdonképpen  ez  a  szél  fúj  minden  élőt  ezen  a  Földön.  Évekkel  ezelőtt 
megismertettelek téged azzal a széllel. Te azonban tréfának vetted.

Arra az időre utalt, amikor elvitt a hegyekbe, és elmagyarázta a szél bizonyos 
tulajdonságait. De soha nem gondoltam, hogy tréfa lett volna.



Lényegtelen, komolyan veszed-e vagy sem - hárította el a tiltakozásomat. -  A 
tonálisak  rendszerint  bármi áron meg kell  védenie  magát,  valahányszor  veszély 
fenyegeti.  Ezért  nincs  igazi  jelentősége,  hogyan  viselkedik  a  tonál  a  védelme 
érdekében.  Csak  az  számít,  hogy  a  harcos  tonálja  ismerkedjen  meg  más 
lehetőségekkel. A tanító feladata, hogy súlyt adjon ezeknek a lehetőségeknek. Az új 
lehetőségek súlya segíti visszahúzódni  a tonált.  És ugyanez a súly segíti megállí-
tani a tonált, hogy ne tűnjön el a képből.

Jelezte, hogy folytassam a beszámolómat, majd félbeszakított, amikor ahhoz a 
részhez értem, ahol don Genaro ide-oda siklott a fatörzsről az ágra és vissza.

-  A  naguál  rendkívüli  tetteket  hajt  végre  -  mondta.  -  Olyanokat,  amik 
képtelenségnek látszanak, amik egyszerűen elképzelhetetlenek a tonál számára. De 
az a legrendkívülibb, hogy annak sem áll módjában megtudni, hogyan történik, aki 
ezeket a tetteket végrehajtatja a naguállal. Tehát Genaro sem tudja, miként csinálja; 
csak annyit tud, hogy megteszi. A varázsló titka, hogy tisztában van vele, hogyan 
jusson el a  naguálhoz,  de ha már ott van, a te vélekedésed a történtekről éppen 
olyan megfelelő, mint az övé.

- Mit érez, miközben végrehajtja ezeket a tetteket?

- Mint bárki, aki éppen csinál valamit.

- Ezek szerint Don Genaro úgy érzi, mintha felfelé sétálna a fatörzsön?

Don Juan egy pillanatra rám nézett, aztán elfordította a tekintetét.

- Nem - suttogta nyomatékosan. - Nem úgy, ahogy te gondolod!

Elhallgatott. Magyarázatára várva a lélegzetemet is visszafojtottam. Végül meg 
kellett kérdeznem:

- De mégis, mit érez?

- Nem tudom. Nem azért, mert személyes ügy, hanem mert nincs mód a leírására.

-  Ki  vele!  -  nyaggattam.  -  Nincs  semmi,  amit  ne  lehetne  szavakkal 
megmagyarázni vagy világossá tenni; hiszen éppen erre valók a szavak. Bár akad 
olyasmi, amit nem lehet közvetlenül leírni, akkor is lehet kerülő úton célozni rá. 
Don Juan felnevetett. Barátságosan és kedvesen csengett a nevetése; mégis, mintha 
árnyalatnyi gúny és rosszindulat bujkált volna benne.

- Maradjunk annyiban, hogy a naguál neked szólt. Akármit tett is Genaro, az a ti 



kettőtök keveréke volt. A te tonálod mérsékelte az ő naguálját.

Továbbra  is  ragaszkodtam  hozzá,  hogy  a  dolog  mélyére  hatoljak,  és 
megkérdeztem:

- Te mit érzel, amikor megmutatod a naguált Pablitónak?

- Nem tudom elmagyarázni - mondta szelíden. - És nem azért, mert nem akarom, 
hanem azért, mert egyszerűen nem tudom. A tonálom megakadályozza.

Nem akartam tovább zaklatni. Egy darabig csendben üldögéltünk, azután ismét 
megszólalt.

Mondjuk,  hogy  egy  harcos  megtanulja  az  akaratát  egyetlen  pontra 
összpontosítani,  amire  csak  akarja.  Mintha  az  akarata,  ami  a  teste  középső 
tájékából ered, egyetlen fénylő fonal lenne, amit kedvére irányíthat bárhová. Ez a 
fonal a naguálhoz vezető út. Úgy is lehet mondani, hogy a harcos azon az egyetlen 
fonálon alászáll a naguálba.

Ha már alászállt, a naguál megnyilvánulása személyes vérmérséklet kérdése. Ha 
a harcos különös, a naguálja is különös. Ha a harcos szörnyű, a naguál is szörnyű. 
Ha a harcos átlagos, a naguál is átlagos.

Genaro mindig lenyűgöz, mert ő az egyik legelbűvölőbb élő teremtmény. Soha 
nem tudhatom, mivel fog legközelebb előrukkolni. Genaro olyan folyékony harcos, 
hogy az akarata legcsekélyebb összpontosítása is hihetetlen dolgokat hajtat végre a 
naguáljával.

- Te megfigyelted, mit művelt don Genaro a fán? - kérdeztem.

- Nem, de tudtam, mert láttam a naguált a fán. A bemutató többi része egyedül 
neked szólt.

- Úgy érted, don Juan, hogy nem voltál velem ugyanúgy, mint amikor meglöktél, 
és a piacon kötöttem ki?

- Valami ilyesmi. Ha valaki szemtől szembe találkozik a naguállal, akkor mindig 
egyedül kell lennie. Csak a környéken voltam, hogy védelmezzem a tonálodat. Ez 
a feladatom.

Don Juan  közölte,  hogy  a tonálom  majdnem darabokra  szakadt,  amikor  don 
Genaro leereszkedett a fáról; nem annyira a naguál eredendő veszélyessége miatt, 
inkább mert a tonálom behódolt a megrökönyödésének. 

Azt mondta, hogy a harcos képzésének egyik fő célja véget vetni  a tonál  elké-



pedésének, amíg a harcos olyan folyékony nem lesz, hogy bármit be tud fogadni, 
de eközben egyetlen pillanatra sem teszi a magáévá.

Amikor  leírtam don  Genaro  felszökkenését  a  fára,  és  a  leugrását,  don  Juan 
kijelentette, hogy a harcos rikoltása a varázslás egyik legfontosabb kelléke, és don 
Genaro úgy összpontosította a kiáltását, hogy közvetítő eszközként alkalmazhassa.

- Helyes a meglátásod - mondta. - Genarót részben a rikoltása húzta, részben a 
fa.  Ez  igazi  látás  volt  a  részedről.  Igazi  kép  a  naguálról.  Genaro  akarata  a 
rikoltásában összpontosult, a fa pedig vonzotta a naguált. Kétirányú kapcsolat jött 
létre, Genarótól a fához és a fától Genaróhoz.

- Azt is  látnod  kellett volna, hogy amikor Genaro leugrott a fáról, egy előtted 
lévő pontra összpontosított, és a fa ellökte magától. Bár ez csak lökésnek látszott; 
lényegében elbocsátotta a fa. A fa eleresztette  a naguált,  és  a naguál  visszatért  a 
tonál világába azon a ponton, ahová Genaro összpontosított.

- Amikor Genaro másodszor jött le a fáról,  a tonálod  nem esett zavarba; nem 
hódoltál  be  annyira,  így  nem  is  lettél  annyira  kiszipolyozva,  mint  az  első 
alkalommal.

Délután négy körül don Juan véget vetett a beszélgetésünknek.

- Visszamegyünk az eukaliptuszokhoz - mondta. - Ott vár minket a naguál.

- Nem kockáztatjuk, hogy mások is meglátnak minket? - vetettem fel.

-  Nem.  A naguál  gondoskodik róla,  hogy mindent  felfüggesszen -  nyugtatott 
meg.



A NAGUÁL SUTTOGÁSA

Ahogy közeledtünk az eukaliptuszokhoz, megpillantottam don Genarót, aki egy 
fatönkön ült. Mosolyogva integetett. Csatlakoztunk hozzá.

A  fákon  lármás  varjúcsapat  tanyázott.  Úgy  károgtak,  mintha  valamitől 
megrémültek  volna.  Don Genaro  kijelentette,  hogy mozdulatlanul  kell  várnunk, 
amíg el nem csendesednek a varjak.

Don Juan egy fának vetette a hátát, és jelezte, hogy kövessem a példáját a tőle 
balra álló fánál. Mindketten don Genaro felé fordultunk, aki három-négy yardnyira 
lehetett előttünk.

Don Juan  a  szeme  villanásával  figyelmeztetett,  hogyan  álljak.  Szilárdan  állt, 
könnyű terpeszben, éppen csak érintette a fatörzset a lapockájával és a tarkójával. A 
kezét lazán lelógatta.

Vagy egy óra hosszat álltunk így. Éberen figyeltem mindkettőjüket, különösen 
don  Juant.  Egy  adott  pillanatban  puhán  lecsúszott  a  fatörzs  mentén,  és  leült, 
miközben változatlanul testének ugyanazon területei értek a fához. Felemelt térdén 
nyugtatta a kezét. Utánoztam a mozdulatait. Időközben egészen elfáradt a lábam, és 
a helyzetváltoztatás jóvoltából mindjárt jobban éreztem magam.

A varjak fokozatosan elhallgattak,  míg  végül  egyetlen  nesz sem hallatszott  a 
mezőn. A csend még nyugtalanítóbban hatott rám, mint a varjak zajongása.

Don Juan halkan beszélt hozzám. Azt mondta, az alkonyat a legjobb óránk. Az 
égre  pillantott;  elmúlhatott  hat  óra.  Felhők  borították  az  eget,  így  nem  állt 
módomban ellenőrizni a nap helyzetét.  Libák és pulykák távoli  kiáltásai  ütötték 
meg a fülemet. De az eukaliptuszfákkal szegélyezett mezőn semmiféle nesz nem 
hallatszott, sem madárcsicsergés, sem rovarzümmögés.

Don  Juan  és  don  Genaro  teste  tökéletes  mozdulatlanságban  nyugodott,  már 
amennyire  meg  tudtam  ítélni,  eltekintve  attól  a  néhány  másodperctől,  amikor 
pihenésképpen áthelyezték a súlyukat.

Miután don Juan és én leültünk, don Genaro hirtelen mozdulatot tett. Felemelte a 
lábát,  és  lekuporodott  a  tuskóra.  Aztán negyvenöt  fokos szögben elfordult,  úgy, 
hogy a bal arcélére láttam. Don Juanra meredtem; utasításra vártam. Előrebökött az 
állával, hogy don Genarót figyeljem.

Rettenetes nyugtalanság kezdett erőt venni rajtam. Képtelen voltam türtőztetni 



magam. Háborgott  a gyomrom. Tökéletesen megértettem, mit érezhetett  Pablito, 
amikor  megpillantotta  don  Juan  szombreróját.  Olyan  szorultságot  éltem  át, 
méghozzá a szó legszorosabb értelmében, hogy fel kellett  kelnem, és a bozótba 
rohannom. Hallottam, hogy nyerítve röhögnek a hátam mögött.

Nem mertem visszatérni  a  társaságukba.  Egy  ideig  vívódtam;  úgy  véltem,  a 
varázslat  már  nyilván  megtört  a  hirtelen  távozásomtól.  De  nem  kellett  sokáig 
rágódnom; don Juan és don Genaro rám találtak. Közrefogtak és elmentünk egy 
másik  mezőre.  Megálltunk  a  közepén,  és  abban  a  pillanatban  rájöttem,  hogy 
ugyanitt jártunk reggel.

Don Juan megszólított. Arra intett, hogy legyek folyékony, maradjak csendben, 
és függesszem fel  a belső párbeszédemet.  Odaadó figyelemmel hallgattam. Don 
Genaro  nyilván  pontosan  tudta,  hogy  minden  figyelmemet  don  Juan  figyel-
meztetéseinek szentelem, és ezt a pillanatot használta ki, hogy megismételje reggeli 
tettét: újra megütötte a fülemet az őrjítő rikoltása. Nem figyeltem ugyan, de nem ért 
készületlenül.  Megfelelő  lélegzéssel  szinte  azonnal  visszanyertem  a  belső 
egyensúlyomat.  Rettenetes  megrázkódtatás  volt,  ám  nem  gyakorolt  rám  olyan 
hosszan tartó hatást, és sikerült követnem a tekintetemmel don Genaro mozdulatait. 
Láttam, hogy felugrik az egyik fa ágára. Nyolc-kilenc láb magasságig követtem az 
útját, amikor a szemem egészen hihetetlenné torzította a látványt. Úgy láttam, nem 
az izmai repítik egyre magasabbra, hanem részben rettentő rikoltása repíti, részben 
pedig a fából áradó, halványan derengő fonalak húzzák; valósággal húzta magához 
a fa.

Don Genaro egy pillanatig az ágon kuporgott. A bal arcéle fordult felém. Aztán 
egy sor különös mozdulatot hajtott végre. A feje ide-oda nyaklott, a teste reszketett. 
Többször a térde közé rejtette a fejét. Minél többet mocorgott, annál nehezebben 
sikerült  a  testére  összpontosítanom  a  tekintetem;  mert  szertefoszlani  látszott. 
Kétségbeesetten  pislogtam,  aztán  megváltoztattam  a  látószögemet,  úgy,  hogy 
jobbra-balra forgattam a fejem, ahogy don Juan tanította.  Balról nézve olyannak 
láttam don Genarót,  amilyennek mindaddig soha; mintha álruha lett  volna rajta. 
Szőrös öltözetet viselt; a prém színe, mint a sziámi macskáé: világos sárgásbarna, 
csokoládébarna foltokkal  a  lábán és  a  hátán;  és  hosszú,  vastag farka volt!  Don 
Genarót olyanná tette a ruhája, mintha egy szőrös, barna, hosszú lábú krokodil ülne 
az  ágon.  Az  arcvonásait  sehogy  sem  tudtam  kivenni.  Ismét  változtattam  a 
nézőpontomon, ezúttal a szokásos helyzetbe fordítottam a fejemet.

Az álruhás don Genaro továbbra is változatlan látványt nyújtott.

Csapkodott a karjával. Felállt az ágon, meggörnyedt, és levetette magát. Az ág 
tizenöt-húsz láb* magasan volt.



 Amennyire  meg tudtam ítélni,  egy  álruhát  viselő  ember  egészen hétköznapi 
ugrását  láttam.  Már  majdnem földet  ért,  amikor  a  jelmez  vastag  farka  vibrálni 
kezdett, és don Genaro felszállt, mintha hangtalan sugárhajtómű indította volna el. 
Felemelkedett  a  fák  fölé,  aztán  lefelé  siklott,  majdnem  a  földig.  Újra  és  újra 
megtette ezt az utat. Időnként megkapaszkodott egy ágban és körüllendült egy fát, 
vagy  kígyózott  az  ágak  között,  mint  az  angolna.  Aztán  továbbsiklott,  körözött 
körülöttünk, és csapkodott a karjával.

Megilletődéssel töltött el don Genaro légi fickándozása. Tekintetemmel követtem 
a  röptét,  és  kétszer-háromszor  világosan  észleltem,  hogy  fénylő  fonalak 
segítségével  siklik egyik ponttól  a másikig.  Aztán a fák csúcsa fölé röppent,  és 
eltűnt  mögöttük déli  irányban.  Izgatottan  vártam,  honnan bukkan fel  ismét,  ám 
egyáltalán nem jelent meg.

Hirtelen  felfedeztem,  hogy  a  hátamon  fekszem,  jóllehet  nem vettem észre  a 
látószögemben  beállt  változást.  Mindvégig  abban  a  hitben  voltam,  hogy  álló 
helyzetből figyelem don Genarót.

Don  Juan  segített  felülni;  don  Genaróra  esett  a  pillantásom,  aki  látszólag 
közömbösen hozzánk ballagott. Szerényen mosolygott, és megkérdezte, tetszett-e a 
repülése.  Megkíséreltem mondani  valamit,  de  egyetlen  hang  sem jött  ki  a  tor-
komon.

Don Genaro különös pillantást  váltott  don Juannal, és ismét felvette az előző 
kuporgó helyzetet. Előrehajolt, és valamit suttogott a bal fülembe. Hallottam, hogy 
ötször-hatszor rnegismétli: Miért nem repülsz velem?

Don Juan ezt suttogta a jobb fülembe: Ne beszélj. Csak kövesd Genarót!

Don Genaro leguggoltatott  és  ismét  suttogott.  Kristálytisztán hallottam.  Talán 
tízszer  ismételte  meg  a  következő  kijelentését:  Bízz  a  naguálban.  A  naguál  
megragad.

Aztán  don  Juan  következett,  aki  a  jobb  fülembe  suttogott.  Azt  mondta: 
Változtasd meg az érzéseidet.

Mindkettőjüket  egyszerre  hallottam  beszélni  hozzám,  de  ugyanakkor  külön-
külön is hallottam őket.  Don Genaro minden kijelentése a repülés körül forgott. 
Don Juan szavai határozott és számtalanszor elismételt utasításokat tartalmaztak. A 
kettős  suttogás  hatása  volt  a  legkülönlegesebb:  mintha  kettéhasított  volna  a 
hangjuk.  Végül  akkorára  szélesedett  a  két  fülem közötti  hasadék,  hogy teljesen 
elvesztettem az egységem érzetét.



 Volt valami, ami kétségkívül én magam voltam, de nem szilárd test, hanem izzó, 
sötétsárga köd, melyben érzések kavarogtak.

Don Juan azt  mondta,  megformál a repülésre.  Az az érzetem támadt,  hogy a 
szavai fogókként megragadják és alakítják az érzéseimet.

Don Genaro  szavai  arra  biztattak,  hogy  kövessem.  Éreztem,  hogy  magam is 
akarom,  de  nem  tudom.  A  hasadék  olyan  széles  lett,  hogy  megfosztott  a 
cselekvőképességemtől. Aztán ugyanazokat a rövid mondatokat hallottam, ahogy 
mindketten lankadatlanul ismételgetik:  Ugorj, ugorj!; A lábad eléri a fák tetejét;  
Csak zöld pettyek az eukaliptuszok.

Egyszer  csak  megszakadt  bennem  valami;  talán  annak  a  tudatossága,  hogy 
beszélnek hozzám. Érzékeltem ugyan, hogy don Genaro még mindig velem van, 
ám csak döbbenetes fények mérhetetlen tömegét tudtam kivenni. Időnként gyengült 
a ragyogásuk, máskor erőteljessé vált. És mozgást is érzékeltem. Mintha vákuum 
szippantana  be,  nem  hagyna  megállni.  Valahányszor  lassult  a  mozgásom,  és 
valamelyest  jobban tudtam összpontosítani a fényekre,  a vákuum ismét magával 
ragadott.

Aztán  az  ide-oda  sodródás  közepette  a  legellentmondásosabb  helyzetekbe 
kerültem. A világ, amit magam körül tapasztaltam - akármi és akármilyen sajátos 
volt is -, egyidejűleg közeledett és távolodott. Meg is tudtam különböztetni ezt a 
kétféle, a közeledő és a távolodó világot. Nem úgy ébredtem rá, ahogy az ember 
mindennapi körülmények között tenné, azaz nem úgy tudatosult bennem, mintha 
mindeddig  rejtve  maradt  volna  előttem,  aztán  egyszer  csak  belém  hasít  a 
felismerés; az egyesítő következtetés nélkül átéltem mind a két tapasztalatot.

Azután  elhomályosultak  az  észleléseim.  Vagy  hiányzott  belőlük  a  pontosság, 
vagy éppen túlságosan is elborítottak a részletek, és nem tudtam elkülöníteni őket.

A  következő  megkülönböztethető  észlelésem:  sorjázó  hangok  egy  hosszú, 
csőszerű alakzat végén. A cső én magam voltam, a hangok pedig don Juan és don 
Genaro, amint ismét külön-külön beszéltek a bal és a jobb fülembe. Minél tovább 
beszéltek,  annál  rövidebb  lett  a  cső,  mígnem  a  hangok  felismerhető  vonulatot 
alkottak,  vagyis  don  Juan  és  don  Genaro  szavainak  hangjai  elérték  a  szokásos 
észlelési tartományomat; a hangokat először zajokként ismertem fel, aztán világgá 
ordított, végezetül fülembe suttogott szavakként.

Majd  felfedeztem  az  ismerős  világ  részleteit.  Nyilvánvalóan  arccal  lefelé 
feküdtem; láttam a rögöket, a kavicsokat,  a száraz leveleket,  és aztán tudatosult 
bennem, hogy az eukaliptuszok szegélyezte mezőn vagyok.



Don  Juan  és  don  Genaro  mellettem  álltak.  Még  világos  volt.  Határozottan 
éreztem, meg kell mártóznom a vízben. A folyóhoz mentem, levetkőztem, és addig 
maradtam a hideg vízben, amíg vissza nem nyertem az észlelési egyensúlyomat.

Don  Genaro  elment,  amint  megérkeztünk  a  házába.  Távozás  közben 
megveregette  a  vállamat.  Ösztönösen  elugrottam.  Azt  hittem,  fájdalmas  lesz  az 
érintése; meglepetésemre csupán szelíd veregetést éreztem a vállamon.

Don Juan és don Genaro úgy kacagtak, mint két csínytevő kölyök.

- Ne légy olyan ugrálós - mondta don Genaro. - Nem kerget folyton a naguál.

Cuppantott,  mintha  csalódást  okozott  volna  túlzott  reakcióm,  és  őszinte 
bajtársiassággal kitárta a karját. Megöleltem. Barátságosan lapogatta a hátamat.

- Csak bizonyos pillanatokban szabad foglalkoznod a naguállal - figyelmeztetett. 
- Máskor te is, én is olyanok vagyunk, mint az összes többi ember a földön.

Don Juan felé fordult és rámosolygott.

Így van, Juancho? - kérdezte hangsúlyozva  a Juancho  szót, a Juan mulatságos 
becézését.

Így bizony, Gerancho - bólintott don Juan, aki ott helyben ötlötte ki a Gerancho 
szót.

Mindkettőjükből kirobbant a nevetés.

- A lehető legéberebbnek kell lenned - fordult hozzám don Juan -, hogy mindig 
biztosan  tudd,  mikor  naguál  az  ember,  és  mikor  egyszerűen  csak  ember. 
Meghalhatsz, ha közvetlen kapcsolatba kerülsz a naguállal.

Don Genaro felé fordult, és sugárzó mosollyal kérdezte:

- Így van, Gerancho?

-  Így  bizony,  a  legteljesebb  mértékben,  Juancho  -  vágta  rá  don  Genaro,  és 
mindketten kacagtak.

Meghatott  a  gyermekes  vidámságuk.  Kimerítettek  a  nap  eseményei,  és 
elérzékenyültem. Elöntött az önsajnálat hulláma. A zokogás határán jártam, ahogy 
váltig ismételgettem magamnak, hogy bármit tettek is velem, az már visszafordít-
hatatlan, és egész biztosan ártalmas. Don Juan olvashatott a gondolataimban, mert 
hitetlenkedve megcsóválta a fejét. Kuncogott. Némi erőfeszítéssel felfüggesztettem 
a belső párbeszédemet, és az önsajnálatom elillant.



- Genaro igazán szívélyes - magyarázta don Juan, amikor don Genaro eltávozott. 
- Az erő tervezte úgy, hogy gyengéd jótevőre találj.

Nem tudtam mit  mondani.  Mérhetetlenül  felcsigázta a kíváncsiságomat,  hogy 
don Genaro a jótevőm. Szerettem volna, ha don Juan többet mond erről a kérdésről, 
de láthatóan nem fűlt hozzá a foga. Az égre nézett, és a ház mellett álló fák sötét 
körvonalait szemlélte. Leült, hátát az ajtó mellett letűzött vastag, elágazó póznának 
vetette, és felszólított, hogy telepedjek a bal oldalára.

Engedelmeskedtem. A karomnál fogva közelebb húzott,  amíg össze nem ért a 
testünk. Közölte, hogy az éjszakának ez az időszaka veszélyes számomra, ezúttal 
pedig különösen az. Feltűnő, mondhatnám kimódolt higgadtsággal ellátott egy sor 
utasítással:  ne  mozduljunk  el  onnan,  ahol  ülünk,  amíg nem látja  megfelelőnek; 
beszélgessünk folyamatosan és egyenletesen, hosszabb megszakítások nélkül;  és 
lélegezzek és pislogjak, mintha a raguállal néznék szembe.

- Errefelé van a naguál? - kérdeztem.

- Hát persze - mondta, és kuncogott.

Valósággal hozzápréselődtem don Juanhoz. Beszélni kezdett, és sürgetett, hogy 
tegyek fel bármilyen kérdést. Még a jegyzetfüzetemet és a ceruzámat is a kezembe 
nyomta,  mintha  tudnék  írni  a  sötétben.  Bizonygatta,  hogy  a  lehető  legnyu-
godtabbnak kell lennem, és hogy  a  tonálom megerősítésének az a leghatásosabb 
módja, ha jegyzetelek.  Kijelentette,  ha a jegyzetelés az elkötelezettségem, akkor 
teljes  sötétségben  is  tudom  csinálni.  Kihívó  él  csengett  a  hangjában,  amikor 
kifejtette,  hogy  ha  a  harcos  feladatává  tudnám tenni  a  jegyzetelést,  akkor  nem 
jelentene akadályt a sötétség.

Valahogy meggyőzött, mert végül sikerült lejegyeznem a beszélgetésünk egyes 
szakaszait.  Don Genaróról  társalogtunk,  mint  jótevőmről.  Megkérdeztem,  mikor 
vált don Genaro a jótevőmmé, és don Juan biztatott, hogy emlékezzek csak arra a 
rendkívüli eseményre, ami a don Genaróval történt első találkozásomkor játszódott 
le, és ami tökéletes előjelként szolgált annak idején. Semmi ilyesmi nem jutott az 
eszembe. Kezdtem felidézni az élményt; de amennyire emlékeztem, meglehetősen 
átlagos és alkalmi találkozás volt 1968 tavaszán. Don Juan félbeszakított.

- Ha ennyire nem jut semmi az eszedbe - mondta -, jobb, ha hagyjuk az egészet. 
A harcos az erő utasításait követi. Amint szükség lesz rá, úgyis emlékezni fogsz.

Azt mondta, hogy jótevőre a legnehezebb szert tenni. 



A tanítványa,  Eligio  esetét  hozta  fel  példaként,  akit  évek óta  ismert,  és  még 
mindig  nem  találtjótevőre;  és  ki  tudja,  talál-e  egyáltalán,  hiszen  lehetetlen 
kiszámítani  az  erő  döntéseit.  Emlékeztetett  rá,  hogy  évekkel  ezelőtt  sivatagban 
bolyongó ifjú indiánokkal találkoztunk Észak-Mexikóban. Látta, mondta don Juan, 
hogy  egyiküknek  sincs  jótevője,  és  a  körülmények,  valamint  az  adott  pillanat 
hangulata kedvező volt, hogy segítséget nyújtson, és megmutassa nekik a naguált.  
Felidézte az éjszakát, amikor négy fiatalember a tűz mellett ült, miközben don Juan 
végrehajtott  valamit,  amit  akkor  látványos  előadásnak  véltem:  egyidejűleg 
mindegyikük számára különböző álruhákban tűnt fel.

Azok  a  fickók  jó  sokat  tudtak  -  közölte.  -  Te  voltál  az  egyetlen  zöldfülű  a 
társaságban.

- És azután mi történt velük? - tudakoltam.

- Némelyikük talált jótevőt - felelte kurtán.

Don Juan elmondta, hogy a jótevő kötelessége elvinni gyámoltját az erőhöz, és a 
jótevő legalább annyira részesíti az újoncot a személyes hatásában, mint a tanító.

Egyszer,  mikor rövid szünet állt  be a beszélgetésünkben, különös kaparászást 
hallottam a ház mögül.  Majdnem felpattantam, de don Juan szorosan tartott.  A 
beszélgetésünk mindaddig teljesen magától értetődő volt számomra; de amikor egy 
percig  hallgattunk,  feltámadt  az  a  különös  nesz.  Abban  a  pillanatban 
meggyőződtem  róla,  hogy  ez  a  beszélgetés  nem  olyan,  mint  számtalan  eddigi 
beszélgetésünk. Az az érzésem támadt,  hogy a szavaink védőfüggönyt képeznek 
közöttünk és a kaparászó zajt keltő lény között, mely csak arra vár, hogy mikor 
törhet át.

Don  Juan  rám  parancsolt,  hogy  üljek  szorosan  mellé,  és  ne  figyeljek  a 
környezetre.  A kaparászó  zaj  arra  emlékeztetett,  amikor  az  amerikai  hörcsög* 
kaparássza a kiszáradt, kemény földet. Ahogy átvillant az agyamon ez a gondolat, 
nyomban  megjelent  előttem  egy  rágcsáló  képe,  ugyanolyan  rágcsálóé,  mint 
amilyent először don Juan tenyerén pillantottam meg - mintha elaludtam volna, és 
álomlátássá változtak volna a gondolataim.

Nekiláttam a  légzőgyakorlatnak  és  a  köldököm fölé  helyeztem összekulcsolt 
kezemet. Közben olyan zaj ütötte meg a fülemet, amitől valósággal láttam magam 
előtt,  hogy egy kígyószerű lény siklik halk neszezéssel  a  száraz leveleken.  Egy 
pillanatra elfogott a rémület és az irtózás arra a gondolatra, hogy kígyó mászik rám. 
Akaratlanul  is  szorosabban  simultam  don  Juanhoz;  hevesen  lélegeztem és  pis-
logtam.



Olyan  közel  hallottam  a  neszt,  mintha  alig  néhány  lábnyira  lenne  tőlem. 
Rémületem a tetőfokára hágott.  Don Juan nyugodtan kijelentette,  hogy egyetlen 
módon lehet elhárítani a naguált: ez pedig a változatlanság. Utasított, hogy nyújt-
sam ki a lábam, és ne a nesz töltse be az elmém. Felszólított,  hogy írjak,  vagy 
tegyek fel  kérdéseket;  tereljem el  a  figyelmem, és  semmi esetre  se  adjam meg 
magam.

Irtózatos belső küzdelem után sikerült kinyögnöm a kérdést, hogy don Genaro 
kelti-e a zajt. Azt felelte, a naguál az, és ne keverjem össze őket; a Genaro a tonál  
neve.  Mondott  még  mást  is,  amit  nem  értettem.  A  nesz  mindig  máshonnan 
hallatszott  a  ház  körül,  és  nem  tudtam  a  beszélgetésünkre  figyelni.  Don  Juan 
utasított, hogy most aztán ne kíméljem magam, minden szükséges erőfeszítést meg 
kell tennem. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy ostobaságokat hebegek az 
érdemtelenségemről;  elhatalmasodott  rajtam  a  félelem,  majd  elmondhatatlan 
világosság  ragyogott  fel  bennem.  Don  Juan  akkor  kijelentette,  hogy  most 
hallgathatunk; már nem hallatszottak a neszek.

- Elment a naguál - mondta, azzal felállt és bement a házba.

Meggyújtotta don Genaro petróleumlámpáját és készített valami ételt. Csendben 
ettünk. Megkérdeztem tőle, visszajön-e a naguál.

- Nem - mondta komoly arckifejezéssel. - Csak próbára tett. Az estének ebben a 
szakaszában, közvetlenül alkonyat után, mindig el kell foglalnod magad valamivel, 
teljesen  mindegy,  hogy  mivel.  Talán  ha  egyórányi  időszak  az  egész,  de  a  te 
esetedben ez a leghalálosabb óra.

- A naguál ma megpróbált rávenni, hogy elkövess egy botlást, ám elég erősnek 
bizonyultál  ahhoz,  hogy elhárítsd  a  támadását.  Egyszer  ugyan megadtad magad 
neki, és le kellett, hogy öntselek, de ezúttal kiálltad a próbát.

Megjegyeztem,  hogy  baljósan  hangzik  a  támadás  szó;  mintha  veszély 
fenyegetett volna.

-  Mintha  veszély  fenyegetett  volna?  Meglehetősen  különösen  fogalmazol  - 
csóválta a fejét. - Nehogy azt hidd, hogy meg akarlak félemlíteni.  A naguál tettei, 
mint már mondtam, halálosan veszedelmesek, és nem Genaro akar ártani neked; 
ellenkezőleg, feddhetetlen érdeklődést tanúsít irántad, de ha nincs elegendő erőd 
kivédeni a naguál rohamát, meghalsz, és mit sem számít a segítségem, sem Genaro 
érdeklődése.

Evés után don Juan mellém ült, és a vállam fölött a jegyzeteimbe pillantott. 



Megjegyeztem, hogy valószínűleg évekbe telik,  amíg minden a  helyére  kerül 
bennem a nap eseményeivel kapcsolatban; olyan benyomások zúdultak rám, amiket 
talán soha nem értek meg.

- Amíg nem érted, addig minden rendben - mondta. - Ha majd megérted, akkor 
nyakig leszel a pácban. Ez persze a varázsló szemszögéből értendő. A hétköznapi 
ember  szemszögéből  nézve  akkor  buksz  el,  ha  nem  sikerül  megértened.  A te 
esetedre a hétköznapi ember azt mondaná, hogy tudathasadásod van, vagy éppen 
kezdesz tudathasadásossá válni.

Nevettem. Pontosan tudtam, hogy most dobja vissza a tudathasadás fogalmát; 
egyszer én említettem neki a félelmeimmel kapcsolatban. Biztosítottam róla, hogy 
ezúttal nem áll szándékomban kérdezősködni arról, hogy min mentem keresztül.

-  Soha nem tiltottam meg, hogy beszélgessünk róla -  mondta.  -  Akármennyit 
beszélhetünk  a  naguálról,  ameddig  nem  akarod  mindenáron  megmagyarázni. 
Emlékszel, azt mondtam, hogy a naguál megfigyelésre való. Tehát beszélgethetünk 
arról,  aminek  a  szemtanúi  voltunk,  és  arról  is,  milyennek  láttuk.  Te  azonban 
mindenre magyarázatot akarsz húzni, egyre azt firtatod, hogyan lehetséges mindez. 
A  tonállal  akarod  megmagyarázni  a  naguált.  ami  ostobaság,  különösen  a  te 
esetedben, mivel már nem rejtőzhetsz a tudatlanságod mögé. Nagyon is jól tudod, 
hogy csak azért van értelme a beszélgetésnek, mert megmaradunk bizonyos határo-
kon belül, ám ezek a határok nem alkalmazhatók a naguálra.

Megkíséreltem  tisztázni  a  kérdést.  Nem  akartam  én  mindent  racionális 
nézőpontból magyarázni, egyszerűen arra törekedtem, hogy fenntartsam a rendet az 
átélt ingerek és észlelések mérhetetlen zűrzavarában.

Don  Juan  erre  megjegyezte,  hogy  olyan  álláspontot  igyekszem  megvédeni, 
amivel nem értek egyet.

-  Fenemód  jól  tudod,  hogy  behódoló  vagy  -  mondta.  -  A rend  fenntartása 
tökéletes tonált feltételez, a tökéletes tonál pedig azt jelenti, hogy a tudatában vagy 
mindennek,  ami  a  tonál  szigetén  történik.  Te  azonban  nem  tartasz  itt.  Így  az 
érvelésed  a  rend  fenntartásáról  teljesen  hamis.  Csak  arra  használod,  hogy  egy 
vitában diadalmaskodj.

Semmit  nem  tudtam  ellene  vetni.  Don  Juan  megvigasztalt  azzal,  hogy 
mérhetetlen küzdelemben lehet csak kitakarítani a tonál szigetét. Aztán megkért rá, 
hogy  számoljak  be  részletesen  mindenről  amit  a  naguállal  történt  második 
találkozásomkor tapasztaltam. Amikor befejeztem, kijelentette,  hogy amit  szőrös 
krokodilnak láttam, az don Genaro humorának összegzése volt.



- Kár, hogy még olyan nehézkes vagy - mondta. - Minduntalan elfog a rémület, 
így aztán elmulasztod Genaro igazi művészetét.

- Te a tudatában voltál a megjelenési formájának, don Juan?

- Nem. Az előadás kizárólag neked szólt. - Mit láttál?

- A naguál  mozgását, amint a fák között siklott és örvénylett körülöttünk. Aki 
lát, észreveszi.

- És aki nem lát?

- Az semmit nem vesz észre, csak a fákat, és talán arra gondol, hogy vad szél tépi 
az  ágakat.  Mi  a  naguál  bármely  ismeretlen  megnyilvánulását  ismerősként 
értelmezzük; ebben az esetben  a naguál  magyarázható a leveleket rázó szélként, 
vagy  valamilyen  különös  fényként;  talán,  mondjuk,  egy  szokatlanul  nagy 
szentjánosbogár. Ha olyan embert faggatunk, aki nem lát, bevallaná, hogy azt hitte, 
látott valamit, de nem emlékszik rá, mi az. Ez a lehető legtermészetesebb. Elvégre a 
szeme semmi rendkívülire  nem következtethetett;  a  tonál  szeme  a tonál  világát 
fogadja be, és ott nincs semmi megdöbbentően új, semmi olyasmi, amit a szem ne 
tudna elfogadni és a tonál megmagyarázni.

Azokról az észlelésekről faggattam, amiket a suttogásukkal idéztek elő.

- Ez volt a nap csúcspontja! - mondta. - A többi akár mellőzhető is. A jótevőnek 
és a tanítónak is kifogástalan harcosnak kell lennie, hogy megkockáztathassák egy 
ember kettéhasítását.  Ez még kívül esik a tartományodon, az erő azonban ismét 
kegyes volt hozzád. Genaro a legtökéletesebb harcos!

- Miért olyan nagy tett az ember kettéhasítása?

- Mert veszélyes. Meghalhatsz, mint valami kis bogár. Sőt az is megtörténhet, 
hogy  soha  többé  nem  sikerül  összeraknod  magad,  és  örökre  megmaradsz  az 
érzékelésnek azon a síkján.

- Miért volt szükség a végrehajtására, don Juan?

- Mert mindig eljön az idő, amikor a naguálnak suttognia kell a tanítvány fülébe, 
és ketté kell hasítania.

- Ez hogy értendő, don Juan?

- Az ember  tonál  létéhez egységre van szüksége.  Az egész lényének a  tonál  
szigetéhez kell tartoznia. 



Az egység nélkül megőrülne az ember; a varázslónak azonban meg kell tűrnie az 
egységet,  de  úgy,  hogy  közben  ne  veszélyeztesse  a  lényét.  A varázsló  célja  az 
életben maradás. Azaz semmilyen fölösleges kockázatot nem vállal, és éveket tölt a 
sziget  kitakarításával,  amíg,  hogy  úgy  mondjam,  el  tud  osonni  róla.  Az  ember 
kettéhasítása jelenti a kaput a szökéshez.

- A kettéhasítás a legveszedelmesebb dolog, ami életed során megtörtént veled, 
de  simán  és  egyszerűen  ment.  Mesterien  vezetett  a  naguál.  Elhiheted,  csak  a 
tökéletes harcos tudja megtenni. Éreztem, hogy örülsz neki.

Don Juan a vállamra tette a kezét; sírni akartam.

- Eljutottam odáig, hogy nem látlak többé? - kérdeztem.

Nevetett, és a fejét csóválta.

-  Behódolsz,  mint  egy  kurafi  -  mondta.  -  De  hát  mindannyian  ezt  tesszük. 
Különbözőek az útjaink, ennyi az egész. Olykor én is behódolok. Az én utam az, 
hogy  úgy  érezzem,  túlságosan  elkényeztetlek  és  gyengévé  teszlek.  Genaro 
ugyanígy érez Pablitóval kapcsolatban. Dédelgeti, mint egy gyereket. De mindezt 
az erő rendezte így. Genaro mindent átad Pablitónak, amit csak átadhat, és senki 
nem kívánhatja, hogy mást tegyen. Nem lehet bírálni a harcost azért, mert igénybe 
veszi a feddhetetlenségét.

Elhallgatott.  Én  azonban  túlságosan  nyugtalan  voltam ahhoz,  hogy  csendben 
üljek.

- Mit gondolsz, mi történt velem, amikor úgy éreztem, hogy beszippant a légüres 
tér? - kérdeztem.

- Siklottál - mondta a lehető legtermészetesebb hangon.

- A levegőben?

- Nem. Most már te is beláthatod, hogy  a naguál  számára nincs föld, levegő 
vagy víz. Kétszer jártál a pokol tornácán, és még mindig csak a  naguál  ajtajában 
jártál. Azt mondtad, minden ismeretlennek tűnt, amivel találkoztál. Nos, bármit tesz 
is a naguál a naguál idejében, annak semmi köze a tonál idejéhez. Ez a két dolog 
nem fér össze.

Míg don Juan beszélt, éreztem, hogy remegés támad bennem. Az állam leesett, 
és  akaratlanul  kinyílt  a  szám.  Hihetetlenül  kiélesedett  a  hallásom,  hallottam  a 
remegés  alig  észlelhető  csilingelését.  Mialatt  a  benyomásaimat  ecseteltem  don 
Juannak, észrevettem, hogy a szavaim úgy hangzanak, mintha valaki más beszélne. 



Ehhez az összetett érzethez az is hozzátartozott, hogy már jóval azelőtt hallottam, 
amit mondani készültem, mint ahogy ténylegesen kimondtam volna.

A rendkívüli  érzetnek a bal  fülem volt  forrása.  Úgy éreztem, érzékenyebb és 
pontosabb,  mint  a  jobb  fülem.  Amikor  don  Juan  felé  fordultam,  aki  a  jobb 
oldalaraion ült, a kristálytiszta hangbenyomások egész tartománya zúdult rám. A 
körülhatárolható fizikai térben mindent hihetetlen pontossággal hallottam. A fejem 
forgatásával végigfürkészhettem a fülemmel a környezetet.

- A naguál suttogásának az eredménye - mondta don Juan, amikor beszámoltam 
erről az élményről. - Időről időre megjelenik, aztán elenyészik. Ne félj tőle, és más 
szokatlan érzettől sem, amiben mostantól kezdve részed lehet. De mindenekfelett 
ne hódolj be, és ne légy ezeknek az érzeteknek a megszállottja! Tudom, sikerrel 
fogsz járni. Most minden tőled függ. Ha elég erős vagy, akkor kiállod a kettéhasí-
tottság állapotát.

- Talán, ha évekkel ezelőtt elmondtad volna nekem - vetettem közbe-, hogy mit 
műveltek don Genaróval, akkor nekem lenne elég...

Félbeszakított.

- Ez értelmetlen kijelentés - közölte. - Egyszer azt mondtad, hogy ha nem lennél 
olyan önfejű,  és  nem ragaszkodnál  az ésszerű magyarázatokhoz,  akkor már  rég 
varázsló lehetnél. Ám a te esetedben éppen azt jelenti a varázslóság, hogy felül kell 
kerekedned  az  utadban  álló  önfejűségen  és  az  észszerű  magyarázatok  iránti 
kényszeres vonzalmon. Éppen ezek a fogyatékosságok jelentik az utadat az erőhöz. 
Nem állíthatod, hogy az erő csak úgy áradna hozzád, ha másmilyen lenne az életed.

Genarónak  és  nekem  bizonyos  határokon  belül  ugyanolyan  módon  kell 
cselekednünk,  mint  neked.  Az  erő  állítja  fel  ezeket  a  határokat,  és  a  harcos, 
mondjuk így, az erő foglya. Fogoly, akinek egyetlen szabad választása van: kifogás-
talan harcosként, vagy szamárként cselekedni. Nos, a harcos talán mégsem fogoly, 
de mindenképpen az erő szolgája, mivel a választás már nem az övé. Genaro nem 
cselekedhet másként, csak feddhetetlenül. Ha úgy cselekedne, mint egy szamár, az 
a vesztét okozná.

Azért  félsz  Genarótól,  mert  neki  a  félelem  eszközével  kell  visszahúzódásra 
késztetnie  a tonálodat.  A tested tud róla, még ha az  értelmed  nem is, ezért aztán 
mindig el akar futni, valahányszor Genaro a közelben jár.

Megemlítettem, hogy érdekelne, vajon tudatosan félemlít-e meg don Genaro. Azt 
felelte, a naguál különös dolgokat tesz, melyek nem láthatók előre.



 A példaként  felhozott  eset akkor történt,  amikor megakadályozta,  hogy balra 
forduljak, és úgy nézzem don Genarót a fán. Akkor például,  folytatta  don Juan, 
tudta, mit tesz a naguálja, arra azonban nem nyílt lehetősége, hogy előre lássa. Úgy 
magyarázta, a hirtelen mozdulatom balra  a tonálom tudatos lépése volt a halálom 
felé,  afféle  öngyilkos  ugrás.  A mozdulat  felkavarta  don Juan  naguálját,  aminek 
eredményeként bizonyos része rám zuhant.

Akaratlanul is meghökkent mozdulatot tettem.

- Az értelmed ismét azt mondja, hogy halhatatlan vagy - mondta.

- Hogy érted, don Juan? - kérdeztem.

-  A  halhatatlan  lénynek  a  világ  minden  ideje  a  rendelkezésére  áll,  hogy 
kételkedjen, megrökönyödjön és rettegjen. A harcos viszont nem kapaszkodhat  a 
tonál fennhatósága alatt álló értelmezésekbe, mert tudja, hogy önmaga teljességnek 
kevés ideje van ezen a földön.

Bizonykodni akartam. A félelmeim, a kétségeim és az elképedéseim nem tudatos 
szinten  játszódtak  le,  és  akármilyen  odaadóan  igyekeztem  uralkodni  rajtuk, 
tehetetlennek  éreztem magam,  valahányszor  don  Juannal  és  don  Genaróval  ta-
lálkoztam.

- A harcos soha nem tehetetlen - jelentette ki don Juan. - És nem meghökkent, és 
nem  rémült,  semmilyen  körülmények  között.  A  harcosnak  csak  a 
feddhetetlenségére  van  ideje;  minden  más  elapasztja  az  erejét,  míg  a 
feddhetetlenség újra feltölti.

- Visszajutottunk a régi kérdésemhez, don Juan. Mi a feddhetetlenség?

-  Igen,  megint  visszajutottunk  a  régi  kérdésedhez,  következésképpen 
visszajutottunk a régi válaszomhoz: a feddhetetlenség, hogy bármit csinálsz, tedd 
mindig a legjobbat, amit tehetsz.

- De don Juan, nekem mindig az a benyomásom, hogy a tőlem telhető legjobbat 
teszem, pedig nyilvánvalóan nem így van.

Nem olyan bonyolult az, mint amilyenné teszed. A kulcs a feddhetetlenséghez 
az,  hogyan érzed:  van időd,  vagy nincs.  A gyakorlat  szerint,  amikor halhatatlan 
lényként érzel és cselekszel, akinek a világ minden ideje a rendelkezésére áll, akkor 
nem  vagy  feddhetetlen;  olyankor  nézz  csak  körül,  és  rá  fogsz  jönni,  hogy  ez 
egyszerűen ostobaság. Nincs időd. Nincsenek túlélők ezen a Földön!



AZ ÉSZLELÉS SZÁRNYÁN

Don Juannal az egész napot a hegyekben töltöttük. Hajnalban indultunk. Elvitt 
az  erő  négy  helyére,  és  mindegyiknél  határozott  utasításokat  adott  arra 
vonatkozóan,  hogyan álljak neki  bizonyos feladat  végrehajtásához,  amit évekkel 
ezelőtt életcélként körvonalazott a számomra. Késő délután értünk vissza. Étkezés 
után don Juan eltávozott. Azt mondta, várjam meg Pablitót aki petróleumot hoz a 
lámpába, és beszélgessek vele.

Teljesen belefeledkeztem a jegyzeteimbe,  és  nem vettem észre,  mikor  jött  be 
Pablito;  egyszer  csak mellettem állt.  Pablito  ezt  azzal  magyarázta,  hogy  az erő 
járásmódját gyakorolja, ezért nem is figyelhettem fel rá, hacsak nem látok.

Mindig  kedveltem  Pablitót,  mindeddig  azonban  nemigen  nyílt  alkalmam 
kettesben maradni vele, bár alkalmi találkozásainkhoz mérten azt lehet mondani, 
hogy barátok voltunk. Mindig is a legelbűvölőbb személyiségek között tartottam 
számon. Természetesen Pablónak hívták, de jobban illett hozzá a kicsinyítő képzős 
Pablito. A vékonycsontú, szívós fiatalember - don Genaróhoz hasonlóan - szikár, 
ám meglepően izmos és erős volt. A húszas évei végén járhatott, de tizennyolcnak 
látszott.  Sötét haja és középmagas termete volt.  Barna szeme tisztán fénylett,  és 
akárcsak don Genarónak, mindig valami megfoghatatlanul ördögi bujkált a sugárzó 
mosolyában.

A barátja,  don Genaro másik tanítványa,  Nestor  felől  érdeklődtem. Korábban 
mindig  együtt  láttam őket,  és  azt  a  benyomást  keltették  bennem,  hogy  kitűnő 
kapcsolatban állnak, noha fizikai megjelenésüket és jellemüket tekintve el sem le-
het képzelni kiáltóbb ellentétet. Pablito derűs és nyílt kedélyével szemben Nestor 
komor  és  zárkózott  volt,  valamint  magasabb,  testesebb,  sötétebb  bőrű  és  jóval 
idősebb.

Pablito  elmondta,  hogy  Nestor  teljesen  belevetette  magát  a  munkába  don 
Genaróval, és valósággal más emberré lett azóta, mióta utoljára láttam. Nem kívánt 
további részleteket elárulni Nestor munkájáról és a személyisége megváltozásáról, 
és témát váltott.

- Hallom, a sarkadban jár a naguál - mondta.

Meglepődtem, hogy tudja, és megkérdeztem, honnan találta ki.

- Genaro mindent elmondott - közölte.



Észrevettem,  hogy  nem  ugyanabban  a  tiszteletteljes  formában  beszél  don 
Genaróról, mint én. Bizalmasan csak Genarónak hívta. Azt mondta, Genaro olyan, 
mintha a bátyja lenne, és meglehetősen közvetlenek egymással Nyíltan kijelentette, 
hogy  igen  szereti  don  Genarót.  Mélyen  megindított  az  egyszerűsége  és  az 
őszintesége.  Beszélgetésünk során rá kellett  jönnöm, milyen meglepően hasonló 
don Juan és az én vérmérsékletem; ilyenformán don Genaróéhoz és Pablitóéhoz 
viszonyítva, a mi kapcsolatunk formális és merev.

Megkérdeztem Pablitót, miért fél don Juantól. Megrebbent a tekintete, mint akit 
don Juan puszta gondolatától is kiráz a hideg. Nem válaszolt.

- Te nem félsz tőle? - kérdezte kitérően.

Bevallottam, hogy én don Genarótól félek, ami úgy megnevettette, mintha erre 
számított volna a legkevésbé. Közölte, hogy don Juan és don Genaro között akkora 
a különbség, mint a nappal és az éjszaka között. Don Genaro a nappal; don Juan 
viszont az éjszaka, és nincs nála rémisztőbb lény a földön. Miközben don Juan iránt 
érzett  félelmét  ecsetelte,  Pablito  elejtett  egy  megjegyzést  a  tanítványkodása  ál-
lásáról.

- A legnyomorúságosabb állapotban vagyok - panaszolta. - Ha a házamban látnál, 
azt  mondanád,  a  hétköznapi  emberhez  képest  túl  sokat  tudok,  ám ha  látnál  a 
naguállal, rögtön rájönnél, hogy nem tudok eleget.

Gyorsan témát váltott,  és  a jegyzetelésemen kezdett  mulatni.  Elmondta,  hogy 
don Genaro számos mulatságos órát szerzett az utánzásommal. Hozzátette, hogy 
don  Genaro  a  személyiségem  furcsaságai  ellenére  is  nagyon  kedvel,  valamint 
kifejezésre juttatta örömét, amiért protegido* lettem.

Első alkalommal hallottam ezt a kifejezést.  Összecsengett azzal a kifejezéssel 
amit don Juantól tanultam a kapcsolatunk kezdetén, amikor azt mondta, hogy én 
vagyok az escogidója,* a kiválasztottja. A protegido védelmezettet jelent.

Faggattam  Pablitót  a  találkozásairól  a  raguállal,  és  beszámolt  az  első 
találkozásukról. Egyszer don Juan adott neki egy kosarat, amit Pablito a jóakarat 
jelének tekintett.  Felakasztotta a szobája ajtaja fölötti kampóra, és mert pillanat-
nyilag  semmire  nem  tudta  használni,  megfeledkezett  róla.  A  kosarat  az  erő 
ajándékának tartotta, amit csak valami különleges célra szabad használnia.

Kora  este,  ami,  akárcsak  nekem,  Pablitónak  is  a  halálos  órája,  bement  a 
szobájába,  hogy  fölvegye  a  zubbonyát.  Egyedül  volt  a  házban,  és  egy  barátját 
készült meglátogatni. A szobában félhomály honolt. Felkapta a zubbonyt, és amikor 
már-már elérte az ajtót, a kosár leesett, és a lábához gurult.



 Pablito elmondta, hogy jót kacagott a riadalmán, amikor felfedezte, hogy csak a 
kosár esett le a kampóról. Lehajolt, hogy felvegye, és megállt benne az ütő: a kosár 
arrébb ugrott, rázkódni és vinnyogni kezdett, mintha valakivel viaskodna. Pablito 
elmondása szerint a konyhából elég fény érkezett, hogy minden részletet világosan 
felismerjen a szobában. Egy pillanatra a kosárra bámult, bár érezte, hogy nem ez a 
helyes  eljárás.  A kosár  nehéz,  ziháló  légzést  hallatott,  és  rázkódott.  Pablito  azt 
állította, hogy valóban látta és hallotta a kosár lélegzését, mert él, továbbá elállta az 
ajtót,  és  köröskörül  kergette  a  szobában.  Aztán  a  kosár  elkezdett  dagadni, 
kioldódott valamennyi bambuszcsíkja, és hatalmas labdává változott, és felé gurult, 
mint az ördögszekér a mezőn. Pablito hanyatt esett, és a labda felfelé kezdett kúszni 
a  lábán;  addigra,  mint  mondta,  eszét  vesztette  a  félelemtől,  és  öntudatlanul 
sikoltozott,  közben úgy érezte  a labda haladását,  mintha tűk járnák át.  Próbálta 
eltaszítani  magától,  és akkor felfedezte,  hogy a labda don Juan ábrázatát  viseli, 
amint őt kitátott szájjal felfalni készül. Ekkor végképp eluralkodott rajta a félelem, 
és elvesztette az eszméletét.

Pablito nagyon őszintén beszámolt  a raguállal  megesett rémisztő találkozások 
soráról, amelyekben neki és a háztartása más tagjainak is részük volt. Órákon át 
beszélgettünk.  Az  enyémhez  hasonló  nehéz  helyzetben  volt,  de  határozottan 
érzékenyebben kezelte a varázslás világával szerzett tapasztalatait, mint én.

Egyszer csak felállt, mondván, érzi, hogy don Juan közeledik és se teste, se lelke 
nem kíván találkozni vele. Hihetetlen sebességgel távozott, valósággal felszívódott 
egy pillanat alatt, mintha valami kirántotta volna a szobából.

Hamarosan belépett don Juan és don Genaro. Nevettek.

- Pablito futott végig az úton, mintha az ördög járna a sarkában - újságolta don 
Juan. - Csak tudnám, mi baja.

- Azt hiszem megrémült, amikor látta, hogy Carlitos halálra dolgoztatja az ujjait - 
jelentette ki don Genaro, ismét csak a jegyzetelésemet csúfolva.

Közelebb lépett hozzám.

- Hé! Van egy ötletem - suttogta jelentőségteljesen. - Minthogy úgyis olyan sokat 
szeretsz írni, miért nem tanulsz meg írni az ujjaiddal, ahelyett,  hogy a ceruzádat 
koptatnád. Az lenne csak a nagy szám!

Don Juan és don Genaro leültek mellém, és nevettek, miközben eltöprengtem a 
lehetőségen, hogy az ember az ujjával írjon. Don Juan komoly megjegyezte:

- Nem kétséges, tudna írni az ujjával, de képes volna-e olvasni is?



Don Genaro hétrét görnyedt a nevetéstől, és hozzátette:

- Meg vagyok győződve róla, hogy bármit el tud olvasni!

Aztán elmesélt egy történetet egy falusi fajankóról, aki a politikai felfordulások 
idején  jelentős  rangra  emelkedett.  Don  Genaro  elmondta,  hogy  a  történet  hőse 
kinevezett  miniszter  lett,  vagy  kormányzó,  vagy  talán  még  elnök  is,  mert  az 
egyszerűen felfoghatatlan, hogy ostobaságukban mi mindent meg nem tesznek az 
emberek. Előbb-utóbb aztán maga is elhitte, hogy valóban fontos személyiség, és 
megtanulta megjátszani magát.

Don Genaro szünetet  tartott,  és a szerepét  túljátszó ripacs modorában kezdett 
mérlegelni. Kacsintgatott, és fel-le mozgatta a szemöldökét. Majd azzal folytatta, 
hogy a történet hőse nagyon jól szerepelt a nyilvános rendezvényeken, és bármikor 
minden nehézség nélkül kanyarított egy beszédet.

A rangja  megkívánta,  hogy  papírról  olvassa  fel  a  beszédeit,  hősünk  azonban 
írástudatlan volt. Ám ravaszul túljárt mindenki eszén. Mindig hordott magánál egy 
papírlapot,  amin állt  valami írás,  és azt  kapta elő, valahányszor beszédet kellett 
tartania. Ilyenformán az összes falusi fajankó bizonyítottnak látta a rátermettségét. 
Csakhogy egyszer beállított egy írástudó idegen, és észrevette, hogy miközben a 
barátunk a beszédét olvassa, fejjel lefelé tartja a papírt. Nevetni kezdett, és azonnal 
szétkürtölte a turpisságot.

Don  Genaro  ismét  megszakította  a  történetet,  rám  nézett,  hunyorított,  és 
megkérdezte:

- Gondolod, hogy a hősünket rajtacsípték? Szó sincs róla! Hűvösen végigmérte a 

.jelenlévőkőt, és így szólt: Fejjel lefelé? Ugyan, mit számít a papírlap helyzete, ha  
az ember igazán tud olvasni? És a sok fajankó boldogan egyetértett vele!

Don  Juanból  és  don  Genaróból  kirobbant  a  nevetés.  Don  Genaro  szelíden 
lapogatta  a hátamat;  úgy viselkedett,  mintha én lennék a történet  hőse.  Zavarba 
jöttem, és idegesen nevetgéltem. Azt gondoltam, hogy talán valamilyen rejtett je-
lentése van a mesének, mégsem mertem rákérdezni.

Don Juan közelebb húzódott hozzám. Előrehajolt, és a jobb fülembe suttogott: 
Nem  találod  mulatságosnak?  Don  Genaro  is  hozzám  hajolt,  és  a  bal  fülembe 
suttogott:  Mit  mondott?  Gépiesen  válaszoltam  mindkét  kérdésre,  és  közben 
akaratlanul összegeztem is.

- De igen. Azt hiszem, azt kérdezi, mulatságos-e - mondtam.



Könnyekig nevettek. Don Genaro, mint általában, most is túlzásba esett; hanyatt 
vágta magát, és gurult néhány yardot. A hasán feküdt, szétvetette a karját és a lábát, 
és úgy pörgött a földön, mintha forgó korongon feküdne. Addig pörgött, amíg a 
közelembe  nem  került,  és  a  lába  megérintette  az  enyémet.  Hirtelen  felült,  és 
szégyenlősen elmosolyodott.

Don Juan az oldalát fogta; úgy látszott, fáj a gyomra a nevetéstől.

Néhány perc  múlva mindketten előrehajoltak,  és  tovább suttogtak  a  fülembe. 
Megpróbáltam  megjegyezni  a  mondataikat,  de  némi  hiábavaló  erőfeszítés  után 
feladtam.

Addig  suttogtak  a  fülembe,  amíg  ismét  az  az  érzésem  nem  támadt,  hogy 
kettéhasadok.  Köddé  váltam,  mint  az  előző  napon,  sárga  izzássá,  ami  mindent 
közvetlenül érzékel. Azaz tudtam a dolgokat. Nem gondolatokkal, hanem megvolt 
bennem  a  dolgok  bizonyossága.  És  amikor  egy  rajtam  kívül  álló,  mégis  a 
részemnek érzett puha, szivacsos érzéssel kerültem kapcsolatba, azonnal  tudtam, 
hogy egy fa. Érzékeltem az illatából. Nem az orrommal érzékelten) a szagot, nem is 
bizonyos fa illatát idézte, de valami bennem tudta,  hogy ez a különleges illat a fa 
lényege.  Egyszerűen éreztem, hogy tudom, és ezt a tudást nem kikövetkeztettem, 
nem  is  keresgéltem  támpontokat  a  környéken,  csak  tudtam,  hogy  kapcsolatba 
kerültem valamivel, egy barátságos, meleg, lenyűgöző illattal, ami valamiből árad, 
és ez a valami nem szilárd, nem is folyékony - meghatározhatatlan, de pontosan 
tudtam, hogy egy fa. Tisztában voltam vele, hogy ezzel a felismeréssel a lényegét 
érintem meg. Nem taszított; ellenkezőleg, egyenesen vonzott, hogy egyesüljek vele. 
Körülfolyt; vagy én folytam körül. Kötelék fűzött össze minket, és ez nem volt sem 
nagyszerű, sem kellemetlen.

A következő érzet,  amire vissza tudtam emlékezni,  a  csodálat  és  az ujjongás 
hulláma.  Teljes  lényemben  rezegtem,  mintha  elektromos  töltések  száguldottak 
volna át rajtam. Nem éreztem fájdalmat. Inkább kellemes, de meghatározhatatlan 
bizsergésnek  tűnt.  És  nyomban  tudtam,  bizonyos  részem  rendíthetetlen 
bizonyossággal  felismerte,  hogy  ez  a  föld.  De  abban  a  pillanatban,  amint 
megpróbáltam megkülönböztetni  a közvetlen észlelések végtelenjét,  elvesztettem 
minden képességemet a benyomásaim elkülönítésére.

Aztán egyszerre ismét önmagam voltam. Gondolkodtam. Olyan hirtelen történt 
az  átmenet,  hogy  valószínűleg  felébredtem.  Ám az  érzéseim mégsem tartoztak 
egészen  a  megszokott  önmagamhoz.  Tudtam,  hogy  valami  eliramlott,  mielőtt 
kinyitottam  volna  a  szemem.  Körülnéztem.  Még  mindig  álmodtam,  vagy 
valamiféle  látomásban  jártam.  A  gondolataim  szokatlanul  világosak  voltak,  a 
gondolkozási folyamataimból azonban hiányzott a teljesség. 



Gyors számvetést végeztem. Nem volt kétségem felőle, hogy don Juan és don 
Genaro meghatározott szándékkal idézték elő ezt az álomszerű állapotot. Már-már 
megértettem,  mi  ez  a  szándék,  amikor  valami  rajtam  kívülálló  erő  arra 
kényszerített,  hogy a környezetem felé fordítsam a figyelmem. Hosszú percekig 
tartott - legalábbis így éreztem -, amíg betájoltam magam. A hasamon feküdtem, 
méghozzá egy igen mutatós padlón.

Ahogy megvizsgáltam, elfogott a bámulat és a csodálat.  Nem tudtam rájönni, 
miből  készült.  Az  ismeretlen  anyag  szabálytalan  táblái  hihetetlenül  bonyolult, 
ugyanakkor  mégis  szívhezszólóan  egyszenű  mintázatot  alkottak.  Bár  a  táblákat 
egymás  mellé  rakták,  sem  a  földhöz,  sem  egymáshoz  nem  rögzítették  őket. 
Rugalmasnak bizonyultak,  és  bizonyos  miértékig  engedtek  az  ujjaimnak,  mikor 
megkíséreltem  szétfeszíteni  őket,  de  amint  elengedtem,  visszatértek  az  eredeti 
helyzetükbe. 

Igyekeztem felkelni, de döbbenetes érzékcsalódás ért. Nem tudtam uralkodni a 
testemen;  mintha  nem  is  a  saját  testem  lenne.  Mozdulatlanul  feküdt;  egyetlen 
részével  sem  tudtam  kapcsolatot  teremteni,  és  amikor  fel  akartam  állni,  nem 
sikerült  megmozdítani  a  karomat,  csak  oldalt  fordultam,  és  tehetetlenül 
kalimpáltam; közben egy pillanatra észrevettem két különös formájú lábat, és az 
életemben  látott  két  legtorzabb  lábfejet.  A  saját  lábamat!  Úgy  tűnt,  mintha 
valamiféle lepel borítana. Az a gondolat merült fel bennem, hogy talán bénának 
látom  magam.  Megpróbáltam  meghajlítani  a  hátamat,  és  szemügyre  venni  a 
lábamat, de épp csak megrándult a testem. A mélytüzű, citromsárga égre esett a 
tekintetem. Mélyebb sárga barázdák, vagy csatornák húzódtak rajta, és örvények 
tűntek  fel,  melyek  úgy  csüngtek  alá,  mint  a  lehullani  készülő  vízcseppek. 
Elképesztő látványt  nyújtott.  Nem tudtam eldönteni,  felhők-e ezek az örvények. 
Felfedeztem árnyékba borult, és a sárga különféle árnyalataiban játszó területeket, 
miközben ide-oda billent a fejem.

Aztán  valami  más  keltette  fel  a  figyelmemet:  a  nap  a  sárga  ég  zenitjén, 
megnyugtató, fehéres fényt sugárzó, szelíd nap - abból ítélve, mindenesetre elég 
szelíd, hogy egyenesen bele tudtam bámulni.

Mielőtt  mindezen  eltűnődhettem  volna,  vadul  megráztak.  Ide-oda  nyaklott  a 
fejem.  Éreztem,  hogy  felemelnek.  Süvöltő  hangot  és  nevetgélést  hallottam,  és 
egyszer csak dermesztő látvánnyal kerültem szembe: egy óriás, mezítlábas nővel. 
Irdatlan  kerek  arcát  fekete  apródfrizura  keretezte.  Felemelt,  és  a  vállára  kapott, 
mintha baba lennék; tehetetlenül csüngött a testem. Alátekintettem az erős hátára. 
Finom pehely  borította  a  vállát  és  a  gerincét.  Amint  lenéztem a válláról,  ismét 
megpillantottam a káprázatos padlót. 



Hallottam, ahogy rugalmasan enged az óriás mérhetetlen súlya alatt, és láthattam 
a lába nyomán keletkező bemélyedéseket.

Letett egy épület előtt. Rá kellett jönnöm, hogy a mélységérzetemmel is hibádzik 
valami:  nem  tudtam  felbecsülni  az  épület  méretét  puszta  ránézéssel.  Egyszer 
nevetségesen parányinak látszott, a másik pillanatban pedig csak ámuldozni tudtam 
lenyűgöző méretein.

Az óriáslány leült mellém, mire tiltakozóan megnyikordult a padló. Hozzáérteni 
a hatalmas térdéhez. Olyan szaga volt, mint a kandiscukornak vagy a szamócának. 
Beszélt  hozzám,  és  mindent  megértettem,  amit  mondott;  az  épületre  mutatva 
elmondta, hogy ezentúl ott fogok élni.

Amikor  túljutottan  a  kezdeti  megdöbbenésen,  sikerült  jobban  megfigyelni  a 
részleteket. Észrevettem, hogy négy díszes és tökéletesen fölösleges oszlop áll az 
épület  tetején,  melyek  nem tartanak  semmit.  Alakjuk  a  tökéletességig  letisztult 
egyszerűség; kecsesen nyúltak az ég felé, mintha elérnék a hihetetlenül sárga eget. 
A  színtiszta  szépségként  hatottak  rám  ezek  az  oszlopok,  melyek  között 
mérhetetlenül  hosszú  rúd  feszült,  talán  valamiféle  korlát  a  homlokzatra  nyíló 
verandán. Az óriáslány a hátamra fordított, és betett az épületbe. A fekete, lapos 
mennyezetet egyenletesen elosztott lyukak borították, melyeken  át behatolt az ég 
sárga derengése, és mindez együttesen megrendítően bonyolult mintázatot alkotott. 
Csak bámulni tudtam az egyszerűségét és a szépségét, melyet a nagyszerű padlóra 
vetett  árnyékok egészítettek  ki.  A négyzet  alakú  épület  szívbemarkoló szépsége 
szinte meghaladta az elviselhető mértéket.

Olyan  heves  elragadtatottság  fogott  el,  hogy  kerülgetett  a  zokogás,  és 
mindörökké ott akartam maradni. De valamiféle erő vagy feszültség, kifelé kezdett 
húzni. Egyszer csak az épületen kívül találtam magam, még mindig a hátamon fek-
ve. Az óriáslányt is ott láttam, ezúttal azonban egy másik lény társaságában, egy 
asszonnyal, aki valósággal az égig ért, és szó szerint elhomályosította a napot. Az 
óriáslány  kicsiny  leányka  volt  csak  mellette.  Az  óriásasszony  haragudott; 
megragadta az épületet az egyik oszlopánál, felemelte, megfordította, és a padlóra 
állította. Egy szék volt!

Ez a felismerés elsöprő erejű észlelések lavináját indította el. Egy sor kép merült 
fel bennem, amelyek nem álltak kapcsolatban egymással, de sorba lehetett állítani 
őket. Az egymásra következő villanásokban felismertem, hogy a káprázatos padló 
gyékényfonat; az ég a szoba stukkómennyezete;  a nap a villanykörte;  az épület, 
amely olyannyira rabul ejtett, csak szék, amit egy kisgyermek fejjel lefelé fordított, 
és kinevezte háznak.



Azután  összefogottabb  látomásom  támadt  egy  másik,  ugyancsak  lenyűgöző 
arányú rejtélyes  építészeti  szerkezetről.  Magában állt.  Felfelé  álló,  hegyes  végű 
csigaházra  emlékeztetett.  A falai  valamiféle  különleges  bíbor  anyagból  készült 
homorú  és  domború  lapokból  álltak;  a  lemezeket  barázdák  borították,  melyek 
vélhetően valamilyen célt szolgáltak.

Aprólékosan  megvizsgáltam  az  építményt,  és  akárcsak  az  előző  esetében, 
tökéletesen  felfoghatatlannak  találtam.  Vártam,  hogy  az  észlelésem  hirtelen 
igazodik  hozzá,  és  akkor  fény  derül  az  igazi  természetére.  De  nem került  sor 
ilyesmire.  Aztán idegenszerű és megfejthetetlen  tudatosulások  vagy  felismerések 
tömege rohant meg az épületről és a feladatáról, ezeket azonban egyáltalán nem 
tudtam értelmezni.

Hirtelen  visszanyertem  a  szokásos  tudatosságom.  Don  Juan  és  don  Genaro 
mellett találtam magam. Végtelenül fáradt voltam. Az órámra pillantottam volna, 
de eltűnt a csuklómról. Don Juan és don Genaro láthatóan remekül szórakoztak. 
Don Juan közölte, hogy ne az idővel foglalkozzak, hanem kövessem don Genaro 
utasításait.  Don Genaróhoz  fordultam,  aki  komoly képpel  kinyilatkoztatta,  mi  a 
legfontosabb utasítás: tanuljak meg írni az ujjammal, így nem pazarlom a ceruzát, 
és még henceghetek is a tudományommal.

Egy darabig élcelődtek a jegyzeteimen, aztán aludni tértem. 

Másnap don Juan és don Genaro figyelmesen meghallgatták az élményeimet.

- Genaro szerint egyelőre elég ennyi - jegyezte meg don Juan, miután befejeztem 
a beszámolót.

Don Genaro helyeslően bólintott.

- És mi az értelmük ezeknek az élményeknek? - kérdeztem.

- Megpillanthattad a varázslás legfontosabb eredményét  - mondta don Juan -: 
önmagad  teljességét.  E  pillanatban  természetesen  nem  látod  értelmét  ennek  a 
kijelentésnek.  De ha az ember  megérkezik  önmaga teljességébe,  akkor  nyilván-
valóan nem sokat számít, hogy egyetért-e vele,  vagy hajlandó-e tanulni.  Genaro 
úgy véli, hogy időre van szüksége a testednek, amíg beleivódik a naguál suttogása.

- Rengeteg időre - mondta don Genaro, és buzgón bólogatott hozzá. - Talán húsz, 
vagy akár harminc évre is.  n  Nem tudtam, hogyan fogadjam, és segélykérően don 
Juanra pillantottam. Komoly arckifejezéssel figyeltek.

- És van erre húsz-harminc évem? - kérdeztem bizonytalanul.



-  Természetesen  nincs!  -  ordította  don  Genaro,  és  mindkettőjükből  kitört  a 
kacagás.

Don  Juan  azt  mondta,  hogy  térjek  vissza,  valahányszor erre  késztet  a  belső 
hangom, a közbeeső időszakokban pedig szedjem össze mindazokat a javaslatokat, 
amelyeket a kettéhasítottságom ideje alatt tettek.

- Hogyan lássak hozzá? - kérdeztem.

- Felfüggeszted a belső párbeszédedet, és hagyod, hogy valami szétömöljön és 
kitáguljon benned, meg kitöltsön - mondta don Juan. - Az a valami az észlelésed, 
vagy az érzékenységed, de ne próbáld kitalálni és megmagyarázni, hogyan értem. 
Csak hagyd, hogy a naguál suttogása vezessen.

Aztán közölte, hogy az előző éjjel két, lényegében különböző látomássorozatban 
volt  részem.  Az  egyik  felfoghatatlan,  a  másik  tökéletesen  természetes,  és  a 
sorrendjük rámutatott egy mindannyiunk számára fontos körülményre.

- Az egyik látomás a naguál volt, a másik a tonál - tette hozzá don Genaro.

Kértem, magyarázza meg a kijelentését. Rám nézett és megveregette a hátamat.

Don Juan közbelépett, és azt mondta, hogy az első két látomás volt a naguál, és 
don Genaro támpontként egy fát választott ki, és a földet. A másik kettőt,  a tonál  
látomásait ő maga választotta ki; közülük az első azt mutatta, ahogy gyermekként 
észleltem a világot.

- Idegen világnak tekintetted, mert az észlelésed még nem illeszkedik az áhított 
formához - magyarázta.

- Valóban ilyennek láttam a világot? - kérdeztem.

- Persze - mondta. - Hiszen az emlékezeted ilyennek látta.

Megkérdeztem don Juant, hogy az elragadtatás is része-e az emlékezetemnek.

- Úgy kerülünk azokba a látomásokba, ahogy itt vagyunk

- közölte. - Tehát azt a jelenetet is úgy láttad, ahogy most

látnád. Emlékezz csak az észlelésre, amelyben a világ olyanná vált számodra, 
mint amilyen most: amikor a szék, szék lett. A másik jelenetet nem volt hajlandó 
megvitatni. - Nem a gyermekkorom emlékezete volt - mondtam. - Nem bizony - 
helyeselt.

- Valami olyasmi, amit a jövőben fogok látni? - kérdeztem.



- Nincs jövő! - kiáltott fel élesen. - A jövő csak egy szó. A varázsló számára nem 
létezik más, csak az itt és a most.

Hozzátette,  hogy  nincs  mit  mondani  róla,  mert  a  feladat  arra  szolgált,  hogy 
kibontsuk az észlelésem szárnyát, és bár nem repültem vele, mindazonáltal elértem 
négy olyan pontot, amit a mindennapi észlelésemmel soha nem érnék el.

Kezdtem  készülődni  az  induláshoz.  Don  Genaro  segített  eltenni  a 
jegyzetfüzetemet; az aktatáskám mélyére süllyesztette.

- Ott meleg és barátságos lesz neki - mondta, és kacsintott. - Nyugodt lehetsz, 
nem fog megfázni.

Don Juan közben meggondolta magát, és beszélni kezdett az élményemről. Ki 
akartam kapni az aktatáskát don Genaro kezéből, de leejtette, mielőtt elérhettem 
volna. Gyorsan felvettem a táskát, és sietősen megkerestem a jegyzetfüzetet. Don 
Genaro  olyan  mélyre  dugta,  hogy  pokoli  sok  időmbe  telt  előkeríteni;  végül 
hozzájutottam, és írni kezdtem. Don Juan és don Genaro rám meredtek.

- Rémesen viselkedsz - nevette el magát don Juan. - Úgy kapkodsz a füzeted 
után, mint a részeges a butykosért.

- A szerető anya a gyermekéért - vágta rá don Genaro.

- A pap a keresztért - tette hozzá don Juan.

- A nő a bugyijáért - ordította don Genaro.

Csak  úgy  ontották  az  efféle  hasonlatokat,  és  visítottak  hozzá  a  nevetéstől, 
miközben a kocsimhoz kísértek.



HARMADIK RÉSZ

A varázslók magyarázata

PILLANTÁSOK A NAGUÁLRA

Miután  hazatértem,  ismét  szembekerültem  a  helyszíni  feljegyzések 
rendszerezésének  keserves  feladatával.  Amit  don  Juan  és  don  Genaro  révén 
megtapasztaltam, az események összefoglalásakor még szívbemarkolóbban érintett. 
Észrevettem azonban, hogy a szokásos behódolásom, ami máskor hónapokon át 
zavarban és félelemben tartott, ezúttal közel sem bizonyult olyan erőteljesnek és 
hosszan tartónak, mint korábban.

Többször is tudatosan igyekeztem lekötni az érzéseimet töprengéssel vagy akár 
önsajnálattal;  de  valami elveszett.  Szándékomban állt  továbbá  leírni  egy csomó 
kérdést  don  Juannak,  don  Genarónak,  vagy  éppen  Pablitónak;  a  terv  azonban 
kudarcot  vallott,  mielőtt  egyáltalán  hozzáfogtam  volna.  Valami  bennem 
megakadályozta, hogy átadjam magam a kutakodás vagy a hüledezés hangulatának.

Nem igyekeztem tudatosan visszatérni don Juanhoz és don Genaróhoz, bár nem 
is riadtam vissza a lehetőségtől. Egy nap aztán, minden előzetes fontolgatás nélkül, 
egyszerűen úgy éreztem, hogy ideje meglátogatnom őket.

A múltban, valahányszor Mexikóba készültem, mindig az volt az érzésem, hogy 
múlhatatlanul  fontos kérdések ezrei  nyomasztanak,  amelyeket  feltétlenül fel kell 
tennem don Juannak; ezúttal semmi ilyesmit nem forgattam a fejemben. Miután 
feldolgoztam a jegyzeteimet, mintha kiürült volna belőlem a múlt, és készen állnék 
don Juan és don Genaro világának ittjére és mostjára.

Alig  néhány  órát  kellett  várakoznom,  míg  don  Juan  megtalált  egy  kisváros 
piacán Közép-Mexikó hegyei között. Őszinte szeretettel üdvözölt, és azt mondta, 
hogy  mielőtt  elmennénk  don  Genaróhoz,  szeretne  látogatást  tenni  don  Genaro 
tanítványainál,  Pablitónál  és  Nestornál.  Mikor  rátértem az  országútra,  utasított, 
hogy figyeljek meg alaposan minden szokatlan látványt az út mentén, vagy éppen 
magán az úton. Kértem, adjon közelebbi támpontokat.

- Nem tudok - mondta. - A naguálnak nincs szüksége támpontokra.



Ösztönös  válaszként  azonnal  lassítottam;  harsányan  kacagott,  és  egy 
fejmozdulattal jelezte, hogy csak hajtsak tovább.

Mikor  megközelítettük  a  várost,  ahol  Pablito  és  Nestor  lakott,  don  Juan 
megállíttatta a kocsit. Alig észrevehető mozdulattal az út bal oldalán fekvő közepes 
méretű gömbölyű kövek felé bökött az állával.

- Ott a naguál - suttogta.

Senkit  nem  láttam  a  közelben,  noha  arra  számítottam,  hogy  don  Genarót 
pillantom meg.  Ismét a kövekre néztem, majd tekintetemmel végigpásztáztam a 
környéküket.  Semmi rendkívülit  nem fedeztem fel.  Erőltettem a szemem,  hátha 
felfedezek  valamit,  egy  kis  állatot,  egy  rovart,  egy  árnyékot,  egy  különös 
sziklaalakzatot, bármit, ami szokatlannak minősülhet. Egy perc múlva feladtam, és 
don  Juan  felé  fordultam.  Komoly  képpel  fogadta  kérdező  pillantásomat,  majd 
szelíden  megbökte  a  karomat,  hogy  csak  nézzem  meg  újra  a  köveket.  Rájuk 
bámultam,  aztán  don  Juan  kiszállt  a  kocsiból,  és  azt  ajánlotta,  vizsgáljuk  meg 
együtt a köveket.

Hatvan-hetven yardot tettünk meg az enyhe lejtőn a sziklák tövéhez. Egy percig 
állt ott, és a jobb fülembe suttogta, hogy éppen itt vár rám a naguál. Bevallottam, 
hogy akármennyire igyekeztem is, csak a sziklákat fedeztem fel, néhány fűcsomói 
és egy-egy árva kaktuszt. Ő azonban erősködött, hogy a uaguál igenis ott van, és 
engem vár.

Utasított, hogy üljek le, függesszem fel a belső párbeszédemet, és a tekintetem 
élesre állítása nélkül nézzem a kövek tetejét. Mellém telepedett, és a jobb fülemre 
tapasztva a száját azt suttogta, hogy a naguál meglátott engem, és ott van, még ha 
nem is  látom, és  a  nehézségem pusztán abból  adódik,  hogy nem vagyok képes 
teljes mértékben felfüggeszteni a belső párbeszédemet. Minden szavát hallottam a 
belső csend állapotában. Mindent megértettem, ám nem tudtam válaszolni; képtelen 
voltam megtenni a gondolkozáshoz és a beszédhez szükséges erőfeszítést. Nem is 
gondolatok ébredtek bennem az észrevételeire, inkább afféle teljes érzés-egységek, 
melyek rendelkeztek mindazzal a jelentőségteljes rejtett tartalommal, amit általában 
a gondolkozáshoz társítunk.

Azt  suttogta,  hogy  az  embernek  nagyon  nehéz  segítség  nélkül  elindulnia  a 
naguál  felé vezető úton, és hihetetlen szerencsés flótás vagyok, mert a pille és a 
dala  indított  el.  Azt  mondta,  ha  emlékszem  a  pille  kiáltására,  akkor  szólítani 
tudom, hogy a segítségemre legyen.



Vagy a szavai voltak rám ellenállhatatlan hatással, vagy talán én idéztem fel azt 
az észlelési jelenséget, amit  a pille kiáltásának  nevezett, mert nem sokkal szavai 
elhangzása után felhangzott a furcsa, surrogó hang. A hang árnyalatgazdagsága azt 
a  benyomást  keltelte  bennem,  mintha  visszhangos  kamrában  lennék.  Ahogy 
közeledett a hang, álomszerű állapotban már azt is észleltem, hogy valami mozog a 
köveken.  A mozgás  úgy  megrémített,  hogy  azonnal  visszanyertem kristálytiszta 
tudatosságomat. A tekintetemet a kövekre szegeztem. Don Genaro ült a tetejükön! 
Lógázta a lábát, és a cipője sarkával egyazon ütemre kopogott a sziklán  a pille  
kiáltásával.  Mosolygott,  és integetett nekem. Igyekeztem ésszerűen gondolkozni. 
Szerettem volna rájönni, hogy került oda, de cserben hagyott a józan eszem. Az 
adott körülmények között csak annyit tehettem, hogy néztem, ahogy mosolyogva 
üldögél, és integet.

Röviddel  később  láthatóan  arra  készült,  hogy  lecsússzon  a  kövekről. 
Megmerevítette a lábát, és hátrahajolt, hogy lendületet vegyen, míg szinte feküdt a 
kövön,  majd  elindult.  De a  leereszkedés  közepén egyszer  csak  megállt,  mintha 
fennakadt  volna.  Vadul  rugdalózott,  mint  aki  szabadulni  igyekszik  valaminek  a 
szorításából, ami a nadrágjánál fogva tartja. Mindkét kezével hevesen dörzsölte a 
nadrágja fenekét. Olyan benyomást keltett, mintha fájdalmasan szorongatnák. A se-
gítségére akartam sietni, de don Juan megfogta a karomat.

- Nézd, nézd csak! - mondta fuldokolva a nevetéstől.

Don Genaro rugdalózott, tekergette a testét, és úgy mozgott ide-oda, mintha egy 
makacs szöget akarna kilazítani; aztán hangos pukkanást hallottam, és lesiklott oda 
- vagy odalökték -, ahol don Juannal álltunk. Négy-öt lábnyira előttem ért földet; 
talpra  esett.  A  fenekét  dörzsölgette,  fájdalmasan  ugrált,  és  fennhangon 
káromkodott.

-  Nem  akart  elengedni  a  szikla,  és  megfogott  a  seggemnél  -  panaszolta 
szégyenlősen.

Soha nem tapasztalt  viharos vidámság fogott  el,  és harsányan felkacagtam. A 
vidámságom  egyensúlyban  állt  az  elmém  világosságával.  Abban  a  pillanatban 
felmérhetetlen,  mindent  felölelő  tudatosságjárt  át.  Minden  kristálytiszta  lett 
körülöttem.  Nem  sokkal  azelőtt  elálmosodtam,  vagy  egyfajta  tudathasadásos 
állapotba kerülten a belső csendem miatt, de aztán don Genaro hirtelen megjelenése 
határtalan fényességet teremtett bennem.

Don Genaro tovább dörzsölte a farát, és még egy darabig ugrándozott; aztán a 
kocsimhoz sántikált, kinyitotta az ajtót, és bemászott a hátsó ülésre.



Gépiesen  megfordultam,  hogy  beszéljek  don  Juannal.  Nem  láttam  sehol. 
Hangosan szólongatni kezdtem. Don Genaro kiszállt a kocsiból, és éles fejhangon 
kiáltozta  don  Juan  nevét,  miközben  körbe  futkározott.  Hirtelen  rájöttem,  hogy 
engem  utánoz.  Amikor  tudatosult  bennem,  hogy  magamra  maradtam  don 
Genaróval, olyan heves félelem fogott el, hogy háromszor-négyszer öntudatlanul 
körülfutottam az autót, és don Juan nevét ordítottam.

Don  Genaro  végül  megjegyezte,  hogy  ideje  lenne  felszednünk  Pablitót  és 
Nestort, és don Juan majd valahol az úton vár majd minket.

Miután felülkerekedtem a kezdeti rémületemen, azt mondtam neki, örülök, hogy 
látom. Válaszként a viselkedésemen csúfolódott. Azt mondta, don Juan nem olyan 
hozzám, mint egy apa, inkább mint egy anya. Néhány tréfás megjegyzést tett, és 
végtelenül mulatságos szójátékot faragott  az anyákról; olyan felhőtlenül vidáman 
telt az idő, hogy észre sem vettem, és megérkeztünk Pablito házához. Don Genaro 
figyelmeztetett, hogy álljak meg, és kiszállt a kocsiból. Pablito a ház ajtaja mellett 
állt. Futni kezdett, és a mellettem lévő ülésre telepedett.

- Menjünk el Nestorhoz - mondta, mintha nagyon sietne. Megfordultam, de hiába 
kerestem don Genarót. Eltűnt.

Pablito közben mindegyre sürgetetett, hogy siessünk. Nestor házához hajtottunk; 
ő is az ajtó mellett várakozott.

Kiszálltunk a kocsiból. Az az érzésem támadt, hogy Pablito

és Nestor pontosan tudják, mi folyik.

- Most mihez kezdünk? - kérdeztem.

- Genaro nem mondta el?-  kérdezte hitetlenkedve Pablito.  Biztosítottam őket, 
hogy sem don Juan, sem don Genaro nem említett nekem semmit.

- Erő-helyre megyünk- közölte Pablito.

- És mit csinálunk? - kérdeztem.

Kórusban kijelentették,  hogy nem tudják. Nestor hozzátette,  don Genaro csak 
azzal bízta meg, hogy vezessen oda.

- Don Genarótól jössz? - kérdezte Pablito.

Megemlítettem,  hogy  én  don  Juannal  utaztam,  don  Genaróval  az  úton 
találkoztunk, és don Juan otthagyott vele.



- Hová ment don Genaro? - kérdeztem Pablítót.

Pablito értetlenül nézett rám. Nem is látta a kocsiban don Genarót.

- De hát itt ült mellettem az autóban! - erősködtem.

- Azt hiszem, a naguált vitted a kocsiban - mondta hirtelen megrettenve Nestor.

Semmi áron nem volt hajlandó hátra ülni, és inkább bepréselődött Pablito mellé.

Nestor halk útbaigazításaitól eltekintve, csendben hajtottunk.

A délelőtti eseményeken akartam töprengeni, de tudtam, haszontalan behódolás 
volna, ha megint magyarázatokon törném a fejem. Megpróbáltam szóba elegyedni 
Nestorral és Pablitóval; azt mondták, hogy túlságosan nyugtalanok a kocsiban, és 
most  nem  tudnak  beszélgetni.  Örültem  a  válasz  őszinteségének,  és  nem  is 
erőszakoskodtam tovább.

Több  mint  egy  óra  vezetés  után  leállítottuk  a  kocsit  egy  mellékúton,  és 
felmásztunk  egy  meredek  hegyoldalon.  További  egy  órán  át  csendben 
kapaszkodtunk  felfelé  Nestorral  az  élen,  végül  kétszáz  lábnál  is  magasabb, 
függőlegesen feltornyosuló roppant szikla lábánál álltunk meg. Nestor félig csukott 
szemmel megvizsgálta a földet, kereste a megfelelő helyet, ahová letelepedhetünk. 
Fájdalmasan  a  tudatában  voltam annak,  hogy  milyen  esetlenül  vizsgálódott.  A 
mellettem álló Pablito, időnként már-már közbelépett, hogy helyesbítse Nestort, de 
sikerült  visszafognia  magát.  Aztán  Nestor  némi  tétovázás  után  kiválasztotta  a 
helyet.  Pablito megkönnyebbülten felsóhajtott. Tudtam, hogy Nestor a megfelelő 
helyet  választotta  ki,  arra azonban nem tudtam rájönni,  honnan származott  ez a 
bizonyosságom. Így  inkább azon  kezdtem merengeni,  én  magam milyen  helyet 
választottam volna a helyében. Ám Pablito nyilvánvalóan pontosan tudta, mi jár az 
eszemben.

- Ne csináld! - suttogta.

Zavartan  felnevettem,  mintha  valamilyen  tiltott  foglalatosságon  kapott  volna. 
Pablito elmondta, hogy gyakran járkálnak a hegyekben don Genaróval, aki időről 
időre átadja nekik a vezetést, így megtanulta, hogyan döntene másnak a helyében.

- Genaro azt mondja, azért nem, mert csak egyetlen jó és rossz döntés lehet - 
magyarázta. - Ha rosszul döntesz, a tested tudja, ahogy mindenki másnak a teste is; 
de ha helyesen döntesz, a tested azt is tudja, lazít, és éppen arról feledkezik meg, 
hogy egyáltalán született valamilyen döntés. Feltöltöd a tested, mint egy puskát, a 
következő döntésre; ugyanarra a döntésre nem használhatod még egyszer.



Nestor  rám nézett;  láthatóan  érdekelte  a  jegyzetelésem.  Helyeslően  bólintott, 
mintegy  megerősítve  Pablito  véleményét,  aztán  elmosolyodott  -  először  láttam 
mosolyogni  ismeretségünk  kezdete  óta.  Két  felső  foga  görbén  nőtt.  Pablito 
elmagyarázta, hogy Nestor zavarban van a fogai miatt, ezért mosolyog olyan ritkán. 
Nestor nevetett, és közben a szája elé kapta a kezét. Mondtam neki, hogy el tudnám 
küldeni egy fogorvoshoz, aki kiegyenesítené a fogait. Azt gondolták, hogy tréfálok, 
és vidáman kacagtak.

-  Genaro  szerint  felül  kell  kerekednie  a  szégyenkezésén  -  mondta  Pablito.  - 
Mellesleg Genaro azt is mondja, hogy kész áldás az ilyen fog; Nestor a csontot is 
széthasítja az erős, görbe fogával, és ha akarná, olyan lyukat harapna az ujjadra, 
mintha szög verte volna át!

Nestor kinyitotta a száját és megmutatta a nevezetes fogakat: a bal metszőfoga és 
a szemfoga oldalirányba nőtt. Csattogtatta a fogát, és morgott, mint a kutya. Két-
három szökkenő támadást is mímelt felém. Pablito nevetett.

Soha nem láttam ilyen felszabadultnak Nestort. Az a néhány találkozásunk azt a 
benyomást  keltette  bennem, hogy  középkorú férfi.  Ahogy mosolyogva ült  ott  a 
görbe fogaival, elámultam fiatalos megjelenésén. A húszas évei elején járhatott.

Pablito ismét a lehető legpontosabban olvasott a gondolataimban.

-  Elvesztette  az  önhittségét  -  mondta.  -  Ezért  fiatalodik.  Nestor  helyeslően 
bólintott,  és  váratlanul  hatalmasat  szellentett.  Meghökkenésemben  elejtettem  a 
ceruzámat.

Pablito és Nestor szinte halálra nevették magukat. Amikor lecsillapodtak, Nestor 
megmutatta  nekem a  különös  szerkentyűt,  ami ezt  a  sajátos  hangot  adja  ki,  ha 
kézzel  megnyomják.  Közölte,  hogy don Genaro mutatta  meg neki,  hogyan  kell 
készíteni.  Egy perc alatt elkészül; bármilyen fajta levél lehet a rezgőnyelv, amit 
aztán  elhelyeznek  a  két  fadarab  közötti  hasítékban.  Elmagyarázta,  hogy  a 
létrehozott  hang függ a  rezgőnyelvként  használt  levél  fajtájától.  Biztatott,  hogy 
próbáljam  ki,  és  megmutatta,  hogyan  kell  összenyomni  a  fadarabokat,  hogy 
létrehozzon egy bizonyos típusú hangot, és hogyan kell szétnyitni, ha másmilyen 
hangot akarunk kelteni.

- Mire használod" - kérdeztem.

Egy pillanatra összenéztek.

- Ez szellemfogó, te hülye - szólt rám élesen Pablito.



A hangja ingerült volt, a mosolya azonban barátságos. Mintha don Genaro és don 
Juan ingerkedne velem, ötlött fel bennem.

Abban a pillanatban rettenetes gondolatom támadt, és elakadt a lélegzetem. Csak 
nem  don  Juan  és  don  Genaro  játszadozik  velem?  Egy  percre  a  legszörnyűbb 
félelem fogott el, de valami csattant a gyomromban, és azonnal megnyugodtam; 
elvégre  Pablitónak  és  Nestornak  don  Genaro  és  don  Juan  jelenti  a  viselkedési 
mintát.  Őszintén  szólva,  én  magam  is  egyre  inkább  hozzájuk  hasonlóan 
viselkedem.

Pablito kijelentette, hogy Nestor szerencsés, amiért van szellemfogója.

- Mit fogunk itt csinálni'? - tudakoltam Pablitótól.

Nestor válaszolt, mintha hozzá intéztem volna a kérdést:

- Genaro azt mondta nekem, hogy várjunk itt, és amíg várunk, addig nevessünk 
és érezzük jól magunkat.

- És mit gondolsz, mennyi ideig kell várnunk? - érdeklődtem.

Nem felelt; megrázta a fejét, és Pablitóra nézett, mintha őt kérdezné.

- Fogalmam sincs róla - vont vállat Pablito.

Ezután  élénk  beszélgetésbe  bocsátkoztunk  Pablito  nővéreiről.  Nestor  Pablitót 
ugratta, mondván, a legidősebb nővérének olyan rosszindulatú a szeme, hogy telűt 
lehetne irtani a tekintetével.  Azt  mondta, Pablito fél  tőle,  mert  a lány rendkívül 
erős, például egyszer dühében kitépett egy maroknyit a fiú hajából, mintha csak 
csirketollak lennének.

Pablito  elismerte,  hogy  a  legidősebb  nővére  valóban  megátalkodott  bestia,  a 
naguál azonban már ártalmatlanná tette és megbékítette. Rájöttem, hogy Pablito és 
Nestor soha nem ejti ki a száján don Juan nevét, hanem a naguálként hivatkoznak 
rá.  Tehát  don  Juan  lépett  közbe,  és  Pablito  valamennyi  nővérét  békésebb 
életvezetésre kényszerítette. Pablito kijelentette, hogy mióta járt náluk a naguál, a 
lányok olyanok, mint a szentek.

Nestor tudni kívánta,  mihez kezdek a jegyzeteimmel.  Elmagyaráztam nekik a 
munkámat. Úgy éreztem, igazán érdekli őket, amit mondok, és hamarosan javában 
traktáltam őket antropológiával és filozófiával. Mikor észbe kaptam, nevetségesnek 
éreztem magam, és abba akartam hagyni, de annyira belemerültem a fejtegetésbe, 
hogy képtelen voltam röviden lezárni. 



Az  a  nyugtalanító  érzés  gyötört,  hogy  ők  ketten,  összeszokott  csapatként, 
valahogy  belekényszerítenek  ebbe  a  hosszadalmas  magyarázatba.  Rám 
függesztették  a  tekintetüket,  és  egyáltalán  nem  látszott,  hogy  unnák,  vagy 
fárasztaná őket az előadásom.

Éppen terjedelmes eszmefuttatás közepén tartottam, amikor meghallottam a pille 
kiáltásának finom neszét. Megmerevedtem, és nem fejeztem be a mondatot.

- Itt a naguál -jelentettem ki.

Nestor és Pablito egy pillantást váltott,  amit a színtiszta rémület pillantásának 
véltem, mellém ugrottak és közrefogtak. Kinyílt  a szájuk. Úgy álltak mellettem, 
mint a megriadt gyerekek.

És akkor döbbenetes érzéki  élményem támadt.  A bal  fülem mozogni kezdett, 
mintha szárnyként csapkodna, és félfordulatnyit elfordította a fejem, amíg keletre 
nem néztem. A fejem enyhén jobbra billent,  és meghallottam a pille kiáltásának 
zengő, surrogó hangját. Északkelet felől hangzott,  és közeledett.  Amikor sikerült 
meghatároznom az irányt,  hihetetlen mennyiségű hangot fogott  fel  a  fülem. Azt 
azonban  nem  ismertem  fel,  vajon  a  korábban  hallott  hangok  emlékei 
visszhangzanak-e bennem, vagy valóságos hangok.

A hegyvonulat göröngyös nyugati lejtőjén tartózkodtunk. Északkeletre ligeteket 
és  hegyi  bozót  foltjait  láttam.  A fülem elkapott  egy  hangot  abból  az  irányból: 
mintha valami súlyosan mozogna a sziklák mögött, vagy a sziklákon.

Nestort  és  Pablitót  vagy  a  mozdulataim  riasztották  meg,  vagy  ők  maguk  is 
hallották a hangokat.  Szerettem volna megkérdezni  őket,  de nem mertem; vagy 
inkább nem akartam, és nem tudtam megtörni a tigyelmemet.

Amikor a hang hangosabbá és közelibbé vált, Nestor és Pablito még közelebb 
húzódtak  hozzám.  Láthatóan  Nestorra  hatott  erősebben;  megállíthatatlanul 
reszketett.  Aztán remegni és rázkódni  kezdett  a  bal  karom; az akaratomtól  füg-
getlenül  felemelkedett,  majdnem  az  arcom  szintjére,  és  egy  bokrokkal  benőtt 
területre  mutatott.  Vibráló  hangot  vagy  ordítást  hallottan;  ismerősen  csengett. 
Évekkel ezelőtt hallottam egy pszichotropikus növény hatása alatt. A bokrok között 
hatalmas  fekete  árnyék  sötétlett.  Mintha  maguk  a  bokrok  váltak  volna  egyre 
sötétebbé, amíg egyetlen, áthatolhatatlan, baljós feketeséggé nem olvadtak össze. 
Az árnynak nem volt meghatározott formája, de mozgott; lélegzett. Hátborzongató 
sikolyt  hallottam,  ami  összevegyült  Pablito  és  Nestor  félelemkiáltásaival;  és  a 
fekete árnyék felénk röppent.



Nem tudtam megőrizni a nyugalmamat. Valami elakadt bennem. Az alak először 
fölöttünk  lebegett,  aztán  körülfolyt  minket.  Elhomályosult  körülöttünk  a  fény, 
mintha lenyugodott  volna a nap. Éreztem Nestor és Pablito fejét a hónom alatt; 
ösztönös  védelmező  mozdulattal  a  fejük  fölé  emeltem  a  karom,  és  jóllehet 
mindketten  magasabbak  voltak  nálam,  úgy  tűnt,  mintha  egyszeriben 
összezsugorodtak  volna;  a  lábukat  behajlítva,  a  hátukat  meggörbítve,  elfértek  a 
karom alatt.  Don Juan és don Genaro állt  előttünk. Don Genaro szeme fénylett, 
mint a macska szeme éjjel. Don Juan szeme ugyanígy izzott. Még soha nem láttam 
ilyennek don Juan tekintetét. Igazán lenyűgöző látványt nyújtott, don Genarónál is 
bámulatosabbat.  Fiatalabbnak  és  erősebbnek  látszott  a  szokásosnál.  Ahogy 
elnéztem  őket,  ismét  elfogott  az  az  őrjítő  érzés,  hogy  nem  hozzám  hasonló 
emberek.Pablito és Nestor halkan nyöszörögtek. Aztán don Genaro közölte, hogy 
szakaszott olyanok vagyunk, mint a szentháromság: én vagyok az Atya, Pablito a 
Fiú és Nestor a Szent lélek. Don Juan és don Genaro harsogva nevettek, Pablito és 
Nestor megfélemlítetten és alázatosan mosolyogtak.

Don  Genaro  azzal  folytatta,  hogy  jobb  lenne,  ha  valahogy  kicsomóznánk 
magunkat, mert az ölelés csak férfi és nő között megengedhető; legfeljebb még, 
tette hozzá, a térti és a csacsija között.

Don Genaro biccentett  Pablitónak és Nestornak, don Juan pedig nekem, hogy 
kövessem őket. Nestor vette át a vezetést, ülőhelyet mutatott nekem, egy másikat 
Pablitónak.  Egyvonalban  telepedtünk  le,  hozzávetőleg  ötven  yardnyira  attól  a 
helytől,  ahol  don  Juan  és  don  Genaro  mozdulatlanul  álltak  a  szikla  lábánál. 
Miközben mereven néztem őket,  akaratlanul  is  életlenre  állitottam a tekintetem. 
Tudtam, hogy bandzsítok is, mert négyet láttam belőlük. A bal szemem képe don 
Juanról átfedte a jobb szemesiben keletkezett képet don Genaróról; az összeolvadás 
ereményeként  egyetlen  opálos  ragyogású  lényt  láttam don Juan  és  don Genaro 
között.  Nem  ember  volt,  legalábbis  nem  olyan  ember,  amilyennek  hétköznapi 
körülmények között látom az embereket. Leginkább fehér tűzlabdára emlékeztetett; 
és mintha fénylő fonalak borították volna. Megráztam a fejem; a kettős képmás 
elillant,  ám  don  Juan  és  don  Genaro  továbbra  is  fénylénynek  látszottak,  két 
különös,  hosszúkás,  fénylő alaknak.  Mintha opálfényű rögbilabdák lettek  volna, 
melyeket önmagukban is fénylő fonalak hálóznak be.

A két fénylény reszketett; pontosabban azt láttam, hogy reszketnek a fonalaik, 
aztán a két alak kiröppent a látóteremből. A szikla tetejéről kilövellő hosszú szál - 
fénysugár, vagy fénylő fonal - rántotta magával őket. A szememmel és a testemmel 
egyszerre érzékeltem a mozgássort.



Felfedeztem  észlelésem  mérhetetlen  megváltozását  is,  de  képtelen  voltam 
eltöprengeni a miértjén és a hogyanján, mint szokásosan tettem volna.

Ilyenformán tudatában  voltam annak,  hogy  egyenesen  a  szikla  lábára  nézek, 
mégis don Juant és don Genarót látom a csúcson, mintha negyvenöt fokos szögben 
pillantanék fölfelé.

Kívántam, hogy féljek, esetleg fedjem el az arcon, és zokogjak egyáltalán, hogy 
a megszokott  érzelmi válaszoknak megfelelően cselekedjek. A vágyaim azonban 
nem  öltöttek  ismerős  gondolati  formát,  ilyentormán  nem  is  keltettek  bennem 
hasonló értékű választ.

Don  Juan  és  don  Genaro  lepuffantak  a  földre.  Tudtam,  hogy  megtették,  a 
zuhanás megsemmisítő érzéséből, ami a gyomromba sajdult.

Don Genaro ott maradt, ahol földet ért, de don Juan hoznánk ballagott, és helyet 
foglalt  a  jobb  oldalamon,  némileg  mögöttem.  Nestor  összekuporodott;  lába  a 
gyomrának  nyoniódott,  állát  összekulcsolt  tenyerén  nyugtatta,  míg  az  alkarját 
támasztékként  nyugtatta  a  combján.  Pablito  cnyhén  előregörnyedve  ült,  kezét  a 
gyomrára szorította. Akkor vettem észre, hogy köldököm tájékán keresztbe tettem 
az alkaromat, és szorosan kapaszkodom magamba. Olyan erősen ínarkoltatn, hogy 
belefájdult az oldalam.

Don Juan száraz mormolással utasított mindannyiunkat:

- Figyeljétek a naguált. Szabaduljatok meg minden gondolattól és szótól.

Ötször-hatszor  megismételte  a  parancsot.  Különösen,  ismeretlenül  kopogott  a 
hangja; a gyík  pikkelycinek érzetét keltette bennem. Ez a hasonlat is érzés volt, 
nem tudatos gondolat.  Minden egyes szava horzsolt,  mint  a pikkelyek.  Különös 
ritmus kísérte őket; tompán szóltak, szárazon, mint a halk köhögés; ellenállhatatlan 
paranccsá összeálló ritmikus mormogás.

Don Genaro mozdulatlanul állt. Ahogy bámultam, akaratlanul is bandzsítottam. 
Ekkor ismét észrevettem don Genaro testében a különös fényességet.  A szemem 
kezdett becsukódni; vagy könnyezni? Don Juan sietett a segítségemre. Ránk szólt, 
hogy ne  bandzsítsunk.  Enyhe,  de  határozott  ütést  éreztem a fejemen;  don Juan 
nyilván eltalált  egy kaviccsal. Meg is pillantottam a kavicsot,  ahogy néhányszor 
megpattan ínellettem a köveken. Nestort és Pablitót is eltalálhatta; halottam, ahogy 
a kavicsok pattognak a sziklákon. Don Genaro különös táncoló testtartást vett fel. A 
térdét mcgroggyantotta, a karját kitárta, az ujjait széttárta, mint aki forogni készül; 
és valóban tett is egy fél fordulatot, aztán felfelé kezdte húzni valami. 



Az a világos benyomásom támadt, hogy valamiféle óriáshernyó fonala emelte fel 
a  szikla  tetejére.  Mozgásának észlelése a látási  és a  testi  érzetek legkülönösebb 
keverékéből  adódott.  Félig  láttam,  félig  éreztem  a  repülését,  és  láttam,  vagy 
éreztem  még  valamit:  egy  fonalat,  vagy  csaknem  teljesen  észrevehetetlen 
fényszálat. Nem abhan az értelemben láttam felfelé szállni, ahogy a madár röptét 
követném a  tekintetemmel.  A mozgása  nem a  szokványos  egymásra  következő 
mozdulatsorból állt  össze. Fel sem kellett  emelnem a fejem, hogy megtartsam a 
látóteremben.  Láttam,  hogy  a  fonal  felfelé  húzza,  aztán  éreztem a  mozgását  a 
testemben - vagy a testemmel -, és a következő pillanatban a sziklafal tetején állt, 
több száz láb magasan.

Néhány  perc  múlva  levetette  magát.  Éreztem  a  zuhanását,  és  akaratlanul 
felnyögtem.

Háromszor ismételte  meg ezt az elképesztő mutatványt,  és közben hallatlanul 
érzékennyé  vált  az  észlelésem.  Az  utolsó  szökkenésekor  felfedeztem  a  teste 
középső tájékáról  kisugárzó szálakat  vagy fonalakat;  attól  függően,  hogy felfelé 
készült emelkedni vagy lefelé ereszkedni, a fonalak felfelé, illetve lefelé hajlottak.

A negyedik szökkenése után don Genaro letelepedett Pablito és Nestor mögé, és 
don  Juan  lépett  a  helyére.  Egy  ideig  mozdulatlanul  állt.  Don  Genaro  rövid 
utasításokat  adott  Pablitónak  és  Nestornak,  de  nem  értettem,  mit  mond.  Egy 
pillantást vetettem feléjük, és láttam, hogy utasítására mindketten egy-egy követ 
szorítanak a köldökük tájékára.  Azon tűnődtem, így kellene-e tennem nekem is, 
amikor don Genaro odaszólt,  hogy ez az óvintézkedés rám nem vonatkozik,  de 
tartsak egy követ a kezem ügyében, arra az esetre, ha rosszul lennék; majd előre 
bökött  az  állával,  hogy  figyeljek  don  Juanra,  és  valami  érthetetlent  mondott; 
megismételte, és bár ezúttal sem értettem a szavait, tudtam, hogy lényegében don 
Juan  korábbi  figyelmeztetéseit  ismétli.  Valójában  nem is  számítottak  a  szavak; 
elegendőnek bizonyult a ritmus és a monoton hangszín. Mi több, bizonyos voltam 
benne,  hogy  ez  a  különös  nyelv  a  spanyolnál  jobban  illeszkedik  a  szaggatott 
ritmushoz.

Don Juan pontosan azt tette, amit eleinte don Genaro, ám aztán nem szökkent 
fel, hanem megfordult a levegőben, mint egy szaltózó tornász. Félig tudatosan arra 
számítottam,  hogy  ismét  földet  ér,  de  nem így  történt;  továbbra  is  néhány  láb 
magasan forgott. Hamarosan lassult a forgása. Észrevettem, hogy don Juan teste, 
akárcsak előzőleg don Genaróé, fonalszerű fényeken függ. Lassan pörgött, mintha 
az  lenne  a  szándéka,  hogy  alaposan megfigyelhessük.  Majd  emelkedni  kezdett, 
amíg el  nem érte  a sziklafal  tetejét.  Úgy lebegett,  mintha egyáltalán  nem lenne 
súlya; a súlytalanság állapotában lebegő űrhajós képét idézte.



Elszédültem,  és  mintha  erre  kezdett  volna  nagyobb  sebességgel  pörögni. 
Távolodott  a  sziklától,  és  ahogy  növekedett  a  sebessége,  végképp  elfogott  a 
hányinger.  Felkaptam egy követ,  és  gyorsan a  gyomromra szorítottam,  amilyen 
erősen csak tudtam, és ez valamelyest  lecsillapított.  Ez a kis közjáték némiképp 
kizökkentett.  Bár  egyetlen  pillanatra  sem  vettem  le  a  tekintetem  don  Juanról, 
megtört az összpontosításom. Mielőtt a kőért nyúltam volna, lebegő teste sebessége 
elmosódottá  tette  az  alakját:  inkább  forgó  koronghoz,  majd  forgó  fényhez 
hasonlított. Miután a követ a gyomromra helyeztem, csökkent a sebessége; olyan 
volt, mint egy ide-oda libbenő kánya.

A kánya mozgása, ha lehet, még nyugtalanítóbban hatott rám. Rosszul lettem. 
Hallottam a madár szárnyainak a csapkodását, és pillanatnyi bizonytalanság után 
világosan tudtam, hogy véget ért az esemény.

Olyan rosszul éreztem magam, és annyira kimerültem, hogy lefeküdtem. El is 
bóbiskolhattam,  és  arra  nyitottam  ki  a  szemem,  hogy  Pablito  rázza  a  karom. 
Kétségbeesetten  figyelmeztetett,  hogy  nem  szabad  elaludnom,  mert  akkor 
mindannyian  meghalunk.  Erősködött,  hogy  ebben  a  pillanatban  indulnunk  kell, 
akkor is, hacsak négykézláb tudjuk vonszolni magunkat. Ő is kimerültnek látszott. 
Meglepődtem;  arra  készültem,  hogy  itt  fogjuk  tölteni  az  éjszakát.  De  még 
ijesztőbbnek találtam azt a kilátást, hogy a sötétben elbotorkáljunk a kocsimhoz, és 
igyekeztem  meggyőzni  az  álláspontomról  Pablitót,  aki  láthatóan  egyre  inkább 
kétségbeesett. Nestor teljesen magába süppedt.

Pablito végül leült, mint aki felkészült a legrosszabbra. Igyekeztem rendezni a 
gondolataimat. Addigra leszállt a sörétség, bár ahhoz még elég világos volt, hogy 
lássuk  a  körülöttünk  heverő  köveket.  Megnyugtatott  a  tökéletes  csendesség. 
Teljesen  átadtam magam  a  pillanat  nagyszerűségének,  hirtelen  azonban  nagyot 
szökkentem,  amikor  távoli  ágreccsenés  ütötte  meg  a  fülemet.  Ónkéntelenül 
Pablitóhoz fordultam; úgy viselkedett, mint aki tudja, mi történt velem. Szó nélkül 
felsegítettük Nestort, és magunkkal vonszoltuk. Úgy látszott, csak ő ismeri az utat, 
és időről időre rövid utasításokkal irányított.

De  akkor  már  nemigen  érdekelt,  mit  teszünk.  A figyelmem  a  bal  fülemre 
összpontosult, ami mintha függetlenítette

volna  magát  tőlem,  arra  késztetett,  hogy  olykor  megtorpanjak,  és  a 
körbehallgatózzak.  Tudtam,  hogy  valami  irdatlan  jár  a  nyomunkban;  hallottam, 
hogyan morzsolódnak szét haladása közben a kisebb kövek.

Nestor időközben valamelyest visszanyerte az önuralmát, és szaporán lépkedett 
mellettünk, csak néha-néha kapaszkodott Pablito karjába.



Mire  teljesen  besötétedett,  ritkás  kis  ligethez  érkeztünk.  Hirtelen  hangos 
csattanás ütötte  meg a fülemet,  mintha hatalmas ostor vágott  volna végig a fák 
tetején; valamiféle hullámzást éreztem a fejem fölött.

Pablito és Nestor felsikoltottak, és teljes sebességgel igyekeztek minél távolabb 
kerülni.  Meg akartam állítani  őket;  nem voltam meggyőződve róla,  hogy velük 
tudok rohanni a sötétben. Abban a pillanatban azonban súlyos zihálást hallottam a 
hátam mögött,  és forró lélegzetet éreztem a nyakamban. Elmondhatatlan félelem 
lett úrrá rajtam.

Együtt futottunk a kocsiig; Nestor mutatta az utat, inkább a megérzéseire és az 
ösztöneire hagyatkozva.

Arra gondoltam, haza kellene vinnem őket, aztán elhajtanom az első szállodáig. 
A világ minden kincséért sem mentem volna el don Genaro házába; Nestor azonban 
nem  volt  hajlandó  kiszállni  a  kocsiból,  ahogy  Pablito  sem.  Végül  Pablitónál 
kötöttünk ki. Elküldte Nestort sörért és kóláért, míg az anyja és a húgai ennivalót 
készítettek.  Nestor  elsütött  egy tréfát  arról,  hogy ha  Pablito  legidősebb húga is 
elkísérné, akkor annak tenné ki magát, hogy megtámadná a környék összes kutyája 
és részegese.  Pablito  nevetett,  és  közölte  velem, hogy nem sokat  tehet  az ilyen 
ugratások ellen, mert megbízták Nestor felügyeletével.

- És ki bízott meg vele? - kérdeztem.

- Természetesen az erő! - vágta rá. - Régebben Nestor idősebb volt nálam, de 
Genaro csinált vele valamit, és most sokkal fiatalabb. Te is észrevetted, igaz?

- És mit csinált vele don Genaro? - érdeklődtem.

-  Elérte,  hogy ismét  gyerek legyen.  Túlságosan fontoskodó és nehézkes volt. 
Meghalt volna, ha nem fiatalodik meg!

Volt valami lefegyverzően őszinte és megnyerő Pablitóban. Elsöprő erővel hatott 
rám a magyarázat egyszerűsége.



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Nestor valóban fiatalabb lett, és nem csak úgy csinált, mintha fiatalabb lenne, 
hanem valóban úgy viselkedett, mint egy ártatlan gyermek. Minden kétely nélkül 
tudtam, hogy őszintén úgy is érzett.

Gondot viselek rá - folytatta Pablito. - Genaro azt mondja, hogy megtiszteltetés 
gondot viselni egy harcosra. Nestor pedig nagyszerű harcos.

Ragyogott a szeme, akárcsak don Genaróé. Lelkesen meglapogatta a hátamat, és 
felkacagott.

- Légy jó hozzá, Carlitos - mondta. - Légy jó hozzá!

Erőt vett rajtam a fáradtság. Különös, boldogsággal teli  szomorúság fogott el. 
Megmondtam Pablitónak, hogy ahonnan én jövök, ott az emberek ritkán viseltetnek 
jóindulattal egymás iránt.

- Tudom - mondta együttérzően. - Ezzel én is így voltam valamikor. De most már 
harcos vagyok, és megengedhetem magamnak, hogy jó legyek hozzájuk.

Késő délelőtt don Genaro házában találtam don Juant. Üdvözöltem.

- Hé, mi történt veled? Egész éjszaka vártunk Genaróval - mondta.

Tudtam,  hogy  viccel.  Valósággal  repestem.  Arra  készültem,  hogy  nem fogok 
kitérni az előző napi eseményekre, abban a pillanatban azonban leküzdhetetlennek 
bizonyult a kíváncsiságom, és don Juant elhalmoztam a kérdéseimmel.

-  Ó,  egyszerű  szemléltetés  volt;  mindazoknak  a  dolgoknak  a  szemléltetése, 
amiket  tudnod  kell,  mielőtt  megkapod  a  varázslók  magyarázatát.  A  tegnapi 
tettedből Genaro érzi, elegendő erőt halmoztál fel. Nyilvánvalóan követted a taná-
csait. Végre hagytad, hogy az észlelés kitárja szárnyát. Mindent felfogtál a naguál 
jövés-menéséből; más szóval,  láttál.  És ami még  a látásnál  is fontosabb, sikerült 
megingathatatlanul  figyelned  a  naguálra.  És  ez  vezet  el  a  varázslók  magya-
rázatához.  Egy  időben  kapjátok  meg  Pablitóval.  Ez  az  erő  ajándéka  az  ilyen 
nagyszerű harcosnak.

Úgy látszott, ennyit akart mondani. Don Genaro felől érdeklődtem.

- Itt  van a közelben - mondta. - A bokrok közé ment,  hogy megremegtesse a 
hegyeket.

Abban a pillanatban távoli morajlást hallatszott.



Don Juan rám nézett és felnevetett.

Leültetett és megkérdezte, ettem-e. Ettem, így kezemben a jegyzettömbömmel 
don Genaro kedvenc helyére vezetett,  egy nagy sziklához a ház nyugati oldalán, 
kilátással a mély szurdokra.

- Szükségem lesz a figyelmedre - közölte. - Abban az értelemben, ahogy a harcos 
érti  a  figyelmet:  valódi,  maradéktalan  felfüggesztődés,  hogy  teljes  egészében 
átjárhasson a  varázslók  magyarázata.  Feladatod  végéhez  közeledünk;  megkaptál 
minden szükséges utasítást,  és most  meg kell  állnod,  hogy visszatekints  és újra 
végiggondold a lépéseidet.  A varázslók szerint ez az egyetlen mód véglegesíteni 
azt,  amivel  az  ember  gyarapodott.  A te  erő-helyeden  szerettem  volna  mindezt 
elmondani,  de Genaro a  jótevőd,  és  ebben a  döntő pillanatban kedvezőbb lehet 
számodra.

Az én  erő-helyemet,  az észak-mexikói sivatag egyik dombjának tetejét évekkel 
azelőtt mutatta meg, és adta nekem.

- Ügy figyeljek rád, hogy ne is jegyzeteljek? - érdeklődtem.

- Nos, ezt bizony nem könnyű megoldani - vakarta meg a halántékát. - Egyfelől a 
maradéktalan  figyelmedre  van  szükség,  másfelől  viszont  nyugodtnak  és 
magabiztosnak is kell lenned. Márpedig csak akkor nyugszol meg, ha írsz, tehát itt 
az ideje, hogy összeszedd minden személyes erődet, és végrehajtsd azt a lehetetlen 
feladatot: hogy légy önmagad, anélkül, hogy önmagad volnál.

A combjára csapott, és felkacagott.

- Már mondtam, hogy én a tonálodat  szolgálom, Genaro pedig  a naguálodat -  
folytatta.  -  Az  én  kötelességem az  volt,  hogy  segítselek  minden,  a  tonáloddal  
kapcsolatos ügyben, és mindaz, amit veled vagy neked tettem, a tonálod szigetének 
kitakarítása  és  átrendezése érdekében  történt.  Tanítódként  az  a  feladatom.  A 
jótevőd, Genaro feladata, hogy bemutassa neked a naguált, és megmutassa a hozzá 
vezető utat.

- Mit értesz a tanúi szigetének kitakarításán és átrendezésén? -- kérdeztem.

- A legteljesebb változást, amiről találkozásunk első pillanatától kezdve beszélek 
neked - jelentette ki. - Számtalan szor figyelmeztettelek, hogy a lehető legnagyobb 
változásra van szükséged, ha sikerrel akarsz járni a tudomás útján. Ez a változás 
nem  a  modor,  vagy  a  viselkedés,  vagy  a  szemléletmód  megváltozása;  ezt  a 
változást a  tonalod  szigetének az átalakulása vonja maga után. És végrehajtottad 
ezt a feladatot.



- Gondolod, hogy megváltoztam? - tudakoltam.

Tétovázott, aztán harsányan felnevetett.

-  Ugyanolyan ostoba vagy,  mint  voltál -  mondta derűsen.  -  És mégsem vagy 
ugyanaz. Érted, mire gondolok?

Csúfolódott a jegyzetelésemen, és hozzátette, igencsak hiányolja don Genarót, 
aki  módfelett  élvezné  azt  a  képtelenséget,  hogy  valaki  lejegyzi  a  varázslók 
magyarázatát.

-Ilyenkor a tanító rendszerint azt mondja a tanítványának, hogy megérkeztek az 
utolsó keresztúthoz - folytatta. - Ez azonban félrevezető. Véleményem szerint nincs 
utolsó  keresztút;  semmihez  nincs  utolsó  lépés.  Minthogy  nincs  utolsó  lépés 
semmihez,  mint  fénylényeknek,  nincs  semmi  titokzatosság  sorsunk  bármely 
részével kapcsolatban. A személyes erő dönti el, ki tud és ki nem tud hasznot húzni 
a  kinyilatkoztatásból;  az  én  tapasztalatom  az  embertársaimmal  azt  bizonyítják, 
hogy nagyon keveseknek áll szándékában odafigyelni; és azon kevesek közül, akik 
figyelnek, még kevesebben akarnak a hallottak szerint cselekedni; és azok közül, 
akik hajlandók cselekedni, még kevesebbnek van elegendő személyes ereje, hogy a 
hasznára  legyen  a  cselekedeteivel.  Így  hát  a  varázslók  magyarázata  kilép  a 
titokzatosságból, gyakorlat és szokás lesz, végső soron ugyanolyan, mint minden 
más szokás.

Mindenesetre  már  ismered  a  tanúit  és  a  naguált;  ezek  alkotják  a  varázslók 
magyarázatának  a  lényegét.  Ez  a  tudás  meglehetősen ártalmatlannak látszik.  Itt 
ülünk, ártatlanul beszélgetünk róluk, mintha egészen közönséges társalgási témák 
volnának. Nyugodtan írsz, mint ahogy éveken át tetted. Az egész környéken teljes a 
nyugalom. Kora délután van,  süt a nap, és védelmezőn ölelnek körül a hegyek. 
Nem  kell  varázslónak  lenni  ahhoz,  hogy  rájöjjünk,  ez  a  Genaro  erejét  és 
feddhetetlenségét hirdető hely a legmegfelelőbb háttér az ajtó kinyitásához; mert 
pontosan  ezt  teszem  ma,  kinyitom  neked  az  ajtót.  De  mielőtt  tovább 
merészkednénk,  úgy  tisztességes,  ha  figyelmeztetlek.  A  tanítónak  kötelessége 
komolyan beszélni  és figyelmeztetni  a  tanítványát,  hogy ennek a pillanatnak az 
ártatlansága és szelídsége csak délibáb; hogy feneketlen mélység nyílik előtted, és 
ha egyszer kinyílik az ajtó, akkor soha többé nem Lehet bezárni.

Szünetet tartott. Derűs és boldog voltam; lélegzetelállító kilátás nyílt don Genaro 
elkötelezettségének helyszínéről. Don Juannak igaza volt; elképzelni sem lehetett 
gyönyörűbb  napot  és  vidéket.  Igyekeztem  ugyan  komolyan  venni  a  fi-
gyelmeztetéseit,  de  a  körülöttem  honoló  békesség  láttán  egyre  inkább 
reménykedtem, hogy talán csak jelképes veszélyekről beszél.



Hirtelen megszólalt.

-  A  kemény  tanulás  évei  csak  előkészületet  jelentenek  a  harcos  pusztító 
találkozásához a ...

Ismét szünetet tartott, hunyorogva rám nézett és nevetgélt.

- ... bármivel, ami ezen a ponton túl fekszik - mondta.

Kértem, magyarázza meg, mire gondol.

- Rettenetes a varázslók magyarázata, amit talán éppen magyarázatnak lehet a 
legkevésbé  nevezni  -  mondta.  -  Ártalmatlannak  és  vonzónak  látszik,  de  amint 
kitárulkozik neki a harcos, olyan ütést visz be, amit senki nem tud kivédeni.

Hangos hahotára fakadt.

-  Úgyhogy  készülj  fel  a  legrosszabbra,  de  ne  kapkodj,  és  ne  ess  pánikba!  - 
folytatta. - Nincs időd, mégis az örökkévalóság vesz körül. Micsoda ellentmondás 
az értelmed számára!

Don  Juan  felállt.  Kezével  kisöpörte  a  törmeléket  egy  sima,  tál  alakú 
mélyedésből, és hátával a sziklának dőlve elhelyezkedett, arccal északnyugat felé. 
Mutatott egy másik helyet, ahol én is kényelmesen ülhetek. Balra voltam tőle, és 
ugyancsak északnyugat felé néztem. Derűs nyugalom és biztonságérzet töltött el. A 
szelíd szellő kellemesen enyhítette a délutáni nap hőségét. Levettem a kalapomat, 
de don Juan ragaszkodott hozzá, hogy a fejemen hagyjam.

- Most abba az irányba nézel, ahol a te erő-helyed fekszik - mondta. - Az is olyan 
támasz, ami megóvhat. Márpedig ma minden használható támaszra szükséged van; 
és a kalapod is közéjük tartozik.

-  Miért  kell  annyira  vigyáznom,  don  Juan?  Mi  fog  igazából  történni'?  - 
kérdeztem.

-  Az  attól  függ,  van-e  elegendő  személyes  erőd,  hogy  rendíthetetlenül  az 
észlelésed szárnyára összpontosítsd a figyelmedet.

Csillogott a szeme. Soha nem láttam még izgatottabbnak.

Itt  a  megfelelő  alkalom,  folytatta,  a  jótevőm  helyszínén,  hogy  röviden 
összefoglalja  mindazon  lépeseket,  amiket  a  torálom  szigetének  kitakarítása  és 
átrendezése  érdekében  tett.  Ragyogó  és  világos  stílusban  előadott  részletes 
összefoglalója  öt  órát  vett  igénybe.  Mintha leomlott  volna egy gát.  Tökéletesen 
készületlenül ért a feltárulkozása. 



Hozzászoktam, hogy én vagyok az erőszakos kérdezősködő; és hogy don Juan - 
aki mindeddig a vonakodó válaszadó szerepét játszotta -tökéletesen megvilágította 
a  tanítása  lényegét,  legalább  olyan  meghökkentő  volt,  mint  amikor 
Mexikóvárosban öltönyben jelent  meg.  Előadói  készsége,  drámai időzítése  és  a 
szavak megválogatása rendkívüli hatást gyakorolt rám, így eszembe sem jutott a 
szokásos,  egyoldalú  ésszerűséghez  ragaszkodó  magyarázatokon  töprengenem. 
Kijelentette,  hogy  ilyenkor  a  tanítónak  különleges  kifejezésekkel  kell  szólni  a 
harcoshoz,  s  ő éppen így beszél  velem; és  mindez csak a  végén nyer  értelmet. 
Szünet nélkül beszélt, amíg be nem fejezte előadását. Minden tudatos erőfeszítés 
nélkül lejegyeztem a szavait.

- Hadd kezdjem azzal, hogy a tanító soha nem keres tanítványokat, és senki nem 
folyamodhat tanításért - mondta. - Mindig valamilyen jel választja ki a tanítványt. 
A harcosnak,  aki  tanítóvá  válhat,  ébernek  kell  lennie,  hogy  az  esély  legkisebb 
morzsáját is elcsíphesse. Láttalak, mielőtt találkoztunk volna; jó tonálod volt, mint 
annak a lánynak, akivel Mexikóvárosban találkoztunk. Ugyanúgy vártalak, ahogy 
arra a lányra vártunk a parkban. A lány elment mellettünk, és ügyet sem vetett ránk. 
Téged  viszont  elhozott  valaki,  aki  összehordott  egy  csomó  ostobaságot,  és 
odébbállt.  Te  ott  maradtál,  rám  néztél,  és  ugyancsak  ostobaságokat  fecsegtél. 
Tudtam, gyorsan kell cselekednem, hogy horogra akadj; neked is valami hasonlót 
kellett tenned, hogy beszélgethess azzal a lánnyal. Én az aktiratommal  ragadtalak 
meg.

Don Juan arra utalt, ahogy rám nézett azon a napon. Rám szegezte a tekintetét, és 
soha  nem  tapasztalt  üresség  vagy  dermedtség  fogott  el.  Nem  találtam  logikus 
magyarázatot  arra az érzésre, és mindig is úgy véltem, hogy az első találkozásunk 
után csak azért mentem vissza meglátogatni, mert megszállottá tett az a pillantás.

- Közvetlen ütést mértem  a tonálodra -  mondta. - Megdermesztettem, amikor 
összpontosítottam rá az akaratomat.

- Hogy csináltad? - kérdeztem.

- A harcos a másik személy jobb szemére irányítja a tekintetét - magyarázta. - 
Ezzel felfüggeszti a belső párbeszédet, és akkor a naguál átveszi az uralmat; ebben 
rejlik a művelet veszélye. Valahányszor  a naguál  feltárulkozik, ha csak egyetlen 
pillanatra is, leírhatatlan érzést tapasztal meg a test. Tudom, hogy végtelen órákon 
át próbáltál  rájönni,  mit  éreztél,  és mindeddig nem jártál  sikerrel.  Ám a lényeg, 
hogy elcsíptelek.

Bevallottam, hogy még mindig emlékszem arra a tekintetre.



- Valójában nem is nézés - mondta. - A szemén át hatolunk a másik személybe, és 
megragadjuk. Ilyenkor ténylegesen azt érzi az ember, hogy megfogott valamit  az 
akaratával.

Megvakarta a fejét, és előrebillentette a kalapját.

- Ezek persze csak szavak - tette hozzá. - Hogy az egészen különleges érzetekről 
is beszélhessünk.

Utasított, hogy hagyjam abba az írást, és nézzek rá, ő megragadja a tonálomat az 
akaratával; ugyanaz az érzés fogott el, mint találkozásunk első napján, és minden 
olyan  alkalommal,  amikor  don  Juan  azt  az  érzést  keltette  bennem,  hogy  a  szó 
legszorosabb és legfizikaibb értelmében megfog a tekintetével.

- Valójában mit csinálsz ilyenkor, don Juan? - kérdeztem.

-  Lehetetlen  pontosan  elmondani-mondta.-  Valamii  előkúszik,  valahonnan  a 
gyomor  alól;  ennek  a  valaminek  aztán  irányt  lehet  szabni,  és  bármire 
összpontosítani.

És  ismét  olyasmit  éreztem,  mintha  puha  csipeszek  akaszkodnának  bizonyos 
meghatározhatatlan részemre.

-  Csak  akkor  sikerül,  ha  a  harcos  megtanulja  összpontosítani  az  akaratát  -  
magyarázta don Juan, miután elfordította a tekintetét. - Nemigen nyílt lehetőséged a 
gyakorlására, ezért nem is bátorítottalak a használatára. A harcos életében eljön a 
pillanat, amikor egyszerűen megtörténik. De miként, azt nem tudjuk.

Elhallgatott, miközben úgy éreztem, hihetetlenül kiélesednek az érzékeim. Don 
Juan hirtelen ismét megszólalt.

A titok  a  bal  szemben  van  -  mondta.  -  Ha  a  harcos  előrehaladt  a  tudomás 
ösvényén, bármit meg tud fogni a bal szenével. A harcos bal szeme rendszerint nem 
is  olyan,  mint  a  másik;  bandzsa  marad,  kisebb  lesz  vagy  nagyobb,  vagy  más 
tekintetben eltérő.

Rám pillantott, és tréfásan úgy tett, mintha a bal szememet vizsgálná. Tettetett 
csalódással megcsóválta a fejét, és kuncogott.

-  Ha már  elkaptuk  a  tanítványt,  kezdődik a  képzés  -  folytatta.  -  A tanítónak 
először azt kell bemutatnia, hogy a világ - amilyennek látjuk, és amiben eszükbe 
sem jut kételkedni - csak egy nézőpont a számtalan közül, a világ egyik leírása; a 
tanító minden erőfeszítése arra irányul, hogy ezt bebizonyítsa a tanítványnak. 



Csakhogy éppen ezt a legnehezebb elfogadni; önelégülten beleragadunk a saját 
látásmódunkba, ami arra késztet minket, hogy úgy érezzünk és úgy tegyünk, mint-
ha  mindent  tudnánk  a  világról.  A tanítónak  a  legelső  tettétől  az  a  célja,  hogy 
megszüntesse  ezt  a  látásmódot.  A  varázslók  ezt  hívják  a  belső  párbeszéd 
felfüggesztésének,  és  meggyőződésük,  hogy  ez  a  legfontosabb,  amit  meg  kell 
tanítaniuk.

- Nem elég csak vágyakozni a már a bölcsőtől tanult látásmód megszüntetésére. 
Tenni  is  kell;  ezt  a  gyakorlati  feladatot  nevezik  a  járás  helyes  módjának. 
Ártalmatlannak és értelmetlennek látszik; ahogy minden más, aminek önmagában 
is van ereje, a helyes járásmód sem kelti fel a figyelmet. Hosszú éveken át csak 
valamiféle furcsa viselkedésnek tartottad. A legutóbbi időkig eszedbe sem jutott, 
hogy ez a belső párbeszéd felfüggesztésének a leghatékonyabb módja.

- Hogyan függeszti fel a helyes járásmód a belső párbeszédet? - érdeklődtem.

- Ez a járás átitatja a tonált - mondta. - Elárasztja. Tudod, a tonálnak a teremtésre 
kell fordítania a figyelmét. Ez az a figyelem, ami mindenekelőtt megteremti a világ 
rendjét;  a tonálnak tehát figyelemmel kell lennie a világ alkotóelemeire is, hogy 
belső párbeszédként fenntarthassa a világ látásmódját.

Azt  mondta,  hogy  a  helyes  járásmód  végső  soron  ravasz  fogás.  Az  ujjai 
behajlításával a harcos először a karjára vonja a figyelmet; és amikor úgy pillant a 
világra, hogy semmire nem néz közvetlenül, hanem tekintetével egyszerre felöleli a 
lábától  induló  és  a  horizont  fölött  végződő  vonalat,  a  szó  szoros  értelmében 
elárasztja  adatokkal  a  tonálját.  A  tonál  képtelen  beszélgetni  önmagával,  ha 
megszakad a közvetlen kapcsolata a leírásának az alkotóelemeivel, és ilyenformán 
elcsendesedik az ember.

Don  Juan  elmagyarázta,  hogy  egyáltalán  nem  fontos  az  ujjak  helyzete,  az 
egyetlen szempont az, hogy a kar felé forduljon a figyelem; ezt érjük el az ujjak 
szokatlan beállításával, és az a lényeges, hogy az életlenre állított tekintet hogyan 
észlel és fog fel mérhetetlen mennyiségű jellegzetességet a világról, anélkül, hogy 
tudatosulnának. Hozzátette, hogy ebben az állapotban a szem olyan részleteket is 
felfedez, melyek a szokványos látás számára túlságosan röpkék.

- A helyes járásmód mellett - folytatta don Juan - a tanítónak meg kell tanítania a 
tanítványát  egy  még  nehezebben  megfogható  lehetőségre:  hogy  az  eredmény 
elvárása nélkül cselekedjünk - cselekedni magáért a cselekvés kedvéért. Nem túlzás 
azt állítani, hogy a tanító sikere attól függ, milyen jól vezeti be a tanítványát ebbe a 
különleges összefüggésbe.



Megjegyeztem,  nem emlékszem hogy  kifejtette  volna  a  cselekvés  magáért  a  
cselekvés  kedvéért  elvet;  csak az  időnként  elejtett,  de  nagyon tágan  értelmezett 
magyarázatait tudom felidézni erről.

Nevetett; lám, közölte, olyan finoman járt el, hogy mindeddig nem is tudatosult 
bennem.  Aztán  azokra  a  képtelen  feladatokra  emlékeztetett,  amikkel  bőségesen 
ellátott,  valahányszor  nála  jártam;  különféle  mintákat  kirakni  a  tűzifából,  az 
ujjammal  a  földre  rajzolt  koncentrikus  körökkel  bekeríteni  a  házát,  a  törmelék 
elsöprése egyik helyről a másikra, és így tovább. Hasonlókat otthon is végre kellett 
hajtanom, például  fekete sapkát  viselnem, vagy előbb a  bal  cipőfűzőmet  kellett 
bekötnöm, vagy jobbról balra becsatolnom az övemet.

Azért tekintettem ezeket mindig csak tréfának, mert don Juan hangoztatta, hogy 
azonnal feledkezzem meg róluk, amint sikerült szokássá rögzítenem.

Ahogy  felidézte  ezeket  az  egykor  kirótt  feladatokat,  rá  kellett  jönnöm,  hogy 
ezeknek  az  értelmetlen  gyakorlatoknak  a  végrehajtásával  valóban  sikerült 
elfogadtatnia velem a viszonzás vagy eredmény elvárása nélküli cselekvést.

- Ám a varázslók világához a belső párbeszéd felfüggesztése az igazi kulcs - 
mondta.  -  Az össze többi  csak támasz;  az a  feladatuk,  hogy felgyorsítsák  ezt  a 
folyamatot.

Elmondta,  hogy két  alapvető technika segítette  ezt a folyamatot: a  személyes 
történet  eltörlése,  és  az  álmodás.  Emlékeztetett,  hogy  tanítványkodásom  korai 
szakaszaiban  számos  különleges  módszert  ajánlott  a  személyiségem  megvál-
toztatására. Eszembe jutott, hogy mindezt gondosan fel is jegyeztem, aztán évekre 
megfeledkeztem róluk, amíg rá nem ébredtem a jelentőségükre. Ezek a módszerek 
eleinte  mérhetetlenül  hóbortosnak  tűntek  ahhoz,  hogy  elvezessenek  a  kitűzött 
célhoz.

Don Juan magyarázata szerint abban áll a tanító művészete, hogy a tanítvány 
figyelmét elterelje a fő témákról. Így sajátíttatta el velem a leglényegesebb pontot 
is: az eredmény elvárása nélküli cselekvést.

Elmondta, hogy ugyanígy irányította az érdeklődésemet a  látás  fogalmára, ami 
kimondatlanul a naguállal való közvetlen foglalkozást jelenti; márpedig éppen ezt 
célozza a tanítások egésze, önálló feladatként azonban teljesíthetetlen volna.

- És miben állt a becsapásom'? - kérdeztem.



- A varázslók meg vannak győződve róla, hogy mindannyian fajankók vagyunk - 
felelte derűsen. - Soha nem mondanánk le önként az irányításunkról, ilyenformán 
rá kell szedni minket.

Magyarázata  szerint  azzal,  hogy  egy  hamis  feladatra,  a  látás  megtanulására 
összpontosította  a  figyelmemet,  két  célt  sikerült  elérnie.  Először  felvázolta  a 
közvetlen találkozást a naguállal, anélkül, hogy említést tett volna róla, másodszor 
pedig  rávett  arra,  hogy  éppen  a  tanításai  lényegét  tekintsem  mellékesnek.  A 
személyes történet eltörlését és az álmodást nem is tartottam soha olyan fontosnak, 
mint  a  látást,  egyszerűen szórakoztató  tevékenységeknek tekintettem őket.  Még 
arra is gondoltam, hogy ezekhez a gyakorlatokhoz van a legtöbb tehetségem.

- A legtöbb tehetség! - csúfolódott, miután végighallgatta a megjegyzéseimet. - A 
tanárnak semmilyem esélyt nem szabad elszalasztania. Már mondtam, hogy helyes 
volt a sejtésed: becsaptalak. Csak abban tévedtél, hogy nem az értelmedet akartam 
bolonddá tenni, mint hitted. A becsapás azt jelentette, hogy a helyzettől függetlenül 
eltereljem, vagy csapdába ejtsem a figyelmedet.

Rám bandzsított, és széles mozdulattal felölelte az egész világot körülöttünk.

- Mindennek a titka az ember figyelme - mondta.

- Ezt hogy érted, don Juan?

- Mindez csak a figyelmünk miatt létezik. Ez a szikla, amin ülünk, csak azért 
szikla,  mert  arra  kényszerülünk,  hogy  mint  sziklának  szenteljük  neki  a 
figyelmünket.

Kértem, hogy fejtse  ki  bővebben ezt  az  elképzelést.  Nevetett,  és  vádlón rám 
emelte az ujját.

- Összefoglalót tartok - mondta. - Később visszatérünk rá.

Az  elterelő  hadművelete  jóvoltából  módfelett  kezdett  érdekelni  a  személyes 
történetem  eltörlése  és  az  álmodás.  Elmondta,  hogy  végletesen  pusztító  lenne 
ennek a két eljárásnak a hatása, ha a maguk teljességében gyakorolnánk, és az adott 
pillanatban ahhoz fűződött elsődleges érdeke - mint minden tanítónak -, hogy ne 
engedje semmilyen szélsőségbe belemerülni a tanítványát.

- A személyes történet eltörlése és az álmodás csak segítség lehet - mondta. - A 
mértékletességet és az erőt minden tanítványnak el kell sajátítania. Ezért mutatja be 
a tanító a harcos útját,  illetve él harcosként.  Ez a ragasztó köt össze mindent a 
varázslók  világában.  A  harcos  határozottsága  és  megfontoltsága  nélkül  nincs 
lehetőség a tudomás útjának végigjárására.



Don Juan szerint a harcos útjának tanulása esetében inkább meg kell ragadni a 
tanítvány figyelmét, mintsem eltéríteni; az én figyelmemet azzal kötötte le, hogy 
valahányszor meglátogattam, kizökkentett a szokásos körülményeim közül. Ezt a 
célt szolgálták végeérhetetlen bolyongásaink a sivatagban és a hegyekben; közben 
megszabadultam a kötelékeimtől,  mert  don Juan minden egyes  tettére  feszülten 
kellett figyelnem.

- Mit szólsz, milyen ravasz trükk? - mondta kacagva.

Őszinte  bámulattal  nevettem vele.  Soha  nem gondoltam volna,  hogy  ennyire 
tudatosan járt el.

Aztán  felelevenítette  a  figyelmem  irányítására  és  megragadására  irányuló 
lépéseit.  Amikor  végzett  a  beszámolójával,  hozzátette,  hogy  a  tanítónak 
figyelemmel kell lennie a tanítvány személyiségére,  és az én esetemben különös 
elővigyázatosságra volt szükség, mert erőszakos voltam, és nem sokat haboztam 
volna, hogy öngyilkos legyek kétségbeesésemben.

Micsoda lehetetlen alak vagy, don Juan! - élcelődtem, mire kirobbant belőle a 
nevetés.

Elmagyarázta,  hogy a személyes történet eltörlésére tanított meg három másik 
módszert is. Ezek a következők: az tanhittség elvesztése, a felelősség vállalása és a 
halál tanácsadóként alkalmazása. Szerinte e három módszer üdvös hatása nélkül a 
személyes  történet  elvesztése  megbízhatatlanná,  határozatlanná  és  fölöslegesen 
kétkedővé tenné a tanítványt tanmagával és a tetteivel szemben.

Don Juan  megkért,  áruljam el  neki,  mi  volt  a  legtermészetesebb válaszom a 
feszültség, az elégedetlenség és a csalódás pillanataiban, mielőtt tanítvánnyá lettem 
volna.  Hozzátette,  hogy ő  maga  ilyenkor  dühbe  gurult.  Közöltem,  hogy engem 
pedig elöntött az önsajnálat.

Bár  nem  ébredtél  a  tudatára,  de  sokat  kell  fáradoznod,  hogy  ne  tekintsd 
természetesnek  ezt  az  érzést  - mondta.  -  Már  nem  emlékszel  a  mérhetetlen 
erőfeszítésre, amivel meg kellett alapoznod az önsajnálatodat, mint a szigeted egyik 
jellegzetességét.  Az  önsajnálat  bosszantóan  terhes  megfigyelője  minden 
cselekedetednek.  Mindig a kezed ügyében lapult,  ugrásra  készen,  hogy tanácsot 
adjon. A harcos sokkal illetékesebb tanácsadónak tekinti a halált, mint az önsajnála-
tot  vagy a  dühöt.  Kimondhatatlan  küzdelem árán  tanultad  meg,  hogyan érezzél 
sajnálatot magad iránt. De azt is ugyanígy megtanulhatod, hogyan áll a halálod a 
rendelkezésedre. Tanácsadóként az önsajnálat nem is mérhető a halálhoz.



Aztán  don  Juan  rámutatott  a  változás  fogalmában  rejlő  nyilvánvaló 
ellentmondásra; a varázslók világa egyfelől megköveteli a legteljesebb átalakulást, 
a  varázslók magyarázata  szerint  viszont  a tonál  szigetének egyetlen  eleme sem 
távolítható el.  A változás tehát nem azt jelenti,  hogy bármit is eltörlünk, inkább 
hogy módosítjuk a kijelölt elemek használatát.

-  Vegyük például az önsajnálatot -  mondta.  -  Nincs rá mód, hogy egyszer és 
mindenkorra megszabaduljunk tőle; megszabott helye és jellege van a szigeteden, 
jól felismerhető homlokzata. Így, amint lehetősége nyílik rá, az önsajnálat azonnal 
az  előtérbe  nyomakszik.  Történelme  van;  ha  megváltoztatod  az  önsajnálat 
homlokzatát, azzal kevésbé szembetűnő helyre állítod.

Kértem,  magyarázza  meg ennek a  hasonlatnak  a  jelentését,  különösen  ami  a 
homlokzatok  megváltoztatását  illeti.  Inkább  játéknak  tűnt  számomra,  mint 
kötelességnek.

-  Az  ember  azzal  változtatja  meg  a  homlokzatot,  hogy módosítja  az  elemek 
használatát - felelte. - Vegyük ismét az önsajnálatot. Hasznos számodra, mert vagy 
fontosnak érezted magad és jobb körülményekre, jobb bánásmódra méltónak, vagy 
azért,  mert  vonakodtál  vállalni  a felelősséget a tettekért,  melyek az önsajnálatot 
kiváltó állapotba juttattak, vagy mert visszarettentél, hogy elfogadd a küszöbön álló 
halálod elképzelését, amint a tetteidet figyeli, és tanácsokat ad.

A személyes történet eltörlése és a velejáró három eljárás a varázslók eszköze, 
amellyel megváltoztatják a sziget elemeinek a homlokzatát. A személyes történeted 
eltörlésével például elutasítottad az önsajnálat használatát, mert az arra késztetett, 
hogy fontosnak, felelőtlennek és halhatatlannak érezd magad. Amint módosultak 
ezek az érzések, már nem is érezhettél sajnálatot önmagad iránt.

Ugyanez érvényes a sziget összes többi megváltoztatott alkotóelemére is. E négy 
módszer  használata  nélkül  soha nem sikerült  volna megváltoztatnod őket.  De a 
homlokzatok megváltoztatása csak annyit jelent, hogy az ember másodlagos helyet 
jelöl  ki  a  korábban  fontos  elemeknek.  Az  önsajnálatod  még  mindig  ott  van  a 
szigeteden; ott lapul a háttérben, ahogy jelen volt a küszöbön álló halál elképzelése, 
az alázatosságod és a felelősségvállalásod is, csak nem használtad őket.

Don  Juan  elmondta,  hogy  mindezeket  az  eljárásokat  át  kell  nyújtani  a 
keresztúthoz  érkezett  tanítványnak.  A  tanítvány,  érzékenységétől  függően, 
kétféleképpen  viselkedhet.  Vagy  elfogadja  a  tanítója  által  tett  javaslatokat  és 
ajánlatokat,  és  úgy  cselekszik,  hogy  semmiféle  elvárása  nincs  a  cselekedet 
eredményével kapcsolatban; vagy az egészet bohóságnak tekinti.



Megjegyeztem, hogy engem sokszor zavarba ejtett  a módszerek vagy eljárások 
emlegetése. Egy sor pontos és határozott utasítást vártam, don Juan azonban csak 
homályos javaslatokat  tett;  ezeket  nem tudtam igazán komolyan venni,  illetve a 
megadott feltételekkel összhangban cselekedni.

- Ez volt a tévedésed - mondta. - Akkor kellett döntenem az erő növénycinek a 
használatról. Alkalmazhattad volna az ismertetett négy eljárást a tonálod szigetének 
kitakarítására  ~,  újrarendezésére,  és  elvezettek  volna  a  naguálhoz.  De  nem 
mindegyikünk tud mit kezdeni az ilyen egyszerű javaslatokkal. Minket kettőnket 
például valami más ráz fel; szükségünk van az erő-növényekre.

Csakugyan éveket vett igénybe, amíg rádöbbentem don Juan korai javaslatainak 
a  jelentőségére.  A  pszichotropikus  ,törvények  hatása  elültette  bennem  azt  az 
előítéletet,  hogy ezeknek a használatában rejlik a tanítások lényege. Hosszan élt 
bennem  ez  e  meggyőződés,  és  csak  a  tanítványkodásom  későbbi  szakaszában 
világosodott meg előttem, hogy a varázslók világában a lényeges átalakulások és 
felfedezések mindig a legjózanabb tudatosság állapotában történnek meg.

- Mi történt volna, ha hamarabb komolyan veszem a javaslataidat? - kérdeztem.

- Eljutottál volna a naguálhoz - felelte.

-Jótevő nélkül is eljuthattam voltfa a naguálhoz?

- Az erő a feddhetetlenségednek megfelelően gondoskodik rólad - mondta. - Ha 
komolyan erre a négy eljárásra hagyatkoztál volna, elegendő személyes erőd gyűlik 
össze ahhoz,  hogy jótevőre  találj.  Feddhetetlen  lettél  volna,  és  a  feddhetetlenek 
számára az erő megnyitja a megfelelő utakat. Ez a szabály.

- Miért nem adtál több időt nekem'? - kérdeztem.

- Éppen annyi időd volt, amennyire csak szükséged lehetett. Az erő megmutatta 
nekem az utat. Egyszer azt a feladatot adtam, hogy találd meg a jótékony hatású 
helyedet  a  házam  ajtaja  előtt.  Azon  az  éjszakán,  feszített  körülmények  között 
csodálatos teljesítményt nyújtottál, és reggel elaludtál a különleges kő fölött, amit 
én magam helyeztem oda. Az erő megmutatta nekem, hogy téged könyörtelenül 
sürgetni kell, különben semmit nem teszel.

- A segítségemre voltak az erő-növények? - kérdeztem.

-  Bizonyára  -  mondta.  -  Megnyitottak  azzal,  hogy  megszüntették  a 
világlátásodat.  Ebből  a  szempontból  az  erő-növényeknek  ugyanaz  a  hatása  a 
tonálra,  mint a helyes járásmódnak. Mindkettő adatok tömegével árasztja el, és a 
belső párbeszéd felfüggesztésére kényszeríti. 



A növények  megfelelnek  erre  a  célra,  de  nagyon  pazarlóak.  Kimondhatatlan 
károkat okoznak a testnek.

- Ha tudtad,  hogy ilyen veszélyesek, akkor miért  adtál  nekem olyan sokat  és 
sokszor belőlük? - kérdeztem.

Biztosított  róla,  hogy  az  eljárás  részleteit  maga  az  erő  határozta  meg.  Azt 
mondta, bár a tanítások elvileg minden tanítvány esetében ugyanazokat a dolgokat 
érintik,  a  sorrend eltérő,  és  többször is  kapott  jelzéseket,  melyek szerint  engem 
alaposan meg kell szorongatni, hogy lekössem magam.

- Egy pimasz, elbizakodott, halhatatlan lénnyel foglalkoztam, aki nem tisztelte 
sem az életét, sem a halálát - mondta nevetve.

Felidéztem,  hogy  úgy  beszélt  ezekről  a  növényekről,  mintha  személyiségük 
lenne.  Azt válaszolta,  hogy ez a tanítvány figyelmének az elterelésére  szolgál  a 
lényegről, azaz a belső párbeszéd felfüggesztéséről.

- Ha csak arra szolgáltak, hogy megállítsák a belső párbeszédet, akkor milyen 
kapcsolatban állnak a szövetségessel? - kérdeztem.

-  Ezt  bizony  nem  könnyű  megmagyarázni  -  ismerte  el.  -  Ezek  a  növények 
közvetlenül a  naguálhoz vezetik a tanítványt, s ennek egyik oldala a szövetséges. 
Mi kizárólag az értelem közepén működünk, tekintet nélkül arra, kik vagyunk, és 
honnan  jöttünk.  Az  értelem  természetesen  mindenről  számot  tud  adni,  ami  a 
világlátásának a keretein belül történik. A szövetséges viszont olyasmi, ami kívül 
esik  az értelem  birodalmán.  Csak az  akarat  középpontjában figyelhető  meg,  ha 
szünetel a mindennapi látásmódunk; ilyenformán tulajdonképpen maga a naguál. A 
varázslók  azonban  megtanulhatják  sokkal  bonyolultabb  módon  észlelni  a 
szövetségest,  és  közben  túlságosan  mélyre  merülnek  az  új  látásmódba.  Hogy 
megvédjelek ettől a sorstól, nem helyeztem különösebb hangsúlyt a szövetségesre, 
mint rendszerint a varázslók. Az erő-növényekhez folyamodó nemzedékek során át 
a varázslók megtanulták  értelmezni  mindazt,  ami a látomásaikban értelmezhető. 
Úgy is mondhatnám, a varázslók az  akaratuk  segítségével sikeresen  bővítették a 
világlátásukat.  A tanítóm és  a  jótevőm ennek  a  legegyértelműbb  példái.  Nagy 
erővel  rendelkeztek,  de  nem  voltak  a  tudomás  emberei.  Soha  nem  törték  át 
szédületes  látókörük  határait,  így  soha  nem érték  el  önmaguk teljességét,  ezzel 
azonban tökéletesen tisztában voltak. Nem tévelygő életet éltek, vagy elérhetetlen 
dolgok  után  vágyakoztak;  pontosan  tudták,  hogy  lekésték  a  hajót,  és  csak  a 
halálukkor  tárul  föl  számukra  a  teljes  titok.  A  varázslás  mindössze  egyetlen 
pillantást  engedélyezett  nekik,  de  a  valóság  soha  nem  szándékozik  elérni  az 
embernek ezt a teljességét.



Úgy igyekeztem eleget nyújtani neked a varázslók elé táruló látványból, hogy 
közben ne ragadjon magával. Azt mondtam, csak akkor érkezik meg az ember az 
igazi  világhoz,  ha  szembeállít  egymással  kétféle  látásmódot,  és  át  tud  járni 
közöttük. Úgy értettem, az ember csak akkor érkezhet meg önmaga teljességéhez, 
ha valóban megérti, hogy a világ pusztán egyfajta látásmód, függetlenül attól, hogy 
ez a látásmód hétköznapi emberé vagy varázslóé.

Itt  eltértem a hagyományoktól. Egy életen át tartó küzdelem után már tudom, 
nem az a fontos, hogy megtanuljunk egy új leírást,  hanem, hogy megérkezzünk 
önmagunk teljességéhez. Az embernek úgy kell eljutnia a naguálhoz, hogy közben 
ne okozzon kárt se a tonáljában, se a testében. Amikor magadhoz vetted azokat a 
növényeket, ugyanazokat a lépéseket követted, amiket én magam is. Az egyetlen 
különbség  abban  mutatkozott  meg,  hogy  mielőtt  teljesen  belemerültél  volna, 
megállítottalak, amikor úgy ítéltem, hogy már eleget láttad  a naguált.  Ezért nem 
akartam  soha  megvitatni  a  találkozásaidat  az  erő-növényekkel,  és  azt  sem 
engedtem, hogy megszállottan beszélj róluk; az elmondhatatlanban elmélyedni sem 
lehet. Ezek igazi kirándulások voltak a naguálba, az ismeretlenbe.

Elmagyaráztam, hogy azért akartam mindenáron beszélgetni a pszichotropikus 
növények hatása alatti észleléseimről, hogy tisztázzam az egyik elméletemet. Meg 
voltam győződve róla, hogy don Juan ezeknek a növényeknek a segítségével lát el 
emlékekkel  az észlelés felfoghatatlan módjairól.  Akkor, amikor megtapasztaltam 
ezeket  az emlékeket,  teljesen különállóknak és összefüggés nélkülieknek tűntek, 
melyek ellenállnak minden értelmezésnek,  később azonban értelmes egységekké 
álltak  össze.  Don  Juan  minden  alkalommal  művészien  irányított,  és  minden 
értelmezést az ő vezetése alatt sikerült összeraknom.

- Sem hangsúlyozni, sem megmagyarázni nem akartam azokat az eseményeket - 
jelentette ki szárazon. - A ragaszkodás a magyarázatokhoz éppen oda visz minket 
vissza,  ahonnan  el  akarunk  szakadni;  a  saját  világlátásba,  még  ha  ezúttal  egy 
összehasonlíthatatlanul nagyobba is.

Miután a tanítvány az erő-növények hatására felfüggeszti a belső párbeszédét, 
folytatta don Juan, elkerülhetetlen holtpont következik. A tanítványnak másodlagos 
gondolatai támadnak a tanítványkodásról. Don Juan véleménye szerint ekkor még a 
legelszántabb tanítvány érdeklődése is alaposan lelohad.

- Az erő-növények megrázzák a tonált, és az egész sziget szilárdságát fenyegetik 
- mondta. - A tanítvány ilyenkor visszavonul, és bölcsen teszi; szabadulni akar az 
egész kellemetlenségtől. És ez alkalommal történik meg, hogy a tanító felállítja a 
legművészibb csapdáját a méltó ellenségnek. 



Ez  a  csapda  kettős  célt  szolgál.  Először  lehetővé  teszi  a  tanítónak,  hogy 
megtartsa  a  tanítványát,  másodszor  pedig lehetővé teszi  a  tanítványnak,  hogy a 
továbbiakban  legyen  hivatkozási  pontja.  A csapda  az  a  művelet,  amikor  méltó 
ellenséget  vezetünk a  küzdőtérre.  Az  ellenség segítsége  nélkül,  aki  nem igazán 
ellenség,  inkább avatott  ellenfél,  a  tanítvány  nem tudna  továbblépni  a  tudomás 
útján. Ilyenkor a legjobbak is feladnák, ha egyedül rájuk maradna a döntés. Én mél-
tó ellenfelet állítottam szembe veled, a legnagyszerűbb harcost, la Catalinát.

Don Juan egy évekkel  ezelőtti  időszakról  beszélt,  amikor hosszú küzdelembe 
kevert egy indián varázslónővel.

- Testi  kapcsolatba hoztalak vele - folytatta.  - Azért esett nőre a választásom, 
mert bízol a nőkben. És nem volt könnyű megrendítenie ezt a bizalmat. Évekkel 
később bevallotta nekem, hogy abba akarta hagyni az egészet,  mert  megkedvelt 
téged. De nagy harcos, és az érzései ellenére is csaknem lesöpört a Föld színéről. 
Olyan  erőteljesen  felforgatta  a  tonálodat,  hogy  soha  többé  nem  lett  ugyanaz. 
Megváltoztatta a vonásokat a szigeted arculatán, annyira mélyrehatóan, hogy egy 
másik  tartományba  vittek  a  tettei.  Akár  a  jótevőd  is  lehetett  volna,  de  neked 
másmilyen  varázslónak  kellett  lenned.  Valami  hibádzott  köztetek.  Egyszerűen 
képtelen voltál félni tőle. Azon az éjjelen, amikor megszólított,  csaknem elvesz-
tetted a golyóidat,  mégis ellenállhatatlanul  vonzódtál  hozzá.  Attól  függetlenül is 
kívánatos nőnek találtad, hogy mennyire megrémített. És ő is tisztában volt ezzel. 
Egy nap rajtakaptalak a városban,  ahogy nézed;  szinte kiesel a cipődből a féle-
lmitől, mégis csorog utána a nyálad.

A méltó ellenség tettei aztán vagy darabokra tépik a tanítványt, vagy gyökeresen 
megváltoztatják. La Catalina tettei, minthogy nem öltek meg - és nem azért, mert 
nem próbálta elég elszántan megtenni, hanem mert szívósnak bizonyultál - előnyös 
hatással voltak rád, és döntésre jutottál.

A  tanító  a  méltó  ellenség  segítségével  kényszeríti  ki  a  tanítványból  élete 
döntését.  A tanítványnak választania  kell  a  harcos világa és  a  saját  mindennapi 
világa között. De csak akkor kerülhet sor a döntésre, ha a tanítvány tudatában van a 
választásának; a tanítónak tehát végtelenül türelmesnek és megértőnek kell lennie, 
és biztos kézzel kell vezetnie emberét a választásig, mindenekfölött pedig meg kell 
bizonyosodnia róla, hogy tanítványa a harcos világát és életét választja. Én ezt úgy 
valósítottam  meg,  hogy  megkértelek,  segíts  felülkerekednem  la  Catalinán.  Azt 
mondtam neked, hogy meg akar ölni, és csak a segítségeddel szabadulhatok meg 
tőle.  Őszintén  figyelmeztettelek  a  döntésed  következményeire,  és  rengeteg  időt 
kaptál a döntésre.



Világosan emlékeztem,  hogy aznap don Juan szabadon engedett.  Közölte,  ha 
nem akarok segíteni,  bármikor elmehetek, és soha többé nem kell visszatérnem. 
Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy szabadon választom meg az utamat,  és 
többé semmiféle kötelezettség nem fűz hozzá. Sietősen távoztam a szomorúság és a 
boldogság  egyfajta  keverékével.  Szomorú  voltam,  hogy  elhagyom  don  Juant, 
ugyanakkor elöntött a boldogság, hogy egyszer és mindenkorra leszámolhatok az 
összes képtelen tevékenységgel  és zavarba ejtő eseménnyel.  Los Angelesre és a 
barátaimra gondoltam, mindennapi életem ismét reám váró szokásaira, azokra a kis 
dolgokra, amelyek oly sok örömöt szereztek nekem. Mámoros megkönnyebbülést 
éreztem.  A  hátam  mögött  tudtam  don  Juan  különös  világának  valamennyi 
furcsaságát; végre szabad voltam.

Ám  tünékenynek  bizonyult  a  mámor;  a  szokásaim  elvesztették  az  erejüket. 
Megpróbáltam felidézni, mit akartam csinálni Los Angelesben, de semmi lényeges 
nem  jutott  az  eszembe.  Sőt,  őszintén  szólva  egyáltalán  semmi  nem  jutott  az 
eszembe. Don Juan egyszer azt mondta, hogy félek az emberektől, és megtanultam 
úgy megvédeni magam, hogy nem akarok semmit. Kijelentette, hogy a semmit nem 
akarás a harcos legnagyszerűbb képessége. Én azonban végtelen ostobaságomban a 
semmit nem akarás érzését kiterjesztettem és átültettem abba, hogy nem is szeretek 
semmit. Így aztán unalmassá vált és kiürült az életem.

Don  Juannak  igaza  volt,  és  miközben  észak  felé  száguldottam,  teljes  erővel 
lesújtott rám a mindaddig még csak nem is gyanított őrültségem. Kezdtem rájönni a 
választásom  természetére;  valójában  éppen  a  folyamatos megújulás  mágikus 
világát hagytam el az álmosítóan unalmas Los Angeles-i életemért. Felidéztem üres 
napjaimat. Különösen élénken emlékeztem egy vasárnapra. Egész nap marcangolt a 
nyugtalanság, és nem tudtam mihez kezdeni. Egyetlen barátom sem látogatott meg. 
Senki  nem  hívott  meg  vendégségbe.  Azok,  akiket  látni  kívántam,  nem  voltak 
otthon,  ráadásul  már  láttam a  városban  játszott  valamennyi  mozifilmet.  Végső 
elkeseredésemben újra előkerestem a műsorfüzetet, és egy olyan filmre bukkantam, 
amit  eredetileg  soha  az  életben  nem akartam megnézni.  Harmincöt  mérfölddel 
távolabbi  városban  játszották.  Kocsiba  ültem,  és  megnéztem,  miközben 
elmondhatatlanul  utáltam, de még ez is  jobb volt,  mint  hogy nem tudok mihez 
kezdeni.

Don Juan világának hatására megváltoztam. Először is, amióta találkoztam vele, 
egyetlen pillanatot sem unatkoztam. Ez önmagában is elegendő lett volna; don Juan 
valóban  biztos  lehetett  abban,  hogy  a  harcos  világát  fogom  választani. 
Megfordultam, és visszahajtottam a házához.



-  És  mi  történt  volna,  ha  úgy  döntök,  hogy  visszamegyek  Los  Angelesbe?  - 
firtattam.

- Az lehetetlen lett  volna - mondta. - Ez a választás nem létezett.  Csak annyi 
kellett,  hogy  hagyjuk  a  tonálodat  az  elhatározása  tudatára  ébredni,  miszerint 
csatlakozik a varázslók világához. A tonál nem tud róla, hogy a döntések a naguál 
tartományához tartoznak.  Amikor úgy véljük,  döntést  hozunk,  csak felismerjük, 
hogy a felfogóképességünkön túl valami már fölállította az úgynevezett döntésünk 
kereteit, és csak annyit teszünk, amennyit tehetünk: belenyugszunk.

- A harcos életében egyetlen tényező eldönthetetlen: hogy milyen messzire jut el 
a  tudomás  és  az  erő  ösvényén.  Ezernyi kérdés,  és  nincs  ember,  aki  előre 
megmondaná  a  végkimenetelét.  Valamikor  elárultam neked,  miben  áll  a  harcos 
szabadsága:  vagy  feddhetetlenül  cselekszik,  vagy  tökfejként.  ;Mert  a 
feddhetetlenség  az  egyetlen  valóban  szabad  tett,  ebből  következően  a  harcos 
szellemének igazi mércéje.

Miután a tanítvány a varázslók világa mellett döntött, közölte don Juan, a tanító 
valamilyen  gyakorlati  jelentőségű  apró  feladattal  látja  el,  amit  a  mindennapi 
életében kell teljesítenie. Elmagyarázta, hogy a tanítvány személyiségéhez igazított 
feladat rendszerint valamiféle eltúlzott élethelyzet,

ennek  folyamatosan  kell  hatnia  a  tanítvány  világlátására.  Én  magam  inkább 
viccnek tekintettem a feladatot, mint komoly helyzetnek. Ám amint múlt az idő, 
kezdtem ráébredni, hogy lelkiismeretesen kell végeznem.

Miután a tanítvány megkapta a varázslófeladatát,  készen áll egy másik típusú 
oktatásra  -  folytatta  don  Juan.  -  Akkor  már  maga  is  harcos.  A te  esetedben, 
minthogy  már  nem tanítvány  voltál,  megtanítottalak  az  álmodást  segítő  három 
módszerre.  Ezek:  az  élet  szokásainak  szétzúzása,  az  erő  járásmódja  és  a  nem-
cselekvés.  Ami azt  illeti,  te  tiszteletre  méltóan következetes  voltál;  még ostoba 
tanítványként,  és  ostoba  harcosként  is.  Kötelességtudóan  leírtál  mindent,  amit 
mondtam,  mindent,  ami  történt  veled,  csak  éppen  nem  az  utasításaimnak 
megfelelően cselekedtél.  Így aztán továbbra is  pusztítanom kellett  téged az erő-
növényekkel.

Don Juan lépésről lépésre beszámolt róla, hogyan terelte el a figyelmemet  az 
álmodásról,  mikor  elhitette  velem,  hogy  az  általa  nem-cselekvésnek  nevezett, 
roppant  bonyolult  eljárás az igazán lényeges;  ez az  észlelés próbája, a figyelem 
összpontosítása  a  világ  olyan  vonásaira,  amelyeken  rendes  körülmények  között 
átsiklunk.  Don  Juan  elmondta,  hogy  félrevezetésből  bástyázta  körül  a  nem-
cselekvést a legszigorúbb titkosság előírásával.



- A nem-cselekvés, akárcsak a többi, igen fontos eljárás, de természetesen nem ez 
a lényeg -  mondta.  -  Bedőltét  a  titkosságnak.  Te,  a javíthatatlan locsogó,  amint 
titkot kell tartanod!

Kacagott,  és  hozzátette,  el  tudja  képzelni,  milyen  nehézségeken  mentem 
keresztül, hogy csukva tartsam a szám.

Elmagyarázta, hogy a szokások szétzúzása, az erő járásmódja és a nem-cselekvés 
a világ észlelésének új útjait jelölik ki a tanulás számára, és megsejtetik a harcossal 
a cselek. vés hihetetlen (ehetőségeit. Don Juan elképzelése az volt, hogy ennek a 
három  módszernek  az  alkalmazásával  lehetővé  válik  az  álmodás  önálló  és 
gyakorlati világának a megismerése.

-  Az  álmodást a varázslók gondolták ki, mint gyakorlati segítséget - mondta. - 
Nem  voltak  bolondok;  tudták,  mit  csinálnak  és  úgy  törekedtek  a  naguál 
alkalmazására, hogy gyakorlatoztatták a torsáljukat, hogyan kell, hogy úgy mond-
jam  elereszteni  egy  pillanatra,  aztán  ismét  megragadni.  Ennek  a  kijelentésnek 
persze nem látod értelmét. De te is pontosan ezt tetted napról napra: gyakoroltad, 
hogy  ereszd el,  és  ne  gárgyulj  bele.  A álmodás  természetesen  a  varázslók  erő-
feszítéseinek a csúcsa, a naguál végső alkalmazása.

Sorra  vette  a  nem-cselekvés  mindazon  gyakorlatait,  melyeket  végrehajtatott 
velem, a mindennapi életem szokásait, melyeket elszigetelt, hogy szétzúzhassa, és 
mindazokat  az  alkalmakat,  amikor  az  erő  járásmódjának  gyakorolására 
kényszerített.

- Közeledünk az összefoglalóm végéhez -jelentette ki. - És ideje szót ejtenünk 
Genaróról.

Don  Juan  elmondta,  milyen  fontos  jelt  kaptunk  azon  a  napon,  amikor 
találkoztam don  Genaróval.  Kénytelen  voltam bevallani,  hogy  nem emlékszem 
semmi rendkívülire. Felidézte, hogy egy padon ültünk egy parkban; korábban meg-
említette, hogy egy barátjára vár, akit még nem ismerek, és aztán amikor megjelent 
a barátja, habozás nélkül felismertem a járókelők tömegében. Ez a jel döbbentette 
rá őket, hogy don Genaro a jótevőm.

Eszembe jutott az eset; miközben üldögéltünk és beszélgettünk, megfordultam, 
és egy szikár kis embert pillantottam meg, akiből csak úgy áradt az életerő; éppen 
befordult a sarkon a parkba. Tréfásan odaszóltam don Juannak, hogy megérkezett a 
barátja, és a külleméből ítélve, egészen biztosan varázsló.



- Attól kezdve Genarón múlt, mit teszünk veled - folytatta don Juan. - Mint a 
vezetőd a naguálba,  remekbe szabott bemutatókat adott neked, és valahányszor  a 
naguál  végrehajtott  valamit,  te  ott  álltál  a  tudomással,  ami  meghaladta  és 
megkerülte  az értelmedet.  Ízekre szedte a világról kialakított képedet, bár ennek 
akkor még nem voltál a tudatában.

Megint csak az történt, mint az erő-növények esetében: többre volt szükséged a 
szokásosnál.  A naguál  néhány rohama általában elegendő ahhoz, hogy bárkinek a 
látásmódját  romba  döntse.  A mai  napig  azonban  a  naguál  valamennyi  sortüze 
ellenére is sebezhetetlennek látszott a világképed. És ami a legkülönösebb, hogy 
éppen ez a legjobb tulajdonságod!

Mindent összevéve, Genaróra hárult a feladat, hogy elvezessen a naguálba. És itt 
elkerülhetetlenül felmerül egy különös, de indokolt kérdés. Mi az, ami Genarót  a 
naguálba vezette?

Szeme mozdulatával válaszra biztatott.

- Az értelmem? - kérdeztem.

- Nem, itt nem beszélhetünk értelepiről -  felelte. -  Az értelem kikészül abban a 
pillanatban, ha a biztonságos, szűk határain kívülre kerül.

- Akkor a tonálom - véltem.

- Nem, a tonál  és  a naguál  két eredendő és különálló részünk - rázta a fejét. - 
Nem lehet őket egymásba juttatni.

- Az észlelésem? - kérdeztem.

- Ez az! - ordított fel, mintha gyerek volnék, akinek sikerült rátalálnia a helyes 
válaszra. - Most jutunk el a varázslók magyarázatához. Már figyelmeztettelek, hogy 
az semmit nem magyaráz meg, és mégis...

Szünetet tartott, és csillogó szemmel nézett rám.

- Ez a varázslók másik fogása - mondta.

- Hogy érted? Micsoda? - kérdeztem némi riadalommal.

- Természetesen a varázslók magyarázata - felelte. - Magad is meg fogod látni. 
De hadd folytassam. A varázslók szerint  egy buborékon belül  vagyunk.  Ebbe a 
buborékba kerülünk a születésünk pillanatában. A buborék kezdetben nyitott, aztán 
elkezd  becsukódni,  amíg  teljesen  körül  nem  zár  minket.  Ez  a  buborék  az 
észlelésünk. Egész életünket a buborék belsejében töltjük.



 És mi mást figyelhetnénk meg a falán, mint a saját visszatükröződésünket?

Lehajtotta a fejét, és a szeme sarkából pillantott rám. Kuncogott.

-  Még  a  végén  eltolod  itt  nekem -  mondta.  -  Most  ki  kellene  emelned  egy 
részletet.

Nevettem. A figyelmeztetései a varázslók magyarázatáról, valamint elképesztő 
tudatosságának a feltárása - végül megtette rám a hatását.

- És szerinted mit kellene kiemelnem? - kérdeztem.

-  Ha  a  saját  visszatükröződéseinket  figyeljük  meg  a  buborék  oldalán,  akkor 
annak, ami visszatükröződik, valóságosnak kell lennie - fejtegette mosolyogva.

- Ez bizony érdekes - mondtam tréfás elismeréssel. Elmém könnyedén követte az 
okfejtést.

- Márpedig ami tükröződik, az a világról alkotott felfogásunk - mondta. - Ez a 
kép először a születésünk pillanatától

kapott leírás, ami végül megragadja a figyelmünket, és a leírás képpé válik.

- A tanító feladata, hogy átrendezze a képet, és felkészítse a fénylényt arra az 
időre, amikor a jótevő megnyitja kívülről a buborékot.

Újabb szünetet tartott, és megjegyzést tett a figyelmem hiányáról, amire abból 
következtetett, hogy nem tettem fel az egyetlen odaillő kérdést, noha máskor csak 
úgy dőlnek belőlem a haszontalannál haszontalanabb kérdések.

- És mi lenne az a kérdés? - tudakoltam.

- Hogy miért kell kinyitni a buborékot! - felelte.

Harsányan kacagott, és a hátamat ütögette, amikor azt mondtam:

- Ez jó kérdés.

- Hát persze! - kiáltotta. - Még szép, hogy meg vagy vele elégedve, hiszen a te 
kérdésed volna!

- A buborékot azért kell megnyitni, hogy a fénylény megpillanthassa a teljességét 
-  folytatta.  -  Amiért  történetesen  buborékról  beszélünk,  az  természetesen  csak 
megfogalmazás kérdése, de ebben az esetben meglehetősen pontos kifejezés.



Ahhoz a finom művelethez, amelynek során a fénylényt az önmaga teljességébe 
vezetik, a tanítónak a buborékon belül kell dolgoznia, a jótevőnek pedig kívülről. A 
tanító  a  világról  alkotott  képpel  foglalkozik;  ezt  a  képet  neveztem  a  tonál  
szigetének.  Mint  mondtam,  mindaz,  amit  önmagunknak  tekintünk,  a  szigeten 
található. A varázslók magyarázata úgy tartja, hogy a tonál szigetét az észlelésünk 
hozza  létre,  ami  azt  tanulta  meg,  hogy  csak  bizonyos  alkotóelemekre  össz-
pontosítson; ezen elemek mindegyike, és együttesen valamennyi alkotja a világról 
kialakított  képünket.  A tanító  feladata,  hogy a  buborék egyik  felére  rendezze  a 
sziget valamennyi alkotóelemét. Mint már bizonyára rájöttél,  a tonál  szigetének a 
kitakarítása  és  az  átrendezése  az  elemek  átcsoportosítását  jelenti  az  értelem 
oldalára. Az én feladatom az volt, hogy felforgassam a hétköznapi világlátásodat. 
Nem a megsemmisítésére  törekedtem, hanem elérni,  hogy új  életre  keljenek  az 
értelem oldalán. Keveseknek sikerült olyan jól, mint neked!

Ujjával  képzeletbeli  kört  húzott  a  sziklára,  és  kettéosztotta  egy  függőleges 
átmérővel.  Azt  mondta,  a  tanító  művészete  arra  késztetni  a  tanítványát,  hogy a 
világlátását csoportosítsa át a buborék jobb oldalára.

- Miért éppen a jobb oldalra? - kérdeztem.

- Az a  tonál  oldala - mondta. - A tanító ennek az oldalnak szenteli magát, és 
amikor elindítja a tanítványát a harcos útján, egyúttal az ésszerűség és a józanság, a 
jellem és a test erejének útjára tereli;  másfelől viszont olyan helyzeteket teremt, 
amikkel a tanítvány nem tud megbirkózni, és arra kényszerül, hogy ébredjen rá, az 
értelme, bár igazán csodálatos jelenség, csak egészen csekély területet ölel fel. Ha a 
harcos szembesül azzal a ténnyel, hogy lehetetlen mindent kikövetkeztetni, hogy a 
világ az ismeretlen és felfoghatatlan végtelenjébe nyúlik, meg fogja találni módját, 
hogyan támassza és védelmezze meg legyőzött  értelmét,  és gondosan összegyűjt 
mindent maga körül. A tanítónak gondja van rá, hogy addig mérje rá könyörtelenül 
az ilyen csapásokat, amíg a világról alkotott képe teljes egészében a buborék egyik 
oldalára nem kerül. A buborék megtisztított másik felét aztán annak lehet szentelni, 
amit a varázslók akaratnak hívnak.

- Úgy is mondhatjuk, hogy a tanító feladata tisztára söpörni a buborék egyik 
felét, és mindent a másik oldalra halmozni. Ekkor a jótevő megnyitja a buborékot a 
kiürített  oldalon.  Ha egyszer  feltöretett  a  pecsét,  a  harcos  soha többé  nem lesz 
ugyanaz, aki volt. Akkor már rendelkezésére áll a teljessége. A buborék egyik fele 
az  értelem  kizárólagos  tartománya,  a  tonál.  A másik  fél  az  akarat  kizárólagos 
tartománya,  a  naguál.  Ez  az  egyetlen  lehetséges  rend.  Minden  más  elrendezés 
ostoba  és  jelentéktelen,  mert  ellentmond  a  természetünknek;  elrabolja  tőlünk  a 
mágikus örökségünket, és semmivé tesz.



Don  Juan  felállt,  nagyot  nyújtózkodott,  és  izmai  lazítására  járkálni  kezdett. 
Addigra némiképp lehűlt a levegő. Megkérdeztem, végeztünk-e.

-Hogy végeztünk-e? Hiszen még el sem kezdődött az előadás! - nevetett fel. -Ez 
csak a bevezetés volt.

Az égre pillantott, és nyugat felé intett.

- Egy órán belül itt lesz a naguál - közölte, és elmosolyodott.

Ismét letelepedett.

- Egy kérdést még nem tárgyaltunk meg - folytatta. - A varázslók ezt nevezik a 
fénylények titkának, és ez az a tény, miszerint észlelők vagyunk; mi, emberek, és a 
föld valamennyi fénylő élőlénye. Ez a mi hajunk, az észlelés buborékja. Abban a 
tévedésben élünk, hogy csak az értelmünkön áthaladó észlelés elismerésre méltó. A 
varázslók szerint az értelem az egyedüli központ, és az egyáltalán nem olyan ma-
gától értetődő.

Genaro  és  én  megmutattuk  az  észlelésünk  buborékjának  a  teljességét  alkotó 
nyolc pontot. Hatot már ismersz közülük. Genaróval ma tovább fogjuk tisztítani az 
észlelésed buborékját, és megismered a fennmaradó két pontot is.

Hirtelen témát váltott, és megkért, hogy részletesen számoljak be az előző napi 
észleléseimről,  attól  kezdve,  hogy  megpillantottam  don  Genarót  az  út  menti 
sziklán. Nem fűzött észrevételt a beszámolómhoz, és egyszer sem szakított félbe. 
Amikor  végeztem,  kiegészítettem  egy  megfigyelésemmel.  Délelőtt  ugyanis 
beszéltem Nestorral  és  Pablitóval,  akik  elmondták  a  saját  észleléseiket,  melyek 
jelentősen hasonlítottak az enyémhez. Mindaddig meg voltam győződve róla, hogy 
- don Juan tanításainak megfelelően - a naguál egyéni tapasztalat, ami csak az adott 
megfigyelő számára nyilvánul ilyen vagy olyan formában. Ebben az esetben azon-
ban mindhárom megfigyelő többé-kevésbé ugyanazt látta! Eltérések gyakorlatilag 
csak a kifejezések megválogatásában mutatkoztak meg,  illetve,  hogy melyikünk 
hogyan válaszolt a jelenség egészének egyik vagy másik részletére.

- Tegnap a naguál  kifejezetten neked, Nestornak és Pablitónak nyilvánult meg. 
Nestornak  és  Pablitónak  én  vagyok  a  jótevője,  Genaro  pedig  a  tied.  Minthogy 
mindketten  jelen  voltunk,  kiegyenlítettük  hármótokban  az értelem  középpontját. 
Kettőnknek  együtt  elég  erőnk  volt  ahhoz,  hogy  egyetértésre  jussatok  a 
megtapasztalt élményt illetően. 



Emlékezz csak, mikor egy évekkel ezelőtti éjszakán tanítványokkal találkoztunk, 
nekem egyedül nem volt elég erőm elérni, hogy mindannyian ugyanazt lássátok.

Kijelentette, hogy annak alapján, amit az észleléseimről elmeséltem, és amit ő 
maga  látott  bennem,  készen  állok  a  varázslók  magyarázatára.  Hozzátette,  hogy 
Pablitóval is ez a helyzet, Nestor felől azonban még bizonytalan.

- Nehéz eljutni odáig, hogy az ember készen álljon a varázslók magyarázatára - 
mondta. - Ugyan nem szükségszerűen az, csakhogy hajlamosak vagyunk behódolni 
egy életre a világlátásunknak. Ebben a tekintetben hasonlóak vagytok te, Pablito és 
Nestor.  Nestor  elrejtőzik  a  mélabúja  és  a  szégyenlőssége  mögé,  Pablito  a 
lefegyverző  kedvessége  mögé;  te  pedig  a  fölényeskedésed  és  a  szavaid  mögé. 
Mindannyian tele vagytok vitathatatlannak és rendíthetetlennek látszó nézetekkel; 
és  ameddig  ragaszkodtok  a  használatukhoz,  addig  nincs  megtisztítva  az 
észlelésetek  buborékja,  és  nem  lesz  számotokra  jelentősége  a  varázslók 
magyarázatának.

Kedélyesen  megjegyeztem,  hogy  régóta  a  varázslók  híres  magyarázatának  a 
megszállottja vagyok, de minél közelebb jutok hozzá,  annál távolibbnak látszik. 
Hozzá akartam fűzni egy tréfás megjegyzést, amikor valósággal a számból vette ki 
a szót.

-  És mi  van akkor,  ha a varázslók magyarázatáról  kiderül,  hogy csak valami 
ócskaság? - kérdezte harsány kacagás közepette.

Meglapogatta a hátamat, és el volt ragadtatva, mint a kellemes esemény előtt álló 
gyerek.

- Genaro jobban ragaszkodik az előíráshoz - mondta bizalmasan. - Nincs semmi 
különös ebben a nyavalyás magyarázatban. Ha rajtam múlik, már évekkel ezelőtt 
átadtam volna neked. Ne számíts túl sokra.

Az égre pillantott.

-  Készen állsz  -  jelentette  ki  aztán  ünnepélyesen.  -  Ideje  indulni.  De mielőtt 
eltávozunk  innen,  el  kell  árulnom  még  valamit:  a  varázslók  magyarázatának 
rejtélye tárja ki az észlelés szárnyát!

A jegyzetfüzetemre helyezte  a  kezét,  és  azt  mondta,  hogy menjek a bozótba, 
intézzem el a testi szükségleteimet, azután vetkőzzek le, a ruháimat pedig hagyjam 
itt.  Kérdően  néztem rá,  mire  hozzátette,  hogy  bár  mezítelennek  kell  lennem,  a 
cipőmet és a kalapomat magamon hagyhatom.



Ragaszkodtam  hozzá,  hogy  elmondja,  miért  kell  levetkőznöm.  Don  Juan 
nevetett,  és  kijelentette,  hogy  az  ok  meglehetősen  személyes,  és  csakis  az  én 
kényelmemet  szolgálja;  továbbá  én  magam  mondtam  neki,  hogy  így  legyen. 
Zavarba ejtett  a magyarázata.  Úgy éreztem, tréfát űz belőlem, vagy a kényelem 
emlegetésével egyszerűen csak a figyelmemet akarja elterelni. Tudni akartam, miért 
cselekszik így. Arról a balesetről kezdett beszélni, ami évekkel ezelőtt esett meg 
velem,  mikor  don  Genaro  társaságában  ÉszakMexikó  hegyeit  jártuk.  Akkor 
magyarázták  el  nekem,  hogy  az  értelem  nem tud  mindennel  elszámolni,  ami  a 
világban zajlik. Hogy ezt cáfolhatatlanul bemutassák, don Genaro bámulatos ugrást 
hajtott végre naguálként, amivel elérte a tíz-tizenöt mérfölddel távolabbi csúcsokat. 
Don Juan azt mondta, hogy elvétettem a lényeget, és hogy az értelmem meggyőzé-
se  szempontjából  don  Genaro  bemutatója  teljes  kudarccal  végződött  -  a  testi 
reakcióim pedig valóságos lázadással értek fel.

A testi válasz, amire don Juan utalt, nagyon is élénken élt az emlékezetemben. 
Láttam, hogy don Genaro eltűnik a szemem elől, mintha a szél kapta volna fel. Az 
ugrása,  vagy nevezzük bárminek,  amit  művelt,  olyan mély  benyomást  tett  rám, 
hogy úgy éreztem, mintha a mozgása átszakított volna valamit a zsigereimben. A 
beleim mérhetetlenül kitágultak, és le kellett  tépnem magamról a nadrágot és az 
inget. A feszélyezettségem és a zavarom nem ismert határokat; meztelenül kellett 
végigmennem a forgalmas országúton az autómig. Don Juan emlékeztetett rá, hogy 
akkor arra kértem, ne hagyja még egyszer, hogy tönkretegyem a ruhámat.

Miután levetkőztem, elmentünk egy néhány száz lábnyira fekvő roppant nagy 
sziklához,  mely ugyanarra a szurdokra nézett.  Biztatott,  hogy pillantsak le;  száz 
lábnál is magasabb meredek lejtő tárult a szemem elé. Aztán utasított, hogy füg-
gesszem fel a belső párbeszédemet, és figyeljek a körülöttünk hallható hangokra.

Néhány  perc  elteltével  felfigyeltem  egy  szikláról  sziklára  pattanó  kavics 
hangjára,  amint  egyre  gyorsuló  ütemben  rohant  a  szurdok  alja  felé.  Hihetetlen 
élességgel észleltem a kavics minden egyes pattanását. Aztán meghallottam, hogy 
útnak indul lefelé egy másik kavics is, majd még egy. Felemeltem a fejem, hogy a 
bal fülemet fordítsam a hang irányába, és don Genarót pillantottam meg a szikla 
tetején  ülve,  tíz-tizenkét  lábnyira  tőlünk,  amint  szórakozottan  lökdösi  le  a 
kavicsokat.

Felordított, és vidáman nevetgélt, amikor észrevette, hogy megláttam, és közölte, 
ott bújt el, és azt várta, mikor találom meg. Egy pillanatra zavarodottság lett úrrá 
rajtam. Don Juan többször is a fülembe suttogta, hogy  az értelmemet  nem hívták 
meg az eseményre, és adjam fel végre az örökös vágyamat, s ne akarjak mindent 
kézben tartani. 



Azt mondta, a naguál csak számomra megnyilvánuló észlelés, és ezért nem látta 
Pablito  a  naguált  a  kocsimban.  Hozzátette,  mintha  kimondatlan  érzéseimben 
olvasott volna, hogy bár  a naguál egyedül számomra nyilvánul meg, mégis maga 
don Genaro az.

Don Juan játékosan megfogta a karomat, és don Genaróhoz vezetett. Don Genaro 
felállt.  Hőt  sugárzott  a  teste,  és  szemkápráztatóan  izzott.  Mellém  lépett,  majd 
anélkül, hogy hozzám ért volna, a bal fülemhez hajolt,  és suttogni kezdett.  Don 
Juan ugyanakkor  a  másik fülembe suttogott.  Összehangoltan szólt  a  suttogásuk; 
mindketten ugyanazokat a mondatokat ismételték. Azt mondták, ne féljek, hosszú, 
erős  fonalaim  vannak,  melyek  nem  a  védelmemre  szolgálnak,  minthogy  nincs 
semmi,  amit  védelmezni  kellene,  ők  viszont  mellettem  állnak,  és  vezetik  a 
naguálom  észlelését,  ugyanúgy,  ahogy  a  szemem vezeti  a  mindennapi  tonálom 
észlelését. Azt mondták, sok-sok fonal van körülöttem; ezeken keresztül mindent 
egyszerre  észlelhetek,  és  egyetlen  fonal,  egyetlen  szál  is  elegendő ahhoz,  hogy 
leugorjak a szikláról a szurdokba, vagy felszökkenjek a szurdokból a sziklára.

Odaadóan  figyeltem  rájuk.  Mintha  minden  egyes  szavuknak  múlhatatlan 
jelentősége  és  egyedülálló  jelentése  lenne;  megőriztem  minden  egyes  hangot, 
azután visszapergettem magamban, mintha magnetofon lennék. Mindketten nógat-
tak, hogy ugorjak le a szurdok mélyére. Azt mondták, előbb érezzem a fonalaimat, 
aztán  válasszam  ki  azt,  amelyik  a  szakadék  aljára  vezet,  és  kövessem.  A 
parancsaikat  követve  valóban  össze  tudtam  kötni  a  szavaikat  a  megfelelő 
érzésekkel.

Leírhatatlanul  különös  érzés  uralkodott  el  rajtam;  mindenesetre  észleltem  a 
szurdok alját, és féktelen bizsergés támadt a testem meghatározatlan területén.

Don Juan és don Genaro továbbra is biztattak, hogy ezt az érzést használjam fel a 
siklásra,  de  nem tudtam,  hogyan.  Aztán  don  Juan  elhallgatott,  és  egyedül  don 
Genaro hangját hallottam.

Azt mondta, leugrik velem; megragadott, vagy megtaszított, esetleg átölelt - és 
egyszer  csak  alábukott  velem  a  mélységbe.  A  félelem  szinte  a  szó  szoros 
értelmében a gyomromba mart. A fájdalom és az öröm egyfajta keveréke lobbant 
fel bennem, olyan hevességgel és hosszasan, hogy egyszerűen nem tehettem mást, 
mint  hogy  teli  torokból  üvöltök.  Amikor  ez  az  érzés  csillapodott,  kavargó 
szikrahalmaz villant fel előttem, sötét tömegeket, fénysugarakat és felhőszerű alak-
zatokat  láttam. Nem tudtaisi,  nyitva van-e a szemem, vagy ami azt  illeti,  van-e 
egyáltalán szemem, netán testem. 



Aztán ugyanazt a fizikai gyötrelmet éltem át, bár közel sem olyan erőteljesen, 
mint az előbb, majd az a benyomásom támadt, hogy felébredek - és a szikla tetején 
találtam magam don Juan és don Genaro társaságában.

Don Juan közölte, hogy ismét bizonyítottam, haszontalan ugrani, ha zűrzavaros 
az  ugrás  észlelése.  Mindketten  számtalanszor  elsuttogták  a  fülembe,  hogy  a 
naguálnak  önmagában  nincs  haszna,  a  tonállal  kell  csillapítani.  Azt  mondták, 
önként kell leugranom, és a lehető legteljesebb mértékben tudatában kell lennem a 
tettemnek.

Tétováztam; nem is annyira azért, mert féltem, hanem mert visszafogott valami 
bizonytalan  vonakodás.  Olyan  érzetet  keltett  a  habozásom,  mintha  ingaként 
lendülne ide-oda a testem.  Azután különös hangulat  hatalmasodott  el  rajtam, és 
teljes valómban levetettem magam. Gondolkozni akartam ugrás közben, de nem 
sikerült.  Mintegy ködön át  láttam a keskeny szurdok falait  és  a  felfelé  meredő 
sziklákat a szurdok alján. A zuhanásom, vagy az aláereszkedésem nem folyamatos 
mozgássor észleléséből állt; egyszerre az volt a benyomásom, hogy a földön állok a 
mélyben.  Minden  egyes  repedést  világosan  láttam  a  sziklafal  felületén. 
Felfedeztem, hogy a szemem magasságában érzékelem a mélységet, míg másfelé 
csak síkban látok. Hirtelen pánikba estem, és valami visszarántott a magasba.

Don Juan és don Genaro újra és újra végrehajtatták velem az ugrást. Don Juan 
minden  egyes  leugrás  és  felszökkenés  után  arra  biztatott,  hogy  legyek  kevésbé 
tartózkodó és  vonakodó. Időről időre elismételte, hogy a varázslók titka a naguál 
alkalmazása  az  észlelésre,  és  az  ugrás  egyszerű  észlelési  gyakorlat;  csak  akkor 
hagyjuk abba, ha tökéletes tonálként is sikerül észlelnem a szurdok alját.

Egyszer  csak  döbbenetes  érzetem  támadt.  Tökéletesen,  és  tantudatom 
maradéktalan  birtokában  a  tudatában  voltam,  hogy  a  szikla  peremén  állok  a 
fülembe sugdosó don Juannal és don Genaróval, és a szurdok mélyére pillantok. 
Semmi rendkívülit nem tapasztaltam. Addigra szinte teljesen besötétedett, de ahhoz 
még elég világos volt,  hogy mindent felismerjek, akárcsak a mindennapi életem 
világában. A gyér bokrokat figyeltem, amikor váratlan zaj ütötte meg a fülemet: 
egy kő gurult lefelé. És abban a pillanatban észrevettem a szurdok oldalán  felém 
bucskázó jókora sziklát. Azt is láttam egy villanásban, hogy don Genaro lökte le. 
Elfogott  a  rémület  -  és  valami  visszarántott.  A szikla  tetején  találtam magam. 
Körülnéztem; don Genarót már nem találtam ott.  Don Juan szívből kacagott,  és 
közölte, hogy don Genaro elment, mert képtelen volt elviselni a bűzeimet. Zavartan 
rádöbbentem, hogy csupa mocsok vagyok. Don Juannak igaza volt; valóban jobban 
jártam, hogy levetkőztem. 



Egy közeli  vízfolyáshoz  kísért,  és  lecsutakolt,  mint  egy lovat;  a  kalapommal 
dönttette  rám a  vizet,  miközben  vidám megjegyzéseket  tett  arról,  hogy sikerült 
megmentenie a nadrágomat.

AZ ÉSZLELÉS BUBORÉKJA

Egyedül  töltöttem a napot  don Genaro házában.  Az idő legnagyobb részében 
aludtam.  Don  Juan  késő  délután  értem  jött,  és  némán  kutyagoltunk  a  közeli 
hegyvonulatig. Szürkületkor megálltunk, és leültünk egy mély szurdok peremére, 
míg majdnem teljesen besötétedett. Akkor don Juan tovább vezetett egy hatalmas, 
majdnem teljesen függőleges sziklafalhoz. A szikla észrevehetetlen volt ugyan az 
ide vezető csapásról, ám don Juan korábban már többször is megmutatta nekem. 
Biztatására alaposan szemügyre vettem, mire hozzátette, hogy az egész szikla erő-
helynek  számít,  különösen  az  alapja,  a  több  száz  lábnyi  mély  szakadék. 
Valahányszor  belepillantottam,  végigfutott  a  hátamon a  hideg;  mindig  az volt  a 
benyomásom, hogy a szurdok sötéten és fenyegetően ásít felém.

Mielőtt odaértünk volna, don Juan közölte, hogy egyedül kell továbbmennem, és 
találkoznom Pablitóval a sziklafal peremén. Azt javasolta, hogy lazítsak, és az erő 
járásmódjával oszlassam el az ideges kimerültségemet.

Don  Juan  oldalt  lépett  a  csapásról,  és  egyszerűen  elnyelte  a  sötétség.  Meg 
akartam állni,  és tüzetesen megvizsgálni, hová lett,  ám nem engedelmeskedett a 
testem. Lassú ügetésbe kezdtem, noha a fáradtságtól alig álltam a lábamon.

Mikor elértem a sziklafalat, nem láttam ott senkit, és egyhelyben folytattam a 
futást. Egy idő után némileg megnyugodtam; mozdulatlanul, hátamat a sziklának 
vetve álltam, és akkor egy ülő emberalakot pillantottam meg a közelben, aki a karja 
mögé rejtette  az  arcát.  Egy pillanatra  elfogott  a  rettegés,  és  visszahőköltem, de 
aztán  azzal  biztattam magam,  hogy csakis  Pablito  lehet  az,  és  további  habozás 
nélkül, felé indultam, miközben hangosan kiáltottam a nevét. Arra a meggondolásra 
jutottam. hogy bizonyára nem tudja, ki lehetek, és rémületében az arcát is eltakarta, 
hogy ne is lásson semmit. De mielőtt odaértem volna, megmagyarázhatatlan féle-
lem  vett  erőt  rajtam.  Valósággal  megdermedtem,  ahogy  voltam,  előrenyújtott 
kézzel. Az ember felemelte a fejét; nem Pablito volt! A szeme, mint a macskáé, két 
hatalmas  tükörként  ragyogott.  Hátraszökkentem;  izmaim megfeszültek,  aztán  az 
akaratom  legcsekélyebb  közreműködése  nélkül  oldódott  a  feszültség,  és  olyan 
gyorsan  és  olyan  messzire  ugrottam  hátrafelé,  hogy  szokványos  körülmények 
között ez a mutatvány igencsak gondolkodóba ejtett volna. 



Ezúttal azonban riadalmamban a legcsekélyebb kedvem sem volt ezen tűnődni, 
és el is rohantam volna, ha nem szorítja meg valaki a karomat. Ettől az élménytől 
aztán  végképp elhagyott  a  maradék  hidegvérem is,  és  felsikoltottam.  Csakhogy 
nem sikoly hagyta el az ajkamat, hanem hosszú, vérfagyasztó üvöltés.

Megpördültem,  hogy  szembenézzek  a  támadómmal.  Pablito  volt  az,  és  még 
nálam is jobban reszketett. A tetőpontjára hágott az idegességem. Képtelen voltam 
megszólalni,  vacogtak  a  fogaim,  és  a  hideg  futkározott  a  hátamon,  amitől 
akaratlanul is rángatóztam. Vadul ziháltam, mert csak a számon át kaptam levegőt.

Pablito két fogvacogás között  elmondta, hogy  a naguál  várt rá, és alig tudott 
elmenekülni a karmai közül, amikor belém ütközött, és kis híján halálra rémítettem 
az üvöltésemmel. Nevetni akartam, ám csak iszonyatos, hátborzongató hang hagyta 
el  az  ajkamat.  Amikor  úgy-ahogy  lecsillapodtam,  elmeséltem Pablitónak,  hogy 
nyilvánvalóan velem is ugyanez történt. Végeredményben viszont nyomtalanul elil-
lant a fáradtságom; soha nem tapasztalt erő öntött el, és a kedélyem is helyreállt. 
Pablito láthatóan hasonlót élt meg; kótyagosan nevetgéltünk.

Halk, óvatos léptek neszét hallottam a távolban; előbb észleltem a hangot, mint 
Pablito, aki arra figyelt fel, hogy egyszer csak megmerevedem. Bizonyos voltam 
benne, hogy valaki közelít felénk. A hang irányába fordultunk. Egy pillanat múlva 
don Juan és don Genaro körvonalai  bontakoztak ki a sötétből.  Négy-öt lábnyira 
álltak meg tőlünk; don Juan velem fordult szembe, don Genaro pedig Pablitóval. El 
akartam  mesélni  don  Juannak,  mennyire  megrémültem  az  imént,  de  Pablito 
megszorította a karom. Tudtam, mire gondol. Volt valami különös don Juanban és 
don Genaróban. Mikor rájuk néztem, a látásom kezdte elveszíteni az élességét.

Don Genaro kurta parancsot vakkantott.  Nem értettem, mit mond, de  tudtam, 
hogy arra gondol, ne bandzsítsunk.

- Leszállt a világra a sötétség - állapította meg az égre pillantva don Juan.

Don Genaro  félholdat  rajzolt  a  földre.  Egy pillanatra  úgy láttam,  valamilyen 
színjátszó krétát használ, de aztán rá kellett jönnöm, hogy semmi nincs a kezében; 
az  ujjával  rajzolt  képzeletbeli  félholdat  észleltem  valóságos  ábraként  -  amint 
valóban ott is ragyogott a földön. Don Genaro és don Juan leültettek minket az ábra 
domború oldalának belső élére, maguk pedig törökülésben letelepedtek a félhold 
csúcsaira, hat-hét lábnyira tőlünk.

Először  don  Juan  beszélt:  azt  mondta,  hogy  meg  akarják  mutatni  nekünk  a 
szövetségeseinket; és ha a bal oldalukra nézünk a csípő és a mellcsont között, látni  
fogunk  valamit,  ami  olyannak  tűnik,  mintha  rongy  vagy  zsebkendő  lógna  az 
övükről. 



Don Genaro hozzátette, hogy a rongy mellett az övükön két kerek, gombszerű 
tárgy  is  van,  és  addig  nézzük az  övüket,  amíg  meg nem  látjuk  a  rongyot  és  a 
gombokat.

Már  mielőtt  don  Genaro  megszólalt  volna,  észrevettem  az  övükről  lógó, 
leginkább  valamilyen  szövetdarabra  emlékeztető  lapos  holmikat,  és  a  kerek 
kavicsféleségeket.  Don  Juan  szövetségesei  sötétebbnek  és  fenyegetőbbnek 
látszottak don Genaro szövetségeseinél. Kíváncsiság és félelem keveredett bennem. 
Ez az érzés valahol a gyomromban tanyázott, és ettől vagy egyébként - semmit nem 
a szokásos, ésszerű módon ítéltem meg.

Don Juan és don Genaro az övükhöz nyúltak, és mintha leakasztották volna a 
sötét szövetdarabokat. A bal kezükbe vették őket; don Juan feldobta a magáét a 
levegőbe, míg don Genaro maga elé ejtette az övét. A vászondarabok kifeszültek, 
mintha  ezek  a  mozdulatok  tökéletesen  simára  kivasalták  volna;  aztán  lassan, 
vitorlaként  duzzadva  aláereszkedtek.  Don  Juan  szövetségesének  a  mozgása 
pontosan azt a mozgást követte, ahogy don Juan forgott körbe néhány napja, illetve 
ahogy akkor a mozgását észleltem. Amint a vásznak közelebb kerültek a földhöz, 
egyre  tömörebbé,  gömbölyűbbé és súlyosabbá váltak.  Először  összecsavarodtak, 
mintha kilincsre lennének ráterítve, aztán kiterjeszkedtek. Don Juané terjedelmes 
árnyékká növekedett. Hirtelen felénk lódult, miközben recsegve morzsolódtak szét 
az útjába eső kavicsok és göröngyök. Négy-öt lábnyira közelített meg minket, és 
megállt a félhold homorú oldalának közepén, don Juan és don Genaro között. Azt 
hittem,  átgördül  rajtunk,  és  könyörtelenül  szétmorzsol;  a  gondolatra  fellobbant 
bennem a félelem. Az árnyék hatalmas volt, hat láb széles, és legalább tizennégy 
láb magasra tornyosult. Úgy mozgott, mintha szem nélkül is pontosan érzékelné a 
környezetét.  Rázkódott és imbolygott. Tudtam, hogy engem néz. Pablito hozzám 
bújt rémületében, és a mellembe fúrta a fejét. A mozdulata valamelyest eloszlatta 
azt  a  rémületteli  figyelmet,  amivel  az  árnyékra  összpontosítottam.  Az  árny 
szakadozott,  rángani  kezdett,  és  mintha  szertefoszlott  volna,  beleolvadt  a 
sötétségbe.

Megráztam Pablitót.  Felemelte  a  fejét,  és  tompa sikolyt  hallatott.  Felnéztem. 
Különös ember bámult ránk. Úgy jelent meg, mintha mindeddig az árnyék takarta 
volna  el,  talán  elrejtőzött  mögötte.  A  magas,  szikár,  teljesen  kopasz  férfinak 
feltűnően hosszúkás arca volt, és valamiféle bőrkiütés borította a feje bal oldalát. 
Vadul fénylett a szeme; szája félig kinyílt. Furcsa, pizsamaszerű öltözéket viselt; 
feltűnt, hogy túl rövid a nadrágja, mintha nem az ő mérete lenne. Azt nem tudtam 
megállapítani, hord-e cipőt. Állt, és hosszú időn át meredt ránk, mintha csak jelre 
várna,  hogy  aztán  ránk  rohanjon,  és  darabokra  tépjen.  Vad  tűz  lobogott  a 
tekintetében. 



Nem a gyűlölet  vagy az erőszak tüze,  hanem valamiféle  eredendő, ősi,  állati 
bizalmatlanság. Nem tudtam tovább elviselni a feszültséget. Fel akartam venni egy 
bizonyos harci testhelyzetet, amit évekkel azelőtt tanultam don Juantól, de akkor 
Pablito azt suttogta, hogy a szövetséges nem léphet át a don Genaro által húzott 
vonalon.  Mintha  valamilyen  erő  rejtőzött  volna  abban a  fénylő  vonalban,  hogy 
visszatartsa az előttünk felbukkanó jelenéseket.

A férfi hamarosan eltűnt, ahogy korábban az árny. Az az érzésem támadt, hogy 
mindkettőt don Juan és don Genaro szólította vissza.

Rövid,  nyugalmas  időszak  következett.  Sehol  nem  láttam  don  Juant  és  don 
Genarót; már nem ültek a félhold csúcsain. Hirtelen két kavics hangját hallottam, 
ahogy a sziklának ütődnek, és fény ragyogott' fel, mintha bekapcsoltak volna egy 
meleg, sárgás fényű lámpát. Óriási ragadozó állt előttünk, egy hihetetlenül undorító 
farkas. Az egész testét fehér váladék - verejték vagy nyál - borította. Vedlett szőre 
nedvesen fénylett, a szeme vadul villogott. Vak dühvel morgott, amitől végigfutott 
a  hátamon a  hideg.  Reszketett  az  állkapcsa,  és  nyálcseppek  fröccsentek a  félig 
nyitott szájából. Kaparta a földet, mint a láncát tépő kutya. Aztán a hátsó lábaira 
állt,  és  sebesen  mozgatta  a  mellső  mancsát  meg  az  állkapcsát;  nyilvánvalóan 
minden dühe arra irányult, hogy áttörjön valamilyen láthatatlan akadályt.

Egyszer  csak  a  tudatára  ébredtem,  hogy  a  félelmem  a  dühöngő  vadállattól 
különbözik  attól  a  félelemtől,  ami  az  előző  két  jelenés  láttán  fogott  el.  Ettől  a 
fenevadtól inkább fizikailag viszolyogtam. Meredten néztem tehetetlen őrjöngését. 
Aztán  egy  csapásra  elveszítette  minden  vadságát,  lesunyta  a  fejét,  és  eltűnt  a 
szemem elől.

Aztán  hallottam  -  vagy  egyszerűen  csak  érzékeltem  -,  hogy  valami  ismét 
közeledik;  és  abban  a  pillanatban  hatalmas  macskaféle  árnya  tornyosult  fel 
előttünk. Először csak a szemét vettem észre a sötétben; mozdulatlanul szegeződött 
ránk,  mint  két  fényt  visszaverő  víztócsa.  Horkantott,  és  halkan  felmordult. 
Nyugtalanul kezdett járkálni előttünk fel és alá, miközben egyetlen pillanatra sem 
vette le rólunk a tekintetét. Bár nem jellemezte olyan elektromos jellegű izzás, mint 
a farkast, és nem láttam tisztán a vonásait, mégis összeasonlíthatatlanul baljósabb 
volt a jelenléte, mint az előző fenevadnak. Mintha erőt gyűjtött volna; úgy éreztem, 
képes  volna  áttörni  minden  természetes  vagy  mesterséges  akadályt.  Pablito  is 
hasonlóképp vélekedhetett,  mert  azt  suttogta,  hogy bukjak le,  és  lapuljak  minél 
szorosabban a földre.

És  a  következő  pillanatban  a  nagymacska  rohamra  indult.  Felénk  száguldott, 
majd előreszökkent. Behunytam a szemem, és a karommal védtem a fejem. 



Éreztem, hogy a vadállat átszakította don Genaro vonalát, és már rajtunk is ter-
mett.  Súlyával  a  földhöz  szegezett;  bundája  a  nyakamhoz  dörzsölődött.  Aztán, 
mintha  valamibe  beakadtak  volna  a  mellső  mancsai,  egész  testével  tekergőzött, 
hogy  kiszabadítsa  magát.  Éreztem  a  rázkódását,  hallottam  sátáni  fújtatását  és 
sziszegését.  Tudtam,  hogy végem.  Meglepő ésszerűséggel  és  higgadtsággal  arra 
gondoltam, méltóbb és bölcsebb lenne beletörődni a végzetembe, ám rettegtem a 
halál fizikai fájdalmától, amire bizonyára számíthatok ilyen rettenetes körülmények 
között. Aztán különös erő hullámzott át rajtam, mintha a testem fellázadt volna a 
halál ellen, és minden erejét egyetlen helyre, a bal kezembe összpontosította volna; 
féktelen erőt éreztem benne. Valami ellenállhatatlanul birtokba vette a testemet, és 
nekifeszült  a  fenevad nyomasztó terhének.  Pablitóval  ugyanez történhetett,  mert 
egyszerre álltunk fel; akkora erővel löktük el a vadállatot, hogy elrepült, mint egy 
rongybaba.

Ezzel aztán erőm végére értem. A földre rogytam, és levegő után kapkodtam. A 
gyomrom izmai úgy megfeszültek, hogy nem tudtam levegőt venni; nem is tudtam 
figyelni, mit csinál Pablito. Végül arra eszméltem, hogy don Juan és don Genaro 
segítenek felülni. Pablito arccal lefelé fordulva, széttárt karral feküdt a földön, és 
nem mozdult, mint aki elájult. Miután felültettek, don Juan és don Genaro Pablito 
segítségére siettek. A gyomrát és a hátát dörzsölték, majd felállították, és egy idő 
után már egyedül is sikerült ülve maradnia.

Don  Juan  és  don  Genaro  visszatelepedtek  a  félhold  csúcsaira,  aztán  ide-oda 
kezdtek járni,  anélkül, hogy egyetlen testrészüket megmozdították volna, mintha 
sín kötné össze a két csúcsot, amin egyik oldalról a másikra siklanak. Elszédített a 
mozgásuk.  Végül  megálltak  Pablito  mellett,  és  suttogni  kezdtek  a  fülébe. 
Hamarosan  mindhárman  felálltak,  és  a  szikla  szélére  vonultak.  Don  Genaro 
könnyedén felkapta  Pablitót,  mint  egy gyereket.  Pablito  teste  deszkamerev;  don 
Juan a bokájánál fogva tartotta. Egyre gyorsabban forgatta körbe, végül elengedte a 
lábát, és Pablito kiröppent a mélység fölé.

Láttam kirajzolódni Pablito testét a sötét nyugati égbolt előtt. Lassú köröket írt 
le,  ahogy  néhány  napja  don  Juan,  majd  egyre  magasabbra  emelkedett.  Aztán 
felgyorsult  a  forgása;  egy  pillanatig  elmosódott  körvonalú  korongként  forgott, 
aztán szertefoszlott. Csak azt észleltem, hogy eltűnik a levegőben.

Don Juan és don Genaro hozzám léptek, mellém kuporodtak, és ezúttal az én 
fülembe suttogtak. Mindegyikük mást mondott, ám nem okozott nehézséget, hogy 
kövessem az utasításaikat. Mintha abban a pillanatban kettéhasadtam volna, ahogy 
kimondták  az  első  szavakat.  Ereztem,  ugyanazt  teszik  velem is,  amit  az  imént 
Pablitóval. 



Don Genaro megpörgetett,  aztán egy pillanatig  a forgás és a lebegés teljesen 
tudatos  érzése  fogott  el.  Majd  a  levegőt  hasítottam,  és  rettenetes  sebességgel  a 
földre  zuhantam.  Miközben  zuhantam,  éreztem,  hogy  leszakad  rólam a  ruhám, 
aztán a testem is cserbenhagy, végül csak a fejem marad meg. Egészen világosan 
érzékeltem,  hogy  amint  leválik  rólam a  testem,  elveszítem a  fölös  súlyomat,  a 
zuhanásom elveszíti a lendületét, és csökken a sebességem. A leereszkedésem már 
nem is  zuhanás  volt;  ide-oda libbentem, mint  a  hulló  falevél.  Aztán  a  fejem is 
megszabadult a súlyától, és mindössze egy darabka, egy parányi, kavicsszerű mag 
maradt belőlem. Minden érzésem ide összpontosult; aztán szétrobbant a mag, és 
ezer darabra szakadtam. Tudtam - vagy valami valahol tudta -, hogy a tudatában 
vagyok egyszerre mind az ezer darabnak; maga voltam a tudatosság.

Ennek a tudatosságnak egy bizonyos része megmoccant; emelkedett, növekedett; 
helye  és  elhelyezkedése  lett,  és  apránként  visszanyertem  a  határok  érzését,  a 
tudatosságot, és az általam ismert én egyszer csak a gyönyörű jelenetek hihetetlen 
sokfélesége közepette találta magát; mintha emberek, tájak, tárgyak millió és millió 
képe tárulna elém.

Aztán elhomályosultak  a  jelenetek.  Az volt  az  érzésem,  hogy egyre  nagyobb 
sebességgel haladnak el a szemem előtt,  míg végül nem tudtam különválasztani 
őket.  Végezetül,  mintha  a  világ  gördülne  el  a  szemem  előtt  egyetlen  megsza-
kítatlan, végtelen láncban.

És hirtelen ismét a sziklán találtam magam don Juannal és, don Genaróval. Azt 
suttogták,  hogy  visszahúztak,  és  láttam  az  ismeretlent,  amiről  senki  nem  tud 
beszélni.  Közölték,  megint  belehajítanak,  és  hagyjam,  hogy  az  észlelés  kitárja 
szárnyát, és egyszerre érintse meg  a tonált  és  a naguált,  anélkül, hogy tudatában 
lennék a vándorlásnak egyiktől a másikig.

Ismét  az  az  érzésem  támadt,  hogy  elhajítanak,  és  pörgök,  és  rettenetes 
sebességgel  lezuhanok.  Aztán  felrobbantam.  Felbomlottam.  Valami  kimerült 
bennem,  és  eleresztett  valamit,  amit  egész  életemben  bezárva  tartottam.  Teljes 
mértékben a tudatában voltam, hogy gáttalanul kiönt ez a titkos tárház. Már nem 
létezett az az édes, megszokott, körülhatárolható egység, amit énnek nevezhettem 
volna. Nem volt semmi, ez a semmi azonban egyáltalán nem volt üres. Nem volt 
fény vagy sötétség, hideg vagy meleg, kellemes vagy kellemetlen. Nem mozogtam 
vagy lebegtem, és nem álltam mozdulatlanul sem, és nem volt egyetlen egység, a 
bizonyos  én,  abban a formában, ahogy mindeddig ismertem a létet. Ám millió és 
millió én volt jelen, melyek mindegyike külön-külön is én volt - vagy én voltam -, 
elkülönült, egymással különleges viszonyban álló egységek füzére, amelyek össze-
kapcsolódva egyetlen, emberi tudatosságot alkottak.



 Nem azt  a  tudatosságot,  amit  a  kétség  árnyéka  nélkül  ismertem,  mert  nem 
létezett  semmi  olyasmi,  ami  ismerhette  volna;  de  minden  egyes  különálló 
tudatosságom  ismerte  ezt  az ént,  ezt  az engem - énem  ismerős világa különálló, 
független érzésekből állt össze, melyek rendíthetetlen együttérzést tápláltak egymás 
iránt.  Számtalan  tudatosságom  rendíthetetlen  együttérzése  jelent  meg  énként; 
szövetségük pedig az életerőmként.

Ezek  a  tudatosság-szemcsék,  mondhatnánk  széthintve  lebegtek;  mindegyikük 
tudatában volt önmagának, és egyikük sem számított előbbrevalónak a másiknál. 
Aztán  valami  megbolygatta  őket,  és  csatlakoztak  egymáshoz,  és  mindannyian 
összegyűltek egy füzérbe - összeálltak az általam ismert énné. Aztán önmagamként 
figyeltem  a  földön  zajló  életet,  vagy  éppen  más  világok  jeleneteit,  melyeket 
színtiszta képzeletnek véltem, azaz a színtiszta gondolkozás eredményének. Képek 
formájában jelentek meg előttem az intellektuális és fogalmi rendszerek, és ezek a 
képek szavakká és  mondatokká álltak  össze.  Egyes  képekben kedvemre beszél-
gethettem  magammal.  Az  én  aztán  minden  egyes  jelenet  után  felbomlott,  és 
visszatért a semmibe, illetve valamilyen meghatározhatatlan formában mégis jelen 
volt a szétszóródott tudatosságszemcsék miriádjának mindegyikében.

Különös utazásaim során egyszer  csak egy olyan jelenetben találtam magam, 
melyben  a  sziklafalon  álltam  don  Juannal.  Azonnal  rájöttem,  hogy  ezúttal  a 
megszokott én vagyok - teljes fizikai, testi valómban. Nemcsak szemlélője, hanem 
résztvevője voltam ennek a világnak.

Don Juan átkarolt, mint egy gyermeket. Rám nézett. Az arca nagyon közel volt 
az  enyémhez.  A  szemét  is  láttam  a  sötétben;  gyengéden  pillantott  rám,  és 
kimondatlan kérdést tartogatott. Tudtam, mi az a kérdés.

Az elmondhatatlan igazán elmondhatatlannak bizonyult.

- Nos? - kérdezte halkan, mintha szüksége lenne a megerősítésemre.

Szótlanul álltam. A néma, elképedt, zavart,  és a többi hasonló szó a legkevésbé 
sem illett az érzéseim leírására. Nem voltam szilárd. Tudtam, hogy ha don Juan 
nem ragadott  volna  meg,  és  tartott  volna  erősen  a  földön,  akkor  ellebegek,  és 
eltűnök a  levegőben.  Nem féltem az  elenyészéstől.  Vágyakoztam az  ismeretlen 
után, ahol a tudatosságom olyan tökéletes szabadságot élvezett, hogy már nem is az 
én tudatosságom volt, és mégis én voltam.

Don  Juan  lassan  elvezetett,  miközben  szelíden  nyomott  lefelé  mindkét 
vállamnál. Don Genaro háza közelében megálltunk, lefektetett, és beborított puha 
földdel egy előzőleg odakészített kupacból. 



Nyakig befedett a földdel, levelekből párnát készített a fejem alá, és arra intett, 
hogy ne mozduljak meg, és ne is aludjak el. Biztatott, hogy velem marad, amíg a 
föld ismét megszilárdítja a formámat.

Hihetetlenül kényelmesen feküdtem, és csaknem leküzdhetetlen álmosság vett 
erőt  rajtam,  de  don  Juan  nem  engedett  elaludni.  Felszólított,  hogy  beszéljek 
valamiről, bármiről a világon, kivéve azt, amit éppen átéltem. Először nem tudtam, 
miről  beszélhetnék,  aztán  don  Genaro  felől  érdeklődtem.  Megtudtam,  hogy 
eltemette  Pablitót  valahol  a  környéken,  és  most  szóval  tartja,  ahogy  don  Juan 
engem.

Szerettem volna  folytatni  a  beszélgetést,  de  mintha  nem lettem volna  teljes; 
szokatlan  közömbösséget  és  fáradtságot  éreztem,  ami  együttesen  leginkább  az 
unalomra hasonlított. Láttam don Juanon, hogy tudja, mit érzek. Pablitóról kezdett 
beszélni,  arról,  hogy összefűz minket a sorsunk; az erő apránként összeillesztett 
bennünket, merthogy ő lett Pablito jó_ tevője, akkor, amikor don Genaro a tanítója. 
Nyomatékosan kijelentette, hogy az egyetlen különbség Pablito és közöttem, hogy 
Pablito világát, mint harcosét, a kényszer és a félelem igazgatja, míg az enyémet a 
szeretet és a szabadság. Don Juan elmagyarázta, hogy az ilyen jellegű eltéréseket a 
jótevők  alapvetően  különböző  személyisége  okozza.  Don  Genaro  kedves, 
jóindulatú és tréfás kedvű, míg ő maga száraz, szigorú és határozott. Leszögezte, 
hogy az én személyiségem erős tanítói, de tapintatos jótevőt igényelt, míg Pablitóé 
épp ellenkezőleg: kedves tanítót és zord jótevőt.

Még beszélgettünk egy darabig, aztán egyszer csak világosodni kezdett. Amikor 
a  nap  megjelent  a  keleti  látóhatáron  a  hegyek  fölött,  don  Juan  segített 
kikászálódnom a föld alól.

Miután kora délután felébredtem don Genaro házában, don Juannal az ajtó mellé 
telepedtünk. Don Juan azt mondta, hogy don Genaro Pablitót készíti fel az utolsó 
ütközetre.

-  Holnap  te  és  Pablito  elmentek  az  ismeretlenbe  -  közölte  -,  és  én  most 
felkészítlek rá. Egymagad fogsz odamenni. Éjjel olyanok voltatok, mint a jojó, oda-
vissza rángattunk titeket; holnap a magad erejéből kell megtenned ugyanezt.

Elfogott a kíváncsiság, és valósággal ömlöttek belőlem a kérdések az éjszakai 
élményekről. Higgadtan fogadta a rohamomat.

-  Ma következik  a  legdöntőbb művelet  -  mondta.  -  Utoljára  szedlek rá;  ez  a 
feladatom. Neked pedig be kell dőlnöd.

Nevetett, és a combját csapkodta.



- Genaro az első utazáson azt akarta megmutatni, hogyan használják a varázslók 
a naguált -  folytatta. - Egyetlen módon lehet eljutni a varázslók magyarázatához: 
ha  önként  használod  a  naguált,  vagy  inkább,  önként  használod  a  tonált,  hogy 
megértsd a naguálban végrehajtott cselekedeteket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
tonál  látásmódjának  kell  uralkodnia,  ha  valaki  a  varázslókhoz  hasonlóan akarja 
használni a naguált.

Azonnal lecsaptam a következetlenségére. Egyfelől, állapítottam meg, két nappal 
ezelőtt bámulatosan összefoglalta, milyen következetesen és tántoríthatatlanul járt 
el évek hosszú során át, csak azért, hogy megváltoztassa a világlátásomat; másfelől 
viszont most éppen ennek a látásmódnak a szükségességére hivatkozik.

- Az egyiknek semmi köze a másikhoz - közölte vidáman. - Az észlelésünkben 
megtapasztalható rend a tonál kizárólagos tartománya; a tetteink csak ott állíthatók 
sorrendbe,  és  hozhatók  egymással  összefüggésbe;  csak  ott  olyanok,  mint  a 
lépcsőház, ahol megszámlálhatók a lépcsők. A naguálban nincs semmi ilyesmi.  A 
tonál  látásmódja tehát csak eszköz, és mint ilyen, nemcsak a legjobb, hanem az 
egyetlen, ami a rendelkezésünkre áll.

Az  elmúlt  éjjel  megnyílt  az  észlelésed  buborékja,  és  az észlelés  kitárta  a 
szárnyát. Erről nincs mit mondani. Lehetetlen megmagyarázni, mi történt veled, így 
nem is akarom megkísérelni, és te se próbálkozz vele. Legyen elég annyi, hogy az 
észlelésed szárnyai készültek megérinteni a teljességedet. Múlt éjjel ide-oda jártál a 
naguálból a tonálba, újra és újra. Kétszer vetettünk bele, hogy ne legyen lehetőség 
a  hibázásra.  A második  alkalommal  megtapasztaltad  az  utazás  teljes  hatását  az 
ismeretlenbe. És az észlelésed kitárta a szárnyát, amikor valami benned rájött az 
igazi természetedre: hogy egy füzér vagy.

Ez a varázslók magyarázata. A naguál az elmondhatatlan. Valamennyi lehetséges 
érzés és lény és én ott lebeg benne, mint megannyi bárka, békésen, változatlanul, 
örökkön-örökké. Aztán az élet ragasztója néhányat összeköt közülük. Te magad is 
rájöttél erre az elmúlt éjjel, ahogy Pablito is; és ahogy Genaro is, amikor megtette a 
maga utazását az ismeretlenbe, akárcsak én. Amikor az élet ragasztója összefűzi 
azokat az érzéseket, egy lény jön létre, egy lény, aki elveszíti az igazi természete 
érzékelését, mert elvakítja annak a területnek a ragyogása és lármája, ahol a lények 
lebegnek. Ez a hely  a tonál. A tonál az,  ahol szervezetként léteznek az egyesített 
füzérek.  A lény  a  tonálba  szökken,  amint  az  életerő  együvé  köti  az  összes 
szükséges érzést. Egyszer azt mondtam neked, hogy a tonál a születéssel kezdődik, 
és a halállal ér véget; azért mondtam, mert tudom, hogy amint az életerő elhagyja a 
testet,  mindezek  a  különálló  tudatosságok  felbomlanak,  és  visszatérnek oda, 
ahonnan jöttek, a naguálba. 



A  harcos  utazása  az  ismeretlenbe  nagyon  hasonló  a  halálhoz,  azzal  a 
különbséggel,  hogy  az  egyes  érzések  füzére  nem  bomlik  fel,  hanem  csak 
kiterjeszkedik egy kicsit, de nem veszíti el az összetartozását. A halálban azonban 
mélyre merülnek, és egymástól függetlenül kezdenek mozogni, mintha soha nem 
alkottak volna egységet.

El  akartam  mondani,  mennyire  egybevágnak  a  kijelentései  az  én 
tapasztalatommal. De nem hagyta, hogy megszólaljak.

- Az ismeretlen az ismeretlen, és semmiféle mód nincs utalni rá - jelentette ki. - 
Az ember csak figyelheti. A varázslók magyarázata szerint mindannyiunknak van 
egy olyan csomópontja, ahonnan megpillantható  a naguál,  és ez az  akarat.  Így a 
harcos bemerészkedhet  a naguálba,  és hagyja, hogy a füzére minden lehetséges 
módon  elrendezze  és  újra rendezze  magát.  Azt  mondtam,  hogy  a  naguál 
megnyilvánulása személyes ügy. Úgy értettem, hogy a harcos képes irányítani a 
füzér újrarendezését. Az emberi forma, vagy az emberi érzés talán a legkedvesebb 
forma  valamennyi  közül;  ám  végtelen  számú  más  forma  is  létezik,  melyek 
mindegyikét felöltheti a füzér. Azt is mondtam, hogy a varázsló olyan formát ölthet, 
amilyent csak akar. Ez igaz. A varázsló, aki a birtokában van önmaga teljességének, 
irányítani tudja, hogy milyen módon álljon össze a füzére. Az életerő teszi lehetővé 
mindezt. Ha egyszer kimerül az életerő, nem lehet újra összegyűjteni a füzért.

Ezt a fürtöt neveztem az észlelés buborékjának, ami szorosan le van zárva, és a 
halálunk pillanatáig ki sem nyílik. Mégis meg lehet nyitni. A varázslók megtanulták 
ezt  a  titkot,  és  bár  nem  mindegyikük  jut  el  önmaga  teljességéhez,  tudnak  a 
lehetőségéről.  Tudják, hogy a buborék csak akkor nyílik meg, amikor az ember 
megmerítkezik  a naguálban.  Tegnap aztán sorra vettem mindazokat a lépéseket, 
amiket követtél, hogy eljuss idáig.

Fürkészőn  pillantott  rám,  mintha  észrevételre  vagy  kérdésre  számítana.  A 
mondanivalója azonban meghaladt minden észrevételt. Akkor értettem meg, hogy 
valóban  semmiféle  jelentősége  nem  lett  volna,  ha  mindezt  feltárja  előttem 
tizennégy évvel  ezelőtt,  vagy a tanítványkodásom más szakaszában.  Egyedül  az 
számított, hogy a testemmel vagy a testemben tapasztaltam meg a magyarázatát.

- Várom a szokásos kérdésedet - mondta, és gondosan tagolt minden egyes szót.

- Miféle kérdést? - kérdeztem.

- Amit az értelmed olyan türelmetlenül fel akar tenni.

- Ma lemondtam minden kérdésről. Igazán nincs egyetlen egy sem, don Juan.



-  Nem helyes  -  csóválta  a  fejét  nevetve.  -  Van  egy  bizonyos  kérdés,  amire 
feltétlenül számítok.

Hozzátette, hogy ha csak egy pillanatra felfüggeszteném a belső párbeszédemet, 
felismerném, mi az a kérdés. Hirtelen gondolatom támadt, egy futó megérzésem, és 
már tudtam, mire gondol.

- Hol volt a testem, miközben mindez megtörtént velem, don Juan? - kérdeztem, 
mire éktelen röhögésben tört ki.

-  Ez  a  varázslók  végső  trükkje!  -  mondta  végül.  -  Mondjuk,  a  varázslók 
magyarázatának  legutolsó  darabkáját  is  fel  akarom  tárni  előtted.  Az  értelmed 
mindeddig vaktában követte a tetteimet. Az értelmed kész beismerni, hogy a világ 
nem olyan, amilyennek a leírás ábrázolja, hogy sokkal több és nagyobb annál, mint 
amennyi látható. Az értelmed már-már hajlandó elismerni, hogy az észlelésed fel-le 
járt a sziklafalon, vagy hogy valami benned, hogy úgy mondjam, a  mindnyájad,  
leugrott a szurdok aljára, és megvizsgálta a tonál szemével, mi van ott, ugyanúgy, 
mintha testileg ereszkedtél volna le, kötélen és létrán. Az volt a tanulással töltött 
évek  megkoronázása,  amikor  szemügyre  vetted  a  szurdok  alját.  Jól  csináltad. 
Genaro  meglátta  az  esély  morzsáját,  és  lehajította  a  sziklát  arra  a  rád,  aki  a 
mélyben állt.  És mindezt  láttad.  Genaro és én akkor kétség nélkül tudtuk, hogy 
készen  állsz  az  utazásra  az  ismeretlenbe.  Abban  a  pillanatban  nemcsak  láttad,  
hanem mindent tudtál az alakmásról.

Közbevágtam, mondván, hogy érdemtelenül szavaz meg nekem ennyi bizalmat 
olyasmivel kapcsolatban, ami meghaladja a felfogóképességemet. Azt válaszolta, 
hogy idővel leülepednek mindezek a benyomások, és akkor ugyanúgy fognak dőlni 
belőlem a kérdések, mint a múltban.

- Az alakmás titka az észlelés buborékja, ami a te esetedben egyidejűleg állt a 
sziklafal  tetején,  és  a  szurdok  alján  -  magyarázta.  -  Az  érzések  füzére  bárhol 
azonnal összegyűjthető.  Más szóval, az ember egyszerre észlelheti  az ittet  és  az 
ottot.

Biztatott,  hogy idézzek csak fel bizonyos eseményeket,  melyek,  mint mondta, 
olyan  közönségesek  voltak,  hogy  szinte  teljesen  megfeledkeztem  róluk.  Nem 
tudtam, miről beszél. Nógatott, hogy igyekezzek jobban.

- Gondolj a kalapodra - mondta. - És hogy mit csinált vele Genaro.

Belém  hasított  a  felismerés.  Don  Genaro  azt  akarta,  hogy  vegyem  le  a 
kalapomat,  mert  folyton  lefújta  a  szél  a  fejemről.  Én  azonban  nem  akartam 
megválni tőle. Hülyén éreztem magam meztelenül. 



A kalap viselése, mivel egyébként nem volt szokásom, azt a benyomást keltette 
bennem, hogy némiképp más ember  vagyok,  és  így nem feszélyezett  annyira  a 
meztelenségem. Don Genaro akkor megpróbálta lekapni a kalapomat, de túlságosan 
alacsony volt  ahhoz, hogy elérje a fejemet.  Hosszasan élcelődött  a rovásomra a 
fejem méretéről és a testem arányairól; végül sikerült megkaparintania a kalapot, és 
egy régi ponchót tekert a fejemre, mint valami turbánt.

Mondtam don  Juannak,  hogy  egészen  elfeledkeztem erről  a  közjátékról,  ami 
biztosan  az  úgynevezett  ugrásaim  között  zajlott  le;  az  ugrások  emléke  mégis 
egyetlen megszakítatlan egységet képez az emlékezetemben.

-  Mert  bizonyára  megszakítatlan  egység  is,  akárcsak Genaro  ugrabugrálása  a 
kalapoddal - mondta. - Ez a két emlék nem rakható egymás elé vagy mögé,  mert 
egyidejűleg történtek.

Úgy rakosgatta a bal keze ujjait, mintha sehogy sem illeszkednének a jobb keze 
ujjainak közeibe.

- Azok az ugrások csak a kezdetet jelentették - folytatta.  - Aztán jött az igazi 
utazásod az ismeretlenbe; múlt éjjel megtapasztaltad az elmondhatatlant, a naguált.  
Az értelmed  nem tud megbirkózni azzal az ismerettel,  hogy az érzések névtelen 
füzére vagy. Ilyenkor  az értelmed  még azt is elismerheti, hogy létezik rajta kívül 
egy  másik  csomópont,  az  akarat,  melyen  át  megítélhetők,  felbecsülhetők  és 
használhatók  a naguál  rendkívüli hatásai. Végül derengeni kezd az  értelmednek,  
hogy  az  ember  az  akaraton  át  visszatükrözheti  a  naguált,  de  ez  már 
megmagyarázhatatlan.

- Azután viszont felvetődik a kérdésed: hol voltam én, mikor mindez megtörtént? 
Hol volt a testem'? A meggyőződés, hogy van egy igazi  te,  annak a ténynek az 
eredménye,  hogy  körülötted  minden  az  értelmed.  Ennél  a  pontnál  az  értelmed 
készséggel  elismeri,  hogy  a  naguál  leírhatatlan,  nem azért,  mert  meggyőzte  a 
tanúbizonyság, hanem mert biztonságosabb elismerni.  Az értelmed  biztos talajon 
áll, hiszen az ő oldalán található a tonál valamennyi alkotóeleme.

Don Juan szünetet tartott, és barátságos mosollyal vizsgált.

- Menjünk Genaro elkötelezettségének helyére -javasolta hirtelen.

Felállt,  és  elmentünk  a  sziklához,  ahol  két  napja  beszélgettünk;  a  sziklának 
dőlve, kényelmesen elhelyezkedtünk ugyanazon a helyen.



- A tanító feladata elérni, hogy az értelem biztonságban érezze magát - folytatta. - 
Becsaptam  az  értelmedet,  hogy  higgyen  a  tonál  számbavehetőségében  és 
kiszámíthatóságában. Genaro és én azon munkálkodtunk, hogy elhitessük, csak  a 
naguál  esik  túl  a  megmagyarázhatóságon.  És  itt  a  bizonyíték,  hogy  sikeresen 
csaptunk  be:  még  ebben  a  pillanatban  is,  mindannak  ellenére,  amin 
keresztülmentél,  az  a  benyomásod,  hogy  van  egy  mag,  amit  a  sajátodnak 
tekinthetsz,  az értelmed.  Ez azonban délibáb. A te drágalátos  értelmed  csak egy 
csomópont, egy tükör, ami valami rajta kívül állót ver vissza! Múlt éjjel nemcsak a 
leírhatatlan naguálnak lehettél a szemtanúja, hanem a leírhatatlan tonálnak is.

A varázslók magyarázatának utolsó részlete úgy szól, hogy az  értelem  pusztán 
külső rendet tükröz, és semmit nem tud erről a rendről; nem tudja megmagyarázni, 
ugyanúgy,  ahogy  nem  tudja  megmagyarázni  a  naguált  sem.  Az  értelem  csak 
szemlélheti a tonál hatásait, de soha nem érti vagy fejti meg. Az az igazság, hogy a 
külső rendről gondolkozunk és beszélünk, melyet követünk, anélkül, hogy valaha 
rájönnénk, hogyan tesszük, vagy mi az a rend.

Felvetettem,  hogy  a  nyugati  ember  az  agy  működésében  vizsgálja  a  rend 
magyarázatának  a  lehetőségét.  Rámutatott,  hogy  ez  a  kutatás  is  csak  azt 
tanúsíthatja, hogy történik valami, semmi többet.

- A varázslók ugyanezt teszik az akaratukkal -- mondta. - Azt mondják, hogy az 
akaratukon  át megfigyelhetik  a naguál  hatásait. És most hozzátehetném, hogy az 
értelmünkön át, függetlenül attól, hogy mit csinálunk vele, vagy miként csináljuk, 
pusztán csak  a tonál  hatásait  figyelhetjük  meg.  Egyik esetben sincs remény rá, 
hogy megértsük vagy megmagyarázzuk, mi az, amit megfigyelünk.

- Múlt éjjel repültél első alkalommal az észlelésed szárnyán. Még félénk voltál; 
még  csak  az  emberi  észlelés  szegélyére  merészkedtél.  A  varázsló  azokat  a 
szárnyakat  arra  is  használhatja,  hogy megérintsen más észleléseket,  például  egy 
varjúét, egy farkasét, egy szöcskéét, vagy más világok rendjét a végtelen térben.

- Más bolygókra gondolsz, don Juan?

-  Persze.  Az  észlelés  szárnyai  elvihetnek  minket  a  naguál  legrejtelmesebb 
határmezsgyéire, vagy a tonál felfoghatatlan világaiba.

- A varázsló elmehet például a holdra is?

- Hogyne - bólintott. - Csak éppen nem fog egy szatyorra való kővel visszatérni.

Nevettünk,  és  eltréfálkoztunk  ezen,  de  ettől  függetlenül  a  legteljesebb 
komolysággal beszélt.



-  Megérkeztünk a varázslók magyarázatának utolsó részletéhez - közölte.  -  A 
múlt éjjel Genaro és én megmutattuk az utolsó kettőt az ember teljességét alkotó 
pontok közül:  a naguált  és  a tonált.  Egyszer azt mondtam neked, hogy ez a két 
pont  kívül  esik  az  emberen,  és  mégsem.  Ez  a  fénylények  titka.  Mindannyiunk 
tonálja csak annak a leírhatatlan ismeretlennek a tükröződése, amit kitölt a rend; és 
mindannyiunk naguálja csak annak a leírhatatlan űrnek a tükröződése, ami mindent 
magában foglal.

Most  pedig  üldögélj  alkonyatig  Genaro  elkötelezettségének  helyén;  addigra 
leülepszik benned a varázslók magyarázata.  Ahogy most itt  ülsz, nincs semmid, 
csak az életerőd, mely összetartja az érzések füzérét. Felállt.

- Holnap egyedül kell megmerítkezned az ismeretlenben. Genaro és én figyelni 
fogunk,  de  nem  lépünk  közbe  -  mondta.  -  Ülj  itt,  és  függeszd  fel  a  belső 
párbeszédedet! Gyűjts erőt, hogy kitárhasd az észlelés szárnyát, és elrepülj a végte-
lenbe!

Don Juan hajnalhasadáskor ébresztett. Adott egy vízzel teli kivájt tököt és egy 
zacskó szárított  húst.  Csendben megtettünk néhány mérföldet,  míg az autómhoz 
nem értünk.

Akkor don Juan halkan megszólalt:

- Ez az utolsó közös utazásunk.

Elszorult a torkom. Értettem, mire gondol.

A hátsó lökhárítónak támaszkodott, miközben kinyitottam neki az ajtót, és úgy 
tekintett rám, ahogy még soha. Beszálltunk a kocsiba, de mielőtt elindítottam volna 
a  motort,  tett  néhány  homályos  megjegyzést;  tökéletesen  megértettem  a 
jelentőségüket. Azt mondta, néhány percig még ülhetünk a kocsiban, és kitérhetünk 
néhány nagyon személyes és elevenbe vágó érzésre.

Csendben ültem, a szellemem azonban háborgott. Mondani akartam valamit, ami 
lényegében  rám  vonatkozott.  De  hasztalan  keresgéltem  a  megfelelő  szavakat, 
melyek híven kifejezték volna, amit kimondatlanul tudtam.

Don Juan egy kisfiúról  beszélt,  akit  valaha ismertem, és hogy mennyire nem 
változtak  meg  az  iránta  táplált  érzelmeim az  évek  múlásával  és  a  távolsággal. 
Kijelentette, biztos benne, hogy valahányszor arra a kisfiúra gondolok, boldogan 
ugrándozik  a  szellemem,  és  az  önzés  és  a  kicsinyesség  leghalványabb  nyoma 
nélkül a lehető legjobbakat kívánja neki.



Felidézett  egy tőlem hallott  történetet,  ami annak idején módfelett  elnyerte  a 
tetszését,  és  mélyreható  jelentőségűnek  találta.  Egyik  kóborlásunk  során  a  Los 
Angeles környéki hegyekben a kisfiú elfáradt a gyaloglásban, és a nyakamba ül-
tettem.  Mindkettőnket  leírhatatlan  boldogság  fogott  el,  és  a  kisfiú  lelkesen 
kiáltozva harsogta háláját a napnak és a hegyeknek.

- Így gyűjtött erőt, hogy elbúcsúzhasson tőled - mondta don Juan.

Elszorult a torkom.

- Sokféle formája van a búcsúnak - folytatta. - Akkor a legjobb, ha megőrizzük a 
boldogság  emlékét.  Például,  ha  harcosként  élsz,  akkor  egész  életedben  üde és 
eleven  marad  a  melegség,  ami  akkor  fogott  el,  amikor  a  kisfiú  a  nyakadban 
lovagolt. Így mond búcsút a harcos.

Sietősen  elindítottam  a  motort,  és  a  szokásosnál  gyorsabban  hajtottam  a 
keményre szikkadt, köves talajon, amíg a földúthoz nem értünk.

Röviddel  később  megálltunk,  és  gyalog  tettük  meg  az  út  hátralévő  részét. 
Hozzávetőleg egy óra múlva kis ligethez értünk. Don Genaro, Pablito és Nestor 
már vártak minket.  Üdvözöltem őket;  ahogy végignéztem rajtuk és don Juanon, 
mélységes megindultság vett erőt rajtam. Don Genaro megölelt, és szeretetteljesen 
meglapogatta  a  hátamat.  Azt  mondta  Nestornak  és  Pablitónak,  hogy  remekül 
hajtottam végre az ugrást a szurdok aljára. Kezét a vállamon nyugtatva, harsogó 
hangon így szólt hozzájuk:

-  Nos,  uraim, ennek a  fickónak én vagyok a  jótevője,  és  senki  nem tudhatja 
nálam jobban,  hogy nagyszerű tettet  vitt  véghez! Ez volt  a  harcosként  élt  évek 
megkoronázása!

Azután hozzám fordult, és a másik kezét is a vállamra tette. A szeme csillogott.

- Semmi nem maradt, amit mondhatnék neked, Carlitos - mondta csendesen, és 
alaposan  megnyomott  minden  egyes  szót.  -  Legfeljebb  az,  hogy  hihetetlen 
mennyiségű ürülék feszíti a beleidet.

Azzal  kirobbant  belőle  a  röhögés,  és  don  Juannal  szinte  félholtra  nevették 
magukat.  Pablito  és  Nestor idegesen  nevetgéltek,  nem  tudván,  hogyan  kellene 
viselkedniük.

Amikor  don Juan  és  don Genaro  lecsillapodott,  Pablito  közölte  velem,  hogy 
kételkedik a képességeiben, és nincs meggyőződve róla, hogy egyedül is sikerül 
utazást tennie az ismeretlenbe.



- A leghalványabb gőzöm sincs róla, hogyan csináljam - panaszolta. - Genaro azt 
mondja,  hogy  semmi  nem  kell  hozzá,  csak  a  feddhetetlenség.  Neked  mi  a 
véleményed?

Bevallottam,  hogy  én  még  annyit  sem tudok,  mint  ő.  Nestor  felsóhajtott,  és 
határozottan nyugtalannak  látszott;  ideges kis  mozdulatokat  tett  a  kezével  és  az 
ajkával,  mintha  jelentős  bejelentésre  készülne,  csak  sehogy  nem tudja  rászánni 
magát.

- Genaro azt mondja, hogy meg fogod csinálni - bökte ki végül.

Don Genaro egy kézmozdulattal jelezte, hogy ideje indulnunk. Néhány yarddal 
előttünk haladt don Juan társaságában. Szinte egész nap ugyanazt a hegyi csapást 
követtük.

KÉT HARCOS ELKÖTELEZETTSÉGE

Pihenő nélkül és teljes csendben baktattunk. Mindannyiunknál volt szárított hús 
és egy-egy töknyi víz, és megértettük, hogy menet közben kell ennünk. Az ösvény 
egyszer  csak  úttá  szélesedett,  mely  felkanyarodott  egy hegy  oldalára,  és  ahogy 
kibukkantunk a kanyarból, völgy tárult a szemünk elé. Lélegzetelállító látvány volt. 
A  hosszúkás,  zöldbe  borult  völgy  csillogott  a  napfényben;  két  csodálatos 
szivárvány ívelt át fölötte, miközben a környező hegyeket eső öntözte.

Don  Juan  megállt,  és  az  állával  előrebökve  valamire  felhívta  don  Genaro 
figyelmét odalent a völgyben. Don Genaro megcsóválta a fejét. Nem helyeslő, vagy 
tagadó  mozdulat  volt;  inkább  csak  afféle  fejrándítás.  Mozdulatlanul  álltak,  és 
hosszú időn át kémleltek le a völgybe.

Aztán letérünk az útról egy újabb csapásra. Kezdtünk lefelé ereszkedni a völgy 
északi végébe vezető keskeny és meredek ösvényen.

Javában délutánra járt, mire elértük a síkságot. Elborított a fűzfák és a nedves 
föld  illata.  Az  eső  halk,  zöld  morajnak  hatott  a  közeli  fákon,  aztán  csak  alig 
észlelhető remegésnek a nád között. Vízfolyás csörgedezése ütötte meg a fülemet. 
Egy pillanatra megálltam hallgatózni. A fák fölé emeltem a tekintetem; a nyugati 
láthatáron  vattacsomószerű  felhők  úsztak  az  égen.  Csak  álltam,  és  figyeltem a 
felhőket, míg végül észbe kaptam, és a többiek után futottam.

Don Juan és don Genaro egyszerre  álltak és  fordultak meg; rám szegezték a 
tekintetüket,  olyan  hihetetlen  összhangban,  mintha  egyetlen  személyt  alkottak 
volna. Kurta, döbbenetes pillanat volt, amitől végigfutott a hátamon a hideg. 



Aztán don Genaro felkacagott, és azt mondta, hogy olyan dübörgéssel futottam 
utánuk, mint egy háromszáz fontos, lúdtalpas mexikói.

- Miért éppen egy mexikói? - kérdezte don Juan.

- Egy lúdtalpas, háromszáz fontos indián nem fut - mondta kioktató hangsúllyal 
Genaro.

-  Aha -  bólintott  don Juan,  mintha  don Genaro  válasza  tökéletesen  kielégítő 
magyarázatot nyújtott volna.

Átvágtunk  a  keskeny,  buja  völgyön,  és  felmásztunk  a  keleten  magasodó 
hegyekbe. Késő délután végül megpihentünk egy kopár fennsíkon, ahonnan dél felé 
pillantva  egy  másik,  magasan  fekvő  völgyre  lehetett  látni.  Errefelé  egészen 
másmilyen növények nőttek. Gömbölyded formájú, lekoptatott hegyek emelkedtek 
körülöttünk. A völgyben és a hegyoldalakon megművelt földsávok sorakoztak, a 
vidék ennek ellenére a kopárság benyomását keltette bennem.

A nap már alacsonyan járt a délnyugati  égbolton. Don Juan és don Genaro a 
fennsík északi szélére vezettek minket. Káprázatos látvány tárult elénk. Végtelen 
völgyek és hegyek nyúltak észak felé, míg nyugatra magas hegyláncok vesztek a 
távolba.  A messzi  északi  hegyek  visszaverték  a  napsugarakat,  és  narancssárga 
fényben  fürödtek,  akárcsak  a  nyugaton  gomolygó  felhőtarajok.  A  táj,  bár 
lenyűgözött a szépsége, szomorúságot és magányt sugárzott.

Don  Juan  a  kezembe  nyomta  a  jegyzetfüzetemet,  de  nem  akaródzott 
jegyzetelnem.  Letelepedtünk  félkörben,  úgy,  hogy  don  Juan  és  don  Genaro 
közrefogott minket.

- Írással indultál el a tudomás ösvényén, és ugyanúgy jutsz a végére - mondta 
nekem don Juan.

Mindannyian  unszoltak,  hogy  jegyzeteljek,  mintha  az  írásom  valami  nagy 
horderejű cselekedet volna.

- Mindjárt odaértek, Carlitos - szólalt meg hirtelen don Genaro. - Te és Pablito.

Szokásos tréfálkozó színezete nélkül szelíden és aggódón csengett a hangja.

- Ugyanezen a helyen áll meg a többi harcos is,  aki az ismeretlenbe utazik - 
folytatta. - Mindannyian jóindulattal viseltetnek irántatok.

Olyasféle  fodrozódást  érzékeltem magam körül,  mintha  félig  szilárd  lenne  a 
levegő, és valami hullámzást keltett volna benne.



- Mi valamennyien jóindulattal viseltetünk irántatok - jelentette ki don Genaro.

Nestor megölelte Pablitót és engem, aztán messzebb ült tőlünk.

- Még van némi időnk - mondta az égre pislantva don Genaro. Aztán Nestorhoz 
fordult, és megkérdezte: - Mit csináljunk addig?

- Nevessünk, és érezzük jól magunkat! - vágta rá Nestor. 

Közöltem don Juannal, hogy félek attól, ami vár rám, és  egészen biztosan csak 
beugrattak ebbe az egészbe; hiszen soha még csak elképzelni sem tudtam olyan 
helyzetet,  mint  amilyenbe  most  Pablitóval  együtt  visszavonhatatlanul  bele-
csöppentünk.  Azt  mondtam,  hogy  félelmetes  erő  kerített  a  hatalmába,  és  addig 
taszigált előre apránként, amíg most szembe nem kerültem valamivel, ami talán a 
halálnál is rosszabb.

-  Panaszkodsz  -  intett  le  szárazon  don  Juan.  -  Az  utolsó  pillanatig  sajnálod 
magad.

Mindannyian  kacagtak.  Don  Juannak  természetesen  igaza  volt.  Micsoda 
leküzdhetetlen kényszer! És még azt hittem, hogy sikerült kiirtani az életemből! 
Végtelen bárgyúságom miatt a bocsánatukért esedeztem.

- És ne is mentegetőzz - fojtotta belém a szót don Juan. - A mentegetőzés nem 
vezet  sehová.  Ostoba  viselkedés.  Csak  az  számít,  hogy  feddhetetlen  harcosnak 
bizonyulj az erőnek ezen az egyedülálló helyén. Itt kötöttek ki a legnagyszerűbb 
harcosok. Te sem lehetsz kevésbé nagyszerű, mint ők voltak!

Aztán kettőnkhöz címezte a szavait:

Már tudjátok, hogy ez az utolsó feladat, melynek során együtt leszünk. Beléptek 
a naguálba és a fonálba,  úgy, hogy kizárólag a személyes erőtökre hagyatkoztok. 
Genaro és én csak azért vagyunk itt, hogy búcsút vegyünk tőletek. Nestorról úgy 
határozott az erő, hogy ezúttal szemtanú lesz.

Ez  az  utolsó  keresztút,  ahová  Genaro  és  én  elkísérünk  benneteket.  Amint 
önállóan beléptek az ismeretlenbe, már nem tőlünk függ a visszatérésetek, így rátok 
hárul a döntés: nektek kell eldöntenetek, visszatértek-e vagy sem. Bízunk benne, 
hogy  ha  úgy  határoztok,  mindkettőtöknek  lesz  elegendő  ereje  a  visszatéréshez. 
Legutóbb együttesen, illetve külön-külön is sikerült elhajítanotok a szövetségest, 
mely különben halálra morzsolt volna benneteket. Az volt az erőtök próbája.



Hozzá kell  tennem,  hogy  kevés  harcos  éli  túl  a  találkozást  az  ismeretlennel, 
amire készültök; és nem azért,  mert olyan nehéz, hanem mert  a naguál  minden 
mértéket meghaladóan csábító, és a harcosok, akik ott járnak, a legkevésbé sem ta-
lálják  vonzó  elképzelésnek  visszatérni  a  tonálba:  a  rend,  a  zaj  és  a  fájdalom 
világába.

Azt a döntést, hogy maradunk vagy visszatérünk, olyasmi hozza bennünk, ami 
nem  az  értelmünk,  és  nem  is  a  vágyunk,  hanem  az  akaratunk,  úgyhogy  nem 
ismerhetjük előre a végkimenetelt.

- Ha úgy határoztok, hogy nem tértek vissza, eltűntök, mintha a föld nyelt volna 
el.  De  ha  az  a  döntésetek,  hogy  visszatértek  erre  a  világra,  akkor,  mint  igaz 
harcosoknak,  várnotok kell,  amíg a  feladataitok  végére  értek.  Ha befejeződnek, 
akár  sikerrel,  akár  kudarccal,  akkor  elnyeritek  az  uralmat  önmagatok  teljessége 
fölött.

Don Juan pillanatnyi szünetet tartott. Don Genaro rám nézett, és kacsintott.

- Carlitos tudni akarja, mit jelent elnyerni az uralmat önmagunk teljessége fölött 
- jelentette be nyafogva, és mindenki felkacagott.

Igaza volt.  Más körülmények között  fel  is  tettem volna ezt  a kérdést;  ám túl 
ünnepélyesnek találtam a helyzetet a kérdezősködéshez.

- Azt jelenti, hogy a harcos végül összetalálkozik az erővel - mondta don Juan. - 
Senki nem tudja megmondani, hogy melyik harcos mihez kezd vele; ti ketten talán 
békésen és észrevétlenül  fogtok kóborolni  a  földön,  esetleg gyűlöletessé váltok, 
rossz  híretek  támad,  vagy  jóságosak  lesztek.  Mindez  csakis  a  szellemetek 
feddhetetlenségétől és szabadságától függ.

A feladatotok a legfontosabb. Ez a tanító és a jótevő adománya a tanítványnak. 
Fohászkodom, hogy mindketten sikerrel járjatok a feladatotok teljesítésében.

- A várakozás a feladat beteljesítésére a legkülönlegesebb várakozás - szólt közbe 
don Genaro. - És most elmondom nektek azoknak a harcosoknak a történetét, akik 
egy másik korban éltek a hegyek között, valahol arrafelé.

Kelet  felé  mutatott,  majd  pillanatnyi  habozás  után  felállt,  és  a  távoli  északi 
hegyekre mutatott.

- Nem. Amarra éltek! - mondta, rám nézett, és tudósan mosolygott. - Pontosan 
százharmincöt és fél kilométerre innen.



Don Genaro vélhetőleg engem utánzott. Összeráncolta a homlokát, csücsörítette 
az ajkát, a kezét szorosan összekulcsolta a mellén, mintha egy képzeletbeli tárgyat 
szorongatna, amivel nagy valószínűséggel a jegyzetfüzetemet jelezte. Igen mókás 
testtartást vett fel. Egyszer találkoztam egy német tudós sinológussal, aki pontosan 
így viselkedett. Végtelenül mulatságosnak találtam a gondolatot, hogy mindeddig 
öntudatlanul egy német sinológus fintorait majmoltam. Felszabadultam kinevettem 
magam. Mintha kizárólag nekem szóló vicc hangzott volna el.

Don Genaro visszatelepedett a helyére és folytatta a történetet.

- Amikor úgy vélték, hogy valamelyikük a törvényeiket sértő tettet követett el, a 
többiek döntésére bízták a sorsát. A vétkesnek ki kellett  fejtenie a tette okait.  A 
bajtársai  meghallgatták;  aztán  vagy  szabadon  eresztették,  mert  meggyőzőnek 
találták az érveit, vagy felsorakoztak a fegyvereikkel egy ehhez hasonló fennsíkon, 
hogy  végrehajtsák  a  halálos  ítéletét,  mert  elfogadhatatlannak  találták  az  érveit. 
Ebben az esetben a  vádlott  harcosnak búcsút  kellett  vennie  régi  bajtársaitól,  és 
elkezdődött a kivégzése.

Don Genaro rám és Pablitóra nézett, mintha valamiféle jelre várna tőlünk. Aztán 
Nestorhoz fordult.

- A szemtanúnk talán el tudná mesélni nekünk, mi köze a történetnek ehhez a két 
harcoshoz - mondta.

Nestor  szégyenlősen  elmosolyodott,  és  egy  percen  át  mélyen  a  gondolataiba 
merült.

- A szemtanúnak fogalma sincs - közölte végül ideges nevetgéléssel.

Don  Genaro  mindannyiunkat  megkért,  hogy  álljunk  fel,  és  tekintsünk  alá  a 
fennsík nyugati széléről.

Szelíd  lejtő  vezetett  a  földalakzat  aljára,  aztán  keskeny,  lapos  földsáv 
következett, mely a lezúduló esővíz által kivájt hasadékban végződött.

- Nos, ott,  annál a vízmosásnál, a történetben fák sora állt - tájékoztatott  don 
Genaro. - Azon túl pedig sűrű erdő terült el.

- Miután elbúcsúzott a bajtársaitól, az elítélt harcostól elvárták, hogy induljon 
lefelé  a  lejtőn  a  fák  felé.  A bajtársai  akkor  felemelték  a  fegyvereiket,  és  célba 
vették. Ha senki nem lőtt, vagy a harcos túlélte a sebesüléseit, és elérte a fás terület 
szélét, akkor szabad volt.



Visszatértünk oda, ahol előzőleg ültünk.

- Ehhez mit szólsz, szemtanú? - kérdezte Nestort. - Most már tudsz válaszolni?

Nestor maga volt a megtestesült nyugtalanság. Lekapta a kalapját, és megvakarta 
a fejét. Aztán a tenyerébe temette az arcát.

- Honnan tudhatná azt a jó szemtanú? - fakadt ki végül,  és együtt kacagott a 
többiekkel.

- Azt mondják, hogy némelyek sértetlenül átjutottak -  folytatta don Genaro. - 
Mondjuk, a személyes erejük hatott a bajtársaikra. Átcsapott rajtuk az erő hulláma, 
és  nem  merészelték  használni  a  fegyverüket.  Vagy  talán  megilletődtek  a 
vakmerőségétől, és képtelenek voltak ártani neki.

Don Genaro előbb engem vett alaposan szemügyre, aztán Pablitót.

- Persze feltételt is szabtak a fákig tartó döntő úthoz - folytatta. - A harcosnak 
nyugodtan, természetesen kellett járnia, biztos és szilárd léptekkel, tekintetét pedig 
előreszegeznie.  Úgy  kellett  lemennie,  hogy  közben  nem  botladozhatott,  nem 
forgolódhatott, nem tekintgethetett hátra, mindenekelőtt pedig nem futhatott.

Don Genaro szünetet tartott; Pablito megértően bólintott.

- Ha ti ketten úgy határoztok, hogy visszatértek erre a világra -jelentette ki don 
Genaro  -,  várnotok  kell,  ahogy  harcosokhoz  méltó,  amíg  bevégeztetnek  a 
feladataitok. Ez a várakozás nagyon hasonlít a történetben elítélt harcos járásához. 
A harcosnak elfogyott az emberi ideje, ahogy nektek is. Az az egyetlen különbség, 
hogy  ki  vesz  célba  titeket.  A harcosra  a  bajtársai  céloztak;  rátok  ellenben  az 
ismeretlen fog célozni. A feddhetetlenségetek az egyetlen esélyetek. Várakoznotok 
kell, anélkül, hogy hátratekintenétek. Várakoznotok kell, anélkül, hogy jutalomban 
reménykednétek.  És  minden  személyes  erőtöket  a  feladat  végrehajtásának  kell 
szentelnetek.

Ha nem cselekedtek feddhetetlenül, ha izgulni és türelmetlenkedni kezdtek, és 
kétségbeestek, könyörtelenül lekaszálnak az ismeretlen mesterlövészei.

Am,  ha  a  feddhetetlenségetek  és  a  személyes  erőtök  révén  teljesítitek  a 
feladatotokat,  akkor  valóra  váltjátok  az  erő  ígéretét.  És  mi  az  az  ígéret, 
kérdezhetitek.  Nos,  ezt  az  ígéretet  teszi  az erő  az embernek, mint  fénylénynek. 
Minden harcosnak más a  sorsa,  így  lehetetlen  megmondani,  hogy rátok  milyen 
ígéret vár.



Lenyugodni  készült  a  nap.  Az  északi  hegyeken  egyre  sötétebbé  vált  a 
narancsszínű ragyogás. Széljárta, elhagyatott világot idézett fel bennem a látvány.

-  Megtanultátok,  hogy  a  harcos  alázatos  és  alkalmazkodó  -  szólalt  meg  don 
Genaro,  és  csaknem  megugrasztott  a  hirtelen  csöndbe  hasító  hangja.  - 
Megtanultatok úgy cselekedni, hogy nem vártok érte viszonzást. Most elmondom 
nektek,  hogy  minden  béketűrésetekre,  türelmetekre  és  állhatatosságotokra 
szükségetek van, hogy kiállhassátok, ami rátok vár.

Összeszorult a gyomrom. Pablito csendesen reszketni kezdett.

-  A  harcosnak  mindig  készen  kell  állnia  -  folytatta  don  Genaro.  - 
Mindannyiunknak meg kellett tudnunk, hogy az erő foglyai vagyunk. Arra nincs 
válasz, miért éppen mi, de micsoda nagyszerű szerencse!

Don Genaro elhallgatott, és lehajtotta a fejét, mintha kimerült volna. Most első 
ízben hallottam ilyen fennkölten fogalmazni.

- A harcos kötelessége, hogy búcsút vegyen mindazoktól, akik jelen vannak, és 
akiket hátrahagy - mondta váratlanul don Juan. - A saját szavaival, és fennhangon, 
hogy a hangja mindörökké itt maradjon az erőnek ezen a helyén.

Don Juan szavai új megvilágításba helyezték az egész létemet, és annál inkább 
megrendített  a kocsiban folytatott  beszélgetésünk. Milyen igaza  volt,  amikor azt 
mondta, hogy a táj derűje csak délibáb, és a varázslók magyarázata olyan ütést visz 
be,  amit  senki  nem tud  kivédeni!  Meghallgattam a  varázslók  magyarázatát,  és 
megtapasztaltam, amit takar; és most ott álltam, meztelenebbül, tehetetlenebbül és 
kiszolgáltatottabban,  mint  bármikor  életemben.  Semmi,  amit  valaha  is  tettem, 
semmi,  amit  valaha  is  elképzeltem,  nem  mérhető  annak  a  pillanatnak  a 
gyötreleméhez  és  végtelen  magányához.  A  varázslók  magyarázata  végül 
megfosztott még az értelmemtől is. Don Juan őszintén beszélt, amikor azt mondta, 
hogy a harcos nem kerülheti el a fájdalmat és a gyászt - csak azt, hogy behódoljon 
nekik. Elfojthatatlan bánat vett erőt rajtam. Nem tudtam felállni, hogy elbúcsúzzak 
mindazoktól,  akik  megosztották  velem  sorsom fordulatait.  Azt  mondtam  don 
Juannak és don Genarónak, fogadalom köt valakihez, hogy együtt halunk meg, és 
nem hagyhatom egyedül.

- Mindannyian egyedül vagyunk, Carlitos - mondta halkan don Genaro. - Ilyen a 
természetünk.

Torkomat összeszorította az életért és a hozzám közel állókért lobogó szenvedély 
fájdalma; nem voltam hajlandó belenyugodni, hogy most elbúcsúzzak tőlük.



- Egyedül vagyunk - bólintott don Juan. - De egyedül meghalni nem annyi, mint 
magányosan meghalni.

Tompán és szárazon kopogott a hangja.

Pablito csendesen zokogott. Aztán felállt és megszólalt. Beszéde nem szónoklat 
volt, nem is tanúságtétel. Tiszta hangon köszönetet mondott don Genarónak és don 
Juannak a jóságukért. Nestorhoz fordult, és megköszönte neki, amiért törődhetett 
vele. Az inge ujjával letörölte a könnyeit.

- Milyen csodálatos volt ezen a gyönyörű világon, ebben a csodálatos korban 
élni! - kiáltott fel, és nagyot sóhajtott.

Egy pillanatra magába süppedt.

- Ha nem térnék vissza, csak azt kérem végső kegyként, hogy segítsd azokat, 
akik osztoztak a sorsomban - fordult végül don Genaróhoz.

Aztán nyugat felé fordult, amerre az otthona feküdt. Szikár teste meg-megrándult 
a sírástól. Kitárt karral futott a fennsík széle felé, mintha valakinek a karjába akarná 
vetni magát. Az ajka mozgott; halkan beszélt valakihez.

Elfordítottam a fejem. Nem akartam hallani, mit mond.

Aztán visszatért közénk, leroskadt mellém, és lehajtotta a fejét.

Képtelen voltam megszólalni. De aztán, mintha valamilyen külső erő szállt volna 
meg és állított volna fel, kifejeztem a köszönetemet és a szomorúságomat.

Ismét csendben üldögéltünk. Csendesen fütyörészett az északi szél, miközben az 
arcomba  fújt.  Don  Juan  rám  nézett.  Soha  ennyi  kedvességet  nem  láttam  a 
tekintetében.  Azt  mondta,  a  harcos  úgy  mond  búcsút,  hogy  köszönetet  mond 
mindazoknak,  akiknek  akár  egyetlen  kedves  megnyilvánulásuk  volt  iránta, 
azoknak, akik törődtek vele; és nemcsak nekik kell kifejeznem a hálámat, hanem 
azoknak is, akik gondot viseltek rám, és segítettek az utamon.

Északkelet  felé  fordultam,  ahol  Los  Angeles  terült  el  a  mérhetetlen 
messzeségben, és kiöntöttem a lelkemet. Micsoda megtisztító megkönnyebbülést 
éreztem,  hogy  végre,  talán életemben  először  igazán  szavakba  öntöttem  a 
köszönetemet!

Visszaültem a helyemre. A többiek nem néztek rám.



- A harcos tudomásul veszi a fájdalmát, de nem hódol be neki - közölte don Juan. 
-  Így  a  harcos  hangulatát,  amikor  belép  az  ismeretlenbe,  nem  valamiféle 
szomorúság jellemzi; ellenkezőleg, boldog, mert tudatában van a szerencséjének, 
bízik  benne,  hogy  feddhetetlen  a  szelleme,  és  mindenekfölött  tisztában  van  a 
tettével.  A harcos  boldogsága  abból  ered,  hogy  elfogadja  a  sorsát,  és  őszintén 
felméri, mi vár rá.

Hosszú szünet következett. Levertségem nőttön nőtt. Úgy éreztem, tennem kell 
valamit,  hogy  kikeveredjek  nyomasztó  hangulatomból,  de  csak  ültem  tovább 
tehetetlenül.

-  Szemtanú,  kérlek  szorongasd meg a  szellemfogódat  -  mondta  ünnepélyesen 
don Genaro Nestornak.

Megütötte a fülem Nestor szerkentyűjének hangos és mérhetetlenül mulatságos 
hangja.

Pablito  csaknem  nevetőgörcsöt  kapott,  akárcsak  don  Juan  és  don  Genaro. 
Különös szagra figyeltem fel; és rájöttem, hogy nem Nestor szellemfogója szólalt 
meg, hanem ő maga szellentett, és a hatást tetézte az arcán honoló felülmúlhatatlan 
komolyság.  Nem  a  tréfa  kedvéért  fingott,  hanem  mert  nem  hozta  magával  a 
szellemfogóját - megtette hát, ami az adott körülmények között telt tőle.

Mindannyian  féktelenül  kacagtak.  Irigyeltem  ezt  az  adottságukat,  hogy  a 
legmagasztosabb és a leggyászosabb hangulatból is képesek egyetlen pillanat alatt 
átadni magukat a legszélsőségesebb jókedvnek.

Pablito  hirtelen  felém  fordult.  Azt  akarta  tudni,  költő  vagyok-e,  de  mielőtt 
válaszolhattam volna a kérdésére, don Genaro már faragott is rá rímet:

- Carlitosról tudni kell, hogy igazán okos; kicsit költő, kicsit hülye, és nagyon 
bolondos.

Ismét kirobbant belőlük a röhögés.

-  Így már  jobb a hangulat  -  állapította  meg helyeslően don Juan.  -  És  most, 
mielőtt Genaro és én búcsút vennénk tőletek, mondhattok bármit, amihez kedvetek 
van. Lehet, hogy ez az utolsó alkalom, amikor beszélhettek.

Pablito  tagadóan  megrázta  a  fejét,  nekem azonban  akadt  mondanivalóm.  Ki 
akartam fejezni a csodálatomat a nagy szerű hangulatért don Juan és don Genaro 
harcos szellemének. De belegabalyodtam a szavaimba, és végül semmi értelmeset 
nem mondtam; úgy hangozhatott, mintha megint panaszkodnék.



Don Juan megcsóválta a fejét, és gúnyos helytelenítéssel csettintett. Akaratlanul 
is  felnevettem;  mit  sem számított,  hogy  elügyetlenkedtem ezt  a  lehetőségemet. 
Különös érzés kezdett elhatalmasodni rajtam. Vidámság és boldogság fogott el, és 
tökéletesen  szabadnak  éreztem  magam.  Azt  mondtam  don  Juannak  és  don 
Genarónak,  hogy  egy  fabatkát  sem  adnék  a  találkozásom  végkimeneteléért  az 
ismeretlennel,  de  boldog  vagyok,  és  készen  állok  rá,  és  ebben  a  pillanatban 
semmiféle jelentősége nincs számomra, hogy élek, vagy meghalok.

Don  Juan  és  don  Genaro  láthatóan  nálam  is  jobban  örvendeztek  a 
kijelentésemnek. Don Juan a combját csapkodta, és kacagott. Don Genaro a földre 
hajította a kalapját, és úgy ordított, mintha vadlovat ülne meg.

- Nos, várakozás közben jól mulattunk és jókat nevettünk, ahogy a szemtanú 
javasolta - szólalt meg végül don Genaro. - De az a rend természetes állapota, hogy 
egyszer mindennek vége szakad.

Az égre pillantott.

- Hamarosan ideje szétszóródnunk, ahogy a harcosoknak a történetben - mondta. 
- De mielőtt elindulunk, ki-ki a maga útján, még valamit el kell mondanom nektek. 
Feltárom előttetek a harcos titkát; nevezhetnétek talán a harcos elfogultságának. k

Megszólított, és felidézte, hogy valamikor azt mondtam neki, a harcos élete rideg 
és magányos, és hiányoznak belőle az érzések. Hozzátette, hogy abban a bizonyos 
pillanatban meg is voltam győződve az igazamról.

- A harcos élete azonban nem lehet rideg, magányos és érzelemmentes - mondta 
-, mert a szereteten alapul, azon, hogy annak szenteli magát, akit szeret. És ki lakik 
a szívében, kérdezheted. Nos, megmutatom.

Don Genaro felállt, és lassan a tőlünk tíz-tizenkét lábnyira elterülő tökéletesen 
sík területre vonult, különös mozdulatot tett, mintha port söpörne le a mellkasáról 
és a gyomráról. Abban a pillanatban alig észrevehető fényvillanás haladt át rajta; a 
földből  indult  ki,  és  valósággal  lángba  borította  az  egész  testét.  Aztán  egyfajta 
hátraszaltót  végzett,  pontosabban  egy  félszaltót,  melynek  végén  a  mellére  és  a 
karjára  érkezett.  Olyan  pontosan  és  ügyesen  hajtotta  végre  a  mozdulatot,  hogy 
valósággal  súlytalannak  látszott,  majd  egy  sor  földöntúlinak  ható  mutatvány 
következett.  Néhány hüvelykkel  a  föld  fölött  siklott,  vagy gördült,  vagy úszott; 
köröket írt le, és az úszó angolna fürgeségével és élénkségével kanyargott.

A szemem kezdett keresztbe állni, és minden átmenet nélkül azt láttam, hogy egy 
fénylő  gömb  siklik  ide-oda  valamin,  ami  leginkább  egy  ezer  lámpa  fényében 
ragyogó korcsolyapályára emlékeztet.



Lenyűgözött a látvány. Aztán a tűzgolyó megpihent, és mozdulatlan maradt. Egy 
hang rázott meg, és kizökkentett az összpontosításomból. Don Juan beszélt. Először 
nem  értettem,  mit  mond.  Ismét  a  tűzgolyóra  meredtem,  de  csak  a  széttárt 
végtagokkal a földön heverő don Genarót láttam.

Don Juan hangja rendkívül tisztán csengett, amivel elindított bennem valamit, és 
írni kezdtem.

-  Genaro  szerelme  a  világ  -  mondta.  -  Átöleli  ezt  a  mérhetetlen  Földet,  de 
minthogy oly kicsiny hozzá képest, hát csak úszik benne. A Föld azonban tudja, 
hogy Genaro szereti, és viszonzásként megajándékozza a gondoskodásával. Genaro 
élete mindig bőséges, dús, gazdag és teljes lesz, bárhol járjon is; mert Genaro a 
szeretet ösvényein bolyong.

Don Juan lekuporodott elénk. Gyengéden megsimogatta a földet.

- Íme, a két harcos elfogultsága - mondta. - Ez a Föld, ez a világ. A harcos nem 
ismer fenségesebb és megkapóbb szerelmet.

Don Genaro felállt, és egy percre don Juan mellé guggolt, miközben mindketten 
ránk szegezték a tekintetüket; aztán egyszerre leültek törökülésben.

- Az ember csak akkor enyhítheti a szomorúságát, ha hajlíthatatlan szenvedéllyel 
szereti  ezt  a  Földet  -  mondta  don  Juan.  -  A  harcos  mindig  boldog,  mert 
rendíthetetlen a szerelme, és kedvese, a Föld átöleli, és felfoghatatlan ajándékokkal 
halmozza  el.  Csak azok  szomorúak,  akik  éppen  a  lényüknek  menedéket  nyújtó 
lényt gyűlölik.

Don Juan kimondhatatlan gyöngédséggel ismét megsimogatta a földet.

-  Ez  a  kedves  lény  a  legutolsó  mélyedéséig  eleven,  megért  minden  érzést, 
megnyugtat, kigyógyít a fájdalmaimból, és végezetül, amikor teljesen megértem, 
felfogom és átélem az iránta táplált szeretetemet, megtanít a szabadságra.

Szünetet tartott. Riasztó csend szakadt ránk. Csendesen fütyült a szél, majd egy 
magányos kutya távoli ugatása ütötte meg a fülem.

- Hallgassátok csak azt az ugatást - folytatta don Juan. _ A mi szeretett Földünk 
így siet a segítségemre, hogy elmondhassam, ami még hátra van. Ez az ugatás a 
legszomorúbb a világon, amit az ember hallhat.

Hallgattunk. Annak a magányos kutyának oly bánatos volt  az ugatása, és oly 
átható körülöttünk a csendesség, hogy fizikailag fájdalmasan hasított belém. A saját 
életemre kellett gondolnom, hogy nem tudom, hová menjek és mit tegyek.



- A kutya ugatásában az ember szólal meg - mondta don Juan. - Délről hallatszik, 
a  völgy  egyik  házából.  Egy  ember  kiáltozik  a  kutyáján  át,  minthogy  társak  a 
rabszolgaságban egy életen át, és az unalom sajog benne. A halálához esdekel, hogy 
szabadítsa meg végre tompa és sivár élete láncaitól.

Mélyen megérintettek don Juan szavai. Úgy éreztem, egyenesen hozzám szól.

- Az az ugatás és a magány az emberek érzéseiről beszél - folytatta. - Emberek, 
akik  számára  az  egész  életük  olyan,  mint  egy  vasárnap  délután;  egy  nem 
kifejezetten nyomorúságos, de meglehetősen forró, poros és nyomasztó délután. Jó 
sokat izzadnak és fontoskodnak. Nem tudják, hová menjenek, mihez kezdjenek. A 
délután csak a kisszerű bosszúságok és az unalom emlékét hagyja maga után, aztán 
hirtelen véget ér; már itt is az éjszaka.

Felidézett  egy  tőlem  hallott  történetet,  egy  hetvenkét  éves  emberről,  aki 
elpanaszolta, hogy úgy elröppent az élete, mintha tegnap még gyerek lett volna. Az 
öregember azt mondta:  Emlékszem a pizsamára, amit tíz éves koromban viseltem. 
Mintha egyetlen nap múlt volna csak el! Hová tűnt az a sok esztendő?

- Itt az ellenszer, ami elpusztítja a mérget - mondta don Juan, és megsimogatta a 
földet.  -  Nem  a  varázslók  magyarázata  szabadítja  fel  a  szellemet.  Nézzetek 
magatokra. Megkaptátok a varázslók magyarázatát, és nem érezitek a különbséget. 
Magányosabbak vagytok,  mint  valaha;  mert  a rendületlen szeretet  nélkül a lény 
iránt, aki menedéket nyújt nektek, magány az egyedüllét.

-  Csak  e  tündöklő  lény  iránt  érzett  szeretet  adhat  szabadságot  a  harcos 
szellemének; a szabadság pedig öröm, gazdagság és bőség. Ez a lecke maradt az 
utolsó pillanatra,  a végső egyedüllét  percére,  amikor az ember szembenéz a ha-
lálával és az egyedüllétével Mert csak ilyenkor nyer értelmet.

Don  Juan  és  don  Genaro  felállt.  Kitárták  a  karjukat,  és  úgy  nyújtózkodtak, 
mintha elmerevedtek volna az ülésben. Sebesebben kezdett verni a szívem. Pablitót 
és engem is felállítottak.

-  Az alkony a világok között  nyíló hasadék - mondta don Juan. -  Az ajtó az 
ismeretlenbe.

Széles mozdulattal a fennsíkra mutatott.

- Itt álltok az ajtó előtt.

Aztán a fennsík északi pereme felé intett.

- És ott az ajtó. Mélység nyílik a túloldalán, és a mélységen túl az ismeretlen.



Don  Juan  és  don  Genaro  aztán  Pablitóhoz  fordultak,  és  búcsút  vettek  tőle. 
Pablito szeme kitágult, és üvegessé vált a tekintete; könnyek gördültek le az arcán.

Hallottam don  Genaro  hangját,  ahogy  elbúcsúzik  tőlem,  don  Juanét  azonban 
nem.

Don Juan és don Genaro Pablitóhoz léptek, és a fülébe suttogtak, majd engem 
fogtak  közre.  De  már  azelőtt  elfogott  a  kettéhasadás  különös  érzése,  mielőtt 
meghallottam volna a suttogásukat.

- Olyanok leszünk most, mint por az úton - mondta don Genaro -, melyet egy 
napon ismét a szemedbe fúj a szél.

Don  Juan  és  don  Genaro  hátraléptek,  és  beleolvadtak  a  sötétségbe.  Pablito 
megfogta a karomat, és búcsút vettünk egymástól. Azután egy hirtelen feltámadó 
különös vágy ellenállhatatlanul arra késztetett, hogy fussak vele a fennsík északi 
szélére. Amikor elrugaszkodtunk, éreztem, hogy a keze erősen szorítja az enyémet - 
azután magamra maradtam.
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