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1. rész
Múltidézés

 

 

Általában nem volt ellenére, hogy a sajtótájékoztató után még
egy-egy röpke kérdésre válaszoljon, de most sietnie kellett, minden
újabb  bekiabált  kérdésre  mosolyogva  csak  annyit  válaszolt  –
bocsánat, majd máskor. Még a szexi Natáliának is csak megbökte a
vállát – bármikor, de most ne!

Sietnie kellett, az esze már ott járt a Csath ezredes szervezte
kis  találkozón.  Idegessé tette  a  napját  maga a  téma is,  amiről
tájékozódni  akart,  és  hát  a  két  ember,  akik  valójában politikai
ellenfelei voltak… no, mindegy, majd olyan stílust vesz fel, amit a
helyzet megkíván. Lehet, hogy ők legalább annyira utálják egymást,
mint ahogy őt.

Hát  persze,  hogy  már  itt  vannak!  Örülnek,  hogy  volt  a
múltjuknak  egy  olyan  időszaka,  ami  egész  életükre  kicsit



különlegessé  teszi  őket:  Irigyen  pillantgatnak  rájuk,  ha  új
társaságban jelennek meg.  –  Íme,  egy  volt  titokminiszter!

– Elnézést uraim, ha megvárakoztattam önöket – Cövek Zénó
miniszterelnök nem akarta bizalmaskodóra venni a beszélgetést, ő
válaszokat akart és slussz. – Önök mindketten tájékozottak voltak
egy-egy aktuális időpontban, az Aranyszarka ügyben. Gondolom,
emlékeznek rá így kapásból is, nem akarok nagy feneket keríteni a
beszélgetésünknek,  csak  némi  tájékoztatást  szeretnék  abból  az
időből.

– A nagypofájú Grónerről van szó, ha jól emlékszem. –vágott
közbe Sándor Ubul volt titokminiszter, aki híresen jó memóriájú
volt.

– No, igen, emlékszem már! Akkor telepedett vissza, amikor
még én is hivatalban voltam – Benyúlszky Csongoron látszott, hogy
kibújt belőle a vizsla, érdeklődve figyelte, hova akar kilyukadni a
miniszterelnök. – Aktája van, nézesse át az emberével, benne van
abban minden.

– Egyetlen kérdést sem akarok hivatalosan feltenni senkinek,
csupán végére akarok járni, miért tette az amerikai nagykövet a
megjegyzést, hogy: A Gróner típusú embereket sohasem szabad
szem elől téveszteni!

– Egyáltalán, ismeri ön ennek a Grónernek a történetét uram? –
kérdezte Sándor úr.

– Valójában nem, csupán annyit tudok, hogy az ország egyik
leggazdagabb embere, aki megjárta Amerikát, majd hazaköltözve
visszavonult a nagy nyilvánosságtól és valahol B. megyében él.

– Pontosan! – bólogatott Benyúlszky úr.

– Kérem uram, ha tud valamit, ami talán nem tűnik ki világosan
az  aktákból  –  amiket  nem is  akarok  most  átlapoztatni,–  akkor



vázolja, amit így húsz év távlatából különösnek vél az Aranyszarka
ügyben!

– Sokáig beszélhetnénk róla, ha…!

– Csak röviden, pár szóban, ha lehet, nem akarom feltartani
önöket – szakította meg Sándor urat a miniszterelnök.

– Ez egy mocskos, rothadt ügy volt.

–  Ön  úgy  jellemezné?  Nem  is  gondoltam,  hogy  ennyire
emlékezetes  ügyről  beszélünk.  Furcsálltam  is  a  nagykövet
megjegyzését,  de  ön most  nagyon kíváncsivá  tett.

– L Gróner a rendszerváltás előtti években a Rézvári Vetőmag-
nemesítő Állami Gazdaság párttitkára volt. Amikor látta, szorul a
hurok az ideológia nyakán, meg hát látszott, hogy borul itt minden,
fogta a gazdaság tudományos jegyzeteit, és szépen kisétált velük
az országból.

– De uram! Miféle jegyzetek lehettek azok? Arra gondolok, hogy
egy  magyar  állami-gazdaság  kutatási  eredményei  nem lehettek
valami  nagy  jelentőségűek.  Ez  az  ember  egy  óriási  vagyonnal
érkezett  vissza  röpke  tíz  év  után  –  kérdezett  közbe  a
miniszterelnök.

–  Meglátszik  uram,  hogy  önök  még  nem  régóta  vannak
hatalmon.  Csath  ezredesnek  azért  illenék  tudni  erről  az
állami-gazdaságról.  Mesélj  csak  Ubulkám arról  az  időről,  te  is
ismertél egy-két nagyon titkolt részletet, elvégre, mint fiatal tiszt
teljesítettél ott szolgálatot. – Benyúlszky úr szerette, ha másokat
beszéltet maga helyett is.

– Tiszt? – nézett rájuk értetlenkedve a miniszterelnök. – Miféle
tiszt kellett egy mezőgazdasági üzembe?

– Mégiscsak az elejéről kell kezdenem, úgy látszik, ön teljesen
ismeretlen terepen toporog.



–  De  uram,  a  rendszerváltáskor  én  még  tanultam!  Honnan
tudhatnék  minden  akkori  vircsaftról,  hiszen  még  a  könyveket
bújtam akkoriban.

– Meg a Matruska lányt… bocsánat miniszterelnök úr, ez csak
kiszaladt a számon! – szívta volna vissza Sándor úr.

– Maga arról honnan tud? – kérdezte kicsit akadozó nyelvvel a
miniszterelnök.

– De uram, én voltam akkor a titokminiszter! Egy keményen
politizáló diák mindig szem előtt van – Sándor úr legalább annyira
zavarban volt, mint a miniszterelnök.

– Haladjuk, kérem! Ha azt a titkot kicsit megvilágítanák!

Sándor  úr  látta,  kollégája  inkább  fátylat  dobna  a  múltra,
mintsem  együttműködne  a  kormánnyal,  de  ha  tehetné,  még
gáncsot  is  vetne  nekik,  –  hát  elkezdett  beszélni.

– Nem olyan állami-gazdaság volt ez, mint a többi. A központi
telephely hátsó része két kerítéssel  volt  elkülönítve,  és a belső
vasrácsba  –  tudtommal  –  magasfeszültségű  áramot  vezettek,
amikor a munkatársak hazamentek. Nemzetközi kutatóműhelyek
voltak  a  védett  részen.  Hogy  is  mondjam,  no…  katonai
felhasználású  biológiai  fegyverek  kutatása  zajlott.

– Katonai? – A miniszterelnöknek elállt a szava. – És L Gróner
ennek az intézetnek a dokumentumaival lépett le? De hát miféle
kutatások  voltak  ezek?  Mit  kutattak,  mit  kísérleteztek?  Antrax,
vagy… vagy… én erről sohasem hallottam.

– Majdnem, de mégis egészen más. GMO kísérletek zajlottak,
Szovjet felügyelet alatt.

–  Genetikailag  módosított  élőlényeket  akartak  létrehozni
katonai  felhasználásra?  Ajajajaj!  Hogy  maradhatott  ez  ennyire
titokban,  hogy még én sem hallottam róla?



–  Én  sem tudok  sokkal  többet.  Ezek  is  csak  akkor  kezdtek
kiszivárogni, amikor L Gróner meg az embere eltűnt, majd pár nap
múlva, az az óriási tűz mindent elhamvasztott.

– Tűz volt a gazdaság központjában?

– Tűz-e? Uram, olyan tűz volt, hogy még a homok is megolvadt
néhol.  A falak téglái  összeolvadtak, mintha akkor égették volna
őket. Azóta egyetlen orosz szót sem hallottak az arra lakók, pedig
előtte rengeteg látogató jött onnan keletről.

– Nem gondoltam, hogy a beszélgetésünk ilyen dolgokat hoz
felszínre – csóválta fejét a miniszterelnök. – Ha jól tudom, ez az L
Gróner az ön minisztersége alatt tért vissza Benyúlszky úr.

– Igen emlékszem rá. A Túzokházi Nemzeti Park Igazgatóságát
zaklatta  sokáig,  hogy neki  bent  az  ősborókás közepén van egy
része  az  ottani  tanyából.  Még  az  édesapjától  vették  el  a
kommunisták, és ő most megvásárolná a családtól a többi részt is.

– Oda, az Isten háta mögé akart költözni?

– Oda is költözött.

– Nehezen tudom megérteni, hogy élhet egy milliárdos kint az
erdőben a… a borókásban?

– Elnézést kérek uraim, de nekem most mennem kell – állt fel
Benyúlszky  Csongor  volt  t itokminiszter,  majd  kicsit
csúfondároskodva odavetette az ajtóból – remélem okosabb lett a
miniszterelnök úr – majd becsukta maga mögött az ajtót.

– Nem a jó modoráról híres, de jó szakember – Biccentett utána
a fejével Sándor úr.

– Most is ott él… mármint Gróner a tanyán? – tért vissza a
témához a miniszterelnök.

– Tanyán? – mosolygott amaz sejtelmesen. – Nem tanya az uram.



Az egy... egy vár! Egy kisváros, ahol laknak néhányan és a hatvan
százaléka körül van kerítve falakkal.

–  Hatvan százaléka? Ezt  meg hogy értsem? Minek a hatvan
százaléka?

–  Úgy  értem,  hogy  a  leszállópálya  a  kerítésen  kívül  van.  A
helikopterek természetesen a falakon belük szállnak le.

– Leszállópálya a természetvédelmi területen?

– Ez nagyon rafinált, mert ott megszűntették a védett terület
státuszt,  így  a  leszállópálya  kívül  esik,  míg  a  kastély  és  a
környezete  szigorúan  védett.

A miniszterelnökkel megfordult a világ. Nem tudta, ez a Gróner
hogy néz ki, de most megjelent előtte a nagykövet arca, amint nem
túl hangosan mondja „ A Gróner típusú embereket sohasem szabad
szem elől téveszteni!"

– Saját leszállópályája van?

– Úgy tudom nagy a baráti köre, és hát nem a csórók közül
valók.

– Tudom, ön sem ismerheti a pontos okot, de úgy mégis; ön
szerint miért települt haza ez az úriember? – a miniszterelnök nem
akarta tovább erőltetni a beszélgetést, így is eléggé kiteregette a
gyengéinek egyikét.

– Azt természetesen nem tudhatom, de valahogy nekem úgy
tűnt,  nagyon el  akar bújni  a világ elől.  Már nem voltam akkor
hivatalban, nem láthattam bele a dolgokba, de azért… Ültem a
kakasülőn és néztem a szereplőket.

–  Hát  igen,  vannak szakmák,  amiknél  munkakezdés  van,  de
befejezés  csak  a  halál  után  –  a  miniszterelnök  szeretett  volna
valami  frappáns  befejezést  ennek  a  nem  mindennapi



beszélgetésnek. – Most azt kellene mondanom, amit a nyomozók
szoktak a filmekben: Ha valamit megtud, kérem, tájékoztasson! –
ezen mindketten nevettek.

Ez a Sándor Ubul nem is olyan fafej, mélázott a miniszterelnök,
amikor a volt miniszter becsukta maga mögött az ajtót. A fenét
ezekbe a pártokba, miért kell ennek pont az ellenzékhez tartoznia?
Nagyon elférne a csapatban. No, persze, amíg ellenzékben van az
ember, mennyivel könnyebben… eh mindegy. Ez az ember inkább
szövetségesnek tekinthető, mint véresszájú kritikusnak. De most
nem ér rá, itt ez a másik dolog, ez a járvány, vagy mi a…

– Hallottam mindent főnököm. – nyitott be Csath Manó ezredes
jelenlegi titokminiszter,  ahol nemrég az egyik elődje távozott.  –
Házel nevét nem is említette?

– Nem. Ilyen név nem jött szóba. Miért, ki az a Házel?

–  Egy  Házel  nevű  ügynökünk  még  akkor  utána  lett  küldve
Grónernek és azóta is jelent róla havonta.

– A nyakán ül egy beépített emberünk és mégsem tudunk róla
semmit? – nézett értetlenül a miniszterelnök.

– Nem a klasszikus értelembeni ügynök ez az ember, hanem
abban a zűrzavaros időben vádalkut kötöttek vele. Azzal fizet, hogy
havonta jelent.

– Egy bűnözőt alkalmaz a titkosszolgálatunk?

–  Nincs  ő  alkalmazásban,  csak  tartja  magát  az  akkori
egyezséghez.

– Még nem járt le az az egyezség?

–  Lejárt  az  még  akkoriban,  amikor  a  főnökével  együtt
hazaköltözött. El is felejtettem mondani, az első perctől Grónernél,
mint  főkertész  dolgozik.  Annyira  megszokta,  hogy  havonta



tőmondatokban  jelzi  kik  látogatták  a  főnökét,  hogy  most  már
hazaszeretetből dolgozik pár órát nekünk. No, meg hát meg is éri
neki, mert ha valami problémája akadt a vámnál, vagy véletlenül
zárjegy nélküli dohányárut találtak nála, azt mi elsimítottuk.

– Eddig miért nem szóltál  ezekről? Úgy álltam ott az előbbi
tárgyaláson,  mint  egy  idióta,  akinek  fogalma  sincs,  hogyan
működik  egy  ország.

–  Ezeket  mind  most  tudtam  meg,  amíg  te  ezekkel  a
nagyképűekkel  beszéltél.

–  Te,  ez  a  bűnöző,  ez  a  Házel  mit  követett  el  akkor?
Gondatlanságból  elkövetett…

– Nem, nem, nem! Előbb bele is olvastam az aktájába. Arról volt
szó, hogy három diáklány lakott egy néninél albérletben. Már a
második évet töltötték ott, amikor egyikük édesanyjának gyanús
lett  a  barátnő,  akiről  úgy  tudta,  egy  zalai  falucskából  való.
Addig-addig  furdalta  a  kíváncsiság,  –  miért  is  olyan  érdekes  a
lánykának  a  hangja,  hogy  megleste  reggelenként,  amint  az
előadásra megy. A lány minden reggel előadásra tartva bement egy
nyilvános  vécébe,  és  egyszer  sem  jött  ki.  A  harmadik  reggel
döbbent rá, hogy a lány helyett egy fiatalember távozik nem sokkal
később minden esetben.

– Micsoda ötlet! – szaladt ki a miniszterelnök száján.

– Na persze! – kapta fel a fejét Csath ezredes rosszallóan. – És
aztán csapott is akkora ribilliót a nő, hogy borult a bili.

– Így már érthető a vádalku is. Te, holnap arra a találkozóra
szervezd úgy, hogy ez a Házel is ott legyen! Mégiscsak ő tudhat
legtöbbet a körülményekről.

 



Alijan és Lijúl
 

Az a fasor ott sem volt még akkor, meg a piros ház sem, csak az
utca fái sorjáztak a házak előtt. Persze akkor még aprócskák voltak,
át lehetett látni felettük innen az erkélyről. Az a fasor meg talán
pont a régi gyalogutat követi. Julieten kellemetlen borzongás futott
végig. Ott jött akkor – pont ott ahol most a motoros lekanyarodik az
útról  –  zokogó  lélekkel  azon  gondolkodva,  hogyan  lehetne
megszűnni, hogy lehetne visszapörgetni az időt, hogy lehetne meg
sem születni. Az anya lehet, hogy itt állt, és gyönyörködve nézte a
hazafelé  tartó  kislányát,  aki  éppen  akkor  a  halállal  próbált
egyezkedni…

– De elméláztál – Alijan szólt ki a TV mellől. – Ráismersz még a
falura? Szerintem semmi sem változott, csak mintha nagyobb lenne
a csend.

– Igen, nagyobb. Most hol  vannak a gyerekek? Régen annyi
gyerek  volt,  annyian  voltunk,  most  meg  mintha  egy  skanzent
néznék  néhány  emberrel,  akik  ott  lent  ténferegnek,  akik  csak
jöttek rácsodálkozni a múltra.

– Majdnem úgy is van. Mi is kiléptünk a gyerekseregből anélkül,
hogy… A te  gyerekeid  sem játszanak az  utcán,  te  is  elmentél.
Sokan mások is. Most bevallom, nagyon haragudtam rád, amikor
elmentél.

– Én meg féltem, hogy haragszol, hogy nem értesz meg. Írtam
pár levelet, meg emlékezz csak időnként akkoriban is beszéltünk
telefonon!

–  Mi  volt  az?!  Évente  egyszer-kétszer  megtudtam,  élsz  és
emlékszel  még rám,  de  valójában semmit  sem írtál  magadról.



– Drága bátyuskám, mindennek oka volt, talán majd egyszer…
de  nem!  Az  vagyok,  aki  voltam,  a  magam  bajait  nekem  kell
orvosolnom, azokkal senkit sem fogok terhelni soha.

– Neked bajaid vannak?

– Nem, ha mondom! Nincsenek, csak hát… Dolgoztam, tanultam,
minden percem úgy telt, hogy egy nagy rohanássá vált az életem.

– Jó,  jó,  dehogy akarlak én valltatni!  Tizenhat éve vártam a
találkozást a húgommal,  eszembe sincs most elrontani  egyetlen
percet sem. De megértheted, nekem sem volt  mindegy. Amikor
több mint egy évig nem hallottam rólad, azt hittem, meghaltál.
Még  gyertyát  is  gyújtottam  halottak  napján  anyáék  sírján  a
kőrózsába szúrva,  mintha a  hamvaid  lennének a  vázában.

– Te nagyfiú – túrt Alijan hajába a húga – köszönök mindent,
nem  maradok  adós.  Téged  még  mindig  Alijannak  hívnak?
Hallottam  a  benzinkútnál  úgy  szólított  a  fiú.

– Lassan már én sem tudom a teljes nevemet – nevetett a férfi –
képzeld, sokszor úgy is írok alá. Csak úgy jön.

–  De  jó!  Akkor  én  lehetek  Lijúl  újra  –  nevettek  a  régi
becenevükön.

Akali János, Akali Júlia! Ugyan már! A gyereknyelv egyszerűsít,
minek azt olyan hosszan mondani?

– Sose említetted egy szóval sem, miért tűntél el nyomtalanul,
miért nem írtál legalább egy sort, vagy telefonálhattál volna. Az a
sok pénz miatt gondoltam, ami nálad volt akkor, hogy esetleg…
Több, mint egy évig kerestettelek. Eszembe nem jutott volna, hogy
Amerikába  mentél  –  Alijan  próbálta  kiugrasztani  a  nyulat  a
bokorból,  de  Lijúl  mintha nem is  hallotta  volna.

– Csak nézd végig a híradót, nem zavarlak – zárkózott magába a
lány és visszament a teraszra.



Félt,  hogy  elárulja  magát,  elárulja  a  két  évtizedes  dühét,
szégyenét.  Visszaperegtek  a  gondolatai  arra  a  tavaszi  hétre,
amikor  minden  összeállt,  mintha  meg  lett  volna  tervezve  egy
mindenható által. Megkapta a vízumot, szabad lett, amilyen még
soha, maga dönthette el, hogy egyik barátnőjével megy nyaralni.
Keserű nyaralásnak ígérkezett, inkább menekülés volt, a valóság
elől – néhány hónapja vesztették el az apjukat. A következő évi
albérlet teljes összege a táskájában volt, már csak két megállót
kellett volna menniük, és átadja Holczer bácsinak a következő évi
bért. És akkor a Margó nagy hangon megkérdezte: Hallottad, hogy
a Házel Gyuszi elhúzott Amerikába? – Először nem is emlékezett a
fiúra,  de  amikor  Margó  megemlítette  hogyan  rúgták  ki  az
egyetemről,  mindjárt  beugrott.

– Csak úgy lelépett? Nem is volt meghívása, vagy melózni…
nem értem!

– Igen, melózni! Beszéltem vele és valami L Grónert emlegetett,
akinél majd dolgozni fog.

Akkor Lijúlnak elöntötte az agyát a vér, szinte megvakult egy
pillanatra.  Akkora  volt  a  stressz,  mintha  ott  lett  volna  a  vég.
Néhány  perccel  később,  amikor  az  újabb  felszállók  után
becsukódott az ajtó, már tudta, ez a pénz itt a táskájában sohasem
lesz Holczer bácsié.

Négy  nap  múlva  Amerikában  leszállt  vele  a  repülőgép  és
elkezdődött a kilátástalannak tűnő nyomozása. Pénze alig maradt,
a  repülőjegy  elvitte  szinte  mindet.  A  mosogatásból  keresett
pénzecskéjét nagyon be kellett osztania, de mégis megmozgatott
minden  ismerős  szálat,  hogy  megtudja,  merre  tűnt  Gróner.
Ezerszer  is  elhatározta,  holnap  levelet  ír  Alijannak,  vagy… de
mindig halasztgatta.

Néhány  év  múlva  már  szeretett  volna  letenni  erről  az
eszeveszett  agyrémről,  de  beleivódott  az  idegeibe,  nem  tudott



felejteni, bármennyire is szerette volna.

Annak az állatnak meg kell döglenie!

– Már itt is vagyok! – ült mellé Alijan a másik székre. – Meg
kellett  néznem,  rólunk  is  szólt  egy  kicsit.  A  régi  eltűnt  fajok
visszatelepítésének sikerességéről készítettünk egy kisfilmet, abból
játszottak be most néhány kockát.

– Irigyellek. Szereted a munkádat, van szép családod, és ami
még annyira irigyelhetővé teszi  mindezt -  itt  élheted meg, ahol
olyan szép gyerekkorunk volt.

– Kemény munka ám ez! Egy természetvédelmi területen nem
látványos a munka, nem is lehet az, de annál strapásabb. Úgy kell
tenni a dolgunkat, mintha ott sem lennénk, de mégis minden pici
változást  észre  kell  vennünk és  korrigálni,  ha  mondjuk,  valami
vadember beletapos az ősi rendbe.

–  Ja,  és  a  feleséged,  meg  a  gyerekek  mikor  jönnek  vissza,
annyira szeretnék már találkozni velük.

– Még több mint egy hét múlva.

–  Az sok idő! Hogy jobban teljen,  elvihetnél  magaddal  majd
engem is, ha bejárásra mész, jó lenne látni a régi helyeket ahol
apával jártunk.

–  Holnap  elviszlek,  legalább  nem  leszek  egyedül.  Mindig
egyedül  járom a  dűlőket.

–  Holnap ne!  Holnap meg kell  látogatnom egyik  barátomat.
Neked  úgyis  mindegy,  inkább  holnapután.  Estére  visszaérek.
Bármilyen korán indulsz  is  reggel,  friss  és  üde leszek.

– Az nem jó, holnapután útba kell ejtenem a vörös grófot, valami
kertiparti-félét emlegetett,  oda vár.  Mindenáron jóba akar lenni
velünk, pedig nagyon utáljuk.



– Utáljátok? – Lijúl egyelőre nem értette kiről, miről lehet szó. –
Kik utáljátok, és kit?

– A Grónerről van szó, aki nagyon régen a Túzokházi Állami
Gazdaságnál  volt  olyan  pártfőnök,  vagy  mi  a  fene.  Nem
emlékezhetsz rá nagyon régen áthelyezték valahova, de úgy tíz éve
visszajött. Ja, hogy kik utáljuk? Azt hiszem, minden munkatársam,
de főleg a munkatársnők.

Lijúlnak végigfutott a hátán a hideg, majd a ragadozó ösztön
kerítette hatalmába. Rengeteg képet látott Grónerről, videókat is
kapott,  amikor  a  nevadai  iskolatársa  felvételeket  készített  róla.
Tudta a fiú, hogy neki mennyire fontos lenne a találkozás és azt is,
hogy  titokban  szeretné  becserkészni  egy  régi,  tisztázatlan  ügy
miatt. Soha senkinek nem mondta miért is keresi, és mert kérdezni
sem  illett  ebben  a  szakmában,  ki  mit  miért,  így  nyugodtan
szellőztette a tényt – ő valamikor rég már találkozott vele. Egyik
professzortól hallotta először a nevét, talán úgy nyolc évvel később,
hogy  az  államokba  érkezett.  Különös  előadás  volt,  akár
humorosnak is tekinthették volna, de mert az ő szakterületén az
etika egészen mást jelentett, mint úgy általában, hát nagyon figyelt,
jegyzetelt mindenki.

Az  állam  önvédelmi  kérdéseit  feszegette  a  prof.  „Mennyire
teheti félre egy népéért felelős kormány az általánosan elfogadott
etikai normákat a tudomány területén? Átlépheti-e azt a határt,
ahonnan már a kockázatok kiszámíthatatlanok?" Majdnem az sült
ki az előadásból, hogy ha mi csináljuk, és nem veszi észre a világ,
akkor  bármi  megengedett,  de  ha  más,  akkor  minden  erő
felhasználható ellene.  Akkor hangzott  el  a név;  L Gróner.  Nem
azért  hozta  fel  példának  az  öreg,  mert  a  Nathook-i  Egyetem
kutatásainak  etikai  milyenségét  taglalta  volna,  hanem  mert  a
kutatott  téma  körül  gyanúsan  sok  idegen  mozgott,  főleg
dél-amerikaiak. Meg is jegyezte, hogy a projekt azóta már átkerült
egy katonai bázisra.



Ha  akkor  oda  tudott  volna  utazni,  biztosan  végét  vet  egy
akarnok ámokfutásának és lemosta volna azt a mocskos foltot a
múltjáról. A fiú, aki a szomszédos városkában lakott küldte a videót,
a rengeteg elkapott pillanatot, de mire ő indulhatott volna jött a
telefon: Tegnap L Gróner és az embere, valami Fred nevű eltűnt.
Indult egy kisrepülő, lehet, hogy azzal mentek. Az iskolatárs csak
annyit tett még hozzá, valószínű, Kanada felé húztak el.

– Figyelsz te rám? – bökte meg Alijan húga vállát – hol jársz?

– Itt vagyok, csak rád figyelek! – mosolygott zavartan Lijúl.

– Olyan révedezőn néztél.

–  Ugyan  már!  Elvihetnél  magaddal,  az  a  hely  is  része  a
területednek.

– Most ne! Nem akarom, hogy valami bájcsevejjel elterelje a
figyelmemet,  nem  lehet  ez  egy  ártatlan  meghívás.  Próbált
bennünket mindig távol tartani a birtokától, azt hiszem a kapun
belül csak Anetta járt, mást nem engedett be eddig.

– De ugye mesélsz majd róla, milyen is az a ház. Csinálhatnál
néhány felvételt a telefonoddal!

–  Az  már  nekem is  eszembe  jutott,  bár  nem hiszem,  hogy
engedné.

– Az én tollammal készítsd, az nem lesz feltűnő.

– Miféle tollad van neked?

–  Semmiség,  amolyan  játékkütyü.  Kaptam  valakitől
szülinapomra.

– Az jó lesz! – egy gyerekkori cinkos mosoly volt érte a köszönet.

– Te, ma még meglátogathatnánk anyáék sírját!



– Oké! Kerülünk egyet a telepre,  megnézzük a kisviperákat,
aztán visszafelé bemegyünk.

Lijúl  egy  pillanat  alatt  fiatal  lánynak  érezte  magát.  Amikor
utoljára, a szülei sírját látta, még rajta voltak az apa temetésére
hozott  koszorúk  –  eddig  az  a  kép  élt  benne.  Most  a  sírkeret
bemohásodva, a murva közt felnőve a gaz és a nevek festése is
kikopott, alig volt olvasható.

– Anya, miért nem parancsoltál erre a szakállas kölyökre, hogy
szépítgesse a sírt?

– Szépítgettem én ugye anya, havonta locsoltam a rózsát, és a
gazokat is kitépdestem olyankor.

Ültek a kereten,  támaszkodtak a síron,  és  tépegették a pici
gyomokat.

– Itt voltam ám én sűrűn, apa is tanú rá, meg… meg ott voltatok
velem minden este, hozzátok szólt az én imádságom lefekvés előtt
azóta is. – Lijúl mintha magyarázkodott volna, nem tudta eltalálni,
hogyan is  viselkedjen.  –  Ez  az  én urnám? –  mutatott  az  egyik
vázára, amiben a kőrózsa volt.

– Jól van, csak csúfolódj!

Ezen mindketten nevetni akartak, de Lijúl arcát látva Alijannak
is lehervadt a mosolya.

– Te, anya halála ügyében nem kutakodott senki,  miután én
elmentem? Hódosy százados azt mondta egyszer, hogy ezt az ügyet
nem szabad teljesen lezárni – emlékezett vissza Lijúl.


