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Minden jog fenntartva!

A regényben szereplő minden valós személy közszereplő. A történet teljes egészében a fantázia
szüleménye.

Prológus
Székesfehérvár, 1977. május 1. 06:30

A város csak most kezdett ébredezni, a család azonban már órák óta fent volt, és feszülten várt. A

gyerek még nem tudta, mi készül, megérezte azonban szülei félelmét, s a szokásosnál is nyűgösebb

lett. Minden évben korán keltek ezen a napon, meg kellett jelenniük a május elsejei ünnepen és

gondoskodni róla, hogy a gyerekre vigyázzon valaki, amíg ők a kötelező felvonuláson vesznek részt.

Ezúttal azonban a szülők tudták, hogy nem lesznek ott a munkatársaikkal, akik közül ki

őszintén ünnepelve, ki a kényszer miatt menetel majd, lengetve a népköztársaság lobogóját.

– Álmos vagyok! – dörzsölte a szemét fiuk, és közben megint azt a bárgyú és ostoba arcot

vágta, amit a szellemileg visszamaradottak szoktak.

A férfit mindig dühítette, ha csak meglátta ezt az arckifejezést. A gyerek születésétől fogva,

mikor először meglátta rajta ezt az arcot, a feleségét okolta, amiért a fiuk, ahogy mondani szokta,

„ilyen” lett. Sosem tudta szeretni őt igazán, ahányszor csak ránézett, saját kudarcát látta benne.

Felesége, aki mindennek ellenére szerette s óvta a gyermeket, az elmúlt években nem egyszer férje

képébe vágta véleményét. Mindig úgy kezdte, az ő családjában sosem volt ilyen, de egyszer sem

fejezte  be a  mondatot.  Pedig  a  férfi  tudta,  mi  következne.  Az  egyik  öccse is  „ilyen”  volt,  míg

gyerekkorában egy rosszemlékű napon meg nem halt. A férfi megfogadta, hogy sosem gondol többé

arra a napra, és egészen máig ez sikerült is.

A történelem ismétli önmagát, gondolta.



– Talán nem kellene ezt tennünk, még visszamondhatjuk. Csak azt kell mondanunk, hogy... –

a nő hangja elhalt.

Csöngettek. A zaj, mintha éles karmokkal hasítana végig gerincén, rögtön elhallgattatta a

nőt.  Mindketten tudták,  mit  jelent  ez,  a  férj  pedig  önkéntelenül  ki  is  mondta,  amit  mindketten

gondoltak:

– Késő, itt vannak.

Kipillantott az utcára. A felvonulásra igyekvők még csak szállingóztak. Némelyek zászlókat

és transzparenseket cipeltek. A hajnali szellő lobogtatta vörös szalagjaikat. A szomszédok autói mind

a helyükön álltak, nekik is meg kell majd jelenniük az ünnepségen. Pedig sokan szerették volna a

munkaszüneti napot kirándulással vagy pihenéssel tölteni.

– Nem látok senkit – mondta az apa, és amint kiejtette száján a szavakat, már bánta, hogy

megszólalt.

Az asszony napok óta az összeomlás szélén állt, tőle várt támogatást. A férfi összeszorította

hát a fogát és megkeményítette a szívét. Így kell lennie, ez a család érdeke, mindenkinek áldozatot

kell hoznia, gondolta.

Újra csöngettek, ezúttal hosszan és türelmetlenül. Ekkor már ő is látta, amit az imént még

eltakart előle egy zászlókkal díszített teherautó; a sarkon egy fekete Volga állt. Ketten ültek benne, és

egyenesen őt bámulták.

– Ők azok – suttogta rémülten maga elé.

S amint rádöbbent, felesége nem hallhatta a hangját, felé fordult, hogy megismételje. A nő

idegesen, remegő kézzel babrált a gyerek ruháján. Próbálta felöltöztetni a nem túl együttműködő fiút.

A férfi tudta, fölösleges minden szó. Az ajtóhoz ment, és miután vett egy mély levegőt, kinyitotta.

Rögtön három férfi nyomult be az előszobába, az egyik durván félrelökte őt.

– Hol van? – vetette oda a másik, és amint meglátta a szobában ácsorgó fiút, rögtön felé

indult.

Szinte lerohanta őket, és elkapta a gyerek karját, hogy az feljajdult.

– Velünk jössz!

A fiú ijedten anyjára nézett, aki maga is halálra váltan pillantott férjére.

– Engedd el! – csattant rá a harmadikként a lakásba lépő férfi.

Az apa rögtön feléjük indult, de egy erős kar visszatartotta. Ennek a tulajdonosa is, mint a

másik kettő, az évszakhoz nem illő, hosszú fekete bőrkabátot viselt, szemébe húzott kalappal.



–  Nyugalom,  elvtárs!  Ez  neked  is  szól!  –  fordult  egy  pillanatra  a  társához,  mire  az

engedelmesen elengedte a fiút.  Aki  rögvest az anyja ölelésében keresett  menedéket.  Láthatóan

teljesen összezavarodott, ritkán látott idegeneket.

Az apát végül elengedte a kabátos férfi. Magasabb volt, mint amekkorának a kabát láttatta,

és korántsem olyan bikanyakú, mint a másik. Lassan cigarettatárcát vett elő, és egy szálat a szájába

tolt. A cigaretta lezserül lógott ki ajkai közül, az apa azt várta, bármely pillanatban a szőnyegre hullik.

A kabátos nyugodtan, mint aki otthon van, körbesétált a lakásban. Gyufát vett elő. Úgy tűnt,

eszében  sincs  megkérdezni,  rágyújthat–e.  A  fellobbanó  láng  magára  vonta  a  fiú  figyelmét.

Megbabonázva nézte azt, s az apa a fiát, amint szemében ott tükröződött a vöröslő fénypont.

– Szép lakás, elvtárs – közölte a kabátos, miközben egy porcelánhalat nézegetett a polcon.

Levette, és ujjai közt forgatva kedvtelve nézegette.

– Ön hasznos tagja a szocializmusunknak – jegyezte meg barátságos hangon, és zsebébe

süllyesztette a halat.

Visszanézett az apára, de szemében semmi jóindulat nem volt.

– Igyekszünk – válaszolta a férfi, nem tudván, mit mondjon. Érezte a veszélyt, és tudta,

óvatosnak kell lennie.

– Áh, még nem is üdvözölt minket! – mondta a birkózó termetű, és az anyára vigyorgott.

Néhány foga hiányzott, és ez olyan ostobává tette ábrázatát, hogy a gyerek mulatságosnak

tartotta és rámutatott. A férfi dühbe gurult, és már emelte is ütésre a karját, de a másik hozzá lépett,

és a vállára tette a kezét. Egyértelmű volt, ki parancsol kinek.

– Nem udvariaskodni jöttünk, nem kell köszöngetnie elvtárs – szólt halkan, immár az apához

fordulva.

Intett felé, és az apa, félreértve a mozdulatot közelebb lépett, s csak akkor döbbent rá, hogy

tévedett, mikor egy fiú sétált be az ajtón és lépdelt el peckesen mellette. Az anya is felnézett, és

talán valami elpattanhatott benne, mert hisztérikusan ráüvöltött.

– Kifelé, az én házamba nem jön cigány!

Az idegen fiú – az apa már látta, nem lehet több tizennégynél – erre döbbenten megállt, és

az  anyára  bámult.  Először  csak  rémülten,  de  hamarosan  nyílt  rosszindulattal  az  arcán.  Lassan

elvigyorodott. A nő újra rámutatott, mire a nyakatlan pofon ütötte. Erre már az apa is előrelépett, de a

másik kabátos pisztolyt rántott.

– Ugyan elvtárs, ne vegye a szívére. Mindenkinek eljár a keze néha. Te meg ne vigyorogj



olyan bárgyún, az asszony jól mondta, amit mondott, ezt ne feledd.

A fegyvert lazán a fiú felé fordította, mire annak arcáról lehervadt a mosoly, és szervilis

kifejezés jelent meg a helyén.

– Így már jobb! – szólt elégedett hangon, s közben füstöt fújt a cigányfiúra.

Fejét félig a mellette álló másik bőrkabátos felé fordította.

– Vidd a kölyköt, de finoman! – utasította társát, ki rögtön engedelmeskedett.

– Ne! – ellenkezett az anya, és a fia után kapott, akit a másik a kezénél fogva kihúzott a

szobából, aztán felkapta, és már kint is volt a lakásból.

A meglepett gyereknek kiáltani se volt ideje. A nő felugrott, hogy utána vesse magát, de a

bőrkabátos útját állta.

– Ne heveskedjen, elvtársnő. Ma nem elvesztett egy fiút, hanem nyert egy újat – azzal a

még mindig a szoba közepén ácsorgó cigányfiú felé mutatott.

– Nem olyan sötét, mint elsőre látszik. Némi nevelés ráfér, attól majd szépen kifehéredik.

A nő leplezetlen undorral nézett a fiúra, aki azonban ezúttal türtőztette magát, és egy

vicsorba hajló mosollyal válaszolt.

– Így kell ezt, ilyen egy szép kis család – helyeselt a kabátos.

Kifelé indult, és menet közben megveregette a dermedten álló férfi vállát.

– Jól döntött, a családja jól fog járni elvtárs – vetette oda neki, és kisétált az ajtón, becsapva

azt maga mögött.

A két felnőtt és új fiúk dermedten bámultak egymásra, még akkor is, mikor odakint felbőgött

a Volga motorja, és az autó elhajtott.

 



1. A halál árnyékában
Budapest I. kerület, Vérmező, 2014. április 21. 08:20

Klaudia imádta az életét, és örült, hogy élhet. Minden olyan gyönyörűnek tűnt ezen a reggelen. Ágyba

kapta a reggelit, amit percek alatt behabzsolt. Nemcsak azért, mert időben el kellett indulnia, hanem

mert az éjszaka igencsak kimerítő, s épp annyira élvezetes volt.

A kedvenc ruháját vette fel, hogy mindenki lássa, milyen jókedvében van. Mit számított a

város mocska, a piszok és a szétdobált szemét, amit a hétvégi tüntetés résztvevői hagytak maguk

után – s amit azóta sem sikerült  eltávolítani  az utcákról.  Nem volt  jelentősége a mindig ideges

autósoknak sem, akik a mindennapossá váló utcai  demonstrációk és az azokat követő közvetítő

kocsik miatt mindenfelé dugókba ütköztek. A sofőrök üvöltözhettek, szentségelhettek és egymás

felmenőit emlegethették, őt ma még ez sem zavarta.

Ó igen, Molnár Klaudia szerelmes volt. Sosem hitte, hogy ez vele megeshet, és ilyen hirtelen.

Az egyik pillanatban még éli a kényszerű szinglik hétköznapjait és csak álmodozik róla, hogy egy szép

napon az életet kiüresítő magány végre boldogságba fordul. Egy gondolatnyival később már ő minden

romantikus regény hősnője. A gyönyörű és forrón szeretett fiatal lány, akire csupa boldogság vár.

Pedig csak pár nap szabadságra vágyott. Nem is tudta az idejét, mikor szabadult ki utoljára

a könyvtárból. Szó se róla, szerette a könyvek dohos illatát, és a raktár zegzugos folyosóit. Sokszor

elnézegette az ódon, sokat látott épület csodás díszeit. Kollégáival is remekül kijött, de minden, amit

szeretünk egyhangúvá, megszokottá tud válni. Akkor pedig az ember elfelejti, miért is szerette őket

annyira.

Klaudia egy nap, alig egy héttel korábban egyszer csak megállt kezében egy kupac adóügyi

törvénykönyvvel, s csak meredt maga elé. Az olvasók igyekeztek nem ránézni, és olyan rutinosan

kerülgették, mint városi autós a kátyúkat.

Átfutott elméjén valami. Csak egy egyszerű gondolat volt, egy freudi elszólás: utálok itt

lenni. Ez azonban elég volt, hogy örökre megváltoztassa a még mindig csinos, de annyira már nem

fiatal könyvtárosnő életét. Sok hibát követett el életében, és voltak emlékei, amikre nem szívesen

gondolt, de egyvalamire mindig büszke volt: tudta mit akar, és el is tudta érni, hogy azt tehesse, amit

szeret.



Beletelt néhány percbe, és már a kollégái figyelmét is felkeltette, de végül meglett a válasz,

amit keresett. Klaudia még aznap kivett pár nap szabadságot, és másnap már egy vidéki fürdőben

igyekezett felfrissíteni magát.

Különös véletlen, hogy egy pár évvel fiatalabb ügyvédnő épp akkor és pont ott próbálta

ugyanazt elérni. Elég volt egy pillantás, egy óvatos mozdulat, mikor kisimította arcából a haját, hogy

feltűnés nélkül megnézhesse, s közben pillantásuk összeakadt. Az a félénk mosoly életre hívta a

vonzalmat. Három nap a hotel kényelmében, ahol az anonimitás jobban oldja a gátlásokat, mint az

ital, majd egy együtt töltött hétvége újra a városban, és Klaudia máris új életre kelt.

Ugyan, dehogy hallotta ő az autók dudálását, ahogy végigszaladt a járdán, csak a Vérmező

madarainak csicsergését. Nem zaj volt többé a pályaudvar vonatfüttye, hanem hívás a kalandra és az

utazásra.

Gyorsan körülnézett,  rámosolygott  egy szomszédra,  és átszaladt  az úton.  A hétfő még

sosem volt ilyen jó nap. Olyan lelkes volt, hogy azt a pár lépcsőfokot csak átugrotta, és már a parkban

is volt. Cipője alatt csikorogtak az apró színes kavicsok, ahogy fokozta a tempót. Érezte a hajnali

szellőt, mely az arcát simogatta, és élvezte a fák megnyugtató zöldjét. Ahogy szaladt, elmaradtak

mellette  az  emberberek:  egy  kutyasétáltató,  akinek  pincsijei  ijedten  ugrottak  el  a  boldogságtól

megrészegült  nő  útjából;  egy,  a  jókedvet  értetlenül  bámuló  hajléktalan  és  egy  ránézésre  is

reménytelenül begyepesedett irodakukac. Utóbbi helytelenítő pillantást rá.

Nem törődött velük, csak szaladt, ahogy a lába bírta, mert nem tudott nyugodni. Maga

mögött hagyta a pályaudvart, és lassan a parkot is. Körül se nézve rohant át a zebrán, és átvágott az

autók között. Nem kellett volna sietnie, de annyira jól esett futni. Szíve vadul zakatolt, éppúgy, mint a

mellette elsuhanó villamos, melynek álmos utasai meglepetten vették tudomásul, hogy a mellettük

futó nő integet,  s  csókot  dobál  nekik.  Csak egy diáklány integetett  vissza pajkosan.  A villamos

elkanyarodott, és Klaudia a szerelem szárnyán suhant utána. Egy ugrással a sín túloldalára szökkent,

s a metró felé iramodott.

A téren már gyülekeztek az emberek. Munkába és iskolába igyekvők, őgyelgők és árusok,

korán kelő nyugdíjasok és mindenféle férfiak és nők,  akik a dolgukra siettek.  Mind egy irányba

áramlottak, mint egy nagy folyó, mely magával ragadja az embert, ahogy Klaudiával is tette. Szinte

mennie sem kellett, az emberfolyam vitte magával, át a bejáraton és az ásítozó jegyellenőrök között,

akik a mellére vetett rövid pillantással megállapították, hogy még érvényes a bérlete. A folyam csak

vitte őt tovább, le a hosszú mozgólépcsőn a mélybe. Odalent, az atombunker és tömegközlekedés



bizarr frigyéből született metróállomáson addigra már igen sokan zsúfolódtak össze.

A hőzöngő típusok már nyíltan dühöngtek, amiért a metró nem jön. Voltak, akik már negyed

órája vártak, hogy végre eljuthassanak a munkahelyükre. Hová ugyan nem vágytak, de ahol a késést

nem nézték jó szemmel. Néhányan közülük rosszul viselték a bezártságot, és egyikük pánikrohamot

kapott a tömegben.

Klaudia mit sem tudva erről, némi könyöklés árán átfurakodott a tömegen. Alig várta, hogy

két megállóval később leszállhasson, és kolléganőinek elújságolhassa, mi történt vele.

Pár  hónappal  korábban  vette  a  bátorságot,  hogy  beismerje  leszbikusságát  előttük,  és

hatalmas megkönnyebbülésére ez nem okozott végül semmi gondot. Így most már nem volt mi

visszatarthatta volna őt attól, hogy megossza velük örömét.

A távolban kerekek jellegzetes csikorgása hallatszott, és az alagútban visszhangot vetve

közvetítette az utasokhoz unalomig ismert hangja, érkezik a szerelvény. A legtöbben felsóhajtottak,

de  Kollár  Mariann,  hátul  a  tömegbe  szorulva,  ki  régóta  szenvedett  a  tömegiszonytól  és  a

pánikbetegségtől,  már nem bírta tovább, és próbálva magának egy kis teret kiharcolni,  elkezdte

ellökdösni magától az embereket.

A vajszínű metró végre besiklott az állomásra, és az emberek a peronra tódultak, maguk

előtt tolva az elöl állókat.

Mariann  ereje  kevés  volt,  hogy  a  tömeget  távol  tartsa  magától,  mégis  kétségbeesve

próbálkozott tovább, és egyik előtte álló férfit sikerült is arrébb löknie.

Klaudia csak annyit vett észre, hogy valaki hátulról megérinti. Már épp hátrapillantott volna,

hogy lássa ki az, mikor a férfi teljes súlyával nekiesett, előre lökve őt, át a peronon, épp a metró elé.

Sikoltás hallatszott, majd néma csend lett.

Budapest X. kerület, Új Köztemető, 2014. április 22. 14:15

Esős nap volt, gyenge, fel–felélénkülő északi széllel, mely jól illett Ottó Kruger borús hangulatához.

Már nem látta értelmét az életnek. Sok minden volt már mögötte, de úgy látta, nem maradt már

semmi, amire előre tekinthetne. Számos éve már, hogy csak egyetlen dolog jelentette neki az életet:

Hilda, a felesége, de ő nem volt többé.

Körbenézett, úgy tűnt, nem jön már senki. Csak ő állt ott a koporsónál, esernyő nélkül ázva,

mintha csak így akarna vezekelni, amiért ő még él. Magyar szomszédjai voltak az egyetlenek, akik

eljöttek a temetésre. Az eső még jobban rákezdett, és az idős férfi ráncos arcán apró patakokban folyt



le a hideg víz aszott nyakára. Nem bánta, legalább nem látszott, hogy már nincsenek könnyei. Réges–

rég elapadtak azok, s bár szégyellte, hogy felesége temetésén sem tud sírni, tudta, Hilda megértené.

Ő látta, amit ő, és átélte.

A pap nem várt  tovább,  és belekezdett.  Úgy darált,  mint  azok,  akik már igen sokszor

végigmondták, amit kell, s már rutinból teszik, minden érzelem nélkül. Ugyanakkor épp ezért – ahogy

mindenki várta – megnyugtatón, kiszámítható módon. Ottó nem vágyott nagy szavakra, sem a menny

vagy pokol emlegetésére. Megtapasztalta mindkettőt itt a földön, és nem hitt benne, hogy ezen az

életen kívül van, más is. Valahol remélte is, hogy küzdelme a végéhez közelít. Fáradt volt, túl sokat

látott és túl sokat vesztett, ideje lett volna, hogy ő is megpihenjen. Eljön az idő, az emberre rátör a

gondolat, a világ tovább él majd nélküle is. Egyeseket ez nem rémít, azokat kik úgy hiszik jobb lett

volna, ha sosem születnek bele. Ez a gondolat sokkal régebben érlelődött már benne, minthogy Hilda

magára hagyta.

Az is egy esős nap volt. Egy ilyen városban, mint ez, még a házak is néhol hasonlóak voltak.

Rég elhagyott szülővárosuk, Berlin emléke derengett fel Ottó emlékeiben.

Fiatal volt akkoriban, és még nem értette, miért élnek az öregek a múltban. Őt a jövő

érdekelte, az a fényes és boldog másnap, amit Maria és ő meglátnak majd hamarosan. Hetek óta

tervezték már a nagy szökést, ahogy ők hívták. Kifigyelték a katonákat, mikor váltják egymást, és

merre járnak. Karórájukkal mérték az időt, ahogy a kémregényekben szokás, hogy tudják, mikor

érnek az őrök a kapuhoz. Minden annyira egyszerűnek tűnt. Nem kellett mást tenniük, csak kivárni a

megfelelő pillanatot, és átugrani az alacsony szögesdrótot.

Ottó nem aggódott, az elmúlt hetekben sokaknak sikerült már; mindenki erről beszélt. Ha

valaki egy kapualjban másokhoz hajolt, és eltakarva száját suttogott valamit, tudni lehetett, erről

folyik  a  szó.  S  mikor  egy–egy  járókelő  óvatos  pillantást  vetett  az  utca  túloldalán  strázsáló

fegyveresekre, valójában a rajtuk túli világot leste és vágyta. Ő is így volt vele, akárcsak a barátai.

Mind szabadok és gazdagok akartak lenni, mint az amerikaiak, akik a kerítés kihúzása előtt mindenütt

feltűntek a városban, és láthatóan sosem fogytak ki a pénzből, csokoládéból és a vigyorgásból. Élő

reklámjaiként annak a másik Németországnak, ami immár a szögesdróton túl terült el.

Nemrég a szomszédos kerületben falat kezdtek építeni, és Ottóék jól tudták, jövő hétre

ideérnek a munkások. Akkor pedig elúszik az esély örökre.

Ennél elképzelni sem tudott rosszabbat: fallal elzárt börtönben ragadni, és gyárban robotolni,

miközben azok ott alig pár saroknyival  odébb szabadok voltak. Ottó Amerikába akart menni,  és



amerikaivá válni. Nem számított már neki Németország, sem a sok gyerekkorában hallott lózung a

nagy nemzetről. Ő boldog akart lenni Mariával, és gazdag; igazi használható üzleti fortélyokat tanulni

egy tengerentúli egyetemen, nem pedig a halálosan unalmas marxizmust hallgatni.

Maria osztozott az álmában, bár neki is megvolt a magáé. Apja a náci párt funkcionáriusa

volt. Végtelen apró csavarja ugyan a régi gépezetnek, ám ez is elég volt a megbélyegzettséghez.

Maria nem juthatott be a képzőművészeti szakra, amire vágyott. Itt nem lehetett belőle festő, amire

kiskorától készült. Számára nem volt választás. Ottónak ez már önmagában elég lett volna a szökésre.

Bármit megtett volna a lányért, és biztosan érezte, hogy ő is érte.

Mindezzel nem voltak egyedül. Ottó egyetemi évfolyamtársa és gyerekkori barátja, Hans

Prezl, nyakigláb Hans, ahogy még most is emlegették a magas fiút, ugyanezt forgatta a fejében, és

amint Ottó beavatta a tervébe, ő rögtön csatlakozott. Sőt, hamarosan még újdonsült barátnőjét is

rábeszélte,  hogy jöjjön velük. Ottó még nem találkozott vele,  de kissé aggasztotta,  hogy immár

négyen lettek. Hansnak a lelkére is kötötte, hogy mást már ne avasson be. Így is elég feltűnőek voltak

együtt, hátha még többen lettek volna.

S most végre eljött a napja, ma este már szabadok lesznek, és vonaton zötyögnek majd

Maria  Hamburgi  rokonaihoz.  A  lány  családja  már  mindent  elintézett.  Hansnak  is  volt  egy

unokatestvére a város nyugati felében, aki egy amerikai cégnél dolgozott, és azt ígérte, Hansnak is

szerez ott állást. Minden el volt tervezve és csak egy lépés, illetve egy ugrás választotta el őket

mindettől.

Hans  negyed órája  kötötte  a  cipőfűzőjét  fel–felpillantva  az  utca  vége  felé.  Ottó  pedig

többszörösen kiolvashatta volna a kezében tartott újság aktuális oldalát, ha képes lett volna akár

egyetlen szót is felfogni belőle. Mert nemhogy olvasni, de még rendesen fogni se tudta a lapot.

Lassan minden erejére szüksége volt, hogy megfékezze remegő kezét. Szégyellte magát, amiért ilyen

gyáva, és igyekezett erőt venni magán. A két lány egy sarokkal arrébb várakozott,  és látszólag

elmélyülten tanulmányozták egy női szabó üres kirakatát a jelre várva.

Ottó felpillantott, immáron nem is tudta hányadszor, és meglátta, amire mind vártak. Eljött

az ebédidő ideje, és a hajnal óta ott strázsáló őröket, szabályzat ide vagy oda, a kapu felé vonzotta a

meleg étel hívogató illata. Ottó Hansra nézett, aki rávigyorgott, és lassan a szögesdrót felé sántikált.

Ottó nem merte levenni a szemét róla, így hátrálva közelített a sarokhoz, míg meg nem

érezte vállán Maria kezét.

– Indulás! – szólt hátra a lánynak, de annak nem kellett biztatás, már neki is iramodott és



Hans felé futott, aki közben elérte a védtelenül maradt kerítést, és letérdelt.

Két kezét összefonva a lány felé tartotta, aki könnyedén felszökkent. A nyurga fiú hirtelen

felemelte, és a karcsú lány egy elegáns mozdulattal már át is ugrott. Az első sarokig futott s ott

sarkon fordult, onnan integetett nekik még mindig riadtan, kövessék. Ottó már nem aggódott, a dolog

nagyon könnyűnek ígérkezett. Már maga is indult volna, de Hans barátnője habozott.

– Gyerünk, fuss! – s a felszólítást egy lökéssel is megtoldotta.

A lány végre összeszedte a bátorságát, és futásnak eredt. Ottó maga is megiramodott,

mikor valami arra késztette, hogy hátranézzen. Amit látott, attól megfagyott ereiben a vér. Két katona,

a ma túl korán érkező váltás, épp bekanyarodott a szomszédos utcából, és egyenesen ránéztek.

Aztán meglátták Hansot, és lekapták vállukról a fegyvert. Ottó most már az életéért futott.

Lövés dörrent, Hans behúzta a fejét, és egy pillanatra Ottóra nézett, aztán hátat fordított

nekik, és megpróbálta helyből átugrani a szögesdrótot, de beakadt a lába, és egyenesen rázuhant a

fémre. A lány megrettenve ettől, futtában kinyújtotta karját felé. Ottó látta már, hogy segíteni akar

Hansnak, de tudta, nem fog sikerülni. Ha ott megáll, meg fogják ölni. Összeszedte minden erejét, és a

lány  után  kapott.  Sikerült  megfognia  a  kezét,  és  alig  pár  lépéssel  Hans  előtt  utolérte.  Barátja

mostanra teljesen belegabalyodott a szögesdrótba, ami mindenfelé feltépte a bőrét. A fiú láthatóan

pánikba esve próbált szabadulni, és közben a túloldalra mászni, de ekkor egy lövedék a hasába

fúródott. Teljes döbbenettel az arcán bámult rájuk. Ottó tudta, hogy elveszett az esély, és meg fognak

halni, ha arra mennek, ezért mindkettejük helyett döntött.

A kerítés előtti  apró sikátorba rántotta a lányt, és futott vele, ahogy csak a lába bírta.

Mögöttük  lövöldözés  kezdődött.  Nem tudta,  ki  kire  lő,  nem is  számított,  csak  el  onnan  minél

hamarabb. Berohantak a háború egyik mementójaként még álló romos épületbe, Ottónak húznia

kellett a lányt, mert az vissza akart menni, és Hans nevét mondogatta. Ha visszamegy, megölik,

gondolta a fiú, és még erősebben szorította a lány kezét. Felhúzta magával a düledező lépcsőn.

– Ne! Engedj el! Vissza kell menünk! Segíteni...

– Ő már halott, és mi is azok leszünk, ha visszamegyünk az utcára! – vágta a képébe Ottó.

A lány elhallgatott, majd a szája elé kapta a kezét. Ottó követte a pillantását, és olyan

fájdalmat érzett a gyomrában, mint egy lórúgás. A kitört ablakon át egyenesen oda lehetett látni.

Hans ott feküdt a drótba gabalyodva, még életben volt, s erősen vérzett.

Nem akarta feladni, sokáig szenvedett, míg végül elhallgatott. Nem kiabálta többé: „Hilfe,

hilfe!” A lány teljesen összetört. Ottó órákig vele maradt, míg tiszta lett a levegő, aztán hazakísérte.



A fal hamarosan odaért, és az utolsó lehetőség is bezárult. Ottó még kétszer próbált meg

átjutni, mindkétszer visszariadt, és hazament, mielőtt elérte volna a falat. Mások bátrabbak voltak,

egyeseknek sikerült, de oly sokaknak nem. Ottó Kelet–Németországban rekedt élete nagy részére.

Egy ideig még várta, hogy Maria majd segít neki a túloldalról, de mikor egy évvel később végre

levelet  kapott  tőle,  az  minden  reményét  elvette.  Valami  meghalt  benne  a  hírre,  hogy  Maria

hozzáment egy amerikaihoz. Nem várt rá. Ugyan miért is tette volna, mondogatta sokáig magában

Ottó, de hinni nem tudott saját szavainak sem. Tudta, ő várt volna.

Majdnem egy élettel később a lány, akit akkor megmentett, és aki sok százszor vádolta

ezért gyávasággal, immár halott volt. Nekik már nem jelentett megváltást a fal ledőlése. Ők már nem

kaphatták vissza, amit elvesztettek. Nem voltak szerelmesek, de csak ők maradtak egymásnak, és

bár minden erejükkel kapaszkodtak a másikba, s csak ez tartotta bennük a lelket, mégis elkísérte őket

egész  életükben a  veszteség és  kudarc  emléke.  Amint  lehetett,  elhagyták Németországot,  nem

jelentett már nekik semmi mást, csak gyászt. Nem volt fontos, hová mennek, csak onnan el, akárhová.

Magyarország jó helynek tűnt, s minden bajával együtt számukra az is volt, sosem csalódtak benne.

Ottónak eszébe sem jutott Németországban eltemettetni őt. Nyugodjon itt, ahol szabad volt.

Az emlékek lassan elapadtak, akár az eső. Az idős férfi szinte meg sem hallotta, amint a

szomszédok részvétüket kifejezve távoznak. A pap már egy másik temetésre igyekezett.

Ottó lepillantott a sírra, magában újra elbúcsúzott Hildától, de ez sem nyújtott megnyugvást.

A múlt emléke fájóbb volt, mint valaha. Megfordult, és lassan botladozva maga is elindult haza.

Budapest V. kerület, Kossuth tér, 2014. április 23. 10:12

A  tömeg  lengette  zászlóit  és  skandált  rendületlen.  Emberek  álltak,  vonultak  és  lökdösődtek

mindenfelé.  A  sajtó  elemében  volt,  tér–szerte  interjúk  készültek  az  utca  emberével.  Kamerák

pásztázták a sorfalat álló rendőröket, míg a helyi riporterek pár ellenzéki politikust kérdezgettek. A tér

a Képviselőháznak otthont adó Parlament épületét ölelte körbe, melyet a túloldalról a Duna széles

folyama határolt. A teret épp átépítették, a közelgő választásokra el kellett készülnie, az emberek

mégis munkagépeket kerülgettek. A rendőrök az építési területre való hivatkozással próbálták a térről

elküldeni  a  tüntetőket,  de  ez  csak  feltüzelte  őket,  azt  kiabálták,  hogy  az  egészet  csak  emiatt

rendezték így.

Jenny Castilo már annyiszor látott effélét, pedig még fiatal volt, hogy már szinte otthon

érezte  magát  a  helyzetben.  Rá sem hederített  a  mögé beosonó kölykökre,  akik  mutogattak  és



integettek a mamájuknak. Az a bohó ötlet pedig, hogy hétköznapi tüntetőkkel vagy a közéjük vegyülő

nézelődőkkel  beszélgessen,  fel  sem merült  benne.  Jenny  azért  volt  ott,  hogy  az  eseményekről

tudósítson, nem az emberekről.

Egy utolsót igazított a haján, aztán felemelte a mikrofont, és bólintott az operatőrnek.

– Köszönöm, Bill! – mondta a sok ezer kilométerre az atlantai stúdióban ülő kollégájának.

–  Amint  mögöttem  látszik,  a  tüntetések  tovább  folytatódnak,  a  Parlament  elnökének

lemondását követelve. A pár napja kirobbant botrány, mely kezdetben csak egy közismerten szabad

szájú politikus elszólásának indult, mostanra országos üggyé vált. Az ellenzék egyöntetűen követeli

Kövér László lemondását, miközben a lakosság legkülönbözőbb csoportjai tiltakoznak ellene, és várják,

a Parlament mikor meneszti. Ez az ügy a legrosszabbkor jött a választási kampány finisébe ért Orbán

kormánynak, mely nemcsak választói nagy részét vesztette el regnálása alatt, de számtalan ehhez

hasonló ügy miatt is magyarázkodni kényszerült. Orbán Viktor, aki egykor a fiatal magyar demokrácia

szószólója  volt,  mostanra  mind  Magyarországon,  mind  nemzetközileg  teljesen  elszigetelődött.

Szakértők szerint ez is okolható a kampány rendkívüli eldurvulásáért. A kormányzó Fidesz ugyanis

utolsó mentsvárként a nemzeti érzelmekre igyekszik rájátszani. Mindeközben az évek óta húzódó IMF

tárgyalások újra megszakadtak, csőd közeli állapotba taszítva az országot. S most, alig egy hónappal

a választások előtt az eredmény még mindig kiszámíthatatlan. Egész Európa Budapestre figyel ma.

Egy pillanat szünetet tartott, hogy levegőhöz jusson.

– Jenny Castilo, SNN News, Budapest.

A műholdas kapcsolat megszakadt, és kollégája Bill Casgrow a stúdióban nyilván az újra

fokozódó szíriai helyzetről beszélt. – Jól van, Robert, mára ennyi.

– Azt hittem, sose lesz vége ennek a napnak  – válaszolta az operatőr, miközben már a

kamerát pakolta be a közvetítő kocsiba. – Jártam itt pár éve Billel, és teljesen normális volt minden,

most meg két órába telik idevergődni a hoteltől, és még egy rendes hamburgert se kapni ebben a

városban.

Jenny elvigyorodott. Nem meglepő Bill kollégájától, hogy a hotelen kívül nem ismeri a várost,

ahol forgat. A férfi korábban haditudósító volt, és hozzászokott, hogy csak oda menjen, ahová muszáj.

Irakban szedhette fel ezt a szokást, de akárhogy is, minden munkatársára átragasztotta.

Persze ezzel nem volt egyedül a szakmában. A legtöbb újságíró kiküldetésen csak oda ment

a hotelből, ahová kellett, nem lustaságból, inkább megszokásból, és mert a főnökei minden fillért

sajnáltak tőlük.



Jenny azonban a tényfeltáró újságíró kihaló állatfajához tartozott, és szeretett maga utána

járni a híreknek. Bár ezúttal megelégedett volna annyival is,  ha valaki megvilágítja neki a kelet

európai politika eme fekete lyukának aktuális helyzetét.

Mikor megérkezett, elkeseredve látta, hogy képtelen kiigazodni a helyi viszonyokon, és ezen

az sem javított, hogy láthatóan a helyiek sem értik, hogy saját kormányfőjük mit miért tesz. Jenny

dolga az volt, hogy ne csak a puszta tényeket, de a mögöttük lévő mozgatórugókat is feltárja. Ez

repítette ilyen fiatalon a céghez, és közvetve ide is.

Ez  a  hely  azonban  és  egész  Kelet–Európa  is,  amit  a  helyiek  rögtön  visszautasítottak,

magukat  közép–európainak  titulálva,  mintha  lenne  bármi  jelentősége;  maga  a  politikai  káosz.

Washington szépen kiszámítható viszonyaihoz képest itt a helyzet mindig változóban volt, és alig pár

száz kilométerrel, néha csak pár tucatnyival odébb, minden másképp működött.

Jenny kezdettől arra készült, hogy az itteni viszonyokra valamelyest rálátással rendelkező

amerikai nagykövettel is készít egy interjút. A szerkesztője főleg ettől remélte, hogy megkapják, amit

akarnak. Hisz olcsóbb volt megkérdezni attól, aki vélhetően tudja a válaszokat, mint utána járni. Jenny

azonban ismerte már a diplomatákat Afganisztánból és a Brüsszeli csúcsértekezletekről. Tudta, hogy

a  nagykövet  még  négyszemközt  is  óvatosan  fog  fogalmazni,  kamerában  pedig  végképp  nem

várhatnak  tőle  mást,  mint  amit  a  külügy  otthon már  alaposan megrágott  és  háromszorosan is

engedélyezett neki.

Ha elő akart állni valamivel, ami kevésbé volt érdektelen és unalmas, mint egy külügyes

nyilatkozata, akkor másfelől kellett közelítenie.

– Jenny, gyere! Indulunk! – Robert már a kocsiból kikönyökölve sürgette őt.

– Menj csak, én még beszélek valakivel! A hotelben találkozunk – kiáltotta.

Odadobta a mikrofont, amit a férfi ijedt képpel kapott el, tudván, nem olcsó darab, aztán

megvárta, míg Robert kissé bosszúsan elhajt a közvetítő kocsival.

Mikrofon nélkül csak egy volt a civilek közül, így jobbnak látta gyorsan kikeveredni a térről.

Az ilyen tüntetések váratlanul tudnak átcsapni erőszakba. Amiről persze kollégái örömmel tudósítanak

majd, ő azonban akkor már máshol lesz.

Pár utcányit sétált, aztán leintett egy taxit.

– Sima Kert, kérem! – mondta magyarul a taxisnak, nem túl jó, de az érthetőséghez elég

kiejtéssel.

Martin mindig is kedvelte az efféle helyeket – futott át agyán a gondolat. Különös érzés



kerítette hatalmába tudván, hogy hamarosan viszont látja a férfit.

Akkor látta utoljára, mikor szakítottak, mindig is furcsállta, milyen simán ment. Talán mert

már  mindketten  tudták  kezdettől,  hogy  nem fog  működni.  Martin  csak  bólintott,  és  vigyorogva

javasolta, hogy erre igyanak egyet s ezt Jenny el is fogadta. A búcsúéjszakára való meghívást Martin

szobájába azonban már nem. Megitták az italt, utoljára megölelték egymást, persze Martin az Martin,

és kihasználta az alkalmat, aztán búcsút intettek, és Jenny csak úgy kisétált a férfi életéből.

Miért  is  akarok vele  találkozni?  –  kérdezte  magától.  Persze jó  indok volt,  hogy Martin

Bronsky a CIA embere, és valószínűleg többet tudott arról, mi történik, mint a nagykövet. A lengyel–

amerikai a megtestesült kém volt. Tökéletesen beleolvadt a környezetébe, éppúgy el tudott vegyülni

egy egyetemi anarchista gyűlésen, mint egy szakszervezeti tüntetésen. Még az arca is jellegtelen volt.

A legtöbben nem is emlékeztek rá, miután találkoztak vele. Azok a kevesek azonban, mint a lány,

akiknek megmutatta a valódi énjét, sosem felejtették el. A kívülről szürke és unalmas tucatember,

egy kiszámítottan merész taktikus és egy zseniális elemző tökéletes párosítása volt. Olyan dolgokban

is meglátta az összefüggést, amik mások számára jelentéktelennek tűntek. S bár nem volt olyan jó

nyelvérzékkel megáldva, mint oly sok kollégája, szorgalmas tanulással gyakran jobban elsajátította a

helyi nyelveket, mint ők. Talán ez volt legnagyobb erőssége, mindenért meg kellett dolgoznia, sosem

vált túlontúl magabiztossá, ami az ő szakmájában életbiztosítással ér fel.

Martin valószínűleg elemében volt Budapesten. Mindig azt mondogatta, míg együtt voltak,

hogy egyszer elhozza ide. Ha pár évvel idősebb és pályafutását a hidegháborúban kezdi, a cég talán

operatív munkára küldte volna ide. Ő azonban túl későn került a CIA–hez; a térség már nem volt

jelentős Washington szemében.

Jenny, ha nem ismeri úgy a férfit, furcsállta is volna, hogy miért helyeznek ide egy ilyen

kivételes tehetséget. Martin azonban nem kereste a veszélyt vagy a dicsőséget, annál inkább a

nyugalmas megbízásokat, amikből ő sokkal többet hozhat, ki mint bárki más.

Ráadásul itt még rejtőzködnie sem kellett, hiszen a követség hivatalos munkatársa volt.

Másképp Jenny meg sem találta volna.

A taxi megállt egy kissé lerobbant kinézetű épület előtt. A lány tudta, jó helyen járnak, a

helyiek ezt hívták romkocsmának. A tárcájáért nyúlt, és majdnem Eurót vett elő. Elszégyellte magát,

hogy megfeledkezett róla, itt még nem azt használnak. Amint fizetett, a sofőr már el is száguldott, ő

pedig ott maradt a dilemmával, akar–e találkozni a férfival, s ha igen, annak tisztán szakmai oka van,

vagy esetleg valami más is közrejátszik?



Átgondolni azonban nem volt ideje, mert egy gyengéd kéz hátulról átkarolta derekát.

– Mindig olyan jó illatod van – suttogta Martin.

Jenny eltolta magától, de nem állhatta meg, hogy el ne mosolyodjon. Már nem tagadhatta le

önmaga előtt, hogy még érez valamit iránta.

– Gyere, menjünk be! Van egy helyi ital, amit meg kell kóstolnod, a neve pálinka. Valami

borzasztó. Imádom! – s miközben beszélt, már vezette is be a lányt a bárba.

– Állítólag egyesek felszívják az orrukba.

– Gondolom kipróbáltad – vigyorgott rá Jenny, és közben megszemlélte a helyet.

Az épület ugyan elég megviseltnek tűnt, ám egyáltalán nem romosnak, sőt, a maga furcsa

módján kellemes hangulat lengte be. Ezt mások is így gondolhatták, mert a korai óra ellenére alig

akadt üres hely. Helyiek és turisták üldögéltek mindenfelé, de Martinnak persze rögtön lett asztala.

– Olyan érzés, mintha kifordítanák a fejemet – folytatta a férfi, és már ült is.

A jól nevelt diplomaták között a lány hozzászokott, hogy kihúzzák neki a széket, de az

udvariasság hiányának most inkább örült, mert itt és vele ő is önmagát adhatta.

Amíg a férfi rendelt mindkettejüknek, Jenny az arcát tanulmányozta. Egyáltalán nem látszott

rajta az elmúlt másfél év. Sőt, mintha kipihentebb lenne, mint akkoriban.

– Jót tesz neked ez a hely – jegyezte meg, mire Martin elmosolyodott.

– Úgy gondolod? – eltűnődött. – Igen, azt hiszem, igazad van. Jól érzem itt magam.

– Gondolom jó a koszt.

A férfi a fejét ingatta.

– Tudod, hogy van, a jó ételért mindenhol menni kell. De ez az óvatoskodás nem vall rád.

Régen mindig rögtön a tárgyra tértél.

– Az emberek változnak.

Martin arcáról eltűnt a mosoly.

– Jól tudod, hogy soha. Azért mentem bele, hogy találkozzunk, mert azt hittem, szükséged

van a segítségemre.

Jenny már tudta, hogy hibázott. Martin sok mindenben különleges volt, de egy dologban épp

olyan, mint a többi férfi: sosem mutatta, ha fájt neki valami, és ha volt olyan, ami a szívébe markolt,

az a szakításuk.

– Ne haragudj, csak az itteni helyzetről akartam beszélni valakivel, és kapóra jött, hogy itt

vagy. Nem, ez nem igaz, ez csak ürügy. Ne érts félre, nem akarom újra kezdeni, nem is tudom, mit



akarok...

– Jól van, nyugi. Nem vagyok dühös, csak nekem is furcsa a helyzet. Inkább igyál.

Jenny megfogadta a tanácsot, és felhajtotta az italt, ami bor és szóda keverékének bizonyult.

Úgy gondolta, ez biztos nem az a pálinka, az erősebb lehet.

– Mit gondolsz az itteni dolgokról? – próbálta biztonságosabb mederbe terelni a beszélgetést.

A szeme sarkából figyelte a férfit, és úgy látta, az kissé megkönnyebbült, hogy hazai pályára

kerültek. Még mindig fáj neki, gondolta, és már bánta, hogy idejött.

– Sokan próbálják elfedni a valós helyzetet, rengeteg a dezinformáció, főleg az itteni sajtós

kollégáid terjesztik őket.

A  következő  fél  órában  Martin  röviden  beavatta  őt  a  helyi  politikába,  az  alapvető

ellentétekbe, és a jelen válság eredetét is elmagyarázta. A legfontosabb tekintetben azonban nem

tudott újat mondani, a kormány, és főleg az azt kézi irányítással vezető miniszterelnök indítékait ő

sem ismerte.

– Az az ember egy kész rejtély – magyarázta. – Azt hiszed, levonhatsz következtetést abból,

amit mond, de holnap már mást fog. Sosem ad interjút olyannak, aki kemény kérdéseket tehet fel

neki, vagy akivel nincs előre megbeszélve, miről lesz szó. Mindenre van egy sablon válasza, amivel

kitér a komoly kérdések elől, ha valakinek egyáltalán sikerül feltenni őket. Az újságírókkal és az

ellenzékkel néhány bizalmi embere vitatkozik, ő sosem. Azt mondom, bizalmi, de nem hiszem, hogy

tényleg bízik bárkiben is, azok is csak utasítás–végrehajtók. Néha egészen nyilvánvaló, hogy olyasmit

kell  magyarázniuk,  aminek nem tudják az okát.  Nem vesz részt  vitákban,  mindig kinyilatkoztat.

Sosem tudhatod, ki ő valójában, és mi jár a fejében.

Martin nem mondta ki, de Jenny tudta, mire akar utalni. Akit látnak, csak egy megcsinált

személyiség. Politikusoknál gyakori volt az ilyen, de szinte mindig kibukott a valódi énjük. Ő azonban

sosem hibázott.

– A legtöbb embernél, ha ismered a múltját, akkor következtethetsz a döntéseire, tudhatod

mi mellett áll ki, és mi ellen küzd. Nála nem, ő a sötét ló itt.

Ahogy a férfi befejezte, kínos csend ereszkedett közéjük.

Budapest V. kerület, Parlamenti Könyvtár, 2014. április 28. 09:45

Niki  el  sem hitte, hogy végre itt  van. Az ódon épület hangulata rögtön magával ragadta, mikor

évekkel korábban gyerekként először járt itt egy iskolai kiránduláson. Sosem gondolta, hogy egy nap



majd itt fog dolgozni. Különösen azok után, ami februárban történt.

Niki egyszer már jelentkezett a parlamenti könyvtárba gyakornoknak, de akkor a létszám

stopra hivatkozva elutasították. Barátai persze rögtön azzal vigasztalták, hogy itt minden kapcsolatok

kérdése. Jobb is, hogy nem került egy ilyen belterjes munkahelyre. Ő maga is úgy vélte, hogy annak

ellenére, amit írtak, valakit biztos felvettek, akinek volt protekciója. Így megy ez Magyarországon.

Éppen mert neki se kapcsolata, se hátszele nem volt, maga sem gondolta komolyan, hogy

fel fogják venni, így nem érte különösebb csalódás sem, olvasva az elutasítást.

Azóta hónapok teltek el, és már eszébe sem jutott a dolog, több más helyre is beadta a

jelentkezését, amiket a témavezetője ajánlott. Mind vidéki kis könyvtár volt vagy iskolai könyvtárak.

Niki nem panaszkodott, megelégedett volna ezzel is, bár mikor könyvtár szakra jelentkezett, mindig is

egy nagyvárosi könyvtár lebegett a szemei előtt. Egy hely, ahol évszázados relikviákat őriznek, és

kutatók dolgoznak új felfedezéseken, írók készülnek fel legújabb műveikre, és egyetemisták töltik

meg élettel az olvasótermeket.

Aztán két napja kapott egy telefont, hogy aktuális–e még a jelentkezése, ő pedig rögtön

rávágta, hogy igen. Át sem kellett gondolnia, tudta, ilyen lehetősége nem lesz még egy.

És most itt van, első munkanapján, amint új főnöke körbevezeti. Még mindig nem hitte el. A

pár éve felújított szárny díszére vált volna bármely kastélynak. Faburkolata, faragásai és hatalmas

olvasótermének hangulata iránt senki sem lehetett közömbös. Aggodalma, hogy új munkatársai hogy

fogadják majd, nemsokára enyhült,  amint az előtér pultja mögött ülő két új  kolléganő kedvesen

rámosolygott.  Úgy  érezte,  jól  kezdődik  ez  a  nap.  Látva  a  modern  számítógépeiket,  a  kedvező

benyomás csak erősödött benne, még ha tudta is, a kereső–és leltári rendszer megismerése időbe fog

telni. Amint a nagyolvasóba léptek, újra átélte a gyerekkori rajongást, és ámulva tekintett körbe. A

falak mentén körben tömött könyvespolcok sorakoztak, és egy szinttel feljebb a galérián folytatódtak.

Az egész felső szintet betöltötték a parlament jegyzőkönyvei,  valamint az itt  és a törvényhozás

korábbi  épületeiben  alkotott  törvényekkel  teli  kötetek.  Jogi  és  alkotmányügyi  írások  és

dokumentumok sorakoztak a polcokon több száz évre visszanyúlóan. A dunai oldalon kisebb olvasók

várták a kutatókat, jelenleg épp használaton kívül, melyek nagy, míves ablakán át egyenesen a széles

folyóra és annak most is élénk hajóforgalmára nyílt kilátás. Két ilyen olvasó között pillantotta meg azt

a kis beugrót, mely leginkább tetszett neki, mikor legutóbb itt járt. Az árnyékban bújt meg a középkori

vadászkastélyokat idéző fából faragott csigalépcső, mely a galériára vezetett.

Niki fél füllel hallgatta csak főnöke magyarázatát; figyelmét lekötötte az épület. Nem tudta



megállni, hogy a csigalépcsőn felfelé ki ne nézzen annak kisebb ablakain, és ne gyönyörködjön a

panorámában. Odafent újabb olvasók álltak, melyeket irodának rendeztek be, de úgy tűnt, ezeket

sem használják. Az olvasóterem közepén egy kis híd ívelt át a dunai oldalról az épület belső része felé.

Túloldalán kétszárnyú ajtó várta őket. Főnöke kulcscsomót vett elő, és a megfelelőt kereste,

mikor az ajtó belülről kinyílt, és egy testesebb kolléga, pocakos és kopaszodó, de a nevetőráncokból

ítélve jó kedélyű férfi sétált ki rajta, kis ládában cipelve néhány könyvet.

– Gábor, mondtam már, hogy ne csináld ezt! Van kulcsod, használd azt! – perelt vele a

főnökasszony.

A megszólított azonban láthatóan nem vette magára a dolgot, és Nikire mosolygott.

– Á, igen, Márai Nikolett, az új gyakornokunk. Ő jött, tudod, helyette… Klaudia helyére… – az

idősebb nő elhallgatott, és mindkettejük arca komorrá vált.

Niki egyikről a másikra nézett, de nem érezte úgy, hogy jó ötlet lenne rákérdezni a ki nem

mondott  szavakra.  A  férfi  mosolyt  erőltetett  magára,  és  kezet  nyújtott  a  lánynak,  egy  kézben

egyensúlyozva a ládát.

– Üdv nálunk! – mondta, és Niki máris biztos volt benne, hogy jóban lesznek.

Gábor eldöcögött a könyvekkel át a hídon a csigalépcső felé, míg ők az ajtón át egy nagyon

szépen berendezett olvasóterembe értek. A főnöknője visszafordult, kinyitotta a zárat, becsukta az

ajtót, és visszazárta.

– Meg kéne már csináltatni ezt az ajtót. Mindig zárva tartjuk, ezt ne feledd. Ez itt – mutatott

körbe – a képviselők olvasóterme. Ők maguk ritkán jönnek át ide, de a munkatársaik elég gyakori

vendégeink. Ez már az épület lezárt része. Odalent nem gond, de itt mindig legyen nálad a kártyád.

– Szokták kérni?

– Nem jellemző, de előírás. Ha egyszer ide bejutottál, több ellenőrzés már nincs, ezért kell

az ajtót zárva tartani, és mert az ott – az olvasó másik végére mutatott – mindig nyitva van, amíg a

könyvtár is. Azon túl már a politikusok világa terül el.

Niki kissé meglepődött a biztonság eme gyenge láncszemén de sokat gondolkodni rajta nem

volt módja, mert új főnöke már üdvözölte is az olvasóteremben ülő két kollégát, és bemutatta Nikit.

Ők már nem látszottak olyan közvetlennek, mint a lentiek, ám ellenszenvesnek sem tűntek. Pár szót

váltottak csak velük, s innen lifttel folytatták útjukat felfelé.

– Ne törődj velük, kissé fenn hordják az orrukat, mert a képviselőiben dolgoznak, de amúgy

ki lehet jönni velük – próbálta bátorítani új főnöke.



A lift már meg is érkezett, és ők egy másik világba léptek. A könyvraktár a mindenütt

használatos fémlemezekből összecsavarozott plafonig érő polcokkal volt tele. Olyan sűrűn álltak és

úgy telerakva, hogy labirintusszerűen átláthatatlanná tették a termet. Pókerarcú, kórosan sovány,

kockás inget viselő, középkorú férfi fogadta őket. Bólintott nekik, majd folytatta tovább a könyvek

pakolását. A sűrűn álló polcok miatt be sem lehetett látni, mekkora is a helyiség. Niki egy kissé el is

bizonytalanodott, hogy kiismeri–e majd magát itt. Ugyanakkor nagyon izgalmasnak találta, hogy itt a

Parlament  felső  szintjén,  a  város  közepén  s  felett  rejtőző  kevesek  által  ismert  világba  nyer

bebocsátást. Egy keskeny folyosón, ahol a könyvek szállítására használt kocsi is alig fért el, egy

vasajtóig sétáltak. Itt főnöke megfordult, és kioktatón meglengette az ujját.

– Ez az ajtó mindig zárva van, nincs kulcsunk hozzá, csak a Parlamenti Őrségnek. Általában

nem használjuk.  Jobb is,  ha nem kell,  nem szeretik  kinyitni,  ugyanis  a  mögötte  lévő folyosóról

közvetlenül a képviselők irodáihoz lehet jutni.

– Jól van, megjegyeztem.

– Remek.

Most már igyekezett figyelni, mert tudta, ma még rengeteg információt kell bevésnie a

fejébe.

Gyakornokként  nem a  pultba  ültették,  hanem a  könyvek le–és  felhordása,  polcra  való

visszapakolása,  és  a  raktárban  lévők  kikeresése  volt  a  dolga.  Délre  egészen  kimerült  a  sok

cipekedésben. Gábor, akivel korábban a hídon találkozott, épp olyannak bizonyult, amilyennek hitte, a

vidám medve a pártfogásába vette. Attila a raktáros viszont, akit elsőre furcsa alaknak könyvelt el,

valójában rendes, csak kissé zárkózott férfinek bizonyult.

Úgy tűnt, Niki egy fárasztó, de azért kellemes helyre csöppent.

– Gyere, együnk valamit! – invitálta Gábor, Attila pedig szokásos félszeg stílusában csak

bólintott, kerülve a szemkontaktust.

– Jól van, úgyis farkaséhes vagyok.

–  Remélem, hoztál ebédet, a parlamenti büfé drága és vacak  –  jegyezte meg Attila, és

lesütötte a szemét, mint aki úgy érzi, túl sokat beszélt.

– Persze, hoztam szendvicset.

– Ej, te lány, nem lesz ez jó, rendes kaját pakolj, mert egész nap itt leszel – oktatta Gábor az

olyan ember stílusában, aki hosszú évek tapasztalata alapján beszél, és Nikinek el kellett ismernie,

hogy igaza van.



A könyvtárban persze nem ehettek, így a túlméretezett épület egyik üres irodájában ültek le,

az ott raktározott díszes régi székekbe. Az épület egykor egy jóval nagyobb ország számra épült,

talán  eredetileg  is  nagyobbra  a  kelleténél,  és  mára  nagy  része  kihasználatlan  volt,  tele  ilyen

funkciójukat  vesztett  szobákkal.  Úgy tűnt,  ezt  a  helyiséget  nemcsak a könyvtárosok használják.

Hamarosan mások is érkeztek.

Egy alacsony, de jóképű fiú rögtön ki is nézte magának a Niki  melletti  üres helyet, és

lendületesen belehuppant a fotelba, hogy az csak úgy nyekkent alatta.

– Hé, óvatosan, kölyök, ezekben a székekben elnökök ültek – rótta meg valaki, de ő rá se

hederített; kigombolta zakóját, és elterpeszkedett a fotelben.

– Farkas Áron – mutatkozott be a lánynak, aki reflexből kezet nyújtott, jól összemajonézezve

a fiúét, aki azonban csak nevetett ezen, és lenyalta az ujját. Közvetlensége rögtön szimpatikus volt a

lánynak.

– Még nem láttalak itt – jegyezte meg a fiú két harapás között. Olyan igyekezettel próbálta

gyorsan legyűrni kiflijét, mint aki napok óta nem evett.

– Új vagyok, ez az első napom itt. Mármint a könyvtárban. Könyvtáros vagyok, azaz, csak

gyakornok.

A fiú rámosolygott, és Niki megállapította, hogy kedves mosolya van, kár, hogy fél fejjel

alacsonyabb nála.

– És te mit csinálsz itt? Csak nem politikus vagy?

A fiú rosszul tettetett megdöbbenéssel reagált.

– Még hogy én! Ne sértegess! – viccelődött, végre mosolyt csalva a lány arcára.

– A környezetvédelmi államtitkár titkárságának beszerzési helyettes asszisztense vagyok –

látva, hogy a lány szemöldöke felszalad, hozzátette a rövid változatot is. – Vagyis mindenes lóti–futi.

De azért nem rossz munka, és jól mutat majd az önéletrajzomban, ha végzett jogász leszek.

Gábor megbökte Nikit a könyökével, és odasúgott neki:

– Itt senkinek ne hidd el, amit mond, mindenki nagymenőnek hiszi magát.

– Úgy bizony, senkire ne hallgass! – súgta oda, közel hajolva a másik oldalról Áron.

A lány mindkettejüket eltolta magától, és sóhajtott egyet.

– Ez érdekes lesz – mondta jókedvűen.

Budapest V. kerület, Parlamenti Látogató Központ, 2014. április 28. 18:29



Dermesztően hideg volt és nagyon sötét. Áron alig látott valamit maga előtt. Egyetlen fényforrása a

mobilja volt, annak hideg kéksége azonban alig segített, szinte csak arra volt elég, hogy hasra ne

essen.

A Parlament új fogadóterme, ahová majd a turisták érkeznek, a köztévé híradója szerint már

elkészült, határidőre és hiba nélkül. Odalent sétálgatva azonban egész más arcát mutatta, mint a

hírek látványtervein. Világítás nem volt, és a helyiségből csak a puszta betonfalak készültek el. Áron

nyikorgást hallott a talpa alól, de nem tudta mi lehet. Talán egy otthagyott műanyagzsákra lépett rá.

A vaksötétben nem is látta, mi van a lába előtt, de a falakat szerencsére ki tudta venni. Abból, ahogy

minden lépésnél visszhangzott a terem, nyilvánvaló volt, hogy még teljesen üres. Az állami sajtó

ismét szépített egy picit a valóságon, de Áron nem csodálkozott ezen.

Eszébe sem jutott ilyesmin rágódni, mert minden gondolatát kitöltötte az aggodalom. Akire

várt, annak mostanra itt kellett volna lennie, és tekintve a foglalkozását, neki tudnia kellett, hogy mi

vár rájuk idelent. A mobil órája szerint már öt percet késett az illető, pedig az ilyen emberek nem

szoktak késni.  Ő javasolta  ezt  a  helyet  és  időpontot,  mondván,  hogy itt  maguk lehetnek.  Áron

elfogadta, most azonban már bánta a döntését. Úgy határozott, hogy még ad néhány percet neki, és

ha nem jön, visszamegy a felső szintekre. Idelent kezdett nagyon fázni, pedig kint nyári meleg volt.

Rossz előérzete nőttön–nőtt, de csak a sötétségtől irtózó emberi természetnek tudta be. Hátulról

hűvös, sőt már–már hideg légáramlatot érzett. Megfordult, de persze épp annyira sötét volt arra is,

mint bármely irányban. Arra lehetnek a régi szellőző alagutak, gondolta. Ő maga még sosem járt

bennük,  de  sokat  hallott  róluk.  A  parlament  építésekor  még  nem  volt  légkondicionáló,  de  a

mérnököknek meg kellett oldaniuk, hogy hűtsék a hatalmas épületet, és friss levegőt juttassanak be.

Kikövezett alagutakat fúrtak hát, amelyek elég mélyen voltak, hogy a rajtuk áthaladó levegő lehűljön,

és egyben enyhe huzatot teremtettek az épületben. Áron nem volt biztos benne, hogy azok még

használatban vannak. Feltételezte, már rég lezárták őket. Talán a munkások fúrtak bele valamelyikbe,

így juthatott a látogatóközpontba a kinti levegő.

–  Két világháború és három különböző diktatúra után ki tudhatja, mi mindent műveltek

idelent – suttogta maga elé. Elmosolyodott azon, hogy magában beszél, de itt aztán megtehette.

Egyedül volt a sötétben és megnyugtató volt hallani a saját hangját. Ám ekkor valami megzörrent

mögötte.

Áron megpördült, de a telefon fénye alig pár méterre hatolt a feketeségben.

– Van ott valaki? – kérdezte halkan.



Válasz azonban nem jött. A furcsa hang sem ismétlődött meg. Először azt gondolta, talán

patkányok lehetnek idelent, de ez nem kaparászás volt, inkább mintha műanyag csúszna linóleumon.

Elindult a hang irányába, és hamarosan egy csupasz falhoz ért. Akire várt nem jött, úgy látta jobb lesz

eltűnni innen.

– Merről is jöttem? – megdermedt a gondolatra, hogy eltévedt idelent.

De rögtön eszébe jutott, hogy csak követnie kell a falat, és visszajut az ajtóhoz, amin át ide

érkezett. A mobilt előre tartva és másik kezével a falat érintve lassan elindult visszafelé, amerről

eredetileg jött. Az út hosszabbnak tűnt, mint várta, és a háta mögül többször is újra hallani vélte a

furcsa hangot.

– Csak képzelődöm – suttogta maga elé.

Ahogy haladt, a hang többször megismétlődött hátulról, Áron pedig azzal nyugtatta magát,

hogy talán csak a saját lépteinek visszhangját hallja. Valami a szemébe folyt, elengedte a falat és

megtörölte az arcát. Meglepődött, mert rájött, hogy a hideg ellenére leizzadt. Meggyorsította lépteit,

és újra kinyújtotta a karját, hogy megérintse a falat, de az immár egész más tapintású volt. Korábban

enyhén érdes vakolatot tapintott, ami még egy kicsit mintha nedves lett volna, de ez a fal más volt.

Sima és hideg, de teljesen száraz. Megállt kitapogatni nem–e csak egy falra tett táblát talált, de

mindkét irányban így folytatódott, alul is és felül is. A telefont közel tartva már látta is miért. A fal itt

nem betonból volt, hanem faragott kövekből kirakva. A régi alagutakba tévedt. Most már valóban

megrémült.  Átfutott agyán, vajon hány kilométernyi járat lehet itt  lent, és elveszhet–e benne az

ember.

Nyugalmat erőltetett  magára,  és sarkon fordult.  Ha bejött  ide,  valahogy csak kijut,  ha

visszamegy – így okoskodott. S valóban, pár perc séta után már érezte a friss beton szagát. Úgy vélte,

közeledhet az új szárnyhoz. Kezdett megnyugodni, és már nem kételkedett, hogy kitalál innen, még

ha el is tart egy darabig.

Valami az arcába csapódott, olyan erővel lökve őt hátra, hogy elvesztette egyensúlyát, és

majdnem  a  padlóra  zuhant.  A  fájdalom  elborította,  és  átjárta  mindenét.  Ujjai  kétségbeesetten

karmolászták a falat, és az utolsó pillanatban tudott csak megkapaszkodni, hogy a hátára ne essen. A

falhoz lapult, és még épp hallotta, hogy valami elsuhan mellette. Hangos csattanás hallatszott, ahogy

egy súlyos tárgy csapódott a falba mellette. Csak egy elmosódott árnyat látott, hosszúkás tárgyat,

amin mintha megcsillant volna a telefon gyenge fénye. Egy szerszám az, döbbent rá. Elfordult, és

talpra kecmeregve futni kezdett,  ahogy csak bírt.  Tudta, hogy rossz irányba halad, de inkább a



szellőző alagútat választotta, mintsem harcoljon valami őrülttel. A rettegés hullámokban ostromolta

agyát.  Valami megint  a szemébe folyt,  ismét le  akarta törölni,  de az túl  ragacsosnak bizonyult

semmint hogy izzadság legyen. Vérzem, döbbent rá, és már a fájdalmat is érezte, amit a sokk eddig

elnyomott. Lepillantott a kezében lévő telefonra, nem volt térerő. Ebben a pillanatban hallotta meg a

háta mögül a közelgő lépteket. Támadója rohant utána, és néha fémes csikorgás tudatta, ha a lapát

vagy legyen az bármi, amivel nekiesett, a falhoz ért. Áron most már teljesen pánikba esve az életért

futott. Egy alagútban volt, nem volt hová elbújni, és letérni sem tudott az útról. Telefonja is alig adott

fényt, támpontok nélkül, szinte vakon botorkálva menekült.

A mobil, villant be a gondolat. Gyorsan zsebre vágta. Annak a fénye árulta el őt, annak

kellett lennie, mondogatta magában.

Lelassított,  és  megállt.  Elindult  visszafelé,  amilyen  halkan  csak  tudott,  de  a  léptek

lelassultak.  Tisztán hallotta,  hogy üldözője  maga is  óvatosabban közelít.  Már  nem rohant,  csak

lépkedett. Közel lehetett, mert Áron már a lihegését is hallotta, és ekkor döbbent rá, hogy az övét is

biztos hallani lehet. Befogta a száját, és bármennyire szúrt is a tüdeje, nem engedte el. Attól tartott,

az élete múlik ezen. A pillanatok óráknak tűntek, és úgy érezte, menten elájul, ha nem vehet levegőt,

de a rémülettől nem mert. Rettegett a haláltól, és a gondolat, hogy itt lent a sötétben éri a vég, a

teste pedig ebben az átkozott csatornában fog elrothadni anélkül, hogy valaha is megtalálnák, még

félelmetesebb volt. Nem bírta tovább, nekiiramodott, és a fal mellé simulva futott, hogy átjusson a

másik mellett, de az utána kapott. Hirtelen iszonyú fájdalom hasított a hátába. Valami jól hallhatóan

reccsent is, és immár minden lélegzetvétel szörnyű kínnal járt. Nem tudta, mennyire sérült meg, de

futni még tudott, és eszében sem volt megállni, bármekkora is a fájdalom. Élni akart bármi áron. A

léptek ismét mögötte csattogtak, de most már jó felé futott. Csak elérjek odáig, ott elbújhatok, onnan

van út felfelé, váltogatták egymást a gondolatok, és mind reményt adott a menekülésre. A hangok

azonban egyre közeledtek, és Áron rájött, hogy nem bír már olyan gyorsan futni, mint korábban. A

félelem immár ismét erőt vett rajta. Légzése egyre sípolóbb lett, alig kapott levegőt, de eszébe sem

jutott feladni. Rohant tovább, és egyszer csak mintha üres térbe került volna. Saját léptei halkabbá

váltak, és beletelt pár pillanatba, míg megértette, hogy a visszhang halkult el. Visszajutott hát a

fogadó csarnokba.  A megmenekülés immár karnyújtásnyira volt.  Csakhogy korábban sem tudta,

merre kellene kijutnia. Az jutott eszébe, vajon most meg tudja–e találni. Könyörgött az égnek, hogy

így legyen, és csak most az egyszer szerencse kísérje. Találomra indult el, amerre a kijáratot sejtette,

és már úgy érezte, közel lehet, mikor a lába beakadt valamibe. Előre zuhant, kezével próbálta fékezni



az esést, és alaposan fel is horzsolta a tenyerét és a térdét, de rögtön megpróbált talpra állni. Valami

összegyűrődött a lába alatt, de nem törődött vele. Felugrott, és újra nekirugaszkodott a futásnak.

Valami visszarántotta, és Áron megperdült a levegőben, majd a hátára zuhant. Támadója

utolérte, és elkapta karját a levegőben. Áron rúgott egyet arrafelé, ahol a másikat sejtette, s az

ellenállásból ítélve el is találta. A másik csak szisszent egyet, és felé suhintott, de a fiú hátra vetette

magát, elkerülve az ütést.

Elfordult tőle, és ismét futásnak eredt. Alig pár lépés után a falnak ütközött, és erősen

beverte a fejét. Már mindene fájt, és tudta, hogy több helyen vérzik, de nem érdekelte már, hogy mit

szólnak. Jönne már valaki, hogy megmentse! Szilárdan hitte, hogy ha kikerül a sötétből, megmenekül,

így addig tapogatózott a falon, míg hideg fémet nem érzett. Az ajtót, amin bejött. A fal megdörrent

mellette, ahogy támadója odacsapott, de addigra Áron megtalálta a kilincset, és kirántotta, de a

másik visszalökte azt. A fiú összeszedte minden erejét, és rángatni kezdte az ajtót. Érezte, hogy egy

iszonyatos ütés éri a hátát, de fel se vette, és rángatta tovább az ajtót, míg ki nem nyílt. Átsurrant a

résen, és tapogatózva mászott előre. A másik megrúgta az ajtót, ami újra bezárult, és odacsapta a fiú

kezét, aki a fájdalomtól felkiáltott. Valahol előtte kellett lennie a lépcsőnek, ami felfelé vezet. A lift

nem működött, talán be sem szerelték. Sietségében felbukott az első lépcsőfokban, és a kezével

próbált felfelé mászni. Rögtön visszarántotta, mert olyan erős fájdalmat érzett, mint még soha. Lábra

állt, és elkezdett felfelé botladozni.

Mögötte az ajtó nagyot nyikordulva kinyílt. Nem lehet, nem történhet meg, hogy veszítsen,

mikor  már  ilyen  közel  van,  fejében  őrült  módra  kergették  egymást  a  gondolatok.  A  félelemtől

csaknem eszét vesztette, és mire elérte az ajtót, ereje nagyja is elhagyta.

Az ajtó zárva volt.  Először nem értette mi történt,  miért nem nyílik ki.  Azt hitte,  talán

beragadt, vagy valamit rosszul csinál, de az nem engedett. Rácsapott, és a fa reccsent egyet a keze

alatt. Ez már nem fém, ipari ajtó volt, hanem az egyik folyosói. Hátralépett, és vállal nekiugrott az

ajtónak. Szerencséjére az engedett, és a zár kiszakadt a helyéről. Kizuhant a kivilágított folyosóra, s

tüdejét friss levegő öntötte el.

Az ismerős környezet és a fény megváltás volt számára. Arrébb botladozott az ajtótól, és

rettegve pillantott vissza, de az lassan visszacsukódott, senki nem lépett ki rajta. Akárki is volt az,

odalent maradt egyedül a sötétben.

Áron nagy nehezen talpra állt, és bicegve futni kezdett a folyosón, hogy találjon valakit.

Bárkinek örült volna, mert biztos volt benne, hogy támadója nem üldözné tovább, ha nem lenne



egyedül. Végigfutott az ódon faburkolatú folyosón, elhagyva maga mellett jó pár mívesen faragott

ajtót.  Jobbra  fordult,  és  fellépdelt  a  lépcsőn  meg–megbotolva  az  arra  lerögzített  szőnyegben.

Körbenézett, de nem látott senkit.  Ezúttal balra fordult,  és tovább sántikált,  most már alig bírta

elviselni a fájdalmat, de eltökélte, hogy addig nem áll meg, míg nem talál valakit. Nem értette, hogy

lehet ilyen üres az épület.


