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John Wall a Sziporkázó Ékszerek cég elnöke, büszkén düllesztette ki mellkasát, amikor csinos
titkárnője csípő riszálva libbent be hozzá, egy levél társaságában. Jól tudta, mi áll a bizalmas írásban,
így nem sietett az elolvasásával. Figyelmét inkább a telt keblű, szőke Matildának szentelte, aki
állandóan ott legyeskedett körülötte. Habár John nem volt kifejezetten jóképű, mint ahogy azt sem
lehetett elmondani róla, hogy sármos úriember, viszont az a tény, hogy multi milliárdos, épp elég
vonzóvá tette őt a nők számára. Miután egyedül maradt az irodában, újra kezébe vette a borítékot.
Szemével egyszer átfutotta a sorokat, végül egy laza mozdulattal az asztalra dobta. Elégedetten dőlt
hátra főnöki bőrszékében, miközben arcára felsőbbséges mosoly kúszott. A rivális üzletet végleg
megsemmisítette, és ez az üzenet a fuldokló főnök utolsó, kétségbeesett kapálózása. Természetesen
tudta, hogy ez be fog követezni, hisz amit ő eltervez, annak úgy kell történnie. Most pedig eljött az
ideje egy kis megérdemelt pihenésnek.

- Hivatott, uram? – lépett be Matilda szikrázó mosollyal.

- Kérem, hívja fel az utazási irodát, és foglaltasson két repülőjegyet jövő hét hétfőre, a legkorábbi
járatra.

- Azonnal, uram. És pontosan hova szeretne utazni?

- Oh, nem mondtam volna?! Erdélybe megyünk.

- Megyünk? – hüledezett a lány.

- Igen. Persze, csak ha nincs ellene kifogása? – tette fel formaságból a felesleges kérdést. Épp oly
jól tudta a választ, mint az előtte álló Matilda.

- Akkor ez azt jelenti, hogy a jövő héten szabadságon vagyok? – kérdezte, csábítóan végignyalva
cseresznyepiros ajkait.

- De csak, ha velem tart.

- Ebben az esetben, ha megbocsát, hívom az utazási irodát – viharzott ki az ajtón. John pedig egy
pohár italt töltve magának tervezgette a jövő heti izgalmasnak ígérkező programot.
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A feketeség mindent bekebelezett, és a köd is, mint alattomos gyilkos rejtette el az éj áldozatait. A
halál némasága telepedett meg a Kárpátok dús erdejében. Távoli patadobogás zavarta meg a csend
uralmát, ami sebesen közeledett a falu felé. A homály karmaiból végül egy száguldó fekete paripa
vágtatott ki a macskaköves utcákra. A lámpások gyér fénye egy sötétköpenyes, halálsápadt fiút
világított meg. A tanácsháza előtt a ló megtorpant, ahogy gazdája rántott egyet a gyeplőn, majd
gyorsan lecsusszant a nyeregből, és nem törődve semmivel a legközelebbi házhoz rohant. Ökleivel
tébolyultan kezdte ütni a vastag fa ajtót, ami szinte abban a pillanatban ki is tárult előtte. Még ideje
sem volt  feleszmélni,  mikor egy kéz megragadta és húzni kezdte maga után. A konyhába érve
meglepetten vette tudomásul, hogy az összes tanácstag jelen van a helyiségben. A főhivatalnok, aki
eddig volt szíves mutatni neki az utat, köpcös termetét meghazudtoló gyorsasággal foglalt helyet az
asztal túlsó végén.

 

- Mi hírt hozott nekünk? – emelte rá szürkés szemeit.

- Két ember tűnt el. Mindenkit figyelmeztettem a faluban, hogy ne hagyják el sötétedés után a
házaikat. Éppen úgy, ahogy azt Öntől parancsba kaptam.

- Akkor magyarázza meg nekem, hogy mégis hova tűnt az a két lakos? És még inkább foglalkoztat
az a kérdés, hogy ön honnan tudja már most, hogy van két áldozat? Hacsak nem magával a tettessel
állunk szemben – kérdezte vádlón a főhivatalnok a betegesen sápadt fiatalembert.

- De … uram… én …soha – próbált mentegetőzni.

- Elég a vádaskodásból! Mindannyian jól tudjuk, hogy ez nem ember műve. És szerintem, hogyha
hagynánk szerencsétlent beszélni, akkor mindenre fény derülne – lépett közbe a falu által nagyra
becsült bíró éles tekintetével elvágva a főhivatalnok felháborodását, majd bajszát megpöndörítve
ismét a fiúra nézett. – Folytasd, kérlek!

- I-igenis. A kijárási tilalomnak mindenki eleget tett, és nem is volt semmi gond egészen addig,
amíg a köd le nem szállt. Onnantól kezdve különös dolgok történtek. Először is hangokat hallottam.
Mintha  a  ködben  emberek  bujkáltak  volna,  és  hiába  fogtam  rá  puskát,  senkit  nem  láttam.
Kérdezgettem, kik vannak ott, de választ nem kaptam, aztán pedig egy nő tűnt fel előttem. Mintha
csak a semmiből tűnt volna elő – hirtelen összerezzent a fiú miközben megpróbált minden apró
mozzanatot elmesélni. – Intett felém, hogy kövessem, de én nem mozdultam. Követeltem tőle, hogy
mondja meg, ki ő, de semmit nem felelt.

- Pontosan, hogy …hogy nézett ki ez az asszony? – vágott közbe kissé elhaló hangon az aljegyző.

- Elég távolról láttam és sötét is volt, szóval nem tudom felidézni tökéletesen, de arra egészen
biztosan emlékszem, hogy egy kendő volt a fején. Nem is igazán kendő volt az, hanem inkább egy
hosszú sál… igen, egy sál, és még a nyaka is azzal volt betekerve. És egy szakadt szoknyát viselt. Az
arcát eltakarta, de a kezei eléggé fiatalosnak tűntek.

- Ez csak Mirtill lehetett – szólt közbe a főhivatalnok



- Ne beszéljen már badarságokat. Nem tudhatjuk pontosan. Lehet, hogy valaki csak a bolondját
járatja velünk – szállt vitába a bíró.

- Ki az a Mirtill? – kérdezte félénken a fiatal fiú

- Majd elmondjuk, ez most mellékes. Mondd tovább!

- Oh, e-elnézést, tehát mivel a hölgy nem válaszolt, megpróbáltam közelebb menni hozzá, de Vihar
megbokrosodott, és minduntalan le akart dobni magáról, közben pedig egyfolytában nyerített. Nem
tudtam megnyugtatni, az asszony viszont megindult felém. De pár lépés után megállt és csak várt.
Aztán megjelent az idős Kádas házaspár, és mint akik önkívületi állapotban vannak, csak mentek az
asszony felé. Ordítottam nekik, de figyelemre sem méltattak, aztán a nővel együtt eltűntek a ködben.
Ezután azonnal ide jöttem önökhöz.

- Rendben. Köszönjük, fiam. Mi is a neved? – sóhajtott megsemmisülten.

- Attilának hívnak, bíró úr.

- Tehát azt kérdezted, hogy ki az a Mirtill.

- Csak nem mondhatjuk meg egy ilyen nyakigláb suhancnak! Minél kevesebben tudjuk, annál jobb.

- Domán úr, kérem, nyugodjon meg, a főhivatalnoki posztját nem kell féltenie. Ez a fiú az életét
kockáztatta, a faluért, értünk. Joga van tudni az igazságot. Egyébként meg egy szövetséges mindig
jól jön. Egyetért, aljegyző?

- Úgy gondolom, Attila úrfi olyat látott ma, amit jószerével egy falusi sem, és nem is szeretnének.
Ezek után természetesen kötelességünk elmondani mindent, amit mi is tudunk. Mert kétségkívül
előttünk is még sok titok áll.

- Mindenekelőtt ne állj ott úgy, mint aki a kivégzésére készül. Gyere, és ülj le közénk.

A fiú néhány másodpercig még egy helyben toporgott, majd bizonytalan léptekkel megindult az
asztal felé.

- Remélem, tisztában van vele, hogy ami ma este itt elhangzik, illetve elhangzott, az köztünk kell,
hogy maradjon.

- Más szóval ne jártassa a száját, mert könnyen megütheti a bokáját – szólt közbe gorombán
Domán úr.

- Megértettem.

- Helyes. Hadd kérdezzem meg, hogy mit tudsz a falunk legendájáról?

- Az igazat megvallva nem sokat, uram. Habár a nagyanyám mesélt csapakölyök koromban kitalált
történeteket, de csak részletek maradtak meg – vallotta be őszintén a fiú.

- Akkor engedd meg, hogy ismertessem veled. Őseinktől ránk maradt írásokból megtudtuk, hogy
azok az emberek, akik itt éltek, rettegtek az erdőtől. Úgy tartották, hogy a pokol teremtményei
lakják a völgyet, és a fák rengetegében vertek tábort. Ezért a falu sem volt biztonságban, és mivel
minden teliholdkor eltűnt néhány ember, ezért a páni félelem lett úrrá rajtuk. Sokan elvándoroltak,
de olyan is volt, aki a kapzsisága miatt, vagy a földje révén itt maradt ezen az úgymond elátkozott
helyen. A vezetők úgy gondolták, ha mindannyian együtt maradnak a sátán éjszakáján, akkor nem



eshet  semmi  bajuk.  Először  sikerült  is  a  tervük.  Mikor  a  hold  ezüst  korongként  felragyogott,
gyerekek, asszonyok, férfiak mind a templomba mentek. Együtt imádkoztak, és valóban, a borzalmas
évek  után  végre  sikerült  megelőzni  a  tragédiát.  Legalábbis  azt  hitték.  Az  ördögök  ugyanis
felháborodtak, és úgy döntöttek, bosszút állnak. Ezt követően minden éjjelen egy újabb áldozattal
tértek vissza a pokolba. Végső elkeseredésükben a falu lakói megegyeztek abban, hogy a gonosz
lényeket ki kell engesztelniük. Ezért telihold közeledtével elmentek a közeli falvakba, és áldozatokat
gyűjtöttek. Persze az ottani emberek, a bőség és szabadság reményében követték őket. Tudja, fiam,
akkoriban csak ez a hely nem volt felsőbb hatalom irányítása alatt. Valami miatt senkinek nem
kellett. Állítólag a békítő hadjárat sikerrel végződött, és áldozatok fejében a falunk békességben
tudott tovább élni.

- De ez csak mese, ennek semmi köze sincs a mai esethez.

-  Várj,  még nem fejeztem be.  Habár ez valóban csak a mese része volt,  de most  jön a mi
történetünk. Tudod, mikor megtaláltuk az ősi tekercset és elolvastuk, jót röhögtünk rajta, és mélyen
elsüllyesztettük a fiókba. Az elődeink figyelmeztettek, de mi fittyet hányva rájuk, élveztük a hatalmat.
Egészen a telihold eljöveteléig. Azt a borzalmat, amit aznap este átéltünk, nehéz szavakkal leírni.

- Miért, mi történt? – kérdezte Attila izgatottan. A bíró rátekintett, és egy keserű mosoly jelent
meg a szája szegletében. – Elnézést, uram, nem akartam közbeszólni.

- Cimboráimmal, Domán úrral és az aznapi megválasztott aljegyzővel, Mikán úrral borozgattunk.
Mígnem meghallottuk, hogy odakint valaki minket hív. Különös hang volt, csilingelő és egyúttal
félelmetes, nem evilági. Minket mégis megbabonázott. Mikor kiléptünk az ajtón, láttuk, hogy egy
csinos nő áll az utcán. Csak egy köntös volt rajta, és hívogatóan intett felénk. Mondanom se kell,
hogy három fiatal férfi, akiket a hatalom és a több korsó bor mámorít, nem sokat töpreng a veszély
fogalmán. Azonnal a nyomába eredtünk a szépséges kacér hölgynek. Az erdő sűrűjébe érve, a hűvös
szél vagy a tejfehér köd-e az, ami kijózanított minket, nem tudom. De tény az, hogy ismét tisztán
gondolkodtunk. A nőt pedig nem láttuk, így elkönyveltük látomásnak. Már-már a visszaútra léptünk
volna, amikor ismét megjelent a csábos tünemény, de egészen másképp nézett ki. Rémítően sápadt
volt,  szemei alatt  pedig sötét karikák húzódtak.  Aztán a semmiből újabb alakok bukkantak fel.
Gyerekek,  legények,  öregek,  mind egyre többen lettek.  Végül  pedig előttünk termettek azok a
sátánok is, akikről nemrég olvastunk, és akiken akkor csak nevettünk. Abban a pillanatban mégsem
volt kedvünk röhögcsélni. Akkor már tudtuk, hogy életünk végéhez érkeztünk, és mostantól mi is
abba a kis díszes társaságba fogunk tartozni. A két lény, akiket őseink ördögöknek neveztek, lassan
közeledtek felénk. Fekete köpenyük lágyan meglebbent, ahogy haladtak, de arcukat, ha egyáltalán
volt nekik olyanjuk, hatalmas karimájú kalap takarta. Egyszóval nem láttunk belőlük mást, csak a
sötétséget. Legnagyobb döbbenetünkre azonban nem téptek szét. Sőt, kellő távolságban megálltak,
majd beszélni  kezdtek hozzánk.  Mély,  fenyegető hangjuk volt,  mégis behízelgő,  hogy az ember
kedvet  kap  tőle  minden  rosszra,  amit  csak  kérnének  tőle.  Egyezséget  ajánlottak.  Ha  minden
holdtöltekor két áldozatot szolgáltatunk az erdőbe, akkor nem kell tartanunk tőlük, még a falut is
megvédik, és mi választhatjuk meg, kiket küldünk hozzájuk. Viszont ellenkező esetben ők döntenek a
sorsunkról. Ezután eltűntek, mint akiket a föld nyelt el. Már aznap hajnalban felkerekedtünk, és a
régi  bíróhoz siettünk.  Ő készségesen átvette  ezt  a  terhet  a  vállunkról.  Mivel  eddig is  sikerült
észrevétlenül embereket csempésznie az erdőbe, így a falu biztonságban volt. Megtudtuk tőle, hogy
azok a lények, akikkel találkoztunk, a sötétség fia. Legalábbis fiatal korában neki így mutatkoztak be.
Az évek teltek múltak, és ezek a dolgok számunkra a feledés homályába merültek. Ám amint te is
tudod, Attila fiam, a múlt héten meghalt az elődöm. Így visszakaptuk a keresztünk. Azért rendeltük
el a kijárási tilalmat, mert reménykedtünk a csodában. Bár a jelek szerint itt más eszközökre van
szükség.

- És ki volt az az asszony, akivel ma este találkoztam? – kérdezte kíváncsian a fiú. A bíró kérdőn



tekintett az aljegyzőre. Mikán úr vonakodva bár, de szólásra nyitotta a száját.

- Azon az éjjelen újabb két áldozattal gyarapították a hadseregük létszámát, méghozzá az én
gyermekeimmel.  Mivel én nem voltam otthon, így a feleségem követte őket az erdőbe, de ő is
odaveszett. Az én drága családom. Egyetlen éjszakán vesztettem el mindenkit, aki fontos volt nekem
– csuklott el a hangja. Néhány percig némaságba burkolózott a ház. Végül a fiatal fiú törte meg a
csendet, mire valamennyijük összerezzent.

- Azt állítják, hogy a sötétség fiai gyilkolnak?

- Valahogy úgy. Már csak az a kérdés, mit tehetnénk.

- Mind jól tudjuk a választ.

- Ez nevetséges. Maga sem gondolhatja komolyan, Domán úr, hogy őseink primitív behódolását
kéne folytatnunk – háborodott fel az aljegyző.

- Ha van jobb ötlete, kérem, ossza meg velünk, mert mi tanácstalanok vagyunk.

- Maga, bíró úr, mit javasol? – kérdezte megszeppenve Attila. A gyertya lángja rakoncátlan táncba
kezdett, mintha előre reszketett volna az elkövetkező mondatoktól.

- Azt hiszem, nincs más lehetőségünk. Ha ez a feltétele annak, hogy itt élhessünk, készségesen
bele kell törődnünk a sorsunkba.

- De ez nem a mi sorsunk. Elvándorolhatnánk innen.

- Mégis hova? Nem tudnánk megszokni az új világot. Gondolkodjon, mielőtt beszél! Nekünk sem
könnyű meghozni ezt a döntést, de nincs más lehetőségünk – felelte ellentmondást nem tűrő hangon
a  bíró.  A  szobában  tartózkodók  mind  mereven  az  asztallapra  bámulva  töprengtek  az  imént
elhangzottakon.  Távolról  baljóslatú  farkasüvöltést  hozott  a  szél,  szentesítve  a  titkos  szövetség
kezdetét.
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A város melletti sportpályán rendezendő atlétika verseny sokak számára izgalmas programnak
ígérkezett, így a késői érkezők már csak a lelátó melletti állóhelyekről figyelhették a megmérettetést.
A  rendezvény  a  végéhez  közeledett,  de  a  legizgalmasabb  szám  még  hátra  volt.  Az  éjszakai
versenyfutás az évek során hatalmas attrakcióvá vált országszerte, így nem meglepő az sem, hogy
ebben az időszakban a környező panziók mind megnyitják kapuikat a fáradt vendég előtt.

-  Kedves  hallgatóink!  Élőben  jelentkezünk  a  budapesti  nagy  sportpályáról,  ahol  minden
előkészület elkezdődött már. Karmati Evelin vagyok. Az egész lelátó izgatottan vár, és érezhetően
egyre nő az adrenalin szint. Be kell, hogy valljam, én magam is alig férek a bőrömbe. A salakpálya
széleire ezekben a pillanatokban tűzik ki  a fáklyákat.  Sajnos nem engednek közelebb minket a
futókhoz, de még ilyen messziről is tökéletesen lehet látni, hogy bizony némelyikük elég sápadt.
Szegényeket nem irigylem. A mostani nyomás alatt teljesíteni kell, hiszen sok kiváló sportoló gyűlt
ma itt össze – közvetítette az eseményeket Evelin az OBK, azaz Országos Botrány Követő rádió
legfrissebb tudósítója.

Alig egy hónapja nyert felvételt, és máris szinte az összes kollégáját sikerült az ellenségévé tennie.
Felsőbbséges és tudálékos modora mellett legtöbbször még igaza is volt, és ezt ki nem állhatták
benne.  Tolakodó  stílusához  híven  most  is  csak  védtelen  prédáját  kutatta  a  tömegben,  hogy
lecsaphasson. Természetes, mint ahogy az lenni szokott, egyből kiszúrta az adandó lehetőséget. Az
egyik versenyző éppen a lelátókhoz igyekezett, mint ahogy már ő is.

- Állj csak meg! – kiáltott rá. A lány, akinek a felszólítás szólt, hirtelen megmerevedett. – Az OBK
rádiótól vagyok. Esetleg, ha válaszolnál nekem néhány kérdésre, azt megköszönném – kezdte olyan
mézes-mázos hangon, hogy az már szinte sértő az emberi fülek számára.

- Sajnálom, de most nem segíthetek – felelte udvariasan, majd ismét megindult volna eredeti célja
felé, ha Evelin nem ragadta volna meg a csuklóját.

- Lehet, nem fogalmaztam elég tisztán. Ha együttműködik velem, készségesen fizetek is érte.

- Köszönöm az ajánlatot, de mint azt már az előbb közöltem önnel, nem szándékozom riportot adni
se magának, se pedig másnak!

- Azt hiszem, te még nem tudod kivel is állsz szemben. Ha a szép szó nem hat rád, akkor sajnos
kénytelen vagyok durvább módszerekhez folyamodni – felelte fenyegetően, miközben szorítása is
egyre erősödött.

- Mit akar Herminától?! Azonnal engedje el! – lépett közbe az egyik néző, mire egy gúnyos kacajt
kapott válaszként.

- Mert különben?

- Mert különben az a fotó, amihez az előbb tökéletes beállást biztosított, az egyik leghíresebb
újságban fog megjelenni. Méghozzá egy bő terjedelmű cikk kíséretében, ami rossz fényt vethet a
további karrierjére.

- Miért kéne hinnem egy olyan fiatal kis csitrinek, mint amilyen te vagy?



- Nem tudom, hogy mond-e valamit magának az Erdősi Zoé név.

- A keresett fotós, akinek nemrég volt a kiállítása? Mindenki ismeri,de elárulnád, hogy ez most
hogy jutott eszedbe? – kérdezte a legcsekélyebb érdeklődés nélkül. A megmentő lány nem törődve az
érdektelen hangsúllyal, vidáman szökkent át az útjában álló palánkon.

- Boldogsággal tölt el, hogy ilyen jól informált rólam. Tudja, ez a fotós én volnék. Tehát most, hogy
megtárgyaltuk ezt a kis nézeteltérést, mi távoznánk is arra a csodálatos és gondtalan vidékre, ahová
magát nem engedik be, azaz a pályára. Viszlát! – amíg a nő felháborodása közepette tátogva kereste
a megfelelő szavakat, a fiatal tehetség rögvest húzni kezdte maga után az ugyancsak döbbent futót.

- Én mondom, ez a nő maga az ördög, vagy legalábbis hű alattvalója. Ha tehetné, mindenkit
szétcincálna. Komolyan megérdemelné, hogy tönkretegyem.

- Hű, Zoé, ritkán látom ezt az oldaladat, de még mindig sokkolóan hat rám – nyögte ki nagy
nehezen  a  sportoló.  A  rajtvonal  mellett  már  lázasan  készülődtek  a  versenyzők  a  közelgő
megmérettetésre, így szinte senki nem figyelt fel a két lányra és az őket követő riválisra.

- Amúgy miért jöttél elém? Mondtam, hogy kicsit késni fogok.

- Tudom, de nem bírtam tovább egy helyben várni. Nem tudtam, hogy ilyen veszélyek fenyegetnek
– felelte, majd lehuppant a bársonyos fűre, amitől apró harmatok nedvesítették be bőrét, kellemesen
felfrissítve őt. Amikor kellőképpen ellazult, nekikezdett a bemelegítésnek, közben pedig egyfolytában
hallgatta barátnője feldúlt monológját az utálatos hárpiáról. – Zoé! Én elhiszem, hogy feldühített meg
minden, de nem beszélhetnénk inkább másról? Tudod, most éppen egy komoly verseny előtt állok, és
kicsit ideges vagyok. Éppen csak annyira, hogy a gyomrom olyan bukfenceket vet a hasamban, hogy
akár külön atlétikai számban is szerepelhetne. De tényleg csak egy icike-picikét izgulok – fejezte be
ironikusan.

- Jól hallottam?! Csak nem a nagy Hermina vallotta be imént a félelmét? Lehetséges volna, hogy
szerény személyem miatt vagy ilyen izgatott? – szólt közbe az eddig csendes megfigyelő. A lányok
egyből  felismerték  a  hang  tulajdonosát,  hisz  nem  először  találkoztak  vele.  Az  ország  egyik
legfiatalabb sporttehetsége, Halasi Péter az, aki fürgén lépdelt oda hozzájuk. Szőke haja most is,
mint mindig acéltűkként meredeztek az ég felé a rengeteg zselétől, míg arcán az a tipikus beképzelt
kifejezés  ült,  ami  már  pályafutása  kezdetén  is  ott  ragyogott  minden  interjújánál.  -  Miután
átszakítottam a célszalagot, az Afrodité étterembe megyek vacsorázni, néhány igen híres menedzser
társaságában. És mivel egész jó futó vagy, és mellesleg még szép is, így megengedem, hogy velem
tarts.

- Köszönöm nagyvonalú ajánlatodat, de inkább nem élek a lehetőséggel.

- Tudod, több száz lány ölni tudna azért, hogy őket hívjam el.

- Remek, akkor hívd el valamelyik rajongódat engem meg hagyjál békességben bemelegíteni –
felelte derűsen Hermina, figyelmen kívül hagyva a dühtől fortyogó fiút.

-  Életed legnagyobb lehetőségét dobod el  magadtól,  ha most visszautasítasz.  Jól  gondold át,
mielőtt válaszolsz!

- Rendben. Átgondoltam, és a válaszom: nem!

- Ezt csak a női büszkeséged mondatja veled, de hidd el, nincs értelme kéretned magad. A verseny
után a kijáratnál várok rád. És ne légy dühös rám, csak mert legyőzlek, ellenem nem szégyen



veszíteni – mosolyogott elégedetten, majd meg sem várva a lány visszakozását, hátat fordított az
elképedt társaságnak, és határozott léptekkel továbbindult.

- Nehéz felfogású a gyerek. Jól hiszem? – tört ki Zoéból eddig visszatartott gondolata.

- Oh nem, csak szimplán hülye szegény.

- Az utolsó versenyszám negyedóra múlva kezdődik. Kérem a versenyzőket, hogy tíz perc múlva
mindenki álljon a helyére.  Ha valaki  szabálysértést követ el,  azt azonnali  kiállítással  büntetjük.
Köszönöm a figyelmüket.

Amint a hangszóró befejezte recsegő közzétételét, ismét izgatott morajlás vette kezdetét. A futók
közül néhányan reszkető lábbal, mások pedig lelkesen indultak meg a rajtvonal hívogató fehérsége
felé. A fáklyák derengő fénnyel árasztották el a sötétségbe borult pályát, és kellemes melegséggel
békítették a háborgó lelkeket. Legalábbis Herminát mindenképp megnyugtatta a látványuk.

- Gyerünk, Hermina! Az Élet Forrása című lap felkért, hogy a győztesről készítsek képet a célba
érés pillanatában, de ha az a bájgúnár megelőz, én esküszöm, visszamondom a melót. Sokat fizetnek,
és megígérem neked, ha megnyered a versenyt, elmegyünk nyaralni abból a pénzből, jó? – veregette
meg a vállát viccelődve. – Tehát nehogy szégyent hozz rám.

- Annyira hálás vagyok azért, hogy megpróbálod csökkenteni a nyomást, ami rám nehezedik, de
mi lenne, ha egy egyszerű hajrával bíztatnál?

- Az nem az én stílusom lenne. Mindent bele, Futrinka!

 

***

 

-  Az utolsó kör következtével  érdekes fordulat  vette kezdetét.  Két  versenyző az élre tör,  és
tetemes  előnyre  tesznek  szert.  Nem meglepő  módon az  egyik  futó  a  kiváló  sportolónk,  sokak
kedvence, Halasi Péter. És aki vele fej-fej mellett halad, nem más, mint Képes Hermina. Vajon
melyikük fog elsőként beérni a célba? Úgy tűnik, egyikük sem tudja megelőzni a másikat. Már csak
50 méter van hátra. – kommentálta az eseményeket Evelin.

 

Zoé a kifeszített célszalagnál toporgott, és a közelgő versenyzőket várta, készen a győztes fotóra.
Félelemmel vegyes izgalommal emelte szeméhez a modern gépet, majd egy vaku villanása, és a
versenynek vége.
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Az éj sötétségét most a békésen szuszogó csillagok ragyogása kergette messzire, és óvón a falu
felé telepedett a csillámporos ég. A hold lusta lomhasággal járatta végig fényes tekintetét a csendes
házakon, a néptelen utcákon, a hallgatag mezőn és a rejtélyes erdő lombjain, majd egy fekete lovon
és annak sápadt gazdáján, kik a házak között lopakodtak egy titkos gyűlés kezdetére. A héten ez már
a  harmadik  alkalom volt,  mikor  a  bíró  összehívta  a  tanácstagokat  megbeszélésre.  A  ritmikus
kopogtatásra  kinyílt  a  főhivatalnok  ajtaja,  és  a  bíró  elgyötört  arca  bukkant  fel  az  ugyancsak
megviselt ifjú előtt. A konyhába lépve a gyertya derengő fénye fogadta őket.

 

- Sikerrel jártál? – kérdezte a bíró reszelős hangján.

- Igen, uram! – felelte tömören, bár a szemében játszó izgalom elárulta, hogy szívesen fogna
hosszabb magyarázatba.

- Történt valami említésre méltó a küldetésed során?

- Ami azt illeti, igen. Habár meglehet, csak számomra különös…

- Ne töprengj annyit, fiam, inkább beszélj!

-  Igenis, uram! A parancsnak megfelelően meg sem álltam addig, amíg a térképen megjelölt
helyre nem értem. Ott egy magányosan árválkodó házra bukkantam. Az első dolog, ami felkeltette az
érdeklődésemet az volt, hogy a kerítésig, amit már csak jóindulattal nevezhetek annak, hatalmas
növények és zöld fű nőtt, de a ház körül semmi nem volt. Csak a fekete föld. A ház pedig mintha csak
egy deszkatemető lett volna. Több helyen már elkorhadt a fa, a tető és a ház oldala néhol lyukas volt,
és még az ablakok is szálkás rudakkal voltak elreteszelve. Először azt hittem, elkeveredtem valahol
az út során, de végül úgy döntöttem, az nem árthat, ha belesek a látszólag lakatlan épületbe.

- És mit talált ott? – szólt közbe kíváncsian az aljegyző.

- Éppen ez az, hogy semmit. Egy lélek sem volt a házban, se az udvaron.

- Na, álljunk csak meg egy pillanatra. Hiszen azt mondtad, hogy sikerült eljuttatnod a levelem a
keresett célszemélynek - pöndörítette meg idegesen bajszát a bíró.

- Nem hazudtam, uram, – tett egy hárító mozdulatot a fiú – mert amikor már éppen indultam volna,
hogy körbejárjam a területet, egy férfi állt mögöttem. A kinézete alapján olyan 40 évesnek látszott.
Fekete haja és bajsza volt, de a szeme, az már szinte rikítóan világoskék. Hirtelen meg is ijedtem
tőle, annyira furcsa légkör keringte körül. De mint kiderült, ő a ház tulajdonosa, és ő az a Monor úr,
akit  kerestem – fejezte be Attila.  Ám a három tanácstag még nem elégedett  meg ennyivel,  és
várakozóan fürkészték tovább a fiút.

- Ennyi? – unta meg a némaságot Domán úr, a főhivatalnok.

- Oh, igen. Monor úr írt egy válaszlevelet – húzott elő zavartan köpenye belső zsebéből egy sárgás
pergamenlapot. A bíró remegő kézzel nyúlt az írás után, majd óvatosan megbontotta a pecsétet.



 

Tisztelt Bíró Úr!
 

Lekötelez eme hízelgő levéllel, és büszkeséggel tölt el, hogy az én nagyra becsült tudásomat kéri.
Mondanám, hogy meglepetésként ért a felkérése, de nem szeretnék hazudni. Valójában már vártam

Önt. És természetesen kérésének eleget téve segítek Önnek. A kikötésem csak annyi, hogy ne
kíváncsiskodjanak, és senki ne tudjon a mi titkos egyezségünkről. Valamint az erdőt se háborgassák,

a saját biztonságuk érdekében. Ha az előbbi feltételeket képesek lesznek betartani, akkor én is
teljesítem az alku rám eső részét.

 
Őszinte tisztelettel:

Monor gróf
 

U. i.: ne küldesse vissza a fiút, úgyis tudom a válaszát!

 

A  bíró,  mintegy időhúzásképpen megdörzsölte  fáradt  szemeit,  majd a  levelet  nadrágzsebébe
süllyesztve,  ismét  a  probléma  megoldása  felé  terelte  elkalandozni  vágyó  gondolatait.  Habár
bizarrnak és meglehetősen veszélyesnek találta ezt az „alkut”, mégis, a telihold közeledte meggyőzte
arról, hogy nincs idő feltételezhető csapdákon gondolkodni.

- Elárulná nekünk is, bíró úr, hogy mi az az írás? – vetett véget gondolatainak a főhivatalnok.

- Ez az írás valószínűleg a mi egyetlen esélyünk a túlélésre – felelte higgadtan, mintha csak a
holnapi teázás időpontját jelentené be.

- Bővebben?

- Majd mindent a maga idejében, Domán úr. Most pedig feloszlatom a gyűlést. Mindenkinek
nyugodalmas jó éjszakát.
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- Az isten szerelmére, igyekezzen már, Matilda! – szólt hátra egy keskeny, szigorú arcú öltönyös
férfi, a nagy bőrönddel viaskodó szőke ciklonnak.

- De beakadt a kereke – nyávogta magas macska hangján. Majd szitkozódva oldalba rúgta a
rózsaszín csomagot, mire az egy reccsenéssel válaszolt neki.

- Ne nyafogjon már annyit! A repülő nem fog ránk várni. – majd nem törődve többet a lánnyal
megindult a repülőtér felé.

Matilda  ezt  látva  átkok  tömkelegével  áldotta  meg  utálatos  főnökét,  és  egyre  elszántabban
próbálta kioperálni a kis műanyag kereket az utca egyik repedéséből. A vendégmarasztaló kátyú
keskeny és ravasz mosollyal  élvezte a nő hiábavaló küzdelmét,  akárcsak a taxi  sofőr,  aki  idáig
szállította őket. Pár perc elteltével viszont mégiscsak kötelességének érezte, hogy segítsen a nőnek.
Hisz hát az anyja mindig is erre tanította. Még most is fejében hallja rég elhunyt édesanyja szavait
arról, hogy „bármi történjék is, édes fiam, ha egy hölgy bajban van, azonnal rohanj a segítségére,
mert a férfiaknak ez a dolguk, és mert így illik.” És mivel Tom mindig is nagy becsben tartotta anyja
tanításait, így egy nagy sóhaj kíséretében, de odalépett Matildához. Néhány szakszerű mozdulattal
igazított a kerék állásán, és már ki is szabadult a fogoly. A sofőr elégedetten és büszkén emelte fel a
fejét és húzta ki magát, mint egy igazi hős, hiszen most a nő valószínű ragyogó szemekkel fog
hálaimát rebegni neki.  Ám a várt hatás elmaradt,  és e helyett,  Matilda hűlt  helyével nézhetett
farkasszemet. Ekkor viszont barátja, Brat okítása elevenedett meg emlékezetében, amint egy jól
sikerült kártyaparti után kioktatta őt. „Na, hallgass csak ide, Tom! Egyet jegyezz meg a nőkkel
kapcsolatosan. Figyelsz egyáltalán, te barom? Ne aludj már el, amikor éppen életem sikerének az
egyik titkát akarom veled megosztani! Na, hol is tartottam? Ja, hát persze, a nők. Egy nőtől soha ne
várj  igazi  hűséget  vagy akár csak egy köszönömöt,  még akkor se,  ha előtte  a  mennyországba
repítetted. Ezek hálátlan dögök, csak arra valók, hogy néha levezesd rajtuk a feszültséget, aztán
pedig adios, szépségem. Ez a faj a férfiak kiirtására lett teremtve. Sőt, azon se lepődnék meg, ha
kiderülne…” valójában  sosem tudta  meg Tom,  hogy  mitől  nem lepődött  volna  meg cimborája.
Ugyanis asszonykája (aki egyébként nagyobb volt,  mint maga Brat, márpedig ő sem volt éppen
cingár fiatalember) ebben a pillanatban ragadta meg férje nyakánál az inget, és kevert le neki egy
akkora pofont, hogy két szék is áldozata lett a katasztrófának, mielőtt Brat is földet ért. Mindezek
újra megerősítették Tomot abban a hitében, hogy feleséget csak akkor szabad tartani, ha a férfi ért a
nyelvükön, mert egyébként oda a nehezen megkeresett boldogság. Ebből kifolyólag Tom még mindig
az egyedülálló férfiak körét szélesítette. Néhány perc elmélkedés után, a sofőr visszaült a volán
mögé, megvizsgálta a tükrök állását, majd nekiindult élete egy újabb útszakaszának.

A repülőgépen eközben már vígan és fesztelenül csevegett az üdülni vágyó tehetős emberek,
üzletkötők és turisták hada. Matilda épp csak annyira volt hajlandó körülnézni, amíg meg nem találta
utastársát,  és  mérgekkel  átitatott  gyilkos  tekintetével  át  nem döfte  vagy  tízszer.  Aztán  pedig
lehuppant a mellette lévő ülésre, és tüntetőlegesen kibámult az ablakon.

- Ugyan már, kedves Matildám! Ne zsörtölődjön egy ilyen fantasztikus utazás kezdetén. Majd
meglátja, milyen szerencsés, hogy velem tarthat – mustrálta végig titkárnőjét, elidőzve a szoknya
felvágása vonalában elővillanó combokon. Mivel válasz csak nem akart érkezni, így John módszert
váltva előhalászta zsebéből azt a gyémánt nyakéket, amit vészhelyzet esetére vett, ha Matilda valami
oknál fogva vonakodna. Természetesen ezután minden a megszokott menetrend szerint történt. Az



ékszer nyakba kerülése után a csatabárd a temető legmélyebb sírgödrébe elásva találta magát, béke
poraira felirattal búcsúztatva.
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Nyári  zivatar kopogtatta Budapest utcáit,  és nem kímélte a gyanútlan járókelőket sem, akik
rohantak hazafelé, vagy épp a közeli üzletekbe. Ellenben a tömeggel, egy hosszú barna hajú lány
ráérősen sétált a nagyszemű esőfüggöny alatt, és békésen tűrte a hűs érintést, nem foglalkozva
eláztatott ruhájával és a furcsa tekintetekkel. Mikor elérkezett a kovácsoltvas kapuval körbevett
társasházhoz, már lassan több víz folyt belőle, mint az ereszcsatornákból. Amint belépett a folyosóra,
egyből jobbra fordulva a lépcsőket célozta meg, hiszen jól tudta, hogy a lifteket ez idő tájt szokták
takarítani, és ha nem akart legalább fél órás fejmosást a takarítótól, akkor a legjobb módszer a
lépcsős kerülés.

-  Megjöttem –  lépett  be  a  lakásba.  Rutinszerűen  cserélte  át  cipőjét  az  ajtó  mellé  készített
papucsára. Alighogy beljebb lépett,  egy fekete macska sietett elé és dörgölőzött a lábszárának.
Dorombolva üdvözölte gazdáját, aki mosolyogva emelte fel és fektette ölébe. – Szia, Kira! Csak nem
hiányoztam? Mondd csak, Zoét hol találom?

- Helló! Haza találtál végre? Már kezdtem… Jézusom! Hogy nézel ki? – lépett ki a konyhából a
keresett személy.

- Gondolom úgy, ahogy eddig is – villantotta meg a lány ragyogó mosolyát.

- Igaz, a bárgyú mosolyod még mindig a régi. Na, de siess és öltözz át, aztán szárítsd meg a hajad!
Már régen be kellett volna pakolnunk.

- Rendben. Addig cirógasd Kirát, kérlek! – nyomta Zoé kezeibe a kormos színezetű macskát.

- Persze. Egész délután csak simogattam, már így is el van kényeztetve. Herm! – ám addigra
Hermina már el is tűnt a fürdő ajtaja mögött.

- Hát hallod, ritka szemét gazdád van neked, kis öcsi, de gondolom neked nincs panaszod rá.
Végül  is  téged mindig  meghallgat.  Lehet,  nekem is  nyávognom kéne –  morogta  az  orra  alatt,
miközben továbbsétált a szobába.

 

***

 

Pár  órával  és  széthajigált  ruhával  később,  Zoé  és  Hermina  befejezettnek  nyilvánították  a
csomagolást. Már csak a hajnali hajtóvadászat volt hátra, ami Kira befogását foglalta magában. A
macska sosem volt igazán oda az utazásért, épp ezért nem kis feladattal bízta meg ilyenkor gazdáját.
Pontosabban a legszűkebb és legeldugottabb helyekről kellett kiédesgetni.

- Készen vagyunk! – ásította Zoé. – Szerintem tegyük el magunkat holnapra. Reggel négykor
kelünk, és hatra az állomáson kell lennünk.

- Szerinted ennyi idő elég lesz, hogy Kirát elkapjuk? Nem becsülöd le kicsit a képességeit? –
somolygott Hermina. – Nézz csak rá!


