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Kezdésnek…

Ezerkilencszáznegyvennégy késő ősze volt, hideg, borongós nap. Budapest utcáin a félelem és a német hadvezetéstől
kapott géppisztolyokkal állig felfegyverzett nyilasok voltak az urak. Karöltve tomboló kettősüknek köszönhetően a civilek
alig merészkedtek ki, féltették az életüket. Főleg a házak légópincéiben húzták meg magukat, és várták a felszabadítókat.
Sokan az angolokat vagy az amerikaiakat, de még többen a Szovjetunió hős vöröskatonáit. Igazi ellenállásra azonban senki
nem gondolt, mert Otto Skorzeny SS-Sturmbannführer két zászlóaljnyi ejtőernyőse, valamint a több tucat ultramodern
tigristank, megfelelő elrettentést biztosítottak. A német csapatok, nyilas pártszolgálatosok hathatós közreműködésével,
megszálltak több stratégiai fontosságú pontot. Szálasi Ferenc, a puskalövés nélküli puccsal hatalomra került Nemzetvezető,
rendületlenül hitt Hitler titokzatos csodafegyverében, és totális háborút hirdetett, nem kímélve sem emberéletet, sem
pedig az ország anyagi javait. Decemberre általánossá váltak a deportálások, a zsidó lakosság gettósítása, a létbiztonság
megszűnt.

Hetényi  Zsigmond,  az  Állambiztonsági  Rendészet,  azaz  a  magyar  Gestapo  fiatal,  nyilas
tisztje, sok mindennel nem értett egyet, ami történt. Viszont szeretett a zavarosban halászni,
melyhez édenkerti viszonyokat teremtett ez az időszak. A Hitler általi megszállást ellenezte,
mert  szerinte  az  országot  saját  vezetőinek  kell  megvédenie,  vagy  együtt  pusztulnia vele.
Legalábbis ezt hangoztatta, ha a véleményét kérdezte valamelyik felettese például. Az igazság
viszont csupán annyi volt, hogy a németek sok mindent elmarkoltak az orra elől. A kifosztott
zsidók  vagyona  minden  tekintetben  csábító  prédának  bizonyult,  melyből  ki  akarta  venni  a
részét,  mégpedig  a  lehető  legnagyobb  mértékben.  Rovott  múltja  segített  neki abban,  hogy
lelkiismeret-furdalás és a megbánás legkisebb jele nélkül tegye azt, amire éppen utasították.
Rabolni, harácsolni, leölni bárkit, akit a nép ellenségének kiáltott ki a párt, számára mindegy
volt.  A  régi  börtönévek  nem  múltak  el  nyomtalanul, mert bár szabadon engedték, lelkének
egy darabja bent maradt a rácsok mögött, és az üres helyet a társadalommal szembeni
bosszú töltötte ki csupán. Elégtételt akart, dölyfösen és szenvtelenül hajtogatta magában az
igazát.  Elkorcsosult  személyisége  pedig  megfelelő  társakra  talált  a  Nyilaskeresztes  Párt
soraiban. Meghamisította múltját, hamis papírokat csináltatott néhány régi barát segítségével,
majd  önként  jelentkezett  szolgálatra.  Rámenőssége,  kegyetlensége  és  tudálékossága  révén
gyorsan haladva a ranglétrán, pillanatok alatt került  tiszti  beosztásba.  Élvezte  a  dolgot,
nagyon is.

Most éppen egykedvűen autózott át a városon, az Andrássy út hatvanas szám felé tartott, a
főhadiszállásra. Amikor megérkezett, kiszállt az autóból, felhúzta bőrkesztyűjét, majd mielőtt
belépett volna az épületbe, még egy utolsó pillanatra elmerengett a múlt és a jelen zűrzavaros
dolgain. Sikertelen kiugrási kísérlet a háborúból, a nyilas hatalomátvétel, a terror, az egyre
szorosabbá  váló  barátság  a  náci  Németországgal.  Aztán  persze  nem  feledkezhetett  meg  a
mostani kapkodásról sem, melyet az oroszok közeledése váltott ki. Reflexszerűen nézett körül
az  utcán,  egy  nagy  sóhajjal  kifújt  magából  minden  felesleges  gondolatot,  aztán  csak  a
legfrissebb  parancsra  koncentrált,  amit  ma  reggel  kapott.  Bármennyire  is  káoszhangulat
uralkodott, neki végre kell hajtania azt, amivel megbízták. Ráadásul, ha jól keveri a lapokat,
még neki is csurranhat-cseppenhet valami. Ki tudja.

A parancsnokság folyosóin mindenki rohangált, kiabált és türelmetlen volt. Egyedül csak ő
lépkedett  lassan,  ám  határozottan  a  napos  tiszt  irodája  felé.  Tudta,  mit  akar.  Teherautókat
kellett szereznie, legalább öt-hat rakodómunkással együtt, hogy a várostól nem messze fekvő
dombokon az egyik villából kipakoltasson pár ládát, amit az ottani gestapósok már előző nap
összekészítettek.  Egyszerű  feladat  és  kifizetődő  is  egyben.  Harminckilenc  szürke,  jelzés
nélküli  faláda.  Három  teherautónyi  „valami”.  Papírok,  iratok?  Az  kizárt,  mert  napok  óta



folyamatosan égnek a kazánok, és eltüntettek minden dokumentumot. Akkor mi lehet bennük?
Sokat  töprengett  ezen,  aztán  egy  véletlen  folytán,  éppen  ma  reggel,  megtudta  az  igazat.
Felettese  a  hamarosan  kialakuló  ostromgyűrűről  zagyvált  valamit,  félig  részegen.  Látta  a
közelgő összeomlást, és józanul nem tudott vele szembesülni. Egészen a parancs aláírásáig,
majd a lepecsételéséig, be nem állt a szája. A villa egy műkereskedőé volt, tele festményekkel,
szobrokkal, régi bútorokkal, porcelánokkal, tudta meg Hetényi.
 A  tulajdonos  lepaktált  a  megszállókkal,  már  régen  kint  volt  a  családjával  együtt
Németországban.  Kellő  mennyiségű  pénzzel, valamint  a  porosz  származásával  elérte,  hogy
utána küldjenek mindent. Nem kis energiájába és vagyonába került ezt elintézni, de ebben az
összevisszaságban, úgy látszik, mégis csak lett szabad kapacitás.

Hetényi kopogott az ajtón, majd engedélyre se várva, azonnal benyitott. A bent lévő tiszt
éppen  egy  vörösen  izzó  vaskályhába  gyűrt  be  különféle  iratokat,  és  fel  sem  nézett,  amikor
ráköszöntek:

– Kitartás!

Hümmögött  valamit  válaszul,  majd  végül  felülkerekedett  benne  hűségesküje,  ezért
kipréselte magából a megfelelő választ:

– Éljen Szálasi!

A szokásos karlendítés elmaradt, ám ezt most egyikük sem hiányolta. Hol volt már a kezdeti
hév és elhivatottság!

Az ősz hajú, szigorú tekintetű férfi futólag rápillantott ugyan a fiatal, húszas évei vége felé
járó  vendégére,  de  nem  igazán  törődött  vele.  Túlságosan  elfoglalt  volt,  ezért  gyorsan
megpróbálta lerázni:

– A válaszom az, hogy nem. Bármiért is jött, bármit is akarjon tőlem. Távozhat!

–  Azt  hiszem,  ezt  nem  tehetem,  uram.  Sőt,  kénytelen  lesz  abbahagyni,  bármit  is  csinál
éppen, mert el fogja olvasni ezt a parancsot – nyújtotta felé Hetényi a cifra aláírással, meg egy
jó nagy pecséttel ellátott papírt. Az őrnagy egy pillanatra meghökkent ugyan a szemtelenségen,
mely  a  függelemsértés  fogalmát  jócskán  kimerítette,  ám  nem  volt  kedve  még  ezzel  is
idegesíteni magát, ezért inkább végigfutotta a néhány gépelt sort.

–  Ez  a  legfőbb  parancsnokságtól  van.  Eddig  csak  egyszer  láttam  hasonlót.  Rendben!  Mit
akar? – vakkantotta türelmetlenül, ám beleegyezően.

– Három teherautót, hat rakodómunkást.

– Na persze! – nevetett fel kényszeredetten a napos tiszt. Leült a székére és rágyújtott, nem
kínálta meg vendégét. Apró üveg hamutálba dobta a gyufát, aztán szinte már-már atyáskodón
folytatta:

– Hogy is hívják magát, fiam?

– Hetényi Zsigmondnak, uram.



– Akkor ide figyeljen, Hetényi százados úr. Tehát a komcsik, zsidók, na meg persze a többi
szarházi  kiiktatásának  kellős  közepén,  amikor  minden  autó  szünet  nélkül  használatban  van,
amikor  a  benzinnél már csak a becsületes magyar katona van kevesebb, kivéve persze a
többi nyilas bajtársunkat, akkor maga idejön egy tetves parancsot lóbálva az orrom előtt,
és…

–  Három teherautót kérek pár munkással – fejezte be helyette a mondatot a százados,
hogy elejét vegye egy esetleges dühkitörésnek, látva a másik egyre jobban vörösödő fejét.
Majd  felnyársalta  ugyan  a  tekintetével,  de  uralkodott  magán.  Ezután  vagy  félpercnyi
mardosó  csend  következett,  aztán  az  őrnagy  ravaszul  elmosolyodott,  és  túlságosan  is
barátságos hangon folytatta:

–  Rendben, kap kettőt! Ennyit tehetek önért. Azonnal megírom a parancsot, mert nem
akarok én a párt ellensége lenni azzal, hogy meggátolok egy ennyire fontos ügyet.

– Ezt örömmel hallom, uram.

Az őrnagy a kimért válaszból sejtette, hogy a százados némileg gyanakodik, de ez már nem
érdekelte,  mert  alapos  leckét  talált  ki.  A  kecske  is  jól  fog  lakni,  és  a  káposzta  is  meg  fog
maradni. Vagy legalábbis nem veszik el mind.

Két perc múlva Hetényi már az alagsorban, a garázsok lejárójánál, a hadtápos ügyeletessel
egyezkedett.

– Nem sima platós, hanem ponyvás kell mindenképpen – közölte ellentmondást nem tűrve.

–  Ember!  Alig  állok  a  lábamon,  már  két  napja  nem  aludtam,  és  akkor  maga  ilyen  extra
kívánságokkal rágja a fülemet?!

–  Csak  parancsot  teljesítek,  mint  ahogyan  ön  is  ezt  fogja  tenni,  amikor  iderendeli  a  két
teherautót. Megértette?

–  De  biztos  a  dolgában  a  százados  úr… –  zsörtölődött  bosszúsan  a  pocakos,  ötven  körüli
őrmester. Pár nappal ezelőtt még nem engedhetett volna meg magának ilyen hangnemet egy
feljebbvalójával,  ám  az  idő  előrehaladtával,  ahogy  az  ellenség  közeledett,  úgy  lazultak  a
szabályok is. Elintézett egy gyors telefont, és mire végzett, a két jármű már be is kanyarodott
az udvarra. A századosnak feltűnt, hogy a tengelyek kissé megültek, ezért felhajtotta az egyik
ponyvát. Amikor bepillantott a platóra, eddigi nyugalma megingott kissé, a meglepetéstől alig
tudott megszólalni:

– Mi ez? Nekem üresen kellenek, nem rakománnyal! A fenébe is! Tüntesse el ezeket azonnal!

– A parancsban, amit hozott, ez állt. Két jármű és…

Hetényi kikapta az őrmester kezéből a papírt, majd olvasni kezdett. Rögtön megértette a
hamiskás mosolyt és a hirtelen jött engedékenységet.

– Valóban nincs tévedés – állapította meg hümmögve. – Akkor viszont a sofőrök mellé még
kérek  egy-egy  megbízható,  mindenre  elszánt,  hűséges  bajtársat.  Tudna  ebben  is  segíteni,
őrmester?



Barátságosabb  hangnemre  váltott,  de  elkomorult,  ahogy  az  elkövetkezendő  napokra
gondolt. Egészen eddig megúszta azt, ami most ráomlott, mint valami öreg ház fala. Nem maga
a feladat, amit oly ravasz módon az útjába toltak, hanem csak az esetleges következmények
aggasztották, a későbbi számonkérés lehetősége nem tetszett neki.

– Azt hiszem, igen. Várjon még egy percet!

Az őrmester elcammogott, szó szerint, mint egy medve. Lassan, komótosan, egyáltalán nem
sietve. Viszont ennek ellenére tényleg csak egy perc volt, és két marcona, szótlan nyilas szállt
be a sofőrök mellé. Hetényi megadta az úti célt, aztán kisietett a kocsijához.

Ahogy  pár száz  méter  után  kiértek  a  Dunához,  futólag  odapillantott  a  rakpartra,  ahol
meglátta  a  köveken,  arccal  a  víz  felé  fordulva  várakozó  embereket.  Férfiakat,  nőket,
gyerekeket vegyesen, valamint a mögöttük álló géppisztolyos bajtársait. Elfordította a fejét,
amikor kibiztosítottak és célra tartottak. A hosszú sorozatok hangját még a feltekert ablak sem
tudta kint tartani, elért hozzá, és bár nem akart visszanézni, ám az emberi kíváncsiság, vagy
inkább  lelkének  sötét  énje  önkéntelenül  is  cselekedett  helyette.  Cipők,  ruhák  hevertek
szanaszét, tulajdonosaik már méterekkel lejjebb, a hideg vízben sodródtak élettelenül. Cipők,
rengeteg cipő… Pár méterrel hátrébb már halmokban álltak, nem ez volt a mai első kivégzés.

Gyorsan  kiértek  a  város belső  kerületeiből,  az  erdős  dombok  felé  haladtak,  a  villa-
negyedbe.  Amikor  megérkeztek,  két  fekete  egyenruhás  gestapós  várta  őket  türelmetlenül,
akiket  a  hiányzó  teherautó  még  dühösebbé  tett.  Hangos  káromkodások  közepette,  azonnali
pótlást követeltek. A százados elmagyarázta nekik, már amennyire az igen szegényes német-
tudása lehetővé tette, hogy ennyivel kell beérniük, többet nem tehet értük. Aztán amikor ők is
meglátták  a  rakományt,  még  jobban  felment  bennük  a  pumpa,  a  pisztolyaikkal  kezdtek
hadonászni. Kecses Lugereik, a német hadiipar igencsak remekbe szabott termékei, azonban
nem  váltottak  ki  különösebb  reakciót  Hetényiből.  Végül  aztán,  látva  a  hatás  elmaradását,
lecsendesedtek és közölték vele, hogy ez bizony az ő gondja, tehát oldja is meg.

Kiüríttette  a  platókat.  Elkezdődhetett  végre  az,  amiért  idejött,  azoknak  a  bizonyos
ládáknak a felrakodása. Huszonötöt számolt, de nem tette szóvá a hiányzó tizennégyet.
A németek bizalmatlanul méricskélték őt és a másik két nyilast. Csak pusmogtak egymás közt,
majd  hamarosan  eltűntek,  kereken  egy  óra  hosszára.  Amikor  visszatértek,  már  a  saját  úti
poggyászuk  is  a  kezükben  volt.  Náci  karlendítéssel,  sietve  köszöntek  el  tőle,  aztán
kiparancsolták  a  sofőröket  a  volán  mögül.  Felhívták  figyelmét  a  hozott  rakomány  megfelelő
módon  történő  kezelésére.  Ő  bólintott,  majd miután  a  teherautók  eltűntek  egy  kanyarban,
intett a katonáinak. A kipufogófüsttől és a felvert portól büdös levegőben alig hallhatóan adta
ki a parancsot.

A környéken minden erdei állat megriadt a hangos fegyverropogás zajától. Szétfutottak,
nem is néztek hátra. Nem voltak szemtanúi annak, mi is történt, bár fel sem fogták volna annak
jelentőségét. Viszont a halál hideg ujjai felborzolták hátukon a szőrt, és érzékeik jó messzire
parancsolták őket a villa környékéről. A dombok között még sokáig visszhangzott a zaj, aztán
egyszer csak ismét csend lett. Síri csend.

A két sofőr egy fának dőlve beszélgetett, a közeli csalitosból kilépő nyilasokra ügyet sem
vetve. Ki akartak maradni az egészből, mert katonai sofőrökből hiány lévén, civilként vettek



részt  a  háború  e  szégyenletes  epizódjában,  amikor  is  a  Szálasi-kormány  az  ország
ellenségeinek,  árulóinak  és  kommunistáinak  ezreit  ölette  meg.  Csak  akkor  eszméltek  fel,
amikor  a  tarkójukhoz  ért  a  puskacső.  Akkor  viszont  már  hiába,  mert  a  hideg  fémet  érezték
utoljára az életben.

A  százados  kivárta  a  két  lövést,  ám  még  a  földre  sem  rogytak  a  testek,  amikor
pisztolyával  megcélozta  az  úgynevezett  bajtársai  hátát,  és  kétszer  elsütötte  azt.  Immáron
egyedül maradt, négy holttest csendes, lassan vérző társaságában. Másodpercekkel később és
pár méterrel  odébb,  átbújva  egy  bozótos  sűrű  ágai  között,  kutatni  kezdett  az  alig  egy  perce
kivégzett  több  tucat  férfi  zsebeiben.  Egy  pillanatra  felrémlett  neki  az  őrnagy  arca,  ahogy
álszent módon kiutalja neki a teherautókat. Már értett mindent. Felháborodást, vagy dühöt,
viszont  nem  váltott  ki  belőle,  érzéketlen  belenyugvással  tette  a  dolgát,  vagyis  vette  saját
kezébe a sorsát, ahogyan személyazonosságik és egyéb iratok után kezdett kutatni. Már akkor
eldöntötte,  mit  fog  tenni  a  németek  távozása  után,  amikor  az  a  bizonyos  tizennégy  láda  a
villában  maradt.  Nem  véletlenül  töltöttek  el  egy  egész  órát  ott  bent,  minden  bizonnyal
elrejtették őket. A több ponton zárt, beszegelt ajtókon, pillanatnyilag  képtelenség  lett volna
bejutni, ezért úgy döntött, később fog visszajönni, amikor a háború már kellemetlen emlék lesz
csupán. De az már nem ő lesz, hanem… Balázsi János, akinek a papírjait éppen megfelelőnek
találta a maga számára. Ráadásul, mivel az áldozat fejét érte a golyó, még csak véres sem lett a
ruhája,  ami  bár  kissé  szűk  és  rövid  volt,  mégiscsak  civil  külsőt  kölcsönzött  neki.  Saját
egyenruháját ráadta a holttestre, a régi okmányaival együtt, aztán leült egy kidőlt fatörzsre
rágyújtani. Lassan fújta az ég felé a füstöt, minden egyes kifújással régi énje egy darabjától
szabadult meg, s minden beszívással új énjét építgette.

Tizennégy láda… Vajon miféle kincseket rejthetnek? – merengett magában. Akárhogy is,
már  elindult  egy  úton, ahonnan  nincs  lehetőség  visszafordulni.  Börtönviselt  múltja  azonban
nagyon gyorsan  elsöpört  minden  lelkiismeret-furdalást,  egykedvűen  szállt  be  az  autójába.
Nem  volt  buta  ember,  látta  a  jövőt  kommunista,  sarlós-kalapácsos  mivoltában  felderengeni.
Alkalmazkodni  kell  majd,  de  ehhez  már  meg  is  tette  az  első  lépést.  Még  egyszer  óvatosan
megtapogatta az újonnan szerzett iratait, majd indított.

 

 



Első fejezet

 

A háború már régen véget ért, nyugalom, béke volt. De nem az álmaiban. Mert az Élet
bizony feltette az i-re a pontot, és önző módon ott is hagyta. Az a bizonyos, örökké visszatérő
rémálom megint itt volt, széthintve a keserűség koromfekete hamuját. A Spanyol kábultan élte
át  múltjának  fájó  képsorait,  amikor  is  a  szűk,  félhomályos  utcácskában,  a  poros
macskaköveken,  keményen  csattantak  a  vasalt  katonai  csizmák.  Meg  persze  az  egyszerű
bakancsok is, melyeket a katonákkal ellentétben a nép egyszerű fiai hordtak, akik csatlakoztak
az  ügyhöz.  Ezt  a  körülbelül  negyven-ötven  fős,  szedett-vedett  csapatot  négy  szovjet
egyenruhás  katona  követte,  kissé  lemaradva.  Közülük  az  egyik  tiszt  volt.  Leghátul  pedig
önmagát  figyelhette  meg,  amint  mit  sem  sejtve  lépked  a  szürke,  koszos  falak  között.  Csak
hátulról  látta  ugyan önmagát,  de  tudta,  hogy  bizony  ő  menetel  ott.  Legszívesebben  rászólt
volna  az  arc  nélküli  alakra  figyelmeztetésképpen,  mert  az  elkövetkezendő  percek
számtalanszor  végigélt  és  végigszenvedett  eseményei  már  fájóan  ismerősek  voltak.
Megpróbálni  menteni  a  menthetőt,  ha  egyáltalán  lehet  ilyet  mondani,  azaz  álmodni.

–  Állj  meg!  Fordulj  vissza!  –  zihálta  gondolatban.  Teste  megfeszült,  szenvedett.
Tisztában  volt  vele,  hasztalan  próbálkozik,  és  hamarosan  még  nagyobb  kínok  fognak  jönni.
Tovább peregtek a képek…

A  csapat  kiért  egy  szép,  szökőkutas,  virágos  ablakokkal  szegélyezett  térre.  Itt  már
érezhető  volt  az  őszi  nap  kellemes  melege.  Egy  hirdetőtáblán  plakát  díszelgett  rikítóan,
meghívó  az  ezerkilencszázharminckilences  év  október  havának  táncmulatságára  az  iskola
tornatermébe.  Az  épületek  csendben,  szánakozva  borultak  az  újonnan  érkezők  fölé,  akik
megálltak, hogy  bekapcsolódjanak  az  eseményekbe.  Összeterelt  városlakók,  nők,  gyerekek,
férfiak, vegyesen várakoztak négy sűrű, tömött sorban. Akik felügyeltek rájuk, alig néztek ki
katonának.  Pulóverek,  kiskabátok,  katonai  zubbonyok  keveredtek  összevissza,  csupán
egyetlen  közös  volt  bennük:  mindenkin  rengeteg  töltényheveder  és  fegyver  lógott.  Ez
utóbbival  serényen  bökdösték  a  kisváros  semmit  sem  értő  lakóit,  akik  tanácstalanul,
megszeppenve  nézelődtek  ide-oda.  Vártak  valamire,  de  az  nem  jött.  Talán  egy  alászálló
angyalra, aki kimenti őket? De minek is jönne, hiszen nincs itt semmi rossz dolog. Átéltek már
pár  házkutatást,  így  hát,  ha  nem  is  békésen,  de  valamiféle  belenyugvásfélével  az  arcukon
várakoztak. Nem kell a pánik, rendben lesz minden, gondolták.

Az égi megmentő tehát nem jött, de jött helyette egy hangos kiáltás, egy parancs, amire
mindenki  letérdelt.  Dermesztő  volt  a  csend,  még  a  gyerekek  sem  mertek nevetgélni vagy
pisszegni. Tudták, hogy az időnként betoppanó csúnya bácsik nem szeretik, ha bajlódniuk kell
velük. A szülők pedig korábban már kiokosították őket.

A Spanyol hátul állt, a szovjetek mögött, jobbra és balra pedig a kísérőik. Páran közelebb
mentek,  így  megnyílt  előtte  a  kilátás,  amitől  nyomban  elborzadt.  A  lehajtott  fejjel  térdelők
látványa  baljós  jövőképet  vetített  elé.  Önkéntelenül  mozdult,  lépett  egyet,  aminek
következtében  nekiütközött  a  tisztnek,  aki  oda  se  nézett,  csak  mormogott  valamit  oroszul.
Ekkor  már  kivehetők  voltak  egy  férfi  szavai,  aki  elöl,  egy  rögtönzött  emelvényen  állt,  pár
hordón átvetett deszkán. Még talán ő volt az egyetlen egyenruhás, aki kinézett valahogy. Élére
vasalt  nadrágját  széles  fegyveröv  tartotta,  és  erősen  gesztikulálva  magyarázott,  spanyol



nyelven.

Ő  megértette  a  magyar  fül  számára  idegen  szavakat,  amitől  egyre  jobban  kezdett
kétségbeesni,  mert  rájött,  mi  is  készül  itt.  Az  előző  esti  csapatmegbeszélés  részletei,  ahol
tolmácsi  minőségben  volt  jelen,  mostanra  tisztultak  ki  és  öltöttek  konkrét  formát.  Ökölbe
szorult a keze, összeszorította a fogait. Szinte a lélegzést is abbahagyta, ahogyan koncentrált,
próbálva kitalálni valamit, hogy elodázza az elkerülhetetlent.

Látta,  amint  páran  kiváltak  a  csapatból,  aztán  szétszóródtak  a  városiak  között.
Mostanra már tényleg semmit sem lehetett hallani, csak a rögtönzött szónoklatot, ami főleg a
következő  kifejezésekből  állt:  fogoly,  vizsgálat,  papírok,  engedélyek,  hazaengedés.  Közben
pedig módszeresen megkötöztek mindenkit, még a gyerekeket is.

Megbabonázva tört utat magának, és közben bőszen mutogatott. Hol előre, hol pedig a
szovjet  tisztre,  akinek  még  a  nevére  is  emlékezett:  Lemonov.  Tőle  várt  segítséget,  közbe-
avatkozást.  Ekkor  hirtelen  még  többen  indultak  a  térdelők  közé,  mígnem  végül  mindenki
mögött állt már valaki. Ez a jelenlegi, szokatlan helyzet, bár ismeretlen volt a kisváros lakóinak,
mégis  eloszlatott  minden  gyanút  vagy  bizonytalanságot  a  továbbiakat  illetően.  Ismét  arra
gondoltak, hogy ugyanúgy rendben lesz minden, mint a korábbi ellenőrzések alkalmával, csak
azt  kell  csinálni,  amit  mondanak.  Elvégre  nem  egy  idegen  állam  katonái,  hanem  saját
honfitársaik tették ezt velük. Viszonylag könnyen ki lehet bírni, meg lehet szokni bármit, amit
egyszer már kibírtunk.

A  Spanyol  pillantása  megakadt  egy  kamasz  lányon,  aki  éppen  őt  nézte.  Nem  látszott
rajta  félelem,  de  ahogy  egyre  hosszabbra  nyúlt  a  szemkontaktus,  úgy  bizonytalanodott  el  a
hadonászó és kétségbeesett arcot vágó férfi láttán. Csak egyedül ő vette a bátorságot, hogy ne
a földet nézze, hanem kíváncsian körbetekintgessen. Senki nem szólt rá, hagyták, hadd tegye.

Ekkor a szovjet tiszt, megelégelve a dolgot, rászólt a férfira, aki mintha nem is hallotta
volna, tovább igyekezett előre. Erre idegesen biccentett a készenlétben álló embereinek, akik
visszarángatták,  miközben  befogták  a  száját.  Nehezen  bírtak  vele,  ezért  puskatussal
egyszerűen  a  mellkasába  vágtak,  amitől  ő  is  térdre  rogyott.  Kapkodva  vette  a  levegőt,  de
továbbra sem tudta levenni szemét a lányról. Újra meg akart szólalni, de hárman elé álltak, és
az  élő  kordon  takarását  kihasználva,  Lemonov  előkapta  pisztolyát,  amivel  szó  nélkül  arcon
vágta őt. Tekintete nem tükrözött dühöt vagy haragot, inkább valamiféle szánalmat, sajnálatot,
valamint…  Igen,  félelmet!  Talán  nem  akart  kínos  kérdéseket,  vagy  számonkérést  ilyen
puskaporos hangulatban. Bármikor megtörténhet, hogy néhány sorozatot az okvetetlenkedőbe
eresztenek, és azokba is, akik vele vannak. Nem ma akart meghalni, főleg pedig nem itt, oly
távol a szülőföldtől. Mert most nem a messziről jött elvtárs diktált, hanem a régi rend védői, a
köztársaságiak. Ellenfeleik a nacionalisták, a puccsot kirobbantók, sok szimpatizánssal bírtak
vidéken, és ezen félkatonai alakulat parancsnokai szerint a városka lakói is közéjük tartoztak.
Vagy nem. Bizonyosat nem tudtak, de ez nem is igazán izgatta őket. Még a lehetőségét is el kell
taposni egy esetleges ellenszegülésnek, lázadásnak. Franco tábornok ide nem fogja betenni a
lábát  soha!  –  tüzelték  magukat  előző  este  a  csapatgyűlésen,  ahol,  mint  megfigyelők  és
tanácsadók a szovjetek is jelen voltak, kíséretükben tolmácsukkal, a Spanyollal.

A  szemben  álló  felek  totális  polgárháborúba  hajszolták  az  így  két  részre  szakadt
országot. Spanyolország nyögött a harcok súlya alatt, melyet nem csak a lövészárkokban és a



harcmezőkön vívtak, mert a városok, falvak, békés polgárait sem kímélték. Több tízezer civilt
mészároltak  le  mindkét  oldalon,  a  támogató  országok  küldöttei  csak  egyszerűen
félrefordították  a  fejüket,  nem  tettek  semmit,  némán  asszisztáltak  ezekhez  a  szörnyű
bűncselekményekhez.  Németek,  olaszok,  portugálok  a  felkelők  és  szovjetek,  franciák,
mexikóiak,  magyarok  a  másik  oldalon.  Így  került  ide  a  Spanyol  is,  Magyarországról.
Hivatalosan  tolmácsnak  küldték,  azaz  küldették  ki  az  elvtársak,  a  fasizmus  eszméi  ellen
harcolni, melyet Franco tábornok képviselt elég meggyőzően. Itt azonban nem csupán a hitleri
eszmékkel való harccal találkozott, hanem a kíméletlen polgárháborúval is. A tűz elért mindent
és  mindenkit  az  országban,  senki  nem  maradhatott  semleges.  Így  jött  el  ez  a  mai  nap  is
elkerülhetetlenül, megmásíthatatlanul. A virágokkal tűzdelt házfalak elvesztek a távolban, és a
férfi  csak  egyvalamire  fókuszált  kétségbeesetten,  az  eszméletébe kapaszkodva,  amíg  csak
lehet.  Az az  egy  pedig  nem  volt  más,  mint  a  lány  szeme.  Azok  a  sötétbarna,  kétségbeesést
tükröző,  a  világra  rácsodálkozó,  a  valósággal  lassan  szembesülő  szemek.  Mert  akkorra  már
megértett mindent, és tudta, mi fog következni.

Aztán  elkezdődött.  Egyszerre  biztosították  ki  a  fegyvereiket  és  kezdtek  el  tüzelni,
közvetlen közelről az emberek hátába, fejébe. Akik az első hullámot túlélték, feltápászkodtak,
de  megkötözött  kezeik  ingataggá,  bizonytalanná  tették  mozdulataikat,  és  mire  egyensúlyba
kerültek volna, addigra forrón, fájdalmasan martak beléjük az újabb golyók. Sikolyok és sírás
tört az ég felé, az Isten felé, aki valószínűleg épp másfelé fordította tekintetét. Nem mintha az
elmúlt  kétezer  évben  valamikor  is  kinyilvánította  volna  létezését  egy  jellel,  egy  apró
beavatkozással, egy árva lélek megmentésével. Lenyúlni az égből, kiemelni innen azt a lányt,
megmenteni, és ezáltal őt, a Spanyolt is megmenteni a rémálmoktól, melyek már tizenöt éve
kínozzák, oly egyszerű cselekedet lenne. Önző módon erre gondolt éppen, de mivel ember volt,
az ember pedig gyarló, nem is várt többet magától. Ő legalább ismerte a saját korlátait. Nem
tökéletes, ám nem is egy kimondottan bűnös lélek.

A porban fekve az oroszok csizmái között, lassan kihunyó öntudatával, elveszett a lány
tekintetében.  Visszanézett rá, és csak hosszú, végtelennek  tűnő másodpercek  múlva jött rá,
hogy  az  élettelen  szempár  már  nem  is  őt  nézi,  hanem  az  ürességbe  fúródik.  Aztán  álmában
elájult, majd rögtön ezután felébredt, ahogyan eddig már számtalanszor.

Teste verejtékben úszott, izmai görcsbe rándulva kínozták, tovább folytatván azt, amit
az  álom  elkezdett.  Kifújta  a  levegőt,  kinyitotta  a  szemét.  Megnyugodva  robbantak  be
látóterébe  az  erdészház  mennyezetének  öreg,  sötétbarna  fagerendái.  Itthon  volt,
Magyarországon, túl a háborún, túl a harcokon, biztonságban, ezerkilencszázötvenkettőben.

Nyögve  ült  fel.  Rövid  tétovázás  után  az  ablakhoz  ment,  kinyitotta,  lassan  kezdett
megnyugodni.  Nézte  a  fákat,  a  hegyeket.  Az  erdő  mélyzöld  masszaként  terült  szét  a  tájon,
ameddig csak képes volt ellátni. Legvégül már csak a párás messzeség maradt, amely mögött
valahol ott feküdt a főváros is. Nem vágyott vissza oda. Itt érezte magát igazán szabadnak és
embernek.  A  falusiak  és  az  erdész  egyszerű  életmódja  nagyon  közel  állt  hozzá.  Talán
gyermekkora élményei hatottak rá, amikor még Brazíliában élt egy ültetvényen a szüleivel. De
most  már  az  is  csak  egy  emlék,  mint  ahogyan  a  régen  történt  mészárlás  is  abban  a  spanyol
kisvárosban.

Megpillantotta Terkát, az erdész lányát. Még mindig ugyanúgy elbizonytalanodott, mint
amikor  először  találkoztak,  körülbelül  másfél  éve.  Ugyanaz  az  arc  nézett  rá  kíváncsian  és



érdeklődve,  amelyiket  oly  kétségbeesetten  igyekezett  elfelejteni.  Mintha  a  spanyol  lány
ikertestvérét  látta  volna,  csak  némileg  világosabb  bőrrel.  Rögtön  tudta,  hogy  ez  nem  lehet
véletlen,  és  a  sorsnak  biztosan  tervei  vannak  ezzel.  Nem  tudta,  mik  ezek  és  mikor  fognak
bekövetkezni, de türelmes emberként nem is erőltetett semmit.

Rendszeresen visszajáró vendégként elég jól megismerte már őt az apjával együtt, és
nem- egyszer a többi elvtárs nélkül is eljött ide pihenni, kikapcsolódni. Meg persze találkozni a
lánnyal.  Nem  szerelmet  érzett  iránta,  hiszen  szinte  gyerek  volt  még,  de  mindenesetre
melegség járta át a szívét, ha beszélgettek és rámosolygott. Jó érzések ezek, bizony nagyon jók
…

 

*

 

Kelemen László főelvtárs és Borbély Pál „majdnem” főelvtárs egész éjszaka fent ültek a
lesen, várták a vadat. Elzsibbadtak, fáztak, de a magukkal hozott pálinkát még nem nyitották ki.
Tiszta  fejjel,  biztos  kézzel  akartak  vadászni.  Eddig  nem  beszéltek  túl  sokat,  hiszen
ismeretségük eléggé felszínesnek és új  keletűnek volt  mondható.  Persze korábban már
kapcsolatba kerültek bizonyos események kapcsán, ám a mostani helyzet merőben más volt.
Egyfajta  beavatás,  befogadó  ceremónia  zajlott  éppen,  itt,  ebben  a  csodálatos,  szinte
végeláthatatlan erdőben.

Ez a hely is egy kiemelt fontosságú és roppant igényesen karbantartott, minisztériumi
vadászterületként funkcionált. A világháború utáni új rend képviselői, álszent módon, éppen
azoktól vették át a vadászat régi rituáléját és alakították át a maguk képére, akik ellen oly
éles  hangnemben  felléptek.  Vagy  inkább  próbálták  eltaposni  őket,  hogy  írmagjuk  se
maradjon.
A régi dzsentri világ napjai ezek között az öreg tölgyek között tűntek el örökre a feledés
homályában. Kelemen kedvenc helyei között tartotta számon, és bár nem maradt el Gemenc,
Galgamácsa, vagy Gyulaj mögött, ahol Rákosi elvtárs szokott vadászni, mégis kevesen jártak
ide a legfelső elitből. A kevés szó itt természetesen eléggé viszonylagos, hiszen eleve alig
háromtucatnyian  alkották  azt  a  kormány-  és  pártréteget,  akik  ingyenes  állami
vadászjegyekkel  rendelkeztek  bárhol,  az  ország  területén.  Ilyen  hatalmas,  pompázatos
birtokokat,  négyen-öten  levadászni  a  régi  főúri  életvitelhez  volt  hasonlatos,  amikor  a
földesúr kénye-kedve szerint lőhetett bármire, ami mozgott. Szó szerint! Ugyanis Pálnak,
amikor a meghívást kapta, Kittenberger Kálmán két évvel korábbi emlékezetes története
jutott  az  eszébe.  Egy  pártrendezvényen,  a  valaha  szebb  napokat  látott  „vadászati
alkalmazott”,  ahogyan  emlegették  a  munkaadói,  egy  koccintás  alkalmával  szomorúan
számolt be arról a bizonyos esetről. Még negyvenkilencben esett meg, hogy egy társaság,
erősen lerészegedve, a hajtók között felismerni vélt valami korábbi nyilast. Nem kérdeztek
semmit, nem gondolkodtak, egyszerűen csak annyit mondtak a szerencsétlennek: fuss! Az
erdőszéli csalitosból kirohanó áldozatot egy frissen szántott, sík terület várta, mindennemű
fedezék nélkül, ahova kiérve, belátván helyzete reménytelenségét, inkább megállt, és fejét
felszegve szembefordult a vadászokkal. Így viszont már nem volt annyira izgalmas a dolog,
ezért körbe- lőtték, mintegy további menekülésre ösztönözve. Eredménytelenül. Ekkor újabb
mocskos húzás következett, mert az egyikük felemlegette, hogy bizony kénytelenek lesznek



másvalakiket bevonni ebbe az igen kellemesen induló kis játékba, ha a főszereplő nem
hajlandó együttműködni. Például egy feleség vagy egy gyerek éppen megfelelő lenne erre a
célra. Itt egy pillanatra a jobb érzésű fegyveresek megtorpantak, és elhangzott egy-egy
csitítólag szánt mondat, továbbá a hatfős csapat java része már nem is találta olyan jó
mulatságnak a folytatást. Viszont a főkolompos nem hagyta annyiban a dolgot. Komótosan
elkezdett visszaszámolni tíztől. Négyig ért el, akkor vesztette el végleg a türelmét, és lőtt.
Egyenesen a mellkasba, sörétessel.

A két ötven körüli férfi közül az alacsonyabb, tömzsibb erősen fészkelődött, kezdte unni
a dolgot, ezért próbálta finoman indulásra bírni a másikat:

– Ezek inkább este mozognak. Már hajnalodik, világos lesz mindjárt.

– Menni akarsz? – kérdezte vékonyabb, sportos kinézetű társa.

– Szerintem itt ma már nem lesz semmi – bólogatott reménykedve Pál, miközben lerítt
róla,  hogy  nem  igazán  van  ínyére  itt  lenni.  Az  a  bizonyos  történet  a  néhai  nagy
Afrika-vadásztól valahogy mindig az eszébe jutott, akárhányszor is kellett reprezentációs
vagy  más  okból  kifolyólag  vadászatra  mennie.  Főleg,  hogy  az  akkori  főszereplő  itt
gubbasztott  mellette,  alig  pár  centire.  Valójában nem is  akart  jönni,  csak  új  „barátja”
többszöri unszolására állt rá erre a kalandra. Szükséges rossz egy szükségtelenül rossz
társasággal párosítva, mert bár nem juttatta kifejezésre sem tettekkel, sem pedig szavakkal,
nem  kedvelte  Kelemen  elvtársat.  Ennek  ellenére  mély  odaadással  itta  a  szavait,  tudta,  mit
várnak el tőle, és nem is hazudtolta meg önmagát, sem pedig az egész álszenteskedést, mely
olyannyira jellemezte azokat, akiket szolgált. Ha játszani kell, akkor ő bizony játszik, mert ez
mára  már  neki  is  lételemévé  vált,  hiába  igyekezett  minden  hasonló  tettét  megmagyarázni
reggelente,  amikor  a  tükörbe  nézve  számot  vetett  a  közelmúlt  eseményeivel.  Ha  az  ember
sáros úton megy, elkerülhetetlenül besározódik. Minden értelemben. Ráadásul minél többen
vannak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy összefröcskölik egymást. Ekkor pedig hívják őt,
hogy segítsen, oldja meg a problémáikat, vitáikat. Ez az ő hivatása: a dolgok elrendezése, a
gondok elsimítása.

– Ha nem jársz vadászni, nem vagy igazi Vezető! Majd én beavatlak, ne aggódj! Mire
megkapod a kinevezésed, nem fogsz túlságosan kiríni közülünk. Bár nem leszel az igazi elit
tagja, de a régi csapatból mindenképpen kitűnsz majd, hiszen ti két-három ezren vagytok,
amíg mi alig pár tucatnyian – nyájaskodott László még előző nap. Ezen a hideg hajnali órán
éppen  az első találkozásukra gondolt vissza, mert  akkor  még  nem  hitte  volna,  hogy  az  a
szerény,  halk  szavú  illető,  akit  valamiféle  kincsként  adtak  körbe  egymást  közt  a  párt
nagykutyái,  egyszer  még  majdnem  egyenrangú  félként  fog  vele  egy  vadászaton  részt  venni.
Azóta  persze  némileg megváltozott  a  véleménye.  El  kellett  ismernie,  valóban fontos  és
hasznos munkát végez Borbély elvtárs. Például amikor megszervezte  Koch Hugó elvtárs
eltüntetését.  A  Meinl  Gyula  Rt.  műszaki  igazgatójával  ugyanis  némi  magánjellegű
problémája adódott egy kissé szabálytalan üzlet kapcsán, és mivel ő nem fogadott el soha
nemet, ha kért valamit, ezért vérig sértve érezte magát, amikor elutasították. Tárcsázta a
megfelelő számot, majd alig egy hét leforgása alatt már meg is történt, aminek meg kellett
történnie. A férfi éppen egy esküvőre igyekezett, amikor összeütközött Rákosi autójával.
Azonban nem a sofőrt, hanem őt vitték azonnal az Andrássy út 60.-ba, az ÁVH- székházba.
Azzal vádolták meg, éppen Kelemen ötletéből kifolyólag, hogy egy szabotázscsoport tagja,



aki államellenes akciókkal akarta rombolni a szocializmus harcmezején oly fényes sikereket
arató ország hírnevét.  Nem telt bele  sok idő, máris Recsken kötött ki a többi internálttal
egyetemben. Szép, gyors, precíz elintézés. Elégedetten idézte fel Koch elvtárs indulásának
pillanatát. Ő kiszállt az autójából, odaintett az éppen távozóban lévő kegyvesztettnek, aztán
rákacsintott. Ezzel elmondott mindent, és a volt ellenfél is megértett mindent.

Sóhajtott egyet, majd visszatérve a jelenbe, atyáskodó hangnemre váltott.

– Megígértem, hogy lőni fogsz, és én mindig állom a szavam – emelte fel mutatóujját,
majd hirtelen szeme elé kapta távcsövét.

– Na, van ott valami!

Az  erdőszéli  répaföldön  mozgolódás  látszott.  Nagy,  szürkés  vadkan  kémlelte  a  tájat.
László  a  puskája  után  nyúlt,  de  eszébe  jutott,  hogy  éppen  az  előbb  tette  hátra,  mikor
kinyújtóztatta  elgémberedett  lábait.  Ez  a  pár  másodperces  késlekedés,  míg  hátradőlve  jobb
kezével  kitapogatta,  majd  a  távcsövet  továbbra  is  maga  előtt  tartva  jobb oldalához  húzta  a
gyilkos  szerszámot,  éppen  elég  volt  a  remek  lőpozíció  elvesztéséhez,  mert  a  kiszemelt
zsákmány továbbindult.

– A fenébe! – sziszegte csalódottan.

– Mi a baj? Nem ment még el, ott van – mutogatott Pál serényen, némileg izgalomba jőve
és kiesve elzárkózó szerepéből.

A naiv, gyakorlatlan kijelentés egy pillanatra feldühítette Kelement, ám rögtön eszébe
jutott, hogy kezdővel van dolga, így végül higgadtan válaszolt:

– Amikor kijön a sűrűből és megáll, akkor a legjobb elkapni.

– Értem.

A főelvtárs megmarkolta fegyverét, érezte, ahogy felgyorsul a szívverése és a fáradtság
ködként  oszlik  el  végtagjaiból.  Kellemesen  bizsergető  izgalom  járta  át,  az  ősi  ösztönök
előtörtek  puhány,  elvárosiasodott  testéből.  Szaporábban  szedte  a  levegőt,  érzékszervei
fokozott teljesítményre kapcsoltak.

A vad a földet túrta, hatalmas agyarai jól kivehetően virítottak. A szél az ő irányából fújt,
elrejtve a két vadász szagát, akik mozdulatlanul várták, hogy közelebb jöjjön. A köztudottan
gyenge  látással  megáldott  állat  egyre  bátrabban  kezdett  enni,  orra  és  fülei  nem  jeleztek
veszélyt.

– Egy kan. Ezek szeretnek magányosan, remeteként kóborolni a kondán kívül. Nehezebb
elcsípni  őket,  mint  a  kocákat.  Szép  trófea  lehet  belőle.  Akarod?  –  suttogta  oda  se  fordulva,
szemét a célon tartva László.

– Mármint én lőjem le? Átengeded?

A  kezdő  vadász  nagyot  nyelt,  érezte,  ahogy  elkapja  a  gépszíj.  A  másik  tovább
magyarázott:



– Ez is szép, de vannak nagyobb példányok is a gyűjteményemben.

Na, erre már kicsit remegni kezdett Pál keze az izgalomtól. Gyors mozdulattal törölte
meg izzadó homlokát, majd kibiztosította a puskát.

– Nyugalom! – tette rá bal vállára a kezét társa.

– Ne kapkodj! Hadd jöjjön közelebb. Várd ki a legalkalmasabb pillanatot.

A gyanútlan vaddisznó pedig méterről méterre került egyre jobb lőhelyzetbe. Közben
László még további tanácsokkal látta el társát:

– A lapockájára célozz! Ha mellémegy és megindul, akkor az orrára, a fejére, különben
lemarad a lövés. Érted? – magyarázta halkan.

– Igen. De ne felejtsd el, hogy voltam katona és részt vettem a háborúban.

– Tudom, de ez más. Apropó, háború! Majd mesélhetnél, milyen érzés embert ölni. Az
aztán az igazi vadászat! Csak mert ez a Spanyol gúnynevű elvtárs nem túl bőbeszédű, pedig
neki  aztán  bőven  lenne  mit  mesélni.  Bár,  ha  jobban  belegondolok,  nem  is  igazán  vagyok
kíváncsi a történeteire, mert nagyon tenyérbe mászó képe van az istenadtának. Ellenszenves
az első perctől kezdve, amióta a nyakamba varrták, amikor téged is.

Az utolsó mondat után észbe kapott, azonnal szabadkozni kezdett:

– Úgy értem, te nem okoztál gondot, mert igazi, remek elvtárs vagy. Csak elsőre téged is
egy egyszerű szorgalmi feladatnak tekintettelek, amit meg kellett oldanom. De ez az illető egy
kötelező házi feladat, ha mondhatok ilyen példát, és ez nagyon nincs az ínyemre.

Pál igencsak meglepődött a hallottakon, mert az eddigi találkozásaik alkalmával, amikor
ő is jelen volt, azok ketten többnyire szívélyes hangulatban tréfálkoztak egymással. Többnyire.
Ugyanis  nem  tudta  figyelmen  kívül  hagyni  a  Spanyol  élcelődő  megjegyzéseit,  melyek  nem
mindig a hőn szeretett szovjet eszmeiséget dicsőítették. Ez pedig, ismerve László fanatizmusát,
biztosan kiverte nála a biztosítékot, és minden bizonnyal hatalmas erőfeszítésébe került, hogy
ne ugorjon neki azonnal. Ehelyett inkább együtt nevetett vele, és Pál kíváncsi lett volna, vajon
ki  állhat  a  Spanyol  érinthetetlensége  mögött,  ki  pártfogolhatja.  Magasan  kellett  lennie  az
illetőnek,  az  biztos,  mert  még  ő  sem  merte  teljesen  elengedni  magát a jelenlétében,  hiába
részegedtek le együtt már jó párszor.

Félrenyelve nyálát, erős köhögési inger tört rá.

– Azt hisz…em nem… tudok… elég…gé jól célozni.

Bal  könyökhajlatába  fúrta  arcát,  viszont  a  kristálytiszta,  hűvös  hajnali  levegő
megállíthatatlanul vitte magával az elfojtott hangot, és a leendő áldozat azonnal reagált is rá.
Kocogni kezdett, célba véve a közeli kökénybokrokat.

–  Még  nincs  veszve  semmi,  nem  menekül,  csak  elindult.  Elé  célozz!  –  jött  a  tanács
Lászlótól.



– Jó, megpróbálom – suttogta halkan, és így is tett.

Célzott, visszatartotta a levegőt, meghúzta a ravaszt. A lövés mennydörgésként hasított
bele a táj nyugodt csendjébe.

– Igen! – kiáltott fel lelkesen a párt nagy hatalmú tagja, amikor látta összerogyni a vadat.

Kicsit kivártak, mert egy sebesült vaddisznónál nincs veszélyesebb állat az erdőben,
majd amikor továbbra se mozdult, lemásztak a magasból. Lassan kivérzett a zsákmány. Pál
valamivel hátrébb állt meg, míg Kelemen letérdelt, így szemlélődött. Jól érezhető volt a vér
szaga. Az Intéző közben egy újabb emlékképpel viaskodott, melyet inkább elfelejtett volna,
mintsem hogy ismét szembesüljön vele. A vörös patak és a távozó élet felidézte benne az
első találkozását a halállal. Azzal a halállal, amit ő osztott ki régen a háború vége felé egy
ismeretlennek. Akkor esett át a tűzkeresztségen.

–  Szép.  Nagyon szép.  –  bólogatott  elégedetten  Kelemen,  majd  hátra  se  fordulva
folytatta, immáron komoly hangon:

–  Ennek már  nincs  visszaút.  Ahogyan neked sem,  ha  már  közénk tartozol,  mert
onnantól csak lefelé eshetsz. Viszont abból a magasságból aláhullani, egyenlő a halállal.
Mindent és mindenkit megkaphatsz, legyen az egy nő, egy ház, egy rakás pénz, bármi! Érted?
A lehetetlen fogalma erősen átalakul majd a számodra, hidd el. Cserében nem kell mást
tenned, csak az ország, a nép és esetleg a mi érdekeinket szem előtt tartva tenni a dolgodat.
Azt, amivel éppen megbízunk. Egyszerű a képlet, elvtárs. Megértetted a szavaim lényegét?

Pál nem akart egy vadászöltönyös, széles hátnak válaszolni, ezért társa mellé lépve,
keresve a tekintetét, rendíthetetlen önbizalommal válaszolt:

– Tudom, mi az ára, hogy ott lehessek, ahova mindig is tartozni akartam. Igyekezni
fogok, hogy ne okozzak csalódást.

Amaz felállt, továbbra sem fordult felé, az erdőt nézte elmerengve.

–  Néhány éve csalódtam valakiben. Megalázó módon,  beosztásához egyáltalán nem
illő feladatot adtam neki egy vadászaton. Aztán kellemetlen helyzetbe hoztam. Persze egy
szó nélkül  tűrte,  mert  korábban megkérték erre az embereim.  Érted,  megkérték.  Nem
bántották ugyan,  de  kilátásba  egy kis  családlátogatást.  Szóval  kizavartam a mezőre,  és
mindenki szeme láttára lelőttem. Biztos vagyok benne, hallottál erről a történetről.

– Igen. Röviddel az eset után értesültem róla.

– Ő a legrégebbi barátom volt. Nemegyszer mentette meg az életemet még a német
megszálláskor. De ez se számított, mert én megtehetem, hogy bármikor, bárkit elintézzek.
Nincs kivétel. Ugye ez is világos, elvtárs?

Pál nem válaszolt, csak bólintott. Már kezdettől fogva tisztában volt a lényeggel, ő
lesz a fő szolga a szolgák között, aki teljesíti az uralkodó elit minden óhaját, sóhaját. Hiába
emelték ki látszólag, valójában ugyanúgy alattuk lesz. A nagy szavak szépek, hangzatosak
ugyan,  de  csupa ürességet  hordoznak.  Agyában ide-oda tologatta  a  tényt,  hogy  felfelé



kapaszkodik a szamárlétrán. Felfelé, a semmibe.

 

*

 

Terka összerezzent a lövés hallatán. A vadászház hátsó udvarán, a kútnál állt éppen, és
bár  életének  tizenhat  éve  alatt  rengetegszer  volt  része  benne,  a  puskák  hangját  nem  tudta
sehogy  sem  megszokni.  Szomorúan  gondolt  ilyenkor  a  szegény  állatokra,  akiket  őszintén
sajnált, hiszen a barátai voltak. Az egyetlen barátai. Kettesben éltek apjával, mióta anyja öt éve
meghalt súlyos betegségben. Szótlan, magának való kislány lett belőle. Segített a ház körül,
főzött, mosott, takarított, ebből álltak a mindennapjai. Mivel nem volt mihez viszonyítania, nem
tudatosult benne a vágy egy másik, egy jobb élet után. A maga módján tökéletes, boldog világ
vette  körül,  nem  zavarta  senki  és  semmi.  Zárkózottsága,  melyet  az  egyik  szülő  hiánya,
valamint  a  korlátozott,  erősen  behatárolt  élettér  alakított  ki  nála,  felkeltette  ugyan  apja
figyelmét, azonban erősen konzervatív gondolkodásmódja és életszemlélete miatt nem érezte
úgy,  hogy  lánya  segítségre  szorulna.  Vámosi  Ferenc  az  egyszerű,  problémamentes
hétköznapokat kedvelte. Nagyon szerette a lányát, amit csak tudott, megvett neki, a tenyerén
hordozta.  Sok  mindent  elnézett  Terkának,  ha  netalán  valami  nem  helyénvalót  tett,  ami
egyébként csak nagyon ritkán fordult elő. Néha elcsatangolt az erdőben, vagy későn jött haza,
többnyire ebben merült ki a rosszasága.


