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Első fejezet
Amelyben megismerkedünk főhőseink múltjával, jelenével és megtapasztaljuk, milyen gali-
bát okozhat az, amikor egy két tucat, kifogástalanul tiszta farmerban, Angela Merkelt áb-
rázoló fehér pólóban pompázó bangladesit rejtő dobozos kisteherautó nem akar beindulni.

Az a baj, hogy az emberek soha nem akkor halnak meg, amikor kel-
lene.

Ezt a keresztény vélekedéssel ellenkező bölcsességet egy negyvenes 
éveiben járó férfi mondta ki 2015 forró nyarának végén, midőn egy Bu-
dapestről délre tartó gyorsvonatból kitekintett az unalmasan lapos tájra. 
A gyorssal Bácsalmásig szándékozott menni, ahol egy Madarasra indu-
ló autóbuszra készült átszállni, az említett bölcsességre pedig nem vala-
miféle hirtelen filozófiai megvilágosodás vezette, hanem egy Róza nevű 
nagynéni temetése, amelyen ő saját jószántából legfeljebb egy részvét 
távirat soraiban, jelképesen vett volna részt, ha egy majd húsz évvel az-
előtti kivilágítatlan éjszakai kerékpár és egy arra robogó répáskocsi mi-
att megözvegyült anyja nem kérleli annyira. De menni kellett, és mivel 
hősünket a meleg mellett az élet annyi baja is gyötörte, keserűen gondolt 
az elkövetkező másfél napra. Honnan is sejthette volna, hogy hamarosan 
visszasírja ezt várakozással teli néhány órát, amelyben az egyetlen gondja 
az volt, hogy miképpen úszhatna meg egy apró kellemetlenségekkel járó 
rokoni temetést?

Az úriembert Bodzai Sándornak hívták, és nagyon-nagyon régen tette 
már meg ugyanezt az útvonalat, ráadásul pontosan ellenkező irányban: 
a szülői házat hagyta el akkor ifjonti fejjel, hogy egy kezdetben kalandok 
sorát és egy szép szerelmet kínáló útra lépjen, amely aztán egy másik sze-
relem felé kanyarodott, hogy végül egy unalmassá szelídülő házasságban 
és a hétköznapok sűrű bozótjától övezetten lapályosodjék el. Bizony, ezt a 
keservesen sóhajtozó középkorú férfiút az nyomasztotta leginkább, hogy 
úgy érezte, otthon sem vár rá több, jobb, mint ezen az Isten háta mögötti, 
határ menti településen, ahová igyekezett: a szülőfalujában.

A bácsalmási vasútállomásra érkezve azért elfogta a hosszú idő után 
hazatérő ember izgatott szorongása, és úgy döntött, felkeresi azt a bizo-
nyos félreeső helyet – részint hogy könnyítsen magán, részint hogy ha 
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lehetőség van rá, rendbe szedje toalettjét, hiszen a madarasi buszon – 
amelyen most az azóta megszüntetett szárnyvonal hajdani, hol szeretve, 
hol átkozva emlegetett kávédarálója helyett kénytelen utazni – már is-
merősökkel is találkozhat. Irgalmas Isten! Talán éppen Sulyok Etelkével! 
Vajon milyen lehet most? Gondol-e még az ifjú Bodzai Sándorra? Ezek a 
kérdések foglalkoztatták hősünket. Mennyi emlék tolult elő most hirte-
len! Például az az iskolai délelőtt, amikor ő a fa tolltartóval ütötte-verte 
Etelka fejét, hogy megmutassa, mennyire szereti, vagy az a pajkos téli 
este, amikor Etelka Sándorra engedte a két komondort, hogy ő is meg-
mutassa, mennyire oda van érte. Persze a számtalan negédes civódás közt 
azért elcsattant néhány csók is: az iskola sarka mögött, az öreg Bodzai gó-
réja mellett, sőt itt, a bácsalmási vasútállomáson is, ahová ama bizonyos 
szárnyvonal sínpárján sétáltak el kéz a kézben, hogy Sándorunk közben 
szerelme bizonyítékaként meg-megállva, méretes kövekkel szétlapítson 
egy-egy kövön sütkérező gyíkot.

 
Az állomás vécéje épp ott volt, ahol évtizedekkel ezelőtt, és most is 

olyan orrfacsaró bűz csapott elő belőle, mint egykoron. Sőt – és ez na-
gyon meglepte a vállán laptop táskájával érkező Bodzai Sándort – szinte 
pontosan ugyanaz a látvány fogadta őt, mint amikor legutóbb itt járt. 
Szinte! Ez nagyon fontos! Ugyanis azon az örökké emlékezetes napon, 
amelyen ő otthonról útnak indult, arra lépett a vizeldébe, hogy két jól 
megtermett úriember ütlegelt egy harmadikat. Most viszont éppen for-
dított volt a helyzet: egy férfiú vert és rúgott két másikat, és közben olyan 
szavakat kiabált, amelyeket nem szívesen vetnénk itt papírra. De ne sza-
ladjunk előre ennyire! Nézzük csak pontosan, ki vert kit abban az ápo-
rodott, ammónia szagú helyiségben, hiszen – higgye el nekünk, Nyájas 
Olvasó! – ennek jelentősége van a továbbiakra nézve. Nos, az ütlegelő 
– akinek a kezében egy toljaga nevű, amúgy ütött-kopott szerb népi esz-
köz, vagyis egy homokkal töltött kacsabögy is meg-megvillant – szálkás 
termetű, ugyancsak a negyvenes éveiben járó férfiember volt, akinek öl-
tözete olyasmit sugallt, mintha külföldön, jó pénzért vásárolt volna össze 
nem illő ruhadarabokat. Képe sápadt volt annak ellenére, hogy látszott, 
a nyári nap már fogott rajta. Vele szemben az ütlegeltek magas, sportos 
alkatú, harmincas éveikben járó – és most jön, ami nagyon fontos – sö-
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tét, már-már fekete bőrű fiatalemberek voltak, akik igényes kék farmert 
és kiváló minőségű fehér pólót hordtak – utóbbit Angela Merkel német 
kancellár portréjával díszítve. Eme férfiaknak szemlátomást egyetlen 
csapásukba került volna bántalmazójukat kivégezni, mégsem akartak 
ártani neki, csak legyezgették a rájuk zúduló ököl-és toljagacsapásokat, 
rúgásokat, hozzá jajgattak is egy kicsit annak rendje és módja szerint, de 
több tényleg nem történt.

És akkor az ütlegelő – megérezvén, hogy valaki belépett – hősünkre 
tekintett, akinek válláról petyhüdten lógott a laptop táska, és aki fél kézzel 
már lehúzta sliccét, hogy a hosszú vonatút után végre kipössentse magát.

– Leandró! – kiáltott meglepetten a fehérebb arcú férfi még az ütlege-
lést is abbahagyva.

Bodzai Sándor úgy érezte, évmilliókkal ezelőtt hallotta utoljára ezt a 
nevet, pedig az ő neve volt, amelyet az ükapja hozott haza Párizsból, hogy 
egy később nagyobb részt megsemmisült cetlire lejegyezve generációk 
láncán át rá hagyományozza. „Ükapád legféltettebb, legtitkosabb szeren-
csehozó neve” – mondta hősünknek az édesapja azon a napon, amelyen 
örökségként átadta neki a cetli maradékát, hogy azzal fiát rögvest útjára 
is bocsássa. „Olyan név ez, mint a többi, hogy a fene enné meg, se nem 
rossz, se nem jó – egyszerűen nem jelent semmit” – morgolódott magá-
ban Bodzai Sándor, amint emlékei végére ért, de mindez egyetlen szem-
pillantásnyi idő alatt történt, mert közben elméje már fel is ismerte azt, 
aki ezen a semmit nem jelentő néven üdvözölte, és elméje rögvest arra is 
kényszerítette, hogy válaszoljon:

– Dzsúlió!

Csak hogy értse a Kedves Olvasó, egy rövid passzus erejéig kitérünk 
arra, hogy ki is volt ez a bizonyos Tóth – merthogy ez volt a vezetékneve 
– Dzsúlió. Egy kalandor. Egy veszélyes bajkeverő, akit bizony nem csak 
egy pillanatra sodort Bodzai Sándor – más néven Leandró – útjába a Sors 
azon a régi-régi napon: Dzsúlió megcsúfolt szeretője, a szépséges Szvetla-
na karjaiból, annak bátyjaitól üldözve került Bácsalmásra. A derék szerb 
Krecsovicsok nem akartak mást, mint férjet adni megrontott húguknak, 
akár annak alapos elagyabugyálása árán is, Dzsúlió pedig nem kívánt mást, 
mint mindezt megúszni. Így találkozott össze az akkor is vizelni készülő 
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Bodzai Leandróval, aki kimentette őt szorult helyzetéből, és akit ő cserébe 
jóságáért végeérhetetlen bonyodalmakba rángatott bele. Igaz, ennek kö-
szönhetően mosolygott rá az ifjú Bodzaira egy gyönyörű szerelem, de az 
már olyan régen volt, hogy talán maga hősünk sem emlékezett már rá.

–  Mi van? –  kérdezte Leandró, mert okosabb éppen nem jutott eszébe.
–  Semmi – felelte Dzsúlió. –  Angoltanárok Bangladesből. Viszem 

őket Berlinbe. Persze, jó pénzért. –  Itt mintha kacsintott volna egyet régi 
ismerősére.

– Jó pénzért? Akkor miért vered őket?
– Szökni akartak a rohadékok.
– Fizettek, hogy elvidd őket, és szökni akartak? Ez sehogy sem áll össze.
– Ezt úgysem értheted – legyintett Dszúlió, és közben intett a bang-

ladesieknek, hogy induljanak a kijárat felé. – Hát te?
– Meghalt a Róza néni, megyek a temetésére.
– Részvétem. Ki az a Róza néni?
– Tulajdonképpen mindegy, nem?
– Végül is de – bólintott Dzsúlió. – Kikísérsz?
Leandró intett, hogy persze, de néhány pillanatra még hátra maradna. 

Dolga végeztével aztán a három férfi nyomába eredt, és meg kell mon-
danunk, arra, ami odakint várta, még Dzsúlió alapos ismeretében sem 
számított. Egy ósdi dobozos kisteherautó állt odakint, amelynek oldalán 
erősen kopott a Roll jégrém jegesmedvét ábrázoló reklámja.

– Valami álca azért kellett – magyarázta Dzsúlió a legtermészetesebb 
hangon.

– De a Rollt már vagy huszonöt éve nem gyártják.
– Szerbiában nem tudja azt senki.
„Tehát már megint Szerbiából jött ez a semmirekellő” – gondolta magá-

ban Leandró, és elnézte, ahogy Dzsúlió felnyitja a rakteret. Vagy két tucat 
ugyanolyan harmincas bangladesi szorongott odabent kifogástalanul tisz-
ta farmerban, Angela Merkelt ábrázoló fehér pólóban, és amint a raktér 
felnyílt érthetetlen nyelven kiabálni kezdtek. Dzsúlió nem törődött velük, 
felparancsolta a két elcsatangolt angoltanárt, és visszacsukta az ajtót.

– A telefonjukat akarják, de egy fenét! Hogy bemérjenek bennünket, 
mi? Majd visszaadom nekik Berlinben.

– Te tudsz bangladesiül? –  kérdezte Leandró.
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– Azt hiszem nem. Bár nem vagyok biztos benne, Szerbiában mi min-
den nyelven beszélünk, ha kell.

– Miért nem beszélnek ezek angolul?
– Ez az, amit már a macedón határ óta nem értek. – Azzal Dzsúlió 

felmászott a sofőrfülkébe, a letekert ablakon kihajolva szólt vissza: – Ha 
Berlinben jársz, keress meg. Megiszunk valamit.

Bodzai Leandró kényszeredett mosollyal integetett, alig várva, hogy 
kellemetlen ismerőse eltűnjön végre, és amikor meghallotta, hogy az in-
dítókulcs elfordítása után a motor hörögni, köszörülni és zihálni kezd, 
egyre fokozódó hittel imádkozott, hogy ne történjék meg az, ami az egész 
Világegyetem számára a legrosszabb lehet. De a mennybéli fülek aznap 
zárva lehettek, mert a motor nem indult, azután sem, hogy Dzsúlió kimá-
szott a fülkéből, és hosszan bütykölt a motorban. Vagy húsz perc múltán 
feladta, kiszállt, álldigál egy picit, a fejét is megvakarta, végül Leandóra 
mosolygott.

– Azt mondtad, temetésre mész?
Bodzai Sándor hosszan tétovázva, reszkető hangon mondta ki:
– Igen.
– Gyere, elkísérlek. Amíg nem jön a busz, meg is hívlak egy valamire.
– És ezek? – bökött vissza Leandró.
– Nem leszünk el sokáig – felelte Tóth Dzsúlió azzal megragadta is-

merősét, és mielőtt ellenkezhetett volna, elrángatta a megálló irányába.
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Második fejezet
Amelyben sor kerül egy kellemetlen találkozásra, ám ez hőseink szerencséjének és a vak 
véletlennek köszönve nem fajul tragédiává. Kiderül az is, hogy mindeközben a távoli Bu-
dapesten vészjósló nyikorgással kitárul a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtó intézet 
masszív vaskapuja és kilép rajta két hurkás tarkójú alak.

Azt már egyikőjük sem tudhatta – honnét is tudhatta volna, hiszen 
az e vidékről származó Leandró vagy tizenöt éve Budapesten keres-

te magának a boldogulást, Dzsúlió pedig csak átutazóban mozgolódott 
errefelé, ha úgy hozta a helyzet – szóval hőseinknek fogalmuk sem volt 
arról, hogy a busz ezen az Istentől elbitorolt tájon csupán háromszor mu-
tatkozik meg napjában. Vártak, nézelődtek, aztán megint vártak, vagy 
öt teljes percig. Ekkor Dzsúliónak mentő ötlete támadt: a hátuk mögött, 
a gyér levelű hársfák oltalmában, ott kínálgatta magát a Presszó, a falu 
mágikus középpontja.

– Ha itt sem tudnak szerelőt ajánlani, akkor sehol – mondta Dzsúlió 
ellentmondást nem tűrve és arrafelé vette az irányt. Leandró rossz szájíz-
zel követte. Ezen a helyen játszódott le élete legkínosabb epizódja, amely 
örökre elválasztotta Etelkétől. A tudomány mai állása mellett képtelenség 
megmondani, miért éppen ide beszélt meg vele a találkát, amikor tud-
ta, hogy odabent az önkéntes határőrök báloznak. Kicsit előbb érkezett, 
ezért biciklijét jóval távolabb, a bukszus bokrok közé dugta, mert nem 
akart égni Etelke előtt azzal a rozoga, téglavörös Csepellel. Egy ismerőse 
az ajtófélfára tapadva sörözgetett. Leandró tőle tudta meg, hogy Székács 
Ica meg odabent kéreti magát és egy mamlasz határőr már javában kerül-
geti. Leandrót ez a dolog is élénken foglalkoztatta, és ha jobban belegon-
dolt, márpedig abban a pillanatban ezt tette, Icában sokkal több fantáziát 
látott, mint Etelkében. Amíg ezen tűnődött, megérkezett Etelke. Leandró 
ekkor azt tette, amit ilyen esetben egy úriember megtehet: azt mondta, 
bemegy és kihoz valami innivalót. Egy perc az egész. Be is osont, de a 
konyhán keresztül kicsalta Székács Icát a setét éjszakába, majd pedig a 
Téeszpadláson egy takarmányos zsákokból készített derékaljon jól meg-
hempergette. Hogy eztán mi lett Etelkével, beleértve azt is, hogy meddig 
várta ott az ajtó előtt, sosem sikerült megtudnia. Az mindenesetre bizo-
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nyos, hogy az ominózus eset itt történt, ez előtt a szebb napokat is megélt 
vendéglátó-ipari létesítmény előtt.

Ezzel a tudattal cammogott Tóth Dzsúlió nyomában, aki a rá jellemző 
energikussággal taszította be a falusias módon olajozatlan zsanérú ajtót. 
A Presszóban ezen a lehetetlen órán, amikor a falu népe vagy a mezőkön, 
vagy a tévék előtt koncentrált, még egy személyiségzavaros ÁNTSZ-el-
lenőrt sem lehetett kimutatni. Csak a vadnyugati filmek Saloonjainak 
kietlen homálya vetekedhetett azzal a képpel, ami a belépőket fogadta. 
Mindazonáltal a terem mintha összement volna – vagy tán egy közfallal 
lemetszettek belőle egy darabot? – tény, hogy valósággal rákenődtek az 
italpultra, amely mögött egy terebélyes falusi asszonyság gépies mozdu-
latokkal mosogatott.

– Nézzenek oda, mit fútt be az ajtón a szél?
Leandrót mintha tarkón vágta volna az ismerős hang. Ezek a kikere-

kedett vonások, és ez a szempár! Etelke!!!
– Hol is voltál te tulajdonképpen az elmúlt tizenöt évből kifolyólag, 

hogy csókoljam meg a kezedet?! – kérdezte Etelke a helyzet komolyságá-
hoz képest feltűnően vidáman.

– Ha arra gondolsz, hogy… – hebegett Leandró fülig vörösödve.
– Á… hagyjuk, rég volt, szép volt, talán igaz se volt – legyintett Etelke. 

– Már egy ideje figyellek benneteket. Bajban vagytok, mi?
– Ugyan már! Csak egy kis gyújtásprobléma, nem nagy ügy. Ugye 

Dzsúlió? – forgolódott Leandró, szemlátomást azon igyekezvén, hogy 
átpasszolhassa a szót a cimborájának, majd pedig kisurranhasson az ut-
cára, és uccu neki, irány a szerb határ! Ő lesz az egyetlen menekült, aki 
visszafelé csimpaszkodik rá a szögesdrótra.

– A nevem Dzsúlió. Tóth Dzsúlió – mondta a megszólított szertartá-
sosan.

– Örvendek, Kéveiné.
Leandróban végigviharzott a sejtés, és ha már végigviharzott, bizo-

nyossággá is érett: azt az alakot ott az ajtófélfánál, aki a Székács Icáról 
szóló hírt közvetítette, Kéveinek hívták. Kévei Gáspárnak. Megcsalva 
érezte magát.

– A helyzet az, kedves Kéveiné…
– Szólítson Etusnak, ahogy mindenki.
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– …Akkor hát Etus. Sürgősen kéne nekünk egy autóvillanyszerelő. A 
pénz nem számít.

– Már megbocsássanak az urak – tárta szét a karját Etelke. – De pont most 
akarnak autót javíttatni, amikor Róza néni a városházán fekszik kiterítve?!

És jelentőségteljesen Leandróra pillantott.
– Itt? – csodálkozott el Leandró. – Hát nem Madarason lesz a temetés?
– Hát nem – kuncogott Etelke. – A Róza néni már rég átköltözött 

Bácsalmásra. Anyád nem mondta? Fogadok, hogy mondta, csak nem fi-
gyeltél oda. Sose figyelsz oda. Most is átsiklottál a lényegen, Sándorka!

 – Éspedig?
– Nem kérdezted meg, miért éppen a városházán ravatalozták fel a 

nénikédet.
– Talán mert ő volt a polgármester – vakargatta az állát Dzsúlió.
– Nem tudom, de nem is érdekel! – csücsörítette a száját Leandró, 

mint mindig, ha fölbosszantották. – Róza nénit egyszer láttam életem-
ben, amikor anyám hatéves koromban elcipelt hozzá látogatóba. Latya-
kos idő volt, mégis muszáj volt kimennem a hátsó udvarba, abajgatni a 
jószágot, hogy meg ne zavarodjak. A vége az lett, hogy teljesen véletlenül 
felgyújtottam a szalmakazalt.

– Na jó, de végül is miért fekszik a Róza néni a városházán? – könyö-
költ a pultra Dzsúlió. – Kezd érdekelni a dolog.

– Azért, mert egész életében közutálatnak örvendett – csapta bele a 
mosogatóba a rongyot Etelke. – Róza néni szinte mindenkivel perben, 
haragban, vagy másféle összetűzésben áll, az ominózus tűzeset óta – és itt 
Leandróra sandított –, mert a gyújtogató személyére mindez idáig nem 
derült fény. Magánerőből próbálta megfejteni, ki volt a rosszakarója. 
Mindenkire gyanakodott. Gyakorlatilag mást sem csinált egész életében.

– De hogy jön ebbe bele a városháza? – akadékoskodott Dzsúlió.
– A férjem polgármester.
– A Kévei Gazsi lett itt a polgármester? – fakadt ki Leandró hirtelen. 

– Hát mi történik ebben az országban tulajdonképpen?
Etelke szelíden simogatta meg Leandró arcát:
– Jaj, édesem, töltsek neked valamit? Polgármester lett, és kész, vala-

kinek annak is kell lenni. Ő javasolta azt, hogy ravatalozzuk fel ott, mert 
így talán lesz, aki eljön a temetésére is.
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– Egyre kevésbé értem… – vesztette el türelmét Dzsúlió.
– Pedig egyszerű: azoknak a lelkiismeretére játszunk, akik ebben a 

szomorú időszakban betérnek a városházába ügyet intézni. Ha meglátják 
a nyitott koporsót és benne a Lenin módjára kikészített Róza nénit, talán 
fölébred bennük a múlt iránti nosztalgia, és talán az az utolsó útjára haj-
landók lesznek elkísérni az öreglányt.

–  Ügyes. No és hogy halad az akció? – vetette közbe Leandró kissé 
pikírten.

– Az igazat megvallva, sehogy – mondta egy hang a hátuk mögül.
Rosszat sejtve pislogtak a bejárat irányába, ahol az ellenfény aurájából 

egy éterien körbevilágított, hordótermetű alak bukkant elő.
– Amióta Róza nénit kiállítottuk, egy árva lélek nem teszi be a lábát 

a hivatalunkba. – mondta Etelke keserűen, de aztán hátra pillantva hir-
telen vidámmá vált a hangja. – Ő a férjem, a polgármester. Akik meg 
aprószentekként körbeveszik, azok a gyerekeink: Rolandka, Kevinke, 
Szamantácska, és aki a karján ül, az a kis Szulejmánka.

 
Körülbelül ebben a pillanatban a távoli Budapesten, a Gyorskocsi utca 

büntetés-végrehajtó intézetének fakószürke kapuján két hurkás tarkójú, 
olcsó konfekcióöltönyt viselő férfiú lépett ki a szabadságba.

– Aztán nehogy viszontlássam magukat postafordultával – köszönt 
el tőlük a szokásos szabványszlogennel az ugyancsak hurkás tarkójú ka-
puőr.

– Mérget vehet rá, Lajos bácsi, hogy nem így lesz – fogadkozott a köp-
cösebb szabaduló, aki nem volt más, mint a hírhedt Krecsovics-fivérek 
ifjabbika, a kíméletlen Szvetozár.

Történetünk ezen pontján szükséges rávilágítanunk arra a körül-
ményre, hogy a Krecsovicsok nyolc évet és kilenc hónapot töltöttek el 
a Gyorskocsi utcai fogdában, miután egy balul sikerült vőlegényüldözés 
következtében karamboloztak és lebuktak. A vőlegény, akit üldöztek, 
Tóth Dzsúlió volt, az ok pedig, amiért üldözték, szépséges hugicájuk, 
Krecsovics Szvetlána pozitív terhességi teszt utáni faképnél hagyása volt.

A vad és barbár Krecsovicsok ezt az ügyet a balkáni szerbek által sza-
badalmaztatott módon kívánták lerendezni: Dzsúlió vagy elveszi a hugi-
cájukat és betársul a családi csempész bizniszbe, vagy csakijával a bordái 
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között átszenderül a másvilágra. Dzsúliónak akkoriban másmilyen ter-
vek forogtak a fejében, ezért fejvesztve menekült a Krecsovicsok előtt, 
akik ugyanilyen fejvesztve – értsd a józan ész szabályait félrelökve – ár-
kon-bokron át üldözték.

Arra a bizonyos autós üldözésre, amely az ezredforduló környékén 
alaposan fölizgatta a posztmodern tétlenségbe süppedt Budapestet, so-
kan és sokféleképpen emlékeztek vissza, ám a hivatalos rendőri jelentés 
szerint a két gépjármű a Clark-Ádám téren csapódott egymásnak, majd 
szilaj búgócsigaként több kürtőskalácsbódét is letarolva, festői ronccsá 
változva eltorlaszolta az Alagút bejáratát.

Az üldözés kevésbé sérült, mint amennyire kábult szereplőit a helyszín-
re érkező tűzoltók feszítővágó használatával szabadították ki a roncsok-
ból, és átpasszolták az ugyancsak helyszínre érkező rendőri szerveknek. 
Ekkor derült ki, hogy az Interpol toplistáján előkelő helyen szereplő Kre-
csovicsok akadtak horogra. Mivel Dzsúliónak nem volt priusza, tanúként 
kellett volna megjelennie a tárgyaláson, de jobbnak látta, ha átmenetileg 
külföldre távozik. Az igazságszolgáltatásnak olyan nagyon nem is volt 
rá szüksége, mert a Krecsovicsok bűnlistája nemcsak keresztbe, hanem 
hosszába is beteríthette volna a Dunát, ha akad vállalkozó, aki ebből a 
metaforából performance-ot készítsen: csempésztek, raboltak, zsaroltak 
és erőszakoskodtak a Száva torkolatától a Lajta torkolatáig, ezért minden 
különösebb gond nélkül rájuk húztak tíz-tíz év szigorítottat. Történetünk 
jelen idejében csak azért szabadulhattak feltételesen, mert a fogdaéveik 
alatt levelezőn elvégezték az ELTE magyar nyelv és irodalom szakát, és 
mint bölcsészek, példamutató szorgalommal szerkesztették a börtön bel-
ső újságját, a Kalitkát.

Ahhoz képest, hogy a rabosításuk elején alig néhány szót gagyogtak 
magyarul, abban a pillanatban, amikor a vasajtó nagyot dördülve be-
csapódott mögöttük, a börtön köré írt képzeletbeli egy kilométeres suga-
rú körön belül senki sem ismerte náluk jobban a magyar nyelv elemen-
táris szépségeit. Azért beszélünk csupán egy kilométerről, mert a Medve 
és a Vitéz utca sarkán már lakott egy József Attila-díjas költő, éspedig a 
Pöttyös néven ismert kávézó fölött, falszomszédságban az őrült Marika 
nénivel, akinek rikácsolása, csöndes nyári délutánokon – a nyitott ablak 
miatt – egészen Pestig elgurgulázott.
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A két Krecsovicsnak erről nem volt semmilyen tudomása, de ha nem 
így van, akkor sem tevődik át más mederbe mindaz, amit a sitten elter-
veztek. A kupálódás békés, és kortárs magyar irodalmi művekkel jócs-
kán megspékelt időszakában ugyanis arra jutottak – és ezt hangoztatták 
mindenkinek –, hogy nem érdemes a bosszúval foglalkozni: Szvetlana 
néhány éve megismerkedett egy üzbég légtornásszal, aki a Dzsúliótól lett 
zabigyerekével hajlandó volt őt elvenni. Állítólag jól megvannak egymás-
sal Kanadában, ám erre a két Krecsovics azért nem evett volna meg egy 
zsák patkánymérget. Dzsúlió anyját eleinte sűrűn idézgették azokkal a 
Dusán cár idejéből való archaikus, szerb káromkodásokkal, amelyeket a 
személyiségüket mindinkább meghasonlásra késztető magyar nyelv el-
lenpólusaként hangoztattak cellájuk hűs légterében. Azt hánytorgatták föl 
neki, hogy ha ott, a Clark Ádám téren nem rántja szánt szándékkal balra 
a kormányt, nincs az a karambol, és nem lesz belőlük az összehasonlító 
irodalomtudomány avatott ismerője. De hagyjuk ezt! Ami volt, elmúlt, és 
hát éppen a bölcsészi létnek köszönve tapasztalhatták meg, milyen szép 
és nyugodt a magyar nyelv. Most már pironkodva merik csak bevallani, 
hogy régebben, amikor még csak szerbül beszéltek, a magyarok rengeteg 
e-vel megspékelt beszédét a kecske mekegéséhez hasonlították.

Mivel idejük annyi volt, mint a tenger, unalmukban lefordították 
magyarra az Obilic-ének néven ismert középkori szerb eposzt, amely a 
rigómezei ütközet önfeláldozó szerb hősének, a Murád szultánt csellel 
megölő Milos Obilicnek állít emléket. Azt tervezték, a szabad életben to-
vább folytatják ezt az ígéretes fordítói pályát, mert szép számmal akadtak 
még olyan szerb hősi énekek, amelyek forrásanyagát a szuflával együtt 
ki lehetett verni az őket bitorlók, visszatartók és rejtegetők fejéből. Nagy 
nyelvújításuk és kulturális előretörésük lényege ebben állt: a tény- és 
tárgyszerű kutatást kívánták együvé ötvözni a nyers erőszakkal, amihez 
– mivel az olvasgatás mellett azért gyúrtak is keményen – megvolt min-
den kvalitásuk.

Csak hát más az elmélet és más a gyakorlat: hiába tudták fejből a János 
vitézt, és hiába volt a leggazdagabb a szókincsük a tavalyi börtön Ki Mit 
Tudon, mihelyst beleszimatoltak a Nagy Imre tér kutyagumitól fanyar 
illatú levegőjébe, cunamiként tört föl belőlük a leszámolás ősi vágya. Ott, 
helyben darabokra tépték a bölcsészdiplomáikat – milyen kár, hogy ezt 
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nem teszik meg azok is, akik a jelenkori magyar irodalmat gardírozgatják 
(a szerz. közbevetése.) –, aztán levetették magukról a zakót, föltűrték az 
ingujjukat, és kissé restellve, hogy az alkarjukra a Toldi kezdő strófáját 
tetováltatták, a lehető legcizelláltabb magyar nyelvtudásukat elővéve es-
küdtek meg egymás színe előtt, hogy addig nem nyugszanak, amíg Tóth 
Dzsúliót ki nem nyuvasztják. Aztán, csak úgy tréningezve leütöttek egy 
kutyasétáltató nénit, majd megindultak a Batthyány tér felé. Végső úti 
céljuk nem is lehetett kétséges: Madarasra igyekeztek, mert kristálytisz-
tán emlékeztek rá, hogy Szvetlána annak idején bevallotta: Dzsúlió ott 
környékezte meg őt, a szüreti bálon.
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Harmadik fejezet
Amelyben fény derül Lenin elvtárs bebalzsamozásának titkára és hogy mi köze minden-
nek szegény megboldogult Róza nénihez. Hőseink egyik ámulatból a másikba esnek, de 
mielőtt még teljesen belekábulnának az őket körülvevő furcsaságok áradatába, Dzsúlió 
lerázza magáról a kábulatot és a rá jellemző hiénaösztönnel legott cselekvésre szánja ma-
gát. Ennek következtében pedig kialakul a világ leghosszabb gyászmenete.

 

De tekerjük most át érdeklődésünk reflektorát Nyugat-Skóciába, ahol 
e pillanatban amolyan hideg, nyirkos, nemszeretem idő mételyezte a 

lelket. Azt ugyan nem lehet tudni, hogy kinek a lelkét, mert azon a tájon, 
ahová megérkeztünk, egy árva kísértet sem rugdalta a kavicsokat, és bár 
mindent megteszünk, hogy ezt a vidéket valahogy összehozzuk a történe-
tünkkel, be kell látnunk, ez nem fog menni. Így hát térjünk vissza a békés, 
álmatagon eseménytelen Bácsalmásra, ahol Dzsúlió, miközben az Etelkétől 
és Kévei polgármester úrtól kapott útmutatás alapján a községháza felé bal-
lagtak, faggatni kezdte a gyerekek látványától kissé elérzékenyült Leandrót:

– Te, mondd csak, mivel is foglalkozol mostanában?
– Sok mindennel – vágta rá szinte azonnal Leandró, megtapogatva a 

laptoptáskáját, mintha ellenőrizni akarná, megvan-e még. – A fő profi-
lom a folyóiratbiznisz: megveszem a remittendát, aztán némi haszonnal 
eladom az ökopapírgyártóknak, akik tojástartókat készítenek belőle. A 
tojástartókat eztán eladom a…

– Várjál csak… – szakította félbe Dzsúlió. – Pénzbe átszámítva meny-
nyit hoz neked ez az izé?

– Háát… nehéz időket élünk – komorodott el Leandró. – A folyó-
iratok nyomulnak föl a netre, úgyhogy egyre kevesebb a remittenda. 
Gyakorlatilag nulla. Kénytelen vagyok a szalmabizniszbe bekapcsolódva, 
szalmapépet szállítani tojástartónak. Ezzel csak az a baj, hogy…

–Ácsi, ácsi! – vágott közbe megint Dzsúlió. – Ha jól sejtem, az üzleti 
potenciálod per pillanat a nulla környékén ficereg.

– Mi tagadás… – hajtotta le a fejét Leandró restelkedve.
– Rögtön láttam rajtad, hogy valami nincs rendben – veregette meg a 

barátja vállát Dzsúlió. – Ez a puccos gúnya, ez a csúnya táska… Otthon 
legalább jól mennek a dolgok?
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– Sajnos már egy ideje külön élünk az asszonnyal… Berlinbe költözött 
a bikájával…

Dzsúlió szemében különös fény gyúlt.
– Azt mondod. Berlinbe?!
– Oda, miért?
– Semmi… semmi – felelte Dzsúlió, és szerencséjére Leandrónak nem 

is volt alkalma tovább kérdezgetnie, mert megérkeztek a városházához. 
Dzsúlió kinyitotta a főbejártati ajtót, és már ott is voltak a hallban. Min-
den úgy volt, ahogy sejtették: a sarokban berendezett három tablós vá-
rostörténeti kiállítás előtt ott feküdt felravatalozva.

– Micsoda? Hát ez meg mi? – fakad ki egyszerre Dzsúlió és Leandró.
A ravatalon ugyanis nem más feküdt, mint a kevésbé sikeres A balol-

dali elhajlásról című kötet szerzője, vagyis Vlagyimir Iljics Lenin.
– Anyám! –  fakadt ki újra Dzsúlió. – Ez az Etelke vagy Etus, ez mond-

ta, hogy itt egy Lenin módra kikészített Róza néni fekszik, de basszus, ez 
maga Lenin!

– Várjunk csak, várjunk csak! Honnan tudhatjuk biztosan?
–  Ne röhögtess, ember! Szerbiában mindenki tudja, hogy néz ki Lenin.
– Hátha csak valami érzéki csalódás – mondta Leandró, és a biztonság 

kedvéért minden oldalról, az összes lehetséges fénybeesési szögből meg-
vizsgálta a tetemet. Aztán hűvösen közölte: –  Nem az.

– A legjobb munkám – közölte egy igen reszketeg hang a két látoga-
tó háta mögül. Arra fordultak. A bejárati felőli oldalon, az egyik zugoly 
árnyában egy ősz, szemlátomást rettentően öreg ember ült botra támasz-
kodva, arccal a ravatal felé. Lendróra mosolygott. –  Apád szemével nézel 
rám, Sanyika.

– Ismerjük egymást? – szaladt ki Leandró száján az ostoba kérdés.
– Ahogy vesszük – felelte huncut tekintettel az öreg. – Ha ismeretség-

nek lehet nevezni, hogy négyévesen a nyakamba pisáltál…
– Topol bácsi! – lelkesült fel az ifjú Bodzai. – Mit tetszik itt keresni? – 

Hirtelen belécsapott a felismerés. – Csak nem…?
– De, de, gyerekem, Róza nénédet én balzsamoztam.
Bodzai Sándor majdnem mindent értett. Emlékezett rá, hogy Topol 

bácsi a szovjet-magyar űrrepülést követően tért haza Madarasra a Szov-
jetunióból, ahol gyerekkora óta élt. Nagyapja ugyanis – egy Kun Béláék-
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kal tartó forradalmár – a Tanácsköztársaság után nem a vezért követte az 
osztrák szociáldemokraták pénzén fenntartott kényelmes Bécs környéki 
kastélyba, hanem egyenesen a forrongó Moszkvába emigrált, ahová ma-
gával vitte preparátori és balzsamozói tudományát is, ebből élt. Ahogyan 
gyermeke, majd unokája is, aki azonban annyira megrendült azon a té-
nyen, hogy most mér ennek a kis országnak is van űrhajósa, hogy 1980 
tavaszán kérvényezte a hazatelepülését, amire végül is engedélyt kapott. 
Itthon Moszkva mellett Szevasztopolról mesélt a legszívesebben, amely 
város valamiért igen mélyen égett bele az emlékezetébe, és ennek kö-
szönhetően hamarosan már csak így köszöntek neki, ha belépett a mada-
rasi kocsmába: szevasz, Topol! Rajta maradt. Ami pedig a nyakba pisálást 
illeti: igaz volt. Tényleg Leandró négyéves korában történt a Bodzai-ház 
kertjében, amikor a forró nyárban a gyerekeket amúgy nagyon kedvelő 
balzsamozó óvatlanul dinnyezabálás után vette nyakba, és lovacskáztatta 
a pici kölköt.

– De miért Lenin, Topol bá’, azt mondja meg! –  méltatlankodott Le-
andró.

– Mérhetetlen nagy titkot cipelek én, gyerekem – kezdte Topol bácsi. 
– A szovjet időkben nem volt szabad erről beszélni, mikor hazajöttem, 
még egy nyilatkozatot is alá kellett írnom. Az az igazság, hogy nagyapa 
részt vett Lenin elvtárs balzsamozásában, és a későbbiekben is benne ma-
radt a csoportban, amely a tartalék testeket előállította.

– Tartalék testeket? – kerekedett el most Dzsúlió szeme.
– Hát gyerekeim, gondolom, azt ti sem feltételeztétek, hogy majd’ ki-

lencven éve az igazi Lenin fekszik a mauzóleumban…
– Szerbiában mindenki így hiszi – közölte Dzsúlió.
– Azért tart itt Európa, drága gyerekem.
– De a Róza nénit miért kellett? – akadékoskodott tovább Leandró.
– Nagyapám így adta tovább a mesterséget. A mi családunkban akár-

hányszor hozzákezdünk, valahogy a végén mindig Lenin sikerül.
– Az nem lehet – erősködött Leandró. – Emlékszem, gyerekkorom-

ban is balzsamozott Madarason, de soha senki nem hasonlított Leninre.
– Mind hasonlított, Sanyikám. Csak a szovjet időkben nem vertük 

nagy dobra az ilyesmit. Meg nem is merte senki szóvá tenni.
Leandró kővé dermedve meredt maga elé.
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– Ez azt jelenti, Topol bá’, hogy a madarasi temetőben fekszik vagy 
három tucat Lenin?

– Ne is törődj vele, Sanyikám – legyintett az öreg. – Mi ez ahhoz ké-
pest, hogy a reggeli távolsági busz zombikat, vámpírokat meg kurvákat 
visz az iskola felé!

– Most nézem, hogy a drága Róza néni egy műtős kocsira van felfek-
tetve – vágott közbe Dzsúlió.

– Arra – bólintott a balzsamozó. – Rendes ravatalra nem tellett. Ezt az 
esztékában a szülészetről adták kölcsön.

– Nagyszerű! – jelentette ki Dzsúlió,és már oda is ugrott a hevenyé-
szett ravatal mellé. Megragadta, és a kijárat felé fordította a műtőágyat.

– Hová viszed a kicsikémet! – nyögött az öreg.
– Ne kiabáljon, tata! Előbb-utóbb úgyis eltemették volna – vetette oda 

Dzsúlió.
– Tata? Ezzel a bottal verek agyon, te…
De Topol bácsi hiába lengette a gumírozott végű alkalmatosságot Tóth 

Dzsúlió után, ahogyan hajdanán az ágyán fekvő idősebb Bodzai a fia felé, 
Dzsúlió már át is tolta a guruló alkalmatosságot a főbejáraton, és az idős 
balzsamozó annyit sem látott, amit a hétköznap olyan üres bácsalmási 
utcák népe: hogy Vlagyimir Iljics Lenin egy őt toló semmirekellővel ro-
bog a buszállomás felé, nyomukban egy harmadik alakkal, aki lihegve 
azt ordibálja: várj meg, ezt nem teheted, még egyszer nem húzol csőbe!

Bodzai Leandró azonban nem mondott, nem tudott igazat mondani: 
bizony, bement a csőbe ismét, mert nem tehetett mást. Ezen a forró júliusi 
napon Magyarország közvéleménye egy igen különös jelenségre lehetett 
volna figyelmes, ha a televíziós stábbal, amely a nevezett közvéleményt 
tudósíthatta volna, nem történik sajnálatos baleset. Megpróbáljuk leírni a 
látványt annak a férfiúnak a szemével, akit a környékbeliek – tekintettel a 
család vagyoni helyzetére – Földnélküli Jánosnak hívtak, és aki tekintettel 
erre a sajnálatos vagyoni helyzetre rendszerint már kora délelőtt igen italos 
állapotban járta körül az ismerősöket, meg azokat az idegeneket, akik va-
lamiféle alkalmi munkával láthatták el őt. Ahogyan ezen a napon is. Föld-
nélküli János kora délután egy csirkeólat javított ki valahol néhány nyomo-
rúságos ezresért, és most hazafelé igyekezett kerékpárján az 511-es úton, 
amikor olyasmire lett figyelmes, ami feltehetőleg sokat látott nagyapját is 
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alaposan megrendítette volna. Az 511-es út forró aszfaltján ugyanis maga 
Vlagyimir Iljics Lenin érkezett vele szemben egy szülészeti tolókocsin, azt 
pedig valamiféle farmeres szerecsenek kísértek, akik – érthetetlen okból 
– Angela Merkel német kancellár arcmását viselték a fehér pólójukon. A 
menet végén egy szörnyen öreg kisteherautó haladt oldalán a Roll jégkrém 
reklámjával. Földnélküli János ekkor döntötte el, hogy soha többé nem 
iszik, vagy ha mégis, legalább nem rekkenő hőségben.

Nem rökönyödött így meg egy középkorú úriember, aki leharcolt 
Volkswagen Golfjával hajtott szembe a tömeggel. A férfi egy szolgála-
ton kívüli rendőr volt, név szerint Rideg zászlós, aki a szabadság néhány 
napja alatt horgásztúrára vitte régi barátját, Gyökös őrmestert, amaz ott 
üldögélt az anyósülésen, és épp a következőt magyarázta:

– A lekváros fánk azért jobb, mert ha vaníliásat veszel ilyen melegben, 
akkor aggódhatsz, hogy megromlik-e. De a lekvár nem romlik meg.

A következő pillanatban mélyen elhallgatott, mert Rideg akkorát féke-
zett, hogy kis híján átrepültek a szélvédőn. Rideg előrántott az igazolvá-
nyát, amely arra engedett következtetni, hogy szolgálatba helyezte magát.

– Rendőrség! Mi ez itt, kérem? – szólította meg a sor elején álló An-
gela Merkel-pólóst, aki, mivel egy szót sem értett az egészből, arcán ször-
nyű riadalommal várakozott a folytatásra.

– Ez itt, kérem, a Gyomai Róza néni. Meghalt szegény – sietett előre 
Dzsúlió, aki a rendőr láttán készségesen pattant le a vezetőülésből.

– Rokon? – kérdezte Rideg zászlós hűvösen.
– Az övé – mutatott hátra Leandróra Dzsúlió.
– Nagyon emlékeztet valakire – nézegette a tolókocsira helyezett ha-

lott arcát a rendőr.
– Sokan ismerték – bólintott Dzsúlió.
– Á, milyen kedves nagynéni. Részvétem – szólt közbe joviálisan Gyö-

kös őrmester, aki ebben a pillanatban ért a helyszínre. Szavai hallatán 
Rideg még egyszer alaposan megvizsgálta a megboldogultat, de inkább 
nem szólt semmit. Gyökös viszont megjegyezte. – Egy ilyen kedves idős 
hölgy bizonyára nagyon szertett sütni.

– Igen, főleg fánkot – felelte Dzsúlió csípőből, anélkül, hogy tudta vol-
na, milyen húrokat pendít meg ezzel Gyökös őrmesternél. Amaz nagyot 
nyelt, de mielőtt megszólalt volna, Rideg közbevágott.
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– Tulajdonképpen hová viszik, kérem?
– Pestre – bólintott Dzsúlió. – Ez volt az utolsó kívánsága. Szerette 

volna, ha az övé lenne a világ leghosszabb gyászmenete. Bárki csatlakoz-
hat. Ezek a derék jó emberek már Bácsalmá óta kísérik.

Az Angela Merkel-pólósok semmit nem értettek a beszélgetésből, de 
amint Dzsúlió rájuk mutatott, elvigyorodtak, és készségesen bólogatni 
kezdtek.

– Nem gondolják, hogy a meleg esetleg… hogy is mondjam?… nem 
tesz jót neki?

– Be van balzsamozva. Kibírja – nyugtatta őket Dzsúlió.
– Rendben mehetnek – bólintott Rideg. – Rendőri felvezetést sajnos 

nem tudok adni, de ha felmennek az autópályára, a leálló sávot használ-
ják, és okvetlenül tegyék ki a kocsira az elakadást jelző háromszöget.

– Úgy lesz – intett Dzsúlió a lestrapált Golf után.
A balkáni kalandor természetesen már nem hallhatta, amint Rideg 

zászlós az ütött-kopott Golfban, némi tűnődés után megjegyezte társának:
– Látod, milyen fura ez a keleti kultúra? Ezek az arabok, vagy mik, 

fehérben búcsúztatják a halottat. Biztos a sivatag miatt van ez is.
Gyökös erre csak annyit felelt:
– Ahogy ott hevert, az a benyomásom támadt, hogy a farsangi fánk 

lehetett a specialitása. Mint az én nagyimnak.
A menet közben halad, amint a szekér a költő versében. Elhagyta az 

511-es út körforgalmát, és már az 51-es úton araszolt komótosan, amikor 
– honnan, honnan nem – előtte termett a közmédia  közvetítő stábja. A 
közvetítőkocsi a menet előtt gurult, annak ütemében, rajta a kameraman 
és a teljes technikai személyzet, egy riporternő pedig a kocsi és Vlagyi-
mir Iljics közé ékelte be magát. A riporter megkapta a jelet az élő adásra, 
bejelentkezett, majd egy jól megfogalmazott kérdést tett fel a Lenint toló 
első Merkel-pólósnak. Amaz előbb furcsán nézett, majd lesunyta a fejét, 
és menetelt tovább. A riporternő így járt a körülötte álló bangladesiekkel 
is, ezért kínjában – közben valami összekötő szöveget kántálva – hátra 
rohant a kisteherautóig, és szerencsétlenségére épp Bodzai Leandó olda-
lán nyomta be a mikrofont a nyitott ablakon.

Nem tudhatta, mert kevesen tudták, hogy Bodzai Leandró rettegett 
a mikrofontól. Egészen prózai oka volt ennek. Talán harmadikos vagy 
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negyedikes lehetett, amikor egy iskolai eseményen az osztály néhány vá-
logatott tagjával – osztályfőni vezérlettel – előadták a Csoszogi, az öreg 
suszter című olvasmányt. Maga Leandró alakította Csoszogit, és szépen 
meg is tanulta a szerepét, ám az utolsó percben közbe jött valami, mert 
minden iskolai ünnepségen közbe jön valami. A ceremónia hangosítá-
sáért felelős fizika tanár – becenevén Pöttyös Lambda, merthogy gyak-
ran borított arcát valamiféle ekcéma – úgy ítélte meg, hogy a szereplők 
nem tudják mégsem teleordítani rendesen a tömött torna termet, ezért 
mikrofont rakatott a főbb karakterek elé. Aminek következtében aztán a 
próbákon még mikrofon nélkül gyakoroló Csoszogi keze eltévedt, és a 
suszterkalapácsával akkorát vert a mikrofonra, hogy az állvány összedőlt, 
a hangszórók pedig gerjedni kezdtek. De ez semmi! Leandró mindet-
től annyira megrettent, hogy felszökkent, menteni próbálta a menthetőt, 
és így levert még két másik mikrofont is. Az eset mélyen tudatalattijába 
rögzült, és attól fogva – hiába vers- és prózamondó képessége – min-
den ünnepségen volt valami gond a mikrofonjával. Végül, miután egy 
november 7-i ünnepségen, amellyel az iskolát patronáló gyárban léptek 
fel, amikor a szavalókórus az Auróra cirkáló dicsőségét hirdetve ahhoz a 
részhez ért, hogy „és lila derengés ömlött széjjel”, Leandró valahogy rosz-
szul mozdult, és a mikrofonja olyasféle elektronikus zörejt közvetített a 
hangszórók felé, amelyet mindenki egyértelműen egy gigantikus szellen-
tésnek érzékelt. Csak az osztályfőnök mozgalmi múltjának volt köszön-
hető, hogy mindezt nem tekintették provokációnak. Ügy nem lett belőle, 
de az ifjú Bodzai nem szerepelhetett többet ünnepségeken.

Na most mindezen emlékek sejlettek fel Leandró tudatalattijából, 
amikor a riporternő elé tolta a mikrofont. Hősünk megpróbált felnőtt 
ember módjára viselkedni, de nem sikerült.

– Várjon, kiszállok – mondta előzékenyen, ám a kinyitott ajtóval egy-
szerűn mellbe taszajtotta a televíziós újságírót, aki a következő másodperc-
ben csinos lábaival kalimpálva fetrengett az útszélen. Ezen viszont annyira 
elnevette magát a kameraman, hogy leesett az állványról, és mire felesz-
mélt volna, a meglepődött bangladesiek már a torkára tolták Vlagyimir 
Iljics tolókocsiját. Szerencsére az adásrendező észen volt, így a közmédia 
nézői pillanatok múltán már az ősi balatoni halászat érdekességeiről szóló 
riportfilmben merülhettek el, és el is feledkeztek a sajnálatos incidensről.
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Csak Lenadró érezte szörnyen lesújtva magát. Ő még akkor is ott állt 
kővé dermedten az út mellett, amikor a stáb már rég eltűnt, a menet pedig 
tovább indult. Dzsúliónak úgy kellett őt feltolnia a kisteherautó ülésébe.
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Negyedik fejezet
Amelyben vártalanul fölbukkannak a Krecsovics fivérek, és rögtön balhéba keverednek 
egy nyugdíjas professzorral. A történet nem várt fordulatot vesz, amikor a Krecsovicsok 
Kiskőrös után elkötnek egy furgont és találnak benne egy Facebookképes mobiltelefont.

Éppen ebben a kényes pillanatban következett be az a fájdalmas ese-
mény, amely a tragédiák cunamiját zúdította rá a minden incidens 

dacára azért – valljuk be – békésen cammogó társaságra. Ha hinnénk a 
véletlenben, azt mondanánk, ez is az ő műve volt: játszásiból vagy egyéb 
szeszélyből úgy keverte-kavarta a szálakat, hogy ez a tévés balhé Baja-
szentistvántól alig egy köpésnyire következzen be, ahol pedig ez idő táj-
ban két olyan félelmetes gazfickó várt a menetre, akikhez képest a parla-
menti képviselők közönséges pólyás babák.

Nem volna elegáns, ha továbbra is elhallgatnánk az Olvasó elől, ki volt 
ez a két briganti, de gyanítjuk, hogy ezt az Olvasó nélkülünk is pontosan 
tudja: a két hurkástarkójú Krecsovics fivér várakozott harci állásban az 
511-esnek azon a pontján, ahol az út kétfelé ágazik. Egyik része az eredeti 
jelzését megtartva továbbhalad Bajaszentistván mellett, hogy majdan 51-
essé szelídülve folytatódjon Érsekcsanád irányában, a másik ága 551-re 
váltva nemes egyszerűséggel keresztülverekszi magát a festői falucskán, 
hogy annak túlsó szélén beleolvadjon a Duna-híd felé mutató 55-ösbe.

A kérdés innentől az, hogy a Krecsovicsok hogyan keveredetek ide, és 
mit forgattak a fejükben? A harcedzett Olvasónak talán erre is van tippje, 
de az nem lehet más, mint téves. Így hát nemes feladatunk – ami egyben 
kötelességünk is –, hogy lerántsuk a leplet a teljes, és nem csekély mér-
tékben félelmetes igazságról.

Emlékezzünk csak: ott váltunk el a Krecsovicsoktól, amikor Buda-
pesten bosszút esküdve vonatra szálltak, hogy Kiskunhalas majd pedig 
Bácsalmás közbeiktatásával Madarason kössenek ki. Azt tervezték, iro-
dalmi idézetekkel és nyesett pofonokkal csikarják ki a helyiekből a szá-
mukra egyetlen fontos információt, amely szabad fordításban valahogy 
így hangzik: hol van most az a Tóth Dzsúlió, aki miatt majd’ tíz éve ren-
dőrkézre kerültek, és aki miatt hosszú időt töltöttek el napfénymentes 
környezetben. Azt nem tartották fontosnak a madarasiak orrára kötni, 
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miért annyira fontos számukra ez a férfiú, de mi ugyebár tudjuk, hogy 
a sokadik ok a kedves hugicájuk másállapotba hozása volt, és egy ilyen 
cselekményre a Balkánon ugyebár nehezebben borul fátyol, mint egy ki-
adós népirtásra.

A két Krecsovics tehát szabályszerűen fölszállt a vonatra, kényelembe 
helyezte magát, és szótlan magányba burkolózott. A vonat pedig a szoká-
sos forgatókönyv szerint elindult: előbb egy apró rándítás, aztán a kere-
kek ritmusos csattogása, majd az a békés ringatózás következett, ami az 
utasembert vagy szendergésre, vagy evésre csábítja. A Krecsovicsok nem 
hoztak magukkal elemózsiát, de szerencsétlenségükre velük szemben le-
telepedett egy anyuka a kisfiával.

Nem lehetett tudni, honnan jöttek és hová igyekeztek, ám az anyuka 
egy idő múlva egy újságpapírba csomagolt zsemlét vett elő, és miután 
lehámozta róla a borítást, az ennivalót odaadta a fiacskájának. A gyerek 
jó étvággyal belemart a felvágottal, sajttal, salátával és paradicsomkari-
kákkal vastagított zsemlébe, a papír pedig leesett a padlóra. Krecsovics 
Szvetozár a böriben tanult előzékenységgel lehajolt a papirosért, de mi-
előtt még visszaadhatta volna az anyukának, észrevette, hogy az bizony a 
legutóbbi ÉS-ből való. Mint végzett irodalmár, mohó érdeklődéssel vetet-
te rá magát. Egy érdekes cikket talált arról, hogy a jelenleg regnáló kor-
mány galád módon keresztbe tesz az emberi jogok migránsok képében 
történő szabad áramlásának. Szvetozár több stilisztikai és szemiotikai hi-
bát is fölfedezett a szövegben, és ezt halkan meg is említette az öccsének.

Talán, ha ezt nem teszi meg, ezen a ponton vége van ennek a regény-
nek, de úgy tűnik, nem beszélt elég halkan, vagy a mögöttük ülő öregúr-
nak radarfüle volt. Azt történt ugyanis, hogy a bácsi átszólt az üléstámla 
fölött:

– Pardon fiatalember! Ne vegye tolakodásnak, de hallottam az imént 
tett epés megjegyzését. Nem tudom, ön honnan, hová igyekszik, és mi-
lyen a politikai beállítottsága, de azt a cikket, amelyre hivatkozik én is 
olvastam. Minden szava igaz. Ha megbocsát, Tóth Eduárd vagyok, nyu-
galmazott egyetemi tanár…

A két Krecsovics úgy rándult meg, mintha egyenként és egyszerre 
nyomták volna bele a véknyukba a balkáni népek rettegett szúrófegyve-
rét, a csakiját.
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Ez a név: Tóth, úgy fútta le róluk az elmúlt nyolc év – a magyar olvasó 
előtt ugye nem ismeretlen az „elmúltnyolcévezés” fogalma? – rozsdapik-
kelyes borítását, mint egy nebraskai tornádó a gyepről a léckerítést. Föl-
pattantak, s megfordulva rápirítottak az öregre:

– Azt monda minden szava igaz?! És a rengeteg stílustörés, a képzava-
rok tömege, a miegymások megszámlálhatatlan sokasága?

– Nézzék uraim, én fütyülök a formai hiányosságokra. Mi tagadás: 
nem is érdekelnek. Egyedül a jelenség számít: jönnek ezek a szerencsét-
lenek, és mi kormány szinten megtagadjuk tőlük a segítséget. Pedig ezek 
is érző emberek, akik csak olyan nyugodt életet akarnak, mint én vagy 
önök, vagy bárki más.

– Tévedés: mi egyáltalán nem akarunk nyugodt életet! – jelentette ki 
Krecsovics Szvetozár kategorikusan.

– Az irodalom kedves uram, nem más, mint háború. Harc a betűk-
kel, a vadállatként tomboló és a megírás elől minduntalan kitérő témá-
val, a kritikával, az ellenvéleménnyel – tette hozzá Krecsovics Dragoljub 
ugyancsak kategorikusan.

– No ez azért túlzás – tápászkodott föl üléséből Tóth Eduárd. Ma-
gabiztosak és fölényesnek tűnt, akár Clint Eastwood a Jó, a Rossz és a 
Csúfban. – Az irodalomról nekem is van némi fogalmam, nem hiába 
foglalkoztam vele vagy ötven éven keresztül. Ilyen határozottan állást 
foglalni csak olyan sarlatánok szoktak, mint amilyen az olcsó bölcsessé-
geivel nagy tömegeket megmozgatni képes Paolo Coelho.

A vita kezdett elfajulni. Egyre hangosabban győzködték egymást, sőt, 
már kisebb már lökdösődésre is sor került. Az anyuka riadtan szorította 
magához tízéves forma gyerekét, akinek ekkor már annyira lefelé görbült 
a szája, hogy képtelen volt újabb harapást ejteni a csupán negyedéig el-
fogyasztott zsemléjén. A kupéban egymás után emelkedtek föl a fejek, és 
fordultak a vitatkozók felé.

Talán ha az öreg Tóth ezen a ponton észreveszi, hogy ez a két túlfejlett 
alak a börtönviseltség külsérelmi jegyeit cipeli magán, nem úgy folyta-
tódik a történet, ahogy – regényünk pedig a békés eseménytelenségbe 
cuppanva egy madarasi faluriporttal véget ér –, ám ő a terebélyességüket 
egyértelműen az értelmiségi lét következményeinek hitte. Ha valaki, hát 
ő aztán tudta, mekkora súlyfölösleget jelent az, ha az ember kompara-
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tisztikával foglalkozik. A rengeteg ücsörgés, a sok kávé, cigaretta, nasi 
csak úgy vonzza a kilókat. Ez a két ürge is ennek lehetett az áldozata, bár 
a vonásaik azért nem voltak éppen irodalmiak. Az egyiknek széles heg 
futott végig a homlokán – talán a túlfeszített kutatómunka miatt elbó-
biskolva lefejelte a klaviatúrát –, a másiknak az állán díszelgett egy rózsa 
alakú forradásnyom, amit szintén meg lehetett irodalmilag magyarázni. 
Ezért a derék öregúr folytatta, sőt, olyan témát pendített meg, amellyel – 
nyugodtan kijelenthetjük – rátévedt az aknamezőre.

– Na és Lőwy Árpádról mi a véleményük, nagyokosok? – tette föl az 
egyértelműen provokatív kérdést.

A Krecsovicsok azonnal vették a lapot. Amikor még csak barátkoztak 
a magyar nyelvvel, és annak nehézségei miatt elhagyta őket a béketűrés, 
Lőwy Toldija adta vissza a hitüket meg a reménységüket. Volt egy cel-
latársuk – nem unió kompatibilis macskatartásért két és fél évet kapott 
jogerősen –, aki fejből tudta e remekmű mind a hatvanvalahány verssza-
kát. Szomorú, bágyadt cellaestéken, amikor a rabtársaság csak úgy magá-
ba mélyedve tűnődik az élet reménytelenségén, ez az alak lekuporodott 
a fal tövébe, s mintha valami mantrát mondogatna, elszavalta az egész 
hőskölteményt, amely ezzel az előhanggal kezdődik:

 
Egy krónikás írja, mit szemével látott:
Jókedvében egyszer hét megyét meghágott…
Malomkövet zúz szét iszonyú dorongja,
Melynek dajna álom szederjes korongja.

 
– Nagyon sokra tartjuk Lőwy Árpádot és munkásságát! – hajolt köze-

lebb Tóth Eduárdhoz Krecsovics Szvetozár. – És aki rosszat mer rá mon-
dani, velünk gyűlik meg a baja, de nem irodalmilag!

– Vegye le rólam a mancsát, uram! – pökhendiskedett az idős tanár. 
– Én a szocialista munka hőse vagyok, aranykatedra-díjas pedagógus! 
Velem nem lehet ilyen hangon beszélni, pláne szakmailag! Lőwy pedig 
egy szemenszedett dilettáns!

Ami ezután következett, az nem ide, hanem a CNN világhíradóba 
kívánkozik. Krecsovics Szvetozár előbb egy szerb parasztpofonnal az 
egészségügyi határérték fölé tolta a vérkeringést Tóth professzor orcá-
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jában, majd belelökte utas szomszédja, egy vérnyomásos kinézetű em-
ber ölébe, aki ettől a plusz tehertől öblöset szellentett. Mivel ezzel szinte 
egyidejűleg lépett be a kupéba a kalauz és a vele együtt járőröző polgári 
rendfenntartó szerv, a Krecsovicsok irodalmi érdeklődésüket azonnal fe-
léjük fordították.

A szemtanúk szavahihető beszámolói szerint pillanatokon belül egész 
csinos kis verekedés keletkezett azon a szűk helyen, amelyben egészen 
meglepő módon a megpofozott Tóth Eduárd bácsi kerekedett ki győzte-
sen. Azt ugyanis elfelejtettük megemlíteni, hogy amióta nyugdíjba vonult, 
lelkes tagjává vált a Dél-Alföldi Steven Seagal Takewondo Klubnak. Éppen 
a vonaton történt incidens előtti héten kapta és védte meg a pepita övét. 
Szakdolgozatának címe: „A verekedés irodalmi aspektusai, különös tekin-
tettel a szűk belsejű járművekre”. Frissen szerzett tudását olyan elementáris 
erővel vetette be a teljesen meglepett Krecsovicsok ellen, hogy azok többet 
gurultak a kabin padlóján, mint az utasok kosarából kiszóródott nyári pi-
ros almák. Végül Krecsovics Szvetozár egy szusszanásnyi ütlegszünetet ki-
használva meghúzta a vészféket, úgyhogy a vonatból kiugorva mindketten 
belevethették magukat a végeláthatatlan napraforgómezőkbe.

Mindez nem sokkal Kiskőrös előtt történt, és bár miután levegőhöz 
jutottak, komolyan megfordult a fejükben, hogy fölkeresik Petőfi szülő-
házát és egy perc néma főhajlítással adóznak a János vitéz szerzője előtt, 
inkább egy útszéli furgon felé terelték a figyelmüket. A kocsi gazdája jó 
kétszáz méterrel beljebb gyanútlanul kapálgatta a mángoldot.

Krecsovics Dragoljub – kettejük közül ő volt a műszaki zseni – vala-
milyen ősi szláv ösztönnel gond nélkül beröffentette a járgányt, amiben 
egyéb haszontalanságok mellett a gazda okostelefonját is megtalálták. És 
itt a fordulat, ami szinte már a hihetetlennel határos: a gazda rajta feled-
kezett a Facebookon, amit Szvetozár azonnal nézegetni kezdett. Hamar 
rábukkant egy bejegyzésre, amelyben ennek a kapás embernek valaki 
megüzente, hogy Bácsalmásról az a tojástartós Bodzai gyerek, aki a kör-
nyéken préselt papíráruval seftel, és aki nem utolsó sorban több százezer 
forinttal tartozik a telefon gazdájának, cimborájával, a szintén hírhedt 
Tóth Dzsulióval a fejébe vette, hogy kialakítja a világ leghosszabb gyász-
menetét. Most éppen az 511-es úton nyomulnak Bajaszentistván felé, 
úgyhogy, ha siet, még utolérheti őket.
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Ebből az egészből egyértelműen kitűnik, hogy a mobiltelefont, csak-
úgy, mint a kutyát, soha nem szabad magára hagyni. Ha ez az alak, aki 
a Facebook accountja szerint a Kintornás Pál névre hallgatott, legalább 
a zsebébe teszi az eszközét, biztosan észreveszi, amikor megpittyen az 
új üzenet, és a kapáját nagy ívben a semmibe hajítva rohan a furgon-
jába, hogy Bajaszentistvánon elkapja és tartozása megadására késztesse 
Leandrót. Ehelyett az történt, hogy a két Krecsovics késztette megállásra 
a járművet, méghozzá padlófékkel. Újból elolvasták ezt a hihetetlen üze-
netet, majd Soltvadkert előtt rákanyarodtak az 54-esre, és ahogy a csövön 
kifért repeszteni kezdtek Bajaszentistván felé.

A mezőgazdasági munkához szokott járgány sivalkodott az igény-
bevételtől, és Sükösdnél a vize is fölforrt, de mire kifújt volna belőle a 
fejpakolás, megérkeztek ahhoz a ponthoz, amit fentebb jeleztünk. Egy 
füvet kaszáló közmunkástól illedelmesen megkérdezték, látott-e errefelé 
valamilyen temetési menethez hasonló képződményt, és mivel határo-
zott nemleges választ kaptak, leheveredtek a frissen kaszált fűbe, pihenni.

Az idő telt és múlt, aztán pedig múlt és telt. Egyszer csak a távolban 
mintha valami sötét borulás jelent volna meg az úton. Krecsovics Szveto-
zár a testvére nyakába kapaszkodva hamisítatlan indiánnézéssel próbálta 
megfejteni a jelenséget.

– Ők azok? – kérdezte Dragoljub lentről, erőteljesen szuszogva 
(Szvetozár nem volt éppen két kiló).

– Nem tudom – mondta Szvetozár fentről. – A délibáb szétken min-
dent.

Most döbbentek rá, hogy ezt a magyar szót: délibáb mindez idáig csu-
pán irodalmi tanulmányaikból ismerték, de hogy pontosan hol, azt ha 
per pillanat toljagával verik őket agyon, akkor sem tudták volna meg-
mondani. Ám ez mindegy is volt, mert a sejtelmes, fátyolos hullámzás 
lassan formát öltött, és fokozatosan lemászott az égről a forróság miatt 
dunnahátként mozgó aszfaltra.

A sötét maszlagból fekete-fehér pontok lettek, és amikor Szvetozár le-
ugrott a testvére nyakából, már a pirinyó Angela Merkel szentképeket is 
látta a liliputi emberkéken feszülő ugyancsak liliputi méretű pólókon.

– Ők azok. Eljött a mi időnk – jelentette ki, és sátáni módon elvigyo-
rodott.
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Első intermezzo
Amelyben megtudhatjuk, mi történt azzal a férfival, akinek a Krecsovicsok ellopták a fur-
gonját. Előzetesként annyit azért elárulunk, hogy ez a történetünkbe teljesen véletlenül 
belecsöppenő, jámbor természetű férfi a lopásról feljelentést próbált tenni a rendőrségen, 
de balszerencséjére Rideg zászlóssal meg Gyökös őrmesterrel boronálta össze a sors.

A férfi, akit Kalotás Pálnak hívtak, izzadva gyűrögette Yale Univers-
ity feliratú baseballsapkáját a lakóhelye szerinti illetékes rendőrka-

pitányság szupermodern vallatószobájában, amelyet kb. két hónappal 
az események előtt adtak át nagy médiafelhajtás közepette. Az utóbbira 
az egykorvolt hatósági tyúkól – a rendőrség takarékossági okokból itt 
helyezte el a legénység élelmezését tojással ellátó szárnyasokat – átala-
kítására és felújítására kapott busás EU-s támogatás adott okot. Leg-
alább ekkora szerepet játszott az is, hogy a Brüsszelből kapott lóvét a 
kormány – a Magyar Embereknek Magyar Vallatót program keretében 
– még egy csinos összeggel is megfejelte. A rendőrség épületéhez csat-
lakozó rozzant tákolmányból így lett osztályon felüli vallatóintézmény, 
amely magán viselte a 21-ik századi európai vallatási trend minden hív-
ságát.

A szocialista időkben rendszeresített ilyen jellegű, mord betonho-
dályokkal ellentétben ez már egy higiénikus, egészen a mennyezetig 
kicsempézett létesítmény volt, amelyben a régi krimikből megszokott 
kellékek – a rozoga asztal, a delikvens arcába fordítható lámpa, az ócska 
kikérdezőszék, a vallomás rögzítésére alkalmas írógép és a csikkekkel pú-
pozásig megpakolt hamutartó – teljesen hiányoztak. Helyettük az ízléses 
minimalizmus jegyében megalkotott, a padlóba kitéphetetlenül becsava-
rozott, rozsdamentes acélasztal, kényelmes párnázott kérdező szék, ener-
giatakarékos és szembarát LED-izzóval világító asztali lámpa, no meg 
szélessávú internetkapcsolattal rendelkező, kávé- és testnedvbarát laptop 
állt a vallatótiszt rendelkezésére.

Rideg zászlós és Gyökös őrmester ide zsuppolták be a kapitányság-
ra gépkocsilopást bejelenteni érkezett Kalotás Pált. Részint azért, mert 
igencsak birizgálták a feneküket a giliszták, hogy jó lenne már végre ki-
próbálni ezt az izét, ha már van, részint, mert a főnökük ukázba adta, 
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hogy ebben a kiismerhetetlen migránshelyzetben mindenki gyanús, aki 
valamilyen bagatell ügyben belép a kapitányság épületébe.

A műveletet pontosan úgy kezdték, ahogy a hollywoodi filmekben 
látták: bezárták Kalotást a vallatóba, majd átvonultak a törhetetlen és 
hangszigetelt tükör mögötti kényelmes, légkondicionált megfigyelő ál-
lásba. Mivel éppen annak volt az ideje, meguzsonnáztak, megkávéztak, 
majd az EU-s pénzekből biztosított puha, magastámlás bőrfotőjökben 
szundítottak egy kicsit. Már esteledett, amikor föleszméltek, hogy tán az 
őrizetessel is kéne valamit kezdeni.

Kalotás ekkor már órák óta őrjöngött a tehetetlenséggel vegyített 
magányában. Bár nem igazán értette, mi ez a procedúra, egy darabig 
türelmesen várakozott, de ahogy múltak a percek, úgy vált egyre nyug-
talanabbá. Amikor pedig észrevette, hogy a rozsdamentes acéllal borí-
tott nehéz vasajtót valaki rázárta, szinte pánikba esett. Hiába döröm-
bölt, kiáltozott, nem ért semmit. Úgy másfél óra múlva, állapotában 
törvényszerűen bekövetkezett az a letargia, amelyből a pszichológusok 
könyvtárnyi irodalmat hordtak össze. Arról is számtalan értekezés lé-
tezik, hogy ez a stádiumot hamar fölváltja az elementáris erővel kitörő 
dühroham. Ez alól Kalotás Pál sem volt kivétel: fölkapta a széket és 
hozzávágta a tükörhöz, de az még csak meg se rezzent. Ráadásul a szék 
is törhetetlennek bizonyult, mert bár Kalotás őrjöngő tombolásában 
szinte csomót kötött a lábaiból, azok olyan gyorsan kirúgták magukat 
és visszanyerték eredeti alakjukat, mintha gumiból lettek volna. Kalo-
tás nem tudhatta, hogy az EU egyik titkos projektjének tesztanyagával 
van dolga, a vallatószoba berendezéseit ugyanis a roswelli ufólátoga-
tás furcsán rugalmas anyagaiból nyert technológiai alapmintából fej-
lesztették. Még nem használták fel sehol, itt a magyar Alföld eldugott 
csücskében rendszeresítették először, arra építve, hogy az errefelé gya-
kori rongálások miatt ennek a spéci anyagnak keresve sem találhatná-
nak jobb tesztelési terepet.

Kalotás Pál csaknem másfél órán keresztül birkózott ezzel a szerb sus-
kavác esőkabáthoz hasonlóan ruganyos anyaggal, aminek következtében 
idegileg és fizikailag is kikészült. Amikor Rideg zászlós és Gyökös őr-
mester végre beméltóztatott hozzá látogatni, lila fejjel, mélán maga elé 
bámulva ücsörgött az egyik sarokban.
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– Szóval azt állítja, ellopták az autóját, miközben a mángoldot kapál-
ta… – böngészgette Rideg zászlós a magával hozott papírlapot.

– Igen, ezt állítom – bólogatott Kalotás egy óramű mechanikusságával.
– A dolog teljesen egyértelmű: néhány csordától elszabadult migráns 

lecsapott az őrizetlenül hagyott gépjárműre és magáévá tette – szólt köz-
be Gyökös őrmester kissé tudálékosan. Rideg zászlós rosszallóan nézett 
a kollégájára.

– A tényállás ennél valamivel bonyolultabb – jelentette ki. – Vegyük, 
például ezt a mángold dolgot…

Kalotásba egy szemvillanás alatt visszaköltözött az élet.
– Mi bajuk a mángolddal!?
– Az égvilágon semmi – adta az ártatlant Rideg zászlós. – Legalábbis 

azonkívül, hogy ezen a vidéken nem őshonos.
– Na és! – vonta meg a vállát Kalotás. – Mi köze ennek ahhoz, hogy 

ellopták a furgonomat?!
– A furgona most mellékes – tenyerelt rá az asztal hűs acéllapjára 

Gyökös őrmester. – Maradjunk a témánál: miért éppen a mángoldot ka-
pálta, jóember?

– Mert azt vetettem!  – tápászkodott föl a sarokból Kalotás. – Ha ana-
nászültetvényem lenne, azt kapálgatnám veszettül! De nem arra kaptam 
EU-s támogatást, hanem erre a kurva mángoldra!

A két egyenruhás összenézett. Régi motorosok voltak ebben a szak-
mában, rögtön megfogták a szagot, ha az belebújt az orrukba. És itt most 
pontosan ez történt: valami nem stimmelt ezzel az üggyel. Itt volt egy 
ürge, aki mángoldot kapált, miközben a rendes magyar emberek mind 
egy szálig répát, retket, búzát vagy köpölyét termesztettek. Az EU-s tá-
mogatás lehetett a titok nyitja: akármibe mertek volna fogadni, hogy ez 
az ürge elsíbolt egy csomó brüsszeli lóvét, sőt, lehet, hogy az a mángold-
mező nem is az, aminek látszik, hanem egy nagy, büdös korrupciós fé-
szek. Már a neve is problémás, benne van az, hogy „gold”. Ez angolul 
aranyat jelent!

– Na és mire jó ez az izé… mángold? – birizgálta a laptop gombjait 
Gyökös őrmester, úgy téve, mintha jegyzetelne.

– Mit tudom én? De nem is érdekel! – ingerkedett Kalpotás. – Nekem 
csak az vele a dolgom, hogy fölszedjem és átadjam a termékbeszedőnek. 



36

Hálózatban dolgozunk: jön a német termékbeszedő, és elviszi a búsba. 
Felőlem akár a Dunába is beleboríthatja azután, hogy megkaptam tőle az 
átvételi elismervényt.

– Amit aztán továbbít valakinek, nemde bár? – mondta az őrmester 
olyan hanghordozással, amelyről a rutinos tévénézők azonnal fölismer-
ték volna Columbo hadnagy modorát.

– Még szép!! – tárta szét a karját az őstermelő. – Azonnal továbbadom 
a körzeti képviseletnek, hogy iktassák, mert csak eztán várhatom a lóvét. 
És mindezt azon az átkozott furgonon, amit most elloptak! Ebbe helyez-
tem be a méltóságos fenekem, hogy elvigyem azt a vacak papirost a vacak 
átvevőnek, hogy megkapjam érte a vacak pénzemet!!

– Fegyelmezze magát az úr, mert a végén még bajba kerül! – adta a 
szigorút Rideg zászlós. – Ott tartottunk, hogy a mángold…

– Szálljanak már le rólam ezzel a mángolddal!!! – hajította félre az 
51-es körzeti technológián alapuló vallatószéket Kalotás, hogy az a falon 
csattant. – A kocsimmal foglalkozzanak, merthogy ellopták, értik?! El-
lop-ták! Az orrom elől! Mi ez, ha nem bűntény?!

– Azt majd mi mondjuk meg, hogy mi a bűntény – igazította meg a 
derékszíját Rideg zászlós, egy laza oldalpillantással konstatálva, hogy az 
összevissza görbült vallatószék lassan négy lábra áll, a helyükre igazítja 
csáléra álló alkatrészeit, majd kényelmesen visszasétál az eredeti helyére.

– És most haljuk: magán kívül tud még valaki erről a dologról? – vette 
át a szót Gyökös őrmester.

– Én vagyok magamon kívül! – kiabált Kalotás, és megint falhoz csap-
ta a széket, és mert az ismét lábra állt, odarohanva ugrálni kezdett rajta. 
– Majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaz, meg hogy ki az erősebb!

A szék mindezt méla közönnyel vette tudomásul. Hagyta, hogy az ős-
termelő kitombolja magát, aztán szépen, lassan, de angyali nyugalommal 
újra fölvette az eredeti alakját. Kalotás a földhöz csapta Yale University 
föliratú baseball sapkáját, letépte magáról az inget, aztán levette mind 
a két poros bocskorát és az egyiket Gyökös őrmester, a másikat Rideg 
zászlós irányába hajította.

Ha kevéssel is, de elvétette a célt. A két lábbeli hangos puffanással 
csapódott a törhetetlen tükörhöz, majd alázatos önmegadással lecsusz-
szant a fal tövébe.
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– Ugye, te is azt mondod, hogy ez már hatóság elleni erőszak? – for-
dult ekkor Rideg zászlós Gyökös őrmesterhez.

– Abszolúte – bólintott az őrmester, és lecsatolta övéről a szintén EU-s 
támogatásból szerzett mágneses sokkolót. – Te tudod, hogy kell ezt az 
izét használni?

– Azt a kék gombot kell megnyomni.
– Nem a pirosat?
– A kéket! Fönt van a YouTube-on.
– De talán mégis a pirosat…
– Add már ide! – ragadta ki a zászlós az őrmester kezéből a futuriszti-

kus eszközt, és megnyomta rajta a kék gombot.
A következő pillanatban az ultramodern, alien-technológiás vallató-

szék darabjaira hullott.
– Talán mégis a pirosat kellett volna? – vakarózott a zászlós, aztán a 

régi, jól bevált módszer szerint megbilincselte az üres tekintettel maga elé 
bámuló Kalotást, és a kollégája segítségével áttámogatta a jóval egysze-
rűbb, parasztosabb berendezésű vizsgálati zárkába.
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Ötödik fejezet
Amelyben megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor kiderül, hogy Lenin elvtárs örökkévaló-
sága csupán illúzió, és amikor ez a fölismerés egy nyugtalanító rejtély formájában nyeri el 
a kibontakozását. A dolog eszenciáját persze az adja meg, ha mindez fejveszett menekülés 
közben tör rá az emberre, ahogy Dzsúlió és Leandró esetében.

 

Tóth Dzsúlió gondolataiba merülve kuporgott a furgon kormányá-
nál. Mellette, az anyósülésen Bodzai Lenadró ugyanezt tette. Dzsú-

lió barátunk azon tűnődött, hogy most végre eljut majd Berlinbe, ahová 
mindig is szeretett volna ellátogatni. Gazdag emberként, natürlicht. Mi 
tagadás, nem volt egy empatikus egyéniség, de ha nem az üzleten törte 
a fejét, azért eszébe jutott néha az a réges-régi dolog ott, a szüreti bálon. 
Nem akart ő rosszat Szvetlanának, talán még szerette is, csak mielőtt ezt 
kifejthette volna, kissé elfajultak a dolgok. Azt már harmadkézből hallot-
ta, hogy Szvetlana Berlinben él a fiával, aki az ő fia is.

Bodzai Leandró ábrándképei, misztikus kapcsolódással, ugyanebbe 
az irányba vezettek. Ő sem járt még Berlinben, de a friss kecsketej ivá-
sa után kötelezően jelentkező szélgörcsnél is világosabban érezte, hogy 
muszáj lesz odalátogatnia. Hiába mondta neki mindenki, aki ismerte 
mind a kettőjüket, hogy náluk különbözőbb embereket még nem ta-
szajtott egymás útjába a sors – Anna művész volt, Leandró pedig egy 
elfuserált álmodozó –, Sándorunk még nem adta fel teljesen a reményt. 
Azt sem fogadta el, pedig ez volt a racionális magyarázat, hogy akkor ré-
gen csak azért vágódhatott be Annánál, mert éppen egy súlyos csalódás 
keserveit viselte, és a nők ilyenkor olyanok, mint az ostromlott vár falak 
meg árkok nélkül.

A furgon ezalatt lépésben araszolgatott a Bajszentistván felé, ráadá-
sul hangtalanul, ami cseppet sem furcsa, merthogy a nagy sietségben 
nem jutott idő a megjavítására. A gyászolók végeláthatatlan vonata tol-
ta maga előtt, a művelet magától értetődő természetességével. A jöve-
vények a cseppet sem könnyű munkát zokszó nélkül végezték – hogy 
valami fifikát vigyen a dologba, Dzsúlió időnként finoman rátaposott a 
fékre –, mert azt hitték, ez a magyarok gyászszertartásának a része. Azt 
viszont nem lenne ildomos elhallgatni, hogy váltott műszakban tolták a 
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szírek, az irániak, az irakiak, az afgánok, a bangladeshiek meg az egye-
sült afrikai unió (líbiaiak, nigériaiak, szudániak, Eritreából valók, stb.), 
mert minden egyes nép gyökeresen és kitéphetetlenül utálta a többi né-
pet, ezért nem akart keveredni vele. Ha éppen nem rajtuk volt a sor a 
kocsi tolásában, a menet végén szemet gyönyörködtető módon abriktol-
ták is egymást.

A menet ennek dacára egy szabványos falusi temetés tempójában nyo-
mult a hőségtől vibráló úton, amíg Dzsúlió föl nem fedezett két légypi-
szokméretű foltot előttük, az út közepén. Hunyorogva próbálta rátornáz-
tatni a látását erre a valamire, de csak annyit sikerült kivennie, hogy két, 
a Mátrixból ismert konfekcióöltönyös figura van ott. Rossz érzés szánkó-
zott végig a lapockáján.

– Nyúlj csak be a kesztyűtartóba, kiskomám, találsz ott egy szerb ka-
tonai messzelátót.

Leandró kinyitotta a kesztyűtartót, és rögtön az ölébe hullott egy ki 
tudja, mióta ott presvedő nejlonzacskó nyúlóssá rohadt tartalma. Un-
dorral söpörte le magáról a kulimászt, de amikor bekukucskált a tartóba, 
tényleg ott volt az ormótlan katonai messzelátó. Mielőtt odaadta volna 
Dzsúliónak, kíváncsiságból belenézett.

– Az a kacifántos kirelejzumát! – szakadt ki belőle a Bodzaiak tradici-
onális káromkodása. – Ők azok!

– A két félnótás zsernyák? A.. hogy is hívják őket? Rideg zászlós meg 
Gyökös őrmester?

– Nem a zsernyákok – mondta szárazon Leandró. – A barátaink vár-
nak bennünket, a szerbek. Hogy a csudába találhattak meg bennünket?

– Nekem az egész Szerbia a barátom, kivéve két alakot, aki per pillanat 
a sitten ül – mondta Dzsúlió kategorikusan, és kikapta Leandró kezéből 
a gukkert.

– Gyorsan tölts ki egy lottószelvényt, amíg tart ez a szerencsés szériád: 
pont az a két alak dekkol ott az úton, akivel nem ápolunk semmilyen 
cimboraságot, se te se én!

Dzsúlió kicsit tekert az élességen, aztán tövig berántotta kéziféket:
– A Krecsovicsok! – suttogta elfehéredve.
– Most mit csináljuk? Tegyünk úgy, mint az angolok az epsomi der-

bin, amikor rá se néznek azokra a brutálisan ronda női kalapokra?
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– Nem értem, miért beszélsz többes számban? – ingerkedett Dzsúlió. 
– Ha valakinek félni valója van, az egyes egyedül én vagyok. Miattam 
kerültek sittre.

– Na de én voltam a koronatanú!
A furgon mögül nekifeszülős, nyögdécselős zihálás hallatszott, meg 

valami idegen hangú, zavart kiabálás, amelyből egyikőjük sem értett egy 
szót sem. A gyászmenet nem értette, milyen rítus ez a durva leblokko-
lás, és mert aki a fél világot keresztülgyalogolja, ennél kisebb ok miatt 
is a belezőkéséért nyúl, egy szempillantás alatt zendülésszerű helyzet tá-
madt.

A fiúkat két csapás is fenyegette: szemből a Krecsovicsok, a hátuk mö-
gül pedig a kulturált libasorból mindinkább gombóccá összegyülemlő 
embertömeg. Dzsúlió érezte, hogy tennie kell valamit, különben úgy jár, 
mint az egyszeri juhász, akit a saját birkái téptek széjjel.

Kinyitotta az ajtót, és ahogy a torkán kifért, hátraordított:
– Border Patroooool! – és őszinte rémülettel a Krecsovicsok felé in-

tegetett.
Varázsszavak voltak ezek: a nők sivalkodni, a gyerekek óbégatni, a 

férfiak pedig allahozni kezdtek. Az imént még civilizált módon viselke-
dő népség úgy szaladt neki a kukoricásnak, mint az olasz vadászturisták 
kedvéért tenyészett és nagy tömegben szabadon engedett fácánfiókák, ha 
megérzik a szabadság illatát.

– Gyere, te mamlasz! – pattant ki Dzsúlió a fülkéből. – Mentsük, ami 
még menthető!

Azzal kicibálta Róza néni, azaz Lenin elvtárs múmiáját a kocsiból és a 
vállára véve utána iramodott a menekülőknek.

Leandró megbabonázva nézett utána, de Dzsúlió visszakiáltott:
– Ez a hulla mindkettőnk boldogságának a záloga. Menekült annyi 

van, mint a tetű, de bebalzsamozott Róza néni csak ez az egy. Nélküle 
pedig nincs lóvét termelő gyászmenet.

És ekkor bekövetkezett az, amire senki sem számított: Dzsúlió lába 
beleakadta egy tarack gyökerébe, amitől teljes hosszában hasra vágódott. 
Már az is idegborzoló volt, ahogy a hullát az eséskor nyert lendülettel 
gerelyként hajította el, ám ami ezután következett, az maga volt a téboly: 
Róza néni, azaz Lenin elvtárs bebalzsamozott holtteste elegáns ívben 
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a földhöz csapódott, és szó szerint fölrobbant. Millió apró gipszrepesz 
szállt szerteszét, megsemmisítve Topol bácsi mestermunkáját, amiről 
csak ekkor derült ki, hogy csupán átverés. A gipszborítás alatt ugyanis 
nem volt érdemi tartalom. Sem Róza néni teteme, sem Lenin elvtárs ma-
radványa nem került elő, csak egy összehajtogatott cetli.

A döbbenettől megkótyagosodott Dzsúlió a fenekén ülve, hitetlen-
kedve nézte, hogy Leandró fölveszi a földről ezt a papírost, kihajtogatja, 
majd fakó hangon azt mondja:

– Úgy tűnik, Pestre kell mennünk, a Fáy utcába.
 
A Krecsovics fivérek eközben mindenféle tekintetben emelkedetten 

várták, hogy a menet az ő szúrós balkáni szemük elé érjen: egyfelől igen 
magasra emelkedett bennünk a verekedés iránti kedv, másfelől – mert 
verekedésnél azért az hasznos – már előre jó magasra emelték öklüket, 
hogy ha majd sújtani kell, hát egyetlen pillanatot se veszítsenek. Meg 
kell említenünk, hogy harmadrészt – harci kedvük fokozására – néhány 
olyan verssort is elskandáltak egymásnak, mint például hogy „ide veled, 
régi kardunk”, tehát irodalmilag is igen magasra emelték a pillanatot.

No de szerencsére az úgy van, hogy Krecsovics tervez, Isten végez. 
Amint a gyászmenet tőlük úgy kétszáz méternyire hirtelen fölbomlott, 
sokatmondóan egymásra néztek.

– Nem – mondta Szvetozár.
– De – mondta Dragoljub.
A rövid taktikai megbeszélést követően megigazították lazává tett öl-

tözéküket, s mint két könyvbemutatóra igyekvő akadémikus, odasétáltak 
az árván maradt furgonhoz. Óvatosan átléptek a szétszórt marhamájk-
rémes dobozokon és csipszes zacskókon, majd egy laza pillantást vet-
ve a menekülőktől sustorgó napraforgómezőre, érdeklődésüket az úton 
maradt furgonra irányították. Szvetozár szuszogva betornázta magát a 
kormány mögé, de hiába tekergette a kulcsot, a motor nem indult. Dra-
goljub, a született műszaki zseni, ekkor fölnyitotta a motorház fedelét, 
és visszahelyezte a leesett gyertyakupakot a helyére. A kocsi ezután már 
maga volt a megtestesült engedelmesség. Szvetozár letesztelte, mennyire 
képes fölgyorsulni száz méteren, aztán kézifékkel 180 fokos fordulatot 
téve, Jánoshalma felé vette az irányt.
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Úgy kalkulált, hogy a szétszaladt migránscsapat előbb-utóbb egyesül-
ni fog, és az ilyesmire a lehető legalkalmasabb hely egy vasúti csomópont, 
ahol könnyedén, föltűnés nélkül föl tudnak szivárogni valamelyik teher- 
vagy személyszállító vonatra. Nekik, kettejüknek csak az volt a dolguk, 
hogy Jánoshalmán, a restiben rendeljenek két zaccos kávét – már ha a 
magyarok egyáltalán tudják, milyen az igazi kávé – és a jelenkori ma-
gyar irodalom kibontakozásának esélyein, meg egyéb hasznosságokon 
tűnődve bevárják, hogy a rengeteg bangladesi, szír, afgán, iraki, iráni és 
pakisztáni között végre föltűnik két világosabb arcbőrű figura.

Az elhatározást tett követte: a furgonnal minden különösebb gond 
nélkül megérkeztek Jánoshalmára, de mert közben eszükbe jutott, hogy 
a két üldözött talán fölismerheti a járművet, bedugták egy közeli, hasz-
nálaton kívüli tehénistállóba. Aztán megrendelték a kávéjukat – zaccosat 
természetesen nem kaptak – és vártak. A semmittevés perceiben Szveto-
zár egy léggyel szórakozott: a restiben talált tehenészeti prospektusból 
pisztolycsövet tekert, és miután a kis rovart sikerült foglyul ejtenie, fü-
lét a papírcsőhöz szorítva hallgatta a zümmögést. Dragoljub kiállt a pe-
ronra, és fejére tette a kalapját, amely a megszólalásig hasonlított arra a 
fejfedőre, amelyet Ady Endre utolsó fényképén láthatott a nagyközön-
ség. Valahonnét föntről, talán valami csőrepedés miatt, ritmusos időkö-
zönként víz csöpögött a peronra. Dragoljub úgy helyezkedett, hogy a víz 
pontosan a kalapjára hulljon. Ahogy a Volt egyszer egy Vadnyugat nyitó 
jelenetében.

 
Dzsúlióék ezalatt megértették, hogy a rengeteg bangladesi, szír, af-

gán, iraki, iráni és pakisztáni közé vegyülve nem eshet bántódásuk. A 
portól még a bőrük sem látszott világosabbnak a mellettük lépkedőkétől. 
Visszatértek hát az 55-ösre, hogy Jánoshalmánál elkapják a Pestre tartó 
délutáni vonatot, mert az nyilvánvaló volt, hogy a cetlin olvasott üzenet: 
„Hétvégi rangadó, Fáy utca, Vasas stadion, családi szektor” rendkívül 
fontos lehet ennek a rejtélynek a megoldásában. Miután a Róza néni be-
balzsamozott holttestének hitt üres gipszhéj darabokra törött, az is két-
ségessé vált, hogy a matróna meghalt. De valami nagyon nem stimmelt 
ebben a dologban. Ki és miért rendezte ezt az egészet, amibe – tekintve, 
hogy Leandrónak családi okok miatt mindenképpen meg kellett jelennie 
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a temetésen – véletlenül egész egyszerűen nem lehetett belekeveredni. 
Szóval a bizniszt félretéve föl kellett menniük Pestre, de ott hova? Merre? 
Ki az, aki segíthet nekik? Ki az, aki szállást adhat, pénzt kölcsönöz, eset-
leg valami járműfélét tol a fenekük alá, hogy a rejtélyhez közelebb, vagy a 
menekültekkel tovább jussanak?

Törték, törték a fejüket, aztán egyszer csak összenéztek:
– Sághy! – kiáltották. Egyszerre, hogy a történetmondónak ne kelljen 

emlékeznie, melyikük volt az.
Itt az idő, kedves Olvasó, hogy megtudja, ki is az a Sághy Márton. Régi 

ismerős, bizony, Dzsúlió még a jó öreg Vajdaságból ismerte, és számos 
közös, hogy úgy mondjuk: határokon átívelő üzleti ügyet bonyolítottak 
együtt. Őszintén szólva Sághy talán még Dzsúliónál is nagyobb gazem-
ber volt, azt például maga Dzsúlió sem értette, hogy azokban az években 
hogyan tudott Sághy oda-vissza költözni, hol Jugoszláviából Magyaror-
szágra, hol onnan vissza. Örökké emlékezetes maradt mindkettejük szá-
mára az az este, amikor Sághy, a negyedik csődbe ment házassága után 
épp visszaköltözött Debrecenből, és egy – amúgy később meglehetősen 
rosszul sikerült – randevú erejéig kölcsönadta barátjának vénséges Re-
nault 4-ét.

Na már most ez a derék Sághy Márton aztán végleg átköltözött Ma-
gyarországra. A legtöbb ismerőse szerint Budapest nyolcadik kerületé-
ben lakott, ennek ellenére hol itt, hol látták őt fel- majd eltűnni, amiért 
is a fiatalabb bűnözők körében elkezdték őt egyszerűen csak Ufó bá’-nak 
szólítani. Dzsúlió tőle várt segítséget, de sejtelme sem volt, hol lehet.

Ám addig is történt még velük egy és más. Tény, hogy a Krecsovicso-
kat lerázták, de a szerbekkel sose’ lehetett teljesen biztosra menni. Min-
denütt otthon vannak, minden nyelvet beszélnek és mindenfajta pénzt 
elfogadnak, de főleg az eurót. A fiúk ezért üdvösnek tartották, hogy mi-
nél inkább migránsnak álcázzák magukat, mert a por az egy dolog, de 
ha az embernek nincs vastag szemöldöke meg Angela Merkelt ábrázoló 
pólója, sokkal bonyolultabb a helyzete. Tetézi ezt, ha az ember még arra 
is rájön, hogy a nagy kapkodásban elhagyta a laptopját. Bodzai Leandró 
ezt a teljes kórképet magáénak tudhatta, mert egyszer csak lecövekelt, és 
elkerekedett ábrázattal a távolba nézett:

– A… laptopom! Ott maradt a kocsiban!
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– Majd lesz helyette másik, tele jóféle warezolt cuccokkal! – vigasztal-
ta Dzsúlió, ahogy egy jó baráttól elvárható, de valójában oda se’ figyelt. 
Rossz sejtés nyomasztotta. A gyászmenetből hozzájuk csatlakozott bang-
ladesi, szír, afgán, iraki, iráni és pakisztáni népek között sunnyogva köze-
ledtek Jánoshalma felé, és bár még bőven volt idejük elérni a vonatot, az 
a bizonyos nyolcadik, vagy inkább tizenhatodik érzék azt súgta, ez sem 
lesz éppen sima ügy.

Leandró sem nyugodott meg. Abban a laptopban benne volt az egész 
élete, beleértve azokat a fotókat, amelyeket Annáról készített a házassá-
guk elején. Az ilyenre mondják, hogy fölbecsülhetetlen kincs, nem be-
szélve a címlistáiról, meg a levelezéséről. A nagy ívű, sikervárományos 
ötleteiről nem is beszélve. Beleborzongott, ha arra gondolt, valaki illeték-
telenül lenyúlhatja ezt a temérdek kincset. Minden pénzt megadott vol-
na, ha visszapörgetheti az időt addig a pillanatig, amikor ennyi év után 
megint összeakadt Dzsúlióval, hogy egy gyors mozdulattal hátat fordítva 
neki, elsiessen a helyszínről. Itt kacsázott előtte minden bajának okozó-
ja – nagy kedve lett volna összeakasztani a lábát –, aki azért, minden 
sorcsapás ellenére a legjobb barátja volt, még ha ezt egyikük sem merte 
volna ilyen határozottan kijelenteni.

A jánoshalmi vasútállomásra már majdnem az egész gyászgyülekezet 
megérkezett, Igaz, hogy most nem volt meg az ehhez szükséges kellék 
(értsd. Róza néni, azaz Lenin elvtárs tojáshéjszerűen üres makettje), de 
azért kellően magabiztosan és öntudatosan vették birtokukba a terepet. 
Dzsúlió azt már régóta tudta, hogy ezek a jövevények hatékonyabban 
használják a modern telekommunikációt, mint a rómaiak a fényjeleket, 
így az sem volt számára meglepő, hogy amikor még délibábja sem lát-
szott a közeledő vonatnak, máris izgatott mozgolódásba kezdtek. Na-
gyon hatásos trükk volt például az, hogy akár a fecskék a villanydrótra, 
sorban ráültek a sínekre, mert így a masinisztának akkor is meg kellett 
állítania a szerelvényt, ha a menetrend szerint erre nem volt lehetősége.

– Szerb bocskorszagot érzek – szimatolt bele a levegőbe Dzsúlió. – Itt 
valahol satrováciak vannak, vagy…

Torkán akadt a szó.
– A Krecsovicsok! – mutatott a peronon ácsorgó kalapos figurára, aki 

szerencsére éppen egy húszgyerekes bangladesi családnak engedett utat 



45

– ahogy azt az Anna Kareninában olvasta –, ezért nem vehette őket észre.
– Azt a kacifántos kirelejzumát! – regisztrálta a veszélyt Leandró. – 

Ezek teleportálják magukat?! Hogy a francba érthettek ide ilyen gyorsan?
– Nem mindegy? Egy lehetőségünk van: föl a vonatra, de ízibe! – te-

kingetett a messzeségbe Dzsúlió, ahol egyelőre még csak apró hangyapi-
szokként, de már lidércként billegett a szerelvény csírája.

Egy lármásan vitatkozó afgán-szír csoportba vegyülve húzták ki azt 
az időt, amíg a vonat bedöcögött és méltatlankodó csikorgással megállt 
a pirinyó állomáson. A nép ekkor szabályos ostromtechnikával megro-
hanta a kupékat. Dzsúliót, Leandrót is elsodorta a tömeg lendülete. Mire 
megértették, miféle hordalék sodrásába kerültek, már mind a ketten a 
földön hasaltak. A rengeteg bangladeshi, szír, afgán, iraki, iráni és pak-
isztáni, akinek a megkopasztásáról a világ leghosszabb gyászmenete kap-
csán nemrég vérmes ábrándokat szövögettek, most a becses hátsójukat 
használta dobbantódeszkának.

Arccal a porban, fogalmuk sem volt, hogy mindez semmi ahhoz a 
végzethez képest, amely a peronon éppen most bontakozott ki az irá-
nyukba. A két Krecsovics vérbeli szerb éleslátással észrevette a tumul-
tust, és bár csak szaggatott, akadozott üzemmódban látták a földön fekvő 
két alakot, Dzsúlió rúgkapáló lába szárán észrevették azt a lóhere tetkót, 
amit az a sok évvel ezelőtti botrány idején is föltűnt nekik. Amikor sok 
évvel ezelőtt Dzsúliót a bácsalmási vasútállomás férfi vizeldéjében sarok-
ba szorították, a megtámadott vádliján ugyanott, ugyanez a jel villant. 
Az ilyesmit akkor sem lehet elfelejteni, ha rögtön utána hátba támadják 
az embert, merthogy azon a rég feledésbe vonult délelőttön pontosan 
ez történt. Az egész balhéból mit sem sejtő, csupán csak vizelni óhaj-
tó Leandró akkor toppant be a mellékhelyiségbe, amikor Dzsúlió már 
majdnem ráállt a kényszerházasságra. A meglepetés erejét kihasználva 
Leandró akkor meghátrálásra késztette a szerbeket, de ezt egyszeri és 
meg ismételhetetlen alkalom volt.

A lóhere tetkó most azzal fenyegetett, hogy csúfos véget jelent mind 
Leandró, mint pedig Dzsúlió számára, ám az öklüket újfent ütésre emelő 
Krecsovicsok hirtelen megtorpantak. Egy ismerős figurát fedeztek föl a 
méhrajként zsizsegő bangladesi, szír, afgán, iraki, iráni és pakisztáni so-
kadalom mögött. Az öreg akadémikus volt, akivel idefelé jövet nézetelté-
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résük támadt. Ők nem tudhatták, de mi elárulhatjuk a tisztes Olvasónak, 
hogy Tóth Eduárd bizony megérte a pénzét. Annak ürügyén, hogy a Szé-
chenyi könyvtárba jár busman-ómagyar nyelvemlékeket kutatni, lejáro-
gatott ide, Jánoshalmára egy volt kolléganőjéhez. Hogy azalatt a néhány 
óra alatt, amíg vonatfordultáig együtt tölthettek, mi minden történt, azt 
ne firtassuk, eláruljuk anélkül is: az öreg prof ennek a hölgynek a portá-
ján tárolta azt a minőségi cefrét, amelyből – midőn a fermentáció befeje-
ződött – olyan príma kisüstit főzött, hogy az egész mai magyar irodalom 
térdre borult volna előtte, ha hozzáférkőzhet. A prof kizárólag emiatt a 
titkos hóbort miatt csatlakozott a Dél Alföldi Steven Seagal Takewan-
do Klubhoz, amit ugyancsak titokban tartott a felesége előtt – elvégre 
az asszonynak nem muszáj mindenről tudnia. Tény, hogy a kirándulásai 
alkalmával beszlopált matériától Tóth Eduárd hasonló állapotba került, 
mint amilyenbe Asterix szokott lendülni Csodaturmix varázsfőzetétől.

A Krecsovicsok olyan módon hőköltek vissza az öreg látványától, 
ahogy a transzilvániai kanvámpír riad meg az orra elé tolt kereszttől.

– Talán mégis inkább kocsival kéne őket követnünk – dörmögte 
Szvetozár, és ezzel a bátyja is egyetértett.
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Hatodik fejezet
Amelyben szörnyű gyilkosság történik, és ennek kapcsán egy nem kevésbé szörnyű titokra 
derül fény. Hőseink a gipszmúmiából előkerült cetli utasítását követve eljutnak a Fáy utcai 
Vasas stadionba, ahol egy meglepő találkozás szembesíti őket a rájuk leselkedő veszélyekkel.

Dzsúlió meglepődött, mennyire megváltozott a Józsefváros, és benne 
a Práter utca, amióta legutóbb erre járt: eltűnt a régi bérházak jó 

része, modern társasházak épültek a helyükre, sőt még egy plaza is par-
kolókkal, behajtókkal. De szerencsére Gazda Mihályék régi háza ott állt 
még dacolva az új idők új szeleivel.

– Én vagyok az, nem más, a jó öreg Miska bácsi – nyitotta ki az ajtót 
az álcázásin okokból turbánban várakozó Dzsúlió előtt egy elhízott, ko-
paszodó és megritkult fogazatú ember, akinek tekintete még eme romos 
állapotban is huncutul villogott az ajtóban álló Dzsúlió felé. – Nocsak, 
nocsak! Az ifjú Tóth! Hát hol tetszett járni az elmúlt húsz évben?

– Nem volt az annyi, Miska bá’ – felelte Dzsúlió. – Angol tanárokat 
viszek Berlinbe, de kéne egy kis segítség.

– Öreg vagyok én már egy berlini úthoz, édes fiam – felelte Gazda 
Mihály.

– Félre értett, Miska bátyám! Abban segítsen, hogy elérjem a Sághyt.
– Ja, azt lehet – bólintott Gazda, majd fejből elmondott egy tizenegy je-

gyű számot. Dzsúlió olyan értetlenül bambult rá, hogy el kellett magyaráz-
nia: – Ez a Sághy mobil száma. Nem írhatod le, de elmondom még egyszer.

És elmondta.
– Az Isten megáldja, Miska bácsi!
– Jól van, csak menj már, mert kezdődik a Barátok közt!
A távozó Dzsúlió, aki egyszerre próbálta fejben tartani a számot, 

ugyanakkor végiggondolni, hogy az Orczy-kertben vagy a II. János Pál 
pápa téren (amelyet ő magában még mindig Köztársaság térnek hívott) 
húzza-e meg magát éjszakára a bangladesiekkel, nem láthatta, hogy az 
ajtót becsukó Gazda Mihály mögé két nagydarab figura lép oda, hogy az 
egyikük akcentussal a fülébe súgja:

– Okos voltál, nem kell meghalnod. Hol fognak találkozni?
– A Széchenyi gőzfürdőben reggel. Sághy olyankor mindig ott van.
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 Leandró először járt a Széchenyi gőzfürdőben, és mondhatni, erő-
sen meghatódott. A barokkos folyosók, a hatalmas üvegablakok, a ku-
polák, a díszítés úgy hatottak rá, mint a legpazarabb katolikus templom 
látványa. Utoljára akkor érzett ilyet, amikor első ízben látta meg a Keleti 
pályaudvar pompázatos csarnokát, pedig az akkoriban még épp olyan 
ütött-kopott volt, mint az épp odahagyott szocializmus. A bejárat mellett 
elhelyezett automata, amely palackozott Csillaghegyi ásványvizet kínált, 
különösen delejes hatással volt az ifjú Bodzaira.

Dzsúlió viszont nem hagyta sokáig gyönyörködni, a feliratokból ha-
mar leolvasta, merre kell menniük, és elindult a baloldali folyosó felé. 
A büfé előtt aztán jobbra kanyarodtak, egy másik folyosóra, amelyről 
mindkét oldalra egyforma fehér ajtók nyíltak. Dzsúlió belökte jobbra az 
egyiket, és elkerekedett a tekintete. Egy hatalmas fehér kádban egy öreg-
asszony lebegett, de Dzsúlió csak fodros piros úszósapkáját és kerek fejét 
láthatta, mert az állától plexi lemezek zárták le a kádat, hogy a szénsav el 
ne illanjon a vízből. Dzsúlió intett Leandrónak, hogy nézze meg előrébb, 
mielőtt valaki észrevenné őket. Bodzai egy bal oldali, félig nyitott ajtón 
kukucskált be: középkorú férfi ült egy hokedlin, a két kezét iszapos vö-
dörbe lógatta.

– Szakács vagyok, kétnaponta jövök – mondta amaz barátságosan, 
mire Leandró bólintott, és visszatért Dzsúlióhoz.

Ekkor értették meg, hogy miért nincs rajtuk kívül teremtett lélek a 
folyosón: a 12-es számot viselő ajtó mögött álltak a fehér ruhás dolgo-
zók, mind háttal a bejáratnak, és két nyomozó kinézetű alakkal beszél-
gettek, de közben valamennyien abba a hatalmas fehér kádba bámultak, 
amely éppen úgy nézett ki, mint a korábban látott piros fürdősapkás 
nőé.

Ebben viszont az öreg Sághy lebegett! Dzsúlió látta, amint lábujjhegy-
re állva átlesett a fehér ruhások válla fölött. Lebegett, és nem nézett ki 
valami jól: püffedt volt, krétafehér és szemlátomást halott.

– Nem értem, kérem, elmagyarázná még egyszer? – mondta éppen ek-
kora a magasabb nyomozó a jegyzeteibe pillantva, majd a fejét vakarva.

– Persze – bólintott egy fehér öltözetes molett hölgy.  –  Itt, a tangentor 
kádban végezzük a vízalatti sugárkezelést. A víz alatt a vízsugár kelleme-
sen masszíroz. Jöjjön, próbálja ki!
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– Ne nyúljon semmihez! – kiáltotta a nyomozó. – A helyszínt érintet-
lenül kell hagyni.

– Értem.
– Folytatná, kérem? – kérdezett most az alacsonyabb nyomozó.
– Természetesen – felelte a nő, majd eltűnődött. –  Tehát csak el kell 

csavarni ezt a gombot, és a fejből elindul a vízsugár. Bocsánat, mit is 
mondott, hogy szólíthatom önt?

– Hadnagynak – nyújtott kezet az első rendőr. – Tikvanek hadnagy 
vagyok.

– Hadnagy, megfogná a szórófejet? De lefelé, különben befröcsköli a 
víz az egész helyiséget!

Tikvanek érezte, hogy a víz egyre erősebb sugárban lövell ki a kezében 
tartott szórófejből.

– Na, jó, de hogy lehet ettől meghalni? – kérdezte.
– Attól függően, hogy a test mely részét masszírozzuk, és hogy 

mennyire érzékeny a beteg, állítható a sugár erőssége. Általában egy 
bar nyomás még mindenkinek kellemes, de erősebb izomzatot – pél-
dául a combon – lehet 1,7 bar is kezelni. A 2 bar fölötti nyomás már 
nagyon erős.

– Aha – bólintott a hadnagy. –  És ez mennyire volt állítva?
– Valaki fölcsavarta a maximális 4 barra.
– És az már veszélyes? – vonta föl a szemöldökét Tikvanek.
– Igen – bólintott tárgyilagosan a fizioterápiás asszisztens –, különö-

sen, ha a szórófejet valakinek a végbelébe illesztik.
Mindnyájan elcsöndesedtek néhány pillanatra. Talán mert egyikük 

sem tudott elképzelni ennél borzalmasabb halálnemet.
– Az öreg Sághyt valaki seggbe lőtte egy bazi erős slauggal – fordult 

oda Leandróhoz az ajtó előtt hallgatózó Dzsúlió.
Ebben a pillanatban egy idősödő, szikár alak lépett elő a bal leghátsó 

helyiségből. Kis zsúrkocsin gyógyiszappal teli vödröt vonszolt, ruháját is, 
kötényét is iszapfoltok díszítették, és erős izzadságszagot árasztott.

– Keresnek valakit az urak? – kérdezte szárazan.
– A… ö… Mérei doktort, de most telefonáltak, hogy nem is itt vár 

bennünket, hanem a Lukácsban – vágta rá Dzsúlió, és kivonszolta Le-
andrót a szárnyas üvegajtón. Olyan gyorsan tűntek el, hogy nem hal-



50

lották, amint az öreg iszapos csodálkozva azt mondja: „de hát a Lukács 
Budán van”. Azt pedig már végképp nem láthatták, hogy a jobb hátsó 
helyiségből is kilép két konfekcióöltönyös alak.

Talán más lett volna ennek a történetnek a végkifejlete, ha a nagy si-
etségben nem csúsznak el a gyógyiszap kilöttyentett flekkjein és nem vá-
gódnak hanyatt teljes hosszúságukban.

A csattanásra az alacsonyabb nyomozó kinézett az ajtón.
– Önök is a személyzethez tartoznak? – fordult a szokásos kérdéssel a 

tápászkodókhoz.
– Azt nem hinném, bár nagy mostanában a fluktuáció – válaszolt he-

lyettük a zsúrkocsit vonszoló asszisztens.
– Valóban? – nyúlt a farzsebéhez a nyomozó. – És ki volt az, akivel az 

előbb beszélgetett?
– Őszintén szólva, két velejéig gyanús figura. Az egyikük elszántan 

hallgatózott.
A nyomozó a lengőajtó felé fordult és elgondolkodva nézett a még 

mozgó üvegszárnyra. A kinti világossághoz nem szokott hozzá a szeme, 
ezért hunyorogva fordult kérdésével a háta mögött feltápászkodókhoz.

– Maguk is látták ezt a két… – nem fejezte be a kérdést. A két konfek-
cióöltönyös egyszerűen felszívódott.

 
– És most, hová, merre? – tette föl a költői kérdést Leandró, aki még 

mindig a laptopja elveszése miatt bánkódott. Egészen a Hősök teréig fu-
tottak, ahol biztos, ami biztos alapon belevegyültek egy japán turistacso-
portba.

– Sok helyre mehetnénk – hazudta Dzsúlió. – De most már engem is 
érdekel, mi történik itt. Valami azt súgja, a cetli lesz az iránytű.

– Akkor irány a Vasas stadion – mondta Leandró. Nem merte beval-
lani, hogy történetesen éppen ennek a csapatnak szurkol. Faramuci mó-
don úgy lett belőle drukker, hogy közben utálta a focit. A Vasas drukker-
ség egyszerű családi örökség képében szállt a fejére. A nagyapja hagyta 
rá a halálos ágyán, mintegy kincset, amit vitrinben ildomos tárolni. „A 
magyar fociban csak akkor lesz minőség, ha megint a Vasas lesz a bajnok. 
Szárnyaljatok Vas Sasok!” – kiabálta az idős Bodzai utolsó, lázas delíri-
umában, aztán kilehelte a lelkét. A falu erre szakosodott asszonytanácsa 
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később kimondta rá, hogy ez bizony szép halál volt a javából, pedig ők 
is utálták a focit. Az ifjú Bodzai pedig magára maradt ezzel a furcsa ha-
gyatékkal, amelytől komolyan megrendült. A konyhafogason ott lógott a 
nagyapja kicsiny kék munkáskabátja, hajtókáján az 1977-es bajnokcsapat 
jelvényével. Levette, és a saját kabáthajtókájára tűzte. Az öreg iránt érzett 
tisztelete és szeretete miatt hihtű Vasas drukker lett belőle, és ezen már 
senki és semmi nem változtathatott.

A Fáy utcai szentélyben aznap másodosztályú rangadó volt, de a fiúkat 
ez nem hozta lázba. Mivel a Vasas már feljutott, a klub ezen a meccsen nem 
szedett belépőt. Kellemes se hideg, se meleg idő volt, nem csoda, hogy a 
sok színvonalas meccset megélt, ütött-kopott, szocreál hangulatú stadiont 
dugig megtöltötte a kirándulást meccsnézéssel ötvözni kívánó nézősereg. 
A fiúk a Fáy utcai kapuval egy magasságban, a lelátó szélén foglaltak helyet.

– Ha volna pár száz forintunk megihatnánk egy pofa sört… – ábrán-
dozott Dzsúlió a műanyagpoharukból kortyolgatókat figyelve.

– Történetesen van pár száz forintunk – mondta Leandró váratlanul, 
és a zoknijából előhúzott egy összehajtogatott kétezrest. – Vésztartalék-
nak tartogattam, de most már minden mindegy.

– Nahát, ezt nevezem! – csillant föl Dzsúlió tekintete, és kikapta cim-
borája kezéből a pénzt. – Elmegyek sort állni, addig tartsd a frontot!

Miután egyedül maradt, Leandró a nekibúsulós magány állapotában 
merülve próbálta kikövetkeztetni, mi zajlik a pályán. Annyira nem értett 
a focihoz, hogy azt sem tudta, miért sípol a bíró olyankor is, amikor erre 
szemlátomást semmi oka nincsen. Aztán hirtelen odaült mellé egy lány. 
Olyan közel húzódott hozzá, hogy összeért a válluk. Leandró nem sze-
rette az ilyen váratlan helyzeteket, még akkor sem, ha egy lány a kezde-
ményező, ráadásul ez a lány – a szeme csücskéből megsaccolva – legalább 
tizenöt évvel fiatalabb lehetett nála.

– Ne mozduljon, Sanyi bácsi, én vagyok az, Marizella, az unokahúga! 
– mondta a lány szinte súgva.

– Nahát, a kicsi! Ezer éve nem láttalak! Hogy kerülsz te ide?!
– Róza néni küldött. Azt mondta, ha Sanci, vagyis maga itt lesz, bizto-

san tudni fogja, hogy nem haltam meg.
– Azután, hogy az a gipszbábu összetört ezt már sejtettem. Na de mire 

jó ez a cirkusz? Hol van most Róza néni?
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– Biztos helyen, de hogy hol azt én sem tudom. Nekem az a feladatom, 
hogy felhívjam a figyelmét a veszélyre.

– Egyre kevésbé értem, mi történik. De hogy valami nem stimmel, az 
tuti. Reggel megölték egy régi ismerősömet…

– Tudom. Az öreg Sághyt. Ő is benne van, vagyis volt ebben az egész-
ben. Azért kellett meghalnia, mert segített Róza néninek.

– Ez őrület! Tán csak nem azt akarod nekem bemagyarázni, hogy az 
öreglány egy ügynök, akit bérgyilkosok üldöznek?!

– Majdnem rátrafált a lényegre, Sanyi bácsi – nézett körül a lány, 
mintegy ellenőrizve, nem ért-e avatatlan fülekbe ez a kiszólás. – Róza 
néni véletlenül rájött valamire, ami horderejét tekintve könnyen a civili-
zált világ pusztulását okozhatja.

– Ne kábíts Marizella! Az öreglány tudtommal ki sem mozdult a me-
gyéből.

– Ez majdnem igaz, de csak majdnem. Azt ugye tudja, hogy Róza néni 
évtizedek óta nyomozott egy gyújtogatási ügyben?

Leandró fülig vörösödött, de Marizella ezt szerencsére nem vette 
észre.

– A maga módján minden gyanúba vehető ismerőst átvilágított és ka-
talogizált, de nem jutott semmire. Ekkor kiszélesítette a kört: olyan sze-
mélyeket is kifaggatott, akiknek elvileg semmi közük nem lehetett a tűz-
höz. Néhány éve egy fiatal pap érkezett a faluba, akivel Róza néni azonnal 
barátságba keveredett, mert bár ez nem túl etikus, de arra gondolt, kiszed 
belőle egy-két gyónási titkot.

– Róza nénivel kapcsolatban ez egyáltalán nem lep meg – dörmögte 
Leandró.

– A pap természetesen nem árult el neki semmit, de egyszer kibökte, hogy 
valami nem stimmel azzal a Bibliával, amit nemrég vett a hittanosoknak.

– Egy időben én is próbálkoztam a Bibila forgalmazásával. Némelyik 
valóban csapnivaló. Főleg az, amelyiknek kínai papír az alapja.

– Itt most másról van szó, Sanyi bácsi: azokban a Bibliákban valaki 
megváltoztatott néhány dolgot.

– Nem vagyok szakértő, de nem úgy van, hogy a Bibliába sem beleír-
ni, se kivenni belőle, se megváltoztatni nem szabad. Mintha valamilyen 
átok is ficeregne a háttérben…
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– Igen, nem lenne szabad, de Róza néni megnézte ezt a kiadványt és 
összevetette a sajátjával. Hátborzongató, de a saját szemével látta az elté-
réseket. Ez új irányba terelte a nyomozását.

Leandró megkönnyebbülten sóhajtott. Ha az öreglány Bibliák után 
szaglászik, talán megúszhatja azt a régi malőrt.

– Róza néni kiderítette, melyik nyomda gyártotta ezt az új kiadványt, és 
a táskájában a régivel meg ezzel a selejtessel, odautazott. A reklamálása tel-
jesen váratlanul érte a nyomda tulajdonosát, aki annyira megrémült a vár-
ható botránytól, hogy azonnal kiderítette, melyik korrektor dolgozott azon 
a kiadványon. Legnagyobb meglepetésére az a bizonyos korrektor egy köz-
lekedési balesetben elhunyt kolléga pótlására ugrott be. Alig néhány napot 
dolgozott, aztán felmondott. Még az adatait sem tudták kideríteni. Róza 
néni eztán végigment a teljes vonalon, ami egy Biblia publikálásáig kiala-
kul. Mindenütt talált ilyen, néhány napra beugró és a munka után nyom 
nélkül fölszívódó embereket. Már ez is rémisztő volt, de amikor hazaért, és 
a tapasztalatait meg akarta osztani a fiatal pappal, legnagyobb megdöbbe-
nésére megtudta, hogy szegényt időközben halálra gázolták. A pap állító-
lag éjnek évadján kivilágítatlan reverendában közlekedett az út szélén, de 
Róza néni ezt nem hitte el. Azonnal fölhívta régi ismerősét, Sághy Mártont, 
akinek alvilági kapcsolatai olyan messzire is elértek, ahová egy magánem-
ber sosem juthat el. Sághy szólt neki először az Illumináltak Társaságáról…

– Az valami szekta?
– Olyas valami. Állítólag néhány unatkozó nyugati milliomos elha-

tározta, hogy brahiból megváltoztatja a Bibliát. Mivel jó heccnek gon-
dolták, megvettek egy csomó embert, főleg nyomdászt, meg korrektort, 
akiket vagy lefizettek, vagy pedig megfenyegettek, és a Biblia megindult 
az észrevétlen metamorfózis útján. Mindig csak kicsit ferdítettek rajta, 
néhány mondatot, vagy kifejezést, hogy ne legyen föltűnő, de az új meg-
jelenések egy ideje már nem azok, amelyek a régiek voltak.

– Hát ez döbbenetes… – hüledezett Leadnró. – De mi közöm nekem 
ehhez az egészhez? Miért rendezte az öreglány úgy, hogy meghalt, ha ezt 
szóban is elmondhatta volna?

– Azért Sanyi bácsi, mert akkor már őt is üldözték. Egyik reggel le-
vágott csirkefejet talált az ajtóküszöbén. Ez az illumináltak jelzése. Akit 
így megbélyegeznek, az napokon belül balesetet szenved. Róza néni erre 
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kitalálta, hogy elébe megy az eseményeknek. A mit sem sejtő Topol bá-
csival elhitette, hogy ez az egész csak egy ugratás lesz, megrendezte a te-
metését, és az üres Lenin bábuban elhelyezte a neked szóló cetlit. Tudta, 
hogy rád számíthat.

– Énrám?! Alig ismerem…
– Lehet, de Róza néni tudta, milyen izgága vagy, meg hogy milyen a 

magánéleted.
– Mi köze annak ehhez?
– Csak annyi, amennyi nyilvánvaló: az egész család tudja, hogy Sán-

dor bácsi ki fog menni Berlinbe, és bocsánatot kér Annától, amiért sze-
mét módon viselkedett vele. Márpedig, ha ott van, az Egyetemes Bibli-
amúzeumba is ellátogathat.

– Egyáltalán nem biztos, hogy kimegyek Berlinbe! – adta az önér-
zetest Leandró. – De tegyük fel, kimegyek. Miért látogatnék el abba az 
izémúzeumba, amihez semmi közöm?!

– Figyeljen Sándor bácsi: azok után, hogy Sághyt elintézték, az Illu-
mináltak most márt magát is üldözik! Mert a félelmetes igazság az, hogy 
a szekta kinőtte azt a néhány unatkozó milliomost és most már a saját, 
világhódító útját járja. Muszáj Berlinbe mennie, hogy az Egyetemes Bib-
liamúzeumból kimentse és biztonságba helyezze azt az ősnyomtatványt, 
amelyhez minden egyes Bibliakiadványt hozzáigazítanak!

– Olyan ez, mint az ősméter Párizsban?
– Olyasmi. Ha az Illumináltak ezt is megszerzik és kicserélik egy ha-

misítottra, akkor tényleg végünk van. Ennyit szerettem volna mondani, 
és most el kell tűnnöm. Még találkozunk. Viszlát, Sanyi bácsi!

– De… – kezdte volna Leandró, ám Marizella mint a gyík, eltűnt az 
éppen gólt ünneplő, ugrabugráló tömegben.

Helyette Dzsúlió jelent meg, két félig kilötyögtetett műanyag söröspo-
harat egyensúlyozgatva.

– Már azt hittem, a félidő előtt nem is kerülök sorra – mondta kissé 
bosszúsan, és az egyik poharat átnyújtotta a bambán maga elé bámuló 
cimborájának.

– Mi van veled? Lidércet láttál? – kérdezte Dzsúlió kiszolgáltatott 
helyzetükhöz képest indokolatlanul vidáman, ami az sejtette, hogy nem-
csak két pohárra futotta abból a kétezresből.
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– Rosszabbat haver, sokkal rosszabbat: a jövőnket… – motyogta Le-
andró, és gépiesen belekortyolt a húgymeleg italba.
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Hetedik fejezet
Amelyben tanúi leszünk egy fiatal pap és egy furcsa, talán unatkozó milliomos konspiratív 
elemeket hordozó eszmecseréjének, majd pedig ellátogatunk a Vatikánba, ahol egy csöndes 
és látszatra csekély jelentőségű beszélgetés kapcsán mellbevágóan döbbenetes felismerésre 
teszünk szert.

Miközben hőseink a Fáy utcában járták történetük rögös útját, kü-
lönös esemény történt Rómában, szorosabban a Vatikán épület-

labirintusának egy eldugott szegletében. Egy szikár, harmincas kinézetű 
pap fordult be az egyik folyosóvég egyik szobájába. Kívülálló is azonnal 
megállapította volna: otthon van itt. Miután bezárta az ajtót, első dol-
ga az volt, hogy a bejárattal szembeni falra helyezett óriási feszülethez 
lépjen, egy kissé oldalra billentse a korpuszt, és mögötte megnyomjon 
valami apró gombot. Ezután az apró dohányzóasztal elé ült a kényelmes 
karosszékbe, feltette a lábát az asztalra, és kihajtotta a laptopját. Amíg a 
gép felállt, ő sodorni kezdett magának egy cigarettát. A művelet felénél 
tartott, amikor a gép felkészült, a fiatalember erre a kurzorral rákattintott 
egy olyan ikonra, amelyet rajta kívül igen kevesen ismertek a világon. 
Egy belső fejlesztésű videós csevegő rendszer indító ikonja volt ez, amely 
rendszer kizárt minden kapcsolódási lehetőséget bármely más rendszer-
rel. Ezt csak néhányan használhatták.

A csevegőn egy ugyancsak harminc körüli, de civil férfi válaszolt a 
hívásra, aki – amint arca megjelent a videóablakban – azt kérdezte:

– Hagwad th’arrat?
Ne fáradjon a kedves olvasó, elárulom: mesterséges kódnyelvet hasz-

nált, amilyet jelentős hadműveletek koordinálására fejlesztenek ki a had-
seregek, és egyébként a kérdés azt jelentette: biztonságos a rendszer? A 
további társalgás természetesen ezen a kódnyelven zajlott, de hogy meg-
kíméljük az olvasót, úgy teszünk, ahogyan az Mel Brooks Lenni vagy nem 
lenni című kiváló filmvígjátékában történt, amely egy varsói színházban 
játszódik a második világháború alatt, és amelyben a lengyel nyelven elé-
nekelt színpadi nyitószám végén azt mondja az ügyelő: a könnyebb ért-
hetőség kedvéért a filmet angolul folytatjuk – szóval ezt a bizonyos tár-
salgást mi is édes anyanyelvünkön próbáljuk meg rekonstruálni. Tehát:
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– Biztonságos a rendszer? – kérdezte az ablakban feltűnő arc.
– Naná – felelte a pap. – Háromszor ellenőriztem, és épp az előbb 

kapcsoltam be a zavaró jelet is. Nem tette hozzá, mert ezzel mindketten 
tisztában voltak, hogy a rendszer azonnal jelezné azt is, ha bárki rá akar-
na kapcsolódni, tehát legalább négyszeresen biztosítva voltak. A fiatal 
pap felmutatta a kezében lévő, kissé trombitaszerűre csavart cigarettát. 
– Akkor hát jöhet a ganja, tesó?

– Naná, tesó –  nevette el magát a vonal másik végén várakozó civil, 
és egy ugyanolyan cigarettát mutatott fel. Mindketten rágyújtottak saját 
készülékük előtt, mélyet szívtak a füstből, majd hosszan, szertartásosan, 
egyszerre engedték ki, és a következő pillanatban fel is nevettek. A civil 
azt kérdezte. – Jó cucc?

– Naná, törököktől veszem.
– Ahogy én is. Hát igen, a jó öreg törökökben mindig meg lehet bízni. 

Ha kebab kell vagy fú, menj a törökhöz. Ez annyira jó, hogy akár Seneca 
is mondhatta volna.

– Elintézzem neked, hogy így kerüljön be a tankönyvekbe?
– Majd még meggondolom. – Jót röhögtek. – A Társaság várja a jelen-

tésedet. Jutottál valamire?
– Hát történt egy s más – pöffentett megint a pap. – Egy német bíbo-

rost befűtöttem, hogy a lateráni misén az „Úr” helyett mindig mondjon 
Lucifert.

– Ez komolytalan.
– Nem tudom, én jót röhögtem. Most folyik a kivizsgálása, de nem 

mer ellenem vallani, mert tudok néhány ügyéről.
– Mondom: komolytalan. A budapesti sejtben már sokkal előrébb tar-

tanak. Ott már megkezdték a Könyv átformálását. Néha azt hiszem, te 
csak üdülsz ott Rómában.

– Ne már tesó, csak vicceltem – nevetgélt a pap, akinek máris olyan 
vörös volt a szeme fehérje, hogy egy olcsóbb fimben már ő maga is ala-
kíthatta volna az ördögöt. – Na, jó, komolyra fordítva: én is elkezdtem itt 
a projektet. Nem megy olyan könnyen, mint Budapesten vagy Prágában, 
de már puhítom a lektorokat.

– Azt jól teszed. Ugyanis ha te nem mész semmire, akkor hiába az 
egész Budapesten, hiába Varsóban vagy Madridban.
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– Tesó, ez a Vatikán. Tudod milyen nehéz itt.
–Tudom, azért küldtünk téged.
– Na figyelj! Azt hiszed, csak lógatom a lábam? Van számodra egy kis 

ajándékom. Ez nem volt megbeszélve, de olyan magánakció, ami tetszeni 
fog. Van itt egy kis gyík argentin gyerek, Ferenc egyik tanácsadója.

– Elkezdtél a pápa közelébe férkőzni? Na, ez már valami.
– Erről kommentelek, tesó. De tudod, hogy van itt a Vatikánban, nem 

lehet csak úgy odamenni bárkihez. Viszont erről a kis gyík José Arman-
dóról, vagy hogy hívják, kiderült, hogy komálja a ganját. Így aztán elbe-
szélgettem vele a minap.

– És?
– Mit és? Mikor már jól be voltunk szívva, és a szeretetről kezdtünk 

beszélgetni, beletoltam az arcába, hogy szerintem ebben a nagy válság-
ban, ami most Európában van, a szeretetnek kéne győznie, és minden 
plébániának be kellene fogadnia egy menekült muszlim családot.

– És akkor mi van? – vesztette el a türelmét a civil férfi.
– Hogy-hogy mi van? Még nem mondtam? Ez a kis gyík írja a pápa 

beszédeinek egy részét. És nagyon tetszett neki a gondolat.
A vonal végén ülő férfi szeme felcsillant. Néhány pillanatig örömitta-

san nézett a webkamerába, végül csak annyit mondott:
– Ez az!
 
Ne hagyjuk el az Örök Várost, Nyájas Olvasó! Nem csak azért, mert 

pazar, ahogy a Capitolium felett lebukik a nap, és minden romantikus 
elképzelést felülmúló, ahogy a Tevere átkanyarog a historikus épületekkel 
megrakott dombok között, hanem azért is, mert történetünk szempont-
jából igen fontos események történtek nem egészen egy nappal az előző 
jelent után.

Ferenc pápa az ablakon át figyelt kifelé, amikor háta mögött a lakosz-
tályba lépett fontos tanácsadója, Juan Augustin Fernandez, aki illendően 
köszöntötte őt.

– Megfigyeltem, hogy az alatt a párkány alatt darazsak járnak ki-be – 
felelte köszönés helyett a Szentatya.

– Örömét leli excellenciád megfigyelésükben? – kérdezte Juan Au-
gustin.
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– Tulajdonképpen igen.
– Nem csoda, hiszen a darázs is Isten teremtménye.
– Valóban, fiam.
– Jól látom, hogy éppen Toscanelli bíboros ablaka fölött járnak?
– Jól, barátom.
– Akkor bizonyára Toscanelli bíboros is örömét leli a megfigyelésükben.
– Úgy véli?
– Arra gondolok, excellenciás uram…
– Tudja, kedves barátom, hogy irtózom a formaságoktól.
– Nos, Ferenc atya…
– Így már mindjárt jobb.
– Tehát arra bátorkodtam utalni, Ferenc atya, hogy a darázs egészen 

hasonlatos a méhhez. Ama apró és szorgos rovarhoz, amely a keresz-
tény ember számára oly kedves, nem csak fegyelme, szorgalmatossága és 
alázatossága miatt, hanem azért is, mert munkájának gyümölcse, a méz 
ételünket ízesíti, a viasz pedig a gyertyát adja, amely Krisztus világossá-
gának legfőbb jelképe liturgiánkban. Ha tehát a méh csodálatra méltó, 
hogy ne volna az rokona, a darázs is.

– Mindez kétségkívül igaz – felelte a Szentatya –, a darázs ugyanakkor, 
ha elszaporodik, rettentő nagyot tud csípni az ember seggébe, fiam. És én 
nem szeretném, ha Toscanelli bíborost emiatt kellene kórházba szállíta-
nunk. Legyen szíves, holnapra kerítsem nekem egy méhraj befogót. De 
valami profit, nehogy elbaltázzák itt nekem az egészet.

– Úgy lesz, atya.
– És most, kérem, ossza meg velem gyorsan, amiért keresett. A reggeli 

előtt szeretnék még lenyomni néhány fekvőtámaszt. Be vagyok rozsdá-
sodva.

– A soron következő sajtóbeszédek miatt keresem.
– Hallgatom.
– Egész jók voltak az elmúlt időszak beszédei.
– Ezért keresett fel? Nagyrészt maga írta őket.
– Nos, igen-igen. De a bökkenő az, hogy úgy érzem, van, amire nem 

reagáltunk még elég határozottan.
– A fogamzásgátlásra gondol? Folyton azzal nyaggatnak.
– Nem, atya.
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– Remélem, nem az abortuszra.
– Szó sincs róla. A bevándorlásra gondolok.
– Kényes kérdés ez, fiam. Mi otthon, Argentínában gyakorlatilag mind 

bevándorlók vagyunk. Amerika már csak ilyen, és Argentína főleg. De itt 
Európában minden másképp van.

– Talán mégsem, atya. Hiszen ki mondhatja magát őslakosnak Euró-
pában? Népvándorlással jött ide mindenki.

– A baszkok állítólag nem.
– Csekély kivétel.
– Kifejtené, barátom, pontosan miről beszélgetünk?
– Természetesen. Legyen szabad megjegyeznem, hogy a mai Európa 

egészében, hogy úgy mondjam, Róma köpönyegéből bújt ki.
– Ez kétségtelen. De mit ér ez?
– Nagyon is sokat. A szavunk döntő.
– És mit mondhatunk mi dél-olaszországi testvéreinknek, akik na-

ponta ezrével szedik ki a Földközi-tengeren át érkezőket? Mit mondha-
tunk a spanyoloknak, vagy a kelet-európaiaknak?

– Amit Szent Ferenc mondana. Vagy éppen Krisztus.
– Fogóval kell mindent kihúzni magából?
– Hát jó: Máté 25, 35.
Ferenc pápa a mennyezetre emelte a tekintetét, elgondolkodott, majd 

rávágta a megfejtést:
– „Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adta-

tok; jövevény voltam, és befogadtatok engem”. Ez az!
– Bátorkodtam bízni abban, hogy kedvére való lesz ez a szöveghely.
– És igaza van barátom! Nem lehetünk közömbösek. Nem fordíthat-

juk el az orcánkat. Nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. Se-
gítenünk kell a rászorulókon. Be kell fogadnunk a jövevényeket.

– Legyen szabad megjegyeznem, hogy idegen vallásúakról van szó.
– Mit számít az! Sőt! Éppen így tud megmutatkozni a keresztény kö-

nyörület.
– Bizonyos kelet-európaiak, elsősorban is a magyarok, nagyon sze-

retnek arra hivatkozni, hogy Európát egyszer már meg kellett védeni a 
muszlim betöréstől.

– Ugyan! Akkor hadseregek jöttek. Most pedig menekültek.
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– A kételkedők szerint a legnagyobb gond, hogy terroristák is lehet-
nek köztük.

– És vesszen el annyi jó, csak hogy távol tartsunk egy rosszat? Micso-
da utilitarista nézet volna ez?

– Nincs több érvem, excellenciás uram.
– Nem érv kell ide, barátom, hanem egy jó gondolat. Valami szlog-

enféle, amit a sajtó azonnal felkap. De olyan legyen ami tiszta, világos, 
pontosan kifejezi a célt.

– Ha megbocsát, én javasolnék valamit. Persze, ha van jobb ötlet, én 
félre állok…

– Hagyjuk most ezt. Halljam, mit talált ki!
– De csak ha tényleg nem sértek vele senkit…
– Mondja már, vagy egyházi átokkal sújtom.
– Egyszóval bátorkodom javasolni, hogy minden európai plébánia fo-

gadjon be egy menekült muszlim családot.
Ferenc pápa mindig barátságos arca most kővé meredt. A kikerekedett 

szem, az eltátott száj azt jelezte, hogy valami nagyon komoly film pereg a 
pápa homlokának belső felén. Talán egy perc is eltelt, mire nagyot fújva, 
rettentően elégedetten azt mondta:

– Ez az!
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Nyolcadik fejezet
Amelyben a Dzsúliót és Leandrót konokul üldöző Krecsovicsok rájönnek, hogy eljárt felet-
tük az idő, és emiatt módosítani kényszerülnek eredeti elképzelésüket a fiúk laposra veré-
séről. Arra jutnak, hogy unokaöccsüknek, a kis Borivojénak apa kell, aki nem lehet más, 
mind Dzsúlió, ám ő a migránsok között rejtőzködik. A Krecsovicsok emiatt osztrák kap-
csolataik révén menekültszállító autókonvojt szerveznek, hogy hősünket elrabolhassák.

A megfélemlített Krecsovics fivérek hallgatagon zötykölődtek Budapest 
felé a Dzsúliótól megörökölt rozoga furgonban. Érthető okok miatt 

nem volt kedvük beszélni. Dragoljub, a műszaki zseni Leandró laptopját 
babrálta, és rövid időn belül sikerült is behatolnia Bodzai barátunk virtuális 
birodalmába. A gép telis-tele volt olyan üzleti tervekkel és ötletekkel, amelye-
ket Leandró a legapróbb részletekig kidolgozott, pedig elég volt egyetlen kó-
sza pillantást vetni rájuk, hogy bebizonyosodjon: nehezebben érdemelhetik 
ki a rentábilis jelzőt, mint útszélen grasszáló rosszlány a szégyenlős titulust.

A fájlrengetegben csupán Leandró vagy kétszáz Annának írt levele 
volt érdekes. Régimódiasan, az oldal tetején megcímezett dokumen-
tumok voltak, így a Krecsovicsok gond nélkül kiderítették az asszony 
berlini lakcímét. Dragoljub elképedve silabizálgatta azt az érzelmi tob-
zódást, ami ezekből az irományokból előbukkant. A legkorábban jegy-
zett darabokban Leandró sokat foglalkozott azzal, hogy a lehető legsö-
tétebb képet hozzon össze a nejéről, aki őt – állítása szerint – galádul 
faképnél hagyta. Ezt a nyugodtan mondhatjuk, archaikus korszakot a 
Jane Austen regényeiből ismert kimért, ám lüktető érzelmeket sejtető 
hanghordozás követte. Mivel a börtönévek alatt Krecsovics Dragoljub 
Jane Austen művein is átrágta magát – különös tekintettel a Büszkeség 
és Balítéletre –, minden kétséget kizáróan megállapította, hogy ebben a 
nehéz korszakában Leandró Mr. Darcy szerepébe képzelte magát.

Mindez egyszerre volt megmosolyogtató és szánalmas. Az a bizonyos 
Anna, akinek valódi jellemére ezekből az önvallomásszerű dolgozatok-
ból nem derült fény, föltételezhetően mély undorral hajította volna el 
valamennyit, ha Leandró veszi a bátorságot és postára adja ezt a furcsa, 
sokfejezetes önvallomást. Valóságos megkönnyebbülés volt Dragoljub-
nak, amikor hősünk úgy a nyolcvanadik levél után hangot váltott. Fél-
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retette ezt a célzásokkal és utalásokkal teletűzdelt stílust, és arról kezdett 
értekezni, hogy ha kapna Annától még egy utolsó utáni esélyt, ők ketten 
lehetnének a legboldogabb pár a világon. Csak úgy buzog benne a tenni 
akarás, meg a gyerekcsinálási kedv, mert most már érti, miért szeretett 
volna Anna annyira gyereket. Az evolúciós vonalon sorakozó többi levél-
ben Leandró már csak ezt a témát fejtegette és boncolgatta, borzalmasan 
közhelyes és tenyérbe mászóan csöpögős modorban.

Krecsovics Dragoljub ebből két következtetésre jutott: 1) hajdani bün-
tetőügyük koronatanújából sosem lesz prózaíró, 2)  még mindig szereti 
a nejét és most ahhoz gyűjtögeti a bátorságot, hogy kimenjen hozzá Ber-
linbe bocsánatot kérni.

Mindezt Lajosmizse közelében, az út szélén ismertette a testvérével, 
miután Dzsúlió furgonja egy hangos durranást követően végleg megadta 
magát. Az út szélén hagyott, füstölgő roncsból kivették a laptopot, mert 
bár a levelek kivételével csak néhány száz gyönge minőségű, tán mobillal 
készített portré volt még benne arról a bizonyos Annáról, úgy vélték, ha 
olyan helyzetbe kerülnek, hogy meg kell zsarolniuk Leandrót, ez a cucc 
egyszer még hasznukra lehet. Aztán megindultak a mintegy hét kilomé-
terre lévő Tanyacsárda felé.

A sétát filozofikus eszmecserével tették elviselhetőbbé.
– Az rendben van, hogy addig kergetjük ezt a Tóth kölyköt, amíg ki 

nem verhetjük belőle a szuflát, de vajon mi hasznunk származhat ebből? 
– elmélkedett Dragoljub.

Természetesen szerbül beszéltek, ráadásul újbelgrádi szlengben, de mi 
az Olvasó kedvét keresvén az előző fejezetben alkalmazottak szerint ma-
gyarul közvetítünk.

– A bosszú testvér, a bosszú! – csikorgatta a fogát Szvetozár. – Édesebb 
az a mézben áztatott pálinkánál!

– Már megbocsáss testvér, de ez így egy ordas nagy képzavar.
– A bosszú?
– A mézben áztatott pálinka. Ha József Atilla vagy Vasko Popa ezzel jön 

elő, a kritika úgy bevágja őket a dilettánsok közé, hogy csak úgy csattannak.
– Könyvcímnek viszont elmegy. De ne kanyarodjunk el a témától! Sze-

rinted mire megyünk, ha laposra verjük az ürgét? Mennyivel lesz boldo-
gabb a mi Szvetlanánk, és ami még ennél is fontosabb, a kis Borivojénk?
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– Ó, a kis Borivoje! – sóhajtott Szvetozár, és belehunyorított a messze-
ségbe. – Ő tartotta bennünk a lelket a vicces leveleivel.

– Sosem mulasztotta el, hogy villamosszékben vagy akasztófa meg le-
csapni készülő guillotine alatt ábrázoljon bennünket. Ez a legnehezebb 
időkben is jókedvre derített.

– Mi mégis azon mesterkedünk, hogy félárvát csináljunk belőle.
– Ki mondta ezt neked?! – torpant meg az ifjabbik Krecsovics. – Csak 

móresre akarjuk tanítani a tagot.
– Ugyan már, Szvétó! – fékezett le Dragoljub is. – Hát nem látod, 

mi lett belőlünk? Nyolc évig ültünk a sitten, kupálódtunk tanultunk, 
és közben gyúrtunk mint az állat, de hiába. A gyúrás meg a kupálódás 
nem egyenlő az élettel.  Mi építkeztünk, a világ meg változott. Már ve-
rekedni sem tudunk a modern igényeknek megfelelően. Egy nyugdíjas 
professzor is elintéz bennünket, mert benne van a manapság divatos 
verekedési trendekben. Mi ott rekedtünk az ezredfordulón, a szívgödör, 
a parasztlengő meg a csecsemőmirigy ütéseknél, ami ma már kész rö-
hej. Durvulni ugyan tudunk, de csak verbálisan.

Szvetozár az alsó ajkát beharapva ráncolta a homlokát. Sok igazság 
volt abban, amit a bátyja mondott. Egy öreg néni alól még gond nélkül ki 
tudta rúgni a járókeretet, de a jó kondiban lévő, nyugdíjas komparatista 
már neki is gondot okozott.

– Akkor hát mit tegyünk? – tette föl az összegző kérdést, mintegy ma-
gának is. – Hagyjuk futni a két jómadarat és szegődjünk el könyvtáros-
nak egy halódó vidéki művházba?

– Azért ennyire még nem tragikus a helyzet – veregette meg a testvére 
vállát atyáskodón Dragoljub. – Vigyük végig azt, amit elkezdtünk!

– De éppen most fejtetted ki, hogy képtelenek vagyunk a modern vi-
lág igényei szerint verekedni!

– Nem is lesz rá szükség. Tegyük azt, amit kezdettől fogva próbáltunk, 
tudat alatt!

– Írjuk meg a jelenkori magyar és szerb irodalom összehasonlító 
elemzését hat kötetben?

– Én speciel arra gondoltam, hogy szüntessük meg a kis Borivoje fé-
lárva státusát: kapjuk el a Noszty, azaz a Tóth fiút és vigyük oda a gyere-
kéhez, hogy azt csináljon vele, amit akar.
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– Embert rabolni a mi visszafejlődött képességeinkkel… Badarság!
– Tudom, mit akarsz mondani, és egyetértek: nem lesz könnyű. De 

van egy megoldás, ami éppen most jutott eszembe. Itt van ez a menekült-
helyzet: Magyarországot megszállták a hontalanok, és most, hogy rájuk 
ijesztettünk, az a két jómadár is beállt közéjük.

– Láttam, ahogy kapkodva ruhát váltanak és átalakulnak szír háborús 
menekültekké.

– Vagy inkább bengáli angoltanárokká, de azt hiszem, ez most mind-
egy. Gondolkozzunk: a magyarok nem tudnak mihez kezdeni ezzel a tö-
meggel, mert be akarják tartani a jogszabályokat. Magyarán, azaz szer-
bén: nem engedik őket tovább, Nyugatra. Ez per pillanat a satus quo, de 
itt jövök én a zseniális megoldással: megszervezzük, hogy az osztrákok 
emberbaráti okokra hivatkozva autókonvojt indítsanak el értük Bécsből! 
A magyarok erre már nem tehetnek semmit, mert az EU miatt ugyebár 
nincs határzár, és az osztrákok azt vesznek föl a kocsijukba, akit akarnak. 
Szólunk Djoko bácsinak, tudod, akinek az a kukásmaffiája van, hogy va-
lamilyen újságnál vagy egy spéci kocsmában kezdje el szidni a magya-
rokat, hogy fasiszták, meg minden. Az alapvetően magyarutáló osztrák 
közvélemény ettől azonnal a cselekvés mezejére szánja magát…

– Ez is képzavar: a cselekvés mezejére lépni szoktak, nem pedig 
szánni!

– Nem mindegy?! A lényeg az, nekünk csak arra kell törekednünk, 
hogy ott legyünk a fiúk sarkában, mert akkor nem mernek kisurranni a 
migránsok gyűrűjéből. Megváltásnak fogják gondolni, ha megjön értük 
a bécsi konvoj. Amikor pedig beszállnak abba a kocsiba, amelyikbe mi 
akarjuk, meg sem állunk velük Berlinig!

– Ördöginek eléggé ördögi… – vakargatta az állát Szvetozár. – De mi 
a garancia rá, hogy ez a dolog működni fog?

– Semmi és minden, ahogy Szaladin mondta a visszahódított Jeru-
zsálemre a Mennyei királyság című filmben – jelentette ki Dragoljub, és 
mert időközben megérkeztek a lajosmizsei Tanyacsárda parkolójába, kö-
rülnézett, hogy valami elkötésre alkalmas járművet keressen.
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Kilencedik fejezet
Amelyben hőseink ismét menekülőre fogják, ám ezúttal szó szerint menekültekké válnak 
és a Keleti Pályaudvar környékén létrejött migránsáradatban kötnek ki. Mindeközben 
két egymástól függelten és egymástól homlokegyenest ellentétes politikai nézeteket valló 
társaság a mingránskérdésről folytat érdekes és tanulságos eszmecserét, amely regényünk 
alakulását is nagyban befolyásolja.

Oly sok kacskaringó után tekintsünk most ismét hőseinkre. A Fáy 
utca lelátóján hagytuk el őket, ahol Leandró – afféle modern Cas-

sandraként – a húgymeleg sörbe kortyolva meglátta a jövőt. Sietünk 
megnyugtatni a kedves olvasót, hogy a Vasas közben győzött, de ennél 
több kitérőt most már nem engedünk meg magunknak. Marizella, az 
unokahúg, ahogyan érkezett, úgy távozott: illa-berek, már köddé is vált, 
az ifjú Bodzai és a kalandor Dzsúlió pedig bambán maga elé meredve ült 
tovább a lelátón, és azon tűnődött, hogyan tovább? Üldögéltek volna még 
egy darabig, ha az a bizonyos győzelem be nem következik, és el nem 
kezdenek szállingózni az emberek a Hajdú utcai kijárat felét.

– Akkor most mi legyen? – kérdezte Dzsúlió, amint lépdeltek lefelé az 
ütött-kopott betonlépcsőn.

– Hogy-hogy mi legyen? – vonta fel a szemöldökét Leandró, akinek a 
torkán még mindig ott liftezett a langy sör.

– Hát… A szállítmányunk szanaszét szaladt…
– Szállítmányunk?
– Az. A bangladesiek. A Róza néniről kiderült, hogy nem halott, de 

részt vesz egy nemzetközi összeesküvés leleplezésében, a Sághyt végzete-
sen seggbe lőtték egy vízsugárral, engem meg üldöznek a Krecsovicsok. 
Na mármost az a kérdés, hogy érdemes-e még Berlinben menni?

Mintha az ég küldött volna választ a kérdésére. Eddigre ugyanis már 
átértek a kapun, és a Hajdú utcáról épp a Fáy utcába fordultak volna, 
amikor észrevették, hogy a Röppentyű utca felől érkezve elgördül mel-
lettük egy nagyjából 25 éves libafos zöld VW Golf, amelynek ablakából 
ismerős arcok pillantanak rá. Bizony-bizony, ez volt az a jármű, ame-
lyet Dragoljub Krecsovicsnak a legkisebb feltűnés nélkül sikerült elköt-
nie a lajosmizsei Tanyacsárda parkolójából. A járműről magáról már 



67

nem volt elmondható, hogy nélkülözött volna minden feltűnést, de ami 
rossz lehetett a lopott kocsival menekülő szerbeknek, az jó volt hőse-
inknek: ha ugyanis ez az autó történetesen nem ilyen színezetű, hanem, 
mondjuk, egyszerűen szürke, vagy metálzöld, oda sem pillantanak. Így 
azonban még idejében észre vették, hogy baj van, és menekülőre kell 
fogniuk.

– Gyerünk! – kiáltotta Dzsúlió, már bele is karolt Leandróba, és vonta 
őt az ellenkező irányba, azaz a Hajdú utcán a Rákos-patak felé. A me-
nekülésben három tényező segítette őket: 1) mire a Krecsovicsok észre 
vették, hogy mi az ábra, nekik sikerült jelentős előnyre szert tenniük; 2) 
a kijáratokon még mindig szépen csordogáló tömeg, amely ilyenkor az 
úttestet is elfoglalja, eltakarta a menekülőket, és akadályozta is az üldöző-
ket; 3) a Hajdú utca a patak felé zsákutca, a derék szerbeknek tehát előbb-
utóbb ki kellett szállniuk a járműből. Ki is pattantak a füves parthoz ér-
vén, hogy futva érjék utol a fák alatt szökő két magyart, ám elkövettek 
egy végzetes hibát. A bambán előre meredő Szvetozár nem vette észre, 
hogy rohanás közben rálép a pórázon sétáltatott, és egyébként közismer-
ten békés természetű, Jamie nevű amerikai staffordshire terrier lábára. 
Jamie felvonított, és már ugrott volna neki a meglepődött Szvetozár tor-
kának, ha gazdája, az egyébként úgyszintén közismerten békés termé-
szetű Csula vissza nem tartja. Csula mélyen Szvetozár szemébe nézett, és 
lassan, ráadásul halnak, csak ennyit mondott:

– Öreg, ma nagyon rossz napom van.
Ki tudja, miért, ez a két harcedzett szerb úgy megszeppent, hogy szó 

nélkül visszaszálltak autójukba, és visszafordultak a Fáy utca felé.
Ezalatt Dzsúlió és Leandró lihegve futott a füvön a Béke út felé.
– Tulajdonképpen hová rohanunk, te tudod? – hörögte Leandró.
– A következő keresztutca a Reitter. Ha jól emlékszem, ott áll meg a 

30-as busz, az kivisz a Keletibe – hadonászott előre Dzsúlió.
– Miért, akkor mégis utazunk? – köhögött most Leandró.
– Én biztos, ha akarsz, maradhatsz – felelte Dzsúlió, és hátra bökött 

futás közben oda, ahol az előbb még a szerbek álltak.
– Jó, de végül is hová megyünk?
– Hová, hová! Este nyolc körül indul a Metropol, ha arra feljutunk, 

már Berlinben reggelizünk.
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Csakhogy az élet nem olyan egyszerű, mint ahogy azt hőseink gondol-
ták. A Keleti pályaudvaron ugyanis eddigre már pontosan az következett 
be, amit a két szerb még útban Lajosmizse felé megállapított: a Bécs felé 
igyekvő, soha nem látott migráns tömeget a magyar hatóságok a nemzet-
közi egyezményeknek megfelelően nem engedték tovább, a pályaudvar-
ról már egyáltalán nem indultak vonatok. Az Ausztrián át Németország 
felé tartó szírek, irakiak, afgánok, bangladesiek, egyiptomiak, és ki tudja 
még, hány náció, tábort vertek az épület körüli gyepen, lent az aluljáró-
ban kialakított tranzitzónában, a hangosabbja pedig összegyűlt fent, a 
főbejárat előtt, és a világ miden tájáról összesereglett nemzetközi sajtó 
kedvéért hol saját nyelvén, hol angolul Angela Merkel kancellárt éltette, 
és követelte, hogy engedjék tovább szabadon a hőn áhított Alemánai felé.

Ebbe az iszonyatos káoszba érkezett meg két hősünk. Először csak tá-
tották a szájukat, majd elkezdtek az épület körül körözni, hátha a főbejá-
rat előtti történés csak egy elszigetelt jelenség, csak valami politikai ügy, 
amitől függetlenül ők nyugodtan besétálhatnak a nemzetközi jegypénz-
tárba, és jegyet válthatnak a Metropolra. Hogy miből, azt még nem tud-
ták volna pontosan megfogalmazni, hiszen utolsó pénzüket húgymeleg 
sörre költötték az Ilovszky-stadionban, de ilyen részletkérdésekkel most 
nem foglalkoztak. Épp a Thököly út felőli oldalra értek vissza, amikor 
üvöltözést hallottak a hátuk mögül. A riadalom oka az volt, hogy a Thö-
köly úti buszmegálló felől maszkos-kapucnis lakok tűntek fel, akik fenn-
hangon szidalmazni kezdték a bevándorlókat. Erre ők felzúdultak, öklü-
ket rázták a kapucnisok felé, akik közül az egyik valami palackot vágott 
a tüntetők közé. Erre újabb felzúdulás volt a válasz. Dzsúlió és Leandró 
tovább gyönyörködött volna a jelenetben, ha hirtelen bele nem ütköznek 
valakibe. Dzsúlió pillanatokig méregette az arcába hajoló arcot, amely 
nagyon ismerős volt valahonnan: fekete haj, barna szem, sötét bőr…

– Maguk itt? – kérdezte a fekete haj, a barna szem és a sötét bőr gazdája.
– Ismerjük mi egymást valahonnan?
Az idegen hangnemet váltott, de amúgy kristály tiszta magyarsággal 

beszélt, mióta először megszólalt.
– Most szórakozol velem? Te hoztál át minket egy Roll jégrémes ko-

csiban a szerb határon. Aztán meg toltuk a tűző napon azt a kurva Le-
nint, nem emlékszel?
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És Dzsúlió fejében összeállt minden! Igen, igen, a bangladesi mene-
kültek egyike volt, aki mindig valamiféle szószólóként lépett elő a töb-
biek közül. Hát igen, őket kellett volna elvinnie a megállapodás szerint 
Berlinig. Most vette csak észre, hogy az illetőn most is az Angela Merkel 
arcképével díszített, kifogástalanul tiszta fehér póló van.

– Izé… – lehelte – folytatjuk az utat, meg minden, csak szereznem kell 
egy kocsit…

– Nem kell – intette jóságosan az idegen. – Jobb így. Addig tüntetünk, 
amíg át nem engednek bennünket. Át fognak.

Rettentően határozott volt, de Dzsúliót most nem is az érdekelte, amit 
mond, hanem ahogy mondja.

– Te tudsz magyarul?
– Persze. A nevem Körtvélyessy Jamal Mohamed. Az apám a nyolc-

vanas évek végén Bangladesben volt kiküldetésben. Sosem vette el anyá-
mat, sokáig azt sem tudta, hogy én vagyok. Tizenéves voltam, amikor 
kiderült, hogy én vagyok, akkor a nevére vett, és elintézte, hogy Pestre 
jöjjek tanulni. Az ELTE Amerikanisztika Tanszékén végeztem, de apám 
halála után hazamentem anyámhoz.

– Már megbocsáss – fogalmazott Dzsúlió a maga módján –, de akkor 
meg minek rázod itt a ketrecet? Nem jó neked itt Pesten?

– Szó sem lehet róla – húzta fel az orrát Jamal Mohamed. – Csatlakoz-
tam elnyomott testvéreimhez, és a tanulmányaimnak jó hasznát vehetjük 
az Amerika elleni harcban. De a kérdés az, hogy ti mit kerestek itt?

Leandró még mindig hallgatott, Dzsúlió felelt.
– Menekülünk, drága testérem, mint ti.
Jamal Mohamed összevonta a tekintetét.
– A menekülő nekünk tényleg testvérünk – mondta, és a hátizsákjá-

ból két lenejlonozott csomagot vett elő. A magyarok kibontották: hófehér 
pólók voltak Angela Merkel arcképével. – Ezeket vegyétek fel! Aztán az 
irataitokat tépjétek össze, és dobjátok a csatornába. Mostantól, ha kell, 
húsz-harminc tanút is tudok hozni arra, hogy ti is a háború elől mene-
külő szírek vagytok.

Ezen gyümölcsöző találkozás közben érdekes dolgok történtek nem 
messze onnan, a Thököly út túloldalán, a Bethlen Gábor utcai Burger 
King étteremben, amelynek karzatán a Vidróczki Serege elnevezésű cso-
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port tagjai gyűltek össze: csupa maszkos, kapucnis férfiember. Ünne-
peltek. Nagyon. Örömük abban gyökerezett, hogy alig néhány perccel 
korábban sikeres akciót hajtottak végre, azaz sikerült a bevándorlók tö-
megét alaposan felbőszíteni egy kis üvöltözéssel meg egy közéjük vágott 
palackkal. A csoport Benjaminja, bizonyos Kisfing ebben a pillanatban 
egyensúlyozott fel a lépcsőn vagy hat telis-tele rakott tálcával, amelyeket 
óvatosan helyezett el az asztalon. A főnök, Takony, leemelte a kupacról a 
saját rendelését, és közben szólásra emelkedett.

– Egyetek bakker, mert kell az energia a következő akcióhoz – mond-
ta, és közben kinyitotta a szendvicsét. – Kisfing, bakker, nem mondtad 
neki, hogy ne tegyen bele uborkát? Utálom az uborkát.

– Mondtam, basszus, mé’ beletette?
– Bele, bakker.
– A köcsög! Leverjem?
– Nigger?
– Nem, mezei fehér. Valami egyetemistaféle.
– Akkor hagyjad. Jó magyar ember hibázhat.
Csámcsogó hang szólt bele a beszélgetésbe. A hang Nagyfingé volt, 

Kisfing bátyjáé, aki már évek óta erősítette Vidróczki Seregét.
– Mi a következő akció, Takony?
– Na ez az – felelt a főnök. – Erről beszélek. Én gondolkodok itt egye-

dül? Várom az ötleteket.
– Mé’? – kérdezte Nagyfing. – Nem te vagy a főnök? Akire rámutatsz, 

odamegyünk, lezúzzuk. Az nem elég?
– Nem. Itt már többről van szó. Ez nem Fradi-meccs, kevés ez ide.
Hosszan gondolkodtak, végül egy vékonyabb dongájú alak szólalt 

meg.
– Dobáljuk meg őket kövekkel?
Általános felzúdulás volt a válasz.
– Patkány, bakker, te olyan vagy köztünk, mint IKEA-ban a Kanizsa 

bútor – okította a főnök. – Honnan szedsz köveket a Thököly úton, te 
nagyon hülye?

Újabb hosszú hallgatás következett, amelynek végén egy eddig hallga-
tó ember szólalt fel a Whopper menüje fölül:

– Eresszük be közéjük a staffokat.
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Erre megint zúgni kezdtek.
– Kübli, te barom! Szerinted elhoztuk magunkkal a sztaffokat? – üvöl-

tötte a főnök.
Ám ezúttal nem kellett hosszan várniuk, mert a főnök még be sem 

fejezte az üvöltést, amikor megszólalt Kisfing:
– Én mondok egyet. Vegyük el a civil köcsögöktől a kaját, amit oszto-

gatnak, és dobáljuk meg őket azzal.
Takony diadalittasan emelte föl a tekintetét.
– Na ez az – mondta úgy, hogy az példa legyen a többiek számára. 

– Erről beszélek. Kisfing, te nagy jövő előtt állsz. – Diadalittasan bele-
kortyolt az italába, és összeugrott a tekintete. – Viszont húzzál vissza a 
pulthoz, mert nekem már megint kólát hoztál Fanta helyett.

 
Mindeközben igen tanulságos dolgok történtek onnan alig húsz 

méterre, a Bethlen Gábor utcai McDonald’s étterem karzatán, ahol az 
Együtt A Nők, Gyermekek, Üldözöttek, Kutyák, Gombák, Zuzmók És 
Harasztok Emberi Jogaiért Egyesület tagjai üléseztek. Csupa jól szituált, 
középosztálybeli értelmiségi nő, kivéve Boldizsárt, a titkárt, aki szabad 
idejének maradékát az Egyenlő Bánásmódot A Partra Vetődött Meleg 
Ceteknek Egyesület aktivistájaként töltötte, amiért is mindenki meleg-
nek, tehát egy megalázott kisebbség tagjának tartotta őt magát is. Amúgy 
alaptalanul, de ez sem őt, sem másokat nem zavart.

A csapat legfiatalabbja, Apor-Bíró Clementina épp vagy hat megra-
kott tálcával egyensúlyozott fel a lépcsőn, amikor az egyesület elnöke, 
Sándor Carmen szóra emelkedett:

– Megérkezett az étel. Szavazásra bocsátom, hogy elkezdhetünk-e 
enni. Az egyszerű többség dönt, tehát: tegye fel a kezét, aki arra szavaz, 
hogy máris együnk. – Minden kéz a magasba lendült, kivéve Sándor 
Carmenét, aki levezető elnöki minőségében tartózkodott. Az egyesületi 
elnöknek így nem volt más dolga, mint megállapítani a többséget, és jó 
étvágyat kívánni. Ekkor nézett bele a szendvicsébe. – Clementina, drága, 
nem mondtad a pultosnak, hogy nem kérek bele húspogácsát? Tudod, 
hogy vega vagyok.

– De mondtam. Mért, beletette?
– Bele.
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– Visszamenjek reklamálni? Elkérjem a panaszkönyvet?
– Nem kell. Rögzítetted a rendelést?
– Persze, hangfelvételt készítettem a mobilommal.
– Rendben. Akkor most lefilmezem a szendvicset. Délután kiteszem 

a hangfelvétellel a Youtube-ra, holnap reggel pedig beperelem ezt az üze-
megységet, és követelem a figyelmetlen dolgozó elbocsátását. Azt hiszem, 
az is helyes lenne, ha az európai társszervezetek segítségével küldenénk 
egy memorandumot az Európai Bizottságnak, hogy ők is lássak, micsoda 
antidemokratikus, balkáni viszonyok uralkodnak ebben az országban. Ki 
ért egyet? Az egyszerű többség dönt.

A tagság hangos csámcsogás közben megszavazta a memorandumot. 
Sándor Carmen ekkor tovább vitte a szót.

– Alapvetően elégedett lehet az egyesület a mai munkájával. A mai 
egyenleg szerint tizenkét raklap ásványvizet osztottunk szét, ötven kar-
ton tartós élelmiszert, és háromezer-ötszáz tarjás szendvicset.

– Szabad szólnom? – jelentkezett Boldizsár.
– Elnöki jogkörömnél fogva megadom a szót Boldizsár tagtársunk-

nak. Parancsolj, Boldizsár!
– Ha szabad javasolnom, ne osszunk szét több tarjás szendvicset.
– Már miért ne?
– Muszlimok. Nem ehetnek disznóhúst.
A tagság tartózkodott a hangos véleménynyilvánítástól, de úgy néztek 

össze, hogy abból ez volt kiolvasható: „jaj, nem véletlenül, még ha meleg 
is, pasi, nem értheti”. Így aztán az elnök volt kénytelen elmagyarázni a 
lényeget.

– Boldizsár tagtársam, nem érted, miről van szó. Mi az egyetemes 
emberi jogokért harcolunk, nem lehetünk tekintettel vallási babonákra. 
Nekik is épp úgy jár a disznóhús, mint másnak.

– De nem eszik meg.
– Ez az ő szabad választásuk. Vagy korlátoznád őket a szabad dönté-

sükben?
– De éjesek maradnak.
– Ha éhesek volnának, ennének.
– Többen megdobáltak a szendvicsekkel. Az egyik meg kristály tiszta 

oxfordi angolsággal azt mondta, hogy ezt fel fogja dugni a seggembe.
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– Kénytelen leszel felül emelkedni az egyéni sérelmeiden. Itt most egy 
ügyről van szó. Ki szavaz arra, hogy folytassuk az ételosztást? Az egysze-
rű többség dönt.

A még mindig csámcsogó tagság megszavazta az ételosztást.
– Rendben, ha végeztünk irány a Verseny utca. Kipakoljuk a hűtőko-

csiból tarjás szendvicseket – közölte az elnök.
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Második intermezzo
Amelyben megtudjuk, mi történt Marizellával azután, hogy küldetését teljesítve faképnél 
hagyta az igazság kiderülése miatt szinte kótyagossá vált unokabátyját. Rövid, misztikus 
útkeresést követően egy különleges atmoszférájú, sportszurkolásra szakosodott sörözőbe 
tévedünk vele, ahol megismerünk két titokzatos idegent.

Marizella fölvilágosult kislány volt – nem hiába töltött el hat hónapot 
vendégdiákként a Bristoli Egyetemem –, de azt meggyőződéssel 

hitte, hogy Róza néni egy földönkívüli. A Bristoli Egyetemen egyéb unal-
mas tantárgyak mellett ufológiát is hallgatott, ami így, elsőre nevetséges 
ostobaságnak tűnhet, ám ott, abban a tradicionálisan brit környezetben 
egyáltalán nem volt az. Marizella az angol nyelv behatóbb ismerete mel-
lett azokról a tanításokról is tudomást szerzett, amelyek az emberi civili-
zációt nemcsak, hogy nem helyezik a teremtés csúcsára, hanem valahová 
félútra teszik a hangyák meg az űrben korlátok nélkül mászkáló élienek 
közé. De mint ahogy a hangyának sincs fogalma az ember létezéséről, mi 
sem sejtjük ezeknek a magasabb rendű valakiknek a működési elvét, már 
ha ebben a vonatkozásban ilyesmiről egyáltalán beszélni lehet.

Mindez természetesen nem rajzolódott ki előtte ilyen kristálytisztán, 
de miután a fiúkat ott hagyta az Illovszky stadion lármás sokadalmában, 
csalhatatlan magabiztossággal érezte, hogy két feketeruhás alak rögtön a 
nyomába ered, és valamilyen misztikus erő megakadályozza őket abban, 
hogy utolérjék. Kicsit furcsállotta, hogy nem az unokabátyját pécézték 
ki maguknak, de ennek az lehetett a magyarázata, hogy az Illumináltak 
ügynökei voltak, és miután Sághyt illu- azaz el(l)iminálták, őt tartották a 
következő akadálynak a Róza nénihez vezető úton.

Marizella nem ijedt meg a saját árnyékától, de azok után, amit Róza 
nénitől hallott ezekről vad és kegyetlen alakokról, azonnal belényilallat 
a félelem. Megkerülte sörre várakozók sorfalát, aztán meg a vizeldénél 
várakozók majd kétszer olyan hosszú vonulatát, és kirohant a Hajdú 
utcára.

Innen a Fáy utcán kellett volna minél gyorsabban kijutnia a Béke ut-
cára, hogy a 14-es villamossal visszatérhessen a Belvárosba. Eredeti szán-
déka szerint mielőbb haza szeretett volna érni Bácsalmásra, de ez sosem 
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valósult meg. Marizellának másmilyen sorsot jelölt ki a vak véletlen, vagy 
tán az éliennek hitt Róza néni.

A Hajdú utcában ahelyett, hogy balra fordult volna, Marizella egy 
megmagyarázhatatlan erő hatására jobbra térült, és a Vasas műfüves se-
gédpályája mellett pillanatokon belül a Tahi utca vadregényes árkában 
találta magát. Ezen a kocogásra alkalmas terepen most is szalonfutók és 
mutogatós bácsik élték a maguk mindennapi életét, de Marizella ügyet se 
vetett rájuk. Innét már határozottan a Béke utca felé fordult, de a szeme 
sarkából észrevette, hogy az a két feketeruhás – festett szőke hajúak vol-
tak mind a ketten – ide is követi.

És most álljunk meg egy pillanatra ennél a pontnál, hogy vissza-
kanyarodhassunk Róza néni talán legdöbbenetesebb fölfedezésére. 
Marizella ez elfelejtette megemlíteni Leandrónak, pedig talán ebben 
motoszkált a lényeg: az illuminált ügynökök különleges ismertetőjele 
a rövid, festett szőke haj volt. Mindez természetesen csak a férfiakra 
vonatkozik, így aki rövid, festett szőke hajú alakot lát, akár a valódi 
életben, akár a focipályán – például a Barcelonában –, biztosra veheti, 
hogy az illető erőteljesen illuminált. Azt, hogy Róza néni miből jött rá 
erre, történetünk ezen pontján merő rejtély, és a folytatást illetően tán 
nem is észbontóan lényeges. Sokkal fontosabb ennél az, hogy Marizella 
a Tahi utca bozótosában valami misztikusat tapasztalt. Anélkül, hogy a 
Béke utcát elérte volna, egyik pillanatról a másikra egy közeli söröző-
ben, a tévés drukkolásra szakosodott Törpében találta magát. Utólag, 
amikor már a Bahamákon napozott, eszébe jutott, hogy ha ez a tér-idő 
ugrás nem következik be, az illumináltak minden bizonnyal elkapják, 
és nemes egyszerűséggel kitekerik a nyakát. De az anomália szerencsé-
re csak őt érintette, így amikor a Törpébe lépett, hangtalanul becsukó-
dott mögötte az ajtó.

Marizella nem volt róla meggyőződve, hogy az illumináltak nem kö-
vetik ide is, ezért kinézte magának azt a két alakot, akik a bejáratnak há-
tat fordítva elmélyülten bámultak valamilyen sportközvetítést a tévében. 
Időzzünk el kicsit ennél a két alaknál: a fiatalabbik úgy negyven körüli 
lehetett. Arisztokratikus nyugalommal kortyolgatta a sörét, teljesen el-
lentétben a nála vagy húsz évvel idősebb társánál, aki öt másodpercen-
ként fölpattant, majd a vissza is roskadt a székére.
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Marizella egy hirtelen elhatározással odatelepedett melléjük.
– Bocs a késésért, rendelnétek nekem is egy sört? – hadarta, miközben 

fél szemmel a bejárati ajtót leste.
A két meglett korú férfi értetlenkedve nézett rá.
– Pardon és bocsánat, de mi nem beszéljük a maguk ékes nyelvét. Tu-

risták vagyunk – mondta az idősebb alak tökéletes birodalmi angolság-
gal.

Marizella nem jött zavarba: ő is azonnal átváltott birodalmi angolra.
– Ó, nem tudtam, hogy külföldiek vagytok! – mondta, amit az Olvasó 

minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében természetesen most is lefor-
dítunk a mi birodalomfoglaló őseink nyelvére. – Megpróbálom megma-
gyarázni ezt az egészet, bár nem lesz könnyű: engem két hirtelenszőke 
hajú, sötét öltönyös bérgyilkos üldöz. Ha látják, hogy hozzátok tartozom, 
nem mernek majd bántani. Hadd maradhassak itt egy ideig!

– Hallottad Alex, mit mondott az ifjú hölgy? Két hirtelenszőke hajú, 
öltönyös figura. Csakis illumináltak lehetnek – mondta a mosolygós 
férfiú.

– Ti… tudtok erről az… izéről?! – kerekedett ki Marizella szép boci-
szeme.

– Mi az hogy! – könyökölt az asztalra, akit a társa Alexnek szólított. – 
Wheeler meg én illuminált-szakértők vagyunk.

– Mondhatni bennfentesek – kortyintott a sörébe Wheeler. – Egyébként 
Granger nemrég cikket írt a hirtelenszőkeség férfiatlan vonatkozásairól.

– Egyszerűen nem értem, miről beszéltek. Azt hittem ez az egész Róza 
néni reszortja. Ja, bocs, ti nem tudhatjátok, kicsoda a Róza néni.

– Ha tudjuk, ha nem, per pillanat ez teljesen lényegtelen – kortyintott 
a sörébe Granger. – De a két zombi miatt nem kell aggódni. Itt csupa 
konszolidált, értelmes, és csak közepesen illuminált alak tartózkodik. A 
kisasszony ugyebár nem tudja elképzelni, mennyit kajtattunk a városban, 
amíg rá nem találtunk erre a helyre, ahol rögbit lehet nézni.

– Angyalföldön – egészítette ki Wheeler. – És a keresést külön-külön 
vittük véghez.

– De amikor itt összetalálkozunk, azon kaptuk magunkat, hogy egyfé-
leképpen vélekedünk a világról – vette át a szót Granger.

– Merthogy a világ tele van összeesküvésekkel.
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– Reggelig sorolhatnánk a titkos társaságokat, meg a kormányközeli 
fantomcégeket, de az illumináltak mindegyiken túltesznek.

– Úgy van! – kapott a szón Marizella. – Ha sikerül rátenniük a man-
csukat az ősbibliára, a Gonosz végleg átveszi a hatalmat a földön! Leg-
alábbis Róza néni folyton ezt mondogatta.

– Nem véletlenül – bólogatott Wheeler. – Kevesen jönnek rá az igaz-
ságra, de ők aztán valahogy mindig összetalálkoznak.

– Mintha egy rejtett civilizációs képesség, vagy magasabb rendű föl-
dön kívüli erő vonzaná őket – merengett Granger.

– Én is így érzem! – lelkendezett Marizella. – Elképesztő, hogy éppen 
veletek akadtam össze, ezen az Isten háta mögötti helyen!

– Angyalföldön – pontosított Wheeler.
– Igen, Angyalföld: ez sem lehet véletlen. Az angyalok úgy látszik, a 

mi oldalunkon vannak. De valami azért nem hagy nyugodni: ha ilyen 
sokat tudtok erről a súlyos ügyről, miért üldögéltek ennyire nyugodtan?

– A magyarázat végtelenül egyszerű – fészkelődött Granger. – Épp 
most megy a rögbi vébé döntője. Számunkra ez olyan szentség, mint az 
ókori görögöknek az olimpia. A válságokkal holnap is ráérünk foglalkoz-
ni, ugye George?

– Pontosan – helyeselt Wheeler, és úgy helyezkedett, hogy minél job-
ban láthassa a direkt nekik beállított tévé kijelzőjét.

Ezután mind a hárman feszült némaságba burkolózva lesték, ahogy 
Új-Zéland lenyomja Ausztráliát rögbiben, amit a két külföldi kis híján 
megkönnyezett. Nagy szomorúságukba észre sem vették, hogy Marizella 
faképnél hagyta őket.

– Nem csodálom, hogy lelépett – mondta Wheeler. – A rögbi nem 
nőknek való mulatság.

– Csakúgy, mint a hurling, bár az ír csajok majd’ megvesznek érte.
– Írország messze van – somolygott Wheeler.
– És a Bahamák is! – emelte föl a mutatóujját Granger. – Látra szó-

ló repülőjegyem van oda! Azt tervezem, elleszek ott néhány hónapig, és 
közben folytatásos tárcát írok a Gallway Starnak a turistaélet keserveiről.

– Miért nem írsz inkább erről az illuminált dologról, amit a csaj em-
legetett? Ami azt illeti, jó nagyot blöfföltél azzal, hogy mindketten szak-
értők vagyunk.
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– Nem tehettem más – kedélyeskedett Granger. – A kishölgy olyan 
sápadt volt, mint aki kísértetet látott, gondoltam rátromfolok egy kicsit, 
hadd higgye azt, hogy nem képzelődik. Ez mindenkit megnyugtat.

– Egyébként ez az ősbiblia ügy szöget ütött a fejembe. Mi van, ha tény-
leg létezik egy társaság, amely valóban meg akarja szerezni magának ezt 
az etalont, hogy többé-kevésbé módosítva, a maga képére formálhassa a 
szentírást?

– Ez akkora marhaság, hogy nem lehet más, mint igaz.
– Már bánom, hogy nem figyeltünk rá jobban – tűnődött Wheeler 

az abrosz csücskét birizgálva. – Most van egy jó témánk, amihez a lány 
adhatna muníciót.

– Ó a francba! – nézett le a földre Granger. – A tárcám! Hogy eshetett 
ki a zsebemből?! De hát… ebből hiányzik a látra szóló bahamai repülője-
gyem! Csakis ő vette ki! Meglopott a kis vakarcs!

– Ha így van, akkor igazat beszélt: valóban üldözték azok az illumi-
náltak, akik az ősbibliát próbálják megszerezni. Tudhatott valamit, ami-
ért megpróbálták elhallgattatni. Teljesen normális, hogy menekül előlük 
bárhová, bármi áron.

– De hát a Bahamák… – kesergett Granger.
– Kit érdekelnek a Bahamák, amikor itt hever előttünk életünk témá-

ja! Tudjuk mi a motiváció, és csak rajtunk áll, mi mindent derítünk ki 
erről a bizarr összeesküvésről.

– Lehet, hogy igazad van. Írni a világ bármely pontján képes vagyok, 
de mi lesz a kishölggyel? Elrepül a jegyemmel a Bahamákra, de ott mihez 
fog kezdeni?

– Ne aggódj miatta. Biztos vagyok benne, hogy talál magának valami 
jövedelmező vállalkozást. Bikiniárus lesz, esetleg lakberendező. Aztán 
meg fölszed magának egy izmos szörfbajnokot és boldogan élnek, amíg 
meg nem halnak – mondta Wheeler, és hogy még inkább meggyőzze a 
cimboráját arról, hogy a veszett repülőjegy árán is kincset találtak, ren-
delt még egy kör finom kőbányait, amelyet a valaha ivott legfinomabb 
sörök között tartott számon.
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Tizedik fejezet
Amelyben megtudjuk, hogy a Krecsovics-fivérek milyen rafinált módon érték el, hogy 
Bécsből autókonvoj induljon el Budapestre, a Keleti Pályaudvarnál dekkoló migránsokért. 
Tudomást szerzünk arról is, hogy a Magyar Nyilvános Szolgálat és a Lipótmezei Ideg- és 
Elmeintézet Titkos Laboratóriuma milyen speciális eljárásokkal próbálja felderíteni eme 
sötét ügylet részleteit.

A Magyar Nyilvános Szolgálat Bem téri épületében, az EU-s pénzek-
ből belül pazarul felújított, ám kívülről megtévesztési szándékkal 

ramaty állapotban hagyott volt MDF-székház szuperkényelmes vallató-
szobájában két úriember terpeszkedett hanyag lazasággal az EU-s pén-
zekből közbeszerzett finn jávorszarvasbőr ülőgarnitúrán. Az egyik a 
Práter utcai alvilági körökben Kisfing néven ismert kétes egzisztencia, 
a másik pedig a Nagyfing néven jegyzett még kétesebb egzisztencia volt, 
akikkel szemközt, az EU-s vallatási trendeknek megfelelve egy spanyol 
inkvizíciót idéző módon kényelmetlen, lebetonozott vashokedlin bizo-
nyos Tikvanek hadnagy feszengett. Őt egy nappal korábban helyezték a 
Nyilvános Szolgálathoz, tehát új munkakörében ez volt az első ügye és 
rögtön a dolgok sűrűjében találta magát.

Az áthelyezése után másfél perccel kapta kézhez azt a dossziét, amely-
ben a Vadliba fedőnevű akció ügyiratai helyezkedtek el katonás össze-
visszaságban. Az anyagok tetemes része arra vonatkozott, hogy Ausztri-
ából autókonvoj kelt útra a Keleti Pályaudvarnál Kis Mekka néven éppen 
autonóm városállamot alapítani készülő migránsok elhappolása ügyé-
ben. A rendelkezésére bocsátott anyagból Tikvanek csupán azt állapítot-
ta meg, hogy ez az osztrák kezdeményezés szöges ellentétben áll a je-
lenlegi magyar kormány elképzeléseivel, mert a migránsok nélkül elesett 
volna attól a tetemes szaúdi támogatástól, amely mintegy ezer új mecset 
építését fedezte az imaszőnyegektől a tornyok csúcsán lévő szélforgó fél-
holdakig. Habár a mecsetprogram a kis mekkai polgárok komfortérzeté-
nek elfogadható szintre emelését célozta, a magyar kormány tudta, hogy 
ez a dolgot úgy is lehet papírozni, hogy néhány tucat NB 3-as stadionra 
is fussa belőle. Ha másként nem, hát úgy, hogy a stadionok négy sarkára 
egy-egy dzsámitornyot emelnek.
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Ez a nagyra törő elképzelés a sógorok aknamunkája miatt most 
veszni látszott, ezért az új EU-s törekvések szellemében megalakított 
Magyar Nyilvános Szolgálatnak – ez váltotta volna föl az elavult és ant-
idemokratikus titkos szolgálatokat – ki kellett derítenie, mi van a dolog 
hátterében, és ezt az infót azonnal át kellett adnia a sajtónak, továb-
bi használatra. Mindez természetesen csak részben állt a kormányzat 
szándékában. Habár a busás EU-s támogatásból létrehozták a Nyil-
vános Szolgálatot, csupa olyan információt küldtek ki tőle a sajtónak, 
amellyel az nem tudott mit kezdeni. Valljuk be hát – ha már így kife-
csegtük –, hogy a Magyar Nyilvános Szolgálat csupán a nevében volt az, 
ami. Miközben a bürokráciát az EU által megkövetelt szinten és módon 
görgette, valójában a régi, bevált diktatórikus módon, titkos szolgálati 
reflexek szerint működött.

A kissé lámpalázas Tikvanek hadnagy már emiatt a kettősség miatt, 
de legfőképpen mert az ülepét módfelett törte a vashokedli ülőkéje – ez 
is EU-s hóbort volt: ne legyen jobb a vallatónak, mint a vallatottnak – , 
vérkomoly ábrázattal feszengett. Ezt a két alakot azután hozták a Bem 
téri épületbe, hogy a Nyilvános Szolgálat nem éppen a nevéhez mél-
tó módon elcsípett egy telefonbeszélgetést, amely a bécsi alvilág és az 
osztrák politika kapcsolódási pontjaként ismert Djoko Djokovics (csak 
névrokona a híres teniszezőnek) és két nemrég szabadult magyarországi 
szerb elítélt között zajlott. Mi pontosan tudjuk, hogy utóbbi esetben a 
Krecsovics testvérekről volt szó, akiket Djoko bácsi felvilágosított, hogy 
ha menekültszállító autókonvojt szeretnének, azt magyar szervezetek 
osztrák testvérszervezetei által, tehát politikai vonalon érhetik el a leg-
könnyebben. Rögtön két tippet is adott nekik: egy magyar szélsőjobbos 
és egy liberális társaság nevét és elérhetőségét.

– Ott tartottunk, hogy éppen egy társasággal szórakoztak a Thököly út 
túloldalán, a Bethlen Gábor utcai Burger Kingben. Mi ez a Vidróczki Se-
rege Kulturális Közhasznú Egyesület? – lapozgatta a jegyzeteit a hadnagy.

– Honismereti és hagyományápolási törekvéseket követő bandérium 
– mondta Nagyfing szinte sóhajtva. – De ha lehet, ezt a tagság előtt ne 
verjük nagydobra.

– Vajon miért? – emelte föl a pillantását a hadnagy. – Ezek tiszteletre-
méltó szándékok, nincs bennük semmi kivetnivaló.
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– Valóban, ám a tagság úgy tudja, fő célkitűzésünk, idézem a stat-
útumunkat: „a migráns köcsögök szünet nélküli molesztálása” – mondta 
Kisfing szemlesütve. – Ha lebuknánk előttük, nekünk annyi lenne.

– Mi ugyanis azért hoztuk létre ezt a társaságot, hogy anyagot gyűjt-
hessünk a doktori disszertációnkhoz – mondta Nagyfing. – Az én témám 
a Kocsmai durvulás szemiotikai és lingvisztikai kihívásai a 21. században.

– Az enyém pedig Újszerű paradigmák a kötekedés társas aspektusai-
ban. Mindketten doktoranduszok vagyunk.

– Értem – jegyzetelgetett a hadnagy. – Maguk tehát Nagy- és Kisfing, 
pontosabban a dokumentumaik szerint Kurta Frigyes Kenéz és Fáin Sza-
bolcs.

– Az őrnagy úr is beláthatja, hogy ilyen nevekkel nem léphettünk be 
abba a közegbe – mondta Nagyfing, azaz Kurta Frigyes Kenéz.

– Magyarítottunk – bólogatott Kisfing, azaz Fáin Szabolcs.
– A vallomásuk szerint azon a bizonyos napon, azaz ma reggel éppen 

egyesületi megbeszélést tartottak, amikor odalépett az asztalukhoz egy 
kigyúrt, első és második ránézésre is börtönviselt alak, aki a migránskér-
dés empatikus megközelítéséről kezdett povedálni.

– Lenyomott egy hót nagy liberális dumát – mondta Keni. – Már bo-
csánat, hogy az egyesületi szlenget használom.

– A fiúk éppen az uborkás szendvics strukturális analízisével voltak 
elfoglalva, konkrét élelmiszerballisztikai elemekkel színesítve a disputát, 
így ez a belépő tök váratlanul ért mindenkit.

– Az idegen arról tolta az éliennyálat, már bocsánat, hogy még mindig 
argót használok, de nagyon erős sokkhatás ért. Szóval miután hosszan 
ecsetelte a migránsok sanyarú helyzetét, megkérdezte, hogy nekünk, 
mint szervezetnek vannak-e osztrák testvéregyesületeink.

– Takony, vagyis Taksonyi Botond barátunk, aki szintén doktoran-
dusz, ijedtében rávágta, hogy hát persze, a Haynau Fényes Ösvénye Tár-
saság, amellyel meleg baráti viszonyt táplálunk.

– No, akkor elő a mobillal fiúk, hívjátok fel Haynaut, mondta a fószer, 
és mi, akár a hipnotizáltak, elővettük a mobilunkat, és fölhívtuk Hans 
Braunschweint, az egyesület vezetőjét.

–A bőrnyakú tag ekkor tollba, azaz szájba mondta, mit továbbítsunk 
neki: hintsék szét a médiába, hogy a magyarok szervezetten kényszerítik 
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vér- és csontvelőadásra a migránsokat, ezért sürgősen szervezzenek au-
tókonvojt Bécsből, hogy kimenekíthessék őket ebből az elfajzott környe-
zetből. Utólag már látom, akkora liberális szöveg volt, mint a pöcsöm.

A hadnagy elgondolkodva jegyzetelgetett.
– És ez a Braunschwein intézkedett – mondta nagysokára.
– Megbízható, jó barátunk, összehasonlító irodalmat hallgat a bé-

csi egyetemen. Sosem csalódtunk benne, ha lingvisztikai vagy szemi-
otikai kérdésekről volt szó – tette hozzá Nagyfing, és talán a Kingben 
elfogyasztott uborkás szendvics, talán a Bem téri Nyilvános Szolgálat 
EU-kompatibilis, azaz kizárólag rostban gazdag, sószegény árut forgal-
mazó büféjében korábban behörpintett cikória kávé hatására egy öblö-
set szellentett.

Mindezzel nagyjából párhuzamosan az Országos Ideg- és Elmekli-
nika Lipótmezői titkos centrumában – a nagyközönség elől bezárt, de 
sutyiban azért mégis működtetett kísérleti laboratóriumában – Gombási 
professzor, az Új Értelmet Az Életnek projekt vezetője fáradtan, karikás 
szemmel cigarettázott az irathalmokkal telezsúfolt nedves, dohos, egér-
húgy szagú alagsori irodájában.

Előtte, egy Kádár-korszakból visszamaradt padon három fekete trikó-
ra vetkezett, agyontetovált karú hölgy helyezkedett el gótikus elrendezés-
ben. Bal szélen a kis izomgombóc Apor-bíró Clementina egy gyöngyház 
berakású pillangókéssel játszott, középen a nála majd’ két fejjel magasabb 
Sándor Carmen egy hongkongi dobócsillaggal piszkálgatta feketére lak-
kozott körmét, jobb szélen a szikár, kistermetű Boldizsár Edgár férfiru-
hában, férfi néven, férfiként, de lélekben vad amazonként egy Leopold 
névre hallgató szelídített patkány farokpiercingjét birizgálta.

– Akkor vegyük sorba még egyszer a történéseket – fordult feléjük 
Gombási professzor, és a csikket egy laza mozdulattal elnyomta az íróasz-
tal lapján. – Ott tartottunk, hogy a Bethlen Gábor utcai McDonald’s étte-
rem karzatán az Együtt A Nők, Gyermekek, Üldözöttek, Kutyák, Gombák, 
Zuzmók És Harasztok Emberi Jogaiért Egyesület tagjaiként üléseztek.

– A terápia részeként – bólintott Apor-bíró Clementina. – Ahogy a 
professzor úr receptre felírta: létrehoztuk ezt a rohadt egyesületet, és 
nyomtuk az ótvar szöveget az egyetemes emberi jogokról.
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– Megtettünk mindent, ami az idióta terápiájával ránk kényszerített – 
hajította bele az ajtófélfába a hongkongi dobócsillagot Sándor Carmen. 
– Figyeltünk a táplálkozásunkra, meg az üldözöttek lelki rezdülésére, kü-
lönös tekintettel a gombák, zuzmók és harasztok lelki világára.

– Folyamatosan méregtelenítettünk – mondta Boldizsár Edgár abba-
hagyva Leopold piercingjének huzigálását. – És figyeltünk a nyálas be-
szédre.

– De visszaestek, az Úristenit maguknak! – pattant föl a professzor kirúg-
va maga alól a széket. – Fél év munkája veszett kárba pusztán amiatt, hogy 
szóba álltak egy maguknak tetsző dumát lenyomó, izomagyú egyénnel!

– Nem tehetünk róla – tárta szét a karját Carmen. – Akkor is sza-
bályos értekezletet tartottunk, mint mindig. Éppen a tarjás szendvicsek 
szétosztása volt napirenden, amikor odajött ez az ürge, és nekünk szö-
gezte a kérdést, hogy rabok legyünk vagy szabadok.

– Mintha verset szavalt volna… – tűnődött Boldizsár. – Tán Petőfit?
– Ez annyira vártalanul ért bennünket, hogy képtelenek voltunk vé-

dekezni – mondta Clementina. – Eltagadott bennünket a hév. Amikor az 
ipse odaért a versben, hogy „és mi mégis csadort hordunk”, Carmen ösz-
szerúgta a mellettünk elslisszoló terhes migránsnő lábát, Boldizsár meg 
behúzott egy gyomrost a burnuszos kísérőjének.

– Az egész berendezést pozdorjává törtük, aztán ez az ipse előjött az-
zal a dologgal az osztrák szélsőjobbal. Azt mondta, ha tudnánk valakit, 
aki ráuszítaná az ottani médiát a miénkre, hogy ezt a bagázst úgy, ahogy 
van, passzoljuk át a németeknek, akkor megszabadulhatnánk tőlük.

– Gondolom, kapva kaptak az alkalmon – jegyezte meg Gombási pro-
fesszor egy kissé pikírten.

– Mi az hogy! Azonnal fölhívtuk azt a menekültsegítő szervezetet, 
akikre a professzor hívta föl a figyelmünket, mondván, hasonló terápiás 
célokkal működnek, mint mi.

– A Bécs Kapui Sarkig Tárva Mozgalomra gondol? – kérdezte a pro-
fesszor.

– Naná! – mondta Clementina. – Rögtön vették is az adást, mert őket 
is elragadta a hév. Össze is verték annak az elegáns kávézónak a szecesz-
sziós díszleteit, ahová terápiás szándékkal bezsuppolták őket. De előtte 
biztosítottak bennünket, hogy megszervezik az autókonvojt…
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– Ami elszállítja az egész bandát a krumplizabálókhoz – dörmögte a 
patkányával játszogató Boldizsár.

– Hát ez igazán hallatlan! – fordított hátat a társaságnak a professzor, 
és az alagsori süllyesztett ablakból a Lipótmezei Központ gazzal benőtt 
kertjét kezdte tanulmányozni. – Nem elég, hogy visszaestek, még a mig-
ránsainkat is eladták az ördögnek. Ha belegondolok, milyen sok egyedi 
klinikai eset lehet közöttük, megszakad a szívem a szomorúságtól.
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Tizenegyedik fejezet
Amelyben ismét a Vatikánba látogatunk, ahol érdekes részleteket tudunk meg a Szentszék és 
az osztrák menekültszállító konvoj kapcsolatáról. Kiderül továbbá az is, hogy Körtvélyessy 
Jamal Mohamed egy kétszínű, alamuszi alak. Egyébként pedig egyre inkább tisztul a kép.

Ferenc pápa igen gondterheltnek tűnt ezen a békés vatikáni délelőt-
tön. Szokása szerint lakosztálya széles ablakánál állt, háttal a kijárat-

nak, és homlokráncolva figyelte az odakinti világot. Még az sem vigasz-
talta, hogy Toscanelli bíboros ablaka fölül sikerült eltüntetni a veszélyes 
darázsfészket. Talán úgy tizenkettedszer sóhajtott föl nagy gondjában, 
és épp vívódásba kezdett, mert eszébe jutott, hogy a tizenhármat ki 
kellene hagynia, hiszen vallásos ember számára az szerencsétlen szám, 
mire tudata másik fele azonnal lecsapott azzal, hogy viszont katolikus 
ember nem lehet babonás, amikor megváltólag belépett Juan Augustin 
Fernandez.

– Csakhogy itt van, barátom, jöjjön!
– Gond van, Ferenc atya?
– Hát az éppen akad. Üljön le, kérem!
A kis argentin várakozóan pillantott föl a nagy argentinre – már ha 

van értelme a testi kisnövést az emberi nagysággal összevetni. De mind-
egy is, a lényeg, hogy Ferenc pápa nem váratta sokáig a vendégét.

– Mondja, barátom – kérdezte –, a mi vatikáni hírforrásaink mennyi-
ben megbízhatóak?

– Arra gondol, atya, hogy manipulálják-e az önhöz érkező informá-
ciót?

– Nem, drága barátom. Azt pontosan tudom, hogy manipulálják. Egy 
rakat szakember van itt, akinek az a dolga. Engem az érdekel, hogy léte-
zik-e valamiféle kompenzáció?

– Természetesen, atya. Több olyan szakemberünk van, akinek az a 
dolga, hogy a ferdített híreket a megfelelő rostlás után visszaferdítsék az 
ön számára.

– A megfelelő rostálás után?
– Természetesen. Nem kerülhet minden csip-csup szamárság excel-

lenciád elé. Szűrünk és ellenőrzünk, ezért én magam vagyok a felelős.
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– Akkor hát maga tartozik nekem elszámolással egy kis hiba miatt, 
drága barátom – nézett a fiatalemberre huncutul a pápa.

– Ezt hogy érti? – lepődött meg Fernandez.
– Az ön gépezetének olajozott működése ellenére is fennakadt egy 

fontos információ a rostán.
– Nem értem, atya, mire gondol.
– Ha jól emlékszem, ön tanácsolta nekem, hogy hívjuk fel az európai 

plébániák figyelmét: mindegyiküknek kötelessége egy menekült családot 
befogadnia.

– El kell ismernem, így volt.
– Arról azonban elfelejtett tájékoztatni, hogy a magyarok nem hogy 

nem fogadtak be egyet sem, de még azt azt is megakadályozzák, hogy 
tovább menjenek Németország felé. Lezárták a budapesti Keleti pályaud-
vart, ezrek vesztegelnek a pályaudvar előtti aluljáróban kialakított tran-
zitzónában.

– Nos, ez igaz – nyögte a letaglózott Fernandez. – Ezt honnan hallotta 
excellenciád?

– A fodrászomtól.
Juan Augustin Fernandez szeme akkorára kerekedett, mint a teás csé-

szealj.
– Önt Di Piemonte bíboros ilyesmiről tájékoztatta? – lehelte.
– Nem-nem, drága barátom – mosolygott a pápa annak tudatában, 

hogy ezt a játszmát megnyerte. – Tudom, hogy Di Piemonte bíboros ki-
váló szakember, remek fodrász és borbély, sőt ért a gyógymasszázshoz is, 
de én nem vele vágatom a hajamat. Éppen ezért, mert már fél éve tudom, 
hogy ő az egyik ember, akinek az a dolga, hogy a híreket a maga által 
megadott módon ferdítse számomra. Azén fodrászom Niccolo. Egy ró-
mai fiú, mindössze huszonkét éves, természetfeletti módon szereti a pas-
tasuttát, és a Laziónak szurkol. De ami fontosabb: kíméletlenül őszinte.

– El vagyok képedve, atya – rázta a fejét Juan Augustin. De aztán ösz-
szeszedte magát. – A magyarok egyébként nem tesznek mást, csak be-
tartják az uniós egyezményeket.

– Ez engem nem érdekel, barátom – fogta keményre a hangját a pápa. 
– Mi lesz a küldetésünkkel? Mi lesz a szerencsétlen menekültek meg-
mentésével? Felőlem az unió úgy rendelkezik, és úgy tartatja be a saját 
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törvényeit, ahogy akarja. De itt a kereszténység és a katolikus világ ügyé-
ről van szó. Már megbocsásson a szóért, barátom, de hogy jön Európa 
ahhoz, hogy tojjon arra, amit pápa mondott? Ötletet akarok arra, hogyan 
tudjuk ezt a patthelyzetet feloldani.

Juan Augustin Fernandez egész eddigi életében először érezte úgy, 
hogy el kell süllyednie, leszámítva azt az átkozott iskolai pillanatot, 
amelyben Ferederico García Lorca Bernarda Alba háza című drámájá-
ról kellett volna számot adnia. Bizonyára most is simán kitalált volna 
valamit, amivel kidumálhatta volna magát ebből a helyzetből, de a pápa 
pörölycsapásai gyors egymásutánban zúdultak le rá.

– Nincs ötlet? Pedig elég volna, ha csak megnézné, mit üzennek az 
informátorai. Végtére is ez a dolga.

– Excellenciád szerint nem végzem jól a dolgom?
– Dehogynem. Sőt túlságosan is – felelte a pápa olyan hangsúllyal, 

hogy Fernandez nem tudta eldönteni, mit gondoljon. És Ferenc újra tá-
madott. – Nem jelentettek önnek semmit az osztrák testvérek?

– Mire gondol? – húzta az időt ezzel a nyilvánvaló ostobasággal az 
argentin.

– Például arra, hogy civil megmozdulásnak álcázva különböző politikai 
szerveztek és alvilági erők autókonvojokat indítanak Bécsből Budapestre? 
– Fernandez döbbenetét látva gyorsan közölte. – Ne aggódjon, ezt nem a 
fodrászomtól tudom, hanem a masszőrömtől. Ugyanis, ha nem haragszik, 
én ebben az ügyben sem Di Piemonte atya szolgálatait vettem igénybe.

Fernandez összeomlott.
– Mit óhajt excellenciád?
– Csak atya, hiszen barátom vagyunk.
– Mit óhajt, atya?
– Szóljon oda az osztrák egyháznak, hogy szervezzenek ők is konvo-

jokat. De gyorsan! Ez az ügy sem csúszhat ki a kezünkből!
Miközben a föntebb vázolt párbeszéd zajlott, a Vatikán egy távoli zu-

gában egy fiatal pap ismét odaült a laptopja elé, és ismét felcsatlakozott 
arra a szuper titkos, zárt csevegőrendszerre, amelyet csak néhány hasz-
nálnak világszerte. A néhány másodper alatt, amíg a rendszer fölállt, 
meggyújtotta már előre megsodort füves cigarettáját. Rámosolygott a 
csevegőben élőképpel feltűnő arcra.
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– Jelentést kérek – mondta amaz.
– Hát tesó, az a helyzet, hogy az európai indexek egy kicsit rezegnek, 

de Tokióban elég jól tudtam eladni, úgyhogy tegnap csináltam hetven 
millió dollárt – azzal mélyet szívott a cigarettából, és miközben kieresz-
tette a füstöt, még kéjesen hozzátette. – Most egészen illuminált vagyok.

– A társaságot nem érdekli a magánvagyonod – felelte a csevegőből az 
arc. – Hogy halad a Biblia-átírási projekt?

– Csak nyugi! Pont azt magyarázom, hogy most már van miből lefi-
zetni az itteni lektorokat.

Kis csönd töltötte ki az étert, majd a vonal másik végéről érkező hang 
fagyosan azt mondta:

– Lassú vagy. További utasításig várj, ne csinálj semmit!
És abban a pillanatban meg s szűnt a vétel.
A fiatal pap zavarodottan ült karosszékében, már nem is esett olyan 

jól a fű. Csak ennyit tudott félhangosan kérdezni a halott képernyőre bá-
mulva.

– Ez meg mi?

Alig néhány perccel a szentatyával folytatott beszélgetést követően 
Juan Augustin Fernandez meglehetősen kimerülten visszatért saját lak-
osztályába. Becsukta az ajtót, és rögvest egy rejtett fali szerkényhez lépett: 
italkülönlegességek rejtőztek az üvegajtó mögött. Fernandez egy pillana-
tig habozott az armagnaci brandy és az ír whiskey között, aztán – mivel a 
brandyt mindig lassan kortyolgatva illik inni, a whiskey azonban szükség 
esetén felhajtható – az ír ital mellett döntött. Leöntötte az adagot, majd 
felcsapta laptopját, és rákattintott arra a bizonyos, a titkos rendszert mu-
tató ikonra. Ugyanaz az arc jelentkezett be neki, mint a másik fiatal pap-
nak. Kódnyelven beszéltek, ahogyan azt már megszokhattuk.

– Kérek engedélyt jelenteni – mondta Fernandez.
– Hallgatlak, C-512.
– Az öreg felfedte néhány vonalamat.
– Az baj. Tudja, hogy a Társaság áll mögöttetek?
– Valószínűleg nem, szerintem azt hiszi, csupán egyszerű hatalmi-poli-

tikai kavarásról van szó, de ezt még ellenőriznem kell. Ez idő, addig is kérek 
engedélyt, hogy a biztonság kedvéért likvidáljam a felfedett személyeket.



89

– Engedélyt megadom. – Fernandez láthatólag megkönnyebbült, ám 
felettese még nem végzett. – Kiegészítő feladat: likvidálni kell C-752-t is.

– Ez biztos? Ártalmatlan hülyének tűnik.
– Éppen ez a baj. Sokat tud a Társaságról, viszont egyre lassabb, alig 

csinál valamit. És már nagyon sok füvet szív. Túl nagy a hibázás lehetősé-
ge. Huszonnégy órán belül kérem teljesíteni.

– Parancs értettem.
– Leléphetsz.
Fernandez készült volna lezárni a laptopot, ám a rendszer bejövő 

hívást jelzett. Nem a központ volt, hanem egy másik ügynök: a D-209. 
Az olvasó azonban egészen más néven ismerte volna fel, ha látta volna 
feltűnni arcát a csevegő ablakán: Körtvélyessy Jamal Mohamed volt, az 
afgán.

– Jelenthet, D-209.
– Tartózkodási helyem Budapest, Keleti pályaudvar térsége. Jelentem, 

a gólya két békát fogott.
– Kettőt? – képedt el Fernandez. – Ki a másik?
– Jelentem, a tervben változás állt be. Amint azt a legutóbbi jelenté-

semben elmondtam, a Róza néni fedőnéven működő ellenséges ügynök 
kicsúszott a kezünk közül. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.

– Az baj.
– Kezünkben van ugyanakkor egy közeli rokona, bizonyos Bodzai 

Sándor, becenevén Leandró, akit feltehetőleg feladattal bízott meg. En-
nek kiderítése már folyik.

– Szép munka, D-209.
– Kezünkben van továbbá egy Tóth Dzsúlió nevű egyén, akit eddig 

fedő emberként használtunk, hogy átjussunk a szerb határon. A nyomo-
zás során kiderítettük, hogy ezek régebb óta ápolnak kapcsolatot egy-
mással.

– Úti cél?
– Berlin. Azt gyanítom, hogy az Egyetemes Bibliamúzeumba tartanak, 

bár erre egyelőre nincs bizonyíték. Azt azonban kivitelezhetőnek tartom, 
hogy rajtuk keresztül lenyomozhatjuk a Róza néni nevű ügynököt.

– Remek, D-209. Az osztrák konvojokat akarják használni?
– Igen.
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– Rendben. Vigyázat, több szervezet, köztük ellenségesek is, indítanak 
konvojt. Az osztrák katolikus csoportok között lesz beépített emberünk. 
Csak olyannal utazzanak, akin egyszerre van sárga és fehér ruhadarab is.

– A vatikáni zászló színei.
– Fölösleges elmondania, tudom. Folyamatos tájékoztatást kérek. Le-

léphet.

Épp csak pár másodperc telt el ezt a beszélgetést követően, amikor a 
Keleti pályaudvar előtt Leandró visszatalált Dzsúlióhoz, és az ugyancsak 
valami intézkedésből visszatérő Körtvélyessy Jamal Mohamedhez.

– Hol voltál? – kérdezte Dzsúlió.
– Próbáltam vizelni, de nem találtam WC-t, minden le van itt zárva.
– Miért nem vizeltél a gyepre? Itt mindenki azt csinálja.
– Nem fogom összepisálni a saját városomat.
– Saját városodat?
– Már vagy huszonöt éve itt élek, ez már az enyém is.
– Elég a vitából – szólt közbe Körtvélyessy, aki egy laptoppal a hóna 

alatt érkezett. – Most beszéltem Skype-on egy ismerősömmel. A vonatok 
nem járnak, de ő úgy tudja, Ausztriából autókonvojok jönnek ide a me-
nekültekért. Meg van beszélve, melyik visz bennünket. Addig igyunk egy 
kávét valahol!
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Tizenkettedik fejezet
Amelyben Tikvanek hadnagy, a Sághy-gyilkosság helyszínelő nyomozója megdöbbentő 
összefüggést fedez föl a Széchenyiben történt bűneset és egy sok évvel korábbi cselekmény 
között. A nyomok tanulmányozása közben egy hátborzongatóan misztikus jelenségbe is 
belebotlik, és teljesen véletlenül megtudja, hogy aznap mit reggelizett Angela Merkel.

A tapasztalt Olvasó már bizonyára izgatottan várja, mikor bukkan elő 
történetünk felhőjéből a két rendőrfenomén, sokak kedvence, de 

még többek gyűlölt ellensége – gondoljunk azokra a tyúk-és kukorica-
dézsmáló tolvajokra, akiket ez a páros ért tetten –, Rideg zászlós és Gyö-
kös őrmester. Amikor utoljára láttuk őket, az ultramodern vallatószékkel 
vívtak ádáz küzdelmet, de aztán mintha elfútta volna őket a porkavaró 
észak-bácskai szél.

Mindez csupán a látszat, mely csalfa és kacér, akár az alföldi menyecs-
ke, ha a közmunkát végző ura távollétében egyedül kell megküzdenie a 
magánnyal. Ilyenkor kiáll az utcára, és addig mórikáltatja magát, amíg a 
postás vagy az önkormányzati ordonánc le nem száll a biciklijéről és oda 
nem szédeleg hozzá valami kedveset és szépet mondani.

Gyökös őrmester házas ember volt, Rideg zászlós pedig elvált, de ez 
nem tartozik szorosan ide. Történetünk folyománya szempontjából vi-
szont rendkívül fontos körülmény, hogy ama bizonyos kudarccal végző-
dött vallatás után mindkettőjüket pszichológiai alkalmassági vizsgálatra 
küldték, mert a vallatószékről írt jelentésük valahogy szétfeszítette a raci-
onális észjárás kereteit. De az alkalmasságuk ellenőrzésére sosem került 
sor: az ügy másnapján ukáz érkezett Budapestről, hogy Gyökös őrmester 
és Rideg zászlós azonnal jelenjen meg a Magyar Nyilvános Szolgálat Bem 
téri központjában.

A két fakabát egy árva szót sem értett ebből az egészből, és a főnökük 
is csak hümmögött.

– Biztosan egy régi ügyetek lesz, fiúk. Talán ráléptetek valami nagyku-
tya farkára, vagy egyéb kiálló testrészére – humorizált a főnök, akit beosz-
tottjai Cincellér századosnak szólítottak, és sosem tudták, mikor viccel és 
mikor gondolja komolyan. – Kapjátok össze magatokat, és szerepeljetek 
úgy, mint Jászai Mari A világot jelentő deszkák című színdarabban. Ha 
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valami gond lesz, például kiderül, hogy a fazon, nem csak nagykutya, 
hanem bernáthegyi, mondjátok azt, nem emlékeztek semmire. A jelenté-
seket ebben a számítógépes világban már könnyű átkozmetikázni.

A százados eztán egy unott kézmozdulattal elbocsátotta a kissé meg-
lepett beosztottjait, akik később rendőrös fapofával, de nyugtalan lelki-
állapotban kászálódtak be a szolgálati Opelbe, hogy Jánoshalma, Solt-
vadkert és Kecskemét érintésével Budapest felé vegyék az irányt. Mi sem 
természetesebb, mint hogy közben azon témáztak, mi lehet ennek a kü-
lönös idézésnek az oka.

– Bernáthegyi kutya legyek, ha nincs köze a menekültekhez – mélá-
zott Rideg zászlós.

– Én is erre vetek – dörzsölte az állát Gyökös őrmester, mint mindig, 
amikor gondterhelt volt. – Véletlenül megverhettünk valakit, akiről kide-
rült, hogy a katari emír unokaöccse. Esetleg a pestiek tudomására jutott, 
hogy gallyra vágtuk azt a szupermodern vallató berendezést.

– Ne hülyéskedj! Az a vacak használhatatlan volt, különben nem pasz-
szolták volna ide.

– Logikus, mint a vesztés orosz rulettben. De figyelj csak: nem lökünk 
be Soltvadkerten egy franciakrémest? Tudok egy príma cukrászdát itt a 
közelben.

– Benne vagyok. Már úgy is ki kellene csavarnom a zoknit – adta be-
leegyezését Gyökös őrmester, és visszavette a sebességet.

 Amíg a két rendőr a franciakrémest kanalazva tovább gyártja a hipo-
téziseket, kanyarodjunk vissza az időben – megtehetjük, nemde bár? – és 
fedjük föl e különös esemény előzményeit. Ehhez viszont helyszínt kell 
változtatnunk, amit szintúgy megtehetünk, nem kerül sem pénzbe sem 
fáradságba. A Magyar Nyilvános Szolgálat Bem téri székházának egyik 
eldugott irodájában vagyunk, ahol Tikvanek hadnagy elgondolkodva 
hajol papírhalmokkal roskadásig megpakolt íróasztalára, és egy ülepnyi 
tisztán hagyott helyen a laptopját bámulja. Szája szegletében félig szívott 
Pall Mall fityeg, a hamu rászóródik a gép gombjaira, de a hadnagyot ez 
nem zavarja. Különös transzban van, amit nem lehet mással, mint az új 
munkahely által gerjesztett bizonyítási vággyal magyarázni. Az előbb fe-
jezte be két nemzetbizonytalansági – ez a nyilvános szolgálat tartópil-
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lére – szempontból gyanús alak, bizonyos Kurta Frigyes Kenéz és Fáin 
Szabolcs kihallgatását, és most a tőlük hallott adatokat egyezteti a Szol-
gálat adatbázisában szereplő rekordokkal. A bevitt paraméterek alapján 
– amelyek alapján a kihallgatás alapjául szolgáló telefonhívás minden 
bizonnyal élen jár – kirajzolódni látszik egy, azaz két személy, akik már 
évek óta a magyar bűnüldözés reflektorának fényében sütkéreznek. Az a 
mobil ugyanis, amelyen ez a két alak Djokovicsot felhívta (még egyszer 
hangsúlyozzuk: nem a teniszező, csupán a névrokona!), bizonyos Kre-
csovics Szvetozár nevén volt nyilvántartva. Az adatbázisban az is szere-
pelt, hogy Krecsovics ezt az eszközt tíz százalékos börtönkedvezménnyel 
vásárolta röviddel a Gyorskocsi utcai fegyintézetből történt szabadulása 
előtt.

Az ügybuzgó Tikvanek hadnagy mi sem könnyebb alapon rákeresett, 
hogy miért is ült ez a két alak több mint nyolc évet, és pillanatokon be-
lül megtudta, hogy tetemes bűnlajstrom színesíti a múltjukat. Innét már 
csak egy lépés volt rápergetni a gépet arra, hogy dobja ki az ügyükben 
érintettek neveit. Elkerekedett szemmel bámulta, ahogy a lista megtelik 
nevekkel: Bodzai Sándor, Tóth Gyula, Krecsovics Szvetlána, Boldogvöl-
gyi Anna, Sághy Márton meg két rendőr, Gyökös Dávid őrmester és Ri-
deg Zalán zászlós meghallgatottként szerepeltek a Krecsovicsok kontra 
Magyar Állam ügyben.

 Tikvanek hadnagy szeme úgy kinyuvadt, hogy szinte koppant a lap-
top kijelzőjén: Sághy Márton! A hulla, akit brutális szellemességgel nem-
rég nyuvasztottak ki a Széchenyi fürdőben! A hadnagy rögtön összerakta 
mozaikdarabkákból a képet, amely leginkább Picasso Avignoni kisasz-
szonyok című produkciójára emlékeztetett. Azzal tisztában volt, hogy a 
gyilkossággal csaknem egy időben szabaduló két Krecsovicsnak nem áll-
hatott érdekében az ügyükben marginális szerepet játszó Sághy Mártont 
eltenni láb alól, már ha egyáltalán ilyesmiben gondolkodtak. Az adataik 
szerint börtönéveik alatt alapos intellektuális fejlődésen mentek keresz-
tül, ami szintén gyilkosság gátló tényező. Ha valakire, talán az őket egy 
máig tisztázatlan karambol következtében lebuktató Tóth-Bodzai kettős-
re orrolhattak, de főleg Tóthra, mert ő – a dossziéban szereplő adatok 
szerint – bizalmas kapcsolatban áll a testvérükkel, Szvetlanával. A két 
keményfiú ezt biztos nem nézte jó szemmel.
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A hadnagy előhozta a gépből az ügyben érintettek fényképét is, és ek-
kor, szinte villámcsapásként belényilallt, hogy a Széchenyiben ezt a két 
pofát, Tóth Gyulát és Bodzai Sándort látta! A dolog innentől kezdett ér-
dekessé válni. Vajon mit kereshetett ez a két alak annak a hullának a köz-
vetlen közelében, akit valaha ismerősüknek mondhattak? Miféle elvar-
ratlan vagy új szálak kuszálódnak itt, beleértve ezt a furcsa telefonhívást 
is, amit ez a két börtöntöltelék kezdeményezett, nemzetközivé tágítva ki 
a kört azzal, hogy kapcsolatot keresett az osztrák szélsőjobbal.

Átment a szomszéd irodába, ahol Matilka, a csinos titkárnő egy macs-
ka appot futtatva, simogatás útján doromboltatta az okostelefonját. Fé-
nyesre lakkozott, hosszú körmei élesen szikráztak a Bem térről beszűrő-
dő, szemet fájdító napsütésben.

– Lehet, hogy butaságnak tűnik, amit most mondok – kezdte nagy 
ívben Tikvanek százados –, de mivel új vagyok itt, talán megbocsátható.

 Matilka abbahagyta az addig folytatott tevékenységét, és ájtatos ba-
golyszemét Titvanekre emelte. Nem volt férjnél, így minden új fiúban 
lehetőséget látott.

– A kérdésem az – folytatta a százados –, hogy mivel mi nyilvános 
szolgálat vagyunk, ez a dolog vajon visszafelé érvényes-e?

Matilkának ez a nyakatekert okfejtés már nem tetszett. Arra gondolt, 
ez a fiú is túl okos lesz hozzá. Ha például a „Mondj igent a ruhára” címen 
futó tévéműsorát fogja nézni, tuti, hogy rácsapja majd az ajtót, és beveszi 
magát egy romkocsmába, ahol a pesti intelligencia krémje tobzódik. Ki-
csit csalódott volt, de továbbmosolygott.

– Úgy értem, hogy ha olyas valamit szeretnénk megnézni, ami nem a 
mi hatáskörünk alá tartozik, vajon megtehetjük-e?

– Konkrétabban? – pislogott néhány szaporát Matilka.
– A Sághy-ügy aktáira gondolok. Ezt az embert nemrég gyilkolták 

meg a Széchenyiben. Rábukkantam valamire, ami talán túlmutat a köz-
törvényes bűntény határvonalán.

– Mi, itt a Nyilvánosnál mindenhez hozzáférhetünk – pördült egyet 
a székével a titkárnő. – Bármilyen ügyhöz, bármilyen adathoz. Pont ez 
a dolog lényege: a valódi demokráciában nem létezhetnek sumákságok. 
Ha például érdekli, mit evett ma reggelire Angela Merkel, csak beüti a 
kódot…
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Ahogy a tudományos-fantasztikus filmekben, boszorkányos ügyes-
séggel betapicskolt valamilyen karaktersort a gépébe.

– Nahát, Angela Merkel ma reggelire kuszkuszt evett falafellel, és cu-
kormentes sörbetet ivott hozzá!

– Akkor megnézhetem a Sághy-ügyet? – kanyarodott vissza a témá-
hoz Tikvanek.

– Már nyomom is – tapicskolta a gombokat Matilka. – Úgy tűnik, 
semmi különös. Itt a halottkém jelentése, a lakásán készített leltár, csupa 
steril, érdektelen adat.

– És ez mi? – hajolt közelebb a monitorhoz Tikvanek. – Az áldozat 26 
Bibliát tartott a lakásán?!

– Lehet, hogy vallásos volt…
– Ennyire?
– Ennyire.
– De akkor miért nem különlegességeket gyűjtött? A jelentés szerint 

ezek teljesen kommersz, tucatbibliák. Átvizsgálta őket valaki?
– Fogalmam sincs. Át kellett volna?
– Feltétlenül! Ez a dolog nagyon gyanús. Ok nélkül senki sem tart 26 

Bibliát a lakásában, mint ahogy 26 kutyát vagy macskát sem.
– De ezek csak könyvek!
– Téved kollegina, ezek Bibliák! A legnagyobb hatású kiadvány 26 

példánya! Vajon mire kellett neki? Meg tudja nézni, hogy lefoglalták-e 
ezeket a tárgyakat?

– Pillanat!
A titkárnő újabb kódsort pötyögött a gépbe.
– Nem foglalták le. Ott maradtak a lakásban.
– Elviszem az egyik Bubit! – zárta le a beszélgetést Tikvanek és fa-

képnél hagyta Matilkát, aki az iménti rossz érzését feledve, kifejezetten 
szerelmes pillantásokat küldözgetett utána. Romkocsma ide, vagy oda, 
tetszett neki ez a határozottság.

Érdemes viszont megmagyaráznunk ezt a Bubi-dolgot: a Magyar 
Nyilvános Szolgálat az EU-s törekvésekkel harmonizálva rendszeresített 
zöldenergiás bicajokat fosszilis üzemanyagú szolgálati gépkocsik helyett.

Tikvanek hadnagy jó kondiban volt, így hamar megérkezett Sághy 
lakására, és miután egy körömvágó ollóval kipattintotta a zárat, alapo-
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san körülnézett a teljesen földúlt, széttrancsírozott berendezések között. 
Némi túlzással talán a halottkém sem végzett ekkora pusztítást az áldozat 
tetemén, mint amekkorát a helyszínelők itt, a Práter utcában. A 26 bibliát 
viszont stószba rendezve találta. Tanácstalanul pörgette át őket, de sem 
bejegyzést sem a lapok közé dugott idegen tárgyat nem talált. Már majd-
nem feladta az egészet, amikor megzörrent zsebében a mobil. Matilka 
volt.

– Fölfedeztem valami rejtelmeset a Sághy-akták között – mondta 
vidáman. – A halottkém egy papírgombócot metszett ki a hulla nyelő-
csövéből. Kiderült, hogy ez egy galacsinba gyömöszölt Biblia-oldal. Sze-
rencsére nem ért le a gyomorba, így ki tudta hajtogatni. Megvan a róla 
szkennelt fotó. Átküldjem?

– Igen, feltétlenül! – kapott a szón Tikvanek. Maga sem tudta, miért 
érzi ennyire fontosnak ezt az ügyet.

A szkennelt anyag megjött, és ahhoz képest, hogy honnét került elő, 
elég jól olvasható volt rajta az írás. Mintha Sághy az utolsó pillanatban le 
akarta volna nyelni, hogy ne kerüljön a gyilkosa kezébe. Tikvanek gyor-
san átfutotta a szöveget, de nem talált benne semmi rendkívülit. Egyva-
lami keltett csak benne rossz érzést. Mivel a Biblia utolsó oldaláról volt 
szó, János prófétának a jelenésekről írt vízióit tartalmazta. A 19. passzus 
így kezdődött: „És ha valaki elvesz a prófétálás könyvének beszédeiből, 
azt isten gazdagon megjutalmazza. Pusztítsd ezt a könyvet ahol éred…” 
Tikvaneknek úgy rémlett, ilyesmi nem lehet a Bibliában.

Ez annyira hátborzongató volt, mintha a Sátán keze nehezedett volna 
rá a lapockájára. Valósággal menekült kifelé Sághy Márton földúlt laká-
sából, és már a lépcsőházban megszületett benne az elhatározás: A Szol-
gálat adta jogkörét kihasználva iderendeli azt a két rendőrt, aki ennek az 
ügynek az előzményeivel foglalkozott, és megbízza őket – Matilka majd 
elintézi az adminisztratív formaságokat –, hogy keressék elő azt a két 
alakot. Tóth Gyula és Bodzai Sándor.

Valami azt súgta neki, hogy jó okuk lehet a bujkálásra, amit ebben a 
mostani, fölbolydult világban csak a menekültek közé vegyülve valósít-
hatnak meg. Egy szó, mint száz: Gyökös őrmesternek és Rideg zászlós-
nak is menekültté kell változnia!
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Tizenharmadik fejezet
Amelyben hőseinket fölszippantja és elnyeli a bécsi migránsmentő autókonvoj, ám annak 
előtte egy misztikus és szinte láthatatlan idős hölgytől útmutatást kapnak a menekülésüket 
illetőleg. De Dzsúlió és Leandró ekkor már csak sodródik és tipródik abban a káoszban, 
amit a menekültkonvoj alakít ki maga köré. És mindennek a tetejében még Körtvélyessy 
Jamal Mohamed is ott liheg a nyomukban.

Gyerünk! – adta ki határozottan a parancsot Körtvélyessy Jamal Moha-
med, és szépen el is indult utána az egész bangladesi különítmény, no 

és persze Dzsúlió meg Leandró. A Verseny utca irányába tartottak, a Thö-
köly úttal párhuzamosan lépdeltek, kerülgetve jövő-menő migránsokat, 
akik még mindig arra vártak, hogy beengedjék őket a Keleti pályaudvarra. 
És ekkor Leandrónak egészen szürreális látomása támadt. Eleinte azt hitte, 
csak érzéki csalódásról van szó, hiszen egyetlen másodpercre fölpillantott 
az égre, és óvatlanul éppen a napba sikerült belepislognia. A következő 
másodpercben aztán egy szírnek látszó fejkendő alatt ismerős arcot látott 
szembe jönni, de tényleg csak egy villanásnyi volt, mert amint hátra pillan-
tott, már magát a szírnek látszó hölgyet sem látta, nemhogy annak arcát.

– Igyekezzünk, már várnak – sürgette őket Körtvélyessy, és Leandró 
engedett is volna ennek a sürgetésnek, de a következő pillanatban – hogy 
kerülhetett ide? – egy tipegő öreg nénike kerület a látóterébe, aki a maga 
mögött húzott kerekes bevásárló szatyrot – véletlenül? – jól betolta Le-
andró térdei közé, aki erre olyan nagy ívű zuhanást mutatott be, amire 
talán csak a legprofibb rögbi játékosok képesek. A földön heverő Leand-
rót nem is az bosszantotta, hogy arccal törölte fel a park addigra már 
rendesen elmocskolódott gyepét, hanem hogy úgy látta, a kerekes kocsit 
toló néni ugyanazt az arcot viselte, mint az előbbi szír hölgy.

– Nem tud vigyázni? Micsoda egy fiatalság – kiabálta a néni, de mire 
a férfi válaszolni tudott volna, már fel is szívódott a tömegben.

– Róza néni? – kérdezte magától.
– Mit szerencsétlenkedsz itt? – torkolta le Dzsúlió, aki a segítségére 

sietett.
– Láttad azt az öregasszonyt?
– Milyen öregasszonyt?
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– Volt itt egy öregasszony. Aki előtte szír nő volt.
– Nagyon megütötted? – simogatta meg gúnyosan Lenadró fejét 

Dzsúlió.
– Komolyan beszélek. Itt van Róza néni. Nem ismerted fel?
– Én? Életemben egyszer láttam, Leninre hasonlított, de aztán kide-

rült, hogy az se az volt.
– Nem értem – vakargatta a fejét a feltápászkodó Leandró.
– Gyerünk-gyerünk! – integetett Körtvélyessy, és onnan, ahol Dzsú-

lióék álltak, most már jól lehetett látni, hogy a Verseny utcában bécsi 
rendszámú autók várakoznak.

Dzsúliónak nem volt ideje hosszan szemlélni a kocsikat, békés szem-
lélődését ugyanis félbe szakította egy gigantikus méretű rottweiler, amely 
teljes lendületével Dzsúlió mellkasának vetette magát, és le is döntötte őt 
a lábáról. Leandró lopva keresztet vetett, talán még egy gyors ima is el-
hagyta dadogó ajkait, de végül is amikor újra Dzsúlióra mert nézni, meg-
nyugodhatott: a kutya ugyanis állt barátja mellkasán, mint Fatia Negra 
a hegyen, csak hát ő nem kirabolni való személyek után kémlelt körbe a 
tájon, hanem csobogó nyelvcsapásokkal nyalta áldozata arcát.

– Lepergett előttem az életem – mondta Dzsúlió, mikor egy kis baráti 
segítséggel végre fel tudott állni. – Egy csomó részletre nem is emlékez-
tem. Képzeld, harmadikban matekból kaptam egy négyest.

– Günther! Jaj, Günther, mit csináltál már megint, rossz kutya! – szid-
ta meg az ebet egy hirtelen érkező férfi, akinek furcsa, férfiatlanul vékony 
hangja volt. – Elnézést, Günther a fiamé, hazahozta Münchenből. Neve-
letlen kutya, a fiam sokat dolgozik, nincs ideje vele foglalkozni. Jöjjön, 
fiatalember, segítek!

– Nem kell, csókolom, csak tartsa erősen a kutyát! – lépett hátra Dzsú-
lió, mert az öreg  elkezdte porolgatni a nadrágját.

– Jól van, jól van, semmiség ez – mondta az öreg. – Adjon egy béke-
jobbot!

És mielőtt Dzsúlió bármit tehetett volna, megragadta a jobb kezét, 
szorongatni kezdte, rázta is egy kicsit, aztán épp olyan gyorsan eltűnt a 
kutyával együtt, ahogy felbukkant.

– Ez biztos bolond – mondta Dzsúlió.
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– Tuti, hogy ismerem valahonnan – vágta rá Leandró.
– Nézd csak! – mutatta Dzsúlió azt a kezét, amelyet az előbb még az 

öreg szorongatott. Egy cetli volt benne. Dzsúlió kihajtogatta, és felolvasta 
a szöveget, amelyet a cédula tartalmazott: Vigyázat, a bécsi rendszámú 
autó veszély! Csak linzi rendszámúba szállni!

A két cimbora összenézett.
– Mondtam, hogy a Róza néni – közölte Leandró.
Körtvélyessy és a bangladesiek semmit nem láttak mindebből, mert 

ők közben már előre siettek a bécsi rendszámú autók felé, onnan kiabált 
most vissza Jamal Mohamed:

– Gyertek már, indulunk!
Leandró megijedt, kikapta Dzsúlió kezéből a cetlit, bekapta, és pilla-

natok alatt szétrágta.
– Ezt most miért csináltad? – kérdezte Dzsúlió.
– Nem tudom, bizonyíték.
– Mire?
– Nem tudom. De a filmekben nem így szokták?
– De – bólintott kényszeredetten Dzsúlió.
– Te, azok nem bécsi rendszámú kocsik? – kérdezte bizonytalanul Le-

andró.
– De, azok azok.
– Akkor most mi lesz?
– Sejtelmem sincs. Honnan tudjuk, hogy a cetli nem valami átverés? 

Mi van, ha éppen a linzi autók jelentik a csapdát?
– Te megbízol ezekben a bangladesiekben?
– Végül is tartoznak nekem. Én intéztem el, hogy idáig eljussanak.
– De te verted őket.
– Ugyan már, Szerbiában mindenki ver mindenkit. – Mivel nem tűnt 

úgy, hogy Leandró megnyugodott volna, Dzsúlió hangnemet váltott. – 
Na, jó. Nincs más választásunk. A vonatok nem indulnak, autónk nincs, 
pénzünk nincs, de el kell innen tűnnünk, mielőtt a Krecsovicsok ránk 
találnak. Ezeknek viszont van egy tuti ingyenes konvojuk Bécsig. Majd 
ott lelépünk valahogy.

– Én megvárnám azokat a linzi autókat. A Róza néniben jobban bí-
zom.
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– A te Róza nénid miatt van ez az egész slamasztika. Most békésen 
autózhatnék Berlin felé.

– No-no! A kocsid nem a Róza néni miatt robbant le.
– Hát én már azon sem csodálkoznék – legyintett Dzsúlió, és határo-

zottan elindult a bangladesiek irányába. Leandró kényszeredetten követ-
te, és már majdnem odaértek a rájuk várakozókhoz, amikor a Thököly út 
felől – menetiránnyal szemben! – hirtelen bevágódott egy vízözön előtt, 
valószínűtlenül zöld VW Bogár, amely éppen elvágta hőseink útját a 
Verseny utca felé. Hőseink annyira megrettentek, hogy mindketten hátra 
ugrottak, és a következő pillanatban arra eszméltek, hogy már megint 
ülnek, csak ezúttal nem a gyepen, hanem a parkoló aszfaltján. A Bogár 
megállt egy pillanatra, az ezúttal álca nélküli Róza néni hajolt ki a letekert 
ablakon, és rikácsoló hangon rájuk kiabált:

– Linzi! Mondtam, hogy linzi!
Azzal elhajtott. A két barát látta, amint a kocsi átvág a parkolón, és a 

mások oldalon, már megint menetiránnyal szemben a buszmegállónál 
kivágódik a Thököly útra, és elhúz Zugló irányába. Ekkor látták meg a 
fiúk a Dózsa György útnál bekanyarodni a linzi autók konvoját.

– Gyerünk! – intett Dzsúlió, és a korábbi irányt megváltoztatva indult 
a Thököly út felé.

Csakhogy erre a bangladesiek is modor váltottak. Az eladdig oly’ nyá-
jas Jamal Mohamed a fiúk után vetette magát, elindultak vele a többiek 
is, sőt a parancsra a kocsikból is kiugráltak néhányan. Nem volt kétséges, 
el akarják őket fogni.

– Hé! – kiabált Körtvélyessy.
Dzsúliónak és Leandrónak választaniuk kellett: megértették, hogy 

okosabb, ha eltűnnek a helyszínről, de így azt kockáztatták, hogy az ő 
konvojuk esetleg elhalad közben, és nem találják meg őket. Ösztönösen 
a Thököly út túloldala felé kezdtek rohanni, hogy felszívódjanak valame-
lyik mellékutcában. Dzsúlió fejében megfordult az is, hogy ha a Rotten-
biller utca irányába mennek, és gyorsan kerülnek, akkor esetleg éppen a 
közelgő konvoj előtt bukkannak majd ki újra a Thököly úton. Csak jus-
sanak el odáig!
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Eljutottak. Éspedig azért, mert őrangyaluk újra a segítségükre sietett. 
Ugyanis amint futás közben visszapillantottak, meglátták a valószínűt-
lenül zöld VW-t, amely ezúttal – csodák csodája! – a kötelező haladási 
iránynak megfelelően, a buszmegálló felől hajtott be a parkolóba, és ir-
tózatos berregéssel meg csikorgással visszakanyarodva elvágta a Verseny 
utca felől rohanó bangladesiek útját. Úgy gurultak szerte széjjel, mint egy 
zsák krumpli.

– Hogy tud ez a Róza néni folyton ott lenni, ahol kell? – lihegte Le-
andró.

– Az a lényeg, hogy ott van – lihegett Dzsúlió.
Épp hogy kimondta, a VW csikorogva rákanyarodott a Thököly útra, 

és a konvojt megelőzve húzott el mellettük. Róza néni nem mulasztotta 
el újra rájuk kiabálni:

– Linzi rendszám, gyerekeim, linzi!
A halomra dőlt bangaldesiek már nem láthatták, hogy a fiúk végül is a 

Nefelejcs utcán kezdtek el befelé menekülni, és csak a Garay utca sarkán 
álltak meg, hogy kifújják magukat egy kicsit.

– Na, most mi lesz? – köpött egyet Leandró.
– Visszakanyarodunk a Bethlenen, és elkapjuk a konvojt.
– Hogy? Menet közben?
– Ennyire előre nem gondolkodtam még. De van egy ötletem. Szerin-

tem te vesd magad az első kocsi elé, akkor megállnak, én meg beszélek 
velük.

– Nem lehetne fordítva?
– Tudsz németül?
– Miért, te igen?
– Mondtam már, hogy mi Szerbiában minden nyelven beszélünk, ha kell.
– Én akkor is passzolnék.
– Gondolj Berlinre!
– Gondolok. És passz.
– Na, jó, gyere!
Kiléptek a következő sarok felé, de odáig már nem értek el. Ugyanis 

ismét olyasmi történt velük, ami amúgy csak a legvadabb kalandfilmek-
ben történik meg. Észre sem vették, hogy míg lihegtek, grazi rendszámú 
autók konvoja tűnt fel a Garay utcán. Mire felocsúdtak volna, már utol 
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is érték őket. És kik ugrottak ki azonnal a második járműből? Bizony, a 
Krecsovics fivérek. Dragoljub, miközben a járda felé szaladt, beüvöltött 
az első kocsi vezetőjének.

– Djoko, kerítsd!
És a jó öreg Djoko eképp cselekedett: kocsijával gyorsan felkanyaro-

dott a járdára, hogy a fiúknak esélyük se legyen menekülniük. Summa 
summarom, kedves olvasó, a meglepődött Dzsúlió és Leandró azon kap-
ta magát, hogy Krecsovicsok közé szorítva zötyög át a városon az M1 
autópálya irányába.
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Tizennegyedik fejezet
Amelyben végre részletes tájékoztatást kapunk Dzsúlió és Leandró múltjáról, és megtud-
juk, mi közük van a Bácsalmásról Pestre citált rendőrökhöz. Gyökös őrmester és Rideg 
zászlós ennek folyományaként kénytelen álruhába bújni, ám a balsors egy afgán öregasz-
szony és egy oldal szalonna képében  így is utoléri őket.

Tikvanek hadnagy elővigyázatosságból egy semleges helyen beszélt 
meg találkozót a két rendőrrel. Erre az adott körülmények miatt a 

Keleti pályaudvar férfi vizeldéje tűnt a legalkalmasabbnak. Habár az in-
tézmény a környéken gyűrűző menekültválság miatt kikerült a közfor-
galomból, a Szolgálat jelvényével a hadnagy bárhová bejuthatott, föléve, 
hogy az nem került pénzbe és nem sértette meg az EU-s rendelkezéseket. 
Márpedig a legfrissebb uniós jogszabályok előírták, hogy a közvécéket 
lehetőség szerint természet közeli állapotban kell tartani, hogy a  renge-
teg vegyszer ne rongálja még jobban az amúgy is taccsra tett környeze-
tet. A Keletiben lévő vizelde szutykos állapota így egyszerre volt jogos és 
szabályos.

A hadnagy tehát itt tartott eligazítást Gyökös őrmesternek és Rideg 
zászlósnak, amely szó szerint így hangzott:

– Biztosan csodálkoznak, hogy idehívtam magukat, mégpedig egy 
olyan ügy miatt, amire aligha emlékeznek. A Krecsovicsok kontra Ma-
gyar Állam perről van szó. Az akták szerint maguk ketten tevékeny sze-
repet játszottak abban, hogy az a két bűnöző bíróság elé kerüljön.

– Halványan rémlik valami – dörzsölte meg az állát Gyökös őrmes-
ter. – Nem arról az ügyről van szó, amikor ez a két ürge hajtóvadászatot 
indított egy balek ellen, aki fölcsinálta a hugicájukat?

– Igen, ők azok! – kapcsolódott be Rideg zászlós. – Szerb módon pró-
báltak elégtételt venni a palimadáron, de bekavart az ügybe egy véletle-
nül arra járó idegen. A vallomásuk szerint a kiskunhalasi állomás vizel-
déjében a szerbek már javában verték kifelé a szuszt ebből a Don Juanból, 
amikor betoppant az a másik, hogy is hívják…

– Bodzai Sándor – böngészgette a papírjait Tikvanek hadnagy.
– Na, ez a Bodzai éppen akkor lépett be a klotyóba, amikor a szerbek 

már sarokba szorították ezt a…
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– Tóth Gyulát?
– A nevére már nem emlékszem, de lehet, hogy így hívták. Szóval, ez 

a Bodzai valami hülye ötlettől vezérelve hátulról úgy megcsapta a szer-
beket, ahogy az áram a félnótás Tóni bácsit, amikor kétszázhúsz voltot 
vezetett a saját kilincsébe. Nagy baromság volt beavatkoznia, mert két 
nemzetközileg körözött bűnözőről volt szó, akik akkor ugyan elpucoltak, 
de nem adták föl a dolgot.

– Így alakult, hogy Tóth és Bodzai sorstársak lettek egy olyan ügyben, 
ami jól fölbolygatta az életüket – bólintott Gyökös őrmester.

– A peranyag szerint a szerbek egy budapesti autósüldözés után 
buktak le, amikor az Alagút Clark Ádám téri bejáratánál belerohantak 
Tóthék kocsijába.

– Úgy van, most már határozottan emlékszem – mondta Rideg zász-
lós a húgyszagtól prüszkölve. – Csak azt nem értem, miért fontos ezt a 
pitiáner ügyet itt, ebben a szigorúan félreeső helyen megtárgyalnunk? 
Már a maga idejében is olyan jelentéktelen volt, mint a bolha köhögése.

– Az meglehet, csakhogy a bolha mindig kétszer köhög, és másodszor 
akkorát, hogy lepotyognak tőle a cserepek a katedrálisról.

– Hogy érti ezt? – ráncolta a homlokát Rideg zászlós.
– Nemrég igen bizarr gyilkosság történt a Széchenyi fürdőben: egy 

vendégnek nagy nyomású kompresszort dugtak a hátsójába. De a legna-
gyobb furcsaság mégsem ez: a hullából egy gombócba gyűrt bibliaoldalt 
halászott ki a boncmester, és most jön a lényeg uraim: ez a fazon, Sághy 
Márton, a maguk Tóth Gyulájának és Bodzai Sándorának jó ismerőse 
volt, ráadásul miközben a helyszínelést végeztük, ezek ketten ott ólálkod-
tak a környéken!

– Ez nagyon érdekes, mi több elgondolkodtató – mélázott Gyökös őr-
mester. – De ha arra próbál kilyukadni, hogy közük lehet-e a gyilkosság-
hoz, az kell, mondjam: nem nézem ki belőlük. Tóthnak ugyan vannak 
kisebb ügyei, de nem egy nagy kaliber, az a másik, a Bodzai meg egy 
elcseszett balfék.

– A látszat néha csal uraim – tömködte bele a papírjait az oldaltáskájá-
ba a hadnagy, mintegy jelezve, hogy részéről a tényfeltárásnak vége. – Ezt 
a két alakot mindenképpen elő kell keríteni. Mivel a két szerb nemrég 
szabadult, komoly esélye van annak, hogy megpróbálnak bosszút állni a 
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lebuktatóikon, tehát a tandemnek rejtőzködnie kell. És mivel itt vannak 
Budapesten, mit gondolnak, hol tudnak manapság a legbiztonságosab-
ban meghúzódni?

– Az utcán, a tömegben – dörmögte Rideg zászlós. Valahogy nem volt 
kedve az pesti utcákon grasszálva keresgélni ezt a két alakot.

– Az se’ rossz, de a legtutibb a migránsok között! – emelte föl a mu-
tatóujját Tikvanek hadnagy. – Száz az egyhez, hogy most is itt lófrálnak 
a Keleti környékén. Maguknak az lesz a feladatuk, hogy kipécézzék és 
előállítsák őket, aztán mehetnek vissza Bácsalmásra.

– Már megbocsásson, de ha megjelenünk így odakint – tárta szét a 
karját az őrmester –, szétszednek bennünket, mint kutya a tollseprőt.

– Természetesen nem egyenruhában kell dolgozniuk – mondta Tik-
vanek, és rövid babrálás után elővett a táskájából két 3XL-es méretű, An-
gela Merkel képével díszített pólót. – Át kell alakulniuk migránsokká. 
A pólók elejére arab, fárszi és bengáli írásjelekkel rányomtattuk a HIL-
FE MERKEL! feliratot, a hátuljára meg arab, fárszi, bengáli nyelven azt, 
hogy MAGYAR, MIGRÁNS KÉT JÓBARÁT. Ebben a gúnyában nem 
esik bántódásuk. Aztán itt van két étkezési kártya, amivel ingyen falafelt 
és kuszkuszt vételezhetnek minden menekülttáborban Horgostól Mün-
chenig. Ha esetleg elhúzódna az akció, ez megoldja az ellátásukat.

– És mi lesz az édességgel? – kérdezte Gyökös őrmester némi csaló-
dottsággal a hangjában. – Például, esznek-e ezek a népek fánkot?

– Tudtommal nem – mondta Tikvanek bizonytalanul –, de a segély-
szervezetek rendszeresen ellátják őket halvéval meg baklavával. Gondo-
lom, ez is megteszi.

Gyökös őrmester csalódottan horgasztotta le az orrát. Már eddig is túl 
sok időt bekkelt ki fánk nélkül, és most további gyötrelmeknek nézett elébe.

– Ugye, van okostelefonjuk? – kérdezte a hadnagy váratlanul.
– Még szép! – húzta elő Rideg zászlós az övét. – Tavaly vettük tíz szá-

zalékos fakabát-kedvezménnyel.
– Remek! Akkor mostantól a közösségi médiában tartjuk a kapcso-

latot. Gyártottam egy Facebook klubot, Szórakoztató Füzetek néven ke-
ressenek rá. Ide föltettem Tóth és Bodzai pofáját profilképnek. Ha valakit 
gyanúsnak találnak, tegyenek úgy, mintha szelfiznének, és vessék össze 
az ipsét ezzel a profillal. Menni fog?
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– Ha lesz elég térerő.
– A migránsok csak olyan vonalon közlekednek, ahol csúcs a térerő, 

úgyhogy ne aggódjanak. És most nyomás, kapják el annak a két semmi-
rekellőnek a grabancát! – rendelkezett Tikvanek hadnagy, aztán magára 
hagyta a meglepetéstől és a tömény húgyszagtól egyaránt kábult ren-
dőröket.

 
A két zsernyák röviddel ezután a Keleti pályaudvart egy lázálom dí-

szletévé változtató migránstábor közepén találta magát. Úgy ácsorogtak 
ott a 3XL-es Angela Merkel-nyomatú pólójukban, mint két Michelin gu-
mifigura. De azt azért meg kell jegyezni, hogy Tikvaneknek igaza volt: ez 
az öltözék teljes immunitást biztosított, mert bár körülöttünk mindenki 
óbégatott és lüktetett, őket senki nem vette észre.

– És most hová, merre? – vakargatta az állát Gyökös őrmester. Bár-
merre fordult, mindenütt hozzá hasonló Merkel-pólós alakokat, vagy 
tarka fejkendős, sátorszoknyás asszonyokat látott, akik körül, vadul ker-
getőztek a portól szürke hajú gyerekek.

– Próbáljunk meg áttörni azon a csoporton, akiknek a krisnások kását 
osztogatnak, és az imádkozókat megkerülve eljutni a vízcsapig. Szomjas 
vagyok – mondta a zászlós.

– Ne menjenek sehová! – rivallt tárjuk egy érdes hang.
Riadtan fordultak hátra. Egy burkás afgán öregasszonyt láttak maguk 

előtt, aki tepsi méretű csomagot szorongatott a hóna alatt.
– Mi lenni szír menekültek, nem tudni mádzsáru – hebegett az őr-

mester, mire az öregasszony határozottan bokán spiccelte.
– Ne játszd az eszedet fiam, én vagyok az Róza néni! – sziszegte.
– Róza néni?! De hiszen maga… maga meghalt! – nyögte az őrmester, 

és gyorsan keresztet vetett.
– Ha meghaltam volna, hogy lehetnék itt, ráadásul fényes nappal?! A 

kísértetek éjfél után közlekednek, az első hajnali kakasszóig, te mamlasz!
– Na jó, tegyük fel, hogy nem halt meg – kapcsolódott a beszélgetésbe 

a fölvilágosultabb Rideg zászlós. – De akkor mire volt jó az a cirkusz a 
temetéssel, meg a halotti menettel?

– Nincs időm erről fecsegni – mondta Róza néni mérgesen. – Meg fog-
lak bízni benneteket egy feladattal: el kell vinnetek egy csomagot Berlinbe.
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– Csakhogy mi nem megyünk Berlinbe! Szolgálatban vagyunk! – rep-
likázott az őrmester.

– Ugyan már fiam! Tudom, hogy az unokaöcsém meg a barátja után 
szaglásztok, és ők Berlinbe tartanak, úgyhogy nektek is arrafelé mutat a 
szekeretek rúdja. Ezt a csomagot eredetileg rájuk szerettem volna bízni, 
de a helyzet másként alakult. Élet-halál kérdése, hogy a küldemény eljus-
son Berlinbe.

– Mi van abban a csomagban, Róza néni?
– Egy oldal szalonna.
– Maga viccel? Csak nem képzeli, hogy egy oldal szalonnát végigcipe-

lünk egész Közép-Európán?!
– Mondtam: ez élet-halál kérdése.
– Miért lenne az?
– Mert ez speciális mangalica-szalonna. A józan gondolkodású 

német ellenzék mintadarabként fogja használni azokhoz a reformtö-
rekvésekhez, amelyekkel elvehetik a migránsok kedvét Európától. A 
hagyományos szalonnától eltérően ebben nincs rossz koleszterin, így 
sem az EU-nak, sem a németeknek nem lesz ellenérvük a fogyasz-
tásához. Nem kell hozzá sok idő, és nem lesz kapható olyan élelmi-
szer a szupermarketekben, amely ne tartalmazna mangalicazsírt vagy 
mangalicaszalonnát. Mindez pedig azt vonja maga után, hogy a mig-
ránsok számára az öreg kontinens tisztátalan, gyűlölt hely lesz, és nem 
kívánkoznak ide.

– Maga egy javíthatatlan álmodozó, Róza néni. Már akkor is az volt, 
amikor azt a rengeteg följelentést írta, megalapozva ezzel évtizedeken át 
tartó munkakapcsolatunkat – nevette el magát Rideg zászlós. – Őszintén 
szólva, én nem hiszem, hogy egy oldal szalonnától megváltozhat a törté-
nelem folyása, de ha ez magának szívügye, üsse kavics, hajlandó vagyok 
elvinni ezt a pakkot egészen Berlinig.

– Tudtam, hogy nem hagytok cserben, bár, ha már így kiforogta a szó, 
azokkal a följelentésekkel azért nem foglalkoztatok elég lelkiismeretesen, 
de most már bánja a kánya! Sokkal fontosabb dolgaink is vannak manap-
ság. A csomagot kedden délben kell átadni az Alexanderplatzon, és ne 
bontsátok föl, ha kedves az életetek! – mondta Róza néni, aztán, mint a 
csík befúrta magát a migránsok közé, és eltűnt a szemük elől.
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– De kinek adjuk át, Róza néni? – kiáltott utána a zászlós, ám belátta, 
hogy ezzel már elkésett. Ott maradtak a tömegben egy nagy tábla gondo-
san becsomagolt mangalicaszalonnával.

– Most még ez is – forgatta a pakkot a zászlós. – Ráadásul nem is tűnik 
szalonnának. Túl kemény és szabályos. Mint egy doboz.

– Azért én kibontanám. Kicsit habókos az öregasszony, még az is kite-
lik tőle, hogy pokolgépet ábdáljon össze.

– Ne essünk túlzásokba! Valóban szalajt egy kicsit, de ártalmatlan. 
Évtizedekig abban a hitben élt, hogy valaki fölgyújtotta az udvarában a 
kazlat, és gyártogatta a följelentéseket.

– Mi pedig mindegyiket kidobtuk, mert átláttunk a szitán.
– Utólag is azt mondom, helyesen cselekedtünk, de ezt a szalonnás 

játékot nem csinálom végig. Bontsuk ki!
A figyelmeztetéssel mit sem törődve letépték a csomagról a zsírpapírt 

és szinte kővé dermedtek a rémülettől: a borítás alól egy 19. századi vagy 
még régebbi, kapcsos Biblia bukkant elő.
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Harmadik intermezzo
Amelyben megtudjuk, milyen kalandja volt Angela Merkelnek a Bibliával, és hogy e ka-
land nyomán miféle politikai következtetésre jutott. Kiderül az is, miről álmodott az eset 
utáni éjjel, és hogy ez az álom hogyan befolyásolta a soron következő napok eseményeit.

Angela Merkel olyat tett, amit ritkán: megengedett magának egy kis 
fegyelmezetlenséget, azaz vidám fütyörészésbe kezdett, miközben a 

kávéja mellett átlapozta a sajtót a kancellárián számára fenntartott rezi-
dencián. Épp a Berliner Morgenpost címoldalát futotta át, amikor köz-
vetlen tanácsadója, Helmut Zeitler jelezte, hogy meghallgatást kér tőle. 
A kancellár mindenek előtt abbahagyta a fütyörészést, majd intett Ze-
itlernek, hogy leülhet, és amíg ez megtörtént, hörpintett egyet a kávéjá-
ból. Még egy gondolatmenetre is futotta. Eszébe jutott, hogy pár nappal 
ezelőtt kérte Zeitlert, hadd posztolja Twitter oldalán a kávéját. Szerette 
az ilyesmit, a 2014-es futball világbajnokság alatt például egy olyan fotót 
állított be profilképnek, amelyen egy klasszikus háromliteres bajor kor-
sóból kortyolja a sört. Zeitler azonban megtiltotta a kávé publikálását, 
mivel a kancellár – a germán istenek bocsássák meg neki – a wiener me-
lange-ot kedvelte. Zeitler szerint ez akár negyed százalék esést is hozha-
tott volna. Merkel asszony elfogadta tanácsadója döntését, de titkon egy 
picit utálta érte Zeitlert.

– Hallgatom, Helmut – kezdte a beszélgetést Merkel asszony.
– A menekültekről volna szó, kancellár asszony…
– Rendben folyik a betelepítésük… Vagy nem?
– Igen, rendben folyik – bizonytalanodott el Zeitler hangja. – És ép-

pen ez a bökkenő.
– Hogy érti ezt?
– Az ügy kezd kellemetlenné válni. Egyre több olyan hang érkezik, 

amely nehezményezi a betelepítési politikát. Sajnos azt kell mondanom, 
hogy leginkább a bajorok méltatlankodnak.

A kancellár tekintete elborult! A bajorok! A német gazdaság motorjai. 
Akik miatt Merkel asszony még arra is képes volt, hogy szász és egykori 
Lokomotive Leipzig szurkoló létére a Bayern Müchen mérkőzésein kezd-
je el mutogatni magát a potentátok között. És akkor tessék, ez a hála?
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– Mi bajuk van? – kérdezte. – Keresztény-demokraták vagyunk, az 
evangélium szellemében cselekszünk, sőt a pápa felhívásának megfele-
lően.

– Ez igaz, kancellár asszony, de, mint tudja, a bajor gazdaság lényeges 
elemét alkotják a földbirtokok. A derék bajor paraszt rossz néven veszi, 
hogy különböző hordák tipornak át a sörnek szánt árpamezőkön.

– És az olcsó munkaerő? Fogadhattunk volna bevándorlókat az uni-
óból is, románkat, bolgárokat, magyarokat, de egy szír vagy iraki mene-
kült a negyedért megcsinálja ugyanazt. Ez sem számít?

– Hajthatatlanok.
Angela Merkelnek ekkor eszébe jutott, hogy kezdődött az egész. Né-

hány hónappal korábban, amikor a nemzetközi sajtó elkezdett azzal fog-
lalkozni, hogy a balkáni útvonalon több bevándorló érkezik Európába, 
mint Olaszország vagy Görögország felől, Zeitler azt tanácsolta, hogy 
mint mindig, most is a Bibliából keressen útmutatást. Zeitler ezt több-
nyire azért tanácsolta, mert ha a kancellár rábukkant egy jó idézetre, azt 
ő azonnal be is építette Merkel asszony valamelyik következő beszédébe. 
Így a dolognak kettős haszna volt: a kancellár spirituálisan megnyugo-
dott, neki pedig ennyivel is kevesebbet kellett dolgoznia.

Ahogy Angela Merkel Máté evangéliumát kezdte tanulmányozni, a 
következő mondatokra bukkant a 22. fejezet 37-39. versénél: „Jézus pe-
dig mondta néki: fogadd be az Urat, a te Istenedet teljes szívedbe, teljes 
lelkedbe és teljes elmédbe. Ez az első parancsolat. A második pedig ha-
sonlatos ehhez: fogadd be felebarátodat, mint magadat”. Nagyon külö-
nös érzés fogta el. Keresztény-demokrata politikusként már nem nagyon 
volt ideje arra, hogy istentiszteletre járjon, ha mégis, akkor többnyire 
valamely protokoll eseményen, és Zeitler akkor is folyton konspiratíve 
duruzsolt a fülébe. De valamikor régről, még az NDK-s kommunista 
mozgalomban eltöltött idők előttről derengett neki egy bizonyos Hilda 
Birnbaum nevű tanti, aki derék lutheránusként sokszor olvasott fel neki 
a Szentírásból a jegeces szász estéken. És úgy tűt neki, hogy ez az idézet 
nem így szól. Mi történhetett hát? Hívatta Zeitlert.

– Milyen Bibliát hozott nekem, Helmut?
– Nem értem a kérdést.
– Ezt hibásan nyomták.
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– Az lehetetlen. Ezt a szöveget a német evangélikus egyház hagyta 
jóvá, ezt a példányt Berlin püspöke személyesen küldte el önnek.

Merkel asszony arra kérte Zeitlert, hogy a kétes szöveghelyet egyeztesse 
a püspökséggel, de Zeitler azzal jött vissza, hogy minden rendben. Merkel 
asszony ekkor magához rendelt egy futárt a kancelláriáról, és utasította, hogy 
kerítsen neki egy katolikus Bibliát. A futár egy órán belül ott volt a Könyvvel, 
de – milyen meglepő – az összevetett szöveghelyek tökéletesen egyeztek.

Merkel asszony ekkor keresgélni kezdett a jegyzetek között, és hamar 
meg is találta Birnbaum tanti címét és számát. Igen, Annaberg-Buchol-
zban lakott, az Érc-hegységnek abban a nagy hagyományú bányászvá-
rosában, ahol őt olyan csúnyán kifütyülték néhány éve a fafejű szászok, 
akik nem képesek megérteni, hogy az idők változnak. A kancellár eny-
hén reszkető kézzel tárcsázta a vezetékes számot.

– Tessék – szólt bele egy férfi hang.
– Angela Merkel vagyok, Hilda Brinbaumot keresem…
– Ááááá, Merkel elvtársnő! – lelkesült fel a férfi hang. – Tobias vagyok, 

Tobias Ludmann.
– Ludmann úr…
– Semmi úr! Tobias elvtárs, mint régen. Van, ami változik, én nem. 

Remélem, te sem.
– Hogy-hogy….? – akadt el a kancellár hangja.
– Hogy miért vagyok itt? Hát vagy egy fél éve egymásba botlottunk a 

te tantiddal Lipcsében. Tudod, hogy van ez: egy kávé, egy kis sütemény, 
aztán már megbeszéltünk egy mozit. Összeköltöztünk, na. A régi időkről 
beszélgetünk, és sokat röhögünk ezeken a mostani hülyéken. Hallottad, 
hogy a Lokomotive most egész jó? Szerintem nem kell tíz-tizenöt év, és 
feljutunk a Bundesliga 2-be.

– De hát a tanti nem kommunista…
– Még nem, de dolgozom az ügyön. Azt mondta, még a komcsikkal 

is jobban kilehet jönni, mint ezekkel a liberális kreténekkel. Ez jó alap, 
lehet rá építeni. Amúgy meg nagyon szereti, ha a talpát masszírozom, 
úgyhogy jól telnek a délutánok. Adjam?

– Megköszönöm.
– Rendben, és kitartás, elvtársnő! Te remekül beépültél, gratulálok. Ez 

a harc lesz a végső.
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– Na, mi van, előkerültél? – szólt bele a tanti néhány pillanattal ké-
sőbb. – Én speciel szívesen látnám már a képedet, de eszedbe ne jusson 
ide jönni! A legutóbbi látogatásod óta az emberek előszedték a vájár csá-
kányokat. Ha meglátnak, használni fogják, úgyhogy szerintem vigyázz 
magadra! Kancellár, hogy oda ne rohanjak! Jól kikupáltad magad. Ha ezt 
az én Klausom megérhette volna…

– Más miatt keresem, Hilda néni. Egy evangéliumi idézet miatt.
– Mióta foglalkoznak a komcsik az evangéliummal?
– Én keresztény-demokrata vagyok.
– Igen? Te jó ég! Mennyi időt aludtam át?
– Ez csak politika, Hilda néni, most nem ez a fontos. Meghallgatná ezt 

az idézetet?
A tanti figyelmesen végighallgatta a beolvasott néhány sort, aztán kö-

zölte:
– Na, szép időket élünk, ha már a Bibliát is átírogatják. Micsoda marha-

ság ez? SZERESD az Urat, és SZERESD felebarátodat. Ezt mindenki tudja.
– Ez biztos?
– Mint Lenin a mauzóleumban. Valami elnyomott példányt kaphattál, 

vagy Jehova tanúinak a hülyeségét. Azoktól már olyat is hallottam, hogy 
Szent Mihály arkangyal és Jézus Krisztus ugyanaz.

Merkel kancellár megköszönte a segítséget, és az égre megígérte Bir-
nmbaum tantinak, hogy NEM megy Annaberg-Bucholzba, majd el-
köszönt, és letette a telefont, de a tanácstalansága csöppet sem hagyott 
alább. Végső kétségbeesésében a kancellária egy különleges megbízású 
futárját menesztette az Egyetemes Bibliamúzeum igazgatójához azzal a 
hivatalos felkéréssel, hogy a küldött protestáns és katolikus bibliaszöve-
get vessék egybe a múzeumban őrzött etalonéval. A válasz igen hamar 
megérkezett: a szöveg teljesen rendben van.

A kancellár úgy döntött, alszik egyet az ügyre. Azon az éjjelen visz-
szaálmodta magát a gyerekkorába, és álma egyben teljesítette egy akkori 
vágyát is, ami az életben soha nem vált valóra. Azt álmodta, hogy ötödik 
osztályos kitűnő tanulóként csereüdülésen vesz részt Magyarországon, a 
Balaton mellett, szorosabban a zánkai Úttörővárosban. Ebben az álom-
ban sikerült olyan szorosra fűzni az internacionalista baráti kapcsolato-
kat, hogy végül egy délceg jugoszláv úttörő meg is csókolta őt a 14-es 
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blokk sarkánál. A kis Angela ettől teljesen megrészegült, az idős Angelát 
pedig annyira elkapta a forradalmi hevület, hogy tovább szőtte álmát, és 
derűsen nézte végig, amint szerelemben érik felnőtt nővé, hogy aztán ju-
goszláv kedvese egy hófehér Zastaván jöjjön el érte, amivel Dubrovnikig 
száguldanak, ott pedig egy hajó fedélzetén, kézen fogva tűnnek el a ten-
geri messzeségben. Felébredvén mindezt jó jelnek tekintette, és úgy dönt, 
hisz az isteni sugallatnak, konkrétan a Bibliának. Másnap szólt Zeitler-
nek, hogy kezdjen tárgyalásokat előbb a pártban, majd a Bundestagban: 
döntött a befogadó politika mellett. Még a szlogent is maga találta ki: Wir 
schaffen das, azaz: megcsináljuk!

Olyan jól ment minden, és akkor most jön Zeitler ezzel a szamárság-
gal, hogy a bajorok így megy úgy?

– Mondja, Helmut, maga szerint mivel tudnánk kihúzni a dolog mé-
regfogát? – kérdezte.

– Talán a befogadó politika leállításával. Vagy mérséklésével.
– Arról szó sem lehet. Keresztény-demokraták vagyunk, azon kívül 

civilizált európaiak.
– És potenciális áldozatok, kancellár asszony. Mit gondol, a Charlie 

Hebdo elleni merénylet egy elszigetelt jelenség volt?
– Nézze, Helmut, ha egy hülye gyerek felhergel egy dobermannt, ne 

csodálkozzék, ha megharapja. A dobermann már csak ilyen.
– Való igaz, kancellár asszony, én mégis úgy gondolom, hogy ez csak 

a kezdet. Ma Párizs, holnap ki tudja? A fél világ itt kever-kavar, amint 
azt tudni méltóztatik. Ha megengedi, hogy megjegyezzem, Putyin elnök 
úrnak már a minszki találkozós sem volt őszinte a mosolya. Legalább 
itthon legyen béke! Legyen egységes a nemzet!

– Ezzel már elkéstünk, Helmut. Ha elkezdünk a muszlimok ellen 
hergelni, Berlinnek vége. És ki tudja, mit lépnek a törökök? A NATO-ban 
benne vannak, és most erősködnek, hogy EU tagok is akarnak lenni. Most 
képzelje el, ha a hamburgi vagy a gelsenkircheni közösség a keresztény 
németek ellen fordul, mert Ankara hecceli őket! Belegondolni is szörnyű.

– Akkor hát mi a teendő, asszonyom?
– Ebből csak előre felé tudunk jól kijönni. Hinnünk kell a Biblia taní-

tásában. Úgyhogy hívja össze nekem a bajorokat, mondjuk a következő 
hazai Bayern mérkőzésen a VIP páholyba! Meglátjuk, mire megyünk.
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Tizenötödik fejezet
Amelyben Rideg zászlós és Gyökös őrmester furcsa párbeszédet folytat a Haza Bölcse, azaz 
Deák Frenec szellemével a Fiumei úti Nemzeti sírkertben, majd pedig fölkerekedik, hogy a 
Svejk Expresszel Prágába vonatozzon.

Van egy sejtésünk, hogy az Olvasó nem teljes odaadással hisz a rein-
karnációban, vagy ha mégis, egyik életében sem került még olyan 

helyzetbe, hogy jámborul bégető bárányként kellett ácsorognia egy 
csorgó nyálú, vérben forgó szemű farkashorda közepében. Ilyesvalami 
érzése lehetett Gyökös őrmesternek és Rideg zászlósnak ott, a Keleti-
nél, miután csupasz tenyerükben megtestesült Róza néni fémkapcsos 
ősbibliája, magára rántva vagy kétszáz hithű muzulmán haragvással teli 
pillantását.

Nem lenne ildomos elhallgatnunk azt a tényt, hogy Gyökös őrmester 
felmenői svábok voltak. Egyik nagynénje még mindig Garán lakott, és 
miután megúszta az ötvenes évek kitelepítéseit, nemes dacból soha éle-
tében nem tanult meg magyarul. Emiatt, ha kissé döcögve is, de Gyökös 
őrmester meg tudta magát értetni svábul, és mert a bigottan vallásos Tán-
ti egy ehhez hasonló Bibliával gyepálta, amikor kölyök korában a garai 
nyaralások idején rosszul biflázta a gót betűs írást, egy életre megismer-
kedett annak rejtelmeivel.

Abban a helyzetben ugyan nem nyílt lehetősége a becses kiadvány el-
mélyült tanulmányozására, ám azt egy futó pillantással is megállapította, 
hogy az eszmei értékén túlmenően ütlegként is jó szolgálatokat tehet. Így 
aztán két kézzel megragadta a nehéz nyomdaterméket, és mint annak 
idején Sámson a filiszteusokat a szamárkoponyával, akit-érek-azt-ütök 
módon csapkodta vele azokat, akik túl közel merészkedtek hozzá.

Bizony mondom néked, kedves Olvasó, hogy azok a mordképű idege-
nek, akiknek fejében eladdig a Korán szent rúnái összekeveredtek az EU 
migránspolitikájának paragrafusaival, egy ilyen suhintás után napokig 
csak Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből idézgettek. Tá-
volabbról ez úgy tűnt, mintha a migránsok a „vidám teverakás nagyobbat 
kíván” néven ismert sivatagi játékot játszanák, és mert a közelben külön-
féle karitatív szervezetek Tom és Jerry rajzfilmeket is vetítettek a naponta 



115

megduplázódó létszámú mingránsgyerekeknek, a nemzetközi sajtó igen 
kedvező hangnemben tudósított róla.

Mindeközben Rideg zászlós sem maradt tétlen. Felmenőit tekintve 
bunyevác származású volt – a nagyszülei Radákovicsról magyarítottak még 
az ötvenes évek elején –, és bár ő sem sokat járt templomba, a rendőrképző-
ben szakdogát írt a Bibliában előforduló brutális gyilkosságokról, amire di-
cséretes ötöst kapott. Ennek folyományaként a felettesei rendszerint őt bíz-
ták meg olyan vallásos tömítésű bűnesetek felgöngyölítésével, amelyekkel 
a marxista ideológia összeférhetetlenségi alapon nem tudott mit kezdeni. 
Számos templombetörés, Szent Antal persely-kifosztás és ostyalopás sikeres 
megoldása fűződött a nevéhez, és bár azt is régóta tudta, hogy Róza néni 
valami furcsaságot fedezett föl a Bibliában, ezt csak az öregasszony rögesz-
méjének tulajdonította. Egészen eddig a pillanatig ringatta magát ebben a 
meggyőződésében, de most úgy járt, mint Bruce Willis a Die Hard című 
filmben, amikor egy terrorista zsarolása következtében „Utálom a niggere-
ket” táblát viselve kellett mászkálnia Harlem utcáin. Derék rendőreinknek 
az volt a szerencséjük, hogy azokban a kis hátizsákokban, amelyeket a mig-
ránsok egyetlen poggyászként magukon viseltek, nem damaszkuszi acél-
ból kovácsolt belező kések voltak elrejtve, hanem tiszta gatyák és az angol 
nyelvtanári végzetségről szóló, nemzetközi segélyszervezetek által hitelesí-
tett diplomák. Csakis emiatt úszhatták meg az affért, és a Bibliával a felbő-
szült támadóik sorában valóságos rendet vágva kimenekülhettek a Keleti 
poklából, be a Mosonyi utcába, ahonnét már csak egy kőhajításnyira volt 
a Fiumei úti Nemzeti Sírkert. A sok kereszt miatt ide hithű muzulmán épp 
úgy nem tehette be a lábát, ahogy a vámpír sem merészkedik be a katoli-
kus szuveníreket áruló boltba, ezért a két lihegő, merkeles pólóját lucskosra 
izzadó zsernyák kényelemesen letelepedhetett a Deák Ferenc mauzóleum 
árnyékába, és megbeszélhette a további teendőket.

– Ez most teljesen új helyzet – forgatta a csata után is kifogástalan ál-
lapotban maradt ősnyomtatványt Rideg zászlós. – Azt javaslom, lépjünk 
be a facebookos fiókba, és küldjünk üzenetet a hadnagynak.

– Egyértelmű, nyílt üzenetet nem küldhetünk – vakargatta az állát 
Gyökös őrmester –, a kódolást meg elfelejtettük megbeszélni. Ezért, ha 
beírnánk, mondjuk azt, hogy „a tyúk letojt”, a hadnagynak fogalma sem 
volna, mit akarunk mondani.



116

– De miért írnánk azt, hogy „a tyúk letojt”? Miért nem azt, hogy 
„csöndes tóban lakik a béka”?

– Mert valami egyszerű és nyilvánvaló üzenet kell! Annál pedig, hogy 
„a tyúk letojt” nincs egyszerűbb. Még egy óvodás is tudja, mit jelent.

– Miért, mit jelent?
– Hát azt, hogy a tyúk lejtolt! Kolumbusz tojása.
– Ne feledjük, hogy egy urbánus személyről van szó, akinek a to-

jás minimum tízes csomagolásban jelenik meg a SPAR polcain! Sokkal 
univerzálisabb valami kellene, olyasmi, amiben benne van a konkrét 
helyzetünk. Például: „a Deák-mauzóleum árnyékában édes a pihenés”.

– Szerinted ebből rájönne, hogy megváltozott a szitu?
– Még szép! Benne van a helyzetünk teljes kórképe: itt ülünk a De-

ák-mauzóleum falánál, ami ugyebár nem a Keleti, de közel van hozzá. 
Ebből arra következtetne, hogy el kellett jönnünk onnét, és mert pont 
ide, a Nemzeti Sírkertbe vonultunk, az is nyilvánvaló lenne számára, 
hogy a dolognak vallási vetülete van. Ettől pedig már csak egy apró 
logikai szöcskeugrás az, hogy nálunk van Róza néni Bibliája.

– Ez valóban logikus. Akkor írjam? – halászta elő a nadrágjából a mo-
bilját Gyökös őrmester.

– Ne írjad!
– De abban maradtunk, hogy…
– Ne írjad! – ismétlődött meg a tiltás, de valahonnét a hátuk mögül.
– Bizisten, meg sem mukkantam! – szabadkozott a zászlós. – Figyelj 

csak Dávid, a hang mintha bentről jönne, a kriptából!
– Ne küldjetek semmilyen üzenetet, hanem szálljatok föl Svejk Exp-

resszre, és Prágán keresztül utazzatok Berlinbe!
– Bernáthegyi kutya legyek, ha ez nem Deák Ferenc szelleme! – sut-

togta Rideg zászlós, és gyorsan keresztet vetett.
– A haza bölcse! – suttogta Gyökös őrmester és ő is keresztet ve-

tett. – Ekkora ésszel, mint az övé nem csoda, hogy képben van, bár 
azt kissé furcsállom, hogy fényes nappal is képes velünk kapcsolatot 
teremteni.

– A haza veszélyben van! – bőgte a szellem, hogy csak úgy zengett. 
– És a nemcsak a haza, hanem a világ is. A hitetlenek arra szövetkeztek, 
hogy elpusztítsanak mindent, ami a kereszt jegyében létrejött. Képzelje-
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tek el egy olyan rendet, amiben nem lesznek ostya- és perselylopások, és 
nem lesz fánk, csak baklava!

A két rendőr egy emberként rezzent össze. A haza bölcse mindket-
tőjüknek az elevenjébe trafált. Ha nem lesznek vallási jellegű bűnügyek, 
Rideg zászlós kénytelen lesz a sokkal macerásabb betörésekkel és félté-
kenységi drámákkal foglalkozni, Gyökös őrmesternek pedig be kell ér-
nie azokkal az undorító, mézzel csurgatott keleti édességekkel, amelyeket 
csupán egyszer, a 2007-es törökországi utazása alkalmával kóstolt meg, 
ám egy életre elment tőlük a kedve.

Felvilágosult emberek voltak mind a ketten, de a Nemzeti Sírkert kü-
lönleges kisugárzása megtette rájuk a hatását. A rengeteg szellemi nagy-
ság lidérces glóriája még ilyenkor, magas napállásnál is meghunyászko-
dásra késztetett minden arrafelé lébecolót. Kicsit távolabb, egy középkorú 
magyartanárnő Ady Endre síremlékénél éppen rendhagyó irodalomórát 
tartott vagy harminc unatkozó középiskolásnak, a mauzóleum mellett 
pedig két öregasszony gyomlálta a pitypangot egy elgazosodott, fejfa nél-
küli hantról. Ezt más helyzetben gyanúsnak találták volna, de most mig-
ránsokként voltak jelen, ráadásul egy Bibliával, ami más irányba terelte 
a gondolataikat.

– Szóval: föl fogtok ülni a Svejk Expresszre, és Prágában átszálltok a 
berlini gyorsra! – bömbölte a szellem mély torokhangon. – Berlinben az 
Alexanderplatzon várni fog benneteket valaki.

– Hohó, álljunk csak meg! – pattant föl Rideg zászlós. – Róza néni 
szakasztott ugyanezt mondta!

Rosszat sejtve kerülte meg a mauzóleumot, de azonkívül, hogy kissé 
távolabb furcsán zizegtek a bokrok, nem talált semmi érdemlegeset.

– Mintha a szellem Róza néni hullámhosszára hangolódott volna – 
dünnyögte, amikor visszajött. – Talán mégiscsak be kéne pötyögnünk 
valamit abba a fabecookos izébe.

– Pszt! Szerintem most is kihallgat bennünket – vakargatta az állát 
Gyökös őrmester. – Amúgy meg ebben a prágai utazásban van némi 
ráció is: ez a rövidebb út Berlin felé. Ha az a két haszontalan valóban 
a migránsokkal tart, előbb érünk oda, és gyakorlatilag ölbe tett kézzel 
várhatjuk be őket. Nem jobb lesz ez így, mint végigvánszorogni az utat 
abban a tömegnyomorban Ausztrián keresztül?



118

– Nem beszélve a finom cseh sörökről!
– Akkor mire várunk?!
– De mi legyen ezzel? – bökött a Bibliára a zászlós.
– Rejtsük el valahol!
– ESZETEKBE NE JUSSON!! – bömbölt rájuk szellem. – A Biblia ve-

zet el benneteket ahhoz a két személyhez, akit kerestek!
A két zsernyák meglepve bámult egymásra. Ezek pedig Tikvanek had-

nagy szavai voltak. Most már végképp nem tudták, hová legyenek. Ám 
ebben a sorsdöntő pillanatban a közelben kapálgató két öregasszony fö-
legyenesedett, és ledobta magáról a pokrócszerű felsőruháját. Két ügy-
nökszerűen öltözött, szőke férfi lett belőlük, akik előbb komótosan las-
sú, majd pedig sietős léptekkel feléjük vették az irányt. Gyökösék nem 
mertek volna megesküdni rá, de mintha hangtompítós stukkert lóbáltak 
volna a kezükben.

– Szentségesatyaisten! – hadarta az őrmester. – Ezek biztosan azok az 
illumináltak, akikről Róza néni…

– Sipirc, be a bozótba! – rántotta magával a gyorsabban eszmélő Rideg 
zászlós, úgyhogy a hangtompítós fegyverekből leadott lövések már csak a 
Mauzóleum falát forgácsolták.

Futás közben Gyökös őrmester lába véletlenül beleakadt az eresz-
csatorna egyik kifolyójába, amitől olyan mély, korgó hang keletkezett a 
horganyzott bádogcsövekben, mintha Deák Ferenc szelleme egy utolsót 
böffentett volna. A kifolyó mellett Róza néni fejkendőjét is megtalálták, 
de nem értek rá töprengni az összefüggéseken, mert a Nemzeti Sírkert 
zöld labirintusába menekülve most már minden igyekezetükkel azon 
voltak, hogy elérjék a keletiből Prágába induló Svejk Expresszt.
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Tizenhatodik fejezet
Amelyben a Keletiből Bécs felé gépkocsiztatott fiúk idilli órákat töltenek a Krecsovicsok 
társaságában, majd pedig Bécsben Dzsúlió egy régi ismerősének segítségével a cseh főváros 
felé veszik az útilapuval kijelölt irányt. Ebben a fejezetben egy közismert médiaeseményről 
is föllebben a fátyol.

Bodzai Leandró azóta szerette nézni a kocsi ablakából az elsuhanó 
tájat, amióta apja 1982-ben vásárolt egy tizenkét éves Wartburgot, 

amelyet anyja rusztikus egyszerűséggel Matuzsálemnek keresztelt el, és 
amellyel apja gyakran vitte a kis Sanyikát Szegedre, ha valami komo-
lyabb dolgot kellett beszerezni. Természetesen erre a méla bambulásra 
most nem volt lehetőség, mert a Krecsovicsok erőteljesen nyomták le 
foglyaik fejét, akik így gyakorlatilag féloldalra dőlve voltak kénytelen 
utazni.

– Bocsánat a zavarásért, de jelezném, hogy hamarosan hányni fogok 
– közölte Leandró úgy Budaörs környékén, így hát a szerbek kénytelenek 
voltak engendi, felülhetett két hősünk. Leandró bocsánatkérőleg fűzte az 
előzőekhez: – Gyerekkorom óta van. Azt mondták, kinövöm, de nem.

– Nekem viszont vizelnem kell – jelentette ki Dzsúló.
A szerbek összevonták a tekintetüket.
– Csak semmi trükk! – mordult rá Szvetozár.
– Oké – felelte Dzsúlió, és lehúzta a sliccét.
Ezzel sikerült sarokba szorítani a szerbeket, akik azonban nem vesz-

tették el a lélekjelenlétüket. Szvetozár és Djoko bácsi tanácskoztak egy 
kicsit az ő édes anyanyelvükön, aztán Djoko hirtelen lehúzódott a le-
álló sávra, Szvetozár kipattant, és intett Dzsúliónak, hogy itt vizelhet. 
Dzsúlió csalódott volt, őszintén szólva arra számított, hogy valami ren-
des pihenőhelyen állnak meg, ahol lehetőség lesz a szökésre, vagy leg-
alább segélykérő jeleket leadni. Természetesen vizelnie sem kellett, így 
aztán most kétségessé vált, hogyan lesz képes valamit kipréselni, főleg, 
hogy Szvetozár minden mozdulatát figyelte, ami a legtöbb férfiember-
ben nem erősíti éppenséggel az ösztönt. Mit tehetett, próbálkozott, és 
miközben próbálkozott, lesett körbe-körbe, így többek között hátra is. A 
legérdekesebb az volt számára, hogy felfedezhette, Djokóval együtt leállt 
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az egész grazi rendszámú konvoj mögötte, tehát most a jó öreg Szveto-
záré mellett több tucat szempár figyelte, mit művel ő. De mindez nem ért 
fel azzal, amit egy hátrapillantás alkalmával vett észre: ismerős arcokatr 
egy elhúzó autóban. Annak a két rendőrnek gondolta volna őket, akibe 
lépten-nyomon belefutnak, csakhát ezek mindenféle furcsa felirattal dí-
szített civil ruhában voltak. Mi ez az egész őrület? – tette fel magának a 
kérdést Dzsúlió, de válaszolni nem tudott.

Hősünk megkönnyebbült, amikor végre sikerült egy kisebb adagot 
kipréselnie, a konvoj indulhatott tovább, és Leandrónak most már végre 
volt alkalma az M1 autópálya mentén elsuhanó tájra bámulni. Nem úgy 
Dzsúliónak, akinek a figyelmét egész más kötötte le. Az amúgy – mint 
láttuk – éber szerbek valamiért megfeledkeztek arról, hogy Dzsúlió Szer-
biából érkezett, ahol – mint azt ő maga több ízben kifejtette már törté-
netük során – minden nyelvet beszélnek, ha kell, így például a szerbet is. 
Tehát csak Leandró előtt tudtak titkolózni, amikor anyanyelvükön kezd-
tek el beszélgetni egymással.

– Kösz, hogy értünk jöttetek, Djoko bátyám! – kezdte Dragoljub.
– Ugyan már, brate! Keményebb dolgokat is végigéltünk együtt.
– Az már igaz – kapcsolódott be Szvetozár. – Az már valami volt, ami-

kor a kilencvenegyes ostrom alatt pálinkával meg benzinnel üzleteltünk 
Vukováron.

– Ezt pont te mondod – csattant fel Dragoljub –, aki végig attól rette-
gett, hogy seggbe lövik?

– Már megbocsáss, seggbe is lőttek.
– De csak a fivéred fegyvertisztogatás közben – röhögött fel Djoko 

bácsi, és ki tudja, miért ezt mindannyian mulatságosnak találták, még 
pacsiztak is egyet a hír örömére. Djoko hűteni kezdte őket. – Nem kell itt 
kakaskodni, gyerekek. Amúgy meg úgy is jönnünk kellett. Most visszük 
haza a Goranékat.

– Na, ők is itt vannak? – lepődött meg Dragoljub.
– Ja, a harmadik kocsiban. Tévésztár lett belőlük.
– Mi a fene! – így Szvetozár.
– Hát csak amolyan magyar sztárok, de mégis.
– Mondjad már, Djoko, vagy mindent úgy kell kihúzni belőled? – 

vesztette el e türelmét Dragoljub.
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– Na, hát ülök otthon a múltkor nagy nyugodtan, épp régi partizánfil-
meket néztem, mert a sógor fia, az egy ügyes gyerek, VHS-ről átírt ne-
kem mindent…

– A lényegre! – tette össze kérlelőn két kezét Dragoljub.
– Na, hát felhívott ez a jó gyerek… mondjad már… akivel mindig 

elég normálisan lehet üzletelni, ez a Gyurcsány. Azt mondja, a PR-osai 
tanácsolták, hogy fogadjon már be a házába egy szír menekült családot, 
néhány rendes szerb gyerek megtenné. Mondom neki, Ferikém, miért 
nem hívod fel a Victor Pontát? Kicsit megpiszkáltam, tudod, hogy érezze 
a haragomat, mert a legutóbbi választási hajrában a románoknak osztott 
lapot, nekünk meg nem…

– Várjál már, Djoko – vágott közbe Szvetozár. – Azt mondod, hogy a 
Goranék voltak a szír menekült család a Gyurcsány-villában?

– Azt hát! Mi van abban? A Goran felesége félig bosnyák, az már majd-
nem olyan, mintha szír lenne. Nem akarták, hogy mindenféle idegenek 
kolbászoljanak a villában. Jól járt mindenki nem? Majd leboltoljuk, ha 
nyernek megint.

– Szép volt, brate! – csaptak össze megint a tenyerek.
– Várjál – röhögött Djoko –, a vendégség végére a Goran majdnem 

rávette a Ferit, hogy vonuljon fel „én is szír menekült vagyok” felirattal, 
de a sajtósa, az az izgága Gréczy gyerek lebeszélte, hogy most már ilyet ne 
csináljon. Pedig jót röhögtünk volna.

Leandró és Dzsúlió összenézett, de Dzsúlió ekkor rájött, hogy Le-
nadró nem értett semmit az egészből. Legyintett, és kifelé pillantott: az 
üvegen túl, a nem is olyan messzi távolban feltűntek az ÖMV finomító 
gigantikus építményei, ami azt jelentette, hogy elszállt az idő, és Bécs ha-
tárába értek.

Dzsúlió nem ismerte túl jól Bécset, de nagyjából azonos útvonalon már 
többször járt itt. A Westbahnhof környékén felcsillant a szeme, és hevesen 
remélte, hogy valahol itt, a közelben van a helyi célállomás. Leandró szeme 
is felcsillant a Westbahnhof környékén, de egész más okból: mert végre fel-
ismerte, hol van. Dzsúlióval ellentétben ugyanis ős egyetlen egyszer járt a 
császárvárosban, még valamikor a nyolcvanas évek második felében a csa-
láddal: apjával, anyjával és nagyanyjával és  nagyapjával keltek útra azzal a 
bizonyos, akkorra már 16-17 éves Wartburggal, hogy a négy felnőtt össze-
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dobott, háromévente egyszer járó valutakeretéből bevásároljanak, elsősor-
ban is azt a hatalmas Gorenje hűtőládát, amelyet itt, a pályaudvar mellett 
futó Mariahilferstraße egy piciny üzletében szerzetek be, amelyet aztán 
Matuzsálem tetejére erősítve egyensúlyoztak haza Madarasig, és amelyről 
csak otthon tudták meg, hogy „kis gyári hibás”, vagyis eleve csak harminc 
százalékon működött, és négy hónap után – épp a karácsonyi időszak előtt, 
amikor előkerült volna belőle a töltött káposztának, meg kicsit később a 
kocsonyának való – fel is adta a szolgálatot egy éjjel, hogy reggelre az összes 
hús tocsogósan, nyálkásan kerüljön ki az aljáról. Leandró apja arra is ha-
mar rájött, hogy a boltos tudta, mit tesz: a háromévenként valutához jutó 
magyar úgysem tudott visszajönni panaszkodni.

Dzsúliónak szerencséje volt, a konvoj hamarosan bekanyarodott az 
egyik kisebb utcába, és a kocsik szépen leparkoltak egymás után.

– Ha azt mondom, „fuss”, akkor fuss! – súgta oda Dzsúló  a barátjá-
nak, és mire Leandró meg tudta volna kérdezni, hogy „micsoda?”, már 
rá is vágta: – Fuss!

Rohanni kezdett a Mariahilferstraße irányába, Leandró kényszere-
detten a nyomában. Dzsúlió tisztában volt vele, hogy a szerbek hamar 
beérik, ezért be kell menekülniük valahova. Egy török büfét választott, 
megsokszorozott erővel rántva magával cimboráját. Olyan pozíciót vett 
fel, hogy ő kilásson az üvegajtón, de ő kintről láthatatlan legyen, és csak 
miután meggyőződött, hogy üldözői már elhaladtak a büfé előtt, pillan-
tott hátra. A pult mögött fiatal török férfi állt, beljebb egy asztalnál két 
kövér öreg – nyilván a tulajdonos, vagyis a fiú apja és annak valami barát-
ja vagy rokona – vízipipázott. Mindhárman döbbenten meredtek a jöve-
vényekre. Dzsúlió érezte, hogy valamit ki kell találnia, ezért gondolkodás 
nélkül a következőt közölte  maga erősen tört németségével:

– Elnézést, hogy zavarunk, szír menekültek vagyunk Budapestről.
Ezt az öltözetük alátámasztotta, de a helyiek arcán azért tükröződött 

némi bizonytalanság, tehát hozzátette:
– Ezt Körtvélyessy Jamal Mohamed üzeni.
– Testvérem! – állt fel karját ölelésre tárva a bal oldali öreg. – Gyertek, 

egyetek valamit!
Az öreg kitette a „zárva” táblát, lehúzta a redőnyt, és közben olyan 

gyorsan megterült az asztal, hogy a két magyarnak ideje sem volt vitat-
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kozni. Tulajdonképpen örültek a jó falatoknak, hiszen ki tudja, mikor 
ettek-ittak utoljára, ráadásul az öreg török tukmált mindent, és nem volt 
hajlandó semmit elfogadni érte. No persze az igazsághoz tartozik, hogy 
hőseink nem is igen tudtak volna mivel fizetni, csak hát a kötelező udva-
riasság úgy diktálta, hogy legalább felajánlják a dolgot.

Vagy negyven perc is eltelt, mire végeztek.
– Köszönünk mindent, mennünk kell – állt fel Dzsúlió.
– Máris? – sajnálkozott az öreg, és csak miután Dzsúlió megerősítette, 

hogy mindenképpen, csak akkor kérte meg őt egy apró szívességre. – 
Semmiség az egész, csak Jamal Mohamednek kellene átadni egy üzene-
tet, ha találkozol vele.

– Ha találkozom vele, mindenképpen átadom – bólintott határozot-
tan Dzsúlió.

– Mondd meg neki, kérlek, Tarik baba üzeni, hogy szeptemberben 
lesz Irmak esküvője, arra okvetlenül elvárjuk. Megteszed ezt nekem, test-
vérem?

– Hát persze – bólogatott Dzsúlió kezéről szopogatva a baklava mézét.
Óvatosan, de nyugodtan léphettek utcára, a szerbek már minden bi-

zonnyal távolabb keresték őket. Ahogy lépdeltek a  Mariahilferstraßén. 
Leandró végre megszólalt.

– Te most tudod, hogy hová megyünk?
– Hát persze.
– Van itt egy osztrák fickó, mostanra már olyan hatvanas lehet. Apám-

nak volt üzleti partnere a nyolcvanas évek második felében.
– Milyen biznisz volt ez?
– A legjobb, öcsém. Apámnak volt egy kis ismeretsége Szlovéniában 

a Gorenje cégnél, így aztán szinte ingyen tudtunk szerezni gyári hibás 
hűtőládákat. Kívülről új volt mind, de csak harminc százalékon működ-
tek, és pár hóna után bedöglött mind. A magyarok viszont vitték, mint 
a cukrot, mert itt olcsóbb volt, mint a műszaki áruházakban. Rokkantra 
kereste rajta magát az osztrák is, meg apám is.

Leandró szikrázó tekintetét látva Dzsúlió kissé félénken kérdezte meg:
– Ugye, nem vásároltatok belőle? Mondd, hogy nem!
Leandró bólogatott, hogy de bizony, mire Dzsúlió megpróbálta kivág-

ni magát:
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– De, ugye, kaptatok hozzá ajándék Dubrovnikos hűtőmágnest? – A 
mély hallgatás oldandó rángatta tovább barátját. – Mindegy, spongya rá, 
ez a múlt! A fószer rendes, segíteni fog. Már itt is van, ez az az üzlet.

És valóban, a bolt bejárata pontosan úgy festett, mint Leandró emlé-
kezetében. Pont olyan színű volt, és pont olyan tiszta, rendes, mint akkor. 
Mit sem fogott raja az idő, nem látszott rajta, hogy a magyarok hulláma-
inak csendesedésével a  Mariahilferstraße virágzása is véget ért, és épp 
olyan boltokkal és büfékkel teli, forgalmas főútvonallá vált, amilyenből 
van ezer és ezer Bécsben.

Dzsúliónak egy pillanatig sem kellett magyarázkodnia, az említett hat-
vanas osztrák férfi azonnal kilépett a pult mögül, és forrón üdvözölte őt:

– Gyula!
Dzsúlió hátra fordult, és kényszeredetten odabökte Leandrónak:
– Mit lehet tenni! Azelőtt így hívtak – azzal megszorította az öreg ke-

zét.
Az osztrák hosszasan kérdezte Dzsúliót hogyléte és sorsa felől, de ő 

csak a legszükségesebb minimumi avatta be a több évtizedes családi ba-
rátot.

– Látom én, Gyulám, hogy nem akarsz beszélni, nem is firtatom to-
vább a dolgokat – mondta amaz. – De ha nem haragszol, nem tudom 
megállni, meg kell kérdeznem: tulajdonképpen milyen öltözék ez rajta-
tok? Te mindig adtál magadra, Gyula. Most meg úgy nézel ki, mint egy 
szír menekült.

– Kapaszkodjon meg, Hanzi bátyám, de mi most azok vagyunk. Szír 
menekültek.

– Ja, akkor rendben van – bólintott a sokat tapasztalt férfiú. – Tehetek 
értetek valamit?

– Az a helyzet, Hanzi bátyám, hogy sürgősen el kellene jutnunk Ber-
linbe, de lehetőleg diszkréten.

– Aha – bólintott Hanzi bácsi. – Berlinig nem tudlak most eljuttatni 
benneteket, de Georg félórán belül indul Prágába kocsival. Ott biztosan 
nem keresnek benneteket, úgyhogy onnan vonattal már hamar odaér-
tek. Pénzetek van? – Kínos csend feszült közéjük, úgyhogy Hanzi bácsi 
időszerűnek látta lezárni a beszélgetést. – Nem is akarom hallani! Tudok 
biztosítani számotokra egy kis apanázst, ezt nem kell megadnod.
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– De Hanzi bátyám…
– Amit mondtam, megmondtam. Hanem majd ne feledkezzél meg 

öreg barátodról, alkalomadtán mesél el, mi lett a vége, mert én is akarok 
röhögni egy jót. Készülődjetek, szólok Georgnak, és irány Prága!
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Tizenhetedik fejezet
Amelyben Rideg zászlós és Gyökös őrmester furcsa hitvitába  bonyolódik a Budapestről 
Prágába tartó Svejk Expressz egyik másodosztályú fülkéjében. Az épületes eseményt nem 
várt traumák szakítják félbe, aminek következtében a beszélgetés színtere áttevődik a sze-
relvény csupasz és menetszéltől hangos tetejére.

Miután az utolsó pillanatban sikerült elcsípniük a Keletiből starto-
ló Svejk Expresszt, Gyökös őrmester és Rideg zászlós kifordították 

Angela Merlekes pólójukat, aztán hosszú percekig ültek némán maguk elé 
bámulva az egyik másodosztályú fülkében. Róza néni öreg Bibliáját a szem-
ben lévő ülésre helyezték, és olyan bizalmatlanul nézegették, mintha nem 
tárgyról, hanem egy sötét titkokat rejtegető, süketnéma őrizetesről lett vol-
na szó. Úgy tűnt, maga a Biblia is támogatja ezt a képzelgést: a szerelvény 
imbolygásának ütemére meg-megrázkódva azt a hatást keltette, hogy nem 
elégszik meg a helyével, hanem valami kényelmesebb, puhább támaszra vá-
gyik.

– Furcsa dolog a vallás – törte meg a csöndet Rideg zászlós. – Az ember 
azt hinné, prímán megvan nélküle, aztán kiderül, hogy minden, amit csinál 
vagy csinálni szeretne, kiválthatja egy személytelen teremtő rosszallását.

– Ez az istenhit lényege – bólogatott Gyökös őrmester. – Ne legyünk 
túl magabiztosak, mert az Úr bármikor az orrunkra koppinthat.

– Na, de mi van akkor, ha Isten már nem is aktív? Elviekben ugyan, 
mindenható, tehát akár meg is semmisítheti önmagát.

– Miért tenne ilyet?
– Hogyhogy miért?! Hát nem látod ennek az egésznek az esetlegessé-

gét? Megteremtette a világot, hagyja pörögni, forogni, pedig ha valaki-
nek, hát neki aztán pontosan tudnia kell, hová fut ki ez az egész.

– Igen, ez logikus: tudnia kell mindent, ami a kezdettől a végek végéig 
történni fog.

– Éppen ez az, ami engem nyugtalanít: ha tudja, mi lesz a vége, akkor 
miért csinálja? A cselekvés termése a tudás, barátom. Ne nézz így rám, 
ezt nem én találtam ki, a tévében láttam.

– Jól van, elfogadom, hogy a világ teremtése logikátlan cselekmény 
volt egy olyan valakitől, aki már eleve tudta, mi lesz ennek a tettének a 
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büntetőjogi következménye. De miért baj ez? Lehet, hogy Isten csak szó-
rakozni akart, hogy ne legyen annyira magányos.

– Te mondtad ki, nem én: a világ teremtésének nem létezik más, éssze-
rű magyarázata, mint hogy Isten szórakozni akart. Márpedig, ha ez a kö-
vetkeztetés, akkor Istenben bizonyára megvan a játékosság képessége. És 
most jön a lényeg: mivel Istennek rettentően sok idő állt rendelkezésére 
ebben a játékban, egyszer azt is kipróbálhatta, csupán csak játszásiból, 
hogy milyen az, amikor ő nem is létezik.

– Ezt nem egészen értem…
– Pedig egyszerű. Ahogy az idők kezdetén azt mondta: legyen világosság,…
– És lőn világosság…
– …azt is mondhatta: ne legyek én, és nemlőn. De mivel utána már 

nem volt olyan teremtő erő, aki ezt az egészet visszacsinálhatta volna, 
Isten végérvényesen megszűnt létezni. A világ azóta automata módban 
üzemel, pedig már jócskán ráférne a generálozás.

Gyökös őrmester nem válaszolt azonnal. Látszott rajta, hogy keresgéli 
a szavakat egy fölöttébb magvas gondolathoz, ami végül össze is jött neki:

– Lőni vagy nem lőni, ez most a kérdés. Viszont megéheztem. Men-
jünk át az étkezőbe és nézzük meg, van-e fánkjuk.

– Rendben van, de őt ne hagyjuk itt – mutatott a Bibliára a zászlós.
A hamarosan bekövetkező fánkevés lehetőségétől fölvillanyozódva 

Gyökös őrmester a hóna alá csapta a Bibliát és szaporán megindult vele a 
szűk kupéfolyosón imbolygó Rideg zászlós nyomában.

Az étkezőben csak néhány unott képű utas falatozott, de az őrmester 
egy gyors pillantással megállapította, hogy egyikük előtt sem fánk hevert 
az asztalon. Ez legalább annyira elkedvetlenítette, mint ahogy elbizony-
talanította. Mégis odafordult a pincérhez, és megkérdezte:

– Mondja, fiam…
Elakadt a szava. A pult mögött egy magas, szőke, savószemű ipse tö-

rölgetett, aki a megszólításra nem is őrá, a kérdezőre emelte a tekintetét, 
hanem a hóna alatt szorongatott kapcsos Bibliára.

Szinte ugyanebben a pillanatban Rideg zászlós is hátba bökte.
– Te is látod azt, amit én? – suttogta rekedtes szirénhangon. – Itt min-

denki festett, vagy természetes szőke, és savókék szemű! Pont, mint azok 
ketten a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben!
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Gyökös őrmesternek eszébe jutott, hogy kölyök korában egyszer ki-
vette a videotékából Roman Polanski A vámpírok bálja című filmjét. 
Abban volt egy jelenet, amikor a vámpírok báljára betévedő halandók 
eltáncolnak a tükör előtt, és csak magukat látják, mert ugyebár a vámpí-
rok a tükör számára láthatatlanok. Valami hasonló helyzet bontakozott 
ki a restivagonban is: ha történetesen a falat tükrök borították volna, és ő, 
Gyökös őrmester táncra kéri Rideg zászlóst, úgy keringőzhettek volna föl 
s alá, hogy közben önmagukon kívül senkit sem látnak. Föltéve, hogy az 
illumináltak a tükör számára ugyanúgy láthatatlanok, ahogy a vámpírok, 
és föltéve, hogy táncra kéri a zászlóst, ami azért – valljuk be – még az 
előbbi feltételezésnél is durvábban lehetetlen.

– Pucoljunk innen, de semmi hirtelen mozdulat! – rántotta vissza a 
valóságba Rideg zászlós immár egyáltalán nem szirénszerű hangja.

Lassan, óvatosan hátrálni kezdtek, ám az őrmester véletlenül lever-
te valakinek a csészéjét, amitől elszabadult a pokol. Az eladdig békésen 
üldögélők kiáltozva pattantak föl a helyükről, és az öklüket vagy az evő-
eszcájgjukat rázva fenyegetően közeledtek a rend derék őreihez. A rájuk 
zúduló szitkok és ételmaradékok kivédésére Gyökös őrmester pajzsként 
maga elé tartotta a Bibliát, ami egy fakó pillanatig ugyan meghökkentette 
a támadókat, de utána még veszettebbül rontottak rájuk.

Elérkezett az idő, hogy futásra váltsák át a figurát, ám ebben azért nem 
voltak annyira jók, mint az EU-kompatibilis vallatásban. Gyökös őrmes-
ter termetét a sok fánk ülésbaráttá formálta, Rideg zászlós pedig inkább 
az elméleti megoldások híve volt. Egymás lábaiban megbotolva el is vá-
gódtak tisztességesen. Növelte a baj mértékét, hogy az őrmester elejtette 
a Bibliát, ami a kupé sík padlóján majd két métert szánkázott visszafelé. 
Ott hevert szinte félúton a pultot éppen átugró, savószemű illuminált és 
közöttük.

Rideg zászlós nagy nehezen kibogozta magát a saját és Gyökös őr-
mester végtagjainak gordiuszi csomójából, és úgy ahogy volt, fektében 
ököllel a padlóra csapott. Ekkor derült ki, hogy a sok elméleti tudás egy-
általán nem volt hiábavaló, mert a rezonancia, mint valami cunami, fö-
lerősödve végigfutott a padlólemezeken, és levegőbe pöckölte az egyéb-
ként cseppet sem könnyű Szentírást. A könyv egy pillanatig súlytalanul 
lebegett, de mivel a szerelvény éppen ekkor fékezett valami kanyar miatt, 
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a tehetetlenségi erő visszaröpítette eredeti gazdáihoz, akik azonnal rá is 
tették a kezüket.

– Nyomás, kifelé! – rendelkezett a zászlós feletteshez méltó határo-
zottsággal.

Rendőreink nagy nehezen kivergődtek a folyosóra, és egy partvisnyél-
lel blokkolták az ajtót (ne kérdezze tőlem a kedves Olvasó, honnét volt 
a Svejk Expresszen partvisnyél, véletlenül ott volt és kész), föltápászkod-
tak, hogy rendbe hozzák az öltözéküket. Ám újabb csapás várt rájuk: ott 
magasodott előttük a kalauz, egy festett szőke, savószemű egyén!

Az őrmester habozás nélkül lecsapta a Bibliával – egy gyors Domi-
nus Vobiscumot hadarva hozzá –, majd az alélt tetem fölött átlépve ha-
nyatt-homlok megindult a már lóhossznyi előnnyel rendelkező zászlós 
után. A kabinajtók sorra nyíltak ki előttük, s mindből szőke, savószemű 
egyének bukkantak elő. Némelyiket a zászlós, némelyiket pedig az őrmes-
ter kínálta meg egy jóféle alföldi vendégmarasztalóval, úgyhogy sikeresen 
elvergődtek a klozetig, ami egyfajta bunkerként nyújthatott volna védelmet 
számukra, ha az ajtaján nem éktelenkedik a vörös „foglalt” jelzés.

– Kegyetlen nagy bajban vagyunk… – lihegte a zászlós kivörösödve. 
– Az egész szerelvény tele van illumináltakkal. Sehol sem lehetünk tőlük 
biztonságban.

– Párágáig egészen biztosan nem húzzuk ki. Mi lenne, ha meghúz-
nánk a vészféket?

– Megőrültél?! Ha megáll a vonat, gyalog kell menekülnünk, ami 
olyan, mint rókának lenni a derbyshirei hajtóvadászaton.

– Adjuk meg magunkat?
– Még csak az kéne! Ezek a szicíliai iskola szerint járnak el: nem hagy-

nak tanúkat maguk után!
– Akkor nincs más lehetőségünk, mint fölmászni a tetőre!
A rendelkezésükre álló szűk időintervallumban Rideg zászlós elgon-

dolkodott.
– Ez annyira őrült és elcsépelt, hogy nem mondjam, jamesbondos 

megoldás, hogy még akár működhet is.
Így aztán a két bátor rendőr nagy nehezen föltornázta magát a Prága 

felé robogó Svejk Expressz tetejére, és arcát a hűs szélben fürösztve hoz-
zálátott az esélylatolgatáshoz.
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– A Biblia az oka mindennek – állapította meg Gyökös őrmester. – 
Legjobb lenne, ha rövid úton megszabadulnánk tőle.

– Nem ajánlom – kiabálta túl a menetszél zúgását a zászlós. – Emlékezz 
csak, milyen rafinált módon manipulált bennünket Róza néni a Deák ma-
uzóleumnál. Nem tartom kizártnak, hogy a vonaton is itt van. Még az is 
lehet, hogy ő vezeti a szerelvényt. Márpedig, ha a nyomunkban van, irtó 
mérges lesz, ha Prágában a Biblia nélkül lát viszont bennünket.

– Értem az aggódást, csak éppen föl nem foghatom. Én tisztán val-
lásfilozófiai alapon nézem ezt az egészet – lendült formába Gyökös őr-
mester. – A Biblia egy őskövület, tele van olyan tanítással, ami egymás-
nak ugrasztja az embereket. Nem te voltál, aki szakdogát írtál a benne 
lévő töménytelen erőszakról? Az iszlámhoz nem értek, de valahogy egy-
szerűbbnek, kezelhetőbbnek tűnik. Lehet, hogy az illumináltak is ezért 
akarják fizikailag megsemmisíteni. Hidd el, ha a Biblia nem lenne, nyu-
godtabb, és biztonságosabb volna a világ, mi ketten pedig békésen fán-
kozhatnánk a restiben a hittársainkkal, elvégre Allah nagy.

– Föltéve, hogy nem tiltja a fánkot, mert abban sohasem lehetünk 
biztosak.

– Ez igaz – komorodott el az őrmester. – De azt akkor is fenntartom, 
hogy sürgősen meg kell szabadulnunk ettől a nyűgtől. Ebben a pillanat-
ban ugyan hasznos, mert jólesik rajta az ülés, de Prágában megint ki fog 
derülni, hogy szőke és savószemű az egész város. Nekem ebből elegem 
van. Az eredeti megbízatásunk úgysem az volt, hogy vigyázzunk egy csi-
csás Bibliára, hanem hogy kapjuk el azt a két semmirekellőt.

– Na, de mi lesz Róza nénivel? Nem akarom magamra haragítani az 
öreglányt, és gondolom, ezzel te sem vagy másként.

– Nem ettem meszet! Róza néni kitartóbb, mint az oposszum és veszé-
lyesebb, mint az átokhínár, de van egy ötletem, hogyan pattanhatunk meg 
tőle is meg a Bibliájától is. Prágában elvegyülünk a turisták között, és addig 
cikázunk sörözőből sörözőbe, amíg az öreglány a nyomunkat nem veszti.

– Értem a logikádat! Sörözőbe magányos öregasszony nem léphet be, 
mert az blaszfémia!

– Ha jól számolom, két-három söröző meglátogatása után már bottal 
ütheti a nyomunkat, aztán nyugodtan végrehajthatjuk a tervem második 
részét.
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– A sör után áttérünk a borovicskára?
– Nem egészen: fölmegyünk a Károly-hídra és a Bibliát nagy ívben 

belehajítjuk a Moldva habjaiba.
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Tizennyolcadik fejezet
Amelyben fültanúi leszünk egy a Törpéhez címzett italmérésben vészjósló hangnemben 
lefolytatott beszélgetésnek, utána pedig átrándulunk Prágába, ahol Dzsúlió és Leandró két 
életveszély közötti szünetben filozofikus elmékedésbe bonyolódik. De az idill hamar véget 
ér, mert üldözőik ismét a nyomukra akadnak.

Egy roppant dühös, és egy meglehetősen kétségbeesett ember ül-
dögélt egymással szemben Budapest egyik külső kerületében, egy 

félhomályos kocsmai asztalnál. A kétségbeesett ember Körvélyessy Ja-
mal Mohamed volt, a dühös pedig Juan Augustin Fernandez. Utóbbi 
megvetően mérte végig a vele szemben ülő férfit, aztán körüljáratta 
tekintetét a helyiségen, végül Jamal Mohamedre visszapillantva meg-
jegyezte.

– Az egyetlen dolog, amit jól csináltál, hogy ezt a helyet választottad. 
Itt el lehet vegyülni.

Ebben a pillanatban egy söröskorsót szorongató férfi felordított, majd 
szabad kezével – amelyben Tippmix szelvényét szorongatta – a hatalmas 
laptévé felé hadonászva dörgedelmes turáni átkokat szórt a közvetítésben 
látható két csapatra, végül a földre dobta a szelvényt, hogy azon újabb he-
ves káromkodások közepette járja el a Kállai kettőst. E rövid jellemzésből 
az olvasó talán már sejti: Körvtvélyessy az angyalföldi Törpe kocsmába 
szervezte a találkozót, amely kocsmát a Második intermezzóban ismer-
hettünk meg. Fernandez oda sem nézett a szerencsétlenül járt szerencse-
játékosra, folytatta Körtvélyessy kihallgatását.

– Nos, nincs semmi mondanivalód? – Várt egy picit. – Ugye, azt tu-
dod, hogy a Társaság nagyon számított rád. Tudod, ugye, hogy kiemelt 
feladatot kaptál?

Körtvélyessy bólintott, de szólni nem mert. Fernandez folytatta.
– Tudod, az apám még rabszolga módra dolgozott egy brazíliai ká-

véültetvényen. Egy favelában laktunk, az apám ácsolta viskóban tízen 
húztuk meg magunkat, és azokban az utcai játékokban, amelyeket a 
fiúk játszottak… nos, ezekben nem volt könyörület. Tudod te, mit je-
lent így élni? – Egészen közel hajolt Körvélyessyhez. – Sejted legalább?

Jamal Mohamed megrázta a fejét.
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– Én futballista akartam lenni, az apám papnak adott. De nem bán-
tam, mert elkerültem otthonról. A puszta szerencse, vagy az Isteni gond-
viselés (ki tudja!) vitt Argentinába. Tudod te, mibe került úgy megta-
nulnom a spanyolt, hogy argentinnak higgyenek? – Megint Körtvélyessy 
arcába hajolt. – Sejted?

Amaz fejet rázott.
– Bergoglio bíboros jó ember, csak egy kicsit naiv – folytatta a vatikáni 

ember. – Segítettem rajtam, de az Illumináltak, akikkel Buenos Airesben 
találkoztam, többet tettek értem. Ők az igazi testvéreim, és az övék az 
igazi hatalom. Pedig a Szentatyát még arra is rábeszéltem, hogy az At-
lético de Madridnak szurkoljon. Édes Istenem, hány meccset izgultunk 
végig együtt! De az Illumináltak között több a szurkoló testvér, őket nem 
kellett rábeszélni, tudták maguktól. Gondolod, hogy eljátszanám mind-
ezt? – Közel hajolt. – Szerinted eljátszanám ezt miattad?

Körtvélyessy alázatosan előre hajolva rázta a fejét.
– Azt üzented, megvan a két jómadár – keményedett tovább Fernan-

dez hangja. – Azt mondtad, elkaptad a két magyart.
– Én nem tehetek róla.
– Hát persze. Végül is mindegy, hogy tehetsz-e róla. – Megint várt. – 

Pontosan tudtad, mire készülnek, igaz?
Jamal bólintott.
– Tudod, hogy ha nem fogjuk meg őket, a Társaság egész tervét ve-

szélybe sodorhatják, igaz?
Jamal bólintott.
– És mégis hagytad, hogy kicsússzanak a kezeid közül!
– A szerbekkel nem számoltam – nyögte Körtvélyessy.
– Azt látom – zárta le a beszélgetést Fernandez. – Elveszem tőled az 

ügyet, mostantól ezt magam intézem. A számlát te fizeted.
Felállt, köszönés nélkül sétált ki az ajtón. A bejárattól jobbra, a cuk-

rászda előtt három nagydarab, kopasz férfi várakozott. Fernandez úgy 
tett, mintha a nemzeti dohányboltba tartana, közben súgta oda nekik.

– Ne odabent dolgozzátok meg, várjátok meg, amíg kijön!
Ezután a lépcsőn leereszkedve, a kis mellékutcán átvágva és a panelhá-

zak között átbújva a gyepen a kutyafuttató irányába kezdett sétálni, hogy 
amíg a megfelelő helyre taxit rendel, még lebonyolítson egy telefont.
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– Központ? – szólt bele a kagylóba. – Itt az F-2345-ös.
– Azonosítva. Hallgatom, F-2345-ös – felelte egy női hang.
– Irene, te vagy az? – csodálkozott Fernandez. – Nem tudtam, hogy 

ma te vagy szolgálatban.
– Ne személyeskedjen, F-2345-ös, mit az óhaja.
– Nos, rendben. Tudnál nekem foglalni még ma estére Budapestről 

Berlinbe egy repülőjegyet? Tudod, Berlinbe… Emlékszel, amikor a Spree 
partján, a múzeumszigetnél…

– Ne személyeskedjen, F-2345-ös! Induljon a reptérre, útközben köz-
löm a járatszámot. Vége.

Csend lett az éterben, ám a készülék néhány pillanat múlva megszó-
lalt. Fernandez meg sem nézte a kijelzőt, szíve azt remélte, máris Irene 
hívja vissza, ezért óvatlanul és bizalmaskodó hangnemben szólt bele:

– Hallgatlak, édes.
– Itt a W-9711 – válaszolta egy idősebb férfihang.
– Jelentsen, W-9711! – vált tárgyilagossá Fernandez hangja.
– Pozícióm továbbra is Bécs, Ausztria – közölte szárazan az illető. Ol-

vasóinknak történetünk ezen a pontján talán már nem meglepő, hogy 
W-9711 nem volt más, mint a derék Hans Lehner, más néven Hansy 
bácsi, aki Dzsúliót és Leandrót kistafírozta Bécsben. Szakszerűen jelen-
tett tovább. – Jelentem, a B-terv van érvényben. Ismétlem: a B terv van 
érvényben. A két keresett személlyel kontaktusba léptem állomáshelye-
men. A kontaktus során a parancsnak megfelelően jártam el.

 Akkor tehát Prága felé irányította őket – lelkesült fel Fernandez.
– Remek munka, W9711-es – mondta. – Egyéb jelenteni való?
– A keresett személyek számára kisebb készpénz összeget adtam át 

digitálisan jelölt bankjegyekben. A követési adatok a zárt rendszerben a 
72-es kódú felületen láthatóak.

– Nagyszerű munka, leléphet – közölte derűsen Fernandez, és fellel-
kesülve tárcsázta újra a központot. – Berlini jegy törölve, édes. Prágába 
foglalj, kérlek! Ja, és negyedóránként jelentést kérek a zárt rendszer 72-es 
kódú felületén követett két személyről. Most megcsípem őket.

A Prágát jól ismerők körében köztudott, kedves Olvasó, hogy ha a vo-
nat úgy reggel hat óra körül megérkezik a hlavní nádražíra, vagyis a köz-
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ponti pályaudvarra, a derék utazó pedig szépen lassan kezdi öszeszedni a 
holmiját, esetleg meg is mosdik a pályaudvari mosdók egyikében, majd 
szépen komótosan sétál át a Vencel téren, pontosan hét órakor érkezhet 
az U Pinkasů vendéglőhöz. Ki tudja, minek köszönhető, de a Budapestről 
érkező nemzetközi vonat menetideje éppen így van beállítva, és ennek a 
Magyarországról átrándukók igen-igen örülnek. Az ízvadászok ugyanis 
a kiválő cseh író, Bohumil Hrabal egyik írásából tudhatják, hogy minden 
ínyenc életében eljön az a pillanat, amikor hétköznapi ízekre kezd vágy-
ni. Ilyenkor – pedig írja az író – éppen az a legcészerűbb, ha az ember 
beül reggel hétkor a Pinkasba, iszik egy korső sört, eszik egy gulascht, 
majd iszik még egy sört, mielőtt menne a dolgára.

Feltevésünk szerint sem Dzsúlió, sem Leandró nem olvasta Bohumil 
Hrabal műveit, a Gondviselés azonban – talán éppen ama kis angyal-
kák, a bambini di Praga közbenjárására, akikről Hrabal is több helyütt 
megemlékezik – éppen ide vetett őket. A bécsi apanázsból végre telt egy 
kiadós reggelire. Megjegyezzük, hogy nem volt olyan nehéz választani-
uk, mivel az apanázst már a vonat büfékocsijában megbontották, már 
útközben elfogyott két-két sör, amire szenderegtek egy picit az éjszaká-
ban, úgyhogy mi mást is rendelhettek volna elskőnt, mint egy-egy korsó 
gyöngyöző nedűt. A felénél sem tartottak, amikor ráébredtek, hogy éhe-
sek, és hát a gulasch kínálta magát. Arra pedig csak jól esik még egy sör. 
Kézenfekvő.

Sok idejük nem volt, a berlini vonat, amelyre közvetlenül a leszállás 
után jegyet váltottak, délelőtt indult a már említett hlavní nádražíról, tu-
lajdonképpen csak azért kezdtek a városban kutatni étel után, mert ha 
már a sors erre vetette őket, szerettek volna egy szippantást szívni Arany 
Prága levegőjéből.

Az étkezés utáni sör felénél Leandró kellemesen elmélázott, sőt szó-
rakozottan lögybölte italát, közben meg a kavargását figyelte, mintha ke-
resne benne valamit.

– Mi az, mit nézel? – kérdezte Dzsúlió.
– Próbálom kiolvasni a jövőt.
– A jövőt?
– Illetve a múltat.
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– Most akkor melyiket?
– Nem tudom. Ha az ember arra próbál rájönni, hogy mi a francot 

keres ott, ahol van, akkor az a múlt vagy a jövő?
– Mittudomén! Nem a jelen?
– Hát, ha az lenne, akkor tudnám. Hogy mi van.
– Á, nem úgy van az. Az élet nem engedni. Ha mindig látnánk min-

dent, akkor nem lenne soha semmi.
E mélyen filozófiai társalkodásnak azért szakadt vége, mert Leand-

ró esetében a sörök – hogy úgy mondjuk – leértek, így kénytelen volt 
felállni az asztaltól. Amíg barátja könnyített magán, Dzsúlió fura hely-
zetbe keveredett. Később megállapította, igen-igen nagy szerencse volt 
egy ajtó melletti asztalt választani, amit amúgy mindenki utál, hiszen a 
sörözés békés révedezése közben senki nem szereti, ha mellette járkálnak 
el. Ezúttal azonban kapóra jött a pozíció, Dzsúlió így ugyanis észre tudott 
venni valamit, amit a terem másik sarkából nem vett volna észre, és ami 
most történetesen az életüket mentette meg.

Az történt, hogy amíg ő maradék söreit leste, és megpróbálta benne 
felfedezni azt a bizonyos jövőt (múltat? jelent?), amelyet Leandró is kere-
sett, hirtelen Sparta Praha-szurkolók rontottak be a terembe, akik – da-
cára a korai időpontnak – jól láthatóan előrébb tartottak az italozásban, 
mint hőseink. Zajongtak, énekeltek, úgy hömpölyögtek egy Dzsúlióéval 
szemközti asztalhoz, csakhogy Dzsúlió eközben felfedezte az említett jelet: 
az egyik tag jobb kézfejére az Atlético de Madrid közismert vörös-kék-fe-
hér címere volt tetoválva a könnyen felismerhető medvefigurával. Na most 
a közép-kelet-európai futballkultúrában teljesen természetes, hogy egy 
férfiembernek a saját otthoni csapata (jelen esetben: Sparta Praha) mellett 
legyen egy nemzetközi kedvence is, ám az soha nem fordulhat elő, hogy 
annak a logóját tetováltassa magára. Egy olyan Sparta-drukker, aki a have-
rokkal jár el, csakis a Sparta jelét viselhetné saját magán.

Dzsúlió ösztöne azt súgta, hogy eredjen. És már ugrott is, szaladt a 
mosdó felé, kirángatta az épp a kézmosással bajlódó barátját, és szalad 
vele ki az utcára.

– Mi van? – kérdezte Leandró vizes kezét a nadrágjába törölve futás 
közben.

– Valaki üldöz bennünket.
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– Kicsoda?
– Honnan tudjam? Két napja azt sem tudom, merre vagyok arccal.

Dzsúlió sejtése viszont beigazolódott. Mert az ál-Sparta-szurkolók, 
élükön a mutogató Julio Augustin Fernandezzel (az olvasó már nyilván 
kitalálta, hogy csak róla lehet szó) eszeveszett tempóban rohantak a Ven-
cel tér felé tartó két magyar nyomában.

Dzsúlió és Lenadró természetesen nem hallhatta a nagy rohanásban, 
de Fernandez közben folyamatos kontaktban volt szeretett diszpécserével.

– Irene, Irene, megvan a két keresett személy. Akcióban vagyunk.
– Ne személyeskedjen, F-2345!
– Mindjárt beérjük őket.
Csakhogy újabb nem várt fordulat következett be. A tér másik oldala 

felől ugyanis egy csoport Slavia Praha-szurkoló érkezett, akik gondolko-
dás nélkül nekirontottak ezeknek.

– Irene, Irene, megtámadtak minket – üvöltötte Fernandez.
– Mondtam már, hogy ne személyeskedjen, F-2345! Jelentsen rendesen!
– Irene, Irene!!!!! – hörögte a távoli hang.
– Hagyja abba, hallja, F-2345, jelentsen rendesen! Nem hallja? Jelent-

sen! F-2345, F-2345!
De Fernandez hangja mindörökre eltűnt az éter zárt láncú részében, 

így a kötelességtudó diszpécser néhány perccel később a következőt volt 
kénytelen jelenteni felettesének:

– F-2345 ügynökünket a prágai akció közben elvesztettük. Információ 
a prágai rendőrségi és mentős hálózat lehallgatásával megerősítve.

Dzsúlió és Leandró tehát most már felszabadultan rohanhatott a köz-
ponti pályaudvar irányába, hogy ott végre felkapaszkodjanak a Berlinbe 
induló vonatra. Távol jártak már, így nem láthatták, nem hallhatták, ami-
kor a közben biztonságos fedezékbe húzódott Slavia-szurkolók vezetője 
elővette a telefonját, és a következőt üzente az éterbe:

– Halló, Róza néni? Végeztünk, küldetés teljesítve. – Majd amikor a 
telefont eltette, a többiekhez fordult. – Gyertek! Eszünk valahol egy pár 
virslit, aztán nyitásra átsétálunk a Medvébe. Ránk fér.
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Tizenkilencedik fejezet
Amelyben hatalmas csetepaté bontakozik ki a prágai Károly-hídon. Az eddig egymást ül-
döző, vagy egymás elől menekülő hőseink éppen ezen a mágikus ponton találkoznak össze, 
és a vak véletlen okozta meglepetésből felocsúdva, ütni, verni, gáncsolni és becsapni igye-
keznek egymást. Közben Róza néni értékes Bibliája többször is gazdát cserél.

A fiúk már a Vencel téren lökdösődtek, amikor Lenadró hirtelen lecö-
vekelt és nagy ívben a homlokára csapott.

– Ácsi és ne tovább! – mondta ellentmondást nem tűrve. – Az nem le-
het, hogy itt vagyunk Prágában, és úgy utazunk el, hogy nem csináltunk 
szelfit a Károly-hídon!

– Meghibbantál?! Vissza akarsz menni a hiénák közé?! – fordult vissza 
Dzsúlió. Arcán ugyanaz a jeges rémület tükröződött, ami minden normális 
ember ábrázatán megfészkel, ha közveszélyes idiótákkal kerül egy légtérbe.

– Csak egy kattintás. Nem hagyhatom ki – tárta szét a karját Leand-
ró. – Meg aztán van is egy tervem. Látod azt a csoportot ott a szobornál?

Dzsúlió a jelzett irányba nézett: mintegy ötven méternyire tőlük szi-
kár, sápkórosnak tűnő férfiak ácsorogtak, előttük egy vézna kisgyerek 
magasra tartott táblán hirdette, hogy a Franz Kafka Society tagjai, akik 
pillanatokon belül megkezdik hagyományos Károly-híd járó fölvonulá-
sukat.

– Odacsapódunk hozzájuk – mondta Leandró. – Időnk van bőven, 
pénzünk meg szinte semmi. Sörözésre legalábbis nem futja.

– Na jó, de csak ezért – adta be a derekát Dzsúlió. – Bár jobb szerettem 
volna megnézni a híres Lucerna bárt, de lóvé nélkül kocsmába menni, 
olyan, mint éjjel látogatni el a nudista strandra.

Röviddel ezután, odasunnyogtak a Kafka-hasonmásoknak öltözött 
csődülethez. Szinte ugyanabban a pillanatban odapenderedett hozzájuk 
egy csinos leányzó, és mosolyogva kérdezett tőlük valamit, amiből egy 
árva kukkot sem értettek. A lány nem is várt választ: oldaltáskájából elő-
kapott egy sminkceruzát, némi szőrpamatot, és két simléderes sapkát. 
Pillanatok alatt egész tűrhető Kafka-hasonmásokat varázsolt belőlük.

– Ha azt mondom, borzalmasan nézel ki, szemtelen módon leegysze-
rűsítem a valóságot – jelentette ki Leandró.



139

– Nem azért vagyunk itt, hogy a szépségünkkel domborítsunk – vá-
gott vissza Dzsúlió. – Így biztosan nem ismer föl bennünket senki.

Ebben a tudatban megnyugodva ballagtak a Kafka-idézeteket kántáló 
bandérium mögött, és bár a turisták nyakra-főre fényképezték őket, a 
helyzet valóban nem látszott veszélyesnek.

Az olvasó most bizonyára fejcsóválva hajol e sorok fölé, mert tudja, 
hogy az embert mindig ott és akkor éri utol a végzet, ahol és amikor 
a legkevésbé számol vele. Derék hőseink sem számoltak azzal, hogy 
miután Bécsben oly bravúrosan lerázták a Krecsovicsokat, azok a szer-
bekre jellemző kitartással megkeresték az eltépett szálakat, és miköz-
ben a fiúk Prága felé robogtak, meglátogatták Hanzi bácsit és néhány 
Satrovác környéki csobánpofonnal kikezelték a szűkszavúságból. A 
tippet az öreg Djoko adta nekik, de az ügy további részletezése most 
mellékes.

A két Krecsovics így néhány órás késéssel, de erőben, egészségben 
megérkezett Prágába. Hanzi bácsi útmutatása alapján száz százalékig biz-
tosak voltak benne, hogy a fiúk a délutáni vonattal fognak továbbutazni 
Berlinbe, de mert a pályaudvaron lebzselők között nem bukkantak rájuk, 
beljebb, a város szívében kezdtek nézelődni. Szvetozár aggódott, hogy az 
a bizonyos Georg, aki Hanzi bácsi szerint idáig fuvarozta a fiúkat, esetleg 
meggondolja magát és mégis elruccan velük Berlinbe, ha másért nem, 
hát azért, hogy elfogyaszthasson egy adag német módra készített, sivata-
gi falafelt, ami állítólag mennyei, mert bravúros módon ötvözi a németal-
földi és a mezopotámiai konyha legszebb hagyományait.

Elballagtak a Károly hídig, belepöktek a Morvába, aztán visszamentek 
a Vencel térre. Már majdnem feladták a keresgélést, amikor Szvetozár 
kiszúrta a hagyományőrző csoportot. Rögtön megmozdult benne az iro-
dalmi véna.

– Nézd csak, brate* (testvér. szerb)! Épp most van az Átváltozások 
fesztivál, tudod, amiről a böriben olvastunk! – csapott a testvére vállára.

– Nem mondod! – perdül a jelzett irányba Dragoljub. – Ezt nem hagy-
hatjuk ki! Mikor indul az a vonat?

– Bőven van időnk – hunyorgott bele a napba Szvetozár. – Legfeljebb 
majd nem a peronon, hanem valamelyik kupéban csapunk le arra a két 
üregi nyúlra.
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Beálltak hát a sor mögé, hogy a beteljesülés boldog érzésével köze-
líthessék meg azt a hidat, amelyen Franz Kafka oly sokszor átballagott 
és mindahányszor korgó gyomorral. A hagyományőrzők ezt felidézendő 
előre gyártott Kafka jutalomfalatkákat osztogattak a bámészkodóknak, 
de a menet végén két jobban táplált figura ebből a tevékenységből egyér-
telműen kimaradt. Dragoljub már majdnem meg is kérdezte Szvetozár-
tól, hogy mit szól mindehhez, amikor furcsa lökdösődésre lett figyelmes.

És most kanyarodjunk vissza egy kicsit az időben, addig a pillana-
tig, amikor Gyökös őrmester és Rideg zászlós ugyancsak felkapaszko-
dott a hídra, hogy fogadalmának érvényt szerezve Róza néni ősbibliáját 
nagy ívben belehajítsa a Morvába. Bármennyire is vágytak rá, a sörözést 
e fontos tevékenység utánra halasztották, mint kiderült, könnyelműen 
és felelőtlenül. Erre a földi gyönyörökkel gazdagon megspékelt művelet-
re ugyanis soha nem került sor, éspedig prózaian egyszerű okok miatt. 
Amikor úgy vélték, a hídon kicsit megritkult a tömeg és nem kelt majd 
feltűnést egy testes Biblia csobbanása, megragadták a súlyos kiadványt, 
és egymásra néztek.

– Háromra – mondta az őrmester.
– Háromra – mondta a zászlós.
Igen ám, de amikor nagy levegőt vettek, oldalvást valaki tört magyar-

sággal rájuk kiáltott:
– Bibliát vagy életet!
Meglepve fordultak a hang irányába és a döbbenettől majdnem el-

ejtették a szent könyvet: a híd túloldalán az eddig cseh linzert áruló két 
töpörödött nénike határozott mozdulattal lehajította magáról a pokrócot 
és átalakult szőke, kék szemű, de arabos vágású férfiakká.

– Akármi legyek, ha nem az a két rigó, aki a Nemzeti Sírkertben fütyö-
részett – dörmögte Gyökös őrmester.

– Most már biztos vagyok benne, hogy Faríd al Mutaszim és Mutaszim 
al Faríd, az arab világ két legelvetemültebb bérgyilkosa. Tegnap megnéz-
tem az Interpol adatlapjukat, mert fülest kaptam, hogy a migránsok közé 
vegyülve Röszkénél átlépték a zöldhatárt – suttogta a zászlós.

– Jó nagyot léptek, ha már idáig eljutottak – jegyezte meg az őrmester 
epésen, de nem folytathatta, mert azok ketten megismételték a felszólítást:
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– Bibliát vagy életet!
– Természetesen Bibliát. Tessék, vigyék, ahová akarják, nekünk nem 

kell – tolta feléjük a vasveretes ősnyomtatványt Rideg zászlós.
A két bérgyilkos meglepve nézett egymásra. Kelepcét szimatoltak.
– Ingyen nekünk sem kell – puhatolóztak. – Kössünk inkább üzletet.
Természetesen nem ilyen folyékonyan beszéltek magyarul, hanem 

valahogy úgy, hogy „nanyem igygegye aka sükösü ücsüke”, amit a két 
rendőr a vele született intelligenciájával gond nélkül megfejtett, viszont 
az Olvasó idegeinek kímélése érdekében átalakítunk gördülékeny cse-
vegéssé.

– Ám legyen. Miben utazzunk? – kérdezett vissza a zászlós. – Arany-
ban? Tevében? Olajban?

A két bérgyilkos ismét összenézett. Kiforgatták a zsebeiket.
– Van némi linzerünk meg két hangtompítós Arafat márkájú, házi 

gyártású palesztin maroklőfegyverünk.
– A két maroklőfegyver jöhet, bár nincs nagy ára a feketepiacon – 

mondta a zászlós.
– De ahhoz képest mégis több, ha egy Bibliát csak úgy elvisz a Morva, 

nemde bár? – mosolygott az egyik festett szőke, aki lehet, hogy Faríd 
al Mutaszim volt, de az is lehet, hogy Mutaszim al Faríd. Sosem fogjuk 
megtudni.

A magyar rendőr bólintott és már csúsztatta is volna át a Bibliát a négy 
feléjük nyújtott marokba, amikor, mint egy sivatagi homokvihar, harsány 
csatakiáltással mind a négyüket oldalba kapta két tőről metszett Kafka 
hasonmás.

– Róza néni Bibliája! – ordította a zömökebb Kafka kristálytiszta ma-
gyarsággal, és egy határozott mozdulattal gáncsot vetett Gyökös őrmes-
ternek, aki estében Rideg zászlóst is magával rántotta. A soványabb Kaf-
ka ezzel egy időben a két lőporfüsttől ráncos bérgyilkosmarokból kirúgta 
a stukkereket, amelyek szabálytalan, kacsázó pályaívet követve belepoty-
tyantak a Morvába.

Mindez csak nyitánya volt annak a soha nem látott kavargásnak, ami 
ezt követően a hídon kialakult, és amit a cseh média bevett nemzetközi 
szokás szerint mélyen elhallgatott. Amikor a meglepetés lendületét ki-
használva Leandró a hóna alá csapott Bibliával, és a nyomában lihegő 
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Dzsúlióval vágtatni kezdett a Vencel tér felé, a Kafka menetből kinyúlt 
egy, azaz két nyurga láb és mindkettőjüknek gáncsot vetett. A Biblia na-
gyot puffanva verte föl a Károly-híd repedéseiben megfészkelt port, mi-
közben a fiúk jó söröshordókat idéző módon hemperegtek a köveken.

– Ezt nevezem kafkai Átváltozásnak – jelentette ki irodalomértő mó-
don Krecsovics Szvetorzár, miután teljes megelégedéssel nyugtázta, hogy 
a híd köveiről nehezen és fájdalmas ábrázattal tápászkodókról lehullott 
az álhaj és álszemöldök, és visszavedlettek a lehető legközönségesebb 
Dzsúlióvá és Leandróvá.

– Na, elég a komédiából! – egészítette ki a testvére épületes mondani-
valóját Krecsovics Dragoljub. – Most szépen velünk jöttök, egészen Ber-
linig, hogy megbeszélhessük égetően fontos családi ügyeinket.

Azzal megragadták a fiúk karját, szakszerűen hátracsavarták, és le-
tuszkolták őket a hídról.

– De a Biblia! Róza néni Bibliája! – nyöszörgött Leandró, mert a sze-
me sarkából látta, hogy a kavargást kihasználva az a két festett szőke föl-
kapja a Bibliát és a hóna alá csapva eliszkol vele.

Látta ezt a két álruhás magyar rendőr is, akik közül Gyökös őrmester-
ből vártalanul kibuggyant a nevetés.

– Mi ebben a vicces? – nézett rá szemrehányóan a zászlós. – Őszintén 
szólva már meg is bántam, hogy ilyen könnyen elpocsékoltuk ez a köny-
vet. Ha belegondolok, mekkora balhét csap majd az öreglány, feláll a szőr 
a talpamon.

– Semmi gond, a Biblia meg az erő velem van – mondta az őrmester és 
fölhúzta hasán a pólóját. A nadrágjába betűrve ott díszelgett a borítójától 
megfosztott, de teljesen ép Biblia. – Mit gondoltál, miért voltam annyira 
zömök a vonaton? Hát a szalonnától barátom!  A Nefelejcs utcai Spárban 
vettem, amikor te azt hitted klotyóra várva állok sort a migránsok között. 
Gondoltam, hasznát vehetjük az úton egy tábla valódi szalonnának ennyi 
muzulmán között. Aztán meg, amikor a vonat tetején elszundikáltál, észre-
vettem, hogy a Biblia belseje kivehető. Kicseréltem hát a könyvet szalonnára.

– Ez azt jelenti, hogy az a két hithű muzulmán most egy tábla jóféle 
magyar szalonnával a hóna alatt nyomul ismeretlen célja felé?

– Pontosan. Nem lennék meglepve, ha még itt, Prágában szörnyethal-
nának tőle mind a ketten.
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Huszadik fejezet
Amelyben hőseinket Berlin felé taszigálja a végzet, de út közben meglepő találkozások 
egész során esnek keresztül. Dzsúlió és Leandró megpróbálja tudatni fogvatartóikkal, hogy 
nekik valójában a világ megmentésén kéne fáradozniuk, de azok ezt elengedik a fülük 
mellett. Mindeközben a messzi távolban föltűnik Dárdai Pál.

Két hősünk tehát fejet lehajtva, szégyenkezve ballagott az irodalom-
hoz és a pofonokhoz egyaránt értő szerbek kíséretében. A küldetés 

nem sikerült, Róza néni Bibliáját elvesztették, oda a szabadság, arról nem 
is beszélve, hogy a Krecsovicsokat most már semmi nem gátolja meg ab-
ban, hogy leverjék Dzsúlión régi sérelmüket. Kedves Olvasó, ha esetleg 
önt még nem verték el a húguk becsületéért küzdő szerb férfiak, akkor 
idézze fel, amikor a húguk becsületéért küzdő bármilyen nemzetiségű 
férfiak verték el önt, és azt szorozza meg legalább néggyel. Ezt a számítást 
Dzsúlió is jól ismerte. Ráadásul, ami azt illeti, Leandró sem számíthatott 
könyörületre, hiszen annak idején, a kilencvenes évek hajnalán, amikor a 
Krecsovicsok egyszer már eleget tettek volna eme férfiúi kötelességüknek 
a bácsalmási vasútállomás vizeldéjében, Leandró volt az, aki az esemé-
nyekbe sodródván kimentette Dzsúliót, s így megakadályozta a szerbeket 
szándékuk kivitelezésében. Nem túl fényes kilátások.

Amikor a Vencel térhez közel egy mellékutcában a szerb autókon-
vojhoz értek, a fiúk meglepetten tapasztalták, hogy nem kísérik őket 
közösen Djoko bácsi kocsijáig, hanem szétválasztják őket. Ez megle-
hetősen ijesztő fejleménynek tűnt, de szerencsére a sors nem mindig 
kegyetlen. Leandrót például egy barátságos természetű, rendkívül kö-
vér crnagorác mellé ültették, aki azonnal rahattal kínálta őt, és mesélni 
kezdett neki azokról a szép estékről, amelyeket betelepült orosz baráta-
ival töltenek a Fekete-hegy országának csodálatos tengerpartján. A tö-
rök eredetű, és az egész Balkánon elterjedt, rendkívül gejl édesség ízlett 
Leandrónak, az elbeszélésből azonban semmit nem értett, mivel hogy 
nem beszélte sem a szerbet, sem a montenegróit. Ha az illető esetleg 
oroszul próbálkozott volna, értette volna, de csak abban az esetben, ha 
az illető azt mondja, hogy á pószle ábjeda gyétyi igrájut sáhmáti, mi-
vel a nyolc év orosz oktatásból ennyi maradt meg benne. A crnagorá-
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cot egyébként nem zavarta a kommunikációs zavar, ő beszélt, Leandró 
hallgatott, neki ennyi elég volt.

Dzsúliót viszont igazi sokk érte, amikor behuppant Djoko bácsi kocsi-
jának hátsó ülésére. Legnagyobb meglepetésére a túlfélen nem egy kép-
zett verőember ült, hanem… egy nő!

– Szvetlana! – szaladt ki Dzsúlió száján.
– Nem, majd a Gojko Mitić! – felelte szerbül a nő.
Dzsúlió természetesen szerbül válaszolt, de az olvasó idegeit újfent 

megkíméljük és a dialógus további részét fordításban közöljük.
– Mit keresel te itt?
– Nem az a kérdés, édesapám, hanem hogy te hol voltál az elmúlt húsz 

évben? – vágta rá a nő gondolkodás nélkül.
– Hát… hol itt, hol ott – hebegett Dzsúlió, és közben végigmérte egy-

kori szerelmét. Végül kiszakadt belőle: – Te gyönyörű vagy!
És igazat mondott. Abban az időszakban, amikor ő és Leandró egymás-

ra találtak a kiskunhalasi állomás vizeldéjében, a szépséges Szvetlana még 
a húszat sem töltötte be. Most tehát nagyjából a harmincas és negyvenes 
évei fordulóján járt, és az idő tényleg nem fogott rajta: hosszú fekete haja, 
mélybarna szeme, sudár alakja vonzotta a férfi tekintet. Derű és nyugalom 
sugárzott belőle. Meg sem hallotta Dzsúlió bókját, közönyösen kérdezte:

– No, és hová-hová?
– Tőlem kérdezed? A bátyáid nem mondták? Feltehetőleg estére leve-

rik a golyóimat.
– Hát azt megérdemelnéd.
– Kösz szépen, nagyon kedves vagy. Pedig azt mondtad, szeretsz.
– Nem, azt te mondtad. De már több mint húsz éve.
– Hagyjátok már abba, szétmegy az ember feje tőletek! – szólt hátra 

mérgesen Djoko bácsi aki még odavetette az anyósülésen trónoló Szveto-
zárnak: – Úgy civódnak, mint a szerelmesek.

– Azaz – bólogatott vigyorogva az elégedett báty.
Dzsúlió eközben lehalkította a hangját, úgy próbálta folytatni a be-

szélgetést.
– És mit csinálsz mostanában? – kérdezte.
– Van egy kis családi vállalkozásunk Berlinben. Csak mint otthon: a 

földszinten csevapot és sligovicát árulunk, az alagsorban pedig gépfegy-
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vereket és páncéltörőket orosz és ukrán ügyfeleknek. Igaz, ami igaz, néha 
törökök is megkeresnek, de muszlimoknak mi nem adunk el. És te?

– Hát én… üzletelek mindennel – dadogott megint Dzsúlió.
– Például bangladesi migránsokkal?
– Miért, a felét előre fizették – csodálkozott el hősünk.
Szvetlana erre nem szólt semmit, lenézően felhúzta az orrát, és nem 

nézett beszélgetőpartnerére. Csakhogy Dzsúliót felkavarta a találkozás, 
és még inkább Szvetlana dekoratív  megjelenése. Még ő maga sem tudta, 
de agya legmélyén máris ott munkálkodott az a kis csibész szellemecske, 
aki férfiúságának fénykorában képessé tette őt arra, hogy bármely nőt 
azonnal levegye a lábáról. Már Drezda közelében jártak, amikorra any-
nyira össze tudta szedni magát, hogy a tőle megszokott határozottsággal 
folytassa a csevegést.

– Egyébként meg egy nagyon fontos küldetésben járunk a barátommal.
– Ühüm.
– Annyira titkos, hogy nem is beszélhetek róla.
– Ühüm.
– De nagyon fontos. A világot kell megmentenünk.
– Ühüm.
– Nem is kérdezed meg, mi az?
– Nem most mondtad, hogy szupertitkos, és nem lehet róla beszélni?
– Na, jó, de….
– Djoko bácsi, itt álljunk meg!
Neustadtban járhattak, valahol az Augustus-brücke vonalában, mert 

ahogy Dzsúlió fölnézett, kifogástalan kilátás nyílt a túloldalon magasodó 
Zwingerre. Épp csak megállt az autó, felnyílt az ajtaja, és egy huszonéves 
forma fiatalember tolta be rajta a fejét, így Szvetlanának arrébb kellett 
csúsznia, egészen Dzsúlió mellé, hogy a jövevény is elférjen.

– Az egyetem? – kérdezte Szvetlana.
– De anya, nyár van – felelte a fiatalember.
– Te azzal csak ne foglalkozzál! Te azzal foglalkozzál, hogy tanulj ren-

desen! Nem akarom, hogy belőled is fegyverkereskedő legyen.
– De anya, én szeretek fegyvert eladni. Mindig élveztem, amikor nya-

ranta zsebpénzért segíthettem a nagyfaternak.
– Azt elhiszem.
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– Egyszer még egy MIG-21-est is eladtam egy finn metál zenésznek, 
azt mondta, pont ilyen kell az új klipbe. Van érzékem hozzá.

– Ez a fiad? – kérdezett közbe Dzsúlió nem kis elkeseredéssel.
– Igen, ő Borivoje, ismerjétek meg egymást!
A két férfi kezet rázott, Dzsúlió, mivel Borivoje csak annyit mondott, 

hogy Borivoje, csak annyit mondott, hogy Dzsúlió. Majd megkérdezte:
– Drezdában jársz egyetemre?
– Nem, Lipcsében.
– Drezdában a barátnője van. Egy magyar csitri! Megáll az ész!
– Szeretem Melindát, el fogom venni feleségül.
– Amíg az egyetemet el nem végezted, eszedbe ne jusson, vagy szitává 

lőlek benneteket az üzletben. Pedig tudod, hogy nem szeretem pocsékol-
ni az árukészletet.

– Anya, te mindig túlzol.
– Majd meglátod, a tökeidbe durrantok. Jó Isten, olyan semmirekellő 

vagy, mint az apád. De nem hagyom, hogy olyan legyél, de olyan se, mint 
a nagyapádék meg a te két nagybátyád!

– Most mi bajod van? – szólt hátra Szvetozár. – Egy rendes férfi meg-
teszi a családért, amit meg tud tenni.

– Te csak ne szólj ebbe bele! Nem fogjátok nekem elrontani a gyereket, 
majd én rendes embert faragok belőle. Tanuljon csak!

– Tulajdonképpen mit tanulsz te az egyetemen? – kérdezte Dzsúlió.
– Filozófiát – felelte Borivoje a világ legtermészetesebb hangján, mire 

Dzsúlió csak nyelt egyet.
– Szóval mi is ez a világmegmentő küldetés, amiben jártok? – kérdezte 

most Szvetlana, de Dzsúliónak nem volt kedve válaszolni.
– Szupertitkos, nem mondhatok semmit – vetette oda, és duzzogva 

kibámult az ablakon. Vérig sértette, hogy Szvetlana, aki két évtized után 
is megőrizte szépségét, nem várt őrá szerelmes vágyakozással ártatlan-
ságban, hanem fogta magát, és gyereket szült, nyilvánvalóan valami disz-
nónak, aki sosem szerette Szvetlanát, csak kihasználta, mert ha nem így 
lenne akkor itt lenne valahol a közelben ő is. Dzsúlió bánni kezdte azt a 
napot, amikor a Szvetlanával töltött kiskunhalasi pásztoróra végén rá-
juk törő Krecsovics-fivérek elől meglépett. Most elképzelte, milyen szép 
életük lehetett volna Szvetlanával. Már-már mosolygott, ahogy maga elé 
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idézte magukat, amint szerelemtől átitatottan, fel-felbuggyanó kacaj-
jal szortírozzák az M-16-osokat és a Klasnyikovokat, csókot váltanak a 
rakétavetők polca előtt, vagy amint Szvetlana titokban megszorítja egy 
pillanatra a kezét, miközben szaúdi vevőkkel alkudoznak. Hát igen, ren-
geteg elszalasztott év, nap, pillanat.

Dzsúlió még akkor is lógatta az orrát, amikor végre Berlinbe értek, és 
megálltak Kreuzberg városrész egyik utcájában. A házat, amelybe belép-
tek, balról egy libanoni étterem, jobbról egy pakisztáni vegyeskereskedés 
övezte, az utca túloldalán egy mexikói vendéglő, egy sörkert és egy argen-
tin steak house csalogatta a vendégeket. A kocsiból kiszálló Dzsúlió, akit 
a szerbek odaparancsoltak a másik járműből kilépő Leandró mellé, egy 
pillanatra azt hitte, a káprázat játszik vele, a sörkert bejáratánál ugyanis egy 
kék-fehér mezbe bújt,ember méretű plüss medve ugrabugrált, és hívogatta 
be az embereket. A következő pillanatban azonban felcsendült a kertből – 
méghozzá Frank Zander személyes és élő előadásában, igen, Dzsúlió látta 
őt a kertben a mikrofonhoz lépni – a Nur nach Hause című dal, és akkor 
hősünknek leesett végre a tantusz. Mindenütt kék-fehér mezes, ünneplő 
emberek. Igen, a medve nem más, mint Herthinho, a Hertha kabalaállata, 
ez az egész pedig nyilván a szurkolók valami találkozója.

És akkor Dzsúlió meglátott egy magas, sötét hajú, öltönyös embert 
befordulni azon a kapun. Erre rázni kezdte Leandrót.

– Nézd már, az ott a Pali!
– Milyen Pali?
– A Dárdai Pali. A Hertha edzője, a magyar szövetségi kapitány. – 

Dzsúlió lengetni kezdte a kezét, és integetett meg ugrándozott is. – Pali, 
hé, Pali!

De Dárdai Pál az egyre hangosabb zene miatt nem hallotta meg őt, 
ehelyett Dragoljub Krecsovics taszított rajta egyet.

– Nem pofázik!
Ez lehűtötte Dzsúliót. Hőseinket a szerbek belökdösték a házba, ahol 

fel kellett menniük egy lépcsőn a második emeletre. Ott egy hatalmas 
luxuslakás egyik szobájába zárták őket. Dzsúlió az orrát lógatta, Leandró 
viszont odavetette a szobából távozó szerbeknek.

– Órák óta úton vagyunk, kéne valami enni meg inni. – Aztán észbe 
kapott, és Dzsúlióhoz fordult. – Lefordítanád?
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A szerbek ugyan közben már kívülről rájuk zárták az ajtót, de Dzsúlió 
teli tüdőből utánuk üvöltötte a szöveg szerb fordítását.

– Te, ki ez a csinos kis nő, akivel utaztál? – kérdezte Leandró. – Nem 
igazság. Tudod, engem kivel zártak össze? Valami dilissel, aki végig édes-
séget zabált, és mesélt szerbül vagy hogy. Úgy éreztem magam, mint Esti 
Kornél a bolgár kalauzzal.

– Kapaszkodj meg, ez Szvetlana.
– Ezt most úgy mondod, mintha tudnom kellene, hogy milyen Szvet-

lana – rázta a fejét Leandró, aztán hirtelen észbe kapott. – Az a Szvetlana? 
– Dzsúlió bólintott. – Hát honnan került elő?

– Mittudomén! Ahonnan a két bátyja! – Dzsúlió dühösen kezdett jár-
kálni a szobában. – Nem akarok itt maradni. A Krecsovicsok kicsinálnak.

Az ablakhoz lépett, és hirtelen jobb kedvre is derült. Igaz, hogy a má-
sodik emeleten voltak, egy erkély nélküli szobában, de az utcai oldalon, 
ráadásul a szerbek nem számolhattak egy váratlan eseménnyel. Amíg ők 
nagy erőkkel vonultak fel a két Krecsovics magyarországi támogatására, 
a házkezelő megrendelt egy komplett homlokzattisztítást egy ipari alpi-
nista cégtől. Az egyik ember éppen akkor ereszkedett az ablak elé, ami-
kor Dzsúlió kinézett rajta. Hősünk abban a pillanatban fel is tépte a zárat, 
kinyitotta az ablakot, és a szobába rántotta az alpinistát.

– Kussolsz, itt maradsz! – mondta szerbül, amit amaz nem értett, de 
Dzsúlió felemelt ökle egyértelmű és nemzetközileg elfogadott jele volt 
annak, hogy hallgatni kell. Dzsúlió kioldotta az alpinista biztosításának 
karabinerét, és a kötelet Leandró kezébe nyomta.

– Ezt fogjad nagyon!
Azzal se szó, se beszéd, átemelte barátját az ablakkereten, és utána 

hajította a kötélvéget. A meglepődött Leandró rendben leereszkedett. 
Erre Dzsúlió is az ablakoz lépett, kinyúlt kötélért, és már odakint lógott, 
amikor egy tálcára halmozott jó adag étellel belépett a szobába Szvetlana.

Dzsúlió ennyit kérdezett két emelet magasságban függve:
– Szvetlana, tulajdonképpen ki az apja ennek a gyereknek?
– Hát te, te barom – felelte a nő kissé elérzékenyülve.
Dzsúlió hirtelen úgy érezte, mázsás súly húzza lefelé a kötélen.
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Huszonegyedik fejezet
Amelyben meglepő módon fölbukkan az eddig halottnak hitt Körtvélyessy Jamal Moha-
med és a bosszúvágytól fűtve mindent kitálal Tikvanek hadnagynak a gaz és sunyi Juan 
Augustin Fernandezről, aki most már egyértelmű főgonosszá lép elő. Mindeközben Gyö-
kös őrmester és Rideg zászlós megérkezik Berlinbe, ahol különös észrevételeket tesznek.

És most térjünk vissza Budapestre, ó, te drága, megviselt idegzetű olva-
só, akinek ettől a sok ugrabugrálástól már biztosan kétoldali herótja 

van. De semmi ok a morgolódásra, ígérjük, hamarosan minden a helyé-
re kerül. Tehát: Budapesten vagyunk, azon belül is a Magyar Nyilvános 
Szolgálat (MANYISZ) Bem téri központjában, a belül EU-s pénzekből 
pazarul felújított, ám kívülről megtévesztési szándékkal ramaty állapot-
ban hagyott volt MDF-székház szuperkényelmes vallatószobájában, ahol 
egy megszeppent úriember ül kényelmetlen cselédpózban az EU-s pén-
zekből közbeszerzett finn jávorszarvasbőr ülőgarnitúrán. Ő bizony nem 
más, mint Körtvélyessy Jamal Mohamed, a simlis afgán-magyar, akitől 
úgy tűnt, már végleg és visszavonhatatlanul megszabadultunk.

Hát nem ó, meglepett olvasó! Az afgán-magyarok nem adják meg ma-
gukat ilyen könnyen, ha pedig két víg kedélyű, jó szándékú író úgy határoz, 
hogy kiírja őt egy majdan Nobel-díjat érő, a megfilmesítési jogdíjak miatt 
pedig kész vagyonnal kecsegtető kalandregényből, akkor mindent megtesz 
annak érdekében, hogy visszaküzdje magát. Nem tudni, milyen lett volna a 
történelem folyása, ha ez a tulajdonság a Beatlesek eredeti dobosában, Pete 
Bestben is megvan. Ő az a fazon, akinek Brian Epstein azért kötött útilaput 
a dobverőire (hehe!), hogy Ringo Starnak helyet biztosítson. Pete szépen 
visszament péknek Liverpoolba, pedig ahogy Lenin elvtárs a kertjébe labdát 
dobó gyerekek közé, ő is akár a gombafejűek közé lövethetett volna. Képte-
lesen persze, mondjuk úgy, hogy ádáz harcot folytatva visszaverekszi magát 
a bandába. Vele talán a Beatles megmarad egy éktelenül csörömpölő vidéki 
garage bandnek, vagy még ma is egyben van, mint a Rolling Stones. Ki tud-
ja, miként alakult volna jövő, ha egy ember elhatározása másként alakul.

Körtvélyessy Jamal Mohamed nem volt Pete Best, hanem egy büszke 
afgán, akiben a dacos kivagyiság előnyösen keveredett a magyaros meg-
gondolatlansággal.
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Csakis emiatt zörgetett be a MANYISZ-ba, és tett részletes, tényfeltá-
ró vallomást a meglepetését ügyesen palástoló Tikvanek hadnagy előtt.

– Szóval azt mondja, maga félig afgán, félig pedig magyar – böngész-
gette a hadnagy a jegyzeteit. A MANYISZ-nál biztonsági okokból a fon-
tos iratokat mindig papírra jegyzetelték, és zaccosan itták a kávét.

– Nem egészen – pontosított Körtvélyessy. – Az apám a nyolcvanas 
évek végén Bangladesben volt kiküldetésben. Egy ottani spermabank-
tól próbált nagyobb államkölcsönt szerezni az e tekintetben is csőd szé-
lén álló magyar nemzett(sic!)gazdaságnak, de a vége az lett, hogy egy 
harmadosztályú tamil kupiban kötött ki. Ott ismerte meg az anyámat, 
aki adminisztrátorként dolgozott a személyzeti osztályon. Egymásba 
szerettek, és ahogy férfiemberek esetében szokás, apám meglobogtat-
ta előtte a házasságot, de a végén inkább meglépett és Indián keresz-
tül elefántháton Afganisztánba menekült. Anyám a nyomokat követve 
könnyen megtalálta, de mivel apám akkor már nyakig merült a kibon-
takozó peresztrojkába, a házasságból nem lett semmi. Az öregem tehát 
sosem vette el anyámat, és sokáig azt sem tudta, hogy én vagyok. Tizen-
éves voltam, amikor a kabuli metróban véletlenül egymásba botoltunk. 
Apám ekkor a nevére vett, és elintézte, hogy Pestre jöjjek tanulni. Az 
ELTE Amerikanisztika Tanszékén végeztem, de apám halála után ha-
zamentem anyámhoz.

– Értem – bólintott Tikvanek, pedig nem is értette. – Aztán megis-
merkedett ezzel a hogyishívjákkal…

– Juan Augustin Fernandezzel – mondta az afgán-magyar. – Akkori-
ban a vatikáni rádió gyermekkórusát vezette, de valamilyen molesztálási 
ügy miatt egy ideig Kabulban jegeltették. Egy afgán sörözőben ismer-
kedtünk meg, ami azóta megszűnt. Kiderült róla, hogy imádja a sivatagi 
kultúrát meg a kecskesört.

– Értem – bólintott ismét Tikvanek, pedig fogalma sem volt mi lehet 
az a kecskesör. – Hol és mikor szervezte be magát ez a Fernandez?

– Ott rögtön, a harmadik kecskesör után. Egyszer csak azt monda, 
mit szólnék, ha mondana egy társaságot, amely azon mesterkedik, hogy 
gyökerestől tépje ki a kereszténységet a világ potrohos testéből.

– Hm, ez egészen költői – morfondírozott Tikvanek, és gyorsan ráke-
resett a potrohos kifejezésre a Google-ben. Első helyen egy ismert ma-
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gyar politikus képét dobta ki a gép, aki ráadásul nem is volt potrohos. 
Ellenpróbaként rögtön rákeresett az anyaszentegyházra is. Némi görge-
tés után itt is előjöttek az ismert és kevésbé ismert politikusok. Tikvanek 
ebből arra következtetett, hogy az afgán-magyar igazat beszélt: a hitéletet 
globális szinten teljesen átszőtte a politika.

– Mi tagadás, kapva kaptam az alkalmon, mert minden vágyam azt 
volt, hogy borsot törjek az elkényelmesedett és elfajzott hitetlenek orra 
alá. Más szóval: hittem az ügyben, pedig hamar kiderült, hogy ez az 
egész, amit Fernandez az Illumináltak Társaságaként emlegetett csak 
néhány unatkozó milliárdos ötlete volt. Azt találták ki, sportot űznek 
abból, hogy kisebb-nagyobb változtatásokat csempésznek a Biblia 
eredeti szövegébe. Ártatlan viccnek szánták, de az irányítás hamar ki-
csúszott a kezük közül, és ebben Fernandeznek óriási szerepe volt. Ő 
ugyanis sértődésből vagy egyéb ok miatt komolyan vette az egészet. 
Egyre inkább magához ragadta a szálakat, és mert a Vatikánban ekkor 
már kulcspozíciót töltött be, gyorsan és akadálytalanul dolgozhatott. 
Meghamisította a pápai rendeleteket, és szegény XVI. Benedekkel alá-
íratott egy titkos enciklikát az összes forgalomban lévő Biblia szavatos-
sági cseréjéről. A vatikáni adminisztráció ebből csak az üzletet látta, 
mert irdatlan mennyiségű pénz ömlött be a lecserélt Bibliák után be-
szedett illetékből, ám ezt a Szentszék belső ellenzéke kiszimatolta és 
XVI. Benedeknek mennie kellett. A világ ezt másként tudja, de higgye 
el, ez a teljes igazság.

– Ha igaz, amit mond, ez a Fernandez maga az sátán!
– Nem is akármilyen: a tenyere könyékig szőrös, a szája meg olyan 

büdös, hogy a dögkút hozzá képest kölnigyár!
– Azt mondta, nemrég a Törpében randevúzott ezzel az alakkal, mi-

nek utána Fernandez az embereivel megpróbálta magát eltetetni láb alól.
– Így van.
– A Rákos-patakban három friss hullát találtunk, minden külsérelmi 

nyom nélkül. Feltételezem, hogy ön likvidálta őket. Tekintve, hogy há-
rom kigyúrt izomagyról van szó, fogadja őszinte elismerésem.

– Köszönöm.
– De ha már a vádalkuért cserébe teljes együttműködést ajánlott, iga-

zán elárulhatná, milyen módszert használt.
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– Az afgán bozótharcosok hagyományos módszerét vetettem be elle-
nük – mondta Körtvélyessy. – Átható pillantással addig bámultam a sze-
mükbe, amíg a spirituális kisugárzásomtól föl nem forrt az agyvelejük.

– Sosem hallottam ilyen módszerről.
– Pedig létezik, sőt, mivel a migránsok közé vegyülő terroristák nem 

hozhatnak magukkal lőfegyvert, erre a gyilkolási módszerre képezik ki 
őket. A szépséghiba ebben az egészben az, hogy a nézéses agyforralás 
nem mindenkinél működik, csak akinek hetven alatt van az IQ-ja. Ne-
kem szerencsém volt azzal a három alakkal.

– Most már az a kérdés, hol akadhatunk ennek a fenevadnak a nyomá-
ra, mielőtt még jóvátehetetlen károkat okoz a világ bibliaállományában.

– Ez a károkozás már megtörtént. Legutóbbi információim szerint a Ber-
lini Bibliamúzeum etalonja is megfertőződött, és mivel ez az átírásos trend 
ellenőrizetlenül, szinte zombijárványként spriccel szét a világban, gyakor-
latilag csak egyetlen hiteles őspéldány van szabadlábon: az, amelyiket Fer-
nandez „a vén boszorkány családi Bibliájaként” emlegetett. Ezt kellett volna 
megszereznem attól a két pojácától, akit vallomásom elején említettem.

– De mivel kudarcot vallott, kiesett Fernandez kegyeiből, és ha jól ér-
tettem, csupán annak köszönheti az életét, hogy gyilkosai intelligencia-
hányadosa nem érte el a hetvenet.

– Pontosan. És most, a bosszú szent elhatározásával visszatérek ma-
gyar gyökereimhez! Hívjon egy papot, hogy mielőbb megkeresztelked-
hessek, és hithű keresztényként Fernandez után vethessem magam, bár 
nem hiszem, hogy neki hetven körüli lehet az IQ-ja, de tán csak akad a 
fiókjában egy szabadon felhasználható stukker.

– Lassan a testtel! Megkeresztelkedni még ráér, meg különben is: so-
sem lehet tudni, mit hoz a jövő. Jól jöhet még egy kis igazhitűség ebben 
dekadenciába hajló Európában. De mert nekünk itt, a szolgálatnál kutya 
kötelességünk leleplezni és a sajtó nyilvánossága elé tárni minden kons-
pirációt, maradéktalanul Berlinbe utazom, hogy elkaphassam ezt a Fer-
nandezt, mielőtt még ráteszi a pracliját arra a különleges Bibliára. Mit is 
mondott, hol lesz az a bizonyos randevú?

– Az Alexanderplatzon. Fernandez oda igyekszik, mert biztos benne, 
hogy az a két balek azon a helyen adja át valami közvetítőnek a szent 
ereklyét. Ha sietünk, még időben odaérhetünk.
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– Nem! Maga most szépen itt marad és megvárja, amíg visszajövök!
– És mi lesz Fernandezzel?
– Vegye ezt bizalmas közlésnek: az ügyön máris dolgozik két sokat 

tapasztalt emberem. Majd ők móresre tanítják a gazembert.

Miközben ez az épületes beszélgetés lezajlott, és Tikvanek hadnagy a 
közeli ügymegoldás boldog izgalmával átment Matilkához, hogy jegyet 
foglaltasson vele a következő berlini fapadosra, a német fővárosban Ri-
deg zászlós és Gyökös őrmester éppen ekkor telepedett le a Brunnen der 
Völkerfreundschaft szökőkút alacsony peremére. A téren valami fesztivál 
zajlott, ám az is lehet, hogy a mindennapi élet részeként halmozódott 
festői kavargásba az a sok falafel-, kebab- és kuszkuszárus sátor, amely 
körül csupa sötét bőrű és még sötétebb hajzatú őslakos tülekedett. Tá-
volabb valaki eszeveszett gyorsasággal csépelt egy tamtamot, amelyhez 
mély, búgó hangon csatlakozott a kígyóbűvölésre is alkalmas duda meg a 
hosszúnyakú oud hangja.

– Lehet, hogy valamit csúnyán összekeverek, de én úgy tudtam, a né-
metek szőkék meg kék szeműek, és zeneileg a dülöngélős trallalát szere-
tik – mondta Gyökös őrmester bizonytalanul.

– Az régen volt. Még a globális fölmelegedés előtt. A klímaváltozás itt 
is megtette a hatását, például fölsrófolta az evolúciót – okoskodott Rideg 
zászlós.

– Mi köze ennek a szaharai fílingnek az evolúcióhoz?!
– Ez színtiszta tudomány, pajtás! Nemrég olvastam valahol, hogy a 

nyulak törzsfejlődését durván megdobta az éghajlati mizéria. Újabban 
már néhány generáció alatt képesek alkalmazkodni a megzordult viszo-
nyokhoz.

– Az teljesen rendben van – bólintott az őrmester. – A nyulak szapo-
rák, pörögnek ezerrel, de ezek a krumplizabálók mindent csinálnak, csak 
nem szaporodnak!

– Gyanítom, hogy nem – tűnődött a zászlós, és mert éppen rajta volt a 
cipelés sora, megigazította a pólója alá gyűrt, kissé csáléra csúszott Bibli-
át. – De nem kizárt, hogy rengeteg nyulat esznek. Krumplival!
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Negyedik intermezzo
Amelyben egy szigorúan bizalmas tényfeltáró jelentésbe nyerünk bepillantást, és Tikvanek 
hadnaggyal együtt – mert ő az, aki ezt a jelentést a berlini fapadoson olvasgatja – megvi-
lágosodunk az Ókontinest átható menekültváláság valódi okait illetőleg.

Miközben Tikvanek hadnagy fél kézzel a zakóját cibálta magára, fél 
kézzel pedig a biciklis hátizsákjába tömködte az utazáshoz szük-

séges kellékeit – USB-s mobiltöltő, powerbank, fogkefének álcázott 
zsebgyilok, stb – belibbent Matilka, a mindig tüchtig titkárnő és a kezébe 
nyomott egy dossziét.

– Találtam valami érdekeset a neten. A gépben elolvashatja a hadnagy 
úr, nagyon tanulságos lehet – mondta és ahogy belibbent, úgy ki is libbent.

Tikvanek hadnagy az utolsó pillanatban érte el a fapadost – Matilká-
val rájuk telefonáltatott, hogy bomba van a gépen, és amíg a biztonságiak 
ezt keresték, csuromvizesre izzadva, de megérkezhetett –, és miután a 
gép elérte az utazási magasságot, elővette a dossziét.

Szigorúan bizalmas tényfeltáró jelentés a berlini anomália néven elhí-
resült eseményről

 Százhúsz évre titkosítva!
Kapják:
Őszentsége, Vatikán
Főmollah, Mekka
CIA főparancsnokság, Langley
Szövetségi Biztonsági Szolgálat, Moszkva
2. számú hírszerzési büró, Idegenlégió, Aubagne
Európai Rendőrségi Hivatal, Brüsszel
 olvasta a nyitólapon.
Ez fölkeltette az érdeklődését. Ha ennyi mindenkit érint az ügy, leg-

alább olyan átfogó és szerteágazó lehet, mint az Illumináltak Társasága.
Amennyire tudta, kényelembe küszködte magát, majd olvasni kezdett:

Mélyen Tisztelt Érintettek!
Mivel a sajtó teljesen elferdítette a Berlinben történt sajnálatos esemény-

sorozat körüli tényeket, úgy tálalván föl azokat, mintha csak egy meteoro-
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lógiai jelenség keretében alakultak volna olyanná, amilyenné, szükségesnek 
mutatkozott az ügy teljes és kíméletlen föltárása, éspedig abban a tárgyila-
gos meztelenségében, ahogyan az egy szigorúan bizalmas jelentés keretein 
belül megvalósítható.

Most bizonyára csodálkoznak, hogy a jelentés tőlem, egy közönséges rep-
téri hordártól származik, de tudniuk kell: a történet nálam sokkal maga-
sabb rangú szereplői még mindig kórházi ápolásra szorulnak, vagy ha nem, 
akkor a lábadozásuk stádiuma nem teszi lehetővé számukra azt, hogy az 
írásos önkifejezés bármely formájával kísérletezhessenek. Így aztán nekem, 
az események sodrába csupán véletlen módon belecsöppenő, közömbös kí-
vülállónak adatott meg az a megtisztelő lehetőség – amely egyben feladat is 
–, hogy az igaz valóság hiteles és elfogulatlan krónikása lehessek.

Mint köztudott, hosszas és titkos szervezőmunka végeredményeként 
idén márciusban létrejött a megegyezés annak érdekében, hogy Berlin ott-
hont adhasson egy nagyszabású konferenciának, amely a kontinensünket 
sújtó krónikus menekültválság újszerű aspektusainak megvitatása érdeké-
ben szerveződött. Azt talán fölösleges megemlítenem, hogy a találkozó az 
európai politikusoknak a témában kifejtett mérhetetlen impotenciája miatt 
nyert létjogosultságot, hiszen ha valaki, hát Önök aztán pontosan tudják, 
hogy ezek a hölgyek és urak mi mindent vittek végbe az egymás iránti utá-
latból fakadó eszelős gyűlölködés terén, egészen fals hangúvá csúfolva a 
humanitárius segítségnyújtás és a jogos önvédekezés két végpontja között 
feszülő cselekvési skála minden hangzásütemét. Velük szemben a kérdés-
ben nem érintett országokból ideinvitált elméleti szakemberek a szakmai 
tisztaság éteri magasságából, a kölcsönös megbecsülés, a szelídség és a fele-
baráti tisztelet perspektívájából tekintettek erre a témára, ami szép remé-
nyekre jogosította föl a szervezőket. Kijelenthető hát, hogy a jeles alkalomra 
Berlinbe látogattak a menekülttéma legnevesebb független és elfogulatlan 
elméleti szakértői, akiket név szerint azért nem említek meg, mert a hiva-
talos rendőrségi jelentés függelékében a személyi adataikat már korábban 
kézhez kapták.

Szinte egyszerre ért talajt a grönlandi, a kelet-timuri, a baleári-szigeteki 
és a kecsuaföldi migránsügyi szakértő, és már ez is kisebb galibát okozott a 
Schönefeld repülőtér utas fogadójában, mivel a szervezők nem számítottak 
a protokoll ilyen mérvű tobzódására. Úgy tervezték, a delegátusokat diszk-
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rét csöndben, közönséges turistáknak álcázva, egyenként fuvarozzák át a 
városon, abba a fitnesz-centernek álcázott mélygarázsba, ahol a lehallga-
tások és paparazzik ellen tökéletes védelmet élvezve diskurálhattak volna 
akár az idők végezetéig.

Minderre azért nem kerülhetett sor, mert Berlinben éppen akkor kez-
dődött a hagyományos melegfelvonulás, amely a maga természetes valósá-
gában valahogy elkerülte a szervezők figyelmét, mint ahogy az is, hogy egy 
ekkora hajcihő gyakorlatilag megbénítja a város közlekedését. A szervezők 
egy ideig komolyan fontolgatták, hogy tán érdemes volna a küldötteket is 
szivárványszínű nacikba bújtatva, narancsszínű parókával a fejükön egy-
szerűen csak belelökni a forgatagba, ám ezt többen – közöttük is elsősorban 
a macsós grönlandi és a még macsósabb patagóniai delegátus – kategori-
kusan visszautasították. Az időközben teljessé vált küldöttlétszám tehát át-
menetileg a vámmentes zónába kényszerült, és mint valami vesztegzárban 
várta sorsa jobbra fordulását.

A furcsa öltözetű férfiak és nők mélabúsan ücsörögtek egymás mellett, 
és mert a tolmácsszolgálat a rendezvény ezen pontján még nem állt ren-
delkezésükre, szót sem tudtak váltani egymással. De már ekkor is érződött 
a levegőben az a feszültség, amely később drámai módon kirobbanó tettle-
gességbe torkollva jelezte, hogy ahányan vannak, annyiféleképpen utálják 
egymást.

Ahogy múlt az idő, úgy vált egyre tarthatatlanabbá és tűrhetetlenebbé 
a helyzet. A grönlandi macsó elővette fókabőr tarisznyájából az elemózsi-
aként hozott füstölt bálnaszalonnáját, ami jeladás volt a kecsuaföldinek, 
hogy ő is csomagolja ki az undormány állagú kaktuszfőzelékét. És mert a 
jó példa ragadós, nem kellett sokat várni arra, hogy a többiek is beálljanak, 
pontosabban: beüljenek a sorba, elővéve kézipoggyászaikból a különféle 
színű, szagú és formájú ennivalóikat. Fogalmam sincs, hogy ezt a sok ron-
daságot miként sikerült átcsempészniük a reptéri ellenőrzéseken, de tény, 
hogy a grönlandi alaphang-felütése után negyedórával már az egész gyüle-
kezet rágott, nyelt és csámcsogott.

A fogadásukra kirendelt hoszteszkisasszony tehetetlen idegességében 
már tövig rágta a műkörmeit, amikor a kipcsák menekültszakértő kipil-
lantva az ablakon jelezte, hogy a repülőtér közelében, egy zöld mező kö-
zepén jókora vásári látványosságra emlékeztető hőlégballon incseleg. Csak 
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én, a repülőtéri londiner tudtam, hogy a szerkentyűt egy macedón gas-
tarbeiter, a ragyásképű Tripcsev Trajcse működteti. A hosszú tranzitvára-
kozás miatt unatkozókat beülteti az ormótlan kosárba, majd egy dróton 
fölengedve őket úgy ötven- száz méter magasba lehetővé teszi számukra, 
hogy szelfiket gyárthassanak a fölszálló gépek előterében. A cigarettaszü-
neteimben néha váltottam vele pár szót – felső-sziléziai tájszólással törte a 
németet –, így nem maradt rejtve előttem, hogy a komának minden álma 
egy kis parfümduttyán a szülővárosában, a kies szépségű Sztrumicában. 
Elmondása szerint már csak két-háromezer euróra volna szüksége, hogy 
a biznisz beindulhasson, de mert a napi nyeresége alig húsz-harminc euró 
körül mozgott, még nemigen látta az alagút végét.

Amikor a kipcsák valamilyen tört angol-eszperantó keveréknyelven 
megmagyarázta a hoszteszkisasszonynak, hogy az ott kint egy személy-
szállításra szolgáló légi eszköz, a hölgy rövid gondolkodás után kijelentet-
te, mivel a gépkocsiforgalom a pride miatt gyakorlatilag megszűnt, ezzel 
az alapvetően prideszerű – értsd: szivárványszínű – ballonnal a küldött-
ség akár át is lebeghetne a város fölött. Mutogatásos és jelbeszédes alapon 
mindezt azonnal az érintettek tudomására juttatta, ők pedig, talán mert 
elgémberedtek az ücsörgéstől, vagy mert a sokféle élelmiszer kevert bűze 
miatt kiszáradt sivatagi vándorként szomjazták a friss levegőt, két kézzel 
kaptak a lehetőség után.

Magától értetődően engem bíztak meg, hogy tárgyaljak a macedónnal, 
de csak részben teljesítettem az elvárásaikat. Tény, hogy Tripcsev úr hajlan-
dónak mutatkozott a ballon bérbeadására, de fejenként száz euró fuvardíjat 
számolt. Ebből hangos méltatlankodás kerekedett, mert a szerényebben ele-
resztett régiókból érkezőknek összesen nem volt ennyi vagyonuk. Némi tele-
fonálgatás és szaladgálás után a hoszteszkisasszony egy bank automatából 
kivette a hiányzó összeget, amit aztán a rászorultak rendelkezésére bocsátott.

A pénzt én számoltam le a fölcsillanó szemű és szemlátomást izgatot-
tá váló macedón markába, aki az összeget jó balkáni szokás szerint sietve 
megköpködte, majd rolniba tekerve a farzsebébe gyömöszölte. Azt mondta, 
számlát sajnos nem tud adni, legfeljebb csak kézzel kiállított nyugtát, ha 
valaki nagyon kekeckedne. Néhányan ettől megint morgolódtak egy kicsit, 
de mert ekkor már mindenkinek tele volt az űrmértéke, végül, ha nehezen 
is, csak legyintettek egyet.
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A csomagokat a terminál megőrzőjében hagytuk, majd testületileg kivo-
nultunk a ballonhoz és megvártuk, amíg a macedón elvégzi a súlykalkulációt. 
Fejben számolt, ahogy a keleti népek szoktak, ám ezt megnyugtató magabiz-
tossággal végezte. Arra a megállapításra jutott, hogy az urak közül néhányan 
túlsúlyosak – és itt elsősorban a grönlandira célzott –, így kénytelen lesz extra 
teljesítményre srófolni a masinát. Ez viszont azzal a nemkívánatos mellék-
hatással jár, hogy a láng túl magasra emeli majd a cuccot, úgyhogy szükség 
lesz némi kiegészítő balanszra. A tizennyolc küldött, a hoszteszkisasszony és 
ő maga nem volt elég ahhoz, hogy a gép extra teljesítmény közepette ne szök-
jön föl az egekbe, veszélyeztetve ezzel a polgári légiközlekedés biztonságát. Így 
kerültem bele én is a kosárba, huszonegyediknek.

Az emelkedés rendben lezajlott, és a Brandenburgi kapuig nem is volt 
semmi baj. Úgy száz-százhúsz méter magasban siklottunk, mintha nem 
is a fellegekben, hanem valamilyen tavon ringanánk, idilli körülmények 
közepette. A macedón a hőkibocsátó eszköz mellett ácsorgott, kezét a sza-
bályzókaron pihentetve, és bár többször is rápillantottam, nem láttam raj-
ta semmi különöset, vagy csak annyit, hogy megvető tekintettel nézegeti a 
körülötte lustálkodó, tarka népséget. Aztán egyszer csak, mintha hipnoti-
kus álomból ébredt volna, Tripcsev úr megrázta magát, a gázkart ütközésig 
húzta, majd egy erőszakos mozdulattal tőből letörte! Ezt követően a sa-
rokból előkapott egy kis hátizsákot, fölcsatolta, és egy elnyújtott Winnetou 
csatakiáltást hallatva, csukafejesben átvetette magát a kosár peremén.

Megkövülten bámultunk utána. A ballon mindeközben megrázkódott, 
és akár a pányváról szabadult harci mén, amelynek búzakalászt dugtak a 
fenekébe, szilaj vágtába kezdett. Ám ez a vágta nem vízszintes, hanem esze-
ment módon függőleges irányt mutatott. Csak a szemünk sarkából láttuk 
odalent azt a kapálózó, fekete emberkét, aki ugyanilyen, ámde ellentétes 
előjelű paraméterek szerint zuhant a tarka kígyóra emlékeztető pride-vo-
nulat kellős közepébe.

Hirtelenében azt sem tudtuk, hogy a saját rémületünknek, vagy ennek a 
szörnyű véggel kecsegtető öngyilkosságnak szenteljünk több figyelmet, ami-
kor a kapálódzó hangyaember fölött megjelent egy fehér hagymakupola, 
ami lazán elvitorláztatta őt az Alexanderplatz felé. Ekkor tudatosult ben-
nünk a vészterhes fölismerés, hogy ott maradtunk a sebes iramban emelke-
dő ballon kosarában, pilóta nélkül!
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A küldöttek néhány pillanatig sápadtan markolászták a kosár peremét, 
aztán kitört a pánik. Az addigi ültetésrendet fölbontva mindenki fölpat-
tant, és a korláton áthajolva ordibálni kezdett. Ennyi egzotikus nyelven 
még sosem hallottam azt a szót, hogy segítség, de lingvisztikai szempontból 
nem tudtam kiélvezni a helyzet különlegességét, mert a gondola ettől a fe-
jetlenségbe csapó kapkodástól természetellenesen billegni kezdett, és ez an-
nál inkább fokozódott, minél elkeseredettebben próbáltuk megakadályozni.

A mongol és a vlahföldi menekültes a hőfejlesztőre csimpaszkodva pró-
bálta visszavenni a teljesítményt, de bármit birizgáltak, bármihez nyúltak, 
annak még nagyobb lángkilövellés lett a vége. A gondola ekkor már ingaként 
himbálózott és csapkodott, úgy kergetve el a körülötte megjelenő felhőpa-
macsokat, ahogy a rutinmunkába belefásult szobalány veri le a pókhálót a 
szoba sarkából. Nem csoda, hogy erről az égi látványról az egyébként pride 
tudósításra kihegyezett sajtó teljesen hamisan azt írta, hogy – idézem –: 
„Húsz ember esett foglyul egy turisztikai ballonon, amit az erős szél dobált 
húsz percig Berlinben.” Szélről ugyanis egyáltalán nem volt szó, legfeljebb 
szellentésről, mert abban aztán nem szenvedtünk hiányt.

A terminálban kapkodva behabzsolt ennivaló ebben a bélgázképző hely-
zetben a messzemenőkig kifejtette átkos hatását. Felelősségem teljes tuda-
tában ki merem jelenteni, hogy korra, nemre vagy politikai hovatartozás-
ra való tekintet nélkül mindenki fingott, akit abban az átkozott kosárban 
egységbe rázott a balsors. A grönlandi migránsszakértő éppen úgy röptette 
a galambokat, ahogy a tajvani vagy a szuahéli, nem beszélve a rostban 
gazdagabb táplálkozási szokásokat magukénak tudó szváziföldi és maori 
tudósokról. Közben mindenki az anyanyelvén üvöltött vagy imádkozott, 
és ez az a pont, ami indokolttá teszi jelentésem hosszas titkosítását. Ez a 
példa nélküli helyzet egyértelműen bebizonyította, hogy mondhatunk bár-
mit, adhatunk neki ilyen vagy olyan politikai színezetet, a migránsügyben 
igenis megkerülhetetlen a vallási kérdés.

Az egymásba gabalyodó, egymás véknyát bökdöső, gyomorszáját öklö-
ző, hátsóját rugdaló emberek bizony sokféle módon tisztelték az istenüket, 
és bár odalent, szilárd talajt érezvén a talpuk alatt még alapvetően béke-
tűrőek voltak, de amikor a helyzet elfajult körülöttük, levetkezték maguk-
ról az álságos udvariasságot és vele együtt a jámbor felsőbbrendűséget. A 
satrováci hölgy belekapaszkodott a nyenyec asszonyság kontyába, amiről 
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kiderült, hogy paróka, a deliblátói úr laza közömbösséggel tenyerelt bele a 
patagóniai menekülttudós képébe, és így tovább.

Nem csoda, hogy a sajtó által emlegetett húsz perc a fentebb emlegetett 
okok miatt a kosárban dupla ennyinek tűnt. Részint azért, mert a gáz-
palack kiürülése is elhúzódott, részint mert ezek a kezdetben véletlensze-
rű egymásba könyökölések, taposások a percek múlásával áttevődtek a 
szándékosság csapásvonalára. Amikor meggyőződtünk róla, hogy azon a 
nyomáskülönbségen kívül, amit a nagyjából nyolcszáz méteres emelkedés 
okoz a szervezetünknek, nagyobb baj nem érhet bennünket, a kezdeti ide-
geskedés vétlen pofonjai és beszállásai átmentek szándékos törlesztésekbe. 
Mintha valami futballmeccsen lettek volna, a derék menekültügyesek úgy 
gyepálták egymást, hogy öröm volt nézni. Szabályszerű jobb- és balcsapot-
tak váltakoztak a mezei parasztlengőkkel meg a sztyeppei és sivatagi népek 
által preferált szívgödör ütésekkel, úgyhogy – bár lentről ez a magasban 
tomboló szél munkájának tűnhetett – valójában a vitustáncba fajuló csete-
paté okozta a gondola ingamozgását.

Ki tudja, meddig tarthatott volna mindez, ha a gázpalack nem ürül ki 
egy öblös böffenéssel, és a ballonban feszülő levegő nem veszíti el annyira a 
fölhajtó erejét, hogy végül leengedhessen bennünket egy kordonnal körül-
vett játszótérre. Az egymást kékre-zöldre verő társaság ekkor már aléltan 
pihegett a kosár padozatán, én pedig észrevettem, hogy a csinos hosztesz-
kisasszony az események alatt végig a nyakamba csimpaszkodott. Úgy resz-
ketett szegény, mint a nyárfalevél, és bár nem vagyok valami szálfa termet, 
bizsergetően boldogító érzés volt, hogy tőlem várta a biztonságot.

Remélem, nem merészkedek túl messzire a magánjellegű bizalmasko-
dásban és nem is sértek meg vele senkit, ha jelentésem záró részében rögzí-
tem azt a tényt, hogy két hete szűk családi körben tartottuk meg az eskü-
vőnket, a nászutunkat pedig Sztrumicába tervezzük.

Hátha találunk ott valami helyi parfümkülönlegességet.
Kelt helyben, a mai napon, az alulírott saját keze által

 Tikvanek hadnagy vészjósló lassúsággal becsukta és a térdére ejtette a 
mappát. Most már mindent értett.
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Huszonkettedik fejezet
Amelyben hőseink javarészt családi ügyekkel foglalkoznak, vagy ha precízebbek akarunk 
lenni – márpedig miért ne akarnánk? – akkor nosztalgiáznak. Egy villanásra föltűnik Le-
andró volt felesége is, de mivel a történet Berlinben kanyarog, szereplőink nem úszhatják 
meg a magyar vonatkozásokkal is bíró helyi futballklub delejes hatása nélkül. Mindeköz-
ben ott ólálkodik körülöttük a fő-főgonosz.

Apa leszek – lehelt átszellemülten, és némileg még lihegve Dzsúlió, 
amint az S-Bahn a Spree felé kanyarodott velük. Aztán hirtelen ösz-

szeugrott a tekintete, Leandróra nézett, és még átszellemültebben közöl-
te: – Te jó ég, nem: már apa vagyok. Született egy kisfiam.

– Micsoda? – csodálkozott el Leandró.
– Van egy kisfiam. Filozófiát tanul az egyetemen.
– Most született és már egyetemre jár?
– Persze. Illetve dehogy! Egyetemre jár, csak most tudtam meg, hogy 

megszületett.
– Zavaros ez nekem – vetett egy pillantást az üvegen át a közelgő 

Oberbaumbrückére Leandró. – Inkább azt mondd meg, hová megyünk?
– Hát… töprengett el Dzsúlió –, én amondó vagyok, hogy tűnjünk 

el a városból! Róza néni Bibliája odaveszett Prágában, a Krecsovicsok a 
véremet akarják, vagy ami még rosszabb, a micsodámat. Szvetlana már 
nem szeret, és ahogy ismerem, az elmúlt húsz évben ellenem nevelte a 
gyereket is. Semmi értelme itt maradni.

– Jó, de mi a terved?
– Az a tervem, hogy ezután kiégett, szomorú szívű, titokzatos és ma-

gányos hősként járom a világot.
Leandró végigmérte barátját.
– Ez most komoly? – kérdezte?
– A legkomolyabb. Olyan leszek, mint a Volt egyszer egy vadnyugat 

Harmonikása…
Összenéztek, majd a következő pillanatban – hosszú utazásuk alatt 

első ízben – egyszerre buggyant ki belőlük a nevetés. Tiszta szívből, fel-
szabadultan vihogtak, Leandró a térdét is csapkodta, Dzsúlió pedig roha-
mokban köhögött. Leandró fuldoklás közben kérdezte meg:
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– Na jó, de akkor komolyan: mi a terv?
– Veszek magamnak egy Hertha pólót.
– Mi van?
– Miért kérsz te is?
– Dehogy!
– Csak azt ne mondd, hogy a Bayern Münchennek szurkolsz, akkor 

örökre vége közöttünk mindennek.
– Dehogy szurkolok a Bayernnek, arról van szó, hogy épp menekülünk.
– Pedig én anélkül nem megyek haza Berlinből. Már rég akartam egy 

ilyen pólót, csak nem tudtam rendelni. Soha az életben nem volt még 
bankkártyám. – Leandró hitetlenkedve nézte barátját, aki azonban nem 
hagyta őt túl sokáig bámészkodni. Belékarolt, és húzni kezdte. – A kö-
vetkező a Warschauerstraße, ott átszállunk az S5-re. Negyed órán belül a 
Hauptbahnhofon vagyunk, ott van egy Hertha shop.

Leandró szerette volna megkérdezni, hogy Dzsúlió honnan ismeri 
ilyen jól a város közlekedését, de amikor az ajtó kinyílt, és barátja kirán-
totta őt a peronra, a utolsó pillanatban még látott valamit, pontosabban 
valakit, ami e rövid idő alatt is megfagyasztotta benne a vért. Egy telt 
ajkú, sápadt bőrű, zöld szemű és vörös hajú nő volt, akit Leandró eme 
szempillantásnyi idő alatt felismert. Szólt is volna hozzá, de már későn, 
kiáltása elveszett a Warschauerstraße többszintes állomásrendszerének 
forgatagában. Ez a kiáltás így fest írásban lejegyezve:

– Anna!
 Míg hőseink a meneküléssel és az átszállással voltak elfoglalva, érde-

kes jelenet zajlott az Alexanderplatz állomáson. A titokzatos kontaktsze-
mélyre békésen várakozó Rideg zászlós megjegyezte:

– Láttad, amikor kiszálltunk, hogy a Hauptbahnhofon van egy Hertha shop?
– Láttam – bólintott Gyökös őrmester.
– Sosem szerettem a Herthát.
– Hogy-hogy? – kérdezett vissza Gyökös. – Játszott benne Király Gá-

bor és Dárdai Pál. Most meg az a vezető edzője.
– Akkor sem.
– Akkor kinek szurkolsz?
– Hát a Bayernnek!
– Ajj, apám! – szisszent fel Gyökös. – Pont annak?
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– Hát de miért?
– Minden kretén vagy a Barcelónának szurkol, vagy a Realnak vagy a 

Bayernnek, mi abban a kunszt?
– Jó csapat.
– Annyira, hogy a Bundesligát le se kellene játszani. Ki kellene írni, 

hogy a Bayern győzött, de nem játszhat, és akkor a többiek nyugodtan 
focizhatnának.

– Miért, te Hertha-szurkoló vagy – kérdezett vissza Rideg.
– Dehogy vagyok! Hajrá, Juve!
– Hát de az is folyton győz a Serie A-ban.
– Most már elegem van belőled – közölte Gyökös. – Az akció végéig 

nem akarok beszélni veled.
Az őrmester és a zászlós nem láthatta, illetve ha látta is, nem fogta 

fel, hogy ezekben a pillanatokban egy, az olvasó által már jól ismert 
alak lépdelt fölfelé az Alexanderplatz állomás egyik lépcsőjén. Mint 
mondottuk, rendőreink nem foghatták felérkezését, mivel nem ismer-
ték őt, az pedig, hogy ez az alak az olvasó által már jól ismert, vajmi 
keveset segített rajtuk – gondoljuk csak végig ennek logikai-filozófiai 
lehetetlenségét!

Az alak egyébként vagy negyven perccel korábban érkezett a hely-
színre, csak éppen a Schönefeld repülőtér felől. Az illető megtehette 
volna, hogy Rómából valamivel fényűzőbb körülmények között a Tegel 
repülőteret célozza meg, de nem akart feltűnést kelteni, ezért válasz-
totta a fapadost. Az Alexanderplatzra a tervezettnél korábban futott 
be, ezért lesétált a világórához, ahol egy okostelefont vett elő. Úgy tett, 
mintha az órát és a tévétornyot fotózná, valójában azonban a zárt láncú 
chat rendszeren keresztül a központot hívta, és kérte a korábban jelzett 
időpont megerősítését.  Megtörtént, a központ szerint a lenyomozott 
kontaktszemélynek negyven perc múlva kellett megérkeznie.

Segítünk, kedves olvasó: a téren ólálkodó személy Juan Augustin Fernandez 
volt, aki a hívás után – elvegyülendő a berlini tömegben – evett egy kebabot az 
állomás előtti szűk utca étteremsorán, majd elindult fölfelé a találkozóhelyre.

– Anna – ismételte meg Leandró, miközben Dzsúlió a Warschauer-
straße bonyolult állomásrendszerében a felüljáróról levezető lépcsőn 
rángatta őt az S5 peronja felé.
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– Milyen Anna? – kérdezte Dzsúlió, bár igazán nem figyelt oda. Aztán 
néhány pillanattal később beléhasított a felismerés, megállt, Leandró sze-
mébe nézett, és határozottan felszólította barátját: – Mondd, hogy nem 
AZ az Anna.

Leandró csak bólintott, hogy de, bizony, az, Dzsúlió pedig belebok-
szolt a levegőbe.

– Mi van itt ma? – kiáltotta.

Tartozunk az olvasónak némi magyarázattal. A titokzatos, vörös hajú 
és zöld szemű, hölgy, akit hőseink egyszerűen csak Annaként ismertek, 
valaha a szociofotózás mesterségének hódolt irigylésre méltó szenve-
déllyel, ám Dzsúlió és Leandró életében nem ezért volt fontos. Egy Tol-
vaj nevű ember ismeretségéből került elő több mint húsz évvel ezelőtt, 
amikor e két sokat látott férfiú először keveredett közösen kalandokba 
a magyar fővárosban, amely Tolvaj nevű ember egyébként Sághyhoz is 
elvezette őket annak idején. (Tudja, olvasó, arról a Sághyról van szó, akit 
olyan galád módon gyilkoltak meg történetünk hetedik fejezetében). 
Anna segített megfejteni Leandró francia nyelvű családi hagyatékának 
titkát, majd – miután oly sok kalamajkába keveredett e két úrral egye-
temben – eltűnt, mint az a bizonyos Roll jégrém, amelynek már csak 
Dzsúlió hátra hagyott teherautója ápolta az emlékét. Nem elhanyagol-
ható tény, hogy Leandró ama nevezetes napon, amelyen Tolvaj lakásán 
először megpillantotta Annát, úgy beleszeretett, mint szódás a lovát. Bár 
e beleszeretés után hősünk igen gyakran került életveszélyes helyzetekbe, 
ezekben sem tudott másra gondolni, mint ama vörös hajra és zöld szem-
párra. Ahogyan az azóta eltelt időben is eszébe jutottak, főleg azokon 
a különös hajnalokon, amikor az ember valami kellemeset álmodik, és 
hirtelen ébredése után megpróbál rá visszaemlékezni. Az álom ilyenkor 
nem uruk be, de valami más igen – Leandrónak Annak –, és mindannyi-
an tudjuk, milyen jó ilyenkor a beugrott emléket dédelgetni, miközben 
az ébresztő megszólalására várunk.

Míg ezt fejtegettük, elfelejtettük elárulni, hogy Dzsúlióék közben fel-
ültek az S5-re, és maguk elé bambulva hallgatták a német nyelvű hangos-
bemondót.
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– Nem értem, ennyi véletlen nincs – közölte Dzsúlió.
– Sosem hittem a véletlenben – felelte Leandró.
– Na jó, de akkor miben?
– Mittudomén! – legyintett Leandró, és kiszakad belőle egy tőle szo-

katlan vélekedés: kelet-európai vagyok, nincs időm a köldöknézésre.
Dzsúlió kivételesen bólintott, a szerelvény közben megállt az Ostbah-

nhof állomáson.
– Te gondoltál már arra, hogy mi lett volna, ha…?
– Ezerszer – vágta rá Leandró. Aztán beszélni kezdett. – Igazad van, 

öregem, húzzunk el ebből a városból! Csak összezavar minket. Mit aka-
runk mi? Régi ügyeket?

– Miért ne? – vetette ellen Dzsúlió.
– Ugyan, mindkettőnk elmúlt negyven. Ez már a B oldal, öreg! Kapj 

észbe! Az is csoda, hogy élünk.
– Hát éppen ez az! – Dzsúliót valami elfogta. Nem volt jellemző, hogy 

szívből beszéljen, most ezt tette. – Amikor elindultam azzal a jégrémes 
teherautóval a magyar határ felé, pont azt gondoltam, amit te: mit akarok 
én? Vén fejjel még belevágok valamibe? És tessék, alig pár nap alatt idáig 
jutottunk. Én megtaláltam Szvetlanát, te Annát. És élünk, apám, élünk! 
Ez a legfontosabb. Ha elhiszed, ha nem, a Jóisten akar valamit tőlünk.

– Tőlünk? Hát nagyon unatkozhat szegény – jegyezte meg keserűen 
Leandró, de a következő pillanatban már szívből megbánta, amit mon-
dott, és így kiáltott: – Anna!

Most is egy állomáson álltak, az ajtók nyitva, és Anna épp abban a 
pillanatban halad el előttük odakint egy mozgólépcső felé.

– Gyerünk! – kiáltott Leandró.
Egyszerre pattantak fel, rohantak a hölgy után, de a forgalmas állomás 

közönségének egy része már be is gomolygott közéjük, már el is takarták 
a csarnokba beszűrődő fényben is vörösen izzó hajzatot.

– Anna, Anna! – kiabálta Leandró kétségbeesetten.
Hiába. A nő eltűnt. Fáradtan támaszkodtak neki kétfelől egy oszlop-

nak.
– Tudod, milyenek vagyunk, mi? – kérdezte a még mindig elérzéke-

nyült Dzsúlió.
– Milyenek?
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– Mint két párját vesztett hímfarkas.
Leandró előbb lassan és akadozva, majd egyre hangosabban és in-

tenzívebben nevetni kezdett. A térdét is csapkodta. Hiába mondogatta 
közben Dzsúlió, hogy „de miért? most komolyan! Nem?”, ő csak gurgu-
lázott, egészen addig, míg néni köhögés kíséretben le nem csillapodott. 
Akkor megkérdezte a kissé sértődötten pillogó Dzsúliót:

– Tulajdonképpen hol a francban vagyunk?
– Az Alexanderplatzon.
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Huszonharmadik fejezet
Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szem-
tanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy inkább személyes – jellegű történések-
ké. Ezekből aztán kiderül, hogy Dzsúlió és Leandró miként viszonyultak azokhoz a höl-
gyekhez, akiket a múltban szerelmükkel megkörnyékeztek, és akik miatt sekéklyes férfiúi 
tudatukon túlmenően képtelenebbnél képtelenebb kalandokba bonyolódtak.

Szóval ez az a híres Alexanderplatz – sóhajtott Leandró és körülnézett. 
Nem tetszett neki ez a környék. Sokkal középkoriasabbat várt, olyat 

mint a madridi fő tér a régi városházával, de ha egyszer ilyen a trendi 
építészet, akkor nincs mit tenni.

A téren egyébként ordenáré módon nagy volt a nyüzsgés, és Dzsúlió 
rögtön észre is vett egy, azaz több ismerőst.

– Ne nézz oda! – mondta és megpróbálta minél kisebbre összehúzni 
magát. – Azok ott az én embereim. Őket hoztam át Szerbiából, amikor ez 
az egész elkezdődött.

Leandró természetesen odanézett, és a csoport észrevette. Többen is 
kiabálva, integetve jelezték, hogy eszük ágában sincs letagadni ezt a kétes 
értékű ismeretséget, de ami volt elmúlt, azokért a régi, furgonba zsúfolt 
időkért nincs harag. Egy fakírszerűen füstös képű ipse oda is sietett hoz-
zájuk, és mindkettejüket karon ragadva bevonszolta őket a lármás csa-
patba.

– Mit mond? – kérdezte Leandró Dzsúliótól aggodalmaskodva.
– Csak keveset tudok fársziul, azt is inkább az altáji nyelvjárás sze-

rint, de mintha azt gagyogná, hogy rettentően boldog, mert teljesült élete 
álma és ezt részben nekem köszönheti – mosolygott Dzsulió zavartan, és 
megadóan tűrte, hogy a füstös képű egy nagy nyálas csókot nyomjon az 
orcájára. Ezt aztán mások is követték, sőt ebből a kegyből – nem tudni, 
miért de Leandrónak is bőven jutott. Aztán az érdeklődés láthatatlan su-
gárfénye hirtelen elfordult tőlük, ám a zsivajgás nem csillapodott le, sőt, 
mintha fokozódott volna.

– Nagyon nem tetszik ez nekem! – kiabálta át Lenadró az egyik em-
bergyűrű közepéből a másik embergyűrű közepében bukdácsoló Dzsúli-
ónak. – Mintha egy beavatási szertartáson lennénk.
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– Bizonyos értelemben ott is vagyunk – kiabált vissza Dzsúlió.  – Bár 
tényleg nem sokat tudok fársziul, arabul azért elboldogulnék a damasz-
kuszi halpiacon. Ezek a szírek azt kántálják, hogy mindjárt itt lesz Angela 
Merkel, aki a próféta után rögtön az első, úgyhogy mindnyájan készen-
létben tartják a burnuszuk alatt a moblitelóikat, hogy szelfizhessenek 
vele egy jóízűt.

– Angela Merkel idejön?! – próbálta magát a hullámzó embertömeg fel-
színén tartani Leandró. – Már csak ez hiányzott! Húzzunk el innét, amíg rá 
nem döbbennek, hogy ebben a menekülttémában mi is sárosak vagyunk!

Csakhogy erre már késő volt: a tömeg, mint Mózes pálcája nyomán 
a Vörös-tenger, egyszer csak kettévált és az így keletkezett folyosó végén 
– csillámló dicsfénybe burkoltan – megjelent a német kancellárhölgy. A 
füstös képű fakír meg a társai nyomban körbevették, és szapora szelfi-
gyártásba kezdtek. Úgy tűnt, a kancellár biztonsági embereinek csupán 
az a gyanús, aki nem szelfizkedik a nagyasszonnyal – egy keféivel ha-
donászó albán cipőpucolónak suba alatt le is kevertek egy nyaklevest –, 
úgyhogy Leandró gyorsan előhalászta a zoknija szárából az eléggé vi-
harvert állapotban lévő mobilját, és amikor sorra került, engedelmesen 
odaillesztette az orcáját Angela Merkel agyonpúderezett arca mellé, és 
kattintott egyet.

A sors fintora úgy hozta, hogy ennek a jól sikerült felvételnek a hát-
térben a tágra meredt szemmel bámuló Dzsúlió is látszik, de csak halvá-
nyan, elmosódottan. Az akció után Angela Merkel még gyorsan ráfirkan-
tott egy-egy autogramot a fiúk pólójára, majd megtartotta híres beszédét 
a menekültek feltétel nélküli befogadásáról.

Az akkor már több ezer fősre duzzadt társaság ezt hangos ovációval fo-
gadta, minek utána Angela Merkel az egész teret meghívta ingyen kávéra 
és balkavára, ezzel is demonstrálva, mennyire izmos a német gazdaság.

Dzsúlióék ezen az össznépi körtáncba alakuló rendezvényen már nem 
vettek részt. Amíg a menekültek a németek kedvelt slágerét, a Trallalát 
próbálták atrikulálni, a vendéglátóik pedig válaszgesztusként a Habibi 
nevű arab nótával ismerkedtek, ők négykézlábra ereszkedve, az ugrán-
dozókat kerülgetve nagy nehezen eljutottak egy viszonylag félreesőbb 
helyre, és megpróbálták rendezni a soraikat. Azt még hallották, hogy 
a hangosbemondó angolul, németül, arabul meg fársziul is bemondja, 
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hogy akik esetleg lemaradtak a szelfizésről ne keseredjenek el: a kancel-
lárasszony hamarosan országjáró körútba kezd, és azoknak is időt bizto-
sít a szelfizésre, akik ezt itt, az Alexanderplatzon valamilyen rajtuk kívül 
álló ok miatt elmulasztották.

– Nem hiszem, hogy ez lenne az a hely, ahol nekünk bármi keresniva-
lónk lenne – mérgelődött Leandró, ám ekkor újfent ismerősöket fedezett 
föl. Elanyátlanodva ücsörögtek a központi szökőkútnál, és bár Angela 
Merkeles póló feszült rajtuk, lerítt róluk, hogy magyarok.

– Nem hiszek a szememnek: törvényünk örökké éber őrei! – kiáltotta 
Dzsúlió pikírten. – Vajon mi járatban, vagy ahogy elnézem: mi ülésben 
vannak itt, ahol a madár is sivatagi teveügetésben közlekedik?

– Semmi oka nincs a gúnyolódásra, fiatalember – emelte rá Dzsúlióra 
kissé bágyadt tekintetét Rideg zászlós, merthogy ő és Gyökös őrmester 
volt a két misztikus üldögélő. – Tény, hogy eredeti küldetésünk szerint 
most le kéne tartóztatnunk magukat, és vasra verve visszavinni Buda-
pestre, de a helyzet időközben aggasztóan megváltozott, úgyhogy kény-
telenek vagyunk ettől eltekinteni.

– Úgy is mondhatnánk, át kell adnunk maguknak valamit, amitől 
egyáltalán nem lesznek boldogok – kapcsolódott a beszélgetésbe Gyökös 
őrmester.

– Az ügyvédem jelenléte nélkül semmit sem vagyok hajlandó átvenni! 
– tiltakozott Dzsúlió.

– Nem kell félnie fiam – tápászkodott föl a zászlós. – De ha elfogadja 
azt a tényt, hogy a világot megmagyarázhatatlan erők irányítják, jól teszi, 
ha gondoskodik tartalék alsóneműről.

– Más szóval… – tápászkodott föl Gyökös őrmester is, és fölvette a fe-
neke alól azt a papírköteget, amin eddig ücsörgött – …itt van ez a Biblia! 
Valaki úgy véli, maguknál lesz a legjobb helyen.

– Maga megőrült! – sunyított körbe Dzsúlió. – Bibliát lobogtat ezen a 
mohamedánoktól nyüzsgő helyen?!

– Csak nyugalom: a borítója nélkül nem cuppanhatnak rá. Ha látta 
Brad Pittel a főszerepben a Zombi Wars című filmet, tudnia kell, hogy 
abban is csak bizonyos feltételek teljesülése mellett szabadult el a pokol.

– Igen, láttam, és tudom, mire gondol: a zombik akkor vadultak be, 
amikor hangosbeszélőn kezdték nekik nyomatni a vallási szövegeket – 
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mondta Dzsúlió, de valahogy nem fűlött hozzá a foga, hogy elvegye a 
viseltes papírköteget.

– Akármit is gondol, mi ezennel teljesítettük a kötelességünket. Átci-
peltük ezt a könyvet fél Európán, és közben számtalanszor kockára tettük 
miatta az életünket – jelentette ki a zászlós kategorikusan, majd Dzsúlió 
kezébe nyomta a kiadványt. – Mostantól azt csinálnak vele, amit akar-
nak, de ha véletlenül összefutnak Róza nénivel, jelezzék neki, hogy mi 
megtettük, amit megkövetelt tőlünk.

Azzal a két álruhás rendőr sarkon fordult és sietve belevegyült az An-
gela Merkelt ünneplők tömegébe.

– Igen, ez a Róza néni Bibliája – mondta Leandró. – Még így, pucéran 
is megismerem, bár a csicsás borítója nélkül Szabadkát sem érhet.

– Nem fabatkát akartál mondani?
– Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy Róza néni Bibliája ebben a perc-

ben itt csak egy papírhalom.
– Az nem olyan biztos! – szólalt meg egy mély bariton a hátuk mögül.
Krecsovics Dragoljub volt, a börtöntöltelékből lett filosz. Mellette ott 

ált a testvére, Krecsovics Szvetozár, a másik börtöntöltelékből lett filosz.
Dzsúlió megadóan tárta szét a kezét.
– Na jó, ti nyertetek, de figyelmeztetlek benneteket, hogy amire ké-

szültök, az itt Németországban erősen büntetendő!
– Nem készülünk mi semmire vagy legalábbis nem arra, amire célzol 

– mondta Dragoljub és szelíden gyomorszájon vágta Dzsúliót, aki ettől 
ugyancsak szelíden összegörnyedt. – Akárhogy is vesszük, egy család va-
gyunk, úgyhogy a ti gondjaitok a mi gondjaink is, ami meg volt, arra 
borítsunk fátylat. Ám ennek feltételei vannak.

– Éspedig?
– Szerződésileg elveszed Szvetlanát, és részt veszel a családi vállalko-

zásban. Pontosabban: részt veszel a családi vállalkozásban, és ha ő is úgy 
akarja, elveszed Szvetlanát.

– Szvetlana egy egzotikus szépség – vetette közbe Leandró. – Cégéres 
ökör leszel, ha elutasítod az ajánlatot.

– Te csak ne szólj közbe! – vetette oda indulatosan Dzsúlió. – Anna is 
egzotikus szépség, te mégis szétbarmoltad vele a viszonyt.

– Mért barmoltam volna szét? Ő hagyott el engem!
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– De miért? Mert balfék vagy: hülyeségekkel foglalkozol, nem ővele.
– Te mondod ezt nekem, aki már majd két évtizede menekülsz Szvet-

lana elől, pedig a napnál világosabban látszik, hogy szereted?! Valld be: 
nem is volt más nő az életedben.

A nagy Dzsúlió megszégyenülten hallgatott.
– Neked sem volt senkid Annán kívül – mondta durcásan.
Most meg a nagy Leandró hallgatott megszégyenülten.
– Ne marakodjatok fiúk, mert az árt az érzékeny lelkünknek – kapcso-

lódott be a vitába Dragoljub. – A lényeg a családi vállalkozáson van. Mi 
nem vagyunk érdekeltek ebben a bizniszben, mert egy összeurópai on-li-
ne könyvbörzét szeretnénk működtetni, de amit Szvetlana felépített, mu-
száj valakinek továbbvinnie. Erre pedig te volnál a legalkalmasabb, sógor.

– Semmi kedvem fegyverekkel neppelni! Épp elég nyűg volt a nyaka-
mon ez a migránsbiznisz, mert mi tagadás, nem jókedvből vágtam bele.

– Jé, mik ki nem derülnek! Tán csak nem azért lettél embercsempész, 
hogy tisztességesen megtanulhass szerbül és méltó lehess Szvetlanához? 
– piszkálódott Leandró.

A nagy Dzsúlió erre sem mondott semmit.
– Ordenáré nagy barom vagy, ha azt hiszed, igazi fegyverekről van 

szó – mondta Szvetozár. – Ez egy speciális játékbolt, de marketing szem-
pontból úgy tesz, mintha valódi fegyvereket terítene. Igazából műanyag 
puskákat, pisztolyokat, lézerkardokat meg nejlon PRG-ket forgalma-
zunk. Azzal tudjuk tartani a versenyt, hogy a szerbek fegyverimádatáról 
kialakult mítoszra hajazunk. Rozsdás, lepukkant vaskapun kell belépni, 
és egy pókhálós pince a bolt, mint az akciófilmekben. A kölkök majd 
megvesznek érte.

– Akkor ezt félreértettem, de mindegy: semmi kedvem sincs pvc-ka-
lasnyikovok között ücsörögni és elkényeztetett német kölköknek azt ját-
szani, hogy én vagyok a gonosz szerb csetnik, aki a bögréjéből nem Nes-
cafét, hanem vért iszik.

– Nekem viszont lenne hozzá kedvem! – kapcsolódott be a disputába 
Leandró. – Ez egy príma üzlet, barátom, vagy legalábbis jobb, mint a 
tojástartós! Egy kis pluszmelóval be lehetne teríteni játékfegyverekkel az 
egész Közel- és Közép-keletet, vagy, ami még nagyobb kihívás: vissza le-
hetne exportálni a cuccot Kínába, mégpedig úgy, ahogy a régi búzakeres-
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kedők csinálták: a cucc meg se mozdulna, de lepapíroznánk, hogy átvet-
tük, majd felárral visszanyomtuk, és közben leszednénk róla a hasznot. 
Kínát gyakorlatilag bele lehetne fojtani a saját nejlonpuska-cunamijába. 
És mindezt azért, mert ott volna aduásznak a reklám: ezt a bizniszt egy 
valódi, polgárháborúban edződött szerb brancs intézni! Ki tudna ellen-
állni egy ilyen üzletnek?

– Akkor csináld te! – mondta Dzsúlió sértődötten. – Én inkább visz-
szamegyek Szerbiába, hogy a másik remek üzleti ötletemen: a nejlonre-
szelékből főzött sljivovicán töprengjek.

– Az se rossz – bólogatott Dragoljub. – Csak éppen nulláról kéne vele 
indulni, miközben ez a nejlonfegyver-biznisz már virágzik.

– Mi lenne, ha a nejlonfegyver remittendát lereszelnénk és megerjesz-
tenénk sljivovicának? – csillant föl Leandró tekintete.

– Látod, ez veled a baj: képes vagy bevadulni a saját idiótaságaidtól, 
miközben nem veszed észre, hogy ott van előtted a világ legnagyobb gyé-
mántja. Abszolúte megértem Annát – mondta Dzsúlió, és úgy tűnt ezzel 
a barátja elevenjébe talált, mert az nem is tudott rá válaszolni.

A két Krecsovics eztán kifejtette a börtönben részletesen kidolgozott 
összeurópai on-line könyvbörze üzleti tervét, aminek az volt a vezérelve, 
hogy szerbül mindenki tud – még Dzsúlió is –, tehát alapból elég volna, 
ha a biznisz szerb nyelvi alapokon nyugodna. A fiúk beletörődőn hall-
gatták a nem minden ponton érhető okfejtést, ám egyszer csak előttük 
termett egy csadort viselő muszlim nő, és megpróbálta rávenni őket arra, 
hogy adományozzanak a szomáliai kalózárvák alapítványának egy sze-
rény, vagy kevésbé szerény összeget.

– Ugyan már mama! – fakadt ki Dzsúlió fársziul, amit az olvasó idegei 
megkímélése érdekében átültettünk magyarra. – Mi is árvák vagyunk, 
honnan és miből adakozhatnánk, amikor nekünk sincs egyebünk ennél 
a megnyúzott Bibliánál.

Rögtön meg is bánta, hogy elszólta magát, de már késő volt. A csadort 
viselő öregasszony magyarra váltott, amit az olvasó idegeinek megkímé-
lése céljából nem ültetünk át fárszira.

– Á, szóval nálatok van a Biblia! – mondta. – Más helyzetben ennek 
nagyon örülnék, de most fájdalmasan azt kell, mondjam: át kell passzol-
nunk a gonoszok gonoszának, mert emberéletről van szó.
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A két fiú meg a két Krecsovics értetlenkedve nézett össze.
– Róza néni? – próbált bekukucskálni a csador alá Leandró, de az 

öregasszony a kezére csapott.
– Csiba te! Lábod zsétár! – mondta. – Annáról van szó. Az a szemét 

vatikáni foglyul ejtette, és azt üzeni, ha nem adjuk oda neki a Bibliát, fö-
láldozza az ügy érdekében.

– Még szép, hogy odaadjuk! – kiabált Leandró átszellemülten. – Hol 
az ipse? Már adom is, vegye-vigye!

– Nem úgy megy az, fiacskám! – mondta Róza néni. – Ha ez az ördög 
megkapja a Bibliát, ami a legeslegutolsó etalon darab a világon, elemi ér-
deke lesz, hogy az ügyben szereplő összes tanút elhallgattassa. Úgyhogy 
sürgősen ki kell dolgoznunk valamilyen működő haditervet.
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Huszonnegyedik fejezet 
Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csu-
pán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt, azt is mondhatnánk: a történet minden 
fontosabb mozzanatára fény derül. De azért néhány titok megfejtése még mindig hátra van.

Joggal kérdheti az olvasó, hogyan tudta Fernandez elfogni Annát, ha soha 
az életben nem látta, és így azt sem sejthette, hogy köze van Leandróhoz 

és Dzsúlióhoz, illetve a nemzetközi Biblia-ügyhöz? Sietünk a válasszal.
Amikor Dzsúlió és Leandró Anna után kiáltozott az S-Bahn állomá-

son, Anna valójában meghallotta a kiáltozást, és hátra is tekintett a lép-
csőn lefelé haladva. Egykori szociofotósként volt érzéke a részletekhez, 
főleg a képiekhez, tekintete egyetlen pillanat alatt kiszűrte azt az apró 
részletet, amelyet észre kellett vennie a kavargó tömegben: Leandró ar-
cát. Ha történetesen ez az arc szembe jön vele a mozgólépcsőn, elmegy 
mellette, még ha ismerősnek tűnik is: betudja az emlékezet játékának. 
Ám tekintve, hogy néhány pillanattal korábban valaki az ő keresztnevét 
kiabálta, és senki mást nem fedezett fel a környéken, aki neki kiabálhat-
na, sőt senki mást, aki az Anna név hallatán megfordult volna, okkal 
feltételezhette, hogy őt szólították. A lépcső aljra érve visszafordult tehát, 
hogy az őt kereső fiatalember nyomába eredjen.

Szerencsétlenségére. Mert, bizony, az Illumináltak Társaságának úgy-
szintén tapasztalt embere kiszúrta ezt a még be nem teljesült találkát. 
Juan Augustin Fernandez alig egy perccel korábban kapott üzenetet a 
központtól, hogy a várt találkozó mégsem a metróállomáson lesz, hanem 
lent a téren, ahol Angela Merkel érkezése jó álcát biztosít az akcióhoz. A 
berlini titkosszolgálatba beépített ügynöknek köszönhetően még azt is 
meg tudták mondani, a tér melyik szektorát kell megcéloznia. Fernan-
dez elindult lefelé, ekkor lett figyelmes az Anna után kiabáló Leandró-
ra és társára. Az okostelefonjába épített képfelismerő rendszer elemzése 
szerint erősen feltételezhető volt, hogy a két férfi azonos azzal, akit ő a 
személyleírások alapján keres, sőt néhány másodperccel később a kereső 
már ki is dobta annak a magyar televíziós csatornának a híradós felvé-
telét, amely néhány nappal korábban a Vlagyimir Iljics Lenin holttestét 
kísérő menetről forgatott, még ki is kockázta a felvételen látható Dzsúli-
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ót és Leandrót. Fernandez ebből arra következtetett, hogy két mindenre 
elszánt, rettentően rafinált hivatásossal áll szemben, akik bármilyen esz-
köz megragadására készek. El is csodálkozott, hogy a központ nem tudta 
azonosítani, melyik nemzetközi szervezethez tartoznak. Mindenesetre 
azt digitális segítség nélkül is rögtön felismerte, hogy Anna kapóra jöhet 
neki. Nem is kellett sokat tennie, csak várnia a lépcső tetején, hogy Anna 
felérjen. Akkor hirtelen mögé lépett, feltűnés nélkül hátra szorította a nő 
két karját annak dereka mögött, és németül a fülébe súgta:

– Meg ne szólaljon!
– Van jegyem! – nyögte ijedten Anna, aki bár szociofotós és francia 

tanár létére igen sok időt töltött Párizsban, most pedig már nyolc éve 
élt Berlinben (eme szál kibontásával most nem bíbelődünk, ha az olvasó 
megbocsát), ám ily huzamos külföldi tartózkodás után sem tudta elfe-
lejteni az ifjúkori küzdelmeket a Budapesti Közlekedési Vállalat buzgó 
dolgozóival.

– Induljon! – parancsolta az illuminált, mire Anna kénytelen volt el-
indulni arra, amerre lökdösték őt.

Na most el kell magyaráznunk azt is, miképpen értesült az oly sokszor és 
sok alakban feltűnő Róza néni Anna elfogásáról. Természetesen ő sem úgy 
érkezett a találkozó helyszínére, hogy ne nézett volna körül előtte alapo-
san. A muszlim ruházatot csak később, a térre igyekezvén öltötte magára, 
Anna elfogásának pillanataiban még tisztes berlini hölgynek volt öltözve, 
aki a keddi bridzs partira igyekszik a barátnőihez. Juan Augustint mesz-
sziről kiszúrta, és tudta, hogy likvidálnia kell, de Annával nem számolt. 
Ahogy a fiúkat figyelte, ő is meglepődött ezen az új fejleményen, de amikor 
Leandró kiabálni kezdett, és ő észrevette, hogy Fernandez is a helyszínen 
tartózkodik, már tudta, hogy baj van. Ám elkésett. Leandró és Dzsúlió le-
sétált a térre, az argentin pedig elkapta Annát. Róza néni hirtelen ötlettől 
vezérelve elébük került, meghúzódott egy jegyárusító automata mögött, és 
várt. Amikor Anna, és mögötte Fernandez elhaladt az automata mögött, 
ő a férfi mögé került, az oldalába nyomta a jobb mutató ujját, és kemény 
hangon azt súgta az illető fülébe, méghozzá argentin spanyol dialektusban:

– Ez, bizony, egy FP 12-es kód, öregem.
Az argentin ebből rögtön tudta, hogy profival van dolga, de nem vesz-

tette el az önuralmát, halkan visszasúgta.
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– Flemming 43-asom van.
Róza néni meghátrált. A Flemming 43 nem volt más, mint egy apró 

mérgezett nyíl, amelyet egy pecsétgyűrűbe építettek be. Olyan könnyű 
volt kibiztosítani, és olyan gyorsan reagált, hogy a gyűrű viselője akár 
egy töredék másodperc alatt végezni tudott áldozatával. Róza néni látta a 
gyűrűt  Fernandez kezén, amellyel Anna karját csavarta hátra, és amely-
lyel így egyben meg is célozta őt.

– Csak nyugalom! – lépett hátra. – De jobb, ha tudod, hogy nincs már 
sok időd.

– Ki maga? – fordult meg Fernandez anélkül, hogy Annát elengedte volna.
– Pár hónapja küldtem neked egy üzenetet. Ha átadták, most is nálad van.
Juan Augustin Fernandez fejében most nagyon lassan összeállt a kép, 

bár még nem akart hinni annak, amire rájött. Valóban, a tavasz elején, 
amikor Budapesten a Biblia-hamisítási operációs művelet a harmadik 
fázisba lépett, kapott egy furcsa üzenetet. Semmit nem értett belőle, szü-
lőhazájából, Argentínából érkezett, és arra szólította fel, hogy a magyar 
fővárost hagyja ki a projektből. Természetesen nem törődött vele, kiadta 
a parancsokat a magyar egyházakba beépült ügynököknek, mire válasz-
képpen másnap este merényletet próbáltak elkövetni ellene. A légkon-
dicionálók ellenőrzését végző egyik ember rontott rá tőrrel a kezében, 
és miközben azt kiáltotta, hogy kitől hoz üzenetet, megpróbálta nyakon 
döfni őt. Csakhogy a jól képzett Fernandez, aki másfél évtizede gyako-
rolta a Defendo önvédelmi sportot a brazil jiu jitsuval kiegészítve, sőt 
néha – csak úgy, a szórakozás kedvéért – muay thai edzéseken is részt 
vett, könnyedén hárította a szúrást, és végzett az illetővel. Egy vágásnyom 
azért ott maradt a jobb mellén, Róza néni erre célzott.

– Donna Rosita! – lehelte a nevet az argentin.
– Úgy bizony.
– Hát maga áll az egész mögött...
– Komolyan kellett volna venned a Vatikánba küldött üzenetemet, édes 

fiam. Ha Magyarországot kihagyjátok, talán nem is lett volna semmi baj.
– Anélkül az egész nem ér semmit.
– Mit akarsz a lánnyal?
– A Bibliát akarom.
– Azt, amit a fiúk percek múlva átadnak az összekötőnek?
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– Azt.
– Azért, hogy ne jusson el a Bibliamúzeumba, és ne maradjon példány 

az eredeti, hiteles szövegből?
– Azért.
– Akkor menj le a térre, és vedd el! Egyáltalán minek neked ehhez az 

összekötő? Azt is ki akarod nyírni?
– Hát persze, biztos, ami biztos. Honnan tudhatnám, hogy nincs több 

másolat, vagy hogy én nem csak egy kamupéldányt szerzek meg a két fic-
kótól?

Anna mindebből egy árva szót sem értett, mert az argentin spanyol 
azon számos nyelv között volt, amelyet speciel nem beszélt, de a mozdu-
latok és a hangsúlyok sokat elárultak. Nem nagyon tudta ugyan felfogni, 
hogy ha valaki elrabolja őt, akkor miért áll le beszélgetni egy öregasz-
szonnyal, de pillanatnyilag ezzel nem is akart igazán törődni. Akkor le-
pődött meg, amikor Róza néni odaszólt hozzá.

– Ne aggódjon, minden rendben lesz, kedveském. – Majd visszaváltva 
spanyolra a következőt közölte Juan Augustinnal: – Most én szépen las-
san elhátrálok innen. Ha lemész a térre, és megpróbálod elvenni a Bibli-
át, én is ott leszel, és neked annyi. Ha a lánynak valami baja esik, neked 
annyi. És ha az összekötőnek valami baja esik, neked annyi. Az összekötő 
az enyém.

A következő pillanatban eltűnt a tömegben.
– Akkor hát mi a haditerv? – kérdezte lent, az Alexanderplatzon Le-

andró.
– Várunk – felelte Róza néni.
– Várunk? Mire? Anna fogságban van.
– Éppen azért.
– Én azt mondom, küldjünk rá valakit – szólt közbe Dragoljub. – 

Dzsoko bácsi emberei ott itt vannak a téren.
– Azt tudom, csak egy van napközis nem veszi észre őket, olyan fel-

tűnőek. Gyerekek, nem kell idegeskedni, a vatikáni, aki valójában egy 
illuminált, ide fog jönni, mert azt hiszi, hogy ide jön az összekötő.

– És nem jön? – csodálkozott el Dzsúlió.
– Jaj, gyerekeim, hát nektek ilyen lassú a felfogásotok? Nincs össze-

kötő. Pontosabban én vagyok az összekötő. – Róza néni körülnézett a 
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döbbent arcokon, és elmosolyodott. – Istenem, ne vágjatok ilyen képet! 
Ezt az argentint elrendezzük, aztán hazamegyünk vére Madarasra. Ele-
gem van már az egészből, hét hete a szomszéd Bözsi jár át megetetni az 
állatokat, nem szeretem. Úgy csinál, mintha szívességet tenne, de tudom, 
hogy amikor senki nem látja, szórakozásból mindig meghajtja a kacsá-
kat. Sajnálom szegényeket.

– Róza néni, áruld már el, hogy ki is vagy te tulajdonképpen! – szólt 
rá Leandró.

– Hát ki lennék, a te Róza nénéd. Minden rendben lesz. Ezt itt elren-
dezzük, aztán haza megyünk, és te egybe kelsz Annával, ez a mamlasz 
meg az ő Szvetlanájával.

– Szvetlana ortodox – vetette közbe Dzsúlió.
– Mindegy az, csak legyen már meg az esküvő – felelt rá Szvetozár.
– Na, látod, édes fiam, hát mindenki jól jár – mondta Róza néni. – 

Erre a Szent Bibliára fogtok esküt tenni, ez most a világon az egyetlen 
eredeti példány, direkt nektek mentettem meg.

– Nekünk mentette meg? – nevetett erőltetetten Leandró. – Ezt úgy 
mondja, mintha ez az egész felfordulás a maga műve lett volna.

– Drága gyerekem, tanuld már meg, hogy nem kell mindig mindent 
kibeszélni – csóválta a fejét Róza néni. – Inkább figyelj, mert jön az ar-
gentin a lánnyal!

– Argentin? – kapta fel a fejét Leandró, de aztán már csak ennyit kér-
dezett. – Most akkor mi a terv?

– Mondtam már, várunk.
– Most mindenki tegye föl szépen a kezét! – lépett oda Juan Augustin. 

– Mint azt Donna Rositának már elmondtam, Flemming 43-asom van.
– Mi az a Flemming 43-as? – kérdezte Dzsúlió, miközben mindenki 

feltette a kezét.
– Gyűrűbe rejtett mérgezett nyíl, azonnal öl – felelte Róza néni.
– Szvetozár, ezt írd fel! Meg kell kérdezni a kínaiakat, hogy fröccsön-

töttek-e már ilyet gyerekek számára – súgta Dragoljub.
– Most nem tudom leírni, fent van a kezem. Majd megpróbálom meg-

jegyezni.
– Nem pofázik! – kezdett goromba hangot megütni Fernandez. – Nos, 

tisztázzuk, kinél van a Biblia?
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Az argentin körbehordozta a tekintetét a társaságon. A szerbek a vál-
lukat vonogatták, a két rendőr pedig Leandróra mutogatott.

– Nálad van? – kérdezte Augustin Leandrótól. Álmában sem sejtette 
volna, hogy azért nem kap választ, mert Leandró egy kukkot sem beszél 
németül.

– Azt kérdi, hogy nálad van-e a Biblia – segített Dzsúlió.
– Tudod, hogy nálam van, nem?
– Én igen, de ő nem. Illetve ő is tudja, ez csak olyan költői kérdés.
– Akkor lefordítanád neki, hogy igen?
Dzsúlió lefordította, mire Juan Augustin integetni kezdett, hogy ide vele.
– Mit mond?
– Hogy add oda.
– Nem adhatom oda, Róza néni monda, hogy nem adhatom oda.
– Add oda! – vágott közbe Róza néni.
– De….
– Add oda!
A következő néhány pillanat úgy játszódott le, mint egy filmben. Le-

andró Annára pillantott, aki kétségbeesetten és tanácstalanul pillantott 
vissza. Leandró lassan, nagyon lassan nyújtani kezdte a Bibliát Fernandez 
felé, aki érte nyúlt az egyik kezével. Nem érte el, ezért picit előre is kel-
lett billennie, aztán… Aztán valami csattant, és Juan Augustin Fernandez 
ájultan terült el az Alexanderplatz sokat látott kövezetén. Mire a társaság 
felocsúdott volna, nagy darab, németül kiabáló emberek vették körbe 
őket, az argentint megbilincselték, és biztosították a terepet. És akinek 
mindez nem lett volna elég, annak kedvéért a biztonsági emberek közé ki 
sétált most be? Angela Merkel személyesen.

– Ah, Frau Rose! – kiáltotta boldogan, és olyan izgatottá vált, hogy 
hirtelen elfelejtette azt a kimért Hochdeutschot, amelyet a hivatalos meg-
szólalásaiban használt, és áttért az ő jó öreg szász dialektusára. Róza né-
nit ez nem zavarta. – Meine liebe Frau Rose, annyira örülök.

– Angela, drága, hogy van? – kérdezte most Róza néni. – Nem zsige-
relik ki nagyon ezek az átkozottak?

– Jaj, ne is tessék mondani! – Közelebb hajolt, és nagyon halkan sutto-
gott. – Nem is tudom, mi lenne, ha néha hétvégeken a Bayern-meccseken 
nem ihatnék meg egy-két korsó sört a VIP páholyban.
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– Vigyázzon magára, drága, az egészség a legfontosabb a mi korunk-
ban – veregette meg a vállát Róza néni.

– Hogy tudnám megköszönni, Frau Rose? Ha nem jelenti, hogy ki a 
tégla a berlini titkosszolgálatnál, ki tudja, hogy fel tudtuk volna-e deríte-
ni ezt az ügyet!

– Nem kell hálálkodni, édesem, elég, ha ezt az argentint helyre teszik.
– Afelől nyugodt lehet. Már üzentem Őszentségének is, az illuminál-

tak felderítése megkezdődött. Bocsásson meg, Frau Rose, mennem kell, 
annyi dolog van még mára.

– Menjen csak, édesem! Csókoltatom Brinbaum tantiékat Anna-
berg-Bucholzban.

Róza néninek a tekintete is bepárásodott, ahogy a távozóban is még 
a menekültekkel szelfizgető kancellár asszony után pillantott. Amikor 
megfordult, elképedt tekintetekkel találkozott.

– Most mit bámultok? Az uram kiváló esztergályos volt, te tudod, 
nem? – bökött oda Leandrónak. – Hívták mindenhova tanítani. Kijár-
káltunk az NDK-ba, na.
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Huszonötödik fejezet 
Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a lep-
let arról a titokról is, miért nevezzük migránsregénynek ezt a furcsa, ágasbogas történetet. 
Az epizód záró jelenetében egy megható kibékülésnek, vagy inkább egymásra találásnak 
lehetünk szemtanúi.

Röviddel azután, hogy a berlini Alexanderplatzon rendeződött a hely-
zet – a falafelárusok megjavították a kalamajkában megrongálódott 

bódéikat, a mezopotámiai kelmét áruló arab kufárok leverték a port a 
földre hullott és megtiport szöveteikről, és nem utolsó sorban az összes 
marokkói, szudáni, szenegáli, líbiai, vagyis a fél Afrikát képviselő szu-
venírárus bandérium visszarendeződött a maga kerékvágásába –, szóval 
egy jó fél óra múlva egy céltalanul sétálgató férfi vállára szelíden, ámde 
határozottan ránehezedett egy kéz.

– Pardon és bocsánat – mondta egy hang az illető háta mögül. – Tik-
vanek Rezső címzetes hadnagyhoz van szerencsém?

Tikvanek hadnagy – merthogy ő volt ez a céltalanul lébecoló egyén – 
meglepődve fordult hátra, és egy eltakart arcú, burnuszos figurával talál-
ta magát szemközt, aki mellett egy másik eltakart arcú, burnuszos figura 
várakozott.

– Én vagyok, mit óhajtanak a tevehajcsár urak? – kérdezte meglepetten.
– Tevehajcsár az anyád kínja! – dörmögte a másik burnuszos. – Mi a 

Belnémet Titkos Szolgálat ügynökei vagyunk. Velünk kell jönnie.
– De én csak nézelődöm… – próbált ellenkezni a hadnagy, ám azok 

ketten ellentmondást nem tűrve megragadták, és egy spricniből valami-
lyen szert injekcióztak a keze szárába. A hadnaggyal forogni kezdett a 
világ, aztán minden elsötétült.

Amikor magához tért, egy tágas irodában találta magát, ami a meg-
szólalásig hasonlított Jockey Ewingnek a Dallasban látott dolgozószobá-
jára. Tikvanek nem tudta eldönteni, hogy ez még mindig az édes kábulat, 
vagy már a komor valóság, ám ekkor egy jól ismert arc – egy erősen 
középkorú hölgy fonnyadt holdvilágképe – borult föléje.

– Igya meg ezt, mindjárt jobban lesz – mondta és egy pohár vizet 
nyújtott a hadnagynak.
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Tikvanek kis híján elejtette a dallasi motívumokkal díszített edényt.
– Angela? – rebegte. – Maga… tud magyarul?!
– Tud a fene! – mondta Angela. – Az a szer, amit önnek befecskendez-

tünk, egyfajta nyelvtanító szérum. A migránsok beilleszkedését fogjuk 
vele meglódítani. Sajnos most még csak ideiglenes a hatása, de már erő-
sen dolgozunk rajta, hogy ez tartós legyen.

– Akkor… mi most németül beszélgetünk? – meresztgette a szemét a 
hadnagy.

– Natürlich – mondta Angela. – Ezt most magyarul mondtam, amit 
maga németnek hallott, mert a szer miatt átfordult a nyelvtudása: ami 
eddig magyar volt az német lett és megfordítva.

– Ez egészen elképesztő! – hüledezett a hadnagy. – Itt vagyok a Dal-
lasban, Jockey Ewing irodájában és Angela Merkellel csevegek németül! 
Biztosan megzakkantam.

– Nem zakkant meg, sőt! Teljesen magánál van, és ezt kihasználva 
szeretnénk önre egy fontos feladatot ráruházni.

– Szerintem itt valami tévedés lesz – kászálódott föl a dallasi motívu-
mokkal készült fotőjből a hadnagy.

– Az kizárt – mondta Angela és leült Jockey íróasztala mögé. – A kor-
mányával már régóta titkos tárgyalásokat folytatunk, és most elérkezett 
az idő a cselekvésre. Tudunk arról is, hogy ön jelen pillanatban egy nagy 
horderejű összeesküvés szálait bogozgatja, de ez az ügy már megnyugta-
tóan rendeződött. A főkolompost egy bizonyos Augustin Juan Fernan-
dezt lekapcsoltuk, jelenleg folyik a kihallgatása, aminek nyomán valósá-
gos pogrom kezdődött a Vatikánban. A pápa titkosrendőrsége egymás 
után tartóztatja le és veti tömlöcbe az ügyben érintett bíborosokat és 
ministránsgyerekeket. Úgy tudjuk, a Vatikán ezt az egész ügyet meg-
próbálja pedofilbotrányként feltüntetni, mert az sokkal elviselhetőbb a 
közvélemény számára, mint az, hogy egy szervezet szinte az egész Bib-
liaállományt megmanipulálva gyakorlatilag ponyvairodalmat gyártott a 
Szentírásból.

– Tudomásomra jutott, hogy ez a tevékenység, vagyis a Biblia ilyen 
mértékű felhígítása egybefügg a nemrég támadt és mind riasztóbb mé-
reteket öltő menekültkrízissel – mondta Tikvanek szemlátomást élvez-
ve, hogy a német nyelv semmilyen fordulata nem okoz neki akadályt. 
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– Nemrég a kezembe került egy szigorúan bizalmas tényfeltáró jelentés, 
amelyben a sorok közül kiolvasható, hogy…

– Azt a jelentést mi juttattuk el önökhöz! – vágott közbe Angela. – 
Része volt annak a titkos tervnek, amelyről az előbb beszéltem. Ebben 
próbáltuk jelezni azt, hogy az ellenőrzés nélkül kontinensünkre áramló 
migránsáradat irtózatos veszélyeket rejt magában.

– Már megbocsásson kancellár asszony, de önök ennek pont az ellen-
kezőjét kommunikálják! – emelte föl a hangját Tikvanek. – Tárt kartok-
kal ölelik a keblükre a beözönlőket, azt hangoztatva, hogy kihúzzák velük 
a szarból a pöcegödör felé nyargaló német gazdaságot!

– Ez igaz, ezt kommunikáljuk, de csak azért, mert ez követeli meg 
tőlünk a legfőbb szövetségesünk – szomorodott el Angela. – Mit gondol, 
miért vagyunk itt ebben a Dallasra hajazó díszletben?

– Fogalmam sincs – nézett körül a hadnagy. – Talán mert kislány ko-
rában odáig volt ezért a szappanoperáért.

– Francokat! Ez egy skanzen. A keletnémet televízióban annak idején 
hamis Dallas sorozatot gyártottak, hogy sarkítva mutassák be a lakosság-
nak az imperializmus elfajzottságát. Ehhez készült ez a díszlet, aminek 
minden más irodával szemben az a nagy előnye, hogy sziléziai bükkből 
készült, tehát nem bírják a poloskák. Ezért hozattam ide, Berlinbe és sa-
játítottam ki azokra a megbeszélésekre, amelyek a szigorúnál is szigo-
rúbban bizalmasak. Itt bármit mondhatunk, garantáltan köztünk marad.

– Akkor élek a lehetőséggel és kijelentem, hogy a szigorúan bizalmas, 
tényfeltáró jelentés elolvasása után egyértelművé vált számomra, hogy ez 
a bibliahamisítási ügy csak a kezdeti lépés volt abban a műveletben, hogy 
bizonyos erők Európát vallási szempontból akadálymentessé tegyék a ke-
letről beáramló eszmék előtt. Gondolok itt elsősorban…

– Kérem, ne folytassa, ezt mi pontosan tudjuk! – legyintett Angela 
fáradtan. – Éppen ezért egyeztünk meg a kormányukkal, hogy önök a 
déli határukon kerítést fognak építeni. Mi ezt természetesen éles hangon 
elítéljük, mert ezt várja tőlünk a szövetségesünk, de a háttérben anyagilag 
támogatni fogjuk az akciót. Persze nem direkte, hanem indirekte mó-
don, például magyar cégekre bízzuk a német futballstadionok rekonst-
rukcióját. Ebben úgyis önök az aktuális világbajnokok. Emellett pedig 
odaviszünk magukhoz egy-két autógyárat is, hogy megnyomják a ma-
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gyar GDP-t. Már szóltam is a Mercedesnek, hogy egy szerelőüzemüknek 
keressenek helyet a kies magyar alföldön. Egyelőre ennyit gondoltunk 
tenni az ügy érdekében.

– Minden világos, csak azt nem értem, nekem mi a feladatom ebben 
az egészben?

– Ugyan már, kedves hadnagy, ne adja nekem az értetlent! Engem a 
szövetségeseim még a vécén is lehallgatnak, úgyhogy ha egy öblösebbet 
szellentek, Washingtonban abból messzemenő következtetésekre jutnak. 
Ezért a hagyományos üzenetváltás eleve nem jöhet számításba. Maga fog-
ja elvinni a hírt a kormányának, mégpedig szóban, hogy a cselekvési terv 
életbe lépett. Nem kell mást tennie, mint bejelentkeznie a miniszterelnö-
kéhez azzal, hogy fociutánpótlás ügyben szeretne vele beszélni, erre a ve-
zetőjük mindig ráharap. Aztán, amikor egyedül marad vele, nem kell mást 
mondania, mint azt, hogy Németország fociválogatottja éjt nappallá téve a 
stopprúgást gyakorolja. Csak ennyit és nem többet. A miniszterelnök érte-
ni fogja az üzenetet és megteszi a szükséges lépéseket. Megértette?

– Igen, asszem.
– Akkor ismételje el, mit kell mondania?
– Deutschlands Fußballnationalmannschaft die stopprúgást Praxen 

es Tag und Nacht…
A szérum hatása múlófélben volt.

Mindeközben a Märchenbrunnen Volksparkban, annál a festői szép-
ségű szökőkútnál, amelyet a német mesevilág figurái vesznek körbe, egy 
jó harmincas, vagy inkább ifjú negyvenes, igen attraktív hölgy üldögélt 
az egyik padon. Sztreccs farmert és bézs színű, rövid blézert viselt, ami-
nek történetünk szempontjából szemernyi jelentősége sincsen, viszont 
a blézerhez színben passzoló válltáskáját maga mellett tartotta a padon, 
aminek hamarosan jelentősége lesz. Nem árulunk zsákbamacskát: ez a 
hölgy Szvetlána volt, akitől nemrég váltunk el, meglehetősen viharos kö-
rülmények közepette. A park egyébként nagyon közel van a Kreuzber-
ghez, ahová egy korábbi epizódunkban már ellátogattunk, ám ezt most 
csak az érdekesség kedvéért jegyezzük meg.

Szvetlána elmélyülten nézegette a szökőkút lustán csobogó buzgára-
it, meg az előtte műanyag géppisztolyt kattogtató kisgyereket. Mielőtt 
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még az olvasó tanácstalan fejvakarással tűnődni kezdene azon, hogyan 
mehetett így össze Dzsúlió és Szvetlana közös gyereke mindössze né-
hány fejezet alatt, szükséges rámutatnunk arra a körülményre, hogy a 
gyerek nem Szvetlána fia volt, hanem azé a menekültcsaládé, amely a 
teret lezáró és a Budapesti Hősök terére emlékeztető árkádos rész mö-
gött vert tábort.

Azt pedig már könnyű kitalálni, hogy Szvetlána ezen a költői helyen, 
nem csak úgy passzióból múlatta az idejét – rengeteg dolga lett volna az 
üzlettel meg a háztartással –, hanem várt valakire. Ez a valaki pedig nem 
volt más, mint az események forgatagától jócskán megkótyagosodott 
társhősünk, Tóth Dzsúlió. Vele kapcsolatban most csak annyit mond-
hatunk, hogy miután az Alexanderplatzon kialakult csetepaténak Róza 
néni megjelenése és tényfeltáró vallomása véget vetett, cimborájával, az 
ugyancsak mélabúba temetkezett Bodzai Leandróval azon kezdett tű-
nődni, hogy ezek után vajon mi értelme az életnek – se üzlet se család, 
se bonyodalom – amikor pénzt keresgélve a zsebébe nyúlva egy ki tudja, 
mikor és hogyan odacsempészett cetli akadt a kezébe.

„Ha még jelentek neked valamit, legyél ma fél kettőkor a Märc-
henbrunnen im Volkspark Friedrichshain parkban” – állt rajta szerb 
nyelven cirill betűkkel. Dzsúliót mintha áram csapta volna meg. Már az 
is féktelen örömmel töltötte el, hogy az invitálást az elsőtől az utolsó szóig 
megértette – nem hiába töltött el annyi időt Szerbiában különféle csem-
pész és nem csempész ügyekkel foglalkozva –, de hogy ez az invitálás 
Szvetlánától érkezett, az maga volt neki a megtestesült boldogság.

A kívülálló, jelesül Bozdai Leandró szemszögéből nézve ez úgy fes-
tett, hogy Dzsúlió rámeredt a cetlire, aztán az arca fölragyogott, majd 
átölelte Leandrót és egy hatalmas cuppanós csókot nyomott az orcájára. 
Történetesen a berlini pride egyik fotóriportere éppen ott ólálkodott a 
közelben, és mert éppen témavadász hangulatban volt, gyorsan lekapta 
ezt a jelenetet, ami hetekkel később óriásplakát formájában városszerte 
emblematikus látnivalóként öltött testet.

– Hát mégis szeret! – kiáltott bele Dzsúlió a teljesen elképedt és ettől a 
barátságos gesztustól gyomorforgást kapott Leandró arcába, majd sebes 
léptekkel megindult egy látszólag ismeretlen cél felé.



186

– Várj, hová rohansz?! – kapott észbe Leandró. Nem hagyhatta, hogy 
Dzsúlió megpattanjon tőle ebben az idegen városban, ahol az inkább csak 
mitikus Boldogvölgyi Annán kívül senkit sem ismert, pénze pedig annyi 
sem volt, hogy vegyen magának egy adag palesztin recept szerint készült 
falafelt.

– A Friedrichshain Volksparkba! – kiáltott vissza Dzsúlió. – Fél kettő-
ig ott vár Szvetlána!

– Akkor igyekezned kell, mert már negyed is elmúlt.
– Micsoda?! – hökkent meg Dzsúlió. – Ha most elszalasztom, azt fogja 

hinni, hogy…
– Milyen messze van ide az az izépark?
– Egy jó kilométer. Mezőn nem lenne gond, de ebben a menekültá-

radatos helyzetben képtelenség – mondta Dzsúlió, és megsemmisülten 
guggolt le a fal tövébe.

– Ne add fel ilyen könnyen, barátom! Gondolj arra, mi mindenen 
mentünk keresztül ezalatt a néhány nap alatt, és most itt vagy egy köpés-
re a céltól. Mert ugye, szereted Szvetlanát?

– Mi az hogy! Érte csináltam ezt az egészet, hogy rendesen megtanul-
hassak szerbül. De asszem, ezt már említettem. Most viszont nem érek 
oda, ő pedig elmegy, és nem látom soha többé. Nem beszélve arról, hogy 
a sógoraim ezt komoly ütlegek formájában kérik majd számon rajtam, 
amit most először talán nem is bánok.

– Ne filozofálj, hanem gyere utánam! Figyelt a ritmust, és próbálj meg 
követni!  – rendelkezett Leandró, és ugyanazzal a határozottsággal ment 
neki az utat elzáró menekültek falának, amivel a kukoricatörő idény-
munkás vág neki a lábon álló termésnek. Csapott jobbra, csapott balra, 
aminek következtében előbb egy kis rés, majd egyre tágabb járat nyílt 
meg előttük. Az Otto-Braun Starssén már megelőzte őket a hírük: az ara-
bok ijedten húzódtak félre a két száguldó dúvad elől, a Mollstrassé sarkán 
pedig egy ott állomásodó szélsőjobbos csapat is csatlakozott hozzájuk, 
úgyhogy mire – úgy hét nyolc perc múlva – kiértek a Friedenstrasséra, 
már csinos kis tömegverekedést tudhattak a hátuk mögött. De ők ketten 
ezzel mit sem törődve valósággal beestek a park árnyas fái közé, ahol a 
szökőkutas térre érkezve döbbenten tapasztalták, hogy a menekültcsalá-
dot nem számítva, az teljesen néptelen.
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– Elkéstünk! – lihegte Dzsúlió. – Most asszem, elmegyek szerzetesnek 
vagy valami ilyesminek…

– Ne hamarkodd el a dolgot! – lapogatta meg a cimborája hátát Le-
andró. – Alig múlt fél kettő, talán még utolérheted.

– Na igen, de merre induljak? Szvetlana bárhol lehet.
– Te már félig szerb vagy, próbálj meg az ő fejével gondolkodni! Mit 

tennél, ha Szvetlána helyében lennél?
– Bemennék a bokrok közé, törnék egy husángot, és azzal térnék visz-

sza, hogy jól pofán nyomjam magamat.
– Akkor menjünk be a bokrok közé, és törjünk le azt a husángot!
Dzsúlió kelletlenül indult Leandró után, ám ekkor észrevett egy bézs 

színű táskát az egyik padon. Furcsa déja vu érzése támadt.
– Ez a táska…
– Igen az enyém, itt felejtettem – mondta egy női hang a hátuk mögött. 

Szerbül beszélt, amit bevett szokásunkhoz híven átültetünk magyarra.
A két cimbora úgy fordult hátra, mint akit darázs csípett meg.
– Szvetlána! Hát… mégis megvártál? – rebegte Dzsúlió elérzékenyülve.
– Ez a sorsunk nekünk, szerb lányoknak, rettentően monogámok va-

gyunk. Egyébként pedig már kifelé mentem a parkból, de találkoztam két 
kedves hölggyel – mondta Szvetlána, és a galambokat etető kislány szob-
ra felé mutatott, amely mögött mintha valakik bujkáltak volna. Dzsúlió 
az egyiküket rögtön fölismerte.

– Róza néni! – mondta. – Elképesztő, hogy mindig, mindenütt megta-
lál bennünket! De az a másik, a fiatal vajon ki lehet? Nem látom tisztán…

Leandró ősi indián szokás szerint napellenzőt formált a tenyerével, és 
elakadt a lélegzete.

– Anna – suttogta megilletődötten.
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Huszonhatodik fejezet  
Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világ-
méretű krízis kiváltó okait és azt is, hogy valójában mi volt Róza néni célja ezzel a talán 
kissé túl rejtélyesre is sikeredett históriával. A történet mindenki megnyugvására itt, ezen 
a ponton lezárul, de valami azért még mindig maradt a tarsolyunkban.

A világ tetejére kalauzoljuk most el, kedves olvasó. No nem a Csomo-
lungma magas csúcsára, amelyet Klein Dávid ostromol kitartóan: 

egy fizikai értelemben nem annyira, más szempontokból viszont sokkal 
magasabb pontra.

Egy New Yorki-i felhőkarcoló tetőapartmanjában kifogástalan öltöze-
tű, őszes halántékú úr futott át épp néhány fontos üzleti levelet az ébenfa 
asztalra fektetett laptopon, amikor alázatos titkára jelentette, hogy Mr. 
McKagan megérkezett. A férfi intett, hogy fogadja őt.

– Mr. Koslowsky – üdvözölte őt tisztelettel teljes főhajtással az ajtón 
belépő fiatalember.

– Jöjjön, fiatal barátom – invitálta őt Koslowsky mosolyogva. – Foglal-
jon helyet! Parancsol egy italt?

– Ír whiskeyt, köszönöm. Egy kis vízzel, ha kérhetem.
– Hát persze – bólintott az öreg, és intett a titkárnak, aki a rejtett bár-

szekrényhez lépett, és töltött mindkét férfi számára, hogy aztán diszkré-
ten távozzon.

Koslowsky és vendége kényelmesen elhelyezkedett egy-egy hatalmas 
bőrfotelben.

– Azt már nyilván sejti, hogy a referenciamunkája kifogástalan – 
kezdte Koslowsky, és szinte meg sem várta, hogy McKagan bólintson. 
– Tudja, barátom, mi kizárólag a Harvard végzősei közül válogatunk, de 
nem olvasom el valamennyi szakdolgozatot. A titkárom legfeljebb kettőt 
ajánlhat, de így is úgy érzem, hogy túl sok időt fecsérlek olvasgatásra. 
Viszont amikor a magáéba belepillantottam, hát… Feltételezem, a téma-
vezetője is sokra értékelte.

– Őszintén szólva, Mr. Koslowsky, alig találtam rá témavezetőt. Hár-
man is elutasítottak. Az utolsó, ha jól emlékszem, perverz, megalomániás 
elmebetegnek nevezett, és ki akart rúgatni az egyetemről.
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– És ma már kutyapiszkot lapátol New Jerseyben egy sintértelepen – 
mosolyodott el Koslowsky.

– Hogyan?
– Nos Mr. McKagan, gondolhatja, hogy mindezekről természetesen 

már értesültünk, csak kíváncsi voltam, ön hogyan élte meg mindezt. 
Egyébként mindhármukat likvidáltuk, nem méltóak arra, hogy a Har-
vardon tanítsanak. De visszatérve a szakdolgozatára: amint belepillantot-
tam, tudtam, hogy az ötlet működik, és nem szabad sajnálnom a pénzt a 
finanszírozásra.

– Nagyon köszönöm, Mr. Koslowsky.
– Nem tartozik köszönettel, hiszen végtére is egy rakás pénzt keresett 

nekünk, és ez csak a kezdet. Természetesen ön mától a cég munkatársa 
korlátlan bankszámla-hozzáféréssel, és persze az igazgatótanács tagja. 
Pihenjen egyet, és egy hónap múlva várjuk. Hová tervez elutazni?

– A jó öreg Kubába.
– Nagy ravasz maga, barátom. Lefogadom, hogy valami üzletre ké-

szül. Kuba az amerikai üzletemberek számára most a lehetőségek földje.
– Elismerem, van néhány tervem.
– Azért szánjon időt a pihenésre! Szükség lesz az erejére, ha visszajön.
– Biztosíthatom, hogy a maximumot fogom nyújtani.
– Efelől nincs kétségem. De kérem, mielőtt elválnánk, meséljen ne-

kem egy kicsit erről az egészről! Ez volt eddig a legjobb világméretű ösz-
szeesküvés, amelyet az én tudtommal szerveztek. Mi volt az alapötlet?

– Nos, én valójában csupán azt a jó öreg bölcseletet vettem elő, amely 
szerint zavarosban könnyű halászni. Amikor láttam, hogy az ukrán vá-
lás miatt kivetett embargó hogy legyengíti az oroszokat, arra gondoltam, 
hogy meg lehet menteni a kétségtelenül válságba jutott amerikai gazda-
ságot. Ez a szíriai háború kapóra jött. Egy gyermekkori barátom szülei, 
akiknek Texasban vannak olajérdekeltségeik, régi jó kapcsolatot ápolnak 
a szaúdi királysággal. Jól jött nekik, hogy tehetnek egy szívességet, ami-
nek majd megkérik az árát, és nem volt nehéz Rijádot meggyőzni, hogy 
kezdjen el iszlamista szervezeteket pénzelni. Azt, persze, a szaúdiak is jól 
tudták, kétséges, hogy a végén rátehetik-e a kezüket a szíriai olajra, de a 
zűrzavar jól jött nekik is. A háború elől menekülő tömeg lépéselőnybe 
hozta őket az európai országokkal folytatott tárgyalásokon.
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– Az iszlamista terror az ön ötlete volt?
– Nem, ez – hogy úgy mondjam – lehetőségként ott volt a rendszer-

ben. Az emberkereskedő hálózatok felépítése viszont az én kezdeménye-
zésemre történt.

– És ezzel máris keresett nekünk egy halom pénzt. Kiváló ötlet volt, 
hogy nem csak autókat, fegyvereket és felszerelést adtunk el az ember-
kereskedőknek, de százalékot is szedtünk tőlük. Ehhez külön gratulálok.

– Nagyon köszönöm. És mit szólt ahhoz, hogy a szervkereskedelmet 
is rákapcsoltunk a rendszerre?

– Zseniális, barátom! A világszerte izgalomba hozott menekültek 
pénzzé teszik mindenüket, majd befizetik azoknak az emberkereskedők-
nek, akik visszafizetik a jó részét nekünk. A szerencsétlenebbje fillérekért 
adja el nekünk a veséjét, néha a retináját is, ebből emberkereskedőket 
fizetnek, akik visszafizetnek nekünk, miközben mi a szerveket százszoros 
áron adjuk el a nyugati világban. Amikor a tervnek ezt a részét olvastam, 
örömömben felbontottam egy ötvenéves armagnaci brandyt.

– Kiváló választás, uram!
– Maga egy géniusz, fiatal barátom. Amíg Európa el van foglalva a 

terrorcselekményekkel, a határvédelemmel és a tagországok kritikájával, 
addig mi simán lenyomjuk a torukon a szabadkereskedelmi egyezményt, 
amivel gyakorlatilag már meg is vettük az öreg kontinenst. És ezzel két-
szeresen megerősödünk Kínával szemben: a jobb gazdaságunknak kö-
szönhetően nem kell nekik még több állampapírt eladnunk, ráadásul Pe-
king foghatja a fejét az európai befektetései miatt. Nagyon jó ötlet volt a 
civil szervezeteket pénzelni, növeli a zűrzavart.

– Köszönöm uram, bár ez valójában régi gyakorlat.
– Csak ne szerénykedjék! Véleményem szerint Nobel-díjat érdemelne 

azért, ahogy a törököket beleszervezte az ügybe.
– Könnyű dolgom volt, Mr. Koslowsky. Erdogan elnök úr azonnal 

meglátta a lehetőséget az ügyben. Tulajdonképpen még tanultam is tőle. 
Irdatlan pénzeket kért az uniótól, hogy a menekülteket ne engedje ki a 
török határon, de azt szabta feltételül, hogy a török állampolgárok meg-
kapják a vízummentes beutazás lehetőségét Európába. Ez mostanáig nem 
sikerült neki, de ha majd mégis, kétszeresen nyer majd az üzleten: semmi 
akadálya nem lesz annak, hogy drága pénzért állami szinten hamisítsa-
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nak török papírokat a menekülteknek. Természetesen amennyiben ez 
összejön, százalékot fizet nekünk, hiszen mégis nekünk köszönheti ezt 
a virágzó üzletet.

– Azt mondja még meg, kérem, hogy jutott eszébe a Vatikánt is be-
vonni?

– A legnagyobb bázisú vallás még mindig a kereszténység, és hát a 
Vatikán elég jól szervezett cég. Csak létre kellett hoznom az Illumináltak 
Társaságát, ezek beépültek mindenhová, a szálak pedig a végén az én ke-
zemben futottak össze. Ment, mint a karikacsapás.

– Gratulálok! És már tényleg csak egy kérdés: az az ötlet, hogy az egé-
szet a bibliahamisítás köré szervezze, az honnan jött?

– Őszintén szólva ez számomra is különös. Tavalyelőtt egy konferencia 
miatt töltöttem néhány napot Budapesten. Egyik délután a szálloda halljá-
ban várakoztam egy ismerősömre, és akkor mellém ült egy fura öregasz-
szony. A kezembe nyomott egy magyar nyelvű Bibliát, és amúgy hibátlan 
középnyugati dialektusban arról beszélt, hogy félre van fordítva benne pár 
dolog, és micsoda katasztrófa lenne, ha minden Bibliából eltűnne az erede-
ti fordítás. Azt hiszem, akkor született meg a fejemben a gondolat…

 – Anna – ismételte meg döbbenten a friedrichshaini Volkspark me-
sekútjánál Leandró.

– Persze, hogy Anna – lépett elő a klasszicista oszlopsor mögül Róza 
néni a lányt kézen fogva vezetve. Ami azt illeti, Róza néni meglehetősen 
meglepte hőseinket, mert ezúttal Róza néninek nézett ki, ami miatt az 
első pillanatban nem is akarták felismerni. Az idős hölgy hozzátette: – 
Azt hiszem, öregszem. Tudjátok ti, mennyire kellett rohannom ezzel a 
lánnyal, hogy még előttetek ideérjek az Alexanderplatzról? Olyan esze-
veszetten elrohantatok.

– A cetli miatt – emelte fel Dzsúlió a papírdarabot.
– Tudom – bólintott Róza néni.
– Milyen cetli? – érdeklődött Szvetlana.
– Hát nem te írtad? – görbült le Dzsúlió szája.
– Én? – pattogott Szvetlana, és felmutatott egy másik papírost. – Hi-

szen te írtál nekem.
Mindketten Róza nénire néztek, aki beismerően bólogatni és hado-

nászni kezdett.



192

– Jól van, jól van, én voltam. Valahogy össze kellett hoznom benne-
teket, magatoktól nem ment volna. Bonyolultabbak vagytok mint egy 
Shakespeare-vígjáték. Inkább csókoljátok már meg egymást!

Szvetlana és Dzsúlió egymásra nézett, a férfi lassan közelíteni kezdett 
a nő felé, kissé bátortalanul előre hajolt, mire Szvetlana gondolt egyet, 
megragadta Dzsúlió tarkóját, magához rántotta, és hevesen szájon csó-
kolta. Dzsúlió érezni vélte, ahogy – mint kedvenc gyermekkori rajzfilm-
jeiben – madárkák koszorúja kezd keringeni és csivitelni a feje körül.

– Na, ezzel megvolnánk, már csak a ti ügyeteket kell rendbe raknunk 
madárkáim – nézett Róza néni Annára és Leandróra. – Essünk túl rajta, 
szívesen hazamennék már. Nagyon sok idő telt el azóta, hogy azt a Bibliát 
odaadtam annak a fickónak a szállodában.

– Milyen ipsének? – kérdezték azok ketten egyszerre.
– Mindegy, hagyjuk – legyintett Róza néni. – Ti nem csókoljátok meg 

egymást?
A kérdezettek elbizonytalanodtak.
– Tulajdonképpen hol voltál te mostanáig? – kérdezte Anna.
– Sok időt és energiát fektettem abba, hogy valahogy elrontsam az 

életemet. Ez nagyon elfoglal ám egy embert.
– Ühüm – bólogatott Anna.
– És te?
– Én felhagytam a fotózással. Tolmácsként, fordítóként dolgozom, és 

tanítok is. Volt egy nehéz korszakom, amelyben azt hittem, hogy meg-
világosodtam, de szerencsére elmúlt. Meg egy másik, amikor megismer-
kedtem egy görög istennel, aki már az első estén megpróbált rábeszélni 
hogy szerepeljek a lábfejfetisisztáknak készülő szexfilmjeiben, de szeren-
csére római köménnyel készült ételt rendelt magának vacsorára, amit 
utálok, így nem szédültem meg a sármjától, és gyorsan leléptem.

Nagy, súlyos csend következett. Leandró törte meg.
– Eszedbe jutottam… ez alatt… bármikor?
– És én neked? – vágott vissza Anna.
Leandró lehajtotta a fejét.
– Olyan sokszor – lehelte –, hogy szerintem a gyerekeim is inkább rád 

hasonlítanak, mint az anyjukra.
– Akkor hát te nős vagy?



193

– Hát ha annak lehet nevezni, hogy a család a belvárosban lakik, én 
meg Újpesten, akkor igen.

– Elég ebből – vágott közbe Róza néni. – Komolyan mondom, ha ilye-
nekre lenne bízva a világ, már rég kihaltunk volna. Majd elválik, ti meg 
éltek boldogan. Mire vársz, fogd meg a kezét!

De ekkorra Leandrón végre felülkerekedett a férfitermészet, szenvedé-
lyesen átölelte Annát, akár egy tangótáncos, bedöntötte, és forrón meg-
csókolta. Anna úgy érezte, nem volt hiába a több mint húsz év várakozás.

– És most? – kérdezte Leandró.
– Most úgy lesz, mint minden rendes családban – magyarázta Róza 

néni. – Szépen hazamegyünk Madarasra, és egybekeltek, mégpedig ket-
tős esküvővel.

Sándor atya alig várja, még sose csinált ilyet, pedig már negyven éve 
plébános. Na, tessék beszállni!

Mire hőseink megkérdezhették volna, hogy mibe, a park kerítésén túl 
már fel is tűnt Dzsoko bácsi konvoja, az autók bekanyarodtak, és szépen 
leparkoltak az olasz étterem felőli oldalon. A szerelmesek kiandalogtak, 
beszálltak a járművekbe. Róza néni visszapillantott még egyszer a me-
sekút figuráira, és annyit sóhajtott, mielőtt ő is bekászálódott volna egy 
hátsó ülésre:

– Édes, jó Istenem! Gyereknépség – bolond népség.



194

Ötödik intermezzo 
Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalau-
zolja az olvasót. Ez a különleges atmoszférájú zárt tér ad otthont annak a beszélgetésnek, 
ami a homály utolsó ködpamatát is elhessenti az eddig megválaszolatlan titkokról. Ámde 
mindehhez az is kell, hogy megtudjuk, mi történt ugyanebben az időben Kelebia mellett a 
magyar–szerb határon. Olvassák végig ezt a részt is, és meg fogják tudni.

Az eseményeket követő hét első szerdáján – ami kis híján egy verő-
fényes keddi napra esett – Tikvanek Rezső, a Magyar Nyilvános 

Szolgálat címzetes hadnagya nemzetbiztonságot érintően fontos ügyben 
nyitott be a magyar Parlament VIP-címkével ellátott férfi vizeldéjébe. A 
protokoll szerint itt kellett találkoznia a miniszterelnökkel, hogy átad-
hassa neki a német kancellárasszony szigorúan titkos üzenetét.

A hadnagy nem először járt a Parlamentben, de most először érte az a 
megtiszteltetés, hogy a VIP- vizeldében csorgathatott, ráadásul a magyar 
viszonylatban legrangosabb személyiség táraságában.

– Másfél percem van, úgyhogy csapjunk ostorral a dolgok hasa alá 
– mondta a miniszterelnök, miközben a falnak fordulva, elmélyülten te-
vékenykedett.

Tikvanek hadnagy egy határozott rándítással lehúzta a saját sliccét és 
odaállt az enyhe terpeszben összpontosító leader mellé.

– Szóbeli üzenetet hoztam a legis-legmagasabb német köröktől – 
mondta.

– Angélától? – kérdezte a miniszterelnök oda se nézve. – Hogy van a 
vén csataló? Rosszalkodik még a dereka, vagy használt a vietnámi tigris-
tapasz, amit a múltkor adtam neki?

– Erről nincs tudomásom, viszont meghagyta, hogy szó szerint to-
vábbítsam önnek a következőket: a német fociválogatott éjjel-nappal a 
stoprúgást gyakorolja!

A miniszterelnök megdermedt egy pillanatra, és egy apró, szabad 
szemmel szinte nem is látható görcs futott végig a keze szárán. Ez éppen 
elég volt ahhoz, hogy levizelje a türkmén miniszterelnöktől kapott tulok-
bőr cipőjének orrát, de ezt mintha észre sem vette volna. A hír, hogy a 
német fociválogatott éjt nappallá téve a stoprúgást gyakorolja, előhozott 
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belőle egy kedves, gyerekkori emléket. Kilencéves lehetett, amikor elő-
ször futhatott ki az alcsúti libalegelőre, szabályos stoplis cipőben, hogy 
részt vegyen élete első fociedzésén. A tréner, egy öreg, alkoholista párt-
katona – Dobordáni bácsi – nem értett sem a technikához, sem a takti-
kához, de ifjú éveiben kapus volt a megye hétben, és ebben a pozícióban 
legtöbbször ugyebár stoprúgással szokás játékba hozni a lasztit. A keze 
alá adott kölkökkel értelemszerűen ezt gyakoroltatta, aminek következ-
tében a későbbi miniszterelnök stoprúgás szakértővé vált.

A hadnagy szavai azon a történelmi napon előhozták régen belepett 
emlékei közül a frissen kaszált fű közé vegyülő birkabogyók illatát, ami-
től teljesen elérzékenyült. Ha volt is valamilyen titkos megállapodás köz-
te és Angela asszony között, azt ettől az emléktolulástól teljesen elfelej-
tette. Egy kicsit még a dac is föltámadt benne, hogy az anyjuk teremtését 
a németeknek, ha ilyen elánnal gyakorolják a stoprúgást, annak biztosan 
valamilyen hátsó szándék az oka. Lehet, hogy a FIFA be fogja vezetni a 
stoprúgásból lövendő tizenegyeseket? Ezen tűnődött, miközben a pim-
pellőjét kirázogatta, közben meg arra gondolt, ám legyen: ha a németek 
ráálltak a stoprúgásokra, mi magyarok még jobban ki fogjuk szélesíteni 
már eddig sem éppen keskeny stadionépítésű programunkat! Pazar ját-
szótere lesz a Vasasnak, az MTK-nak, a Honvédnek és természetesen a 
Stadlernek, mert a miniszterelnök legtitkosabb terve az volt, hogy állami 
kézbe veteti a becsődölt vállalkozó parlagon heverő, rozsdaette létesít-
ményét. De erről nem beszélt senkinek. Maradjon meglepetés a követke-
ző választási ciklusig, mert azt megelőzően egy ilyen téma kampányfo-
gásnak sem utolsó.

Később, amikor Tikvaneket egy Puskás Akadémia mezzel kitessékelte 
az irodájából, és rájött, hogy patagóniai kereskedelmi delegációig még 
van néhány szabad perce, szórakozásból belelapozott abba a Bibliába, 
amit a koalíciós partner iránti tisztelet jeléül tartott az asztalán. Puritán 
egyszerűségű, mondhatni hagyományos kiadvány volt, és bár az ilyesmi-
vel nem illik dicsekedni, vadiúj. Úgy hozta a sors, hogy a könyv éppen 
Szent Pál apostolnak a korintusbéliekhez írt első levelénél nyílt ki, egé-
szen pontosan a tizedik fejezeténél. A miniszterelnök szórakozottan be-
leolvasott az előtte föltárulkozó sorokba: „…atyáink mindnyájan a felhő 
alatt voltak és mindnyájan a tengeren mentek át, de ez akkor volt, most 
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meg most van. Építsetek kerítést országotok köré, hogy megóvjátok azo-
kat, akik megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben, azoktól, 
akik ezt nem szándékozzák megtenni.”

A miniszterelnök összecsapta a Bibliát, hogy csak úgy csattant. Rajta 
kívül nem volt senki az irodában, de mintha angyalszárnyak suhogását 
hallotta volna.

– Ez az! – suttogta. – Kerítést fogunk építeni!
Nagyjából ezzel egy időben Gyökös őrmester és Rideg zászlós Kelebia 

határában, a szerb határtól egy parasztköpésnyire lefékezte a szolgálati 
Nivát, amelyben rajtuk kívül egy rosszarcú alak üldögélt. Szakasztott úgy 
nézett ki, mintha egy Goya képről mászott volna le, amit a mester legelbo-
rultabb elmeállapotában vetett vászonra. Ez az alak bizony nem volt más, 
mint régi ismerősünk, a nagy és elvetemült konspirátor képében megismert 
Juan Augustín Fernandez, akinek bár a bűnlajstroma leért volna Kunma-
darastól Ausztráliáig, egy titkos megállapodás keretében – amelyet a Bibliát 
ért elvtelen támadás miatt jócskán szégyenkező vatikáni csúcsvezetés kötött 
az Európai Unió hivatalos bűnüldöző szerveivel –, a magyar hatóságnak ki 
kellett őt utasítania az ország és ezzel együtt az Unió területéről.

A szerb oldalon három szerb napszámosnak álcázott vatikáni titkos-
rendőr élesre fent kukoricakapával a kezében várta a fogoly érkezését, 
hogy szakszerűen ártalmatlanná tehessék, majd pedig diszkréten elszál-
líthassák azokba a régóta használaton kívül lévő, befalazott földalatti val-
latótermekbe, amelyeket legutóbb a XIV. században vettek igénybe poli-
tikai célokra.

Az Olvasó bizonyára ebből már kikövetkeztethette, hogy Fernandeztől a 
Vatikán olyan információkat várt, amelyek sem ennek a könyvnek a lapjain, 
sem másutt nem hangoztak el, de a számításokba egy kis hiba csúszott.

Az történt ugyanis, hogy miközben a két rendőr a határ felé fuvarozta 
a foglyot, ékes magyarsággal olyan dolgokról fecsegtek, amelyekről meg 
voltak győződve, hogy Fernandez számára érthetetlenek. Így például 
Gyökös őrmester kikotyogta, hogy itt van a közelben Rózsa Sándor ma 
is ép alagútja, amely Kelebiától majdnem a Szerbiában lévő Bajmokig 
kacskaringózik a föld alatt.

– Ha ennek a fazonnak lenne róla tudomása, csak berohanna abba a 
bodzabokorba – mutatott a zöld dzsumbujra az őrmester –, és egyetlen 
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ugrással lent teremne a mélyben, ahol aztán bottal üthetnék a nyomát. 
Ha az a két félnótás, hogy is hívják őket?

– Tóth meg Bodzai – segítette ki Rideg zászlós.
– Ahogy mondod! Ha ez a két balfék tudott volna erről a járatról, a fél 

Afrikát becsempészhették volna az országba.
– De ez most már a múlt – bólintott Rideg zászlós. – Holnap jön a 

buldózer, és betemeti a lyukat. Fő a biztonság.
Eztán már nem is beszéltek többet, ám Fernandez számára ez untig 

elég volt, mert a Budapestre tartó repülőútján – merő kíváncsiságból – 
végighallgatott egy YouTube-os magyar nyelvtanfolyamot, úgyhogy az 
őrei beszédéből megértett néhány szót. Tudta például mi az, hogy „alag-
út”, meg hogy „föld alatt”, mert ez a foglalkozásához illő szakzsargon 
részét képezte, a többit pedig a két rendőr fejmozdulataiból illesztette 
hozzá.

Így amikor kitessékelték a járműből, és intettek neki, hogy tessék 
szíves lenni és átgyalogolni a szomszéd országba, Fernandez elegánsan 
fölcsippentette bokáig érő kámzsáját, és mint a vörös hasú üregi nyúl, 
meglódult a rekettyés irányába.

A rendőrök először lemerevedtek a döbbenettől, és amikor végre föl-
fogták, hogy a fogoly a Rózsa Sándor-féle betyáralagút felé törekszik, már 
késő volt. Juan Augustín Fernandez, megtorpant a zöld fal előtt, lábával 
kicsit belepiszkált a levélrengetegbe, és amikor megtalálta, amit keresett, 
szembefordult az üldözőivel. Annyit kiáltott csak oda nekik eléggé tűr-
hető magyarsággal:

– Meg talalkozunk – aztán egy lépést tett hátrafelé, és elnyelte az a 
mélység, ahová jelképesen mindig is beletartozott.

Soha többé nem hallott róla senki.
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