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I. rész:
AZ IDŐZÍTETT BOMBA
A keskeny szegedi utcácska lámpái pislákolni kezdtek, majd kialudtak.
Egy pillanat alatt sötétbe borult a sikátor. Csak a hold és a házakban
világító lámpák fénye adott némi támpontot arra, hogy a lány merre
folytassa az utat. Úgy látszott hogy csak az utcai lámpákban volt valami
zárlat, mert a lakásokból továbbra is fény szűrődött ki. A lány nem látszott
ijedtnek, bár magányos és fiatal volt. Mögötte három férfi közeledett.
Nyugodt járással haladt tovább az utca vége felé. Nem így a mögötte jövő
három alak, akik megszaporázták a lépteiket.
A nő megállt és megfordult a félhomályban, hogy megnézze, mit
akarnak a közeledő férfiak. Azok lelassították a lépteiket, mikor mellé
értek, majd lassan körbevették.
–Nemde ilyenkor már az ágyban lenne a helyed! – szólalt meg az egyik,
akinek reszelős hangja felől cigaretta és kocsmabűz áradt. Társai halkan
nevettek, míg a beszélő folytatta: –Szívesen hazakísérnénk, nehogy bajod
essék! – a két másik erre hangos röhögésben tört ki.
–Köszönöm, de nincs szükségem kíséretre – válaszolt a lány nyugodt
hangon. A három férfi meglepetten tapasztalta, hogy nincs a hangjában
semmi félelem. – Talán inkább nektek lenne szükségetek segítségre –
folytatta, majd ahogy felemelte a kezét, a csuklója mellől fény áradt ki a
közeledők felé.
–Mi ez? – hördültek fel azok, majd kisvártatva ordítani kezdtek, miközben
a ruhájuk enyhén felizzott és megégette a bőrüket. Azután, ahogy az égető
érzés elmúlt és a lány elsétált mellettük, abbahagyták a kiabálást. Zihálva
próbálták összeszedni magukat, miközben az utcai lámpák pislákolva újra
életre keltek. Már nem a lányt figyelték, hanem döbbenten meredtek
egymásra a félhomályban: anyaszült meztelenek voltak: mintha a ruháik
semmivé lettek volna. A zajra ekkor már itt-ott kitárultak az ablakok is.
Egy idős hölgy felháborodva jegyezte meg:
–Szégyelljék magukat, perverz disznók! – és már indult is, hogy kihívja a
rendőrséget. Nem így a szomszédasszonya, aki kényelmesen elhelyezkedett
az ablakban, majd a menekülő férfiakat bámulva így sóhajtott:
–Mint a régi szép időkben!
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Augusztus 4, hétfő, Szentes
Hajnal volt. Oszkár óvatosan jött ki a szobájából. A mai nap volt az
albérleti díj fizetésének ideje, de mivel a zsebében jelenleg csak néhány
euró volt, megpróbálta észrevétlenül elhagyni a lakást. Bízott benne, hogy a
vén boszorkány – a barátaival csak így nevezték – nem ébredt még fel. Az
átkozott parketta viszont annál inkább recsegett, tiltakozván az augusztusi
meleg és a korai zaklatás miatt. Lábujjhegyen, kicsit előredőlt
testhelyzetben közelítette meg az ajtót, de az idős hölgy ajtaja előtt kellett
elmennie. A másfél szobás negyedik emeleti panellakásból ő a félszobát
bérelte. Özvegy Rozsomák Erzsébet – a főbérlő – bitorolta a nagyobbik
szobát. Rendszeresen teljes hangerővel hallgatta a TV-jét, mert állítólag
nagyot hallott.
Érdekes módon most a parketta halk reccsenése után rögtön kicsapódott
az ajtaja. Oszkár a váratlan támadástól felegyenesedett, majd szembe
fordult az idős hölggyel, aki kócosan, táskás szemekkel és hálóköntösben
közelített felé. Félig nyitott szájából enyhe fokhagymaszag áradt és a
sebtében bekapott protézis felső része most lecsukódott. Oszkárnak
önkéntelenül is a pár nappal ezelőtt látott horrorfilm jutott az eszébe, majd
ösztönösen hátrálni kezdett.
Ez hiba volt. A boszorkány gyanút fogott. Visszaigazította a protézisét,
majd egy rekedt varjúra emlékeztető hangon megszólalt:
–Hová, hová ilyen korán, fiatalúr?
–Éééppen a bankba indultam..
–Reggel hatkor? Melyik bank nyit reggel hatkor?
–Háát előtte még megreggelizek…
–Ugye nem felejtkezett meg az albérleti díjról? A múlt hónapban is két
napot kellett várnom, pedig úgy egyeztünk meg, hogy legkésőbb
negyedikén fizet – rikácsolta. Ekkor, hogy a hatást fokozza (bár
valószínűleg akaratlanul) böffentett egyet, minek következményeképpen
erős fokhagymaszag terjedt szét az előszobában. Oszkár gyomra
reggelenként amúgy is rendetlenkedett, s most enyhe hányinger fogta el.
–Igen, de..
–Én szeretem a megbízható embereket! A múltkor már figyelmeztettem,
hogy nem tolerálom a késést! Ha ma estig nem fizet, keressen másik
albérletet! – özvegy Rozsomák Erzsébet fenyegetően felé emelte csontos
mutatóujját. A szája nyitva maradt, miközben a felső fogsora ismét
lecsapódott. Oszkár hátán végigfutott a hideg. Elgondolkodott rajta, hogy
hajléktalannak kellene inkább lennie. Egyre kevésbé állhatta ezt a vén
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szipirtyót, aki azt is alig akarta megengedni, hogy egy-egy barátot néha
felvigyen a szobájába. Barátnőről aztán végképp szó sem eshetett. Egyetlen
mentsége volt csak: az igen alacsony albérleti díj.
Pólóban, kopott farmerjében baktatott hát le a lépcsőn, de mégis
megkönnyebbült, hogy legalább ideiglenesen megszabadult a fokhagymától
bűzlő boszorkánytól. Huszonöt éves volt. Három éve munkanélküli, aki
alkalmi munkákból próbált megélni. Gépészmérnöki diplomájára sehol sem
tartottak igényt szakmai tapasztalat nélkül.
Szentes város utcáin kicsi volt a forgalom ezen a felhőtlen augusztusi
reggelen. A SMÁR1 üzletlánc boltja már kinyitott, de a vásárlók többnyire
még várattak magukra. Néhány idős néni pár maroknyi zöldséget pakolt ki
a bolt előtti utca járdája mentén. Nyugdíj híján így próbáltak meg némi
bevételhez jutni. Oszkár elfordította a tekintetét. Nem szerette ezt a
nyomorúságos látványt. Nem szeretett szembesülni vele, hogy a városok
lakosságának nagy része éhezik itt Európa közepén és inkább némi
segélyen tengetik életüket, mintsem kiköltözzenek az egyre ígéretesebb
falvakba. Ebben Oszkár sem volt kivétel. Túlságosan megszokta a városi
életet, semhogy visszamenjen oda, ahonnan származott. Szülei házához
jelentős telek tartozott, ahol mindig elkélt a munkáskéz. Ő azonban
ódzkodott ettől. Még akkor is, ha itt sokkal rosszabbul élt és itt is el kellett
vállalnia néha fizikai munkát. Talán a barátaihoz ragaszkodott ennyire?
Maga sem tudta igazán megmagyarázni.
A belváros felé indult, miközben kifújta az orrát, mert ebben az allergiás
időszakban eléggé facsargatta a parlagfű. Hiába szedte a gyógyszert.
Mintha ez az átkozott növény jobban alkalmazkodott volna az
orvostudomány legújabb vívmányaihoz, mint a kutatók eredményei hozzá.
Ideje, hogy ismét elnézzen a munkaügyi központba, na meg új
albérletre is szüksége lesz valószínűleg. Kérdés, hogy talál-e még ilyen
olcsót máshol. Útközben észrevette az egyik barátját, aki a közeli
építkezéshez sietett.
–Szia, Józsi! Munkába? – köszöntötte Oszkár.
–Helló Oszi! Ebben a melegben nem nagyon vágyom rá, gondolhatod –
kezet fogtak. A férfi vele egyidős volt, de jóval erősebb alkat.
–Inkább dolgoznék most, mintsem segélyen éljek!
–Lesz majd ennél jobb is, hidd el! Csak ki kell várni! Miután nem bírtad
felemelni a cementes zsákot, a főnök nem akart tovább foglalkoztatni.
–Nem lehet mindenki olyan erős! – sóhajtotta Oszkár, jóllehet nem az
erejével volt gond, csak a dereka rosszalkodott olykor. – De a
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kitartásommal nem lehetett baja! – ekkor egy határozott férfikezet érzett a
vállán.
–Mi újság uraim? – Belenagy Sándor építésvezető volt az. Nagybajuszú
pocakos, pirospozsgás ember. Nyílt tekintetű férfi, aki mindig kimondja,
ami a szívén van. Kezet fogott mindkettőjükkel.
–Na, Oszkár, találtál már neked való állást?
–Reménytelen! – legyintett a fiú. Sándor közben kifújta az orrát, majd még
az ujjával is belepiszkált, mert valami nem akart kijönni. Végülis talált
valamit, amit aztán nagy élvezettel pöckölt az úttestre.
–Sose bánd öcsém! Na, mi meg megyünk, mert kezdődik a műszak! – ezzel
ott is hagyták. Oszkár tulajdonképpen hálás volt, hogy Sándor búcsúzóul
nem akart vele kezet fogni. Tovább indult hát a belváros felé.
Útközben betért egy pékségbe – az egyetlen volt, ami meg tudott
maradni a bevásárlóközpontok mellett – és úgy menet közben rágcsálta azt
a sóskiflit, amit reggelire vett.
Az utcán főleg kerékpárral közlekedtek az emberek. Benzines autóra
szinte senkinek nem futotta már. Na nem az autók ára miatt, hiszen ma már
szinte fizettek az embernek, hogy elvigyen egy-egy benzinnel működő
használt autót, hanem inkább az egekbe kúszó benzinárak miatt. Az itt-ott
felbukkanó elektromos kisautók viszont ugyanúgy csodaszámba mentek,
mint a benzinesek. Ezek viszont a borsos áruk miatt. A járókelők szinte
megálltak, hogy megcsodálják őket, s a bennük ülő, valószínűleg
dúsgazdag tulajdonosokat. Némelyik alig múlhatott tizennyolc éves.
Oszkár előtt egy barnahajú fiatal hölgy haladt. Karcsú alakja magára
vonta a tekintetét. A nő egy zsebkendőt vett elő. Megszokott látvány volt ez
egy ilyen melegnek induló augusztusi délelőttön, mikor a kiirthatatlannak
bizonyult parlagfű csak úgy ontotta magából tüsszögésre ingerlő pollenjeit.
Ám a hölgy zsebkendőjével együtt a pénztárcája is előkerült, ami azonmód
huppant is a földön anélkül, hogy észrevette volna.
Oszkár sietősen lépett hármat, majd felvette a pénztárcát. Egy pillanatig
átfutott az agyán, hogy milyen jól jönne pár euró a lakbérhez, de aztán
elhessegette magától a kísértést. A lelkiismerete legalább legyen tiszta. Ezt
az egyet nem vehették el tőle. Miután némileg tanakodott magában, hogy a
megszólításnak melyik formáját válassza, a hölgy után kiáltott:
–Ne haragudj! Ezt elvesztetted! – hátulnézetből azt gondolván, hogy a nő
fiatalabb nála. Ám mikor az megfordult, látta, hogy idősebb, mint gondolta,
s kicsit zavarba jött.
–Bocsásson meg! Ez kiesett a táskájából – egy bizonytalan mozdulattal a
mosolygó nő felé nyújtotta a tárcát. Az arca kifejezetten szép volt. Egy
pillanatig fogva tartotta a férfi tekintetét.
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–Köszönöm! Nagyon kedves – mondta a hölgy. Volt benne valami furcsa.
Nem a gondozott barna haja, nem az élénk kék szemei, sőt még az
öltözködése sem. Az arca volt érdekes. Látszott rajta, hogy nem fiatal, de
idős sem volt. Mintha a kortalanság jelent meg volna benne, egészen
zavarba ejtő módon. Nem volt kisminkelve, de sehol egy ránc, sehol egy
hiba az arcbőrén. Mintha csak egy felnőtt babával állt volna szemben, aki
összességében gyönyörű volt.
–Nnnagyon szívesen – válaszolta még mindig egy kicsit szórakozottan.
–Tudja, a legtöbben fogták volna és elteszik – mondta a nő.
–Nem hinném! – csóválta meg a fejét Oszkár. – Ha én nem viszem ön után,
megtette volna más.
–Még egyszer fogadja köszönetemet – hálálkodott a hölgy. Majd eltette a
pénztárcáját és a kendőjét, s tovább sietett.
–Nincs mit – felelte Oszkár, ám ezt a távozó idegen már valószínűleg nem
hallotta.
Oszkárnak szinte már a megszokott hó eleji programja volt a
Munkaügyi Központ meglátogatása. Ahogy szokott, most is korán érkezett.
Még nyitás előtt. A portás összehúzta a szemöldökét, mikor meglátta és
természetesen nem engedte be. A dolognak azért megvolt az az előnye,
hogy ő volt az első. Más dolga amúgy sem lévén, várakozott. Közben
érkeztek mások is és a sor mögötte kezdett növekedni. A régebb óta
munkanélküliek korábban, míg a tapasztalatlanabbak később jöttek. A
hónap elején a korán reggel több lehetőséget tartogatott. Ezt Oszkár ugyan
nem magától tudta, de a több havi ide mászkálás mégis csak jelentett némi
tapasztalatot. Néhány elszántabb fickó már napilappal a kezében jött és már
a sorban az álláshirdetéseket kezdte böngészni. A kínálat pedig elég gyenge
volt. Az újságnak azonban meg volt még az az előnye, hogy ebben a
rekkenő hőségben az ember legyezgethette vele magát. A Munkaügyi
Központ nem volt klimatizálva.
Végre kinyílt az ajtó és elindulhattak befelé. A sorszám osztó
automatának annyi előnye volt, hogy legalább nem kellett tülekedni. A
számok logikája ugyan nem volt könnyen megfejthető. Oszkár elsőként
érkezett, de a 223-as sorszámot kapta. A kis cédulán a következő felirattal:
Várakozók száma: 0
Előjelzett várakozási idő: 0 perc.
Kérjük, figyelje a kijelzőt!
Jó lehet itt dolgozni – gondolta Oszkár. Munkanélküli mindig van és
lesz. Ez egy egészen biztos állás. Ritkaság a mai világban. Kevés olyan
foglalkozás volt, ami biztos elhelyezkedési lehetőséget nyújtott volna. Az
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egyes szakmáknak csak akkor volt értelme, ha az ember rendelkezett
valamilyen tőkével, hiszen a szerszámok beszerzése nem kis összegre
rúgott. Elhelyezkedni egy-egy mester mellett pedig megint csak nem volt
könnyű dolog. Talán orvosnak kellett volna mennie. Abból mindig hiány
van. Persze Oszkár sosem volt jó tanuló. Esélye sem volt rá.
Felvillant a 223-as szám a kijelzőn. A 4-es ajtón kellett bemennie.
Kellemes kinézetű fiatal hölgy fogadta. Precíz Antalné – jelezte a kis tábla
a barna íróasztalon. Ezek szerint már férjnél van. Ez Oszkárnak nagyon
szimpatikus volt. Kevesen mertek házasodni a mai világban. Lassan már
csak az országba érkező arabok és kínaiak, no meg persze a keresztények.
Ezeknek a csoportoknak volt is kellő számmal gyermekük, nem úgy, mint
az élettársi kapcsolatban élőknek, akik jobb esetben is csak 1-2 gyermeket
mertek bevállalni. Oszkár ebben a tekintetben konzervatív volt. Ő még
meséken nőtt fel, ezért hitt a dolgok „happy end”-jében. Mindezek miatt
hirtelen szimpátiát kezdett érezni az asztal másik oldalán ülő hölgy iránt.
Talán még egy halvány mosolyt is megengedett magának.
A nő szőkére festett haja egész eredetinek tűnt, bár barna szemöldöke
elárulta, hogy a hajszíne nem a génjeitől származik. Az is átfutott Oszkár
elméjén, hogy lehet, hogy csak a szemöldökét festette barnára, de ez még
ebben a kifacsart világban sem tűnt valószínűnek.
–Üdvözlöm! Foglaljon helyet! – mutatott az íróasztal elé helyezett puha
székre Precíz Antalné. A férfi kissé kényelmetlenül érezte magát. A hűvös
hangnem lelohasztotta arcáról a mosolyt. A reményt, amit reggel még
táplált magában, és ami eddig is éltette, léggömbökként látta kipukkadni.
Innentől már nem számított semmi jóra.
–Parázs Oszkár, ugye? – kérdezte az asszony, bár nem várt választ. Oszkár
fényképe ott volt előtte a monitoron, melyről tekintetét egy pillanatra sem
vette le.
–Sajnálom, hogy még mindig nem szolgálhatok jó hírrel. Eddig három
átképzésen is részt vett. Ó! Örülök, hogy az asztalost is elvégezte! – hosszú
ujjai fürgén jártak a billentyűkön, pedig műkörmeitől mindez lehetetlennek
tűnt. Érdekes volt, hogy minden arcmimika nélkül volt képes örülni.
–Éppen nemrég… Ó sajnálom. Ezt már betöltötték. A Csirkefeldolgozóban
is volt hely a múlt héten, de két olyan embert vettek fel, akinek már volt
gyakorlata. Azt javaslom, figyelje továbbra is az álláshirdetéseket!
Amennyiben hozzánk jön valamilyen információ, értesíteni fogjuk –
hangzott a már megszokott és némileg fásult szöveg.
–Köszönöm – motyogta Oszkár egész halkan, majd csöndesen felállt és
távozott. Nem számított jobbra. Talán mégis inkább vissza kellene térnie a
szülőfalujába – gondolta. Szülei idősek voltak és az ő segítségével talán
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egész jól megélhettek volna. Ő azonban ódzkodott attól, hogy itt hagyja a
barátnőjét, Paulát, meg a többi barátját. Nem voltak ugyan szoros
barátságok ezek, de mégis csak a világhoz való kapcsolódást jelentették
neki. Úgy érezte, ha visszaköltözik a faluba, végleg elszigeteli magát
minden lehetőségtől. Éppen ezért mindenáron a városban szeretett volna
maradni. Mintha csak itt lett volna a senki által meg nem ígért Kánaán, a
lehetőségek földje. Amilyen ingyenes átképzésen részt vehetett, arra
jelentkezett. Maradtak az építkezések, az ideiglenes fóliaházi munkák, na
meg néha egy kis közmunka. Elkeserítő. A város keltette illúzió azonban
masszívan tartotta magát.
Lógó orral lépett hát ki a Munkaügyi Központ épületéből. A mindig újra
táplált remény a megélhetés után ismét elillant egy hónapra. Nem volt
merre és hogyan tovább. Csak kilátástalanság. Még csak esélye sincs rá,
hogy kifizesse az albérletet. Vajon melyik barátja fogja befogadni, vagy ki
fog neki pénz kölcsönözni? Erre a lejtőre nem szeretett volna rálépni.
Amint ezen elmélkedett, az utca másik végében ismerős nőt pillantott
meg. Ettől földbe gyökerezett a lába. A nő ugyanis szakasztott úgy nézett
ki, mint Paula, Oszkár barátnője. Csakhogy ez kézen fogva sétált egy
férfival. A szíve egy pillanatra a torkába ugrott, mert nem akart hinni a
szemének. Két napja találkoztak legutoljára és a lány valóban furcsán
viselkedett. Behúzódott egy kapualjba és onnan figyelte a párt tovább.
Hátha csak a szeme csalta meg és mégsem Paula az. Ehhez azonban nem
fért semmi kétség. Az nem lehet, hogy még csak nem is szólt neki arról,
hogy tetszik neki valaki más! Persze miért is szólt volna? Lehet, hogy csak
az unokatestvére.. De akkor miért fogja a kezét. Talán vak, akit vezet?
Nem, nem épp most nézett körül…Akkor az apja…nem valószínű.
Maximum harminc éves lehet.
Oszkár magába roskadt. Nem értette, hogy mi ez a sorscsapás a mai
napon? Hát minden összeesküdött ellene? Nem volt ereje, hogy utánuk
eredjen és felelősségre vonja a lányt. Most ezt nem bírta elviselni.
Gyomrában mázsányi gombóc keletkezett. Inkább elindult a Kurca folyó
partja felé.
Augusztus 4, hétfő, Szeged
A Szegedi Napló szerkesztőségének egyik íróasztalához magas,
harmincas éveinek végén járó barna hajú férfi telepedett le. A reggeli nap
betűzött az ablakon, megvilágítva a kosztól kissé elfeketedett billentyűzetet
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és a poros LCD monitort. Itt még mindig ezt az elavult szerkezetet
használták.
Sas Tihamér előhívta a képernyőn a tegnapi jégverés okozta károk
képeit és azon gondolkodott, hogy milyen szöveggel kommentálja a
híreket. Némi pánikkeltéssel ismét a globális felmelegedésre kenhetné az
egészet, de ráfoghatja a meteorológusok hanyagságára is. Esetleg
taglalhatná, hogy ki milyen kártérítést fog fizetni a károsultaknak,
felhívhatna pár biztosítót, hogy mennyi munkát adott nekik a kár, vagy a
tűzoltókat, hogy meséljenek pár szaftos történetet a károsultakról és a
mentőmunkálatokról. Természetesen mindenhol volt ismerőse, ám ehhez a
munkához most nemigen volt kedve. Egyáltalán nem érdekelte, hogy
Gádoroson, vagy Gátéren hány csirkét vert agyon a jég, vagy, hogy hány
tető lyukadt be az öklömnyi golyók csapásai nyomán. A katasztrófák
általában lenyűgözték és tisztában volt azzal is, hogy a lakosság mennyire
szereti az ezzel foglalkozó műsorokat, hiszen a Katasztrófa Chanel csak
ezzel törődött a nap huszonnégy órájában.
Most mégis valami izgalmasabbra vágyott. Kényelmesen elhelyezkedett
a székében, hogy összeszedje gondolatait és felkészüljön napi újságírói
teendőire. Vett egy mély levegőt, ám ekkor a szíve körül enyhe, bizsergő
érzést érzett. Halk zene szólalt meg, majd a férfi hirtelen mozdulattal a
szívéhez kapott, hogy ingzsebéből előhúzza mobiltelefonját.
–Mindig elhatározom, hogy nem teszem többet ide – sóhajtott fel és a
kijelzőre nézett. A képernyőn Pergő Aladár rendőrhadnagy képe jelent
meg.
–Mi újság? – kérdezte Tihamér, miközben ismét hátradőlt a székében és a
telefont könnyedén a füle közelében tartotta.
–Van egy jó sztorim! Jó lenne, ha bejönnél az őrsre! Az éjjel fogtunk
három pucér férfit, akik a belvárosban rohangáltak. Állítólag valami csaj
tüntette el a ruháikat! Tiszta flúgosak!
–Jól hangzik! Tíz perc múlva ott vagyok! – és sietve kinyomta a gombot. –
Mégis csak érdekes napnak ígérkezik.
Tihamér a hadnagyot követve belépett a redőnyökkel elsötétített
szobába. Az asztal mellett egy elég megviseltnek tűnt férfi volt. Szedettvedett öltözékét a rendőrőrsön talált ruhákból aggatták rá.
–Őt hoztátok be tegnap este? – kérdezte az újságíró.
–Két másikkal együtt. Mind a három ugyanazt a sztorit adta elő különkülön.
–Tehát vagy jól összebeszéltek, vagy igaz, amit mondanak. Pszichiáter?
–Még nem volt itt.
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A férfi, aki az asztalnál ült, karikás szemekkel, borostás arccal bámult
feléjük, majd kifakadt. Még mindig alkohol és dohányszag vette körül:
–Nem vagyok őrült, higgyék el! Az egyik pillanatban még ruhában voltam,
a másikban már semmi!
–Jól van! Nyugodjon meg! – mondta Aladár. –Szeretném, ha elmesélné
ennek az embernek, amit látott.
–Miért! Kicsoda maga? – nézett Tihamérra bizalmatlanul.
–Újságíró vagyok. Ha igaz, amit mond, akkor mások is veszélyben
lehetnek! Szeretnék segíteni!
–Újságíró? – a bizalmatlanság mit sem csökkent a férfi hangjában. –Maguk
firkászok össze-vissza írogatnak mindenfélét.
–Akkor tehát nem is igaz az egész? – provokálta Tihamér, mire a férfi
sértett hiúsága miatt egyből bedőlt a kérdésnek.
–Mondtam már, hogy minden szó igaz! Este tízkor a Maros utcában
sétáltunk a barátaimmal, mikor az a nő ránk támadt.
–Maguk hányan voltak? – kérdezte Tihamér.
–Hárman.
–Egy nő tehát magukra támadt éjszaka a Maros utcában? – az újságíró
hangjában volt egy kis gúnyos csodálkozás.
–Mondom, hogy így volt! – mordult fel sértetten a férfi. –Égető fájdalmat
éreztünk és mindenünk eltűnt. A ruhánk, az irataink, minden! Ott álltunk
pucéran, higgyék már el! Persze, hogy szétszaladtunk, hogy elbújjunk
valahová! És a két csaj is akkor lépett ki a kapun, mikor oda próbáltam
elrejtőzni. Majd megsüketültem, úgy sikítoztak! Azt sem tudtam, hová
bújjak előlük. Akkor jöttek a rendőrök és hoztak be ide.
–És a két társa?
–Utána már hozták őket is. Így pucéron nem nagyon tudtunk hová bújni.
–És árulja már el, hogyan tüntette el a nő a ruháikat?
–Felemelte a kezét, aztán jött a fájdalom!
–Mennyit ittak előtte?
–Nem voltunk annyira berúgva! Teljesen magunknál voltunk!
–Köszönöm. Meglátjuk, hogy mit tehetünk.
Tihamérnak ennyi elég volt. Megfogta Aladár vállát és kivonszolta a
szobából. Miután becsukódott a hátuk mögött az ajtó, megkérdezte:
–Mit csináltok velük?
–Közszeméremsértés miatt indítottunk eljárást ellenük, de óvadék
ellenében szabadlábon védekezhetnek. Elég zavaros história!
–Egy szavát sem hiszem az ipsének. Szerintem teljesen berúgtak,
levetkőztek, s mikor rájuk találtatok előadták ezt a mesét.
–Ne felejtsd el, hogy mindhárom egyformán vallott!
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–Na jó, láttam a Macskanőt a moziban, meg a Tyúkembert, meg ilyeneket,
de ugye te sem akarod elhinni ezt a zagyvaságot!
–Pedig jó sztori lenne!
–Voltak szemtanúk?
–Csak egypár ijedt, vagy felháborodott járókelő.
–Ezt még nem közölhetem le! Körberöhögnének, ha megtenném! Ki a fene
hinné el?
–Nem tudom, de kíváncsi voltam a véleményedre.
–Azért, ha megvizsgálta őket a pszichiáter, értesíts az eredményről. Az
ember hall misztikus dolgokról, de az ilyesmiben nem hisz. A
boszorkányság ugyanolyan ostobaság, mint a vallás!
–Azért ismerd el, hogy érdekes az ügy!
–Valóban az! De majd akkor lesz érdekes, ha többet tudsz róla! – Tihamér
a kezét nyújtotta a hadnagynak. –Nem maradok tovább, mert még meg kell
írnom két cikket és délután Szentesre is át kell ugranom.
–Rendben! Hívlak, ha lesz valami! – válaszolta Aladár kicsit csalódottan.
Kettejük barátsága már régóta tartott. Alapvetően erre az információt adok pénzt kapok kapcsolatra épült, de már jóval több volt ennél. A hadnagy
kapott némi juttatást, ha jó sztorival szolgált a Szegedi Naplónak. Most
azonban úgy tűnt nem járt szerencsével. Ahogy visszafordult a vádlott felé,
mégis kirázta a hideg. Volt ebben az ügyben valami egészen hátborzongató
és titokzatos.
Augusztus 4, hétfő, Szentes
Oszkár a lassan úszó kis folyócska partján leült egy padra. Megpróbálta
leszedni a lábáról azt a jókora kutyaszart, amibe belelépett, majd kifújta az
allergiától eldugult orrát. A mai napon talán nem kellet volna felkelnie.
Lehet, hogy mégis csak vissza kellene mennie a szüleihez. De hát akkor mi
lesz a barátnőjével? Most már talán semmi! Lehet, hogy harcolnia kellene
érte? Betörni annak a disznónak a képét! Vagy másik városba költözni és
ott kellene munkát keresni? Lehet, hogy külföldre kellene mennie?
Osztálytársai mind sikeres emberek. Sokuknak már családja is van egy-két
gyerekkel.
Parázs Oszkár katasztrófa – állapította meg. A hely, amit választott
nyugodt volt és csendes. A folyó túloldalán egy horgász ült jókora
szalmakalapjában. Így próbált védekezni a veszélyes sugarak ellen. Oszkár
most nem törődött ezzel. Már most, délelőtt tikkasztó meleg volt és csorgott
a hátán a veríték. Éppen emiatt is elgondolkozott azon, hogy bemegy a
Kurcába, majd ki sem jön onnan. Idős szülein kívül talán senkit sem fog
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érdekelni, hogy eltűnt. Itt már csak a csoda segíthet! Lehet, hogy mégis
meg kellett volna tanulni imádkozni?
–Isten! Ha létezel! Épp itt az ideje, hogy megsegíts! – sóhajtotta.
Tulajdonképpen megkönnyebbülést jelentett számára, hogy lehet, hogy
nem is ő a felelős ezért a helyzetért, hanem valaki, aki felülről irányítja az
életét. Ettől a gondolattól felszabadult és már-már vidámság töltötte el.
Mennyire fárasztó is volt akarni. Újra meg újra felkelni és akarni szemben
úszni az árral. Könyökölni, könyörögni lehetőségek után. Mennyivel
könnyebb lett volna csak engedni. Történjen, ami történni fog. Úgy érezte,
hogy belefáradt az akarásba. Mindenki körülötte akart, könyökölt és
győzött. Neki nem sikerült. Nem akart már akarni. Élni sem. Nem látta
értelmét tovább.
Ekkor megszólalt a telefonja. Gyorsan előhúzta zsebéből az apró
készüléket, felnyitotta, majd jelenlegi állapotának megfelelően
szórakozottan beleszólt, gondolván, hogy egy barátja keresi:
–Halló, ideg-elme osztály.
–Örvendek uram! Parázs Oszkárt keresem – miután a hang idegennek tűnt,
a fiú a kijelzőre nézett és kicsit elsápadt, mikor meglátta az ismeretlen
számot.
–Elnézést! Én vagyok.
–Serény Bendegúz vagyok. A munkaügynél ajánlották. Szükségünk lenne
egy gépészmérnökre – Oszkár egy pillanatig nem kapott levegőt. Mégis van
Isten?
Nemsokára egy apró irodába lépett be. A szobában nagydarab izmos
férfi fogadta, aki egy fotelba ültette le. Rendkívül udvarias volt. Egy
irodaépületben voltak az első emeleten. A helyiséget valószínűleg csak
bérelték. Az ajtón a Gold KFT felirat díszlett és belül minden bútor
műanyag volt. A fotel, melyben elhelyezkedtek, szintén műanyagból
készült. A világos helyiségnek összességében vidám hangulata volt a
bútorok sárga, narancs és halványzöld színétől. Az asztalon két csésze volt
és két kancsó.
–Kávét? – kérdezte a férfi, aki Serény Bendegúz néven mutatkozott be.
–Köszönöm, nem élek vele – csóválta meg fejét Oszkár.
–Teát?
–Azt elfogadom.
–A férfi töltött az egyik kancsóból mindkettejüknek, majd a kockacukros
edényt és a citromlevet tartalmazó kis edényeket Oszkár elé tette.
–Kérem szolgálja ki magát, ahogy szereti.
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–Köszönöm – bólintott a fiú, s miközben elkészítette az innivalóját, a férfit
figyelte. Csodálkozott. Az ember különösen jól ápoltnak tűnt. Nem voltak
ráncai, pattanásai, vagy más hasonló, ami a normális embereknél szokás.
Átsuhant Oszkár agyán, hogy ez a pasas férfi létére valami púdert használ.
De aztán elhessegette magától a gondolatot. Az a nő jutott az eszébe, akivel
délelőtt találkozott. Annak volt ilyen tiszta és sima arca. Mintha nem is lett
volna igazi.
Serény Bendegúz, ha lehet még áthatóbb pillantásokkal méregette az
előtte ülő fiatalembert. Oszkár, bár jóképűnek lehetett volna mondani, most
sovány volt, az arca beesett, ruhája elhanyagolt, haja fésületlen. Ezek a
dolgok sok mindent elárultak. Ahogy kezébe vette a csészét és belekortyolt
a teába, a férfi elkezdte a beszélgetést.
–Egy különleges feladatra fogom megkérni – tért rögtön a tárgyra. – Ez
azonban teljes diszkréciót igényel. Amennyire lehetséges volt, minden
információt beszereztem önről. Szentesen született, a főiskolát Pécsett
végezte, majd utána a munkaügyi központ megbízásából pár tanfolyamot.
A szülei nyugdíjasok. Főbérlője özvegy Rozsomák Erzsébet. Az e havi
lakbért ma kellett volna kifizetnie. Három éve alkalmi munkákból él.
Bűnügyi előélete tiszta.
Oszkárt meglepte a rövid és velős összefoglaló. Vajon honnan tudták
meg ezt a lakbér dolgot? Zavartan bólintott, majd kortyolt egyet a teájából.
–Számíthatok a titoktartására? – kérdezte Bendegúz.
–Amennyiben tisztességes dologról van szó, igen.
–A feladatot csak úgy bízhatjuk önre, ha tudjuk, hogy az információk nem
szivárognak ki. Természetesen a titoktartását alaposan megfizetjük. Mielőtt
azonban elmondanám, hogy mi lesz a dolga, velem kell jönnie a cégünk
központjába. Ehhez viszont az engedélyét kell kérnem, hogy beköthessük a
szemét. A bázisunk ugyanis titkos.
–Katonai dologról van szó? – kérdezte Oszkár, kicsit remegő hangon. A
torkában hirtelen gombóc keletkezett és szeretett volna valahol máshol
lenni.
–Ne ijedjen meg! – mosolyodott el Bendegúz az arcát fürkészve. –
Semmilyen bajba nem akarjuk belesodorni. Szeretnénk, ha megnézné a
munkánkat, mielőtt aláírja a szerződést, ennyi az egész. A munkánk viszont
olyannyira teljes diszkréciót kíván, hogy még az ügyfeleink sem tudhatják,
hogy hol van a központunk.
–Rendben van – állt rá Oszkár, bár még mindig nem volt biztos a dolgában.
Letette a közben kiürült teáscsészét és elindult a megtermett férfi után, aki
gondosan bezárta az ajtót, majd komótos léptekkel elindult lefelé.
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Az épület előtt egy kék Fiat 70-es elektroautóba szálltak be. Régebbi
típus volt ugyan, de láthatóan jól gondját viselték. Oszkárnak amúgy sem
futotta volna rá. Már így is alig tudta kifizetni a villanyszámláit. Az
autóban már ült egy hosszú, szőke hajú hölgy. Ugyanolyan ránctalan, szép
arca volt, mint Bendegúznak. Barátságosan köszöntötte a hátsó ülésre
félszegen beszálló Oszkárt.
–Lujza vagyok. Engedje meg, hogy bekössem a szemét!
–Oszkár – bólintott a fiatalember, de többet nem tudott kinyögni. Lujza egy
pillanat alatt feltette rá a sötét kendőt és a motor halkan beindult. Bendegúz
komótosan vezetett. Oszkár meg sem próbált tájékozódni, bár a
manőverekből úgy gondolta, hogy eleinte össze-vissza közlekedtek a
városban, majd később végre elhagyták a város belsejét és egyenesen
haladtak valamerre. Oszkár érezte, ahogy Bendegúz gyorsít. Szinte biztos
volt benne, hogy hetvennél többel mennek, bár tisztában volt vele, hogy a
70-es jelzésű elektroautóknak ez a végsebessége. Kicsit úgy érezte magát,
mint amikor nagybátyja elvitte egy igazi autópályás száguldozásra a régi
benzines Opeljével. Az elektroautókra ugyan magasabb volt az adó, de
annak, aki megengedhette magának még így is megérte, mert működtetésük
nagyon gazdaságos volt. Oszkár jól ismerte a járművek felépítését és
működését, mert egy időben gondolkodott a közlekedésmérnöki pályán is.
Lenyűgözte a fotoaktív karosszériaborítás, a rendkívül hatékony
energiatároló rendszer, s az, hogy ezek a járművek valójában még parkolás
közben is teletankolták magukat napenergiával. A legújabb típusokat már
szinte alig kellett hálózatról tölteni, s ez most, hogy a növekvő olajárak
következtében minden típusú energia ára nagyon megemelkedett, nagyon
fontos tényezővé vált.
Lujza haladás közben információkkal látta el a fiatal férfit:
–Gondolom Bendegúz már elmondta, hogy miért kell kijönnie velünk.
–Igen – bólintott Oszkár.
–Szeretnénk, ha megnézné a munkánkat. Higgye el piros betűs nap lesz ez
az életében! – a fiú erre nem felelt semmit, de a nő folytatta: – Ma egy
csodának lesz a szemtanúja. Megismertetjük egy mozgássérült férfival, aki
kiskorában leesett egy fáról és attól kezdve az egész életét egy tolókocsiban
töltötte. Szeretném, ha alaposan elbeszélgetne vele, mielőtt végignézi a
gyógyulását. Azért kérjük erre, nehogy azt higgye, hogy átverésről van szó.
–Önök orvosok?
–Többek között. Egy kutatócsoport tagjai vagyunk. A titoktartására azért
van szükség, mert a találmányunkat más cégek is szeretnék megszerezni.
Minden áron. Sokan meghaltak már azért, hogy ez a találmány titokban
maradhasson. Ha olyan emberek kezébe kerülne, akik katonai célokra
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használnák fel, annak beláthatatlan következményei lennének az emberiség
számára. Szeretnénk, ha a felfedezésünk békés célokat szolgálna.
–Követnek minket – közölte szárazon Bendegúz. – Elintéznéd őket?
–Örömmel! – felelte a nő, miközben Oszkár fejére tette a kezét és lejjebb
nyomta a hátsó ülésen. – Jobb, ha kicsit lecsúszik! Nehogy baja essen!
A férfi nagyot nyelt és a homlokán gyöngyözni kezdett a veríték,
miközben érezte, hogy Bendegúz tovább gyorsít. A füle mellett határozott
elektromos kisülések ropogtak. Oszkár biztos volt benne, hogy a járműnek
megpiszkálták a motorját. Egy fiat 70-es nem mehet ilyen sebességgel.
Közben a kisülések miatt a kocsit betöltötte a jellegzetes ózon-szag.
–Ügyes! – szólalt meg a sofőr alig pár pillanat múlva. –Most már tényleg
elindulunk a központ felé –éles kanyart vettek, majd Bendegúz újra gázt
adott. Lujza nyugodt hangon folytatta az egyoldalú beszélgetést:
–Látja erről beszéltem. Ha visszajövünk önnel, elképzelhető, hogy
megpróbálják majd megkörnyékezni. Sajnos ebből most már nem léphet ki,
de ha nem köt velünk szerződést, békén fogják hagyni – Oszkár közben
megpróbált újra visszahelyezkedni az ülésre. Igen nyomorultul érezte
magát és kezdett egy kicsit mérges is lenni. Mit képzelnek ezek? Miért
rángatták bele ebbe a dologba, ha veszélybe sodorták ezzel?
–De hát miért pont én? – nyögte ki végül száraz torokkal.
–Jók a kapcsolataink. Alaposan leinformáltuk mielőtt velünk jöhetett. A
végső próbát ma reggel állta ki az utcán. Emlékszik a pénztárcára?
–Szóval az is? – ámult el a férfi. Persze gondolhatta volna a feltűnően jól
ápolt arcokról, hogy van valami összefüggés. Minden bizonnyal valami
kozmetikai cégről lehet szó – gondolta.
–Lujza! – szólt hátra Bendegúz, kis éllel a hangjában. –Jó lenne, ha nem
avatnád be minden részletbe a szerződés előtt!
–Jó, jó! – sóhajtotta a nő. – Ezzel még nem csináltam semmi rosszat!
Szóval Oszkár most már tudjuk, hogy valóban olyan becsületes, mint
amilyennek beállították. A káros szenvedélyeivel talán megbirkózunk majd
valahogy.
–Káros szenvedélyeim? – csodálkozott el a férfi.
–A vég nélküli számítógépes játékok teljesen tönkre teszik majd az
egészségét. Az életébe beleférhetne egy kis sport is ugye?
–Hát..
–Amit akar az ember, arra szakít időt! – figyelmeztette a nő. – De talán
hamarosan lesz ideje tudatosabban élni. Ha beáll közénk megváltozik majd
minden!
–Attól tartok már ez az izgalom is túl sok volt nekem – közölte. Nem
láthatta ugyan, de erre a sofőrülésen Bendegúz csalódott arcot vágott és
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megcsóválta a fejét. Hátrafordult és jelentőségteljesen Lujzára nézett,
jelezvén, hogy a kuncsaft valószínűleg nem alkalmas a feladatra és jobb
lenne, ha visszafordulnának.
–Az majd még kiderül – mondta erre a nő és Bendegúz vállára tette a kezét.
A férfi nem szólt semmit. Csöndben vezetett tovább.
Az autó rázkódni kezdett, ahogy ráértek egy földútra. Oszkár legalábbis
csak ennyit érzett az egészből. Aztán hamarosan fékeztek és a fiat megállt.
–Még nem vesszük le a kötését, csak ha beértünk – közölte Lujza, mikor
látta, hogy Oszkár a kendő felé nyúl. –Ne aggódjon, majd én vezetem.
Miután kisegítették a kocsiból és bekísérték az épületbe, hallotta, hogy
becsukódik mögötte az ajtó. Lujza ekkor vette le a férfi kötését. Oszkár
hunyorgott, de a félhomályt, ami a zárt folyosón volt, hamar megszokta.
Egy lift előtt álltak. A liftajtó lassan elhúzódott és egy szokatlanul nagy
helyiség tárult ki előttük. Bendegúz lépett be elsőként, figyelmen kívül
hagyva minden udvariassági előírást, azután Lujza és végül Oszkár. A
nagydarab férfi megnyomott egy gombot, majd miután az ajtó bezárult, a
lift Oszkár meglepetésére lefelé indult el.
–Azt hittem, hogy fölfelé megyünk – mondta halkan. Lujza válaszolt a
suttogva elhangzott megjegyzésre.
–A bázisunk a föld alatt van, hogy kívülről ne lehessen észrevenni. De ez
már nem lesz így sokáig. Már csak pár hónap..
–Lujza! – szólt rá Bendegúz. –Ne veszélyeztesd Parázs úr életét
feleslegesen! – erre a nő inkább elhallgatott. A lift megállt és az ajtó
kitárult. Ismét egy tágas helyiségbe érkeztek, ahonnan több ajtó is nyílt.
Egy tolókocsis, meggyötört arcú, sápadt férfi ült itt várakozva, egyedül.
–Régóta vár, Mészáros úr? – kérdezte a nő.
–Pár perce toltak be. Azt mondták, a beavatkozás előtt itt kell találkoznom
valakivel.
–És már itt is van! Hadd mutassam be Parázs Oszkárt. Ő pedig Mészáros
Tibor. Kérem mindent mondjon el a betegségeiről és mutassa meg
Oszkárnak az orvosi leleteit is! Addig mi előkészítjük a berendezést.
Lujza átment a helyiségen, belépett a szoba túloldalán levő ajtón,
magukra hagyva őket.
–Örvendek – mondta Oszkár és kezet nyújtott a férfinak, aki alig bírta
felemelni a kezét. –Valóban meg fogják gyógyítani? – kérdezte
csodálkozva.
–Már nincs semmi más esélyem. Az orvosok egy-két hónapot adtak az
élethez. Azt mondták, ezt próbáljam emberséggel elviselni.
Oszkár körülnézett. A helység falai fehérre voltak meszelve. Láthatóan
nemrég készült el. Még érződött a friss festék illata. Egy asztal és néhány
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szék volt itt a fogason kívül. Az egész egy váróterem benyomását keltette.
A plafonból fehér fény áradt a helyiségbe és a szellőztető rendszer halk
búgásán kívül semmi más nem hallatszott. Oszkár fogott egy széket és a
férfi közelébe ült.
–Lujza azt mondta, hogy kiskora óta a kocsihoz kötött.
–Szerettem fára mászni – mondta szomorúan a férfi. –De nem vettem
komolyan a figyelmeztetéseket. Csak kilenc éves voltam akkor. Amolyan
igazi csibész gyerek.
–És ezek szerint más baja is van?
–Rákos vagyok. Bőrrák, máj áttéttel. Gyógyíthatatlan még ma is – a
tolókocsiból egy mappát húzott elő és Oszkárnak nyújtotta. –Az epekövem
a kisebb baj. – A fiatal férfi átfutotta a beteg zárójelentéseit, de sokat nem
értett belőlük, ezért becsukta a dossziét.
–Gondolja, hogy tudnak magán segíteni? Lehet, hogy ez csak valami
kísérlet.
–Láttam egy halálosan beteg nőt, akit ők gyógyítottak meg. De nekem már
mindegy, barátom – mondta Tibor halkan és becsukta a szemét. Fájdalmai
voltak. A gyógyszerek ellenére is. Látszott rajta, hogy nem szimulál.
Erőfeszítésébe tellett, hogy ne ordítson. A haja őszülő volt. A korát nehéz
lett volna megmondani. Valahol ötven és hatvan között lehetett, de a
betegsége miatt ez csalóka megérzés volt.
Percekig némán vártak. Oszkár gyomrát valami érthetetlen félelem
szorította össze. Valami olyasmi, mint amikor a fogorvosnál ült. Pedig most
nem rá várt a műtét, vagy valami hasonló, ami megszabadíthatja ezt az
embert. Ha mástól nem, a szenvedéstől. Úgy tűnt, ebben a kísérletben ő
lesz a tanú. Szerette volna kifaggatni Tibort arról, hogy mit tud ezekről az
emberekről, de a férfi szemei még mindig csukva voltak. Nem akarta
zavarni. Most már mindegy. Lehet, hogy egy illegális orvosi beavatkozáson
kell részt vennie. A hátán végigfutott a hideg. Az ajtó ekkor kinyílt. Egy
idősebb férfi lépett be rajta. Ugyanolyan kortalannak látszott ugyan, mint
Bendegúz, vagy Lujza, de a vonásai valahogy hosszabb életre utaltak. Tibor
felnyitotta a szemét.
–Professzor – nyögte halkan, ezzel is jelezve, hogy nem érzi jól magát.
–Kedves Tibor! Már nincs sok hátra. Egy órán belül új ember lesz
magából! Ön pedig Parázs Oszkár ugye? Én Fábián professzor vagyok – a
férfi kezet fogott a tétován felálló Oszkárral, majd megfogta a tolószéket és
elindult az ajtó felé, amin Lujza is kiment. –Kérem maradjon itt és várjon.
Hamarosan egy csoda szemtanúja lesz – az ajtó pedig becsukódott a
távozók mögött.
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Augusztus 4, hétfő, Szentes
Tihamér vidáman szállt ki sötétkék Hunor 80-as hibridautójából a
szentesi polgármesteri hivatal előtt. Felsietett a lépcsőn, mert tudta, hogy a
polgármester már várja. Valami unalmas cikket kellett összeállítania a
BaVal baromfifeldolgozó átalakításával kapcsolatban. A kínai
vendégmunkások ugyanis remekül bírták a tempót, de az igényeik mások
voltak, mint a hazaiaknak.
Zsíros János kissé pocakos, de kedélyes ember volt. Egyenesen a
szobájába vezette Tihamért, ahol kényelmes bőrülések, légkondicionáltság
és friss kávé várta. Miután előadta az önkormányzat elképzeléseit a szentesi
kínai negyed terveiről, a leendő beruházás nagyságáról és az export
növeléséről, még pár szót beszélgettek.
–Aztán van itt még érdekes téma, de a rendőrség nem nagyon foglalkozik
vele – mondta János.
–És mi lenne az? – Kérdezte Tihamér, aki titokban abban reménykedett,
hogy a polgármester meghívja ebédelni és egyáltalán nem volt kíváncsi
arra, hogy mi folyik ebben a kis porfészekben itt az Alföld közepén.
–Két pucér férfit kaptak el a rendőrök pár napja a Hámán Kató lakótelepen.
A rendőrök meg nem tudnak semmit. Senki nem mond semmit, a
szemtanúk ellentmondásosak, a két férfi meg teljesen ellentétes
tanúvallomást tett. – Tihamér egyből elfelejtkezett az evésről és olyan éber
lett, mint egy vadászvizsla.
–De mégis mi történt?
–Az egyik tanú, egy ott lakó idős nő szerint fényes nappal rohantak ki egy
panelházból bokortól bokorig. A másik szerint, aki egy fiatal hölgy volt, a
lakásmaffia két tagja volt, akik az egyik panellakást akarták áron alul
megvenni és megfenyegették a tulajt. Ő még felöltözve látta őket és nem
tudta, hogy miért vetkőztek le. A furcsa az, hogy az idős hölgy, aki a lakást
árulta nem tudott semmit az egészről.
–És mit mondott a két fickó?
–Na az még zavarosabb! Az egyik szerint egy fiatal nő támadta meg őket,
aki fegyverrel elvette a ruháikat. A másik azt állítja, hogy az egyik
pillanatban még ruhában volt, a másikban már meztelenül – a polgármester
akkorát nevetett, hogy belerendültek az öreg falak. Tihamér azonban egyre
komorabb lett a beszámoló hallatán. Kifejezetten koncentrálnia kellett,
hogy ne maradjon tátva a szája. Érezte, hogy valaminek a szálai a véletlen
jóvoltából nála futottak össze és most felpezsdült benne az igazi újságírói
vér. Zsíros János az újságíró ábrázatának láttán elégedetten csapta össze a
tenyerét. –Látom meglepte a dolog. Na jöjjön! Éppen ebédelni megyek a
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Petőfi szállodába. Ha van ideje, velem tarthat. Talán még tudok mesélni
egy-két érdekes dolgot.
Ebéd után Tihamér a szentesi rendőrőrs épületében ücsörgött. A gyéren
megvilágított folyosón különféle alakok várakoztak. Volt itt egy cigány
férfi, jókora vágással a bal kezén, egy tetovált kopasz ember, aki vadul
rágózott, egy fiatal nő pedig, karján egy kisbabával. Tihamér tudta, hogy
nem kell végigvárnia a sort, hiszen egy-két telefonnal megoldotta ezt a
kérdést és ráadásul a polgármester már beajánlotta. Ennek ellenére egy
kicsit mindig zavarta, ha gyermekes anyukákat kellett megelőznie. Odakint
hétágra tűzött a nap. Mivel itt a folyosón nem volt légkondicionáló, megállt
a fülledt levegő. Mindannyian erősen izzadtak és Tihamér nehezen viselte a
tetovált férfiból áradó bűzt. Valószínűleg már több napja nem mosdott.
Lassan teltek a percek, miközben csak a kisbaba nyögdécselése törte meg
néha-néha a csendet. Végre kijött egy nyolcvan körüli, talpig feketébe
öltözött asszony, mögötte egy egyenruhás férfival.
–Sas Tihamér! – szólította a rendőr, mire az újságíró felállt. A fiatalasszony
villogó szemekkel lépett melléjük és haragosan a rendőrre förmedt.
–Én voltam itt előbb! Nem zavarja, hogy gyerekkel vagyok? – Tihamér
valóban kínosan érezte magát, ám a rendőr nem jött zavarba. Ilyen esetekre
meg volt a bevált leszerelő szöveg:
–Rögtön ön következik asszonyom, de az úr sürgős nyomozati anyagot
hozott. Csak egy kis türelmét kérem! – az ajtó pedig kíméletlenül
becsukódott az orra előtt.
–Jöjjön! A százados úr már várja! – vezette beljebb egy irodába.
Keresztülmentek egy titkárnői szobán, ahol a középkorú hölgy éppen
valami internetes oldalban volt elmélyedve. Mellette papírhalmok
tornyosultak ugyan, de úgy tűnt, azok még ráértek tovább porosodni,
legalább a munka látszatát keltve.
Az irodában egy alacsony, középkorú, de fiatal kinézetű férfi fogadta.
Szemmel láthatóan jó kondícióban volt.
–A Szegedi Naplótól, ugye?
–Igen. Sas Tihamér – nyújtotta a kezét a százados felé.
–Pandúr Béla százados – mutatkozott be, majd hellyel kínálta, miközben ő
maga az ódivatú íróasztala mögött foglalt helyet. A szoba is régimódi volt,
a szekrények zsúfolva aktákkal, mintha csak az országnak ebben a
szegletében még nem találták volna fel a számítógépet és nem ismerték
volna az adatfeldolgozást. Légkondi sem működött. Csak az ablak mögött
sorakozó fák enyhítették kicsit a kintről betódulni akaró hőséget.
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–A pucér ügyben, igaz? – kérdezte a százados, miközben megtörölte izzadó
homlokát.
–Igen. Ha lehet, szeretnék beszélni a gyanúsítottakkal.
–Nem egyszerű kérés, mert szabadlábon vannak. Az adatvédelem miatt
pedig nem adhatnám meg a címüket – dörzsölte meg a kezét Pandúr Béla.
Tihamér egy pillanatig elbizonytalanodott, hogy nem kenőpénzt akar-e tőle
kicsikarni, a százados azonban egy hirtelen mozdulattal összecsapta a
tenyerét és barátságos mosoly futott át az arcán.
–Az ön esetében azonban kivételt teszek. A polgármester arra kért, hogy
mindenben legyek a segítségére és Aladárt is régóta ismerem. Néha bizony
kisegítjük egymást. Ami igaz, az igaz, furcsa egy ügy. Éppen ezért lenne
egy kérésem. Ha valami használható információhoz jut, kérem ossza meg
velem. Itt van a névjegykártyám! – ezzel egy apró papirost nyújtott
Tihamér felé. Régimódi módja a kapcsolattartásnak a digitális
névjegyküldés helyett. Tihamér hirtelen nem is tudta mit kezdjen vele.
Aztán zsebre vágta, gondolva, hogy majd később bepötyögi a telefonjába.
Úgy tűnt itt szerették az ilyen elavult dolgokat. Aztán a százados folytatta:
–Tudja, az ilyen nem túl gyakori eset nálunk. Voltak már különös ügyeim,
de elhiheti, hogy ez is az – közben egy kis dossziét kezdett el lapozgatni,
majd egy cetlit vett maga elé, és ráírt valamit. – Itt ez a négy cím. A két
tanú, bár az egyik állítja, hogy nem látott semmit, meg a két áldozat. Persze
az utcán is látták a két szerencsétlent – szájára némileg kaján mosoly ült ki,
de csak egy pillanatig. – De az embereink hamar odaértek és betuszkolták
őket a kocsiba. – Oszkár elvette a papírlapot és elolvasta a neveket.
–Özvegy Patás Jánosné? Szép kis név – mondta ki akaratlanul is
félhangosan az idős hölgy nevét.
–Na az az öreg mama, aki úgy tett, mintha nem tudna semmiről – sóhajtotta
Pandúr Béla, homlokát törölgetve zsebkendőjével, melyből valószínűleg
már csavarni lehetett volna a vizet. – De szerintem csak a rendőrökkel nem
akart szóba állni. Még a biztonsági láncot sem volt hajlandó kioldani.
Persze az embereim nem mehettek be. De voltak olyan szerencsétlenek,
hogy azt a Vitorlás Melinda nevű lányt meg elengedték. Aztán mikor újra
meg akarták keresni, a megadott címen nem találtak senkit. Állítólag
hónapok óta üres az a lakás. Biztosan valami rokonánál lakik. A
lakcímkártyája arra a címre szól. Az adatbázisban persze bent van, de
ilyesmire nem fecsérlem most az embereim energiáját. Éppen csak a maga
kedvéért vettem elő ezt az aktát.
–Köszönöm – felelte Tihamér, majd miután kezet fogtak, elindult kifelé.
Közben feltűnés nélkül az ingébe törölte a kezét, mert a századosnak nem
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csak a homloka úszott a verítékben. Már majdnem kilépett, mikor Pandúr
Béla utána szólt:
–Azzal a két fickóval pedig vigyázzon! Lehet, hogy pucéran nem
veszélyesek, de több gyanús ügyletből is kimagyarázták már magukat.
Izompacsirta mind a kettő! – Tihamér köszönően felemelte még a kezét,
majd útnak indult, hogy megkeresse az idős hölgyet. A két fickót és a lányt
későbbre halasztotta, mert azoknak Aladárral még utána akart nézetni. A
százados szavai alapján biztos volt benne, hogy ez a dolog több óvatosságot
kíván, mint amennyit sejtet.
Ahogy távozott, Pandúr százados egyből elővette a mobiltelefonját és
felhívott egy számot.
–Szia Melinda! –üdvözölte a nőt a vonal túlsó oldalán. A hangja most
meglehetősen szigorú volt. –Már megint túllőttél a célon! Nem szabad ilyen
feltűnően végezni a dolgokat! Most aztán megint hozhatjuk helyre! Most
menj ki szépen a Patásné lakásához és beszélj azzal az újságíróval, aki oda
fog menni. Nem szabad, hogy erről bármi is megjelenjen az újságban!
Augusztus 4, hétfő, Aranyváros – 1-es központ
Oszkár kicsit unottan várakozott a sivárnak tűnő földalatti helyiségben.
Valójában nyomasztotta is ez a hely. A titokzatosság, a bizonytalanság és a
bezártság érzése egyre jobban kezdett eluralkodni rajta és ez feszültté tette.
Meglepetésére az az ajtó nyílt ki, melyen bejöttek. Egy ötven év körüli,
ráncosodó és őszülő férfi lépett be rajta. Rövidnadrágot és pólót viselt,
fején kertészkalappal. Úgy jött be, mint aki éppen a lakásának egyik
szobájából a másikba tart.
–Na! Egy újabb jelölt, nemde bár? – barátságosan Oszkár felé lépett, majd
nyújtotta a kezét. –Én vagyok a Vak! Majd megismerkedünk!
–Én pedig Oszkár – szorította meg zavartan a felé nyújtott kezet. Egy
pillanatra átsuhant az agyán a gondolat, hogy egy elmegyógyintézetbe
hozták.
–És mit gondol? – kérdezte a férfi – Belevág?
–Már hogy úgy érti, elvállalom-e a munkát?
–Igen. Ha van egy csöpp esze elfogadja. Persze tudnia kell, hogy ez az
egész egy időzített bomba – a férfi különös tekintettel méregette, mintha
csak a lelkébe látna. Aztán közelebb hajolt és halkabban mondta: – Csak
idő kérdése, hogy felrobbanjon – Oszkár mégiscsak az elmegyógyintézetre
szavazott és kicsit hátrébb lépett. Zavartan motyogta:
–Felrobban? De hát miről beszél?
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–Mert ennek a találmánynak olyan nagy a jelentősége, hogy mindenki meg
akarja majd szerezni, mihelyt tudomást szerez róla. Márpedig ez olyan,
mint egy időzített bomba – a hangja most ismét normális volt és nyugodt. –
Ugye magának is beszéltek a titoktartásról. De ha eljön az idő valóban tudja
majd tartani a száját?
–Megkérdezhetem, hogy kicsoda ön? – tette fel most már nyugtalanul a
kérdést Oszkár.
–Mint mondtam én vagyok a Vak. Persze régebben Látónak hívtak, de csak
azért, mert nem értették, hogy vak vagyok. Ijesztően hangzik ugye? De ne
ijedjen meg, nem vagyok flúgos! – az arcára apró mosoly ült ki, mert
Oszkár szemei igen el voltak kerekedve. – Csak lejöttem egy kicsit
megnézni mi van idelent. Ha elvállalja a munkát, hamarosan úgyis
találkozunk. Márpedig ha van egy kis esze elvállalja! Persze csak, ha tudja
tartani a száját – ezután intett a kezével, majd kiment az ajtón, melyen a
beteg Tibort is kitolták.
–A látó, aki vak? Miről beszélt ez a fickó? Flúgos pasas volt, annyi
bizonyos – gondolta Oszkár és egy ideig még gondterhelt arccal bámult a
távozó után.
Mikor már kezdett türelmetlen lenni, az ajtó végre kinyílt. Fábián
professzor és Bendegúz egy jóvágású, de tántorgó léptekkel közlekedő,
könnyező szemű férfit kísértek. A professzor diadalmasan mutatta be a
férfit:
–Nem tudom megismeri-e, de ő Tibor, akivel nemrég találkozott ebben a
helyiségben. Egy kis rehabilitációra még szüksége lesz, de úgy tűnik az
idegsejtek ismét működnek. A daganatot pedig teljesen eltüntettük. – A
férfi szeméből csordogáló örömkönnyek és az arcára kiülő boldogság
megdöbbentették Oszkárt. Nem ismerte fel a férfit. Az arca sima és tiszta
lett, szeme alól eltűntek a táskák, ráncai kisimultak, haja és vonásai
megfiatalodtak. A látvány sokkoló volt. A gyógyult beteg csak a fejét rázta
és vállai meg-megremegtek a visszafojtott sírástól.
–Ez hihetetlen! Csoda! Visszaadták az életemet! Hogyan hálálhatom meg?
–Annak is meglesz a módja! Most pedig pihennie kell! – ezzel elindultak a
lift felé. Lujza Oszkárhoz lépett.
–Látja ez az amit szeretnénk. Minél több ilyen embert meggyógyítani. A
gazdagokat sok pénzért, a szegényeket ingyen. A technológiánk azonban
veszélyes az emberiségre. Valahogy úgy képzelje el, mint az atomenergiát!
Lehet villamos energia előállításra is használni, de lehet atombombát
készíteni belőle. Ha velünk marad, a teljes titoktartására lesz szükség.
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Oszkár elhűlve állt egy pillanatig. Szemét még mindig Tiboron tartotta,
mert nem tudta eldönteni, hogy valóban ugyanazt a férfit látja-e, vagy csak
csúnyán átverték. Ebben a pillanatban jelent meg a Vak.
–Na mit szól? Ezért mondtam, hogy vágjon bele! Csodálatos ugye? De
majd megtudja, hogy valójában borzalom – arcáról egy pillanatra sem tűnt
el a vidámság és már indult is a lift felé. Oszkár maga sem értette, hogy
miért, de bizalmat szavazott neki. Kezdte elönteni a lelkesedés. Ekkor
döntötte el, hogy hisz ebben az őrültségben. Segíteni szeretné ezeket az
embereket amiben csak tudja. Ha valóban igaz, amit látott, akkor ez
korszakalkotó az emberiség életében. Most először életében úgy érezte,
hogy szereti a gondviselés. Egy csodálatos program részese lehet.
Meghatottan nézett a távozók után, majd nemsokára újra kinyílt a lift és ő is
elindult fölfelé.
Augusztus 4, hétfő, Szentes
Tihamér bosszúsan álldogált a négyemeletes aljában. A hölgy ugyanis,
akit keresett, sehogy sem akarta beengedni. Mikor a kaputelefonon
keresztül meghallotta, hogy egy újságíró akar bejutni hozzá, egyszerűen
letette a kagylót. Azután Tihamér már hiába próbálkozott. Volt ugyan nála
egy szerkezet, amivel be tudott volna menni, de nem akart túllőni a célon.
–Kit keres? – ütögette meg a vállát váratlanul egy öltönyös fiatal férfi.
–Özvegy Patás Jánosnéhoz szerettem volna bejutni, de nagyon bizalmatlan
a hölgy – felelte kedélyesen Tihamér.
–Talán én is segíthetek önnek – felelte a férfi, majd intett neki, hogy
kövesse. Az utcán, a ház előtt egy fekete BMV hibridautó állt. –Jöjjön!
Mutatok magának valamit! – invitálta, majd ahogy Tihamér az autó hátsó
ajtajához lépett, az hirtelen kivágódott és erős kezek ragadták meg. Egy
pillanat múlva az elsötétített ablakú jármű hátsó ülésén találta magát két jól
megtermett izompacsirta között. Valahogy nem volt szüksége túl nagy
fantáziára ahhoz, hogy tudja: bajban van.
Az imént még szelíd arcú fiatal férfi most sötét tekintettel fordult hátra:
–Mit akar az öregasszonytól? – a kérdés nem érte váratlanul ebben a
helyzetben, de hirtelen nem jutott értelmesebb válasz az eszébe:
–A keresztfia vagyok és szerettem volna benézni hozzá, de valami baja van
és nem akart felengedni!
–Na ne szórakozz velem haver! – emelte fel a hangját a férfi, mire a
mellette levő két hústorony, ha lehet, még szorosabban fogták a karjait. –
Pakoljátok ki! – szólt rájuk. Az egyik, miközben lefogta Tihamér bal kezét,
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két gyors mozdulattal kiráncigálta az övén levő tartóból a kéziszámítógépét
és a farzsebéből a pénztárcáját, amiben az iratai is voltak.
–Itt vannak főnök – közölte szárazon az egyik pribék. A férfi csak futó
pillantást vetett a számítógépre, majd az anyósülésre dobta. Ezután a
pénztárcából kivette Tihamér iratait. Az újságíró tudta, hogy most nagyon
kellemetlen helyzetbe került.
–A francba! Ez egy firkász! – a tekintetében egy rövid pillanatig mintha
félelem villant volna, aztán elordította magát: – Fogjátok jó szorosan!
Kivisszük a város szélére. Te pedig aranyapám elmondasz mindent, amit
tudsz, mert ha nem, holnap még a kórházi ágynak is örülnél majd!
Ezzel a gázba taposott és Tihamérnak fejébe szállt a vér. A düh és a
félelem egyszerre fojtogatta. Bepréselődve két izomkolosszus közé nem
volt sok lehetősége. Az autóból még csak kiabálni sem tudott volna
senkinek. Az egyetlen reménye az volt, hogy megállítja őket egy rendőr,
ám erre nem volt sok esély ezen a tikkasztó nyári napon. Nyugodt
tempóban haladtak a városhatár felé. Tihamérnak a légkondi ellenére
gyöngyözni kezdett homlokán a veríték.
Már jócskán elhagyták Szentest, mikor a sofőr fékezett és balra
lekanyarodtak egy földútra a fák közé. Tihamér tudta, hogy egy ilyen
helyen azt tesznek vele, amit akarnak. Ahogy a kocsi lefékezett és
kinyitották az ajtót, tódult befelé a hőség. Az újságírót kiráncigálták a
kocsiból, majd minden kérdezés nélkül úgy vágta gyomorszájon az egyik
férfi, hogy fél percig nem kapott levegőt és görnyedve terült el a földön.
–Szóval mit kerestél az öregasszonynál? – szegezte neki a kérdést és
Tihamér nem látta tovább az értelmét, hogy hazudozzon. Talán megússza
kevesebb veréssel, ha elmondja azt a keveset, amit tud.
–Valami pucér férfiakat emlegettek – nyögte. – Gondoltam jó cikk lehet
belőle.
–Sejtettem! – suttogta vészjóslóan a fiatalember, akit a többiek Főnöknek
hívtak. –Most akkor mit csináljak veled? – emelte fel a hangját, majd
járkálni kezdett az ajtó mellett. Tihamér óvatosan az arcát fürkészte. A férfi
hangosan gondolkodott tovább:
–Talán még a hasznunkra is lehetsz! Itt van minden adatod a kezünkben –
ekkor az egyik izomagyúhoz fordult: –Giga! Másolj le minden papírt és
töltsd le a kéziszámítógép teljes adatállományát! Az úr pedig mostantól a
mi személyes újságírónk lesz, ha élni akar! Tudjuk, hogy hol és mikor
érhető el, tudjuk, hogy mivel lehet sakkban tartani.
–Ezt hogy érti? – nyögte Tihamér, bár már egész jól vette a levegőt.
–Rendszeresen fogsz kapni anyagot, amit le kell közölnöd!
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–De hát én csak írom a cikkeket, nem én döntöm el.. – a Főnök szeme
azonban villant egyet, mire a másik izomember kegyetlen nagy sallert
vágott le Tihamér arcára. Az ütés olyannyira jól sikerült, hogy az újságíró
hanyatt esett, lehorzsolta a kezét és eleredt az orra vére is.
–Akkor beszélsz, amikor én engedem és azt írod, amit mondok! Ha nem
így lesz, megtaláljuk a módját, hogy elégtételt vegyünk. – Eközben
Tihamér négykézlábra tápászkodott és megpróbált egy zsebkendőt keresni,
hogy megtörölje a vérző orrát. Úgy döntött, hogy belemegy a játékba, aztán
meg védelmet kér majd Aladártól.
–Rendben van! – fújtatta.
–Segíthetek, uraim? – hallatszott ekkor egy kellemes, fiatal női hang. A
haramiák szinte megpördültek a váratlanul felbukkant jelenség hangjára,
sőt Giga olyan hirtelen egyenesedett fel a hátsó ülésen, hogy beverte a
kárpitba a fejét.
–Főnök, nem ez volt az a csaj? – kérdezte az, amelyik Tihamért szájon
vágta.
–Te meg honnan kerülsz ide? De ha már itt vagy, csatlakozz az úrhoz!
Bivaly! Hozd ide! – mondta erre és intett az emberének, hogy fogja meg.
Tihamér közben megpróbált lábra állni, hogy egy nő jelenlétében mégse
úgy nézzen ki, mint akiből minden életet épp most vertek ki.
–Már figyelmeztettem magukat, hogy hagyjanak fel ezzel! – mondta
komoly hangon a hölgy. Karcsú volt, magas és szőke hajú. Amolyan igazi
manöken típus. Termetében nem volt semmi olyan, ami miatt a férfiaknak
félniük kellett volna. Kicsit felemelte a hangját, mikor folytatta: –Úgy
látom nem értették meg, hogy nincs módjukban alkudozni velünk – közben
lassan hátrébb lépett, hogy a felé közeledő izompacsirta biztos távolban
legyen tőle.
–Na álljunk csak meg! – kiáltott fel erre a Főnök. Hisztérikusnak tűnő
hangjára valóban mindenki megállt. –Szóval tényleg te vagy az, aki
elintézted ezt a két hájfejűt? – hangjába most egy kis csodálkozás is
vegyült, de aztán ismét hisztérikussá vált. – Mi az, hogy alkudozni? Ki akar
itt alkudozni? Ez az én területem és kész! Aki a levesembe köp, azt
kicsinálom! Világos?
Ám a lány nem válaszolt. Hűvös nyugalommal emelte fel a kezét, majd
a csuklójára szerelt készülékből fénysugár csapódott ki először Bivaly,
majd a Főnök és Giga lába felé. Az első hústorony ekkor lépni akart egyet a
lány felé, de nem tudott. Mintha láthatatlan erők összekötötték volna a
lábát. Nagyot nyekkenve vágódott el előttük a földön. A másik kettő
megrökönyödött képet vágott, majd mikor rájöttek, hogy egyikük sem tud
lépni, a Főnök felhördült:
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–Mi vagy te? Egy istenverte boszorkány? – hangja elfulladt, megpróbált
megszabadulni a lábai között levő vékony száltól, de nem sikerült neki. A
nő közben Tihamér mellé lépett.
–Jól van?
–Igen, semmi bajom – felelte az újságíró.
–Akkor álljon egy kicsit messzebb, ameddig elintézem ezeket – fejével
megvetően a három bűnöző felé intett. Bivaly közben nagy nehezen
feltápászkodott, a Főnök pedig felhagyott az erőlködéssel, hogy elszakítsa a
lábaira tekeredett valamit, majd a másik férfira förmedt.
–Ne szerencsétlenkedj már! Vedd elő a bicskádat és vágd el!
–Jól van – felelte Giga, s az övéből jókora tőrt vett elő. A nő közben eléjük
állt és csípőre tett kézzel csóválta a fejét.
–Hiába erőlködtök fiúk! Ezt az anyagot ezzel a késsel ugyan el nem
vágjátok – mindez persze a másik hármat nem hatotta meg. Giga letérdelt a
Főnök elé és megpróbálta elvágni a köteléket, ám nem járt sikerrel. A nő
ekkor karon ragadta Tihamért, majd a kocsihoz rángatta és belökte az
anyósülésre. A három bűnöző ebből mit sem vett észre, mert továbbra is a
lábukkal foglalkoztak. Sehogy sem akarták belátni, hogy nem tudnak
szabadulni a kötéltől.
A nő beült a kormányhoz, majd indított és a gázra taposott. Először
feldöntötte a három férfit, akik ordítozva terültek el a földön, majd
hátramenetbe kapcsolt és tolatva elindult a főút felé. Tihamér döbbenten,
vérző orral ült mellette. A támadói pillanatokon belül eltűntek a földúton
felkavart porban, ő pedig egy gyönyörű nő mellett ült és a város felé tartott.
Csak ekkor kezdett magához térni.
–Köszönöm, hogy megmentett!
–Örömmel tettem.
–Nem értem, hogyan csinálta.
–Jobb is, ha nem érti, mert még bajba kerülne miatta! Jobban teszi, ha
elfelejti azt, amit most látott. Már csak azért is, mert senki nem fog hinni
magának és még a végén bezárják valahova.
–De hát kicsoda maga? – kérdezte Tihamér, miközben megtörölte vérző
orrát. Tudta, hogy jelen állapotában nem fest valami jól.
–Talán eljön az ideje, hogy megtudja, de most még nem. Kérem legyen
türelmes és ne írjon semmit arról, ami most történt! – A hangja inkább kérő
volt, mintsem parancsoló. – Az adattárolókat vigye magával, nehogy az
adatai illetéktelen kezekbe jussanak. Legyen óvatos, mert ezek nem fogják
annyiban hagyni! A következő napokban ne aludjon otthon! Tudják a nevét
és azt, hogy mivel foglalkozik. Meg fogják találni!
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–Köszönöm, de tudok vigyázni magamra – mondta kicsit sértődötten az
újságíró.
–Nem egészen úgy tűnt!– a nő hangja most egy kicsit vidámabban csengett.
Tihamér alaposan szemügyre vette. A produkciót, amit látott, nemigen
lehetett észérvekkel megmagyarázni. Több méter távolságból alig látható
bilincsbe verni három embert, nem hétköznapi dolog. Ez valódi
boszorkányságnak tűnt. Talán ez magyarázza, hogy a kötelet nem tudták
elvágni. Lehet, hogy Harry Potter története nem csak mese volt? Persze, ha
úgy lenne, már biztosan törölték volna a memóriáját.
Alaposabban megnézte a lányt. Egyedül a jobb csuklóján levő szerkezet
volt különös. Jóval nagyobb volt, mint egy óra. Inkább egy mini
számítógépre hasonlított. Szerette volna megkérdezni, hogy mi az a kezén,
de sejtette, hogy a nő nem árulná el. Az arcvonásai még egyszer ámulatba
ejtették. A bőre olyan tiszta volt és sima, amilyent csak fotókon, meg
filmekben lehet látni. Talán valami új kozmetikum? – suhant át az agyán.
Ekkor a megmentője megszólalt.
–Most mennem kell. Ne kövessen és ne próbáljon meg keresni! Nagyon
kérem! – majd fékezett és megállt. Végignézett Tihaméron és megszemlélte
a sebeit.
–Csukja be a szemét! – szólt rá, mire a férfi meglepetten engedelmeskedett.
–Ne nyissa ki! Lekezelem a sebeit. – Az újságíró enyhe égető érzést
tapasztalat az arcán, majd a tenyerén. Ezután a nő elengedte és ismét
megszólalt: – Most már kinyithatja! És még egyszer kérem, hogy erről ne
írjon cikket. Ha másért nem, legalább hálából, hogy megmentettem!– majd
fogta magát, kiszállt a kocsiból és elsietett.
–Legalább egy italra hadd hívjam meg! – szólt utána a férfi, de a nő
valószínűleg már mit sem hallott ebből. Tihamér csak bambán bámult
utána, ahogy eltűnt a következő utcasarkon, majd a felhorzsolt kezére
nézett: a seb teljesen eltűnt. Nyoma sem volt semmiféle horzsolásnak és az
orra is teljesen rendbejött.
Megpróbálta összeszedni a dolgait és a gondolatait. Egyik sem ment
könnyen. Törölte az adatokat a jármű adatpaneljéről, aztán hátradőlt, majd
átült a kormányhoz és kissé remegő kezekkel elindította a kocsit oda, ahol
az autóját hagyta. Úgy döntött, hogy legközelebb nem jön egyedül.
Augusztus 4, hétfő, Szentes
A Fiat Oszkár házától kétsaroknyira állt meg, majd miután elköszöntek
egymástól, a férfi szinte kábultan indult el a lakása felé. Olyannyira
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elgondolkozott, hogy mindenről megfelejtkezett, s csak az átélt élményeken
járt az esze. Úgy érezte, a világ megváltozott körülötte. Egy megfoghatatlan
vidámság töltötte el. Csak attól félt egy kicsit, hogy felébred az álmából.
Arra azonban nem számított, hogy ez pillanatokon belül meg is történik.
–Parázs Oszkár? – kérdezte egy reszelős hang a háta mögül. Azután egy
autó állt meg mellette. Még a márkáját sem volt ideje megfigyelni és már a
hátsó ülésen találta magát.
–Mit akarnak? – kérdezte ijedten. Válasz helyett azonban egy sötét valamit
húztak a fejére. Ismét nem látott semmit és úton volt. Ez a nap úgy tűnik az
ismétlődő szituációk napja. Azzal nyugtatta magát, hogy bizonyára csak
próbára teszik.
Annyit tudott csak, hogy a fogva tartói hárman vannak. Három férfi.
Aztán hamarosan azt is megtudta, hogy nem magyarok és ez aggodalommal
töltötte el. Németül beszéltek és Oszkár ezen a nyelven egy szót sem tudott.
Vagy fél órát utazhattak, miután a jármű megállt és durván kiráncigálták
a kocsiból. Ezúttal lépcsőn kellett lemennie, majd mikor végre levették a
szeméről a maszkot, egy sötét, dohos helyiségben találta magát. A
látványtól kirázta a hideg. Igen ronda ember ült vele szemben egy halvány
lámpával megvilágított íróasztalnál. Oszkár háta mögött ketten voltak. Az
egyikük kezében megvillant a fegyver. Erősen megragadták a vállát és az
asztal előtt álló székre kényszerítették. Az egyik férfi hátra csavarta a
karjait és megbilincselte. Közben vele szemben a ragyásképű ember
elnyomott egy cigarettát az asztalon levő hamutartóban. A következő
mozdulattal pedig elővett egy újat és ismét rágyújtott. Szúrós tekintetét
Oszkárra emelte.
–Könnyítse meg nekünk a dolgot kérem! – hangja semmi jóval nem
bíztatott és Oszkárt ettől ismét kirázta a hideg. –Mesélje el, hogy hol járt a
mai napon!
–Munkát kerestem – közölte Oszkár alig hallhatóan.
–Valóban? – a férfi felnevetett. Oszkár nem találta mulatságosnak a
szituációt. Azután a ragyásképű visszaült és rácsapott az asztalra. –Na ne
szórakozzon velem! Elmúlt tíz óra és semmi kedvem itt szívóskodni
magával. Egy beszari kis alak, aki előadja majd a nagy hőst! Még ma éjjel
darabokra fogjuk szedni, amíg ki nem tálal mindent, amit ma látott és
hallott. – Oszkárt kiverte a veríték, de összeszorította a száját és nem szólt
semmit. Eszébe jutott az, amit a Vak mondott neki. Vajon tudja-e tartani a
száját, ha úgy alakul? Úgy gondolta, nem árulhatja el azokat a nagyszerű
embereket, akiket megismert. Abban bízott leginkább, hogy új munkaadói
bármikor megjöhetnek és a védelmére fognak kelni. Elvégre úgy tűnt,
eddig is rajta tartották a szemüket. Miért ne védenék meg most is. Azzal a
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technikával, amivel rendelkeznek, bizonyára tudják, hogy hol van és
megmentik. Az ő érdekük is, nehogy kitálaljon valamit. Próbálta hát húzni
az időt, hátha megmentői megérkeznek.
–Voltam a munkaügyi központban, de nem tudtak semmit ajánlani.
–Hát jó! Hogy értsen a szóból! Franz! Törd el az ujjait! – a mögötte álló
nagydarab férfi előrelépett. Hátul kinyitották a bilincseit, majd a bal kezét
hozzákapcsolták a szék háttámlájához, a behemót pedig megszorította a
jobb csuklóját. Oszkár nem volt jó erőben. Csak egy roppanás hallatszott,
majd az üvöltése. Nem mert a kezére nézni. Pokoli fájdalmai voltak és úgy
érezte, menten elájul – úgy látszott, hogy ezek tényleg nem tréfálnak és
darabokra fogják szedni, ha nem tálal ki.
–Elmeséli végre, hogy merre járt ma, vagy sem? – hallotta valahonnan
távolból a hangot.
–De hát épp arról beszélek! – zihálta. Szemei megteltek könnyel a
fájdalomtól.
–Hová vitték a Fiatban és mit látott? Erről beszéljen!
–Kérem, én sosem ártottam senkinek.. – Franz keze lendült és Oszkár
székestől hanyatt vágódott. Mivel a bal keze hátra volt kötve, a jobbot
pedig épp az imént törték el, tehetetlenül zuhant hátra. Beütötte a fejét, de
még magánál volt. Az orrából ömlött a vér. A melák egy mozdulattal újra
ülő helyzetbe emelte. Most már a bal válla is fájt.
–Szóval? – tette fel ismét a kínos kérdést a ragyás képű. Oszkár pedig
megtört.
–Egy irodába vittek, ahol egy épületgépész állást ajánlottak fel – kezdte el
szinte hadarva, bár a fájdalomtól nehezen tudott beszélni. Tartott azonban
tőle, hogy újabb verést kap. – Megígértették, hogy senkinek nem mondok
semmit. A szememet bekötötték, nem láttam semmit. Aztán egy épületbe
vittek, ahol egy számítógépen kellett feladatokat megoldanom. Ez az
összes, amit tudok. Aztán megint bekötötték a szememet és itt raktak ki
nem messze a háztól. Holnap kötünk szerződést, azt ígérték.
–És mit tud a találmányról?
–Milyen találmányról?
–Franz! – kiáltotta ismét a ragyás képű. Erre Oszkár tovább halandzsázott.
–Kérem, ne bántsanak! Ennyi történt, értsék meg! – a tagbaszakadt azonban
élvezte, amit csinált. Újra lendült a keze és Oszkár becsukta a szemét.
–Elég! – kiabált be most egy újabb hang. –Nem kell szétverni, mert sok
lesz a takarítanivaló. Herbert, vedd elő az injekciót! – Franz erre újra
elkapta a fájós jobb kezét, amin az ujjak furcsa szögben álltak, s
kíméletlenül hátracsavarta. A bilincs most csattant, Oszkár pedig
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csillagokat látott a fájdalomtól. A góliát leszorította, a szőke német pedig
belevágta a tűt a vállába.
Itt a vége! – gondolta Oszkár. – De legalább nem árultam el őket!
Augusztus 5, kedd, Szentes
Ordítva, verítékben úszva ébredt. Olyan hangos volt, hogy a vén
boszorkány ijedten szaladt be a szobába. Még a protézisét is elfelejtette
berakni. A reggeli félhomályban így különösen ijesztőnek tűnt.
–Minek ordítozik itt? – károgta. –Csak azért mert ki tudta fizetni a lakbért,
még nem viselkedhet így! És ha még egyszer részegen hozzák haza a
barátai, akkor megnézheti magát! Ez tisztességes ház! – ezzel ahogy jött,
úgy távozott is.
Oszkár felült. Felemelte a jobb kezét. Sehol nem volt rajta sérülés
nyoma. Most akkor csak álmodta a kínzást? De akkor miért mondta a
boszorkány, hogy a barátai hozták haza? Sehogy sem értette a dolgot.
Teljesen jól volt. Semmije nem fájt és mindene mozgott. Mégis csak álom
lehetett. Vagy tényleg berúgott volna és a barátai hozták haza? Na de voltak
barátai egyáltalán? És kifizették neki a lakbért? Lehetetlen ez az egész
helyzet!
–Talán megőrültem – gondolta Oszkár.
Izgatottan kelt fel és kezdett el készülődni, holott a nap is csak most
kezdett felkelni. Képtelen lett volna visszaaludni. Egy darabig értetlenül
ücsörgött, majd arra a meggyőződésre jutott, hogy csak a rémálom volt
álom és a banya meg félrebeszélt reggel. Megpróbált hát megfelejtkezni a
szörnyű álmáról, és az új lehetőségeire koncentrálni. Úgy tűnt az élete
végre értelmes fordulatot vesz. Bekapcsolta a TV-t és meghallgatta a
reggeli híreket, meg mindent, amivel az időt csak húzni tudta. Azután
eszébe jutott Paula és görcsbe rándult a gyomra. Azon tanakodott, hogy
hagyjon-e a lánynak valami üzenetet. Talán csak annyit, hogy láttalak
titeket. Úgyis neki illett volna felhívnia. A lány sosem hívta őt. Már ez is
gyanús volt. Persze Paula nehezen értette meg Oszkár anyagi gondjait.
Sokszor az utolsó fillérén is moziba mentek és arra már nem mindig
maradt, hogy a telefonkártyáját fel tudja tölteni. A fiú azonban nem bánta
túlzottan, hiszen Paula nagyon csinos lány volt. Kicsit büszke is volt
magára, hogy vele járhatott, hiszen addig még senki nem akart vele járni.
Visszagondolt arra, ahogy összejöttek a Kócos Józsi buliján. Életében
először ott volt egy kicsit becsípve. A lányt ez egyáltalán nem zavarta.
Akkor dobta a Halász Feri és valakivel vigasztalódni akart. Azóta négyszer
találkoztak, beszélgetni azonban keveset beszélgettek. Paula számára az
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együtt járás annyiból állt, hogy csinálni kellett valamit. Kajakozni, mozizni,
elkísérni ruhát venni, vagy segíteni neki könyvet választani a könyvtárban.
Oszkár azon tűnődött, hogy talán nem is Paula elvesztése fáj neki,
hanem az, hogy megcsalták. Őt Parázs Oszkárt simán megcsalták. Valamit
nem jól csinálhatott. Nem érezte úgy, hogy szerelmes lett volna a lányba,
bár ő maga a kapcsolatról mindig komolyan gondolkodott. Talán
túlságosan is komolyan. Ez pedig nem volt feltétlenül érdekfeszítő a
lányoknál. A családalapítás szinte szóba sem jött, mint téma, pedig Oszkár
családot szeretett volna. Konkrétabban házasságot. Mert ez volt az, ami
nem tűnt normálisnak benne a többiekhez képest.
A legtöbb ismerőse, akinek családja volt, élettársi kapcsolatban
gondolkodott. Amolyan laza kötelékben, amit bármikor fel lehet bontani.
Oszkár úgy gondolta, hogy ha már szerelmes valakibe, akkor nem akar
felbontani semmit. Talán túl sokat hallgatta kiskorában a szüleinek a
meséit, melyekben a happy end a hét országra szóló lakodalom volt és nem
a titokban megkötött élettársi kapcsolat. Mikor ilyesmiről beszélt Paulának,
az mindig csak nevetett. Pedig ő komolyan gondolta. Most azonban már
mindegy. Egész biztos, hogy jobb így – győzködte magát, majd
visszaterelte a jelenbe a gondolatait.
Bendegúz azt ígérte, hogy felhívják. Nyolc órakor már nagyon
türelmetlen volt. Kikapcsolta a TV-t, zsebre vágta a mobilját és elindult a
városba reggelizni. Három euró volt a zsebében. A munkanélküli segélyt
csak hetedikén utalják. Ha az idegenek nem jelentkeznek, még két napot ki
kell húznia ezzel a pénzzel.
Csak egy kiflit vett. Kiment a Kurca partjára és megkereste a padot, ahol
előző nap a hívást kapta. Egy darabig csak a vizet és az embereket bámulta,
de egy idő után azon kapta magát, hogy ismét suttogva imádkozik.
–Istenem, ha létezel, add, hogy legyen munkám! Add, hogy a tegnapi
dolgok ne csak álmok legyenek! – felelet azonban nem jött. A telefonja
sehogy sem akart megcsörrenni.
Oszkár nem bírt tovább várni. Most nem tudta megengedni magának a
luxust, hogy engedje sodorni magát az eseményekkel. Akarta ezt az állást
és ezért tennie kellett valamit. Végre elhatározta magát, hogy megkeresi a
Gold KFT-t és rákérdez. Nem ezt ígérték neki. Tíz óra volt, mikor az
irodaépületben megtalálta az ajtót. Döbbenten látta, hogy a feliratot
levették. A Gold KFT-nek nyoma veszett. Oszkár gyomra öklömnyire
húzódott össze. Eszébe jutott, hogy tegnap a telefonja kiírta a hívó számát.
Megpróbálta felhívni Bendegúzt, de csak a szokásos női hang szólalt meg:
„A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható.”
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Hirtelen elöntötte a harag. Hát csúfot űztek belőle? Szórakoztak vele?
Mit képzelnek? Lerohant a földszintre, hogy keressen valakit, aki
tájékoztatni tudja. Portás nem volt és hiába nyitott be több kisebb irodába
is, a Gold KFT-ről senki sem tudott semmit.
–Az nem lehet, hogy csak álmodtam! – mondta maga elé. – Kész! Itt a
vége! Nincs munkám, nincs barátnőm. Kössem tán fel magam? – ám ezt a
gondolatot gyorsan elhessegette, mert eszébe jutott, hogy valaki kifizette az
albérletét és tudatában volt annak is, hogy ha nagyon akarna,
visszamehetne a szüleihez. Lehet, hogy ez lenne a legjobb. Ekkor
megszólalt a telefon.
–Oszkár? – hallotta Bendegúz ismerős hangját.
–Igen én vagyok.
–Volt egy kis gond, de megoldottuk. Kérem szedje össze a szükséges
holmiját és menjen ki a buszpályaudvarra. Vegyen jegyet az első szegedi
járatra és a város határán túl az első megállónál szálljon ki!
–És mit…? – kérdezte volna, hogy mit pakolhat be, de Bendegúz
megszakította a hívást. A kijelzőn pedig az ismeretlen szám felirat jelent
meg. A haragja és elkeseredettsége egy pillanat alatt elpárolgott. Mindegy,
mi lesz, csak legyen már valami – ezzel nekilátott, hogy összeszedje a
holmijait. Igaz, hogy a maradék kis pénze vajmi kevés lesz a buszjegyre, de
valami majd csak lesz.
A boszorkány természetesen mihelyt neszét vette, hogy pakol, rögtön a
sarkában volt.
–Hová készül? – rikácsolta.
–Elutazom pár napra állást keresni! – felelte Oszkár most vidáman. Özvegy
Rozsomák Erzsébet arca egyszeriben megenyhült. Kérdéseit immár kicsit
kedvesebb varjú hangon folytatta. A változatosság kedvéért ecetes uborka
szagot árasztott magából.
–És hol talált állást, ha szabad kérdeznem?
–Szegeden próbálok szerencsét – felelte a fiú és finoman megpróbálta
kitessékelni az idős hölgyet a szobából. Ez azonban nem volt könnyű
feladat. Özvegy Rozsomák Erzsébet szívós volt, mint egy vadászvizsla, de
legalábbis mint egy nyomozókutya. Addig nem akart tágítani, míg
információéhségét ki nem elégítették.
–Olyan messze megy? De hát akkor hol fog lakni? Jobban tenné, ha
közelebb keresne állást!
–Ne aggódjon! Amíg a holmim itt van, fizetem az albérletet! – próbálta
leszerelni Oszkár és végre becsukhatta az ajtót.
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Két utazótáskát tömött meg ruhákkal, könyvekkel, néhány kedves
emlékkel. Egy darabig elidőzött a számítógépnél is. Néhány fontos
dokumentumot még átmásolt a mobiljára. Elégedett volt. Minden holmija
elfért két nagyobb táskában.
Augusztus 5, kedd, Szeged
A szegedi rendőrkapitányság egyik kis szobájában Aladár homlokát
ráncolva hallgatta végig Tihamér történetét.
–Hát öregem, ez elég meredek história! Gyanítom a csaj ugyanaz, aki az
itteni embereinket pucérra vetkőztette. Ha igaz, amit mondasz, ő lesz
Vitorlás Melinda. A fotóját mindjárt kinyomtatom az adatbázisból és akkor
azonosíthatod. Egyébként már hallottam erről a bandáról. A főnök egy
fiatal fickó, Fekete Barnának hívják. Akkora háza van Szentesen, mint egy
palota. Ezen felül valamelyik rokona parlamenti képviselő és a kapcsolatai
meglehetősen jók, úgyhogy nem igen ajánlott belekötni. Feljelentést tehetsz
súlyos testi sértésért, de sok esély nincs rá, hogy elkapjuk. Különben is, ha
jól értettem, ő maga egy ujjal sem nyúlt hozzád.
Tihamér megrántotta a vállát:
–Nekem épp elég jóvátétel az, ahogy a nő megszégyenítette. Meg hát
megígértem Melindának, hogy nem verem nagydobra a dolgot, miután
megmentette az életemet. A miatt meg, hogy elkötöttük a kocsiját, igen
morcos lehet az ipse. Talán inkább valami személyes védelemre lenne
szükségem. Valami testőrre, vagy ilyesmire. Elvégre is elég rendesen
megfenyegetett.
–Ezt jól gondolod! Amúgy is mondtam volna, hogy ma ne aludj otthon, de
ha pár napra felfogadnál egy testőrt, az minden bizonnyal jó lenne. A testőr
órabére még mindig kevesebb, mint a kórházi kezelésed lenne, ha elkapnak.
–Tudsz ajánlani valakit?
–Természetesen – vigyorgott Aladár. –Ha nem foglalt a Vasöklű Vili,
akkor a lehető legjobb kezekben leszel.
–Ez a rendes neve?
–Nem – csóválta meg a fejét a nyomozó. – Csak mi neveztük el így, mert
bokszoló volt annakidején. Mindenesetre keveset beszél és nagyokat üt. A
rendes neve Tojás Teodor. Talán megérted, hogy inkább a művésznevét
szereti használni.
Tihamér elnevette magát:
–Jó lesz! Add meg a számát!
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–Rendben, de előbb nézd meg ezt a fotót! Ráismersz a megmentődre? – és
Tihamér orra alá dugott egy lapot, melyen egy színes személyigazolvány
kép volt.
–Hasonlít, bár meg kell jegyeznem, hogy ezeken az igazolványképeken a
saját anyjára alig ismer rá az ember!
Aladár felnevetett.
–Hát ebben igazad van! Szóval már tudjuk, hogy ki ez a titokzatos
vetkőztető. És legalább csinos?
–Elég vonzó – bólintott Tivadar.
–Akkor csak járj utána! Tudod, hogy én nem foglalkozhatok ezzel az
üggyel. De egyedül semmi esetre se menj Szentesre!
Augusztus 5, kedd, Szentes
Oszkárnak éppen annyi pénze volt, hogy elvitesse magát a város utáni
első megállóig. Bár a buszpályaudvaron még olyan érzése volt, hogy
figyelik, mikor leszállt az első megállónál egy régi, elhagyatott tanya
közelében, egy útkereszteződésnél, nem látott semmi gyanúsat. Nem kellett
sokat várnia.
Egy piros Skoda E80-as állt meg mellette és Lujza integetett, hogy
szálljon be. A két táskát bedobta a hátsó ülésre, jómaga pedig a nő mellé
telepedett le előre.
–Egy poloska van a táskáján! – szólt rá a hölgy.
–Bocsásson meg, nem vettem észre. Biztosan most repülhetett rá!
–Repült? – Lujza elnevette magát. –A buszpályaudvaron tette rá az az
öltönyös pasas. Egy követőkészülék. De ilyesmivel minket nem zavarnak
meg. – Kezében egy furcsa, telefonhoz hasonló készülékkel hátrahajolt és
egy kis matatás után egy fekete, chip-re emlékeztető tárgyat vett le Oszkár
táskájáról.
–Na, akkor most egy kicsit megvicceljük őket! – kiszállt, majd egy apró
pisztolyba illesztette a poloskát valami gyurmaszerű anyaggal, aztán kilőtte
a következő jármű – történetesen egy sárga Renault kisbusz – hátuljára.
Mikor újra az autóban ült, vidáman gázt adott és végre elindultak. Oszkár
izgatottan ült mellette.
–Most már minden rendben van. Más módszerrel nem követnek minket,
hacsak valamelyik műholdat még nem állították ránk. Persze nagy baj
akkor sem lehetne.
–Úgy látom, ön nem fél!
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–Bevallom, egy kicsit mindig veszélyes, amikor új embert veszünk be a
vállalkozásba. De bízom benne, hogy hamarosan saját kis városunk lesz
majd több ezer emberrel, akik kiállták a három próbát.
–Három próbát? – csodálkozott Oszkár.
–A becsületesség, a megbízhatóság és a türelem próbáját. Igaz, hogy ez
utóbbiban nem jeleskedett túlzottan, de minden próba máshogy nehéz.
–A becsületességet értem, de a.. – és ekkor elakadt a szava, mert úgy
érezte, hogy amit eddig álomnak vélt, az hirtelen valóság-alakot öltött. –
Úgy érti, hogy a kínzást nem álmodtam?
–Nem bizony! Meg volt szervezve az egész. Ha vallott volna, most nem
lehetne itt! Bendegúz felhívta volna, hogy az ajánlat tárgytalan. Egy
darabig még figyeltük volna, de egyelőre csak olyan emberekkel
dolgozhatunk együtt, akik teljesen megbízhatóak.
–De hát akkor hol vannak a sérüléseim?
–Tegnap látta, hogy a készülékünk mi mindenre képes. Van kisebb
változata is már, amivel törött ujjakat, sérült testrészeket bárhol el tudunk
látni.
–Akkor maguk vittek haza és fizették ki az albérletet?
–Ahogy mondja. Azután reggel óta figyeltük, és lehallgattuk, hogy
mennyire türelmes a várakozásban. Ebben vannak önnél sokkal jobbak is –
és kedvesen Oszkárra mosolygott. A fiú azonban még nem nyugodott meg
teljesen.
–Én értem, hogy próbálnak jó embereket felvenni, de azért a kéztörés, meg
az orrbetörés mégiscsak túlzás!
–Ha valóban vallatni fogják, ami nem lehetetlen, akkor ennél sokkal
keményebb próbának lesz kitéve. És meg kell hagyni leleményes fickó
maga a mellébeszélésben! A kreativitása plusz pontot ér nálunk! – Lujza
behajtott egy földútra, majd hirtelen fékezett. Az autót egy bozótosnak
irányította és behajtott a növényzet közé. Oszkár reflexszerűen az arca elé
tartotta a kezét.
Megálltak. A növényzet körülvette őket és a talaj megmozdult alattuk.
Az autó süllyedni kezdett.
–Ne aggódjon! – tette a vállára a kezét a nő. – A központ egyik titkos
bejáratán megyünk be éppen. Így nehezebb a nyomunkba jutni. – Egy
pillanat múlva egy földalatti sztrádán voltak. A jármű rákapcsolódott
valami automata irányító szerkezetre, mert Lujza elengedte a kormányt és
kényelmesen hátradőlt. Halvány fényben kivilágított kétsávos úton haladtak
tovább.
–Ez irdatlan munka lehetett! – nyögte Oszkár, aki elképedve figyelte a
földalatti út hosszúságát.
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–Hamarosan megérti majd, hogy miről van szó. Az ön feladata éppen az
lesz, hogy az energiaellátást biztosítsa majd Aranyváros számára.
–Aranyváros?
–Így fogjuk nevezni azt az épülő várost, melynek alapításában ön is részt
vesz.
–Tényleg, valójában még semmit sem tudok arról, hogy mi lesz a
feladatom, mennyit keresek, meg hogy hol fogok lakni.
–A keresete tulajdonképpen korlátlan. Majdnem mindent megkaphat, amit
kér. Persze van egy szabályzatunk, amit a Vakkal egyeztetve hoztunk létre.
–A Vakkal?
–Vele is jobban megismerkedik hamarosan.
–Igen, emlékszem! – sóhajtott Oszkár. – Már megbocsásson, de nekem egy
kicsit flúgosnak tűnt. Csak nem ő a nagyfőnök?
–Mondjuk úgy, hogy a legfőbb tanácsadónk. Mivel anyagi korlátok közé
szó szerint nem vagyunk már szorítva, szükségünk volt valakire, aki a lelki
hátteret felügyeli. Mi nem a pszichiátriában gondolkodunk. Valami egész
más az, amire az emberiségnek szüksége van. De erről nem beszélhetek.
Majd ő biztosan megteszi, ha eljön az ideje.
–Igen gazdagok lehetnek, ha valóban bármit megkaphatok, amit kérek.
Akár egy repülőt is kérhetek magamnak?
–Mivel egy darabig nem hagyhatja el az állomást, nem venné túl sok
hasznát. Értse úgy, hogy amire valóban szüksége van, azt mindent megkap.
Lakás, sportfelszerelés, számítógép, étel, ital, bútorok.
–Ez már önmagában sem rossz. És mi lesz a holmimmal, amit otthon
hagytam?
–Ha valamire még szüksége van, az embereink elmennek érte. Az albérletet
a jövő héten lemondjuk. Oda többet nem akar majd visszamenni.
–Ezek szerint nem vagyok szabad?
–Ha a szabadságot úgy érti, hogy bárhova elmenni, akkor egy darabig
rabságban lesz. De nem hinném, hogy bánni fogja. Természetesen a
szüleivel tarthatja a kapcsolatot. De nekik is csak annyi információt
mondhat el, amennyi nem veszélyeztet minket. – Ekkor az alagút több
elágazás után zsákutcába futott. Amolyan földalatti garázs volt itt sokféle
autóval. – Megérkeztünk.
Augusztus 5, kedd, Aranyváros – 1-es központ
–Megkérdezhetem, hogy hol vagyunk? – Oszkár meglehetősen elveszve
érezte magát, miután a második liften és negyedik folyosón haladtak
keresztül. A csomagokat a járműben hagyták, mert azokról Lujza később
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akart gondoskodni. Emberekkel alig-alig találkoztak. Aki itt dolgozott,
világoskék egyenruhát viselt. Kedvesen köszöntötték őket, de beszélgetni
nem álltak meg. Lujzát szemmel láthatóan mindenki ismerte.
–Ez az egyes számú központ. Önre éppen azért volt szükségünk, hogy a
kettes központ megépítésében a segítségünkre legyen. Jelenleg ebben a
földalatti épületben vannak az irodák, lakások, műhelyek és a kórház is.
Szürke mágnes ajtó előtt álltak meg, ami Lujza érintésére félrecsúszott.
Szerényen bútorozott irodába léptek be. Az asztal mögött egy középkorú
férfi ült. Az érkezők láttán udvariasan felállt és kézfogással köszöntötte
Oszkárt.
–Biztos Alfréd vagyok, a foglalkozásvezető. Köszöntjük az új otthonában.
Kérem, foglaljon helyet!
–Akkor én magatokra is hagylak benneteket. Viszlát később! – búcsúzott
Lujza, majd miután elköszöntek tőle, bíztatóan a fiú vállára tette a kezét: –
Legyen nyugodt! Jó helyen van! – majd távozott.
Oszkár feszülten ült le, de Alfréd közvetlen és nyugodt modora hamar
eloszlatta a feszültségét. Sportos alkatú, barnahajú férfi volt. Kék
egyenruháján a nevét és munkakörét jelző felirattal. Az előtte levő asztal
lapjába érintőképernyős monitor volt beillesztve. A férfi ezen babrált egy
darabig, majd belevágott a mondandójába.
–A munkája elég speciális viszonyok között folyik. A Magyar Állam felé
mi, mint munkáltatók foglalkoztatjuk önt. Semmilyen mellékállásra nem
lesz szüksége, mert bármit kér, a lehető leggyorsabban megszerezzük.
Négy emberrel együtt fognak részt venni abban a tervezőmunkában, ami a
kettes központ építéséhez szükséges. Két hét áll a rendelkezésükre, majd az
építkezés nem egészen egy nap alatt fog lebonyolódni.
–Egy nap alatt? – ámult el Oszkár.
–Egészen új technológiával dolgozunk és nálunk nincs bürokrácia. Ezért is
bizalmas az Ön munkája is és egyelőre ezért nem hagyhatja el a központot.
A munkaidejét nem korlátozzuk időben. Általában elfogadott a reggel
nyolctól induló munkaidő. A feladatot viszont pontos határidőre kell
elvégeznie. Nálunk körülbelül két hét munka után egy hét szabadság jár. Az
ön munkaköre speciális, azaz azt jelenti, hogy ha elvégezte a feladatot,
szabadságra mehet egy hétre. Ugyanez a munkatársaira is érvényes.
Szombaton is dolgozunk, de vasárnap tilos a munka! – Oszkár szemei
egészen elkerekedtek. Ilyen munkabeosztásról még nem halott. Két hét
munka után egy hét pihenés? Egészen elképesztette. Alfréd elmosolyodott a
fiú arckifejezése láttán.
–Az új technológia miatt van erre lehetőség. Önnek csütörtökön, tehát két
nap múlva kell munkába állnia. Akkor már teljes lesz a tervező csapat. A
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munkakezdésig még sok tennivalója lesz. Tehát hetedikén reggel nyolckor
kezd a tizenkettedik szinten, ahol a mérnöki iroda van. Ha itt végeztünk,
elkísérem a szállására. A csomagjait már odavitték. Ma délután háromkor
túl fog esni egy kis orvosi ellenőrzésen, majd hat órára kell a Vakhoz
mennie. A munkájával kapcsolatban még a következőket kell tudnia: a
mérnökök piros egyenruháját kell viselnie, de csak akkor, ha dolgozik.
Hetente háromszor kell elmennie sportolni. Bármilyen sportágat választhat,
de fontos, hogy heti három órát mozogjon. Mi nagyon sokat adunk az
alkalmazottaink kondíciójára. Javaslom a hétfő-szerda-péntek, vagy a keddcsütörtök-szombat beosztást. Ezt majd a munkatársunk a Sport központban
úgyis elmagyarázza. Ezen túl hetente egy önvédelmi oktatáson kell részt
vennie. Ezekre azért van szükség, hogy amikor elhagyja majd a központot,
megfelelően ki tudja védeni a támadásokat.
Mivel Oszkár erre elég fancsali képet vágott, Alfréd hozzá tette: – Az
önvédelemhez nálunk nem a fizikai erejére van elsősorban szükség, hanem
arra, hogy az általunk kifejlesztett berendezéseket kellő hatékonysággal
használni tudja. Az épületeken belül bárhova beléphet, ahova tud. Az ajtók
ugyanis érintésre nyílnak. Úgynevezett bioszenzoros működésük van.
Ahova nincs engedélye belépni, oda nem is fog tudni. Nyugodtan
próbálkozhat, leszidni sehol sem fogják. Önön kívül szinte minden héten
van egy-egy új emberünk. Sajnos nem könnyű olyant találni, aki az első két
próbán sikerrel átmegy. – Alfréd itt levegőt vett. Látszott, hogy ezt a
mondókát jól betanulta és már egy kicsit bele is fáradt. Valószínűleg
sokszor elmondta már, jóllehet rendszeresen az asztalon levő kijelzőre
futott a tekintete, nehogy kifelejtsen valamit a mondandójából.
–Bizonyos kényelmi dolgokról le kell mondania. A vizuális és digitális
sajtót itt erősen cenzúrázzuk. Nem csak azért, mert elferdítik a valóságot,
hanem mert olyasmiket hoznak ki az emberekből, ami nem a sajátjuk.
Egyes filmek az emberekben olyan vágyakat ébresztenek, amelyeket nem
lehet kielégíteni. Mások felesleges stresszt okoznak és csökkentik az
empátiás képességet. Éppen ezért egyes számítógépes játékokat sem
engedélyezünk. Ami viszont engedélyezett azt bármikor letöltheti a
készülékére. Ezért dolgozunk jelenleg egy saját televíziós adatbázison és
számítógépes szoftverbankon. Hagyományos könyvtárunk nincs, de adok
önnek egy digitális füzetet – a fiókjából egy vékony, könyvre emlékeztető,
de kinyitva két rugalmas kijelzőből, mint lapból álló tárgyat vett elő. –
Ebbe bármilyen könyvet, vagy újságot letölthet a lakásában levő
információs állomásról. Jelenleg több mint tízezer filmből és hetvenezer
irodalmi forrásból válogathat. Embereink naponta bővítik a készletet. De
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nem beszélek többet. Kérem, írja alá ezeket a papírokat! Mindegyikből egy
példány az öné. Ebben van leírva a munkaköre. Van valamilyen kérdése?
–Egyelőre csak kérdéseim vannak, de előbb szeretnék többet látni az önök
vállalkozásából.
–Természetesen. Írja alá a papírokat és már indulhatunk is.
Miután Oszkár átnézte és aláírta a papírokat, Alfréd ismét megszólalt:
–Ideje, hogy megmutassam a lakását és gondolom éhes is. Ehet az
étteremben, vagy otthon is, ha éppen egyedüllétre vágyik, de most
megmutatom a helyet, ahol én szoktam enni. – Oszkár kicsit kábultan állt
fel, hogy kövesse. Úgy érezte, hogy egy álomba csöppent. Újra folyosókon
haladtak keresztül, majd eljutottak a liftig.
–Itt jutunk át a lakórészbe. Ez csak az átmeneti szállása lesz. Később, ha
igénye van rá, lakhat a felszínen is egy lakóparkban, vagy családi házban.
Ez azonban csak a negyedik ütemben valósul majd meg. Természetesen
abban a munkában is részt fog majd venni.
A lift egy tágas csarnokba vezetett. Mintha egy bevásárlóközpont
belsejébe érkeztek volna, jóllehet a forgalom jóval kisebb volt. A
mennyezetről a megvilágítás olyan volt, mintha a nap sütne be. A tér
közepén dús dísznövények, kisebb pálmák álltak a szökőkút mellett. Oldalt
tágas folyosók nyíltak, többnyire üres üzleteknek tűnő helyiségekkel,
valamint egy étterem volt látható. Itt már nem csak egyenruhás emberek,
hanem divatos öltözékben levők is megfordultak. Fiatalok, idősebbek
egyaránt. Mindenki üdvözölte őket. Egyik-másikkal Alfréd kezet is rázott,
vagy éppen pár szót beszélt is. Mikor megláttak egy piros egyenruhás férfit,
Alfréd hozzá sietett. Magas, bajuszos, úgy harmincöt körüli férfi volt.
–Károly! Engedd meg, hogy bemutassam Oszkárt! Együtt fogtok dolgozni
a tervezésen. –A férfi barátságosan kezet rázott velük.
–Örülök neki! Javaslom, hogy tegeződjünk! Már nagyon várunk a
csapatban!
–Köszönöm! Egyelőre ismerkedek a központtal – mondta Oszkár.
–Ő Malter Károly, a legfőbb építészmérnökünk. Három gyermek atyja. A
családja Szentesen van, mert a gyerekeknek iskolába kell járniuk. De bízom
benne, hogy jövőre már a saját iskolánkban.
–Úgy, ahogy mondod, Alfréd – helyeselt a férfi. –A tervek már elég jól
állnak. Jelenleg a helyszínnel vannak csak gondok.
–Megint kötözködnek a városházán?
–A kettesre is alig adták meg az engedélyt, de a hármas helyszínen a
polgármestert még nem sikerült lecserélni és addig nem tehetünk semmit.
–Majd megoldódik ez is, csak meg kell találni a módját. Van kedved
velünk ebédelni?
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–Köszönöm, már ettem, de örültem, hogy találkoztunk! Ugye Oszvald? –
fordult a fiú felé. – Nem túl jó a névmemóriám.
–Oszkár.
–Á, igen! Megpróbálom megjegyezni. Mielőbb várunk a csapatban! –
ezután elköszöntek és Károly tovább sietett. Ők pedig elindultak az étterem
felé.
Augusztus 5, Szeged
Mivel Vasöklű Vilit telefonon nem lehetett elérni, Aladár azt javasolta,
hogy próbálja meg személyesen az otthonában. Tihamér megebédelt egy
gyorsétteremben, majd felkereste leendő testőrét.
A tízemeletes panelház ajtaja mellett számkódos biztonsági zár volt. A
Tojás Teodor név melletti gomb megnyomása után érdes férfihang
jelentkezett be.
–Ki az?
–Vilit keresem – közölte Tihamér.
–Én vagyok. Mit akar? – recsegte a férfi. Nem volt túl barátságos a hangja.
–Pergő Aladár ajánlotta önt.. - elbizonytalanodott azon, hogy célját itt
közölje-e.
–Jöjjön be! Hetedik emelet, balra.
Ezután felbúgott a mágneszár és Tihamér beléphetett a sötét
lépcsőházba. A falról itt-ott már mállott a vakolat. Elment a postaládák
mellett, melyek közül sokon látszott, hogy valamikor felfeszítették őket.
Többségük össze-vissza volt firkálva, ugyanúgy ahogy a lift is.
Természetesen kívül-belül. Magában a felvonóban volt némi vizelet szag,
de nem volt elviselhetetlen. A baleset valószínűleg régebben történhetett.
A hetedik emeleten az újságíró becsöngetett a névtábla nélküli lakásba.
Egy valóságos óriás nyitott ajtót. Tipikus bokszoló képe volt. Kopasz fej,
lapos orr, kemény nézés, lenyűgöző méretű izmok.
–Jöjjön be!
–Köszönöm – felelte Tihamér és beljebb lépett a szűk előszobába. A lakás
maga két kisebb szobából és egy szűk konyhából állt. Ez utóbbiba invitálta
most az óriás. Viszonylag rendezett agglegénylakás volt, bár látszott rajta a
női kéz hiánya. Az asztalon két felbontott sörösüveg állt.
–Üljön le! – legyintett, s maga letelepedett a másik itt levő székbe. –Szóval
testőr kell?
–Valószínűleg meg fognak támadni – mondta erre Tihamér.
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–Nem lesz olyan szerencsém – csóválta meg a fejét a férfi. – Négy eurót
kérek óránként, plusz teljes ellátást. Aladárra való tekintettel ez baráti ár.
Hány nap lesz?
Tihamér nem a négy eurót sokallotta, hanem a férfi méreteit tekintve a
teljes ellátás miatt aggódott egy kicsit. Ki tudja, hogy ez a melák mennyit
zabál. Mindenesetre igyekezett, hogy gondolatai az arcára ne üljenek ki.
–Még nem tudom. Gondolom két-három napon belül jelentkezni fognak.
–Nem lesz olyan szerencsém – csóválta meg a fejét a férfi. Tihamér először
nem tudta mire vélni ezt a megjegyzést, ami már másodszor csúszott ki a
bokszoló száján, de azután rájött, hogy a férfi nagyon élvezheti a
verekedést, ám többnyire unalmas munkákkal bízzák meg. Vasöklű Vili
felállt.
–Akkor indulhatunk.
–Nem hoz magával semmit? Mivel több napig távol lesz..
–Igaza van – bólintott a férfi. Belépett a fürdőszobába, majd vigyorogva a
farzsebébe dugta a fogkeféjét. –Mehetünk!
Augusztus 5, Aranyváros – 1-es központ
Homár András, a szakács és a felesége volt a felszolgáló ebben a családi
étteremben. Az életkorát nehéz lett volna megmondani. Oszkár nem
ilyennek képzelt egy szakácsot. Ez az ember fiatalosan mozgott, semmi
súlyfölösleg nem volt rajta, de ugyanígy a feleségén sem, aki már-már
kacéran csevegett a két érkező férfival. Az étlapon nem volt ugyan túl
gazdag a választék, de árak nem szerepeltek rajta.
Maga a vendéglő a csarnok oldalában helyezkedett el. Négy folyosó
indult innen a négy égtáj felé. Kívül négy, belül pedig tíz asztal volt, s ők a
belső vendéglőrészben foglaltak helyet. A berendezés itt egészen elütött a
külső modern kinézettől. Valahogy a XX. Század elejére röpítette vissza az
embert. Az asztalokon fehér abrosz, középen virágcsokorral, kényelmes,
fából készült székek zöld szövethuzattal. A falakon tölgyfából készült
oszlopok szakították meg a vörösbarna kárpit vonalát és a megvilágítás is
bensőséges hangulatot árasztott. Rajtuk kívül még három asztalnál
ebédeltek. Biztos Alfréd természetesen mindenkit ismert. Miután
elhelyezkedtek az egyik fal melletti háromszemélyes asztalnál, Oszkár
megjegyezte:
–Érdekes, hogy itt mindenki ilyen egészségesen néz ki. Mintha egy filmben
lennénk és a szereplőket csak a legjobb kinézetűekből válogatták volna –
mondta Oszkár.
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–Ebben sok igazság van, de ma délutántól már ön is a legjobb formáját
fogja mutatni. Ha emlékszik arra a betegre, akinek a gyógyulását
megnézhette, akkor tisztában kell lennie avval, hogy az ön kezelése is
hasonló lesz – jegyezte meg Alfréd.
–Engem is kezelni fognak?
–Mint mindenkit, aki erre a helyre kerül.
–De hát nekem semmi bajom!
–Huszonöt évesen mindenki ezt gondolja. De vajon nem küszködik ön is
különféle allergiákkal? Nincs-e vékony lerakódás a tüdején? Nincsenek
tömött fogai? Nem halmozódtak fel méreganyagok a szöveteiben? Odakint
a világ mérgezett! Többek között ezen is megpróbálunk segíteni, mielőtt túl
késő lenne. Hollandiának egy részét már elöntötte a tenger, a földet érő
káros sugarak miatt minden második ember bőrrákban, vagy az áttételeiben
hal meg. Az emberiség pedig nem figyel a természet jeleire eléggé.
Ekkor érkezett meg az ebéd. Húslevest ettek, majd igazi fűszeres,
hagymás sült húst rizzsel, salátával. A feleség szolgálta fel az ételt, aki
olyan közeli viszonyban volt Alfréddal, hogy már majdnem le is ült
melléjük, ám közben újabb vendégek érkeztek a szomszéd asztalhoz.
Annának hívták és furcsa volt ránézni, hiszen látszott rajta, hogy nem fiatal,
ám mégis kifejezetten csinos volt. Zsonglőr ügyességével hozta ki az
ételeket és vidáman szolgálta fel. Látszott, hogy élvezi a munkáját, ám a
vendégek felé mutatott túlzott kedvessége Oszkár számára már-már zavaró
volt.
–Egyetek csak kedveseim! – bíztatta őket Anna. – Különösen erre a
fiatalemberre fér rá egy kis egészséges ennivaló. Igen le van soványodva.
–Jó ilyen helyen enni, ahol kedves emberek vesznek körül – mondta Oszkár
a nőre mosolyogva és nekilátott az evésnek. Farkas éhes volt már, úgyhogy
alig tudta tartóztatni magát, hogy ne egyen mohóbban.
Alfréd belekóstolt a levesbe és megjegyezte:
–Mennyei, mint mindig, kedves Anna!
–Köszönöm – felelte a szakácsnő és szemeit elégedetten futtatta végig
Oszkáron, aki javában tömte magát. – Ezt most kivételesen én készítettem
úgy, ahogy a nagymamám is főzte. Örülök, ha ízlik!
Miután elment, Oszkár két nyelés között megjegyezte:
–Gondolom ők is kiállták a három próbát.
Alfréd lassan, kényelmesen evett. Élvezte az étel ízét és egyáltalán nem
sietett sehová. Kicsit elgondolkodva nézett fel, hogy válaszoljon.
–Biztos lehet benne, hogy csak olyan embereket alkalmazunk, akik
szeretik, amit csinálnak. András kitűnő szakács és külön szerencse, hogy a
feleségével együtt tudtak eljönni. Velük azért volt egy kis gondunk is.
- 42 -

Mindkettő gyakorló keresztény, ami miatt vasárnaponként el kell
engednünk őket misére a városba. Ezt a kompromisszumot kötöttük velük,
de ön ugye nem vallásos?
–Még nem gondolkodtam ezen a kérdésen. Talán létezik valami földöntúli
gondviselő, de az egyházakat nem szeretem. Egy olyan vallást sem
ismerek, amit érdemes lenne követni.
–Talán, majd ha beszél a Vakkal, máshogy gondolja.
Oszkár nem válaszolt. Nem értette, miért tartják olyan nagyra azt a
flúgos fickót, akivel várakozás közben találkozott. Semmi különös nem
látszott rajta. Talán csak az, hogy nem egészen normális. Valahogy
mégsem zavarta a dolog. Itt ült egy étteremben, egy új élet küszöbén. Úgy
tűnt, hogy tényleg van munkája, s ha minden igaz, akkor a pénzre sem lesz
már különösebb gondja. Nem nagyon tudta elhinni. Inkább arra
gyanakodott, hogy valami nagy átverés az egész. De ha így van, akkor mi
volt az a kéztörés és gyógyulás? A többit meg lehetett rendezni, de ezt az
egyet nem. Nem törhették el és gyógyíthatták meg a kezét pár óra alatt.
Érezte a fájdalmat. Nem is akármennyire. Vagy talán most is az injekció
hatása alatt áll és csak álmodik. A rend kedvéért belecsípett a lábába. Fájt
és ettől megnyugodott. Ő is nagy élvezettel folytatta az evést.
Augusztus 5, kedd, Szentes
Tihamér, Vasöklű Vilivel az oldalán hazament, majd miután mindent
rendben talált, útra kelt Szentesre. Úgy döntött, hogy legjobb védekezés a
támadás alapon tovább folytatja a nyomozást. Immár nagyobb biztonságban
érezte magát, bár tisztában volt vele, hogy lőfegyverük nincs, ha a banditák
fegyvert ragadnának. Volt azonban még két ember, akiket szeretett volna
kihallgatni az ügyben.
Szegedtől Szentes egy órányira volt. Mivel a Főnök kikotyogta, hogy a
tegnapi nő tüntette el Giga és Bivaly ruháit, így ez utóbbi kettővel már nem
akart újra találkozni. Viszont Melindát mindenképpen meg akarta találni.
Valójában rendkívül tetszett neki a nő, még ha ezt senkinek sem vallotta
volna be. Másrészt sosem rettentették el az olyan kérések, melyek gúzsba
kötötték volna egy újságíró lehetőségeit. Minél inkább tiltott volt a
gyümölcs, őt annál jobban érdekelte. Tudta, hogy a különös jelenségek
kulcsa ez a lány és a saját szemével látta, hogy valóban furcsa dolgokra
képes. Megborzongott, ha arra gondolt, hogy boszorkány lehet, vagy
valami hasonló, ám inkább azt szerette volna hinni, hogy a csuklóján levő
készülékkel tette, amit tett. Az is átfutott a fején, hogy földönkívülivel van
dolga. Ezt semmilyen feltevéssel nem tudta cáfolni, de be kellett látnia,
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hogy az előző feltevését sem. Ettől aztán olyan érzése lett, hogy még a
bokszoló mázsás teste mellett sem érezte magát biztonságban.
A lakás, amit kerestek, szintén a lakótelepen volt. Tihamér óvatosságból
jóval messzebb állt meg, majd saroktól sarokig araszolva indult el a célpont
felé. Vili ugyan nem értette, hogy minek ez a nagy elővigyázatoskodás, de
mivel fizették az idejét, nem csinált problémát az ügyből. Az okoskodás
amúgy sem volt az erőssége. Kicsit azért átmozgatta a karjait, hátha
szükség lesz rá.
A keresett lépcsőház természetesen zárva volt és a lány kaputelefonján
is hiába csöngettek. Tihamér azonban fel volt készülve erre az eshetőségre.
Azok közé tartozott, akik bizonyos dolgokat nem csak elméletben ismertek.
Elővett egy apró kis készüléket, amit a zárhoz illesztett. Japán találmány
volt, amit az autó tolvajok számára fejlesztettek ki, de erre a célra is
kiválóan megfelelt. Pár perc múlva már bent is voltak a lépcsőházban.
Tihamér megvizsgálta Melinda levelesládáját, de az üres volt. Kérdés,
hogy ő ürítette-e ki, vagy megbízott vele valakit? Mindkét eset arra utalt,
hogy a keresett személy nyomán vannak.
Mikor felértek a harmadik emeletre, ahol a jobboldali ajtón a Vitorlás
felirat állt, Tihamér ugyanazzal a technikával könnyedén hatolt be a
lakásba. Az előszobában azonban döbbenten torpant meg, mikor egy
ismerős női hangot hallott.
–Üdvözlöm! Ha idáig sikerült eljutnia, akkor nagyon ügyes volt.
Tájékozatom, hogy innentől minden mozdulatáról videofelvétel készül,
melyet később felhasználhatok ön ellen. Egyébiránt Isten hozta
hajlékomban!
–Boszorkányos technika! – hökkent meg az újságíró.
–Az – bólintott Vili.
–Ha nem bánja, körülnézek a lakásában – mondta most Tihamér a
láthatatlan kamerának. Tekintete bizonytalanul fürkészte a falakat.
–Nem bánom – közölte Vili, aki értetlenül nézett rá. – De nem az én
lakásom! – az újságíró nem foglalkozott vele. Gátlástalanul elindult, hogy
körülnézzen. A lány otthona apró volt, kevés bútorral, egyszerűen
berendezve. A polcokon csak pár könyv, a falakon pedig egyetlen kép sem.
A tisztaság arra utalt, hogy nemrég takaríthattak. Kamerát sehol sem látott,
de hangszórót sem, amiből a hang jöhetett volna, ezért a fiókokba már nem
volt képe beleturkálni. Semmivel nem lett hát okosabb. Egyetlen lehetősége
az volt, hogy megfigyeli a házat. Ehhez azonban nem volt elég ideje.
Eltöprengett azon, hogy ki kellene vennie pár nap szabadságot, mert
mindenképpen szeretett volna utánajárni ennek az ügynek. Ha boszorkány,
ha marslakó, mindkét esetben óriási cikk lenne belőle.
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Elindultak hát lefelé a lépcsőházban. Tihamér most már nem volt
túlságosan elővigyázatos. Ha idefelé nem botlottak bele senkibe a Főnök
bandájából, akkor talán most sem fognak. Mikor azonban kilépett az utcára,
már tudta, hogy tévedett. Éppen Giga és Bivaly tartott a ház felé.
Valószínűleg ők is Melindát keresték, de most meglepetten látták, hogy a
tegnap megszökött áldozatuk akadt a karmaik közé.
Mindkét lator újult erővel támadt rá az újságíróra, már előre örülve
annak, hogy elégtételt vehetnek az előző nap őket ért sérelemért. Tihamér
azonban macskaügyességgel vonult vissza, s tolta maga elé Vasöklű Vilit.
Giga és Bivaly sem volt gyenge gyerek, de Vili még így is föléjük
magasodott. Mivel a helyzet egyértelmű volt, a bokszoló nem kérdezett
semmit. Meglendítette a bal kezét és Giga átröpült a korláton, aztán
meglendítette a jobbat és Bivaly törött orral gurult vissza a járdára.
–Na! Ezt már szeretem! – konstatálta Vili az esetet, majd a rohanó Tihamér
nyomában elindult az autó felé.
Augusztus 5, Aranyváros – 1-es központ
–Bioszenzoros! Csak ön nyithatja ki az ajtót! – mondta Alfréd, mikor végre
megérkeztek Oszkár lakása elé. –Csak meg kell érintenie az ajtót és
kinyílik.
–Még sehol nem láttam ilyent – felelte Oszkár. –Megérintette a bejáratot és
az ajtó félrecsúszott a falba. Tágas előszobába jutottak.
–Megmutatok pár dolgot, aztán nem zavarom tovább, bár már nem sok
ideje lesz, hogy élvezze az otthonát, mert hamarosan három óra. Lujza fog
jönni önért.
Az előszobából tágas, bőrbútorral berendezett nappaliba érkeztek. Innen
nyílt a konyha, a fürdőszoba és a hálóhelyiség. A nappalit felülről
egyenletes világítás érte, mintha az egész plafon egyetlen óriási lámpa lett
volna. A fény mégsem volt túl erős. Az összes olyan fal, melyen nem volt
ajtó, egy-egy hatalmas érintőképernyőt alkotott. A balra levő előtt egy
gomb volt a földön, amit Alfréd megnyomott és egy apró pult emelkedett ki
a padlóból.
–A többi helyiség működésével nem lesz gondja. Hagyományosan szuperál
minden. A hűtő oldalán levő számítógép segítségével rendelhet ételeket és
italokat a listáról. Amit kér, azt a csőposta segítségével kapja meg. Ha nem
élelmiszerre, hanem másra van szüksége, akkor ennek a kis központnak a
segítségével járhat el. Bekapcsolta a képernyőt és a megjelenő feliratok
segítségével magyarázott.
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–A menü kezelése könnyű. Innen tölthet le olvasnivalót, zenét, filmeket. Itt
rendelheti meg azokat a tárgyakat, amik a listán vannak. A választék
folyamatosan bővül.
–És hogyan tudok fizetni?
–Meg kell szoknia, hogy itt semmiért sem fizetünk, viszont mindenki a tőle
telhető legjobbat nyújtja. Na de nem zavarom tovább. Látom, itt vannak a
csomagjai. Helyezze magát kényelembe. Viszlát!
–Köszönök mindent – hebegte Oszkár, miközben Alfréd mögött
becsukódott az ajtó.
Elképedve fedezte fel a lakását. A fürdőszobában gyönyörű csempék,
pezsgőfürdő, a legjobb minőségű törölközők és WC-papír. A piszoár
melletti kis szekrényben mindenféle szer, amire egy férfinek szüksége
lehet: borotva, hab, illatosítók, fogkefék, fogkrémek.
A hálószobában nagy, kényelmes ágy. Valami különleges anyagból
készült. A takarók és párnák 100%-os gyapjúból. A nappali
csúcstechnikával felszerelve. A szoba négy sarkában furcsa kinézetű
hangfalak.
–Vajon honnan van ennyi pénzük ezeknek? – csodálkozott Oszkár. –A
gyenge szuperhősfilmekben szokott lenni, hogy az éppen szabadult gonosz
korlátlan technikával és anyagi forrásokkal rendelkezik, és emiatt a világot
akarja uralma alá hajtani. Nem erről van itt is szó? Lehet, hogy a nyájas
színfalak mögött világraszóló szélhámosság rejlik? – Hamarosan lehetősége
lesz rá, hogy többet is megtudjon. De addig is élvezi ezt az új életet.
Bárcsak a szülei és barátai is itt lennének! Ismét eszébe jutott Paula. Talán
mégis üzenhetett volna neki. Ha tudná, hogy most hol van, nem
foglalkozna senki mással. Ha majd eljön a szabadság ideje, akkor lehet,
hogy felkeresi és akkor majd ő fogja leütni vaki másnak a kezéről. Akkor
már mindenki irigyelni fogja! Micsoda elégtétel lenne! – Jól esett
eljátszania a gondolatokkal. – Mindig irigykedve nézte a többiek sikereit a
nőknél és a munkahelyükön. Jó munka, jó autó, élettárs, karrier. Micsoda
csodálatos dolgok voltak ezek a szemében. Lehet, hogy egyszerűen csak
kisebbrendűségi komplexusa van? – nem gondolkodhatott sokat a dolgon.
Csöngettek. Finom, lágy, de egyértelműen csengőhang volt.
Lujza jött érte és együtt indultak el ismét a földalatti folyosókon. Oszkár
teljesen elveszítette a térérzékelését, s biztos volt benne, hogy nem találna
vissza.
–Hogyan lehet itt kiigazodni?
–Nem olyan bonyolult, mint amilyennek először tűnik – felelte Lujza
mosolyogva. Ez az épület az úgynevezett Egyes Központ. Mi csak
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Piramisnak szoktuk hívni, mert olyasmi, mint egy fejjel lefelé fordított
piramis. A következő plazmaképernyőn majd megmutatom.
A fiúnak eddig nem is tűnt fel, hogy amiket ő képeknek nézett a falon,
azok valójában érintőképernyős információpultok. A nő ujjai nyomán egy
épület háromdimenziós képe jelent meg. Valóban piramisnak tűnt, de nem
az a klasszikus piramis alak volt. Valójában négy egymás mellé állított
derékszögű háromszög formázta ki az épület folyosórendszerét, de némely
helyen voltak összekötő folyosók is.
–Ha készen leszünk, akkor hasonlóképpen néz majd ki a felszínre tervezett
épület is. Az lesz majd a Kettes Központ, amit már most csak
Aranyvárosnak hívunk. Több mint ezer családnak adhatunk a jelenleginél
sokkal jobb otthont. Most itt vagyunk – mutatott az épületegyüttes egyik
pontjára. – És ide akarunk eljutni – az orvosi berendezések a piramis alsó
részén voltak. –Néha a változatosság kedvéért nem a központi lifteket
használjuk, hanem a szinteket összekötő liftet. Talán ezért tűnik
bonyolultabbnak. Ilyenkor ugyanis megnézzük, hogy az egyes szinteken
hogyan áll a fejlesztés. Szinte napról napra látunk új dolgokat.
–Én többnyire csak hosszú folyosókat látok – mondta erre Oszkár.
–Ezen a szinten egy hete még javában készültek az új lakások. Ma
elégedetten konstatáltam, hogy elkészültek velük. Az Egyes Központ
hamarosan teljesen elkészül. Az ötös szinten csak sportlétesítmények
vannak. Uszodák, teniszpályák, sportpályák. Bár tudom, hogy most nem
sportol, azért régen kosarazott, ugye?
–Alaposan megnézték az életrajzomat.
–Elég sok pályázatot beadott már. Nem volt nehéz dolgunk – mondta a nő,
majd kilépett a térképből és a falon ismét egy tájkép jelent meg. Elindultak
a lift felé. Az ajtó kinyílt és egy szakállas férfi rontott ki belőle, késel a
kezében. Oszkár ijedten ugrott hátra, minden lovagiassági szabályt
megszegve, s nemhogy a hölgy védelmére kelt volna, éppen menekülési
útvonalat keresett. Lujza azonban nem esett kétségbe. Megállította a
támadó kezét, majd a szakállas férfit mintha áramütés rázta volna meg,
megremegett és eldobta a fegyverét. Oszkár közben két lépéssel hátrébb állt
és egészen belesápadt az ijedtségbe.
–Rendben van – bólintott a támadó Lujza felé. – Pozitív éberségpróba! –
mondta és lehajolt, hogy eltegye a tőrét.
–Köszönöm – mosolygott rá a nő. – Nem esett semmi baja?
–Nem, minden rendben. A védelmi rendszer kifogástalanul működött. A
bioszenzorom ártalmatlanította az áramütést. Viszlát!
–Viszlát! – köszönt el tőle kedvesen a nő.
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–Mi volt ez? – kérdezte rémült hangon Oszkár, miközben beléptek a liftbe.
Kicsit még most is remegett a lába az izgalomtól.
–A belső védelmi csapat minden nap kihúzza pár embernek a nevét, akit
meg kell támadniuk. Így készítenek fel bennünket a kinti támadásokra.
Mivel alig vagyunk többen az állomáson, mint kétszázan, hamarosan
magára is sor kerül – Lujza megnyomta a 28-as gombot. Az ajtó bezárult és
a lift megindult lefelé.
–De hát hogyan védte meg magát?
–Az orvosi ellenőrzés alatt két mikro chipet fognak önnek is beültetni. Az
egyik a pillanatnyi helyét jelzi majd a központi számítógépnek, a másik
pedig bioáram generátor, aminek segítségével ártalmatlaníthatja a támadóit.
Ezt az önvédelmi órákon kell majd megtanulnia kezelni. Mikor bevezettük
többen szenvedtek áramütést alvás közben, de azóta már kiküszöböltük ezt
a hibát. Már mindenkinél a négyes verzió van beültetve. Ezzel már sokféle
módon lehet védekezni.
–És ha én nem szeretném, ha beültetnék ezt a chipet? – aggódott a fiú. –
Most mondja meg őszintén, maga örül neki, ha mindig tudják, hogy hol
van? Ez olyan, mint a valóságműsorok a kábelen.
–Az én érdekem, hogy mindig tudják, hogy hol vagyok. Mivel az egyes
bázis alapítói közé tartozom, sok védelmi intézkedést az én szavazatomra is
vezettek be. Csak olyasmit fogadtunk el, amit a tanács hét tagjából legalább
öten megszavaztak. Meg kell jegyeznem, hogy a Vak kérésére ezekbe a
chipekbe beépítettünk egy kikapcsolási lehetőséget. Ezt azonban eddig még
senki sem használta. Ha nem kéri a chipeket, nem fogjuk tudni szabadságra
engedni, mert sem azt nem tudjuk majd, hogy hol van, sem megvédeni nem
tudja majd magát. Hacsak nem magasan képzett küzdősport specialista.
A lift lassan megállt és az ajtó félrecsúszott.
–Jöjjön utánam és ne féljen semmitől! A szobájában nincs kamera
fölszerelve. Illetve van, de csak akkor működik, ha bekapcsolja.
Oszkárnak erről az jutott eszébe, hogy egyszer látott egy ilyen filmet.
Egy fickóról szólt, akinek az élete úgy ment a TV-ben, hogy nem is tudott
róla. Az egész életét csak megrendezték. Ismét gyanakodni kezdett. Lehet,
hogy csak egy gazdag TV társaság szórakozik vele? Az egész gyógyulás
sztori is csak megrendezett volt és minden, ami itt körülveszi, csak színpad,
semmi más? Jó lesz ébernek lenni!
A váróterem után abba a nagy helyiségbe érkeztek, ahol Mészáros
Tibort látta meggyógyulni. Lujza hellyel kínálta, majd kiment, mert
odabent nem volt senki. Oszkár izgatottan nézett körül és kereste a rejtett
kamerákat. Most már szinte biztos volt benne, hogy egy kandi-kamera
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show részese és az egész ország rajta röhög. Próbálta megtartani a
méltóságát.
Lujza Fábián professzorral jött vissza.
–Üdvözlöm! – mondta az idős férfi kedvesen. –Bíztam benne, hogy túl lesz
a próbákon, de látom az arcán, hogy még mindig kételkedik. Hamarosan a
saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy nem a bolondját járatjuk magával. –
Oszkár összeszedte minden bátorságát és megszólalt:
–Nézze kedves professzor. Nem fogom alávetni magam ennek a
vizsgálatnak. Beláthatják, hogy egészen valószínűtlen ez a hely. Minden
luxust megkapok, pedig nem tettem érte semmit. Valószínűtlen
gyógyulásokat, furcsa embereket mutatnak be nekem. Most meg valami
chipet akarnak belém ültetni, hogy még a WC-n se ülhessek nyugodtan.
Szeretném tudni, hogy hol vannak a kamerák! Melyik műsornak vagyok a
részese és mennyit kapok majd mindezért. A szerződésben, amit aláírtam,
nem szerepelt egy fillér sem! – A professzor arcára széles mosoly húzódott:
–Jól van! Ön nagyon okos ember Oszkár! Nem tudtuk becsapni. Igaza van!
Ön egy show része, de ezt most itt úgyis kivágják. Százezer eurót fog
kapni, miután egy hónapot végigcsinált, de kérem, hagyja, hadd menjen
tovább a műsor. Azt hiszem, nem rossz ajánlat egy munkanélkülinek,
akinek kifizettük az albérletét is, saját lakással nem rendelkezett és még
csak reménye sem volt arra, hogy munkát találjon. Ígérem, hogy amikor
óhajtja, kivesszük majd a chipet. Mit szól az ajánlatomhoz?
Lujza kikerekedett szemekkel nézett a Professzorra. Úgy látszott, nem
számított arra, hogy Oszkár ilyen hamar leleplezi őket.
–Százezer euró egy havi munkára? – Oszkár elhűlt, de még nem nyugtatták
meg kellőképpen. –És ezt írásba is adják nekem? Ki a főrendező? És előre
megjegyzem, nem engedek kamerákat a szobámba! Ha az engedélyem
nélkül adják közre a felvételeket, bűncselekményt követnek el és sértik az
emberi jogaimat! Másrészt nem szeretném, ha a hozzájárulásom nélkül
kísérleteznének velem ebben a szerkezetben!
–A százezer eurót vegye az én saját ígéretemnek! A műsornak ugyanis én
vagyok a főrendezője. De ha vissza akar menni az albérletébe, kérem most
gondolja meg! Azért az orvosi beavatkozásért, amiben önnek most ingyen
része lesz, mások több százezer dollárt fizetnek, de volt már olyan betegünk
is, akitől egymillió fölött kértünk. Ezeknek az embereknek ez csupán a
vagyonuk töredéke. – Az arca most szigorúvá vált:
–Kérem, döntse el most!
Oszkár igen bután érezte magát. Szeme előtt egy pillanatra megjelent a
vén boszorkány, amint kiabál vele az albérleti díjért. Végülis ezek az
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emberek már kifizették az albérletét és valóban luxusban tartják. Teljesen
bizonytalan volt, de kicsit el is szégyellte magát.
–Bocsássanak meg! Teljesen összezavarodtam. Olyan hihetetlen ez, amibe
belevontak! És melyik műsortársaságnak dolgoznak?
–Igen, vagy nem? – kérdezte a professzor, figyelmen kívül hagyva a
kérdést. Oszkár nyelt egyet, de már nem szólalt meg, csak bólintott. Ha már
hagyta magát belerángatni ebbe az őrültségbe, akkor emelt fővel csinálja
végig.
–Igen.
–Rendben van. Akkor vetkőzzön le derékig és feküdjön fel erre a hordágyra
– közölte a férfi.
Oszkár megtette, amit kért, ruháit letette egy székre, majd ráfeküdt a
fekete tolókocsira. Némán, kissé megszégyenülve hagyta, hogy Lujza
elővegye az injekciós tűt és beadja neki a nyugtató folyadékot. Még
átsuhant az agyán, hogy senki nem tudja, hogy hol van. Lehet, hogy most
kiveszik a belső szerveit és eladják valakinek. Megpróbált felkelni, de már
nem tudott. Betolták a készülékbe, majd kezdett elhalványulni előtte
minden.
Augusztus 5, kedd, Szeged
Pergő Aladár rendőrhadnagy agglegény volt, s így otthona sem volt
valami szívderítő. Újságok, kétes állapotú ruhaneműk hevertek többfelé és
a konyhában is több napos mosatlan száradt. Ehhez képest Vasöklű Vili
lakása a rend mintaképe volt, s ráadásul a bokszoló ápoltabban is nézett ki
Aladárnál.
A rendőr a műbőr kanapén iszogatott egy üveg sört, miközben borostás
állát vakargatva Tihamér beszámolóját hallgatta hitetlenkedve. Tihamér
Vasöklű Vilit a lakásán hagyta, amire három oka is volt. Először is a
bokszoló éhes volt, másodszor így meg tudta védeni a lakását, harmadszor
pedig Aladárhoz nem akarta magával hozni. Miután az újságíró befejezte a
beszámolóját, a rendőrhadnagy fejét csóválva szólalt meg:
–Úgy tűnik, valóban van itt valami, ami nem stimmel! – komorodott el. –
Én nem hiszek az ilyesmiben, ugye tudod?
–Miért, én hiszek? – csattant fel Tihamér. –Még templomba sem járok,
mert még a vallást is ostobaságnak tartom. De ettől az esettől most
elbizonytalanodtam. Persze lehet, hogy földönkívüliek és kész. Ez sok
mindent megmagyarázna.
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–Akkor már inkább boszorkányok – sóhajtott Aladár. –De akárhogy is van,
kell még lennie nyomoknak. Körül kell néznünk az adatbázisban, hogy
történtek-e rendkívüli események mostanában.
–Vagy legalábbis megmagyarázhatatlanok.
–Az ilyesmiket itt sem szeretik. A furcsa ügyek végül a diliházban kötnek
ki – mondta a rendőr.
–Ez nem is rossz ötlet öregem! – csillant meg az újságíró szeme. – Olyan
ügyeket kellene keresnünk, amik végül a diliházban, vagy minimum egy
pszichiáternél kötöttek ki.
–Azért óvatosnak kell lennünk! Nem kotorászhatok csak úgy a
munkatársaim aktáiban. Osszuk be a munkát!
–Ezt hogy érted?
–Én az adatbázisban keresgélek, te a sajtót böngészed át. Ha olyasmire
bukkanunk, ami gyanús, értesítjük egymást – Aladár ezután egy húzással
kiürítette a sörösüvegét és elégedett mosollyal állt fel. –Most pedig
mehetünk a pályára!
–Nem azért mondom öregem – felelte erre Tihamér – de előtte rakhatnál
egy kis rendet! Mi van, ha valaki fel akar jönni hozzád?
–Ugyan már! – tiltakozott a nyomozó – ki a fene jönne fel hozzám?
–Hát például, ha megint összefutunk azzal a két formás csajjal, akik a
múltkor a mellettünk levő pályán játszottak.
–Na ne szédíts! – felelte Aladár. –Először is, nekem egyik sem tetszett.
Másodszor is, nem én szemeztem a barnával, hanem te, harmadszor is, nem
tudom, hogy a te lakásod mennyire rendes, de készülj fel, mert ha
megszorulok, szükségem lesz a kulcsaidra!
Augusztus 5, kedd, Aranyváros – 1-es központ
Mikor felnyílt a gépezet ajtaja és a hordágyon felült, Oszkár elkezdett
sírni. Mint egy kisgyereknek, úgy folytak a könnyei. Jó darabig nem volt
képes megszólalni, de aztán olyan fürgén kelt fel, ahogy még sosem.
–Kicseréltek! – ez volt az első szava, majd miután tett néhány lépést,
megrendülten állt meg a professzor és Lujza előtt. –Szeretnék bocsánatot
kérni a kirohanásomért.
–Most már érti, hogy nem egy műsorról van szó? – kérdezte Fábián
professzor.
–Eltűntek a töméseim, kitisztult az orrom és olyan frissnek érzem magam,
mint talán még soha életemben!
–Egész más, amikor az ember a saját bőrén tapasztalja meg. És ha ebbe
belenéz, – tartott elé Lujza egy kis tükröt – még jobban látszik a változás. –
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Valóban! Oszkár bőre olyan volt, mint egy babáé. Sehol egy ránc, egy
pattanás, egy piros folt, sehol egy mitesszer.
–De hát ez hogyan lehetséges? Ez a világ legnagyobb találmánya!
–Most már a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mire vagyunk képesek. Ez a
gép analizálja a szervezetének szinte minden egyes molekuláját, majd
amelyik hibás, azt kicseréli és amelyik káros, azt eltűnteti a helyéről. Ezzel
a módszerrel minden betegség meggyógyítható. Egyedül a bélflórához és
az agyhoz nem nyúlunk hozzá, mert ennek a területnek a kutatásai még
gyerekcipőben járnak. Minden káros élőlényt és anyagot, lerakódást
eltávolítottunk a szervezetéből. Még a legidősebbek életkilátásai, illetve
életminősége is gyökeresen megváltoznak. A másik dolog, amihez nem
nyúlunk hozzá, az a kromoszómák rendszere. A rákos daganatokat
eltávolítjuk, de az egészséges sejtek DNS-éhez nem nyúlunk hozzá.
–De hát ez irdatlan adatmennyiség! – ámuldozott tovább Oszkár.
–Az Ilia Computers kifejezetten erre a célra fejlesztette ki ezt a készüléket.
Nem véletlenül ekkora. Összesen százhuszonnyolc-milliárd terabyte
információt képes kezelni egyszerre, de még így is több részletben végzi el
a folyamatokat. A NASA sem rendelkezik ilyen készülékkel.
–Ez elképesztő! – hüledezett a fiú.
–Megértheti már, miért védjük annyira. A Vak ellenezte például a
véletlenszerű készenléti támadásokat, mert szerinte üldözési mániában
fogunk szenvedni egy idő után, de higgye el, ha ez a készülék illetéktelen
kezekbe jutna, az katasztrófához vezethetne. Jelenleg azonban még nem
tudnak rólunk. Kis ország vagyunk, jelentéktelennek tűnő emberekkel.
Ideális hely egy ilyen találmány tesztelésére. A legnagyobb koponyáink
mind külföldre vándoroltak.
–De úgy tűnik három mégis maradt! – vetette ellen Lujza. –A készüléket
Ilia Gotthárd, Fábián professzor és Serény Bendegúz alkották meg.
–És ebben nem kis szerepe volt Lujzának – mosolyodott el az idős férfi. –
Nélküle mindez nem lenne itt.
–Egy banális véletlen volt! – felelte a nő. –De ideje mennünk, mert már
várakozik a következő beteg!
–Azt hiszem most már nincsenek bennem kételyek – mondta Oszkár. –
Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsem önöket.
–És a munkájára nagyon nagy szükségünk van! A szakdolgozatát olvastuk
a geotermikus energia kinyerésének módjairól. Az állomás fenntartása
pedig rengeteg energiát igényel. Jó munkát Oszkár! Hamarosan
találkozunk.
–Köszönöm professzor! Hálás vagyok, hogy itt lehetek! – olyan ruganyos
és vidám léptekkel távozott, mintha a cipőjét is kicserélte volna. A
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chipekről egy darabig teljesen megfelejtkezett. Pedig a jobb csuklóján ott
volt a kis csatlakozó, amit eddig még észre sem vett.
A lift a 0-dik szinten állt meg. Ahogy az ajtó kinyílt, egy ismerős
alak állt előtte: a Vak. Gumicsizmáját leszámítva hétköznapi ruhába
öltözött, szalmakalapot viselt a fején és ruhájából erős istállószag áradt.
Ráncos bőre és borostái elárulták, hogy ő nem vett részt abban a csodában,
amin Oszkár nemrég átesett. A kezén sem volt olyan jel, ami arra utalt
volna, hogy bármit is tettek vele.
–Jöjjön, csak jöjjön! Látom túlesett a beavatkozáson – kisegítette Oszkárt a
szekrényből, ami tulajdonképpen lift volt. Hangja vidáman csengett, s az
egész ember üdítő életkedvet sugárzott magából. – Hát most mondja meg!
Nem jobb idefent a levegőn, mint lent a bunkerben? Jöjjön velem, nézze
meg egy kicsit a felszíni világot itt a bázis felett!
Egy elhanyagolt épületben voltak. Ahogy kiléptek a napra, Oszkár
felismerte, hogy egy régi, elhagyott tanyán vannak. A lenti komforthoz
képest ez az épület meglehetősen lepusztultnak és lakhatatlannak tűnt.
–Ez egy tanya!
–Úgy bizony! Kérem üljön le ide! – mutatott az épület mellett levő, barnára
festett padra. Oszkár kicsit kelletlenül ugyan, de helyet foglalt. A Vak
pedig mellé ült és kényelembe helyezte magát.
–Most engedje egy kicsit, hogy lelassuljon az idő!
–Hogy lelassuljon az idő? – ismételte meg értetlenül Oszkár.
–Odalent és odakint a világban pörögnek az események. Az agynak nincs
ideje kitisztulni és kiüresedni. Nálam idefönt lassabban megy az idő. Néha
már-már megállni látszik. Amint érzi, hogy betölti és körülveszi a teremtett
világ nyugalma, az idő lelassul. Próbálja csak ki! – ezzel elhallgatott és
hanyatt dőlt, hátát nekitámasztva a pad kemény támlájának. Oszkár követte
a példáját, de eleinte kínosan érezte magát, majd a gondolatai elkezdtek
csapongani az elmúlt rövid idő eseményei és a jövő lehetőségei között.
A Vak egy darabig csukott szemmel ült mellette, majd hosszú percek
után megszólalt:
–Nehéz kilépni a mókuskerékből, ugye?
Oszkár felriadt a gondolataiból, majd zavartan megszólalt:
–Igen.
–A valóságot csak a jelenben élheti meg! Meg kell tanulnia ezt, ha boldog
akar lenni!
–Kérdezhetek valamit? – szólalt meg a fiú.
–Természetesen – mosolyodott el a Vak.
–Miért nem gyógyították meg önt is?
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–Én nem avatkozom bele az élet rendjébe. Ha Istennek úgy tetszik, életben
tart, ha nem, akkor örömmel költözöm hozzá. Én fontosabbnak tartom a
test szenvedését, mint ti. Ezt a legtöbb ember fölösleges nyűgnek tartja,
pedig kulcs szerepe van a lélek fejlődésében.
–Szeret szenvedni?
–Ha úgy érted, hogy élvezem-e, akkor nemet kell mondanom. Az azonban
igaz, hogy a szenvedés által olyan lelki élményekben volt részem,
amilyenek miatt teljesebb lett az életem. Szenvedés nélkül ez az egész
építmény egy időzített bomba. Az emberek szenvedésfüggők. Ha a testük
nem tud szenvedni, a lelkük annál inkább. Illúziók vesznek körül és éppen
ezért hívtalak ide. Az illúziókból csak akkor tudsz kilépni, ha találkozol a
nagybetűs Valósággal. A legtöbb ember számára ez lehetetlen. Ez a tanya
itt csak egy megművelt mezőgazdasági terület központi épülete. Ott vannak
a lovak és a búzatáblák, amik gyönyörűen fejlődnek. A zöldségest én
magam gondozom, és a fölöslegből juttatok a Homár család éttermébe is. –
A Vak határozottan büszke volt a kertjében zöldellő növényekre. – Mindezt
pedig minden technikai csoda nélkül. Alattunk pedig ki gondolná, hogy egy
hatalmas földalatti épület van?
–Gondolom így álcázzák – felelte Oszkár.
–Elgondolkodott már azon, hogy miért van az, hogy a lottó nyerteseinek
többsége boldogtalanabb egy évvel a nyeremény kézhezvétele után, mint
valaha is életében?
–Nem értem, hogy jön ez ide? – kérdezte Oszkár, mert nem tudta, hogy a
Vak mire akar kilyukadni. – Még nem foglalkoztam ezzel. Sosem vettem
lottószelvényt, mert túl kicsi az esély a nyerésre.
–Az írás azt mondja, hogy nehezebb a gazdagnak bejutni a mennyek
országába, mint a tevének átmenni a tű fokán. Mi most éppen egy
aranybánya tetején vagyunk. A nap lassan vándorol lefelé az égbolton és
érezzük a forró szellőt az arcunkon. Az élővilág csodája körülvesz minket.
A valóság, azonban más: egy bomba tetején állunk. Gondolkodjon el ezen!
Nem szeretném, ha ön lenne a gyújtószerkezet. Márpedig csak idő kérdése,
hogy ez a bomba felrobbanjon.
–Egy csodálatos dolog részesei vagyunk, de ön úgy beszél róla, mintha
legalábbis atombombán dolgoznánk! – Oszkár hangja kicsit felháborodott
volt. A Vak belekarolt és elindult vele az istálló felé.
–Mert azon is dolgoznak. Amint az előbb mondtam: ez a készülék egy
pillanat alatt megszünteti a test szenvedését. Pusztán tudományos alapon.
Amit az orvostudomány eddig nem ért el, azt elérték. Azok számára, akik
eddig Istennél keresték a gyógyulást, ez a technika lesz az isten. Ha ön
Isten lenne, meddig tűrné el ezt? – mielőtt azonban Oszkár válaszolhatott
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volna, a Vak folytatta: – A másik kérdés, amin el kell gondolkodnia, az a
lélek kérdése. Mert ugye ez a készülék helyre pofozza a testet, de nem segít
a lelken. És a bomba itt van elrejtve. Az igazság azonban nem nálam van.
Azt önnek magának kell megtalálnia!
–És én mit tehetek azért, hogy a bomba ne robbanjon fel?
–Tulajdonképpen semmit. Az ember sokszor akkor tesz jót, ha nem tesz
semmit, hanem csak engedi, hogy megtörténjenek a dolgok. Itt most nem a
bűnre gondolok, hanem arra, hogy elfogadja a megváltoztathatatlant és nem
lázad ellene. Letenni az akarást: ez az egyik legnehezebb dolog, amit az
embernek meg kell tennie. A legtöbb ember képtelen nem akarni. Még
akkor sem, ha a bomba robban. Úgy gondolja, hogy inkább robbanjon, de
az ő akarata ne szenvedjen kárt. Egyszer egy kis óvodást hallottam, amint
azt mondta: „Azt akarom, amit akarok!” – nevetett. – A legtöbb ember pont
ilyen.
–Ki maga tulajdonképpen? – szegezte most neki a kérdést Oszkár.
–Olyasmit kérdez, amire nem lehet válaszolni. Tanácsadóként vagyok itt,
de mégsem hallgat rám mindenki. Én lennék a biztosíték, hogy a bomba ne
robbanjon. Vak vezet világtalant – nevetett, aztán megjegyezte: – Nem
mintha fontos lenne, hogy hallgassanak rám – huncutul a fiúra kacsintott. –
Élvezze ezt az új életét, amíg lehet! Jöjjön, nézze meg ezeket a csodálatos
állatokat! A ló az ember egyik legjobb barátja. Kis törődésért cserébe
rengeteg szolgálatot tesz. Ugyanúgy, ahogy a kutyám és a macskáim is.
Blöki ugyan elkóborolt valahova, de vacsorára mindig hazatalál és éjjel
kiválóan őrzi a tanyát.
–Nekem kicsit zavaros, amiket mond – mondta Oszkár. Már régen volt
olyan érzése, hogy valakivel magyarul társalgott és nem tudta, hogy a
másik miről beszél. Valójában halandzsának, vagy mellébeszélésnek tűnt
minden, amit mondott. – Elárulná, hogy miért van itt?
–Fábián professzor valaha az osztálytársam volt. Ő most korlátlan anyagi
javak felett rendelkezik. Úgy vélte a kontroll miatt szüksége van valakire,
akinek nem fontos a gazdagság. Amolyan tanácsadónak vesznek. Mégis
sokszor nem hallgatnak a szavamra. Minden határozathoz a tanács
többségének szavazata kell. Mondanom sem kell, hogy a tanácsból is
flúgosnak tartanak néhányan. Persze nem mintha ez sokat számítana.
Oszkár a kezére nézett. Jobb csuklója fölött ott volt a csatlakozó. Most
jutott csak az eszébe, hogy nem tudja, hogyan lehet a nyomkövető chipet
kikapcsolni.
–Maga tudja, hogyan lehet ezt kiiktatni?
–A nyomkövetőre gondol? – kérdezte a Vak.
–Igen.
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–Mivel én nem vettem igénybe ezt a szolgáltatást – mosolyodott el a férfi, s
arcán összefutottak a ráncok – olyasmit kérdez, amiben nem segíthetek.
Nekem nincs szükségem ilyesmire ahhoz, hogy boldog legyek.
–Én sem vagyok boldog tőle – tiltakozott Oszkár.
–De attól boldogabb, hogy egészséges, ugye?
–Igen. Határozottan jobb érzés.
–Milyen jó lenne, ha ugyanezt egészséges mozgással, gyógyteákkal és
böjttel érte volna el!
–Nem hinném, hogy az lehetséges. A fogaimból eltűntek a tömések.
Olyanok, mint mikor előjöttek. Káprázatos.
–Igaza van – nevetett a Vak. – Ezt valóban nem lehet gyógyteákkal elérni.
Bár jómagam ismertem egy lelki vezetőt, aki hitt benne, hogyha jól
imádkozunk, megtörténhet ugyanez. – Miközben beszélt, otthagyták a
lovakat és elindultak vissza a tanya felé.
–Maga hisz ebben?
–Igen, természetesen. Szerintem ostoba az, aki megkérdőjelezi Isten
mindenhatóságát.
–Akkor Isten miért nem segít az embereken?
–Amit meg kellett tennie az emberekért, azt már megtette. A többit kérni
kell.
–Kipróbálta már ezt a tömés dolgot Istennel? – kérdezte Oszkár.
–Hogyne! – mosolygott a Vak.
–És történt valami?
–Az égvilágon semmi.
–És mégis hisz benne?
–Természetesen. Félreismerte, ha úgy gondolja, hogy minden kérésünket
módjában áll teljesíteni. A lehetősége megvan rá, de mégsem akarja.
–De hát miért nem?
–Most őszintén! Ha öntől egy kisgyerek elkéri a láncfűrészét, mert azzal
szeretne játszani, odaadná? Sok olyasmit kérünk, amivel nem tudnánk mit
kezdeni, még ha azt hisszük is. Másrészt úgy gondoljuk, hogy nincs
szükségünk a szenvedésre, ám nagyon is van.
–A fűrész dologban igazat adok önnek, de nem hinném, hogy szükségem
lenne a szenvedésre.
–Jobban, mint gondolná! – a Vak arca most egészen komoly volt. –Mihelyt
nem lesznek problémák az életében, kénytelen lesz keresni egyet, vagy
többet. Az embereket a problémák éltetik. A célok, amiket kitűz maga elé.
Legyőzni egy betegséget, megmászni egy hegyet, megszerezni egy állást,
vagy éppen egy másik személy kegyeit. Akár az életük árán is. Mind, mind
csupa lehetőség a szenvedésre. Nem tudom észrevette-e már, hogy aki
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beteg, annak a többi problémája szinte megszűnik. A legtöbb energiáját a
betegségével való törődés veszi el. A betegségből azután könnyebben
fordul a transzcendens felé. Akinek nincsenek problémái, az nem keresi az
Istent. Ami fölött most állunk, az Isten kiiktatásának az egyik lehetősége.
Nagyobbat robbanhat, mint bármelyik atombomba. Olyan ez, mint egy új
vallás. A transzcendensre nem lesz tovább szüksége az embernek, aki istent
játszik.
–Sejtem mire gondol – mondta Oszkár. A Vak arcára ismét kiült a mosoly.
–Talán hamarosan tudni is fogja. De addig is élvezze ezt az új helyzetet.
Annak, aki a szenvedésből jön, eleinte hatalmas élmény. Később azonban
minden ittlevőnek a legnagyobb kísértése a vágy lesz. De erről még ne
beszéljünk! Ha úgy érzi, hogy szabad levegőre van szüksége, bármikor
feljöhet hozzám!
Oszkár észre sem vette, hogy a szekrény előtt álltak. A Vak kinyitotta az
ajtaját, megnyomott egy göcsörtöt a fán, hogy a lift ajtaja kitáruljon. –Jó
szórakozást fiam! – integetett neki a férfi.
–Köszönöm! – felelte Oszkár, majd gondolataiba merülve süllyedt alá a
jövő városába.
Még volt egy estéje és egy napja, hogy munkába álljon és őszintén
szólva igencsak várta már. Nem volt kedve a szobájában kuksolni, még
akkor sem, ha a műszaki találmányokat és a házimozit szívesen kipróbálta
volna. Először is fel akarta fedezni ezt az új világot, amibe csöppent. Most
nem volt mellette senki, de ha itt lett volna bármelyik új ismerőse, akkor is
magányosnak érezte volna magát. Inkább valamelyik barátját szerette volna
itt tudni, hogy megbeszélhesse vele új élményeit. De az eddigiek alapján ő
volt itt a legfiatalabb.
Módszeresen látott neki az állomás felfedezésének, de gyakran falba
ütközött. Közben sok emberrel összefutott. Mindenki kedvesen köszönt
neki, amiből megértette, hogy egy olyan közösség tagja lett, amely úgy
működik, mint egy jó falu. Mindenki ismer mindenkit. A különbség inkább
az volt, hogy itt az embereknek nem problémáik, hanem céljaik voltak.
Nem látott egyetlen szomorú, megtört embert sem. Mindenki tele volt
életkedvvel, amit a céljaik és testük kitűnő állapota táplált. Ebben a késő
délutáni időpontban már senki sem viselt egyenruhát. Akikkel találkozott,
mindannyian hétköznapi ruhákban voltak. Az építmény nagyságához
képest azonban nagyon kevés emberrel találkozott.
Számított rá, hogy egyes helyekre majd nem mehet be a bioszenzorok
miatt, de arra nem, hogy szinte alig volt hely, ahova bemehet. Minden
folyosó egy központi részhez vezetett, ahol egy tér volt. A tér oldalában
nyolc lift helyezkedett el, melyekben egytől harmincig voltak számozva a
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szintek. Oszkár szállása a huszonnyolcas szinten volt, míg a gyógyító
részleg jóval lejjebb, a második szinten helyezkedett el. Az egyes szám
tehát egészen lent a fordított piramis csúcsa volt, míg a harmincas egészen
fönt az alja. E fölött már csak a 0. szint volt, ahol a Vak tanyája állt. Ide
azonban csak az egyes lifttel lehetett feljutni.
Az első olyan hely, ahova ellátogatott és ahova a bioszenzorok be is
engedték, az ötös szint volt. A sportpályákhoz érkezett. Kíváncsian szállt ki
a szint központi terén, ahonnan csak három folyosón lehetett továbbmenni.
A negyedikre ki volt írva, hogy építkezés miatt lezárva. Maguk a folyosók
itt viszonylag rövidek voltak, nem úgy, mint a lakórésznél, ahol több száz
méter hosszan nyúltak el az otthonok között. Oszkár az órájára nézett 18:55
volt az idő.
Egy csinos fiatal nő tartott egyenesen feléje. Mintha már várta volna.
Hosszú szőke haját copfba kötötte és kék melegítőt viselt. Talán azért,
mert ezzel emelte ki a kék szemeit. A lábán fehér sportcipő volt. Az arcán
látszott, hogy ő is átesett már a kezelésen. Oszkárnak megdobbant a szíve a
szépségétől és ettől automatikusan zavarba jött. Mint mindig, amikor
gyönyörű nők közelébe került. A lány kedvesen Oszkárra köszönt, aki ettől,
ha lehet még jobban zavarba esett. Köszönés helyett csak valami száraz,
károgás szerű krákogás jött ki a torkán.
–Ugye te vagy Oszkár? Én Melinda vagyok.
–Iiigen – hebegte a fiú. –De hát honnan..?
–Mondták, hogy hamarosan jön egy barnahajú fiú, akivel még nem
találkoztam. Én vagyok itt az edzésszervező. Aki az állomáson van,
mindenkit ismerek, mert mindenki ide jár sportolni. Na meg persze
mindenkiről van nyilvántartási lapom is. Tudod, a kötelező sportolás miatt.
Gyere, megmutatom, mik a lehetőségeid!
–Köszönöm –válaszolta Oszkár és elindult a lány után, aki fürge léptekkel
haladt előtte és közben hátra-hátra fordulva folyamatosan beszélt. Látszott
rajta, hogy ezt a helyet itt a birodalmának tekinti.
–Itt, a hármas liftnél van az uszoda és a hozzá tartozó vizes létesítmények.
Van áramlás medence is, ha evezni, vagy szörfözni lenne kedved. Ez a múlt
héten készült el.
A rövid folyosó után egy tágas előtérbe érkeztek, melyből ismét
háromfelé lehetett továbbmenni. Feliratok mutatták, hogy melyik medence
merre van. Ezek alapján masszázs, szauna és melegvizes medencék is
voltak.
–Van, ami még nincs kész. A masszázs például azért nem működik, mert
még nincs masszőrünk. Az uszodák csak este nyolcig vannak nyitva. Utána
már nem dolgozik itt senki. A helyiségeket számítógép ellenőrzi.
- 58 -

–Egyre jobban kezdek aggódni, hogy mi lesz, ha áramszünet lesz – jegyezte
meg Oszkár, arcára azonban mosoly húzódott. – Ha itt mindent gépek
működtetnek, valószínűleg áram nélkül megállna az élet.
–Úgy tudom, hogy az energetikai kérdéseket éppen a mérnököknek kell
majd megoldani. Nem oda vettek fel? – kérdezte Melinda.
–Van olyan dolog, amit még nem tudsz rólam?
–Mivel itt mindenkivel összefutok, még ha az adatlapokat nem is
ismerném, akkor is több információhoz jutnék, mint a legtöbben.
Megjegyzem csak pár órája jöttem meg a szabadságomról. Találkoztam
Lujzával és ő mondta, hogy hamarosan lesz itt egy fiatal férfi. Valójában én
voltam itt a legfiatalabb és nehezményeztem, hogy senki korombelit nem
vesznek fel. A másik lány, aki itt dolgozik, pont váltásban van velem. Ma ő
ment szabadságra, én pedig felügyelem az edzőtermeket.
–Érdekes, hogy éppen azon gondolkodtam, hogy miért nem láttam még
fiatalabbakat. Persze itt mindenki jól néz ki, de azért rajtunk látszik, hogy
pár évvel le vagyunk maradva.
–Tény, hogy nagyon nehéz olyanokat találni, akik kiállják a három próbát.
Tudok olyan professzorról, aki minden gátlás nélkül zsebre vágta a
pénztárcát, olyan élsportolóról, aki nem bírta elviselni a verést és még azt is
bevallotta, amit csak sejtett, aztán meg volt olyan tanítónő, aki a várakozás
közben úgy káromkodott, mint egy kocsis és feljelentést tett a rendőrségen.
–Eddig nem értettem a harmadik próba jelentőségét, de most már kezdem
sejteni.
–Igen. Erre én magam is csak később jöttem rá. Amikor kivallattak, utána
elhelyeztek egy kis mikrofont az egyik fogamban. Ebből megtudták, hogy a
várakozás mit hoz ki belőlem. A Vak azt mondja, hogy a szív bőségéből
szól a száj. Mindenki úgy beszél, ahogy azt a belső gazdagsága diktálja.
Elképesztően sok a sötét ember! De menjünk tovább, mert az időnk fogy és
még a másik két helyet is szeretném megmutatni! – a lány vezetésével
kiléptek a folyosóra. Balra mentek tovább, áthaladva a központi csarnokon.
Itt néhányan odajöttek a lányhoz, jelezvén, hogy sportolni jöttek. Melinda
ezt bejegyezte a kezében levő kis elektronikus szerkezetbe, majd azokat is
felírta, akik éppen most mentek el. Ezután figyelmét ismét Oszkárra
összpontosította.
–Egyébként úgy tudom, hogy a harmadik próba a Vak ötlete volt. Eleinte a
védelmi tanács sem tartotta fontosnak, de mikor egy olyant beengedtek, aki
nem állta ki, kiderült, hogy mindez mivel járhat. Például az illető nem
engedte, hogy betolják a gyógyító készülékbe és fel akarta jelenteni az
egész vállalkozást, aztán meg majdnem megverte a professzort.
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Oszkár ennek hallatán kicsit elpirult, hiszen ő maga sem akart átesni
ezen a procedúrán.
–És mit csináltak vele?
–Bekötött szemmel visszavitték és kirakták valahol Csongrádban.
–És nem lett belőle baj?
–Állítólag mikor elmesélte, hogy mi történt vele, hülyének nézték a
rendőrségen. De csak egy darabig tudunk így tenni. Ha valahol túl sok
feljelentés van, abból a városból már nem próbálhatunk új tagokat
beszerezni. Éppen ezért ahol feljelentenek minket, ott már nem keres új
embert a csapat. Persze vannak beépített embereink, de még így is nehéz. –
Ekkor megálltak a folyosó végén, ami ismét egy tágas előtérbe torkollott.
–Itt vagyunk a sportcsarnokoknál – mondta Melinda. Itt öt irányba mutattak
a nyilak: Focipálya, Kosárlabda pálya, Tenisz pályák, Röplabda pálya,
Edző terem. A teniszpályák felől éppen két férfi közeledett.
–Helló Melinda! – köszönt a magasabbik, amelyik zöld melegítőben volt és
a törölközőjét a nyakára tekerte.
–Szia edzőnő! – mosolygott rájuk az alacsonyabb, aki sárga melegítőt
viselt. Holnapra nincs teniszpárom, beszállsz a Béla helyett?
–Sajnos nem tehetem. Tudod, hogy négytől nyolcig én felügyelek itt
mindenre!
–Nagy kár, de majd kerítünk valakit! És ki ez a fiatal új teniszcsillag itt
melletted?
–Ő itt Parázs Oszkár, az urak pedig..
–Szederjes Béla vagyok – mutatkozott be a sárgamelegítős. – Ha szeret
teniszezni és a KCSSZ csoporthoz csatlakozik, akkor tartson velünk!
–Mi az a KCSSZ csapat? – kérdezte a fiú.
–A kedd-csütörtök-szombati csapat – felelte erre Melinda. Vagy ezeken a
napokon jössz sportolni, vagy hétfőn,szerdán és pénteken.
–Azt hiszem, a mairól már lemaradtam, úgyhogy marad a holnapi csoport.
Sajnos teniszezni amúgy sem tudok – vonta meg a vállát Oszkár. – Az
egyetlen labdajáték a kosárlabda, amiben jártas vagyok.
–Ma nincs szerencsém – csóválta meg a fejét Béla. – Ha nem lesz párom,
kénytelen leszek úszni menni.
–Szőke László – mutatkozott be a magasabbik, aki nevével ellentétben
barna hajú volt. –Én kosarazni szoktam. Sajnos én is a KCSSZ csoportban
vagyok, úgyhogy holnap nem találkozunk. Ha napot váltana, bármikor
csatlakozhat hozzánk. Örömmel várjuk!
–Köszönöm. Ha úgy alakul, élni fogok a lehetőséggel.
Miután elbúcsúztak újdonsült ismerőseiktől, és Melinda őket is
feljegyezte, folytatta az idegenvezetést:
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–A röplabda pályát még nem használta senki, de a helyet egyelőre még
fenntartják. Egyébként könnyen át tudják alakítani mássá.
–Akkor holnap jöhetek majd kosarazni?
–Nem csak, hogy jöhetsz, jönnöd is kell! Ha nem teszed, az a szabadság
idejének megvonásával jár és a zsebpénzt is lecsökkentik.
–Miféle zsebpénzt?
–Még nem mondták? Ha letelik a munkaidőd, elmehetsz majd egy hét
szabadságra. Először százezer eurót kapsz, amit a szabadságod alatt
érdemes az utolsó fillérig elkölteni.
–Így már érthető, hogy miért tette ezt az ígéretet a Professzor. De hát ez
rengeteg pénz egy ilyen rövid munkára, ami ráadásul nem is nyolc órás
munkahely!
–A pénzt arra kapjuk elsősorban, hogy jót tegyünk vele másokkal.
Hihetetlen élmény úgy szórni a pénzt, hogy nekem magamnak nincs
szükségem semmire. Itt mindent megkapunk, amit csak szeretnénk és ezért
nincs szükségünk pénzre, ezért hiába is tartanánk meg a fizetésünket, nem
lenne mire költenünk. Később majd állítólag külföldre is utazhatunk, de azt
csak az egy év próbaidő letelte után. Én még csak hét hónapja vagyok itt.
–Ez itt meseország és én csak álmodom – sóhajtotta a fiú.
–És itt van még egy helyiség, ahol minden héten egyszer meg kell majd
jelenned: az edzőterem. Minden héten van ilyen felkészítés. Ez egy
mindenki számára kötelező program. Aki nem jön el, azt nem engedik ki az
állomásról.
–Tudom, ezt már mondták. Láttam már egy amolyan támadást is. Téged is
támadtak már meg?
–Persze! Vagy tucatszor a félév alatt. Engem szórakoztat! – Melinda szinte
nevetett Oszkár arcát látva.
–Könnyű neked, te sportoló vagy!
–Igaz, hogy testnevelő tanárnak készültem, de a küzdősportokban nem
vagyok járatos. De ez a felkészítés nem is erről szól. A jobb csuklódba
beépített készüléket tanítanak meg használni.
Oszkár ismét a csuklóján levő csatlakozóra nézett. Valószínűleg elég
ijedt képet vághatott, mert Melinda újra elnevette magát.
–Ne ijedj meg tőle! Sok hasznát veszed majd! Engem már rengetegszer
megtámadtak az utcán. Vagy akkor, amikor egy szerencsétlen nőnek, vagy
gyereknek a védelmére keltem. Elképesztő dolgokra leszel képes, de erről
most nem mesélek, mert mindjárt nyolc.
Melindához ismét jöttek páran, akik abbahagyták az edzést és távozni
akartak. Úgy tűnt bevált rend volt ez, amit itt mindenki elfogadott. Miután
végzett. A lány ismét hozzá fordult.
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–Menjünk át a harmadik részhez! – újra nekivágtak és hamarosan egy újabb
előtérben voltak, ahol táblák jelezték az egyes helyeket: Kondi terem,
Billiárd terem, Bowling terem, Korcsolya pálya.
–Ezt mindet használják? – csodálkozott Oszkár.
–Persze, de szükség is van rá, hogy kultúráltan tudjunk kikapcsolódni.
Nálam kell feliratkoznod, hogy mikor és mit szeretnél sportolni. Én
tizenegytől délig szoktam, mert négykor kezdődik a munkaidőm. Szerintem
várd meg, míg elkezded a munkát, aztán addig döntsd majd el!
–Persze! – bólintott a fiú, aki nagyon élvezte Melinda társaságát, ezért kissé
bátortalanul, de feltette a kérdést:
–Nem tudom, lehet-e ilyent kérnem, de ha ráérsz, megmutatnád nekem az
állomás többi részét?
–Szívesen. Holnap délelőtt kilenckor várlak a huszonnyolcas szinten a B
folyosó végén. Veled egy szinten vagyok, csak a másik oldalon. Téged a D
folyosón szállásoltak el.
–Köszönöm! Örülök, hogy valakivel végre beszélgethetek.
–Hát még én! – válaszolta Melinda. Az arcára enyhe pirosság futott, de a
fiú nem vette észre. –Most ideje mennem, hogy körülnézzek a
sporttermekben. Akkor viszlát holnap!
–Szia! – köszönt el Oszkár és kezdte végre lelkileg is nagyon jól érezni
magát. Mióta Paula megcsalta, valami mély szomorúságot érzett. Ez a lány
olyan gyönyörű volt és olyan kedves volt hozzá, ahogy azt nőktől még nem
szokta meg. Talán még Paula sem volt vele ilyen szívélyes. Ráadásul ez a
lány kiállt három próbát, ami bizonyította a fiú számára, hogy rossz ember
nem lehet.
Hazafelé menet csak pár idegen arccal találkozott össze. Mindenki
barátságosan köszöntötte. Elsősorban középkorú férfiak voltak, de akadt
pár hölgy is. Mindenki jóképű és csinos.
A huszonnyolcas szint D folyosójára érve újra magányosnak és
elveszettnek érezte magát. Megpróbálta felidézni Melinda arcát, hogy erőt
merítsen, de nem igazán sikerült. A lány varázsa csak eddig tartott volna?
Az ajtó az érintésétől kinyílt, majd becsukódott mögötte. Oszkár leült a
nappalijában levő bőrfotelba és egy darabig csak maga elé bámult. Aztán
arra lett figyelmes, hogy korog a gyomra. Fél kilenc volt és ebéd óta még
csak nem is gondolt az evésre. Odament a hűtőhöz, hogy megnézze, mi van
benne. A látvány elég lehangoló volt, ugyanis a hűtőben nem volt semmi.
De hogyan lehet itt ételt rendelni. Miután becsukta az ajtót, megvizsgálta a
hűtő ajtaján levő érintőképernyőt. Ha előbb megnézi, ki sem kellett volna
nyitnia az ajtót. A képernyőn ugyanis ez állt: A hűtő üres. Kérem, adja le
rendeléseit!
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Úgy tűnik, ezen a helyen így működik a bevásárlás. A képernyőn
könnyen eligazodott. Rendelt magának kiflit, vajat és felvágottat. Az üdítők
listáján csak gyümölcsleveket, teákat és ásványvizet talált. Így hát
bejegyzett 5 deci meleg citromos teát. Már csak azért is, mert kíváncsi volt,
hogyan szállítják ki neki.
Mivel nem szokott hozzá, megfelejtkezett az Alfréd által említett
csőpostáról, ezért majdnem megijedt, amikor a konyhából csipogó hangot,
majd halk surranást hallott. Alig öt perc telt el a rendelése óta. A henger
alakú tárgy műanyag fedelét kinyitva mindent megtalált, amit kért. A tea
egy zárt műanyag edényben volt. Oszkárt ismét elégedettség töltötte el. Ezt
a helyet mindenki irigyelné tőle. Még csak bevásárolni sem kell elmennie.
Ha Paula itt lenne, milyen büszke lenne rá. Maga előtt látta a lányt, ahogy
le van nyűgözve. Ez ismét elégtétellel töltötte el. Aztán szomorúan
elhessegette magától a gondolatot.
Leült a konyhában levő kis asztalhoz és kényelmesen megvacsorázott.
Már farkas éhes volt. A konyha egyébként mindennel fel volt szerelve. A
pult alatti szekrényben sokféle edény és evőeszköz, fölötte pedig
mindenféle tányér. És mindenből négy darab, jóllehet a konyhában csak két
széket talált.
Miután megvacsorázott, elhatározta, hogy kipróbálja a nappaliban levő
hatalmas képernyőt. Lenyűgözte ez a fejlett technika és ez a félelmetes
gazdagság. Aztán keresett magának valami szórakoztatót. A keresőben sok
száz film volt felsorolva alfabetikus sorrendben. Mindegyik mögött rövid
leírással. Volt ami mellett 2D, 3D, sőt 4D, 5D és 6D felirat állt. A 6D
feliratú filmekből csak nagyon kevés volt és mindegyik természetfilm volt,
ezért ezekből nem választott. Rátalált viszont egy 5D feliratú akciófilmre, a
„Tyúkember visszatér” címmel - Return of the Chickenman volt az eredeti
címe. Ezt indította most el. A falon levő képernyőn elindult a filmlejátszás,
s a képernyő előtti kis pultból előugrott egy 3D szemüveg. Olyan, amilyent
a mozikban szoktak használni. Ezután apró csövek bukkantak elő a
padlóból és a plafonból is. Egyelőre nem értette, hogy mi ezeknek a
funkciója, de kényelmesen hátradőlt és feltette a szemüveget. Utoljára
Paulával volt moziban. Akkor a „John Hunter 3”-at nézték meg. A lány
mindig is rajongott azért a Brad Shit nevű fickóért. Az emléktől egy kicsit
összeszorult a szíve, de aztán a film elterelte a figyelmét. Már a kezdő
jelenetnél megcsapta a szél az arcát. Érezte az égett gumi illatát, az égett
füst szagot és a főhősnő parfümjét. Már értette, hogy mi az 5D. Ezek
valóban megcsinálták a szagos mozit.
Augusztus 6, szerda, Szeged
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–Megtudtál valamit róla? – kérdezte Tihamér Aladárt a telefonon. A
nyomozó már bent volt a munkahelyén és az adatbázisban utána nézett
Vitorlás Melinda adatlapjának.
–Itt vannak az iskolái. A végzettsége egyébként testnevelő. Tavaly végzett
Szegeden. Ezeken a képeken elég csúnyácska. Itt van még a lakcíme, de azt
már tudod. Minden tiszta körülötte.
–Érdekes – csóválta a fejét Tihamér. A telefonján megjelent képeket
bámulta, amiket Aladár átküldött neki.– Alig hasonlít ezekre a fotókra.
Hidd el, ez a csaj bombázó. Nem tudom, merre lépjek tovább. Úgy látszik,
nincs más, mint hogy figyelnem kellene a lakását.
–Azért próbáld meg azt a Patás nőt, akinek a védelmére kelt. Ki tudja, talán
tud róla valamit – tanácsolta Aladár. – Aztán meg az évfolyamtársainak is
utána tudok nézni. A telefonszáma sincs még meg. Légy nyugodt, délutánra
többet fogunk tudni róla, mint anyádról.
–Akkor nincs más, mint ismét irány Szentes. Kösz mindent! Délután
jelentkezem!
–Rendben! Szia!
Miután letette a telefont, Tihamér Vili után nézett. Egy kényelmes
családi házat vett magának a nagyszülei örökségéből, mely elég tágas volt
számára. A három szoba, nappali és fürdőszoba mellett jókora konyha is
tartozott hozzá. Már csak egy asszony hiányzott a háztól, de Tihamérnak
nem sikerültek túl jól a kapcsolatai. Fél évnél eddig egyik sem tartott
tovább, ő pedig amúgy sem sürgette a dolgot, holott mindene megvolt már,
ami egy családalapításhoz kellett. Hallgatta is ezt épp eleget a szüleitől.
A bokszoló a konyhában reggelizett éppen. Már este kiürítette a
hűtőszekrényt, úgyhogy Tihamérnak korán reggel le kellett ugrania a közeli
bevásárlóközpontba, hogy pótolja a készleteket. Persze sejtette, hogy így
lesz.
A hűtő ismét kezdett kiürülni, úgyhogy Tihamér még gyorsan készített
magának egy szendvicset. Kicsit fáradt volt, mert a bokszoló erősen
horkolt, és bár külön szobában helyezte el, nem tudta hermetikusan elzárni
magától. Jóval éjfél után sikerült csak elaludnia, jóllehet ebben nem csak
Vili volt a bűnös, hanem a fejében kavargó gondolatok is.
Miután megreggeliztek, elindultak a garázshoz, ami a családi ház
oldalában helyezkedett el. Tihamér élesítette a riasztót és beszálltak a
sötétkék Hunor 80-as hibridautóba. Az automata kapunyitó szerkezet szinte
hangtalanul tette szabaddá a bejáratot, melyen keresztül a modern jármű
némán siklott ki az utcára.
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Az újságírónak megvolt az a furcsa szokása, hogyha kényes helyzetbe
került, akkor nem bízta csak a riasztóra a ház védelmét, hanem került egyet
a házak között. Ennek kettős hasznát látta. Egyrészt feltűnő volt, ha valaki
ilyen módon követte, hiszen ki az, aki körbe-körbe autózik ugyanott,
hacsak oka nincs rá. Másrészt még egyszer elhaladhatott a háza előtt, s ha
valaki behatolással próbálkozik, biztosan akkor teszi, mikor a tulaj elhagyja
otthonát.
Most is már olyan rutinszerűen tette ezt, hogy nem is figyelt
különösebben sem arra, hogy követik-e, sem arra, hogy merre kerül. A
gondolatai jóval távolabb kalandoztak. Vilinek nem tűnt fel a dolog, mert
inkább azzal volt elfoglalva, hogy valami ételmaradékot kipiszkáljon a
szájából, semmint, hogy az utat nézze.
Tihamér csak akkor fékezett, mikor már elhaladt a saját garázsa előtt
álló fekete BMV mellett. Olyan hirtelen taposott a fékre, hogy a bokszoló
lefejelte az előtte levő műszerfalat, majd káromkodott egy cifrát.
–Mi a fenét csinál? – hördült fel.
–Úgy látom lesz egy kis dolga! A barátaink éppen a házamba próbálnak
meg behatolni.
Vilit nem kellett bíztatni. Úgy ugrott ki az autóból, hogy majdnem
magával vitte az ajtót is, majd egy megállíthatatlan buldózer módjára
kezdett rohanni a ház felé. Tihamér minden bizonnyal sokkal óvatosabb lett
volna, de miután Vasöklű Vili nyomába ért, be kellett látnia, hogy a férfi
módszere elég hatékony.
A garázs bejárata előtt érte tetten a két feketeruhás alakot, akik a kaput
próbálták meg felfeszíteni. Vili nem kérdezett semmit. A zajra megforduló
Giga és Bivaly – előbbi bekötözött karral, a másik beragasztott orral – már
csak annyit tapasztalt, hogy egy ököl száguld a fejük felé. Kitérni sem volt
idejük. A pörölycsapás-szerű ütések hatására mindkettő izompacsirta
tehetetlenül terült el a lejárón. Tihamér pedig már tárcsázta is Pergő
Aladárt. A Melinda megfigyelő akciót egyelőre halasztaniuk kellett.
Augusztus 6, szerda, Aranyváros – 1-es központ
Oszkár kopogásra ébredt. Kicsit riadtan tápászkodott fel, majd az óráját
kereste. Úgy tűnt kicsit sokáig élvezte az új mozizást az éjjel.
–Jövök! – kiáltotta, s miközben az ajtó felé tartott, végigsimított borostás
állán. Az ajtó magától kitárult a közeledtére. A bejáratnál Alfréd állt.
–Gondoltam bekopogok, hogy minden rendben van-e. Tegnap elfelejtettem
megmutatni a belső kommunikációs rendszer működését – mondta, s
miközben Oszkár magához tért, a férfi benyomult a lakásba. Mit sem
törődött azzal, hogy a fiú éppen most kászálódott ki az ágyból.– De lehet,
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hogy közben rá is jött. – Bekapcsolta a monitort és a kommunikációs
menüben a videofonra kapcsolt. –Ennek segítségével képi, vagy
hangbeszélgetéseket folytathat bárkivel az állomáson belül. Külső
hívásokat egyelőre nem engedélyezünk, csak a második hónaptól, mikor
már kellőképpen fel lesz készítve erre. Természetesen a szüleivel beszélhet,
csak vigyázzon, hogy el ne kotyogjon valamit! Itt megtalálja mindenkinek a
nevét, aki nálunk van. Csak rá kell kattintania, ha beszélni akar vele, de
hangutasításokat is adhat. Ha a lakásán hívja, akkor képet is lát, de ha
valahol úton van, akkor csak a hangját fogja hallani. Ma, augusztus
hatodika, szerda van. Úgy alakult, hogy ma lesz az első önvédelmi
felkészítése. Kap a csuklóján levő portra egy kis készüléket, melynek
segítségével telefonálhat, illetve megtanulhatja az önvédelem fortélyait. Na
meg sok más dologra is alkalmas. – Alfréd ahogy jött, már az ajtó felé is
vette az irányt. – Javaslom nézzen körül az állomáson. Fél három körül
önért jövök és elkísérem a kiképző helyre.
–Köszönöm, már voltam ott tegnap – mondta Oszkár.
–Annál jobb! Akkor három előtt ott találkozunk!
–Rendben van!
Alfréd távozása után Oszkár gyorsan összeszedte magát, letusolt,
megborotválkozott, bekapott egy kis ennivalót és úgy döntött, hogy végre
felhívja a szüleit. Már két hete nem beszélt velük. Először a
mobiltelefonján próbálta elérni őket, de a készüléken megszólaló női hang a
következőket mondta be:
–„Önnek az adott irányba kezdeményezett híváshoz nincs fedezete” –
Oszkár ezen elnevette magát. Itt dúskált az elképesztő technikai vívmányok
és a mérhetetlen gazdagság között, ám az adott irányba nem volt fedezete.
Úgy döntött, megpróbálja az Alfréd által mutatott kommunikációs portot.
Viszonylag egyszerűen kiigazodott rajta, majd a billentyűzet segítségével
beütötte a számokat és várt. A monitoron a „Hívás engedélyezve” felirat
jelent meg, majd alatta: „Kérem vigyázzon, mert hívását lehallgatjuk!” Ez
utóbbi kicsit nyugtalanította a fiút, de megértette, hogy ebben az esetben ez
szükséges lehet. A második csengés után édesanyja hangját hallotta a
telefonban:
–Kisfiam! De rég hallottalak! Jól vagy?
–Szia anyu! Persze – válaszolta Oszkár a képernyő előtt állva, melyen a
„Nincs kép” felirat jelent meg.
–Van mindened?
–Köszönöm, igen. Képzeld, van állásom!
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–Kisfiam! – jött a megkönnyebbült sóhaj a telefon túlsó végéről. Majd
kicsit hangosabban: –Sándor! Képzeld, Oszkárnak van állása? – a háttérből
egy férfi hangjának örömteli mormogása hallatszott.
–Képzeld, mérnökként alkalmazott egy cég. Egy erőművet tervezünk.
–És jó fizetést kapsz?
–Jobbat, mint reméltem – örvendezett a fiú. Külön örömet jelentett
számára, hogy ezzel végre boldoggá tehette a szüleit.
–Gratulálok fiam – hallotta most az apja hangját, aki átvette a telefont. –
Megbízható helyre kerültél? Úgy értem, hosszú távra alkalmaztak?
–Egyelőre próbaidőn vagyok – mondta Oszkár, mert nem akart
különösebben kitérni a részletekre. – Két hétig nem is mehetek sehova,
mert sürgős ügyön dolgozunk.
–Mikor látogatsz meg minket? – hallotta most az anyja hangját.
–Ha minden igaz, akkor két hét múlva.
Oszkár a lány ajtaján bátortalanul kopogott be. Zavarban volt. Nem
hozott magával semmit, amit illendőnek tartott volna. Melinda vidáman
nyitott ajtót.
–Már vártalak! Mehetünk is! – és már libbent is ki a folyosóra, hogy
elinduljanak a liftek felé. –Mit szeretnél megnézni?
–Mindent! – felelte röviden Oszkár, s elindult a lány után.
–Akkor kezdjük a hatos szinttel, mert az ötöst már láttad! Szeretsz
bevásárolni?
–Pénz nélkül?
–Ne butáskodj! Itt nem kell pénz! Bármit megvehetsz, amit csak akarsz.
–Mert vannak boltok?
–Rengeteg! Igaz, hogy csak négy nyitott ki eddig, de ott is megtalálunk
mindent, amire szükségünk lehet!
Mikor leértek a hatos szintre, Oszkár ismerős környezetbe került. Egy
hatalmas bevásárlóközpontba érkeztek. A furcsaság csupán annyi volt,
hogy a legtöbb üzletben nem volt semmi. A szint központi terén
helyezkedett el a négy bolt, amit Melinda említett.
–Ha szükséged van valamire és nem szeretsz a hálózaton rendelni, akkor
azt itt teheted meg – mondta a lány. – A különbség annyi mintha a
házimozi helyett elmennél moziba.
–És semmiért sem kell fizetnem?
–Akik itt dolgoznak, azért vannak itt, mert élvezik ezt a dolgot. Azt a boltot
egy olyan nő vezeti, akinek a ruhatervezés a hobbija. Azelőtt munkanélküli
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volt eladói végzettséggel. Ha a ruhatáradat szeretnéd felfrissíteni, akkor
fordulj hozzá bizalommal. Gondolom nem sok holmit hoztál magaddal.
–Ez igaz. Szükségem lenne még pár ruhára. Sportcipőt lehet nála kapni?
–Persze.
–Egyébként mindenkit ilyen jól ismersz? – kérdezte Oszkár.
–Igen! Ne feledd, hogy szinte naponta megfordulnak nálam – mosolygott a
lány. De most had hívjalak meg egy különleges cukrászdába. Itt valóra vált
a csokigyár története.
Az üzlet fölött a „Csokivár” felirat díszlett, s előtte gyönyörűen
kovácsolt székek és asztalok csalogatták a finomságokra vágyókat. A
kirakatban egy hatalmas, csokoládéból készült vár terjeszkedett. Ember
nagyságú volt, sok-sok toronnyal, bástyákkal, s még marcipánból készült
katonák, lovasok és szekerek is voltak benne. Látszott, hogy készítőjük
nagyon ért a formákhoz.
Egy bajuszos, kerekképű, feketehajú férfi sietett eléjük, mikor az üzlet
közelébe értek.
–Isten hozott benneteket a paradicsomban! – köszöntötte őket, majd
Melinda bemutatta neki Oszkárt. A cukrászmestert Olvasztó Ottónak
hívták.
–Az új érkezőknek rengeteg meglepetést tartogatok – közölte a férfi és
beljebb invitálta őket a cukrászdába. Oszkárnak ekkor tátva maradt a szája.
Egy elképesztő méretű csarnokba érkeztek, melyben az asztalokon és
székeken kívül úgy tűnt minden édességből készült. Jobboldalt egy
csokoládéból és marcipán levelekből formázott erdő állt. Velük szemben a
Jancsi és Juliska történetéből ismert mézeskalács házikó magasodott, ám
hogy mindez még e legyen elég, mögötte egy kisebb mézeskalács kastély
emelkedett a helyiség tetejéig nyúló tornyokkal. Maga a felszolgáló rész
székekkel és asztalokkal baloldalt helyezkedett el. Volt itt egy jókora
süteményes pult, valamint egy fagylaltos rész.
–Elképesztő – nyögte Oszkár, mert semmi más értelmes szó nem jött a
szájára. – De hát hogy lehet? Mindezt egyedül?
–Úgy bizony, kedvesem – bólogatott Olvasztó Ottó. – Bele tellett pár
hónapomba, mire elkészült. Nézze csak meg ezt a fondű folyócskát ott az
erdőben. Az volt az egyik legnagyobb kihívás – és valóban, a fák között kis
barna patak folydogált lassú tempóban, mintha valami krém alkotta volna
az egészet. Bent a fák között egy jókora sziklából – ami valószínűleg
marcipánból készült – tört elő, majd zuhatagként csorgott alá egy kis tóba,
majd ismét egy patakot alkotott, mely végül visszakanyarodott az erdőbe.
Partján apró, nyalóka kinézetű virágok virítottak. A patakon híd ívelt át,
mely üvegszerűen átlátszó volt.
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–Ezt a hidat tiszta cukorból építettem. Nyugodtan rá lehet lépni – közölte a
cukrász. – De kérem fogyasszanak valamit! Olyan ritka nálam a vendég. Itt
mindenki egészségesen akar élni.
–Két karibi szigetkét kérünk – nevetett Melinda, s elhelyezkedett az egyik
asztalnál. Oszkár még mindig tátott szájjal állt. Mintha a gyermekkori
mesék birodalmába lépett volna be. Úgy ült le Melinda mellé az asztalhoz,
mint aki ébren álmodik.
–Ilyen a világon nincs – sóhajtotta. – Megint attól félek, hogy csak
álmodom.
–Erre én is csak annyit tudok mondani, hogy Isten hozott a paradicsomban!
– a lány rendkívül élvezte azt, ahogy Oszkár le lett nyűgözve. Úgy örült,
mintha csak a saját készítése lett volna minden.
–De hát hogyan volt képes..?
–Ne feledd, hogy itt korlátlanok az anyagi lehetőségek! Ottó mindezt azért
készítette, mert bízott benne, hogy hamarosan több ezer látogatója lesz
majd. Sajnos ez azért nem fog olyan gyorsan megvalósulni, mint azt
szerette volna. Szinte napról napra alkotnak valamit, ami csodálatosabbá
teszi az életünket.
–Kár, hogy ennek csak az a pár ember lehet részese, aki ide bejut –
gondolkodott hangosan Oszkár. – Itt van a lehetőség, hogy jobbá tegyük a
világot!
–Mint minden találmányt, ezt is lehetne rosszra használni. Az emberek
hatalomvágya határtalan.
–Igen, ezt mondta a Vak is.
–És hogy tetszett a vele való beszélgetés? – kérdezte Melinda.
–Furcsa egy alak. Az igazat megvallva nem igazán értettem, amit mond.
Nem huzatos egy kicsit?
Melinda felnevetett:
–Valóban huzatos, ahogy mondod. Szerintem ő a lelke ennek az egész
vállalkozásnak. Nélküle már valószínűleg elárultak volna bennünket. Ezzel
a találmánnyal uralni lehetne az egész világot, de mi mégsem tesszük. Ez
így, ahogy van, huzatos.
–Minden beteget meg lehetne gyógyítani és minden éhezőt jól lehetne
lakatni – bólintott Oszkár.
–Azaz kivinni a találmányt az emberek közé. Éppen ez az, amit nem
szabad. Illetve nem úgy, ahogy gondolod. Az emberiség minden nagy
találmánya milliók pusztulásához vezetett. Gondolj bele, hogy mi lenne
akkor, ha hozzányúlnának a génekhez és megakadályoznák az öregedést.
–Lehetséges ez? – hűlt el Oszkár.
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–Elméletileg igen. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a test minden
egyes génállományát egyszerre módosítsák. A Vak megtiltotta még azt is,
hogy állatokon kísérletezzenek. Persze ezt csak hallomásból tudom. Az
örök fiatalság azzal járna, hogy az amúgy is túlszaporodott emberiséget
nem tudná eltartani a föld. Háborúk lennének mindenütt az örök élet
reményében.
–De hát ki az, aki meg akar halni? Csak természetes, hogy mindenki örökké
szeretne élni, vagy legalábbis tovább, mint ami megszabott.
–Ez a készülék száznegyven-százötven évet biztosít azoknak, akik
használják. Ez több, mint a kétszerese az emberek átlagéletkorának. Végül
a sejtek nem osztódnak tovább, az illető végelgyengülésben hal meg. Nem
viszi el infarktus, nem viszi el fájdalmas daganat, sem semmilyen betegség.
–Hát igen – bólintott Oszkár. – Már ez is jól hangzik.
Ekkor megérkezett a két karibi szigetke. Ez tulajdonképpen nem volt
más, mint folyékony csokoládéhab a benne úszkáló banán és
ananászdarabokkal, s három-három apró tejszínhab szigetecskével,
melyekbe marcipánból készült pálmafák voltak beletűzve. Ottó egy-egy
pohár ásványvizet is felszolgált a kora délelőtt első vendégeinek.
–Jó étvágyat kívánok! – mondta mosolyogva, majd olyan természetességgel
telepedett melléjük, mintha legalábbis meghívták volna. Persze ő maga nem
fogyasztott semmit.
–Ezektől a finomságoktól itt nem hízik meg senki? – kérdezte Oszkár,
miután belekóstolt az ínycsiklandó desszertbe. – Úgy értem egyetlen
elhízott embert sem láttam a városban, vagy minek nevezzem.
–Nem, nem – csóválta meg a fejét a cukrász. – Itt egészségesen élünk. Én
magam is majdnem minden nap sportolok, hogy tartsam a formámat.
Azelőtt jó nagy pocakom volt, képzelheti. De mondja csak, magát hova
osztották be?
–Építészmérnök vagyok – felelte Oszkár. – Nekem kell segédkeznem, hogy
az új központ megfelelő energiaellátással rendelkezzen.
–Ennek nagyon örülök! Már alig várom, hogy nekilássanak a kettes
központ kiépítésének. Akkor talán több vendégem lesz. Itt egyébként is
minden építkezés látványosságszámba megy.
–Csodálatos az, amit készített! – mondta Oszkár.
–Köszönöm. Gyerekkorom óta ez volt az álmom – áradozott Ottó. – És
most, hála a professzornak, sikerült megépítenem. Egy napot sem voltam
szabadságon, amióta felvettek ide. Ez a korlátlan lehetőségek birodalma és
még számtalan ötletem van.
–Mennyei ez a finomság – sóhajtott Melinda. - Sosem tudok betelni vele,
pedig már sokadszor vagyok itt, ugye Ottó.
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–Bizony, bizony, bár már régen láttalak. Csak nem szabadságon voltál?
–De igen.
–És mi jót tettél a nagyvilágban?
–Vásároltam pár lakást – felelte a lány.
Augusztus 6, szerda, Szentes
Délelőtt helyett csak ebéd után értek Szentesre. Vili ugyan elégedett
volt, mert ismét használhatta ökleit, ám Tihamér korántsem volt
megbékélve a helyzettel. Elsőnek Patás Jánosné lakását akarta ismét
felkeresni. Talán ő tudhat valamit Melindáról. Ha vele végzett, akkor már
teljesen ráállhat a lány lakásának megfigyelésére.
A Hámán Kató lakótelep szinte kihaltnak tűnt ezen a meleg nyári
délutánon. Egyedül egy dinnyeárus ücsörgött az utca szélén egy jókora
napernyő alatt.
Tihamér a ház előtti parkolóban állt meg, majd Vilivel a nyomában
elindult a lépcsőház felé. Tudta, hogy a délelőtti incidens után már senki
nem fogja zavarni őket. Bivaly és Giga egyelőre a szegedi
rendőrkapitányságon voltak előzetes letartóztatásban. Most nem csöngetett
be a kaputelefonon, hanem behatolt a lépcsőházba és elindult, hogy
megkeresse az öregasszony lakását. A nevet azonban sehol sem látta kiírva.
Vili nagy bosszúságára kétszer is végigmászták a lépcsőházat, majd
ellenőrizték a házszámot. Minden stimmelt, de úgy tűnt az öregasszony
lecserélte a névtábláját. Már a postaládákon sem találtak semmit.
Nem tehettek mást, becsöngettek a második emeleten az egyik lakásba,
mert Tihamér úgy emlékezett, hogy ott lakott a nő. Lakics Lajos név volt
kiírva.
Magas, cserzett arcú férfi nyitott ajtót, de csak résnyire, amennyire a
lánc engedte.
–Mi az? Mit akarnak? – kérdezte, s különösen Vilit nézegette
bizalmatlanul.
–Patás Jánosnét keressük – közölte Tihamér, s igyekezett ártatlan képet
vágni.
–Már elköltözött – közölte a férfi.
–És meg tudná mondani, hogy ki vette meg tőle a lakást?
–Én vagyok az új tulajdonos – jött a türelmetlen felelet. – Mit akarnak az
öregasszonytól?
–Tulajdonképpen Vitorlás Melindát keressük. Azt reméltük itt lesz –
tódította Tihamér. A név hallatán a férfi ábrázata felélénkült.
–Honnan ismerik Melindát?
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–Pár napja megmentett és szeretnék neki köszönetet mondani, de nem volt
a lakásán – az újságíró maga is elcsodálkozott azon, hogy milyen ártatlan
képpel tud mellébeszélni. A férfi azonban erre becsukta az ajtót, majd
kiakasztotta a reteszt és kitárta előttük.
–Jöjjenek be! – mondta, bár a tekintetében még volt egy kis bizalmatlanság.
–Nem tudja, hogy hol lehet? – kérdezte Tihamér.
–Örülnék, ha tudnám, mert nagyon hálás vagyok neki. Visszaadta az
életemet.
–Hogy érti ezt? – kérdezte az újságíró, miközben a férfi hellyel kínálta őket
a nappaliban. A lakásban friss festékszag érződött, s szemmel láthatóan
most lett teljesen felújítva.
–Véletlenül botlottam bele nemrég a Légió nevű kocsmában, azaz ő botlott
belém. Éppen egy barátomnak meséltem el, hogy hogyan jártam, mert
elvesztettem a munkámat és otthagyott a feleségem is. Az albérletet nem
tudtam kifizetni és valamelyik barátomnál akartam pár napra meghúzni
magam. Erre jött ez a csodálatos lány, megvette nekem ezt a lakást,
kipofozta és adott elég pénzt ahhoz, hogy újra kezdhessek valamit az
életemmel. Aztán meg nyomtalanul eltűnt.
–Azt mondja, hogy megvette magának ez a lakást? – hűlt el Tihamér.
–Én magam sem akartam elhinni! Azt állította, hogy egy jótékonysági
szervezetnél dolgozik és most nyert ezen a pályázaton, amin rászorulóknak
segíthet. Én meg nem tiltakoztam.
–Nincs ebben valami átverés?
–Már hogy lenne? – háborodott fel a férfi. – Ügyvéd készítette a szerződést.
Melinda nem is alkudozott semmit, sőt fizetett ennek a Patás nőnek, hogy
egy nap alatt hagyja el a lakást, mert neki határidős a dolog.
–Már hogy Melindának határidőre kellett létrehoznia a szerződést?
–Igen – bizonygatta a férfi. – Azt mondta, hogy még aznap vissza kell
utaznia, ezért sürgős volt a dolog.
–Visszautaznia? Hova? – Tihamér érezte, hogy nyomon van.
–Ezt nem mondta. Mindent elintézett, aztán feljött pár barátjával,
kipucolták a lakást, berendezték és délután már be is költözhettem. Még a
telefonszámát sem adta meg, hogy kellőképpen megköszönjem neki. Egész
délután sírtam örömömben, mint egy csecsemő.
Tihamér tanácstalan volt. Megtudta, amit tudni akart, mégsem lett
okosabb semmivel. Csak annyi történt, hogy a lány még gyanúsabb,
furcsább és titokzatosabb lett a számára. Mindenképpen találkozni akart
vele, kerül, amibe kerül. Elhatározta, hogy visszamegy a lány lakásához és
eredeti tervei szerint megfigyelteti egy darabig Vilivel. Nem egy lángelme,
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de erre talán képes lesz. Újságíróként most a nyári időszakban nem vehet ki
túl sok szabadságot. A héten még négy cikket le kell adnia.
Augusztus 6, szerda, Aranyváros – 1-es központ
Oszkár egész délelőtt ámulatból ámulatba esett. Ottó cukrászdája után
Fényes Lajos műszaki birodalmába nyert egy rövid bepillantást. Ebben az
áruházban is csak egyetlen eladó volt. Lajos, akinek a felesége történetesen
a szemben lévő ruházati boltot vezette. Minden műszaki cikk megtalálható
volt itt, amit csak ki lehetett találni. Olyan számítógépek sorakoztak itt,
amilyeneket a NASA-nál használtak, akkora képernyők, melyekkel egész
falat be lehetett borítani, de olyan dolgokat is árult, mint mikroszkópok,
projektorok, távcsövek, sőt volt itt pár szamuráj kard, s lovagi páncél is.
Mivel Oszkár elég sok időt eltöltött itt is, Lajos feleségéhez, Icához már
nem volt idejük átmenni, pedig Melinda szeretett volna pár új ruhát
választani a férfinak.
Az ebédet már két óra után a Homár család éttermében fogyasztották el.
A kétféle menüből Melinda a paprikás gombát, Oszkár pedig a sült
libamájat választotta. Ismét összefutottak Malter Károllyal, aki csatlakozott
az asztalukhoz egy libamáj erejéig.
Anna barátságosan köszöntötte őket, majd felszolgálta az ennivalót.
–Hogy tetszik a mi kis városunk? – kérdezte Oszkártól.
–Le vagyok nyűgözve – válaszolta a fiú. – Ez a csodák birodalma.
–Látom megtalálta a legjobb idegenvezetőt – nevetett a nő.
–Hát igen – hebegte a fiú.
–Akkor fogyasszák jó étvággyal az ebédet is! – mosolygott rájuk kedvesen
Anna, majd elsietett, hogy a többi vendéget is kiszolgálja.
–Szóval már felfedeztél mindent? – kérdezte Károly. – Sosem felejtem el
az első pár napomat. Nem mintha most nem élvezném az ittlétet, de az első
élmények sokkolók voltak. Egyébként most is csodálatos minden nap. Már
reggel úgy állítottam be a lakás falát, hogy a Bahamákon érezzem magam.
–Ezt hogy csinálod? – kérdezte Oszkár.
–Még nem próbáltad? Úgy látszik Alfréd megint sietős volt és nem
magyarázta el. Pedig elképesztő találmány. Ez a 6 dimenziós eljárás, a 6D.
A lakások fala tulajdonképpen egy hatalmas képernyő. Beállíthatod, hogy
milyen stílusú legyen. Ébredhetsz a Himalája tetején, vagy a tenger fenekén
is, ha úgy tetszik. Hallod a hangokat és érzed az illatokat. Mindez nem elég,
még a szél is fúj, ha kell. Ez az igazi hangos mozi barátom. A nyolcas
szinten levő mozit is hasonlóan terveztük, csak nincs minden oldalon kép.
Persze sok idő még, míg azok ketten az összes filmet szagronizálják. Így
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neveztük el a filmek illattal és szél effektusokkal való ellátását. Egyébként
5D technikának is hívjuk. Jön a surround system, tehát a hang onnan,
ahonnan kell, majd amikor dohányoznak a képernyőn, érzed a füst szagot,
mikor megszagol egy virágot, te is érzed. A legdurvábbak az evési
jelenetek. Mondanom sem kell, hogy utána nagyon megéhezik az ember.
Az egyik gépész kifejezetten szagtechnikus. Na de nem váratom tovább ezt
a finom májat! – fejezte be a mondandóját és nekilátott az ételnek.
–Igen, a filmnézést már én is kipróbáltam – mondta Oszkár. – Valóban
csodálatos! – Melinda, te hogy szoktál ébredni?
–Én erdőben kelek – nevetett a lány. – De nemrég kipróbáltam a falusi
reggelt a kakashangokkal, meg az Északi sarkot is. Ez utóbbi szerintem
túlságosan is hidegre és szelesre sikerült.
–Éppen ez a jó benne! – szólt közbe Károly két nyelés és harapás között.
–Ha hazaérek, ki fogom próbálni.
–A Hawaii is nagyon jó – mondta Melinda. Egyszer próbáltam az esőerdőt
is, de a nagyon erős szagok és a magas páratartalom miatt nem kedveltem.
–Elképesztő! – suttogta Oszkár és folytatta az evést.
Ebéd után már nem sok idejük maradt. Melinda azt javasolta Oszkárnak,
hogy rendeljen valami sportos cuccot és abban jöjjön a délutáni kiképzésre.
Augusztus 6, szerda, Szentes
Tihamér alaposan felkészült a megfigyelésre. Először is meggyőződött
arról, hogy senki sincs Melinda lakásában. Ezután felszerelt egy apró
nyitásérzékelőt az ajtóra és visszament a kocsijában várakozó Vilihez. A
bokszolónak most az volt a feladata, hogy maradjon Melinda lakásának
közelében és figyelje, hátha történik valami. Ez a kis szerkezet az ajtó
minden nyitását és csukását tudta jelezni tíz kilométeres körzeten belül.
Eredetileg betörések ellen tervezték, de ahhoz nem volt elég nagy a
hatótávolsága, hogy erre a célra valóban be is váljon.
Így hát, míg Tihamér visszatért szegedre, hogy leadja az írásait a
szerkesztőségnek, a bokszolónak nem volt más dolga, mintsem sétálgatni,
vagy éppen beülni valahová.
Vili persze alaposan megszomjazott a nagy nyári hőségben és addig
sétálgatott, míg talált is magának egy jó kocsmát, ahol volt légkondicionáló
és nyugodtan csillapíthatta szomját. Persze némi hátsó szándékkal
figyelemmel kísérte a környezetét, hátha valami bunyóra nyílik lehetőség.
Sajnálatára koradélután még kevesen voltak itt ahhoz, hogy bármiféle balhé
kialakulhasson. Így hát csak lassan iszogatva sörét elüldögélt az egyik
asztalnál, és figyelt.
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A közelében ülő két hontalan kinézetű figura, egy-egy fröccsel a
kezében múlatta az időt.
–Átkozott szerencse! – morogta az egyik. – Hogy velünk miért nem
történnek ilyenek?
–És azóta be se néznek ide! – háborgott a másik. – Nagy jódolgukban
minket már le sem szarnak.
–Pedig te láttad a lányt, nem?
–El is küldtem a jó édes anyjába! Ezeknek lakást vesz, nekünk meg semmi!
Új bútorok, meg komfort, meg egy rakás pénz! Miért csak nekik segített?
–Hiába segített nekik, munkát akkor sem találtak!
–Ha száz évig dolgozol, akkor sem keresel annyit, amennyit ezek kaptak.
Meg fogom látogatni őket, az biztos. Abból, amit ingyen kaptak, nekem is
juttathatnak egy kicsit!
–Csak nem akarsz beköltözni a Bélához, vagy a Sanyihoz?
–Annyira nem süllyedek le! Csak egy kis készpénzt perkáljanak nekem és
békén hagyom őket. Ha van kedved, velem tarthatsz.
–Nem szeretem az ilyesmit. Az ilyenekből mindig verekedés lesz.
–Nincs olyan szerencsém! – sóhajtotta Vili, s ekkor halk csipogó hangra
lett figyelmes. Először tanácstalanul nézett körül, majd rájött, hogy a
nyitásérzékelő lépett működésbe. Azonnal fölpattant, fizetett és már
távozott is.
A ház elé érkezve semmi gyanúsat nem észlelt, ezért jobb ötlete nem
lévén elhatározta, hogy becsönget Vitorlás Melindához.
–Ki az? – kérdezte egy fiatal női hang.
–Vili vagyok – mondta bizonytalanul a bokszoló, mert ódzkodott attól,
hogy elárulja a rendes nevét.
–Mit óhajt? – jött ismét a kérdés.
–Melindát keresem – felelte a férfi.
–Melinda nincs itt – közölte a nő.
–Meg tudná mondani, hol van?
–Jöjjön fel! – hangzott a válasz és halkan felbúgott az ajtónyitó szerkezet.
Vili lassú léptekkel battyogott fel a lépcsőn. Nem nagyon gondolkodott
azon, hogy mit tegyen. Egyetlen dolog járt a fejében: a küldetése. Meg kell
tudnia, hol van Melinda. Mikor felért a másodikra, az ajtó már nyitva várta.
–Jöjjön be! – hallatszott valahonnan bentről.
–Köszönöm! – hebegte Vili, aki női társaságban mindig meglehetősen
zavarban volt. A férfiakkal szemben nem ismert tréfát, ám a női nem
számára minden tisztelet fölött állt. Különösen akkor, ha az illető fiatal és
csinos is volt. Egy gyönyörű, karcsú, barna hajú lány jelent meg a
nappaliban és rámosolygott.
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–Jöjjön! Megkínálhatom egy kis üdítővel?
–Köszönöm – felelte Vili zavartan, miközben a nő betessékelte a szobába
és hellyel kínálta. Aztán felbúgott egy mobiltelefon valami amerikai sláger
dallamára.
–Bocsásson meg! – mondta a lány. – Ezt felveszem és már itt is vagyok –
és elsietett a konyhába.
Vili csak annyit hallott a beszélgetésből, hogy – Igen? Tényleg? Nahát?
Jól van! Rendben! – s házigazdája már vissza is tért. Kezében egy kancsót
tartott, melyből piros folyadékot öntött a férfi poharába.
–Jó kis hideg meggylé – közölte, miközben helyet foglalt Vilivel szemben
és formás lábait keresztbe téve átütő tekintettel figyelte a férfit. – Szóval
Tihamér küldte? – kérdezte, s a bokszoló kezében megremegett a pohár.
Nem volt túl fürge észjárású, de úgy emlékezett, hogy ezt nem közölte
ezzel a nővel.
–Én Adrienn vagyok. Melinda barátnője. Mesélte, hogy itt jártak nála, csak
ő nem volt itthon.
–Iiigen – hebegte a férfi és megértette, hogy itt nincs értelme mellébeszélni.
–Tihamér azt mondta, hogy Melinda megmentette az életét – mesélte el,
majd egy hajtásra felhörpintette az eddig kezében levő meggyszörpöt.
Adrienn újra töltött neki, s Vili látta, hogy a lány bal csuklóján jókora
karórát hord. Mindig is csodálkozott a női divat szélsőségein, de ilyent
eddig még nem látott.
–Sajnos Melindával most egy darabig nem tud találkozni, mert külföldre
utazott – mondta a nő.
–Külföldre? – ismételte el a hallottakat Vili. Attól tartott, hogy ez rövid
úton véget vet ennek a kellemes munkájának. – És mikor jön vissza?
–Nézze! Melinda gyakran segít másokon, de nem szereti a hálálkodást. Azt
szeretné, hogy ne keressék többé! Nincs miért találkoznia Tihamérral.
Megmentette és ezzel be volt fejezve. Kérem mondja ezt meg a
megbízójának!
–Rendben – felelte Vili, s már állt is volna fel, hogy távozzon, de a nő a
karjára tette a kezét.
–Maradjon még! Meséljen egy kicsit magáról, ha már itt van! Csak nem
birkózó, hogy így dagadnak az izmai? Ilyen szép szál embert ritkán látni
mifelénk – Vili akaratlanul is fülig vörösödött. Izmaira mindig is büszke
volt, s most nagyon jól esett neki a dicséret ennek a gyönyörű nőnek a
szájából.
–Bokszoló voltam – mondta kiszáradó torokkal, pedig most hajtott le egy
pohár meggylét.
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–Nem akar egy kicsit lefürödni ebben a nyári melegben? – kérdezte most a
nő, miközben rákacsintott, s Vili ismét fülig vörösödött. Az már előfordult,
hogy ő próbálkozott hölgyeknél a maga esetlen módján, de az többnyire
balul ütött ki. Azonban, hogy egy csinos nő ennyire rámenős legyen, ez
szinte megijesztette. Valami nagyon nem stimmelt itt, s ő, aki soha nem félt
semmitől, most szinte remegni kezdett. Azon töprengett, hogy hogyan
hagyhatná el gyorsan, de mégis udvariasan ezt a lakást. Úgy érezte magát,
mint aki csapdába került és nem tud menekülni. A nő felállt, mellélépett, s
megsimogatta a bicepszét. Kellemes illata elbódította a férfit, s innentől
már nem volt ura önmagának.
Augusztus 6, szerda, Aranyváros – 1-es központ
Alfréd a kiképző előtt várta Oszkárt. Itt most tényleg nagy volt a
forgalom, bár az a száz-egynéhány ember nem volt sok, hiszen a lakók egy
része a havi rendes szabadságát töltötte.
Az állomáson szinte csak ilyenkor lehetett egyben nagyobb tömeget
látni. Mivel mindenki ismert mindenkit, az emberek kisebb csoportokba
verődve beszélgettek. Melinda is éppen társalgott valakivel. Integetett neki
és jelezte, hogy mindjárt csatlakozik hozzá. Oszkár itt látta újra Serény
Bendegúzt, aki éppen befelé terelgette az embereket. Mellette ott volt az a
szőke hölgy, akinek a fiú felvette a pénztárcáját.
–Ki az ott Bendegúz mellett? – kérdezte Alfrédtól.
–Őt csak Sasszemnek hívjuk. Valaha megfigyelőként dolgozott a
titkosszolgálatnál. Két éve meghalt hivatalosan.
–Úgy érti..
–Most nincs idő rá, hogy kifejtsem! Jöjjön, mert kezdődik az előadás.
Egy arénára emlékeztető helyre léptek be. A körben elhelyezkedő lelátó
alatt volt a porond. Fölötte, pont a bejárattal szemben egy kis emelvény,
ahova most Bendegúz lépett fel Sasszem társaságában. Körben a lelátó
fölött hatalmas monitorok függtek. Ülőhely bőven volt. Oszkár látta Homár
Andrást a feleségével, Olvasztó Ottót, Malter Károlyt, s még pár ismerős
arcot, akikkel ez alatt a rövid ittléte alatt már találkozott. Talán ezren is
kényelmesen elfértek volna itt. Kicsit vártak, míg mindenki bejött a
terembe és lassan elhalkult a morajlás. Melinda is megérkezett, s leült
Oszkár mellé.
–Minden rendben? – kérdezte.
–Igen, köszönöm – felelte a fiú, majd Bendegúz erős hangja hallatszott a
hangszóróból.
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–Sok szeretettel köszöntök mindenkit augusztusi első gyűlésünkön! –
tekintete a tömeget fürkészte, majd a monitorokon megjelent Oszkár képe.
–Engedjék meg, hogy bemutassam Parázs Oszkárt, aki a héten csatlakozott
hozzánk. Oszkár, kérem álljon fel!
A fiú zavartan felállt. Bendegúz pár szóban bemutatta:
–Ő elsősorban mint gépészmérnök került hozzánk, de időközben más
szakmákat is kitanult. Így ért az asztalosmunkákhoz, a tetőfedéshez és
szobafestőként is megállja a helyét – a tömegben elégedett morajlás futott
végig.
–Mint mindannyian tudják, hamarosan elkezdődik a kettes állomás építése.
Ehhez először a geotermikus erőművet kell megépítenünk, ami onnantól
minden központunkat ellátja majd energiával. Oszkár is ezen fog dolgozni
holnaptól. Köszönjük! – kezével jelezte Oszkárnak, hogy üljön le, majd
folytatta a beszédet.
–A héten negyven igen gazdag beteget és kétszáznegyvenhárom szegényt
gyógyítottunk meg. Átadásra került a kajak-kenu medence. Kérem azokat,
akik szabadságra mennek, továbbra is járjanak nyitott szemmel és tegyenek
javaslatokat azokra a szegényekre, akik súlyos betegek és nincs pénzük
ellátásra. Kérjük, hogy ne adjanak gyógyszerre és kórházra pénzt, hanem
inkább segítsünk nekik munkához jutni! Az embereken akkor segítünk a
legjobban, ha munkalehetőséget biztosítunk nekik, illetve hontalanok
esetében hosszabb távra szállást. A héten is előfordult, hogy valaki
ötvenezer eurót adott egy koldusnak, ami azután a koldusmaffia kezébe is
került. Az összeget természetesen visszaszereztük, de az eset
mindenképpen lehet intő példa számunkra. Vigyázzunk azzal, hogy a
jótéteményekkel ne keltsünk túl nagy feltűnést. A nyomok eltakarítása
sokszor igen nagy energiát és a kapcsolataink felesleges mozgósítását
igénylik. Felhívnám a figyelmüket, hogy ennek költségét levonjuk a
fizetésükből! Most pedig átadom a szót Sasszem ügynöknek.
A nő kedves mosollyal állt fel. Elégedetten nézett körül a főleg
férfiakból álló társaságon.
–Mindig örömmel tölt el, ha itt lehetek önök közt. Utoljára három hónapja
találkoztunk, legalábbis ebben a helyzetben, hogy én mutathattam be a
legújabb védelmi fejlesztést. Kérem csatolják fel a cPodjukat!
–Az micsoda? – fordult Oszkár Alfrédhoz, aki a jobb csuklójára erősített
egy lapos, nagyobb órára emlékeztető készüléket.
–Ez az a szerkezet, amit ide tudunk csatlakoztatni. Képzés után majd fog
kapni egyet és megmutatják önnek a működését, most csak figyeljen! –
Sasszem várt egy kicsit majd folytatta a beszédet.
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–A cPod fejlesztésénél bizonyos akadályokba ütköztünk, amik leginkább a
méretéből adódnak. Nem tudtuk ugyanis elérni vele, hogy nagyobb
felületen érjünk el tranzformáló hatást. Ehhez jóval nagyobb szerkezetre
lenne szükség még a mai technikai fejlettség mellett is. A most bemutatásra
kerülő védelmi módszer azonban elegendő biztonságot nyújthat szúró és
lőfegyverek ellen. – A porondra két álarcot viselő ember ment fel. Az
egyiknek csak a csuklóján volt egy készülék, a másiknál kard, tőr és
lőfegyverek voltak. Sasszem folytatta:
–A beidegzett mozdulatra aktiválódik egy körülbelül 50 centiméteres
sugarú pajzs, mely a támadó számára szinte nem is látható, a védő számára
is csak a fénytörés teszi némileg észlelhetővé, tehát használata gyakorlatot
igényel. A pajzs tranzformáló hatást ér el a rajta áthaladó szervetlen
tárgyakon, testeken. Nagyon fontos tudni, hogy csak szervetlen anyagok
ellen használható! Pusztakezes küzdelemnél tehát semmi hasznát nem
veszik majd. Kiváló viszont, ha bárminemű fegyverrel támadnak önökre.
A fegyveres alak ekkor pisztolyt rántott és a másikra fogta, aki látszólag
fegyvertelen volt, de maga elé tartotta a kezét. Lövés dördült. A nézők
között halk morajlás futott végig. Oszkár is ijedten hőkölt hátra.
A védő ruhája vizes lett, de nem lett semmi baja. A támadó ekkor
fegyvert váltott és a hosszú szamuráj karddal támadt a védőre, aki továbbra
is maga előtt tartotta a kezét védekezés gyanánt. A kard a védő keze fölött
eltűnt és a földön víz permetezett szét. Ezután a támadó tőrt rántott, de a
tőrrel is ugyanez történt. A küzdő felek ezután meghajoltak és levonultak a
porondról. Újra Sasszem szólalt meg.
–A készülék ezen formában való használatával akkor is vigyázniuk kell, ha
valamilyen értékes tárgy van a másik kezükben, vagy a testükön. A pajzs
éppen azért úgy készült, hogy önökben ne ejthessen kárt, viszont
előfordulhat, hogy az önöknél levő fontos tárgyak; legyen az egy kulcs,
vagy éppen egy fénykép, átalakulnak. Mint látták, a védő vízre állította az
átalakítót, de kiválaszthatnak más transzformációt is. A végeredmény
folyadék, vagy gáz lesz. A pajzs aktiválási és kapcsolási kódja P122.
Kérem üssék be a memóriába és ne felejtsék el gyakorolni mielőtt
alkalmaznák! Köszönöm a figyelmet.
Az ügynök helyet foglalt, s a bemutatót taps követte. Ezután az emberek
felálltak és többségük elindult a kijárat felé. Oszkár szeretett volna
Melindával tartani, de Alfréd maga után vonszolta és egy alacsony, barna
hajú, izmos férfihoz vezette, aki szürkéskék öltönyében visszafogott
udvariassággal köszöntötte őket.
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–Parázs Oszkár, ő itt Pandúr százados. A szentesi rendőrkapitányság
vezetője. Az állomás egyik alapító tagja. Ő segít kidolgozni a cPodok
védelmi rendszerét. Kérem, vegye át tőle a készüléket.
–Jó napot kedves Oszkár! – üdvözölte a férfi. –Örömmel nyújtom át önnek
a most kifejlesztett cPod 44-est. Ezzel a készülékkel tud kommunikálni az
információs portokkal és mások cPodjaival. A készülék képes bizonyos
transzformációkra is, de vigyázzon, mert az energiát a szervezetéből vonja
el, így a túlzott használata fáradtságot, izomlázat, vagy lehűlést is okozhat.
A szerkezet automatikusan figyeli a szívműködését és a vérének
összetételét. Amennyiben bármi miatt súlyos eset áll fenn, a készülék
azonnal értesít minket, hogy a segítségére siethessünk – ekkor megjelent
Sasszem és üdvözölte őket.
–Örülök, hogy újra láthatom! – fordult Oszkár felé. Úgy tűnt felismerte, bár
csak egyetlen egyszer találkoztak, amikor a fiú visszaadta a pénztárcáját.
–Én is! – felelte a fiú némileg meg is lepődve.
–Köszönjük uraim a segítséget! Most már boldogulunk magunk is – fordult
Pandúr századoshoz és Alfrédhoz.
–Hát azt hiszem, itt nincs mit tennünk – vonta meg a vállát a rendőrfőnök
és összekacsintott Alfréddal. –Az biztos, hogy Sasszemnél jobb oktatót
nem találhat magának a cPod kezelésére.
–Higgadjatok le! – szólt rájuk élesen a nő, de az arcán mosoly bujkált. –
Oszkár ittlétét nekem köszönhetitek, úgyhogy a legkevesebb, hogy én
mutatom meg neki az első pár trükköt. Ki tudja, hogy holnap kit húztok ki a
névsorból?
–Hát, igaz, ami igaz – nevetett a százados. –A fiatalember holnaptól
komoly veszélynek lesz kitéve. Akkor további jó gyakorlást! – majd miután
elköszöntek, Alfréddal közösen távoztak, a fiú pedig kicsit
megrökönyödve, segítségkérőn nézett utánuk. A színpadon eközben már
javában folyt a gyakorlás. Oszkár körülnézett, de Melindát nem látta sehol.
Sasszem intett neki, hogy kövesse.
Mikor leértek a küzdőtérre, a nő keresett egy alkalmas helyet a
tanításhoz.
–Az első dolgunk, hogy aktiváljuk a készülékét. Üsse be az egy-öt-kilences
számsort, majd mondja ki, hogy aktiválás! – Oszkár megtette, s a készülék
kijelzője felvillant. Pár felirat futott át rajta, majd egy menüsor jelent meg.
–A készülék innentől kezdve felismeri majd a hangját és csak arra reagál.
Most üsse be a következő kódot: A001 és ha megtette, mutasson fügét a
jobb kezével! – a fiú kicsit csodálkozott, de gyorsan beütötte a kért kódot és
fügét mutatott. A készülék gépi hangot adott ki: Áramütés mozdulatsor
aktiválva.
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–Mostantól kezdve, ha fügét mutat a jobb kezével, azonnal áramütés éri azt,
aki hozzá ér! Fontos, hogy közben a jobb keze a megfelelő jelet közölje a
géppel, mert csak ebben az esetben aktiválódik a védelmi rendszer. Minden
trükkhöz más mozdulatsort kell alkalmaznia, ezért később az egyes
mozdulatokat gyakrabban át kell ismételnie ahhoz, hogy ne felejtse el a
hatást.
–Nem veszélyes ez? – kérdezte a fiú.
–Mindenképpen legyen óvatos, mert ha közben elektromos berendezéshez
ér, zárlatot fog okozni. Célszerű olyan ujjhelyzeteket alkalmazni,
amilyeneket normál esetben nem használ!
–És holnaptól engem is megtámadhatnak?
–Így van! De ne aggódjon! A támadók olyan felszerelést használnak, ami
megvédi őket. – Oszkár nem is a támadók miatt aggódott elsősorban,
hanem magáért. Ezt azonban röstellte volna elárulni. –A szabadságon
levőket legalább hetente éri ilyen támadás, mert náluk különösen fontos az
állandó készenlét. A számítógép minden nap kisorsol pár nevet.
–Egy idő után könnyen felismerem majd őket!
–Ne gondolja! Pandúr százados emberei mindig élethű maszkot viselnek.
Az álcázás nagymesterei. Olyanok, mint a régi időkben a ninják.
–Félelmetes ez a készülék – csóválta meg a fejét Oszkár.
–Ma még egy trükköt meg kell tanulnia! Ez az úgynevezett vasmarok. A
bal kezének rendkívüli erőt ad egy rövid időre. Ez mindig a használó
képzettségétől függ. Találjon ki valami jó kéztartást, aztán üsse be a B001es kódot és mutassa a kitalált jelet a jobb kezével! – a nő egy fémcsövet
vett elő, amíg a fiú a fejét törte. Aztán mikor végre kitalált egy mozdulatot,
beütötte a kódot és aktiválta. A cPod ismét hangot adott ki: Vasmarok
aktiválva!
–Jó! – mosolygott Sasszem. –Most szorítsa meg ezt a csövet a bal kezével!
–Oszkár kézbe vette a hideg tárgyat. Elég súlyos acéldarab volt. Szorította,
de nem történt semmi.
–Most aktiválja a vasmarkot! – mondta a nő. A fiú bal kezébe vette a fémet,
jobb kezével mutatta a jelet és furcsa bizsergést érzett. Kellemesnek éppen
nem volt mondható. A kézfeje mintha egészen elszürkült volna –Na most
szorítsa meg! – és ahogy össze próbálta nyomni a fémet, a tárgy behorpadt
az ujjai alatt.
–Látja, erre képes a vasmarok. Ezt nem annyira védelemre szoktuk
használni, mint egyes feladatokhoz, erős tárgyak eltöréséhez, formálásához.
–És mennyi ideig tart? – kérdezte Oszkár.
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–Ha a B001-es kódot használja, akkor egy percig. Minél magasabb számot
kódol be, annál tovább tart. Vigyáznia kell azonban, mert sok energiát
használhat fel!
–Ha nem tévedek, a következő betű a C-lesz!
–Nem téved – mosolygott Sasszem. –De arra már nem én tanítom meg!
Próbálja ezt a két trükköt használni a következő napokban!
Lassan a küzdőtér is kiürült. Csak páran maradtak még a teremben, bár
többnyire inkább csak beszélgettek, mintsem a védekezés új módjának
elsajátításával foglalkoztak volna.
–Köszönöm az oktatást – mondta Oszkár.
–Szívesen tettem – felelte a nő. –Ne felejtse el, hogy holnap nyolckor fog
kezdeni a tizenkettes szinten. Kérem legyen pontos! A munkaidő nálunk
csak délig tart, de sokan vannak, akik szeretnek túlórázni. Ezt ne vegye
kötelezőnek! Javaslom viszont, hogy a sportolást már ma kezdje el! – ezzel
kezet nyújtott Oszkárnak, kedvesen rámosolygott és elment.
Augusztus 6, szerda, Szeged
Az újságíró bosszúsan nyomta ki a telefon hívógombját. Már
harmadszor próbálta meg hívni a bokszolót, de a telefonja ki volt
kapcsolva. Nem volt más választása, el kellett indulnia Szentesre, hogy
megnézze mi a helyzet. Már csak azért is elő akarta keríteni Vilit, mert
Aladártól megtudta, hogy Gigát és Bivalyt kiengedték az előzetesből.
Nyilván a Főnök tette le értük az óvadékot. Ebben a helyzetben ismét nem
érezte magát kellőképpen biztonságban.
Amíg az irodából az autója felé tartott, egy csinos barnahajú nő ment
előtte a járdán. A hölgy tüsszentett egyet, s miközben zsebkendőt rántott,
kiesett a pénztárcája. Tihamér felvette a bukszát, majd megszaporázta a
lépteit és a nő után sietett. Nem is volt kísértése rá, hogy eltegye a pénzt,
hiszen nem volt rászorulva.
–Hölgyem! Ezt elvesztette! – állította meg.
–Köszönöm! Nagyon kedves! – mosolygott rá a hölgy, majd zavartan
eltette a pénztárcáját. Tihamért valahogy Melindára emlékeztette. Ennek a
nőnek is olyan sima és tiszta volt az arca, mint a másiknak. Tekintete a
csuklójára siklott, ahol meg is látta, amit keresett: a szokásosnál nagyobb
karórát. Nem sokat járatta az agyát azon, ami most megérzésként jött elő
belőle:
–Szívesen – mosolyodott el ő is, majd folytatta: – Egész biztos vagyok
benne, hogy már találkoztunk. Tudja! Vitorlás Melindával!
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A hölgy zavarba jött és ezzel az újságíró számára még jobban
nyilvánvalóvá vált, hogy van valamilyen összefüggés a két nő között. A
szép bőr és a karóra valahogy összefüggenek egymással. A megoldás itt állt
vele szemben, s már csak ki kellett volna derítenie. A hölgy azonban
megelőzte.
–Ha már így lebuktatott, megtenné, hogy velem tart? – kérdezte.
–Örömmel! – felelte a férfi. – Hová megyünk?
–Melindához. Ám előbb meg kell ígérnie valamit, ha valóban találkozni
szeretne vele: szót fogad nekem.
–Nos, amennyiben semmi zűrös dologba nem akar belerángatni…
A nő erre elnevette magát.
–Pedig éppen ezt akarom! Ám bízom abban, hogy jó újságíró lesz és a
kíváncsisága győzni fog az ellenérzésein – ekkor megállt az út mellett és
megnyomott egy gombot a karóráján, majd beleszólt: – Értem jöhetsz!
–Melinda az? – kérdezte Tihamér. –Ezzel azt akarja mondani, hogy már
vártak?
–Úgy látom, nagyon oda van Melindáért! Sajnos most csalódást kell
okoznom. Az imént egy férfival beszéltem.
–Ühüm – jött a felelet, s most egy kék fiat 70-es elektroautó állt meg
mellettük. A hölgy beült a hátsó ülésre, majd rászólt a bizonytalankodó
Tihamérra.
–Nos? Beszáll, vagy sem?
–Persze – bólintott a férfi, miután vett egy mély levegőt, aztán ő is beült
hátulra, majd becsukta az ajtót. A jármű azonban még nem indult el.
–Ha velünk akar tartani, sajnos be kell kötnöm a szemét – mondta a nő. –
Egyelőre nem szeretnénk, ha tudná, hogy hova megyünk.
–Rendben van – egyezett bele Tihamér. Ha valami rosszat akartak volna
tőle, akkor azt megtehették volna már eddig is.
Így hát egy fekete kendő került az arcára, majd lassan elindultak Szeged
forgalmas utcáin.
–Megkérdezhetem, hogy hova megyünk? – érdeklődött az újságíró.
–Bármit kérdezhet – hallotta a nő kedves hangját. – Válaszolni azonban sok
mindenre még nem válaszolhatok. Annyit mondhatok, hogy akaratán kívül
belekeveredett egy ügybe, amiről most megtudhat még pár dolgot.
–Melinda is benne van, ugye?
–Igen. Tulajdonképpen az ő ügyetlenségét kell most helyrehoznunk, bár
már nem ez az első eset. Nyugodtan engedje el magát! Még eltart pár
percig, míg célhoz érünk – ekkor az autó vett egy éles kanyart, majd
lassított és végül megállt. Tihamér a kendő után nyúlt, de a nő gyöngéden
megfogta a kezét.
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–Még nem. Most át kell szállnunk egy másik járműbe, ami kicsit gyorsabb
lesz.
–Remélem ugyanide fognak visszahozni! – sóhajtotta az újságíró.
–Mindenképpen – felelte a nő. A férfi segítette ki a kocsiból, majd karjánál
fogva nem túl gyöngéden vezette tovább. A hideg levegő elárulta a
férfinak, hogy valahol a föld alatt lehetnek, vagy valamilyen
légkondicionált helyiségben. Most liftajtó nyitódása hallatszott, majd
beléptek valamibe, amiről Tihamér először úgy gondolta, hogy lift, ám
leültették egy puha ülőhelyre.
–Ne ijedjen meg a gyorsulástól! – hallotta most szemből a nő hangját. – Be
fogjuk csatolni. – Érezte, ahogy a biztonsági öv nekifeszül a testének, s
enyhén beszorítja az ülésbe. Hallotta az ajtók záródását, majd meglepő
gyorsasággal elindultak. Először olyasmit érzett, mint amikor a metrón ült,
de a gyorsulás sokkal tovább tartott, mígnem elért egy egyenletes tempót.
Megjegyezte:
–Nem is tudtam, hogy Szegednek metrója is van!
–Mert nincs is metrója – hallatszott most a férfi hangja, aki eddig egyetlen
egy szót sem szólt. – Ez egy egészen új találmány. Perceken belül a célnál
leszünk! – és valóban, alig néhány perc halk suhanás után a jármű fékezni
kezdett. Tihamér örült, hogy be volt csatolva, mert ahogy a gyorsulás, úgy
a fékezés is elég hirtelen történt. Így csukott szemmel minden bizonnyal
kiesett volna az ülésből.
–Jöjjön! Segítünk kiszállni – hallotta a nő hangját, miután kicsatolták.
Kivezették a járműből és gyalogoltak egy darabig ismét valami hűvös
levegőben. Ezután ismét liftajtó nyitódása hallatszott.
–Átszállunk? – kérdezte Tihamér, de nem kapott választ. A férfi erős
irányítása alatt ismét előre lépett, majd hallotta, amint becsukódik mögötte
az ajtó. Ekkor végre az arcához nyúltak és levették róla a kendőt.
–Megérkeztünk – mondta a nő. Mellette a férfi arcvonásai most végre jól
kivehetők voltak. Magas, barnahajú ember volt, elegáns kék inget és
nyakkendőt viselt. Csuklóján ugyanolyan készülék, mint a társának.
-Hová érkeztünk meg? – kérdezte Tihamér.
–Szeretnénk, ha megnézne valamit! – felelt a nő. A lift megállt és az ajtó
kinyílt. Egy tágas teremben voltak. Amolyan váróteremnek tűnt. Tiszta
fehér falak és néhány szék volt itt.
–Kérem, foglaljon itt helyet – mondta a férfi. – Nemsokára érdekes dolgok
szemtanúja lesz, de addigis a türelmét kérjük.
Tihamér mit tehetett, leült és várt. Hamarosan újra kinyílt a lift és egy
tarka ruhás, szalmakalapos férfi lépett ki rajta. Úgy nézett ki, mint aki
egyenesen Hawaii-ról jött.
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–Hm, hm! – mondta, miközben végigmérte Tihamért. – Szóval maga az
újságíró.
–Igen, én vagyok – jött a válasz. – És önben kit tisztelhetek?
–Én vagyok a Vak – válaszolta szinte nevetve a férfi. – Én javasoltam,
hogy hozzák be minél előbb.
–Maga itt a főnök?
–Ó, nem, nem! Én csak amolyan tanácsadó vagyok, de szerettem volna
tudni, hogy ki az, aki kutat a mi kis titkunk után. Ha szerencsénk van és
megfelel a próbán, akkor jól döntöttem.
–Milyen próbán? – kérdezte kicsit aggódva Tihamér. Lelki szemei előtt
indián törzsi szertartások futottak le, de aztán elhessegette ezeket a
gondolatokat.
–Az most lényegtelen. Inkább azért jöttem le, mert szeretem látni az
arcokon a csodálkozást.
A lifttel szemben levő ajtó ekkor kinyílt és egy félkarú nőt toltak be
rajta tolókocsival. Mindkét lába helyén csak valami csonk lógott. Úgy
hetven éves lehetett. Megtört tekintetű nő, szemei körül mély táskákkal,
göndör ősz hajjal, melyből jócskán kihullott már. Álla alatt kicsit lógott a
bőr. Valószínűleg tokája is volt, csak a gyors fogyás miatt egy bőrlebeny
maradt ott vissza.
–Nézze meg jól ezt a hölgyet! – ugyanaz a férfi tolta a tolószéket, aki az
autót is vezette. – Ugye egyértelmű, amit lát? Krisztinának cukorbetegség
szövődményeként kellett amputálni a lábait és az egyik kezét. –
Tihamérhoz lépett, s a kezébe nyomta a dokumentumokat. – Ezt olvassa át,
amíg visszajövünk! Mivel a hölgyet nem fogja felismerni, mikor
visszahozzuk, örülnék, ha belenézne a kórlapjába. Erre többet úgysem lesz
szüksége – s ezzel a nőt ki is tolták egy másik ajtón.
–Mi folyik itt? – kérdezte most Tihamér a Vakot, mert rajtuk kívül nem
volt ott senki.
–Elhinné, ha azt mondom, hogy meg fogják gyógyítani?
–A cukorbetegségből? Azt talán igen.
–Nem csak abból! A hölgy a saját lábain fog visszatérni.
–Műlábakon?
–Nem, nem! Maga nem ért semmit! Krisztinát teljesen meggyógyítják.
Visszakapja a lábait, eltüntetik a ráncait, megcsinálják a fogait, meg
mindent, amire szüksége lehet. Ezért mondta Be… Szóval ezért mondták,
hogy nem fog ráismerni.
–Szép amit mond – közölte higgadtan Tihamér. – Csak az a gond vele,
hogy lehetetlen. –Ha ezt próbálják meg beadni nekem, akkor most
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megmondom, hogy nem hiszem el. Nem értem, ennek mi köze Melindához.
Kicserélhetik ezt a nőt akárkire!
–Csak olvasson bele azokba a papírokba! Én meg elmegyek és megnézem,
mit művelnek odabent. Az a legcsodálatosabb pillanat, amikor magukhoz
térnek és rájönnek, hogy meggyógyultak. - Ezzel a Vak fogta magát és
bement ugyanazon az ajtón.
–Ennyi hülyét egy rakáson! – sóhajtotta Tihamér, mert nagyon
bosszantotta, amikor palira veszik. – Nekem ugyan nem adják be ezt a
sódert! – Letette a papírokat és elindult ő is az ajtó felé. Neki azonban nem
nyílt ki, kilincs pedig sehol sem volt. Ezután megpróbált a másik ajtón
belépni, majd a liften is, de egyik sem működött. Elöntötte a düh. A
bezártság mindig a legrosszabbat hozta ki belőle. Káromkodott egy cifrát,
majd öklével az ajtót verte.
–Engedjenek ki! Mi folyik itt? Miért tartanak fogva? – kiabálta. Válasz
azonban nem jött sehonnan. Végül kicsit megnyugodott, s visszaült a
helyére. Felvette a beteg kartonjait és belenézett. Szakmájából kifolyólag
ismerte az orvosi műszavakat. Arról olvasott, amit látott is.
Hetvelyi Krisztina, született 1972 január 6.-án. 1-es típusú
cukorbetegség szövődményeként a végtagjaiból már hármat elvesztett és
úgy tűnt a negyedik műtét előtt állt. Borzalmas életkilátás.
Úgy negyedóra telhetett el, miközben ő a hölgy kartonjait silabizálta,
mikor az ajtó kinyílt. A Vak lépett ki rajta először. Vidáman nézett
Tihamérra.
Mögötte egy csinos, ötven körüli hölgyet támogattak ketten. Arca
nedves volt a sírástól. Korántsem hasonlított arra, akit bevittek az ajtón.
–Még meg kell tanulnia használni a lábait. Az új idegek egyelőre nem
működnek rendesen – mondta a Vak.
–Ekkora átverést még életemben nem láttam – közölte Tihamér. – Ezzel
csak aláírták azt, amit eddig is sejtettem…- a szó itt az ajkaira forrt. A lift
ugyanis kinyílt és rajta Melinda lépett ki.
–Kedvesem! Megnyugtatnád ezt az urat? – kérte a Vak. - Valójában nem
hisz a szemének. Talán a szívének fog!
–Szóval itt van? – mordult fel az újságíró. – A barátai épp most akarnak
hülyét csinálni belőlem.
–Nem értem, hogyan lett újságíró, ha a saját szemének sem hisz – mondta a
lány. Tihamér ettől teljesen elbizonytalanodott.
–De hát nézzen rá! Én már számtalan cikket láttam arról, hogy ilyen volt
előtte, ilyen lett utána, de ez a nő még csak nem is hasonlít!
Most azonban Krisztina háborodott fel.
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–Mi az, hogy nem hasonlítok? Gúnyt űz belőlem? Kineveti a
szenvedésemet? Évek óta küszködtem a cukorbetegséggel, maga meg csak
a száját jártatja! Tudja, milyen az, ha az embernek levágják a kezét, vagy a
lábát?
–Emlékszik arra, hogy a támadóit hogyan kötöztem meg? –kérdezte tőle
Melinda. – Amit akkor látott, az is ugyanilyen hihetetlen volt. Mégis ez a
valóság!
Az újságíró nem szólt. Zavarát lassan szégyenkezés váltotta fel. Még
egyszer felnyögött:
–De hát nem is hasonlít! – hangja most már egészen bizonytalan volt.
–Épp most kaptam vissza az életemet, maga meg itt hitetlenkedik – mondta
Krisztina. – Ami itt folyik, az a legnagyobb csoda, ami a világon van!
–Nana! – ellenkezett a Vak. – Ennél nagyobb csodák is vannak! Bár engem
hívnak Vaknak, azt hiszem ez a név nem csak rám illik ebben a
helyiségben. Amit látni akartam, azt már láttam – közölte és elindult a lift
felé.
–Ne legyen hitetlen! – fordult most az újságíró felé Melinda, majd követte a
liftbe a Vakot. Közben Krisztinát is kivitték a másik ajtón. Tihamér pár
pillanatra egyedül maradt a gondolataival. Rendkívül szerencsétlennek és
sértettnek érezte magát. Egy időseb férfi lépett be most, akit még nem
látott.
–A Professzor vagyok – mutatkozott be. – Bocsássa meg, hogy a teljes
nevemet nem árulom el, de nem tehetem meg. Többek között az én
találmányom munkáját látta az imént. A valószínűtlenség határán van,
igaz? – Tihamér nem szólt semmit. Jobbnak látta, ha ezen a napon már nem
szólal meg. Professzor folytatta: – Ha egy atomot a megfelelő módon
látunk el energiával, akkor át tud alakulni egy másik atommá. Egy
daganatsejt vízzé, egy tömés foggá. Hogy hogyan történik pontosan, még
mi magunk sem tudjuk megmagyarázni. Mindenesetre működik. A kérdés
az, hogy támogatja, vagy támadja-e a mi munkánkat?
–Ha valóban ilyen hatalom van a kezükben, akkor könnyen meg is
ölhetnének – morogta Tihamér. –Mi szükség van itt az én támogatásomra?
–Megtehetnénk – bólintott a Professzor. – Most az egyszer a történelemben
azt szeretnénk, ha ez a találmány csak békés célokat szolgálna. Minden
óvintézkedésünk ezért van. Milliók élete és halála van a kezünkben. Ha jól
használjuk élet, ha rosszul, halál. A kérdésem az, hogy mellénk áll-e ebben
a küldetésben?
–Amit mond, nagyon szimpatikus és meggyőző. Ha jól értem, akkor ezzel a
találmánnyal ruhákat is el lehet tüntetni, vagy a semmiből kötelet lehet
varázsolni.
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–Igen, bár mi nem vagyunk varázslók! – figyelmeztette a Professzor. – A
tudomány véletlenül a kezünkre játszott. A semmiből sem tudunk
előállítani valamit. Csupán az anyagot tudjuk átalakítani. Ami azon túl van,
az nem a mi szakterületünk. Erre van külön tanácsadónk.
–Értem – Tihamér magába roskadt. Egyszerre lenyűgözte és letaglózta az,
amiről ez az ember beszélt. Olyasmiről, amit soha nem gondolt volna
elképzelhetőnek.
–Mit akarnak tőlem? – kérdezte szárazon.
–Dolgozzon nekünk – felelte a Professzor.
–Konkrétan milyen munkára gondol?
–Azáltal, hogy Melinda leleplezett bennünket ön előtt, kényszerhelyzetbe
kerültünk. Mivel ön újságíró, ez mégis speciális lehetőség a számunkra. Azt
szeretnénk, ha az ügynökünk lenne, aki segíthetne eltüntetni a nyomokat,
amiket a világban hagyunk és felhívhatná a figyelmünket a szenvedőkre,
akiken viszont segíthetnénk. Mindezért olyan fizetést tudunk felajánlani,
amekkorát egyetlen újságnál sem kaphat.
–A pénz nem érdekel – közölte Tihamér. – Ami itt folyik, az viszont annál
inkább. Szívesen segítek önöknek.
–Vannak viszont bizonyos feltételeink – mondta most a Professzor. –
Minden, ami itt folyik, teljes titoktartást igényel. Senkinek nem tehet
semmiféle utalást az itt folyó munkáról.
–Vannak, akik tudják, hogy nyomoztam a titokzatos ügyekben.
–Az ön dolga, hogy ezeket kimagyarázza. Gondolom nem ez lesz az első
valótlan cikk, amit megír.
–Ühüm – Tihamér nem látta értelmét a vitának.
Augusztus 6, szerda, Aranyváros – 1-es központ
–Már vártalak! – fogadta örömmel Oszkárt Melinda a Sport szinten. – Pár
percre el kellett ugranom és féltem, hogy akkor jössz. Mit választasz? –
Oszkár kék melegítőben volt, amit mintha csak rá szabtak volna. Már
nagyon régen sportolt, ezért eléggé bizonytalannak érezte magát.
–Hát ha vannak kosarasok, akkor hozzájuk csatlakoznék.
–Szerencséd van, mert hárman már játszanak. Gyere, bemutatlak nekik! –
és elindultak a kosárpálya felé. A három férfin már patakzott a veríték,
mikor odaértek. Mindannyian sortban és trikóban voltak.
–Sziasztok, ő itt Parázs Oszkár, akit az előbb bemutattak a kiképzőben.
–Az új emberünk! – mondta a magas bajuszos, s megszorította Oszkár
kezét. –Vas Kornél vagyok, a geológus-informatikus. Holnaptól együtt
dolgozunk!
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A másik két férfi is hozzájuk lépett és bemutatkoztak: Az egyik
Tenyeres Lajos volt, a pék, a másik pedig Vető Béla, a virtuális könyvtáros.
Miután összeismerkedtek, Melinda magukra hagyta őket. A három férfi
nagyon megörült Oszkárnak, mert így végre meccset is tudtak játszani.
Megvárták, míg a fiú bemelegít, aztán folytatták a játékot. Végre két
palánkra játszhattak, amitől az új játékos hamar kifulladt, de ezt egy szóval
sem vetették a szemére. Annál jobban örültek neki. Inkább felváltva hol az
egyikükkel, hol a másikukkal állították párba.
Oszkár elképedve tapasztalta, hogy milyen jó formában van. Hamar
kifulladt ugyan, de mégis sokkal jobban ment neki a mozgás, mint amire
valaha is emlékezett. Sporttársai láthatóan már edzésben voltak az idő
folyamán. Profi kosarasokat megszégyenítő iramot diktáltak. Közben csak
úgy csorgott róluk a víz, de legalább nagyon élvezték a játékot.
Keveset beszéltek, de Oszkár így is sok új információhoz jutott. Úgy
tűnt az egyes sportágak kedvelői közt némi ellentét alakult ki. A három
kosaras némi megvetéssel emlegette a focistákat és a teniszezőket, de a
bowlingosokat sem dicsérgették. Ez utóbbiakat kifejezetten lustának
titulálták. A biliárdot nem tartották sportnak, de Oszkár megtudta, hogy a
három kötelező órán túl is gyakran összejárnak. Hol kártyázni, vagy
sakkozni a klubba, ami a tizenhármas szinten volt, hol úszni, hol pedig a
moziban, ahol meg szoktak nézni egy-egy filmet. Mindegyiknek volt
családja, de többségüknek csak a központon kívül. Otthon úgy tudták, hogy
külföldön vannak.
Hármójuk közül csak Lajos felesége volt itt. Ő kertészkedéssel
foglalkozott, amit kint a felszínen lehetett csak tenni. Talán ő találkozott
legtöbbet a Vakkal.
A fő alapgondolatuk, hogy játszani akartak és nem versenyezni, vagy
vetélkedni. Mindannyian nagyon élvezték a játékot és jókat nevettek a saját
ügyetlenségükön, jóllehet nagyon jól játszottak. A focisták között állítólag
nagy rivalizálás volt, meg sok veszekedés. Kornél ezért hagyta ott őket.
Az idő gyorsan elröpült a jó társaságban. Oszkár is csurom víz volt,
mikor végre befejezték a játékot. No meg hulla fáradt. A tüdeje égett, a
karja és a térde remegett a gyengeségtől. Melinda meg is kérdezte tőle:
–Minden rendben Oszkár?
–Iiigen, köszönöm – hebegte a fiú. –Csak egy kicsit elfáradtam. Tudod a
barátaimmal nem kosarazni szoktam.
–Akkor most jól pihend ki magad! Holnap pontban nyolckor ott kell lenned
az új munkahelyeden!
–Igen, igazad van! Te meddig maradsz?
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–Nyolcig, mint minden nap – Oszkár szíve szerint megvárta volna a lányt,
de annyira fáradtnak érezte magát, hogy inkább elköszönt a holnapi
viszontlátás reményében.
Miután megérkezett új otthonába, lezuhanyozott és letelepedett a
képernyő elé. Nem igazán filmet nézni akart, hanem csak kipróbálni azt,
amiről napközben beszéltek. Ő is érezte az erdők illatát, a Szahara szelét és
a Himalája hűvös nyugalmát. Itt a fotelban érte utol az álom.
Augusztus 6, szerda, Szeged
Tihamér magába mélyedve szállt be az autójába. Úgy érezte, hogy egy
új világ kezdődött el a számára, s az emberiség számára is. Még nem volt
képes teljesen felfogni a hallottakat és látottakat, de tudta, hogy ha csak egy
része igaz annak, amit látott, akkor a korlátlan lehetőségek birodalmába
csöppent.
Megállt a háza előtt, megnyomta a kapunyitót és várta, hogy a rács
felemelkedjen. Ekkor hátulról egy sötét autó érkezett, majd beléhajtott. A
koccanás nem volt nagy, de éppen elég ahhoz, hogy Tihamért felébressze
merengéséből. Felháborodva szállt ki a kocsijából, hogy megnézze mi
történt. A másik autóból azonban nem jött ki senki. Egy fekete BMV volt.
A sötét üvegen keresztül nem lehetett látni, hogy kik az utasai. Mikor
Tihamér a sofőr ablaka mellé lépett és kopogtatott, kinyílt a hátsó ajtó. Egy
magas, erős szőke férfi lépett ki rajta. Az újságírónak megszólalni sem volt
ideje, miközben a férfi megragadta a karját, hátra csavarta és betuszkolta a
hátsó ülésre.
–Mit csinálnak? – háborodott fel Tihamér, de valójában nagyon megijedt.
–Hans! Fogd be a száját! – hallotta az elülső ülésről. Erre a szőke férfi
könyökkel arcon vágta, majd kifeszítette a száját és betömte valami
anyaggal.
–Befogsz a pofád, vagy beverem, ja! – közölte a magas, határozott német
akcentussal. – Akkor beszél, ha kérdezik, stimmt! – Ezután egy fekete
valamit húztak a fejére és az autó elindult. Benzines jármű volt. Halk volt a
motorja, de nem annyira, mint a hibrideké, vagy az elektroautóké. Tihamér
szédelgett az ütéstől és a levegőhiánytól. Úgy látszik, Fekete Barna már
megint kifogott rajta. Kérdés, hogy ezúttal megússza épp bőrrel.
Az autó nemsokára megállt. Kiráncigálták, majd elvezették valahova.
Lépcsőn kellett fölmennie, más emberek hangját hallotta, majd leültették
egy kemény székre és lehúzták a fejéről az anyagot. Hans állt mellette, aki
kitépte a szájából a rongyot.
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Egy elsötétített szobában voltak. Vele szemben egy régi lámpa
világított, szinte egyenesen a szemébe. Alig tudta kivenni a lámpa mögött
ülő alakot. Sötét hajú, fekete szemű, sebhelyes arcú férfi volt. Vonásai
kegyetlenséget árultak el. Nekiszegezte a kérdést:
–Most elmeséled nekünk, hogy merre jártál a nap folyamán! Ha
mellébeszélsz, vagy hazudsz, Hans egyenként fogja kitörni az ujjaidat –
hangja halk volt, mint a kígyósziszegés, de annál kegyetlenebb. Tisza
magyarsággal beszélt. Tihamér meg volt ijedve ugyan de elég csökönyös
volt ahhoz, hogy ne válaszoljon rögtön. Úgy érezte, hogy ez mégsem a
Szentesi maffiafőnök akciója, hanem valami más nem értette, mi folyik
körülötte.
–Kik maguk? – Tette fel a kérdést. A férfi nem válaszolt. Szeme a magas
szőke felé villant, aki az újságírót teljes erőből gyomorszájon vágta.
Tihamér nem kapott levegőt, ültében összegörnyedt, majd a fájdalomtól
lefordult a székről. Hosszú pillanatokig tartott, míg végre kapkodva
levegőhöz jutott. Hans ekkor megragadta a karját és visszaültette a székbe.
–Nem ismétlem meg még egyszer a kérdést – közölte a férfi.
–Elvittek valahova, ugyanúgy, mint maguk – nyögte az újságíró. –
Bekötötték a szememet, ugyanúgy, mint maguk – hangja most már
erősödött és kezdte felhergelni magát. Hirtelen elborult előtte a világ és
felordított: –Aztán megkínoztak ugyanúgy, mint maguk! – ekkor hirtelen
felállt, félre ugrott Hans elől, aki megpróbálta lefogni, megkerülte az asztalt
és a sebhelyes képűre vetette magát, miközben tovább ordított: - És
megkértek rá, hogy kussoljak olyan dolgokról, amikről fogalmam sincs! –
Vallatója azonban nem bizonyult könnyű ellenfélnek. Tihamér fel akarta
borítani lendületből, hogy időt nyerjen és a szőke fickót is távol tartsa
magától, ám a sebhelyes hátrahajolt, kitért a lendülete elől, elgáncsolta, s a
következő pillanatban Tihamér már a földön feküdt, hátán Hanssal, aki
időközben utol érte. Karjait most hátra feszítették, a férfi szétfeszítette a
kezét, s megragadta az újságíró mutatóujját. Halk reccsenés hallatszott,
majd Tihamér ordítása.
Fogva tartói nem törődtek a szenvedésével. Visszatuszkolták a székre,
majd Hans hátulról átkarolta a nyakát, úgy, hogy alkarja nekifeszült a
fogoly ádámcsutkájának.
–Eddig egy ujj – közölte közönyös hangon a sebhelyes képű, majd
gúnyosan folytatta: - Még van kilenc ujjad, bár elgondolkodtam azon, hogy
inkább le kellene vágni őket! – Aztán a hangja megkeményedett és ismét
sziszegőssé vált: - Most pedig elmesélsz mindent!
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Tihamérnak halálfélelme volt. A karja és a törött ujja sajgott, alig kapott
levegőt a tokára szoruló kartól. Beszélni kezdett hát. Hangja halk volt és
látszólag teljesen megtört.
–Ők is megfenyegettek, mint maguk. Tényleg nem láttam semmit! Egyetlen
helyiséget láttam az egészből. A szememet bekötötték, aztán mikor
odaértünk, megfenyegettek, hogy ne szaglásszak utánuk.
–Kik után? – kérdezte a vallató.
–Nem tudom, kik ezek! Valami szervezet, akik körül furcsa dolgok
történnek. Csak annyit tudok, hogy ruhák tűntek el, meg volt valami balhé a
szentesi maffiával.
–Szentesi maffia? – a férfi gúnyosan felnevetett. – Miféle ruhákról
hadovál?
–Ez után nyomoztam – közölte Tihamér. – Valahogy eltüntetik az
áldozataik ruháját, akik pucéron menekülnek.
–Ezt a mesét akarja beadni nekem? – sziszegte a férfi. Tekintete ismét a
szőkére villant. Hans elengedte Tihamér nyakát, majd megragadta a
tarkójánál fogva és ismét gyomorszájon vágta. Az újságíró úgy érezte, hogy
ott menten meghal. Tudata kikapcsolt egy pillanatra, mert arra eszmélt,
hogy összegörnyedve fekszik a földön és levegő után kapkodva zihál. Hans
még rúgott bele egyet, majd visszaráncigálta a székre. Tihamér alig bírta
ülve tartani magát.
A sebhelyes arcú egy injekciós tűt vett elő, majd a szemébe nézett.
–Én nem szeretem a vért – közölte halkan. – Másrészt időm sincs arra,
hogy mellébeszélést hallgassak. Vagy elmond mindent, vagy beadjuk
magának ezt a mérget. Azt fogja kívánni, bárcsak meg sem született volna,
de látja, én jó ember vagyok: kap még egy lehetőséget, hogy elmondja az
igazat!
–Rendben van! – zihálta Tihamér. Úgy érezte, hogy itt a vég. Valójában
könnyű halált szeretett volna, bár ezen még nem gondolkodott túl sokat.
Vajon létezik a menny és a pokol, vagy valami állatként fog újjászületni –
suhant át az agyán. Valami hihető történet után kutatott. Ezek úgysem
hinnék el az igazságot, ahogy ő sem hitte el. Azt akarta mondani, amit
hallani akartak tőle.
–Levittek a föld alá egy épületbe. Nem láttam hova, mert bekötötték a
szememet – halkan, de szinte hadarva beszélt. Kénytelen volt megállni,
hogy zihálva levegőt vegyen.
–Tovább! – figyelmeztette a sebhelyes.
–Négy embert láttam közülük. Két nő volt, meg két férfi – a Vakról
szándékosan nem tett említést, mert valószínűtlen figura volt, Melindát
pedig nem akarta elárulni. – Nem ismertem őket. Az egyiket már láttam
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régebben Szentesen. Azt akartam kideríteni, hogy kicsoda, de éppen ezért
vittek oda. Megfenyegettek, hogy hagyjam abba a keresést, mert különben
az életemmel játszom. Utána visszahoztak a városba. Ennyit tudok.
–Szóval ezt a mesét akarja beadni nekünk? – förmedt rá a férfi, majd
felvette az injekciós tűt és rákiáltott a másikra: – Hans! Tedd a dolgodat!
–De hát elmondtam mindent! – tiltakozott Tihamér. Hans azonban nem
várta meg, míg ismét szökési kísérlettel próbálkozik. Hátra csavart a bal
kezét, és ráhasaltatta az asztalra. A lámpát is majdnem leverte, miközben
átvette a sebhelyestől a tűt, s egyből bele is vágta a bal vállába a ruháján
keresztül. Az újságíró ismét felkiáltott a fájdalomtól és a félelemtől, de
aztán lassan elsötétült előtte minden.
Augusztus 7, csütörtök, Aranyváros – 1-es központ
Oszkár, szokása szerint korábban érkezett. Talán már megszokásból. Fél
nyolckor ott toporgott a munkahelyén, a tizenkettes szinten. Alig bírt
valami reggelit bekapni az izgalomtól és már sietett is, hogy el ne késsen.
Piros munkaruhájában furcsán, már-már idétlenül érezte magát.
Szerencsére nem sokan látták. A többieknek nem volt ilyen sietős. Ők alig
pár perccel nyolc előtt érkeztek. Kettőt már ismert közülük. A negyedik
ember egy elektrofizikus, akit Hajdú Jánosnak hívtak. Vékony, szakállas
ember volt. Olyasvalaki, aki egy kicsit a fellegekben járt. Az a tipikus
szórakozott professzor típus. Ő vezette az egész tervezést.
–A feladatunk az, hogy megtervezzünk egy geotermikus erőművet –
mondta János – Ez az erőmű a föld forró magjából nyeri az energiát és
villamos árammá alakítja. Úgy tudom, hogy Oszkárnak az egyik kedvenc
szakterülete, úgyhogy ezért nem is kezdtünk előbb a munkához.
Számításaim szerint két héten belül be is tudjuk fejezni ezt a munkát. A
helyszín Szentes határától három kilométerre van. Itt vettünk meg egy
tanyát, amit átalakítunk. A tanya és az egyes központ között kiépült már a
földalatti vasút, úgyhogy az egyes szinten tudunk majd odajutni. Velünk
párhuzamosan dolgozik egy csoport a kettes központon. Körülbelül velük
egyszerre leszünk készen, de a kettes központ megépítéséhez már
működnie kell az erőműnek.
Most befejezte a beszédet és a terem közepére ment, ahol egy hatalmas
digitális asztal volt. Érintőképernyőjén János megmutatta a tanya épületét,
majd a földtani keresztmetszetet.
–Számításaink szerint háromezer kétszáztizenöt méter mélyre kellene
lefúrnunk ahhoz, hogy a szükséges teljesítményt elérjük. Az erőműnek száz
megawatt teljesítményt kell produkálnia, hogy Aranyváros teljes
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energiaszükségletét és majd a hármas központot is el tudja látni. A jelenlegi
áramfogyasztásunk olyan magas, hogy hamarosan számíthatunk egy átfogó
vizsgálatra. Addigra el kell készülnünk a pajzs terveivel is.
–Miféle pajzs? – kérdezte Oszkár, de rögtön el is szégyellte magát, hogy
belevágott a másik szavába. Jánost azonban egyáltalán nem zavarta a
közbevetett kérdés.
–El is felejtettem, hogy új vagy köztünk! A pajzsot arra terveztük, ha bárki
idegen be akarna hatolni a területünkre. Minden szervetlen anyagot azonnal
elpusztít, illetve levegővé alakít át. Legyen az repülő, vagy bármilyen
gépjármű, de még a töméseket is kiszedi az illető fogából, ha az fémből
van. Maga a pajzs láthatatlan, úgyhogy igen kellemetlen lesz minden
behatoló számára. Energiaellátása viszont rendkívül magas. Az egyetlen
lehetőségünk ez a geotermikus erőmű arra, hogy a pajzsot elláthassuk
energiával. Na de térjünk vissza a programunkhoz!
Miután János elmondta, hogy kinek mi lesz a feladata, nekiláthattak a
munkának. Négy nagyméretű digitális asztalon dolgoztak. Ez a nap
elsősorban az ismerkedésről szólt. Nem egymással ismerkedte, hanem a
szoftverekkel, a talajjal és a terepviszonyokkal. Át kellett nézniük egy
csomó műszaki fejlesztés leírását, hogy a lehető legkorszerűbb létesítményt
hozzák össze. Lehetetlennek tűnt, hogy ez két hét alatt sikerüljön.
Oszkár könnyen beletanult abba a szoftverbe, amely a tervezéshez
kellett. Minden szükséges adat, valamint a többiek elkészült munkái is
rendelkezésére álltak azonnal. A szoftver lehetővé tette a folyamatok
azonnali tesztelését is, valamint minden fázist rögtön három dimenzióban is
megmutatott, ha a tervező úgy állította be. A munka jóval gyorsabban folyt,
mint azt gondolta volna. Eleinte kételkedett benne, hogy határidőre készen
lesznek, de mire bele melegedett a munkába már biztos volt a sikerben. A
csúcstechnika, amivel dolgozhattak jóval lerövidítette a munka menetét.
Még a délelőtt folyamán tettek egy rövid kirándulást a terepen. Ez az út
lehetővé tette, hogy egy kicsit jobban megismerkedjen a munkatársaival.
Hajdú János, az elektrofizikus nőtlenül került ide fél éve. Többek között
ő segített az egyes központ tervezésében. Ő volt a csapat legrégebbi tagja.
A másik, aki a tervezésben vele együtt részt vett, még ha egy hónappal
később is csatlakozott a csapathoz, Malter Károly volt, az építészmérnök.
Tulajdonképpen ő tervezte az egyes épületeket. Ő nős volt és a feleségével
együtt sikerült ide kerülniük. Vas Kornél három hete volt még csak az
állomáson. Családja Szegeden maradt. Ahogy másoknál is, róla is úgy
tudták, hogy külföldön van. Az ő előzetes felméréseire alapoztak most. Az
elmúlt napokban érkezett vissza a szabadságáról. Előtte ő végezte az erőmű
talajtani vizsgálatait.
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Most éppen a gyorsvasúton ültek, ami a geotermikus erőmű leendő
helyére röpítette őket.
–Azért kegyetlenség, hogy nőket is kitettek annak a szörnyű kínzásnak –
mondta Oszkár Károlynak.
–Ha úgy érti, hogy a feleségem is átment-e a harmadik próbán, akkor
tudnia kell, hogy nálunk ez egész máshogy történt.
–Nem kínozták meg?
–Két külön teremben voltunk. Én csak az ő ordítását hallottam, ő pedig
nem is tudta, hogy ott vagyok. Őt áramütésekkel ijesztgették és inkább a
félelemtől ordított, mint a fájdalomtól. Szörnyű volt. Nem is szeretek
rágondolni.
–Akkor téged meg sem kínoztak? – ezt a kérdést most Kornél tette föl,
miközben a szerelvény már lassított is.
–Jobban örültem volna, ha engem kínoznak meg – mondta erre Károly.
Akkor örültem először, hogy nincs gyermekünk. Nem bírtam volna
elviselni, ha egy gyereket kínoznak.
–Eszement dolog. Nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de szívesen
megcsinálnám vele is – morogta Kornél. A szerelvény ekkor megállt. Egy
apró peronon szálltak ki.
–Ezt az egészet a Tanács szavazta meg. Én sem hiszem, hogy bármi haszna
van – szólalt meg most János, aki eddig inkább magába mélyedt és nem
szólt bele a beszélgetésbe. A peronról szűk lépcsőház, majd egy akna
vezetett a felszínre. Itt vaslétrán, egyenként kellett felkapaszkodniuk. Egy
elhagyott, romos tanyán lyukadtak ki. Megcsapta őket a fullasztó, száraz
hőség. Kikászálódtak és elindultak a kinti kaszálórét felé.
–Nem is szerettetek volna gyermekeket? – kérdezte Oszkár Károlytól.
–Szerettünk volna, de nem lett – jött a szomorú válasz.
–És most már nem akartok?
–Ötvenkét évesen? Hova gondolsz?
–Ebben az új világban minden lehetséges – vonta meg a vállát a fiú.
–Gondoltunk rá, de a Vak lebeszélt róla.
–Lebeszélt? – csodálkozott Oszkár. – Nem gondoltam, hogy ő az élet ellen
szavazna ilyen kérdésben.
–Tulajdonképpen nem is szó szerint beszélt le. Inkább csak kérdezett pár
dolgot, ami elbizonytalanított. Legalábbis engem. A feleségem persze
egészen máshogy gondolkodik – az arcára egy pillanatra mély szomorúság
ült ki. –De inkább most foglalkozzunk a munkával.
Oszkár nem erőltette. Látta, hogy Károly számára kényes ez a téma. A
terület, ahol Oszkár egy tanyát képzelt el, tulajdonképpen szemétlerakónak
nézett ki. Épületet sehol sem látott. Meg is jegyezte:
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–De hát ez egy szeméttelep!
–Most még az – mondta erre János. Szükség van erre a sok anyagra az
építkezéshez. Amíg mi tervezünk, a fiúk folyamatosan hozzák ide az
anyagot. Több ezer tonna szemétből lesz majd a több ezer tonnás erőmű.
Augusztus 7, csütörtök, Szeged-Szentes
Tihamér úgy ébredt, mint akit agyoncsaptak. A rémálom, amit átélt
olyan életszerű volt, mintha valóban megtörtént volna. Pillanatnyi
kábultságában még nem tudta elválasztani az álmot a valóságtól. Ahogy
magához tért, már mindenre emlékezett: az utazásra, a beszélgetésre, a
gyógyulásra, a Vakra és a Professzorra. A kínzás részleteire nem szívesen
gondolt, ám ez utóbbi csak rémálomnak tűnt. Egyetlen ujja sem volt
eltörve, nem volt szúrásnyom a vállán és az ütések helye sem látszott sehol.
Fellélegzett, majd kiszállt az ágyból és készített magának egy könnyű
reggelit. A professzor azt ígérte neki, hogy hamarosan jelentkeznek és
megkapja az elérhetőségük biztonságos módját. Addig is ki akarta deríteni,
hogy mi lett Vilivel. Ismét megpróbálta felhívni, de a telefon ki volt
kapcsolva. Mivel némi felelősséget érzett a bokszoló iránt, kénytelen volt
későbbre halasztani megírandó munkáit és elindulni Szentesre.
Megnyugodva látta, hogy autója sértetlenül áll a garázsban, úgyhogy
biztosan nem mehettek bele. Az az egy viszont zavarta, hogy nem
emlékezett az előző estére. Csak az járt az eszében, hogy hazaérkezett,
azután hátulról belehajtottak a kocsijába. Mindez azonban nem lehetett
igaz, mert az autó sértetlen volt. Viszont nem emlékezett rá, hogy behajtott
volna a garázsba, nem emlékezett rá, hogy vacsorázott, vagy megfürdött
volna este. Hiába próbálta erőltetni az agyát, sehogy sem állt össze a kép.
Végül feladta a gondolkodást. Csak hajtott az autósztrádán egészen a
célja felé.
A Hunor 80-as hibridautó Melinda lakása előtt állt meg. Tihamér
minden teketóriázás, vagy csöngetés nélkül behatolt az épületbe és felsietett
a lakásba. A mozgásérzékelő még mindig villogott, tehát valaki bement a
lakásba. Óvatosan kinyitotta a zárat, majd belépett. Az ismerős hang
köszöntötte, de nem látott sehol semmit. A lakás teljesen érintetlen volt.
–Melinda! Ha hallasz! – mondta most a láthatatlan kameráknak. – Segíts
megkeresnem ezt a Vilit. Azzal bíztam meg, hogy téged figyeljen és most
eltűnt. Valaki járt itt és te biztosan tudsz róla, Vilinek ide kellett jönnie,
mikor az illető bejött. Nehéz lesz bármit is megmagyaráznom Aladár
barátomnak a rendőrségen, ha Vili eltűnik!
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Utoljára még benézett a fürdőszobába is, majd döbbenten nézett a
falitükör előtti tartóra. Vili fogkeféje hevert ott. Az egyetlen dolog, amit
magával szokott vinni, ha elutazik. Megtapogatta: nedves volt.
Augusztus 7, csütörtök, Aranyváros – 1-es központ
Miután a tervező csapat visszatért a központba, folytatták a munkát.
Minden tevékenységüket meggyorsította, hogy semmiféle adminisztrációs
teher nem volt rajtuk. A tulajdonképpeni eseményrögzítést a számítógép
automatikusan elvégezte. A munka hevében még az ebédről is egészen
megfelejtkeztek, kettő órakor azonban, miután Károlynak nagyot kordult a
gyomra, végre megálltak egy kicsit.
–Fiúk! Ideje, hogy bekapjunk valamit. Holnap is lesz nap! – befejezték hát
azokat a részfolyamatokat, melyeket elkezdtek, majd elindultak a Homár
étterembe.
András nagy örömmel köszöntötte őket, majd miután megrendelték az
ebédet, el kellett mesélniük azt is, hogy hogyan állnak a munkával. A
szakácsot nagyon érdekelte a tervezés, s emiatt evés közben is
odatelepedett közéjük. Rajtuk kívül már nem volt más vendég és Anna
könnyen befejezte a teljesen automatizált tisztítófolyamatokat a konyhában.
Ebéd után elköszöntek egymástól, bár Oszkár azt várta, hogy folytatják
a munkát estig. A többiek azonban úgy tűnt, hogy már ráálltak az itteni
munkatempóra és bíztak abban, hogy így is készen lesznek határidőre.
Miután elköszöntek egymástól Oszkár azon gondolkodott, hogy
felkeresse-e Melindát, vagy sem. Valójában így, hogy tele volt a gyomra és
egész délelőtt intenzíven a munkájára koncentrált, nagyon elfáradt. Úgy
döntött hát, hogy Melindát majd meglátogatja a sportközpontban, ő maga
pedig lepihen egy kicsit a jól végzett munka után. Azon lepődött meg
leginkább, hogy fáradtsága és jóllakottsága ellenére legszívesebben
visszament volna dolgozni. Nem akart azonban kilógni a sorból, ezért útját
új otthona felé vette.
Alig ért a lifthez, karján elkezdett villogni a kis cPod. Kijelzőjén a
Vitorlás Melinda felirat jelent meg.
–Szia! Épp azon gondolkodtam, hogy meglátogassalak-e – szépített Oszkár.
– Most fejeztük be az ebédet.
–Szia! Sajnos közbejött valami és el kell mennem helyrehozni a dolgokat -.
Hangja kicsit aggodalmas volt. – Szeretnélek megkérni, hogy ha nem érnék
vissza időben, akkor helyettesíts a sportpályán légy szíves!
–Szívesen segítek – mondta Oszkár. – Csak nincs valami baj?
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–Remélem nincs – felelte a lány. – Mikor a legutóbb szabadságon voltam,
kicsit túlzásba vittem a jó tevést. Azonkívül, hogy alapos fejmosást kaptam,
most helyre is kell hoznom, amit lehet. Mindenesetre el kell most mennem
pár órára, hogy utána nézzek valaminek. Kivételesen kiengedtek, de csak
azzal a feltétellel, ha találok magam helyett valakit. Csak annyi lenne a
dolgod, hogy felírod azt, hogy ki, hol és mennyit sportolt, valamint hogy
figyeld, hogy mindenhol minden rendben van-e. A sportszereket, kajakokat
a szertárban találod. A büfé önkiszolgáló. Remélem, hamar megjövök és
felváltalak. Ha bármi gondod akad, keresd Biztos Alfrédot!
–Persze! Segítek, amiben tudok!
–Köszi! – mondta most már egy kicsit vidámabban Melinda. – Ha
megjöttem, majd kárpótollak!
Augusztus 7, csütörtök, M5-ös autópálya
Tihamér éppen hazafelé tartott az autósztrádán, mikor csöngött a
mobilja. Kihangosította a készüléket, melyben Aladár hangja hangzott fel:
–Szia öregem! Tegnap este hiába kerestelek, nem vetted fel! Csak nincs
valami baj? Úgy volt, hogy jössz tekézni!
–Közbejött valami – mondta kicsit rekedten az újságíró. Nem akarta
elmondani a zavaros gondolatait, ezért inkább Vilire tereltre a figyelmet. –
Képzeld ez a lüke testőröm eltűnt. Megbíztam, hogy figyelje a csaj lakását,
felszereltem egy mozgásérzékelőt, ez meg felszívódott.
–Vili nem szokott felszívódni – tűnődött Aladár. – Nem túl értelmes, de
elég megbízható a pasas. Mi van a telefonjával?
–Természetesen próbáltam, de állandóan ki van kapcsolva.
–Jól van, majd próbálom én is hívni. Legyél óvatos, mert Fekete Barna
biztosan nagyon be van rágva miattad. Most már nem azt a két bamba
izomemberét fogja rád küldeni, hanem finomabb módszereket fog
alkalmazni. Mondjuk mérgezés, vagy valami balesetnek látszó dolog. Légy
óvatos.
–Kösz! Most megnyugtattál! – morogta Tihamér.
–Van még valami! – mondta Aladár. – Nem hiszem, hogy köze lenne ehhez
a Melinda ügyhöz, de ez is egy zűrös ügy.
–Mi történt?
–Valaki megcsapolta a szegedi vasútállomás ezerötszáz voltos csatlakozóit
és felújított egy csomó vasúti kocsit – közölte Aladár.
–Hát ilyen hülyeséget sem hallottam még! – csodálkozott Tihamér. –
Hozzád menjek, vagy van valaki a vasútállomáson, akit megkereshetnék?
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–Rácsörgök az ipsére és jelzem neki, hogy keresni fogod. Egyébként egy
csomó szemtanú van, de mind egyformán nyilatkozott az ügyben.
–Vannak szemtanúk?
–Úgy értve, hogy látták a vagonokat előző nap, meg másnap. Lehetetlen,
hogy ennyi idő alatt fel lehetett volna újítani őket! Keresd Fűrész Ferencet.
Ő amolyan karbantartó. Négy óráig bent van.
–Rendben! Kösz az infót! Ha megtudok valamit, jelentkezek! – kinyomta a
telefont, majd észrevette, hogy közben máshonnan is keresték. A telefonon
egy ismeretlen szám jelent meg, amit azon nyomban vissza is hívott.
–Halló! Én vagyok az, Vili!
–Hol van, maga ütődött? – hördült fel Tihamér és meglepetésében majdnem
áthajtott a szemközti sávba. – Már ezerszer hívtam! Most jövök Szentesről.
–Nem tehetek róla! Eltérítettek. Le kell mondanom a melót!
–Miről beszél? – az újságíró fejét most már tényleg kezdte elönteni a vér. –
Azonnal mondja meg, hogy hol van és mi a fenét csinált az elmúlt
huszonnégy órában.
–Melinda barátnőjénél vagyok – jött a zavart válasz. – Ez a nő minden
erőmet kiszívta, ha érti, hogy mire gondolok. Ő volt ott a lakásban és
egyszerűen rám vetette magát. Most lement a boltba, ezért tudok
telefonálni. Még soha nem bántak el így velem, de én sem hagytam még
így cserben senkit. Ha megteszi, hogy nem mondja tovább, lemondok a
béremről.
–Jó üzletnek hangzik – enyhült meg most Tihamér és majdnem hangosan
felnevetett. – De akkor most ki fog megvédeni?
–Tudok egy embert. Mindjárt fel is hívom. Küzdősportot tanít ott
Szegeden. Néha, ha nem érek rá, ő szokott beállni helyettem.
–Rendben, de mondja meg neki, hogy minél előbb keressen fel! – majd
kinyomta a telefont. Ezután már csak magának jegyezte meg:
–Szóval a Vasöklű Vilit kiütötték. Hogy ebből mekkora cikket tudnék írni!
Augusztus 7, csütörtök, Aranyváros – 1-es központ
Oszkár izgatottan indult az ötös szintre, hogy átvegye Melinda feladatát.
Négy órától már kezdődtek az egyes edzések és a lány helyett mindent elő
kellett készítenie. A számítógépről letöltötte a szükséges adatokat, hogy fel
tudja jegyezni, hogy ki hol és mennyit végzett a pályákon, majd kinyitotta a
sportpályákat, a szertárakat és a büfét. Mivel még volt pár perce kezdésig,
megnézte az ötös szint lezárt építési területét.
A hely csupán egy kordonnal volt elkerítve. Úgy tűnt, csak egy jókora
üres barlang van itt. Világítás nélkül nem nagyon lehetett kivenni.
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Amennyire belátott, egy jókora műfűvel borított térségbe érkezett.
Valószínűleg focipályának készült. Az üregből áradó hűvös levegő csak
most csapta meg az arcát. Kirázta a hideg. Maga sem tudta, de valamiért
megijedt ettől a helytől. Talán a sötétség és az, hogy egyedül volt, vagy az,
hogy most ébredt rá arra, hogy tulajdonképpen mélyen a föld alatt van.
Lehet, hogy nem kellett volna annyi horrorfilmet néznie.
Meglepetésére a homályban mozgást vett észre. Fekete árny közelített
felé a sötétből. Oszkár hátrált pár lépést és gondolatban emlékezetébe
idézte az előző napon tanultakat. Aktiválta a védőpajzsot. Ebben a
pillanatban a félhomályból Biztos Alfréd lépett elő.
–Maga az? – hüledezett Oszkár. – De hát mit csinált ott a sötétben?
–Volt egy kis dolgom – közölte szárazon a férfi, mint aki jelezni akarja,
hogy a fiúnak semmi köze hozzá. – Hol van Melinda?
–Valahova el kellett mennie és most én helyettesítem.
–Értem – bólintott Alfréd és faképnél hagyta Oszkárt. Most korántsem volt
olyan udvarias, mint amilyen szokott lenni. Mintha valami bosszúság érte
volna.
Miután visszament a helyére, az emberek lassan kezdtek szállingózni.
Rájött, hogy ez most remek lehetőség számára az ismerkedésre. Az érkezők
nevét sorra bevitte a számítógépbe, ami automatikusan hozzárendelte az
időpontot. Aki sportolni akart, az itt szinte olyan egyszerűséggel tehette
meg, mintha otthon lett volna.
A legtöbben csodálkozva néztek rá, s szinte mindenkinek el kellett
magyaráznia, hogy csak helyettesíti Melindát. A többség nem emlékezett
rá, hogy milyen beosztásban érkezett az egyes bázisra. Volt azért pár
ismerőse is. Például a Homár házaspár a vendéglőből, Biztos Alfréd, aki az
újakat igazította el, de itt volt Fábián Professzor, aki focizni szeretett,
Savanyú Lujza és Serény Bendegúz, akik a kajakpályát akarták kipróbálni,
valamint Hajdú János, a mérnökök vezetője, aki a feleségével teniszezni
jött.
Oszkárnak nem volt túl sok ideje a pihenésre, mert szinte mindig
érkezett valaki. Kíváncsiságból mégis megnézte a kajakpályát, amit nemrég
adtak át. Egy jókora áramlásmedence volt ideépítve, melyen úgy lehetett
szabályozni a víz sebességét, mint egy futópadon. A medence szélessége
lehetővé tette, hogy két kajak, vagy kenu kényelmesen elférjen egymás
mellett, de sorban akár négyen is tudtak evezni. Mások számára is
látványosság volt ez az új sport, amit a felszínen valószínűleg nem lehetett
volna így űzni. Kétségkívül próbálták valóssá tenni az élményt azzal, hogy
a falakon digitális tájak suhantak el, mintha csak valóban valamelyik folyó
holtágában eveztek volna. Itt is használták a szél és szageffektusokat, s a
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helyszínt be lehetett állítani a Grand Kanyontól a Dunáig bármely folyóra.
Nem messze innen a kondi teremben is megcsodálhatta ugyanezeket a
lehetőségeket, ahol az ember úgy érezhette a szobabiciklin, mintha a
természetben kerekezne, vagy a futógépen, mintha a világ bármely táján
futhatna. Egyelőre ugyan nem volt túl nagy a választék, de a lehetőségek
korlátlanok voltak.
Már hat óra is elmúlott, mikor Melinda megérkezett.
–Minden rendben? – kérdezte Oszkár.
–Kösz, hogy kisegítettél! – mondta a lány. – Ha nem vagy itt, nehezen
találtam volna mást. Elsimítottam az ügyet. Tudod volt pár adásvételem,
mikor szabadságon voltam és volt, akinek nem tetszett. Sasszemnek kellett
ráállnia az ügyre, mert kezdett veszélyes lenni.
–Tudom, ő képzett ki a cPod használatára. – jegyezte meg a férfi.
–Igen. Megígértem, hogy kárpótollak, amiért ilyen rendes voltál hozzám!
Úgy gondoltam, meghívnálak vacsorára.
Oszkár meglepődött.
–A Homár étterembe?
–Dehogy! – nevetett a lány. – Hozzám!
Augusztus 7, csütörtök, Szeged
Fűrész Ferenc egy rendetlen és koszos kis kamrából került elő. Miután
Tihamér bemutatkozott, az alacsony, kopaszodó férfi bólogatni kezdett.
–Tudom. Maga az újságíró, akit az a nyomozó küld. Megmutatom a
helyszínt! – kiléptek hát az épületből, s a tűző napon elindultak a vágányok
között. A férfi szuszogott és egy koszos zsebkendővel törölgette
verejtékező homlokát. Tihamér is a nyárhoz öltözött, mert kivételesen
térdnadrágban és rövid ujjú ingben jött riportot készíteni, de a hátán már
neki is patakokban folyt a víz. Ha tehette volna légkondícionálta volna az
egész várost úgy, ahogy van. A globális felmelegedés éreztette a hatását,
jóllehet mások újabb jégkorszakot emlegettek. Mit nem adott volna egy
morzsáért ebből a jégkorszakból.
Itt a vasút mellett is megjelentek az első banán és datolya pálmák, bár
utóbbiakat még ezek az enyhe telek is megviselhették. Elhagyatott
vágányokra értek. Tihamér nem számolta, hogy az állomástól hányadik.
Megkerültek pár hosszú tehervagont, majd úgy tűnt, közeledtek a célhoz.
Talán a tizenötödik sínpár lehetett, melyen régi vagonok mellett vadi újak
vesztegeltek.
–Gondolom, azok az új vagonok, Igaz? – kérdezte az újságíró.
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–Pontosan ilyenek voltak azok is – mutatott Ferenc a régiekre. –
Leselejtezett, felújításra váró személyvagonok, amikre a MÁV-nak
egyelőre nem volt pénze. Valószínűleg előbb-utóbb a roncstelepen kötöttek
volna ki. A vezetőség tanácstalan. Egy órája itt volt egy csoport a
budapestiektől és megnézték. Nem értették a dolgot. Ilyen típusú vagonokat
még sehol sem láttak.
–Mi ez a furcsa anyag, amitől ennyire fénylenek? – kérdezte Tihamér,
miután odaértek az első új vagonhoz.
–Azt mondják napelemek. Az egészet az borítja – Ferenc megnyomott egy
gombot a vagon oldalán és az ajtó félrecsúszott. Egy lépcső ereszkedett le,
mely elég széles volt ahhoz, hogy egy babakocsit is rátoljanak.
–Kipróbáltam – büszkélkedett a karbantartó. – Ez úgy működik, mint egy
lift, ha megnyomom ezt a kék gombot – s valóban, az egész felemelkedett.
–Aki máshogy nem, az így le tud szállni róla. – Miután ismét megnyomta,
visszaalakult lépcsővé.
Belül a vagonok minden kényelemmel fel voltak szerelve. A bőrszerű
anyagból készült tiszta ülések, a falon levő márványszerű kárpit a modern
és régi korok keveréke volt. Az egész vagonban a kintihez képest
kellemesen hűvös volt.
–Ezekben a régebbi típusú vagonokban nem volt légkondicionáló – mondta
Ferenc. – Most meg tessék: automatikus a légkondicionáltság. A főnökség
szerint a külső napcellák automatikusan működtetik őket. Lehet, hogy télen
meleget csinálnak, nem tudom.
–Munkába állítják őket? – kérdezte Tihamér.
–Egyelőre nem merik. Holnap jönnek Budapestről a műszakiak és
átvizsgálják az egészet – vakarta meg a fejét a karbantartó. –Addig nem
merik befogni ezeket, amíg nem tudják, mi ez.
–Majd még megérjük, hogy ezt is valami szeparatista szervezet vállalja
magára – morogta Tihamér.
–Hogy tetszik? – kérdezte Ferenc.
–Semmi! Csak nem hinném, hogy terroristák műve lenne, hogy felújítanak
valamit.
–Erre a saját áramunkat használták. Ott van kint az ezerötszáz voltos
csatlakozó. Az éjjeli őr zavarta meg őket, mert nagy fényességet látott
innen.
–Jól számoltam, három kocsit újítottak így fel?
–Igen. A többi öthöz hozzá sem nyúltak.
–Nézzük meg azokat is – javasolta Tihamér.
Miután kiszálltak, ismét arcul ütötte őket a délutáni rekkenő hőség.
Átmentek a régi vagonokhoz és Tihamér közelről is szembesülhetett a
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különbséggel. Graffiti az oldalon, alig átlátszó, mocskos üvegek, mindenütt
kosz, szakadt kárpit és vizeletszag. Az összkép igen lehangoló volt.
–És azt akarja mondani nekem, hogy mindezt pár óra alatt olyanra tudták
átalakítani?
–Mikor tegnap délután elmentem, még ugyanígy állt itt mind a nyolc
vagon. Ezt a többiek is megerősíthetik.
–Megnézhetem az áramforrást?
–Igen. Itt van nem messze a vágányok között. Nem esett benne semmi kár,
de az éjszakai villanyfogyasztásunk nagyon megugrott. Minden műszak
után leolvasom a villanyórákat. Tudja otthon megszoktam.
–Bölcs dolog – jegyezte meg Tihamér. Az áramelosztón semmi különös
nem látszott. – Honnan tudja, hogy innen vették az áramot?
–Az éjjeliőr mondta, hogy itt látott mozgást, mikor a fény miatt idejött
megnézni, hogy mi van.
–Köszönöm – mondta az újságíró. – Azt hiszem ennyi elég lesz.
Máshonnan még nem voltak itt?
–Ön volt a leggyorsabb. Gondolja, hogy még jönni fognak?
–Minden bizonnyal. Gyanítom, a tévések is kijönnek majd pár csatornától –
csak emlegetnie kellett őket és már jöttek is vele szemben egy kamerával.
Mivel nem akart jobban belebonyolódni az ügybe, gyorsan elköszönt
Ferenctől és távozott.
–Ezt nehéz lesz kimagyarázni, kedves Professzor. Márpedig ezt csak azok
csinálhatták, akik egy emberi testet is meg tudnak változtatni pár perc alatt
– mondta magának. – És még én próbáljam meg fedezni őket? Ez estére
minden híradóban bent lesz!
Augusztus 7, csütörtök, Aranyváros – 1-es központ
Melinda ügyes és gyors szakácsnak bizonyult, bár Oszkárnak volt egy
olyan érzése, hogy előre készült.
–Milyen volt az első napod? – kérdezte a lány.
–Nagyon élvezem – felelte a fiú. – A technika, amivel elláttak minket,
rendkívül hatékonnyá teszi a munkát. Na meg a többiek is nagyon jó fejek.
Nem sokat beszéltünk, de a munka jól haladt. Remélem meg tudok felelni
az elvárásoknak.
–Ide úgysem a legjobbakat veszik fel – Melinda éppen egy csirkecombot
rágcsált, karcsú ujjaival a combot forgatva. Oszkár nem értette, hogy mit
akar ezzel. –Ne érts félre: ha így lenne, bizonyára valamelyik élsportoló
szervezné az edzéseket. Éppen azt szeretem itt, hogy csupa jó ember vesz
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körül. Sokan megbuknak a próbákon azok közül, akik a közéletben
sikeresnek tekinthetők.
–Nekem az érdekes, hogy itt nincs pénz, de amikor kimegyünk, mégis
elképesztő összegeket kapunk. Mindenkinek egyformán fizetnek?
–Nem. Aki nem dolgozik rendesen, annak megfelezik a fizetését, aki jól
dolgozik, annak majdhogynem megduplázzák.
–Micsoda? – hűlt el Oszkár. –Hogy érted ezt?
–Én most, mikor kimegyek két hét múlva, feltéve, ha a történtek után
kiengednek, egymillió eurót kapok majd – Melinda a fiú arckifejezése
láttán elnevette magát. –Ne csodálkozz! Elvégre elég régóta vagyok már itt.
–De hát ez hihetetlen nagy pénz!
–Ha butaságokra költeném, nem kapnék ennyit. A dolog lényege, hogy
tegyük a jót, amerre csak járunk. Talán most egy kicsit túlzásba is vittem,
ezért bizonytalan a dolog.
–És nem magadra költöd? Nem veszel egy autót, vagy egy szuper lakást?
Nem adsz a rokonaidnak, hogy ők is jobban éljenek?
–Magamra nem kell költenem, mert itt mindent megkapok. Persze a
családomnak is adok pénzt, de nem annyit, hogy gyanút fogjanak. Én a
világot járom, amikor szabadságra megyek. Nyitott füllel és nyitott
szemmel figyelem, hol van a legnagyobb szükség. Hontalanoknak lakást,
vagy munkanélkülieknek munkát adni. Ez a legjobb az egészben.
–Akkor már a fél ország hálás neked!
–Ezek többnyire amolyan égből pottyant adományok. Senki nem tudja,
hogy honnan származnak a pénzek. Persze gyakran lefizetünk embereket,
hogy munkahelyeket teremtsünk. Van aki TV műsorok vetélkedőiben ajánl
fel lakást, vagy alapít ösztöndíjat, alapítványt. Van, aki iskolákat támogat,
van aki sportegyesületeket. Sajnos most egyszer közvetlenül részt vettem
egy lakásvételben és abból lett a baj. Ezért kellett ma elmennem, hogy
segítsek a többieknek rendezni a dolgot.
–Hontalannak vásároltál lakást?
–Igen, de nem bíztam meg annyira az illetőben, hogy neki adjam a pénzt.
Inkább személyesen kifizettem a lakást, ráadásul voltak olyanok, akik
ellenezték. Én azonban megismertem már az emberemet és tudtam, hogy
becsületes, de rosszul bánik a pénzzel. Volt azonban pár ember, akik már
szemet vetettek ugyanerre a lakásra és nem akarták, hogy én vegyem meg.
A dolog komolyabbra fordult, mint gondoltam. Valami bűnszervezet volt
ez. Most páran épp azon fáradoznak, hogy megvédjék az új lakót, meg
azokat, akik belekeveredtek az ügybe.
–Úgy érted, hogy maffia?
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–Mondják úgy is, hogy a szentesi maffia, de ahhoz talán nem elég kiterjedt
a hálózatuk. Szerintem csak egy piti alak, aki lakásokon akart nyerészkedni
és már amúgy is olyan gazdag, hogy nem tudja merre fektesse be a pénzét.
Valamelyik rokonát már a parlamentbe is bejuttatta. Éppen ez a gond, mert
így olyan szálakat is tud mozgatni, ami komolyabb beavatkozást igényel.
–Azért remélem mélyebben nem keveredsz bele! Nem szeretném, ha bajod
esnék!
–Nocsak? – Melinda hirtelen érdeklődővé vált és mélyen Oszkár szemeibe
nézett. A fiút ettől elöntötte a melegség és kicsit zavarba jött. –És miért
nem szeretnéd, ha bajom esnék? – tekintetét közben nem vette le a
másikról.
–Hát…, szóval… - Oszkár hirtelen nagyon szerencsétlennek érezte magát.
Úgy érezte mégsem vallhatja be, hogy nagyon is tetszik neki a lány. Egy
pillanatra Paula jutott az eszébe, s az, hogy most ő készül arra, hogy
megcsalja volt barátnőjét, de aztán emlékeztette magát, hogy Paula csalta
meg őt. Szükséges volt, hogy valami más, hihető dologgal álljon elő. –
Mert akkor nem lenne senki, akivel …. – nem tudta hogyan folytassa
tovább. Tekintetét elkapta és megpróbált másfelé nézni.
–Nem lenne senki, akivel barátkozhatnál? – segítette ki Melinda.
–Igen! – csapott le erre a megfelelőnek tűnő válaszra a férfi. Aztán
megpróbálta másfelé terelni a szót:
–De hát a központ vezetőinek honnan van ennyi pénzük? – Melinda kicsit
sajnálta, hogy Oszkár nem viselkedik férfiasabban. Valójában neki is
tetszett a fiú, jóllehet nem akart komolyabb kapcsolatot. Így, a kezelés után
a férfiak nagy része jóvágású, egészséges kinézetű és a nők számára vonzó
volt. Ugyanez a nőkre is érvényes volt. Eltűntek a ráncok, a narancsbőr, a
lógó mellek. Bármelyik filmsztár milliókat fizetne ezért. Odakint kevés volt
az olyan ember, akinek az arcán ne lettek volna hegek, ráncok, vagy
pattanások. Oszkár most kifejezetten jó kiállású, szép arcú, de enyhén
sápadt férfi volt. Tekintete vidám és becsületes. Olyan típus, aki nem
játszadozik a nőkkel. Belement hát a játékba és válaszolt Oszkár kérdésére:
–Vannak a földön olyan emberek, akik az egész országot megvehetnék
minden üzemével együtt. Persze nem Magyarországon. Ezek az emberek is
betegek lesznek egyszer. Halálos betegek. És ők rengeteg pénzt fizetnek az
egészségükért. Azt hiszem nem tudjuk elképzelni, hogy mennyit. És mi
ezeket a pénzeket jó dolgokra költhetjük.
–De ha ennek a találmánynak a feltalálói ennyi pénzzel rendelkeznek,
hogyhogy nem uralkodni akarnak az ország felett? Miért nem híresek?
–Ha többet beszélgetsz a Vakkal, ez már neked sem lesz kérdés. Még pár
hónap és te is megérted, hogy mi mozgatja a világot. Maga a Vak pont
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azért van velünk, hogy ne a hatalomvágy mozgassa a vezetők lépéseit. Van
egy tanács, amely azokból az emberekből áll, akik a találmány
létrehozásában közvetlenül is részt vettek.
–Kik azok? – kérdezte most Oszkár és közben folytatta az evést.
–Fábián professzor, aki elsőként kezdett el dolgozni ezen az ügyön. Ő
fejlesztette ki az analizátort, amivel a dolgok összetételét elemi szinten is
vizsgálni lehet. Az ő munkáltatója volt Ilia Gotthárd, az Ilia Computers
vezérigazgatója. A fejlesztések eleinte az ő támogatásával kezdődtek. Maga
Gotthárd is egy megbízható ember, akit inkább érdekeltek a tudomány
kihívásai, mintsem, hogy uralkodjon a találmányaival másokon. Serény
Bendegúz eleinte másnak dolgozott, de aztán a Professzor oldalára állt,
ugyanúgy ahogy Sasszem ügynök is. Aztán ott van még Savanyú Lujza, a
Professzor asszisztense, és Pandúr százados. A Vak a hetedik ember.
–Kicsoda ő valójában? – kérdezte Oszkár. – Úgy értem pap, szerzetes, vagy
micsoda?
–Őt a Professzor hozta be. Mindenki elfogadta, hogy az irányítás egy része
olyan ember kezében legyen, aki semmilyen szinten nincs érdekelve,
jóllehet a rossznyelvek szerint a Professzor malmára hajtja a vizet. Még azt
sem engedte meg, hogy kezeljék a találmánnyal.
–Ezt én is jó ötletnek tartom – mondta erre a férfi. –Valójában az lenne az
igazi, ha az országot is olyanok irányítják, akik semmi másban nincsenek
érdekelve, csak abban, hogy a rájuk bízottak minél boldogabbak legyenek.
–Ez csak akkor működik, ha találnak olyan embereket, akik mindentől
szabadok – vetette ellen Melinda. – Ez pedig nem olyan könnyű, mint
ahogy hangzik.
–Gondolod, hogy a Vak mindentől szabad?
–Amennyire megtapasztaltam igen. Ő maga azt állítja, hogy az a szabad
ember, akiben nincs semmilyen félelem. A félelem ugyanis szerinte annak
a jele, hogy valaki ragaszkodik valamihez, amit fél elveszíteni. Legyen az
az élete, vagy akár csak valamilyen elképzelése.
–Azt mondod, hogy ő maga semmitől sem fél?
–Igen. Szerinte ez az egyetlen módja annak, hogy az erőszak ne legyen úrrá
az emberen. A másik titka szerinte az, hogy tud uralkodni az ösztönein.
–Az ösztönein? – csodálkozott Oszkár.
–A létfenntartás, a fajfenntartás és az uralkodás ösztönén. Már vagy
százszor elmondta ezeket. Rendszeresen böjtöl is, bár állítólag volt
felesége, aki meghalt. Egyébként minden vasárnap együtt megy misére a
Homár házaspárral. Ennek ellenére nem szólt még bele senkinek a
vallásába sem. Azt mondja mindig, hogy mindenkinek magának kell
keresni az igazságot.
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–Mert ő tudja azt?
–Nem! Éppen az érdekes benne, hogy ezért hívatja Vaknak magát. Nem
akarja, hogy bárki is azt higgye róla, hogy tudja az igazságot. Én kedvelem,
mert jó humora van. Már többször elmentem vele én is vasárnap, bár én
nem vagyok vallásosan nevelve.
–Talán legközelebb veletek tartok – mondta erre Oszkár, azután eszébe
jutott a Sportközpont előtti élménye Alfréddal és ezt megemlítette a
lánynak is.
–Furcsa – csodálkozott el Melinda. – Hiszen éppen ő szólt nekem, hogy
mikor menjek el. És ő mondta nekem, hogy szervezzek be valakit addig is
magam helyett.
–A viselkedése is olyan furcsa volt. Tulajdonképpen mit akarnak kezdeni
azzal a résszel?
–Egy hatalmas stadion lesz majd ott, legalábbis Malter Károly azt tervezett
oda. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy el is fog készülni. Itt túl
kevesen vagyunk hozzá. Talán majd Aranyváros felépülésekor lesz annyi
lakos, hogy ki lehessen használni. Egyelőre túl óvatosak és kevés embert
vesznek fel.
–A becsületesség és a türelem próbája túl könnyűnek tűnik – jegyezte meg
Oszkár. –Ez alapján sokkal többen is lehetnénk. A legtöbb ember már csak
azért is visszaad egy elejtett pénztárcát, mert azzal jó színben tünteti fel
magát a másik előtt. Szerintem csak a leg elvetemültebbek engednek ennek
a kísértésnek.
–Ne gondold! Meglepődnél, hogy hányan elbuknak rajta. Éppen ez benne a
trükk: olyan jelentéktelenül apró dolognak tűnik. Erre mondják, hogy aki a
kicsiben hű, hű a nagyban is.
–Azért a harmadik próbára az emberek ki vannak akadva. Legalábbis a
mérnökök. Téged is megkínoztak?
–Én egészen az elején kerültem ide. Ezt a határozatot a tanács már utánam
hozta. Szerintem nem volt jó ötlet.
–Örülök, hogy nem kínoztak meg!
–Hát én is. Én csak a becsület és a türelem próbáján estem át. A Vak
ezeknek látta értelmét. Azt mondta, hogy ez éppen eleget elárul az
emberről. Többször is mondta már nekem, hogy ennek az egésznek, ami
körülvesz minket, végül majd a türelmetlenség vet véget.
–Gondolom ez az időzített bomba – Oszkár akaratlanul is elmosolyodott
ezen.
–Szereti ezt a hasonlatot – bólintott Melinda.
A fiú nem sokkal éjfél után vette csak észre, hogy elszaladt az idő.
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Ideje volt hazamennie, ha holnap érdemlegesen akar dolgozni.
Melinda az ajtóig követte. Itt megálltak egymással szemben. Oszkár a
lány szép szemeibe nézett, melyek visszamosolyogtak rá. Meg akarta
csókolni, de Melinda a szájára tette a mutatóujját és kacéran elmosolyodott.
–Mindent a maga idejében!
Augusztus 7, csütörtök, Szeged
Tihamér gondterhelten ücsörgött otthon. Most, hogy Vili nem volt itt és
a beígért küzdősport mester sem volt sehol, nem érezte biztonságban
magát.
Csöngettek. Kinézett az ablakon, de nem látott senkit. A szíve
szaporábban kezdett el verni, s halkan a bejárathoz osont, hogy kinézzen a
kémlelőnyíláson. Még nem ért egészen oda, mikor az ajtó váratlanul kinyílt
és egy jól öltözött férfi rontott be rajta. Sajnálatos módon másik három
követte. Mindegyik fekete öltönyt, fehér inget és lila nyakkendőt viselt.
Sötét hajuk egyformán rövidre volt nyírva, s az összesnek fekete
szemüvege volt.
Tihamér hátrált pár lépést, majd megfordult és futni kezdett a garázsajtó
felé. Ám az ottani ajtó is kinyílt és onnan is négyen nyomakodtak elő.
Mindegyik ugyanúgy nézett ki, mint a többi. Tihamérnak egy pillanatra
„Mátrix” érzése volt. Felemelte a kezét és kiabálni kezdett:
–Jól van! Megadom magam! Mit akarnak?
–Hol van a másik fickó? – förmedt rá az elől álló, enyhén kreol bőrű férfi,
akinek halálfej volt a csuklójára tetoválva.
–A Vili? Most nincs itt, éppen elment boltba – habogott Tihamér, s hátrálás
közben a saját foteljébe huppant bele. – De mindjárt itt lesz.
–Ez csak egy kis figyelmeztetés öreg! – tartotta felé a mutatóujját a férfi. –
Lássatok munkához fiúk! – erre a többi hét nekiállt felforgatni a lakást.
Minden mozgathatót felborítottak, majd az egyik behozott egy
konyhaszéket és azzal kezdte el püfölni a többi berendezési tárgyat.
Vészesen közeledett a plazmatévé felé, mikor verekedés hangjai
hallatszottak a bejárat felől. Az egyik öltönyös most zuhant be a nappaliba,
s az ajtóban egy gyönyörű szőke nő jelent meg. Testhez simuló kék ruhát
viselt, csuklóján jókora órával. Nem Melinda volt, mint ahogy Tihamér
remélte, ám nem keseredett el emiatt, mert ennek a nőnek a szépsége
egészen lenyűgözte.
A hölgy nem kérdezett semmit. A helyzet teljesen egyértelmű volt.
Támadóan lépett előre, mire a szobában levő öltönyösök rárohantak.
Egyértelműnek tűnt, hogy rögtön darabokra szedik, ám a nő karlendítése
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során a férfiak haja lángolni kezdett, s amíg ők ezzel voltak elfoglalva, egyegy határozott ütéssel ártalmatlanná tette őket.
Utoljára az a férfi maradt, aki Tihamért megfenyegette. Ez egy pisztolyt
vett elő, ám még célozni sem tudott, mikor a szőke szépség karja felől fény
csapott ki és a fegyver felizzott a támadó kezében, majd szétfolyt. Az
öltönyös felüvöltött. Nem lehetett tudni, hogy a kezét égette meg, vagy
egyszerűen csak berezelt. Ekkor három másik öltönyös jelent meg a
bejáratnál. Ezek a többi helységben randalíroztak eddig.
A nő teljes erővel a két lába közé rúgott az elsőnek, majd mikor az
felordított és kétrét görnyedve összeroskadt, a mögötte levőnek letépte a
szemüvegét, s miközben szinte a semmiből egy kötelet rántott elő, amit a
fickó nyakára tekert, előre rántotta, s a társában elzuhanó embert a térdével
jó erősen orrba rúgta.
Miután már hárman ordítottak a szobában, az utolsó támadóra már elég
volt ránéznie ahhoz, hogy az szó nélkül kereket oldjon. Tihamér
bátorságából annyira futotta, hogy a neki háttal álló és a kezét fájlaló férfit
a mellette a földön levő virágvázával fejbe verte. Az persze nem vágódott
el úgy, ahogy azt bármelyik filmben illett volna megtennie, hanem még
jobban felüvöltött és megfordult, hogy elégtételt vegyen a támadóján.
Mielőtt azonban a bosszúnak a gondolata megfogalmazódhatott volna a
fejében, erős ütést érzett a tarkóján és ténylegesen elterült.
–Nos! – mondta a nő, az izgalomtól felhevült Tihamérra nézve. –Azt
hiszem ideje, hogy rendet rakjon. Segítek megkötözni őket, aztán hívja ki a
barátját a rendőrségről, vitesse be ezeket itt és engem ne keverjen bele! –
hangja nyugodt volt és határozott.
Tihamér valójában ki nem állhatta azokat a nőket, akik nála erősebbnek,
vagy jobbnak tűnhettek fel, ám most második esetben tapasztalta, hogy le
volt nyűgözve. A nő folytatta:
–Mondja azt, hogy mindet maga intézte el! Ha elmentek a rendőrök,
visszajövök! – Ezután leguggolt és csendesen elkezdte gúzsba kötni őket.
Tihamér csak hebegni tudott. A keze és a lába még remegett az
ijedtségtől. Megpróbált valami köszönömfélét kipréselni a torkán, de csak
egy száraz krákogásra sikerült.
A nő gyorsan végzett. Nem nézett semerre, csak a munkáját végezte.
Azután még egyszer ránézett az újságíróra, mutatóujját a szája elé tette,
aztán távozott. Tihamér csak hanyatt dőlt a fotelben és tehetetlenül bámult.
Még nem tudta, hogy ezt hogyan fogja kimagyarázni.
Aladár vigyorogva ült a nappaliban, bár maga a látvány Tihamér
számára inkább elkeserítő volt. Szerencsére a TV és multimédia központ
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megúszta. Négy másik rendőr közben az öltönyösöket tuszkolta ki az utcán
várakozó szállítóautóba.
–Szóval azt akarod bebeszélni nekem, hogy ezeket a nehézfiúkat te magad
egyedül rendezted le?
–Sajnos nem mondhatok mást – rázta meg a fejét az újságíró. – Megkértek
rá.
–Jól van – vigyorgott továbbra is a rendőrhadnagy. – Megértem, ha fedezni
akarod a szőke barátnődet. Ha az ügy bíróság elé kerül, akkor viszont
kénytelenek leszünk kihallgatni. A hamis tanúzást pedig a törvény bünteti.
–Én nem bánom, hogy intézed, de a jelentésben írd azt, hogy csak az
ügyvédem jelenlétében akartam vallomást tenni. A nyolc behatolót még
csak fel sem jelentem.
–Elment az eszed? Azt akarod, hogy ezek simán megússzák? Az okozott
kár több ezer euró!
–Megtenném öregem, ha lehetne. De nem tehetem – morogta Tihamér.
–Megfenyegettek?
–Inkább mondjuk úgy, hogy megkértek. De ezt se írd be a jelentésedbe!
Egyszerűen írd azt, hogy nyolc illegális behatolót kellett eltávolítani a
lakásomból!
–Nem vagy normális! Ha ezt teszed, kénytelen leszek én is ráállni erre az
ügyre! Az a Melinda nevű csaj is benne van, ugye?
–Értsd már meg! Megígértem, hogy nem mondok semmit, ezért nem is
mondok semmit! Azt nem tilthatom meg, hogy ráállj, vagy hogy
megfigyelj, vagy akármit csinálj, csak azt ne kérd, hogy meséljek.
–Rendben van! – hajtott fejet Aladár. – Én tisztelem azokat, akik tudják
tartani a szájukat, ha kell. De megérted ugye, ha aggódom miattad! Ez
gyanítom a szentesi banda műve lehet. Persze ezek az ökrök nem fognak
tudni semmiről. Felbérelték őket és még azt sem mondták meg nekik, hogy
kicsoda. Előre fizettek és ez elég. Már ismerem a történetet! Az a
küzdősport edző sem jelentkezett még, mi?
–Még nem! Pedig nyugodtabb lennék, hidd el. Mindenesetre úgy tűnik,
megvédenek… - de már jár a szám! – Bocs öregem, de ha végeztetek,
szeretnék magamra maradni!
–Jól van – egyezett bele Aladár. – Ha bármire szükséged van, tudod a
számomat!
–Igen, kösz!
Percekkel később Tihamér visszaült a foteljébe és ismét maga elé
meredt. Odakint kezdett besötétedni. A lakása romokban hevert, de ő nem
fogott hozzá, hogy rendet rakjon. Egyelőre csak ült és várt.
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A bejárati ajtón kopogtak.
–Nyitva! – kiáltotta az újságíró, bár nem volt biztos benne, hogy hallják-e a
hangját. Az ajtóban egy apró emberke jelent meg.
–Jó estét! A Vili küldött, hogy segítsem ki.
–Magát? – állt fel Tihamér, hogy közelebbről is szemügyre vegye a férfit.
Úgy százhatvan centi magas, kopaszodó, vékony emberke volt. Úgy nézett
ki, mint aki egy legyet sem lenne képes agyoncsapni. Lehetett vagy ötvenöt
kiló. Nehezen tudta elképzelni, hogy ez az ember megvédhetné.
–Hegyi Sándor vagyok. Három danos karate mester. Nem szoktam ilyen
munkát vállalni, de Vili régi jó barátom és most egyébként is nyári szünet
van.
–Sas Tihamér – nyújtotta felé a kezét az újságíró, majd beljebb hívta a
mestert. A férfi kényelmesen elhelyezkedett az egyik épen maradt fotelben.
Körülnézett a lakásban, de egy arcizma sem rezdült.
–Már bocsásson meg, de nem úgy néz ki, mint aki testőri munkát szokott
végezni! – jegyezte meg Tihamér.
–Mint említettem, nem szoktam ilyen munkát végezni. Ez esetben azonban
kivételt teszek. A feltételeim ugyanazok, mint Vilinek voltak. Teljes ellátás,
plusz négy euro óránként – az újságíró nem gondolta, hogy ez jó ötlet, bár
ez a fickó minden bizonnyal jóval kevesebbet fogyaszt, mint Vili. –Hány
napig kell itt lennem?
–Még nem tudom pontosan. Mint látja nemrég voltak látogatóim. Biztos
benne, hogy el tud bánni nyolc-tíz izompacsirtával, ha esetleg meg
akarnának látogatni?
–Nézze! Mindenkit le lehet győzni. Én magam sem vagyok golyóálló. Amit
tudok, azt megteszem.
Az ajtón ekkor kopogtatás nélkül belépett valaki. A mester azonnal
felugrott. Meglepően gyors mozgással termett a nappali bejáratánál, majd
elcsodálkozott, mikor a gyönyörű szőke nő megjelent az ajtóban. Kérdően
nézett Tihamérra.
–Ő a barátom – bólintott az újságíró. – Nehogy megtámadja!
–Jobb résen lenni – közölte Hegyi Sándor, majd bemutatkozott a nőnek. Az
elfogadta a kézfogást, de nem mondott nevet. A mestert ez egyáltalán nem
zavarta. Elindult vissza az ülésre, hogy ismét kényelembe helyezze magát.
–Ő a testőre? – kérdezte most a hölgy. – És megkérdezhetem, hogy hol volt
délután?
–Csak most lépett a szolgálatomba – mentette ki Tihamér.
–Egy kicsit elkésett! Gondolja, hogy meg tudja védeni magát? – erre
azonban a kis emberke ismét fürgén pattant fel. – Szeretne próbára tenni,
hölgyem?
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–Igen – közölte a nő. – Ha megtenné, hogy kijön velem a garázs melletti
térre! Bár nem hiszem, hogy volna itt még valami, amit összetörhetnénk –
hangjában volt egy kis megvetés és ez igen csak sértette Tihamér önérzetét.
Kényelmetlenül érezte magát. Ezek ketten szinte úgy kezelték, mintha ott
sem lenne. Elindultak kifelé, s ő már csak a kíváncsiság kedvéért is ment
utánuk. Tisztában volt vele, hogy ez a nő veszélyes, de a kis emberkére is
kíváncsi volt.
A garázs előtti teret sövény választotta el a szomszédoktól, s csak az
utcai lámpa fénye vetült ide. Egyedül onnan láthatta valaki, hogy mi
történik itt. A szőke nő nem sokat teketóriázott. Ahogy kiértek, rátámadt a
mesterre. A férfi meglepő fürgeséggel tért ki az ütések elől. Semmi mást
nem csinált, csak elhajolt a támadások sorozatától. Hol szökkent, hol
bukfencezett, de nem hagyta magát sarokba szorítani. Mikor már végleg
beszorult, kezével kivédett pár ütést és rúgást, de hősiesen állta a sarat. A
szőke nő most hirtelen abbahagyta a támadást.
–Rendben van – közölte. – Ha csak fele olyan jól támad, mint ahogy
védekezik, akkor nem lesz baj. Köszönöm! El kell ismernem, hogy
gyorsabb nálam! – és egy kedves mosolyt villantott meg Sándor felé, aztán
ismét elkomolyodott. Az ajtóból bámuló Tihamérhoz ment.
–Örülök, hogy ez az ügy ilyen jól megoldódott. Már attól tartottam, hogy
nekem kell magára vigyáznom a következő hetekben! – Tihamér
megjegyezte magában, hogy ezt egyáltalán nem bánta volna. Amint
lehetősége lesz rá, megszabadul ettől a fickótól. Mégis csak jobb lenne
naphosszat ebben a nőben gyönyörködni, mint ebben a kis emberben. A
hölgy folytatta:
–Azért legyen óvatos! Fekete Barna a mai kudarc után csak még idegesebb
lesz. Alig várja majd, hogy lecsaphasson magára. Ha végleg nem lesz más
megoldás, akkor felfogad valakit és lelövik – ezzel Tihamért egyáltalán
nem nyugtatta meg. Ekkor elővett egy kis készüléket és a férfi kezébe
nyomta.
–Ez egy amolyan csipogó. Ha bajba kerülne, akkor nyomja meg és én tudni
fogom, hogy bajban van. De csak akkor nyomja meg, ha bajban van, érti!
–Nem vagyok ostoba! – szólalt most meg Tihamér némileg felháborodva a
kioktató hangnemtől. – És ha már itt van, kérem áruljon el valamit! Ugye
maguk csinálták azt a ramazurit a vasútállomáson?
A nő tekintete keményen villant. Szigorú arcvonásai csak még szebbé
tették.
–Vannak, akik ostobán használják ki a lehetőségeiket és nem értenek
ahhoz, amit inkognitónak nevezünk. Remélem maga nem ilyen! Attól, hogy
a bizalmunkba avattuk, még nem állta ki teljes mértékkel a három próbát!
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–Miféle három próbát?
–A becsületesség, a tisztesség és a türelem próbáit – közölte a nő. –Ezek
szerint magának még nem mondták el, hogy az elejtett pénztárca és a
kínzás nem volt véletlen! A türelem próbáján azonban megbukott. Ha a
helyzet azt kívánja, úgy káromkodik, mint egy kocsis! Hogy akar így
közénk tartozni?
Tihamér fejét elöntötte a harag. Mégis mit képzel magáról ez a nő?
Addig rendben van, hogy megmentette az életét, de mégsem szép, hogy
ilyen kioktató stílusban beszél vele. Először nem is esett le neki a hallottak
tartalma, csak azt fogta fel, hogy ez a hangnem számára sértő. Aztán
felocsúdott. Szóval a kínzást nem álmodta? De hát ez hogy lehet? Mire
azonban feltette volna a kérdéseit a nő már nem volt sehol. Egy autóba
szállva elhajtott a ház mellől.
Döbbenten bámult utána, s csak arra riadt fel, hogy valaki a vállára teszi
a kezét.
–Jobb lenne, ha bemennénk! – mondta a mester.
Augusztus 8, péntek, Aranyváros 1-es központ
Oszkár második munkanapja talán még gyorsabban telt, mint az első.
Nyolc órától kettőig megállás nélkül dolgoztak. Szinte nem is érzékelték az
idő múlását. A digitális táblán lassan kezdett kirajzolódni az épület. Malter
Károly terveinek azonban a gépészethez kellett igazodnia, ezért többször is
meg kellett várnia, míg Oszkár, Kornél és János végeztek a számításokkal.
Gyorsan és látványosan haladtak. Kornél közben kiment a terepre és egy
analizáló készülék segítségével szelvényeket készített a digitális
tervrajzhoz. Sokat és látványosan haladtak. Most már Oszkár is kezdett
bízni a sikerben.
Hatkor a kosárlabdázás is lement a szokásos csapattal. Oszkár továbbra
is idegennek érezte magát, de már kezdett feloldódni a többiek között. Úgy
érezte, hogy ebben a világban egészen új barátokra lelt. Valahogy Paula
elvesztése most olyan távolinak tűnt, mintha évekkel ezelőtt történt volna.
Furcsállotta, hogy azt, akit úgy érezte, hogy annyira szeret, most ilyen
könnyen elfelejtene valaki más miatt. Melinda jelenléte szinte teljesen
kitörölte a másik szentesi lány emlékét. Oszkár inkább jóleső elégtétellel
gondolt arra, hogy becsapták, s magában némi bosszút, vagy legalábbis
visszavágást is fontolgatott. Már látta lelki szemei előtt, ahogy megáll
Pauláék háza előtt egy luxus kocsiban és onnan integet a lánynak, oldalán
Melindával. Máskor meg inkább csak haragot érzett és megfogadta, hogy
nem találkozik vele soha többet.
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Ezzel szemben itt volt ez a gyönyörű lány, aki minden figyelmét rá
szentelte és tudta, hogy nem tudna csak a barátja lenni. Félt az elutasítástól,
így hát kezdett magába zárkózni. Melindának még nem mesélt Pauláról, s
őt sem kérdezte arról, hogy volt-e vagy van-e valakije. Mégsem hitte, hogy
lenne, hiszen a lány inkább arról mesélt neki, hogy milyen magányosnak
érzi magát itt az állomáson. Most nem tudta, hogyan közeledjen felé úgy,
hogy az ne legyen tolakodó.
–Minden rendben? – kérdezte a lány, mikor meglátta, hogy milyen komor
képpel jön kifelé a kosárpályáról.
–Igen – erőltetett egy mosolyt Oszkár az arcára. – Csak egy kicsit
elfáradtam.
–Megértelek – mosolygott Melinda. – Ma nekem is fárasztó napom volt.
Kint voltam Bendegúzékkal a hármas központ leendő helyén. Elmesélték,
hogy mit hova terveznek. Nagyon klassz lesz! Egy csodás kis falu. Mégsem
hiszem, hogy oda akarok majd költözni. A kettes központ sokkal
modernebbnek tűnik. Képzeld! Bendegúz felesége babát vár.
–Van felesége? – csodálkozott Oszkár.
–Igen. Az volt a furcsa benne, hogy minden rendben van náluk, mégsem
sikerült eddig. Most persze nagyon boldogok. Este meghívtak vacsorára,
pedig szerettem volna, ha kipróbálod az itteni mozit.
–Szívesen kipróbálnám – mondta erre Oszkár, mert titokban remélte, hogy
Melindával töltheti az estét. – És mit nézünk meg?
–Az otthoni számítógépes terminálon lehet választani és javasolni filmeket.
Ha van időd, válassz egyet este! Megígérem, hogy szombat estére nem
tervezek semmi más programot. Mondjuk holnap este fél kilenckor már jó
lenne, mert addigra biztosan végzek itt.
Oszkárnak ettől nagyot dobbant a szíve. Már a tegnapi is randevú volt,
de az, hogy Melindával moziba fognak menni, még jobban fellelkesítette.
Miután elbúcsúztak, repeső szívvel szárnyalt hazafelé. Túláradó
jókedvében vidáman köszönt rá mindenkire. Ám mikor megérkezett
lakásának csöndjébe, hirtelen nagyon magányosnak és bezártnak érezte
magát. Úgy érezte, hogy megfullad itt a föld alatt és szeretne levegőt venni.
Gyors léptekkel indult hát el az 1-es jelzésű lift felé.
Gondolataiba merülve lépett ki a szekrényből. A szoba üres volt.
Odakint még javában sütött a nap. A lenti légkondicionáltság után most
forró, száraz levegő csapta meg az arcát.
Azt várta volna, hogy valamiféle őrségbe ütközik, de nem fogadta senki.
A lenti bezártság érzése egyszeriben megszűnt. Mintha egy súly gördült
volna le a mellkasáról. Furcsa érzés volt.
- 114 -

Kilépett az épületből és egy bozontos fekete kutya szaladt feléje nagy
ugatással. Oszkár megijedt, s ettől szinte mozdulatlanná merevedett.
Máskor is előfordult vele, hogy félelmében tehetetlenséget érzett. Mikor a
kutya a közelébe ért, már éppen segítségért akart kiáltani, ám az állat
lassított, majd végül csak megszagolta a lábát. Farkának csóválása elárulta,
hogy nincs rossz szándékkal.
–Blöki! – hallatszott most egy ismerős férfigang. – Hagyd békén a
vendéget! – a Vak volt az. Az istálló felől érkezett. Vidám, tarka sortban és
rövid ujjú ingben volt, melyet elől nem gombolt be. –Nem számítottam rá,
hogy ilyen hamar találkozunk – mondta. – Itt mindenesetre gyorsabban
zajlanak az események és ezt sosem tudom megszokni.
–Jó napot! – köszöntötte Oszkár. A Vak kezet fogott vele, majd egy kis
liget felé terelte.
–Erre jöjjön! Nyilván egy kis levegő után vágyott, igaz? Sokan nem
szeretik a bezártságnak ezt a formáját, pedig minden csuda dolgot
beépítettek, hogy ezt kiküszöböljék. De jöjjön és élvezze a valódi napfényt
és a szelet. Ezek itt nem aromák, barátom, hanem valódi illatok!
–Igaza van – ment utána a fiú.
–No meg magányos is egy kicsit ugye? Nincsenek itt a megszokott barátai,
nem tudja senkinek elmesélni, ami magával történik, és nem tud senkitől
tanácsot kérni.
–Tanácsot kérni?
–Tele van kérdésekkel barátom! – mondta a Vak, szinte figyelmeztetően.
Mintha csak a lelkébe látna. –Ilyen fiatalon mindenki tele van kérdésekkel.
Választ azonban ritkán kapnak. Talán mert nem is keresik igazán.
–Hogyan kell jól keresni? – szegezte neki a kérdést Oszkár.
–Aki jól keres, az egy emberi fülnek kellemetlen dolgot gyakorol: az
alázatot. Ami végül azt fogja jelenteni, hogy nem is keres. Az igazság
találja meg őt. Az igazság ugyanis csak az alázat fényében látszik. Megint
csak azt kell mondanom, hogy a túlzott akarással van a gond.
Kiléptek a tanya kerítésén és egy facsoport felé vették az irányt.
–Talán nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy igazán csak az tud alázatos
lenni, aki szenved. A többinek nagyon nehéz dolga van. Nem azt mondom,
hogy lehetetlen, csak azt, hogy nehéz.
–És mit gondol? Bennem van elég alázat?
–Pár napja még talán volt – csóválta meg a fejét az öreg. – Mostanra
azonban már kezdi elveszíteni. Ezért mondom mindig, hogy ez a művilág a
vesztébe szalad.
–Maga szerint milyen az igazi világ?
- 115 -

–Az igazi világot ugyanúgy nem látom, ahogy más sem. Nincs rá megfelelő
érzékszervünk. Ezt könnyű belátni, de nehéz elfogadni.
–Miért van az, hogy alig értem, amit mond?
–Mert tele van elképzelésekkel, elvárásokkal és ragaszkodásokkal. Ahogy
egy teli csészébe sem lehet többet önteni, úgy az ön fejébe sem megy be
már semmi. Ki kellene üresednie, ahhoz azonban alázat kellene, ahhoz meg
szenvedés. Meg is fogja kapni hamarosan, csak ne legyen túl türelmetlen! –
erre kuncogott egyet.
–Azt akarja mondani, hogy a jövőbe lát? – Oszkár kételkedett benne, hogy
a Vak tudja, hogy mit beszél. Mégsem zavarta most. Valahogy
szórakoztatónak találta.
–Nem vagyok próféta, csak ismerem az emberi jellemből fakadó
törvényszerűségeket – ellenkezett a Vak.
–És ebből arra következtet, hogy szenvedni fogok?
–Ez törvényszerű – bólintott a férfi, miközben leült a ligetben elhelyezett
kis padra. Oszkár mellé ült, Blöki pedig a lábuk elé telepedett és a szélben
táncoló levelek árnyékát figyelte.
–Tegyük fel, hogy valamit, vagy valakit meg akar szerezni magának.
Lépéseket tesz annak érdekében, hogy birtokolja. Mikor pedig megszerzi,
félni kezd attól, hogy elveszíti. Ebből élnek a biztonsági őrök – ezen aztán
kuncogott egy jót, aztán folytatta: – Minél nagyobb vagyona van valakinek,
annál nagyobb apparátusra van szüksége ahhoz, hogy meg tudja tartani.
–Ebben igaza van – mondta Oszkár. – Amibe belecsöppentem, az viszont
nem a birtoklásról szól!
–Nem? – csodálkozott a Vak.
–Persze, hogy nem! Hiszen itt mindent megkaphatok, amit akarok, tehát
nem kell ragaszkodnom semmihez, amim van.
Az idős férfi erre felnevetett, majd megcsóválta a fejét:
–És mondja csak! És mi van a másik ember akaratának a birtoklásával?
Hány embert tenne el láb alól, hogy megvédje ezt a kis világot, amibe
belecsöppent? Hány ember életét érné ez meg önnek? Gondolkodjon el
ezen! Legyen szabad ettől a világtól! A többieknek is ezt szajkózom. El fog
jönni az idő, amikor az irigyek el akarják majd venni. A türelmetlenség lesz
a vesztünk. Ezért tartottam olyan fontosnak ezt a próbát. Lássa be, hogy
maga is türelmetlen! Az óra már ketyeg és a visszaszámlálás hamarosan
elkezdődik. Minél tökéletesebbnek látszik a rendszer, annál nagyobb
bizonyossággal és annál gyorsabban omlik össze. A boldogság csak akkor
lesz az öné, ha elengedi azt, amit eddig meg akart ragadni! Legyen az a
dolog, ami fontos önnek ember, tárgy, vagy eszme. Engedje el és máris
szabad lesz!
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Oszkár nem felelt. Csöndben ültek tovább a fák lombja alatt. Élvezték a
meleg szél simogatását az arcukon, s gondolataikba merültek. Most
valahogy nem zavarta Oszkárt a hőség. Talán, mert már nem tűzött olyan
erősen a nap ezen a délutáni órán, vagy csak azért, mert a fák árnyékában
voltak és enyhe szellő lengedezett. Percekig csak a levelek suhogása és a
madarak éneke hallatszott.
–Ön nem lenne mérges, ha megszűnne mindez? – kérdezte most a fiú.
–Mérges? – csodálkozott a Vak. – Az nem lennék. Szomorú. Az igen. Ám
az igazság újra szabaddá tenne, a szabadság pedig boldoggá. Ilyen
egyszerű. A harag a ragaszkodásból táplálkozik és nem ismeri sem az
igazságot, sem a szabadságot. Ezért mondom, hogy engedje el, mert
különben eljön a harag napja és a világ halottá válik maga körül. Éppen a
harag az, ami ezt a technikai csodát gyilkos eszközzé teheti bárkinek a
kezében.
–És a három próba? – vetette ellen a fiú.
–A három próba csak késlelteti az időzítő szerkezetet. A három próbából én
csak kettőt javasoltam. Azért, hogy legalább becsületes és türelmes
emberekkel vegyük magunkat körül. A többi már szerencse kérdése. Akik
itt vannak, mind szándékosan lettek kiválasztva valamilyen állásra. Nagyon
kevés a kivétel. A megbízhatóság próbáját azonban nem én javasoltam, a
tanács mégis elfogadta. Fontos is, hogy ne hallgassanak rám mindig.
Maguk jó emberek, tele jó szándékkal. Ám azt mondják, a pokolra vezető
út is jó szándékkal van kikövezve.
–Akkor talán jobb lenne elpusztítani, mielőtt baj lesz – gondolkodott
hangosan Oszkár.
–Nem! Nem! Nem! – fakadt ki most a Vak. – Bocsássa meg, hogy
elvesztettem a türelmemet, de hadd mondjam ki: ez ugyanolyan ostobaság
lenne, mint bárki számára hozzáférhetővé tenni! De nem szeretném terhelni
ezekkel a gondolatokkal. Egyet kell csak megjegyeznie. Ha nem engedi el a
dolgokat maga körül, akkor lehet, hogy ön indítja majd be a
robbanószerkezetet. Ez azonban mindannyiunkra érvényes itt. Bárcsak
megértenék, amit beszélek! A kanóc meggyújtását nem tudjuk elkerülni. A
kérdés csak az, hogy ki és mikor teszi meg. Én szemmel tartom önöket,
hogy megelőzzem. Kérdés, hogy sikerül-e.
Augusztus 9, Péntek, Szeged
Tihamér ugyanezt a napot verejtékben úszva kezdte az ágyában. Szinte
alig aludt egész éjjel valamit. Rémálmok és félelmek gyötörték. Testőre
bezzeg úgy aludta az igazak álmát, mint bármelyik rendes mormota.
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Miután letusolta magát és töprengett egy darabig az épen maradt
foteljében, elhatározásra jutott. Nem fog ölbe tett kézzel várni, hanem ő
megy a dolgok elébe. Inkább fejjel megy a falnak, de nem fogja rettegésben
tölteni a napjait. Itt az idő, hogy leszámoljon Fekete Barnával.
A kérdés csak az volt, hogy hogyan tegye mindezt. Bízott az új
testőrében, de nyugodtabb lett volna, ha az a szőke nő is itt van. Már tudta,
hogy mire képesek ezek az emberek a karjukra szerelt kis készülék
segítségével. A szentesi maffiát csak úgy lehetne leállítani, ha egyszer és
mindenkorra tisztáznák az erőviszonyokat.
–Na mi van? – kérdezte most Sándor, aki a nappaliban levő kanapén
töltötte az éjszakát, s csak résnyire nyitotta ki a szemeit. –Úgy néz ki, mint
akit megkínoztak!
Tihamér fejében ekkor világosság gyulladt.
Sasszem ügynök bosszúsan jelent meg a csipogó hívására, miután pár
perccel nyolc után az újságíró elővette és megnyomta a vészhívót.
–Jöjjön be! – invitálta Tihamér.
–Világosan megmondtam, hogy csak vészhelyzetben hívjon – mondta
szigorúan a nő. Tihamér végigfuttatta tekintetét a hölgy karcsú alakján, s
megállapította, hogy már azért is érdemes volt elhívnia, hogy láthassa.
–Szeretném, ha lezárnánk ezt a dolgot. Szükségem lenne a segítségére!
–Ezt a dolgot nem tudjuk lezárni! – vetette ellen a nő. – Mi arra vagyunk
berendezkedve, hogy védekezzünk!
–Már pedig én nem vagyok hajlandó minden pillanatban rettegni attól,
hogy ki és mikor fog rám egy távcsöves puskát. Akkor már inkább itt és
most lőjenek le! – mondta Tihamér szinte kiabálva a felindultságtól.
–És mit akar csinálni? – kérdezte a nő továbbra is nyugodt hangnemben. –
Megtámadja a maffiát a nyakkendőjével? Vagy éppen ráuszítja ezt a karate
mestert? Fekete Barna háza kamerákkal, riasztókkal és testőrökkel úgy el
van látva, mint a Nemzeti Múzeum. Gondolja, hogy csak úgy besétál oda és
leordítja fejét?
–Én nem, de maguk igen. Maguk meg tudják csinálni! – szegezte neki a
tényeket, majd megpróbálta érvekkel is alátámasztani. – Kibírtam a kínzást
anélkül, hogy köptem volna, ugye?
–Igen – válaszolta Sasszem ügynök. Nem értette, hogy mire akar
kilyukadni a férfi.
–Az egészet a maguk emberei rendezték igaz? Csak megrendezett színjáték
volt ugye?
–Igen. De ne higgye, hogy emiatt rám kell neheztelnie! A próbának sokkal
nagyobb jelentősége van, mintsem gondolná.
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–Hát remélem is, mert be kell vallanom, rendesen tele volt a gatyám. Akkor
arra kérem, hogy egy apró szívességben legyen a segítségemre! Az önök
technikai tudása minden bizonnyal a segítségemre lesz. Gondolom önöknek
is jó, ha erre a fickóra nem lesz többet gondjuk.
Augusztus 10, szombat, Szentes
Fekete Barna háza a város szélén volt. Már amennyiben ezt az épületet
szabad egyáltalán háznak nevezni. Talán inkább egy kisebb kastély
benyomását keltette. Kicsit távolabb a többi épülettől, magas kőkerítéssel
körülvéve helyezkedett el. Kertjében természetesen az újgazdagokra
jellemző úszómedencével, melynek fenntartása egy külön embert kívánt.
A szentesi maffia fiatal vezetője ezt a luxust mégis megengedhette
magának. A házat folyamatosan két biztonsági őr felügyelte, akik egyben a
férfi pénzbehajtói is voltak. Így egyben a saját fizetésüket is
megkereshették. Természetesen nem csak ketten voltak, hanem hatan.
Beosztásuk azonban általában nyolc-nyolc órára szólt.
Most éppen Giga és Bivaly volt az ügyeletes. Unalmas munka volt. A
biztonsági kamerákat kellett figyelniük, melyekből nyolc volt elhelyezve az
épület különböző pontjain. Négy a falakat, az első és hátsó kijáratot
figyelte, míg a többi a ház belső részét.
A táj puszta volt. Csak az úton látszott néhány elsuhanó autó, de a kapu
előtt nem volt senki. A Főnök két monokiniző lánnyal úszkált, a hőség
ellenére felmelegített vizű medencében. Giga egy darabig gyönyörködött a
lányokban, aztán kényelmesen hanyatt dőlt a széken és egy Superman
képregénybe merült. Ekkor a négyes kamerán elment a kép. Aztán a
kettesen és sorban a többin is. Csak a belső kamerák működtek tovább. A
Főnök nyugodtan lubickolt a két lány társaságában.
–Mi a fene? – morogta a mellette lustálkodó Bivalynak. – Mi van a
kamerákkal? Elment a kép!
–Biztos valami zárlat van a rendszerben – motyogta a másik, aki sehogy
sem akart felkelni a kényelmes fotelből, melyben már majdnem sikerült
elszundítania. A kaput ekkor megdöngették. Olyan erővel, hogy a
megfigyelő szobában is jól hallatszott.
Giga és Bivaly felpattant. Felcsatolták fegyvereiket és futva
megindultak a kapu felé, miközben Bivaly a kezében levő adóvevőbe
üvöltötte:
–Gáz van! Riadó! Valaki be akar jönni a kapun! – az üzenet egyértelműen a
pihenőn levő testőröknek szólt.
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Mire előrohantak mind a ketten, a kapu reccsenve beszakadt. Olyan
hangos dördüléssel dőlt le, hogy még a Főnök is fejvesztve hagyta ott a
medencét. Egy góliát méretű ember rontott be rajta. Giga és Bivaly
elkerekedett szemmel bámulták: Vasöklű Vili volt az. Szokatlanul jól
nézett ki, de a szemei tűzben égtek. Giga előrántotta a fegyverét és ráfogta,
majd a mögötte jövő Bivaly is fegyvert ragadott.
–Egy lépést sem tovább, vagy lövök! – ordította.
Vili mögött azonban egy csinos barna nő lépett át a kapu maradványain
és kezével a fegyverek felé intett. Mindkét pisztoly felizzott, majd szétfolyt
a rémült testőrök kezében. Hiába kerültek elő még ketten, nyomukban a
fürdőruhás Főnökkel és a sikítozó lányokkal, Vilit már nem lehetett
megállítani. Giga és Bivaly zsákként terült szét a bokrok között.
Egy-egy ütés után a testőrök sorban nyúltak el a fűben. Vili öklét nem
lehetett megállítani. A Főnök kénytelen volt megfutamodni, úgy, ahogy
volt: fürdőruhában. Rohanni kezdett a hátsó kijárat felé. Mit sem törődött a
nyomában lemaradó két sikoltozó lánnyal. Az életét akarta menteni.
A hátsó bejáraton azonban éppen két férfi lépett be, mintha csak kulcsuk
lett volna. Egy magas, ismerős alak és egy alacsony, szinte törpe méretű
férfi.
–Félre az utamból! – ordította a Főnök. Az apró ember azonban előre
lendült. Egy jól irányzott mozdulattal gyomorszájon vágta a menekülő
Barnát, aki ettől megállt és összegörnyedt. Végül a következő mozdulattal
ártalmatlanná is tette. A Főnök ugyanúgy kiterítve feküdt a füvön, ahogy az
őrség többi tagja. A sikoltozó lányok közben a házba menekültek.
Vili lépett a hátsó kapun érkezőkhöz. Az arca elégedettséget tükrözött.
Adrienn szorosan a nyomában volt, fegyveres veszély azonban már nem
fenyegetett.
–Szép munka! – mondta Tihamér szinte nevetve.
–Jó bunyó volt – konstatálta Vili és átölelte a hozzá simuló lányt. Sasszem
ügynök ekkor érkezett meg a hátsó bejáraton.
–Akkor elbeszélgetünk egy kicsit a jómadárral! – megvető tekintetét a
Főnökre szegezte.
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II. Rész
VISSZASZÁMLÁLÁS
Augusztus 10, szombat, Aranyváros – 1-es központ
Este negyed kilenc volt, mikor Oszkár elindult a mozi felé. Még délután
sikerült a Vaktól szereznie egy piros rózsát. A belső bolthálózat ugyanis
virágot nem volt képes szállítani, azaz virág nem volt a vásárlólistán. Úgy
látszott, hogy ebben a földalatti mű világban semmi sem volt igazi. A
folyosó most kihalt volt. Úgy látszik, az itt lakók most a szombat délutáni
pihenőjüket töltötték és ráadásul a rendszer azt jelezte, hogy rajtuk kívül
éppen senki sem akart moziba menni.
Ahogy a lifthez közeledett, egy furcsa, imbolygó alak jött vele szemben.
Valahonnan a fölső szintek valamelyikéről érkezhetett. Az egyik kezében
egy borosüveg volt. Oszkár most ismerte fel: Malter Károly volt az. A férfi
most éppen a falnak támaszkodott, megnyomva az ott levő digitális kijelzők
egyikét.
–Miben segíthetek? – hallatszott a gépies női hang.
–Valami töményebbet szeretnék – felelte erre Károly bizonytalanul. A
hangja kicsit rekedtes volt. Oszkár odasietett hozzá és közben megnyomta a
képernyőn a „Kilépés” feliratot.
–Mi történt? – kérdezte a mérnöktől.
–Mi történt volna? – kérdezett vissza a másik. Oszkár alig bírta megtartani.
–Honnan szerezte ezt az üveget? – kérdezte tőle a fiú. A központba ugyanis
tilos volt alkoholt fogyasztani. A megrendelőrendszer sem engedte semmi
ilyesminek a beszerzését.
–Csempészáru – közölte vidáman Károly. Oszkár pedig azon gondolkodott,
hogy most mit tegyen. Úgy gondolta, hogy nem szerencsés, ha férfit ebben
az állapotban hazaviszi. Gondolt egyet és cPodján felhívta Melindát.
–Szia! Mindjárt ott vagyok! – közölte a lány, aki nyilván abban a
hiszemben volt, hogy Oszkár a mozi előtt várja.
–Szia! Van egy kis gondom! Ide tudnál jönni hozzám? Kint vagyok a
folyosón.
–Jövök – mondta erre Melinda és kikapcsolta a készüléket. Oszkár
megpróbálta felegyenesíteni Károlyt, miközben látta, hogy két ember
feléjük közeledik. Mivel nem szerette volna, ha a munkatársa lebukik,
elvette tőle az üveget és beszorította a derékszíja alá. A mérnököt pedig
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átkarolta és megpróbálta a liftek felé támogatni, ahonnan Melinda érkezését
várta. Ennek ellenére a két férfi utolérte őket.
–Valami baj van? – kérdezte az egyik. Oszkár már látta őket, de nem tudta,
hogy kicsodák.
–Semmi gond – felelte Oszkár. Nem érzi jól magát, de már jön a segítség.
–Akkor jó – válaszolta az ember, majd tovább mentek. Szerencsére úgy
tűnt, hogy sietős a dolguk. Melinda ekkor lépett ki a liftből. Ráköszönt a
két férfira, majd Oszkárékhoz sietett.
–Mi történt? – kérdezte, miközben aggódva nézte a sápadt Károlyt.
–Berúgott – közölte szárazon Oszkár.
–Itt? De hát hogyan? – csodálkozott a lány. – Ide nem is lehet alkoholt
behozni.
–Mégis látod, hogy behozta. Most mit csináljunk vele. Szerintem ne vigyük
haza, mert a felesége biztosan nagyon kiakadna tőle.
–Vigyük fel a Vakhoz – javasolta most a lány. – Egy kis friss levegő jót fog
tenni neki.
–Jó ötlet – mondta Oszkár és a szédelgő férfit az egyes lift felé támogatta.
–Hová megyünk? – kérdezte a mérnök, miután beszálltak a liftbe.
–Levegőzünk egy kicsit – közölte vele Melinda.
–És hol az üvegem?
–Arra ma már nem lesz szükséged – csitította Oszkár, azután a lányhoz
fordult.
–Hogyhogy a belső ellenőrző rendszer nem buktatta le?
–Milyen belső ellenőrző rendszer? – kérdezett vissza Melinda.
–Hát a kamerák, vagy szenzorok, vagy érzékelők, vagy amit akarsz.
–Csak a ki és belépő pontokon vannak ilyen szenzorok – mondta Melinda.
Azok is csak azért, nehogy valaki idegen behatoljon.
–Ezek szerint, amikor kilépünk a Vakhoz, a szenzor érzékelni fogja a bort –
ekkor előhúzta a nadrágjából.
–A fenébe! – szörnyülködött Melinda. – Amint kilépünk, le fogunk bukni.
–Akkor meg kellene szabadulnunk az üvegtől.
–De hova tegyük? Várj csak! Van egy ötletem! – hirtelen mozdulattal
megnyomta a hatos gombot. – A Homár étterem! Az egyetlen hely,
ahonnan ezt beszerezhette! Megpróbálom visszacsempészni, te pedig vidd
fel a 0-dik szintre. Fönt találkozunk!
–De hát hogyan jutott be oda? Úgy értem mindenki csak a bioszenzorok
által…
–Ne feledd, hogy ő az építészmérnök. Mindenhova bejárása van.
–De akkor te hogyan jutsz be?
–Igazad van! Szükségem lesz rá! Velem kell jönnötök!
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Hamarosan megálltak hát a hatos szinten. Melinda kikémlelt, majd
miután megállapították, hogy ilyenkor nincs itt senki, elindultak.
–És nincs olyan rendszer, amelyik nyomon követi, hogy ki merre jár? –
kérdezte most Oszkár. Úgy értem a chipjeink jelzik, hogy itt vagyunk,
azután jelzik, hogy bementünk az étterembe.
–Kinek jelzik? – kérdezte Melinda.
–Gondolom, van valaki, aki figyeli, hogy ki, merre mászkál.
–Ez nem a „Nagy testvér” című műsor! – ellenkezett Melinda. – Nem
figyelnek minket állandóan!
–Honnan tudod? A technikájuk megvan hozzá.
–Ne feledd, hogy elég régen vagyok már itt – ellenkezett a lány. – Másrészt
jóban vagyok Serény Bendegúzzal, aki a tanács egyik tagja. Mindent tudok,
ami itt folyik. – Oszkár erről nem volt egészen meggyőződve, de nem
vitatkozott tovább. Szíve a torkában dobogott az izgalomtól. Meg volt
győződve róla, hogy nem szabadna itt lenniük egy félig öntudatlan férfival
ezen a késői órán.
Megérkeztek az étteremhez, ami ugyan zárva volt, ám a bioszenzorok
érzékelték Károly jelenlétét és a bejárati ajtó minden további nélkül kitárult
előttük. Melinda azonban megtorpant a bejáratnál.
–De ostoba vagyok! – csapott a homlokára. Kivette Oszkár kezéből az
üveget és a közeli falhoz sietett. Itt egy beépített szemétledobó volt.
Egyszerűen bedobta az üveget, majd mosolyogva a két férfihoz ment. –
Kicsit túlkomplikáltuk a dolgot! Elfelejtettem, hogy minden folyosón
vannak ilyen szemétledobók. Itt kuka nincs, de a szemetet így gyűjtik,
mielőtt átalakítanák az áruelosztóban.
Oszkár láthatóan megkönnyebbült.
–Ez valóban egyszerűbb megoldás. Olyan érzésem volt, hogy betörünk
valahova.
A szekrény kinyílt és Károlyt kicsit nógatni kellett, hogy kilépjen a
szobába.
–Nocsak! – hallották a Vak hangját. A férfi éppen a szobában ücsörgött és
valami könyvet olvasott egy gyertya kétes fényénél.
–Jó estét! – köszöntötte Oszkár, aki csodálkozva kérdezte: - Itt nincs
világítás?
–Csak ez a kis gyertyám van – közölte a Vak. – Mi történt Károllyal?
–Elázott egy kicsit – felelte erre Melinda. – Gondoltuk kihozzuk a friss
levegőre.
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–Hát akkor jöjjenek! – mondta a Vak és kinyitotta előttük a bejárati ajtót. –
Éppen az előbb jegyeztem meg, hogy megkezdődött a visszaszámlálás. Úgy
látszik, hogy a gyanúm beigazolódni látszott.
–Megkezdődött a visszaszámlálás? – Oszkár egy pillanatra még Károlynál
is sápadtabbnak tűnt. Közben elhelyezték a férfit a kertben levő padon.
Blöki is megjelent a sötétből, de nem ugatott rájuk, csupán odatelepedett a
lábuk elé.
–Minden jel arra utal – folytatta a Vak. Most mondjuk úgy, hogy tíznél
vagyunk. Amikor azt mondom, hogy „egy”, akkor futva meneküljenek
innen!
–Mennyi időnk van? – kérdezte Melinda, aki szintén nem vette félvállról a
Vak kijelentését.
–Egy hét, vagy talán fél év – rántotta meg a vállát az idős férfi. Ki tudja?
–De hát akkor miért ijesztget? – korholta Oszkár. – A frászt hozta rám!
–A visszaszámlálás akkor kezdődik meg, ha a folyamat nem megfordítható
– közölte a Vak.
–De hát mi történt? – kérdezte most Melinda.
–Az embereink eddig csak védekeztek és megpróbálták titokban tartani
Aranyváros létezését. Ma azonban átléptek egy határt: kezükbe vették a
kezdeményezést és megelőzés gyanánt támadásba lendültek. Tudtam, hogy
amikor ez a pont bekövetkezik, már nincs sok időnk vissza.
–A professzor tud erről?
–Az egész tanács tud erről. Csak éppen nem hiszik el. Az emberek ugyanis
nem szeretik a bizonytalanságot. Biztonságban akarják magukat tudni.
Akarnak. És itt van a baj. Amikor több az akarás, mint az engedés.
Onnantól jönnek a súlyos problémák. Ugyan mi lett volna, ha Krisztus
elkezd akarni a kereszten? Reményünk sem lenne az üdvösségre. Pedig ha
valamikor is akarhatott volna, akkor ott volt az idő.
–De hát ő is gyógyította a betegeket – mondta Melinda. – Úgy értem, hogy
meg akarta, hogy gyógyuljanak. Anélkül nem gyógyultak volna meg.
–Nagyon jó a gondolat! – bólintott a Vak. – Csakhogy ő nem a saját
érdekében akart. Nagy különbség!
Augusztus 10, szombat, Szeged
A szentesi maffia vezetője egy sötét szobában tért magához. Az előtte
levő asztalon egy lámpa égett, de a fényétől nem tudta kivenni, hogy ki ül
mögötte. Érezte, hogy kezei meg vannak kötve a háta mögött.
–Hol vagyok? – nyögte. A lámpa mögött ekkor már kezdett neki derengeni
egy kegyetlen, sebhelyes arc. A férfi nem szólt egy szót sem, csak a szeme
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villant a Barna háta mögött álló szőke óriás felé. Hans pedig minden
késedelem nélkül lendítette a kezét.
–Itt csak én kérdezhetek – közölte a hideg hang, miután az áldozat
székestül elterült a földön és keményen beütötte a fejét a padlóba. Hans egy
mozdulattal ismét talpra ráncigálta. A vérző orrú Barna szájából csak
valami halk nyüszítő hang jött ki. Alatta tócsába gyűlt a vizelet.
Augusztus 10, szombat, Aranyváros – 1-es központ
Míg a Vak megpróbálta kijózanítani Károlyt, Melindát és Oszkárt pedig
elküldte, hogy sétáljanak egyet a csillagfényes éjszakában. Csak Blöki és
néhány mindenre elszánt szúnyog követte őket. Oszkár megfogta a lány
kezét, aki nem ellenkezett. Így kézen fogva, szótlanul mentek egy darabig.
Melinda felsóhajtott, miközben a csillagokat nézte.
–Milyen csodálatos itt kint! Jobban örülök, mintha moziba mentünk volna.
–Én is – felelte Oszkár. Megálltak és egymás felé fordultak. Szemükben ott
tükröződött a csillagfényes éjszakai égbolt. A fiú most tapasztalta meg,
hogy milyen az, amikor megáll az idő és az ember azt szeretné, ha soha
többet el sem indulna. Ha a pillanat örökké tartana. Ekkor a világ minden
dolga megszűnt körülötte: a múlt, a jövő és a környező világ is. Csak az a
két gyönyörű szem és a hozzá tartozó Lány. Szavaknak itt nem volt helye.
Ajkaik némán forrtak össze, hogy szabad utat adjanak a szerelemnek.
Nem látták, hogy a Vak mosolyogva néz feléjük a távolból.
Körvonalukat tisztán kivehette a hold fényénél.
–Látod Uram, már ezért megérte ez az egész nagy hercehurca ezzel a
várossal. Ha csak annyit értünk el, hogy ezek ketten egymásba szeressenek,
már megérte. De tudom, hogy ennél még messzebbre is eljutunk – azután
tekintetét ismét visszafordította Károly felé. Becsukta a szemeit és tovább
imádkozott.
Augusztus 11, vasárnap, Szeged
Csöngettek. Tihamér kábán kászálódott elő az ágyából, bár nem volt
már reggel. Végre egyedül volt és már a küzdősport mester sem volt
körülötte. Azt remélte, hogy most nyugodtan kipihenheti magát, de ismét
felzavarták. Az ajtóban Aladár állt.
–Mi van? Mit csinálsz itt ilyen korán? – kérdezte a rendőrtől.
–Korán? – kérdezett vissza az őrnagy. – Kilenc óra múlt. Ilyenkor már nem
szoktál aludni.
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–Vasárnap van, az ég áldjon meg – ellenkezett Tihamér és beleszédült a
legközelebbi fotelba. A lakása immár kicsit rendezettebb képet mutatott,
mint két nappal ezelőtt. Aladár nem zavartatta magát. Letelepedett a másik
fotelba és belekezdett:
–Fekete Barna egy órával ezelőtt elhagyta az országot, úgyhogy most már
nyugodt lehetsz.
–Naná, hogy elhagyta. Ezt én találtam ki – felelte egy jókora ásítás után az
újságíró.
–Hogyhogy te találtad ki?
–Úgy értem, én segítettem rábeszélni a dologra.
–Szóval te tudtál erről? És tényleg, hol a testőröd?
–Tegnap elküldtem. Már nincs rá szükségem. Lerendeztem az ügyet.
–Jobb, ha nem tudok róla?
–Asszem jobb – nyögte Tihamér, majd összeszedte magát és
feltápászkodott. – Iszom egy kávét. Kérsz?
–Kösz nem, már túl vagyok rajta – felelte Aladár.
–Ezért igazán kár volt felébresztened.
–Ha beavattál volna a dolgaidba, akkor nem strapáltam volna magam –a
rendőr kezdett immár bosszús lenni. Tihamér érezte, hogy abba kell
hagynia a reggeli siránkozást, ezért hozzáfűzte:
–Bocs, igazad van. Kifáradtam az előző pár napban.
–Van még más hírem is – Aladár követte barátját a konyhába és leült az
asztal melletti székre.
–Történt valami érdekes? – Tihamér a kávéfőzővel bajlódott közben. Úgy
tűnt lassan lesz is valami az italból.
–Tegnapelőtt találtak egy érdekes hullát. Egy hajléktalan férfi volt az
áldozat.
–Eddig uncsi – közölte az újságíró, miközben felfogta egy csészébe a
kifolyó kávét.
–A végén nem lesz uncsi, majd meglátod. Szóval már az gyanús volt, hogy
a fickó körül minden csupa vér volt, de nem volt rajta seb. Éppen ezért
elvittük a halottkémhez, aki megállapította, hogy a fickónak kivették az
egyik veséjét.
–Nem csodálom, hogy belehalt – Tihamér lassan kortyolgatta a forró italt.
–Nem ebbe halt bele. Már előbb meghalt állítólag.
–Egyébként hogy vették ki a veséjét, ha nem volt rajta seb? A végbelén
keresztül?
–Ezt majd holnap a halottkém elmeséli. Reggel tízre megbeszéltem vele a
randevút. – Tihamér közben elkezdett gondolkodni. Volt valami, amitől
ezen a héten már másodszor lett libabőrös. A lelkesedés, ami egy pillanatra
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eltöltötte, most a gyanú árnyékával együtt illant el. – Remélem jó cikket
tudsz írni belőle. Rám férne egy kis zsebpénz.
–Hát ez már tényleg nem uncsi – jegyezte meg. – A zsebpénzt meg majd
meglátjuk a halottkém után. Már ideje is volt, hogy előrukkolj valamivel –
próbált lelkesedést mutatni az újságíró.
–Este elmehetnénk bowlingozni – mondta most Aladár.
–Jó ötlet – az újságíró most kifejezetten örült, hogy a beszélgetés más
irányba terelődött. – Hétkor a Plázában?
–Ahogy szoktuk – felelte a barátja.
Augusztus 11, vasárnap, Szentes
A templomban sem volt hideg, de ahogy Oszkár kilépett a napsütésbe,
már kezdett is izzadni. Előző nap úgy döntött, hogy Melindával együtt
csatlakozik a templomba járók kis csapatához. Lassan elindultak a Liget
felé, ahol a földalatti vasúthoz volt a lejárat.
Itt volt Fábián professzor, a Vak, a Homár család és ők ketten. Nem túl
nagy létszám Aranyváros összes lakójához képest. Mindannyian rövid ujjú
ruhában voltak, kivéve a Vakot. Az öreg úgy tűnt, hogy ismét hozta a
formáját. Levette végre a tarka ruháját és szalmakalapját, ám most a
rekkenő hőségben öltönyben és nyakkendőben jelent meg. Oszkár először
meg sem akarta ismerni. Ez persze nem lett volna gond a légkondicionált
Aranyvárosban, ám itt kint, a rekkenő hőségben legalább olyan furcsa
látvány volt, mint a modern épületben a tarka ruha.
–Hogy bírja elviselni ezt a ruhát ebben a hőségben? – kérdezte Oszkár
Melindától, ám úgy tűnik a Vak hallása még nagyon is jó volt, mert a
kérdésre ő válaszolt.
–Számomra ez ugyanúgy a vasárnapi szertartás része, mint a mise. Először
a szívemet öltöztetem ünneplőbe, azután kívülről is megpróbálom
ugyanezt.
–Én nem igazán tudtam azonosulni ezzel. Olyan idegen nekem ez az egész
– mondta erre a fiú kicsit szabadkozva is, hogy ő csak sortban és pólóban
volt.
–Ha az emberek tudnák, hogy mi az igazság, minden nap itt állnának, hogy
minél előbb bejuthassanak az Úr elé.
–Miért? Mi az igazság? – kérdezte most a Professzor. – Eddig úgy tudtam,
hogy erre a kérdésre nincs jó válasz.
–Nincs is – mondta erre a Vak. – Csak egy kis szeletkét árulok el. Ha
ehetnél az örök élet fájából, megtennéd?
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–Úgy érted, ahogy Ádám és Éva evett a tudás fájáról – kérdezte Fábián
Professzor.
–Valahogy úgy, csakhogy ez nem lenne bűn.
–Hát persze, hogy ennék.
–Na akkor nem értem, hogy az előbb miért nem áldoztál? – nevetett erre a
Vak. – Te sem tudod, hogy Jézus az örök élet fájának gyümölcse. Meg
persze más sem tudja. Ha tudnák az emberek, nem férnénk be a templomba.
–Ezt nem igazán értem – mondta most Homár András, aki a feleségével
kicsit lemaradt, mert egy régi ismerősükkel találkoztak.
–Na itt van! – mondta erre a Vak. – Ő meg áldozott, de mégsem érti. Akkor
én meg minek magyarázom? Jézus az út, az igazság és az élet. Az örök élet.
Ő az örök élet fájának gyümölcse. Ezért mondta az apostoloknak, hogy
egyék az ő testét és igyák az ő vérét. Az ütődött rómaiak meg éppen ezért
hitték, hogy embert esznek. Ők sem értették.
–Így már világos – mondta a Professzor, de Homár András homlokán még
az értetlenség ránci gyűrődtek. Többet azonban nem kérdezett, mert nem
akart ostobának látszani.
Melinda, aki eddig Oszkár kezét fogva csak hallgatta őket, most
megjegyezte:
–A sportnyilvántartás szerint tegnap lett meg a száznegyvennegyedik
lakónk.
–Így van – a Professzor elégedettnek tűnt. – Mégis van még hely bőven.
–Akár csak a paradicsomban, meg a pokolban – vetette közbe a Vak. – Na
szóval akkor már kilencnél vagyunk.
–Micsoda, Miért? – kérdezték most egyszerre többen is, mert pontosan
tudták, hogy a kilences szám mit jelent.
–Mert én hiszek a számmisztikában – közölte a Vak. – ez amolyan jel. A
száznegyvennégy az tizenkettőször tizenkettő.
–Na és? – kérdezte Oszkár.
–Hát ezt már végképp nem tudom elmagyarázni – csóválta meg a fejét a
Vak. – közben beértek a Liget árnyékot adó fái közé. – A tizenkettő az
szent szám. A teljesség száma. Ezért volt tizenkettő az apostolokból is. A
tizenkétszer tizenkettő a teljesség teljessége. A dolog érdekessége, hogy
nem akkor lett kilenc, amikor ezt megtudtam, hanem akkor, amikor a
száznegyvennegyedik embert felvettük. Lehet, hogy most már nyolcnál
tartunk, csak bizonyos információk még nincsenek a birtokunkban.
Legyetek készen, mert lehet, hogy akkor, amikor azt mondom hogy egy, a
kanóc már tövig égett!
Augusztus 12, hétfő, Szeged
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Aladár és Tihamér a Szegedi Megyei kórház alagsora felé baktattak. A
gyéren megvilágított folyosóra egy kis szobából szűrődött ki erősebb fény.
Egy magas, kopaszodó orvos várt rájuk.
–Szike Sándor, a halottkém – mutatta be Aladár. – Ő pedig az újságíró
barátom, Sas Tihamér, aki bukik a különleges esetekre.
–Hát ez valóban különleges eset, bár nem hinném, hogy újságban le lehetne
közölni. Foglaljanak helyet! – mutatott a szobában levő pamlagra, ahol
valószínűleg néha aludni is szoktak. Maga a helység kicsi volt, némileg
rendetlen és könyvekkel, iratokkal zsúfolt. Szike Sándor fürkésző
tekintettel mérte végig őket, mielőtt belekezdett volna a mondandójába:
–Szóval négy napja, azaz pénteken hoztak be egy hontalan férfit, hogy
boncoljam fel, mert nem tudták, hogy miben halt meg. Bizonyos jelek
ugyanis gyilkosságra utaltak, de a férfin nem volt semmi külsérelmi nyom.
A halott körül rengeteg vért találtak, de semmi seb nem volt rajta. A
vizsgálataink szerint a vér az áldozattól származott. Mikor felnyitottam az
áldozatot, meg kellett állapítanom, hogy nem sokkal a halál beállta után
kivették az egyik veséjét. Ez ugyebár lehetetlen úgy, hogy külső sérülésnek
semmi nyoma ne legyen. Az eset tehát megmagyarázhatatlan.
–Ez okozta a halálát? – kérdezte Tihamér, akinek tekintete most a nemrég
begyógyult horzsolására siklott. A gyanúja, amin eddig is rágódott, egyre
erősebb lett.
–Nem. És ez a második furcsaság az esetben. A halált a nyaki erek
beszűkülése okozta. Mintha csak az összes nyaki verőér simaizomzata
egyszerre húzódott volna össze. Az agy innentől nem kapott elég vért és az
áldozat meghalt.
–Van olyan méreg, ami ilyen tüneteket okozhat? – tette fel most a kérdést
Aladár.
–Tudomásom szerint nincs. Minden mérget azonban valószínűleg én sem
ismerek. Lehetnek trópusi eredetű mérgek, amik okozhatnak simaizom
összehúzódást, ám annak, hogy ezt csak a nyaki erek esetében fejtsék ki,
semmi valószínűségét nem láthatom. Ez az eset a tudomány mai állása
szerint megmagyarázhatatlan.
–A vesét nem roncsolhatták el injekcióval? – gondolkodott hangosan
Tihamér.
–Nézzék! A test sok részébe ma már egészen távolról be tudunk jutni az
ereken keresztül. Azt azonban, hogy ilyen módon egy egész vesét
eltávolítsunk, teljesen lehetetlennek tartom. Minden jel arra mutat, hogy a
vesét elég amatőr módon szedték ki, ám a külső nyomokat eltávolították. A
kettő kizárja egymást, tehát ez is ugyanolyan lehetetlen, mint a halál oka. A
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boncolási jegyzőkönyvbe tehát nem írhattam be, csupán konzultáltam pár
másik kollégámmal. Ők is ugyanezt diagnosztizálták.
–Máshol nem vehették ki azt a vesét? – okoskodott tovább Tihamér, aki
megpróbálta most cáfolni a saját teóriáját.
–A környező szövetek épek, tehát egyértelműen a bőrön ejtett seben
keresztül kellett kivennie a tettesnek. Ennek azonban kívülről semmi
nyoma nem volt, csak a vér. Ha látszana seb, az magyarázná a halott körül
talált vérfoltokat, de még az sem magyarázza meg a halál okát.
–Köszönjük – állt fel Aladár, majd kezet ráztak az orvossal és elindultak a
folyosón a kijárat felé. Egy darabig csöndben haladtak, majd miután kiértek
az épületből, Tihamér szólalt meg.
–Ezt így nem lehet leközölni – mondta az újságíró.
–Tartottam tőle, hogy ezt mondod – felelte erre Aladár. – Most pedig ideje,
hogy kitálalj nekem, ha nem akarod, hogy nyomozzak a kis barátaid után.
–Nem tehetem – felelte Tihamér. – Próbálj megbízni bennem.
–Ez már gyilkosság, ember! Nem egy vonatszerelvény. Ezt az embert
valakik csúcstechnikával eltették láb alól. Nem tudom mit csináltak a
veséjével, de lehet, hogy jobb is, ha nem tudom meg. Az azonban szinte
biztos, hogy a Melinda barátnőd nyakig van a szarban.
–Adj egy nap haladékot! Beszélek velük és ha jó választ kapok, akkor
beavatunk téged is.
–Velük? Ez valami szervezet?
–Most nem mondhatok többet, de kérlek adj egy nap haladékot!
–Rendben van. De ha holnapig nem kapok ésszerű magyarázatot, elindítjuk
a nyomozást gyilkosság gyanújával.
Augusztus 12, hétfő, Aranyváros – 1-es központ
Munka végeztével ismét a Homár étteremben fogyasztották el az ebédet.
A társaság elégedett volt, hiszen úgy tűnt, hogy az erőmű tervei szombatig
készen lesznek. Kornél és Oszkár emiatt elég jó hangulatban voltak, míg
János szokása szerint maga elé meredt. Valahol máshol járt, de az biztos,
hogy nem az ebédnél. Károly szokatlanul szótlan volt. Csak Oszkár sejtette,
hogy miért. Ez aztán egy kicsit az ebédre is rányomta a bélyegét.
Miután elköszöntek, Oszkár elindult hazafelé. Még volt bőven ideje az
esti randevúig. Károllyal együtt léptek be liftbe.
–Köszönöm, hogy szombaton kisegítettél – mondta most az építész, hogy
kettesben voltak.
–Szívesen – felelte Oszkár, akit kicsit zavarba hozott a téma.
–Tudod, már említettem, hogy nem nagyon egyezünk a feleségemmel.
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–A gyerek kérdésben?
–Igen – bólintott Károly. A lift megérkezett. Kiszálltak, de nem mentek
tovább. Károly a C folyosón lakott, Oszkár pedig a D-n.
–Én nagyon szerettem volna családot – folytatta a mérnök a beszélgetést. –
Ő azonban elzárkózott tőle. Valami gond volt gyerekkorában az apjával.
Sosem jöttek jól ki. Amikor ide kerültünk, felcsillant számomra a remény.
Sokat beszélgettem erről a Vakkal. Ő az egyetlen, aki megértett. Mégsem
tudom feldolgozni. Sajnálom, hogy kellemetlen helyzetbe hoztalak titeket.
–Egyáltalán nem számít – mondta Oszkár, bár ezzel lódított egy kicsit.
Akkor ugyanis nagyon rosszul érezte magát.
–Köszönöm – Károly megveregette a fiú vállát. –Ez a káros szenvedélyem,
az ivás. Itt elég nehéz megoldani, de azért nem lehetetlen. A nagyobb gond,
inkább az, hogy nem tudok hol inni nyugodtan. Egyedül a sportpálya az
elhagyott hely ezen az egész állomáson. Ott meg olyan sötét van, hogy
azért nem megy oda az ember.
–Azt már nem is fogják elkészíteni? – kérdezte Oszkár.
–Nem hinném – rázta meg a fejét Károly. – Már csak azért sem, mert a
terveket nem fejeztem be. Azt mondták, hogy az erőmű és a kettes központ
sürgősebb.
A Károllyal való beszélgetés adott egy ötletet Oszkárnak. Itt a föld alatt
ugyanis korlátozottak voltak a kikapcsolódási lehetőségek. Talán a mozi,
meg a sport központ voltak azok a helyek, ahova kettesben elmehettek, ám
ez utóbbi már nem jött szóba este nyolc után, mikor Melinda végzett. Ő
sem szeretett a munkahelyén randevúzni.
–Tudok egy helyet, ahol kettesben lehetünk – közölte Melindával, mikor
elköszönt kosarazás után.
–Már megérem, hogy te mutatsz nekem új helyet itt a föld alatt? – kérdezte
vidáman a lány. –Mit találtál ki?
–Majd meglátod, ha randizunk este – Oszkár megfogta Melinda kezeit,
aztán el is kellett engednie, mert sportolók távoztak az uszoda felől. A lány
feljegyezte őket és csak annyit mondott:
–Fél kilenctől ráérek.
–Akkor ugyanitt találkozzunk fél kilenckor – mondta a fiú, majd egy puszit
adott a lánynak és elsietett.
–Ugye nem az uszodába akarsz vinni? – kérdezte Melinda aggódva, mikor
este találkoztak.
–Csak gyere velem! – fogta meg a kezét Oszkár és elindultak a folyosón.
Mikor elérkeztek a befejezetlen építkezésig, akkor a fiú a tátongó sötétbe
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mutatott. – Íme, az egyetlen kirándulóhely itt a föld alatt, ahol kettesben
lehetünk – a hatalmas üreg látványa azonban még a fiút is
elbizonytalanította. Visszakozásra azonban már nem volt lehetőség.
–Te viccelsz velem? – kérdezte Melinda. – Nem vagyok félős, de oda be
nem megyek.
–Hoztam zseblámpákat – mosolygott Oszkár. Ez volt az első alkalom, hogy
Melindát megijedni látta. Ez lehetőség volt számára, hogy magabiztos,
bátor férfinak állítsa be magát. Nem hagyta volna ki ezt a lehetőséget.
–És mit akarsz csinálni ott bent a sötétben?
–Csak nem félsz tőlem? – évődött Oszkár. – Vagy a barlangtól félsz?
Valami minden bizonnyal van odabent! Érdekes lehet, mert a múltkor
Biztos Alfrédot láttam innen kijönni.
–Te láttad itt bent Alfrédot? Mikor?
–Amikor helyettesítettelek. Úgy láttam, hogy innen jött ki.
–És mit mondott, hogy mit csinált ott bent a sötétben?
–Nem mondott semmit, de gondoltam, hogy most megnézhetnénk. –
Melinda erre összeráncolta a homlokát. Nem igen tetszett neki az ötlet, de
belement a játékba. – Jó. De bármi gyanúsat látunk, vagy hallunk, azonnal
visszajövünk – szögezte le.
–Én is úgy gondoltam – felelte Oszkár és miután megfogta Melinda kezét, a
másik kezébe odaadta neki az egyik zseblámpát. Ahogy előre léptek,
megcsapta őket a hideg, barlangi levegő. Nem olyan klasszikus barlang volt
ez. Ahogy a falakat megvilágították, a kőzet olyan volt, mintha valami
finom késsel egyenesre vágták volna. Hasonlított a földalatti vasút sima
falához.
–Nincs itt semmi – mondta a lány. A zseblámpa fénye csak a közelebbi
falig ért el. A távolabbi fal és a plafon beleveszett a sötétségbe. Hátuk
mögött a sportközpont fénye lassan kis ponttá zsugorodott össze. Előttük
csak a sima és csupasz falak voltak, melyeknél a kőzet rétegződése nagyon
jól kivehető volt. Elérkeztek egészen a csarnok végéig.
–Nincs itt semmi érdekes – mondta csalódottan és egy kicsit meg is
könnyebbülve Melinda. Oszkár lámpája ekkor a falnak egy érdekes részére
siklott. Ezen a helyen megtört a kőzetminta és mintha egy tömör sziklafal
zárt volna el valamiféle bejáratot. Előtte a földön jól kivehetőek voltak a
lábnyomok is. Valaki rendszeresen járt itt, a talaj szépen ki volt taposva.
–Mi ez itt? – kérdezte most a lány.
–Hát, ezt neked kellene jobban tudnod – mondta Oszkár. – Biztosan
vizsgáltak valamit a kőzetben és nem úgy alakították vissza, ahogy volt.
–Egyelőre nem akartak itt csinálni semmit, amíg Károly még nincs kész a
tervekkel. –Alfréd biztosan tud valamit, ha itt járt.
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–Ismered a pasast? – kérdezte Oszkár.
–Nem nagyon. Rendes ürge, de egy kicsit felületes. Pár éve meghalt a
felesége autóbalesetben. Az törte meg az életét. Itt végre újra esélyt kapott
az élettől, bár nem nagyon vannak barátai. Néha csatlakozik egy-egy
társasághoz, de itt nem igazán van jóban senkivel.
–Kik csinálják az építkezéseket?
–Van egy háromtagú brigád, akiknél vannak nagyméretű transzformáló
készülékek. Betáplálják a terveket és a berendezés automatikusan felépíti a
kijelölt helyre. Látványos munka, ami nem kíván túl nagy szakértelmet.
–És kik a brigád tagjai? Találkoztam már velük?
–Nem, hinném, mert éppen szabadságon vannak. Ők fogják felépíteni a
geotermikus erőművet is, ha készen lesztek a tervekkel.
–Azért mégiscsak furcsák ezek a lábnyomok itt – Oszkár nekitámaszkodott
a furcsa falrészletnek és megpróbálta benyomni. Természetesen nem
mozdult. Azután megkocogtatta és meglepődött. A fal kongott.
Egyértelműen üreg volt mögötte.
–Lehet, hogy nincs is itt semmi – mondta Melinda. –Minek épített volna
ide Alfréd egy üreget, hogy azután visszafalazza? Szerintem inkább az
építőbrigád kísérletezhetett valamivel. Ehhez már nagyobb készülék kell és
nem hiszem, hogy mostanában bárki felhozta volna, ráadásul ehhez már
több energiára is van szükség, ahhoz meg hosszabbító kell.
–Igazad van – bólintott Oszkár. – Lehet, hogy csak a hely teszi és
megindult a fantáziám. Ne haragudj, hogy ide hoztalak!
–Legalább használtad a fantáziád és nem sablonokban gondolkodsz. Ez
azért mégsem a legjobb hely egy randira – közölte vidáman a lány és
belekarolt a fiúba, hogy elvonszolja a kijárat felé. Oszkár még hátranézett
egyszer, de a sötétben már nem látott semmit. Megborzongott. Lehet, hogy
a hidegtől volt, de nem volt benne egészen biztos.
Augusztus 12, hétfő, Szeged
–Megkínálhatom valamivel? – kérdezte Tihamér Sasszem ügynököt, aki
komor tekintettel nézegette a falon levő képeket.
–Köszönöm, nem. Atlétizált? – kérdezte az újságírótól az egyik
csoportképet szemlélve. A fiatal Tihamér a dobogó második helyén állt,
ezüstéremmel a nyakában.
–Régen volt – felelte erre a férfi. –Országos második hely – próbált
szerényen nyilatkozni. Közben letelepedett az egyik fotelba és megvárta,
míg a nő befejezi a múltjának elemzését.
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–Ezek itt a szülei? – tette fel most a kérdést egy másik képet szemlélve.
Tihamér éppen egy idősebb nő és egy férfi között állt, miközben átölelték
egymást.
–Igen. A huszonötödik házassági évfordulójukon készült.
–Egyke ugye?
–Nincs testvérem, de gondolom ezt már lenyomozták. Viszont ha már így a
bemutatkozásnál tartunk, azt észrevette már, hogy maga az én szemem?
Úgy értem, Sas Tihamérnak Sasszem – a nő nem vette a poént, ezért hozzá
tette: – Árulja el, mi a valódi neve?
–Mivel a valóságban nem létezem, azaz halott vagyok, nem lenne semmi
értelme. Maradjunk az eredeti verziónál, ha kérhetem – felelte az
ügynöknő.
–Nem kíváncsi rá, hogy miért hívtam?
–Gondolom, el kell tusolnunk valamit – Sasszem most megfordult és leült
Tihamérral szemben a fotelba. Kényelmesen hátradőlt és átütő tekintettel
méregette a férfit. – Harmincnégy éves, sötéthajú, enyhén őszülő, úgy
száznyolcvan centi magas, elég sápadt, de jól öltözött és jól ápolt –
konstatálta magában. Eddig még nem fordított neki túl nagy figyelmet, de a
férfi tekintete elárulta a szimpátiát. Alapvetően Sasszem is elégedett volt a
látvánnyal, bár nem állhatta az újságírókat.
–Pár napja találtak egy hullát, akit elég valószínűtlen módszerrel tettek el
láb alól. Az egész az önök technikai fejlettségére utal.
A merész állítás hallatán Sasszem zöld szemei összeszűkültek.
–A mi küldetésünk nem a gyilkosság, hanem éppen az emberek
megmentése! – hangja keményen visszhangzott a szobában.
–Nézze! Úgy vették ki az ipse egyik veséjét, hogy semmi külsérelmi nyoma
nincs, ráadásul csupa vér volt körülötte minden.
–Biztosan van rá ésszerű magyarázat – a nő fejében pörögtek a gondolatok,
de valójában ő maga sem talált semmi ésszerűt erre.
–A halál oka a nyaki erek összeszűkülése volt, amit az orvos megint csak
nem tudott megmagyarázni. Nézze, a barátom, Aladár, aki a rendőrségen
dolgozik, Melindára gyanakszik. Nyomozást akar kezdeni ellene, ami azt
jelenti, hogy körözni fogják. Tud a ruhaeltüntetős buliról és tud arról, hogy
képesek nyom nélkül sebeket meggyógyítani. Ezt még rajtam mutatta meg
Melinda az első találkozásunkkor – a nő arca gondterhelt volt. Nem
kérdezett semmit, csak összefutottak a ráncok a homlokán. Tihamér egy
pillanatra megállt, hogy tekintetével belemélyedjen a vele szemben ülő
szépségbe, aztán vett egy nagy levegőt és folytatta.
–Avassák be őt is kérem. Pergő Aladár százados a szegedi
rendőrkapitányságnál.
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–Tudom, hogy kiről beszél – válaszolt Sasszem. – Ebben az ügyben
azonban nem dönthetek. Ki kell állnia a próbákat!
–Ma estig kaptam haladékot – ellenkezett Tihamér.
–Akkor nincs más megoldás, meg kell beszélnünk egy találkozót.
Magammal hozom a belső védelmi rendszerünk vezetőjét.
–Hol és mikor?
–Még nem tudom, hogy ő mikor ér rá. A holttestet is látnunk kellene. Be
tud vinni oda?
–Meg tudom oldani. Ha úgy jó, akkor ott is találkozhatunk. Legalább a
védelmi emberük is szembesül a dologgal.
–Jó ötlet. Nemsokára jelentkezem – a nő ezzel felállt és távozni készült.
Tihamér megállította. Bár általában magabiztos volt, most kicsit zavartan
kérdezte:
–Ha nem siet annyira, akkor még beszélgethetnénk.
–Talán majd máskor – Sasszem arcvonási kemények maradtak. – Ez a
dolog nem tűr halasztást! Várja a hívásomat! – ezzel megfordult és hátra
sem nézve távozott. Tihamér megrökönyödve állt még egy darabig a szoba
közepén. Keményen kikosarazták, de nem tört össze. Új stratégián törte a
fejét. Nagyon tetszett neki ez a nő. Talán túlságosan is.
Augusztus 13 kedd, Szeged
Pandúr százados egy diavetítő-kinézetű tárgyat tartott a kezében és az
előttük levő halott felé tartotta, mintha valóban vetíteni akarna rá. A
készülékből tényleg fénysugár lövellt ki, majd az egész testet
végigpásztázta. Egy kisebb analizáló berendezés volt, amit bűnügyek
felderítéséhez használtak.
A körülöttük állók: Sas Tihamér, újságíró, Pergő Aladár rendőrhadnagy
Sasszem ügynöknő, valamint Szike Sándor, a halottkém.
–Minden úgy van, ahogy Sándor elmondta – konstatálta Pandúr százados,
miután befejezte a vizsgálatot. A kórboncnok rezzenéstelen arccal
konstatálta. Természetesen tudta, hogy igaza van. A felhajtáson pedig nem
csodálkozott. Ő maga is szerette volna, ha kiderül valami erről a rejtélyes
ügyről. A százados folytatta: – Találtam idegen DNS-t, de nincs az
adatbázisunkban, tehát nem hozzánk tartozik. – ezután Szike doktorhoz
fordult:
–Köszönjük a segítségét! Kérem vigye vissza a halottat és hagyjon
magunkra. – Miután a halottkém elment, Pandúr százados leültette őket a
vizsgálóban levő székekre. Valószínűleg orvostanhallgatóknak voltak
odakészítve. A falon tábla is volt. Maga a helyiség egy egyszerű, tiszta
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fehér szoba volt. A plafonról jókora szagelszívó nyúlt le a vizsgálóasztal
fölé. Így is volt egy kis kellemetlen szag, de még az elviselhetőség határain
belül.
–Nos, Aladár – kezdett bele a férfi, kicsit körülményesen. Most egészen
más benyomást tett Tihamérra, mint amilyent a Szentesi rendőrőrsön
tapasztalt. – Nincs értelme tovább kertelnünk. Meg kell mutatnom önnek
ezt a találmányt, aminek a segítségével ezt a bűntettet valószínűleg
elkövették. – Ekkor elővett egy kis kést és anélkül, hogy a kezét, vagy a
szerszámot fertőtlenítette volna, vágást ejtett az alkarján. Az arca
rezzenéstelen maradt, ám Tihamér felszisszent és Aladár arca is sápadtabb
lett, mint eddig. A vér a vizsgálóasztalra folyt, Sasszem ügynök pedig
felemelte a készüléket és a seb fölé tartotta. Pár gombnyomás után a
készülékből vékony fénysugár jött elő és a seb beforrt. Minden látszólagos
nyom nélkül. Pandúr százados tovább beszélt:
–Szeretnénk Aladár, ha külső tagként csatlakozna hozzánk. Ennek a
találmánynak a titkát minél tovább meg kell tartanunk. Éppen azért, mert
most derült rá fény, hogy gyilkolni is könnyen lehet vele. Ezt a bűntettet
ugyanis egyértelműen ezzel a készülékkel követték el. A tettes vigyázott rá,
hogy ne hagyjon DNS-t a halotton, amit szintén ezzel a készülékkel tudott
eltüntetni. Ami hibát viszont elkövetett, az, hogy a vért nem takarította
össze – eközben az ügynöknő a készüléket a kifolyt vér felé tartotta és a
sugár segítségével a vért is eltüntette. Aladár és Tihamér tátott szájjal
figyelték a bemutatót. – Ennek három oka lehet: vagy megzavarták, vagy
nem bírja a vért, vagy pedig ezt a lehetőséget nem gondolta át. Esetleg
ezekből több variáció is lehet. Ki kell mennem a helyszínre, hogy ott is
körülnézzek esetleges DNS nyomok után, bár ha a tettes gondolt erre, már
pedig gondolt, akkor nem hagyott ilyen nyomot a helyszínen sem. Viszont
az egész kerületet nem takaríthatta ki, tehát kereshetünk DNS nyomokat
lépcsőházban, sőt akár az utcán is. Ezzel jelentősen leszűkül az amúgy is
szűk kör. – Utolsó mondatát már egyenesen Aladárnak címezte: – Kérem
csatlakozzon hozzánk és segítsen abban, hogy ez a találmány titokban
maradjon, és ne váljon fegyverkezés tárgyává. Ha rossz szándékkal lennénk
ön iránt, már régen eltehettük volna láb alól. A célunk azonban éppen az
emberek megsegítése. És nem minden áron.
Augusztus 13, kedd, Aranyváros, 1-es központ
Oszkár egy kis szünetet tartott. Bekapott egy kis tízórait a folyosón, majd a
mosdó felé indult, hogy könnyítsen magán. Elégedett volt. Minden olyan
csodásan ment körülötte. A munkával is jól haladtak és a gondolatai hol
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Aranyváros, hol a készülő erőmű, hol pedig Melinda között csapongtak.
Ahogy rátette a kilincsre a kezét, az ajtó hirtelen kivágódott. Egy magas,
szakállas férfi lépett ki olyan vehemenciával, hogy a fiút majdnem
ledöntötte a lábáról. Oszkár megszokásból bocsánatot kért:
–Elnézést, nem tudtam… - a mondatot azonban nem fejezhette be, mert a
férfi rávetette magát. A fiú zsákként terült el a földön, az ember pedig már
rajta is volt és kést szegezett a torkának. Oszkár képtelen volt mozdulni.
Hirtelen nem tudta, hogy hol van, hogy fiú-e, vagy lány, egyszerűen csak
pokoli félelmet és tehetetlenséget érzett.
–Na mi lesz? – kérdezte fenyegetően az ember és a fiú már elképzelte, hogy
most fogják elvágni a torkát. Arról, hogy mi lesz, csak az jutott eszébe,
hogy a munkatársai itt fogják megtalálni vérbe fagyva. Még csak hang sem
tudott kijönni a torkán.
–Mi lesz már? – kérdezte ismét a férfi, majd engedett a szorításból, felállt,
eltette a kését és kezet nyújtott Oszkárnak. A fiú megrökönyödve fogadta el
a felé nyújtott kezet. Annak örült egyedül, hogy nem csinálta össze magát
ijedtében. Pedig már a határon volt. A férfi megjegyezte:
–Negatív éberségpróba! Kérem használja a kiképzőben tanult fogásokat!
Ha nem tudja megvédeni magát, nem engedhetjük majd ki a központból.
–Éééértem – jött a zavart válasz. Oszkár minden erővel megpróbálta
összevakarni a méltóságát.
–Számíthat rá, hogy hamarosan újra próbálkozom! Legyen szép napja! –
mondta a férfi, majd a kijáraton távozott a tervezőiroda folyosójáról.
A fiú csak állt egy darabig, majd a még mindig remegő kezeivel
megfogta a WC kilincsét. Lassan, óvatosan nyitotta ki és bekémlelt: most
már sürgősen ki kellett mennie.
Augusztus 13, kedd, Szeged
A helyszín egy bontásra ítélt ház alagsora volt. Mindenhol szemét,
eldobált ruhadarabok, üvegek, törmelék, por. Áporodott szag volt és a
társaság fintorogva hatolt beljebb.
Maga a lakás kicsi volt. Elpiszkolódott ablakaiból alig szűrődött le fény.
A földön két matrac hevert és még látszottak a vértócsa nyomai, bár
valamilyen porral már leszórták. Némán álltak a helyiségben, csak Pandúr
százados matatott az analizáló készülékkel. A sugárnyaláb megjelent, majd
körülpásztázta a helyiséget.
–Semmi – jegyezte meg. Legalábbis olyan nyom nincs, ami nekünk
kellene. Csak a mi DNS-ünket találom ebben a szobában. Menjünk kijjebb!
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Elhagyták hát a baljóslatú helyet és elindultak kifelé. Pandúr százados
ment elől, minden irányba mozgatva az analizáló sugarat. Közben a fejét
csóválta. Sehol, semmi nyom. Ahogy azonban kiértek az utcára, a készülék
digitális kijelzőjén már több név is felvillant. Konkrétan tizenhét új név
jelent meg.
–Na ez meg már túl sok – közölte szárazon.
–A kör így is leszűkült – Sasszem ügynöknő tekintete bizakodó volt.
Mindegyikre ráállítunk valakit.
–Ehhez nincs elég emberünk – válaszolta a százados.
–Talán tudnánk segíteni – próbálkozott Aladár.
–Nem is kell ember. Egyszerűen mindegyiknek a mozgását a nap
huszonnégy órájában követni fogjuk. Még azt is tudni fogjuk, hogy mikor
mennek WC-re és mikor borotválkoznak. Amelyik gyanús, arra szállunk
csak rá.
–Először meg kell néznünk, hogy ki juthatott készülékhez. Közülük nincs
mindegyiknek jogosultsága a transzformátor használatához. Így tovább
szűkül a kör – jegyezte meg Sasszem.
–Akkor amíg a belső nyomozás tart, kérem önök továbbra is legyenek a
segítségünkre abban, hogy eltussoljuk a munkatársaink jó szándékú
túlkapásait. Aladár szerintem már tud is a tegnap esti akcióról.
–Még nem hallottam róla.
–Csak nézze meg a reggeli lapokat. Ismeretlen tettesek felújították ugyanis
a Petőfi utca egyik romosodó épületét. Mindezt éjszaka, alig egy óra
leforgása alatt.
–Ejha! – hüledezett az őrnagy. – Persze gondolhattam volna, mert a
vasútnál az a felhajtás is a maguk ügye lehetett.
–Már csak egy hónapig tart ez a titkolózás – tette hozzá Sasszem. – Ha
elkészül a kettes központ és a pajzs, akkor már nem kell tovább
rejtőzködnünk.
–Tihamér! Önnek pedig már nem kell tovább titkolóznia Aladár előtt.
Kérem mondjon el neki mindent, amit tud!
Augusztus 13, kedd Aranyváros, 1-es központ
Melinda ezen a napon szándékosan korábban ment, mint szokott. Nem
csak azért, mert az összes teremben ellenőrizni akarta, hogy minden
rendben van-e, hanem mert nem hagyta nyugodni az előző napi
felfedezésük. Miután Oszkár elment, még jó darabig nem tudott aludni.
Próbált ugyan úgy tenni a fiú előtt, mintha az előző napi felfedezésük nem
zavarta volna, ám a vére, ami már eddig is sok zűrbe sodorta, ismét nem
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hagyta nyugodni. Tudni akarta, hogy miért van ott az az elzárt nyílás és
hogy mi köze ehhez Biztos Alfrédnak.
Miközben egyik teremből a másikba ment és természetesen mindent
rendben talált, hiszen az egész sport központot számítógépek ellenőrizték a
víz hőmérsékletétől a páratartalomig, figyelte, hogy tapasztal-e valamilyen
mozgást az elhagyott sportpálya felé. Úgy három óra tájban aztán
előbukkant Biztos Alfréd a sötétből és gyors léptekkel haladt a lift felé.
Melinda a bowling pálya üvegablakán keresztül figyelte, miközben lebukott
egy pult mögé, hogy a férfi ne vegye észre. A férfi zavart tekintete elárulta,
hogy nem igazán szabályos, hogy itt van. Mintha nem akarta volna, hogy
észrevegyék.
Persze Melinda időbeosztását könnyű volt észben tartani. Pontban fél
négykor szokott jönni és este nyolc után pár perccel el is szokott menni. Az
ezen kívüli időpontokban nem szokott itt lenni senki. Ha valaki mégis
valamiért más időpontra jelentkezett be, azt a belső hálózaton keresztül
jelezte és bárki más is megnézhette a lányon kívül.
Melinda most elővette az előző napon Oszkártól szerzett zseblámpáját
és elindult a sportpálya sötétje felé. Úgy érezte tudja, hogy mi a kulcs a
titokhoz és ezt még a pályák nyitása előtt ki akarta próbálni. Sietve, hátrahátra pillantva indult meg a sötétben és hamarosan rá is talált a furcsa foltra
a sziklán. Miután zseblámpájával megvilágította és meg is kopogtatta a
kongó hangot adó kőképződményt, a karján levő készülék segítségével
analizálta az anyagot és ezt elmentette a memóriába. Következő lépéseként
beállította a transzformációt és a készüléket a fal felé tartotta. A kő
felizzott, majd eltűnt. Egy akkora nyílás jelent meg rajta, amin Melinda
éppen befért.
Állatok és vegyszerek szaga csapta meg az orrát. Odabent sötét volt,
ezért a zseblámpát maga elé tartva először csak bevilágított. A nyílás egy
szűk folyosóba torkollott, ami egy terembe vezetett. Odabent halvány fény
világított. Valami led fényforrás lehetett.
Bemászott a nyíláson és elindult befelé a folyosón. Egy szűk helyiségbe
érkezett, melyben egy asztal volt, vegyületekkel megrakott polcok és az
egyik fal mentén vagy tucatnyi ketrec, melyekben patkányok voltak.
Előttük egy zsákban az állatok etetéséhez használt tápszer. A lány szíve a
torkában dobogott. Nem tudta, hogy mit fedezett fel, de biztos volt benne,
hogy ennek a helyiségnek nem kellene itt lennie.
Ahogy jobban körülnézett, sok mindent felfedezett, ami furcsa volt.
Még akkor is, ha Alfréd csak állatokat akart itt titokban tartani, minek
kellettek neki a különféle alkoholok, az éter, a kloroform, a különféle
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orvosi berendezések, a csipeszek, szikék, sterilizáló berendezések és egy
gázfőző. Ez inkább egy laboratórium volt, mint egy egyszerű állattenyészet.
Melinda izgatottan hátrált ki a sötétből. Miután kimászott az általa
készített nyíláson,remegő kezein ismét beállította a transzformációt és
visszaalakította a falat. Egyszerűbb volt, mint gondolta és a készülék
energiaszintje sem merült le teljesen.
Fél négykor már a sportpályák előtt állt és fogadta az érkezőket. Még
nem tudta, hogy mit kezdjen az újonnan felfedezett információkkal.
Augusztus 13, kedd, Szeged
Aladár lakása a szokott rendetlenséget mutatta. Az őrnagy éppen egy
hot-dogot tuszkolt le a torkán, miközben Tihamér kissé undorodva foglalt
helyet az egyik fotelban. Előtte ugyanis egy kétes állagú zoknit és pólót
kellett onnan eltávolítania. A rendőr tele szájjal is tudott beszélni:
–Na szóval mit tudsz ezekről? Mert úgy látom te sem vagy teljesen
beavatva.
–Amolyan külső munkatárs vagyok – mondta erre Tihamér. – A legtöbben
valami földalatti bázison laknak.
–Hányan vannak ezek?
–Nem tudom pontosan. Pár tucat, vagy pár száz. Ebből nem láttam sokat.
–Hát milyen újságíró vagy, ha nem jártál utána. Megjegyzem az a csaj, aki
a nevedet viseli, elég csinos.
–Ne reménykedj! Már én is kudarcot vallottam nála. Gondolod, hogy ha
meglátná ezt a csendéletet itt a lakásodban, egyből rád hajtana?
–Inkább folytasd! Annyit láttam, meg értek is, hogy képesek átalakítani
anyagokat, testrészeket. Mit kezdenek vele?
–Az emberiséget akarják megmenteni, de nem szeretnék, ha a találmány
illetéktelen kezekbe jutna.
–És mi ez az Aranyváros, amiről beszéltek?
–Még én sem tudom biztosan. Úgy látszik, hogy meg akarnak jelenni a
nyilvánosság előtt is.
–És a pajzs?
–Arról most hallottam először.
–Hát öregem, veled aztán nem vagyok túlzottan kisegítve. Ennyit én
magam is kikövetkeztettem.
–Na csak várjál, amíg a próbák elé nem állítanak!
–Próbák?
–Három próbával tesztelik az embert. Aki kiállja ezeket, az úgy tűnik
beköltözhet a városba.
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–Ezek szerint te nem álltad ki őket mi? – Aladár hunyorított és lenyelte az
utolsó falatot is. Ezután kiment a konyhába és behozott két dobozos sört.
Nem voltak behűtve, de még nem melegedtek fel amióta a bolt hűtőjéből
elhozta őket.
–Majd meglátjuk, hogy te kiállod-e őket! Persze úgy könnyű, ha már tudod,
hogy próbára tesznek. Én például nem tudtam semmit arról, hogy figyelnek
közben.
–Na avass be, ne kímélj! Nehogy elbukjak már, ha úgy adódik.
Tihamér sorra elmesélte, hogy mi történt vele. Nem sajnálta a jelzőket a
kínzással kapcsolatban és olyannyira kiszínezte a történetet Aladár
számára, hogy annak már borsózott a háta.
–Te! Ha engem megpróbálnak betuszkolni egy kocsiba, nem fogom hagyni
magam!
–Azzal a magas német fickóval nem fogsz tudni vitatkozni. Akármilyen
kiképzést is kaptál, nem fogsz ki rajta.
–Majd a kezemben tartom a sokkolómat. Ha megcirógatom vele a
mogyoróit, majd meglátjuk, hogy milyen jó erőben lesz.
–Ne felejtsd el, hogy ezek az emberek elég jól fel vannak szerelve.
Meséltem, hogy az a lány hogyan kötözte meg azokat a hájfejeket. Ne
becsüld alá őket!
–Mi értelme, ha megkínozzák az embert, amikor már tud róla, hogy csak
színjáték az egész?
–Talán azt nézik, hogyan bírod a fájdalmat. Aztán jön az injekció és úgy
ébredsz, mintha csak egy rossz álom lett volna.
–És előtte eltörték az ujjaidat?
–Nem volt kellemes, mondhatom.
–Na ez nagyon durva! Ezt nem fogom hagyni! Ezek az emberek
veszélyesek! Ilyen őrültek birtokolnak egy veszélyes találmányt és még ők
mondják, hogy nem szabad illetéktelen kezekbe jutnia! Én mondom neked,
hogy már illetéktelen kezekben van.
Augusztus 13, kedd, Aranyváros, 1-es központ
Oszkár kicsit szégyenkezve várta az esti randevút. Most ismét azt
beszélték meg, hogy odakint sétálnak egy órát. Fél kilenckor még nem volt
olyan sötét és az idő is kellemesebb volt, mint napközben.
A Vakot ismét az asztalnál olvasgatva találták. A férfi gondterhelten
nézett rájuk, mikor előbukkantak.
–Csak nincs valami baj? – kérdezte Melinda.
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–Hacsak a nyolcas szám nem jelent számodra különösebb gondot? –
kérdezett vissza a Vak. – De az, hogy itt vagytok, kárpótol a
pontveszteségért. – Arcára mosoly húzódott és összefutottak a ráncai. – Bár
bevallom, hogy igen csak kellene már egy kis eső. Nem győzöm locsolni a
veteményesemet.
–Segíthetünk? – kérdezte Oszkár.
–Korán reggel öntözök – felelte erre a Vak. – Hacsak nem szeretnél reggel
négykor kelni, nem sok hasznodat veszem.
–Olyan korán? – csodálkozott a fiú.
–Akkor még nincs olyan hőség – jött a felelet. – Na de menjetek, sétáljatok
egy kicsit! Blöki már alig várja, hogy valaki kerüljön vele egyet. Ma nem
volt időm rá.
–De hát mi történt? – kérdezte Melinda.
–Erről magam sem tudok túl sokat – a Vak arca ismét gondterhelt lett. –
Csak a lényeget. De ez a nyolc innentől lehet, hogy gyorsabban fog
csökkenni. Legyetek készenlétben!
–Nem gondolod, hogy túlságosan aggódik az öreg? – kérdezte Oszkár a
lánytól, miután kicsit eltávolodtak a háztól az ösvényen.
–Szerintem nem aggódik eléggé – jegyezte meg a lány. – Ha elmesélem,
hogy mire bukkantam ma, te is máshogy fogod gondolni.
–Hát még, ha én elmesélem – suttogta Oszkár, de Melinda most nem figyelt
rá. Belekezdett a délutáni kalandjának ismertetésébe.
–Nahát ilyent! – hüledezett Oszkár. – Nem néztem ki belőle. Tiszta flúgos
az ürge. Titokban állatokkal kísérletezik a sportpálya mögött? Micsoda
ötlet.
–Nem tudom, hogy mit tegyünk most – suttogta Melinda, miközben
elmentek az istálló mellett. Bentről a lovak halk horkantása hallatszott.
–Nem biztos, hogy nagy jelentősége van, de azért jobb óvatosnak lenni.
Talán elmondhatnád Bendegúznak.
–Igen, úgy lesz a legjobb. Holnap beszélek is vele. De veled is van egy kis
gondom – a lány megállt és szembe fordult Oszkárral. A fiú ijedt tekintettel
nézett rá és nyelt egyet. Melinda erre elnevette magát és megcsókolta.
–Hát ez nem volt valami nagy gond – suttogta a fiú.
–Hallottam, hogy ma elbuktál az éberségpróbán – a lány továbbra is
mosolygott.
–Naná, hogy elbuktam –mentegetőzött Oszkár. – Nem tudom, hogy téged
támadtak-e már meg a budira menet, de ma így jártam. Eszembe sem jutott,
hogy történhet valami ilyesmi. Azt sem tudtam, hogy mi van?
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–De hát csak az ujjaiddal ki kell formáznod a jelet és kész! Meg kell
tanulnod megvédeni magad.
–Könnyű ezt mondani! Még jó hogy nem akkor jött, amikor a WC-n ültem.
–Az is előfordulhat. Készen kell lennünk minden eshetőségre. Engem már
számtalanszor támadtak meg.
–Nincs ennek semmi értelme – ellenkezett a fiú. – A valóságban nem tud
erről az egészről senki és igazából sosem támadnak meg. Inkább csak arra
jó ez az egész, hogy menőzzön az ember a barátai előtt.
–Éppen ez az, ami tilos – csóválta meg a fejét Melinda. – Én már többször
is megvédtem magam. Enélkül már megvertek, vagy megerőszakoltak
volna.
–És most is készen állsz? – tette fel a kérdést a fiú.
–Csak vigyázz, hogy meg ne rázzon az áram – hallatszott a lány nevetése.
Oszkár egy pillanatig habozott, hogy megcsókolja-e. Azután
megkockáztatta. Nem rázta meg semmi. Legalábbis áram nem.
Augusztus 14, szerda, Szeged
Aladár a szegedi Megyei Kórház sürgősségi osztályának folyosóján állt
négy másik rendőr társaságában. Miután az ápolónő odabent megkapta a
nyugtató injekciót, az orvos intett, hogy bemehet. A kis helyiségben négy
szék volt és egy ágy. Az éjszakás nővér valószínűleg itt pihent. Egy kis
asztalon kávéfőző és négy elmosott csésze sorakozott. Mellettük kávé,
tejszín és cukor.
Aladár leült a kisírt arcú nővérrel szemben. Látszott rajta, hogy egész
éjjel nem aludt, ráadásul most hajnalban ez az incidens végleg kikészítette.
Csinos, fiatal, barnahajú ápolónő volt.
–Jobban van? – kérdezte a rendőr. A tőle telhetően megpróbált kedves
hangon beszélni.
–Igen, köszönöm – válaszolta a nővér, majd még egyszer megtörölte a
szemeit és az orrát.
–Semmi mást nem vitt el, csak az újraélesztő készüléket?
–Semmi mást – jött a halk válasz. – Legalábbis nem vettem észre mást.
–Hogyan jutott be? Tudtommal éjszaka csak a sürgős eseteket engedik be.
A portás nem látta bejönni, úgyhogy valahol máshol jöhetett be. Van
ötlete?
–Nincs. Vannak másik bejáratok, de éjszaka egyik sincs nyitva.
–Látta már valaha a férfit?
–Még sosem.
–Mit csinált magával?
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–Csak megragadta a karom és közölte, hogy vezessem a készülékhez.
Azután kényszerített, hogy mutassam meg, hogyan működik. Végül
felkapta és elvitte az egészet.
–Nem próbálta megállítani?
–Én is, meg a biztonsági őr is. Szegény Jóska!
–Maga mit csinált?
–Először csak kértem, hogy ne vigye el. Aztán mikor ott hagyott, hívtam a
portást és ő szólt a Józsinak.
–Látta, hogy mit tett vele? – a nő a kérdésre zokogásban tört ki. Aladár várt
egy kicsit, majd mikor az ápolónő megnyugodott, újra megkérdezte. A nő
szipogva válaszolt:
–Megpróbált elé állni és felszólította, hogy hagyja ott a berendezést. Erre az
az ember hozzá lépett. Azután már csak azt láttam, hogy a Józsi rázkódik és
hörög. Ott hagyta a földön. Akkor már az ügyeletes orvos is megérkezett. A
betörő elment, az orvos pedig kénytelen volt a Jóskával törődni. Szegény
ember.
A többit Aladár már tudta. Megköszönte az információkat, kikapcsolta a
diktafont és közölte a hölggyel, hogy amit az előbb elmondott,
jegyzőkönyvbe veszik majd és alá kell írnia.
Ezúttal úgy tűnt, hogy az ember túl messzire ment. A biztonsági
kamerákon azonban nem lehetett látni semmit. Az adott időpontban
ugyanis valami zavarta a jelet. A korszerű technika megint csak árulkodó
volt. A biztonsági őr az áramütés után infarktust kapott. Már nem tudták
megmenteni. Ha ez ugyanaz az ember, akkor már a második gyilkosságot
követte el. Bár úgy tűnt, hogy most nem készakarva. De minek kellett neki
a defibrillátor?
Aladár elővette a mobilját és Tihamért tárcsázta. Valamit sürgősen
tenniük kell, ha a két eset összefügg. Meg kell tudniuk, hogy Pandúr
százados nyomozása meddig jutott. Ha valóban ráálltak a potenciális
tettesekre, akkor most már tudják, hogy ki járt a kórházban. Még akkor is,
ha nem tudják, hogy mit csinált.
Augusztus 14, szerda, Aranyváros, 1-es központ
Melinda bevásárolni indult. Ilyenkor délelőtt nagyon kevesen voltak
szabadok, hiszen a legtöbb embernek ekkor volt a munkaideje. Beleértve a
kereskedelmi szintet és a tervezői szintet, a multimédiásokat, akik a
filmekért és az irodalomért voltak felelősek, a biológusokat és a
technikusok egy részét is. Éppen ezért a folyosókon kevés embert lehetett
látni, a kereskedők nagy szomorúságára.
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A lift kinyílt és a lány csodálkozására Biztos Alfréd volt benne. A férfi
furcsán mosolygott.
–Jó napot! – köszöntötte a lányt. – Hányas szint? – kérdezte.
–Jó napot Alfréd. Bevásárolni megyek – közölte Melinda. A férfi
készségesen előrehajolt, hogy megnyomja a lift gombját. Az ajtó bezárult
és ők kettesben maradtak.
Alfréd hirtelen az arcához kapott, mintha rosszul lenne. Egy kis maszkot
tartott az arca elé és zihálva lélegzett. Elkezdett lefelé csúszni, mint aki
össze akar esni. Melinda leguggolt hozz.
–Jól van? – kérdezte. Alfréd ingje alól valami zöld gáz szivárgott. – Mi ez?
– kérdezte a lány, akinek az orrát megcsapta az édeskés szag. Azt hitte,
hogy a férfi rosszul van és segíteni akart neki. Ekkor ő is szédülni kezdett,
majd elsötétült előtte minden.
Augusztus 14, szerda, Szeged
Sasszem és Tihamér a betegek között járkáltak a kórház folyosóján.
Megpróbálták feltűnés nélkül használni az analizáló készüléket. Aladár
ezért elintézte nekik, hogy fehér köpenyt és kitűzőt kapjanak. Egy takarító
kocsival álcázták magukat, miközben a folyosón végigtolták a szerkezetet.
–Jól áll magának ez a ruha – mosolygott Tihamér.
–Ne viccelődjön Sas doktor! – az ügynöknő mosolya kicsit erőltetettnek
tűnt. Sajnos Pandúr százados nem jöhetett, úgyhogy nekem kellett
eljönnöm.
–Mi lett az eredménye a megfigyelésnek?
–Egyelőre semmi. A tizenhét jelölt közül eleve nyolcat kizártunk, tehát
maradt kilenc. Egyik sem hagyta el a szálláshelyét az elmúlt éjszaka. Sem
azok, akik bent voltak, sem azok, akik kint.
–Akkor az éjszakai behatoló nem köztük volt. Lehet, hogy többen vannak.
–Az valóban baj lenne – komorodott el Sasszem. – Nagy baj.
A helyiség végébe érve megálltak, sasszem kivette az analizátort és a
kijelzőre meredt:
–Megvan az emberünk! Furcsa, mert tegnap este egészen biztos, hogy a
szobájában volt. Késő éjszakáig figyeltük, hogy fel-alá mászkál a
szobájában
–Ha a készülék DNS nyomot talál, az lehet régebbi is?
–Igen. Ha a tegnap ügyeletes nővért nem küldtük volna haza, akkor
megtudnánk, hogy ez az ember két helyen is tudott-e lenni tegnap. Nem
értem az egészet!
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Sasszem megnyomta a csuklóján levő kijelzőt, majd pár pillanatig
nyomogatta. Halk búgó hang hallatszott. Az ügynöknő telefonált.
–Halló? – a hangot Tihamér is jól hallotta.
–Alfréd! Merre van?
–Az irodámban – jött a válasz.
–Megkérdezhetem, hogy járt-e a szegedi Megyei Kórházban az elmúlt
időszakban?
–Persze. Ha jól emlékszem két napja voltam bent egy beteg ismerősömnél.
–Köszönöm – válaszolta Sasszem és köszönés nélkül kinyomta a telefont.
–Senki más DNS-ét nem írta ki a gép? – kérdezte az újságíró. Valóban
szeretett volna segíteni.
–Nem, pedig a tettesnek nem volt ideje eltüntetni a nyomokat. Na sebaj.
Úgyis rájövünk! Nem úszhatja meg!
–És ha a tettes kivette a helyzetjelző chipet? – próbálkozott Tihamér. –
Vagy ha ketten voltak és az egyik elvitte a készüléket, a másik pedig
eltüntette a nyomokat?
–Mindkettő lehetséges. Három emberünk, azaz az építőbrigád tagjai vannak
most szabadságon. Egyikük szegedi, a másik gádorosi, a harmadik szentesi.
Ellenőriznem kell őket – komor tekintettel nézett Tihamérra. – Sajnálom,
de mennem kell. Köszönöm a segítséget!
–Legalább egy kávéra hadd hívjam meg!
–Még mindig nem jött el az ideje – ellenkezett a nő, de az arcára végre egy
kis mosoly húzódott.
Tihamér nem nagyon zavartatta magát azon, hogy kosarat kapott.
Tulajdonképpen meg is lepődött volna, ha az ügynöknő elfogadja a
meghívását. Lesietett hát a lépcsőn, hogy a lent várakozó Aladárnak
elmondja amit megtudott.
A rendőr éppen az éjszakai portásnál volt. A felvételeket nézegették.
Mikor Tihamér benyitott, Aladár megpördült. Kezében egy pillanatra
megvillant az elektromos sokkoló, de a barátja láttán megkönnyebbült. Az
újságíró konstatálta, hogy jól sikerült az előző napi horror mese, mert az
őrnagyon látható jelei voltak az üldözési mániának.
Augusztus 14, szerda, Aranyváros, 1-es központ
Oszkár a munka végeztével elégedetten indult hazafelé. A munkával jól
haladtak, remek ebédet ettek és minden tekintetben boldognak érezte
magát. Azután eszébe jutott, hogy délután újabb kiképzés lesz és ettől
elment a jókedve. Nem maga a kiképzés aggasztotta, hanem az, hogy
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eszébe jutott az éberségpróba. Ébernek kellett lennie! Nem sülhetett fel
még egyszer. Sőt, Melinda is megígérte neki, hogy majd gyakorol vele.
A lift megállt a huszonnyolcas szinten és Oszkár éppen ki akart lépni,
amikor Biztos Alfréd lépett be mellé.
–Velem jönne? – kérdezte a férfi.
–Persze – felelte Oszkár meglepetten. Alfréd megnyomta a huszonkilences
gombot, majd az ajtók becsukódtak. A fiú ekkor vette észre a másik
kezében a készüléket. – Hová megyünk? – kérdezte.
–Mutatnom kell valamit – mondta erre Alfréd. – Ismeri ezt a készüléket?
–Igen. Legalábbis, ha jól sejtem, akkor ez egy transzformátor. Károly
mutatott egy ilyent.
–Így is van. Ennek a nagyobb változatát fogják használni az építkezésen.
De higgye el ez is éppen elég hatékony – a lift megállt. Megérkeztek a
huszonkilences szintre. – Jöjjön velem! Mindjárt meglátja, hogyan
működik.
–Gondolom ugyanúgy, ahogy meggyógyítottak – mondta Oszkár. Nem
tetszett neki ez a dolog, de nem akart tiszteletlen lenni a tulajdonképpeni
munkaadójával. Alfréd mosolygott, a fiú pedig követte. Ez a folyosó
valamivel hosszabb volt, mint az a szint, amelyiken Oszkár lakott.
Kinézetre azonban nem volt semmi különbség. Talán csak annyi, hogy a
falon nem voltak információs panelek. Egy darabig csöndesen mentek,
azután a folyosó végén Alfréd odalépett az egyik ajtóhoz. A bioszenzor
kinyitotta neki, majd beléptek. A fiú kicsit bátortalan volt, ezért a férfi
kedvesen tovább invitálta. Oszkárnak a Jancsi és Juliska meséje jutott
eszébe. A két gyereknek nem kellett volna bemenni a mézeskalács
házikóba. Neki sem kellett volna bemenni az ajtón. Mégis belépett.
Alfréd bekapcsolta a készüléket és megjegyezte:
–Látta már működés közben?
–Csak tapasztaltam – mondta erre Oszkár. Alfréd felé irányította a sugarat.
A fiú nem tudta, hogy mit tegyen, csak maga elé tartotta a kezét, majd
felnyögött:
–De hát mit csinál? – azután elsötétült előtte a világ.
Serény Bendegúz a Vak mellett üldögélt a padon. Sötétedett.
Mindketten gondterhelt arcot vágtak.
–Azt hittem ezzel a technikával ilyen nem fordulhat elő – mondta a Vak. –
Nagyon megkedveltem őket.
–Tudom. Mégis eltűnt mind a kettő. Nyomtalanul. Ha tényleg abból
indulunk ki, hogy nem ők a kinti bűntények elkövetői, akkor valaki áruló
van közöttünk. Ez már meghaladja a tudásunkat. Nálad reméltem
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segítséget. – Bendegúz valóságos óriás volt az apró termetű Vak mellett.
Valójában nevetségesnek tűnt, hogy ő fordult segítségért a másik felé.
–Márpedig én biztos vagyok benne, hogy nem ők voltak. Gyorsabban megy
a visszaszámlálás, mint gondoltam. Lehet, hogy már a kettes központot sem
fogjátok tudni befejezni.
–Tudod, hogy azt muszáj lenne. Ezen dolgozunk már egy éve. Ha ez
meghiúsul, akkor nem értünk el semmit.
–Mennyi van a bankszámlán?
–Már majdnem annyi, amennyi kell.
–Ha sikerül az államadósságot kifizetni, akkor már nagyot tettetek az
országért. Ha lenne bennetek egy kis hiúság, akkor szoborcsoportot
emeltetnétek magatokról.
–Arra célzol, hogy vegyük át az irányítást?
–Az irányítást már átvettétek. Az én számlálóm már hatnál tart. Hamarosan
eljön a mentsük, ami menthető.
–Azt nem hagyom.
–Már megint azt teszed, amit a legjobban ellenzek. Akarsz. Mindegy, mit
mondasz, de nem másért akarsz, hanem magadért. Önzésből. Az akarásod
félelemből fakad, az pedig a ragaszkodásodból. Mindig el kell ismételnem,
hogy engedd el! Nem hinném, hogy a folyamatot megállíthatod. Az emberi
természet ilyen. Ha minden rendben van, keres magának problémát. A
legtöbb embernek azért nem vonzó a Paradicsom, mert valójában
unalmasnak tartja. Azt hiszik, hogy ott nem lesz izgalom. El sem tudjuk
képzelni, hogy mi lesz ott, de ezek azt hiszik – nevetett. – Micsoda
ostobaság!
–Te mit tennél a helyünkben? – kérdezte Bendegúz. Blöki ekkor
odadörgölőzött a lábához. A férfi már várta, hogy dorombolni kezd, de az
állat nem tudott a macskák nyelvén.
–Hagyjátok, hadd pörögjön visszafelé a számláló! Mást amúgy sem
tehettek. Ezek fölött a folyamatok fölött nincs hatalmatok. Ti Isten nélkül
akartatok mennyországot létrehozni –hümmögött. – Beláthatod, hogy nem
volt kivitelezhető vállalkozás. Ha pedig odafent úgy gondolják, akkor a
számláló magától megáll.
–Meg lehet állítani egy hömpölygő folyót?
–Az embernek nem – mosolygott a Vak. – Istennek azonban semmi sem
lehetetlen. Ideje, hogy megtanuljatok imádkozni!
Augusztus 14, szerda, Szentes.
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Oszkár kábult volt, de kezdett magához térni. Keserű ízt érzett a
szájában. Odakint sötétedett és a szobában, amiben a földön feküdt,
félhomály volt. Fülledt meleg volt és dohos penészszag töltötte be a
levegőt. Itt már régóta nem szellőztettek. Megpróbálta megmozgatni a
kezeit, de a háta mögött össze voltak kötözve. Valami vékony fém tartotta
rabul. A lábait is.
–Jól vagy? – hallatszott egy ismerős hang a háta mögül.
–Melinda? – Oszkár hangja megkönnyebbült sóhaj és nyögés keveréke
volt. Megpróbált feltápászkodni. – De jó hogy itt vagy! Kiszabadítasz?
–Én is meg vagyok kötözve – jött a szomorú válasz. A lány a fal mellett ült
felhúzott lábakkal. A kezei nem látszottak. Ő is hátul volt megkötözve.
–És a bio… – nem érezte rajta a készüléket.
–Az enyémet is elvette – mondta a lány. – Jól tette, mert szétrúgtam volna a
hátsó felét, ha nem teszi – Melinda nagyon mérges és elkeseredett volt.
–De hát mit akar velünk? Csak azért, mert megtudtuk a kis laboratóriumát?
–Még nem tudom. A kétszínű disznó! Engem már délelőtt ide hozott.
Téged most cipelt ide nemrég. Lerakott a földre és szó nélkül elment.
–És te jól vagy? – Oszkár megpróbált Melinda mellé csúszni.
–A köteleket eltekintve jól. Valami gázzal elkábított.
–Úgy tűnik engem is – konstatálta a fiú. A szoba, amiben voltak nem volt
túl nagy. A falak itt-ott megrepedeztek, bútorok nem voltak és az ablak is
koszos volt. Két ajtó nyílott innen. Az egyik egy csempézett helyiségbe –
valószínűleg fürdőszobába, a másikat nem lehetett tudni. Az előző ajtó
nyitva volt, a másik zárva. Minden valószínűség szerint egy családi házban
voltak. Odakint túl nagy volt a csönd. – Hol vagyunk?
–Valami tanyán – mondta a lány.
–Nem tudunk megszökni? Kirúghatnánk például az ablakot!
–Jól vagy? Így, megkötött lábbal?
Oszkár kénytelen-kelletlen igazat adott a lánynak. Egyelőre azonban
nem adta fel. Felállt, az ablakhoz szökdelt és kinézett rajta. Odakint egy kis
udvar és egy elszáradt kukoricás volt. Messzebbre nem lehetett látni.
Visszafordult a lányhoz és ránézett. Melinda arcán lecsurrant egy
könnycsepp. Félt. Most Oszkárnak kellett erősebbnek lennie. Ehhez nem
volt hozzászokva.
–Valahogy pedig megszökünk – mondta szárazon, bár maga sem volt erről
igazán meggyőződve. – Vagy éppen meg fognak találni – derült föl az arca.
–Bendegúz, a Vak, meg a többiek már biztosan keresnek minket.
–Ez az Alfréd együgyűbbnek néz ki, mint amilyen valójában – mondta erre
a lány. – Valószínűleg jól el tudja tüntetni a nyomait, ha eddig nem bukott
le. Micsoda kétszínű alak! Ráadásul se inni, sem ennivalót nem hagyott itt.
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–Momentán nincs nálam semmi ehető – felelte Oszkár. Furcsa módon nem
érzett félelmet. Inkább dühös volt. Most, hogy a barátnőjét ilyen
kiszolgáltatott helyzetben látta, elöntötte a méreg. A fehérre festett ajtóhoz
szökdelt és megpróbálta a hátrakötött kezével elérni a kilincset. Zárva volt.
Ahogy az ablakon, úgy az ajtón sem tudtak kijutni. Azután megnézte a
fürdőszobát. Csak egy csap volt itt és egy WC. A kisméretű ablakot még
előre kötött kézzel is alig lehetett volna elérni.
Feladta. Odaszökdelt Melinda mellé és lekuporodott a földre.
–Nem fogom hagyni, hogy bajod essen!
–Más helyzetben örülnék neki, hogy itt vagy – mondta erre a lány. – De
legközelebb fehér lovon gyere!
Augusztus 15, csütörtök, Aranyváros, 1-es központ
Sasszem ügynöknő bosszúsan üldögélt a tanácsteremben. Már hatan itt
voltak és csak a Vakra vártak. Mellette ült Fábián professzor, Savanyú
Lujza, Pandúr százados, Serény Bendegúz és Ilia Gotthárd. Ő volt az a
számítógépzseni, aki az egész találmány működési hátterét megoldotta és ő
volt az Ilia Computers nevű cég igazgatója. Munkája szorosan összefolyt a
professzoréval. Öltönyben és nyakkendőben ült és komor tekintetét a
kinyíló ajtóra szegezte. A Vak szokásos tarka szerelésében jelent meg.
Ahogy belépett, istállószag töltötte meg a levegőt.
–Nocsak! Mindenki rám várt?
–A helyzet súlyos – közölte Pandúr százados.
–Javaslom, hogy végeztessünk IQ tesztet is az új lakókkal – jelentette ki a
Vak. Nem tudták, hogy komolyan beszél-e, vagy hülyéskedik. Az arcuk
láttán kifejtette: – Azt hiúságból mindenki jól tölti ki. Márpedig aki ilyen
disznóságokat elkövet, az rendkívül intelligens. Ha jól sejtem nem
akadtatok a nyomára. Túljárt az eszeteken. Lehet, hogy az IQ-ja
mindegyikünknél magasabb.
–Köszönjük a megjegyzést, - szólalt meg türelmetlenül Pandúr százados –
de most használható ötletekre lenne szükségünk. Két emberünk eltűnt és
nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ők követték el a bűntényeket.
–Próbáljunk meg a tettes fejével gondolkodni – mondta Sasszem ügynöknő.
–Mire kellhet valakinek egy vese? – tette most fel a kérdést Ilia Gotthárd,
majd folytatta: –Mire kell valakinek egy defibrillátor? Ha ezeket a
kérdéseket megválaszoljuk, akkor megvan a válaszunk is. A ti számotokra
nem világos?
–A mi technikánk mellett nincs szükségünk defibrillátorra – Fábián
Professzor nem tudta követni Gotthárd gondolatmenetét.
- 150 -

–Nem hinném, hogy nagy bakot lőnék akkor, ha azt állítanám, hogy valaki
genetikai kísérleteket akar végrehajtani a mi technikánk felhasználásával.
–Klónozni? – kérdezett vissza a professzor.
–Az emberiség régi álma valósulna meg. Elég sokan örülnének, ha ez
megoldható lenne – Gotthárd teljesen biztos volt abban, amit mond.
–Mi értelme klónozni, ha a belső szerveket klónozás nélkül is elő tudjuk
állítani? – kérdezte most Sasszem ügynöknő.
–Tenyésztési célokból – mondta erre Gotthárd.
–Embereket? – hördült fel Bendegúz megrökönyödve.
–Miért ne? Te is láttad a Klónok háborúja” című filmet. Elég egy embert
kiképezni és a többit lehet klónozni.
–Ahhoz azért egy vese kevés. Te arra gondolsz, hogy egy embert
sokszorosítani.
–Klónozás az is – bólintott Gotthárd. – Ha ilyen dologgal kísérleteznék,
akkor kipróbálnám egy-egy belső szervvel is. Utána jöhet a neheze.
–Embert nem lehet klónozni – jelentette ki a vak.
–Már miért ne lehetne? – kérdezett vissza Gotthárd. – Minden molekuláját
lemásolhatjuk. Mint két DVD lemezt.
–Hohó! – kiáltott fel a Vak. – Minden egyes ember teremtve van a
fogantatás pillanatában. Hárman kellenek hozzá: egy nő, egy férfi és az
Isten. Nem hinném, hogy Ő beszállna ebbe az üzletbe.
–Ne felejtsd el, hogy állatokat már sikeresen klónoztak – figyelmeztette
Gotthárd.
–Az ember azonban más – csóválta meg a fejét a Vak. – Az ember test,
lélek és szellem. Ez utóbbi nincs az állatoknál. Ezért nincs lélekvándorlás.
A szellem nem tudna hova menni egy állatban. Ha valakinek a testét
sokszorosítják, akkor még nem lesz több szelleme. Ez képtelenség. A klón
állat lenne, egy szellem nélküli intelligens élőlény, semmi más.
–Erre nincs semmi bizonyíték – állította az igazgató.
–Márpedig lehet, hogy a test másolható, de a szellem nem! – tiltakozott
tovább a vak. – Bizonyíték pedig számtalan van. Miért az ember az
egyetlen, aki képes alkotni, írni, festeni, beszélni, dönteni az ösztönei ellen,
nevetni, zenélni, táncolni, szerelembe esni és imádkozni. Látott már
imádkozó majmot? Ez nem csak az agyunk játéka. Az ember az egyetlen az
élővilágban, aki tudatosan keresi a transzcendenst, a teremtőt. Erre csak a
szellem tesz képessé. Ezért én azt állítom, hogy embert klónozni nem lehet.
–A tettesünk vélhetően nem ért egyet veled. – Gotthárd nem akart tovább
vitatkozni. – Nézzük meg az embereinket, hogy kinek van ehhez
végzettsége. Ki akarhat embert klónozni, vagy állatot, nekem mindegy.
–Van valakinek más ötlete? – kérdezte most Pandúr százados.
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–Valami itt nem stimmel – mondta halkan a Vak. – Rossz nyomon
vagyunk, de nem jut eszembe semmi jobb.
–Akkor munkára! – fejezte be a százados, bár tudta, hogy ez egyedül neki
és Sasszemnek szól.
Augusztus 15, csütörtök, Szentes
Ebben a testhelyzetben nem lehetett jól aludni. A drót állandóan a
bőrüket vágta és egy idő után nagyon fájdalmas lett minden mozdulat.
Próbálták hát minél kevesebbet használni a kezüket és a lábukat. A napjuk
többnyire abból állt, hogy próbáltak kényelmesebb testhelyzetet keresni.
Egyébként ennek az összezártságnak voltak előnyei is. Lakva ismeri
meg az ember a másikat. Most éppen egymás mellett kuporogtak az ajtó
közelében. Hátukat egymásnak támasztották és így a két kezük
összekulcsolódhatott.
–A Vak megmondta, hogy szenvedni fogunk, nem igaz? – jegyezte meg
Oszkár.
–Nem nagyon hittem neki – felelte Melinda.
–Nem tudom, honnan tudta.
–Talán nem is tudta. Szerintem ő csak megérzett dolgokat. Egyszer
mesélte, hogy szokott álmokat látni a jövőről. De mindig úgy mondta, hogy
a lehetséges jövőről. A jövőn lehet változtatni, a múlton nem.
–Ezen itt nem nagyon tudunk.
–Azért örülök is egy kicsit – árulta el a lány.
–Én csak annak örülök, hogy veled lehetek együtt. Azt hiszem, más
társaságát nem élvezném ennyire.
–Nem ér! – Melinda hangja régóta először volt vidám. – Ezt én akartam
mondani. – Azután hallgatott egy kicsit, bár jobban szorította Oszkár kezét,
mint eddig. Csak kicsit később szólalt meg: - Gondolod, hogy kiéheztet
minket?
–Nem hinném, bár már én is nagyon éhes vagyok. Még jó, hogy a mosdóba
ki tudunk menni, mert az már nagyon kellemetlen lenne. Tulajdonképpen
örülök, hogy hátul kötözte össze a kezemet.
Melinda ezen nevetett egyet, azután felnyögött, mert a karperec a bőrébe
vágott.
–Jó lenne valahogy megszabadulni ezektől a drótoktól.
–Éppen azért szerettem használni őket, mert nem lehet kézzel elvágni. Még
késsel sem. Drótvágó kell hozzá – közölte a lány.
–Szóval már te is használtad másokon?
–Már elég sokszor voltam szabadságon.
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–Akkor a fizetésed is elég jó lehet – Oszkár hangja vidám volt. – Érdemes
lenne elvennem téged feleségül.
–Csak lenne? – kérdezett vissza Melinda. A hangja csalódott volt, de nem
igazából. – Végülis már több, mint egy hete ismerjük egymást.
–Még sosem éreztem olyant más iránt, mint irántad – vallotta be Oszkár. –
Ha arra gondolok, hogy ez az ember bántani akar, szétvet a harag.
–Ezt szerelmi vallomásnak veszem – a lány hangja boldogan verődött
vissza a csupasz falakról.
–Szeretek veled lenni. Még így is.
Melinda nem mondott semmit. Elengedte Oszkár kezét, kifordult és
megpróbált egy puszit nyomni a fiú borostás arcára. A mozdulat nem
igazán sikerült, mert eldőlt és a karperec ismét a karjába vágódott.
Odakintről hang hallatszott. Valaki bejött az épületbe. Mindketten
feszülten figyeltek. Az ajtó kinyílt és Alfréd lépett be rajta.
–Bocsássák meg a kényelmetlenséget, de nem olyan könnyű elszabadulnom
a munkahelyemről – közölte.
–Mit akar tőlünk? – kérdezte Oszkár. – Legalább Melindát engedje el!
–Őrá nagyobb szükségem van, mint magára. Arról még nem beszélek, hogy
mit is akarok. Majd, ha befejeztem az előkészületeket.
–Mire készül elő? – Mindketten megpróbáltak felállni. Ez kis nehézséggel
sikerült is.
–Ha minden jól megy, nem lesz senkinek semmi bántódása – Alfréd
komolyan beszélt. A hangjában nem volt gúny. Inkább szomorúnak tűnt. –
Higgyék el, nem én akartam ezt az egészet! Ha nem dugják bele az orrukat
a dolgomba, akkor még mindig az egyes központban lennének. Most
kénytelenek lesznek itt kivárni, míg befejezem a kísérleteket – kilépett az
ajtón és egy kis zsúrkocsit húzott be. Kinyitotta. Mindenféle étel és ital volt
benne.
–Legalább ezeket a karpereceket vegye le rólunk! – próbálkozott Melinda.
–Nem kockáztathatom, hogy megszökjenek, úgyhogy erre a kérésre nemet
kell mondanom. Hoztam egy kis enni és innivalót, valamint pár bőrdarabot,
amit a fém alá tehetnek. Próbálják ezen két napig kihúzni, mert nem biztos,
hogy el tudok szabadulni a központból. Mindenki magukat keresi.
–Gondolja, hogy nem fognak megtalálni? – kérdezte Oszkár.
–Nem, sőt egész máshol fogják magukat keresni, mint ahol vannak. Hiába a
modern technika, ha nem merik szabadon felhasználni.
–Előbb-utóbb le fog bukni! – figyelmeztette Melinda.
–Remélem, inkább utóbb – válaszolt Alfréd. Közben előhúzott egy kis
porszívót és bekapcsolta. Egy egyszerű kis elemes autóporszívó volt.
Felszívott egy kis port a földről, azután felegyenesedett.
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–Sajnálom, de sietnem kell! – közölte és amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan távozott is.
Melinda és Oszkár megrökönyödve és egy kicsit megnyugodva is nézett
egymásra.
–Akkor együnk! – javasolta a lány.
–Együnk – bólintott Oszkár, bár tudta, hogy ez nem is lesz olyan egyszerű.
Felmérték a zsúrkocsi tartalmát, ami többnyire csomagot, szendvicseket és
könnyen nyitható üdítőket tartalmazott. Hátratett kézzel azonban nem volt
olyan könnyű dolguk. Megtalálták az Alfréd által emlegetett bőrdarabokat
is, amit sikerült a karperec és a bőrük közé dugni. Így is fájdalmas volt, de
már nem annyira. Ezután arra a következtetésre jutottak, hogy csak úgy
fognak tudni enni, ha egymást etetik.
Több pozitúrát is kipróbáltak, miközben kínjukban jókat nevettek a saját
szerencsétlenkedésükön. Végül aztán sikerrel jártak és nemsokára
jóllakottan ültek le a fal mellé. Melinda Oszkár ölébe fészkelte be magát,
ami ugyan a fiú számára nem volt túl kényelmes, de egyáltalán nem
tiltakozott.
–Tulajdonképpen nem is olyan rossz itt nekünk – mondta a lány, majd
megcsókolta a fiút.
Augusztus 15, csütörtök, Szeged
Tihamér szokatlan izgalommal foglalta el helyét a kis szegedi kávézó
teraszán. Tekintete az utcát fürkészte, mikor a háta mögött megjelent
Sasszem ügynöknő.
Tihamér olyan hirtelenséggel pattant fel, hogy a széke eldőlt. Tette
mindezt a váratlan ijedtség és a meglepődés miatt. Nem számított rá, hogy
a nő abból az irányból kerül elő. Zavartan próbálta meg köszönteni.
–Örülök, hogy végre elfogadta a meghívásomat kedves… - megpróbálta a
nőt provokálni egy kicsit a nevét illetően, de az nem jött zavarba.
–Sasszem. Nyugodtan szólítson a nevemen. A segítségét szeretném kérni.
Helyet foglaltak. Tihamér egy pillanatra sem vette le a szemét a
másikról. Egészen belefelejtkezett a nő szépségébe. Ehhez Sasszem nyilván
nem volt hozzászokva, mert egy kicsit elpirult.
–Bármiben a segítségére leszek – közölte Tihamér.
–Nézze! Nem jutunk előre az ügyben.
–Milyen ügyben? – Tihamér most valahol egészen máshol járt. Közben
megjelent a pincér és rendeltek két kávét. Miután elment, Tihamér ismét
Sasszem felé fordult és csillogó szemekkel kérdezte:
–Szóval? Milyen ügyben?
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–Ha ilyeneket kérdez, nem sok hasznát fogom venni – Sasszem elnevette
magát. Tihamér meglepődött. Egyrészt, mert még nem látta a nőt nevetni,
másrészt, mert kedves nevetése volt. Apró gödröcskék jelentek meg az
arcán, amik különösen széppé tették. Valójában valami keményebb,
ügynökös nevetésre számított. Ebben a pillanatban a nő nagyon is nőies
volt.
–Nagyon jól tudja, hogy miről beszélek – és felvázolta neki röviden a
helyzetet és a délelőtti tanácskozás eredményét. – Az újságíró kezdeti
kábulatából végre magához tért. Most már az ügyre figyelt, nem annyira a
nőre. Nem véletlenül választotta ezt a szakmát.
–És, hány biológus dolgozik önöknél?
–Ha mindenkit beleszámolok, akkor tizenhat érintett ember van. Orvos,
biológus, kémikus, kutató. Egyik sem kifejezetten genetikus. A
kapcsolataik tiszták.
–Hacsak nem álnéven jutottak be magukhoz – ellenkezett Tihamér.
–Nem. Az égészen valószínűtlen. Mindenkit teljesen leellenőrzünk, mielőtt
magunk közé engedjük. Leellenőrizzük a szülőket, az iskolákat és a
diplomákat is. Ilyen összetett csalást nem hinném, hogy kivitelezhet valaki
is.
–Tud valaki kívülálló Aranyvárosról?
–Néhány külföldi cég próbál bejutni hozzánk, de ők valójában Ilia Gotthárd
és Fábián professzor kutatási munkáját akarják kikémlelni. Az analizátor,
mint világszabadalom, hármójuk nevén van, Serény Bendegúzt is beleértve.
Csak a találmány után több milliárd eurós bevétele van a három embernek.
–Ejha! – Tihamér nagyot sóhajtott. – Régóta dolgozik nekik?
–Elég régóta. Amióta ezen az új transzformáló gépen kísérleteznek, végig
velük voltam. Én magam is sok javaslatot tettem a védelmi rendszer
kiépítésére.
–És még mindig nem árulja el a nevét?
–Annak az időszaknak már vége – rázta meg a fejét a nő.
–Mit mutatna, ha egy rendőr most igazoltatná?
–Vannak irataim.
–Mutassa meg! – kérte most Tihamér.
–Ne akarjon túl közel kerülni hozzám! – figyelmeztette a nő. – Inkább
segítsen gondolkodni! Segít, vagy sem? – az újságíró most kénytelen volt
félretenni az érzéseit és a racionalitás útjára lépni, ha továbbra is szerette
volna bírni a nő bizalmát.
–Rendben van – mondta. – Ehhez azonban jobban be kellene avatnia.
Például jó lenne tudnom a gyanúsítottak neveit.
- 155 -

–Azt nem árulhatom el – rázta meg a fejét Sasszem. – Ötletekre van
szükségem. Maga újságíró. Találkozik mindenféle esettel, széles a látóköre
és talán nálunk jobb a fantáziája. Csak arra kérem, hogy gondolkodjon,
következtessen! – Sasszem ekkor felállt, odahajolt Tihamér füléhez és
belesúgta: - Nem leszek hálátlan! – Hosszú, szőke haja végigsimította a
férfi arcát és orrát megcsapta a nő kellemes illata. Tihamér elolvadt. Volt
már dolga nővel, de ilyen szívdobogás és izgalom sosem fogta el. Sasszem
már rég nem volt ott, mikor még mindig maga elé vigyorogva ült a
kávézóban. Szerelmes vagyok ebbe a nőbe – vallotta be magának.
Augusztus 16, péntek, Aranyváros, 1-es központ
–Nem marad más, csak a vallatás – közölte komoran Pandúr százados. A
tanács tagjai az asztal körül ültek. A Vak kivételével mindenki komoran
figyelte a biztonsági főnököt.
–Ha ez így van, akkor már csak négynél tartunk – hümmögte a tarkaruhás
emberke. Pandúr százados idegei pattanásig voltak feszülve és már
visszaszólni készült, mikor a mellette ülő Fábián Professzor lefogta a
karját.
–Valóban úgy tűnik, hogy nincs más lehetőség – csóválta meg a fejét. A
hangja immár szomorú volt. A százados azonban nem hagyta ennyiben.
–Nem veszitek észre, hogy az öreg úgy manipulál bennünket, ahogy akar.
Minek számolgat visszafelé? Azt hiszi, hogy ezzel elér valamit?
–Már csak háromnál vagyunk – a Vak szinte kuncogott. – Ha egymásnak
esünk itt a tanácsban az a legrosszabb.
–Vágjuk ki a szenilis öreget! – javasolta a biztonsági főnök. – Én eddig jól
toleráltam, de ez már zsarolás, amit csinál! Tud talán bármi jobb javaslatot
tenni? – Pandúr Béla teljesen kivörösödött a méregtől.
–Ó, az a nagy akarás, amivel hegyeket lehet megmozgatni – a Vak hangja
nyugodt maradt, bár volt benne egy kis gúny. – Hiába szajkózom azt, amit
tennünk kell, senki sem hisz nekem – csóválta meg a fejét. A századost
most már Bendegúznak is le kellett fognia. A férfi magából kikelve
kiabálta:
–Azt akarod, hogy ne csináljunk semmit? Hogy várjunk, míg a Jóisten
mozgósítja a csapatokat és közbelép?
–Így is lehet fogalmazni, bólintott az öreg. Türelmesnek kell lennünk! A
tettes önző. Talán mindannyiunknál önzőbb. Előbb-utóbb el fog követni
egy hibát. Ne értsetek félre. A várás nem azt jelenti, hogy karba tett kézzel
állunk. Megteszzük, amit tudunk és a többit bízzuk rá Istenre. A
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megtesszük amit tudunkban pedig benne van az imádság is. Már aki hisz
benne.
–Akkor maradjunk ebben! – próbált lehiggadni a rendőr. – Te csak
imádkozz, és ne szólj bele! Hagyd, hogy a tanács hadd végezze a dolgát. –
Fábián professzor komoran nézett maga elé. A Vakot ő hozta be a tanácsba.
Ha ő nem áll ki mellette, akkor senki. Halkan szólalt meg:
–Mind a Vak, mind a többiek jelenléte többnyire hármunk munkájának
köszönhető. Én javasoltam, hogy legyen köztünk, mint független
tanácsadó. Az ő javaslata egyben az én javaslatom is. A tanács
mindazonáltal hét emberből áll, úgyhogy a kérdésben szavaznunk kell.
Hányan szeretnék, hogy az alkalmazottainkat hazugságvizsgálatnak vessük
alá?
Négy kéz lendült a magasba: Pandúr százados, Ilia Gotthárd, Savanyú
Lujza és Sasszem. Egyedül Bendegúz állt a professzor mellé. Gotthárd
megjegyezte:
–Sajnálom! Én is ezt látom az egyetlen ésszerű megoldásnak.
–Elfogadjuk a döntést, még, ha nem is értünk egyet vele – mondta a
Professzor. – Van azonban még egy örömteli kötelességünk is. A
mérnökeink jó munkát végeztek. Még így is, hogy Oszkár nem tudott részt
venni az utolsó simításokban, hétfőn felépül az erőmű.
–Már ideje is, hogy visszahívjuk az építő csapatot – szólalt meg Sasszem.
–Mit csináltak már megint?
–Ezt most már az újságírónk sem fogja tudni eltussolni – felelte a nő.
Augusztus 16, péntek, Szeged
A város szélén álló házcsoportot kisebb tömeg vette körül.
Tulajdonképpen bizonytalanok voltak, hogy bemehetnek-e, közelebb
mehetnek-e. Maga az építésvezető, Átvág Konrád, jókora kulcscsomóval a
kezében járta végig az épületeket, melyek előző nap még csupán
szerkezetkész állapotban voltak. Negyvenkét társasházi lakás.
A szegedi Városi TV riportere kicsivel Tihamér előtt ért a helyszínre,
ahol megkezdte tudósítását. Jóval többet tudott, mint az újságíró, pedig őt is
Aladár értesítette hajnalban.
–Itt állunk a szegedi Mórakert Lakópark előtt, melynek tulajdonosai pár
nappal csődöt jelentettek. A fővállalkozó által megbízott alvállalkozók
alvállalkozói nem kapták meg a beruházás eddigi munkálatainak összegét,
ezért félbehagyták a munkát. A tulajdonosok egy része előre fizetett a
lakásokért. Úgy tűnt, hogy a pénzüket a csődeljárás miatt nem fogják
visszakapni és a lakásokba sem költözhetnek be – a riporter itt vett egy
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nagy levegőt, miközben az operatőr végigpásztázta az építményeket. Hét
darab hatlakásos, fehérre vakolt, piros tetős, ultramodernnek látszó családi
ház állt egymás közelében. A riporter, egy magas, barnahajú férfi folytatta
a beszédet.
–Nem csak a házak, hanem a köztük levő utak és a parkosítás is elkészült.
Mindez egyetlen éjszaka alatt. Ha nem látnánk a saját szemünkkel, akkor
nem hinnénk el. Hogy milyen technikával sikerült ezt megoldani, azt még
nem tudjuk. A biztonsági őrt és a kutyáját elkábították. Szemtanúk
nincsenek, csupán egy kisebbfajta áramszünetet jeleztek a környékről az
éjszaka.
Az operatőr most ráközelített a biztonsági őrre, akit éppen rendőrök
hallgattak ki. Tihamér megpróbált közelebb menni az élénken gesztikuláló
emberhez, aki félig sokkos állapotban magyarázta a rendőröknek, hogy mi
történ. Rémült arckifejezése, másnapos borostája híven tükrözte
lelkiállapotát. Nem messze tőle egy láncra kötött farkaskutya figyelte
morogva, hogy kin vezethetné le az előző éjjel őt ért megaláztatást.
–Kérem, ezt nem csinálhatták meg egyetlen éjszaka alatt. Tegnap még csak
a csupasz falak álltak. A tető is csak három házon volt befejezve. Még ha
ezer ember dolgozott volna egész éjszaka. Kérem!
–Ne ezt mondja! – Figyelmeztette már többedszer a rendőr. – Azt akarjuk
csak tudni, hogy történt-e sérülés, vagy eltűnt- e valami. Kívánnak-e
feljelentést tenni. – Átvág Konrád építésvezető erre a kérdésre érkezett
meg.
–Nem kívánunk feljelentést tenni! – ezt szinte kiabálva mondta az
éjjeliőrnek. Nem igazán értette, hogy mit problémázik itt az öreg, mikor a
társaságot elképesztő szerencse érte. Ő maga még nem is fogta fel teljesen.
Csupán azt ismételgette magában néhányszor, hogy „Csoda történt”.
Azután a rendőrökhöz fordult: – Segítsenek inkább eloszlatni a tömeget!
Tihamér Sasszemet hívta. A nő hamarosan fel is vette a telefont.
–Tudja, hogy mi történt? – kérdezte az újságíró.
–A fiúk megint túllőttek a célon – felelte a nő.
–Kicsi? – kérdezett vissza a férfi. – Itt a városi TV és mindjárt itt lesznek a
kereskedelmi csatornáktól is. Ez benne lesz minden híradóban! Hogy
gondolták, hogy ezt el lehet tussolni. Ehhez hozzáteszik a vasútnál
történteket és ezzel..
–Nincs semmi baj! – nyugtatta meg Sasszem. Tihamér levegő után
kapkodott. – Már csak pár nap és amúgy is minden kiderül. Írja meg, hogy
egy magyar találmány segítségével készült el a lakópark, amit hamarosan a
nagyközönségnek is bemutatnak. Mivel ez az építkezés elég kusza, írja le,
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hogy az egyik alvállalkozó nem értesítette a másikat és ezért történt ilyen
váratlanul a dolog.
–És a biztonsági őr?
–Mivel nem szóltak neki, akadékoskodott és gátolta a munkát. Találjon ki
valami mesét! Mégis csak maga az újságíró.
–De hát akkor ne próbáljam eltussolni?
–Arra már nincs szükség. Mondtam: már csak pár nap és amúgy is kiderül
minden. Nyugodtan írja meg, hogy kapcsolatban áll a feltalálókkal és
hamarosan bővebb információt fog közölni. Legalább egy kicsit megugrik a
lap olvasottsága – Sasszem hangja vidámságról árulkodott. – Inkább az időt
próbálja húzni. Az emberek úgyis szeretik, ha nem tudnak meg rögtön
mindent.
Augusztus 16, péntek, Szentes
Az ember gondolkodása a helyzettől függően folyamatosan változik.
Oszkár és Melinda jobb kedve hamarosan ismét romlani kezdett. A
várakozás és a bizonytalanság kikezdte az idegeiket. Hiába volt elég
ennivalójuk, egy idő után ez is Damoklész kardjaként kezdett viselkedni.
Az agyukba fészkelte magát a gondolat, hogy mi lesz, ha elfogy. Másrészt
az állandó kényelmetlen helyzet viselte meg őket a legjobban. Immár két
napja ugyanabban a testtartásban kellett lenniük, csuklójukat és bokájukat
már a bőr is vágta, dörzsölte és ez aláásta a hangulatukat. Egyetlen dolog
volt, ami megerősítette őket: a másik közelsége. Még így, koszosan,
büdösen is, mert fürödni, tisztálkodni nem tudtak rendesen. A zárt, dohos
helyiségben kénytelenek voltak megszokni a szagokat.
–Mi van, ha Alfréd meghal? – kérdezte most a lány Oszkárt, miközben a fiú
a földön ült, ő pedig az oldalán feküdt és a másik ölébe hajtotta a fejét.
–Akkor hamarosan éhezni fogunk – jött a válasz. – Ez a kaja mindenesetre
kitart még legalább két napig. Meg kell jegyezni, hogy nincs könnyű dolga
a fickónak. Szinte érthetetlen, hogy még nem bukott le. Ott van a
helyzetjelző chip. Hiába vette ki belőlünk, a sajátja csak elárulja, hogy
merre jár.
–Alfréd abban a helyzetben van, hogy ha karja, szerintem meg tudja oldani
a chip kérdését. Egyszerűen kiszedi magából és otthon hagyja.
–Úgy érted, hogy felvágja a bőrét?
–Utána meg begyógyítja a sebet. Ezt bármelyikünk meg tudja csinálni a
cPod-jával.
–Belőlünk is így szedte ki?
- 159 -

–Máshogy nem tehette – felelte a lány. – Állandóan azon töröm a fejem,
hogy azt az ablakot hogyan törhetnénk be.
–Ha a kezünk és a lábunk nem lenne megkötve, már rég szabadok lennénk
– értett egyet Oszkár. – Ebben a testhelyzetben azonban képtelenség bármit
is odahajítani. Meg hiába is törjük ki az üveget, hogyan nyitjuk ki az
ablakszárnyakat? Amúgy meg véresre vágnánk magunkat.
–Ketten vagyunk – mondta erre Melinda. – Kiegészíthetnénk egymást –
felhúzta a lábait és felállt. Odaszökdelt az ablakhoz. Oszkár követte.
Odakint kezdett lenyugodni a nap. A távolban esőfelhők gyülekeztek, hogy
végre megöntözzék a kiszikkadt talajt. Az ablakkeret régi volt. Már
repedezett rajta az egykor fehér színű festék. A kilincset leszedték róla, de a
csonk ott volt. Csak el kellett volna valamivel fordítani.
–Meg kellene próbálnom, hogy a nyakadba ülök és valamivel kifeszítem az
ablakszárnyakat – gondolkodott hangosan Melinda.
–Alfréd valószínűleg ezért nem tett ide feszítővasat – mosolygott Oszkár.
Körülnézett, de nem látott semmit, ami a segítségükre lehetett volna. – A
csonkot megpróbálhatod elforgatni, de nem lesz könnyű.
–Próbáljuk meg!
–De ne itt, hanem a sarokban ülj a nyakamba – javasolta a fiú. – Ott jobban
tudsz kapaszkodni.
–Ezekkel a kezekkel? – nevetett Melinda keserűen. – Maximum a
vállaimmal.
Miután a sarokhoz szökdeltek, a lány a fal mellé állt, Oszkár pedig
átdugta a két lába között a fejét, majd letérdelt és megpróbált úgy felállni,
hogy a lány ne essen le. Kényes helyzet volt, mert Melinda nem tudott a
kezével kapaszkodni, sőt a lábaival sem, így teljesen kiszolgáltatott
helyzetben volt. Óvatosan kellett mozogniuk. Ha a lány onnan esik le,
súlyosan megütheti magát. Mindketten megizzadtak, mire Melinda a
megfelelő pozícióba került.
–Óvatosan! – mondta Oszkárnak, aki lassú léptekkel elindult az ablak felé.
–Nem szeretném, hogy leess! – felelte erre a fiú. Melinda előre dőlt, hogy a
legalább ezzel stabilizálja ingatag pozícióját. Oszkár az ablakhoz araszolt
és lassan hátat fordított a külvilágnak, hogy Melinda elérhesse a kilincs
csonkját.
–Kicsit lejjebb! – mondta most a lány, majd mikor Oszkár lassan
berogyasztotta a térdét, megállította. – Most jó! Maradj így! – kezével
megpróbálta elfordítani azt, ami a kilincsből maradt. Mindkettejükről
csorgott a verejték.
–Nem megy – nyögte a lány. – Kellene valami, amivel elforgathatom. Az
ujjaim túl gyengék hozzá.
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–Próbáld befeszíteni az ablakokat. Hátha engednek. – javasolta Oszkár. Ez
azzal járt, hogy még kényelmetlenebb pozícióba kerültek mind a ketten. A
testsúlyuk azonban úgy tűnt, elegendő volt, mert reccsenés hallatszott, majd
az ablak hirtelen engedett. Oszkár alig bírta megtartani az egyensúlyát.
Kénytelen volt előre lépni kettőt. Szerencsére Melinda előre dőlt és így
nem esett le. Lassan megfordult, hogy megnézhessék a munkájuk
eredményét.
–Ezt nem is reméltem – mondta Melinda. – A belső ablaktábla nyitva volt.
Az öreg fa engedett az erőnek és kiszakadt a zárószerkezet. A külső része
még vissza volt, de az kifelé nyílt, az könnyebb esetnek látszott.
–Leteszlek és megpróbálom a fejemmel kinyomni – javasolta Oszkár.
–Rendben!
Miután lassan és óvatosan Melinda ismét szilárd talajt érezhetett a lábai
alatt, ismét az ablakhoz szökdeltek. Oszkár nekitámasztotta a fejét az ablak
keretének és kifelé nyomta. Elsőre nem ment, de Melinda mögé állt és
próbálta nyomni. Végre a külső rész is engedett. A szobába friss levegő
áradt be. Meleg, friss levegő. Mindketten nagyot sóhajtottak és elöntötte
őket az öröm. Holott tisztában voltak vele, hogy még nem szabadok. Még
ha sikerül is kimászniuk az ablakon, akkor is csak lassan haladhattak a
megkötözött lábaikkal és tulajdonképpen Alfréd is bármikor megjöhetett.
Másrészt nem tudták, hogy merre induljanak és hogy hol vannak.
A kimászás nem volt egyszerű. Fel kellett ugraniuk az ablak mellett
úgy, hogy felüljenek az ablakpárkányra, azután átlendíteni a lábukat és
kiugrani. Melinda indult neki először a feladatnak és másodszorra sikerrel
is járt. Olyan könnyedséggel jutott ki a szabadba, mintha mindig is ezt
gyakorolta volna. Oszkárnak csak negyedikre sikerült, de végre ő is kint
volt.
Egy elhagyott tanya udvarán álltak. Az egyik oldalon kukoricás volt, a
másik oldalon napraforgótábla. A kettő között út vezetett kifelé. Jobb híján
erre indultak el, miközben beborította őket az érkező sötétség. Az alkony
nyomában érkező viharfelhők számukra most inkább jót jelentettek. Még
ha meg is áznak, elmossa a nyomaikat az eső.
Augusztus 17, szombat, Szeged
Tihamér a Szegedi Napló szerkesztőségének folyosóján lépdelt. Hivatta
a főszerkesztő. Az újságíró tisztában volt vele, hogy miért. A cikk, amit
leadott egészen képtelenségnek tűnt.
Miután benyitott az üvegajtón, a titkárnővel találta szemben magát.
Tollas Izabella csinos, harmincas éveiben járó hajadon volt. A rossz
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nyelvek szerint a főnök szeretője. Mások szerint jó házasságban élt. Az
igazság felderítésére ebben az esetben Tihamérnak sosem volt kellő
affinitása. A nő éppen az előtte levő monitort bámulta. Nem lehetett tudni,
hogy valóban dolgozik-e, vagy éppen valamelyik internetese
levelezőprogramot használja.
–Szia! – köszönt a férfi.
Izabella felnézett és rámosolygott. Mindig kedves volt, hogy most is.
–Szia! Már vár! – közölte röviden és fejével az ajtó felé bökött, amin a
„Főszerkesztő” felirat állt.
–Köszönöm – felelte és benyitott a szobába. Zavaros Sebestyén, a Szegedi
Napló első embere ugyanúgy a monitort bámulta, ahogy a titkárnője.
Tihamérnak egy pillanatra átsuhant az agyán a gondolat, hogy talán
egymással levelezgetnek, de azután el is hessegette magától a gondolatot:
semmi köze hozzá.
–Szevasz Tihamér! – köszöntötte a férfi. Foglalj helyet mutatott a szobában
levő kanapéra és ő is felállt, hogy leüljön a vele szemben levő fotelba.
–Szia Besi! – maguk között ezt a becenevet használták, amit a főnök
kedvelt. – Sejtem miért hivattál!
–Hát öregem, én már olvastam hajmeresztő történeteket, de ez itt mindet
űbereli. – Mindketten helyet foglaltak, majd a főszerkesztő folytatta. – Ne
haragudj, de nem engedtem, hogy az egész megjelenjen a mai számban. Be
kell avatnod egy kicsit, ha azt akarod, hogy ezt a képtelenséget leközöljem.
Ha nem igaz, akkor csak lejáratnám magunkat vele.
–Hamarosan te is meglátod, hogy minden igaz, amit leírtam. – Tihamér
hátradőlt a kényelmes bőrbútorban. Tulajdonképpen még egy kis sör
hiányzott volna ahhoz, hogy teljesen kényelemben érezze magát. Odakint
lassan elvonulni látszottak az előző esti viharfelhők, de a kinti fülledt
meleggel szemben idebent kellemesen hűvös volt. A légkondicionálók
sokat dolgoztak ezen a nyáron.
–Én nem igazán hiszek a mesékben – szögezte le Sebestyén. – Márpedig
az, hogy egy magyar találmány szerint egyik anyagot át lehetne alakítani a
másikba, eléggé meseszerűen hangzik. Ha ez igaz, van fogalmad róla, hogy
ez mit indítana el a tőzsdén? Olyan defláció lenne, hogy belerokkanna az
egész ország.
–Nem hinném, hogy a gazdasági következmények egészében beláthatók –
ellenkezett Tihamér. – Te magad is láttad a fotókat a lakóparkról és a vasúti
szerelvényekről. Mivel magyarázod a jelenséget?
–Hát, könnyebben beadható lenne valami paranormális magyarázat, mint
ez. Persze egy találmány, ami meggyorsítja a munkafolyamatokat még elég
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hihető, de az, hogy mondjuk egy műanyagflakonból valaki gyémánt
karkötőt készítsen, az mégis csak elég meredek állítás.
–Pontosan ilyen hitetlen voltam én is a dologgal kapcsolatban. Azt még
csak le sem írtam, hogy láttam egy embert, akit ezzel az eljárással
gyógyítottak meg úgy, hogy visszanövesztették a végtagját. A saját
szememmel láttam! Elhiszed ezt?
–Nem igazán – csóválta a fejét a főszerkesztő.
–A világ egy új korszak előtt áll. Ennek mi lehetünk a hírmondói. Itt folyik
az orrunk előtt, de nem akarjuk elhinni. Túlságosan nyilvánvaló a
magyarázat, mégis hihetetlen.
–Értsd meg, hogy ezt bizonyítékok nélkül nem közölhetem le!
–Nem volt elég az a kettő?
–Nem igazán – rázta továbbra is a fejét a főszerkesztő. –Amíg én magam
nem látom, addig csak visszafogott tudósításokat engedek.
–A lakópark építéséről készült tévériportok talán visszafogottak voltak?
Találgatások helyett én adtam az egyetlen ésszel felfogható magyarázatot a
dologra. Ugyan már! Nem gondolhatod, hogy földönkívüli megszállás, meg
időtorzulásos parajelenség! Ez neked visszafogott? – Tihamér kezdett
kijönni a sodrából.
–Jól van! A hétfői számban leközlöm az írásodat! De ha a visszhangok
csökkentik az eladási számot, akkor legyél tisztában vele, hogy az
állásoddal játszol!
–Az eladási példányszámot azt garantálom! – ellenkezett az újságíró. –
Meg azt is, hogy mindenkinek le fog esni az álla! Csak győzzék majd
összeszedni magukat!
Augusztus 17, szombat, Aranyváros, 1-es központ
–Jöhet az ötödik ember – mondta Pandúr százados, miután az imént
kihallgatott a Borkai Endre távozott a szobából. Csak ő és Sasszem
végezték ketten a kihallgatásokat. Az asztalon elhelyezett készülék volt
ebben a segítségükre. Eddig semmilyen eredményre nem jutottak, de nem
is számítottak gyors sikerre. Egy embert körülbelül tíz perc alatt hallgattak
ki. Még hosszú nap állt előttük, de nem volt más választásuk.
Sasszem a cPodját nyomogatta, majd közölte:
–Alfréd nem veszi fel.
–Mi a fene? – morgott a százados. – Nem elég, hogy itt kell ülnöm egész
nap, még az időt is húzzák? Miért nincs már itt az a… - nem fejezte be a
mondatot, mert valami csúnya kívánkozott ki a száján. Sasszem közben egy
kis laptopot vett elő és a kijelzőt figyelte:
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–A helyzetjelző szerint a szobájában van. Tegnap mindenki kapott értesítést
és minden külsőst, szabadságon levőt behívtunk. Úgy tudom mindenki
vissza is jött, vagy úton van.
–Ha nekem kell valakiért a szobájába menni, azt megkeserüli – szögezte le
pandúr százados.
–Márpedig nem veszi fel, úgyhogy lehet, hogy ő a mi emberünk. Nézd a jó
oldalát! Ha ötödikre kiszúrtuk, akit keresünk…
–Nem tudják, hogy miért hivattuk őket! – ellenkezett a rendőr. – Csak azt
tudják, hogy a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban tájékozódunk és azt,
hogy ez most nagyon fontos a kettes központ építése miatt.
–A tettes azért sejt valamit. Megnézem a lakásán – közölte Sasszem, majd
felállt és kiment. A százados addig kényelembe helyezte magát. Azon
gondolkodott, hogy behívja-e a következő jelöltet, vagy ne. Azután úgy
döntött, hogy vár. Az igazat megvallva csodálkozott volna, ha Alfréd lett
volna az ő emberük. Hallgatag volt többnyire, az igaz, néha egy kicsit
szórakozott is, de semmilyen agressziót nem nézett ki belőle. Pontosan
ismerte az élettörténetét és éppen ezért inkább sajnálta egy kicsit, semmint
gyanakodjon rá. Megcsörrent a cPod-ja. Sasszem jelentkezett.
–Itt vagyok a lakásán. Úgy kellett behatolnom. Megvan az emberünk, de itt
csak a helyzetjelző chipje van. Kiszedte magából és itt hagyta, hadd
higgyük azt, hogy otthon van. Jó lenne, ha ide tudnál jönni.
Pandur százados egyből magához tért a merengéséből. Menet közben
felhívta Bendegúzt és értesítette. Beszállt a liftbe és elindult a 27-es szint
felé. Hamarosan Serény Bendegúz is társult hozzá.
–Nem tudom elhinni! – mondta a százados.
–Én sem igazán – felelte a másik. Bendegúz majd két fejjel a rendőr fölé
magasodott. – Én magam is ott voltam, amikor próbára tettük. Igaz, hogy
neki még nem volt vallatás.
–Gondolod, hogy be kellett volna vezetni a régieknél is? – Pandúr százados
kérdése provokatív volt. Jól tudta, hogy a másik ellenezte a vallatást már a
bevezetésétől kezdve.
A lift megállt és kiszálltak a huszonhetes szinten. Pár lépéssel előttük a
Professzor haladt. Utolérték.
–Rossz hír! – nézett rájuk az idős férfi, amikor észrevette, hogy a
nyomában vannak. Sasszem már az ajtóban várta őket.
–Ezt látnotok kell! – mondta. – Agyafúrt a fickó.
A szoba közepén egy pókszerű elemes robot mászkált. Rajta az apró
helyzetjelző chip. Ezért látták úgy a kijelzőn, mintha otthon lett volna és
mozogna.
–Kiszedte magából? – csodálkozott a professzor.
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–Van, aki jól bírja a fájdalmat, ha nagy céljai vannak – felelte Sasszem. –
Minden bizonnyal begyógyította a helyén maradt sebet és ezzel letudta a
dolgot. Eddig senkinek sem tűnt fel, hogy nincs benne.
–Vitt magával transzformátort? – aggódott a Professzor.
–Minden bizonnyal – mondta Bendegúz. – Ha volt egy kis esze, akkor vitt.
Márpedig úgy tűnik volt egy kis esze.
–De hát mi a fenét csinál ez az ember? – kérdezte most Pandúr százados.
–Innentől már elég jól összeáll a kép – Bendegúz hangjában volt valami
ijesztő. Mintha a nagydarab férfi is megijedt volna.
Augusztus 17, szombat, Szentes
Immár sokadszor ültek le az út szélén, hogy megpihenjenek. Úgy tűnt
Alfréd a civilizációtól legtávolabbi tanyát választotta a titkos üzelmei
részére. Éjszaka eláztak, most pedig majdnem megsültek a tikkasztó
napsütésben. Nem hoztak magukkal sem ételt, sem italt.
–Meghalok egy korty vízért – nyögte Melinda.
–Ki gondolta, hogy ilyen hosszú utat kell megtennünk? – Oszkár is igen
megszomjazott már. – De nem adhatjuk fel. Már nem lehet messze az út!
–Nem bírok tovább szökdelni – közölte a lány. A lábfeje már piros volt a
vértől, de a fiú sem nézett ki jobban. A bilincsük nagyon hatékony volt. A
bőr, amit egymásnak segítettek a vékony fémhuzal alá betenni, már régen
leszakadozott. A fém innentől az eleven húsukba vágott. Minden métert
csak nagy kín árán tudtak megtenni.
A két szökevény egy kukoricatábla szélében ült. Oszkár nagy nehezen
kitépett egy csövet a hátrakötött kezével és Melindának adta. Ennivalójuk
legalább volt. Ebben a helyzetben ugyan nem volt könnyű az evés, de az
együtt töltött idő alatt már tudták, hogyan kell egymást kiszolgálni. Míg az
egyik fogta a hátrakötött kezével az ételt, addig a másik tudott belőle
falatozni. Ha egyedül vannak, csak a földön fekve tudták volna megtenni
mindezt.
Oszkár is megevett egy csövet. Nem volt már ugyan túl puha, de ehető
volt. Csak a szomjúságukat nem csillapította. Pihentek.
–Indulnunk kellene – közölte a fiú, bár neki sem volt kedve fölkelni.
–Nem tudok! – ellenkezett Melinda. – Szétvágta a lábamat ez a vacak!
Legalább a cPodom lenne itt!
Nem vették észre, ahogy Alfréd a közelükbe ért. Mikor észrevették, már
nem rejtőzhettek el.
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–Nagyon ügyesek – jegyezte meg a férfi. – Bevallom, hogy erre nem
számítottam. Most csak az a kérdés, hogy újra kábítsam-e el önöket, vagy
hajlandók velem sétálni hazáig.
–Szemét! – fakadt ki Melinda. – Ezzel a lábbal sehová sem tudok menni!
–Hozzá ne merjen nyúlni! – fenyegette meg Oszkár.
–Mert, ha hozzányúlok, akkor leköp, vagy lefejel? – gúnyolódott Alfréd. –
Ugyan már! Tisztában vannak azzal, hogy milyen technikának vagyok a
birtokosa. Egyetlen gondom van csak, hogy nem érek rá. – A hangja
szigorúvá vált. Oszkár hátán végigfutott a hideg. – Nem akarom magukat
bántani, csak, ha nem hagynak más választást! – még hozzátette: – Kérem!
–Rendben van! – mondta Melinda és Oszkár is készségesebbé vált. Úgy
tűnt Alfréd nem a velejéig gonosz, de valami kényszer alatt áll. – De hát
mit akar tőlünk?
–Jöjjenek velem és akkor meglátják – közölte a férfi. – Megígérem, hogy
nem lesz bántódásuk, sőt a végén szabadon is engedem önöket, ha eljön az
ideje. Most azonban érthető módon rejtőzködnöm kell. – Melindához
lépett, cPodja segítségével eltüntette a lábbilincset és begyógyította a lány
sérüléseit. Ezután Oszkárhoz ment és elvégezte ugyanezt.
–Jöjjenek velem! – mondta, majd elindult visszafelé az úton.
Úgy tűnt, hogy a tanyaépület több helyiségből áll. Menekülés közben
nem nagyon vették szemügyre. Volt itt pár mellékhelyiség is, melyek
valaha baromfi ól és istálló szerepét tölthették be, mostanra azonban az
összeomlás szélére kerültek. A ház maga is rogyadozott, vakolata lehullott,
de a bejárati részt valaki – feltehetően Alfréd – megcsinálta és innen több
helyiség is nyílott. Ahova beléptek, az a szoba egy komplett
laboratóriumnak volt berendezve.
–Kaphatnék egy kis vizet? – kérdezte Melinda.
–Természetesen – válaszolta Alfréd. – Jöjjenek ki a konyhába! Hozok enni
és innivalót is. Miután kiszolgálta őket, bement a laboratóriumba és ott
matatott valamivel.
–Szerinted mi a csudát akar? – suttogta Melinda, miután lenyelte a szájában
levő falatot.
–Valami kísérleten dolgozik – válaszolta halkan Oszkár. – Van egy olyan
gyanúm, hogy végig kell néznünk, amit csinál.
–Illegális dolog lehet, ha ennyire titkolnia kellett.
–Nem tudom, hogy e mellett a technika mellett mivel kell még
kísérleteznie.
–Szerintem a találmányt akarja ellopni – felelte a lány.
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–Akkor nem laboratóriumra lenne szüksége. Láttad? Itt is vannak
patkányok.
–Ezek ugyanazok, amiket odalent láttam.
–Remélem rajtunk nem akar kísérletezni – folytatta Oszkár.
Alfréd nemsokára megjelent. Megvárta, míg befejezik az evést és az
ivást, majd a laboratóriumba vezette őket. Leültette két vasból készült
székre a foglyait, majd a lábukat a szék lábához kötözte.
–Sajnálom, de végig kell nézniük a kísérletem befejezését – közölte
szárazon. – Nem akarom bántani magukat, de szükségem lesz a
segítségükre.
–Akkor miért tart minket megkötözve? – kérdezte Oszkár.
–Nem olyan értelemben – válaszolta a férfi. – Most pedig elnézését kell
kérnem – egy tálcával közelített a fiú felé. A háta mögé ment, majd
kifeszítette az ujjait.
–De hát mit csinál? – kérdezte Oszkár, ám a következő pillanatban már
ordított. Alfréd levágta az egyik ujját.
–Maradjon veszteg! – kiáltott rá a férfi. Mindjárt begyógyítom a sebet! –
Oszkár próbált férfiként viselkedni Melinda előtt, de irtózatosan fájt neki,
amit Alfréd csinált. Minden bizonnyal fel is ugrott volna a helyéről, ám a
szék le volt rögzítve. Melinda irtózva fordította el a fejét és csak
reménykedett, hogy neki nem kell ugyanezt végigcsinálnia.
Alfréd egy perc múlva már a transzformátorral sugározta be Oszkár
kezét. A fájdalom pedig ahogy jött, olyan hirtelenséggel múlt el.
–Maga megőrült! – fakadt ki a fiú. – Levágta az ujjamat?
–Sajnálom, de a kísérlethez élő szövetre van szükségem.
–De hát mit csinál? – kérdezte most Melinda.
–Ne aggódjon, magát nem fogom bántani. Most már egyiküket sem. Talán
inkább túszként és tanúként tartom önöket fogva, hogy nagyobb
biztonságban legyek.
–De miért vágta le az ujjamat?
Alfréd nem válaszolt a kérdésre. Nekilátott, hogy befejezze, amit
elkezdett. Közben pedig elkezdte a saját történetét.
–Hogy megértsék, hogy mit teszek és hogy rájöjjenek, hogy nem
gonoszságból teszem, amíg a kísérlet tart, elmondom, miről van szó –
közben egy nagyobb transzformátort állított egy hordágyszerű állvány elé,
melyre Oszkár ujját tette. Nem volt felemelő a látvány. Ezután, hogy a
transzformátornak legyen miből anyagot átalakítania, egy nagy rakás
élelmiszert pakolt elő a laboratórium hűtőjéből. Foglyai immár nem
beszéltek, csak elképedve nézték.
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Augusztus 17, szombat, Szeged
Tihamér Aladár irodájában ücsörgött. Melege volt és folyt rajta a víz.
–Nem lehetne itt szellőztetni egy kicsit?
–Kint még melegebb van – felelte a rendőr.
–Legalább egy ventillátort beszerezhetnél!
–Erre nincs pénze a rendőrségnek – csóválta meg a fejét a barátja.
–Akkor vágj bele minél előbb, mert leolvad rólam a ruha.
–Várjuk meg Sasszemet – kezdte Aladár és ebben a pillanatban kopogtak,
majd válaszra sem várva kinyílott az ajtó. A csinos szőke ügynöknő lépett
be rajta. Miután köszöntötték egymást, a rendőr hellyel kínálta a nőt a szűk
szobában. Egy íróasztal, egy szekrény és egy számítógép volt a
berendezése a cellára emlékeztető helyiségnek. A három szék is csak kicsit
szűkösen fért el.
–Miről van szó? – kérdezte az ügynöknő. – Láthatóan sietett.
–Újabb bűneset történt. Ugyanaz a módszer, amit a hajléktalan halottnál
láttunk, de most egy negyvenéves szegedi nő az áldozat. A férjét
elkábították, a nőt megölték és kivették a veséjét.
–Bendegúz megmondta előre – bólintott a nő. – Már tudjuk, hogy ki a
tettes. Az embereink nagy erőkkel keresik. Az áldozat vese
transzplantáción esett át.
–Ezt honnan tudja? – hitetlenkedett Aladár.
–Nem volt más logikus magyarázat. Ha egy kicsit gyorsabbak vagyunk,
akkor ma is él. Nem jöttünk rá előbb. Alfrédnak a veséjére volt szüksége. A
vese pedig a feleségéé volt.
–De hát akkor miért ölte meg az előző áldozatot?
–Kísérletezett. Nem tudom, hogy eredménnyel járt-e, de kísérletezett. És
jelenleg is két emberünk van a fogságában. Nem tudjuk, hogy élnek-e még.
Mi minden egységünket mozgósítottuk, de önök is keressék! Amilyen
gyorsan csak lehet!
Augusztus 17, szombat, Szentes
Alfréd hangja szomorú volt, arca megszállottságot tükrözött, miközben
előkészült a kísérletre. –Tudják, hat évvel ezelőtt meghalt a feleségem.
Autóbaleset volt. A belső szervei közül a máját és a két veséjét kérték.
Ritka vércsoportja volt. Beleegyeztem. Úgy gondoltam, hogy akkor
valahogyan, de tovább fog élni. Az életem megtört, mert elvesztettem azt,
akit a legjobban szerettem. Nem volt értelme semminek. Dolgozni sem
tudtam már rendesen. Elvesztettem az állásomat is és csakhamar ott voltam,
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hogy az utcára kerülök. Öngyilkos akartam lenni, amikor Serény Bendegúz
felkeresett és olyan dolgokat mutatott, amiktől elkerekedett a szemem. Egy
új életet kezdhettem és új remények töltöttek el. – Nagyot sóhajtott és egy
könnycsepp gördült le az arcán. Tulajdonképpen sajnálatra méltó volt, de
mégsem tudták sajnálni, ahogy előkészült, és amit elmondott, az alapján
borzadály fogta el őket. Alfréd folytatta:
–Mikor először szembesültem azzal, hogy mire képes ez a transzformáló
készülék, akkor rájöttem, hogy itt a lehetőség, hogy visszahozzam a
feleségemet. Higgyék el, ha csak egy hajszála lett volna a birtokomban,
akkor is megpróbáltam volna. Ő volt a mindenem. Találtam egy helyet az
építményben, ahol nyugodtan folytathattam a kísérleteket. Szerencsére
sikerült úgy intéznem, hogy Malter Károly sosem fejezte be a csarnok
terveit és így a laboratóriumomat nem kellett költöztetnem. A patkányok,
amiket láttak, ezt a célt szolgálták. Sokféle kísérletet végeztem rajtuk és
teljes volt a siker. Először az egész állatot másoltam le, utána pedig a belső
szerveket vettem ki és azokból is sikerült egész állatot létrehoznom.
Azután be kellett látnom, hogy embereken kell folytatnom a
kísérleteket. Nem kezdhettem egyből a feleségemmel, hiszen ő volt a
végcél. Őt csak egyszer próbálhatom meg visszahozni. Szereztem egy
emberi vesét, de nem jártam sikerrel. A fickó létrejött ugyan, de nem
tudtam életre kelteni. Most azonban már teljes a felszerelésem.
–Engem akar klónozni? – hüledezett Oszkár. Mindkettőjüket a hányinger
kerülgette.
–És utána visszahozom a felségemet – bólintott a férfi.
–Ez nem fog sikerülni – rázta meg a fejét Melinda. – Nem tudja, hogy mit
csinál! Az ember egészen más, mint az állatok.
–Hamarosan kiderül – Alfréd megszállott arckifejezése mit sem változott.
A transzformátort beállította és lassan elkezdődött az átalakulás. A
készülék jóval kisebb volt, mint amilyent Aranyvárosban használtak, ezért
lassabban is működött. Oszkár ujja szép lassan kezdett kiegészülni a
kezével, majd a karjával és a törzsével, miközben az élelmiszerek a
sugárnyaláb alól fokozatosan kezdtek eltűnni. Azután a fej és a többi
végtag is megjelent. Kopasz és csupasz volt ugyan, de úgy tűnt, hogy a
kísérlet sikerült. Egy emberforma valami feküdt az emelvényen. Oszkárnak
önkéntelenül is a Frankenstein történetek jutottak eszébe. Elszörnyülködve
látta a saját hasonmását, de nem volt benne biztos, hogy valóban ő-e az.
–És most életre kell kelteni! – Alfréd arca ha lehet még átszellemültebb lett.
Elővette a defibrillátort és működésbe hozta. – Ha beindul a szív és a
légzés, akkor győztünk! – hangja diadalmas volt a siker pillanatában. A test
mellkasához helyezte a készüléket és bekapcsolta. A kisülés után nem
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történt semmi. Láthatóan a férfi, akit, vagy amit alkotott, nem akart életre
kelni. Alfréd lélegeztetőkészüléket helyezett az arcra, lenyomta a csövet,
beindította, majd újra a defibrillátort használta. Nem történt semmi. A test
továbbra is élettelenül feküdt az asztalon. Alfréd egyre idegesebb és
elszántabb lett.
–Lehetetlen! – ordított fel.
–Nem lehetetlen! – kiabálta most Melinda. Iszonyodott attól, amit látott. –
Az embernek csak egy lelke van! Azt nem sokszorozhatja meg! – azután
meg is ijedt attól, amit mondott, mert attól félt, hogy Alfréd megöli
Oszkárt, csak hogy a kísérlete sikerrel járjon. Az őrültnek azonban más
gondolata támadt.
Egy hűtőtáskát vett elő és a jég közül egy véres emberi vesét emelt ki.
Melindát a hányinger kerülgette, Oszkár pedig már egy ideje képtelen volt
odanézni. Alfréd átszellemült arca elárulta, hogy kinek a veséjét tartotta a
kezében. A test mellé helyezte, majd újra a transzformáló készüléken
állítgatott valamit.
–Sikerülnie kell! – ismételgette félhangosan, összeszorított fogakkal.
Hangja így sziszegéssé változott, ami áldozatait félelemmel töltötte el.
Alfréd az őrület szélén állt. Nem látott és nem hallott semmit. Még a
helikopter zúgására sem figyelt fel, ami nem messze a közelükben haladt el.
Ismét beindította a készüléket. Az Oszkár-test lassan kezdett átalakulni,
eltűnni. Ahogy a vese köré új test alakult, úgy az élettelen test anyaga most
Alfréd feleségének az anyagává kezdett összeállni. Nem sokkal később egy
kopasz, csupasz női test feküdt az emelvényen. Melinda öklendezett,
Oszkár pedig lehajtott fejjel suttogta: – Ne nézd! Ne nézz oda!
A megszállott férfi áhítattal szemlélte remekművét. Végigsimított a női
testen és az arcán könnyek potyogtak. Amiről már oly sok éve álmodozott,
hogy visszahozza a feleségét, íme megvalósulni látszott. Élő sejtekből élő
testet akart létrehozni, ám sem a szív, sem a tüdő nem működött még.
Remegő kezekkel vette elő a defibrillátort és beindította. Ekkor egy
sugárnyaláb hatolt be az ablakon keresztül. A férfi a következő pillanatban
eszméletlenül csuklott össze. Fejét beverte az előtte álló emelvénybe,
közvetlenül a felesége feje alatt, majd vérző sebbel terült el a földön.
Oszkár felnézett. Nem értette, hogy mi történt. Pár pillanat múlva
Bendegúz robogott be az ajtón. A nagydarab férfi látványa a fiúból
megkönnyebbült sóhajt, Melindából pedig örömteli zokogást váltott ki.
–Jól vannak? – kérdezte a megmentőjük. Nyomában újabb két ember
érkezett. Nem a megszokott módon viselkedtek, ahogy a kommandósok
szoktak, hiszen csak az ujjaikat kellett használniuk, ha valami veszély
leselkedett rájuk, fegyvert nem kellett használniuk.
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Míg Bendegúz kiszabadította őket, a másik két férfi Alfrédot vakarta
össze. Végtelen megkönnyebbülés volt megszabadulni a karperecektől és
napok óta először elől tartani a kezüket. Oszkár most is hitetlenkedve nézett
a saját kezére. A mutatóujja, amit Alfréd levágott, sértetlenül ott volt a
kezén. Talán csak a körme volt rövidebb, mint a többi ujján, de amúgy
semmilyen különbség nem látszott.
Miközben elhagyták a laboratóriumot, még egyszer visszanézett a női
testre. Elborzadt. Mély szánalom töltötte el Alfréd iránt, akit mögötte
hozott ki eszméletlenül a két másik férfi. Átölelte Melindát és követte
Bendegúzt a helikopter felé.
Augusztus 18, vasárnap, Szentes
Ha a Vak nem győzi meg a többieket, nem engedték volna el őket
misére. Most mégis a szokott társaság ücsörgött a szentesi nagytemplom
hátsó soraiban. Oszkár nem akart ugyan jönni, de Melinda meggyőzte,
hogy hálát kell adniuk Istennek, amiért megmenekültek. Nem ellenkezett.
Már csak azért sem, mert nem akart egyedül lenni. Pár napja még azt hitte,
hogy egy csodának a részese lehet, ám az egész most más érzésekkel
töltötte el. Megértette. Mint sok más találmány, ez is tud pusztítani. Vajon
rá szabad-e szabadítani a világra? Minden bizonnyal Aranyváros
tanácsának volt köszönhető, hogy ez még nem történt meg. Talán
háborúhoz vezetett volna, talán egy jobb jövőhöz. Ez utóbbi mindig csak
remény.
Miután megkapták az áldást és elhagyták a templomot, egy darabig
csöndben haladtak a Liget felé. Oszkár, miközben szerelmével kézen fogva
sétált, azon merengett, hogy fel merje-e tenni a kérdést a Vaknak, hogy a
történtek után hogy állnak a számolással? Úgy látszik, hogy a férfi
belelátott a gondolataiba, mert melléjük lépett és ezt mondta:
–Ne rendezkedjenek be hosszútávra! Már csak háromnál tartunk.
–Ilyen rossz a helyzet?
–Talán rosszabb – mosolygott a férfi.
–Hogy tud ezen mosolyogni? – hüledezett Oszkár. – Hiszen minden, amin
eddig dolgoztak kárba veszhet!
–Azért a minden az túlzás – ellenkezett a Vak. – A romok között is találni
sokszor kincseket. Ki dönti el, hogy egy dolog jó, vagy rossz? Vagy egy
esemény végül jó lesz-e, vagy rossz? Jó-e, ha valaki karambolozik?
Természetesen nem. De ha emiatt lekési a repülőt, ami utána lezuhan,
akkor már más ugye? Ne higgyék, hogy bármi is kárba veszett, ami
megtörtént!
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–Szóval úgy gondolja, hogy nem baj, ami velünk és Alfréddal történt? –
kérdezte Most Melinda.
–Baj. Szomorúság – bólintott a Vak. – Én megmondtam előre, hogy
szenvedni fognak. Nem ígérte senki, hogy nem. Még Isten sem tett ilyen
ígéretet. Ő is megmondta, hogy lesz szenvedés. Még a fiának is. Mi miért
lennénk kivételek. Csak a gőgös ember hiszi magát többnek Isten fiánál.
–Elárulná, miért nevezteti magát Vaknak? – kérdezte most Oszkár.
Valahogy hirtelen szerette volna tudni, vagy legalábbis megérteni.
–Nagyon egyszerű a dolog – felelte a férfi. – Ha egy valódi vaknak a
színekről akar beszélni, akkor hogyan meséli el, hogy mit lát? Ugye
zavarban lenne? Ugyanígy vagyok én Istennel is. Tudom, hogy van, létezik,
körülvesz és mégsem tudok róla beszélni. Nincsen rá érzékszerv, amíg ki
nem nyitja a szemét az ember. Magam sem tudom állandóan nyitva tartani.
Ahhoz tudatosság kellene. Annak pedig híján vagyok. Ezért vagyok vak. A
többiek – és itt a Professzorra célzott, aki mögöttük sétált a Homár
házaspárral, - azt hitték először, hogy látok, de ők sem értik. Csak azért,
mert nem tartom fontosnak az anyagi dolgokat, még nem vagyok egészen
szabad. Ha így lenne, sokkal jobban tudna működni bennem Isten Lelke, a
Szentlélek.
–Ha maga sem szabad, akkor ki lehet az? – sóhajtotta a fiú.
–Teljesen szabad csak akkor lehet az ember, amikor meghal. Akkor
kénytelen mindent elengedni. Az egészen csodás lehet – az idős férfi arcán
lelkesedés tükröződött. – Szárnyalás Istennel szabadon. Ha utazott már
léghajón, akkor tudja miről beszélek. Nem irányíthat, mégis csodálatos
élményben van része. Csak a szárnyalás magasságát szabályozhatja. Az
pedig a Szentlélek tüze az életében. Kérdés, hogy meg akarja-e gyújtani a
lángot? Készen áll-e a kalandra Istennel? Mert odafönt a szél arra fúj,
amerre akar. Csodálatos, szabad érzés.
Oszkárnak eszébe jutott az a perc, amikor a Kurca partján ült és ott
tartott, hogy mindent felad. Furcsa, hogy az a pillanat boldog volt. Nem
felejtette el. Most ismét megérkeztek a lejárathoz, ami a földalatti vasúthoz
vezetett. Bendegúz figyelte a környéket és a cPodját, majd amikor szabad
volt az út, és nem láthatta őket senki, akkor jelzett. Lemerültek ismét a jövő
bizonytalan világába. Oszkár nem felejtette el: háromnál tartottak. Vajon
meddig tart még?
Augusztus 19, hétfő, Szentes közelében
A terület, amit az erőmű építésére kiszemeltek, most bűzlött a szeméttől.
Furcsa módon az építők több tonnányi szemetet hozattak ide a szentesi
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szemétlerakóból, hogy gyorsabban elkészüljön az építkezés. A
transzformátornak ugyanis ehhez a művelethez sok anyagra és energiára
volt szüksége. Reményeik szerint ezt az energiát utoljára vették ki az
elektromos hálózatból. Innentől végre elláthatják majd magukat.
Nem csak a három építész volt itt, hanem erre a napra mindenki
rendkívüli szabadságot kaphatott. Maga az építkezés a tervek szerint
viszonylag gyors és látványos lesz. Az építők legalábbis ezt ígérték.
Oszkár is ott állt Melindával összeölelkezve a tömegben. Egy magas,
barnahajú férfi lépett oda hozzájuk és egy Szegedi Naplót adott a lány
kezébe.
–Örülök, hogy újra láthatom – mondta, majd Melinda bemutatta őket
egymásnak. Tihamér volt az, az újságíró. –Megengedték, hogy itt legyen? –
csodálkozott a lány.
–Úgy tűnik, én vagyok az új világ első hivatalos tudósítója – mosolygott a
férfi. – Már a mai újságban is benne vagyunk. Olvassák csak el! Maguk is
szerepelnek benne.
–Csak nem közölte le azt a dolgot Alfréddal?
–Az újságíró feladata, hogy leírja az igazságot – kezdte Tihamér, de
Melinda megállította.
–Most hirtelen fontos lett az igazság? – hangja haragról árulkodott. –
Össze-vissza hazudoznak a lapokban, hogy félrevezessék a népet, most
meg leírta, ami velünk történt?
–Előbb olvassa el, mielőtt nekem támad! – Tihamér kicsit megsértődött a
lány kirohanásán. – Tudom, hogy megviselték az események, de meg kell
értenie másoknak is, hogy miért őrzik ennyire ezt a találmányt és miért nem
adják el a szabadalmat, hogy boldogabb világot hozzanak létre. Ez a csoda,
amit remélem itt is látni fogunk, az éremnek csak az egyik oldala.
–Igaza van, bocsásson meg – felelte Melinda. – El fogom olvasni.
Ekkor egy jókora gépezet jelent meg a területen, vastag kábelt
vonszolva maga után. Busz méretű volt. Oszkárt izgalom töltötte el. Előző
nap még átnézették vele a terveket és mindent rendben talált, ám a
megvalósítás még csak most következik. Csak remélte, hogy nem rontottak
el semmit. Valójában ez volt az első olyan munkája, ami meg is valósult.
A gép először halk, majd egyre erősödő zümmögő hangot adott ki. A zaj
az elviselhetőség határait súrolta, a látvány viszont megérte. A jókora
szemétkupac lassan, de jól kivehetően elkezdett átalakulni. A földből egy
hatalmas, meglepően díszes épület nőtt ki, meghazudtolva a fizika
törvényeit. Oszkárnak a „Varázsceruza” című mesefilm jutott az eszébe. Ez
is hasonló volt ahhoz, csak lassabban történt. Ott amit a kisfiú lerajzolt, az
megjelent a valóságban is, itt pedig, ha lassabban is , de valóban testet
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öltött minden, amit a tervezőasztalon megálmodtak. Nem kellett spórolniuk
semmivel.
A megjelenő épület ezüst-metálkék és drapp színei nem egy szögletes
betontömböt takartak, hanem egy mintákkal és domborművekkel díszített,
több kupolából álló építményt. Az egész folyamat úgy két órán keresztül
zajlott, de az idő szárnyalni látszott. A nézőközönségnek valóban
káprázatos élményben volt része és úgy tűnt, mintha csak percek teltek
volna el. A puszta mezőn most a szemétdombok helyén egy hatalmas
épület állt.
A nézők nagy része ekkor elszéledt, ám Oszkár tudta, hogy a munka
neheze még vissza van. A gépek és a földalatti csőrendszer létrehozása
nehezebb, összetettebb feladat volt, ám ez már nem volt olyan látványos és
egy kisebb berendezés végezte az épület belsejében. Az építők jól haladtak,
de Melinda számára ez már unalmas volt. A tervezők, azaz Károly, János és
Kornél Oszkárral együtt ott maradtak, míg mindenki más visszatért a
központba.
–Nem baj, ha én is elmegyek? – kérdezte a lány. Még mindig nem pihente
ki a fogságukat. A fiú is fáradt volt, de úgy érezte, hogy most ott van a
helye, hol a munka folyik.
–Dehogyis! Menj csak nyugodtan – bíztatta Oszkár. – Este találkozzunk,
ha végeztem a munkával! Majd felhívlak. – Melinda megcsókolta, majd
elsietett a földalatti lejárat felé. Oszkár gyönyörködve nézett utána. Sokkal
nagyobb csodálattal töltötte el, mint az épület, ami előtt álltak. Eszébe jutott
Alfréd. Megértette. Ő is mindent megtenne, ha Melindával történne valami.

III. Rész
DETONÁCIÓ?
Augusztus 20, kedd, Aranyváros, 1-es központ
A Vak az istállóban volt és éppen a lovakat csutakolta, amikor Oszkár
belépett hozzá.
–Nem jön megnézni? Hamarosan kezdődik.
–Micsoda? – fordult felé a kertészruhás férfi. Arca most nem a szokott
vidámságot tükrözte, hanem inkább komornak tűnt.
–Az Aranyváros – mondta Oszkár, majd hozzá tette: – Csak nincs valami
baj?
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–Hát igen – hümmögött a Vak és átsuhant az arcán egy mosoly. – Vannak
dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni. Valahogy úgy tudnám
megfogalmazni, hogy ezzel elérkeztünk az egyhez.
–Az egyhez? – ismételte meg a szavakat szinte hebegve Oszkár. – de hát
éppen ez volt a cél? És mikor volt a kettő? Nem értem!
–A tegnap megjelent újságcikk volt a kettő, az pedig a végső fázis. Nem
lesz tovább sokáig.
–De hát honnan szedi mindezt? Úgy tudom, hogy a kupola minden elől
megvéd.
–Ami kívülről jön, az elől talán – hümmögte a Vak. – De ami belülről jön,
az elől nem! Nem látja senki, így hiába beszélek arról, hogy háború van.
Látszólag egy csendes és meleg augusztusi nap, de háború van. Háború az
emberi lelkekért. Még a keresztények sem hiszik el. Az ember okosnak
hiszi magát, mert evett a tudás fájáról. Az Élet fája nélkül azonban nem
menekülhet meg.
–De hát miféle háborúról beszél?
–Bocsássa meg nekem, de ez csak egy öregember zavaros beszéde. Lehet,
hogy nem is úgy lesz, ahogy mondom. – Nem folytatta, mert a föld enyhén
elkezdett remegni. Mindketten felnéztek. Blöki elkezdett nyüszíteni az
istálló mellett és besietett hozzájuk. Valahol fácán röppent fel a közelben.
–Na menjünk, mert tényleg lemaradunk róla! – jegyezte meg a Vak és fürge
mozdulatokkal kisietett a szabadba. A jókora szemétkupac, amit az elmúlt
napokban összehordtak, most szinte hegyként magasodott a közelben. Ott,
ahol a kettes központ majd állni fog. Az előző napi építkezés után tudták,
hogy ez ugyanúgy fog történni. Egy dolog lesz csak más: a Kupola. Az a
pajzs, ami majd a város tetején levő generátorból indul ki és szinte
láthatatlanul veszi majd körül az épületet. Ez ismét csak Fábián Professzor,
Ilia Gotthárd és Serény Bendegúz zsenialitását fogja dicsérni. Persze csak
akkor, ha elkészül.
Elsétáltak a Vak zöldséges és virágoskertje mellett oda, ahol a tömeg
állt. Hosszú hónapok előkészítő munkája után a város végre kiemelkedik a
földből és megmutatja magát a világnak. Maximális óvintézkedések
mellett.
Oszkár megkereste Melindát. A lány boldogan fogadta az ölelését, majd
mindketten a csodát figyelték, ahogy a szemét kezdett átalakulni arannyá.
Aranyvárossá.
Augusztus 21, szerda, Aranyváros, 2-es központ
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Tihamér Aranyváros épületének ablakából figyelte a nyár végén itt-ott
már sárgába hajló alföldi tájat. A síkságot innen, a harmincadik emelet
magasából messze be lehetett látni. A pajzs egyáltalán nem zavarta a
kilátást.
Egy tárgyalóteremben volt. Mögötte, a hófehér falú, de többnyire
üvegablakos helyiségben egy hosszú ovális asztal és székek. Itt voltak a
tanács tagjai és várakoztak. Tihamér tekintete a teremben ülők közül
sasszemet kereste leginkább, ám a nő úgy tett, mintha nem venne róla
tudomást. Fábián Professzor az asztalnál ült és a beépített digitális kijelzőn
nézegetett valamit.
Az újságíró megfordult, mikor hallotta az ajtó nyitódását. Serény
Bendegúz és Pandúr százados egy öltönyös férfit vezettek be. Tihamér
először nem akart hinni a szemének, ám ahogy az embert tiszteletteljesen a
tárgyalóasztal mellé kísérték, megrökönyödve sóhajtott fel:
–De hát ő?
–Igen. Ő az! – Fábián Professzor tekintete nyugtatón siklott az újságíró
felé. –Kérem uraim foglaljanak helyet! Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy körünkben köszönthetem Magyarország miniszterelnökét.
–Mit jelentsen ez, uraim? – szólalt meg most a behozott férfi. Tartásában
volt valami egyenesség, valami tiszteletet parancsoló. Ormány Vendel
miniszterelnök szemei haragot árultak el, de visszafogta indulatait.
–Bocsássa meg nekünk miniszterelnök úr, hogy tulajdonképpen elraboltuk
– vallotta be Fábián professzor. – Higgye el, ha lett volna más lehetőségünk
arra, hogy önnel négyszemközt beszélhessünk..
–Ebben az esetben számolniuk kell a következményekkel is – közölte
szárazon Ormány Vendel. – Ma az egész ország rendőrsége, polgárőrsége
és önkéntesei, mind engem keresnek. És biztosíthatom önöket arról, hogy
meg is fognak találni – szeme a panorámára siklott. Tekintete elárulta, hogy
nem tudja, hol van.
–Nem fogják megtalálni – közölte szárazon Bendegúz. – Mi bemutattuk
önnek, hogy mire vagyunk képesek. Úgy raboltuk el önt, hogy előtte
kiiktattuk a teljes biztonsági rendszerét, majd elkábítottuk az összes
biztonsági őrt, méghozzá úgy, hogy senkinek semmi bántódása nem történt.
–A családom? – kérdezte Ormány Vendel, miközben fenyegetően felhúzta
a szemöldökét.
–Teljes biztonságban vannak – mondta Bendegúz. – Kérem hallgassa meg
Fábián Professzort és utána alkosson képet arról, ami történt!
Ekkor ismét kinyílt az ajtó és a Vak lépett be rajta. Arcán széles
mosollyal, kertészruhában köszöntötte a bent levőket.
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–Örülök, hogy személyesen is megismerhetem! – lépett oda a
miniszterelnökhöz, s felé nyújtotta a kezét. Ormány Vendel a
meglepődéstől önkéntelenül kezet rázott vele. Csodálkozva nézett a
teremben levőkre, ám a kérdésére az idős férfi maga válaszolt:
–Én vagyok a Vak. Mármint ez a nevem ezen a helyen. Tanácsadóként
alkalmaznak. Remélem nem esett semmilyen bántódása! Igazán nem
venném a szívemre!
–Nem – felelte zavartan a miniszterelnök. A kertészruhás férfi erre
elégedett arcot vágott és elhelyezkedett a politikus melletti széken. Ő
láthatóan nem örült kifejezetten a dolognak.
–Én nem tudtam erről a dologról semmit! – nyögte Tihamér halott
sápadtan. Még leülni sem volt ereje. Csak Sasszem jelenléte miatt tudta
tartani magát. Valami olyan felelősség nehezedett most rá, amit nehezen
viselt. Mintha egy bűntény részese lett volna. Még mindig nem hitte el, ami
történt. Csak kapaszkodott az előtte levő székbe és kérdőn a Professzorra
nézett:
–Elrabolták a miniszterelnököt?
Fábián Professzor elmosolyodott.
–Ha lett volna más választásunk, megtettük volna azt. Ám nem volt, higgye
el. Ő Sas Tihamér, újságíró. Nem tudott arról, hogy önt idehoztuk és most
joggal van megijedve. A helyzet azonban rögtön sokkal rózsásabb lesz,
csak engedjék meg, hogy elmondjam, amit szeretnék!
–Akkor beszéljen! – szólította fel Ormány Vendel. Kezdte elveszíteni
minden türelmét.
–Azért hoztuk ide, mert szerettünk volna megmutatni valamit, amit senki
másnak nem szeretnénk egyelőre. – A Professzor hangja ünnepélyes volt.
Felállt, s a terem falán levő képernyőhöz lépett. - Pár nap múlva amúgy is
minden köztudott lesz, de az idő nekünk dolgozik. Egy új találmány
lehetővé teszi, hogy úrrá legyünk az anyagon. Olyan felfedezés ez, ami az
egész Föld számára mérföldkő lehet. Ha sikerül zárt rendszerben
alkalmaznunk, akkor a bolygónk lakossága egy új, boldogabb jövő elé néz.
–Fel fog robbanni az egész – suttogta a Vak derűs mosollyal az arcán, majd
kuncogott egyet.
–Hogyan? – kérdezte a miniszterelnök.
–Semmi, semmi – mentegetőzött a kertészruhás férfi, miközben egy
hangyát piszkált le a ruhája felső részéről. Fábián professzor folytatta:
–Ha azonban a technika kiszivárog, a Földet pusztulás fenyegeti. – A
képernyőn egy puszta alföldi táj jelent meg, közepén egy hatalmas
szemétheggyel. Miközben a Professzor beszélt, mögötte szép lassan
Aranyváros emelkedett ki a tájból.
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–Az épület, amiben most vagyunk, hosszú tervezés után ugyan, de ebben a
formájában egyetlen nap alatt készült el. Harminchárom emeletes, piramis
alakú, a legmodernebb technikákkal felszerelt apró város. Mintegy ötezer
családnak adhat otthont. Az építés folyamatát itt láthatja a mögöttem levő
kijelzőn.
–Egyetlen nap alatt? – kérdezte a miniszterelnök, mert nem volt biztos
benne, hogy jól hallotta.
–Igen! Nemsokára a valóságban is be fogom önnek mutatni azt, amit itt
most csak felvételről lát. Ez az épület tegnap még nem volt itt. Egy
hulladéklerakó helyén vagyunk, amit teljes egészében felhasználtunk. Az
energiát egy geotermikus erőmű adja. Olyan technikával rendelkezünk
tehát, ami a tárgyakat és az embert rövid idő alatt akár nagy méretek
esetében is át tudja alakítani.
–De hát hogyan? – nyögte most Ormány Vendel. –Nem akarta elhinni, amit
hall.
–Megpróbálom leegyszerűsíteni, hogy mindenki értse – a Professzor
tekintete Tihamérra siklott. – Ha egy hidrogén atomot további protonokkal,
neutronokkal és elektronokkal látunk el, akkor az héliummá alakul.
Ugyanezzel a módszerrel nátriummá, káliummá, vagy akár arannyá is
változtatható. A dolog leegyszerűsítve csak attól függ, hogy mennyi
energiát fektetünk bele. Mint tudja, az energia is apró részecskék áramlását
jelenti. Ezek a részecskék megfelelő irányítással egyesülni, vagy bomlani
képesek. Röviden ennyi a találmány lényege. Katalizálva irányítani tudjuk
az anyag átalakulását.
A teremben csönd volt. A professzor egy öklömnyi készüléket helyezett
az asztalra, majd elővett egy szatyorból egy meglehetősen mocskos
csomagot.
–Ezt a zsákot erről a szeméttelepről mentettem meg. Mint láthatja kidobott
háztartási hulladék van benne. Műanyagok, papír, élelmiszerek és sajnos
mérgező elemek is. Most ráirányítom a készüléket, beállítom a kívánt
transzformációt és megláthatja a saját szemeivel is, hogy mi lesz a
végeredmény. A reakció némi hő és fény fejlődésével jár, ám ennek
kibocsátott mennyisége minimális, mivel az energia majdnem teljes
egészében a transzformációra fordítódik. Tulajdonképpen ez a találmány
lényege.
Ezután megnyomta a készülék érintőképernyőjén a megfelelő jelet és a
szemétcsomag felé fénysugár áradt ki. A kupac felizzott, majd a helyén egy
kisméretű, fényes tárgy jelent meg. Aranyrög volt.
–Ez itt hölgyeim és uraim színarany. Huszonnégy karátos. Jelenlegi tömege
körülbelül egy kiló húsz deka. A csomag, amit behoztam, ennél alig egy
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kicsivel volt nehezebb. A felhasznált anyag az energia és az irányított
transzformáció hatására szemétből arannyá változott.
Ormány Vendel kikerekedett szemmel nézte a hihetetlen látványt.
Agyában valószínűleg pörögtek a gondolatok, de jelenleg nem jutott szóhoz
a megdöbbenéstől.
–Ezzel a módszerrel visszafizethetjük a teljes államadósságot, egy hét alatt
felépíthetjük az ötös metrót és egy nap alatt felhúzhatunk egy lakótelepet.
Természetesen ez így nem igaz. Minden ilyen munkát több hetes tervezés
előz meg. Több hetest mondtam és nem évest. Az államháztartásunk
jelenlegi bürokráciája ezt nem tenné lehetővé.
A miniszterelnök továbbra is csak némán nézett maga elé. Tekintete az
aranyrögről a professzorra siklott, majd vissza. A meglepetéseknek
azonban még nem volt vége. A feltaláló megnyomott egy gombot a kezén
levő kijelzőn és beleszólt:
–Küldjék be Olajos urat!
Az ajtó félresiklott, s egy féllábú ember bicegett be rajta. Mankóval
közlekedő középkorú, napbarnított arcú férfi volt.
–Hadd mutassam be Olajos Oszvaldot. Egy közeli tanyán lakik.
Rokkantnyugdíjas, ám a mai napon elvesszük a járadékát, tehát okafogyott
lesz a nyugdíjjáruléka, ugyanis visszakapja a lábát. Kérlek Bendegúz,
kísérd le az orvosiba, majd hozd vissza. Csak a lábát kezeljétek!
Miután a két férfi távozott, Fábián professzor folytatta a mondandóját.
–Hamarosan azt is látni fogja, hogy orvosilag milyen hasznos ez a
találmány. Eddigi jövedelmeink titkos műtétekből származnak. Többnyire
gazdag, halálosan beteg embereknek adtuk vissza az életét. Bármilyen
betegséget könnyen és gyorsan tudunk kezelni. Természetesen mindig
szakemberek felügyelik az egyes berendezések működését. Az orvosi
eszközöket doktorok, az építészetieket mérnökök.
–Mik a terveik? – kérdezte most Ormány Vendel kiszáradt torokkal.
–Szeretnénk, ha támogatna minket!
–Azt sem tudom, hogy kik maguk! – a miniszterelnök még mindig nem
tudta elhinni, amit lát.
–Nincs nevünk még – felelte erre a Professzor. – Az Aranyváros vagyunk,
illetve lettünk a tegnapi naptól. Egy új világot szeretnénk létrehozni
anélkül, hogy találmányunkat bárki ártó szándékkal használhatná. Első
három célunk a gyógyítás, a lakóhelyteremtés és a munkahelyteremtés. Egy
olyan világról álmodunk, ahol nincsenek betegek, szegények, hontalanok és
munkanélküliek. Először csak ebben az országban, de később majd az
egész földön. Az önök kormánya is ezen dolgozik, csakhogy a mi
lehetőségeink jóval nagyobbak. Most először ebben a kicsi országban kell
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kipróbálnunk, hogy a rendszer hogyan működik. Ha beválik, akkor az egész
földön terjeszthetjük majd a boldogságot és a békét. Ez lesz a végső cél.
A miniszterelnök előre hajolt és az asztalra könyökölve folytatta:
–Még mindig nem értem, hogy ehhez miért kellett, hogy elraboljanak?
–Ezt a technológiát hamarosan a világ minden táján meg akarják majd
szerezni – szólalt meg most Pandúr százados. – Természetesen ahogy
gyógyítani, úgy ölni is lehet vele. Ezt nem is olyan rég sajnos
megtapasztaltuk. Ha innen kikerül, a következmények beláthatatlanok. A
helyzet kulcsa ön mellett ül.
Ormány Vendel a Vakra nézett, aki magába mélyedve egykedvűen
üldögélt a székén. Most, hogy megszólítva érezte magát, végre ő is beszélni
kezdett.
–Nem értem, hogy miért nem hoznak egy kis enni és innivalót! Ha már itt
ez a mérhetetlen gazdagság, legalább a vendégszeretetet gyakorolhatnátok
egy kicsit! – feddően nézett most a Professzorra. – De bocsássa meg nekik
ezt az udvariatlanságot! Én azért vagyok itt, mert bennem nincs meg az a
hatalomvágy, ami az itt levőkben kivétel nélkül megvan. Ezt a találmányt
nem arra szeretnénk használni, hogy uralkodjunk másokon, vagy
visszaszerezzük az ország elvesztett területeit, hanem arra, hogy segítsünk a
világon. Szeretnénk, ha mellénk állna anélkül, hogy kiadna minket. Cserébe
mi minden lehetőségünkkel támogatnánk a munkáját. Persze ehhez fel kell
hagynia minden pártpolitikával!
–Ezt hogy érti?
–Onnantól, hogy az előbb vázolt programot elkezdjük, megszűnnek az
állam anyagi gondjai. Nem tudom, hogy ezt el tudja-e képzelni, de nem lesz
már szükség arra, hogy a pártok nemzetközi bankérdekeket szolgáljanak ki,
nem kell fölöslegesen lepénzelni hivatalnokokat és a bűnözők nem fogják
tudni végrehajtani a legkisebb disznóságot sem. Nem lesz szükség
pártokra! Minden párt eddigi jó programját meg tudjuk valósítani. Van
azonban egy kis gond!
–Éspedig? – kérdezte a miniszterelnök, aki még mindig nem tudta biztosan
eldönteni, hogy a mellette ülő férfi normális-e vagy sem.
–Ha ezt a programot végrehajtjuk, megszűnnek az emberek eddig
megszokott problémái. Olyan erkölcsi válság várható, ami beláthatatlan. Az
emberek kevés munkával akarnak minél több pénzt keresni, több jogot
akarnak majd az egyes csoportosulások, legyenek azok melegek, vagy
vallási fanatikusok. Nemzetiségi harcok törhetnek ki. Ezt és a többi erkölcsi
feszültséggócot le kell vezetnünk!
–Gondolom van már rá elképzelésük.
- 180 -

–Az emberek, akiknek nincsenek problémáik, kezelhetetlenekké válnak.
Ezért tudatosan problémákat kell nekik keresni. A megoldást egyedül a
sportban találtuk meg. Mivel lesz elég pénz a sportra, visszaáll az ókori
igények kielégítése: cirkuszt és kenyeret. Ha ezt nem adjuk meg, háború
lesz. A dolog így is elég veszélyes. Az én véleményem szerint már elérte a
kritikus pontot így is, de hát ez a terv – a Vak arcán most először suhant át
a gondterheltség.
–Nem hinném, hogy ezt egyedül képes lennék megoldani. Szakértői
testületre lesz szükség. Azért, még ha úgy is van, ahogy mondják, a dolog
akkor sem ilyen egyszerű.
–Először koncentráljunk csak az első lépésre – javasolta a Professzor. –Ez
pedig az államadósság azonnali kielégítése. Mivel elegendő készpénz áll
rendelkezésünkre dollárban és euróban, ezt bármikor végre tudjuk hajtani.
Természetesen több tucat számlán gyűjtöttük össze ezt a rengeteg pénzt.
Meglátjuk, hogy ha ezt ebben a kis országban megtesszük, mik lesznek a
következmények.
–Azt hittem szemétből aranyat készítettek – vetette közbe a miniszterelnök.
– Ezek szerint pénzben is? – kérdésére a Professzor válaszolt:
–A gyógyult betegeink fizették be ezeket a pénzeket. Köztük több
dollármilliárdos számláját könnyítettük meg. Neveket hadd ne említsek.
Könnyen utána lehet nézni az alapján, hogy melyikük járt mostanában
Európában. Pénzt nem hamisítunk. Annak nem lenne értelme.
Az ajtó kinyílt és ekkor Olajos Oszvald jött be a saját lábain. Serény
Bendegúz támogatta a boldog embert, mert még újra meg kellett tanulnia
használni az idegeit. Ormány Vendel felállt. Szemei elkerekedtek, szája
tátva maradt.
–Meggyógyultam! – jelentette ki Oszvald. Elengedte Bendegúzt és eleinte
sántikálva, majd egyre gyorsabban körüljárta az asztalt. –Sosem gondoltam
volna, hogy erre képes leszek ismét! – Bendegúz karon fogta és kikísérte az
örvendező férfit. A miniszterelnök újra leült.
–Higgyék el, hogy próbálom elhinni, amit látok, de ez az egész teljesen
valószínűtlen. Amit önök itt csinálnak, az a legelképesztőbb dolog, amit
valaha láttam. Ha ez egy szélhámosság, akkor mondják meg most! – a
miniszterelnök összevont szemöldökkel nézett körül. Az Aranyvárosba
érkezők általános tüneteit mutatta: nem hitte el, még azt sem, amit látott.
Kérdésére azonban nem érkezett válasz. Mindenki csöndben figyelte, hogy
mi következik.
–Nézzék – Ormány Vendel továbbra is óvatos maradt. – Ha úgy is van,
ahogy mondják és ahogy láttam, akkor sem dönthetek egyedül. Itt egy
országról van szó, akármennyire is kicsinek tűnik. Az államadósság
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kifizetése például jól hangzik, de nem tudhatjuk a következményeit. Ha ez
a pénzügyi rendszer összeomlásához vezet és többen öngyilkosok lesznek,
akkor azért ki lesz a felelős? De ez csak egy példa. Remélem megértik,
hogy át kell gondolnom ezt a dolgot. Szóval azt állítja, hogy ez az épület
sem volt itt tegnapig?
–Így van – felelte a Professzor. – Szentesről nagyon jól idelátni. Nem
véletlen, hogy mostanra már kisebb csődület gyűlt össze a terület szélén.
Nem csodálnám, ha tévések és újságírók is lennének köztük. Természetesen
engedély nélkül építkeztünk – arcán mosoly futott át.
–Amennyiben csatlakozni szeretnék önökhöz, milyen feltételeket szabnak?
–Szeretnénk, ha mi gondoskodhatnánk a személyes védelméről – mondta
most Pandúr százados. – Másrészt lehetővé kell tennie, hogy kifizessük az
államadósságot. Ennek kivitelezését önökre bízzuk. Gondolják át, beszéljék
meg, csak ne üljenek rajta sokáig! A pénzt bármikor tudjuk utalni.
Harmadrészt pedig azt kérjük, hogy biztosítsák számunkra Aranyváros
teljes szuverenitását. Ezt úgy képzeljük el, mintha egy külön ország
lennénk. Nincs adózás, nincs bürokrácia, nincs hadsereg és sok más, ami a
legtöbb országra jellemző. Idegenek belépése tilos és lehetetlen is. Erre
azért van szükség, mert csak így tudjuk megóvni azt, ami mindezt lehetővé
teszi. A többi ország felé tudatnia kell majd, hogy Aranyváros mindenkitől
független és az összes rászorulót minél előbb segíteni szeretné.
Időközben Bendegúz visszatért és leült az asztalhoz.
–Ha már az adóról van szó, azt hiszem az államadósság kifizetésével
amúgy is adómentessé tettük magunkat.
–A programunkat pedig szeretnénk végrehajtani – tette hozzá a Professzor.
– Kvázi úgy működnénk, mint egy jótékonysági szervezet. A milliónyi új
munkahely először mind Magyarországon alapulna, új technológiák
megfelelő fizetések mellett. Ehhez teljes falvakat kell felújítanunk és
mindennek a működését megszervezni, finanszírozni.
–Ha tényleg így van, akkor ezt az ajánlatot természetesen nem utasíthatom
el – mondta Ormány Vendel. A miniszterelnök továbbra is tartózkodó
maradt. És most, amennyiben lehetőségem van rá, visszatérnék a
munkámhoz. Tanácsadóimmal még ma összeülünk és megbeszéljük a
kivitelezés lehetőségeit. Új testőreimet pedig mielőbb jelöljék ki! A régiek
úgy tűnik nem tudnak már elég hatékonyan megvédeni. Márpedig, mint
ezzel tisztában vannak, bizonyos érdekek mindazt, amit rajtam keresztül
végre akarnak hajtani, megpróbálják majd megakadályozni. Egyetlen
banknak sem érdeke az államadósság megszüntetése. Önök is tudják, hogy
az ország nagy része már külföldi tulajdonban van, még ha nem is
hivatalosan.
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–Bíztunk benne, hogy sikeres lesz ez a kis magánakciónk és ön pedig a
családjával együtt nagyobb biztonságban lesz, mint valaha – mondta
Pandúr százados. – Mielőtt azonban visszavinnénk, engedje meg, hogy
vendégül lássuk a helyi éttermünkben és cukrászdánkban.
Oszkár ezen a napon már szabadságon volt és mivel Melindát is
felváltotta Adrienn, ezért úgy tervezték, hogy együtt mennek szabadságra.
Már csak négy napjuk maradt volna ugyan, de a körülményeikre való
tekintettel kaptak plusz egy hét jutalomszabadságot. Ez éppen jól is jött,
mert mindketten átköltöztek az új otthonukba.
Oszkár letette azt a pár holmit, amit a lány magával hozott a lakásába.
Itt már valódi ablakok voltak valódi panorámával. Melinda kikapcsolta a
légkondicionálót és kinyitotta az ablakot. Már most hőség tódult be
odakintről ezen a délelőtti órán.
–Azért ez mégis csak más, mint odalent a föld alatt – sóhajtotta a lány.
Magasan voltak, de korántsem az épület felső részében. A lakószintek a
harmadik emelettől kezdődtek és a huszadikig tartottak. Úgy tervezték,
hogy a régebbi tagok kapnak felül lakást, az újabbak lejjebb. Mivel ők
egymás mellett szerettek volna lakni, ezért a tizenkilencedik szinten kaptak
helyet. A kilátás innen is gyönyörű volt. A távolban még a Tisza folyó
vonalát is ki lehetett venni, de tisztán látszott Szentes városa, a környező
egypár tanya és a szántóföldek is. A pajzson túl emberek gyülekeztek,
akiknek többsége valószínűleg a városból érkezett.
–Már itt vannak a csodálkozók – Oszkár hátulról átölelte Melindát és
megcsókolta az arcát.
–Biztosan TV-sek és újságírók is vannak köztük.
–A Vak szerint mindez hamarosan véget ér – a fiú hangjába hitetlenkedő
szomorúság vegyült.
–Most az egyszer nem nagyon tudok hinni neki.
–Szerencsére a pajzson nem tudnak átjönni.
–Mi történik velük?
–Gondolom megrázza őket az áram, vagy csak eltűnik a ruhájuk –
kuncogott Melinda.
–Nem perverz dolog ez egy kicsit? – kérdezte most Oszkár. A lány nem
árulta el neki, hogy ezt a trükköt már jó párszor bevetette, hogy
nevetségessé tegye az ellenfeleit. Az, hogy ez perverz lenne, eddig nem
jutott eszébe.
–Éppen elég ahhoz, hogy visszatartsa őket – mondta Melinda, majd témát
váltott. – Mit tervezel a szabadságodban, meg a rengeteg pénzeddel.
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–Kettőnk közül te vagy a gazdagabb – jegyezte meg Oszkár. – A felét
mindenesetre beteszem egy bankba. Hátha a Vaknak mégis csak igaza lesz.
–Erre eddig nem is gondoltam – jegyezte meg a lány. – Igazad lehet.
Nekem kicsit levontak most a béremből, de így is dúsgazdag vagyok.
Sokan életükben nem keresnek ennyit.
–Először meglátogatom a szüleimet és adok nekik is egy kis pénzt –
ábrándozott a fiú. – Még sosem adtam neki. Eddig mindig csak ők
segítettek ki engem. Szeretném, hogy megismerd őket.
–Csodálatos emberek lehetnek, ha ilyen fiuk van – hízelgett a lány. – Ez azt
jelenti, hogy bemutatsz nekik?
–Csak, hogy lásd, hogy komolyak a szándékaim.
–Rendben van – bólintott a lány. – Ezt már szeretem! – megfordult és
megcsókolta Oszkárt.
Augusztus 22, csütörtök, Szeged
Tihamér kicsit bosszúsan utazott Szeged felé a földalatti vasúton.
Egyrészt, mert nem találkozott Sasszemmel, másrészt, mert úgy érezte,
hogy kirekesztették abból, aminek sokan mások részesei lehettek. Persze
nem ő volt az egyetlen külső munkatársa Aranyvárosnak, aki nem
rendelkezett cPoddal és nem volt lakása egyik központban sem. Mégis úgy
érezte, hogy az eltelt rövid időben bizonyított annyit, hogy megillette volna
egy ilyen szerkezet. Megtanulta már, hogy Aranyváros szabadságon levő
lakói mire képesek ezzel a készülékkel, illetve a rendelkezésükre álló
tudással.
Annyi elégtétele mindenesetre volt, hogy az ő írásainak köszönhetően a
Szegedi Napló eladási indexe jelentősen megemelkedett, valamint
médiasztárrá vált az előző napon. Talán ez is oka volt annak, hogy nem
léphetett elő Aranyváros polgárává.
Az, hogy bekerült a TV-be és információkat közölt az új találmányról,
nem töltötte el felhőtlen örömmel. A média képviselői szinte szüntelenül a
nyomában voltak, ezért előző este nem is tudott otthon aludni, hanem
Aladárnál húzta meg magát. Ez a fajta szerep is csak fokozta bosszúságát.
Az illegális jótétemények az utóbbi napokban megszűntek. Úgy látszik,
hogy az elkövetők most magára a központra pazarolják az energiáikat.
Közben még pár be nem jelentett esetre is fény derült. Volt egy megjavított
csatornarendszer, amihez nem bontották fel az utat, volt egy autópálya
szakasz, amit egyetlen éjszaka alatt fejeztek be és volt egy szélerőmű, amit
valaki Gádoros határában állított fel valamelyik éjjel és rákötötte a
hálózatra.
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A főszerkesztő most teljesen ráállította az ügyre, ezért ezen a reggelen
Aranyvárosba szökött és egyeztetett Pandúr századossal a megírható
cikkről. Sasszem a város védelmének megszervezésével volt elfoglalva,
mivel az előző napi építkezés óta elég sok volt az érdeklődő.
A földalatti megállt és most már sokadszor szállt ki ezen az
állomáson. Az egész helyet úgy készítették el, hogy később ne kelljen már
sokat alakítani rajta. A Szegedi vasútállomás alatt volt körülbelül ötszáz
méterrel. Már tudta, hogy nemsokára itt is nagy építkezések lesznek, hiszen
az ötös fázis maga a Transzhungária Vasútvonal létrehozása lesz. A
tervezők szerint megszűnhet végre a felszínen való közlekedés és az utak és
autópályák helyét vissza lehet adni a természetnek. Erről a monumentális
tervről azonban még nem írhatott. Csak a százados elszólásából derült rá
fény. A most következő időszakban elsősorban a kormányfővel való
kapcsolatot erősítették meg.
Tihamér elindult a lift felé. A kényelmes ülésekkel felszerelt várótermet
itt is érzékelők figyelték. Kamerákra nem volt már szükség, sem biztonsági
őrökre. Az újságíró kezébe ültetett chip elárulta, hogy nem illegális
behatolóról van szó. Minden egyéb élőlény mozgására azonnal életbe lépett
a védelmi rendszer. Valahol Aranyvárosban megszólalt a riasztó és
perceken belül megérkezett az elhárítás. Most már tudta, hogy ezt a
feladatot Pandúr százados és az emberei végezték. Ők ezt a fajta munkát
kedvelték, ám azok közt, akik kiállták a három próbát nagyon kevés olyan
volt, aki alkalmas volt ennek a feladatnak az ellátására. Úgy tűnt a három
próba egyben az erőszakos tulajdonsággal rendelkező embereket is
kiszűrte.
A lift felérkezett az állomás melletti parkolóhoz. Az ajtó nem nyílt ki
azonnal. A kint felszerelt érzékelők csak akkor engedték az ajtó kinyitását,
ha nem volt senki a környéken. Nemrég Tihamér egy szerelmespár miatt
csaknem egy órát volt kénytelen itt várakozni.
Most az ajtó hamar kinyílt, s az újságíró végre elindulhatott a Szegedi
Naplóban levő irodája felé. Ahogy kilépett, ismét megcsapta arcát a száraz
hőség. Hetek óta nem volt elegendő eső. A híradó és az újságok tele voltak
a klímaváltozás következményeivel, a mezőgazdaság csődjével és a
rekordnak számító kevés terméssel. A kormány Aranyváros megjelenésével
az utolsó pillanatban kapta meg a segítséget. Mivel nem kell több pénzt az
államadósság törlesztésére fordítani, több marad a gazdák kártalanítására is.
Erről azonban még nem tud senki semmit. A bürokrácia keze lassan elér
majd Aranyvárosba is és akkor lelassulnak majd az események.
Praktikus okokból gyalog közlekedett. A szerkesztőség nem volt mesze
a pályaudvartól és a kocsiját is ott hagyta. Már csak azért is óvatosan
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haladt, mert nem akart más újságírókkal, vagy riporterekkel találkozni. A
föld alatti kellemes hűvöse után most rosszul érezte magát. Homlokán és
hátán elkezdett verejtékezni. Nem szerette ezt az érzést. Figyelmét próbálta
elterelni a melegről. A járókelőket figyelte. Az egyik férfi öltönyben állt az
utca sarkán. A szája mozgott, tehát beszélt valakivel. A láthatatlan
telefonok korszakában már nem lehetett eldönteni, hogy valaki
elmeháborodott-e és magában beszél, vagy éppen csak telefonál.
Meg van ez őrülve! – gondolta Tihamér. – Ebben a melegben miért
öltözik fel ennyire?
Lassan közeledett a férfi felé. Az egy zsebkendőt vett elő és megtörölte
a homlokát.
Na mégis csak érzi a meleget – gondolta az újságíró majd mikor elment
az ember mellett, összerezzent, mert a nevét hallotta.
–Sas Tihamér? – érkezett még egyszer a kérdés. Nem kellett válaszolnia,
mert az arcára volt írva a válasz. Úgy gondolta, hogy újságíró lehet a férfi.
Nem telt bele egy perc és egy szürke Audi hibridautó hátsó ülésén
találta magát. A szituáció ismerős volt. Két öltönyös ember fogta közre,
mindegyik fekete szemüveget viselt. Egyedül a légkondicionáltság
enyhített egy kicsit a kellemetlen helyzeten. Tihamér mozdulni sem tudott.
–Kik maguk? – kérdezte. Hangjában nem volt félelem, inkább bosszúság.
Ha megint Pandúr százados emberei szórakoznak vele, akkor megkapják a
magukét.
A válasz angolul érkezett:
–Mivel ön jól beszél angolul, mi pedig nem beszéljük jól a magyart,
folytassuk így a társalgást – közölte most az anyósülésen ülő férfi,
miközben félig hátrafordult. Kopaszodó, ötvenes éveinek az elején járó
ember volt. Homlokát mély ráncok tarkították, hajában sok volt már az ősz
hajszál.
–Ön Sas Tihamér, aki kapcsolatban áll Aranyvárossal. Úgy tűnik, hogy az
egyetlen ember, aki nyilvánosan vállalja ezt a tényt, sőt újságcikkeket is
leközölt és interjút is adott a TV-nek. – közölte a férfi. Tihamér ezen nem
lepődött meg. Ezek szerint valamelyik külföldi média agresszív
riportereivel van dolga. Megint csak mérges lett. Mit képzelnek ezek?
Azután eszébe jutott, hogy Aranyváros után több külföldi ügynökség is
nyomoz, ennek nyomát azonban eddig még nem fedezte fel sehol.
–Ha Aranyvárosra gondolnak, akkor valóban így van – felelte kertelés
nélkül. – Ha erre kíváncsiak, akkor amit tudok, azt nemsokára az
újságokban is olvashatják. Azt azonban még mindig nem mondták meg,
hogy kik maguk.
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–Ezt nem is fogjuk elárulni önnek. Szeretnénk azonban, ha elmesélne pár
dolgot, amit az újságokból még nem tudtunk meg.
–Ha tudtak volna várni egy kicsit, a holnapi Szegedi Naplóban mindent
elolvashattak volna, úgyhogy jó lenne, ha nem tartanának fel! Így nem
fogok végezni a cikkemmel.
–Nekünk nevek kellenek – mondta szárazon a férfi, majd előre fordult.
Kifelé hajtottak a városból.
Tihamér nem szólt semmit. Csak reménykedett, hogy valahol valaki
figyeli a kis chip alapján, amit a kezébe ültettek. Neveket nem szeretett
volna elárulni. Azzal már lehet, hogy veszélybe sodorna valakit.
Augusztus 22, csütörtök, Aranyváros, 2-es központ
A bátrabbak egészen előre merészkedtek. Még a helyi rendőrök sem
voltak biztosak a dolgukban. Ők sem mertek túlzottan közel menni. Persze
Pandúr százados kifejezetten megtiltotta mindenkinek a rendőrőrsön, hogy
a hatalmas, piramis alakú furcsa épület közelébe menjen. Egyelőre a
megbeszélt felsőbb utasításra várt és meghagyta az embereinek, hogy ők se
menjenek közelebb, sőt próbáljanak másokat is visszatartani attól, hogy
megpróbáljanak az építmény közelébe menni.
Néhány merészebb férfi azonban kijátszva a pár rendőr éberségét,
hátulról közelítette meg az épületmonstrumot. Valószínűleg az összes
szentesi rendőr sem lett volna elég, hogy minden oldalról biztosítsák a
terepet, márpedig a bámészkodók száma percről percre nőtt. Csak
reménykedtek benne, hogy nemsokára megérkezik a katonaság.
A bátrak közt is két fiatal fiú volt a legmerészebb. Miután kijutottak a
rendőrök látómezejéből, egy búzatáblán keresztül próbáltak meg közelebb
jutni a különös épülethez. Egyszer csak az elől haladó felkiáltott, majd a
szájához kapott és térdre rogyott.
–Mi van? – kiabálta ijedten a másik, készen arra, hogy baj esetén kereket
oldjon.
–A fogam! – ordította a másik. – A tömött fogam piszkosul fáj!
–Pont most? – kérdezte a másik és barátja mellé lépett. Ekkor a nadrágján
felizzott a szegecsekkel kivert öv, zsebében a mobiltelefon, s kezén a
fémszíjas karóra. Úgy kezdett el ugrálni, mint akit megégettek.
Mögöttük néhány felnőtt közeledett bizonytalanul, majd mikor látták,
hogy a fiúkkal történt valami, futva siettek a segítségükre.
–Mi történt? – kérdezte aggódó arccal az elsőként odaért szakállas férfi.
–Eltűntek a töméseim – mondta az a fiú, aki elsőként rogyott térdre. Társa a
kezével fogta össze a lecsúszni készülő nadrágját.
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–Nekem meg az órám és a telefonom. Az övemről meg eltűnt a csat.
–Jobb, ha nem megyünk közelebb! – figyelmeztette őket egy újonnan
érkező idősebb férfi.
–Minden fém eltűnt? – kérdezte most hitetlenkedve a szakállas. Zsebébe
nyúlt, elővette a kulcscsomóját, majd óvatosan indult meg előre, a fiúk felé.
Kinyújtott kezében végig maga előtt tartotta a kulcscsomót. Mikor a fiúk
mellé ért, a fém hirtelen felizzott a tenyerén és semmivé lett. A férfi
felszisszenve rázta meg a kezét.
–Jobb lesz, ha elmegyünk innen fiúk! – Az én kulcsaim is levegővé váltak!
Itt valami nagyon nem stimmel!
–Földönkívüliek – konstatálta a fogfájós fiú. – Ezek egész biztosan
földönkívüliek!
A próbálkozókkal történt események hamar szárnyra kaptak. Perceken
belül már a rendőrök is tudták, hogy mi történt és a bámészkodók arcára is
kiült a tiszteletteljes rettenet. Miután az egyik rendőr egy fém rudat hajított
az épület felé, mindannyian látták, ahogy az felizzik és eltűnik a levegőben,
szinte pánik tört ki.
Többen azonnal autóba szálltak és elmenekültek a helyszínről, míg a
rendőrök halálra vált arccal, de kötelességüknek érezték, hogy maradjanak.
Természetesen azonnal értesítették Pandúr századost, aki megpróbálta
megnyugtatni őket és ismét figyelmeztette a kollégáit, hogy ne csináljanak
semmit, amíg oda nem ér a katonaság, hogy biztosítsa a terepet.
A fegyveres erők első egysége a szentesi tüzérektől valóban ott is volt
pár percen belül. A páncélozott jármű megállt a rendőrautók mögött és az
ajtaján egy egyenruhás férfi lépett ki.
Sarkantyús főtörzsőrnagy kicsit álmatag képpel és hitetlenkedve
szemlélte azt, amit látott.
–Hogy az a mennykő csapna belé! Ez meg itt micsoda?
Az egyik rendőr bátortalanul jegyezte meg:
–Valószínűleg földönkívüliek.
A főtörzs mérgesen nézett rá, mint aki nem hisz a fülének.
–Szóval maga szerint földönkívüliek?
–Minden fém eltűnik, ami az épület közelébe kerül. Közelebb nem mertünk
menni.
–Szóval minden fém, mi? – Sarkantyús Lajost nem olyan fából faragták,
amelyik megijedne a saját árnyékától. Ráadásul rühellte a fantasztikus
filmeket és nem hitt az UFO-kban. Azonnal odarendelt két katonát és
megparancsolta nekik, hogy közelítsék meg az épületet. Közben két
teherautó is érkezett, megrakva fegyveresekkel. Ezek mind felsorakoztak a
tiszt mögött.
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–A civilek azonnal hagyják el a területet! – kiabálta Sarkantyús
főtörzsőrnagy. – Megkérjük a rendőrséget, hogy segítsenek ebben! Maguk
se álljanak itt! – fordult hátra az emberei felé. – Azonnal vegyék körbe az
épületet és úgy helyezkedjenek, hogy senki ne mehessen a közelébe. Ez a
parancs!
Ekkor a két ember, akit előre küldött, felordított, majd lélekszakadva
rohant vissza.
–Eltűntek a fegyvereink uram! – jelentették zihálva.
–Szóval eltűntek, mi? – mordult fel a főtörzs. – Mi az anyám kínja folyik itt
mi? Lajtai! – kiabálta a mögötte álló őrmesternek. – Kérjen erősítést!
Maguk meg gombolják be magukat!
–De uram – zihálta a katona. – A gombjaink is eltűntek!
–Hogy az a magasságos! – kiáltott fel a főtörzsőrmester dühösen. – Akármi
is ez, nem sokáig fogja csinálni, amit csinál! Lajtai! Hívjon egy katonai
helikoptert is és értesítse a nemzet biztonságiakat! Itt valami nagyon nagy
disznóság van és ennek utána fogok járni.
Fábián professzor aggódva figyelte az Aranyvárost körülvevő katonai
különítményt. Sasszem mosolyogva állt mellette.
–Ostoba banda! Az a tiszt épp most ébredt rá, hogy nem olyan egyszerű az
épület közelébe jutni. Hacsak csúzlit nem ragad, vagy botot, más fegyverrel
ugyan meg nem közelít minket!
–Remélem senkinek sem fog baja esni – sóhajtotta a Professzor, majd
felhívta a kezén levő kijelzőn keresztül Pandúr századost. Mivel a
rendőrfőnök szolgálatban nem viselte a cPodját, a mobiltelefonját vette fel.
–Ne aggódjon Professzor nincs semmi baj! – nyugtatta meg. – Az
embereimnek meghagytam, hogy ne menjenek az épület közelébe.
–Nem is miattuk aggódok, hanem a katonák miatt.
–Őket is az épület védelmére rendelték oda. A parancs a miniszterelnöktől
érkezett a hadügyminisztériumon keresztül. Nem támadó, hanem védő
szándékkal vannak ott.
–Mégis olyan furcsa – sóhajtott az idős férfi. – Mi találtuk fel, mégsem
tudom elhinni, hogy a pajzson keresztül nem juthat át semmi veszélyes.
Szétkapcsolta a hívást és fejét csóválva Sasszemre nézett.
–Te meg miért nevetsz?
–Átállíttattam a készüléket.
–Hogyhogy?
–Nemsokára már nem levegőt csinál a fémekből, hanem zselét.
–Zselét? – csodálkozott el a Professzor.
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–Sokkal izgalmasabb látvány lesz, mikor a saját szemükkel látják majd,
hogy mi mivé változik. Képzeljen el egy autót, amelyik zselévé változik.
Az utasoknak is biztonságosabb.
–És ha a helikopter? – kérdezte most az idős férfi, mikor meglátta a
távolból közeledő légi járművet.
–Akkor csak reménykedjünk, hogy nem jön túl közel – Sasszem most
elkomolyodott. Bekapcsolta a telefonját és beleszólt: – Béta kettő!
Helikopter jön! Készítse elő a háló programot!
–Vettem! – hallatszott a női hang, majd megszakadt az adás. Sasszem és a
Professzor a harmincadik emeleti tárgyalóteremből figyelték az
eseményeket. Minden más munka most háttérbe szorult. Ezekben a
napokban a biztonság kedvéért még betegeket sem fogadtak. Minden
mozgatható ember a biztonsági berendezéseket figyelte. Ez a pár nap
kulcsfontosságú volt Aranyváros életében.
A helikopter egyre közelebb jött. Alant a katonák valószínűleg már
felvették vele a kapcsolatot.
–Nincsenek tisztában a veszéllyel – Bendegúz hangja ismét nyugodt volt. A
helikopter tovább közeledett és ezt nem csak ők, hanem az odalent
összeverődött tömeg is izgatottan figyelte, akiket a rendőrök sehogy sem
tudtak eltávolítani. A rangidős tiszt egy fejére szerelt mikrofonba ordibált
valamit a pajzs közelében álló tankról és a helikopternek integetett. A
gépmadár már későn lassított. Egy része felizzott és zuhanni kezdett. Egy
szempillantás alatt az egész gépezet merő zselés masszává alakult. A rotor
és a lapátok szétfröccsentek a környéken. Mind az épületre, mind a
bámészkodókra jutott belőle.
Többen felkiáltottak ijedtükben, ám mielőtt még tragédia történt volna,
a talaj fölött pár méterrel egy háló jelent meg. A pilóták – igaz, hogy
siralmas állapotban – de így mégis csak megmenekültek.
–Szerintem most egy darabig nyugi lesz – sóhajtott Sasszem elégedetten.
–Legalábbis amíg ide nem érnek a különleges alakulatok és a külföldi
ügynökök, akik megpróbálnak majd valahogy bejutni – mondta a
Professzor.
–Műsornak az sem lesz rossz, de itt – mosolyodott el a nő. – Itt azonban a
katonáknak köszönhetően nem fog bejutni senki.
Augusztus 22, csütörtök, Szeged
–Mi nem vagyunk vadállatok – közölte az amerikai, miután Tihamér
semmit nem volt hajlandó elárulni. Az újságíró egy nagyobbacska
présházban volt, kezeit és lábait megbilincselték, de egyébként valóban
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nem nyúltak hozzá. Az épület három helyiségből állt. Az egyik egy jól
felszerelt szoba volt, a másik a konyha és a fürdőszoba, harmadik pedig a
présház, melyből a pincelejáró is nyílt. Őt a szobában kötözték egy fából
készült székhez, mely elég masszív tákolmánynak tűnt. A kopaszodó ember
most belenyúlt a táskájába és egy injekciós tűt vett elő.
–Ettől mindenkinek megered a nyelve barátom! És még az önérzetén sem
esik folt, mert olyasmiket fog nekünk elmondani, amiket nem is akar.
Például hogy kivel, hányszor és hogyan randevúzott az elmúlt időszakban.
Mi azonban erre nem vagyunk kíváncsiak! – Tihamér megpróbált
tiltakozni, de ketten lefogták és a férfi beleszúrta a tűt a vállába. Ezután
leült vele szemben és várt.
–Nem mondhatok el semmit, csak amiket már elmeséltem – ismételte
önmagát az újságíró.
–Persze, persze – bólogatott a másik, miközben az órájára nézett. – Akkor
most még egyszer megkérem, hogy mondja el azoknak a nevét, akiket
megismert ebben a bizonyos Aranyvárosban.
Tihamér arca kivörösödött, homloka verejtékezni kezdett és zihálva
vette a levegőt. A valóság lassan kezdett ködös képpé válni előtte.
Valahonnan távolról kérdések hangzottak fel és ő sorban válaszolt. Nem
tudta, hogy kinek és miért, csak azt tudta, hogy felelnie kell. Azután csönd
lett. Nem beszéltek már hozzá. A bal kézfejénél fájdalmat érzett,
közvetlenül a csukló fölött, de nem ordított. Mintha ez sem vele történt
volna, hanem valaki mással.
Az öntudata lassan tért csak vissza. Ő a székhez kötözve ült a sarokban.
A bal alkarja nagyon fájt. Ahogy ránézett, látta, hogy be van kötözve. Úgy
sejtette, hogy kioperálták belőle a chipet. Egyáltalán hogy jöttek rá, hogy
benne van? Az amerikai férfiak egy laptop és egy másik furcsa készülék
mellett ültek és halkan beszélgettek.
–Megvan a személyi kód. És itt vannak a tiltások. Ezek szolgálnak arra,
hogy csak bizonyos helyiségekbe léphessen be – mondta most a gépnél ülő
férfi. A monitoron áramkörök látszottak, de semmi több. – Ezeket tudom
módosítani. Teljes belépési kódunk lesz! Innen már miénk a pálya.
A társaság elégedetten bólogatott. A vallatást végző férfi is
megnyugodva egyenesedett ki.
–A probléma csak az, hogy egyetlen ilyen chipünk van.
–Ha kapok egy napot, el tudok készíteni még párat – jött a megjegyzés.
–Most már tudunk pár nevet. Kódolja a chipet azokra, de hagyja ki a
Professzort és a közvetlen munkatársait. Legyenek azok a civilek, akik
valószínűleg szabadságon vannak. Az ő belépőjükkel többen is be tudunk
hatolni.
- 191 -

–És ha lelepleznek minket?
–Viszünk magunkkal elég fegyvert ahhoz, hogy ne lehessen gond! Te csak
arra összpontosíts, hogy bejuthassunk! A többit bízd csak ránk.
Tihamér pocsékul érezte magát. Hányingere volt és ráadásul most
kezdett tudatosulni benne, hogy valószínűleg mindent kitálalt, amit tudott.
De hol vannak már az Aranyváros védelmi emberei? Hát senkinek sem tűnt
fel, hogy elrabolták? Nem tudhatta, hogy odaát most egész mással vannak
elfoglalva. Éppen helikopterekből szállítottak ki két különleges alakulatot.
Most már a kereskedelmi TV csatornák riporterei is ott voltak. Nem csak a
magyar adóké, ha nem pár külföldié is. Az épületet azonban teljesen
körülvette a katonaság.
Augusztus 22, csütörtök, Aranyváros, 2-es központ
Oszkár, miután minden dolgát elrendezte és készen állt, hogy
szabadságra menjen, bosszankodva konstatálta, hogy fél. Elég volt csak
kinéznie az ablakon, hogy elbizonytalanodjon. Valami
fordított
katasztrófaturizmus volt ez. A rendkívüli jelenségre úgy érkeztek az
emberek, mint a legyek. Odakint újságírók és tévériporterek tucatjai
gyülekeztek. Mindent lehetett tehát, csak a kilátásban gyönyörködni nem.
Kopogtak. Oszkár nem szólt semmit, csak megnyomta a cPodon a
megfelelő gombot és az ajtó kinyílt. Végre elfordította a tekintetét a kinti
látványtól.
–Szia! – az ajtón Melinda lépett be. Megcsókolták egymást, majd a lány
kérdőn nézett Oszkárra.–Készen állsz az indulásra? Olyan gondterheltnek
tűnsz!
–Csodálod? –kérdezte a fiú. – Kinéztél már az ablakon?
–Ez várható volt – vonta meg a vállát a lány. – Tulajdonképpen az lenne a
csoda, ha nem lennének itt.
–Téged valóban nem aggaszt ez a dolog? Hogyan jutunk ki innen úgy, hogy
ne vegye észre senki!
–Ezen kár aggódnod – mosolygott bíztatóan Melinda. – Hidd el, ki van ez
találva rendesen! Egyébként nem hallgattad a híreket?
–Nem, miért?
–A kormány nyilatkozott velünk kapcsolatba. Közölték, hogy az itt folyó
kísérletek a hazai gazdaságnak erős fellendülést hoznak, valamint hogy a
kísérlet olyan nagyszabású technológiát tesz lehetővé, ami teljesen
átalakítja a magyar gazdaságot. Első eredménye, hogy hamarosan
megszabadul az ország minden államadósságtól, sőt hamarosan mi fogunk
majd a környező országoknak kölcsönözni.
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–Ha nem lennék itt bent, ezt ugyan nem hinném el – nevetett fel Oszkár, s a
hangulata pillanatok alatt sokat javult. – Ezt mindenki választási fogásnak
fogja tekinteni.
–Mindegy minek tekintik. Beszéltem Serény Bendegúzzal és ő is ezen a
véleményen van. Ő lesz a kormányfő személyes biztonsági főnöke.
Hamarosan Tihamér is leközli majd a cikkeket, amik megnyugtatják a
kedélyeket. Hidd el, elcsitul majd minden.
–Mindig elcsodálkozom azon, hogy kiket ismersz és miket tudsz – mondta
Oszkár, miközben átölelte a lányt és újra megcsókolta. – Akkor ideje, hogy
induljunk, nem igaz? De ne feledd, hogy a Vakot még meg kell látogatnunk
indulás előtt! – figyelmeztette a lányt, majd tett még egy bizonytalan
pillantást a külvilág felé, és elindult a folyosóra.
–Reméltem, hogy eljönnek – mondta a Vak, miközben Oszkárt és Melindát
a kis liget felé vezette, ahol beszélgetni szoktak. Blöki szorosan a
nyomukban volt.
–Megígértem – vonta meg a vállát Oszkár. – Innen egyből szabadságra
megyünk.
–Örömmel hallom – felelte az idős férfi. – Azért is szerettem volna
elbúcsúzni maguktól.
–Búcsúzni? – csodálkozott a két fiatal. – De hát miért?
–Mint már mondtam, a visszaszámlálás befejeződött. Ha átnéznek a
gabonaföldek fölött, ott van a város, körülkerítve katonákkal. Mire önök
visszatérnek, már nem sok lesz belőle.
–De hát ezt honnan veszi? – hüledezett Oszkár.
–Na jó! – vallotta be a Vak – Ez egyáltalán nem biztos. Csak amolyan
megérzés. Nyilvánvalóan ezt az egészet kicsit komplikáltabb lesz
eltüntetni, mint megépíteni. Mindenesetre jobbnak láttam, ha elbúcsúzunk,
mielőtt szabadságra mennek.
–Mindenkitől elbúcsúzik? – kérdezte Melinda.
–Nem, nem – ingatta meg a férfi. – Viszont úgy gondoltam, hogy önök még
nem menthetetlenek. Ne éljék bele magukat túlságosan ebbe a világba.
Gondolják meg, hogy mi történt, amikor kitört az aranyláz? Ugyanez lesz a
transzformátor-láz is. Mindenki ilyent akar magának. Isten helyett. Én a
helyében ezt nem tűrném – az arcára mosoly húzódott – és a jelek azt
mutatják, hogy nem is tűri.
–A jelek nem tűnnek túl súlyosnak – ellenkezett Oszkár.
–Az átverésnek mindig ez a lényege. Nem tűnik súlyosnak – nevetett,
azután felállt. – De nem tartóztatom önöket. Várja magukat a nagyvilág és
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ideje indulniuk. Csak figyeljék majd a híreket! – Elindultak a házikó felé.
Mikor odaértek, kivett egy kis dobozt a fiókjából és rájuk kacsintott.
–Ezt arra az esetre tartogattam, ha megházasodnának. Nem biztos, hogy ott
lehetek, de kérem, tegyék el és ígérjék meg, hogy csak akkor nyitják ki,
amikor már az ujjukon van a gyűrű!
–Köszönjük! – hálálkodott Oszkár zavartan, bár még nem kérte meg
Melinda kezét.
–Nagyon kedves – Melinda egészen belepirult a dologba. A Vak megölelte
őket, fejére tette a szalmakalapját és elsietett. Pár pillanatig még utána
néztek, majd kinyílt a szekrény és leereszkedtek az egyes központba.
Augusztus 23, péntek, Szeged
Tihamér ismét az autóban ült. A chipet visszakapta, de már nem ültették
be a kezébe, csak egy ragasztószalaggal rögzítették a bal alkarjának épen
maradt részén. Ezúttal konvojban mentek. Három autó indult el egymás
után, tele amerikai ügynökökkel. Nem titkoltak előtte semmit, de a száját
bekötötték, hogy ne tudjon beszélni.
Szeged utcáin kanyarogtak, s egyértelműen a vasútállomás felé tartottak.
Most, hogy Tihamér mindent kitálalt, tudták, hogyan lehet bejutni
Aranyvárosba. A kérdés csak az volt, hogy a belső védelem mennyire
működik jól. Az újságíró attól tartott a legjobban, hogy a megfigyelők most
elsősorban a védőpajzson áthatolni próbáló emberekre koncentrálnak majd,
s nem veszik észre a földalatti vasúton keresztül behatolókat.
A parkolóból jókora kísérettel érkezett meg a falhoz, mely mögött a
bejárat volt. Mivel az ajtó abban az esetben nem nyílt ki, ha chip nélküli
emberek is voltak a közelben, innen már csak azok juthattak be, akiknél
ilyen is volt. Ez összesen hét embert jelentette Tihamérral együtt. A
többieket csak akkor tudta volna bevinni, ha van cPodja, de ezzel ő még
nem rendelkezett. Most az egyszer örült neki, hogy így van. A főnök
érintésére a bioszenzoros nyitószerkezet automatikusan kitárult, majd nem
sokkal ezután az egész különítmény benyomult a földalatti váróhelyiségbe.
Tizenöt profi kommandós volt állig felfegyverkezve Szeged belvárosában
és még csak fel sem tűnt senkinek. Ezekből csak öt tűnt el most a föld alatt
a főnökükkel és az újságíróval együtt.
A kopasz férfi közben telefonált. Valami figyelemelterelő akciót
készítettek elő a geotermikus erőműnél. Ott is volt pajzs, de az kisebb volt
Aranyváros pajzsánál és akörül nem volt még katonai védelem.
Mikor leértek, látták, hogy a vasúti kocsik még nincsenek ott. Miután
azonban Tihamér megnyomta a hívógombot, tudta, hogy pár percen belül
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meg fognak érkezni. Az amerikaiak addig is levették a szájáról a ragasztást.
Itt már úgysem hallja meg senki és ráadásul biztosították róla, hogy ha
szabotálná a küldetést, azonnal végeznek vele. Innentől már csak a
tájékozódás miatt volt szükségük rá.
Ahogy a külföldiek, úgy Tihamér is most ébredt rá a tökéletesnek látszó
rendszer hibájára: nem voltak kamerák, csak bioszenzorok. Ez utóbbiak
most csak azt érzékelték, hogy heten elindulnak Aranyváros felé. Ebben
pedig nem volt semmi különös. A nevek egyezését sem figyelte a rendszer.
Közben a behatolók emberei megpróbáltak rácsatlakozni a számítógépes
hálózatra. Egyetlen lehetőségük ehhez most az az információs panel volt,
melyen keresztül a várakozók a központokkal közvetlen kapcsolatot tudtak
tartani, s ahol a földalatti vasutat hívni is lehetett. Munkájukat azonban nem
folytathatták, pedig a készülék borítását már sikerült eltávolítaniuk. A
távolból ugyanis morajlás hallatszott és a föld alatti hűvös levegő mozgása
jelezte, hogy a vonat közeledik
Nem voltak rajta utasok, s így a kommandósok benyomultak a járműbe,
mely összesen három kocsiból állt. Minden kocsiban tizenhat ülőhely volt,
így kényelmesen elfértek az egyikben is. Tihamér leült és becsatolta magát,
ám a keménykötésű kommandósok nem követték a példáját.
–Jobban tennék, ha leülnének! –figyelmeztette őket az újságíró, aki
tisztában volt vele, hogy a vonat milyen gyorsan gyorsul. Köszönet helyett
azonban csak néhány kemény pillantást kapott. Kétség kívül kemény
legények voltak ezek, ám az ajtók záródása után a hirtelen gyorsulás némi
elégtételt szolgáltatott a megviselt újságíró számára. Kettő kommandós is
úgy vágódott el a fülkében, hogy egészen végig csúsztak a földön, s
valószínűleg elég komolyan megütötték magukat. Egy másik pedig, aki
menetiránynak háttal állt, egyszerűen lefejelte a vele szemben állót. Jajszó
azonban néhány halk nyögésen kívül nem esett. A sérültek is hamarosan
összeszedték magukat, s megpróbáltak úgy tenni, mintha minden a
legnagyobb rendben lett volna. Persze ezután már mindenki keményen
megkapaszkodott és a főnökkel együtt ketten le is ültek.
Úgy tíz perc múlva a vonat fékezni kezdett. Akiknek nem volt ülőhelye,
az most erősen kapaszkodott. Tihamér legnagyobb sajnálatára mindannyian
épségben érkeztek meg.
Mikor kiléptek a járműből, erős fény vette őket körül, de ez pár pillanat
múlva elhalványult. Az itteni váróhelyiség hasonló volt a Szegedihez. A
kijárat azonban nem a parkolóba nyílt, hanem az egyes lifthez, mely az
egyes központba, a földalatti piramisba vezetett. A kommandósok most
megálltak. Ketten ismét neki kezdtek, hogy szétszereljék az itt elhelyezett
terminált, míg a többiek a lifthez rohantak és biztosították, nehogy valaki
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meglepje őket. A főnök a falon levő érintőképernyőn kezdett el ismerkedni
az épület alaprajzával.
A percek néma csöndben teltek, s egyszer csak az egyik szakember
hangja hallatszott:
–Bent vagyunk! – közölte. A főnök odament, hogy megnézze, hogyan
folyik a munka. Ezután elégedetten szólalt meg:
–Rendben van! Megvan a rövidebb kijárat! Irány az orvosi szint! Delta és
Gamma a transzformátor raktárba mennek, a többi velem jön.
Tihamér türelmetlenül hördült fel. Azt várta, hogy innen nem engedik
tovább őket, ám a belső védelem úgy látszik nem működött megfelelően.
Senki sem számított rá talán, hogy innen jön támadás? Gondolkodni
azonban nem volt ideje. Erős karok ragadták meg és tuszkolták be a liftbe.
Az újságíró tisztában volt vele, hogy milyen következményekkel jár, ha az
idegenek megszerzik a találmányt. Valahogyan meg kellett volna őket
akadályoznia, de be kellett látnia, hogy mit sem kezdhet a túlerő ellen.
Nemsokára az orvosi központhoz értek. Ahogy az ajtó kinyílt, a
váróterembe jutottak. Ez már ismerős hely volt Tihamér számára.
Annakidején, mikor először járt itt, itt kellett várakoznia, hogy megláthassa
a gyógyítás itteni csodáját.
Két kommandós nem szállt ki velük, azok tovább mentek. Ők pedig
elindultak az ajtó felé, melyen annak idején nem tudott belépni. A
módosított chip hatására azonban a bioszenzoros érzékelők kinyíltak.
Jókora teremben találták magukat, melynek közepén egy kisebb busz
méretű berendezés állt. Mindenütt kábelek lógtak ki belőle, s a falakat
körös körül képernyők borították. A helységben egyetlen ember volt:
Fábián Professzor.
Ahogy az idős ember rájuk nézett, először nem tudta-eldönteni, hogy
gyakorlatról van-e szó, vagy sem. Támadói azonban sosem kommandós
ruhában jöttek, de hát a védelmis emberektől bármi kitellett. Azután eszébe
jutott, hogy Sasszem az összes maradék védelmis embert az erőműhöz
küldte és ekkor ráébredt, hogy baj van. Ez már éles bevetés.
A készülék, ami a teremben volt, túlságosan értékes volt számára ahhoz,
hogy lövöldözést engedhessen meg ebben a helyiségben. Kezével pajzsot
generált maga elé és közelebb ment a támadókhoz, hogy mögötte ne legyen
semmi olyan készülék, aminek sérülése súlyos kárt okozna a gyógyító
központ működésében. Ahogy Tihamérra nézett, kezdte sejteni, hogyan
jutottak be.
Az újságíró tehetetlenül állt a támadók között, akik közül az egyik a
fejéhez tartott a pisztolyát. A Professzor tudta, hogy az így okozott sérülést
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még akkor sem tudná gyógyítani, ha azonnal a kezelésébe venné a
sebesültet.
–Egyetlen transzformátorra van szükségünk – jelentette ki a Főnök. –
Döntse el, hogy megér-e ez egy-két emberéletet, vagy sem!
–Sajnos nem lehetek a segítségükre – húzta az időt a Professzor – Ez az
orvosi szint. Ez a készülék nem mozdítható.
–Hol őrzik a találmány leírást? – kérdezte most a férfi, aki kicsit csalódott
volt. Bízott benne, hogy amit itt találnak, azt magukkal is tudják vinni. Ám
mivel Tihamér sosem járt itt és a vallatásnál csak arról tudott beszámolni,
amit maga is látott, ezen a helyen nem jutottak eredményre. Nem maradt
más lehetőségük, ezt az embert is magukkal kellett vinniük. Ez azonban
nem volt egyszerű. Intett az embereinek, hogy fogják el a Professzort. Ő
megadóan felemelte a kezét és önként elindult a támadók felé. Aztán mikor
az első ember előre lépett, látszólag megbotlott és beesett az öt férfi közé.
Ami fémtárgyat a pajzs érintett, az felizzott, majd eltűnt. A Professzor
közben jelet váltott a kezével és egy másik sugarat akart kibocsátani. Ekkor
azonban jókora ütést érzett a fején. Innentől elsötétült előtte a világ.
Tihamér tehetetlenül nézte a történteket. A Professzor kezéről letépték a
készüléket és eltették. Mély seb maradt a helyén és erősen vérzett. Az egyik
kommandós kötszert vett elő és elszorította a sebet. Időközben a másik két
férfi is jelentkezett. A főnök elégedetten hallgatta őket.
–Rendben van! Irány a vészkijárat!
Elindultak a lift felé. Magukkal vitték a tehetetlennek látszó Professzort
is. Tulajdonképpen már sem rá, sem Tihamérra nem volt szükségük, ám
megtartották őket túsznak. A lift megállt pár szinttel később és a másik két
kommandós lépett be. Egy zsúrkocsi és egy diavetítő kinézetű tárgyat
hoztak magukkal. Mindezt úgy, hogy senki sem tartotta fel őket.
A lift megállás nélkül haladt fölfelé. Mikor az ajtó kinyílt, egy
omladozó, de a felszínen levő épületben találták magukat. Tulajdonképpen
egy szekrényből másztak elő.
A kommandósok kimentek a szabadba, helikoptert hívtak és megadták a
koordinátáikat. Egy alacsony, tarkaruhás, szalmakalapos ember került most
elő a közeli istállóból.
–Megkérdezhetem, hogy mi folyik itt? – kérdezte, átható tekintetével a
kommandósokat figyelve. A helyzet egyértelmű volt. A Főnök intett a
kezével és az egyik kommandós a kis embernek támadt. Az öreg azonban
meglepő fürgeséggel hajolt el előle, két ütés és egy csavarás után már nála
is volt a férfi fegyvere.
A kommandósok azonnal kibiztosították a fegyvereiket és maguk elé
tartották a két túszt. Még nem kaptak tűzparancsot a főnöküktől, ezért nem
- 197 -

lőttek. Az idegen férfi most a Vak felé ment, aki a földre dobta a fegyvert.
Nem akarta használni.
–Okos döntés – jegyezte meg a Főnök és intézett pár keresetlen szót a
földről feltápászkodó emberének, aki újra felvette a fegyverét. – Ki maga?
– kérdezte most a Vaktól.
–Azt nehéz lenne most elmagyaráznom – közölte a Vak. – Mindenesetre
tévednek, ha azt hiszik, hogy innen bármit is elvihetnek! Minden készülék
képes egyetlen gombnyomásra megsemmisülni. Amint észreveszik, hogy
elvitték őket, a központban megnyomnak egy gombot és a bennük levő
szerkezet használhatatlan lesz.
–Nem tud meggyőzni, hogy hagyjam itt ezeket – nevetett a férfi.
–Őket nyugodtan elengedheti – a Vak a kezével a Professzorra és
Tihamérra mutatott. – Vigye csak el a készüléket, ha annyira fontos
magának! Használni úgysem fogja tudni.
–Az a találmány, amit önök itt rejtegetnek, megoldhatja az egész emberiség
problémáit – érvelt a Főnök. – Minden óra, amivel nem bocsátják az
emberiség rendelkezésére, életek ezreinek elvesztését jelenti. Ez átvitt
értelemben gyilkosság. Kötelesek vagyunk ezt az emberiség javára
fordítani!
–Ha valóban így lenne, így is tettünk volna – ellenkezett a Vak. – Látom,
hogy a kérdést nem gondolta át igazán. A türelmetlenségük pedig
mindannyiunk vesztét okozza! Hát persze, hogy mi is az emberiség javát
akarjuk. A betegek gyógyulását, az éhezők táplálását és a munkahelyek
teremtését. De ezt először kicsiben kell kipróbálni! Sok apró dolog
következménye beláthatatlan hatalmi játszma lehet, ami egy újabb
világháborúba torkollhat. Ezt akarják? – Mivel a férfi továbbra is
keményen, meggyőzhetetlenül nézett rá, magyarul folytatta: – Nem fogom
tudni meggyőzni őket – tekintetét az elég rossz állapotban levő
Professzorra szegezte, akinek a kezéről letépték a cPodot. Anélkül immár
képtelen volt védekezni. A kötés, amit ráhelyeztek, már átázott a vértől. –
Nem fogjátok tudni tovább húzni!
–Addig húzzuk, amíg csak lehet – nyögte a Professzor. – Tekintete megtört
ugyan, de még reménykedett Sasszem éberségében. A nő azonban úgy tűnt,
hogy most az elterelő akciókra szentelte minden figyelmét.
Ahogy a helikopter távolodott, ketten néztek csak utána. Az idegenek a
Professzort magukkal vitték túsznak, kijelentve, hogy megölik, ha a
transzformátor működésképtelenné válik.
–Ez már nagy baj – sóhajtotta a Vak.
–Mit csináljunk? – kérdezte most Tihamér. – Szólni kellene Sasszemnek!
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–Úgy, ahogy mondja – bólintott a Vak és elindult a lift felé. – nincs sok
időnk!
A tanács némileg hiányos volt. A Professzort elrabolták és Bendegúz a
miniszterelnök védelmét látta el. Egy taggal viszont bővült, bár Tihamér
nem számított a tanács rendes tagjának, most kivételesen ott kellett lennie
és el kellett mondania, hogyan kerültek az idegenek a bázisra.
Bizonyítékként ott volt a karjára erősített chip, valamint a szúrás nyoma a
vállában. Mindannyian komoran bámultak maguk elé. Tudták, hogy ez mit
jelent. A technológia kikerült a kezük közül..
–Ez vörös kód hölgyeim és uraim – jelentette ki Ilia Gotthárd.
–Ráadásul nincs sok időnk dönteni – bólintott Sasszem. – A chipet
kiszedték a Professzorból és kidobták a helikopterből. Nemrég találták meg
az embereim egy búzatáblában. Nem találjuk meg őket.
–A transzformátorokban is van chip – ellenkezett Ilia Gotthárd. Meg kell
próbálnunk visszaszerezni azt, ami a mienk!
–Ahogy engem kivallattak, úgy a Professzorból is ki fognak szedni mindent
– szólalt meg most Tihamér.
–Hány embert tudunk mozgósítani? – kérdezte Gotthárd.
–Ha nem akarjuk védtelenül hagyni az erőművet, a megfigyelőrendszert és
a kettes központot, akkor négy embert tudunk szabaddá tenni – jegyezte
meg Sasszem, aki most az asztalba épített képernyőn próbált az ellopott
Transzformátorok nyomára bukkanni.
–Nem sok, de több a semminél – mondta Pandúr százados. – Meg kellene
fontolni, hogy kérjünk pár embert Bendegúzon keresz…
Sasszem félbeszakította:
–Baj van! – a transzformátorokból is kivették a chipeket!
–Az hogy lehet? – kérdezte a rendőr százados.
–Szerintem már a helikopterben kivallatták a Professzort – mondta a Vak. –
Ahogy Tihamérból kiszedték az információkat, úgy belőle is kiszedhették.
–Nincs több időnk! – Ilia Gotthárd felállt. Hangja most parancsoló volt. –
Azonnal be kell ütnünk a kódot!
–Az a város végét jelenti! – Pandúr százados nem tudta elhinni, de Gotthárd
már megnyitotta az asztalon a vezérlőképernyőt és beütötte a saját kódját.
Savanyú Lujza, aki eddig csöndben volt, könnyes szemmel követte. Ő is
beütötte az övét.
–Még egy kód kell! – dörrent Gotthárd hangja. – Nem tehetünk mást!
–Valóban nem – csóválta meg a fejét a Vak. Ő nem rendelkezett a
megsemmisítéshez szükséges kóddal, úgyhogy ő nem lehetett a harmadik.
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Pandúr századosnak és Sasszemnek kellett döntenie. Mind a ketten
haboztak.
–Kérlek titeket! – hangsúlyozta Gotthárd. – Beláthatatlan a következménye,
ha a kezükbe jut! – Sasszem végre döntött. Felállt és az igazgató mellé
lépett. Pandúr százados az öklét szorította tehetetlen dühében.
–Ha megtesszük, a Professzor is meghal!
–Ha nem tesszük meg, akkor világháború lesz! – Gotthárd éppen ezért
építette be a megsemmisítő rendszert. Megpróbálta kikövetkeztetni, hogy
mi történne, ha a technológia idegen kezekbe kerülne. A következtetések
rosszabb jövőt jósoltak, mint ha atombombát robbantottak volna. Még
hozzá tette: – Nincs más választásunk: újra tudjuk kezdeni!
Sasszem beütötte a kódot. Ebben a pillanatban halkan, de
figyelmeztetőn megszólaltak a szirénák és minden cPod elkezdett villogni a
kezükön.
Augusztus 23, péntek, Gádoros
Oszkár és Melinda az ebédlőasztalnál ültek. A régi falusi ház kellemes
hangulatot árasztott. Odakintről behallatszottak a falu hangjai. Ugatás,
kukorékolás és galambturbékolás. A vastag vályogfalak kirekesztették a
hőséget, de a legyeknek csak egy részét. Oszkár édesanyja, Klári néni
húslevest tett eléjük.
–Nagyon jó illata van! – szólalt meg Melinda.
–Köszönöm kedvesem – válaszolt a nő, aki többszörösen boldog volt.
Férje, az ősz hajú, bajuszos, pirospozsgás parasztember szintén elégedetten
figyelte a fiatalokat. Úgy gondolta, hogy a fia megfelelő asszonyt talált
magának. Most először érzett büszkeséget az egyetlen gyermeke iránt.
Eddig mindig csalódottság töltötte el. Oszkárt tulajdonképpen
munkakerülőnek tartotta. Klári néni hiába csitította, sosem talált megfelelő
érveket. Ez a helyzet azonban egyértelmű volt.
–Szóval építettetek egy erőművet fiam?
–Biztos nézted a híradót – felelte Oszkár. – Benne volt Aranyváros is.
–Nem igazán értettem, hogy mi az – ráncolta össze a homlokát az öreg. –
Valami új eljárásról beszéltek, meg az államadósságról. Azután valami
ellenzéki politikus kampányfogásról beszélt.
–Megmutatom apa – mondta erre Oszkár és letette a kanalat, majd
Melindára nézett. – Nem gond?
–Mutasd meg nyugodtan! – a lány tudta mire gondol. Egyetlen bevált
módszerük volt a bizonyításra, még ha kicsit fájdalmas is. A fiú megfogta
kését és vágást ejtett a karján.
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–Kisfiam! Mit csinálsz? – Klári néni hangja szinte sikítás volt és férje is
ijedten vonta össze a szemöldökét. Ebben a pillanatban a cPod elkezdett
villogni.
–Vörös kód! – Melinda elsápadt. – Gyorsan forraszd be a sebet!
–Micsoda? Pont most? – a fiú kapkodva nyomogatta a karján levő
készüléket. Melinda is megpróbálta beállítani, de már látta, hogy elkésett.
–Klári néni kérem! Hozzon valami fertőtlenítőt és kötszert. Bekötjük
Oszkár kezét.
Augusztus 23, péntek, Szeged
A teremben, amiben Fábián Professzort leültették, most fehér köpenyes
férfiak sürgölődtek. Mindegyik a transzformátort próbálta kielemezni,
darabjaira szedni. Nyolcan voltak. Sikerült több panelt is kivenni a
készülékből, rögzítve a kapcsolásokat, mindent lefotózva, szkennelve.
Ebben a pillanatban az egyik panel felizzott. Éppen most akarták kiemelni.
Fábián Professzor, aki most megkötözve ült egy széken, még mindig kába
volt. Üveges tekintettel meredt maga elé.
–Mi történik? – kérdezte az egyik technikus.
–Nem tudom! – felelte a másik, aki abbahagyta a panel mozgatását. A
kérdésre azonban a Professzor válaszolt.
–Vörös kód. Megsemmisül a processzor.
–Micsoda? – a főnök, aki eddig a háttérből figyelte az eseményeket, most
felhördült. – Mi az, hogy megsemmisül? - ekkor azonban már látták, hogy
a másik transzformátor is füstöl, valamint a szétszedett cPod egy része is
felizzik és megfeketedik.
–A biztonsági rendszer működésbe lépett – a Professzor hangja részegesnek
tűnt. Úgy beszélt, mintha nem forgott volna rendesen a nyelve. –
Aranyváros most tűnik el a Föld színéről.
–Azonnal hívja fel őket! – utasította a férfi. A technikusok közben
abbahagyták a munkát és őket kettőjüket figyelték.
–Nem tudom felhívni – ellenkezett a professzor. – Elvették a cPodomat!
–Ez nem lehet! – a főnök üvöltött és dühében a falat csapkodta. Majdnem
megütötte a közelében álló egyik technikust is. A többiek ijedten húzódtak
arrébb.
–Megvannak a számok uram! – szólalt meg most az egyik fehérköpenyes
férfi, aki eddig a cPod memóriáját tanulmányozta. – Melyiket hívjam?
–Kivel tudok beszélni? – kérdezte most az amerikai a Professzortól.
–Sasszemmel – felelte az idős férfi.
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–Hívja Sasszem számát! – utasította a főnök és a technikushoz sietett. –
Hangosítsa ki!
–Itt Sasszem – hallatszott a nő hangja a vonal túlsó végén.
–A Professzor nálunk van. – vágott bele a mondandója közepébe az
amerikai. – Ha nem kapunk egy működőképes transzformátort, végzünk
vele!
–Sajnálom, de nem lehetünk a segítségére – hallatszott a válasz. –
Megölheti Fábián Professzort, de éppen most semmisítettük meg az összes
működőképes egységet. Nincs több transzformátorunk. Aranyváros
megszűnt és az épületet evakuáljuk.
–Akkor a készülék terveit adják át!
–Legyünk őszinték! – mondta most Sasszem. – Átadhatunk maguknak
akármilyen készülék terveit. Arra, hogy mit kapnak, csak később jönnek rá,
tehát az ilyen csere önöknek sem éri meg. Ez alapján azt kell, hogy
feltételezzem, hogy nem akarják átadni a Professzort, tehát az üzlet megint
csak értelmetlen.
–Ne próbáljon mellébeszélni! – mondta a férfi.
–Sajnálom, de mennem kell – közölte most Sasszem. – Az önök hibájából
az egész rendszer összeomlik. Semmilyen módon nem adhatjuk ki a
transzformátort, vagy annak a terveit. Tartsák életben a Professzort és
talán segítségükre lehet. A találmányt megsemmisítjük – a vonal ezzel
megszakadt, az Amerikai pedig vörösödő fejjel, szótlanul állt egy darabig.
Kezeit ökölbe szorította tehetetlenségében, majd elindult a még mindig
kába Professzor felé.
–El tud készíteni egy ilyen transzformátort?
–Egyedül nem – rázta meg a fejét a félig elalélt ember. Mivel a szer hatása
alatt nem tudott hazudni, az amerikai elővette a pisztolyát és ráfogta a
fejére.
Augusztus 23, péntek, Gádoros
–Nem tudom elhinni – háborgott Oszkár. Melindával az udvaron álltak egy
öreg diófa árnyékában. Körülöttük pár csirke kapirgálta a száraz, füves
talajt. A fiú alkarja be volt kötözve, de még mindig nagyon fájt. – Minden,
amiben hittünk, ilyen gyorsan odalett?
–A cPodok üzenete azonnali evakuálásra szólít fel és arra, hogy minden
fontos holmit vigyünk magunkkal. Egyik bázisra sem mehetünk vissza
többet. Úgy tűnik mégis csak a Vaknak lett igaza. Még te voltál az, aki a
legjobban hittél neki.
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–Mert úgy voltam vele, hogy jobb a legrosszabbra felkészülni. Mégsem
hiszem el! Olyan, mintha csak álmodtam volna az egészet. Látod, mégis
csak jó, hogy még nem költöttük el a pénzünket. Ennyi tartalékunk maradt
hogy újra kezdjük. És mit csinál most a Professzor, meg Bendegúz, meg a
többiek?
–Ha jól tudom, akkor minden épület a helyén marad, csak a legközelebbi
önkormányzat tulajdonába kerül. Mindenkinek el kell hagynia, hiszen
valójában illegális az egész. A tanács tagjai is visszatérnek az eredeti
életükbe. Végülis az ország elég hálás lehet nekik. Gondolom a
miniszterelnök majd segít nekik továbblépni.
–És a Vak?
–Ő lehet, hogy ott maradhat a tanyán.
–Akkor nem búcsúzott volna el – ellenkezett a fiú. – Valahogy nem
stimmel ez az egész. Ezt nem lehet ilyen hirtelen félbehagyni.
–Megpróbálhatunk visszamenni, hogy megkérdezzük, mi a teendőnk –
mondta most Melinda.
–Ez a legjobb ötlet! – egyezett bele Oszkár. Végülis autójuk volt, legalábbis
Melinda rendelkezett eggyel, amiről nem derült ki, hogy vette, vagy kaptae. Elbúcsúztak Oszkár értetlenül figyelő szüleitől és elindultak, hogy
valami segítséget kaphassanak a bizonytalanságukban.
Először a szokásos bejáratot keresték meg Szentesen, a Ligetben, de
nem jutottak be, azután a város határán túl elhelyezett egyik titkos
bejáratnál próbálkoztak, amin elvileg autóval is bemehettek volna egészen
az egyes központig. Ez volt az a hely, ahol Bendegúz és Lujza először
hozták be Oszkárt. Bejutni azonban itt sem tudtak.
Már este volt, mikor utolsó kísérletnek Aranyváros épületéhez hajtottak.
Csak nagyon messze tudtak parkolni, mert a területet elözönlötték a
turisták. A katonaság továbbra sem engedett be senkit, úgyhogy csak
távolról nézhették meg az épületet. Egészen körbe volt kerítve
kordonokkal. Maga az épület teljesen sötét volt és semmiféle mozgást nem
lehetett látni. Már sötétedett, úgyhogy odabent fényeknek kellett volna
gyulladni. Ezzel szemben minden elhagyatottnak tűnt.
–Reménytelen – sóhajtott Oszkár. – Nem is azt nem hiszem el, hogy vége,
hanem az bánt a legjobban, hogy csak úgy itt hagytak minket.
–Bendegúzzal többször is beszéltünk erről – mondta erre Melinda. – Benne
volt a pakliban, de senki sem hitte igazán, hogy bekövetkezik. Ha így volt,
tudom, hogy nem volt más választásuk. Képzeld el, ha ez az egész rossz
kezekbe került volna.
–Megvan még a lakásod? – kérdezte Oszkár.
–Persze – bólintott a lány.
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–És van nálad internet?
–Igen. Igazad van. Ott talán találunk valamit, ami a segítségünkre lehet.
Talán üzenetet is küldtek.
Augusztus 23, péntek, Szeged.
Tihamér és Sasszem az utolsók közt voltak, akik ezen a kijáraton
hagyták el a várost. Miután kiléptek a szabadba, a férfi megkérdezte:
–És most, hogyan tovább?
–Nincs tovább – vonta meg a vállát a nő. – Vége van. Nem hittem, de a
Vaknak lett igaza. Erre az emberiség még nem áll készen.
–Szomorú, hogy így van – bólintott a férfi, aztán nagy nehezen csak
kibökte, amit eddig még nem mert megkérdezni. – És látom még magát?
Sasszem arcán mosoly jelent meg.
–Nem hinném, hogy nekünk lenne jövőnk! A mi kettőnk világa merőben
eltér egymástól.
–Nem próbálhatnánk meg mégis? – tette fel a kérdést a férfi. – Persze
gondolom nem én vagyok az egyetlen…
–Na jó, talán igaza van – kacsintott rá Sasszem. – Úgysincs hol aludnom
ma éjjel. Meghívhat vacsorára!
Augusztus 23, péntek, Szentes
–Azt írják, hogy szabotázs miatt Aranyvárost kiürítették és Pandúr
százados átadta az épület kulcsait Zsíros János polgármesternek. – Melinda
hangja izgatott volt. – Az épületet további intézkedésig nem használják,
pedig a hírek szerint luxus körülmények vannak benne. Valószínűleg
értékesítik majd.
–Ez disznóság! – fakadt ki Oszkár. – Egy csomó holmim van a
lakásomban! Most majd bemegy valami idegen és ott fog turkálni.
Egyértelműen kiderül majd, hogy ott dolgoztam és ki tudja mennyit fognak
emiatt faggatni. Kaptunk valami üzenetet?
Melinda most megnyitotta az e-mail címét és megkönnyebbülten
felsóhajtott:
–Itt van! Ide hallgass!
Kedves Melinda!
Amíg szabadságon voltál, Te is tapasztaltad, hogy a cPodod nem működik
és Aranyvárost evakuálni kellett. Visszatérni nincs többet lehetőségünk.
Idegenek jutottak be a bázisra és sikerrel szerezték meg a találmány egypár
darabját. Mivel, mint tudjuk: találmányunk ugyanolyan áldásos, mint
veszélyes, nem bízhattuk a véletlenre, hogy a jövő hogy alakul. Ez a mi
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felelősségünk, a tanács tagjaié. Nem vállalhattuk, hogy ezt akár katonai,
akár kísérleti célokra is használják, mint ahogy erre már volt is
próbálkozás. A lakásodban levő holmidat elhoztuk és azt a címedre
postázzuk. Ezzel nem kell törődnöd.
Mi a jövő? Itteni munkaviszonya mindenkinek megszűnt. A találmányt
elpusztítottuk, hogy ne jusson illetéktelenek kezébe. Felhalmozott pénzügyi
tartalékainkból minden munkatársunkat bőségesen kárpótoljuk a napokban.
Kérem ne keressen minket és ne üzenjen! Életünk ezen fejezete ezzel véget
ért. A pénzt, amit kapni fog, használja bölcsen, hogy a való világban is
megtalálhassa számításit és tudjon segíteni másokon. Ne feledje: senki nem
tudja, hogy ön hol tartózkodott és mit csinált az elmúlt nyolc hónapban.
Jobban jár, ha ezt a kapcsolatát nem fedi fel.
Tisztelettel és köszönettel, hogy velünk dolgozott:
Savanyú Lujza, Aranyváros tanácsának tagja.
UI: Jó volt együtt sportolni! Talán még összefutunk.
–Nézd meg a te leveleidet is! – javasolta a lány. Oszkár belépett a
levelezőrendszerbe és ő is megtalálta az üzenetet. Átfutotta, majd
kijelentette:
–Ugyanez a szöveg, csak az én csomagjaimat a szüleim lakcímére küldik.
Gondolod, hogy a találmányt tényleg megsemmisítették?
–Nem tudom. Nem igazán hiszem, hogy erre képesek voltak – vonta meg a
vállát a lány.
–Talán csak azt akarták, hogy mi azt higgyük.
–Talán. Nem csodálnám, ha valahol, valamikor még furcsa dolgokkal
találkoznánk.
Szeptember 21, szombat, Szentes
Oszkár és Melinda a lakásukban ültek és elcsigázva dőltek hátra.
Melinda gyönyörűen nézett ki a menyasszonyi ruhájában, de teljesen
kimerült volt. Egy kis családi házat vásároltak maguknak a kertvárosi
részen és most, a lakodalom után ide vonultak vissza.
A nappali, melyben összesen egy asztal és egy kanapé volt, most tele
volt különféle csomagokkal és üdvözlő lapokkal. Oszkárnak ugyan nem
volt sok barátja, a lány azonban úgy tűnt, kiterjedt ismeretségi körrel
rendelkezett. A lakodalomban is főleg az ő barátai voltak.
Csupán azt hiányolták, hogy az Aranyvárosban megismert barátaik nem
jöttek el. Egyedül Sasszem volt ott Tihamérral, az újságíróval, akit most a
vőlegényének nevezett meg.
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Miután fáradtan megnéztek pár csomagot, Oszkárnak eszébe jutott
valami. Átment a hálószobába, ahol az éjjeliszekrény fiókjában őrizte a
Vaktól kapott kis csomagot. Leült Melinda mellé és most izgatottan
nyitották ki.
Egy kis levél volt benne és egy apró készülék, ami a cPodokra
emlékeztette őket. Oszkár felolvasta a levelet:
Kedves Melinda és Oszkár!
Mikor ezt a levelet olvassák, akkor én már valahol Afrikában leszek. Nagy
ott a nyomorúság és az éhezés, úgyhogy úgy döntöttem, ott hasznosítom azt
a tudást, amit itt megszereztem. Mellékeltem egy kis készüléket, amit még a
Professzortól kaptam. Készítettem belőle önöknek is egy másolatot, mert
nagyon megkedveltem magukat. Olyasmi, mint amit itt használtak, de ezzel
csak gyógyítani lehet. Használják ügyesen és vigyázzanak rá, nehogy
illetéktelen kezekbe jusson! Cserébe egyet ígérjenek csak meg: járuljanak
minél többet az Élet Fájához! Ő az egyetlen reménységünk az örök életre.
Szeretném, ha ott majd együtt lehetnénk. Tegyenek meg érte mindent!
Isten áldja magukat!
Világos Balázs, a Vak
–Azt hiszem ez a legjobb ajándék, amit kaptunk! – súgta neki a lány.
–Igazad van kedves Parázs Oszkárné – értett egyet vele a fiú. – Ennél
nagyobb ajándék csak te vagy!
–Egyetértek – suttogta a lány. – Ideje, hogy ezzel az ajándékkal is
foglalkozz egy kicsit! – és felállt, hogy lekapcsolja a villanyt.
Szeptember 23, hétfő, Kenya, Mombasa
A mombasai Beach Hotel igazgatója, a fekete bőrű Moyo Chilemba
érdeklődve tekintett fel az érkező látogatóra. A légkondicionált, panorámás
iroda ablakai a tengerre néztek és az igazgató épen az asztalánál ült, hogy
az előző napi iratokat elrendezze. Odakint éppen felhők borították az eget.
Perceken belül eső volt kilátásban.
Magas, napbarnított, de fehérbőrű, izmos férfi lépett be hozzá.
Khakiszínű rövid öltözéket viselt és aktatáska volt a kezében.
–Üdvözlöm – köszöntötte angolul Chilembát.
–Isten hozta! Miben lehetek a segítségére? – a szálloda igazgatója, szívéjes,
vidám ember volt. Kezet fogtak. Az idegen bemutatkozott:
–Bendeguz Sereny. Rovarirtó készülékeket forgalmazok.
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–Köszönöm, de megvan a cégünk, aki ezzel foglalkozik – tiltakozott az
igazgató. Bendegúz azonban nem habozott, hanem letette a földre a
táskáját, kinyitotta és két dobozt vett elő. Az egyikben, mely teljesen
átlátszó volt legyek és csótányok nyüzsögtek.
–Mit akar ezzel? – kérdezte ijedten Moyo Chilemba.
–Bemutatót tartok. A készülék roppant egyszerű – a másik dobozból egy
fekete, henger alakú tárgyat vett elő, melynek az egyik fele gömbben
végződött. Leállította a földre, úgy másfél méterre a rovaroktól. –
Bekapcsolom a készüléket, figyelje a dobozban a rovarokat!
A következő pillanatban az addig nyüzsgő állatsereglet leállt, majd
minden rovar élettelenül terült el a doboz aljában.
–Lenyűgöző! – ismerte be az igazgató. – Hogyan csinálja?
–Kidolgoztunk egy olyan rezgéshullámot, ami az embereket és hasznos
állatokat nem károsítja, viszont a kártevő rovarokat megöli. Ideális
szerkezet szállodákban, lakóházakban.
–Mekkora a hatóköre? – érdeklődött Chilemba.
–Az elemek töltöttségétől függően öt-tíz méter. Újratölthető elemekkel
áruljuk.
–És mennyibe kerül egy ilyen készülék? – az igazgató fel volt készülve
valamilyen horribilis összegre.
–Ezer schilling – közölte Bendegúz. Ez körülbelül tíz üveg üdítő ára volt.
–Ötszázért veszek százhatvan darabot – tette meg az ajánlatát. Ötven
százalékot leszorítani az árból tipikus kemény afrikai próbálkozás volt,
amit természetesen nem illett elfogadni. Az alkudozás öröme minden
esetben hozzájárult a vásárláshoz.
–Kilencszáznál olcsóbban nem adhatom – állította a fehérbőrű férfi.
–Legjobb esetben sem tudok hatszáznál többet adni – állította Chilemba. –
Idén nagyon kevés az európai turista.
–Nyolcszáz az utolsó ajánlatom és akkor a gyártási költségem is alig van
meg – Bendegúz elcsomagolta a készüléket és elrakta a döglött rovarokat
tartalmazó dobozt.
–Márpedig hétszáznál többet nem tudok adni – sajnálkozott az igazgató.
–Rendben van – Bendegúz a tenyerét nyújtotta és Chilemba belecsapott. Az
üzlet meg volt kötve.
–Mennyit sikerült eladnod? – kérdezte Fábián Professzor, miután a szálloda
előtt találkoztak, esernyővel a kezükben.
–Százhatvanat – közölte a másik.
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–Nekem csak húszat – vonta meg a vállát a Professzor. – Holnap én
megyek szállodába és te járod a házakat. De ott jön Balázs és úgy látom,
hogy jó kedve van. – Tarka ruhás, szalmakalapos férfi közeledett feléjük.
–Tizenkettőt sikerült eladnom – közölte. – Ráadásul háromszáz schillinget
kaptam darabjáért!
–Ó hogy az a! – mérgelődött Bendegúz. – Ha ezt a szálloda igazgatója
megtudja…
–Olyan szegények voltak! Nem adhattam drágábban! De rögtön kiirtottuk
az összes csótányt és poloskát a házban – mentegetőzött a Vak. – Meg volt
két AIDS-es is. Még nem is tudják, hogy meggyógyultak. Persze
imádkoztam értük, biztos, ami biztos.
–Megbeszéltük, hogy ötszáz schilling alatt nem adunk el – morgott
továbbra is Bendegúz. – Hiteltelen lesz az egész! Hidd el, hogy Lujza is ki
lesz akadva.
–Az elsődleges célunk, hogy minél több embert meggyógyítsunk. Ezt Lujza
is megérti. Ők pedig azt hiszik, hogy rovarirtót vesznek, azután azt veszik
észre, hogy nincs malária, nincs AIDS és nincs kolera. Mindezt betudják
majd a rovarok hiányának és kész – a Professzor elégedett volt. – Naponta
több száz embert menthetünk meg.
–A legjobb üzlet azonban a kórháznak adományozott száz készülék volt –
állította a Vak. – Sosem volt ilyen jó a gyógyulási arány az AIDS-es és
maláriás betegek közt, mint amilyen most lesz – az idős férfi nagyon fel
volt dobódva.
–Csak Gotthárd győzze gyártani a készülékeket – helyeselt a Professzor.
–Azon a szeméttelepen, amit megvettünk minden megvan ehhez az
üzlethez – értett egyet a Vak. – Még bennszülötteket is tudunk
foglalkoztatni, akik összeszedik a bogarakat, meg a legyeket. Gotthárd meg
a szemétből szépen…
–Hé! – figyelmeztette Bendegúz. – Nem lenne jó, ha valaki meghallaná! –
ezzel kinyitották az esernyőjüket és a zuhogó esőben elindultak hazafelé,
hogy leszállíthassák a napi rendeléseket.
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