
Bogdán László

Hosszú morajlások
(részlet A katona és a démon című regényből)

Még hallom a vízesés távoli moraját, a körülöttünk köröző fehér lovak 
nyerítését, de egyszerre vége lesz, felriadok, ott vannak az ágyunk körül, 
fehér ruhában, hajuk kibomlik, egyszerre beszélnek, el sem tudom fogni 
egyelőre, hogy miről? Még mindig bizarr álmom hatása alatt állok, nem is 
értem, miről van szó, mit magyaráznak, az első, amit döbbent örömmel 
észlelek, hogy már nem remegek. – „Sorra beszéljetek – mosolyog Carmen 
és felül. – Mi történt? Annyit felfogtam, hogy történt valami, de világo-
sabban kellene elmeséljétek.” – „Gyertek le – mosolyog Rodika. – Hoz-
tunk pizzát, fagylaltot, esztek, s mi közben átöltözünk, és akkor elmondjuk, 
szépen, sorban az egészet. Úgy néz ki megoldódnak a dolgok, nem kell 
egyedül mennem, elkísérhet Krisztike.” – Kimennek, halljuk, hogy vala-
min vitázva, nevetgélve vetkőznek, beülnek a liftbe, és lemennek zuha-
nyozni. – „Gyere – húz magával Carmen. – Menjünk le a konyhába, most 
már én is megéheztem. Fél tíz. Legalább hat órát aludtunk, kezd megjön-
ni a színed, már nem vagy olyan sápadt, s nem is reszketsz.” – Felöltö-
zünk, lemegyünk a konyhába, Carmen a mikrohullámú sütőbe teszi az 
egyik pizzát, kitölti a teát. Valahol a földszinten egy teremben megszólal a 
telefon. Hosszan kicseng. – „Felvegyük?” – „Nem. Ha olyan sürgős, ké-
sőbb újra hívnak, majd Rodi eldönti, hogy felveszi-e vagy nem?” – Kiveszi 
a pizzát, felszeleteli, enni kezdünk. Megjelenik Rodi és Kriszti. Leülnek, 
töltenek maguknak teát, szürcsölik. –   „Úgy döntöttünk, mi sem iszunk 
– kezdi Kriszti. – Igazad volt – néz kissé félve rám. – Egyszer már abba kell 
hagyni. S mintha már nem is reszketnél.” – „Szólt valahol, a szomszéd 
szobában egy telefon – néz Rodikára Carmen. – Nem vettük fel, ha olyan 
sürgős, majd még hívnak, nem?” – Mintha végszóra, megint megszólal, 
türelmetlenül hosszan kicseng a telefon. Rodi felugrik, és kirohan. – 
„Kezdheted, Krisztikém. Mi történt? Mitől vagytok úgy feldobva? S hol 
voltatok fél tízig?” – „Nem hiszitek el – néz hosszan Carmenra Kriszti. – 
Elmentünk ebédelni egy csodálatos étterembe spárga krémlevest ettünk 
és tűzdelt bélszínt, s Rodi megkért, hogy kísérjem el a diplomata ismerő-
séhez. Nem akarja telefonon hívni, így biztosabb. Egy fél óra múlva ottan 
is voltunk, magas, őszülő barkójú, hetvenes úriember fogadott, s Rodi 
szabatosan kezdte mesélni, hogy mihez is szeretné kérni a segítségét. Az-
tán átadta nekem a szót, s én mindent elmondottam őszintén. Hogy mi-
lyen dokumentumokról van szó, hogy ezek a dokumentumok leleplezik a 
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kommunista román rémállam erőszakszervezete, a Securitate gyilkossá-
gait, a börtönökben lévő rémségeket. Beszéltem arról is, hogy Mária néni, 
aki a börtönben agyonvert férje emlékére, a túlélőkkel, beszélgetve össze-
gyűjtötte ezeket a magnóra mondott vagy lejegyzett, de az áldozatok, a 
túlélők által névvel és címmel vállalt vallomásokat, már nem él! Sienában 
lökte egy robogó motoros alá az a Strigoi, tehát vámpír gúnynéven ismert 
ezredes, aki a férjét is mintegy példát statuálva, a börtönben agyonverte, 
de az eset több szemtanúja még él, és tanúskodnak ellene. Ezt az egykori 
ezredest, az újjászervezett román titkosszolgálat, 1990-ban lapátra tette. 
Mivel a néni a dokumentumok birtokában kezdeményezni akarta a kom-
munizmus, közelebbről a kommunista titkosszolgálat érintett tisztjei és 
pribékjei elleni pert, Strigoi megijedt, hiszen az egyik első számú gyanúsí-
tott lett volna, és gátlástalanul, minden szánalom nélkül megölte. De a 
dokumentumokra nem tudta rátenni a mocskos kezét. Mária néni, még 
halála előtt átadta neked, egy romániai magyar író ismerősének, aki Ro-
dika férje, a genfi bank egyik széfjének a kódját, ahova biztonságba he-
lyezte a dokumentumokat. Neked van egy ismerősöd, egy neves bukaresti 
ügyvéd, a Román Helsinki Bizottság alelnöke, aki már a másolatok alap-
ján meg akarja kezdeni a pert, de ha beindul, szükség lesz az eredeti do-
kumentumokra is. Ezért kell hogy Rodika holnap Genfbe repüljön,  
hiszen nekünk nincsen vízumunk. Csakhogy féltjük, nehogy az újjászerve-
zett, de a szeku sok régi emberét igazoló szervezet ügynökei esetleg meg-
támadják, hogy elvegyék tőle a diplomatatáskát a dokumentumokkal. 
Ezért kellene hogy elkísérjem én. És maga kislány, nézett rám, a történet 
hatása alá került, döbbent diplomata, meg tudná védeni, Rodika asz-
szonyt? Fekete öves karatebajnok vagyok, uram, mondottam szerényen. 
Nagyobb biztonságban lenne, ha én is ott volnék mellette. Úgy gondoltuk, 
már reggel, érkezésünk után bérelünk egy kocsit, csak egy órával a repülő 
indulása előtt vesszük ki a széfből az iratokat, beülünk egy kocsiba, kime-
gyünk a reptérre, s azonnal ülünk is fel a repülőre. A diplomata hümmö-
gött, felhívta egy svájci ismerősét, és hosszan beszélt vele. Közben  
bemondtam az adataimat, szerencse nálam volt az útlevelem. Egy fél óra 
múlva ott volt az egy napra szóló vízum. Ahogy megérkeznek, azonnal 
jöjjenek ide az iratokkal, búcsúzott tőlünk, a többit majd intézem, futár-
postával megy Bukarestbe, s a követségről valakik majd elviszik Ajtós úr-
nak. Az ottaniak tudják, hogy kicsoda. Kapcsolatban állnak a Helsinki 
Bizottsággal. Gondosan felírta nevét, János Ajtós. Sok szerencsét kívánt, 
hangjában pici aggodalommal mondotta, hogy vigyázzunk magunkra, de 
erősen reméli, incidens nem történik, elvégre Svájc mégiscsak Svájc, és 
1993 augusztusában vagyunk, a bankban nem támadhatnak meg, a biz-
tonsági őrök elkísérnek a kocsiig, de jobb lenne, ha beszélnénk velük, és a 
repülőtérig kísérve tennének fel a gépre, itthon pedig kocsiba ülünk, és 
jövünk egyenesen hozzá. Reméli, semmi zavaró körülmény nem történik, 
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örül, hogy segíthet. Egyébként ő is erdélyi, akkoriban jöhetett ki, amikor 
a Rodika apja, nagyon jól tudja, kik voltak a szekusok és milyen rémsége-
ket követtek el, ő is élvezte nyolc esztendeig a román börtönök vendég-
szeretetét. Közben megérkezett a vízumom, elbúcsúztunk Martin úrtól, 
vettünk nektek pizzát és fagyit, s jöttünk haza, de megérthetitek, hogy 
eltelt az idő.” – „Az apám barátja volt, egy időben jöttek ki – mondja Ro-
dika, nem is vettem észre mikor jött vissza. – Rendes ember, mindig segít, 
ha tud!” – „Ki keresett?” – szedi össze Carmen a tányérokat, és berakja a 
mosogatóba. – „Egy ismeretlen férfi. Románul beszélt és megfenyegetett, 
hogy vigyázzak, mert rá is fázhatok. Letettem a kagylót, megint hívott, 
többé nem vettem fel. Hívtam Martin urat, elmondottam neki, hogy, íme, 
legszebb álmaink is valóra válnak, szólt a biztonságiaknak figyeljék a há-
zat, s természetesen a telefonom is. Ha felveszem a kagylót, s beszélek 
vele, talán be tudják azonosítani a hívás helyét. Egyébként nem hitte  
volna, hogy Nürnbergben is mernek szórakozni velünk.” – „Látjátok – 
hümmög Kriszti. – Elég hamar ránk találtak, de az is lehet, hogy végig 
követtek.” – „Ne hősködjetek Genfben. – fordul feléjük aggódva Carmen. 
– Amikor kiveszítek a széfből a csomagot, kérjetek meg biztonsági őröket, 
hogy kísérjenek el a repülőtérre, egészen a repülőig, és ott is nagyon vi-
gyázzatok, leüthetnek, lefújhatnak altató spray-vel, sok minden történ-
het.” – „Mi akkor fekszünk is le – sóhajt Rodi. – Hosszú napunk lesz. Jaj 
igen, s holnap, ha rendben lesz minden, ti is be jösztök Martin úrhoz, mert 
meg akar ismerni.” – „Majd ébresszetek minket is – nézek rájuk –, Car-
men kivisz a repülőtérre, és megbeszéljük, hogy hol fogunk várni. Mi még 
nem fekszünk le, hat órát aludtunk megint, lemegyünk úszni.” – „Ne ha-
ragudj rám – lép mellém Kriszti, és megcsókol. – Én is ideges voltam, te 
is, de van nekünk más ellenségünk is, amint látod, éppen elég, nem egy-
másban kellene, keressük.” – „Én is nyűgös voltam – simogatom meg a 
haját. – De most nem fogunk ellenségeskedni. Igaza van Carmennak, 
minden megoldódik. De még egyszer kérlek, légy higgadt, vigyázz Rodira, 
s magadra is. Ne hősködj. Vond be a biztonsági őröket, hogy épségben 
jussatok ki a repülőtérre. Martin úr beszélt a biztonságiakkal, biztosan ők 
is kijönnek holnap hatra fogadni benneteket, a repülőtérre. Itt már nem 
lehet baj. legnagyobb veszélyben a repülőn vagytok.” –  Kilépnek az ajtón, 
felzúg a lift. Carmen elmosogat, és megindulunk az uszodába. Újra hosz-
szan kicseng a telefon, berohanok a szomszéd szobába, felragadom a 
kagylót, ismeretlen férfihang fenyegetőzik románul, elkezdek én is hado-
válni, fantáziálni, húzom az időt, hátha be tudják mérni, ő is rádöbbenhet 
erre, mert hirtelen teszi le a kagylót. – „Szinte három percig beszéltetek 
– hümmög Carmen. – Talán bemérhették ennyi idő alatt?” – „Biztosan 
egy nyilvános fülkéből hívott, ezek sem ma estek le a falvédőről.” – „Ki 
volt?” – jelenik meg Rodi a liftajtóban. – „Az ismeretlen jóakarónk. Meg-
ígérte, hogy levágják a farkam és a szájamba tömik, de szinte három per-
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cig beszéltettem, hátha be tudták mérni a szakemberek, bár azt hiszem 
ezek se naivak, valami nyilvános fülkéből hívhatott. De majd előbb-utóbb 
hibáznak  vagy befejezik. Ha nem sikerül rátenniük a mancsukat a doku-
mentumokra, akkor mi már többé nem leszünk érdekesek. De nagyon 
vigyázzatok.” – Úszunk, de hamar kifáradunk, beülünk a jakuzziba, Car-
men megengedi a vizet. Hátradől. – „Ideges vagyok, ha valami történik 
velük, soha nem bocsátom meg magamnak. Már téged se kellett volna, 
belekeverjelek, szegény Krisztit sem, de Rodikát pláne nem.” – „Beszél-
tem erről vele, büszke rád, kimondottan arra, hogy felvállaltad ezt az 
ügyet. Én szintén. Ne feledd, mi is ebben a szerencsétlen országban él-
tünk, tudtunk, hogy miket követtek el ezek a szörnyetegek. Kriszti pedig, 
egy ideig a rossz oldalon állott, most előtted is, előttem is rehabilitálni 
akarja magát. Ne félj, nem lesz baj. Ügyes csaj ő, van esze, fog vigyázni.” 
– „De ezek mindenre képesek. Gondoltad volna, hogy Nürnbergben fog-
nak zaklatni telefonon. Elképesztő! Egészen egyszerűen mit gondolnak 
ezek, hogy meg fognak tudni félemlíteni?” – „Kapálóznak, hiszen lassan 
a végéhez közeledik az egész, ha elhozzák és átadják Martin úrnak a do-
kumentumokat, új helyzet van, akkor már aligha tehetnek valamit is. Aj-
tós beindítja a pereket.” – Akkor halljuk meg az első morajlásokat, s ez 
megint valószerűtlenné, álomszerűvé teszi az egészet! Nem tudom megál-
lapítani, hogy honnan jön a morajlás, mintha valahol egy föld alatti vasút 
dübörögne vagy óriási kotrógépek indulnának el a föld alá, de hát a kas-
tély alatt nincsen metró, Nürnbergben sincsen, kotrógépek sem indulhat-
nak meg, kik akarnának a kastély alatt vagy körül kotorni, és miért? De 
akkor honnan jön ez a hol erősödő, hol gyengülő morajlás? Carmen feláll, 
leengedi a vizet, kilép a jakuzziból, engem is kisegít, törülközün, és felme-
gyünk a második emeletre. Itt érdekes módon egy ideig nem hallatszanak 
a morajlások. Rodi és Kriszti valószínű már alszanak, a hálószoba ajtaján 
nem szűrődik ki fény. Pólót húzunk, lefekszünk, de egyelőre még nincs 
alvás, egymást alig érintve, megfeszülve várjuk, hogy mi történik, felhang-
zik-e még a rejtelmes morajlás, vagy a fülünk csengett, káprázat volt az 
egész? – „Lehet, csak képzelődünk – kezdi Carmen –, lehet, hogy csak a 
fáradtság miatt van?” – „De hát egész éjszaka, s egész délután aludtunk, 
mint akiket lelőttek, most már nem is vagyok álmos, de hogy hallottunk 
valamit az biztos, ketten együtt nem hallhatunk nem létező zajokat, nem 
gondolod?” – „Nem – legyint Carmen –, ő ezt nem gondolja, és hosszan 
kezdi fejtegetni, hogy van ilyen, a felfokozott idegek játékáról lehet szó, 
hosszú ideje úgyszólván egész nap és egész éjszaka együtt vagyunk, már 
lassan a káprázatok is ugyanazok lesznek, amelyek hosszan, ráérősen el-
játszadoznak velünk, a hallucinációk is, a rémálmok is! S amikor fáradtan 
belenyugodnék abba, hogy lehet, mégis igaza van, képzelődtünk, újra fel-
hangzik a morajlás! Most, mintha földgyaluk észbontó hangját is halla-
nánk, ahogyan kövekhez, vasdarabokhoz érve sivítanak, csikorognak a 
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daruk láncai, s mintha ideges munkások káromkodása is felhangzana, 
mintha itt mellettünk, az ágy mellett, a kastély második emeletén kezdőd-
nének a rejtelmes építkezések, fúrások  egyenesen a föld középpontja 
felé. Megfeszülünk, testünk egymásnak simul. – „Ébresszük fel Rodit? – 
kérdem kétségbeesetten. – „Nem, szívem, nem ébreszthetjük fel, holnap 
utazniuk kell, nehéz napjuk lesz, nem idegesíthetjük őket, a rettegésre és 
fantáziálásra amúgy is hajlamos Rodit és Krisztit a saját agyrémeinkkel, 
képzelgéseinkkel, lázálmainkkal, a csak és kizárólag általunk hallott hosz-
szú morajlásokkal? Mert ők – véli Carmen –, erről meg vagyok győződve, 
úgysem hallanának semmit, azt hinnék, szegények, hogy megint valami 
bajunk van, megbuggyantunk, begolyóztunk, már ébren is képzelődünk, 
nemcsak félálomban és nem csak betintázva. Amire hozzászoknánk a  
dübörgésekhez, s el tudnánk viszonylag különíteni a csikorgásokat, süvöl-
tözéseket, káromkodásokat, a zajok, ahogyan kezdődtek váratlanul szűn-
nek meg, minden átmenet nélkül vesznek a semmibe! Újra, a szobákban 
meghitten meg-megreccsenő bútorok zaja hallatszik, a szúk meg-megsza-
kadó koncertje, percegések és roppanások! Kábultan nézzük egymást a 
félhomályban. – „Lehet, valaki szuggerál – suttogja fáradtan Carmen –, 
megpróbálok koncentrálni, ezért kellene már végre áttanulmányoznunk 
ezt az egészet!” – De nem folytatja, úgyis tudom, hogy miről van szó, meg-
próbálok koncentrálni én is, és a morajlások többé nem is hangzanak fel, 
már a félálom peremén egyensúlyozok, amikor váratlanul újra megszólal-
nak az erősödő morajlások. – „Hát persze, gondolhattam volna, mégis a 
Strigoi mesterkedéseiről lehet szó! A telefonálások is az ő játékai lehet-
nek, mintha valaki zsebkendőt szorítana a szájához, nem, hogy ne lehes-
sen azonosítani!” – „Igaz, én is hallottam, Rodi is ezt mondta, szegény, 
hogy olyan a telefonban fenyegetődző alak hangja, nem, mintha zsebken-
dőt szorítana a szájához? Egy ismeretlen ügynök ugyan miért félne attól, 
hogy felismerjük a hangját, és hangja alapján azonosítani tudjuk majd, ha 
a német biztonsági szolgálat elkapja, és zaklatásért eljárás indul ellene? 
Igen, hidd el, már régóta motoszkál bennem ez a gyanú, hogy Strigoi  
mesterkedéseiről van szó. Ez a barom, ez a szadista állat, ez a szekus ma-
tuzsálem azóta követhet, amióta Isztambulból, ahova kitettük, ő is megér-
kezett nyomvonalainkon, Pireuszba, Naxoszba, majd Jószra! Igen, hidd 
el, végig ott volt a szigeten, figyelt bennünket, minden lépésünkről tudott! 
Lehet mégiscsak ő volt a fekete ruhás alak, maszkírozta magát, de minket 
megfigyelni, mindent összevetve és megfontolva, azért nem is volt olyan 
nagyon nehéz, hiszen alig mozdultunk ki a villából, s ha igen, csak a kikö-
tőig. Tudta azt is, hogy megérkezett Rodika, nem véletlenül ajánlotta 
utolsó üzenetében, hogy jöjjünk ide, Nürnbergbe! Azóta itt van ő is, s 
most egyedül, a saját szakállára megpróbál még egyszer, amúgy isten iga-
zában megfélemlíteni, mert még se szeretné, ha eljutnának a genfi bank 
széfjéből Bukarestbe, Ajtós barátod kezébe a dokumentumok, amelye-



8 Vár Ucca Műhely 62.

kért ő, már egyszer, ezt azért soha ne feledd el, ölt is, a robogó motorke-
rékpár alá lökte öreg barátnédat Sienában. Igen, kétségem sincsen már, 
kezd összeállni a mozaik, meg vagyok győződve, hogy csak ő, hogy csakis 
ő lehet, hogy vannak telepatikus ismeretei, sejtettem, de azt nem, hogy 
különféle morajlásokat képes előidézni, hogy megbolondítson, de most 
ráálltam, vége, most csak a saját vén pucukájával szórakozhat.” – „És 
tényleg megpróbál holnap Genfben beléjük kötni? El fog menni egyálta-
lán utánuk, vagy itt Nürnbergben próbál akcióba lépni, amíg eljuthatnánk 
a dokumentumokkal Martin úrig? És ne felejtsd el, újra előnyben van 
velünk szemben ez az szörnyszülemény, ez a skrupulusok nélküli, gátlás-
talan vadállat, hiszen pisztolya van, mi adtuk vissza neki, és pillanatnyi 
készségem sincsen, hogy használni is fogja! Ha nincsen más lehetőség, 
hogy elvegye tőlünk a dokumentumokat, ránk is lő. Igaza volt Krisztinek, 
akkor, amikor a hajón meg akart gyilkolni minket, s ő hosszú álmából 
ébredve leütötte, haladéktalanul valami nehezéket kellett volna kötni rá, 
és be kellett volna hajítani a tengerbe! De nem, mi még a pisztolyát is 
visszaadtuk, első szóra elhittük, mert el is akartuk hinni, hogy neki már 
nem érdeke, hogy meggátolja a pert, sőt az az érdeke, hogy sor kerüljön 
rá, hogy bukjanak meg végre hajdani beosztottjai is, akik kíméletlenül 
dobták fel őt, elvitették vele a balhét, s most ülnek a babérjaikon. Mind-
végig átvert minket, de mi jók vagyunk szívem, és erre a végtelen jóhisze-
műségünkre, jóságunkra fogunk egyszer menthetetlenül ráfázni! Ha nem 
lehetsz jó, mert nem éri meg, akkor legyél rossz. Az egészben – vigyorgok 
–, csak annyi hasznunk van, hogy végre írhatok egy regényt róla, és a ha-
sonszőrű bajtársairól, a cégről és üzelmeikről.” – „Ha meg nem gyilkol – 
sóhajt Carmen, és fölém hajol. – Nincs más megoldás – villan meg a  
szeme a függöny melletti sávon, a szobába beszökő fénysugárban –, mint 
repülni. Így megtudhatjuk, hogy hol van? És azt is, hogy mit akar. Kon-
centráljunk!” – Percekig fekszik rajtam behunyt szemmel, én is igyekszem 
Strigoira koncentrálni, s váratlanul megérzek valami egyelőre még azono-
síthatatlan hívást. Carmen fölém hajol, nyög, simogatni kezd, s azonnal 
kizökkenünk magunkból, és fénycsóvaként suhanunk át a tükrön, a tükör 
mögötti szobákon, már az utca fölött repülünk, lenn nyikorognak a ko-
csik, a folyóparton, egy magányos ház fölött körözünk, berepülünk a nyi-
tott ablakon, és egy füstös, rendetlen szobában váratlanul vesszük észre 
Strigoit, Ionelt és Marint. A szobában köröznek, láthatólag idegesek. – 
„Mit, mind bolondítottál ezredes, hogy el tudod hipnotizálni őket a mo-
rajlásaiddal, jó, hogy nem a Niagara vízesést akartad a kastélyba varázsol-
ni!” – „Értsd már meg, te féleszű, elfuserált bájgúnár – őrjöng Strigoi –, 
hogy ezek született tehetségek! Velük született telepatikus képességeik 
vannak! Én csak tanultam a KGB-n, érted, ezt az egészet, amit tudok, egy 
elfogott tibeti szerzetestől tanultam, de ezek ilyen képességekkel szület-
tek és ketten együtt erősebbek, mint én, szeretik egymást, éjjel nappal 
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együtt vannak, gyermekjáték nekik közös hullámhosszra kerülni! És az is 
meglehet, hogy már itt is vannak, mert a gondolatátvitel rádióhullámhoz 
hasonló hullámokban terjed, ha jól emlékszem, s ők, ha azonosították ki-
től jön, már tudják is, hogy hol vagyunk, és idő kérdése, hogy idetalálja-
nak!” – „Akkor leüssük őket!” – von vállat a részeg Ionel. – „Na, ne legyél 
olyan nagyfiú – vigyorog Marin. – Carmen asszony már egyszer jó alapo-
san helyben hagyott, rajtad röhögött a fél Konstanca, Kriszti pedig magát 
az ezredest is, pisztolyával a kezében, már kétszer leütötte!” – mutat Stri-
goira. – „Az igaz, úgy mozog az a kislány, mint a villám, és a szaga…” – 
„Hagyjad most a szagát, te vén bolond – üvölt rá Ionel, és Marin felé 
fordul –, de te csak elbánsz vele? – mered a főcsendőrre. – „Nem tudom? 
Gyorsabb nálam, s itt minden attól függ, ki üt elsőnek. Lelőni pedig, ka-
cag Strigoi, nem lőhetjük le őket, Jósz szigetén talán még megtehettük 
volna, de ez itt, ha nem vettétek volna észre, Németország!” – „Akkor mi 
a teendő?” – mered rájuk idegesen Ionel, és felragadva az asztalról egy 
vodkásüveget, mohón iszik. – „Én lelécelek, majd ha per lesz, jelentkezek 
és vallok, már bosszúból is, azokról, akik elvitették velem a balhét és ki-
tettek a cégtől! Számotokra, meg jön a B. terv. Már mondottam nektek, 
csak tapasztalatlanok vagytok és fafejűek, hiába tanultatok annyit, hogy a 
per a ti érdeketek is! Igen, érdeketek, hogy per legyen, hogy a Cég veze-
tőinek zöme lebukjon, így lehet főnök belőletek! Ezt már megérthettétek 
volna eddig is, magatoktól is rájöhettetek volna, ha nem lennétek ilyen 
ostobák. Figyeljetek, én ismertem Pacepát is, a nagy ellenállót, rohadt 
disznó volt, de mint arab rezidens és közel-keleti szakértő, az ujja köré 
tudta csavarni azt a Dej után fellépő kerti törpét, aki mindenáron függet-
lenedni akart az oroszoktól. A barom. Nos, a tábornok, a bizalmasa, titka-
inak tudója csúnyán átverte, meglépett, kitálalt a CIA embereinek, de 
érdekes módon ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Kárpátok Géniusza vala-
mennyire elszakadhasson az oroszoktól, akik őrjöngtek, és kreténnek tar-
tották, hiszen a kémfőnöke árulta el, aki a nyugati szovjet kémhálózatot is 
feldobta, leleplezett egy rakás alvó ügynököt! Távolodott tehát a nép leg-
szeretettebb fia szovjet testvéreitől, az átkozott Pacepa még a hazaárulá-
sával is az ő malmára hajtotta a vizet. De akkor már ezt sem tudta világo-
san felfogni, Pacepa távozása után zsongott végérvényesen be, csak a 
bosszúvágy éltette. Paun és Plesita tábornokokkal jelen lehettem, amikor 
Ceausescu tárgyalt Carlosszal. Én biztosítottam az Elvtársat, s a díszes 
társaságot, hiszen én voltam a szeku legjobb és leggyorsabb revolverhőse. 
Hogy Carlosnál gyorsabb voltam-e, már soha senki meg nem tudja állapí-
tani. Lövöldözésre akkor nem került sor. Carlos… Kicsoda? – kérdezi 
döbbenten Marin. Jól sejted, a Sakál, röhög Strigoi, vele akarta a Nagy 
Kormányos megöletni a hálátlan Pacepát! Hiába magyarázta neki Paun 
is, Plesita is, hogy arcműtéten esett át, úgy őrzik, mint a szemük fényét, az 
Elvtárs bízott Carlosban, aki rezzenéstelen arccal végighallgatta az egé-
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szet és csak tétován vonogatta a vállát, ő ugyanis okkal, ok nélkül, legenda 
ide, legenda oda, de tartott az amerikaiaktól, soha nem ment még csak az 
Egyesült Államok közelébe se. A CIA ügynökeivel csak közvetve húzott 
ujjat, de nem a felségterületeiken. Szóval, én mentem, legalább engem 
követnek ezek a telepaták, s ti megléphettek, fiaim. Higgyétek, a B. terv 
az igazi, így kibuknak a riválisok és átvehetitek a cég irányítását. Ami pe-
dig ezt az írót, s a gyönyörű szeretőit illeti, nem üldöznötök kellene őket, 
hanem az eredeti demokrácia hőse címre felterjesztenetek. Szálljatok le 
róluk, elég volt, már kezdtem megszeretni őket, ráadásul igazuk is van, én 
be is ismertem az írónak szóló, utolsó üzenetemben, hogy gyilkos vagyok, 
de nemcsak én, a ti főnökeitek is, s még egy csomó, a hóhérok közül.” – 
„És ezzel a Martinnal van valami esély? – csuklik Ionel. – Meg lehet vele 
dumálni a dolgot, le lehet fizetni, valamivel meg lehetne zsarolni? Csak 
kell, hogy legyen valami gyenge pontja!” – „Nincs – ingatja a fejét Strigoi 
–, én személyesen hallgattam ki, ötvennégyben, megvan rólunk a vélemé-
nye, ráadásul szereti azt a zsidó ribancot, az író feleségét, mintha a saját 
lánya lenne. Az apjával, a híres jogásszal együtt léptek meg, jó viszonyban 
is voltak itt is, annak ellenére, hogy a Rodika apja önkéntes besúgó volt, 
igen, nem hiszitek el, meggyőződésből jelentgette kollégáit, különösen a 
magyarokat és a zsidókat, de a románokat is! Ez a Martin pedig épp az 
ellentéte volt, egy becsületes szász ember, akinek egész családját negyven-
öt után kitelepítették a Szovjetunióba. Ő pedig lázított a rendszer ellen, 
összeesküvésbe keveredett, hamar elkaptuk, balfaszok voltak, árulók fér-
kőztek a soraikba, és megkezdtük a kihallgatását. Ha akkor nem tudtuk 
megtörni a gerincét, mit gondolsz, most meg tudjátok vásárolni? Remény-
telen. Ionel fiam, Marin fiam, a B. terv az igazi. Álljatok át azonnal a B. 
tervre!” – röhög Strigoi, és eltűnik egy falkárpit mögött rejtőző ajtó nyílá-
sában. Marin és Ionel sietősen pakolnak. – „Ha szerencsénk van, a regge-
li gépet még elérjük, csak hát itten van egy csomó irat, ezeket el kell éget-
ni. Hallottad, hogy itt veszélyes, ide jöhetnek!” – és egy zsákot vesz elő, 
rakják bele, idegesen, reszkető kézzel a papírokat, arcuk feltűnően sápadt 
az erős lámpafényben, mi váratlanul hagyjuk ott őket, már érdektelenek a 
számunkra, és megindulunk a folyó partján osonó Strigoi után! Érzem, 
hogy a fölötte sziporkázó fénygolyó meglebben, s már megint ott fekszünk 
az ágyon, és végre elmerülhetünk egymásban. Még hallom, hogy Carmen 
megjegyzi, „az is lehet, átverés volt az egész, Strigoi tudta, hogy odamehe-
tünk, és blöffölt”, de én ezen már gondolkodni sem tudok, süllyedek, és 
újra ott vagyok a virágos réten, távolabb vízesés zúg, és nyerítő fehér lo-
vak köröznek körülöttem. Minden megvan, ha nem is ugyanolyan, mint 
előző álmomban.


