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1. fejezet 

Láttalak a tévében

Rosszkedvű idő lett szeptember 1-jére, a hűvös pára ráne-
hezedett az ember mellkasára. Sádi ült a Duna-parton, a füves 
sétány szélén, ott, ahol a mederkövezés kezdődik. Apró kavi-
csokat morzsolgatott a tenyerében, a túlpart felé bámult, a bu-
dai hegyoldal házsorai kígyóztak a messzeségben. De nem so-
kat látott belőlük. Befelé figyelt, magába. Azon gondolkodott, 
hogy egyáltalán nem akarja azt, ami most jön, nem akarja, til-
takozik ellene a szívében valami. Csak azt nem bírta kitalálni, 
hogyan szabadulhatna. Tizennégy éves, izmos, érett fiú volt, 
de tudta azért magáról, hogy nem szállhat szembe az apjával. 
Körbenézett, hunyorgott, olyan kedve lett, mint az ősznek kö-
rülötte. A nyár elvitte magával a színeket is, gondolta. Akkor, 
mintha csak bosszúból tenné, az a szürke, ólmos szél befújt az 
inge alá, amitől Sádi megborzongott. 

Megállt mögötte valaki. Topogott néhányat, álldogált, 
megint topogott. Sádi hátrafordult, egy kövérkés, szemüveges, 
szőke fiút látott. Nem érdekelte a másik, nem is köszönt neki, 
újra a túlparti villák felé nézett. Gondolkodott.

Háromnegyed hat volt.
Leült mellé a szőke fiú. Az ölében egy hátizsákot szoronga-

tott.
– Szia! Richter Barnabás vagyok – nyújtotta a jobb kezét ke-

resztül a hátizsákon.
Sádi a nyitott tenyérre nézett, aztán a fiú arcába. Fújt egyet, 

majd újra a túlpart felé fordult.
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– Én is a tanévnyitóra jöttem – mondta Richter. Igazgatta a 
szemüvegét.

Sádi nem szólt, csak a kavicsok nyikorgó hangját lehetett 
hallani.

– Te miben vagy jó? – kérdezte Richter. – Engem biztos a 
programozás miatt vettek fel. Szeretem a gépeket, apukám azt 
mondja, egy igazi junkie vagyok.

Sádi a kavicsokat morzsolgatta, és most már teljesen biztos 
volt benne, hogy ez neki nem kell, nem akarja.

– Te miben vagy jó? – ismételte Richter. Mosolygott, igaz-
gatta a szemüvegét.

– A segged szétrúgásában! – csattant fel Sádi. Richter sze-
mébe nézett. – És ha nem hagysz békén, meg is mutatom, 
mennyire jó vagyok benne.

Akkor hirtelen az ég felé kapta a fejét. Még nem látta a de-
nevért, de már hallotta a finom percegő hangot, cicicc-cicicc- 
cicicc. Kereste a levegőben, meg is látta. A denevér cikázva, 
csapongva repült, hurkokat írt az égre, vadászott. És közele-
dett feléjük. Sádi kicsit felemelte magát, lendítette a kezét, az 
egyik kavicsot úgy dobta fel a levegőbe, magasra, hogy a többi 
a tenyerében maradjon. A denevér még csapott kettőt, akkor 
észrevette a kavicsot, rávágott, megpróbálta elkapni, követte 
a föld felé. Nem sikerült. A következő körnél Sádi még egy 
 követ feldobott, a denevér rovarnak nézte azt is, rácsapott, 
pont a fejük fölött. Elkapni ezt sem tudta, de egész mélyen 
 repült utána, csak Sádi fejétől pár centire váltott irányt hir-
telen.

– Hí, ezt majdnem bekaptad! – hüledezett Richter.
Sádi legyintett, felállt, a levegőt figyelte.
– Nem szabad velük szórakozni, veszélyesek – mondta 

 Rich ter.
– Megesznek, mi? – kérdezte Sádi, a levegőbe nézett köz-

ben, kereste a denevért, de az megijedhetett, eltűnt valahová, 
bár Sádi még hallotta azt a ciccegő hangot.
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– Nem esznek meg. De nagyon veszélyesek, nem szabad 
fogdosni őket.

– Hülyeség!
Richter is felállt, leporolta a fenekén a nadrágját.
– Halálosak – mondta komolyan. – Minden harmadik dene-

vér veszettséggel fertőzött.
– Hülyeség. Ha beteg lenne a harmaduk, már rég kipusztul-

tak volna. A veszettségbe minden állat belehal. Hülyeség.
– Minden harmadik veszettséggel fertőzött – ismételte 

Rich ter. – És megfertőz téged is, ha megharap. Azt nem mond-
tam, hogy betegek. Csak hordozzák. A denevéreket nem be-
tegíti meg a vírus.

Végleg eltűnt a denevér, Sádi csalódott volt.
– Hogy te mekkora észkombány vagy! – mondta Richter-

nek.
– Kombájn.
– Mi van?!
– Nem kombány, hanem kombájn – mondta Richter. – Ész-

kombájn. Az vagyok. Különben te is az vagy.
– Az kéne még! – kiáltotta Sádi. – ÉszkomBÁJN. Frászt!
Richter zavartan pislogott.
– Az vagy – mondta csendesen. – Meg én is. Tehetséges. 

Azért vagyunk itt. – Fejével a hátuk mögé intett. A füves sé-
tány másik oldalán, a szép lakópark legszélső háza mellett egy 
hatemeletes, nagyon új épület állt közvetlenül a jachtkikötő 
partján. A Duna öble mélyen benyúlt a szárazföldbe, szinte a 
vízig leért a hófehér épület, ami elé folyamatosan autók érkez-
tek, megálltak, gyerekek szálltak ki, aztán az autók továbbhaj-
tottak. Jó sok gyerek ricsajozott már a bejárat körül.

– Hogy én mennyire utálom ezt a… – mondta Sádi olyan ke-
serűen, hogy az utolsó szóra már nem is maradt hangja.

Richter nem tudta, mit válaszolhatna.
– Láttam a meghívóban, hogy egymás mellett fogunk ülni a 

tanévnyitón – mondta végül. – Azért jöttem ide hozzád.
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Sádi értetlen arcot vágott.
– A meghívóban. Az ültetési rend.
Sádi nem értette, Richter pedig benyúlt a hátizsákba, egy 

iPadet vett elő, matatott vele.
– Postán küldték, de beszkenneltem. Mindent a felhőben 

tárolok, onnan nem tud eltűnni. Te nem kaptál meghívót?
A tableten egy színes kép jelent meg.
– Mutasd csak! – mondta Sádi, és kivette Richter kezéből a 

hófehér masinát.
Úgy nézett ki a meghívó, mint az érettségi tablók, amiket 

Sádi a boltok kirakatában látott minden tavasszal. Mélykék 
háttér, középen kör alakú, üresen hagyott terület, körülötte 
pici téglalapok hatos csoportokban, a téglalapokban arcok fo-
tói, de annyira aprók, hogy nem lehetett látni belőlük semmit. 
Nagyon sok fotó volt a képen, mindegyik alatt egy-egy szám 
állt. Felül három koncentrikus körgyűrű rajza mellett vastag 
betűs felirat: Különleges Tehetségek Ernest Rutherford In-
tézete.

– Nem kaptál ilyet? – kérdezte Richter.
– Nem. Lehet ezt nagyítani?
– Lehet, de nem érdemes – ingatta a fejét Richter. – Száz 

százalékon van, csak szétesik pixelekre, ha ránagyítasz.
– És ezen láttál meg?! Saját magamat se ismerem fel, annyi-

ra hangyányiak.
Akkor Richter közelebb lépett, az ujját végighúzta a kijelzőn, 

a gép lapozott, és egy új oldalon nagyobb méretű, számozott 
portréfotók jelentek meg, a képek mellett vezetéknév és ke-
resztnév.

Sádi gyorsan megkereste magát, hogy lássa a közelében lé-
vőket. Amikor meglátta Richter fotóját, kitört belőle a nevetés.

– Ezen olyan vagy, mint egy malac. Tisztára, mint egy jól-
lakott röfi. – Sádi hadonászva nevetett. – Így is foglak hívni 
mostantól: Röfi.

Richter felhúzta a szemöldökét a szemüveg alatt.
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– Kicsúfolsz, amiért kövér vagyok?
Akkor Sádiból elfogyott a nevetés, sóhajtott kettőt moso-

lyogva.
– Nem, nem. Csak annak adok nevet, akit kedvelek – mondta.
Richter megvonta a vállát.
– Elég fura vagy.
– Sádinger Ádám – nyújtotta a kezét Sádi. – Mindenki csak 

Sádinak hív, de te is nyugodtan adhatsz nekem más nevet, ha 
gondolod.

Kezet fogtak hosszan, erősen.
– Hogy kell ezt kikapcsolni? – kérdezte aztán Sádi. Tett egy 

bizonytalankodó mozdulatot, Röfi pedig kivette a kezéből az 
iPadet, hibernálta, betette a hátizsákba.

– Neked milyen géped van? – kérdezte Sáditól.
A másik viszont csak rázta fejét.
– Ahonnan én jövök, ott egy ilyennel nem érnél el a boltból 

hazáig.
– Nyócker?
– Rosszabb. Illatos út, dzsumbuj. Ne tudd meg!
Sádi tekintete elkomorult, morgott is egyet, de aztán vett 

egy nagy levegőt, legyintett megint.
– Mindegy. Gyere, Röfi, menjünk, úgyis mindjárt kezdődik 

a hacacáré! Remélem, nyolcra befejezzük, különben elkések az 
edzésről.

Elindultak a többiek felé, át a füves sétányon, Sádi a maga-
sabbra nőtt lóheréket rugdosta közben. Ahogy közelebb értek, 
látni lehetett a kikötői öböl hullámzó vizét, a móló mellett rin-
gatózó jachtokat.

– Milyen edzésre jársz? – kérdezte Röfi.
– Aikidóra. Jó régóta.
Röfi felnézett Sádira, a szemében nagyon tiszta csodálko-

zás, tisztelet tükröződött.
– Akkor te O-szenszej követője vagy. Egy igazi keleti harcos. 

Biztos szereted a japán filozófiát!
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Sádi erre újra nevetett.
– Túrót! Csak nem szeretem, ha megvernek. A telepen foly-

ton elgyepáltak. Ott nincs kecmec, se filozófia. Elszedték a 
tízóraimat meg a zsebpénzt. Amikor nyolcéves lettem, apám 
elvitt a Kobaiashi dojóba, hogy neveljenek belém egy kis bátor-
ságot. Szerinte nyápic gyerek voltam. Sőt, most is azt gondol-
ja. Feljárok hetente háromszor ugrálni, levezeti a feszültséget. 
A dojó Budán van, Csillaghegyen. Órákat szoktam buszozni, 
de az edzéseket szeretem. – Sádi itt elgondolkodott. – Az a fur-
csa, hogy előtte mindig megtaláltak. Most meg, azóta, hogy 
megtanultam verekedni… valahogy nincs rá szükség. Nem 
mintha hiányozna.

Odaértek az épülethez. Kívülről nem volt a homlokzatra 
írva semmi, csak a meghívón is látott három kört festették a 
falra az első emelet magasságában. A bejárat előtti parkoló tele 
volt gyerekekkel, csoportokba verődve beszélgettek, hangos-
kodtak, szaladgáltak. Minden fiún ugyanolyan fehér ing, egy-
forma sötétszürke nadrág, a lányokon blúz és szoknya, azok is 
teljesen egyformák. Körbenéztek, de nem láttak senkit azok 
közül, akikkel egymás közelében fognak ülni. Röfi észrevette, 
hogy nyitva van az előtér ajtaja, mutatta, hogy nézzenek be.

Mielőtt beléptek, Röfi a fal tövéből felnézett az épületre, 
mosolygott.

– Én már most büszke vagyok, hogy ide járhatok – mondta.
De Sádi csak morgott.
– Nem tudom, nekem ez nem tetszik. Az egész nem tetszik.
– Ne hülyülj már! Ez a legprofibb suli a világon. A legleg, 

a number one, hasonló sincs hozzá. És ide járhatok! El se hi-
szem, hogy az ezerötszázból engem is kiválasztottak!

Sádi rázta a fejét.
– Nem kell így lihegni, mert… – Mondani akart még vala-

mit, de hirtelen furcsa szag csapta meg az orrát. Körbeszima-
tolt, odalépett a falhoz, azt is megszagolta, aztán végighúzta 
az ujját a festésen.
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– Te, ez a fal még nedves. Most festették, meg se száradt, ér-
zem a párolgását. – Mutatta az ujját, amire rákenődött a festék.

– Hát, új – rántotta meg a vállát Röfi. – Eddig nem volt ná-
lunk ilyen intézet. A Facebookon láttam, hogy a többiek csak 
RUDInak nevezik. – Röfi mosolygott.

Sádi megszaglászta az ujját is.
– Lopnak. Hidd el nekem, megérzem. Ezek valamit lopnak. 

Még a falnak is disznóságszaga van. Már a felvételinél tudtam, 
hogy ez valami zsivány ügy. Na, menjünk be!

Az előtérben is sokan álldogáltak, toporogtak, jó nagy helyi-
ség volt, fehér márvánnyal kikövezve. Az egyik falon tudósok, 
politikusok arcképei lógtak, a másikon egy hatalmas infótábla, 
az épület szintjeinek alaprajzával. Beljebb nem lehetett menni, 
mert az aulába vezető sötétített üvegajtó zárva volt. Sádi és Röfi 
körbesétáltak, figyelték az arcokat, de egy ideig itt sem láttak 
senkit a meghívóról. Aztán az infótábla előtt mégiscsak meg-
pillantottak valakit. Egy csontos, vékony fiú állt mellre font ka-
rokkal, a többieknek háttal, a tábla feliratait bogarászta. Amikor 
Sádiék mellé léptek, észrevette őket, és felderült az arca.

– Mi egy csoportban vagyunk! Sziasztok!
Nyújtotta a kezét, bemutatkoztak egymásnak: Sádi, Richter 

már Röfiként, János.
– Láttalak a tévében – bólintott János Sádi felé.
Röfinek leesett az álla.
– Te benne voltál a tévében?!
– Európa-bajnok karatés – mondta János, közben Sádi sze-

mébe nézett. – A Sport 1-en beszélgettek vele két hete.
Röfi erre elröhögte magát, és most tényleg olyan volt, mint 

egy kismalac.
De Sádi leintette őket.
– Csak korosztályos. És kötelező volt az interjú, a szponzo-

rok miatt. Rajtad kívül nem is látta más, éjszaka adták.
János felhúzta a szemöldökét. – Tele voltak veled az újsá-

gok. Nappal is. A legfiatalabb Európa-bajnok.
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– Hagyjuk már! – mondta Sádi. Zavarban volt, inkább másra 
akarta terelni a szót. – Mit néztél a falon?

János megfordult.
– A táblát. Hogy mik vannak belül, milyen termek. Láttátok 

az intézet jelmondatát?
Felfelé mutatott. Az infótábla fölött vastag, fekete betűkkel 

ez állt:
A TUDÁS: HATALOM

A BAJTÁRSIASSÁG: ERŐ
A HŰSÉG: BECSÜLET

Mindhárman a feliratot nézték. Röfinek megint tátva ma-
radt a szája, Sádi fintorgott, János gondterheltnek látszott, 
simogatta az állát.

– Nagyzolós baromság. Nálunk a graffitik is jobbak ennél, 
azok legalább szellemesek – mondta Sádi.

– A hűség a becsületem – suttogta Röfi komoly arccal, de a 
hangzavar miatt a mellette álló Sádi se értette, mit mond.

– Micsoda?
– A hűség a becsületem – ismételte Röfi.
János bólogatott. Röfi Sádihoz fordult.
– Apukámtól tudom, hogy ez volt a náci SS jelmondata. 

A hűség a becsületem. Az SS a német hadseregben működött, 
gyűlöletes dolgokat csináltak. 

Erre Sádi fújt egy nagyot.
– Hát, most se szeretem jobban ezt a helyet, mint két perce 

– mondta.
– Biztos van más jelentése is – motyogta Röfi.
János ekkor témát váltott, meglökte Röfi vállát.
– És te mi vagy? Azt tudjuk, hogy Sádi bajnok. Én egy rakás 

szerencsétlenség vagyok, csak tévedésből vettek fel. De rajtad 
tényleg látszik, hogy valami okostojás lehetsz.

Röfi nyitotta a száját, ám Sádi megelőzte, közbeszólt.
– Biztos tolja a Redditet meg a dark webet!
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Röfi nevetve bólogatott.
– A Redditet főleg. A dark webet inkább nem. Különben 

apukám szerint hamarabb olvastam a Google forráskódját, 
mint a Micimackót. Én már nem nagyon emlékszem. Ötéves 
voltam akkor.
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2. fejezet

Űrsuli 

Hat óra előtt néhány perccel kinyílt az aulába vezető üveg-
ajtó. Ettől aztán mintha hirtelen feltekerték volna a hangerőt, 
a ricsajozás szinte robbant a visszhangos előtérben, a gyerek-
sereg felbolydult, és elkezdtek beözönleni az aulába. Sádiék is 
mentek, sodródtak a többiekkel. A hangzavar miatt hangosab-
ban kellett beszélniük, hogy értsék egymást, kiabáltak, amitől 
aztán még nagyobb lett a hangzavar. Az egy hónappal koráb-
ban tartott felvételiről beszélgettek. János hozta fel, hogy ő a 
Fazekas Gimiből jött, előtte meg az Európába járt általánosba, 
az egy osztrák–magyar iskola fent a hegyekben, válogatták a 
diákokat ott is rendesen, szóval nem ijed meg egy kis vizsgáz-
tatástól. De amit a RUDI végigcsináltatott velük a nyáron, az 
biztos nem rendes dolog. 

– Ilyen felvételi a világon nincs – mondta János. – Szerin-
tem nem is törvényes. Ti hogy bírtátok?

– Ezt mondom én is – helyeselt Sádi. – Bűzlik! Értitek?! 
Bűzlik! Nem matekpéldákat kellett megoldani, vagy verset ele-
mezni, hanem tekertem egy biciklit, amíg volt bennem szusz. 
Közben lógtak rólam a drótok. Meg hülye ábrákat vetítettek 
egy tök sötét szobában, és közben hangszórón parancsoltak, 
hogy milyen szavakat mondjak. Akkor is drótokra kötöttek. Ne 
mondja nekem senki, hogy ez normális!

– Volt azért matek is – válaszolta Röfi.
– Röfi, komolyan, ne akassz ki! Te meddig tekerted a bicajt?
– Elég sokáig – bólogatott Röfi. – Meg volt az az üvegkád, 
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tele vízzel, és golyókat kellett benne rugdosni. Tényleg furcsa, 
de nem fájt egyik se. És olyan műszereik vannak, de olyanok… 
– tette hozzá emlékezve, elmerengve. – Szerintem inkább ér-
dekes volt!

– Érdekes?! Ne legyél már gyépés, ha egyszer olyan okos 
vagy! Ezek belenyúltak a számba. Belenyomtak egy vattapa-
macsot, kitörölték a nyálamat, és beletették egy üvegfiolába. 
Tisztára, mint az őrült tudósok az amcsi filmekben. És mi volt 
az elbeszélgetésen is? Megkérdezték, hogyan szoktam mosni a 
hátamat fürdés közben. Meg kellett mutatni. 

De Röfi csak ingatta a fejét.
– Tudományosan megvizsgáltak bennünket. Az ország ezer-

ötszáz nagyon okos gyerekét. És kiválogatták a hatvan legna-
gyobb tehetséget. Nincs ebben semmi. Tudományos módszer.

János eddig nem szólt, az állát simogatta, figyelt. Most Röfi-
hez fordult.

– A hátmosásból derül ki a tehetségünk? – kérdezte. 
Röfi széttárta karjait.
– Nem tudom. Mi nem értünk hozzá. De délelőtt tényleg 

feladatlapok voltak, matek, magyar, még kémia is. És apukám 
szerint az űrhajósokat is így válogatják ki.

János bólogatott.
– Hát, akkor lehet, hogy űrhajósok leszünk. Azért reggel 

nyolctól este hatig felvételiztetni, az tényleg sok.
– És, persze, nem is itt volt, hanem az Árpád hídnál, abban 

az üveg irodaépületben – tette hozzá Sádi. – Rémisztő egy hely.
János elmagyarázta, hogy a felvételi itt nem is lehetett vol-

na, mert egy hónapja ez az épület még nem létezett, csak egy 
félkész ház váza állt évek óta ezen a helyen. Azt mondják, ko-
rábban wellness-központot terveztek ide, de csődbe ment, aki 
építtette. Azért tudja, mert ők itt laknak a szomszédban, két 
épülettel arrébb, a lakóparkban. Most építették az egész iskolát 
nagy hirtelen, néhány napja még jöttek-mentek munkások.

– Akármit mondtok, ez itt szerintem a tuti – állította Röfi 
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dacosan. – És még jó, hogy frankó! Amennyi tandíjat a szü-
leink fizetnek azért, hogy ide járhassunk, hát, azért különleges 
suli jár. 

Sádi és János döbbenten egymásra néztek. De nem vála-
szolt egyikük sem. 

Épp akkor jutottak be végre az aulába. Hatalmas, kivilágí-
tott tér volt, mindenhol ragyogó fehér márvánnyal borítva. 
Az aula felnyúlt egész a harmadik emeletig, a fehér lépcsőket 
faragott oszlopok tartották, valahonnan a boltozatról három 
koncentrikus, egymáshoz képest kicsit elforgatott körgyűrű 
lógott mélyen bele a légtérbe. De nem juthattak belülre azon-
nal. Az üvegajtóhoz közel még volt egy reptérihez hasonló 
kapu, mellette kicsi asztal, az asztal mögött csomagmegőrző 
szekrény, jó sok zárható rekesszel. Az asztal és a kapu körül 
négy-öt fiatal férfi és nő sürgött-forgott, mind egyenruhában 
voltak. Egy magas férfi egyes sorba rendezte a gyerekeket rög-
tön azután, hogy beléptek az üvegajtón, két lány egy-egy feke-
te műanyag dobozzal a mágneskapuhoz legközelebb lévőkhöz 
lépett, két férfi pedig felváltva magyarázott a két legelsőnek. 
Mindketten pontosan ugyanazt mondták minden gyereknek 
belépés előtt.

Röfi állt legelöl. Amikor a kapuhoz ért, odalépett hozzá az 
egyik férfi, és gépiesen hadarni kezdett, miközben már közele-
dett is az egyik nő a fekete műanyag dobozzal.

– Isten hozta kedves növendékünket a Rutherford Intézet-
ben! A tanévnyitó az Auditorium Maximumban lesz, az első 
emeleten, bal lépcsősor, kövesse a kék nyilakat! Iskolánk te-
rületére szúró, vágó eszközöket és elektromos berendezéseket 
tilos bevinni. Kérem, minden tiltott személyes tárgyát tegye a 
dobozba, távozáskor visszakapja őket.

Röfi kelletlenül levette a hátizsákját, kibontotta, és bele-
nyúlt, hogy kipakolja a kütyüjeit. De még az iPadet se vette 
elő, amikor rájött, hogy valójában mindent ki kellene raknia 
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a zsákból. Sóhajtott egyet, aztán az egészet úgy, ahogy volt, 
beletette a dobozba.

– Óra, telefon? – kérdezte gyorsan a férfi. Nem volt türel-
metlen, de nagyon gyorsan beszélt. Közben folyamatosan mo-
solygott. Nem jókedvűen, hanem furcsán, személytelenül.

– Hogy fogom így felírni a házit? – kérdezte Röfi bátortala-
nul.

Az egyenruhás mosolya nem mozdult, hadart tovább.
– A Rutherford Intézet ellátja mindennel, amire itt szüksége 

van. Kérem, minden elektromos eszközt, berendezést tegyen a 
dobozba.

Röfi kivette a zsebéből a telefonját, aztán benyúlt az inggal-
lérja alá, és lecsatolta az ezüstnyakláncát, és ezeket is beletette 
a dobozba, a hátizsákra. Látszott a nyaklánc medálja: egy na-
gyon pici képernyő volt, amin piros számocskák futottak jobb-
ról balra. A dobozt tartó lány kérdően nézett Röfire, amikor ezt 
meglátta.

– Nem bomba – mondta Röfi. – A pi számjegyeit mutatja. 
Számol, amíg le nem merül benne az elem. Apukámtól kaptam.

A lány bólintott.
– Mindent kipakolt? – kérdezte az egyenruhás. Közben Röfi 

mögött már Sádi is a zsebében kotorászott.
– Mindent – mondta Röfi.
– Akkor menjen át a kapun, majd álljon meg a piros vonal-

nál.
A kapu túloldalán másik egyenruhás férfi állt. Röfi tétován 

átlépett a kapun, mire az sípolni és piros fénnyel villogni kez-
dett, Röfi összerezzent, megijedt.

– Álljon a piros vonalra, emelje fel oldalra a karjait! – mond-
ta az egyenruhás. Ez is mosolygott. A kapu elnémult.

Röfi megigazította a szemüvegét, engedelmeskedett, a férfi 
pedig egy botszerű érzékelőt húzott végig a teste előtt. A bot 
Röfi mellkasánál jelzett. Intett az egyenruhás, Röfi egy tollat 
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vett elő az ingzsebéből. Az egyenruhás megnézte, nyomkodta, 
a toll vége egyszer csak világítani kezdett.

– Éjjelíró – mondta Röfi megadóan. – Elfelejtettem.
A férfi bólintott, a dobozhoz vitte a tollat.
– Menjen át a kapun – mondta közben.
Röfi visszatolatott, majd megint előre a piros vonalig, má-

sodszor már nem jelzett a masina.
– Neve? – kérdezte az egyenruhás.
– Richter Barnabás.
A férfi egy tabletet vett a kezébe, nyomkodta kicsit.
– A hetes számú székre üljön az előadóban. A tudás hata-

lom. Jó munkát! Beléphet.
Röfi lépett is kettőt, aztán eszébe jutott valami, visszafor-

dult.
– Hogyan kapom vissza a holmimat? – kérdezte. 
De az egyenruhás már nem vele foglalkozott, meg se hallot-

ta Röfit. 
A fiú legyintett, és kicsit beljebb megvárta a társait.
Sádi és János legalább a sípolást megúszták, de amikor vég-

re ők is átjutottak, és megálltak Röfi mellett, Sádi széttárta a 
karját, mondani akart valamit, de nem talált szavakat. Visz-
szanézett a beléptetőre, amin most is egyesével jöttek be a 
többiek, megint nekikezdett egy mondatnak, megakadt, végül 
ennyit bökött ki.

– Nem hiszem el! Ez… ez biztos valami vicc. Egy oltári rossz 
vicc. 

János nem osztozott a felháborodásában, csak ingatta a fe-
jét.

– Én már láttam ilyet – mondta. – Tavalyelőtt voltunk Je-
ruzsálemben, nyaralni. Ott tök ugyanezt csinálták velünk. 
A reptéren is, a szállodában is. Biztonsági beléptetés. Iskolában 
tényleg furcsa, de különben létezik, használják.

Sádi csak morgott tovább, János folytatta.
– Engem sokkal jobban zavar az a tíz pofa, aki ott állt fenn, 
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amikor bennünket épp kipakoltattak. – Az első emeleti galé-
riára mutatott. – Ti nem láttátok őket?

Nem látták.
– Tíz ember sötétkék ruhában. Visszataszító fejek, apa iro-

dájában szoktam látni néha ilyeneket. Sötét öltöny, zselés haj, 
lárvafej. Az efféléknek szokta apa az első mondat után azt 
mondani, hogy „No business!” Ha ők a tanári kar, akkor komo-
lyan kezdhetünk aggódni – bólintott János.

Mindannyian a galéria felé néztek felszegett fejjel, de csak 
gyerekek fel-felbukkanó kobakját látták. Körülöttük is sokan 
rohangáltak, a márványpadló felerősítette a cipők csattogását, 
és akkor valami olyan történt, amire még ezen a különös he-
lyen sem számított egyikük sem.

A felfelé bámuló, tébláboló Röfit egyszer csak fellökték. Egy 
szőke, felnyírt hajú, Sádinál is sokkal magasabb fiú ment el 
mellettük nagy sebbel-lobbal. A srác majdnem annyira széles 
volt, mint amilyen magas, egy igazi kétajtós szekrény, közben 
olyan elszánt arcot vágott, mintha épp üldözne valakit. Ment, 
mint egy tank, de Röfi nem látta, és elé lépett. A kétajtós szek-
rény szinte elgázolta, Röfi elhasalt, a szemüvege pattogott a 
fehér márványon, a gázoló azonban nem törődött vele. János 
odaugrott Röfihez segíteni, Sádi meg felkapta gyorsan a szem-
üveget a földről, közben a felnyírt hajú után kiáltott.

– Nem látsz a szemedtől, Magilla?
A fiú megtorpant. Visszafordult. Nézett Sádira a kék szemé-

vel. Nagyon mély torokhangon szólalt meg.
– Mi van?!
Közelebb lépett Sádihoz.
– Nekimentél a barátunknak, Magilla.
– Mi van?!
Még közelebb lépett Sádihoz. Hangosan vette a levegőt, a 

száját összehúzta.
– Mi van?! – bömbölte.
Még közelebb lépett. Kék szemeiben ott remegett az a fel-
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foghatatlanul egyszerű, vadállati butaság, amit Sádi jól ismert 
a kilencedik kerületből, ahol az apjával laknak.

– A vizsga az agyhalott gorillákat nem szűrte ki, az van – 
mondta Sádi lemondóan.

Hozzá akart még tenni valamit, de arra már nem maradt ideje.
A kétajtós szekrény ököllel beleütött az arcába.
Sádi nem esett el, csak megtántorodott. Lépett egyet, a 

szeme lecsukódott, miközben az ütés hatása, a szédülés át-
szaladt a testén. És amikor egy másodperc múlva felpattant a 
szemhéja, már a dojóban tanult program irányította, az aikidó. 
A fejét lejjebb hajtotta, a szemöldöke alól nézett az ellenségre, 
nagyon koncentrálva, a térdei ruganyossá váltak, emelte a két 
karját lágyan, mégis feszesen, érezte az egyensúlyt, érezte a sa-
ját irtózatos erejét minden porcikájában, érezte, hogy a követ-
kező pillanatban: támad.

Ekkor azonban megszólalt egy hang. Egy csicsergő hang. 
Ott állt mellettük egy lány. Szeplős arcú, nagy mellű lány volt. 
Rövid, vörös haja összeragadt tüskékben meredt felfelé, a kö-
telező fehér blúz fölött a nyakában piros selyemsálat viselt. 
A két ajtós szekrényhez beszélt.

– De szép tau kereszted van, megmutatod? – A fiú szemébe 
nézett, a szájával mosolygott, de a szeme komoly maradt. Las-
san nyúlt a fiú nyaklánca felé, közben folyamatosan beszélt, 
nem gyorsan, viszont megállás nélkül, mintha csordogálnának 
a szavak a szájából. – Ez biztos aranyból készült. Nekem is van, 
az ezüst, de nagyon szeretem. Mert azt jelenti, hogy szeretet. 
Csak most nem hoztam el, mert anyukám nem engedte. Azt 
mondta, nem való ide. Engem Lindának hívnak, és téged? – 
A lány keze már csak néhány centire volt a felnyírt hajú nya-
kától, nem hagyta abba a beszédet. – Megmondod, hol vetted? 
Biztos a WestEndben, ott láttam ilyeneket.

– Mi közöd hozzá? – ordította akkor a fiú mély torokhan-
gon, elsodorva maga elől a lány kezét.

Nem történt semmi más, de abból a kétajtós szekrényből 
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valahogy elfogyott a verekedni akarás, miközben a lány be-
szélt. Fújtatott még kettőt, aztán mérgesen megfordult, és 
ment, amerre előtte is akart, csak messzebbről intett vissza 
Sádinak: – Veled még számolunk!

Ott álltak négyen, egymás mellett. Sádinak dobolt a vér a 
fülében, János mellre font karokkal figyelt. Röfi nem látott, 
nem hallott, elvarázsolva, tátott szájjal bámulta a szeplős ar-
cot. A lány Sádihoz lépett, az ujjával letörölt egy vércseppet a 
fiú szájáról.

– Nem tört el semmid? – kérdezte. Már egyáltalán nem csi-
csergett.

– Megmaradok – bólintott Sádi.
Röfi is közelebb ment, megigazgatta a szemüvegét.
– Te vagy Tarda Linda. A csoporttársunk – mondta.
– Ja-ja. De a gorillákon kívül mindenki más nyugodtan hív-

hat Zuzunak.
– Richter Barnabás – nyújtotta a kezét Röfi.
– Szervusz Barnabás! – válaszolta a lány iskolásan, túlját-

szott udvariassággal, aztán kezet fogtak.
Röfi szorongatta Zuzu kezét, elfelejtette elengedni. De Zuzu 

ettől sem jött zavarba.
– Nem tudod eldönteni, hogy a szemembe jobb nézni vagy 

rájuk, ugye? – kérdezte a melleire mutatva tekintetével.
Röfi szégyenlősen elrántotta a kezét, és elpirult.
– Te biztos beszélgetésben vagy zseni – mondta halkan. – 

Tuti biztos!
Zuzu elnevette magát.
– Beszélni mindenki tud. De tejbegrízevésben tényleg zse-

niális vagyok. Meg ugróiskolában. Hason alvásban pedig egye-
nesen világbajnok.

– Csak fodrászkodásban nem – szólt közbe Sádi cinkelve.
– Nem tetszik a hajam? – kérdezte Zuzu, tettetett sértődöt-

ten.
– Úgy nézel ki, mint egy ufó – mondta Sádi.
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– No, akkor – fordult Zuzu Röfihez – úgy látszik, ufónak ki-
nézésben is zseniális vagyok. – Rákacsintott Sádira, és össze-
nevettek. Még János is mosolygott, bár ő csak fél füllel hallgat-
ta az évődést. A beléptetőnél dolgozó egyenruhásokat figyel-
te. Amikor bejöttek, nem vette észre, mi lóg az övükre fűzve. 
Elektromos sokkoló volt náluk. Simogatta az állát, és agyalt.

– Hát te? – kérdezte tőle Zuzu.
– Mi van velem? – kérdezett vissza. Nem értette.
A lány megrántotta a vállát, János pedig bólogatni kezdett.
– Ja, igen, persze, én csak… azon gondolkodom – mondta 

János –, hogy… vajon kiengednének-e bennünket, ha most ki 
akarnánk menni? Szóval, ha akarnánk… elmehetnénk szaba-
don?

Az egyenruhásokat nézte. Őrök vigyáztak rájuk.
– Persze hogy el, miket beszélsz! – kiáltotta Röfi.
János hallgatott kicsit.
– Gondolod…? – kérdezte.
A termet ekkor búgó női hang töltötte be. Nem lehetett lát-

ni, hol vannak a hangszórók, de a hang erősen, tisztán szólt, 
mintha egyszerre mindenhonnan jönne.

Megkérjük növendékeinket, foglalják el helyüket az Audito rium 
Maximumban!

Megkérjük növendékeinket, foglalják el helyüket az Audito rium 
Maximumban!

– Jó lesz indulni – mondta János.
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3. fejezet

Nem Batman

Kékes félhomály fogadta őket az Auditorium Maximumnak 
nevezett előadóteremben. Inkább színházhoz vagy cirkuszhoz 
hasonlított, mint iskolai előadóhoz. A terem alapja félkör alakú 
volt, a félköríves oldala felől székek álltak, hatos csoportokban, 
a székek háttámláján nagy, nyomtatott számok. Mire Sádiék 
beléptek, a diákok fele bent volt, a székeken forgolódtak. Ta-
lán a félhomály miatt, de itt nem kezdtek hangoskodni, csak 
halk duruzsolása hallatszott a tömegnek. A székekkel telerakott 
térrel szemben, a félkör egyenes oldalán magas színpad állt, 
egyelőre üresen. Mögötte a falon hatalmas vetítővászon, azon 
vastag, világítós vörös betűkkel vetített felirat: KÜLÖNLEGES 
TEHETSÉGEK ERNEST RUTHERFORD INTÉZETE. Kicsi, kék 
szpotlámpák sugároztak gyenge fényt a falakra, a félkör ívén. 
Kék nézőtér, vörös színpad. A gyerekek fehér inge és a fogaik 
furcsán világítottak ebben a kékségben. A színpad mellett fel-
nőttek ültek sorba rakott székeken. Három sorban összesen 
tizenkét felnőtt, férfiak és nők vegyesen. Mindannyian egyfor-
ma, sötét ruhában voltak, a férfiak öltönyben, a nők egyenes 
szabású kosztümben. Ők nem beszélgettek egymással, nem 
forgolódtak, csak ültek egyenesen, csendben néztek maguk elé.

Röfi szeme nehezen szokott hozzá a félhomályhoz, hunyo-
rogva forgatta a fejét, de Sádi rögtön, messziről kiszúrta, hogy 
az ő székeik a terem bal oldalán, elöl vannak. Röfi hetes száma 
volt az első, mellette Sádié a nyolcas, Zuzu volt a tizenegyes, Já-
nos pedig a tizenkettes. Mivel jobbról léptek be az Audito rium 
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Maximumba, át kellett vágniuk az egész termen. Közvetlenül 
a felnőttek előtt vonultak el. János és Sádi összenéztek, Sádi 
kérdőn felhúzta a szemöldökét. János gondterhelten bólintott.

– Tényleg van tau kereszted? – kérdezte Röfi menet közben 
Zuzut. Csendben beszélt, szinte suttogva, közelebb hajolva.

– Dehogy! – válaszolta Zuzu. – Bár lehet, hogy a kedvedért 
veszek egyet – tette hozzá, és meglökte Röfi vállát.

A székeik közül kettőn már ültek. A kilencesen egy bilifri-
zurás, nagyon vékony fiú hintázott előre-hátra. Görcsösen 
összehúzta magát, mint aki fázik, a fejét előretartotta, de a 
szemei mereven felfelé néztek, és billegett, megállás nélkül. 
Mellette egy sportos fiú ült lazán, keresztbe tett lábakkal. Ami-
kor Sádiék odaértek, úgy túrt bele a hajába, mint ahogy a sam-
ponreklámokban szoktak. Úgy is nézett ki. 

Az érkezők köszöntek, a fiúk kezet fogtak, bemutatkoztak a 
két újnak. Illetve, csak a reklámfiúnak tudtak, mert a másik, a 
bilifrizurás nemhogy a kezét nem nyújtotta, de rájuk se nézett. 
Csak billegett továbbra is előre-hátra, mintha nem vette volna 
észre, hogy hozzá beszélnek.

– Már itt volt, amikor jöttem. Nekem se köszönt. Tiszta 
zokni – mondta a reklámfiú, és a kezét elhúzta néhányszor az 
arca előtt, mutatva, hogy másik fiú szerinte fogyatékos. Hirte-
len nagyon mély, morajló zene kezdett szólni, érezték a gyom-
rukban, olyan volt, mint a moziban a filmajánlók. Gyorsan le-
ült mindenki a maga helyére. Még kintről is érkeztek diákok, 
akik a zene hallatára szintén sietősebbre fogták, a zene egyre 
hangosodott, és fél perc múlva már minden széken ültek. Va-
laki kívülről becsukta a terem ajtaját, a zene groove hangzása 
lelkes, hősies indulóba váltott át. Dobok peregtek, kürtök és 
harsonák szóltak. Aztán egyszerre csend lett. A kék lámpák 
még jobban elhalványultak. Rivaldafény gyúlt, a színpad kö-
zepére irányítva. Minden más sötét volt, csak középen egy kis 
kört világítottak meg. A körben fiatal férfi állt, senki se látta, 
hogyan került oda.
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Sádi odahajolt Röfi füléhez.
– Se Himnusz, se Szózat? – kérdezte kajánul.
A színpadon álló férfi kék öltönyt viselt, mint a többi fel-

nőtt. Szögletes arc, szögletes szemüveg, nagyon élénk, csillogó 
szempár, a bankárok néznek ki így a filmekben. Öltönye haj-
tókájára pici mikrofont csíptettek. Amikor megszólalt, zengő 
hangja ugyanúgy ugráltatta a gyerekek gyomrát, mint a groove 
a felvezető zenében. Lassan, tagolva beszélt. Mögötte pirosan 
világított az iskola neve.

– Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas magyar tudós egyszer 
azt mondta: a zsenit az különbözteti meg az átlagembertől, 
hogy a zseni ugyanazt a világot nézi, mint mindenki más… 
de olyasmit lát meg benne, amit senki más. A zseni megérti a 
bonyolult mintázatokat. A zseni felismeri a rejtett összefüggé-
seket. Aki többet lát a világból a többieknél, az jobban megérti 
annak működését. Aki jobban megérti, könnyebben befolyá-
solja ezt a működést. Aki képes befolyásolni a környezetét, azt 
úgy hívják: vezető. A Különleges Tehetségek Ernest Ruther-
ford Intézete a zsenikért van.

Itt a férfi elhallgatott, majd kis idő múlva színpadiasan szét-
tárta a karját, és folytatta.

– Magukért. Egy hónappal ezelőtt nehéz vizsgán estek át. 
Ezerötszáz kiemelkedően jó képességű jelentkezőből kiválasz-
tottuk azt a hatvanat, akik nemcsak okosak, de valamilyen 
speciális adottságuk messze az átlag fölé emeli őket. Maguk 
mind különleges tehetségek. De a tehetségük csak lehetőség. 
Még csiszolatlanok, éretlenek. A Rutherford Intézetben, vagy 
ahogy maguk hívják…

A férfi hátrafordult, kinyújtotta a jobb karját, megnyomott 
valamit a tenyerében. Egy animáció indult a falon, a piros fel-
irat, ami eddig ott állt, szilánkokra esett szét, a szilánkok ör-
vénylettek, kavarogtak egy ideig, majd egyetlen, hatalmas szó-
vá álltak újra össze: RUDI.

– …vagy ahogy maguk hívják, a RUDIban négy év alatt meg 
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fogják tanulni a legfontosabbat. Hogy hogyan használják a kü-
lönleges képességeiket. A RUDI kemény iskola. Sokan feladják 
majd maguk közül, elvéreznek, kiesnek, lemorzsolódnak. De 
akik kitartanak és teljesítenek, akik nálunk végeznek, azokból 
az ország, sőt talán a világ legnagyobb vezetői válnak: bank-
igazgatók, miniszterek, tudósok. Ezért vannak itt.

A férfi itt ismét egy kis szünetet tartott.
– Különböző gimnáziumokból érkeztek. Az első évben ma-

radnak is saját iskoláikban, a RUDIban csak a délutánjaikat 
töltik. Mindennap négytől este nyolcig. Akik képesek teljesí-
teni követelményeinket, a második évtől az iskola teljes jogú 
diákjaivá válnak. Beköltöznek a negyedik emeleti kollégiumba, 
és egy bentlakásos iskola növendékeként fejlesztik magukat. 
Amikor elválunk egymástól négy év múlva… maguk felnőtt 
férfiak és nők lesznek. És készen állnak majd a legnagyobb fel-
adatokra is. Akkorra megértik iskolánk hármas jelmondatát is. 
A TUDÁS: HATALOM. A BAJTÁRSIASSÁG: ERŐ. A HŰSÉG: 
BECSÜLET.

A teremben ülő felnőttek ekkor tapsviharban törtek ki, a 
gyerekek pedig kénytelenek voltak velük tapsolni. Előbb bátor-
talanul, aztán egyre erősebben, lelkesebben.

Amikor elült a taps, a hangszóróból a bemondónő hangja 
szólalt meg.

– Zinardo Vezetőt, iskolánk igazgatóhelyettesét hallották. 
A Különleges Tehetségek Rutherford Intézete igazgatója saj-
nos ma nem lehet velünk. Anne Hiita élő videoüzenetben kö-
szönti növendékeinket.

A rivaldafény elhalványult, majd teljesen lekapcsolták. 
A RUDI felirat is eltűnt a falról, és a helyén ismerős, szürke 
keretes videoablak jelent meg. Elindult a videoközvetítés, a kép 
egy déltengeri teraszt mutatott, a háttérben pálmafák, mesz-
szebb homokos strand, a tenger hullámzó vize. A kép előteré-
ben ötven év körüli, ráncosodó, erősen sminkelt nő ült. Furcsa 
akcentussal beszélte a magyart.
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– Tisztelt növendékeink! Drága barátaim! Legnagyobb saj-
nálatomra nem utazhattam Magyarországra ezen a napon, 
mert a maracaibói iskolánk építése rengeteg feladatot ad 
 nekem. Szeretném kifejezni örömömet, hogy ennyire ígére- 
tes diákcsoporttal kezdheti meg munkáját budapesti intéze-
tünk! A tehetség felelősséget is jelent. Felelősséget maguk-
nak, akik viselik a talentum terheit, és felelősséget vezetőik-
nek, akik…

Az igazgatónő beszélt tovább, Sádi újra Röfi füléhez hajolt.
– Na, szép! A diri az Antillákon hesszel, amíg mi itt roha-

dunk. Én is lennék inkább Skype-on – mondta nevetve.
– Nem – rázta a fejét Röfi.
– Mi nem?
– Maracaibo Venezuelában van, nem az Antillákon. És ez 

nem Skype – suttogta Röfi.
– Micsoda?!
– Nem Skype.
– Dehogynem. Oda van írva.
Röfi akkor Sádi arcába nézett, olyan képet vágva, mint ami-

kor valaki nagyon nagy butaságot hall.
– Oda van írva. De ez nem Skype. Megismerem, hogy nem. 

Sőt, nem is videó. Ez egy renderelt CGI, egy animáció.
– Mi?! Szí-dzsí-áj? Magyarul beszélj már!
Röfi megigazította a szemüvegét.
– Rajzfilm. Nem valóság. Ez a nő a képen egy rajzolt figura. 

Csak olyan, mintha igazi lenne.
Sádi döbbenten nézett vissza a vászonra.
– Anyám…! Ez biztos?
– Egész biztos – mondta Röfi halkan. – Nem ma kezdtem. 

Látom az élsimításokat az arcán. Meg látom a ciklusokat a pál-
mafák mozgásán. Figyeld az ágakat hosszabban, és te is észre-
veszed, hol kezd ismétlődni.

Az a hamisított igazgatónő tovább beszélt a videón, de Sádi 
már csak a mögötte lévő fákat nézte. Pálmafák voltak, a tenger-
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ről fújó szél lebegtette az ágaikat. És tényleg látta egy idő után, 
hogy hol ugrik a kép, a fák ugyanazt a mozgást ismételték.

– De minek kell rajzolni a dirit? Hol van az igazi? – kérdezte 
aztán.

– Nem tudom – suttogta Röfi.
Sádi elgondolkodott kicsit.
– Hát, ha már úgyis rajz… legalább a Batman lenne, vagy 

valami!
Erre Röfiből kitört a hangos nevetés, ami miatt hirtelen 

mindenki őket kezdte bámulni.
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4. fejezet

A hamburgi mérce

A hamisított igazgatónő végül elköszönt a videón, inte-
getett, majd a kép elsötétült, és a bemondónő felszólította a 
növendékeket, hogy kövessék csoportvezetőiket a termekbe. 
Egyes számú széktől hatosig: egyes csoport, hetestől tizenket-
tesig: kettes csoport, tizenhármastól tizennyolcasig: hármas 
csoport, és így tovább. A színpad mellett ülő tizenkét felnőtt 
felállt, és közülük tíz egy-egy nagy, világító tárcsát emelt a ma-
gasba. Mindegyik tárcsán egy szám állt.

Sádiék feltápászkodtak a székeikről, Röfi nyújtózott is egy 
nagyot, és a félhomályban keresték a magasba tartott kettes 
számot. Elindultak, a teremben megint nagy volt a kavarodás, 
de János félúton így is észrevette, hogy a bilifrizurás fiú ülve 
maradt, továbbra is előre-hátra billegett. Intett a többieknek, 
hogy várjanak, Zuzu, Röfi és Sádi meg is álltak. A reklámfiú 
viszont csak lendített a karjával.

– Na, nehogy már miatta tököljünk itt! Én megyek a tanár 
után.

Sádi megfogta a reklámfiú karját.
– Nem hagyunk itt senkit! Megvárjuk egymást.
De a reklámfiú kifordult Sádi keze alól.
– Majd pont te mondod meg nekem, hogy mit csináljak, 

mi?! – kiáltotta flegmán, és elszaladt.
János megállt a bilifrizurás fiú előtt.
– Gyere, mennünk kell a terembe! – szólt.
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A fiú nem foglalkozott vele. Billegett, a feje előreállt, de sze-
mével balra fel nézett, mintha lenne ott valami.

– Gyere! – ismételte János, majd a karjainál fogva lassan fel-
állította a fiút, vezette az ajtó felé. Amikor a többikhez értek, 
mind körbeállták a bilifrizurást, együtt lépkedtek, így a fiú jött 
velük, bár továbbra is csak felfelé nézett. A vezetőjük addigra 
már kilépett a teremből a reklámfiúval, ők öten lassabban ha-
ladtak. Az első emeleten, az Auditorium Maximum mellett tíz 
foglalkoztató terem nyílt egy hosszabb folyosón. Mire elértek 
az utolsó előttihez, a ketteshez, a többi terem ajtaját rég be-
csukták. Egy felnőtt várta őket a kettes ajtó előtt, kezében a 
tárcsa. Harminc év körüli férfi volt, ő is sötétkék öltönyben, 
fehér ingben, az egyik hóna alatt vastag papírköteget szorított. 
A másik kezével mutatta nekik, hogy menjenek be. Nem szó-
lalt meg. Olyan vékony arca volt, mint az imádkozósáskáknak. 
János belenézett abba az arcba, amikor elmentek előtte. No 
business!, motyogta kedvetlenül.

Odabent hat iskolapad állt rendezetlenül, a padok mögött 
egy-egy szék. Inkább tornaszobának nézett ki a terem, hátul 
bordásfalak álltak, a sarokban vastag tornaszőnyegek feküdtek 
egymásra pakolva, mellettük medicinlabdák. Elöl hagyomá-
nyos tanári asztal, a falon fehér interaktív tábla.

A bilifrizurás fiút leültették az egyik székre, miközben a ve-
zető becsukta az ajtót, majd az asztalon matatott valamivel. 
A többiek is leültek, a reklámfiú addigra rég elfoglalta a leg-
messzebb lévő padot. Akkor a bilifrizurás fiú egy nagyon régi-
nek látszó ceruzát, egy szürke radírt és egy gémkapcsot vett ki 
az inge zsebéből, elhelyezte őket maga előtt a padon, gondo-
san megigazította mindegyiket, hogy szabályosan, egymástól 
egyenlő távolságra legyenek. A szépfiú felpattant a helyéről, 
odalépett a ceruzás padhoz, és a megrágott, szürke radírt a pad 
szélére tette. Néhány másodpercig nem történt semmi. A bi-
lifrizurás zavartan ingatta a fejét. Majd megfogta a radírt, és 
óvatosan visszatette oda, ahol volt. Megint gondosan megiga-
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zította. A reklámfiú kuncogott, és egy gyors mozdulattal a pad 
szélére húzta a radírt. Erre már nyöszörögni kezdett a másik, 
billegett előre-hátra, ökölbe szorította a kezét. Eztán megfogta 
a radírt, tartotta a levegőben, visszarakta a helyére, megigaz-
gatta. Már hangosan nevetett a reklámfiú, és nyúlt újra a ra-
dírért, de Sádi ráförmedt. Halkan, de nagyon mérgesen.

– Ezt most azonnal abbahagyod!
A magabiztos fújt egyet, vállat vont, visszahuppant a helyére.
– Agyilag zokni – mondta még.
A vezető a tanári asztalon fekvő nyitott dobozban rakosga-

tott valamit, egy tabletet tartott a kezében, úgy tűnt, valamit 
ellenőrzött, mert hol a dobozba nézett, hol a képernyőre. Pa-
kolt kicsit, aztán újra a képernyőre, megint pakolt, megint a 
gépre pillantott.

Amikor befejezte, a csoportra emelte a tekintetét.
– Jó estét kívánok! Egy rövid eligazítást tartunk. Nem kell 

csinálniuk semmit, csak figyeljenek!
János és Sádi összenéztek. Egyiknek se tetszett a felnőtt 

erőszakos, parancsoló hangja.
– Az iskola területén minden tanárral magázódnak. A taná-

rok megszólítása vezető úr vagy vezetőnő. A tanárok is magá-
zódnak a növendékkel, majd megszokják. Az iskolába minden 
hétköznap délután négy előtt tizenöt perccel lépnek be. Felké-
szülve érkeznek, elfoglalják a helyeiket a termükben. Minden-
nap négy órájuk lesz. Figyelnek, tanulnak, teljesítenek. Pénte-
kenként felméréseket végeznek. Az eddigiekkel kapcsolatban 
van kérdés?

János feltette a kezét.
– Ebben a teremben lesznek az óráink?
– Nem. A második emeleten találják a tantermeket. A ma-

guké a kettes.
Kis csend lett. A vezető folytatta.
– Ez a tanulócsoportjuk. A nevük: B Team. Én vagyok ma-

gukért a felelős, a nevem Krämer vezető. Ezen a néven keres-
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hetnek a harmadik emeleti tanári részlegen, ha szükségük van 
rám. Jó lesz, ha alaposan megismerik egymást, mert az első 
félévben a közösen végzett munkájukat is értékeljük. Ha csak 
egyikük nem teljesíti a követelményeket, a csoport ki van rúg-
va. Értették? Értették. Jó, akkor jön a lényeg…

A vezető elővette a hóna alól a paksamétát. Füzetek voltak. 
Hat darab nagy méretű, vékony füzet. A vezető gyorsan lera-
kott mindegyik padra egyet.

– Ez itt a Rutherford Intézet házirendje. Az első felében 
találják a sarkalatos szabályokat, utána a többit. A füzet hát-
só borítóján a félévi órarendjük. Az iskola minden szükséges 
eszközzel ellátja magukat, nem hozhatnak be semmilyen elekt-
romos eszközt az intézet területére. Holnap, az első óra előtt 
megkapják a felszerelésüket. Akinél bármikor tiltott tárgyat 
találunk, telefont, órát, számítógépet, az ki van rúgva. Ez az 
egyik fontos szabály, biztosan rájöttek. Hiányozni nem lehet, 
csak orvosilag indokolt esetben. Aki igazolatlanul nem jelenik 
meg egy tanítási napon, az ki van rúgva. Aki az iskola terüle-
tén bármilyen tettlegességet követ el, az ki van rúgva. Mostani 
iskoláikból félévkor bekérjük a bizonyítványaikat. Aki nem éri 
el a 4,7-es átlagot, az ki van rúgva. A Rutherford Intézetben 
minden pénteken tesztet írnak, a félév folyamán egyszer gya-
korlati vizsgát tesznek, úgynevezett küldetést hajtanak végre. 
Ha a csoport bármelyik tagja bármelyik mérésen kudarcot vall, 
akkor mindannyian azonnal…

Krämer Vezető elhallgatott, várta, hogy a gyerekek fejezzék 
be a mondatot.

Röfi rosszkedvűen bólintott.
– …ki vagyunk rúgva.
– Így van! Ha nem teljesítik a küldetést, azonnal ki vannak 

rúgva. A harmadik félévtől kilépnek iskoláikból, beköltöznek a 
kollégiumba, és a Rutherford Intézetben délelőtt a közismereti 
órákat látogatják, délután pedig a speciális kurzusokra járnak. 
Van kérdés?

epic_bel.indd   34 2022. 01. 19.   14:31



35

Senkinek sem volt. Krämer vezető belenyúlt az asztalon fek-
vő dobozba, kivett belőle egy széles, fémszínű karkötőt, majd 
folytatta.

– Az iskola területén ezeket az azonosítókat viselik. Ez egy 
csuklópánt. Miután beléptették magukat, a szekrényükből elő-
veszik a csuklópántot, felcsatolják. A csuklópánt kényelmes és 
biztonságos, nem fog zavarni senkit. Az iskola területén nem 
tartózkodhatnak csuklópánt nélkül. Nem is tudnának közle-
kedni nélküle, mert minden ajtót zárva tartunk, a csuklópánt-
juk a kulcs. Odatartják az ajtó melletti szenzorhoz. Ha van 
jogosultságuk bemenni az adott helyiségbe, a csuklópántjuk 
kinyitja az ajtót. Teljesen biztonságos. Levenni nem tudják, de 
ha véletlenül beakad valahová a karjuk, a csuklópánt alul kiold, 
emiatt nem fognak megsérülni. Van kérdés?

Sádi szólt.
– Ha nem tudjuk levenni, hogyan hagyjuk a szekrényünk-

ben?
Krämer vezető bólintott.
– Távozáskor a szekrényükből kiveszik személyes tárgya-

ikat, majd a szekrény belsejében lévő szenzorhoz tartják a 
csuklópántot. Az a szenzor lekapcsolja a pántot. Most tehát 
csatolják fel a csuklójukra.

Mindenki kapott a furcsa karkötőből, fémesen csattantak a 
zárak. A bilifrizurás fiú kezére Zuzu segítette fel.

– A csuklópánt felső részén piros kijelzőt látnak. Jelenleg 
mindegyikük kijelzőjén nulla áll. Ez az értékmutatójuk. Dicsé-
retként pluszpontokat kaphatnak, ha megrovást érdemelnek, 
mínusz pontokkal büntetjük magukat. Érdemes gondozniuk 
az értékmutatójukat. Akinek a mutatója a félév végén nulla 
alatti tartományt jelez, az azonnal ki van rúgva.

Krämer vezető ekkor a tanári asztalhoz lépett, kezébe vet-
te a tabletet, az ujjaival húzogatott, nyomkodott valamiket, és 
egyszer csak furcsa csipogást lehetett hallani Zuzu irányából.

– Tarda! Maga megszegte a meghívóban rögzített öltözkö-
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dési szabályt. Kiküldtük az egyenruhájukat, és világosan kö-
zöltük, hogy mást nem vehetnek fel a tanévnyitóra.

A vezető Zuzu vörös selyemsáljára mutatott.
– Engedetlenségéért egy mínusz pontra büntetem.
Zuzu a csuklóján világító –1 számra nézett, mosolygott, 

majd megigazgatta a sálat a nyakában.
– Vezető úr! Kérdezhetek valamit? – szólt kedvesen.
– Hallgatom.
– Ami nincs konkrétan benne a házirendben, azt szabad 

vagy tilos?
– Mire gondol?
Zuzu kifürkészhetetlen arccal nézett a tanárra.
– Arra, hogy most úgy megölelném! – mondta búgó hangon.
Egymás szemébe néztek, a tanár mereven, Zuzu annyi ked-

vességgel, hogy majdnem kicsordult belőle.
– Tudja, mit jelent az a szó, hogy manipuláció? – kérdezte 

aztán a tanár.
– Igen, vezető úr! Befolyásolás, irányítás, valaki eltérítése 

az eredeti szándékától – válaszolta Zuzu. Minden szava folyt, 
mint a méz.

Krämer vezető biccentett.
– Ezt jelenti. Jó, ha megjegyzi, Tarda: maga még nagyon-na-

gyon kicsike ahhoz, hogy engem manipuláljon.
Zuzu mosolyogva, lassan, sokáig bólogatott.
– A holnapi négy órájuk – folytatta a tanár – emlékezetkuta-

tás-óra Fabio vezetővel, művészettörténet-óra Anna vezetővel, 
kozmológia-óra Dmitrij vezetővel, és stresszóra Ludmilla veze-
tővel. Háromnegyed négykor elvárom magukat. A mai napra 
pedig már csak egyetlen feladatunk maradt, a hirtelenhalál- 
játék.

Krämer vezető kézbe vette a tabletet, megnyomott rajta va-
lamit, és az interaktív táblán egy stopper jelent meg.

– Figyelem! A feladat megoldása közben nem hagyhatják el 
a termet, más szabály nincs. A feladat a következő. Maguk ha-
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tan, így, együtt már találkoztak egyszer. Mindannyian ugyan-
ott voltak, ugyanabban az időpontban. Jöjjenek rá, mikor és 
hol történt ez. A feladat megoldására pontosan tizenöt percük 
van. Ha kudarcot vallanak… mindannyian ki vannak rúgva!

Elindította a stoppert, amely elkezdett visszaszámolni ti-
zenöt perctől, majd kiviharzott a teremből.

Körülbelül fél percig ott ültek mindannyian némán, nem 
tudtak megszólalni, várták, hogy valaki más beszéljen. Röfi 
nyújtózkodott egyet, majd levette a szemüvegét, és az inge al-
jába megtörölte.

– Már találkoztunk – törte meg a csendet egy idő után Já-
nos.

És mintha csak ez a lökés hiányzott volna, hirtelen felboly-
dult az egész csoport.

– Nem igaz – kiáltott a reklámfiú, és felugrott helyéről –, én 
ezt a kretént sose láttam!

A bilifrizurásra mutatott. 
– Meg a többi sutyerákot se! – nézett undorral a társaira.
Erre Sádi is ugrott, hogy mit képzel magáról, fejezze be ezt a 

nagyképű hőbörgést, Röfi kiabált, hogy hagyják abba, ne ordí-
tozzanak, Zuzu a reklámfiú és Sádi közé pattant, és ő is kiabált, 
a fiúk már épp egymásnak estek, a bilifrizurás pedig befogta a 
fülét, és elkezdett torkaszakadtából sikítani.

Óriási kavarodás volt, János ledöbbenve nézte a csetepatét. 
Mindenki hadonászott, mindenki kiabált, a táblán pedig pö-
rögtek visszafelé a másodpercek.

János távolabb lépett, figyelt egy darabig, aztán a legköze-
lebb lévő padot felemelte a feje fölé, és teljes erejéből a földhöz 
vágta.

A pad fémváza akkorát csattant, dörrent a terem kövezetén, 
hogy arra megdermedtek a veszekedők.

Csend lett.
János nagy levegőt vett.
– Mindenki figyeljen rám!
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A reklámfiú már rögtön folytatta volna.
– Te nekem ne parancsolgassál! – kiáltotta a karját lóbálva, 

de János azonnal leintette.
– Csak tíz másodpercre figyelj!
Mutatta a két kezével a tízet.
Csend maradt.
– Oké. Tehát: szerintem én megértettem a lényeget. Nem az 

a fontos, hogy hol találkoztunk, nem ezért kaptuk a feladatot. 
Azt akarják látni, meg tudunk-e szervezni egy játékot, munkát, 
bármit. Ezért hagytak magunkra. Tizenkét percünk van. Ti is 
hallottátok, ha nem vagyunk képesek kitalálni, hogy egyálta-
lán hogyan lássunk a feladathoz, mind repülünk azonnal.

János elhallgatott egy másodpercre.
– Van egy javaslatom. Kell valaki, aki irányítja a beszélgetést, 

különben csak kiabálás lesz, és elmegy a negyedóra. Nem is-
merjük egymást, senki nem bízik senkiben. Ezért valami ősibb, 
egyszerűbb feltétel szerint kell kiválasztanunk a vezetőt. On-
nantól, akinek a vezető szót ad, az beszél. Ezzel egyetértetek?

– Milyen ősibb feltétel? – kérdezte a reklámfiú ellenségesen.
– Én csak egy ilyet ismerek. Az ősközösségekben az volt a 

főnök, aki a legerősebb. Ez világos, és most más szempontunk 
nincs. Aki a legerősebb, az irányít.

János felemelte az ujját.
– Szerintem közöttünk Sádi a legerősebb.
A reklámfiú hangosan felröhögött.
Sádi a röhögő elé lépett, Zuzu és Röfi hátrébb húzódott, Já-

nos pedig gyorsan távolabb vezette a bilifrizurás fiút.
– Játsszuk le, ha kell! – mondta Sádi.
Álltak egymással szemben a terem közepén, farkasszemet 

nézek.
A reklámfiú sportos, izmos testű volt, de egyértelműen lát-

szott, hogy esélye sincs.
Tétovázott is. Verekedni nem akart, de Sádi elsőségét elis-

merni sem. Teltek a másodpercek.
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Akkor Zuzu szólalt meg, a reklámfiúhoz beszélt kellemes, 
nyugodt hangon.

– Vannak a pankrátorok. Tudod, azok a harcosok, akik a 
versenyeken nem igazából küzdenek, hanem csak eljátsszák. 
Megírják nekik előre, mikor ki fog győzni. A pankráció egy 
színház. De azért a pankrátorok maguk, a férfiak, önérzetes 
harcosok. Ezért minden évben egyszer elutaznak Hamburgba. 
Kibérelik egy napra az ottani sportcsarnokot, és bezárkóznak, 
nem engednek be senki idegent. És ott, zárt körben egy évben 
egyszer élesben lejátsszák a meccseket. Hogy mindenkinek vi-
lágos legyen, ki a legjobb. Ezt hívják hamburgi mércének.

Zuzu megfogta a reklámfiú karját.
– Szerintem legyen eszed, ne veresd össze magad! Vegyük 

úgy, hogy lejátszottátok, zárt ajtók mögött, senki se látta, és 
Sádi nyert. Nem kell más.

A reklámfiú még nézett egy darabig maga elé, aztán erőtle-
nül visszaült a padjába.

– Jó, akkor eldöntöttük – mondta János. – Sádi vezeti a já-
tékot. – A tábla felé fordult. – Pontosan tíz percünk maradt.

Sádi előrébb lépett.
– Én vagyok a legerősebb. És Jánosnak adom át a vezetést. 

Mert alkalmasabb nálam. Meg engem nem is érdekel annyira 
a vezetősdi.

Kezet fogtak ők ketten, majd János gyorsan leültetett min-
denkit, a földhöz vágott padot is felállították.

– Tehát – kezdte János. – Van egy ötletem, de előbb mutat-
kozzunk be, hogy tudjuk egymást valahogyan szólítani, meg eb-
ből is kiderülhet valami közös. Egy perc legyen az egész, ne több! 
Hogy hívnak, melyik iskolába jársz, hol laktok. Sádi, kezdd te!

– Sádinger Ádám, Sádi. Leövey Klára Gimnázium, az Illatos 
úton lakunk, kilencedik kerület.

János intett, hogy siessenek, sorban.
– Richter Barnabás, Barn… illetve Röfi. Szilágyi Erzsébet 

Gimnázium, a Városmajorban lakunk.
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– Tarda Linda vagyok, Zuzunak hívnak, a Baar-Madasba já-
rok, Újlipótvárosban lakunk.

A reklámfiú visszafojtott indulattal beszélt. Nem kiabált.
– Friedmayer Márk. Olyan gimnáziumba járok, aminek a 

közelébe se engednének benneteket. Hívhattok Márkónak, 
úgyse sokáig, mert szólni fogok apámnak, hogy tetessen át egy 
rendes csoportba. Különben a Svábhegyen lakunk.

János most nem akart vitatkozni, Sádinak is jelzett, hogy ne 
vegye fel a kesztyűt.

Mindannyian a bilifrizurás fiúra néztek, de az látszólag 
nem foglalkozott semmivel, billegett, a terem bal felső sarkát 
nézte.

Zuzu odament hozzá, kifordította a fiú székét, leült elé, és a 
két tenyerét a fiú egyik kézfejére tette.

– Most arra kérlek, nézz a szemembe! – mondta.
Nem történt semmi, a fiú billegett, a sarkot bámulta.
– Szépen kérlek, nézz a szemembe! – ismételte Zuzu. Ma-

gasra emelte az egyik karját, hogy a kinyújtott mutatóujja a fiú 
látóterébe kerüljön. Aztán, ahogy húzta maga felé, a fiú szeme 
követte. Egymásra néztek.

– Megmondod nekem, mi a neved? – kérdezte Zuzu nyu-
godtan.

Kis idő múlva megmozdult a fiú szája.
– Alma Peti – mondta.
– Köszönöm, Alma Peti! Udvarias fiú vagy. – Zuzu rámo-

solygott Alma Petire, megsimogatta a kezét, aztán lassan visz-
szament a saját helyére. – Ennyi most elég lesz – szólt közben 
Jánosnak.

– Igen, elég. Én Zichy János vagyok, Jánosnak szólítanak 
az anyámék is, a Fazekasba járok, és itt lakunk, két házra a 
 RUDItól. Akkor összegezzük: nem járunk egy suliba, nem la-
kunk közel egymáshoz.

János felállt.
– Figyeljetek! Ezek valahonnan tudják, hogy találkoztunk. 
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Mi viszont nem emlékszünk rá. Pedig, ha találkoztunk volna, 
emlékeznénk rá. Zuzura és Alma Petire biztosan emlékeznénk. 
– Rámosolygott Zuzura. – Tehát szerintem olyan helyen lehe-
tett, ahol együtt voltunk, mégse láttuk egymást. Mert… na-
gyon sokan voltak még rajtunk kívül.

– Moziban? – kérdezte Röfi.
– Nem hiszem, mert a mozikban nemigen lehet fényképez-

ni. Márpedig van valami, amiről tudják, hogy találkoztunk. 
Biztos nem volt ott valamelyik tanár, lehet, hogy még az isko-
la terve se létezett, amikor ez történt. Szerintem készült egy 
fénykép vagy videó. Egy olyan helyen, ahol tömeg van, és szok-
tak fotózni, videózni. A képet vagy képeket megtalálta a RUDI. 
Ez a legvalószínűbb.

– Koncert – mondta Márkó.
– Igen, koncert. Vagy valami fesztivál, vagy sportesemény, 

vagy vásár, ilyesmi. Milyen tömegrendezvényen voltatok az el-
múlt, mondjuk, öt évben?

Röfi jelzett.
– Nem kell öt év. A régi dolgokat még netről is nagyon nehéz 

elővadászni. Szerintem a jelentkezésünk után lehetett. Május-
ban adtuk be a papírokat, elég a mostani nyár.

János bólintott, a táblára nézett.
– Oké, idei nyár. Öt percünk van.
Zuzu integetett.
– A bátyám kivitt a Margitszigetre vízilabdameccsre, két-

szer is.
De a többiek ingatták a fejüket.
– Mi minden évben felmegyünk a Mesterségek utcájára, a 

várba – mondta Röfi, és erre János is, Zuzu is lelkesen bóloga-
tott, hogy ők is, ők is.

Sádi és Márkó viszont nemet intettek.
– Kijárunk a díjugratóversenyekre meg a lovira is – szólt 

Márkó. – Apámnak vannak lovai. Befektetés.
De díjugratáson senki nem járt rajta kívül.
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– Forma–1 Magyar Nagydíj – vetette fel János hirtelen. Ám 
egyedül maradt.

Elhallgattak, tanácstalanok voltak, nem lett több ötletük.
– Az a baj, hogy én sehová se járok a dojón kívül – mondta 

Sádi kis idő múlva. – Tényleg sehol nem voltam egész nyáron. 
Sehol, ahol belépőt kell fizetni, még egy strandon se, pedig pi-
szok meleg volt.

Csend lett, mindenki bámult maga elé. Két percet mutatott 
az óra.

Aztán Röfi emelte fel a fejét.
– De akkor mit csináltál egész nyári szünetben? – kérdezte 

Sáditól. – Reggeltől estig edzeni se lehet.
Sádi megvonta a vállát.
– Edzeni…! Legfeljebb este. Napközben mindig dolgoztam, 

reggel újsághordás, délután rakodás a boltban. Ez van.
Sádi sóhajtott. 
– A Balatonra is úgy jutottam csak el, hogy nem is láttam 

magát a Balatont. Árultam a kürtős kalácsot Keszthelyen, az 
előfutamos Nemzeti Vágtán.

Erre a többiek mind egyszerre kiáltottak, hogy ott volt ő is, 
ők is, mind ott voltak. 

Örömkiáltások töltötték be a termet. Aztán hirtelen elhall-
gattak. 

Alma Petire néztek.
Alma Peti pedig továbbra is a sarkot bámulta, de mosolygott 

közben.
– Nemzeti Vágta – mondta.
Az óra akkor fordult ötvenkilenc másodpercre.
János felállt, széttárta a karját.
– Nemzeti Vágta, Keszthely, megvan a megoldás. Mikor 

volt?
– Augusztus 17-én – mondta Röfi, és amint a dátumot is ki-

mondta, a tábláról eltűnt az óra. A helyén egy fotó jelent meg, 
jó nagyban, a fél táblát elfoglalta. Kanyarban kisodródó, eről-
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ködő, feszülő izmú lovakat lehetett látni a fénykép előterében, 
a nyeregben lovasokat zsokékalapban, a nyakukon kidagadó 
erekkel. A pálya szélén, a palánkon túl Zuzu és egy göndör hajú 
fiú beszélgettek. Hátrébb, fehér terítős asztal mögül Sádi adott 
épp kürtőskalácsot egy kislány kezébe. Kicsit feljebb, a dísztri-
bünön öltönyös férfiak csoportja állt, láthatóan társalogtak, és 
az egyikük Alma Peti vállát fogta. A kép bal szélén kövérkés fiú 
támaszkodott a palánkra. Baseballsapkája alatt is meg lehetett 
ismerni Röfit, aki nem is nézte a versenyt, előrehajolt, bele va-
lami kütyübe, talán telefonba.

Mindannyian kiáltozni, csettintgetni kezdtek, amint meg-
látták a fotót. Egyszerre magyarázták, mit, hogyan csináltak 
akkor.

János odalépett Sádihoz.
– Tehát hallgattak bennünket közben. Lehet, hogy néz- 

tek is.
Körbekémleltek, hol lehet a kamera, de nem találták. Sádi a 

csuklópántjukra mutatott. János elhúzta a száját, jelezve, hogy 
vagy igen, vagy nem. Valahonnan figyelik őket, az biztos.

– Ezek tényleg mi vagyunk, és tényleg mindannyian – kur-
jantotta Röfi. Aztán mégis mintha zavarta volna valami. – 
Vagyis… Márkót nem látom.

Odafordult a reklámfiúhoz.
– Te melyik vagy?
Most megint a fényképre figyeltek, ám senki nem találta 

meg Márkót.
Végül ő maga segített.
– A középső zsoké.
Erre még nagyobb kiáltozás lett. 
– Azta! Apám! 
Márkó viszont nem fürdőzött az elismerésben, lehűtötte a 

lelkesedést.
– Nem indultam a Nemzeti Vágtán. Ez nem az éles verseny, 

csak egy bemutatóstart.
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Ők azért csodálkozva néztek a reklámfiúra. Már az különle-
ges volt, hogy valami normális dologhoz is köze van.

Akkor kinyílt az ajtó, belépett Krämer vezető. Illetve, belé-
pett valaki. Valaki, aki pontosan ugyanúgy nézett ki, mint az 
erőszakos csoportvezetőjük. Mégis teljesen más ember volt. 
A vonásai lágyabbak lettek, a mozdulatai sem voltak annyira 
katonásak. Az asztalhoz ment, és mosolygott. Nem, nem is ez 
a pontos szó. Mert az őrök is mosolyogtak, meg az igazgatóhe-
lyettes is, de ez most másképp festett. Krämer vezetőn az lát-
szott, hogy őszintén örül a gyerekek sikerének. Most először 
tűnt úgy, hogy köze van hozzájuk.

– B Team… gratulálok! Úrrá lettek a káoszon, megszervez-
ték magukat, és végül a megfejtésre is ügyesen rájöttek. Most 
már tényleg a Rutherford Intézet növendékei.

Krämer vezető kicsit meghajolt, csak egész kicsit, nem szín-
padiasan.

– Öröm számomra, hogy együtt dolgozhatunk! Az eligazí-
tásnak vége, most menjenek, pihenjenek. Holnaptól az eddigi 
életük legnehezebb szakasza kezdődik. Háromnegyed négykor 
a beléptetőkapunál szeretném látni mindannyiukat! Van még 
kérdésük?

János jelentkezett.
– Nem mondták meg nekünk, mi alapján választottak ki, 

miben vagyunk tehetségesek. Miért nem?
Krämer vezető nemet intett.
– Majd rájönnek – mondta barátságosan.
Már épp elköszönt volna a tanár, amikor eszébe jutott még 

valami.
– A hirtelenhalál-játékban természetesen minden csoport-

nak más feladata volt. Kíváncsiak rá, hánynak sikerült? – kér-
dezte.

János rögtön válaszolt.
– Legalább kettőnek nem.
– Miből gondolja? – csodálkozott el a vezető.
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– Láttam – mondta János.
– Hol látta?
– Az infótáblán, lent az előtérben. Tíz csoportot hívtak a 

tanévnyitóra. De csak nyolc tanterem van a másodikon.
Krämer vezető fürkészve nézett a fiúra.
– Valóban nyolc csoport maradt – mondta aztán. – Egynek 

nem sikerült, egyet ki kellett zárnunk fegyelmezetlenségért.
Kis csend támadt, majd a tanár végleg lezárta az eligazítást.
– Viszontlátásra…! Ja, igen, ami jár, az jár. Zichy, a pados 

trükkje okos volt, bevált. A házirend értelmében azonban az 
intézet felszerelését és bútorait rongálni tilos. Mínusz egy 
pontra büntetem a vétségért. – Beütötte gyorsan a megrovást, 
János karkötője vidáman csipogott néhányat, majd a gyerekek 
magukra maradtak a teremben.

Véget ért az első találkozásuk a RUDIval. Márkó rögtön el-
szelelt, nem is köszönt, a többiek Alma Petivel közösen men-
tek le a beléptetőhöz lassan, ráérősen bandukolva. A szekré-
nyeikben letették a karkötőket, magukhoz vették a belépésnél 
elkobzott tárgyakat, majd kisétáltak a párás őszi estébe. Már 
teljesen sötét volt a Duna-parton, és nagyon hideg szél fújt.

Ahogy a parkoló aszfaltjára léptek, a közelben felkapcso-
lódott egy nagy, fekete Mercedes fényszórója. A motor is be-
indult az autóban, lassan közelebb gurult, megállt előttük. 
A fényszórók elvakították őket. 

Egyenruhába öltözött langaléta sofőr szállt ki a volán mö-
gül.

– Jó estét kívánok! – köszönt hangosan a langaléta, majd 
Alma Petihez lépett, és óvatosan az autóhoz vezette, segített 
neki beülni.

– Viszontlátásra! – köszönt újra a sofőr, beült, elhajtottak.
A többiek néztek a kocsi után.
– Hogy állsz a rendszámkereső programokkal? – kérdezte 

Sádi.
– Nem gond – válaszolta Röfi.
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– LWB-825. Megjegyzed?
De Röfinek addigra már kézben volt az i-Phone-ja, a kijelzőn 

pedig ott sötétlett a nagy limuzin fotója, rajta a rendszámmal.
– Tíz körülre meglesz – mondta Röfi.
Villantott egy másik autó is, kicsit messzebbről.
– Értem jöttek – sóhajtott Röfi. – Nem szeretik, ha egyedül 

mászkálok. Na, sziasztok!
Zsebre vágta a telefont, kezet fogott a fiúkkal, majd megállt 

Zuzu előtt.
– Miért hívnak téged Zuzunak? – kérdezte.
A lány erre elnevette magát, adott két puszit Röfi arcára.
– Édes vagy…! – mondta. De nem válaszolt.
Röfi szaladt az apukájához.
Megvárták, hogy beüljön az autóba, már csak hárman ma-

radtak a sötétben. Sádi didergett, nagyon hideg lett.
– Röfi azt mondta, az anyjáék nagy tandíjat fizetnek a 

 RUDInak – intett a fejével az autó után. – Ehhez mit szóltok?
– De hát ez az oktatás ingyenes! – vágta rá Zuzu.
– Ingyenes – ismételte János.
Sádi megvakarta a fejét.
– Frankó. Ugyanis az apám havidíjat kap az intézettől, amíg 

ide járok. Nem tudom, mennyit, de biztos nem kevés, mert azt 
mondta, szíjat hasít a hátamból, ha kirúgatom magam. Pedig 
ettől a helytől a hideg kiver, utálom az egészet.

János hangosan gondolkodott.
– Szóval, van, aki fizet, van, akinek ingyenes, és olyan is van, 

akinek ők fizetnek. Hm…
– Különben azt szintén Röfi vette észre – folytatta Sádi –, 

hogy az igazgatói videó egy hamisítvány, számítógépes rajz.
– Anne Hiite. Vagy Hiita, vagy Heita – mondta Zuzu. – Utá-

na kéne nézni, ki ő.
– A dirinek is, az iskolának is – bólogatott Sádi. – Szerintem 

bűzlik az egész. Holnap, az órák után beülünk valahová? Csak 
ne drága helyre. Meg kellene ezt az egészet beszélni. Meg azt 
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is, mit tegyünk az elkényeztetett pojácánkkal. Ha nem szelídít-
jük meg, csak a bajunk lesz vele.

Ebben mindhárman egyetértettek.
– És nem kell beülni sehová – mondta még János. – Hozzánk 

mehetünk nyugodtan, ötven méterre van a lépcsőházunk.
Elköszöntek egymástól, Zuzu még cinkelve megkérdezte 

Sáditól, nem kíséri-e haza, de a fiú hazakísérés helyett megfe-
nyegette az ujjával, hogy ne kóstolgassa. Úgyhogy hamarosan 
Zuzu is eltűnt a sötétben.

– Te nem indulsz? – kérdezte János.
Sádi körbenézett, megint megvakarta a fejét.
– Nem is tudom. Rohannom kéne edzésre. De… valahogy 

az az érzésem, hogy még várni kell, nem indulhatok. Valamire 
várni kell. Lehet, itt van valahol Magilla… Nem tudom. Talán 
bóklászok még kicsit, előbb-utóbb úgyis le kell rendezni az 
ügyet. Pedig ezt is de utálom!

János kezet nyújtott.
– Hát, akkor… holnap.
– Holnap – mondta Sádi.
Visszasétált a füves sétány másik oldalára, oda, ahol a me-

derkövezés kezdődik. Leült. A túlpartot nézte, a budai hegyol-
dal házsorai kígyóztak a messzeségben, a szépvölgyi kertek, a 
villák. És ahogy az utcasorok lámpái vibráltak, hunyorogtak a 
párás estében, azt Sádi nagyon szépnek találta. Aztán meghal-
lotta a szuszogást a háta mögött.
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5. fejezet

Agyvírus

Sádi nagyon későn ért haza edzésről. Miután az előszobá-
ban lerúgta cipőjét, és a faliórára pillantott, látta, hogy elmúlt 
már tizenegy. Egész testében didergett, mert nem vitt magával 
kabátot, csak egy vastag pulóvert kapott kölcsön a dojóban.

– Mikor fogok így tanulni, ha majd azt is kell? – sóhajtot-
ta félhangosan, aztán egy nyújtózkodással elnyomta a rátörő 
ásítást.

A konyhába ment, főzött magának gyümölcsteát, kenyeret 
vett elő a szekrényből, néhány szelet párizsit keresett a hűtő 
mélyén. Az egészet tálcára pakolta, és bevonult a szobájába. 
Útközben bedugta a fejét a nappaliba, de csak a biztonság ked-
véért, mert már az előszobában látta, hogy az öreg kabátja és 
cipője hiányzik. Még nincs otthon. Vagy már nincs otthon. 
Sádi nem tudta követni, hogy az apja mikor merre jár, mivel 
legalább négy helyen dolgozott egyszerre. Volt, amikor éjszaka 
érkezett, máskor csak reggel, de az is előfordult, hogy napokig 
nem ment sehová. 

Hosszú ideje kettesben éltek az Illatos úton. Ha kérdezték, 
Sádi mindig azt mondta, a dzsumbujban lakik, bár ez nem 
volt teljesen igaz. A valódi dzsumbuj, a ferencvárosi borzasztó 
szükséglakások két háztömbje évek óta lakatlanul állt, se a víz 
nem folyt, se a fűtés nem működött bennük, csak a hajléktala-
nok meg a drogosok húzták meg magukat időnként a bezúzott 
ablakú, kifosztott helyiségekben. Sokáig az ország legveszé-
lyesebb helyének számított a környék, a késelések, rablások 
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mindennaposnak számítottak arrafelé. Később, amikor a lakók 
elköltöztek a háztömbökből, inkább már csak szomorúnak lát-
szott, ami ott maradt utánuk: a sok szemét és a rettentő kövér 
patkányok. Ettől két sarokra állt Sádiék lakása, egy ipartelep 
szélső épületében. A telepet védő őrök és őrkutyák miatt hoz-
zájuk sose törtek be, bár a közelükben lévő összes boltot, házat 
kipakolták évente legalább egyszer. Ez volt az otthonuk. Ket-
tőjükön kívül nem is tette be más a lábát hozzájuk, ugyanis az 
apja nem barátkozott senkivel. Sádinak nem született testvére, 
és amikor az anyukája meghalt, ő még óvodába járt, így alig 
emlékezett rá. Néha elővette a szülei esküvői fényképét a kaca-
tos dobozból. Olyankor mindig hosszan bámulta a két fiatalt a 
fotón, és csodálkozott. Hogy az anyukája milyen szép volt. És 
hogy az apja valamikor régen még tudott mosolyogni.

Sádi az ágyban vacsorázott. A tálca mellé húzta a laptopot is. 
Miközben evett és a forró teát szürcsölte, a képernyő kék fénye 
belevilágított az arcába. Mosolygott, amikor meglátta, hogy 
Richter Barnabás ismerősnek jelölte a Facebookon. 

Alighogy visszaigazolta, csetablak ugrott fel alul.
– Nem mondod, hogy mostanáig karatéztál?!
– Tízig. De egy óra, mire hazaérek Budáról. Mi a pálya?
– Olyat mondok, lehidalsz!
– Hm?
– LWB-825.
– Megtaláltad?
– Kormányzati rendszám. Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A flotta egyes számú autója.
Sádi nem válaszolt rögtön, mert közben próbálta felkeverni 

a cukrot a teában. 
– Tudod, mit jelent ez? – jött Röfitől az üzenet.
– Hm… Alma Peti apukája a miniszter sofőrje?
– XDDD Nem éppen! Másold be ezt a gugliba: „dr. Alma Dá-

niel”.
– Pill…
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Sádi meglátta a képernyőn a középkorú férfi fotóját, alatta a 
feliratot, és kiesett a szájából a kenyér.

– Neba…! Különben hasonlít is. Apám…! Alma Peti egy mi-
niszter fia.

– Nem dicsekedett vele. Nem egy szószátyár gyerek. :)
– Mi az, hogy vidékfejlesztési?
– Földművelési. Tehenekkel meg búzával foglalkozik.
– Aham…
– Van egy másik dolog is.
– Mondjad, Röfi! :-)
– Kinyitották az iPadet is, a telefonomat is. Amíg bent vol-

tunk a suliban.
– Mi van?!
– Ez van.
– Megpróbálták feltörni?
– Nem megpróbálták. Hanem feltörték.
– Látszik rajta?
– Látom, hogy mit csináltak. Nem kalapáccsal törték fel, te 

észkombájn, hanem rákötöttek egy számítógépet.
Ekkor Sádinál a csetablakban egy hatalmas, rajzolt arc jelent 

meg, ami aztán elkezdett vihogni, verte magát a földhöz. Sádi 
nem törődött az animációval, nem szerette, és nem tartotta 
viccesnek az óriásira dagadt, ugrabugráló ikonokat.

– Mint a filmekben? Megfejtették a kódot? – kérdezte Röfitől.
– Nem pont. A jelkódokat nem lehet csak úgy megfejteni. 

Viszont be tudtak menni a gyökérbe. Ott keresgettek, a map-
pákat lapozták. Jailbreaknek hívják a módszert.

– Én ehhez nem nagyon értek…
– Egyszerű. Amikor a windowsos gépeden kinyitod az in-

tézőt vagy a Total Commandert, és a programokat nem mű-
ködés közben látod, hanem fájlokként, kis sárga mappákban. 
Megvan? Nagy mappában kis mappa. Ott tárolja az adatokat a 
számítógép. Na, az a gyökér. Oda mentek be a telómban. Meg 
az iPadben.
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– Ez biztos, hogy törvénytelen!
– Bűncselekmény. Tudom, hogy az, mert az apukám folyton 

ilyesmikkel szekál. Magyarázza, hogy miért mi jár, nehogy be-
lekeveredjek valami gázosba. :D Visszaélés személyes adattal, 
ez a neve a törvényben.

– Mondtam, hogy lopnak! Remélem, feljelented őket!
Röfi nem válaszolt azonnal, úgyhogy Sádi elfordult a laptop-

tól, forgatta a fejét, valami olyat keresett, amibe beletörölhetné 
a kezét, mert a párizsitól zsíros ujjai már így is összekenték a 
billentyűzetet. Az ágy mellett a földön talált egy pólót. Eszébe 
jutott, hogy ki kéne inkább menni a konyhába szalvétáért. Az-
tán a pólóval gyorsan letörölte a zsírt az ujjairól.

– Nem lehet – írta be Röfi.
– Na, jó, mindegy is. Figyelj, holnap Jánoséknál összeülünk 

órák után. El tudod intézni, hogy később jöjjenek érted…? Ki-
kapcsolok nemsokára, mert leragad a szemem. Holnap folyt. 
köv.

– Nem jelenthetem fel őket. Nekünk nem is lehet, apukám 
meg kinevetne. Inkább megvenné tőlük, amivel csinálták. 
Hogy ellenőrizhessen. És másért sem lehet. Az Apple-cuccok 
programjait annak se szabad felnyitni, aki megvette, a sajátot 
se. Az is törvénytelen. Én belemásztam, persze, mert az az iz-
galmas benne, ahogyan működik. Eleve így tudom, hogy fel-
törték… Szóval, nem lesz feljelentés…

Ez egyszerre jött, aztán Röfi gyorsan küldött még két üze-
netet.

– Persze, maradok holnap.
– Várj, ne kapcsolj még! Szeretnék kérdezni valamit.
Sádi már pakolászott közben. Azon gondolkodott, hogy ő 

most nem fürdik meg, az tuti. Majd reggel. Csak aludni akart, 
semmi mást.

– Toljad, Röfi, figyelek!
– Zuzu… szerinted milyen lány?
– Mi?!
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– Láttad, milyen szemei vannak…? Beleszédül az ember. És 
ahogy beszél!

– Hát még mekkora dudái…! :D
– Ne hülyülj már! Én komolyan kérdeztem.
– Komolyan, jó. De mit????? Mit kérdeztél?
– Mindegy. Csak nem tudok másra gondolni.
– Vedd feleségül, ha ennyire tetszik! Viszont gyorsan, mert 

ha nem sietsz, hozzámegy Krämerhez.
– Oké, hagyjuk! Nem érted.
Sádi sóhajtott egyet. Elszámolt magában tízig, csak utána 

válaszolt.
– Röfi, értem. Bekapott egy vírust az agyad. Befertőződtél 

a Zuzu vírussal. Mint a masináid. Csak ez ellen nincs tűzfal. 
Előfordul, nem szégyen.

– Folyton a szemeit látom.
– Mondom.
– És nemigen tudok másra figyelni. A programozás se érde-

kel, pedig azt egyébként imádom.
Sádiból kitört a nevetés a gép előtt.
– A PROGRAMOZÁS…? SE?! Hát, ez tényleg durva :D
– Olyan jó puha volt a keze!
– Röfi! Te voltál már valaha szerelmes?
Erre nem jött válasz.
– Na, jóccakát, Röffencs! Én húztam. Te meg úgyis álmodo-

zol, ahhoz nem kellek. :) Csá!
Akkor Röfi beírt még egy utolsót.
– De, ugye, nem árulod el neki?
Sádi épp állt volna fel a géptől, ám ez az utolsó mondat nem 

engedte. Mégse lépett ki azonnal. Csak bámulta a képernyőt, 
nem tudta levenni róla a szemét. Röfi elképesztő kérdésében 
benne volt a szerelem nagyon tiszta megbolondulása. Aho-
gyan belül történik valami az emberrel, és attól egyszerre oltári 
idiótaságokat kezd gondolni. Mert miért árulná el, mit árulna 
el, és egyáltalán? Butaság, persze. De olyan szép butaság, hogy 
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Sádi attól egy pillanatra meghatódott. Nem cinkelte tovább 
Röfit, hanem olyat gépelt be búcsúzásként, amit élőben bizto-
san soha ki nem ejtett volna a száján.

– Nem árulom el. Tiszteletben tartom az érzéseidet.
Attól a pillanattól barátok voltak.
Aztán Sádi tényleg lecsukta a laptopot, a szegényes vacsora 

maradványaival kibotorkált a konyhába. Elpakolta, amit lehe-
tett, majd a fürdőben gyorsan fogat mosott. Amikor újra a szo-
bájába lépett, nem dőlt be az ágyba azonnal. Szélesre nyitotta 
az ablakot, és lótuszülésben a szőnyegre telepedett. A szemét 
lehunyta. Megtapogatta jobb kezén a lehorzsolt, kisebesedett 
bütyköket. Majd gondolatban az örvényesi vízimalom kerekét 
figyelte sokáig. Látta maga előtt, a szemhéján, belülről. Kon-
centrált, nézte a mozgó képet, ahogy nyugodtan csordogál a 
Pécsely-patak a malomkerék lapátjaira. Csak csorog, csak cso-
rog… Nem fogy el a víz soha.
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6. fejezet

A kutyaság feltételei

Másnap Sádi késve érkezett a Rutherford Intézetbe. Miután 
az egyenruhások beléptették, a szekrénysorhoz sietett, közben 
már húzta is le a dzsekijét. A hetes szekrény ajtaja kinyílt. Fe-
kete táskát talált a csuklópánt mellett. Kivette, belenézett, egy 
számítógép volt benne, néhány füzet, határidőnapló, tolltartó. 
A vállára kanyarította, begyűrte gyorsan a dzsekit a szekrény-
be, felpattintotta a karkötőt. Aztán szaladt fel a márványlép-
csőn a másodikra, a folyosón futtában nézte a tantermek szá-
mát, és a láthatatlan hangszóróból épp megszólalt a régimódi, 
berregő csengőhang, amikor beesett a kettes terem nyitott 
ajtaján. 

A csoporttársai már mind ott voltak a kis tanteremben, 
János és Zuzu elmélyülten beszélgettek valamiről, Röfi a tás-
kából elővett gépet nyomogatta, Alma Peti természetesen a 
terem bal felső sarkát nézte, előtte a radír, a ceruza és a gémka-
pocs szép szabályosan elrendezve feküdt, Márkó meg csak ült, 
malmozott az ujjaival, a lábát feltette a padra, és megvetően 
bámult a levegőbe. Sádi neki is nyújtotta a kezét, köszönt, de 
Márkó úgy tett, mintha észre se venné. Erre Sádi megrántotta 
a vállát, aztán Alma Petihez ment, leguggolt elé.

– Szevasz, Alma Peti! Örülök, hogy látlak! – mondta Sádi. 
Kinyújtotta a jobb kezét, és nem is várta meg, hogy a másik 
fiú reagál-e, baljával óvatosan megfogta Alma Peti jobb kezét, 
a sajátjához húzta lassan, megszorította, megrázta. Alma Peti 
nem vette le a szemét a terem sarkáról, nem segített, de nem is 
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ellenkezett. Hagyta magát. És Sádi határozottan érezte, hogy 
rázás közben a furcsa fiú egy pillanatra visszaszorít.

– Röfiért kilencre jönnek, addig engedték el – mondta János 
halkan, amikor Sádi hozzájuk is odalépett.

– Egy óra elég – bólintott Sádi. – Alma Peti, Márkó?
János széttárta a karját, hogy fogalma sincs, még nem kér-

dezték őket.
– Rólam sutyorogtok? – kiabált oda Márkó ellenségesen.
– Nem kibeszéltünk, nyugi! – mondta János nyugodt han-

gon.
– Tanítás után összeülünk kicsit. Jössz velünk? – kérdezte 

Sádi, aztán megint Jánosékhoz fordult.
– Alma Petit majd megpróbáljuk elkérni a sofőrtől.
Márkó továbbra is padra felrakott lábakkal flegmázott.
– Minek ülnénk össze?
Akkor Zuzu megfogta Sádi jobb kezét, felemelte, és a fiú ök-

lére mutatott a szemével.
– A robotzsaruval bunyóztál? – kérdezte, és hallani lehetett 

a hangján, hogy csak félig vicc a kérdés. Sádi bütykein rücskös, 
bordó sebek éktelenkedtek.

Mondani akart valamit, azonban Röfi válaszolni kezdett 
Márkónak.

– Azért, te nagyokos, mert az iskoláról kiderült, hogy…
– Csak azért, hogy jobban megismerjük egymást! – vágott 

közbe azonnal Sádi, majd intett a barátjának, hogy ne legyen 
már teljesen hülye. Röfi észbe is kapott, összeszorította a szá-
ját, pironkodva kért bocsánatot.

– Veletek? Jobban? Eszem ágában sincs! – vetette oda Már-
kó. Beletúrt a hajába, és tüntetően bámult ki az ablakon, bár 
ültő helyéből a felhőkön kívül mást aligha láthatott.

Egyre hangosodó lépések hallatszottak a folyosóról.
Sádi sóhajtott, a fejét ingatta.
– Majd megbeszéljük ezt is. Meg a többit is – mondta Jáno-

séknak, és indult a padjához.
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János utánaszólt még.
– Ugye, nem csináltál semmi őrültséget?
Aggodalom volt a hangjában, de Sádi csak legyintett.
– Áh!
Egy férfi lépett a terembe. Nem is férfi, hanem egy két lábon 

járó, óriási disznósajt. Fabio vezető legalább két méter magas 
volt, a vállain feszült a sötét zakó, az ingét is majdnem szét-
repesztette a hatalmas, puha test, izzadságcseppek gyöngyöz-
tek a kopasz fején. Miközben a tanári asztalhoz cammogott, a 
tokaredői minden lépésnél rengtek, hullámoztak. Félig nyitott 
szájjal vette a levegőt, mint akinek légszomja van. Ránézett a 
diákokra, nem köszönt, a kezében tartott tabletet az asztalra 
lökte. Aztán a fal mellé állított táblához fordult. Szokásos mo-
biltábla volt, alul fehér tartórudak négy kis kerékkel. Csak épp 
a felső részére egy oldalt cipzáros, zsákszerű anyagot húztak. 
Fabio több helyen megtapogatta a tábla védőborítását, meg-
rángatta előre-hátra az egész szerkezetet, mintha azt ellenőriz-
né, eléggé stabilan áll-e.

A két padsor között a terem közepéig lépkedett, Sádi hallot-
ta, hogy hörögve veszi a levegőt. Akkor Fabio a tábla felé for-
dult, jobb kezével benyúlt a zakója alá. Egy pisztolyt vett elő. 
Röfinek elkerekedett a szeme, János is csak döbbenten nézte, 
hogy mi történik, Márkó hangosan felvihogott. Fabio állt egy 
darabig, kezében a leengedett fegyverrel, vizenyős szemével 
körbenézett a padokban ülő növendékeken, aztán nyugodtan a 
tábla felé célzott. Hat lövést adott le gyorsan egymás után. Tak-
tak-tak-tak-tak-tak. A lövések nem dörrentek, hanem csattan-
tak, mindegyik után egy kis szisszenő hangot is lehetett hallani. 
Meg a reccsenéseket a tábla felől. A védőborításon hat lyuk volt 
egymás közelében. Fabio leengedte a fegyvert. Valamit kapcsolt 
rajta a hüvelykujjával, majd visszatette a zakója alá.

– Walthers CP99-es légpisztoly – mondta Fabio.
Minden szót úgy ejtett ki, mintha az utolsó leheletével be-

szélne.
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– Nem veszélyes – mondta Fabio.
A táblához ment. Meglazította a cipzárt, a védőborítást le-

húzta, és a sarokba hajította a zsákszerű anyagot. Egy teljesen 
átlátszó, két négyzetméteres lap volt a borítás alatt. A lap köze-
pén hat kicsi lyukat lehetett látni, mindegyik lyuktól repedések 
futottak szét sugárirányban.

– Szilánkmentes triplex üveg – mondta Fabio. – Nem veszé-
lyes.

A zsebébe nyúlt, és egy fekete, vastag filctollat vett elő, fel-
mutatta.

– Azonnali feladat. A megoldására két pontért vállalkozhat 
egyikük. Számozzák meg a lyukakat a becsapódás sorrendjé-
ben!

Sádi tanácstalanul pislogott, Zuzu a tanár mozdulatait, 
arcát figyelte nagyon, nem érdekelte a feladat. Nagyon gyor-
san tüzelt Fabio, a tábla le volt takarva, senki sem követhet-
te szemmel a lövések sorrendjét. János és Röfi összenéztek. 
Látták egymáson, hogy mindketten tudják a megoldást. Röfi 
intett, hogy átengedi, a csuklójára mutatott, hogy János úgyis 
mínuszban van.

János jelentkezett. Elvette a tanár kezéből a filcet, megállt 
az üveglap előtt. A lyukakat, repedéseket nézte egy kis ideig, 
aztán gyorsan számokat írt az üvegre a lyukak mellé. Elkészült.

– Ossza meg velünk a megoldás mögötti elvet! – intett Fabio.
– A sok repedés a kulcs – mondta János. – Mindegyik go-

lyó olyan lyukat ütött, amelyekből repedések futnak szét. Az 
üveg repedése nem tud átmenni egy már ott lévőn. Vagyis, ha 
valamelyik repedés belefut egy másikba, akkor biztos, hogy 
később keletkezett, mint amiben elakadt. És itt közel vannak 
egymáshoz a lyukak, minden mindennel összeér. Azt kellett 
megkeresni, amelyiknek a repedései szabadon futnak, nem üt-
köznek semmi mással. Az volt az első lövés. A többit meg ki 
lehet számolni két-két lyuk egymáshoz viszonyított sorrend-
jéből. Kábé ennyi…
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– Helyes – lehelte Fabio. – Megkapja a két pontot. A játékot 
pedig mindannyian jól jegyezzék meg! Azt akarta maguktól ez 
a helyzet, hogy a szemüket és az emlékezetüket használják. 
Olyasmiket, amik itt biztosan nem segíthetnek. Sokszor talál-
koznak majd hasonlóval, amikor a szituáció zsákutcákat, rossz 
megközelítéseket kínál.

Mire János visszaért a padjához, már csipogott is a karpe-
rece.

Fabio a szokásosnál is nagyobb sóhajjal vett levegőt. 
– És akkor most kezdjük – mondta.
De Zuzu közbekalimpált.
– Vezető úr, lehet egy kérdésem?
– Mondja – bólintott Fabio.
Miközben beszélt, Zuzun látszott, hogy most nem provo-

kál, hanem próbál megérteni valamit.
– Csak… az jutott eszembe, hogy értem a példázatot meg 

minden, érdekes is volt, de… miért kellett ehhez ténylegesen 
lövöldözni? Ha felrajzolja az egészet a táblára, az nem ugyan-
ezt jelentette volna?

Fabiónak olyan szeme volt, mint egy bernáthegyinek, és mi-
előtt válaszolt, még lustán pislogott néhányat.

– Ha megengedi, erre az óra egy későbbi pontján válaszol-
nék. Úgy jobban megérti.

Zuzu bólintott, a tanár pedig az asztal előtt kezdett járkál-
ni fel-alá, közben folyamatosan beszélt, néha kérdezett, és a 
nehéz, dübbenő lépteire minden látható helyen megremegtek 
testén a bőrredők.

– Az emlékezet kutatása… a gondolkodás kutatása. Ha 
megértik, milyen szabályszerűségek szerint raktározódnak a 
fejükben azok a dolgok, amelyek oda bejutnak, azzal az elme 
működésének egy alapvető összetevőjét értik meg. Az emlék a 
megismerés építőköve. Az emlék… tényleg, maguk szerint mi-
csoda az emlék? Mit jelent ez a szó?

– Bármi, amit fel tudunk idézni – mondta Röfi.
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– Képek – mondta Zuzu.
Fabio a lányra mutatott a húsos ujjával.
– Emlékképek, helyben vagyunk, köszönöm! Tudunk ké-

pekre emlékezni? Képeket őrzünk a fejünkben?
Erre mind egyszerre helyeseltek, hogy persze, ez nyilván-

való.
– Jó – mondta Fabio. – Emlékképek. Próbáljuk ki!
Ekkor Fabio megszakította a járkálást, a növendékek felé 

fordult.
– Hunyják le a szemüket. Mindannyian. Rendben, akkor 

most keressünk egy olyan képet, amit mindenki ismer. Ma-
radjon csukva a szemük, és idézzék fel a magyar parlament 
épületét. Az Országházat. Idézzék fel a képét ennek az épület-
nek. Mindenki ismeri, mindenki emlékében megvan. Csukott 
szemmel idézzék fel. Legyen a szemük előtt! Megvan? Látják?

A hat növendék egyszerre válaszolta, hogy igen, látja maga 
előtt a híres épületet, még Alma Peti szája is mozgott.

– Itt a maguk emlékképe. És akkor most… számolják meg, 
hány tornya van!

Előbb csend volt, aztán néhány zavart nyögést lehetett hal-
lani, végül mindannyian kinyitották a szemüket. Fabio várt, de 
a parlament tornyait az emlékképben senki sem tudta számba 
venni. Alma Peti kézbe vette a ceruzát, és a radírra firkált va-
lamit.

– Emlékek – mondta Fabio. – Néha szinte képszerűen látjuk 
őket. De az emlékek nem képek. Valami másra emlékszünk. 
Emlékszünk tárgyakra, élőlényekre, eseményekre, ezek idejére, 
de nem pontosan a képükre. És nem is külön jegyzünk meg 
mindent, ami a szemünk elé kerül.

Fabio a tanári asztalhoz lépett, kihúzta az egyik fiókot, és 
elővett belőle egy kicsi, fekete, plüssből készült pulit. Röfi felé 
mutatta.

– Richter… látta már valaha ezt a tárgyat?
Röfi meglepődött, a szemüvegét igazgatta.
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– Ö… hát, nem – válaszolta.
– Sosem látta.
Röfi a fejével intett, hogy nem.
– És mi ez, Richter? Mit ábrázol?
– Egy kutya… – mondta Röfi kissé zavartan.
Fabio gyorsan visszakérdezett.
– Honnan tudja, ha még sohase látta?
Röfi elpirult, nem teljesen értette.
– Hát… olyan. Olyan, mint egy kutya.
– Pontos válasz – mondta Fabio. – De még pontosítok rajta. 

Richter lát maga előtt valamit, amit megpróbál azonosítani. 
Ez a valami megfelel a kutyaság feltételeinek. Négy lába van, 
szőrös, ennek itt épp lóg a nyelve is. A kutyaság feltételei ben-
ne vannak Richter emlékeiben. Amikor meglátta a tárgyat, az 
agya megvizsgálta, mit lát, és az emlékeiből előhívott feltételek 
segítségével azonosította, hogy ez egy kutya. Pedig konkrétan 
ezzel a példánnyal soha nem találkozott korábban. Így ismer-
jük meg az érzékelhető világ új dolgait magunk körül. Feltéte-
lek, tulajdonságok alapján egy halmaz elemeként azonosítjuk. 
De mik ezek a feltételek, amikre emlékszünk? Hogy a fa tövére 
pisil, megszagolgatja a másik fenekét, ha találkoznak, ugat… 
Benne vannak a fejünkben, mik ezek?

– Információk – mondta Sádi.
– Megtalálták az első választ. Az emlékek: összefüggések 

alapján elrendezett információk.
Fabio Márkóra nézett.
– Friedmayer, most a maga emlékeire vagyunk kíváncsiak. 

Mit csinált idén augusztus 3-án?
– Tessék? – kérdezte meglepődve Márkó.
– Csak idézze fel, mesélje el! Augusztus 3-án merre járt, mit 

csinált? Még nincs egy hónapja sem, biztos emlékszik.
Márkó csak pislogott.
– Hát… mit is… harmadikán… vezető úr, fogalmam sincs, 

azt se tudom, milyen nap volt.
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Fabio intett.
– Próbáljuk másképp! Mit csinált július 3-án?
Márkó mosolyogni kezdett.
– Na, azt pontosan tudom. Egész nap kint voltunk a bu-

daörsi reptéren. Sétarepülésre vittek egy vitorlázó géppel, azt 
kaptam ajándékba. Nagyon szép a levegőből a város, a Duna. 
Emlékszem rá. Akkor volt a szülinapom.

Fabio a többiekhez fordult.
– Ugye, értik? Friedmayer pontosan emlékszik arra, ami 

neki fontos. Az emlékek ugyanis nem egyszerűen csak el-
rendezett információk, de érzelmek tapadhatnak hozzájuk. 
Minél erősebb érzelmek társulnak egy emlékhez, annál erő-
sebben, annál tovább maradnak meg. Van erről egy történet. 
Zólyomi Károlyné villányi nyugdíjas agyába igen erősen be-
vésődött a kutyaság minden feltétele. Régi história. Zólyomi 
Károlyné 1991-ben a pécsi bolhapiacon egy ukrán árustól vett 
egy kiskutyát. Egy kövér, fehér kis szőrmókot. Fonott kosár-
ban remegett a piac betonján. Mondta az árus, hogy orosz ju-
hászkutya, olcsón is adta. Zólyomi Károlynénak meg pont egy 
ilyen kellett. Ami majd nagyra nő, őrzi a portát. Mert lopták 
a tyúkjait. Az lett a neve, hogy Muki. Aztán eltelt három hét, 
és Muki kinőtte a kutyaólat, ráadásul nem tanult meg ugatni. 
Helyette hangosan ordított, ha valaki közel ment az etetőtál-
jához. De Zólyomi Károlyné igazából csak a harmadik macska 
széttépése után hívta ki az állatorvost. Hogy segítsen, mert 
valami nincs rendben a piacon vett orosz juhászkutyával. Az 
állatorvos kijött, megvizsgálta. Majd megnyugtatta Zólyomi 
Károlynét, hogy ez a kutya makkegészséges. Az égvilágon 
semmi baja nincsen, azon kívül, hogy… valójában egy jeges-
medve. Medvebocs. Zólyomi Károlyné ott helyben elájult. De 
emlékeibe a kutyaság feltételei olyan erősen beégtek, hogy 
soha többé el nem felejtette.

Fabio akkor Zuzura nézett.
– Ha felrajzolom a lyukakat a táblára, holnapra elfelejtik. Így 
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hosszabban emlékeznek majd a lényegre. Hogy a problémák 
megoldásához sokszor a nem kézenfekvő megközelítés vezet. 
Hogy keressenek új utakat!

Fabio magyarázott, mesélt, kérdezett, újra magyarázott. 
A végén pedig bejelentette, hogy mind a hatuknak elküldte 
e-mailen a tanulnivalót. Három cikket kell elolvasniuk a me-
móriáról, az emlékezet-modellekről. Aztán csengettek, és Fa-
bio lihegve-hörögve, köszönés nélkül kicammogott a teremből. 
Csak a lépések távolodó hangja maradt még valameddig. Meg 
egy kis izzadságszag. 

Tizenöt perc szünet következett, valaki bekiabált a terem-
be, hogy az aulában vetítenek, aki akar, menjen. Erre Márkó 
rögtön ki is viharzott, nem foglalkozott a többiekkel, János a 
padjának támaszkodva gondolkodott valamin, simogatta az ál-
lát, miközben Sádi az Alma Peti előtt fekvő radírt nézte meg 
közelebbről, mert az órán észrevette, hogy a furcsa fiú egyszer 
csak ráírt valamit.

– Jó lenne, ha úgy tudnék beszélni, mint te – mondta Röfi 
sóhajtva Zuzunak. – Nem jönne rosszul…

Zuzu felült Röfi padjára.
– Miért, mi a baj a saját beszélőkéddel? – kérdezte.
– Nem elég erős. Amikor te mondasz valamit, annak hatása 

van. Megbabonáztad azt a primitív tuskót is.
Zuzu felkacagott.
– Nincs semmi gáz a beszédeddel – mondta aztán. – És nem 

babonázok én meg senkit se.
– Mutathatok valamit? – kérdezte Röfi. Úgy bámulta Zuzut, 

mint óvodás a legós kirakatot.
– Lássuk!
Akkor Röfi az iskolai laptopért nyúlt, pötyögtetett valamit, 

a képernyőn egy fotó jelent meg.
Fiatal afrikai férfi ült az erdő szélén, zöld nadrágban, zöld 

ingben, az ölében bébigorilla feküdt, játszott valamivel. A fe-
kete bőrű férfi széles mosollyal nézett a kamerába. A fotó sar-
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kában időbélyegző, látszott, hogy három napja készítették. 
Együtt nézték a fényképet.

– Nyár elején született. Kislány, a Virunga Nemzeti Park-
ban él, Ruandában. Már csak ott élnek hegyi gorillák. Eltűnt 
az anyukája júliusban, ezért Paul úgy döntött, elveszik a csa-
ládtól. Működik egy kutatóállomás a Virunga-vidéken, fent a 
hegyekben. Ott nevelik. Liunának hívják.

– Szereted a gorillákat? – kérdezte Zuzu.
Röfi levette a szemüvegét, megtörölgette.
– Én adtam Liuna nevét – mondta.
Zuzu csodálkozva mosolygott rá.
– Akit a képen látsz, ő Paul Kibungo, a Kirosake Kutatóinté-

zet egyik biológusa. Nincs túl sok pénzük, mindenféle támoga-
tásokat gyűjtenek. Azt kaptam szülinapomra apukámtól, hogy 
örökbe fogadta nekem az árván maradt gorillát, havonta fizet 
valamennyit. Paul szokott küldeni hetente levelet meg fotót. 
Ha befejeztem a gimit, majd elmegyek Ruandába. Kábé akkor 
fogják visszaszoktatni a dzsungelbe.

– Szép – mondta Zuzu.
– Ezen a fényképen nem látszik, de pont olyan a szeme, 

mint a tiéd.
Zuzu erre eltátotta a száját.
– Ugye, nem azzal akarsz udvarolni, hogy úgy nézek ki, 

mint egy majom!?
Röfi azonnal elpirult.
– Dehogy, nem, nem így értettem! – tiltakozott, de Zuzu ab-

ban a pillanatban meglegyintette a fiú fejét.
– Ugratlak, te hülye! – kiáltotta. Nevetett.
Eközben Sádi Alma Peti radírját nézte, majd az iskolai gépén 

kikereste a parlament fotóját, figyelte, számolt, aztán János-
hoz lépett.

– Nincs nálad valami újság? – kérdezte tőle.
– Milyen újság? Szerintem én lemegyek, megnézem, mit 

csinálnak.
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– Bármi jó lenne. Van?
János megrántotta a vállát, és kivett a táskájából egy Forbes 

magazint.
Sádi nézte, mi az.
– Te ezt olvasod?
– Ezt is – bólintott János. – Jövök mindjárt.
Elindult kifelé, Sádi pedig a magazint kezdte pörgetni, olyan 

oldalt keresett, ahol sok szám van. Hamar talált is ilyet, rész-
vényárfolyamok változásaival írtak tele egy egész oldalt. Cég-
nevek, értékek, százalékok szerepeltek jó nagy táblázatban.

– Gyertek csak! – szólt Röfinek és Zuzunak.
Sádi leguggolt Alma Peti elé, kezében tartotta az újságot. 

A bilifrizurás fiú most is csak billegett előre-hátra, nézte a te-
rem sarkát.

– Alma Peti, figyelj rám egy kicsit! – mondta Sádi. – Muta-
tok neked valamit. Kérlek, nézd meg!

Alma Peti nem reagált.
Sádi a fiú kezére tette a sajátját.
– Kérlek, nézz rám!
Néhány másodpercig megint nem történt semmi. Aztán 

Alma Peti lassan Sádi felé fordította a tekintetét.
– Mutatok neked egy képet, Alma Peti. Felemelem ide a sze-

med elé.
És a kinyitott újságot a fiú elé tartotta.
– Látod? – kérdezte Sádi.
– Látom – mondta Alma Peti.
Sádi várt még kicsit, aztán az újságot kinyitva letette a föld-

re, úgy, hogy Alma Peti elől eltakarja a pad.
Egymás szemébe néztek Sádival.
– Zwack-részvény, augusztus 27-én. Mi az értéke? – kérdez-

te Sádi.
– Tizenkétezer-ötszázhuszonöt – mondta Alma Peti.
– Napi változás ugyanekkor?
– Egy egész negyvenöt – mondta Alma Peti.
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Sádi ellenőrizte a válaszokat.
– Egis-részvény, augusztus 15-én. Mi az értéke?
– Huszonhétezer-hétszáztíz – mondta Alma Peti.
– Heti változása?
– Huszonöt, nulla, nulla – mondta Alma Peti.
Sádi a háta mögött álló Zuzuhoz és Röfihez fordult.
– Ehhez mit szóltok? – kérdezte. – Alma Peti meg tudta 

számolni a parlament tornyait, csak nem jelentkezett. Ráírta 
a radírra a számot.

– Ez nagyon király, fényképez az agya – lelkendezett Röfi.
Zuzu csak mosolygott, egy kicsit sem látszott meglepettnek.
– Köszönjük, Peti, ügyes voltál! – mondta, és közelebb ha-

jolt. Megérintette a fiú arcát. – Alma Peti egy savant – szólt 
közben Sádiékhoz, de a kezét nem vette el. – Olyan autista, 
akinek különleges képességei vannak.

– Alma Peti autista savant – ismételte Alma Peti. Megint a 
sarkot nézte.

Sádi hunyorgott.
– Az autista, az olyan értelmi…? – kérdezte óvatosan Sádi. 

Nem akarta megbántani Alma Petit.
– Nem, nem értelmi sérült – mondta Zuzu nyugodtan. – 

Csak nehezebben lép kapcsolatba a környezetével. A belső vi-
lágában érzi magát biztonságban.

– Alma Peti autista savant – mondta újra Alma Peti. – Em-
lékszik mindenre, amit lát.

– Öregem! Neked akkor nem sok gondot jelent a tanulás! – 
kiáltotta Röfi nevetve.

Sádi és Zuzu összenéztek.
– Hát, róla legalább már tudjuk, miért választották ki – bó-

lintott Sádi.
Akkor ért vissza János a terembe, gondterheltnek látszott. 

Odahívták, elmesélték neki Alma Peti extra képességét, és Já-
nos ettől jókedvű lett.

– Nagy szám vagy, Alma Peti! Büszke vagyok rá, hogy ismer-
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hetlek! – mondta neki mosolyogva. Aztán Sádihoz fordult, és 
leolvadt a mosoly az arcáról.

– Magilla nem jött suliba.
– Micsoda?! – kérdezte Sádi értetlenül.
– Nem látta ma senki – mondta János. – Azt hallottam, a 

gimijében se jelent meg. Már a rendőrökkel kerestetik.
Erre Röfiből kitört a nevetés.
– Elvitte az ördög. Nem fog hiányozni!
De János nem nevetett. 
Zuzu sem nevetett. 
Sádi sebes öklét nézték.
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7. fejezet

A Lamborghini Aventador  
és az újdonságterrorizmus

Márkó csak becsengetés után jött vissza a terembe. Nem né-
zett egyik társára sem, ledobta magát a székére lazáskodva és 
fölényesen. Sádi követte a szemével, aztán egy grimasszal mu-
tatta Jánosnak, hogy ez a csávó nagyon tenyérbemászó. Akkor 
Krämer hajolt be a nyitott ajtón.

– Órák után a táskájukat nyugodtan vigyék haza, hogy tud-
janak miből tanulni. Csak a számítógépet hagyják a szekrény-
ben! Órarend a határidőnaplóban – mondta.

A tanár meglátta a mobiltáblát a golyó ütötte lyukakkal.
– Ez meg mi? 
Röfi válaszolt.
– Fabio vezető… egy pisztollyal…
Krämer megakadt egy pillanatra, és olyan arcot vágott, mint 

aki magában azt mondja, hogy „Anyám, borogass!” Aztán meg-
vonta a vállát.

– Friedmayer!
Márkó felkapta fejét.
– A Rutherford Intézet megkapta az édesapja kérelmét, 

hogy helyezzük másik tanulócsoportba.
Erre Márkó vigyorogni kezdett.
– Természetesen elutasítva! Köszönje meg, hogy egyáltalán 

itt lehet! Az árulkodásért mínusz tíz pontra büntetem. És ha 
még egyszer ilyen értelmetlenséggel terheli az intézet vezető-
ségét, ki van rúgva! Viszontlátásra!
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Krämer eltűnt, a többiekből kitört a nevetés, Márkó pedig 
megsemmisülten ült a padjában, tiszta vörös volt a füle. Kar-
perece csipogással jelezte a büntetést. Sádi akart valami meg-
jegyzést tenni, de egy nő lépett a terembe, úgyhogy inkább 
lenyelte a beszólást, mind elhallgattak.

Zuzunak azonnal feltűnt, hogy milyen lágy, finom a nő min-
den mozdulata, még a lépései is. Ötven év körül lehetett, egy 
kicsit már testes, de látszott rajta, hogy fiatalabb korában na-
gyon csinos volt. Nem a tanárok uniformisát viselte, hanem 
fekete nadrágot, kiskabátot, a bakelitlemezből készült Tipton 
szemüveg barázdáin megcsillant a fény, miközben mozdította 
a fejét. Egy papírdobozt hozott magával, letette a tanári asztal-
ra. Körbenézett a teremben ülőkön, mosolygott, köszönt.

– Engem nem kell vezetőnek szólítaniuk. Elég lesz az Anna 
– mondta.

– Anna… néni? – kérdezte bizonytalanul Röfi.
Anna külön rámosolygott.
– Talán próbálkozzunk a néni nélkül.
A tanárnő megállt az asztal előtt.
– Biztosan idegen még maguknak ez az egész. Barátkoznak 

a renddel? Barátkoznak egymással?
Ez a lágy hang oldott kicsit a légkörön. A moccanatlan csend 

megszűnt, a növendékek fészkelődni kezdtek, Alma Peti a ta-
nárnőre engedte a tekintetét. Csak Zuzu nem változott, nem 
mozdult. Kifürkészhetetlen arccal figyelte Annát. Röfi már 
nyitotta a száját, valamit mondani akart. De János megelőzte. 
Nem emelt hangon, nem letorkolva, de mégiscsak közbeszólt.

– Ismerkedünk – mondta.
– Köszönöm, János! Az tényleg hasznos – válaszolta Anna. 

– De meghallgatjuk Röfit is.
Röfi elpirult, elszégyellte magát.
– Remélem, nem bántó, hogy a becenevén szólítom!
– Hát… nem – mondta Röfi zavartan.
– Szóval, mit szeretett volna mondani?
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– Hogy ismerkedünk – válaszolta Röfi lehajtott, rákvörös 
fejjel.

A tanárnő elnézően ingatta a fejét.
– Hadd tanácsoljak maguknak valamit! Tartsanak be min-

den szabályt, teljesítsék a követelményeket, ezek valóban fon-
tosak. De ne vegyék halálosan komolyan az iskola világát! Nem 
mindig van szükség a harci logikára, a védekezésre. – Itt János-
ra nézett. – Bizalom is kell ahhoz, hogy jó légkörben tudjunk 
együtt tanulni.

Zuzu némán jelentkezett. Nem szállt be a beszélgetésbe, 
hanem jelentkezett. Az arcizmai továbbra sem mozdultak, a 
tekintete teljesen semleges maradt. Igazi pókerarc volt, se nem 
komoly, se nem derűs, bármelyik lehetett.

– Hallgatjuk, Zuzu!
– Linda – igazította ki Zuzu. Lassan beszélt, és sokkal mé-

lyebb hangon, mint szokott. – Feltehetek két kérdést?
– Bocsánat, Linda! Tessék, kérdezzen bátran!
Akkor két nagyon udvarias ember nézett egymás szemébe 

hosszan. Mintha a másik veséjébe láttak volna.
– Ült már egy órát üvegkádban? Nyakig a vízben, bedrótoz-

va, a testére tapadt ruhában. Miközben öt férfi jön-megy maga 
körül, és mindenféle magyarázat nélkül utasításokat adnak. 
Átélt már ilyet?

Anna egyik szemhéja mintha megrándult volna, egy kicsit 
a levegőt is gyorsabban vette, de nagyon nyugodtan válaszolt.

– Tudja, én már nem vagyok fiatal. Sokszor voltam kórház-
ban. Mindenféle helyzettel találkoztam. Talán annál kellemetle-
nebbel is, mint hogy langyos vízben verseket kellett szavalniuk.

Továbbra is farkasszemet néztek. Zuzu várt valameddig, az-
tán feltette a másik kérdést is.

– Az igazgatónő arca élőben is annyira szép, mint a videón?
Ez betalált, a tanárnő nem tudta rendezetten tartani a voná-

sait, látszott rajta a felindultság. De nem ingerülten válaszolt. 
Inkább kicsit szomorúan.
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– Én megértem a bizalmatlanságát. Csak sajnálom, mert 
indokolatlan. Az igazgatónő arcáról nem tudok nyilatkozni, 
mert még nem volt szerencsénk találkozni. Van esetleg még 
kérdése?

Zuzu nemet intett. A többiek értetlenül figyelték a párbe-
szédet.

– Ha mégis van, vagy később lesz, bátran tegye fel…! Most 
pedig lássunk hozzá ahhoz, amiért itt vagyunk!

Anna ismét mindannyiukhoz beszélt.
– Azt kell elérnünk, hogy mire négy év múlva végeznek, 

értsék a képzőművészet célját, működését. Kezdjük néhány 
nehéz kérdéssel, nem kell jelentkezniük, beszélgessünk! Egy 
tárgy mitől lesz műalkotás? Miről ismerjük fel, hogy az?

Egy kis csend lett. Talán válaszolt volna valaki előbb-utóbb, 
de a tanárnő nem akarta kivárni a nyögvenyelős első megszó-
lalást.

– Itt most nem kell nagyon gondolkodniuk! A véleményük-
re, a gondolataikra vagyok kíváncsi. Mitől műalkotás egy fest-
mény, egy szobor?

– Szép – mondta Röfi.
– Ábrázol valamit – vonta meg a vállát Sádi.
– Mást is jelent, mint amit elsőre látunk rajta – mondta Já-

nos.
– Egyedi – bólintott Zuzu.
Váratlanul még Alma Peti is megszólalt. Nem nézett a tanár-

nő szemébe, de megszólalt.
– Alma Petinek… az a szép… ami szabályos.
Annyira meglepett mindenkit a fiú bekapcsolódása, hogy 

felnevettek, Sádi és Zuzu még tapsolt is. A tanárnő akkor a lát-
ványosan unatkozó Márkót szólította.

– És maga szerint?
Márkó csak elhúzta a száját, látszott rajta, hogy felesleges-

nek, értelmetlennek tartja a témát is, a kérdést is. De a tanárnő 
várt, nem lépett tovább, Márkónak valamit válaszolnia kellett.
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– Sok pénzt kell érte fizetni – mondta végül ellenségesen.
Elgondolkodott kicsit a tanárnő.
– Akkor egy Lamborghini Aventador, az jó nagy művészet! 

– mondta aztán.
– Pontosan! – vágta rá Márkó.
A tanárnő bólintott.
– Ezt később akartam, de kezdjük akkor ezzel.
A tanári asztal mögé került, közben meglátta a golyónyomos 

mobil táblát. Nem szólt semmit, csak viszolyogva messzebb 
tolta magától, aztán kinyitotta a dobozt, és kiemelt belőle egy 
rozsdás, ócska tárgyat. Felmutatta.

Egy régi bicikliülés volt, annak is csak a fém váza, a bőrborí-
tás már lemállott róla. Az ülés hátsó részére pedig egy szintén 
rozsdás biciklikormányt hegesztettek. Zuzu elmosolyodott.

– Milyen? Hogy tetszik? – kérdezte a tanárnő.
– Szánalmas – válaszolta Márkó.
A tanárnő megforgatta a kezében a tárgyat, hogy minden 

oldalról lássák.
– Szerintem vicces – mondta Röfi. – Olyan, mint valami ál-

latnak a feje meg a szarva.
– Igénytelen szar – mondta Márkó.
A tanárnő igyekezett úgy fogni a biciklironcsokból eszkábált 

valamit, hogy a rozsda legkevésbé kenje össze a kezét.
– A MÉH telepen vettem tegnap a kormányt száz forintért. 

Az ülést ingyen adták. Nekem, sajnos, nincs hozzá gépem, de 
megkértem a szomszédot, hogy hegessze össze. Ő is ingyen 
segített, vagyis összesen száz forintot költöttem rá. Most ár-
verésre bocsátom. Tessék, licitálhatnak rá! De komolyan, mert 
óra után tényleg behajtom!

Nem mozdult egyikük sem.
– Nem akarják megvenni? Ez egy szobor. Mondjuk, legyen 

az a címe, hogy Bikafej!
Senki sem licitált.
– Röfi! Magának tetszett. Mennyit ad érte?
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Röfi vigyorgott.
– Egy fillért se.
– Miért nem?
– Mit csináljak vele? Ronda is, koszos is, anyukám kivágna a 

lakásból, ha egy ilyet hazavinnék. Bár tényleg vicces.
Még egyszer felmutatta a tanárnő a Bikafej című szobrot.
– Tehát egyiküknek sem kell?
– Ez az egész értelmetlenség – mondta Márkó nagyon fölé-

nyesen, szemtelenül.
A tanárnő visszatette a rozsdás tárgyat a dobozba, rácsukta 

a tetejét, aztán zsebkendőt vett elő a kabátjából, és letörölte a 
kezéről a rozsdafoltokat.

– Gondolja? – kérdezte Márkótól, aki erre csak legyintett.
– Tudja – folytatta a tanárnő –, 1942-ben egy spanyol férfi 

fogott egy rossz bicikliülést meg egy biciklikormányt, össze-
szerelte őket. Tisztára úgy néz ki, mint az enyém. Azt mondta, 
hogy ez itt egy bikafej. Ma az egyik párizsi múzeumban talál-
ható ez a szobor, naponta több tízezren nézik meg. Nem lehet 
megvenni, mert a múzeum jelenleg nem akarja eladni, de a pia-
ci értékét pontosan tudjuk. Ez a szobor hárommillió dollárt ér. 
Tudja, hogy az mennyi, Márkó? Hárommillió dollár. Abból tíz 
Lamborghini Aventadort vehetne.

Sádiék elképedtek.
– Látom az arcán, Linda, hogy maga a spanyol férfi nevét is 

tudja.
– Pablo Picasso.
A tanárnő bólintott.
– A párizsi Picasso Múzeum egyik különleges darabja. De 

mitől vicces? Röfi azt mondta, vicces.
– Mert van benne egy ötlet – mondta János. – Én nem ér-

zem viccesnek, de az ötlet tényleg jó.
– Ez a lényeg – válaszolta a tanárnő.
A mobil táblát teljesen oldalra tolta, mögötte a falon fehér 
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interaktív tábla volt, nyomogatott rajta valamit, és egyszerre 
megjelent az eredeti Bikafej fotója. 

– Picasso olyan hétköznapi tárgyakban, amelyekkel mind-
annyian rendszeresen találkozunk, valami olyasmit látott meg, 
amit senki más. Emlékeznek az igazgatóhelyettes beszédére? 
Mit idézett Szent-Györgyi Alberttől? Valami nagyon hasonlót. 
Mert van egy pont, ahol a nagy művészet és a zseniális gon-
dolkodás érintkezik. Ez pedig a másféle gondolkodásmód, a 
problémák másféle megközelítése ötletek, meglátások segítsé-
gével. Az ilyen ötleteket nevezzük idegen szóval invenciónak. 
De Picasso Bikafejének meg az enyémnek a nagyon különböző 
helyzete megmutat nekünk valami mást is. Hogy az invenció 
értéke a művészetben egyszeri, egyedi dolog. Az első az igazán 
értékes. Látja, Márkó, ezért sem valódi művészet az Aventa-
dor. Abból a Lamborghiniből több százat gyártottak, és a szá-
zadik is pontosan annyira értékes, mint az első. A bikafejekkel 
más a helyzet. Aki először megalkotta, azé hárommillió dol-
lárt ér. Az enyém még Röfinek se kell. Lemásolni, amire már 
egyszer rájöttek, megalkottak, az a művészetben értékvesztő 
erejű tett. Ha egy alkotás egyedi és új, akkor van lehetősége 
értékké válni. Ezt hívjuk a művészetben újdonságterrorizmus-
nak. Hogy valami olyasmit kell létrehozni, amit korábban soha 
senki. Tehát Márkónak végső soron igaza volt: az én bikafe-
jem valóban szánalmas és igénytelen. De nem azért, amiért 
Márkó gondolta, hanem azért, mert silány másolata egy már 
megalkotott műnek. A gondolatot, hogy ezek a mesterségesen 
létrehozott használati tárgyak valahogy mégis képesek az ősi 
természetet megjeleníteni, azt Picasso már kigondolta, az ő 
ötlete volt. És így, ebben a formában, persze, ezek a tárgyak 
már nem is használhatók semmire. A képzőművészetnek ez is 
tulajdonsága. Hogy alkotásait az égvilágon semmire nem le-
het használni. Azért léteznek, az a funkciójuk, hogy ábrázol-
janak valamit, és hordozzanak valami jelentést azok számára, 
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akik nézik. A képzőművészeti alkotásokat csak nézegetni le-
het. Azért hozza létre őket az alkotójuk. Különben azt tudjuk, 
hogy mióta van ez így? Mikortól hoz létre az ember semmire se 
használható, de jelentést hordozó, ábrázoló valamiket?

– Én voltam az Altamira-barlangban Spanyolországban – 
mondta Röfi. – Csak a másolatbarlang látogatható, arra is elő-
re kellett regisztrálnunk. Nagyon szép képeket festett már az 
ősember is a barlangok falára.

A tanárnő felemelte az ujját.
– Az Altamira festményei körülbelül tizenötezer évvel ez-

előtt készültek. A franciaországi Lascaux-barlang festményeit 
ugyanebben az időszakban alkották. Lovak, bölények, tehenek 
láthatók rajtuk. Vadászatok. De ezeknél sokkal, több ezer évvel 
régebbi képeket is ismerünk. Maguk szerint mit ábrázolnak a 
legkorábbi barlangrajzok?

A teremben csend maradt, senkinek nem volt tippje.
– Várjanak, konkrétan is meg tudom mutatni. Vetíteni se 

kell, felrajzolom a táblára.
Filcet vett elő a tábla aljából, és egy csúcsán álló háromszö-

get rajzolt fel.
– Ez volt az emberiség első műalkotása. A legelső.
Mindenki csak pislogott, még Zuzu is értetlenül ráncolta a 

szemöldökét.
– Ez egy egyenlő szárú háromszög – mondta Röfi. – Geo-

metria az első festmény? Az ősemberek művészkedésből ma-
tekoztak?

Anna jóindulatúan mosolygott.
– Nem éppen. Maguk szerint mit ábrázol?
Kis csend után Sádi válaszolt.
– Szakóca…?
– Nem, nem, teljesen hideg – rázta a fejét a tanárnő.
Töprengtek, de senki nem tudott előállni ötlettel. Végül a 

tanárnő árulta el a megoldást.
– A tudomány szemérmes dolog, ezért termékenységi szim-
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bólumoknak nevezi az első műalkotásokat. Holnaptól mi is így 
fogjuk hívni, de ma mást akarok megértetni magukkal ennek 
segítségével, úgyhogy kimondjuk, mit látunk a képen. Ez egy 
női nemi szerv. Már bocsánat, de… egy punci.

Kitört a teremben a meglepett, artikulálatlan kiabálás. Anna 
várt egy kicsit, mielőtt leintette őket.

– Jól jegyezzék meg! Amellett, hogy a művészet egyedi, és 
van benne valami invenció, és hordoz valamiféle gondolatot, 
üzenetet, amellett a művészetnek jellemzője, hogy érzelem 
szüli. És sokszor érzelmet vált ki a befogadóból is. Ahogy most 
magukból. Az ősember a falra rajzolta azt a valamit, amire vá-
gyott, ami érzelmet váltott ki belőle a rajzoláskor, és érzelmet 
váltott ki később is, amikor ránézett. A nőt. Illetve azt a testré-
szét, ami ezt a vágyat létrehozta.

Az óra végén Anna elővetette velük a füzetet, és könyvek 
címét diktálta, amikből jövő hétre egy-egy fejezetet kell elol-
vasniuk. Almási Miklós: Anti-esztétika, László Gyula: A népván-
dorláskor művészete Magyarországon, Hofmann Edit: Barabás 
Miklós.

Röfi jelentkezett.
– Ezeket a szövegeket megkapjuk e-mailen?
A tanárnő akkor megakadt egy pillanatra.
– Nem kapják meg – válaszolta aztán.
– Akkor megkérdezhetem az elérési címüket?
– Ezek könyvek. Elmondtam a címüket, nincs más elérésük.
– Mármint, az internetes címek kellenének. Különben ho-

gyan olvassuk el?
A tanárnő elnevette magát.
– Ne haragudjon, Röfi, de most nem használta a fejét. Nem 

minden érhető el online. És amit nálam tanulnak, azt többnyi-
re nem fogják megtalálni az interneten.

– Ami fontos, az elérhető a neten – ellenkezett Röfi.
– Dehogy, ne ismételgesse már ezt a butaságot! Igen, na-

gyon sok információ, tartalom hozzáférhető elektronikusan. 
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Ezek úgy kerülnek az internetre, hogy valakik feltöltik, azért, 
mert azt gondolják, másokat is érdekelhet. Egy-egy informá-
ció annál elérhetőbb helyen van, minél több embert érdekel-
het. De az igazán különleges tartalmak, a valóban fontos tudás 
sokszor csak kevés embert érdekel. Ezért aztán ezek legfeljebb 
elvétve találhatók meg az interneten. Jó, ha mindannyian fel-
készülnek lélekben: mostantól kezdve könyvtárba kell járniuk. 
Minden héten.
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8. fejezet

Apám!

Miután Dmitrij kozmológia-óráján a falra vetített csillago-
kat, galaxisokat és kvazárokat nézegettek az elsötétített terem-
ben, Ludmilla vezető stresszóráján pedig párokba rendeződve, 
bekötött szemmel vezették egymást körbe a teremben meg a 
padok között, a B Team aléltan ült a második emeleti 2-es tan-
terem padjaiban. Ludmilla vezető elviharzott kicsengetéskor, 
háromnegyed nyolc volt, odakint már sötét, és mindannyian 
végigcsináltak a gimnáziumi hat-hét óra után itt is négyet. De 
még nem volt vége a napnak. 

Márkó mozdult először, összedobálta a holmijait, majd elin-
dult az ajtó felé, nem foglalkozott senkivel.

– Jobb lenne, ha velünk maradnál – szólt utána Sádi.
– Chhha – legyintett Márkó fölényesen. Arra se vette a fá-

radságot, hogy Sádira nézzen.
– Egymáshoz vagyunk kötve. Ezt közösen kéne megbeszél-

nünk – próbálkozott János is. De Márkó úgy csinált, mintha 
meg se hallotta volna, otthagyta őket.

– Ekkora egy tirpákot… – sóhajtotta Sádi, aztán pakolni 
kezdett ő is, a többiek is. Röfi Zuzunak mutatott még valamit a 
gépén, János pedig Alma Petinek segített.

– Van kedved eljönni hozzánk, Alma Peti? A többiekkel be-
szélgetünk még egy kicsit.

A bilifrizurás fiú a pulcsijából kilógó cérnaszálat tekergette 
a mutatóujjával.
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– Veszélyesek – mondta halkan Alma Peti. A feje előreállt, 
de a szemével oldalra, lefelé nézett, a padlóra.

– Kik veszélyesek?
Alma Peti tekergette a cérnaszálat.
– Kik a veszélyesek? A tanárok? – ismételte meg a kérést Já-

nos.
Alma Peti akkor lassan Jánosra emelte a tekintetét.
– Alma Peti megy veletek – mondta.
Közben Sádi odalépett Zuzuékhoz. Röfi épp azt magyaráz-

ta a lánynak, hogy a kilencvenes években Ugandában volt egy 
nagy polgárháború. Kiirtották egymást az emberek, és az igazi 
Karisoke kutatóállomás, amit még Dian Fossey alapított, ak-
kor elnéptelenedett, bezárt. Most újra működik a helyén egy 
természetvédelmi központ, a hivatalos neve szuahéli nyelven 
van, de tiszteletből mindenki Karisoke néven emlegeti.

– Te tényleg röfi vagy, Röfi! – mondta nevetve Sádi. – Mit 
csináltál a gatyáddal? Tiszta kosz a segged.

– Áh, bénáztam – morogta Röfi.
– De a térded is hót dzsuva. Most seggre estél vagy térdre?
Röfi csak legyintett, János és Alma Peti elindultak kifelé, és 

János odaszólt Sádinak, amikor melléjük értek.
– Magillát meg kell beszélnünk, ez nem játék.
– Majd kint – mondta Sádi csendesen, határozottan.
Amikor már lerakták a karpereceiket, és kiléptek az utcára, 

maga Sádi sorolt János mellé, és odaintette Zuzut is.
– Nem tudom, hová tűnt az a tökfej, de nem miattam ve-

szett el, az biztos. Én nem bántottam.
János Sádi kezére mutatott.
– De tiszta sebes a kezed.
– Áh – rázta a fejét Sádi. – Az edzés végén leálltam erőnlétiz-

ni. Ütöttem egy kötéllel betekert deszkát. Kicsit felhorzsolta.
– Egyáltalán nem is találkoztál Magillával? – kérdezte Zuzu.
Sádi megrántotta a vállát.
– De. Odajött hozzám. Ültem a parton, és odajött, hallot-
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tam, ahogy szuszog mögöttem. De nem verekedtünk. Én arra 
készültem, hogy meg kell vernem. És fenyegetőzött is meg 
minden. Mégse lett harc. Azt mondta, ha még egyszer beszó-
lok neki, lerúgja a vesémet, aztán… aztán eltűnt.

– Eltűnt? – kérdezte Zuzu. – Mármint elment?
– Hát, igen. Nem tudom, tök sötét volt lent a parton. De az 

biztos, hogy más nem történt.
Zuzu és János aggódva egymásra néztek.
– A csoporttársai úgy tudják, tegnap már nem ment haza – 

mondta János. – Odabent mindent felvesznek, biztos arról is 
készült videó, ahogy megütött. És ezek szerint te láttad utoljá-
ra. És rajtatok kívül nem volt ott más.

Erre Sádi felkapta a vizet.
– Baszki, nem érted, hogy nem nyúltam hozzá?! – kiáltotta.
János Sádi vállára tette a kezét menet közben.
– Értem, ne bomolj már! Csak próbáltam elmondani, mi a 

helyzet. Ha nem kerül elő az a hülye, téged fognak megtalálni, 
akik keresik.

– És már a rendőrök keresik – tette hozzá Zuzu.
– Apám kinyír, ha megtudja, hogy már az első nap balhéba 

keveredtem – sóhajtotta Sádi.
Épp a parkolóba értek, és a fekete autó reflektorai azonnal 

felvillantak. A kocsi motorja halkan duruzsolni kezdett, köze-
lebb gurult, megállt, kiszállt belőle az egyenruhás sofőr. Oda-
lépett Alma Petihez, már fogta is volna a kezét, de János akkor 
megszólította.

– Elnézést, lenne egy kérésünk. Mi mind egy csoportba já-
runk a RUDIban, és arra gondoltunk, nem ártana kicsit ismer-
kednünk. Meghívtam magunkhoz a csoportot beszélgetni. Az 
anyukám vár bennünket. És szeretnénk Alma Petit is elhívni. 
Szabad? Csak egy óra lenne.

A sofőr nem mozdult, nem szólt egy ideig. Szigorúan nézett 
Jánosra. Aztán megfogta Alma Peti kezét, és az autó felé indul-
tak. De a válla fölött még hátraszólt.
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– Egy kis türelmüket kérem!
Kinyitotta az autó bal hátsó ajtaját, Alma Peti beszállt, aztán 

a sofőrt átsétált a másik oldalra. Sádiék hallották, ahogy egy 
bent ülő leengedi az ablakot. Valakivel beszélt a sofőr, de any-
nyira halkan, hogy nem értették.

– Nohát! – mondta Sádi csodálkozva.
– Mi van? – kérdezte Röfi.
– Cssssss! – pisszegte le Sádi.
Akkor kinyílt az autó jobb hátsó ajtaja, és egy középkorú, 

testes, nagy bajuszú férfi szállt ki. Feléjük indult. Röfinek lee-
sett az álla.

– Apám! Ez a miniszter – lehelte.
Amikor a szemüveges férfi odaért hozzájuk, szélesen mo-

solygott, mindenkivel külön kezet fogott, bemutatkozott. 
Alma Dániel.

– Tegnap sokath mesélth rólatok Peti... kedves B Team!
A miniszter nagyon furcsán beszélt, minden „k”, „d” vagy „t” 

hang után egy „h”-t is ejtett, és ettől olyan volt, mintha beszéd 
közben is folyamatosan lihegne. Mindegyiküknek tudta a ne-
vét. És ő nem magázódott velük.

– Örülökh, hogy Peti ilyen jó kis csapatba kerülth. Hallot-
tam, hogy mosth egy ideig... nagyon egymásra lesztekh utalva. 
Természetesen meheth veletekh, majd visszajövünk érte. Egy 
kicsith... nehezen barátkozik... de ha jobban összeismerked-
thekh, majd közlékenyebb lesz.

Egyszerre válaszolták, hogy most sincs Petivel semmi baj. 
Alma Dániel felnevetett.

– Alakul ez – mondta, és intett a sofőrnek.
– Itt lakunk nem messze, előttünk is van parkoló, a sarkon 

– mutatta János. 
Alma Dániel mélyen János szemébe nézett.
– Igen, tudom, hol laktokh. Ödön bácsikádh... nagyon ked-

ves, régi barátom.
János erre nem mondott semmit. Olyan nagyon meglepett-
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nek sem látszott. A sofőr visszakísérte közéjük Alma Petit, az 
apukája elbúcsúzott tőle, a többieknek intett. Az autóhoz sé-
tált, onnan szólt még.

– Barnabás, fiam! Ugye, te azonosítotthadh a kocsith?
Röfi elpirult, lehajtotta a fejét.
– Ennyith a kormányzathi rendszerekh... biztonságáról – 

mondta a miniszter mosolyogva, és eltűnt az autóban.
A sofőr becsukta az ajtót, megkerülte a Mercedest, beült a 

volán mögé, aztán elhajtottak.
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9. fejezet

Eldől

Öten sétáltak a Duna-parti füves sétányon, egész lassan. 
Alma Peti tempójához igazodtak. Majdnem teljesen sötét volt 
már, és a fűszálakról kövér harmatcseppek ragadtak a cipőik 
orrára, miközben lépkedtek, a hűvös őszi pára ránehezedett 
a mellkasukra. Sádi időnként nagyot sóhajtott, hogy megsza-
baduljon ettől a rossz érzéstől. Mintha nem kapna rendesen 
levegőt. De hiába, azt a tömött, fojtó valamit, ami a levegőben 
volt, nem lehetett elűzni. Csak Zuzu nem érezte, vagy őt nem 
zavarta, ugrándozott menet közben, és ahányszor Röfi közelé-
be került, oldalba bökte.

– Röfi, te biztos tudod, mitől hunyorognak a lámpák – mu-
tatott Sádi a Duna túlpartja felé.

A budai hegyoldal házsorai kígyóztak a messzeségben. És 
közöttük az utcai lámpasorok, mint összegubancolódott sárga 
fonal. Tényleg vibráltak, pislákoltak.

Röfi bólintott.
– A fény igazából egy csomó hullám. Az izzóból indulnak, a 

szemedben landolnak. A levegő részecskéi meg a benne lebegő 
apró porszemcsék kicsit eltérítik a hullámokat, ezért egymás-
sal is összeütköznek. Van, amikor úgy ütköznek össze, hogy 
felerősítik egymást a hullámok. Olyankor világosabbnak látod. 
És van, amikor gyengítik egymást összeütközéskor, és ezért 
halványabbnak érzékeled a fényt. Interferenciának hívják. – 
Röfi megigazította a szemüvegét. – De sokkal szebb, ha annyit 
mondasz, hogy hunyorognak – tette hozzá.
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Mindannyian a távoli lámpasorok felé néztek.
Zuzu Alma Peti mellett állt éppen.
– Szép gyűrűje van apukádnak – mondta neki halkan.
Alma Peti nem válaszolt, nem is nézett a lányra.
Közben Röfi felnyerített.
– Na, az a csávó is jól behunyorgott! Látjátok? 
Körülbelül tíz méterre tőlük, a füves sétány másik oldalán, 

ahol a parti kövezés kezdődik, egy fiú bukdácsolt, kezében 
üveg, nagyon részeg lehetett.

– Régi darab? – kérdezte Zuzu mosolyogva a bilifrizurás 
 fiútól.

János is közelebb lépett, hogy jobban hallja, mit beszélnek, 
Röfi hangosan röhögött azon, ahogy a részeg fiú imbolyog, alig 
tud lépni, mintha keresné, tapogatná csak a földet a lábaival.

– Láttam, hogy pont olyan jel van rajta, mint az iskolán. Há-
rom kör, egymásban – mondta Zuzu.

Megálltak, Röfi tovább röhögött, Sádi is a részeg fiút figyel-
te, János és Zuzu pedig Alma Peti válaszára várt.

Alma Peti akkor lassan Zuzu felé fordította a tekintetét.
– Apukám nem auditor – mondta.
János és Zuzu egymásra néztek.
– Nem az iskola embere? – kérdezte János.
Alma Peti az inge csücskét csavargatta az ujjával valamed-

dig, mielőtt válaszolt.
– Az auditorok veszélyesek. Apukám jó ember.
Akkor Sádi fölhorkant. A részeg fiút figyelték.
– Basszus, ez a pojáca!
– Mi van…? Dehogy, ne már! – mondta Röfi, még mindig 

nevetve.
De Sádi csak legyintett, és már rohant is.
– Megismerem a hangját – kiáltotta hátra.
Erre Röfi is nekilódult, János pedig intett Zuzunak, hogy ne 

hagyja egyedül Alma Petit, ő megy segíteni a többieknek.
A füves rész szélén, már félig térdre rogyva billegett a ré-

epic_bel.indd   83 2022. 01. 19.   14:32



84

szeg fiú, a karjaival bizonytalanul kalimpált, mintha kapaszko-
dót keresne a levegőben. Tényleg Márkó volt az. Valószínűleg 
többször elesett már korábban, mert a drága ruháján itt is, ott 
is piszokfoltok éktelenkedtek. Éppen akkor ejtette el az üveget, 
amikor Sádi odaért. Valamit óbégatott is Márkó, eléggé erőtle-
nül, és teljesen érthetetlenül, csak a hangsúlyból lehetett érez-
ni, hogy méltatlankodik.

Sádi lefékezett Márkó mellett két lépéssel. Megállt, figyelt, 
nem ment közelebb. Nagyon nagy tapasztalata volt az ilyen 
helyzetekben, és borzasztóan utálta. Tudta, hogy idő, amíg 
Márkó észreveszi őt, és anélkül nem tud neki segíteni, mert 
a részegek megijednek, dühösek lesznek, ha valami hirtelen 
dolog történik, csapkodnak, ütnek-vágnak, és Sádi nem akart 
beszedni egy parasztlengőt. Látta, hogy az elejtett üveget sze-
rencsére már nem fogja megtalálni Márkó.

– Hahó, Márkó! Én vagyok, Sádi. Látsz? – integetett a kezé-
vel a részeg felé.

Márkó himbálózva felemelte a fejét, hangosabban kezdett 
óbégatni.

Odaértek a többiek, Sádi felemelte a kezét, hogy Röfi ne lép-
jen közelebb. János Márkó mögé fordult, és egy gyors mozdu-
lattal elhalászta a palackot, majd hátrébb lépett. Úgy esett ki a 
reklámfiú kezéből a finom csiszolású üveg, hogy nem folyt ki 
belőle a tartalma. János beleszagolt, aztán megnézte az üveg 
címkéjét is.

– Figyelj, Márkó! Próbálunk segíteni, mert nem tudsz járni. 
Jó?

Erre még nagyobb óbégatás volt a válasz.
– Azt mondja, hogy hagyjátok békén – súgta Röfi.
Sádi bólogatott.
– Márkó, nézz rám! Figyi, nem bántunk, nem akarunk tőled 

semmit. Csak segítünk járni, jó? Nem bántunk, csak segítünk 
járni. – Lassan, tagoltan, nyugodtan beszélt. Márkó megint or-
dított, de most már nem annyira vehemensen.
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– Rohadtul betintázott – mondta Röfi halkan, elképedve. – 
Hogy a fenébe lehet, hogy kiszolgálták a boltban?!

János válaszolt, aki kicsit hátrébb letette az üveget, aztán 
visszalépett közéjük.

– Nem szolgálta ki senki. Kiszolgálta magát.
– Micsoda? – kérdezte Röfi értetlenül. – Lopott?
János ingatta fejét.
– Nem boltból. Ilyet nem is árulnak boltokban. De sejtem, 

honnan lehet.
– Konyak? – kérdezte Sádi.
– Nem is akármilyen – bólintott János. – Hennessy X. O. 

Biztos otthonról újította.
Röfi értetlenül igazgatta a szemüvegét.
– Nem nagyon ismerem a piákat…
Lám, van olyan szelete a világnak, amiről Röfinek nincs pro-

fesszori tudása, gondolta János, és elmosolyodott.
– Ez egy olyan ital – magyarázta –, amit borból párolnak, 

Franciaországban. Sokféle borból, azokat legalább tizenöt évig 
érlelik különböző fahordókban. Aztán összekeverik, és még 
együtt is érlelik néhány évig, mielőtt eladják. Rendelni lehet, 
boltban nem árulják. Márkóéknál biztos nem nagy szám, de 
ez az üveg azért még az ő apjának is hiányozni fog. Ötvenezer 
forintnál kezdődik az ára egy ilyennek. Ráadásul van olyan év-
járat, ami ritka is. Nem biztos, hogy lehet helyette venni má-
sikat.

Sádinak nyitva maradt a szája, Márkó dülöngélt, és egyre 
kevesebb meggyőződéssel, egyre kisebb hangon méltatlanko-
dott.

Sádinak az jutott eszébe, hogy ha ő tízezreket leengedne a 
torkán, utána megzavarodna a dühtől, hogy ilyen baromságra 
pocsékolta el a pénzt. De hangosan nem tett megjegyzést, fe-
lesleges lett volna Márkót hergelni, volt elég baja így is.

– Mennyit ivott? – kérdezte Jánostól.
– Kábé a felét. Három-négy decit.
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Sádi csettintett a nyelvével.
– Az igen! Jó huzatja van.
Aztán a kába társukhoz fordult.
– Jól van, Márkó, most segítünk járni. Csak kapaszkodj be-

lénk, oké? Nem kell kalimpálni, nem bántunk. Csak kapasz-
kodj belénk!

Röfinek intett, hogy ő fogja az üveget, Jánossal pedig közre-
fogták a részeg Márkót.

– Muszáj felvinni hozzátok. Egy óra alatt feltisztul, ha kap 
enni meg egy nagy adag kávét. Beleférhet?

– Megoldjuk – bólintott János. – Na, gyere, komám, lépe-
gessél! Arrafelé megyünk, ahol az a fényesebb lámpa világít.

Útközben csatlakoztak hozzájuk Zuzuék. Márkóval nagyon 
nehéz volt, folyton másfelé akart fordulni, és hőbörgött, ka-
limpált, hiába mondták neki, hogy maradjon nyugton, nem 
bántja senki. Zuzu elkérte Röfitől az üveget, megnézte, bele-
szagolt, bele is kóstolt.

Erre Röfinek elkerekedett a szeme.
– Te is iszol? – kérdezte hüledezve.
– Annyit nem, mint a barátunk – válaszolta nevetve a lány. 

– És ilyet még nem kóstoltam. Ott egy szemetes, szerintem 
hajítsd ki nyugodtan. Úgyse tudja így hazavinni.

Azzal Röfi kezébe nyomta a Hennessyt, aki szintén belesza-
golt, majd megdöntötte az üveget, hogy a szájáig elérjen a drá-
ga konyak. Fanyar, füstös, csípős rossz ízt érzett.

– Pfúj – mondta grimaszolva. – Ezen vajon mi kerül ennyi-
be? Ha fizetnének érte, se nyelném le, az biztos!

Márkó kivételével ezen mind nevettek, még Alma Peti is. 
Röfi pedig a kukához szaladt, és belelökte a finom francia por-
tékát.

Amikor a lépcsőházhoz értek, János egy pillanatra elugrott 
Márkó mellől, beütötte a kódot, az ajtó finom ciccenéssel ki-
nyílt. Zuzu nézte a kaputelefon névlistáját, látta, hogy Jáno-
séknál két név van kiírva.
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– A bácsikád is veletek él? – kérdezte Jánostól, miközben 
azok megpróbálták beügyeskedni Márkó kalimpáló kezeit, lá-
bait a tárva-nyitva álló ajtón. Nem volt egyszerű, pedig Röfi 
kifeszítve tartotta a rugós ajtószárnyat, hogy ne legyen útban.

– Igazából nem a bácsikám – válaszolta János, amikor végre 
beértek a lépcsőházba. – Az elsőre megyünk, ott a lift – mutat-
ta Sádinak.

– Nem a bácsikám, hanem a dédapám – folytatta a választ 
Zuzunak. – Zichy Ödön. Mindjárt meg fogjátok ismerni.

Megálltak egy kicsit a liftajtónál, a két cipekedő fiú kifújta 
magát.

– Mielőtt elkezdenél gyanakodni – mondta János kicsit li-
hegve –, nem, Dödi bácsi nem tartozik az iskolához. Katona 
volt az öreg az amerikai hadseregben, mindenféle fura dolog-
gal foglalkozott. Egy csodabogár, majd meglátjátok. De nem a 
rossz oldalon áll.

Zuzu kifürkészhetetlen arckifejezéssel nézett Jánosra.
– Az amerikai hadseregben…? – kérdezte Röfi.
János megvonta a vállát.
– Valamit dolgoznia kellett. A családunk sokáig nem Ma-

gyarországon élt, a második világháború után elüldözték őket, 
mindenfelé laktak nagyapámék. Aztán Amerikában kötöttek 
ki. Csak a kommunizmus bukása után jöhettek haza, én már 
itthon születtem. A dédapám meg velünk él. A nagyszüleim 
meghaltak, de rajta nem fog az idő. Na, menjünk!

Az első emeleten egy nagy, mahagóniszínű ajtóhoz vezette 
őket János. Amikor odaért, szólt a többieknek, hogy kis folyo-
só lesz belül, ne vegyék le se a cipőjüket, se a dzsekijüket, csak 
menjenek be az első szobába, balra. Ő majd elmondja az anyjá-
nak, mi a szitu. Az apjával jobb nem találkozni így.

– Most egy kicsit maradj csendben – kérte még Márkót, az-
tán kinyitotta az ajtót, és mind betódultak, három lépés a fo-
lyosón, majd gyorsan, hangtalanul be János szobájába.

Tágas szoba volt, nagy ablakokkal, szép függönnyel, és na-
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gyon sok könyvvel körbe a falon. János a szoba közepén álló 
ágyhoz ugrott, vastag, zöld ülőpárnákat rántott elő alóla, ket-
tőt az ablakok alá rakott, a falhoz.

– Ide ültessétek le!
A többieknek is osztott a párnákból, majd intett, hogy 

jön mindjárt, és kiviharzott, becsukta maga mögött az ajtót. 
Sádi és Zuzu Márkó mellett maradtak, Alma Peti letérdelt a 
szőnyegre középen, Röfi meg a János asztalán fekvő számító-
gépeket nézegette. Egy egyszerűbb laptopot látott, az nem ér-
dekelte annyira, viszont beljebb lapos, régebbi gépház pihent, 
azt alaposan megnézte jobbról is, balról is.

– Ez a gép olyan, mint Márkó konyakja – mondta halkan. 
Akkor meglátta az asztal mögött, a falon függő fényképet. Egy 
csoportkép volt három emberről. Középen János, még egészen 
kicsi, elsős vagy másodikos lehet. Mellette mindkét oldalról 
egy-egy idős úr. Aki balról áll, az horgásznadrágot, kockás in-
get visel, és az arcán felismerhetők János vonásai. A kép jobb 
oldalán egy öltönyös férfi mosolyog világító fogakkal. Röfinek 
tátva maradt a szája.

– Zuzu, gyere, ezt nézd! – mondta aztán.
A lány is odalépett az asztalhoz, ingatta a fejét, amikor meg-

látta, kivel fotózkodott a csoporttársuk.
– Mi van, ki az? – kérdezte Sádi.
Röfi megigazgatta a szemüvegét.
– János. Az amcsi elnökkel parolázik. Nem a mostanival, 

hanem a régebbivel.
– Az idősebb George Bush – mondta Zuzu. – Nagyon menő!
Ekkor a falat támasztó, félig ülő, félig fekvő Márkó gyomrá-

ban valami megmozdult. A fiú csukott szemmel nyöszörgött, a 
levegőt kapkodva vette. Sádi gyorsan arrébb lökte magát, Már-
kó pedig fordult egyet, aztán hatalmasat böfögött.

– Pfű, ezt megúsztuk! – sóhajtotta Sádi. – Bírja a srác na-
gyon, biztos nem most kezdte. Egy zöldfülű már kifingott vol-
na ennyi piától.
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– Fog ez még fingani is – mondta Röfi fintorogva. – Nem 
értem, hogy lehet egy kortyot is meginni abból a vacakból.

Zuzu erre a fejét rázta, a felzselézett hajtüskékből elszaba-
dult vörös tincsek sodródtak a fején jobbra-balra.

– Nem az a kérdés, hogyan lehet.
– Nekem az a kérdés – erősködött Röfi utálkozva.
Zuzu arcáról leolvadt a nevetés, csak a szemében bujkált to-

vább a huncut mosoly, a vonásain látszott, hogy ez most ko-
moly.

– Nem értesz. Én másról beszélek, nem ízlésről. Nem az a 
fontos kérdés, hogyan lehet meginni a Hennessyt. Az a fontos 
kérdés, hogy miért itta meg. Miért issza valaki félholtra magát 
tizennégy évesen, hétköznap, suli után?

– Mert szereti. Piás – vágta rá Röfi ellenségesen.
Zuzu felnevetett.
– Édes vagy, amikor dühbe gurulsz! De ne kapcsold már ki 

az agyad! Aki a konyakot szereti, az nem iszik meg tíz perc alatt 
fél üveggel. Nem. Aki így vedel, az kábulni akar, menekül. Mert 
fél valamitől.

Nem folytathatták, kinyílt az ajtó. János egy nagyon szép 
középkorú nőt tessékelt maga elé. Egyenes szoknya volt raj-
ta, blúz, visszafogott smink. A sima, fehér arcán olyan végte-
len, derűs nyugalom látszott, mint a doktornénikén szokott. 
Mindegyikükkel egyenként kezet fogott, kaptak egy-egy mo-
solyt, Alma Peti elé letérdelt, úgy mutatkozott be.

– Szervusz, Alma Peti! Én Sztrilich Zsófia vagyok, János 
anyukája. Isten hozott nálunk, örülök, hogy eljöttél! Hívhatsz 
Zsófia néninek. 

Alma Peti hatalmasakat pislogott maga elé. Nem szólt sem-
mit, nem is pillantott fel, de kézfogás közben az ujjával megsi-
mogatta Sztrilich Zsófia kézfejét.

Aztán Zuzu következett, az ő szemébe hosszabban nézett 
János anyukája, megdicsérte a lány vicces haját.

Végül megállt a nyöszörgő-hortyogó Márkó előtt. Aggódva, 
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tanácstalanul figyelte, ahogy a részeg gyerek félig öntudatlanul 
támasztja a falat.

– Attól tartok, ide sajnos orvost kell hívni! – mondta kis idő 
után. – Az alkoholmérgezésből nagy baj is lehet, és Márkó lát-
hatóan nincs magánál.

Akkor Sádi udvariasan közbeszólt.
– Zsófia néni, én elég sok részeget ápoltam már, fiatalokat 

is. Olyan környéken lakunk, ahol ez mindennapos. Szerintem 
kár lenne mentőt hívni rá, ha kap egy szelet zsíros kenyeret, 
egy nagy csésze nem forró kávét meg nagyon sok ásványvizet, 
hamar jobban lesz. Tessék elhinni, nem lesz baja. Látom rajta, 
hogy gyakorlott.

– Gyakorlott… – ismételte János anyukája megütközve. Ki-
csit gondolkodott, aztán egy mosollyal jóváhagyta Sádi szak-
értelmét. – Nektek készül a friss kalács és a habos kakaó, de 
arra még várni kell. A fiatalembernek hozok gyorsan valami 
szárazat. De ha húsz perc múlva nem tudok vele beszélni, ak-
kor telefonálunk orvosért.

– Habos kakaó – lehelte Röfi ellágyulva.
– És friss házi kalács vajjal, épp most sül. Még ha nem is 

én sütöm, hanem az automata – mondta nevetve Zsófia néni, 
majd elsietett.

Magukra maradtak, János behajtotta a szoba ajtaját. Körbe-
nézett a társain, már épp belekezdett volna, amikor Röfi köz-
beharsogott.

– Megnézhetem majd a gépedet? Azt a fekete vasat, nem a 
laptopot. Az egy 4U Rack, sose láttam még élőben. És…

Ám János leintette.
– Meg, persze, de ne most! Jó lesz sietni, telik az idő, és ha 

Dödi bácsi megneszeli, hogy itt vagyunk, nem menekülünk a 
történetei elől.

Maga alá húzott egy párnát, és leült a többiekkel szemben.
– Kiderült néhány furcsaság az iskoláról. Vegyük sorra, ki 

kezdi? – kérdezte.
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Sádi azonnal kalimpálni kezdett.
– Várj, cssss, ne még, ne mondj semmit!
A többiek értetlenül néztek rá.
– A táskák – mondta Sádi, és a fülére mutatott, ezzel jelez-

te, hogy azokban is lehet poloska. Ami az iskolától volt, abban 
már nem bízott.

– Tegyük ki a folyosóra! – mondta János egyetértően, és már 
állt is fel, a többiek adták a kezébe a sajátjukat. Csak Márkóét 
nem sikerült elvenni. Rátekerte a pántját a nyakára, és amikor 
megpróbálták lefejteni róla, nagyon hangosan kezdett óbégat-
ni, magához szorította a táskát. Biztosan azt hitte, valamit el 
akarnak lopni tőle. Megpróbálták újra, de az éktelen hőbörgés 
újraindult. Márkó csapkodni is kezdett, úgyhogy abbahagyták, 
mielőtt megüt valakit.

– Hát, ilyen erős vagy te, gizda? – sóhajtotta Sádi.
– Nem megyünk vele semmire, csak fellármázza a fél házat 

– mérgelődött János.
Akkor Röfinek eszébe jutott valami.
– Ha van olyan játék autód, amit nem sajnálsz, megoldom 

seperc alatt, a leh… szóval, hogy minden rendben legyen.
János megmutatta a szekrényt, ahol a régi játékait tartja, 

Röfi pedig szélsebesen szerelni kezdett. Elővett valahonnan 
egy csavarhúzót, aztán egy kopott, távirányítós Ferrarit kivá-
lasztott a játékok közül. Lecsavarozta az autó padlólemezét, a 
motort tartó mélyedés fedelét is, kikapta az apró villanymo-
tort, eltépte a vezetékeket a kocsiszekrény felőli oldalon. Az 
autó többi részét szépen visszatette a szekrénybe, neki csak az 
az egy alkatrész kellett. A villanymotor talpát is lecsavarozta, 
így be lehetett látni a tekercsekhez, a mágneshez, szabadon 
állt a tengely is. Röfi a csavarhúzóval megfeszítette a tengelyt, 
hogy deformálódjon kicsit, majd finoman megfeszegette a 
szénkeféket is. Megnézte a motor borításán a feliratot. 9V, ez 
állt rajta. Elbírja, gondolta. János asztalához ugrott, a laptop 
adapterét kihúzta a falból is, a gépből.
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– Azt is szétszeded? – kérdezte János kissé aggódva.
– Nem, dehogy, csak áramot ad – válaszolta Röfi. Most telje-

sen más fiú volt. Semmi érzelem, semmi gyerekes indulat, csak 
koncentrált, cselekedett, nagyon gyorsan, nagyon pontosan.

A dzsekije zsebében kotorászott kicsit, egy kék színű szi-
getelőszalag-gurigát vett elő. A csavarhúzó nyeléből picike 
pengét hajtott ki, azzal ügyesen lefejtette a motorból kilógó 
két vezetékdarab végeiről a szigetelést egy-egy kis darabon. 
Visszaillesztette a villanymotor hátlapját a helyére, aztán a 
szigetelőszalaggal az adapter csatlakozójához ragasztotta a ve-
zetékeket. Otthagyta az egész hóbelevancot a földön, csak az 
adapter dugóját vitte a konnektorig, és bedugta.

A szőnyegen fekvő játékmotor istentelen szikrázásba kez-
dett, erőlködött, nyikorgott, nem hangosan, de sűrűn. Az 
elferdült tengely nem engedte szabadon futni a motort, na-
gyon lassan, időnként meg-meglódulva forgott, és a szénkefék 
hányták a szikrákat a burkolat alatt.

– Kész – mondta Röfi. – Olyan elektromos zajt csinál, hogy 
nincs az a rádió, ami a közelből a recsegésen kívül mást forgal-
mazni tudna. Most már beszélhetünk nyugodtan.

A többiek elismerően kurjantottak, János felállt, de Zsófia 
néni akkor nyitotta a szoba ajtaját, tálcával a kezében egyen-
súlyozott. Sádi felugrott, az ajtónál termett segíteni, elvette a 
tálcát János anyukája kezéből. Gyorsan átfutotta, van-e min-
den, ami kell.

– Köszönjük! Negyedóra, és megint ember lesz Márkó, tes-
sék csak rám bízni!

Az üres kézzel maradt anyuka pedig kissé aggódva mosoly-
gott, a szőnyegen nyikorgó, konnektorra kötött játékmotort 
is meglátta, a fiára nézett, aztán oda, ahol Márkó nyögdécselt 
hátul, majd megint a fiára pillantott, még jobban aggódva. De 
nem szólt semmit, csak megadóan bólintott, és hátrálva kilé-
pett a szobából, becsukta maga mögött az ajtót.

János intett, előrébb lépett.
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– Most már igazán sietnünk kell! Szóval… azért maradtunk 
itt suli után, mert a RUDIval kapcsolatban nagyon furcsa dol-
gok derültek ki, és el kell döntenünk, hogyan tovább. Szóljunk 
valakinek? Kérjünk segítséget? Vagy egyszerűen lépjünk ki? 
Vagy nem szólunk senkinek, nem foglalkozunk az egésszel, 
csinálja mindenki a dolgát. Többféle lehetőség is van. Szerin-
tem először szedjük össze, mit tudunk, mi a helyzet! Bent 
az iskolában lehallgatnak mindent, ez világos. De úgy tűnik, 
többről is van szó. Röfi…!

A megszólított a kézfejével meglökdöste a szemüvege alját.
– A telefonomat és a tabletemet feltörték, amíg tartott a 

tanévnyitó. Nyilván mindenkiét. Ami jelszó, információ volt 
azokban a gépeitekben, amik akkor a szekrényekben marad-
tak, meg a profilokban, e-mail fiókokban, amik onnan elérhe-
tőek, azokra úgy kell gondolni, hogy már tudják, elolvasták. 
Az informatikai eszközök illetéktelen kinyitogatása különben 
súlyos bűncselekmény, ilyet semmiféle iskola nem csinálhat, 
csak a rendőrségnek van hozzá joga.

– Gondolom, mindannyian vittünk magunkkal telefont – 
mondta János.

Sádi szólt, hogy neki nem okostelefonja van, szóval a RUDI 
szívott. Közben Márkóba öntötte a teáscsészényi langyos ká-
vét. A többiek viszont bólogattak.

– Oké, ha szükséges lesz, kitaláljuk, hogyan tudunk kom-
munikálni. Most tovább – mondta János. – Zuzu, mi a helyzet 
a rajzolt igazgatónővel? Te néztél utána.

A vörös hajú lány Alma Peti mellett ücsörgött, és ott is ma-
radt, miközben beszélt. Hátradőlve támaszkodott a két kezén, 
telt mellei alaposan felnyomták a pulcsiját.

– Anne Hiita nevű ember csak annak az alapítványnak a 
honlapjain létezik, ami a RUDIt is üzemelteti. Optimal Re-
search Foundation, ez az alapítvány neve. A nő elnökségi tag 
az alapítványban, meg ennek a sulinak az igazgatója. Van egy 
adatlapja, azt írják, hogy pszichológus, de nem derül ki, hogy 
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hol végzett, se az, hogy mit dolgozott, mielőtt az alapítvány-
hoz került. Ez azért érdekes, mert Anne Hiita ötvenéves, az 
Optimal Research Foundationt viszont csak három éve hozták 
létre. Nincs róla semmi az interneten. És nem csak a nyilvá-
nos neten nincs. Az anyukám pszichológus, van hozzáférése a 
nemzetközi cikkadatbázisokhoz. Ha a világon bárhol pszicho-
lógiai tárgyú dolgozatot írnak, annak legalább az adatait meg 
lehet találni ezekben, de Anne Hiitát nem ismeri egyetlen pszi-
chológiai lap vagy egyetemi tanszék se.

– Vagyis nemcsak a videó volt kamu, de maga az ember se 
létezik – bólogatott Röfi.

– Én nem ezt mondtam. Vagyis, ezt most még nem tudjuk. 
Mesélek még valamit, és akkor megértitek, mire gondolok. Van 
az a logó a RUDI falán meg bent az aulában. Három körgyűrű 
egymásban. Na, az nekem nagyon ismerős volt, tudtam, hogy 
már találkoztam vele.

– Biztos valami titkos szektának a jele – morogta Sádi, mi-
közben egy hatalmas karéj kenyérből tömködött falatokat 
Márkó szájába. – Emberevő szabadkőművesek, mi?

Zuzu nevetett.
– Én is ilyesmire gondoltam, úgyhogy a jelképlexikonban 

néztem meg legelőször. És meg is találtam. De nem a köny-
vekben, meg nem is a neten. Hanem egyszer csak eszembe ju-
tott, hogy hol láttam. Böbe mama ékszerboltjában, a házunk 
melletti sarkon. Ez egy fülbevaló, ott van most is a kirakatban, 
reggel megnéztem. Három körgyűrű egymásban. Egy tradicio-
nális fülbevaló, ősmagyar ábra. A magyarok ősanyjának a jele a 
három kör. És hogy hívják az ősmitológiánkban a Nagyboldog-
asszonyt, mindannyiunk védőanyját…?

Zuzu egy levegővételnyi szünetet tartott, Röfi pedig óriásit 
csapott a homlokára.

– Hogy én mekkora hülye vagyok! Pedig tudtam, ismertem. 
Csak nem kapcsoltam. A magyar Nagyboldogasszony neve 
Anyahita.
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Zuzu bólogatott, János és Sádi húgattak. Alma Peti csak ka-
parászta a szőnyeget, Márkó pedig már nyitott szemmel, bár 
még mindig nagyon kómásan dülöngélt ültében, és nyelte az 
ásványvizet.

– Anne Hiita, vagyis Anyahita – mondta Zuzu. – Szóval, 
nem biztos, hogy az igazgatónő kitalált figura, akár még pszi-
chológus is lehet. Csak nem ezen a néven. Egyébként létezik 
egy darab dolgozata Anne Hiitaként is. Négy éve jelent meg 
egy kanadai egyetem folyóiratában. Egy kutatási terv. Az a 
címe, hogy Expansion for the Proto-Intelligent Ceasarism.

– A szuperintelligens egyeduralom kifejlesztése – mondta 
János elgondolkodva.

– A dirihelyettes is ilyesmit magyarázott – kiáltotta Sádi –, 
emlékeztek? Hogy majd mit tudom én, milyen vezetők leszünk. 
Apám! Mondtam rögtön az elején, hogy ezek nem tiszták. 
Eszement hülyeség!

– Elolvastad a szöveget? – kérdezte János. Simogatta az ál-
lát közben.

Zuzu ingatta fejét.
– Ez valami aprócska folyóirat, nincs sehol digitalizálva. 

Csak az írás címét találtam meg.
– Pedig látnunk kéne. Na, majd valahogy előkerítjük. Néz-

zük, mi van még… Alma Peti!
A megszólított meg se hallotta, hogy az ő nevét mondták. 

A szőnyeg cérnaszálai között keresett pirosakat, azokat próbál-
ta kihúzni.

– Alma Peti, figyelj rám, kérlek! – mondta János hangosabban.
Alma Peti akkor felnézett, ha nem is Jánosra, de már nem a 

szőnyeget figyelte. Hanem a szobaajtó kilincsét.
– Segíts nekünk, jó? Mi köze van apukádnak az iskolához?
Akkor Alma Peti elkezdett előre-hátra billegni. Eltelt kis idő, 

aztán megszólalt, közben a kilincset nézte.
– Apukám nem auditor – mondta. – Az auditorok nagyon 

veszélyesek.
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– Oké, ezt már mondtad. De kik azok az auditorok? És mi 
van apukáddal?

– Az auditorok nagyon veszélyesek – ismételte Alma Peti.
János lemondóan sóhajtott, elhúzta a száját.
– Zuzu… – intett a vörös hajú lány felé a fejével – …kérlek! 

Én ehhez most fáradt vagyok.
Zuzu meglökte magát, felült törökülésbe, közel hajolt Alma 

Petihez.
– Tudod, kitől kapta apukád azt a karikás gyűrűt? – kérdezte.
– Igen, tudom.
– Megmondod, kitől kapta? – kérdezte Zuzu búgó hangon.
– Az igazgatónőtől – válaszolta Alma Peti úgy, mintha mi 

sem lenne természetesebb.
Sádi felhorkant, de Zuzu lepisszegte.
– Apukád és az igazgatónő… barátok? – kérdezte a lány.
Alma Peti akkor összeráncolta a homlokát.
– Egyáltalán nem barátok! – mondta határozottan.
– De jóban vannak – mondta Zuzu.
– Egyáltalán nincsenek jóban – felelte Alma Peti.
Zuzu értetlenül széttárta a karjait.
– Akkor… miért hordja apukád az igazgatónőtől kapott 

Anyahita-gyűrűt?
Alma Peti billegett előre-hátra, nem szólt, csak nyöszörgött 

valamit érthetetlenül, mintha dudorászna magában. Zuzu 
várt, figyelte a fiú arcát, nem látott rajta különösebb feszült-
séget.

Aztán Alma Peti Zuzu felé fordult.
– Nekem ti vagytok a barátaim – mondta Alma Peti.
Újra a szőnyeget kezdte piszkálni. Láthatóan a maga részé-

ről befejezte a beszélgetést. Zuzu intett Jánosnak, hogy ez 
most ennyit, nincs vele mit tenni.

János a zsebébe nyúlt, elővette a telefonját, rápillantott.
– Nagyon megy az idő, gyorsítanunk kell – mondta gond-

terhelten. – Nem tudjuk tovább részletezni a dolgot, viszont 
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muszáj dönteni arról, hogy mi legyen. Látjuk, kiderült, hogy 
a sulival kapcsolatban vannak simlisségek. De az nem bűn, ha 
valaki megváltoztatja a nevét. A lehallgatás meg lehet túlzott 
óvatosság; láttátok, mit csinálnak a beléptetéssel is. Ha ezekkel 
a szülők elé állunk, kinevetnek bennünket. Mit gondoltok?

Márkó akkor felhorkant. Előrébb hajolt, bizonytalanul meg-
támaszkodott a karjain, próbált talpra állni. De nem volt még 
elég erő benne. A két könyöke csak remegett, újra megfeszí-
tette az izmait, és úgy borult orral előre a szőnyegre, mint az 
elgáncsolt birodalmi lépegetők a Star Warsban.

Nyögött egyet, meg valami szörcsögő hang jött az orrából, 
mielőtt egy pillanat alatt elaludt.

– A kávé… – bólogatott Sádi.
– Attól aludt el? – kérdezte Röfi csodálkozva.
– Nem, dehogy! Az hajtotta meg a veséjét – mondta Sádi 

nevetve. – Ha felébred, majd újra elindul pisilni. Mindenki 
ugyanúgy működik. Basszus, de sok részeggel végigcsináltam 
én már ezt!

János integetett, hogy ne foglalkozzanak most Márkóval.
– Szóval, mit gondoltok? – kérdezte.
– Ez egy büdös nagy szekta, azt gondolom – mondta Sádi. – 

És mi vagyunk nekik az új nemzedék, bennünket is agymosott 
kriplikké akarnak tenni. Undorító.

János elgondolkodott.
– Nem tudom. A tanárokat figyeltétek? Furcsák, az igaz, de 

egyáltalán nem tűntek se zombinak, se szektásnak.
Sádi legyintett.
– Röfi? – húzta fel a szemöldökét János.
Márkó kivételével mindenki a kövérkés fiúra figyelt, még 

Alma Peti is, úgyhogy Röfi rögtön zavarba jött, elpirult, a 
szemüvegét igazgatta.

– A lehallgatás durva – mondta Röfi aztán. – Meg az egész 
iskola nyomasztó, az is tény. De már az első napon olyanokat 
tanultunk… – itt fújt egyet – …hogy az állam leesett. Nem tu-
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dom, mit akarnak, és az is lehet, hogy nem tisztességesek. Az 
viszont tuti, hogy abszolút profik.

János bólintott, majd Zuzura nézett.
A vörös hajú lány feltérdelt, megigazgatta a vállán félrecsú-

szott pulcsiját.
– Szerintem nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit akar a 

RUDI. Nekem se tetszik a nyomulós parádézás, tök nevetséges. 
De van más is, érdekesebb, amit egyikőtök se említett. Pedig ez 
az igazi kérdés. Hogy miért épp mi vagyunk itt. Miért vagyunk 
fontosak Anyahitának? Azt mondták, találtak bennünk vala-
mit a felvételin. Valamit, ami nem szokványos. De mit? Ti nem 
vagytok rá kíváncsiak?

Egy kis csend lett, szótlanul fürkészve egymást nézték Já-
nos szobájában, csak a szőnyegen nyikorgó-recsegő kismotor 
hangját lehetett hallani.

– Alma Petiről tudjuk. Egy fényképezőgépet találtak az 
agyában – szólalt meg végül Sádi.

Zuzu rázta a fejét.
– Ezt csak mi feltétezzük. Mármint, hogy Alma Petit emiatt 

választották. Lehet, hogy tényleg azért, de nem tudjuk.
Ezzel egyetértettek.
– Alma Peti, szeretnél valamit mondani az iskoláról? – kér-

dezte János a bilifrizurás fiútól.
Akkor Alma Peti abbahagyta a szőnyeg szálainak húzogatá-

sát. Lassan körbenézett a többieken.
– Megoldani a feladatokat – mondta.
– Milyen feladatokat? – kérdezte János.
– Meg kell oldani a feladatokat. Amiket kapunk. A nagy fel-

adatot meg kell oldani. És a végére kiderül.
– Mi derül ki? – hajolt előrébb Sádi.
– Kiderül. Hogy kik vagyunk. Ha kibírjuk.
Röfinek elnyílt a szája.
– Ha kibírjuk – ismételte azután.
János, Zuzu és Sádi odaugrottak Alma Petihez.
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– Veszélyes az iskola? Életveszélyes? – kérdezte János.
– Veszélyes – mondta Alma Peti.
– Világos. Szóval kilépünk! – kiáltotta Sádi.
– Nem lépünk ki – mondta Alma Peti. – Senki sem lép ki. 

Megoldjuk a feladatokat.
– Francokat nem! – kiáltotta Sádi. – Ezek nekem nem pa-

rancsolnak, húzzunk a vérbe!
János intett Sádinak, hogy hagyja ezt abba, aztán visszafor-

dult a bilifrizurás fiúhoz.
– Azt mondtad, senki sem lép ki. Pedig lehet, hogy épp ezt 

tervezzük. Nem tehetjük meg? Megakadályozzák?
Alma Peti megfogta János arcát a két kezével. Egész közel 

hajolt, egymás szemébe néztek.
– Kiléphetünk. Nem akadályoznák meg. De nem fogunk. 

Senki sem lép ki. Így van kitalálva.
Alma Peti tekintetében egyszerre volt benne a meleg szere-

tet és a jéghideg acél.
– Az majd mindjárt kiderül – válaszolta János.
Azután a többiekhez beszélt.
– Oké, Krämer megmondta, hogy vagy együtt teljesítjük a 

félévet, vagy az egész csoport lapátra kerül. Vagyis, ha minden-
ki marad, akkor folytatódik a történet, ha egyvalaki is kiszáll, 
akkor nem RUDIzunk tovább. Alma Peti marad, ezt már tud-
juk. Ti mit mondtok?

Mind mocorogni kezdtek, egyik se akart először beszél- 
ni, mintha nem is nagyon tudnák, mi legyen. Végül Sádi in-
tett.

– Nekem kezdettől büdös ez az egész. Utálom, nincs hozzá 
semmi közöm. De az van, hogy akkor se léphetek ki magamtól. 
Ösztöndíjat kapunk az iskolától. Ha miattam leállítják a fize-
tést, a faterom agyonver… maradok.

Röfi csodálkozott, de nem szólt semmit.
– Izgalmas csókák tanítanak bennünket, és érzem, hogy az 

egész suliban vibrál valami beteges feszültség – mondta Zuzu 
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vigyorogva. – Engem ez érdekel. Maradok. Ha túl sok lesz be-
lőle, később lelécelek.

Röfi kicsit megnyugodott, hogy nem marad egyedül a véle-
ményével. Úgyhogy nem magyarázott semmit.

– Maradok – mondta.
Sádi akkor meglökdöste Márkót, aki előbb hortyogott né-

hány nagyobbat, a másik oldalra fordította a fejét, és aludt 
tovább. Sádi megrázta a vállát. És egyszerre csak Márkó össze-
rezzentett, úgy ébredt fel, mint az úton alvó macska, amikor 
autó közeleg. Hirtelen felkapta a fejét, talpra ugrott. Állt egy 
kicsit. Imbolygott, de próbálta magát egyenesen tartani. Lee-
resztette a válláról a táskát, aztán akkurátusan megigazította 
az ingét. A szemei nagyon zavarosak voltak, de látszott, hogy 
azt szeretné mutatni, ura önmagának. Zsófia néni éppen akkor 
dugta be a fejét a szobába, amikor Márkó gombolta az ingujját. 
Mosolygott, majd el is tűnt.

– Szeretném felkeresni a mosdót – mondta Márkó nagyon 
udvarias hangon. De közben azért dülöngélt.

János válaszolt, hogy a folyosó másik oldalán, két lépésre, a 
fogasok mellett.

Márkó még koncentrált valameddig. Aztán lépett egyet. 
Nem esett el. Egyenesen, mereven tartotta a derekát. Pecke-
sen, megfontoltan lépkedett az ajtó felé, mint valami bohém 
gróf az egész éjszakai tivornya után.

– Arról beszélgettünk, mi legyen a RUDIval. Kilépjünk-e, vagy 
inkább maradjunk – szólt János. – Te mit gondolsz, Márkó?

A szépfiú elért a szoba másik végébe, megfogta a kilincset, 
lassan kinyitotta az ajtót. Akkor ugyanazzal a merev tartással 
visszafordult a többiek felé. Bólintott.

– Szarok rátok – mondta.
Kilépett az ajtón, majd becsukta maga mögött.
Öten maradtak, Sádi vészjóslóan morgott, Zuzu inkább mu-

latságosnak tartotta az egészet, János pedig láthatóan most is 
mérlegelt.
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– Azt hiszem, én kilépnék, ha nem lennénk összekötve – 
mondta. – Nem érdekel annyira, és én nem vagyok semmiben 
kiemelkedő, valami tévedés miatt vehettek fel. De mindany-
nyian maradtok, és vállaltam, hogy leszek vezető. Szóval, amíg 
létezik csoport, maradok. Ha jól látom, Márkó úgyis rövidre 
zárja a dolgot.

Amíg a reklámfiú pisilt, Röfi kifaggatta Jánost, honnan van 
az a fekete számítógép. Röfi elmagyarázta, hogy ez egy ipari 
PC, a híres 4U széria, nem túl gyors, de szinte mindent kibír. 
Arra tervezték, hogy egy közelben felrobbanó bomba se tud-
ja tönkretenni. Nem lehet boltokban kapni, csak a nagy gyá-
rakban meg a hadseregben használják. De János megvonta a 
vállát, hogy ő nem tudja, Dödi bácsi hozta, és nem is szokta 
bekapcsolni, mert nagyon hangos.

Néhány perc múlva visszatért Márkó, aki a vécén csodás át-
változáson ment át. Teljesen kitisztult a szeme, és az arca még 
ugyan kicsit püffedt volt, de a vonásai is rendeződtek, megmo-
sakodott, megigazította a haját. Szépfiú volt megint. Gyűrött 
szépfiú.

Mind őt nézték. Márkó állt az ajtóban. Lenéző grimaszt vá-
gott.

– Most mit bámultok?! – mondta rekedten. – És mi a frász-
nak cipeltetek ide?

Annyira tenyérbe mászóan flegma volt, hogy nem találták 
a szavakat, mindenki csak döbbenten, hitetlenkedve rázta a 
fejét.

– A pofám leszakad – sóhajtotta Sádi.
János nyugtatta le magát először.
– A csoport csak együtt mehet tovább. Annyit kell tudnunk, 

maradsz-e velünk – mondta.
Márkó kelletlen, értetlen arccal nézett Jánosra.
– Mondtam, hogy szarok rátok. Az iskolát is leszarom. És 

fogalmam sincs, milyen jogon rángattatok ide. Most pedig el-
megyek.
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Elindult a táskájáért.
– De hát… ha nem szedünk össze, és Sádi nem etet meg, 

még mindig ott fetrengenél a Duna-parton, a fűben – szólalt 
meg Röfi.

Márkó csak a válla fölött válaszolt.
– Közöd hozzá?! Dagi hülye gyerek…!
Röfi előbb elpirult, aztán szégyenkezve görbült a szája, ide-

gesen szorította össze, remegett.
Sádi hatalmas ugrással lendült talpra, látszott a szemében a 

gomolygó düh. 
– Hogy te mekkora egy surmó vagy! – kiáltotta. – Most 

azonnal bocsánatot kérsz! Aztán veszed a koszos cuccod, és el-
takarodsz. Most! Vagy itt helyben kitaposom a beledet!

Egymással szemben állt a két fiú. János nem mozdult, Zuzu 
is csak figyelt, Röfi a fülét vakarta zavartan.

És egyszer csak Alma Peti állt kettőjük között. Előbb Sádi 
vállára tette a kezét, furcsán mosolygott, aztán megfordult, és 
megfogta Márkó egyik kezét.

– Velünk maradsz – mondta Alma Peti csendesen.
Az undorodva ellökte Alma Peti kezét.
– Majd pont te parancsolsz nekem, te nyomorék!
Alma Peti meg se rezzent. Újra megfogta Márkó kezét.
– Velünk maradsz.
Márkó megint ellökte.
– Na, én lépek – mondta, és indult volna, de Alma Peti nem 

hagyta.
– Velünk fogsz maradni, Márkó.
– Pfhhhh… Miért maradnék?! – pökhendiskedett Márkó. 

A táskájához lépett, felkanyarította a vállára.
Alma Peti akkor elé állt. Megint megfogta a kezét.
– Mert szükségünk van rád – mondta Alma Peti. Hosszan 

Márkó szemébe nézett. – És mert te is tudod, hogy… ez az 
egyetlen hely a világon, ahol nem vagy felesleges.

A többiek nem értették, mi történik. Márkó megmereve-
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dett, elsápadt. Remegett a szája széle, a kezét ökölbe szorítot-
ta, de egyébként nem mozdult meg, csak bámult Alma Petire 
percekig. Aztán egyszerre leengedte a vállát, mintha össze-
ment volna.

– Bocsánatot kérek, Röfi! – mondta kelletlenül.
Alma Peti ennyit összesen nem beszélt, amióta ismerik. Já-

nos és Zuzu jeleztek egymásnak szemmel, hogy később erről 
még beszélnek, azután János rácsapott a térdére.

– Akkor megegyeztünk – mondta. – Belemegyünk a játék-
ba. És amit egymással beszélünk, az köztünk is marad. Viszont 
a feltört gépeinken minden kiszivároghatna. Röfi, mi legyen? 
Jelszócsere, oké. És még? – kérdezte.

Röfi bólogatott.
– Igen, a jelszócsere nem elég. Az iskolában úgyis kell majd 

használnunk e-mailt is, talán Facebookot is, hiába cserélgetjük 
a passwordöket, ha folyton kinyitják. Szerintem az a legjobb, 
ha az eddig használt fiókjainkat megtartjuk, de azon semmit, 
egy szót sem kommunikálunk olyan dolgokról, amit az iskolá-
nak nem kell tudni. Van egy új levelezőrendszer, az Outlook.hu 
oldalról eléritek. Ott regisztráljunk mindannyian egy-egy új 
fiókot. Microsoftos rendszer, ők ügyesen védik magukat. Az 
új fiókba viszont mindenki kizárólag a saját otthoni gépén, és 
csakis az iskolán kívül lépjen be. Tehát se telefonról, se tab-
letről ne. Csak az otthoni gépről, otthoni hálózaton. A jelszót 
pedig minden reggel cseréljétek le. És az új címekkel hozzunk 
létre új Facebook-profilokat, amikbe szintén csak otthonról lé-
pünk be, otthoni gépről; telóról, suliból nem. Ezek a profilok 
csak egymást vegyék fel ismerősnek, más ismerős ne legyen. 
Így tudunk levelezni is, csetelni is, nem találhatnak meg. Vagy 
legalábbis nem olyan egyszerűen. Azt pedig el kell felejteni, 
hogy telefonon bármi bizalmasat megbeszélünk. Szinte biztos, 
hogy meg tudják fogni a telefonhívásokat.

Zuzu szólt közbe.
– Nyilván ne saját néven legyenek az új profilok. És javas-
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lom, hogy a régi profilunkból is beszélgessünk egymással is, 
nehogy kiszúrják a csendet.

Ebben megegyeztek.Ekkor belépett a szobába egy nagyon 
idős, ősz bácsi. A korábban veszekedő fiúk lehuppantak a 
szőnyegre, János pedig bemutatta a dédapjának a csoportot.

Az öreg vékony, csontos férfi volt, és a korát meghazudtoló 
ruganyossággal mozgott. Élénk, fürkész tekintettel nézett kör-
be a társaságon. Amikor meglátta a szőnyegen nyikorgó mo-
tort, felhúzta a szemöldökét.

– Poloskák? – kérdezte.
– Nem tudjuk. Csak próbálunk óvatosak lenni – válaszolta 

János.
Ismerte a dédapját, tudta, hogy innentől nem sok értelme 

van titkolózni.
– Ki bütykölte?
Röfi intett, hogy ő volt.
Dödi bácsi mosolyogva bólogatott. János íróasztalától ar-

rébb húzta a széket, leült.
– Az analóg rádiók ellen hatékony – mondta.
Elővett egy textilzsebkendőt, megtörölte a homlokát.
– De ma már csattintós forgalmazással dolgoznak a nem di-

gitális poloskák is.
A lábával megrugdosta az adapter csatlakozóját ott, ahol 

Röfi ráragasztotta a motor vezetékeit. A nyikorgás elhallgatott.
– Ez legfeljebb a szomszéd Julikát zavarta abban, hogy hall-

gassa az Esti Krónikát a Kossuthon.
Dödi bácsi mindannyiukat alaposan megnézte, Márkót 

hosszabban is.
– Eszembe jut erről egy történet. Arról szól, hogyan segített 

a rádió recsegése, amikor mentettük a fókákat Alaszkában, az 
Exon Valdez nevű tankhajó zátonyra futása után. De attól tar-
tok, jobb, ha most ti meséltek. Na, halljuk!

Senki nem akart megszólalni. Nem ismerték Dödi bácsit, 
János is csak az állát simogatta.
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Röfi lépett előre.
– Előtte kérdezhetek még valamit?
– Kérdezz bátran, fiam!
– Láttam a fotót a falon – mutatott Röfi az íróasztal mögé.
– Igen…? – bólintott Dödi bácsi.
– George Bush. A barátja? – kérdezte Röfi.
Dödi bácsi nevetett.
– Nem a barátom. A főnököm volt – válaszolta.
– Elnökként vagy alelnökként? – kérdezett tovább Röfi.
Dödi bácsi összébb húzta szemöldökét, de még mindig mo-

solygott.
– Még előtte. A hidegháború alatt Amerikában éltünk.
Röfi biccentett a fejével.
– Én is így gondoltam – mondta.
Ebből egy szót se értettek a többiek.
– Mit gondoltál így? Vagy mi van?! – kérdezte Sádi.
Röfi újra a fotóra mutatott.
– George Herbert Walker Bush. Az Egyesült Államok negy-

venharmadik elnöke volt, miután Ronald Reagan alelnökeként 
szolgált.

Röfi Dödi bácsira nézett.
– Mielőtt alelnök lett, Bush az amerikai kémhivatal, a 

CIA igazgatója volt. És Dödi bácsi főnöke.
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10. fejezet

A HOTDOG-forradalom

Szerda délután, kevéssel fél négy után két fiú sétált a Nép-
fürdő utcában észak felé, párhuzamosan a Dunával. Az egyik 
alacsony, kövérkés, szemüveges, a másik magas, vállas. És 
mindkettőjük kezében egy-egy méretes, félig csócsált amerikai 
hot dog. Előző este beszélték meg Facebookon, hogy gimi után 
a Nyugatinál találkoznak, és együtt mennek a furcsa délutá-
ni iskolába. Az Árpád hídnál leszálltak a metróról, beugrottak 
egy büfébe kajáért, aztán indultak gyalog a RUDI felé. A Dagály 
fürdő előtt jártak.

– Igazság szerint most először megyek egyedül iskolába – 
mondta Röfi vigyorogva, csámcsogva. Közben tömte be a mus-
táros-ketchupos virslidarabot a szájába.

– Mármint, idén? – kérdezte Sádi.
– Mármint, egyáltalán – rántotta meg a vállát Röfi.
Sádi felhúzta a szemöldökét.
– Nem nagy cucc. Mindig vittek kocsival – folytatta Röfi. – 

Messze is lakunk, meg féltenek is. Gáz, mi?
– Nem az, hogy gáz. Csak furcsa. Mindennap? Nálatok min-

dig ráér valaki, hogy téged oda-vissza furikázzon?
Röfi bólogatott.
– Nálunk mindig, mindenki ráér a feladataimra. Ez a tör-

vény. Dúl a családmánia. Anyukámnál is, apukámnál is min-
dig van egy naptár, beleírva, hogy mikor, hol vannak óráim, 
különóráim, és egymás között beosztják, melyikük visz vagy 
jön értem. Mindig. És hétvégén meg reggeltől estig együtt ki-
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rándulunk, vagy elmegyünk moziba, színházba. Vagy segítünk 
anyukámnak főzni. Így megy, amióta az eszemet tudom.

– Hát, akkor téged nagyon szeretnek – bólintott Sádi.
Röfi megállt, és szembefordult a barátjával.
– Tudod te, milyen folyton pórázon lenni?! Hogy semmit se 

csinálhatok egyedül, sehová se mehetek, mert jönnek értem, 
utánam?

Röfi megrázta a fejét.
– Hamburgeresnél is most voltam először anyukámék nél-

kül.
Továbbindultak.
– Csak a gépezésbe nem látnak bele – folytatta Röfi. – Ren-

geteg ismerősöm van, és tényleg a világ minden részéről. Ve-
lük egyedül beszélgetek. A gépben egyedül intézek mindent, a 
szüleim szerencsére nem értenek annyira az informatikához, 
hogy ellenőrizni tudnának. De, persze, sosem találkoztam az 
ismerősökkel a valóságban. Amikor el akartam kéredzkedni 
focizni, beírattak egy egyesületbe, és hetente kétszer vittek 
meg hoztak, tragikus volt. Abba is hagytam.

Sádi csak mosolygott.
– Túlparázod kicsit, nem? Én, mondjuk, örültem volna, ha 

cipelik a seggem. Naponta másfél órákat szoktam buszozni, 
metrózni. Amikor edzésre megyek, még többet is. Kinek van 
kedve büdös buszokon zötykölődni, ha egyszer mehet privát 
taxival is?

– Nem érted – sóhajtotta Röfi. – Más a dolog, ha van rá le-
hetőséged, és egész más, ha csak ezt lehet, mert nem engedik, 
hogy önállóan intézd. Én nagyon irigylem a szabadságodat.

Sádi erre visszaöklendezett egy falatot.
– Hát, azon nincs mit irigyelni – mondta.
De aztán elgondolkodott kicsit.
– Persze… ahogy a mesterem is szokta mondani: az em-

bernek mindig az kéne, ami nincs – bólogatott Sádi. – Nekem 
kellene ez a szép családi izé, amiről beszélsz. Látni se nagyon 
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szoktam az apámat, csak addig foglalkozik velem, amíg paran-
csolgat, vagy leszólja, amiket csinálok. Ez nem tesz szabaddá, 
nehogy azt hidd!

Röfi rávigyorgott a kezében tartott ételre.
– De-de! Engem ez a hot dog teljesen szabaddá tesz. És meg-

mondtam otthon, hogy most már gimis vagyok, egyedül aka-
rok közlekedni. Legalább egyik helyről a másikra. Este úgyis 
jönnek értem, azt nem lehet kiiktatni. Ahol lakunk, oda nem 
mennek buszok. Mindenki autóval jár.

– Akkor te egy igazi hotdog-forradalmár vagy! – kiáltotta 
nevetve Sádi, és hátba verte a barátját.

Röfi erre fájdalmasan felszisszent, elugrott.
Sádi megállt, oldalra fordította a fejét, figyelt. Csak megla-

pogatta kicsit Röfit, ennyire nem lehet érzékeny.
– Ez mi volt? – kérdezte.
– Semmi, menjünk – legyintett Röfi, de Sádi nem mozdult.
Nézte a barátját, a gatyája megint piszkos volt a térdeinél, és 

a dzseki a könyökénél. 
– Na, mondjad gyorsan, mi van! Tegnap is, ma is elcsúsz-

tál… Gyepálnak?
Röfi abbahagyta az evést, elszégyellte magát.
– Van három bunkó – mondta. – A gimiben. Szívatnak.
Sádi odalépett hozzá, a dzseki gallérját összefogta a pulóver-

rel, és ez egészet elhúzta, hogy belásson alá. Röfi lapockáján 
két tenyérnyi vörös folt éktelenkedett, a széleinél már lilult. 
Sádi lélegzete elakadt. 

– Basszus, Röfi! – suttogta.
Röfi gyorsan kihúzta magát Sádi kezéből.
– Tuskók – mondta lehajtott fejjel. – Nem számít.
De Sádi utánanyúlt, hogy figyeljen rá a barátja.
– Röfi, ez nem szívatás. Ez egy bakancs nyoma.
– Szívatnak. Majd megunják.
Sádi a fejét rázta.
– Ha eldugják a radírodat, vagy vizet öntenek a gatyádba, az 
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szívatás. Én is csináltam, velem is megcsinálták, nem téma. De 
ez bakancs. Ez nem játék.

– Azt hiszed, játszom velük?! – kiáltotta Röfi indulatosan. – 
De erősebbek. Hárman vannak. Nincs velük mit tenni.

Sádi egy ideig csípőre tett kézzel állt, nézte a barátját.
– Na, menjünk! – mondta aztán. – És halljam, mi van! Kik 

ezek? Mikor kezdődött?
Elindultak újra az iskola felé. Röfi már nem volt éhes, a hot 

dog maradékát belehajította egy járda melletti kukába.
– Hétfőn találtak meg – kezdte Röfi, de Sádi máris közbe-

szólt.
– És két nappal később már megrugdosnak?
Röfi megrántotta a vállát.
– Zénó meg a két haverja. Tizedikesek. Az egyik szünet-

ben levelet pötyögtettem az iPaden a folyosón, amikor Zénó 
elment mellettem, és odaszólt, hogy ilyen cipője csak egy buzi-
nak lehet. Nem foglalkoztam vele, de visszajött két másikkal.

– Milyen Zénó? Ki ez?
– A vezetéknevét nem tudom. Ismerik a gimiben, nagyszá-

jú, erőszakos, még a nagyobbak is félnek tőle.
– Nagydarab?
Röfi ingatta a fejét. 
– Izmos, de nem sokkal magasabb nálam. A haverjai inkább 

nagyok, főleg az egyik böszme. És irtó buta feje van mind a 
háromnak. Jöttek Zénóval még ugyanabban a szünetben. Pisz-
káltak, hogy dagi meg buzi vagyok.

– Elmenekültél előlük, mi? – kérdezte Sádi.
– Bementem a terembe – mondta Röfi. – Nem ismerek még 

ott senkit, tök egyedül voltam. Otthagytam őket. Aztán az 
ebédnél az egyik elvette a táskámat, letépte a vállamról. Be-
hajította a vécébe. Mérges voltam, utánakiabáltam, de ott volt 
a másik kettő, és azonnal rám jöttek, hogy hogy merem lehü-
lyézni a haverjukat. Nekilöktek a radiátornak. Ez hétfőn volt. 
Tegnap már vártak órák előtt is.
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– Elvették valamidet? Vagy pénzt akartak? – kérdezte Sádi.
– Nem tudom, mit akarnak. De pénzt nem követeltek. A te-

lefonomat háromszor kiverték a kezemből, de azt se lopták el.
Sádi bólogatott.
– És hogy kaptad a rúgást? – kérdezte.
– Véletlenül – legyintett Röfi. – Van egy negyedikes csávó, 

úgy hívják, Nagy Drok. Ért a gépekhez, neki mutattam az ud-
varon, most, suli után az új processzorhűtőket. Kinyomtatott 
lapokon. Ezek meg odajöttek, kivették a kezemből a papíro-
kat, és szétszórták az egészet. Fújt a szél, szanaszét repült a 
prospektus. Próbáltam ellökni mérgemben azt a nagyképű 
főseggfejet, de az egyik mögöttem állt, jól seggbe akart rúgni. 
Csak pont elcsúsztam. Így kaptam a hátamba a bakancsot. Te, 
ezek mindig úgy jönnek, hogy erről is, arról is, körbevesznek, 
nem tudok kitérni se, meg egyáltalán. Meg verekedni se tudok. 
Ráadásul a mostanit meglátta egy tanár. Kérdezte, mi volt, 
mondtam, hogy elejtettem a papírjaimat. De látta, hogy pisz-
kálnak, leszidta őket. Irtó pipák lettek. Azt mondták, holnap 
reggel folytatjuk.

– És az a másik geek nem segített?
– Gyorsan történt az egész – ingatta a fejét Röfi. – De mind-

egy is, a Nagy Drok nem lehet ott mindig. Meg nem is érdekli, 
szerintem.

Akkor értek a Rákos-patak hídjához, Sádi bólogatott, értette 
az egészet, és az egyetlen megoldást is tudta.

– Az az igazság, hogy el lehetett volna kerülni, ha egy ki-
csit okosabban reagálsz először. De most már mindegy. Le kell 
állítanod a heccelést, mert ebből nagy baj is lehet. És ez már 
túlfutott azon, hogy ki lehessen dumálni. Ha nem állítod meg 
őket, megesznek.

Röfi erre teljesen kiakadt.
– Tudtam, hogy ilyesmit mondasz! Nem érted, hogy erőseb-

bek?! És ügyesebbek, és hárman vannak. Én meg soha nem 
verekedtem – kiabálta.
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Sádi próbálta nyugtatni, de Röfi tovább kiabált.
– Félek tőlük. Ez az igazság. Félek, érted?! Dobol a vér a fü-

lemben, remeg a kezem, amikor rám jönnek. Ááááh! Nem va-
gyok veled kisegítve.

De Sádi még csak a hangját sem emelte fel. Megvárta, hogy 
Röfi kiadja magából a feszültséget. Jól ismerte az ilyen helyze-
teket, közelről látta, és nagyon sokszor, milyen az, amikor az 
emberekből előtör a harci ösztön, a késztetés a másik lenyomá-
sára, megalázására, összetörésére. És a dojóban azt is megta-
nulta, hogy ez teljesen természetes része a világunknak. Nem 
kell szeretni, de tudni kell kezelni úgy, olyan magától értetődő-
en, mint minden más hétköznapi dolgot. 

– Az nem félelem – mondta Sádi.
– Dehogynem, érzem. Nem érted, hogy félek tőlük?!
– Értem. És elhiszem, hogy félsz. De amiket mondtál, az 

nem a félelemtől van. Hogy dobol a vér, meg hogy remegsz. 
Ennek semmi köze az érzéseidhez.

– Micsoda?
Sádi most magyarázott, türelmesen, csendesen.
– Ha valaki megtámad, az agyad érzi a vészhelyzetet, és 

azonnal telenyomja a szervezetedet adrenalinnal, egy olyan 
hormonnal, ami segít, hogy gyorsabbak és erősebbek legyenek 
az izmaid. Meg jobban tudj figyelni. Ha megemelkedik az ad-
renalinszinted, akkor pengébb leszel. Csak a te agyadnak még 
nincs rutinja harci helyzetben, nem tudja, pontosan mennyi 
adrenalin kell, és sokkal többet termel az elégnél. Ez egy olyan 
hormon, hogy ha túladagolják, akkor remeg tőle minden iz-
mod, zúg a fejed, és nem tudsz rendesen koncentrálni. Ez nem 
a félelem miatt történik. Ha majd tizedszer kerülsz ilyen hely-
zetbe, nem fognak remegni a lábaid.

Röfi ettől kicsit lenyugodott, de továbbra is elkeseredett 
volt.

– És akkor hagyjam, hogy kilencszer megverjenek? És ha 
már nem dobol a vér a fülemben? Akkor is erősebbek lesznek.
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Sádi elkapta Röfi egyik kezét, és megtapogatta a bicepszét. 
Aztán megvonta a vállát.

– Elfedi egy kis zsír, de van itt elég izom – mondta. – Van 
annyi, amennyi kell. Különben se azon múlik, hogy ki tud na-
gyobbat odacsapni.

Röfi sóhajtott.
– Én semekkorát se tudok. Szerintem eleve hasra esnék, mi-

előtt bármelyiket megütném, el se találnám. És hárman van-
nak. És apukám is mindig azt mondja, hogy az erőszak nem 
megoldás semmire.

Sádi tiltakozott.
– Nem, dehogy! Ez nem ilyen, egyáltalán. Mert az erőszak 

már folyik. Te vagy az áldozata. Majd segítek. A lényeg csak 
annyi, hogy ne te legyél a vérző csibe.

– Csibe? – kérdezte Röfi értetlenül. – Szerinted csirke va-
gyok, vagy mi van?

– Rööööööööfi, áldjon meg a meleg kalács! Nem tudod, mit 
csinálnak egymással a keltetős csibék?

Röfi csak zavartan nézett.
– Kijönnek a keltetőből a naposcsibék. Beteszik őket egy 

nagy hodályba, lámpával melegítenek nekik, tápot és vizet 
kapnak. Cukisághegyek. De ha bármelyik megsérül, akár csak a 
kicsit, és elkezd vérezni, akkor a közelében lévők mind elkezdik 
csipkedni. Reggelre csak egy széttépett húscafat marad belőle. 
A kis cukik kegyetlenül megölik a sérültet. 

Már a Duna Terasz hatalmas, üres, felgazosodott telke előtt 
jártak, és Röfi továbbra sem lelkesedett a tanácsért. Ismerte 
magát.

– Értem én. Meg egyet is értek. Így, elmondva. Szóban. De 
én nem vagyok karatés. Nekem ez nem megy – válaszolta le-
mondóan.

És akkor Sádi hangot váltott, mert érezte, hogy itt a határ.
– Tanítás előtt az utcán is szoktad látni őket? – kérdezte.
– Igen, persze. Mindig ott lógnak a Kosciuszkó utca sarkán. 
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Van ott egy kis tér egy ovális kőgyűrűvel. A gyűrűben négy-öt 
pad áll, ott szoktak menősködni Zénóék.

Sádi bólintott.
– Gondold át! Ha úgy döntesz, hogy ellenállsz, holnap reg-

gel elmegyek a Szilágyi gimihez. Te rakasd ki magad az autóból 
egy sarokkal arrébb. Én már ott leszek a közelben. Legfeljebb 
az első órámat kihagyom. Úgy menj el mellettük, hogy a sze-
mükbe nézel, és ki fognak ugrani eléd. Ez a döntő pillanat. Már 
messziről válaszd ki, melyiket fogod elintézni! Ne a főnök le-
gyen, hanem valamelyik segédje!

– De hát azok nagyobbak – vetette közbe Röfi.
– Ha a főnököt intézed el, azzal megalázod, érleled benne a 

bosszút. A nagyság meg tényleg mindegy. Ez nem sport, nem 
küzdelem. Az van előnyben, aki elsőként mozdul, és pontos. 
Ők már léptek, nincs mit tétovázni. Kiugranak eléd, addigra 
tudod, melyik az embered. Nem rá nézel, de a látóteredben 
benne legyen, és az ő lábát figyeld! Jobblábas vagy?

– Igen.
– Oké. Nem figyelsz arra, amit mondanak, meg se hallod! 

Te csak arra koncentrálsz, hogy annak az egynek a jobb lába 
mikor kerül pontosan rúgástávolságba. Kirobbanóan, teljes 
erőből, pontosan kell megrúgnod a cipőd orrával. Veled szem-
ben fog állni, a combja belső felét kell eltalálnod, a térd fölött 
kábé egy tenyérnyivel. Ennyi. A csonthártya nagyon érzékeny, 
sokkszerűen tud fájni. De nem lehet semmi komolyabb baja 
tőle. Téged onnantól nem nézhetnek áldozatnak. Én meg gyor-
san lerendezem velük, hogy eszükbe se jusson bármi folytatás.

Röfi csak bámult felhúzott szemöldökkel, miközben befor-
dultak a társasházak mögötti kis utcába. Onnan már látszott 
a RUDI épülete.

– Különben az aikidó nem karate – tette hozzá Sádi. – A ka-
rate mozgás és erő. Az aikidó az ellenfél energiáit használja, 
kibillent, eltérít. O-Szenszej mester tanítása szerint az aikidó 
olyan harc, amely óvja az ellenfelet is. Csak lefegyverzi, kifá-
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rasztja, de lehetőleg nem rombolja le. Ha aikidóznál, holnap 
reggel egyszerűen elfeküdne a három zseni a saját lendületé-
től, megrúgni se kéne egyiket sem. Mondjuk – gondolkodott 
el Sádi –, ha aikidóznál, eleve nem is lenne ilyen helyzet. Nem 
jutott volna idáig. Vagy ki tudja.

Ebben maradtak, Röfi bólogatott, hogy majd gondolkodik, 
estig kitalálja, van-e elég bátorsága kiállni magáért. Azt tudta, 
hogy nem árulhatja be Zénóékat se a tanároknál, se a szüleinél, 
mert ha ezzel indul a gimiben, akkor négy évre elvágja magát. 
És valami megoldás kellett.

– Kicsit azért olyan vagy, mint Steven Seagal. Csak szelí-
debb – mondta Röfi. Felnézett Sádira.

De az csak legyintett.
– Én nem szoktam az ellenfelek karját visszafelé kitörni. 

Seagal bácsinak az a specialitása a filmekben, észrevetted? 
Ráfordul egy ütésre, megfogja az ütő kart, kulcsfogással, az-
tán bumm, a könyöknél eltöri visszafelé. O-Szenszej nemigen 
örülne neki, ha ezt látná.

– Nem, tévedtem. Nem vagy szelídebb – mondta Röfi.
Nevettek.
– Na, azért! – morogta Sádi viccelődve. 
Aztán már nem nagyon beszéltek, csak bámészkodtak séta 

közben, meg stírölték az őket megelőző sok kocogó lány fe-
nekét. Ahogy a Duna-parti sétányhoz közeledtek, egyre több 
kocogó húzott el mellettük. Mindegyikük karjából és füléből 
drótok lógtak ki.

– Ezek a csajok mind elemről működnek, vagy mi van? – 
kérdezte Sádi röhögve, amikor már a tizedik bedrótozott koco-
gó feneke távolodott előttük.

– Kardiométer – válaszolta Röfi. – Ellenőrzik vele az edzés 
hatékonyságát, a szívműködést. A fülükbe meg biztos a zene 
megy. Vagy hallgatják a saját szívdobogásukat.

Sádi sóhajtott.
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– Hát… hiába élek Pesten, nagyon vidéki vagyok én az ilyes-
mikhez. És mifelénk a bigék se ennyire formásak.

Ezen megint nevettek, és nem tudták, hogy azon a napon 
akkor nevettek utoljára. Háromnegyed négy múlt, a RUDI 
előtti parkolóból már csak néhány diák szállingózott be az is-
kolába rajtuk kívül. A holmijaikat rutinosan a kosarakba rak-
ták, egyenként átmentek a mágneskapun, és nem sípolt, úgy-
hogy már léptek is volna a szekrényhez, amikor két öltönyös 
férfi termett mellettük. Az egyik vékony arcú volt, alacsony, 
borostás, a másik hatalmas szőke, birkózó alkat.

– Sádinger Ádám? – kérdezte a vékony arcú.
Sádi bólintott.
A vékony arcú igazolványt vett elő a zsebéből.
– Rendőrség. Arra kérem, hogy kövessen! Szeretnénk fel-

tenni néhány kérdést. 
Röfi nagyon berezelt, remegett a keze-lába. Sádi észrevétle-

nül rákacsintott, hogy nyugi, nincs semmi baj. 
Ilyennel se először találkozott. Meg nem is volt mitől félnie, 

nem csinált semmi rosszat.
– Leteszem a kabátomat, és jövök – válaszolta a rendőrnek. 

Odalépett a szekrényéhez, felpattintotta a karperecet a csukló-
jára, a dzsekit meg bedobta a táska mellé.

– Maga menjen a tantermébe! A tudás hatalom! – szólt rá 
Röfire az egyik biztonsági őr.

A szemüveges fiú gyorsan el is iszkolt, de még visszanézett 
Sádira. Aggódott.

– Ne felejtsd, hogy te vagy a hotdog-forradalmár! – kiáltot-
ta Sádi a barátja felé. Aztán biccentett a rendőröknek. – Állok 
rendelkezésükre!
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11. fejezet

Csokigyár a Lipótmezőn

Négy fiatal várakozott a RUDI második emeleti kettes ter-
mében. Márkó egy újságot lapozgatott a hátsó padban, Alma 
Peti már kikészítette a ceruzát, a gémkapcsot meg a radírt, és 
bámulta a sarkot, ahogy rendesen – senki sem tudta, mi tör-
ténik bent a fejében. János és Zuzu elöl sutyorogtak, amikor 
beesett a terembe a falfehér arcú Röfi. Megállt a tanári asztal-
nál, és a két kezével olyan mozdulatot tett, mintha egy dobozt 
tartana maga előtt.

– Letartóztatták Sádit! – kiáltotta.
János és Zuzu egymásra néztek, a mosoly sem olvadt le az 

arcukról.
– Nem halljátok? – kiabált Röfi még kétségbeesettebben. – 

Sádit letartóztatták a rendőrök!
Akkor értették meg Jánosék, hogy Röfi teljesen besokkolt. 

Zuzu odaugrott hozzá, megsimogatta az arcát, nyugtatta.
– Nem tartóztatták le – mondta Zuzu.
– Dehogynem, ott voltam, elvitték – kiabálta Röfi. – Meg-

fogták, és egyszerűen elvitték!
Márkó hangosan, gúnyosan nevetett a hátsó padban, köz-

ben János is Röfi mellé lépett.
– Röfi! Nyugodj le! Nem tartóztatták le. Az nem úgy megy… 

de nincs is miért. Csak kikérdezik. Láttuk a két nyomozót, fél 
órája jöttek, voltak itt a teremben is. Csak kikérdezik, mert el-
tűnt a Magilla Gorilla. Nem történt semmi baj. Reméljük! Te is 
ott voltál, amikor mondtuk tegnap, hogy már akkor a rendőrök 
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keresték. Sejtettük, hogy eljutnak Sádiig. Szóval, nyugi, béke 
van!

Röfi zihálva vette a levegőt, törölgette a szemét a szemüveg 
alatt.

– A francba – mondta lihegve. Engedte ki a gőzt. És ahogy 
ment ki belőle a feszültség, egyre könnyebben beszélt. – Ez na-
gyon durva volt. Dumáltunk, hülyéskedtünk, gyalog jöttünk 
az Árpád hídtól, és egyszer csak ott termett két pacák, az egyik 
akkora, mint egy kétajtós szekrény, és már vitték is. Biztos vol-
tam benne, hogy egyenesen a dutyiban landol.

Márkó ekkor már visítva, vinnyogva nevetett, majd leesett a 
székről. Zuzun látszott, hogy nyeli vissza az indulatát a szépfiú 
tahósága miatt, nagy levegőket vett, a mellei hevesen ringatóz-
tak a pulóver alatt. Megveregette Röfi vállát, majd egy nagyon 
laposat pislantott Jánosra. Egész könnyeden, a válla fölött ve-
tette oda Márkónak.

– Aki egy kis konyakot se bír fingás nélkül, az szerintem ne 
arcoskodjon.

Ez hatott. Márkóban benn szakadt a lenéző nevetés. Elvö-
rösödött, mint a rák, a száját is nyitotta, de a többiek annyira 
nem foglalkoztak vele, hogy nem volt kinek visszavágnia, csak 
főtt a saját levében.

– Nem lesz semmi baj – ismételte János. – Bár jobban örül-
nék neki, ha előkerülne végre az a tökfilkó.

Csengettek. És abban a pillanatban, amint a berregés meg-
állt, nem előbb, nem később, pontosan abban a pillanatban 
megjelent a terem nyitott ajtajában egy alacsony, szemüveges 
ember. Kevés haja volt, de azt akkurátusan ráfésülte a kopaszo-
dásra. Minden vonása jellegtelen volt, minden mozdulata férfi-
atlan, minden gesztusa mesterkélten kimért. Jánosék gyorsan 
a helyükre szaladtak.

A tanár egy zárt mappát és egy tabletet hozott magával, 
mindkettőt letette az asztalra úgy, hogy a mappa oldala ponto-
san párhuzamosan fusson az asztallap élével.
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– Doktor Czezmicze, cézével – mondta a tanár, és biccen-
tett.

– Mekkora hiba volt bezárni a Lipótot – suttogta Zuzu el-
hűlve.

– Parancsol, Tarda? – kérdezte. Még csak ellenséges se tu-
dott lenni. Egyszerűen visszataszító volt ez a megszólalása is.

Zuzunak a szeme se rebbent, csicseregve, kedvesen, udvari-
asan válaszolt.

– Vezető úr, kérem, csak azon gondolkodtam hangosan, 
hogy vajon melyik cét kell zével.

A tanár értetlen grimaszt vágott.
– Természetesen mindkettőt – válaszolta. Zuzu nem hagyta 

tovább gondolkodni, sőt, már azt hitte, győzött is.
– Úh, hát rögtön gondolnom kellett volna… csak én Csez-

miczei Jánosra asszociáltam. Bár az, ugye, csé, és…
– Egy pont mínusz, Tarda – vágta el a tanár a szóáradatot.

Zuzu azonnal elhallgatott.
– Csak hogy legközelebb eszébe jusson: az én órámon a han-

gos gondolkodást mindig jelentkezés előzi meg.
Czezmicze még bosszút állni sem tudott. Magától értető-

dően ilyen, nem okozott neki örömet a győzelem, valószínűleg 
semmi más sem. Zuzu karperece becsipogta a büntetést.

– Nem kérem a vezető urazást! Doktor Czezmicze, így szó-
lítanak. Ez a nevem. Gazdálkodási ismeretek. Ez a tantárgy. 
Most pedig kapcsolják be a tanulmányi munkához kapott 
hordozható számítógépüket, és nyissanak a Word szövegszer-
kesztőben egy új lapot, az Excell táblázatkezelőben pedig egy 
új munkafüzetet!

Némán felnyitották a gépeket. Csak Röfi bámult tátott száj-
jal erre a valahonnan idepottyantott ufóra. Nem hitte, nem le-
hetett elhinni, amit látott, amit hallott. Ráadásul doktor Czez-
micze piszkosszürke munkaköpenyt viselt az öltönyön. Nem 
valami retro-divat darabot, hanem konkrétan olyat, mint amit 
a tévében szoktak mutatni, régi riportfilmekben, hogy 1985-
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ben a Skála Metróban a háztartási kisgép osztályon miben dol-
goztak az eladó nénik.

– Valami nem világos? – kérdezte doktor Czezmicze a tátott 
szájú diáktól.

– Minden világos – válaszolta Röfi. – Nyitom a tanulmányi 
munkához kapott hordozható számítógépet.

Egy pillanat múlva már a fehér táblánál állt a tanár, a kezé-
be vette a fekete markert, és akkurátusan, kimért mozdulattal 
lehúzta a kupakját.

– Figyelnek! – szólt hátra.
Aztán írni kezdett a táblára nagyon szép betűkkel, és köz-

ben hangosan is mondta pontosan ugyanazt, amit írt.
– Van egy csokigyár Bergengóciában. Bergengóciában kraj-

cár a pénznem. Khm, váltópénz nincs – fordult hátra. Amitől 
Jánost konkrétan kiverte a víz. Ugyanis egyértelmű volt, hogy 
a tanár ezt viccesnek gondolta. – A csokigyár egyféle csokisze-
letet termel. A csokinak a bolti ára darabonként két krajcár, a 
csokigyár bevétele ebből 1,65 krajcár, ugye, szintén darabon-
ként. A csokit értékesítő kereskedők mindig hónap végén szá-
molnak el azzal, hogy abban a hónapban mennyi csokit vettek 
a gyártól. És mindig két hónap késéssel fizetik ki az elszámolt 
csokik árát. Eddig egyszerű, most figyeljenek nagyon! A kakaót 
a gyár nem tudja tárolni, ezért egyszerre csak annyi kakaót ve-
het, amiből egy napon belül csokit gyárt. Száz csoki gyártá-
sához tíz kiló kakaó szükséges. Ha a gyár tíz kiló kakaót vesz 
egyszerre, akkor a kakaó drágább, ilyenkor egy darab csoki elő-
állítása egy krajcárba kerül. Ha egyszerre húsz kiló kakaót vesz 
a gyár, akkor olcsóbb, ilyenkor egy darab csoki előállítása 0,75 
krajcárba kerül. Más mennyiséget nem vehet a gyár. A csoki-
kat két hónapig lehet raktárban tárolni, utána megromlanak. 
Ha boltba kerültek, ott már nem romlanak meg. Minden egyes 
csokidarab raktározása havonta pontosan 0,25 krajcárjába ke-
rül a gyárnak. Figyelem, ez pluszköltség! És az utolsó informá-
ció. Bergengóciában havonta összesen kétszáz csokit lehet el-
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adni. De legfeljebb két egymást követő hónapban lehet ennyit 
eladni. Ha két egymást követő hónapban kétszáz csokit a bol-
tokba küldött a gyár, akkor az azt követő hónapban már csak 
száz csokit tudnak eladni. Bergengócia egy nagyon stabil piac, 
mert vagy száz csokit vesznek egy hónapban, vagy kétszázat. 
Harmadik lehetőség nincs. A kereskedőknek egy-egy hónap-
ban csak annyi csokit lehet adni, amennyit abban a hónapban 
eladnak. Többet nem. Kész!

Doktor Czezmicze visszahelyezte a kupakot a markerre, le-
tette az íróeszközt a tábla aljánál lévő kis tartóvályúba, és meg-
fordult.

– Minden szükséges információt látnak a táblán. Készítse-
nek egy táblázatot. A táblázat oszlopai az év hónapjai legye-
nek, vagyis összesen tizenkettő. A táblázat sorai a következők 
legyenek: 1. gyártott csokimennyiség, darabban kifejezve, 
2. a gyártás költségei, krajcárban kifejezve, 3. a raktározás 
pluszköltsége, krajcárban kifejezve, 4. a csoki értékesítésé-
nek bevétele, 5. a csokigyártás üzemi eredménye. Az üzemi 
eredmény itt a bevétel mínusz összes kiadást jelenti. A bevé-
teleket csak abban a hónapban vehetik számításba, amikor a 
kereskedők kifizetik. És táblázaton kívül csinálnak egy éves 
összesítőt, amelyben számot adnak arról, hogy az éves cso-
kigyártásuk mennyi költséggel, mennyi bevétellel működött, 
a kettő különbségéből pedig kiszámolják a nyereséget. No, ké-
rem! A feladat az, hogy a táblázat kitöltésével tervezzenek egy 
éves működést a gyár számára. A működés mindenben feleljen 
meg a táblára írt feltételeknek, miközben a lehető legnagyobb 
nyereséget termelje! Töltögessék, próbálják, gondolkodjanak! 
Pontosan húsz percük van a feladatra, ez idő alatt akárhány-
szor újra kitölthetik. Aki a leggazdaságosabb évet tervezi meg, 
az plusz három pontot kap. Aki a leggazdaságtalanabbat, az 
mínusz egy ponttal jár. Akinek hiányos vagy hibás a táblázata 
az idő leteltével, annak mínusz öt pont a büntetése. Nem kérek 
kérdéseket, hiszen maguk állítólag zsenik. És különben is túl 
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könnyű a feladat. Hiszen nem kell adót elszámolniuk a nyere-
ségből. – Itt doktor Czezmicze hangosan, de vidámság nélkül 
felnevetett. Attól a nevetéstől egy kisiskolás biztosan bepisilt 
volna. – Indítom az órát. Most. Jó munkát!

A táblán megjelent a világító visszaszámláló. Eltelt pár perc, 
aztán a növendékek mind számokat pakoltak a táblázatokba, 
számoltak, nézték a táblán a feltételeket, újra számokat rak-
tak, újra számoltak, újra ellenőriztek. Csak Zuzu ült egy da-
rabig mozdulatlanul. Forrt benne a méreg, a megvetés, az el-
mondhatatlan ellenkezés. Hogy ez nem tanítás, így nem lehet, 
hát mit képzel ez a beképzelt, ápolatlan… nem is talált rá szót, 
hogy micsoda. Egyszer csak összeakadt a tekintete Röfivel, aki 
erre a nagyon nagy koncentrálásból azonnal átváltott szeretet-
teljesen biztató mosolyra. Zuzu rákacsintott a szemüveges fiú-
ra, aztán nekifeküdt ő is táblázatot meg csokit gyártani. 

– Nagy adag nyugtató, az kéne neked, nem kakaó! – mo-
tyogta. Erre doktor Czezmicze rögtön morogni kezdett. – Meg 
egy szájkosaras kényszerzubbony – tette hozzá Zuzu még hal-
kabban.

Röfi öt perc múlva jelentkezett, hogy a feladat hibás, vagy 
legalábbis nem egyértelmű, mert a leggazdaságosabb év há-
romféle stratégiával produkálható, pontosan ugyanolyan tel-
jesítmény mellett. A többiek még azon gondolkodtak, melyik 
rubrikába pontosan milyen számokat is kell írniuk.
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12. fejezet

Mint Rottenbiller

A Különleges Tehetségek Ernest Rutherford Intézete hato-
dik emeletén délután négy óra előtt kettő perccel becsukódott 
egy nagy tárgyalóterem Direction (E.P.I.C.) feliratú ajtaja. Be-
lülről csukták be. A teremben három személy volt jelen: egy 
alacsony, vékony arcú, borostás nyomozó, aki szögletes szem-
üveget viselt, egy magas, széles vállú, szőke nyomozó, aki 
olyan volt, mint Erik, a viking vezér lehetett fiatalkorában – és 
Sádinger Ádám tanuló.

Ovális tárgyalóasztal állt a terem közepén, legalább húsz 
székkel, a négyzet alapú helyiség szokatlanul nagy méretű 
volt, a falak mellett két sorban mindenhol további székek, a 
mennyezetbe süllyesztett lámpatestekből hideg, kékes fehér 
fény sugárzott az asztalra. Az ablaktalan tárgyaló faborítású 
falaiból több helyen szerelvénycsonkok lógtak ki.

Sádit leültették az egyik székre az asztal mellett. A vékony 
arcú is maga alá húzott egyet, Sádi mellé ült, a viking állva ma-
radt.

– Kérdéseket teszünk fel, maga válaszol. Érti? – kérdezte 
nyugodtan a nyomozó.

– Értem.
Sádi nem nézett a rendőrökre, a termet figyelte, hátha meg-

lát valamit, ami még jól jöhet. A direction igazgatást jelent, ezt 
Sádi is tudta, a betűszót nem ismerte fel.

– Neve? – kezdte a nyomozó.
– Ez kihallgatás?
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– Ez a neve? Hogy kihallgatás?
– A nevemet tudják, azon szólítottak. Ez kihallgatás?
A nyomozó lejjebb hajtotta a fejét, a szögletes szemüvege 

fölött nézett Sádira.
– Vegye úgy, mintha az lenne! És válaszoljon a kérdésekre! 

Neve?
Sádi a falból kilógó csonkokat figyelte. Az egyik falon fehér, 

beépített tábla állt, a széléről nem törölték le rendesen, amit 
korábban odaírtak, de a szótöredékeket se tudta kibetűzni, túl 
kevés maradt belőlük.

– Ha kihallgatás, akkor szeretném, ha bent lenne az osz-
tályfőnököm is! – bólintott Sádi. Most a vékony arcú szemébe 
nézett.

A viking megragadta a vállát. Erősen fogta, szorította, a fáj-
dalom határáig, de nem jobban. 

– Figyelsz, válaszolsz! Nem pofázol vissza! – mondta.
Sádi felnézett rá. Nem kihívóan, inkább érdeklődve. Arra 

gondolt, hogy hiába ekkora darab ez a viking, ki tudná törni 
a kezét. Fordítva kitörni. Mint Steven Seagal. Tudná, hogyan 
kell. O-Szenszej nem örülne neki. A viking elengedte.

– Nem csináltam semmit. Tizenöt éves vagyok, nem hall-
gathatnak így ki – mondta a vékony arcúnak.

Az továbbra is a szemüvege fölött nézett rá. Várt egy kicsit, 
aztán biccentett.

– Ez esetben a XIII. kerületi rendőrkapitányságon folytat-
juk. Az iskola dolgozói nem lehetnek jelen a kihallgatásán, de a 
gyámját értesítjük, és megvárjuk, amíg megérkezik.

Sádi felszisszent. Csettintett a nyelvével.
– Oké, meggyőzött. Válaszolok. De… nem kéne rögzíteni a 

beszélgetést?
A mellette ülő nyomozó a szemével intett nemet.
– Nincs rá szükség.
– Én ebben nem vagyok olyan biztos – fordította körbe a 

fejét Sádi. Aztán gyorsan folytatta, hogy a rendőröknek ne jus-
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son eszükbe tovább gondolkodni a dolgon. – A nevem Sádinger 
Ádám.

Elkezdődött a kihallgatás, amit kölcsönösen megegyezve 
nem tekintettek kihallgatásnak.

– Anyja neve?
– Gúti Rozália.
– Született?
– 1999. augusztus 10., Budapest. Lakhelyem: Illatos út 23.
– Mondjon el mindent, amit tud Turczi Jenőről!
Sádi nagyot pislogott.
– Hogy mi?! Ki az?
A nyomozó benyúlt a zakója belső zsebébe, egy fényképet 

vett elő, az asztalra tette.
– Áh, a Magilla! – bólogatott Sádi. – Nem ismerem.
– Nem találkozott vele soha? Egy iskolába járnak.
Sádi feltette a kezeit az asztalra.
– Harmadik napja járunk egy iskolába. Tudom, hogy az első 

nap végén eltűnt. De nem ismerem.
– Honnan tudja, hogy eltűnt?
– Beszélik.
– Kik beszélik?
– A diákok.
– Mondjon nevet! Kitől hallotta?
Sádi ingatta a fejét.
– Nem emlékszem. Az ő nevét se tudtam – mutatott a fo-

tóra.
– Beszélt Turczi Jenővel egyszer is? Látta? Összetalálkoztak?
– A srác rohangált az aulában a tanévnyitó előtt. Fellökte a 

barátomat. Rászóltam, hogy ezt ne. Erre támadólag lépett fel.
A nyomozó megmozdította a fejét.
– Támadólag lépett fel – ismételte. – Az mit jelent?
– Támadólag lépett fel – ismételte Sádi. – Trágár szavakat 

kiabált, fenyegetőzött.
– Megütötte magát?
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Sádi nyelt egyet, mielőtt válaszolt. Úgy döntött, nem adja 
ennyire könnyen. Nem tudta, nem értette, mire megy ki a be-
szélgetés, de próbálta tartani a távolságot. Sokszor kérdezték 
már ki rendőrök, beszélte a nyelvüket.

– Csak egy kis kakaskodás volt – legyintett Sádi.
– Megütötte magát? – kérdezte újra, most nyomatékosab-

ban a nyomozó.
Sádi belenézett a szemébe. Tehát tudják. Akkor ezért az állá-

sért nincs értelme tovább küzdeni. Tovább kell lépni. Sóhajtott 
egyet, már nyitotta a száját, amikor meghallott valamit, rög-
tön utána pedig kopogtak.

A biztonsági szolgálat egyik egyenruhása lépett be a terem-
be. Egy nő. Tabletet tartott a kezében. Odavitte a gépet az asz-
talhoz, a vékony arcú kezébe adta, majd szó nélkül kiment.

A nyomozó nyomogatott valamit a tableten, figyelt. Úgy 
tartotta, hogy Sádi ne lásson rá a képernyőre. Megint nyomo-
gatott valamit, megint figyelt, Sádi ugyanazokat a fényválto-
zásokat látta kiszűrődni a gép szélén, mint az előbb. Vagyis 
valamit újranézett a rendőr. Megmutatta a vikingnek is. Sádi 
egyikük ábrázatáról sem tudott leolvasni semmit.

A vékony arcú, szemüveges nyomozó most először elbizony-
talanodott. Várt kicsit, megsimogatta a homlokát. Gondolko-
dott. Azután letette Sádi elé a kütyüt, és megérintette a képer-
nyőt egy helyen.

Az aula egyik biztonsági kamerájának felvételét hozták be 
a rendőröknek. Amint a rendőr a Play mezőre koppintott, 
egy rövid videó indult. Jó nagy kavarodás a képen, diákok ör-
vénylenek a márványkövezeten, Sádi látta magukat közeledni. 
Aztán egyszer csak feltűnik Magilla, kerget valakit, nagyon 
rohan, alig tudja Sádit kikerülni. Röfit fellöki. Majd az össze-
szólalkozás, Magilla közelebb lép. Még két másodperc. Ezt kö-
vetően Magilla fenyegető mozdulatot tesz, Sádi hátrébb lép, és 
már ott van Zuzu. A felvételen a támadó nem üti meg Sádit. 
Amikor Magilla fenyegetően integetve távozik, a videó megáll. 
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Sádi pislogott nagyokat, de igyekezett rendezetten tartani 
az arcát. Hangja nem volt a videónak.

– Nekünk több diák azt mondta, hogy az eltűnt Turczi Jenő 
megütötte magát.

– Csak egy kis kakaskodás volt – mondta Sádi. Próbált ma-
gabiztos hangon beszélni, leplezni a nyugtalanságát.

– Tehát a diáktársai rosszul látták – bólintott a nyomozó.
– Nem tudom, mit láttak.
A nyomozó feljebb ült a széken. A szemüvegét is feljebb tol-

ta, már nem fölötte nézett át. Sádi gyorsan körbepillantott a 
teremben, de csak úgy, hogy ne legyen feltűnő.

– Jó. És máskor természetesen nem találkozott Turczi Je-
nővel… – mondta a rendőr bólogatva.

Itt Sádi megint gondolkodott egy másodpercig, mielőtt vá-
laszolt. Nem tudta, mi a helyes döntés, kénytelen volt az ösz-
töneire hagyatkozni.

– Találkoztam. Még egyszer. Tanítás után.
A két rendőr egymásra nézett.
– Hol?
– Az iskola előtt, a Duna-parton. Ott ültem, sötét volt, egy-

szer csak mögém lépett.
– És maga mit csinált a parton?
Sádi széttárta a kezét.
– A csoporttársaimmal beszélgettünk kicsit. Aztán leültem 

a kövezésre. Fáradt voltam, pihentem kicsit. Mag… Turczi Jenő 
odajött, fenyegetőzött. De utána elment. Nem verekedtünk.

– Nem verekedtek.
– Nem verekedtünk – ismételte Sádi.
– És maga nélkül ment el.
– Elment.
– Nem mondta, hogy hová?
Sádi némán intett a fejével, hogy nem.
A rendőr várt kicsit, közelebb húzta magához a tabletet, 

még egyszer megnézte a felvételt.
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Akkor a viking szólalt meg.
– A sérüléseket a kezén… hol szerezte?
Sádi a jobb tenyerével végigsimított a bal öklét.
– Aikidóedzés. Oda mentem a Duna-partról.
A rendőrök megint egymásra néztek.
– Sportoló? – kérdezte a szemüveges.
Ennek Sádi nem örült annyira.
– Élsportoló – válaszolta beletörődve. Gondolta, úgyis meg-

tudják.
– Az mit jelent?
– Európa-bajnok aikidómester vagyok – mondta Sádi.
– Aikidómester – ismételte a viking mély torokhangon.
Sádi megrántotta a vállát.
– Így mondják hivatalosan. A bajnoki cím miatt. Természe-

tesen tanítvány vagyok, tanulni járok az óbudai dojóba. Test-
edzés, semmi más.

A nyomozó bólogatott.
– Értem.
– Szerintem nem. Nem bántottam Turczi Jenőt. Nem tudok 

róla semmi többet. És semmi közöm az eltűnéséhez.
Most a nyomozó nézett másfelé.
– Egy percig sem gondoltuk, hogy bántotta.
Sádi megrázta a fejét, itt nem tudta követni.
– Az igazgatóhelyettes azt mondta – folytatta a nyomozó –, 

hogy ez egy délutáni iskola. Nagyon tehetséges fiatalok fejlesz-
tésével foglalkoznak.

Sádi várt, továbbra sem értette.
– Maga miben tehetséges? Az aikidóban?
– Nem tudom.
– Nem tudja?
– Nem mondták. Mármint, senkinek se mondták meg.
Megint egy kis csend lett.
– Volt egy felvételi a nyáron – mondta Sádi. – Aztán küldtek 

egy levelet, hogy felvettek. De nem mondták meg, mi alapján 
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válogattak be. A többiek sem tudják. A mi csoportunkban leg-
alábbis nem.

A nyomozó felhúzta a szemöldökét.
– De ha nem tudja, miben jó, akkor mit tanul itt? Miben 

fejlesztik? Milyen órákra jár?
– Művtöri, matek, magyar… a szokásos.
Felállt a vékony arcú is. Visszatette a fényképet a zakózseb-

be, a tabletet a hóna alá csapta.
– Ez a hely egyáltalán nem hasonlít iskolára – mondta a nyo-

mozó. – Biztonsági őrök, mágneskapuk, záródó ajtók… inkább 
olyan, mint egy ipari bázis. Csak itt okos embereket termelnek.

Sádi erre nem tudott mit mondani, csak nézett, várt.
– Szeret ide járni?
– Minden a legnagyobb rendben – bólogatott Sádi.
Látszott, hogy ezzel vége. De még nem szóltak, hogy mehet, 

úgyhogy Sádi nem mozdult.
– Gondolom, visszatalál az osztályához – intett a nyomozó. 

– Lehet, hogy fogjuk még keresni.
Sádi felállt, biccentve köszönt, külön mindkettőnek.
– Új iskola, még nem ismeri senki – mondta a nyomozó el-

gondolkodva. – Dolgozzanak csak, és majd ismertté válik, fel-
emelkedik!

Sádi már az ajtó felé tartott, de erre megtorpant, visszafor-
dult.

– Felemelkedik – ismételte. – Mint Rottenbiller.
A rendőr szeme megvillant, egymásra néztek Sádival, és a 

fiú gyorsan kilépett a teremből. Világos volt a nyomozó tekin-
tetéből, hogy értette a jelzést. A rendőrnyelvben a lefülelt bű-
nözőkre szokták mondani, hogy bebukott, mint Rottenbiller. 
Rottenbiller bebukik, soha nem felemelkedik. Ennél egyértel-
műbben most nem tudott Sádi üzenni, anélkül, hogy az őket 
lehallgatók előtt leleplezte volna magát.

A hatodikon volt. Nem járt senki a kivilágított folyosón, de 
Sádi biztosan tudta, hogy itt is figyelik, úgyhogy nem mert par-
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tizánkodni. Elindult az egyik irányba, hogy lépcsőlejárót vagy 
liftet keressen. Egyforma ajtók mellett haladt el, mindegyiken 
egy-egy angol nyelvű felirat, Developing, Human Relations, 
Financial Management, a feliratok alatt a legtöbb ajtón nevek 
is. Már majdnem elért a végéig, amikor meghallotta, hogy az 
egyik kinyílik mögötte. Sádi megfordult. Lassan nyílt, belátott 
az ajtó mögé. Jó nagy, félhomályos terem volt, odabent sok 
sürgő-forgó ember, rengeteg képernyő, úgy nézett ki, mint a 
tévéhíradók news roomja, amit a CNN-en látott. A nyitott aj-
tón egy férfi lépett ki. Egy nagyon kövér férfi.

Fabio vezető volt.
– Mit keres itt? – kérdezte a tanár szigorúan.
Sádi egy pillanatig még Fabio mögé nézett, aztán gyorsan 

lehajtotta a fejét.
– A termünkbe megyek. A lejáratot keresem – válaszolta.
Fabio behúzta az ajtót maga mögött.
– A folyosó másik végén – mondta halkan, de ugyanolyan 

szigorúan. És megvárta, amíg Sádi megtalálja a lépcsőt, majd 
elindul lefelé.
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13. fejezet

Sicambriában

Magilla még azon a napon előkerült. Órák után együtt indul-
tak ki az iskolából, ezúttal még Márkó se hagyta ott őket. Alma 
Peti tempójához igazodtak mindannyian, szép lassan lépegettek 
lefelé a márványlépcsőn, amikor egyszer csak meglátták, hogy 
az aulában valami csődület van. Nem tudtak gyorsítani, de arra-
felé kanyarodtak, és ahogy közelebb értek, meglátták Magillát, 
amint négy-öt másik körbefogja, tapogatják, faggatni próbálják. 
A fiú nem válaszolt senkinek, nem is szólt semmit, csak topo-
gott lassan, bizonytalanul. Nézte a körülötte hadonászókat, az 
aulát is körbe, mint aki nem tudja, hol van. Teljesen zavaros volt 
a tekintete. A nyakán és a ruháján piszokfoltok látszottak.

– Ez durván betépett – kiabálta valaki, a többiek húgattak.
Sádi csak egy pillanatra akart megállni, miután felismerte 

Magillát. Nem érdekelte ez a tahó, csak annak örült, hogy leg-
alább ezzel nem őt fogják gyanúsítani tovább. Morgott is vala-
mit, mutatta, hogy menjenek, de Zuzu azonnal nemet intett, 
közelebb sietett, a többi gyerek kézerdőjén keresztül figyelte 
Magilla arcát, viselkedését.

– Sádi, Márkó, segítsetek! – kiáltotta a társainak, de Sádinak 
esze ágában se volt közelebb menni. Márkó is csak röhögött.

– Most! – kiabálta Zuzu parancsolón.
Odamentek, Zuzu gyorsan belesúgta Sádi fülébe, hogy egy 

percre vigyék távolabb a többieket, mielőtt megérkeznek a ta-
nárok.

Sádi nem értette.
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– Ez ketamin – súgta Zuzu.
– Mi?!
– Tiltott gyógyszer. Magatehetetlenné teszi az embert. Ilyet 

szoktak a lányok italába keverni, mielőtt megerőszakolják 
őket. Ébren marad, de magatehetetlen, és megszűnnek az ér-
zelmei. Magillát bedrogozták. Attól csorog a nyála. És folyton 
nyel, látod? A ketamin ingerli a gégét. Vigyétek kicsit arrébb 
a többieket, hogy egy mondatot tudjak vele beszélni. Ha van 
valami emléke, azt most nem tudja visszatartani.

– Minek, ha úgyis ennyire be van pistulva?! – méltatlanko-
dott Sádi. Nem akart közelebb menni, nehogy megint vereke-
dés legyen.

– Gyerünk! – kiáltotta Zuzu.
Akkor Sádi és Márkó kelletlenül arrébb tessékelték kicsit a 

hadonászókat.
– Na, menjetek már távolabb, így nem kap levegőt – mondta 

Sádi hangosan.
Márkó is segített. Széttárt karokkal terelték messzebb a diá-

kokat, és Sádi meglátta, hogy a lépcsőn már rohan le két na-
gyon magas, kék öltönyös férfi.

– Siess, itt vannak! – szólt hátra Sádi Zuzunak.
A teljesen zavart Magilla imbolygó fejjel nézett jobbra. Zuzu 

megfogta az arcát, belenézett a szemébe.
– Jenő, egy szót mondj! Ami először eszedbe jut. Mi jut 

eszedbe először?
Zuzu hátrafordult, öt lépésre voltak a feléjük rohanók.
– Nézz rám! Mondj egy egy szót.
Magilla imbolygott, a karjait is bizonytalanul mozgatta.
– Sicambriában… – mondta alig hallhatóan, és a következő 

pillanatban odaértek az öltönyösök. Nem tanárok, nem is biz-
tonságiak. Mind a kettő magasabb volt, mint két méter. Szög-
letes, idegen arcú, hideg tekintetű férfiak. Zuzut egyszerűen 
ellökték, meg se próbáltak finomkodni, és nem látszott a sze-
mükben semmilyen emberi érzelem.
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Közrefogták Magillát, felemelték, mint egy rongybabát, pe-
dig nem lehetett könnyű a fiú.

– A tanításnak vége, hagyják el az intézet területét – mond-
ta az egyik. Furcsa, idegen akcentussal beszélt. Aztán jöttek az 
egyenruhások, és mindenkit tereltek kifelé. Alma Petit lökdös-
ték is, mert nem tudott eléggé gyorsan haladni, Sádinak úgy 
kellett rájuk szólni, hogy ne legyenek már ennyire türelmetle-
nek, Alma Petinek ez a maximális tempója.

– Auditorok – mondta Alma Peti Jánosnak, amikor az mellé 
sodródott.

– A két óriás? – kérdezte János.
– Auditorok – ismételte Alma Peti.
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14. fejezet

Óm jelűek Ordoszból

Nem széledtek szét azonnal, lesétáltak a Duna mellé mind 
a hatan, egészen a kövezésig. János mutatta, hogy a táskákat 
pakolják egymásra, két nagy kődarab közé. A víz nem ért el a 
táskákig, de nagyon közel, nagyon hangosan csobogott mel-
lettük a folyó, bármilyen lehallgató volt is benne, a hullámzó 
folyó minden más hangot elnyomott. Hátrébb húzódtak kicsit, 
de nem mentek fel a füves sétány szintjére. Lekucorodtak, ösz-
szehúzták magukat, mint a felborzolt tollú verebek – a Duná-
ról dermesztő szél fújt. Sötét volt, a meredek part alá a sétány 
világítása sem szűrődött be, csak a túlparti házsorok fényei 
táncoltak a hullámokon.

– Hát, legalább él ez a tapló – mondta János. – Nem mintha 
nagyon sajnálnám, de így egy gonddal mégis kevesebb.

– Ennyire benarkózott? – kérdezte Röfi tűnődve. Egyszer 
látott egy meglőtt gorillát a Youtube-on. Az orvvadászat még 
manapság is folyik a ruandai hegyekben. Annak a gorillának 
volt ennyire homályos, öntudatlan tekintete. Folyt a vér a fü-
léből, valami belső sérülése lehetett. A természetvédők vették 
videóra, elrettentésül.

– Ezt nem önszántából adta be magának. Ismerem, láttam 
már ilyet, anyához egy időben rendszeresen jártak lányok, 
akiknek ketamint adtak. Senki nem lövi be magának, mert 
nem ad semmilyen jó érzést, kábulatot. Csak növénnyé tesz 
egy időre. Olyanná válsz tőle, mint Magilla is. Különben ez egy 
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fájdalomcsillapító, a kutyáknál még ma is használják. Embe-
reknek adni szigorúan tilos.

– Mondott valami értelmeset? – kérdezte János.
– A növények nem képesek hazudni, se gondolkodni. Ha 

tud, válaszol. Gondoltam, elmondhatna valamit, amiből kide-
rül, hol volt. De csak annyit nyögött, hogy Sicambria, aztán 
már ott is voltak az óriások.

– Sicambria… – ismételte Sádi.
– Egész pontosan: Sicambriában. Azt mondta, hogy Si-

cambriában – bólintott Zuzu. Közelebb húzta magához a mel-
lette ülő Röfit, és belekarolt, mert fázott.

– Olyan, mint egy város neve – mondta Sádi.
– Város, ország, valami terület. Biztos, hogy az – mondta 

János. – Röfi, mit mondasz, hol lehet?
De Röfi jelezte, hogy fogalma sincs.
– Többiek?
Senki nem válaszolt.
– Na, ennek utánanézünk. Latinos hangzása van. Biztos 

nem ott járt, mert a környéken nincs ilyen nevű hely. De van 
valami Sicambriában. Vagy oda kell menni. Nem véletlenül épp 
ezt mondta.

Röfi intett, hogy szólna.
– Értem mindjárt itt vannak apukámék, ne haragudjatok!
– Jó, persze, csak azt várd még meg, amiért idehívtalak ben-

neteket! Rövidítve mondom. Utánanéztem Anyahitának. Nem 
az igazgatónak, hanem az ősanyának. A helyzet a következő. 
Pontosan Krisztus előtt 4040-ben valahol Kínában, ami akkor 
még nem Kína volt, huszonnégy nomád törzs létrehozott egy 
törzsszövetséget. A hun törzsszövetséget. Megállapodtak egy-
mással, hogy közös a sorsuk, megállapították, hogy közösek a 
gyökereik. A helyet Ordosznak hívták. Mind a huszonnégyet 
nem jegyeztem meg, de ott voltak a magyarok, a türkök, a 
jászok, a lettek, a kabarok, manysik, az úzok, a tatárok meg 
még egy csomó hasonló. Őket együtt hívják hunoknak. Ezek 
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a hunok a következő évezredekben szétszéledtek Ázsiában és 
Európában, meghódították a területeket, ahol legeltettek. De 
kiindulópontnak megtartották Ordoszt is. Mert abban is meg-
állapodtak, hogy a közös múltjukról és hagyományaikról szóló 
tudást, ami valami miatt titkos dolog, meg kell őrizni. Ordosz-
ban létrehoztak egy iskolafélét, amit beavatóközpontnak ne-
veztek. Odahurcolták az általuk ismert világ minden részéről 
az olyan embereket, akikben felismerték, hogy kiválasztottak 
a titkos tudás megértésére és továbbadására. Tesztelték az 
embereket a leigázott területeken. Megkeresték az óm jelű ki-
választottakat, és elvitték őket Ordoszba, ahol megtanították 
őket a titkos tudásra. Amikor már megtanulták, beavatottak, 
rovósámánok lettek. Azért rovók, mert ezek írtak is. Leírták a 
hun törzsszövetség teljes történetét, a világról való rejtett tu-
dásukat is. És mindig továbbadták a tudást az újabb generációs 
óm jelűeknek. Akiknek különben kéken világított a homlokuk, 
de lehet, hogy ez csak egy metafora. Szóval, az avar, a székely, 
a finn, az ujgur, ezek valójában mind hunok. A magyarok is 
hunok. És most figyeljetek! Ezek a törzsek valójában nem Or-
doszban találkoztak először. A titkos tudás egy része éppen az, 
hogy ők mind, vagyis, ugye, mi mind ugyanarról a helyről szár-
mazunk, egy Ataisz nevű szigetről, ami a Csendes-óceánban 
volt valahol, de Krisztus előtt hatezer évvel elsüllyedt. Mind 
ott éltek az őseink, békében, összesen három törvényük volt, 
nem kellett több. Ezen a szigeten ugyanis a legfőbb jóságosság 
és bölcsesség, egy több ezer évig élő ősanya uralkodott. Nem 
volt isten, de ő tanította meg az ősnépünket, hogyan kell jól 
szeretni az egy Istent. Ez az ősanya volt Anyahita. Akinek a 
leszármazottja az összes próféta, beleértve Jézust is. Van róla 
egy csomó történet. És többek között ezeket a történeteket 
adták tovább egymásnak a beavatóközpontban kiképzett rovó-
sámánok. Kábé ez a sztori.

Röfi elkezdett mocorogni. Óvatosan kihúzta a karját Zuzu 
öleléséből.
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– Apukám SMS-t küldött, indulnom kell, bocsánat.
– És ezekről miért nem tanultunk töriórán? – kérdezte Sádi.
– Azért, mert hatalmas baromság az egész, te észlény! – 

mondta Márkó fölényesen. – Magyar Jézus meg őshaza a 
Csendes-óceánon. Na, persze!

János bólogatott.
– Tele van súlyos ostobaságokkal a történet. De a dolog 

azért cifrább, bonyolultabb. Vannak, akik úgy tekintenek az 
Anyahitával kezdődő őstörténetünkre, hogy ez a mi valódi tör-
ténelmünk. Csak eddig nem volt róla tudomásunk, hogy az.

– Tényleg hülyeség – morogta Sádi. – Mindenről mindent le-
het tudni. Azt is, hogy mit vacsorázott utoljára a Neander-völ-
gyi ősember, meg azt is, hogy mikor fog felrobbanni egy csillag 
tőlünk tízmilliárd fényévre. Miért pont ez maradt volna titok?

– Gondolom, azért, mert eltitkolták – mondta Röfi. Már állt, 
összeszedelőzködött. – Anyahitáról tudtam. Ezt a nagy ősregét 
nem ismertem eddig, de azt simán megmondom, hogy akik 
hisznek benne, szerintük miért maradt titok a nagy titok. Elég 
hozzá a hivatalos történelem. Szent István királyunk elhagyta 
a régi hitét, és megkeresztelkedett. Tudjuk, hogy attól kezdve 
üldözött mindent, ami ősmagyar. Tilos volt emlékezni. Aki a 
régi dalokat énekelte, azt megverette. Aki ősi szertartásokon 
vett részt, annak levágatta a kezét. A régi hagyományokat is-
merő sámánokat megölette. Ez valóban így volt. Ezért maradt 
csak olyan kevés ősi népdalunk. Mert tilos volt, és aztán elfe-
lejtették. Na, sziasztok!

Lehajolt még Zuzuhoz, és a kezébe nyomott valamit, majd 
rácsukta arra a valamire a lány ujjait.

– Mi ez? – kérdezte a vörös hajú lány csodálkozva.
– Mondtad, hogy nincs tau kereszted – válaszolta Röfi, és 

rögtön elpirult, de ez a sötétben nem látszott. – Most már van.
Indult is volna, de Zuzu elkapta a karját. Kinyitotta a tenye-

rét. Egy bőrnyaklánc feküdt benne, rajta a T alakú medál.
– Felkötöd? – kérdezte Zuzu.
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Röfi kezébe adta a nyakláncot, aztán lejjebb húzta a dzsekije 
gallérját, és kicsit előrehajtotta a fejét. Röfi ügyetlenkedett egy 
sort, de végül összepattintotta az apró csatot. Közben vélet-
lenül hozzáért a lány bőréhez. Akkor azt érezte, most rögtön 
kiugrik a szíve a torkán. 

A tau kereszt Zuzu nyakában lógott, Röfi pedig szó nélkül a 
kövek közé ugrott a táskájáért, felkapaszkodott a parton, aztán 
eltűnt a füves sétány felé.

– Visszatérve a hunokhoz – mondta János, de közben azért 
vissza kellett szorítania a mosolygást –, valóban olyasmit állí-
tanak, akik hisznek az őstörténetben, mint amit Röfi mondott. 
Hogy eltitkolták előlünk, ellopták tőlünk a tudást. És eléggé 
sokan vannak, akik hisznek benne. De aki hisz benne, és ezt 
hangoztatja is, az meg olyasmiket kap a fejére, mint amiket 
Márkó mondott rögtön. Hogy baromságot beszélnek.

– Mert így is van! – vágott közbe Márkó.
– Jó, persze, szerintem is – folytatta János. – De ez most 

mindegy. Az a lényeg, hogy csomóan elhiszik, és őket megbé-
lyegzik, hogy hülyék. Ezért titokban szoktak találkozni, előa-
dásokat szerveznek, mesélik egymásnak a történeteket.

– A titok tehát valójában nem is titok már – mondta Zuzu 
fintorogva. – Nem tiltották be elég jól, ha ennyire tudni lehet.

János rámutatott Zuzura.
– Ott a pont! Ebből az egészből semmi nem maradt fenn. 

Minden ilyen történetet kizárólag onnan ismernek a hun-fa-
nok, hogy valamikor a hatvanas években egy elmeháborodott 
ózdi bányász tízezer oldalban leírta az őstörténetet. Ez a szö-
veg van meg. Ő meg azért tudta, amit tudott, mert a követői 
szerint óm jelű beavatott volt. Paál Zoltánnak hívták, régen 
meghalt már. A követői meg valódi történeti dokumentumok-
ban kutatják a bizonyítékait ennek a kitalált történelemnek. 
És kutatnak még valamit. Illetve valakit, valakiket. Keresik az 
óm jelű kiválasztottakat. Nem olvastam róla, hogy miért, de 
nyilván Ordoszba akarják őket vinni. A beavatóközpontba.
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– Hát, nekem elég volt ennyi sületlenség – mondta Márkó. 
– Léptem.

Felállt, indult ő is a táskájáért, de Zuzu utánakiáltott.
– Ne legyél agyhalott! Nem azért mesélte el János, amit ol-

vasott, hogy szórakozzunk a hülyeségeken. Gondolkodjál már 
egy kicsit! Egy olyan iskolába járunk, ami kiválasztja a különle-
geseket, és azokat tanítja meg valamire, amitől még különlege-
sebbek lesznek, és közben az igazgatónőt Anyahitának hívják, 
és tele az iskola az ősanya jelével. Eléggé sok itt a hasonlóság. 
Ez nemigen lehet véletlen. Meg nem is annyira megnyugtató.

Márkó megállt, visszafordult, de már nem ült le, állva ma-
radt. Vagy nem akart, vagy nem tudott mit mondani, minden-
esetre nem szólt.

– Valami kapcsolat van a kettő között, ez világos – mondta 
János elgondolkodva. – De azt nem tudjuk, hogy mi. Különben 
ez a lehülyézés se annyira egyszerű azért, szerintem. A hun–
magyar legenda része a hagyományainknak. Arany János is 
hitt benne, meg is írta. Mégse mondjuk a csodaszarvasról, 
hogy mekkora baromság. Többet kellene megtudnunk! Mit 
gondoltok?

Sádi megint morgott.
– Nekem nem gáz a hagyományosdi, de ez itt nem klap-

pol – mutatott a fejével az iskola felé. – Nem vagyok annyira 
penge töriből, de higgyétek el, hogy nem az ideológia a lényeg! 
Érzem, hogy itt valami egyszerűbb dologról van szó. Törzsszö-
vetség meg beavatás, tőlem aztán lehet bármi, de ebben az… 
iskolában… irtózatosan sok pénz van. Az épület, a sok alkalma-
zott, a profi kütyük, a lehallgatás, az ösztöndíjak, a hamisított 
videók. Ami ekkora és ilyen drága, az nem él meg mesékből, 
sámánokból. Az mindig éhes, és még több pénzt akar. Valami 
más van mögötte. Vagy van más is. Tuti, hogy ezek valamit 
lopnak. A többi csak díszlet.

Márkó meglepetten nézett Sádira.
– Mégse vagy te annyira tökkelütött – mondta.
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– De ütni nagyot tudok – válaszolta Sádi némi éllel.
Hallgattak. Márkó toporgott egy ideig, aztán a táskáért 

nyúlt, a vállára kanyarította.
– Hétvégén megnézünk – mondta neki Zuzu.
– Mit néztek meg? – kérdezte Márkó flegmán.
– Hát, téged. A versenyen. Az egész csoport ott lesz.
– Kémkedtetek utánam?!
Zuzu megrántotta a vállát.
– A programfüzet elolvasásához azért nem kell a CIA – vá-

laszolta.
János és Sádi ledermedtek, nem jutottak szóhoz.
– Jesszus…! Te jó ég! – kiáltotta Márkó. – Na, csákány!
Azzal elment, nem is nézett a társaira.
Sádi olyan hangosan fújtatott, hogy az átütötte a Duna cso-

bogását. Csak addig türtőztette magát, amíg Márkó biztonsá-
gos távolba került. Akkor aztán kitört.

– Ez meg mi a frász volt?! – ordította. – Az egész csoport! 
Kivel beszélted ezt meg, ha szabad érdeklődnöm?

Zuzu nyugodt maradt, könnyeden válaszolt.
– Lóversenye lesz szombaton. Díjugratás. Elmegyünk druk-

kolni neki.
Egy pillanatra bent akadt a levegő Sádinál. Már nem ordí-

tott, de az előzőnél is határozottabb volt a hangja így is.
– Az baszna be! Hogy a hétvégémet is ennek a részeges po-

jácának a szórakozásával szúrjam el. Azt várhatjátok!
– Most pont olyan vagy, mint ő – mondta Zuzu csendesen.
Sádi ettől elhallgatott, és csak némán, belül fortyogott to-

vább. Zuzu folytatta, lassan, higgadtan, okosan.
– Azt értsd meg, hogy össze vagyunk kötve, függünk tőle! 

Például rábízzuk a titkainkat is, nem tehetünk mást. És Már-
kó jelenleg egy vadmalac, teljesen kiszámíthatatlan. Muszáj 
humanizálnunk, emberszerűvé tennünk valahogy, különben 
tényleg bajba sodor bennünket előbb-utóbb. Meg kell talál-
nunk, hogyan lehet a közelébe férkőzni. A bunkópáncél alá. Ez 
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csak úgy megy, ha megismerjük. Ha ott vagyunk, amikor olyan 
dolgok történnek vele, amik neki fontosak. Nem biztos, hogy a 
lovaglás pont ilyen, de megpróbáljuk. És közben ki kell deríte-
ni, miért iszik ennyire. Szerintem különben a kettő összefügg. 
Az biztos, hogy amíg ennyire nem bízik bennünk, addig konk-
rétan veszélyes ránk. Érted? Veszélyes.

János jóízűen nevetett, mire Zuzu a mondandója végére ért. 
Nagyon tetszett neki az érvelés is, a gondolkodásmód is.

– Hát, Sádikám… a csajszinak, sajnos, teljesen igaza van.
Amire Zuzu a szemeit kezdte forgatni, fintorgott.
– A két hímsoviniszta macsó! – kiáltotta. Ő is nevetett.
– Ne várjátok, hogy tapsoljak hozzá! – mérgelődött Sádi.
Aztán elmesélte részletesen, hogy mi volt a kihallgatáson, 

majd hozzátette, hogy nem is a rendőrök voltak az igazán érde-
kesek, hanem ami utána történt. Az a folyosóról nyíló terem, 
ahol bent valamit nagyon csinálnak, sok géppel, nagyon sok 
szorgos emberrel, és Fabiót láthatóan zavarta, hogy Sádi meg-
látta azt a valamit. Fent a hatodikon. Az iskolai térképen nincs 
is rajta az az emelet.

János visszaváltott mérlegelő vezetőbe, az állát simogatta, 
figyelt.

– Semmi felismerhetőt nem láttál bent? Bármit. Egy felira-
tot, vagy akár csak egy képrészletet, egy logót?

Sádi a fejét ingatta.
– És az ajtón? Arra se volt írva semmi? – kérdezett tovább 

János.
– A többin láttam, de azon nem volt semmi.
– Miért, a többin mi volt?
– Angol megnevezések. Céges mindenfélék. Pénzügyi osz-

tály, személyzeti osztály, ilyesmik.
– Ahan – bólogatott János.
Akkor Sádinak eszébe jutott még valami.
– A tárgyaló ajtaján viszont volt felirat. Direction, kötőjel, 

aztán zárójelben az, hogy E pont P pont I pont C pont. Azt 
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tudom, hogy direction vezetőséget jelent, biztosan ott szoktak 
tanácskozni a fejesek. Az epic-ről azonban fogalmam sincs.

Zuzu sóhajtott egy nagyot.
– De nekem van – mondta.
Ránéztek.
– Emlékeztek Anyahita tanulmányára? A szuper intelligens 

egyeduralom kifejlesztése: Expansion for the Proto-Intelligent 
Ceasarism. Vagyis E.P.I.C.

A fiúk egyetértettek, ujjongtak.
– Okos vagy, ez lehet az! – mondta Sádi. – De az a másik 

terem sokkal fontosabb. Ebben nem volt semmi, a rendőrökön 
meg a rejtett kamerákon kívül. Amabban viszont a temérdek 
dolgozó. Mit csinálhatnak? Oda azért be kéne menni valahogy.

– Nem hiszem, hogy lehetséges – ingatta a fejét János. – 
A megfigyelőrendszerek, a csuklópántok… És ha fontos dolgot 
csinálnak odabent, amiről nem kell tudnunk, akkor valószínű-
leg zárják is az ajtót. Minden ajtót zárnak.

Sádi elszomorodva bólogatott.
– Hát, ja. De valahogy csak meg kéne próbálni. Vagy bekül-

deni egy felvevőgépet, egy drónt. Ami bekúszik az ajtónyílá-
son, és bent fényképez. Röfi biztos tudna ilyet építeni.

– Persze, meg épít hozzá egy fénykardot is! Lekardozzuk 
vele a zárat az ajtóról. Komolytalan scifi! – legyintett Zuzu 
lesajnálva.

Sádi erre sértetten megrántotta a vállát.
– Hát, ha tudsz jobbat!
Csend lett. János a sötétbe bámult, a part tövébe. Attól vi-

lágosodott meg.
– Nem kell jobb – mondta. A hangjában ott volt a felismerés 

ereje.
– Micsoda? – méltatlankodott Zuzu. – Szerinted is építtes-

sünk drónt Röfivel?
János bólogatott.
– Építeni se kell – mondta magabiztosan. – Beküldjük, fény-
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képez. Látni is fogják, mégse jut eszébe senkinek, hogy mit 
csinál. Tökéletesen álcázott fényképezőgép.

Ezt már Sádi se értette.
János a sötétbe mutatott, a part tövébe.
– Ott ül a fényképezőgépünk.
Akkor esett le a másik kettőnek is. Hogy Alma Petiről telje-

sen el is feledkeztek. Végig itt volt velük, de nem szólt egy szót 
sem, csak gubbasztott, észre se vették.

– Jaj, Alma Peti, apukád már biztos nagyon keres! – kiáltot-
ta Zuzu aggódva.

Alma Peti akkor szólalt meg először.
– Tudják, hogy veletek vagyok. Megvárnak – mondta. 
– Én szeretlek benneteket hallgatni – tette még hozzá.
– És mit szólsz ahhoz, amit hallottál? – kérdezte tőle János. 

– Beviszünk a titkos terembe. Valamit kitalálunk, hogy indo-
kolt legyen, miért vagy ott. Körbenézel, megjegyzel mindent. 
Vállalod?

– Körbenézek, megjegyzek mindent – ismételte Alma Peti.
Sádi odalépett hozzá, és jól meglapogatta.
– Te leszel az élő fényképezőgépünk.
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15. fejezet

Kinyomom a szemed

Röfi szemei előtt szétmosódva, felismerhetetlenül úszott el 
a városi táj másnap reggel. A fehér Lexus GS jobb első ülésén 
ült, és mint minden reggel, iskolába vitte az apja. De most nem 
beszélgettek. A táskáját szorongatta, nézett ki az oldalablakon, 
és hiába ismerte jól a környéket, semmit sem ismert fel. Képte-
len volt figyelni, koncentrálni, csak kábultan bámult. A szíve ki 
akarta szakítani a mellkasát, a fülében érezte a vér lüktetését, 
izzadt és fázott egyszerre. Félt. Sádi szerint ez nem félelem, de 
ő félelmet érzett, és azt, hogy ez az érzés erőtlenné, cselekvés-
képtelenné teszi, remeg keze-lába. Előző este neten beszélték 
meg Sádival, hogy vállalja, legyen: vessenek véget Zénó és ha-
verjai zaklatásának. Ne aggódj, ott leszek, mondta Sádi, és a 
Street View-ban pontosan egyeztették, honnan érkezik Röfi, 
hol szoktak bandázni Zénóék, hol fog várakozni Sádi. Mindent 
megbeszéltek, Röfi még a kertbe is kilógott lefekvés után, az 
ablakon mászott, hogy az egyik cseresznyefájukon gyakorol-
hassa, amit tennie kell. Csak ne kezdj kapkodni, figyelmeztette 
Sádi. De késlekedni se szabad, tette hozzá.

Röfinek másnap reggel nem a kapkodás vagy a késlekedés 
volt a legfőbb problémája, miközben ült az autóban, és nézte 
a szinte hangtalan autó mellett elsuhanó házsorokat. Hanem 
konkrétan az, hogy melyik a jobb és a bal keze. Mintha részeg 
lett volna, pedig soha életében nem ivott a szilveszteri pezsgőn 
meg a két nappal korábbi Hennessyn kívül más alkoholt.
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– Lángvörös az arcod. Rosszul érzed magad, kisfiam? – kér-
dezte az apukája, amikor már az iskola közelében jártak.

– Ott tegyél ki! – mutatott Röfi egy járdaszigetre a Győző és 
a Mészáros utca sarkán.

Az ujjai is remegtek, úgyhogy gyorsan visszahúzta a kezét. 
Apukája aggódva dünnyögött valamit, de nem erőltette tovább 
a beszélgetést, lehúzódott a kereszteződésben. A kiszálláskor 
Röfi nehezen rendezte el az aszfalton a lábait, folyton máshová 
akartak mozogni, mint ahová irányította őket.

– Puszi nincs? – kérdezte az apukája csalódottan.
– Majd este lesz – mondta Röfi, aztán becsapta a kocsi aj-

taját.
Ötven méterre volt attól a helytől, ahol Zénóék minden reg-

gel riogatják a náluk gyengébbeket. A válltáska pántját, ahogy 
Sádi tanácsolta, egészen rövidre húzta, keresztbe vetette, és a 
táskát hátralendítette, hogy ne akadályozza a mozgásban. Elő-
vette a telefonját. Hét óra tizenegy perc. Hívta az előre beál-
lított számot. Lassan adott vonalat a rendszer. Aztán kicsen-
gett kétszer, háromszor, négyszer, Röfi még jobban félt. Akkor 
halk, távoli kattanás hallatszott a hangszóróból, majd az élő 
vonal zúgása.

– Itt vagyok, itt vannak. Minden a megbeszéltek szerint – 
mondta egy nyugodt hang a vonal másik végén.

– Indulok. Egy perc alatt érek oda – válaszolta Röfi. Érezte, 
hogy el akar csuklani a hangja is.

– Sóhajts párat! Jó nagyokat, az segít. Gyerünk! – mondta 
még Sádi, aztán letette.

Röfi elindult a gimi irányába, vett néhány mély levegőt, és 
a remegő kezeit tornáztatta előre-hátra. Járás közben a járda 
aszfaltját nézte, csak annyira emelte fel a fejét, hogy a lámpa-
oszlopokat el tudja kerülni. Lehúzta a dzseki cipzárját. A go-
rombán hideg őszi szél bevágott a ruhája alá, átjárta, körbe-
fújta, de most úgy érezte, hogy ez jó, ez segít. Hűtött valami 
nagy-nagy forróságot.
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A Mészáros utca és a Kosciuszkó Tádé utca sarkán, egy ki-
csike téren állt az a bizonyos kőgyűrű, derékmagasságig érő fal, 
belül négy pad és az a valami, ami miatt az egészet építették: 
a Kilus-kút. Történelmi korokban innen hordták az ivóvizet a 
környéken lakók. Ma már csak pihenő.

Röfi megérkezett a kis térhez, megállt egy pillanatra. Még 
tíz méter választotta el a kúttól, de Zénóék egyelőre nem lát-
hatták, mert hátrafelé egy öreg kőrisfa takarta a kilátást. Ész-
revette, hogy a kereszteződés túloldalán Sádi épp lelép a zebrá-
ra. Pont, ahogy megbeszélték. Indult.

Röfi lépett néhányat, és már látta is a három tahót. Kettő 
a legközelebbi pad háttámláján ült, a lábuk az ülőkén. A két 
haver volt az. Zénó előttük állt, valamin nagyon röhögtek. Röfi 
még két lépéssel közelebb került, de nem vették észre. Már 
csak a mozgásukra koncentrált. Azt mondta Sádi, nem embe-
reket fog látni. Nem lesznek emberek, nincs beszéd, csak moz-
gó testeket lásson, kezeket, lábakat, törzseket. A mozgást kell 
figyelnie, csak a mozgást. Sádi átért a zebrán, leguggolt bekötni 
a cipőjét. Zénó abban a pillanatban vette észre Röfit, aki négy 
lépésre volt tőle. Ordítva, kurjongatva ugrott ki a járdára.

– Nézzétek csak, ki jön itt!
Három lépésre volt, a haverok is ugrottak, két lépésre, és ép-

pen szerencséje volt Röfinek, mert az egyik haver állt hozzá 
legközelebb. Egy olcsó széldzsekis, kopaszra nyírt hülye gye-
rek, akinek a szemeiből sütött a sötétség.

– Buzik itt nem mennek át, kis Richter! – mondta flegmán 
Zénó.

Röfi még egyet lépett, és akkor megállt. Zénó szemébe né-
zett, de valójában a közvetlen közelében álló kopaszra figyelt 
a látómezője szélén. Legalább százötvennel vert a szíve, úgy 
érezte, menten elájul. Nem látta már Sádit, de tudta, hogy ott 
van.

– Verés nélkül nem mennek át – bőgte a buta kopasz torok-
hangon.
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Ez volt az a pillanat. Röfi súlypontja már a bal lábán volt, a 
tekintetét a kopaszra kapta, és abban a pillanatban kirobbant 
a lábából a rúgás. Pont, mint a filmekben: erővel, villanó gyor-
sasággal.

Az erő megvolt, az irányzék is pontos, de Röfi gyakorlatlan-
sága mégis közbeszólt, a lendület túl nagy lett, megbillentette. 
Nem esett el azonnal, de az erre a napra kikészített vastag tal-
pú túracipőjének az orra a kopasz combja helyett a térdkalácsát 
kapta telibe. A fájdalom mindig késik egy ütemet. Összecsuk-
lott már a kopasz, éppen földet ért, amikor a torkából kisza-
kadt a mély, artikulálatlan üvöltés. Röfi fenékre pottyant saját 
becsapódó rúgásától.

Másfél másodperc. Ennyi ideig bámult meglepetten, értet-
lenül Zénó meg a másik haverja. Kellett egy taktusnyi szünet, 
hogy felfogják, amit látnak: Röfi ellenáll. Aztán nekirontottak.

De akkor már más állt velük szemben. Észre se vették, nem 
értették, hogy került oda.

Sádi a tahók elé ugrott. Kívülről alig láthatóan, mégis egész 
testében hullámzott, mint a fiatal fűzfák az enyhe szélben. 
A súlypontja egyik lábáról a másikra úszott, a törzse ellazult, a 
karjai lebegtek, a fejét enyhén lehajtva tartotta. A szemöldök-
csontja alól nézett, nem az egyik támadóra, nem a másikra, 
hanem mindkét közeledő test mozgására. Minden idegszála, 
minden érzékelő sejtje a mozgások irányára koncentrált. Ez 
nem figyelem: ez beleolvadás a harci logikába.

– Szétrúgtad a lábam! – ordította közben a kopasz.
Hihetetlenül gyorsan történt az egész. Zénó érte el először. 

A rohanva támadó fiút Sádi úgy billentette ki az egyensúlyából, 
hogy még a lábát sem emelte fel hozzá. Csak lökött rajta kicsit 
a karjával, a testével pedig erőt adott ennek a lökésnek. Zénó 
a saját, hatalmas lendületétől esett el. Az orrával törölte fel az 
aszfaltot. Még nem terült el teljesen, amikor Sádi úgy hajolt 
el a harmadik tahó ütése elől, törzsből, hajlékonyan, magától 
értetődően, mint Neo a Mátrixban. A mellkasa előtt elsuhanó 
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kart akkor kapta el, amikor már távolodott tőle. Jobb kezével, 
csuklónál ragadta meg, és fordult is be alá, azonnal ott volt, 
a két test egymáshoz simult. Sádi már mindkét kezével fog-
ta a támadó karját, átdobta a vállán. Zénó haverja nyekkenve 
csapódott háttal a járdára.

Zénó tápászkodott fel Sáditól jobbra, amikor balra épp föl-
det ért az átdobott tahó. Sádi tudta, hogy valamelyiket meg 
kell ütni, ez nem elkerülhető. Már lendült is a jobb keze. Teste 
hajlása, mint egy visszacsapó ostor, segítette az ütést. Zénó ha-
verjának zsíros nyakszirtjébe szemből csapódott Sádi tenyér-
éle. A megütött fiúnak ettől elállt a lélegzete néhány pillanatra, 
de Sádi mozgása az ütés után sem tört meg, azonnal fordult a 
tengelye körül. Zénó a térdeit egyenesítette ki, miközben feltá-
pászkodott. Jobb kézzel az orrát tapogatta, így a karja hurkot 
formázott. Sádi ott dugta át a kezét, megfogta Zénó állát, már 
fordult is mögé, a bal kezével Zénó hóna alatt nyúlt fel, és rá-
fogott a saját másik karjára. Megfeszítette. Zénó feje abban a 
pillanatban vörösödni kezdett a fojtófogástól. Egy másodperc, 
kettő, a harmadikban Sádi érezte, hogy az ellenfél nem küzd 
tovább. Engedett a szorításon, de nem engedte teljesen el a fő-
tahót. Hátrafelé lerántotta a földre, mögé térdelt, és közben 
végig tartotta a fogást.

Várt egy kicsit. Azt akarta, hogy Zénó tiszta tudattal halljon 
minden szót.

– Ezt megérdemeltétek – mondta aztán Sádi.
Megint várt egy kicsit, majd tovább beszélt.
– És ezzel itt a vége. Nincs folytatás. – Ekkor oldalra hajolt 

kicsit, és onnan belenézett Zénó szembe. – Meg vagyok értve?! 
Ha csak a haja szála is meggörbül – intett Röfi felé –, ha csak 
balesetből is bármi baja esik… Megtalállak… Kinyomom a sze-
med… És belefingok abba az ostoba fejedbe!

Miután látta Zénó tekintetén, hogy vette az adást, hatalmas 
lökéssel gurította távol magától. Sádi talpra pattant.

– Na, takarodjatok! – mutatta az irányt a három tahónak.

epic_bel.indd   147 2022. 01. 19.   14:32



148

Talpra álltak mindannyian, a kopasz is, akit Röfi megrúgott. 
Rémület volt az arcukon. Zénó valamit motyogott, ám azt nem 
lehetett érteni, hogy mit. Aztán, előbb hátrálva, majd megfor-
dulva, és egyre jobban sietve, elkotródtak az iskola felé. A ko-
pasz ugyan erősen bicegett, de rá tudott állni a sérült lábára is.

Ketten maradtak. Röfi még mindig a földön, Sádi nyújtotta 
neki a kezét, hogy felsegítse.

– Tökéletes voltál, gratulálok! – kiáltotta a barátjának.
– Elbénáztam.
– Neeeem! – ellenkezett Sádi. – Tökéletes volt. A térdrúgás 

az utcai harcban az abszolút jó megoldás. Gyors, biztos. Csak 
azért nem ezt mondtam, mert könnyebb elhibázni. De nem 
hibáztál.

Röfi leporolta a fenekén a nadrágot, azután legyintett.
– És az elgondolás is jó volt – folytatta Sádi. – Győztél, de 

úgy, hogy nem romboltad le az ellenfeledet. Aikidóharcosként 
küzdöttél, O-Szenszej is büszke lehetne rád, az biztos! Röfinek 
megmozdult a gyomra.

– Azt hiszem, hánynom kell – mondta.
Sádi nevetett.
– Az a jó! Azt jelzi, hogy vége a stressznek. Kifelé jössz belő-

le. Lélegezz mélyeket, mindjárt elmúlik!
Meglapogatta, meglökdöste a barátját, és pár perc múlva 

Röfi is tudott örülni a győzelemnek.
Ültek az egyik padon a kút mellett, nem nagyon beszéltek, 

inkább csak kifújták magukat. Röfi maga elé bámult, most is 
úszott körülötte minden, és ugyanúgy kábának érezte magát, 
mint reggel, de közben ez mégis egész más érzés volt. Öröm, 
büszkeség. Megcsinálta. Megcsinálták. Tudta, hogy Sádi nél-
kül laposra verték volna, de azért helytállt, amiben kellett.

– Látom, már vigyorogsz! – bólintott Sádi. – Győzelmi má-
mor. Ilyenkor erősnek, bátornak érzi magát az ember. De ez 
azért ugyanolyan csalóka, mint a félelem. Szóval, nehogy most 
meg beleköss az egész iskolába!
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Röfi vigyorgott.
– Tényleg erősebbnek érzem magam.
– Az csak jó. Ha érzed a helyed, akkor nem hunyászkodsz 

meg, amikor beléd kötnek. A magabiztosság segíteni fog. Mert 
a lényeg az, hogy legközelebb ne jusson el idáig a dolog. 

Röfi bólogatott, aztán kezet nyújtott a barátjának.
– Köszönöm! – mondta komolyan.
– Szétrúgtuk a seggüket! – válaszolta Sádi.
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16. fejezet

Betévedni a végtelen erdőbe

Azon a napon, amikor Röfi megszabadult a zaklatóitól, a 
délutáni órák előtt Zuzu hosszan sétálgatott a RUDI márvány-
lapos aulájában. Itt is, ott is szóba elegyedett az érkezőkkel, 
beszélgettek, trécseltek, nevetgéltek. Zuzu időnként felírt va-
lamiket egy kis papírra, mintha telefonszámot cseréltek volna. 
Nem foglalkozott a kamerákkal. A házirendben különben sem 
volt benne, hogy nem beszélgethetnek az évfolyamtársakkal.

Amikor a B Team többi tagja is megérkezett, sokatmondóan 
javasolta, hogy este majd tárgyaljanak cseten. Éppen elindultak 
fel a terembe, amikor, mint egy tank, eldübörgött mellettük Ma-
gilla. Majdnem elsodorta Alma Petit, és még ő mordult vissza.

– Úgy látom, ez teljesen meggyógyult – mondta Sádi finto-
rogva.

Röfi utánakiáltott.
– Szia, Turczi Jenő!
Röhögnie kellett attól, hogy ennek a meláknak milyen neve 

van.
Magilla megtorpant a lépcsőn, fölöttük néhány méterrel. 
Visszafordult. Röfi szemébe nézett. Újra az a primitívség 

látszott rajta, mint a tanévnyitón.
– Szia! – válaszolta Magilla egyáltalán nem ellenséges han-

gon. Robogott tovább.
Öten meglepődtek ezen a reakción, Zuzu arcán inkább ag-

godalom látszott.
– A többiek azt mondják, egyszerűen eltévedt a Népszige-
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ten – mondta a vörös hajú lány. – Az éhségtől volt annyira le-
gyengülve.

A Népsziget egy ligetes-erdős földnyelv a Dunában. Egyik 
oldalát az élő folyó, a másikat az Újpesti-öböl határolja. Nem 
valódi sziget, északról autóval is be lehet hajtani a földnyelvre. 
Kedvelt kocogóterep, és sok évtizeddel ezelőtt ide telepítették 
a legnagyobb kajak-kenu sportegyesületeket is. Egy gyakorlot-
tabb kocogó negyedóra alatt eljut egyik végéből a másikba.

– A Népszigeten vajon hogyan lehet eltévedni? – kérdezte 
János.

– Elegendő ketamin kérdése – bólintott Zuzu.
Sádi a szemével intett neki, hogy nem kéne ilyen részletesen 

tárgyalni a témát, amikor rajtuk a karperec, de Zuzu csak fújt, 
prüszkölt.

Két történelem- és egy latinórát körmöltek végig. Elké-
pesztő tempóban öntötték rájuk a helyszíneket, évszámokat, 
csatákat, igeidőket. Kétféle történelemórájuk volt, két külön 
tanárral, egy európai ókori történelem és egy ázsiai. Ezeken 
az órákon nem volt helye kérdéseknek, nem kellett különle-
ges problémákra megoldást találniuk. Táblázatokat, tényeket, 
összefüggéseket soroltak nekik. Sádi a harmadik óra utáni szü-
netben elkezdett tornázni a padok előtt.

– Kész, megtelt az agyam. Ennyit nem lehet egyszerre bele-
tömni, mert kipukkad! – mondta, miközben törzshajlításokat 
végzett.

– Crescit sub pondere palma! – vigyorgott Röfi.
– Mi van?!
Röfi megvonta a vállát.
– Teher alatt nő a pálma. Tudod… latin.
Sádi morogva folytatta a tornázást, közben Zuzu arra a pa-

pírra írogatott valamit, ami órák előtt is nála volt. A párbeszéd-
re felemelte a fejét.

– Anyukám szerint teher alatt leginkább a depresszió nő – 
mondta rosszkedvűen.
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Felpillantott az álmennyezetre, hogy van-e valahol olyan ka-
mera, amelyikkel a papírjaiba is bele tudnak nézni. Nem látott 
sehol gyanús lyukakat vagy üveges, tükröződő felületeket. Sádi 
épp megfordult, és hajolgatott előre a bokájához, a pólója min-
den lehajlásnál felcsúszott, szabadon hagyva az izmos derekát. 
Zuzu hagyta a plafont, újra a jegyzeteire próbált koncentrálni, 
amikor megakadt a szeme Sádin. Először átsiklott rajta, aztán 
hirtelen visszakapta a szemét a tornázó fiúra. Röfi épp Zu zut 
bámulta ellágyulva, amikor észrevette, hogy a vörös hajú lány-
nak a másik fiú sportos testén akadt meg a tekintete. Elszé-
gyellte magát, és gyorsan a tabletjébe mélyedt. Zuzu zsebre 
tette a papírját, és lassan felállt a padból, Sádi felé közeledett. 
Amikor odaért, leguggolt mögötte, a feje pontosan a fiú fene-
kénél volt.

– Ez valami durva pornó lesz? – kérdezte undorodva az új-
ságjából felnéző Márkó.

Erre mind figyelni kezdtek. Sádi nem mozdította a lábait, 
csak derékból fordult hátra. Akkor látta meg, hogy Zuzu ott 
van mögötte.

– Mivel szúrtad meg magad? – kérdezte Zuzu. Halkan be-
szélt, lassan, gyanakodva.

– Mi van?
– Fordulj csak vissza! – mondta Zuzu komolyan. Sádi enge-

delmeskedett. – Két seb van a derekadon, a gerincednél, két 
kis pont, közel egymáshoz – folytatta Zuzu. – Mivel szúrtad 
meg magad?

– Én ugyan semmivel!
– Biztos kígyóval aludt – röhögött Márkó.
János is odalépett Sádihoz, leguggolt Zuzu mellé, hunyor-

gott. Zuzu hátrafordult Röfihez, rámosolygott.
– A te felszerelésedben biztos van nagyító – mondta.
Röfi magabiztosan bólintott.
– Az nem kérdés! – És már kereste is a kis szerszámos do-

bozkájában az apró, de nagyon erős, tokjába csukható lupét.

epic_bel.indd   152 2022. 01. 19.   14:32



153

Sádi el akart lépni, ki akart fordulni, de Zuzu visszarántotta.
– Maradj veszteg kicsit! – mordult rá olyan határozottan, 

hogy Sádi egy mukk nélkül engedelmeskedett. Röfi odanyúj-
totta a nagyítót Zuzunak, aki, miközben átvette, a mutatóujjá-
val végigsimította Röfi kézfejét. Aztán Sádi bőrét nézegette er-
ről is, arról is; olyan pozíciót keresett, hogy a kép is éles legyen, 
és ne is árnyékoljon saját magának.

Miután végzett, Jánosra pillantott sokatmondóan. A ke-
zébe adta a nagyítót. János is megnézte a sebeket, de utána 
is tanácstalanul, kérdően pillantott Zuzura. Nem értette, mit 
kellene látnia.

– Megfordulhatsz, nem vegzálunk tovább – bökte meg Zuzu 
a fiú fenekét. Sádi erre megkönnyebbülve lépett arrébb, Zuzu 
meg visszaadta a tokjába csukott nagyítót a gazdájának.

– Szóval, nem szúrtad, nem égetted meg magad a héten, 
ugye? – kérdezte Zuzu.

– Mondtam, hogy nem.
Zuzu bólintott.
– A két kis seb a derekadon égés. Még látszanak körülötte a 

megpörkölődött, megbarnult bőrdarabkák.
Röfi a szája elé kapta a kezét, ő már értette. János továbbra 

is kérdően nézett, simogatta az állát. Addigra Márkó is köze-
lebb jött. Így már érdekelte a dolog, és tudta, mi a megoldás.

– Bekaptál egy sokkolót – mondta. – Hogyhogy nem tűnt 
fel?

Sádi ezt már végképp nem tudta felfogni.
– Micsoda?!
– Ezt egy sokkoló csinálta – erősítette meg Zuzu. – Néhány 

napja. Az ember elveszíti az eszméletét tőle. Néhány másod-
percre. Meg kiesik egy kis idő az emlékezetéből, mert az ébre-
dés után még ködös a tudata.

Sádi szemébe nézett, bólogatott.
– Magilla – mondta Sádi. – Amikor odajött hozzám a par-

ton.
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Elhallgattak. Zuzu már nem is gondterhelt és komoly volt, 
hanem egyre dühösebb. Körbenézett a termen, nem a társaira, 
hanem a falakra, a táblára.

– Nekem kezd egyre jobban elegem lenni ebből az egészből! 
– mondta hangosan. Ekkor azonban csengettek, és hamarosan 
belépett a terembe Anna, hogy művészettörténet-órát tartson. 
Sádiék kelletlenül visszaballagtak a padjukhoz. 

A tanárnő próbálkozott mosolyogni, beszélgetni, kapcsola-
tot teremteni a csoporttal, de most semmi visszajelzést nem 
kapott, mindenki csak hidegen, feszülten nézett rá. Ha kérde-
zett, akkor röviden, minden személyesség nélkül válaszoltak. 
Egy idő után fel is adta ezt a küzdelmet. Komolyabbra váltott, 
kézbe vette a jegyzeteit meg az interaktív tábla távkapcsolóját. 
Az ó-egyiptomi második uralkodói dinasztia korában, Krisztus 
előtt 3000 körül keletkezett festményekről beszélt, mutatott 
képeket. A fáraó „Nagy Ház”-at jelent, és valószínűleg nem is 
csak önmagában az istenkirályt nevezték így, hanem mindent 
együtt: amivel érintkezett, ami az övé volt. Bár ekkor, a II. di-
nasztia korában még nem is használták a fáraó nevet, az csak 
később, az újbirodalom idején terjedt el. A képzőművészet a 
régi Egyiptomban szigorúan vallásos művészet volt, nagyon 
kevés alkotói szabadsággal. A szobrászok és festők igen sok 
évig tanulták az alkotás szabályait. Kizárólag meghatározott 
témákat, meghatározott módon ábrázolhattak. Fontos volt, 
hogy az embert és az ember formájú istenségeket a lehető leg-
nagyobb felülettel jelenítsék meg, ezért az egyiptomi festmé-
nyeken az emberek mind furcsa, kitekeredett pózban állnak. 
A műalkotások jórészt a sírkamrákból kerültek elő, és jellemző 
rájuk, hogy sok ezer éven keresztül alig változott az ábrázolás. 
Zuzu ekkor kalimpálva jelentkezett, úgyhogy a tanárnő lenyel-
te a mondat végét.

– Parancsoljon, Linda!
A vörös hajú lány kifürkészhetetlen arccal ült, udvarias ér-

deklődéssel, tökéletesen diákosan beszélt.
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– Úgy tudom, ugyanebben a korszakban imádtak az ős-hu-
nok egy másik demiurgosz istent, Anyahitát. Azt szeretném 
kérdezni, hogy az ázsiai Anyahita-kultusz istenábrázolása mi-
ben különbözött az egyiptomitól?

A tanárnő egy pillanatra megakadt, nem azonnal válaszolt.
– Bár a kérdés valóban lehetne érdekes, kedves Linda – kezd-

te a választ Anna pontosan azzal a mesterkélt udvariassággal, 
amivel a kérdést is feltették –, ám az Anyahita-kultusz virágzá-
sát azért jó háromezer évvel korábbra teszik azok… akik ezzel 
a témával foglalkoznak. Talán tiltott is volt az ábrázolása, nem 
tudjuk. Mindenesetre, Anyahitát ábrázoló alkotások mind ez 
idáig nem kerültek elő. Visszatérhetünk a Nílus völgyébe?

– Sicambriából sem? – vágott közbe Zuzu ártatlan hangon.
Ez már sok volt a tanárnőnek. Látszott az arcán, ahogy elra-

gadja az indulat, a feje búbjáig elvörösödött, és dühösen, kiok-
tatóan válaszolt.

– Ha már ennyire tájékozott, akkor tudhatná, hogy Sicamb-
riából semmi sem kerülhetett elő. Mert soha nem találták meg. 
Abban sincs egyetértés a kutatók között, hogy egyáltalán léte-
zett ilyen város, de ha virágzott is valamikor Sicambria, azaz 
Ős-Buda, az ma minden bizonnyal csak néhány tucat beteme-
tett épületrom a hegyekben, semmi más.

Zuzu angyali mosollyal, alázatosan bólintott.
– Köszönöm a tájékoztatást, kedves Anna! Visszatérhetünk 

az egyiptomiakhoz. Elnézését kérem, ha nem voltak helyénva-
lóak a kérdéseim!

A tanárnő már szégyellte, hogy elveszítette a higgadtságát. 
Látszott rajta, hogy mérlegel. Aztán megigazította a blúza gal-
lérját, és már a korábbi nyugalommal, csak kicsit magabizto-
sabban szólalt meg.

– Én csak örülök, ha érdeklődik a művészettörténet iránt. 
Ha többet szeretne tudni Sicambriáról, olvassa el Gerevich 
László történeti munkáját Budapestről. Az első kötetben meg-
talál mindent, amit Ős-Budáról ma tudhatunk.
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Zuzu megköszönte, és a kis papírjára írta fel a könyv adatait. 
Anna gyorsan odalépett hozzá.

– Várjon csak, majd segítek leírni Gerevich professzor ne-
vét! – mondta, és kivette Zuzu kezéből a ceruzát.

A tanárnő a pad mellett állva, kissé lehajolva két szót fir-
kantott a papírra. Zuzu viszolyogva próbált távolabb húzódni. 
Érezte Anna testének a melegét, a szappan illatát, ami a tanár-
nő bőréről párolgott. Tolakodónak, visszataszítónak gondolta 
ezt a közelséget, mérgesen nézett fel a felnőtt szemébe. Ám 
valami olyat látott meg Anna tekintetében, ami teljesen ösz-
szezavarta. Rejtett cinkosságot.

Zuzu szinte menekülve hajtotta le a fejét. És akkor meglátta 
a papíron az odafirkantott két szót: Pyrgi lemezek.

Teljes elképedéssel újra Annára nézett.
– Gerevich László – mondta a tanárnő. – Nem cs-vel, hanem 

ch-val.
Anna visszasétált a táblához, ismét kézbe vette az interaktív 

tábla távkapcsolóját, kikereste a jegyzeteiben, hogy hol tartott, 
de mielőtt a XX. egyiptomi uralkodódinasztia istenábrázolási 
gyakorlatához visszatért volna, még egy utolsó megjegyzést 
fűzött ehhez a kis kitérőhöz.

– Tanuljanak csak! Érdeklődjenek, fejlődjenek, szerezzenek 
ismereteket! Nagy erdő a tudás, hatalmas rengeteg. Sokszor 
egy élet is kevés kikeveredni belőle. Amit érthetnek úgy is, 
hogy minden megszerzett ismeret bizonyos kockázatot jelent. 
De érdemes elindulni.
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17. fejezet

Leüvölti Krämer fejét

Miután kicsengettek a művészettörténet-óráról, Anna veze-
tő még a teremben volt, pakolászott, amikor Krämer beron-
tott. Nagyon mérgesnek látszott. Nem foglalkozott a tanárnő-
vel, a többi diáknak is épphogy csak köszönt, azonnal Zuzura 
mutatott parancsolóan.

– Tarda! A szobámba jön, most rögtön!
És azzal elviharzott.
Zuzu bedobálta a holmijait a RUDItól kapott táskába, csak 

a kis papírt vágta zsebre. Röfi asztalára lendítette a vállpántos 
cuccot, rákacsintott a szemüveges fiúra, aztán szaladt Krämer 
után, nehogy eltűnjön, mert egyedül nem találja meg az osz-
tályfőnök irodáját.

A harmadik emeleten, pont a lépcsővel szemben, egy apró 
tanári szobában ültette le Zuzut Krämer. A lány gyorsan kör-
bepillantott, miközben a kijelölt székre letette magát. Semmi 
személyeset nem tudott felfedezni, a falakon könyvespolcok 
futottak körbe, az asztalon és egy sarokba állított vitrinben 
régi tájolóeszközök: szextánsok, nagy iránytűk feküdtek ízlé-
ses rendben. Minden tiszta, minden tárgy a helyén, még egy 
használt poharat se látott.

– Rendkívül aggasztó a hozzáállása, Tarda Linda! – mondta 
Krämer, miközben maga is leült. A tanári asztal két oldaláról 
néztek egymásra.

– Én is aggódom, Krämer vezető – válaszolta Zuzu éteri, csi-
csergő hangon.
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– Ne merjen feleselni! – csattant fel az osztályfőnök. – Tisz-
teletlen volt a tanárával, manipulálja a társait, és közben szi-
matol, kombinál, ostobaságokon jár az esze, ahelyett, hogy a 
tanulással foglalkozna. Azért van a RUDIban, hogy fejlődjön, 
hogy tudást és tapasztalatot fogadjon be a magánál kiválób-
baktól. Itt ez a törvény. Figyelni fogom, Tarda! És ha még egy-
szer a maihoz hasonló fegyelemsértésen kapom, úgy repül a 
Rutherford Intézetből, hogy lába nem éri a földet, megértette?!

– Nem.
Zuzu már egész más, mély, zengő hangon beszélt. Halkan, 

de nagyon határozottan.
Krämernek elnyílt a szája.
– Hogy mondta…?! – kérdezte fenyegetően.
– Nem – ismételte Zuzu. De rögtön folytatta is, nem hagyta, 

hogy az osztályfőnök újra felcsattanjon. – Magyar állampol-
gár vagyok. Igaz, hogy fiatalkorú, de attól még vannak jogaim. 
Eszem ágában sincs megérteni ezt a náci SS tempót. Alapvető 
jogom…

– Mit merészel?! – sziszegte Krämer.
Zuzu folytatta.
– Alapvető jogom mindent megtenni a biztonságom, épsé-

gem érdekében, és…
– Milyen biztonságról beszél, maga agyalágyult?! Teljesen 

elment az esze? – üvöltötte Krämer.
Akkor Zuzunál is elszakadt a cérna, felugrott a székről, ő is 

üvöltött.
– Teljesen elment! És a rejtett kamerás felvételen talán meg 

is ütöm, ugye…?! Embernek ketamint adni kínzás, a rohadt 
életbe! A sokkoló pedig életveszélyes, fel tudja ezt fogni? És 
ha az újságok megtudják, hogy minden itteni beszélgetésün-
ket lehallgatják, abból oltári nagy botrány lesz, mert alapvető 
emberi jogot sért. Nem csinálhatnak ilyet! Érti? Nem lehet, 
ilyen nincs! Szóval, ne akarjon engem fenyegetni! Remélem, 
nem gondolja, hogy félek magától? Nem gondolhatja, hogy fé-
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lek attól, hogy kirúg! Eszénél van? Miért akarnám elkerülni a 
kirúgást? Gyalázatos, amit csinálnak velünk! Gyalázatos, em-
bertelen és veszélyes! Úgyhogy maga engem nem tud sarok-
ba szorítani azzal, hogy eltanácsol, mert egyetlen percig sem 
akarok tovább maradni ott, ahol veszélyeztetnek, lábbal tipor-
ják a legalapvetőbb jogaimat, és még csak meg sem védhetem 
magam.

Zuzu kifogyott a szuszból.
– Nem tudja, mit beszél! – mondta Krämer. Ő már nem 

üvöltött.
– Pontosan tudom, mit miért mondok. Mint mindig.
– Ebben a percben bizonyította, hogy fogalma sincs róla – 

ingatta a fejét az osztályfőnök.
Krämer feljebb ült a széken, a két karját is felfektette az asz-

talra.
– Igen, ez egy jogállam. Maga meg egy gyerek. És ha az 

előbb szétordibált téves eszméit terjeszti, azt egy jogállamban 
rágalmazásnak hívják. Nem tudom, honnan szedte ezeket az 
ostobaságokat, de az biztos, hogy ha hivatalos útra terelődne a 
kérdés, alá kellene támasztania az állításait. Ezt legalább érti?

– A sokkoló azonnal bizonyítható. És a többit is hamar iga-
zolná egy vizsgálat. Törvénytelenségek folynak a Különleges 
Tehetségek Rutherford Intézetében, ez tény.

Krämer bólintott.
– És ezt maga az itt eltöltött négy munkanap alapján ennyi-

re pontosan meg tudja ítélni…
– Én csak védem magamat, magunkat – mondta Zuzu.
– Nem. Maga most egy hisztis gyerek, aki megfontolatlanul 

vádaskodik!
Zuzu elvörösödött a dühtől, a szeplői is előjöttek, szinte vi-

lágítottak, Krämer folytatta.
– Teljes szereptévesztésben van, Tarda! Teljes szereptévesz-

tésben. Maga nem valami magándetektív, és ez itt nem egy 
Sherlock Holmes-regény. Nincsenek összeesküvések, se sötét 
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titkok. Ez egy iskola. Ahol maguk a gyerekek. Az a dolguk, hogy 
szót fogadjanak, és tanuljanak az ország legjobb tanáraitól. Így 
készülnek fel arra, hogy az életben majd sikeres szakemberek, 
vezetők legyenek. Ennyire egyszerű. Maga egy gyerek. Csinál-
ja, amit mondunk, aztán, ha majd felnő, és kijárta a megfelelő 
iskolákat, akkor osztogathat igazságokat, ha még akkor is akar. 
Addig viszont engedelmeskedik, és nem bomlasztja itt nekem 
a közös munkát, különben repül. Újra kérdezem: megértette?

– Szóval, ennyire egyszerű? – kérdezte Zuzu.
– Ennyire egyszerű – válaszolta Krämer.
Zuzu az asztalon fekvő egyik szextánst bámulta.
– És ezt, hogy ennyire egyszerű… – mondta –, …hogy nem 

másról van szó, és nincs itt semmi gyalázatos, ezt… az audito-
rok is tudják? – kérdezte.

Krämer csalódottan megnyomogatta az orrát a szemüveg 
alatt. Sokáig ingatta a fejét, mielőtt válaszolt.

– Maga tényleg nem tudja, mit beszél, Tarda – mondta az-
tán halkan. – Fogalma sincs róla. És ezzel nemcsak saját magát, 
de az egész csoport munkáját teszi tönkre. Ki fogják rúgni, ha 
nem változtat azonnal a magatartásán. Érti? Ki fogják rúgni.

Krämer már csak önmagát ismételte, ezért Zuzu nyeregben 
érezte magát.

– …az auditorok is tudják? – ismételte meg a korábbi kér-
dést.

– Ebből a halandzsából egy szót sem értek. A RUDI egy 
iskola. Diákokkal, tanárokkal, az irodai személyzettel, és az 
értékeinket védő biztonsági szolgálattal. Nincs itt senki más. 
A tiszteletlenségéért mínusz tíz pontra büntetem, és most szó-
lok, hogy nem lesz több figyelmeztetés. A következő hisztinél 
a Rutherford Intézet megválik öntől, a csoportját pedig felszá-
molják. Amivel a többiektől is elveszi a fejlődés lehetőségét.

Krämer maga elé húzta a tanári tabletet, nyomogatott rajta 
valamit, és Zuzu karperece már csipogta is a büntetést.

– Most pedig menjen, és gondolkodjon kicsit! És az idejét, 
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energiáit a jövőben tanulásra fordítsa! A tudás hatalom! Vi-
szontlátásra!

– A tudás hatalom – ismételte Zuzu.
Felállt, megigazította a széket.
Belenézett az osztályfőnök szemébe.
– Viszontlátásra… a kedves bennünket hallgatóknak is!
Körbepillantott a falakon, aztán otthagyta a tanári szobát. 

Szaladt a többiek után.
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18. fejezet

Atomtudósok éjszakája

Tíz óra negyven perckor Budapest hat pontján, hat gye-
rekszobában hat, egymáshoz kapcsolt laptop világított bele 
az éjszakába. Fontos megbeszélésre készült a B Team. Érez-
ték, hogy a gyanús jelenségek már komolyra fordultak, a játék 
erősebb, fenyegetőbb, mint bármi, amivel eddigi életükben 
találkoztak. Mindannyian feszültek voltak. A tanácskozás 
érdekelte őket elsősorban, de azt is tudták, hogy hallgatással 
nem hívhatják fel magukra azok figyelmét, akik a profiljaikat 
feltörték. Úgyhogy először a saját nevükön léptek be a Face-
bookra, hogy semmiségekről társalogjanak. Amikor megpró-
bálták, akkor derült csak ki, hogy ez bizony nem olyan egysze-
rű dolog. Ha az embernek sok fontos mondanivalója van, ak-
kor baromi nehéz lényegtelen dolgokról trécselni. Lett is egy 
kis tanácstalanság, hallgatás, aztán Röfi azt javasolta, próbál-
ják meg kitalálni egymásról, hogy milyen zenét szeretnek. Az 
ötlet mindenkinek tetszett, sőt, végül tényleg jól szórakoztak. 
Alma Petiről ugyan gyorsan kiderült, hogy semmilyen zenét 
nem szokott hallgatni, és Zuzuról is hamar kitalálták, hogy a 
pszichedelikus trip-hopot tolja esténként, de a többiek ízlésén 
hosszabban elcsámcsogtak. Márkóval kapcsolatban az volt a 
társaság meggyőződése, hogy csakis über macsó rapet hall-
gathat, Will. i. am-et vagy Jay Z-t, olyan odaverős, mindent 
lehányós flegmázást. Esetleg, Sádi szerint, borízű kocsma-
nótákat. Ám a reklámfiú végül bevallotta, hogy ha csak egyet 
választhatna, az biztosan Peter Gabriel lenne. Ezen a többiek 
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nagyon meglepődtek. Sádinak meg konkrétan fogalma sem 
volt róla, hogy kiről van szó, úgyhogy meg kellett neki mutat-
ni a Steamet. Mind egyetértettek abban, hogy Márkó zenében 
irtózatosan tatás. Röfiről azt gondolták, hogy nyilván kiber-
netikus elektróra pörög, Neo, Cemichal Brothers, ilyenek – de 
nem. Az éles eszű geek fiú szégyenlősen pötyögtette be a cset-
be, hogy SP-rajongó volt, amíg Krisztián zenélt. Mostanában 
Avicii-t tesz be, Calvin Harrist, mindig, ami épp az újdonság. 
Amikor Sádi elárulta, hogy a hazafias punjabi hip-hopot szere-
ti, már együtt röhögtek, nem is akarták elhinni, egyikük sem 
értette, egyáltalán hogyan találhat rá valaki Pestről, a XXI. 
században az indiai kecskepásztor-zenére. Sádi erősködött, 
hogy a punjabi egyáltalán nem gáz, sőt, világszínvonal – ám 
a többiek csak tovább ugratták. Aztán, amikor Sádi belinkelte 
Diljit Gobind de Lalját és Jaz Dhami legnagyobb számát, a Meh 
Punjabi Bolit, a csoportnak leesett az álla. Még a finnyás Már-
kó is azt mondta, hogy ez nagyon állat! János maradt a vé-
gére, és természetesen megkapta, hogy egy arisztokrata, két 
rókavadászat között, nyilván Mozartot hallgat meg Haydnt. 
A legifjabb Zichy mindenkit kiábrándított. Ha a maga kedvé-
re kapcsol zenét, az kizárólag Ektomorf lehet. Erről egyikük 
se hallott, úgyhogy János megmutatta nekik, milyen az igazi, 
őseredeti, hörgős-pörgős cigány népmetál. Az I Know Themet 
hallgattatta velük. Egyöntetű volt a vélemény, hogy ez pusztí-
tó, Zuzu pedig kijelentette, hogy ezek szerint ő nem szereti a 
népmetált. Sőt, ő egyedül a néma metált szereti.

Miután ez a téma kimerült, Sádi felvetette, hogy versenyez-
zenek, ki tudja a legdurvább, de tényleg létező kivégzési módot 
mondani. Ezért nem rajongtak annyira, meg Röfi azonnal meg 
is nyerte a versenyt az indonéz bambusznyársalással. A bam-
busz az esőerdőkben naponta nyolcvan centit is tud nőni, na-
gyon hajlékony, nem törik. A halálra ítéltet szorosan a bam-
buszhajtás fölé kötözték, és a növény hamarosan belenőtt az 
emberbe. Amikor Röfi idáig jutott, János szólt, hogy ő megy 
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aludni, mielőtt elhányja magát. Az ő búcsúzása volt a jel, a töb-
biek is mind kiléptek. 

És kezdődött a valódi tanácskozás. Röfi órák után egy-egy 
papírcetlit adott a B Team tagjainak, hogy azon a néven hoz-
zanak létre e-mail fiókot, és a fiókkal új profilt a Facebookon. 
Mondta, hogy nem kell keresgélniük egymást, majd ő felvesz 
mindenkit ismerősnek, és létrehoz egy csoportot. Elismételte, 
hogy ezeket csak otthoni gépen, otthoni hálózaton szabad ké-
sőbb megnyitni, sehol máshol. És naponta jelszócsere.

Így aztán néhány perccel az elköszönést követően létrejött 
a Facebookon a Los Alamos zárt csoport, amelynek tagjai a kö-
vetkezők voltak: Szilárd S. Leó, Teller Z. Ede, Wigner M. Jenő, 
Neumann R. János, Kemény A. György és Robert J. Oppen-
heimer.

Neumann R. János: Megvagytok? Az álcázás kicsit kényel-
metlen, de minden álnévbe beleírtam a valós név kezdőbetű-
jét, hogy könnyebben megismerjük egymást a cseten. Ennyi új 
nevet nehéz másképp észben tartani.

Szilárd S. Leó: Röfi, nem vagy normális! Honnan a rákból 
szedted ezt a sok hülye nevet?! A Wikipédiáról, mi?

Neumann R. János: Ehhez nem kell Wiki. Öt hatalmas ma-
gyar tudós, akik mind az atombomba kifejlesztésén dolgoztak 
Amerikában, a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumban. Csak 
a hatodik nem magyar. Oppenheimer vezette az atomtudósok 
munkáját, ezért kapta János ezt a nevet.

Teller Z. Ede: Atombomba, Röfi… morbid vagy! Miért nem 
gorillák?

Neumann R. János: A Face kiszűrheti a nem emberi neve-
ket. Aligha hiányzik egy vizsgálódás. :-(

Robert J. Oppenheimer: Ok, figy, szerintem most szorít-
kozzunk a lényegre, mert késő van, és én tényleg álmos vagyok. 
Zuzu, te kérted, hogy feltétlenül beszéljünk. Mondd! Vagyis írd! 

Teller Z. Ede: A RUDIban a csoportoknak nem egyforma 
óráik vannak. Nem ugyanazt tanuljuk.
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Neumann R. János: Fabiót láttam bemenni az A Teamhez is.
Teller Z. Ede: Délután mindegyik csoporttal csevegtem ki-

csit, kikérdeztem, akit lehetett. Van jó pár tantárgy, ami mind-
egyik csoport órarendjében benne van. Az emlékezetkutatás is 
ilyen, a konfliktuskezelés is, a gazdasági ismeretek is. De van 
egy csomó tantárgy, amit csak egy-egy csoportnak tanítanak. 

Szilárd S. Leó: Mint egy fakultáció?
Teller Z. Ede: Ez annál többnek látszik. Figyeljetek: A G 

Teamnek van számvitelórája, tőzsdei árfolyamelemzés órája, 
matematikai analízis órája, pénzintézeti alapműveletek órája.

Robert J. Oppenheimer: Bankárképző.
Teller Z. Ede: Úgy tűnik. Az E Team meg tanul kvantum-

mechanikát, Newton-törvényeket, és külön relativitáselmélet 
órájuk is van.

Szilárd S. Leó: Ők bizony fizikusok.
Neumann R. János: És az A Team?
Wigner M. Jenő: Nem ez a lényeg! Hanem az, hogy mi mik 

vagyunk.
Teller Z. Ede: …Az A Team ma protokollórával kezdett, és 

tele van az órarendjük vezetéselméleti tantárggyal. Szerintem 
egyértelmű, hogy politikusnak nevelik őket.

Teller Z. Ede: És szerintem a miénk is egyértelmű. A közös 
órákon kívül latint, művtörit meg még kétfajta történelmet és 
ókori irodalmat tanulunk. Van speciális oklevéltani óránk. Rá-
adásul egyedül nekünk kötelező könyvtárazni. Elég világos…

Szilárd S. Leó: Történésznek, engem…? Ezek rohadtul mel-
lélőttek!

Neumann R. János: Nem, nem. Ez nem egyszerű törté-
nész program. Mindenhol a leleteket mutatják nekünk. Ez ar-
cheológia. Régészet.

Teller Z. Ede: Anyahita iskolájában mi régészetet tanulunk. 
Mások meg mást.

Robert J. Oppenheimer: Jaja, akartam is mondani… Ke-
restem a neten Anyahita-hívőket, ős-hun követőket. Nem ke-
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rek az elméletünk. Akiket találtam, azok mind olyan ős-hun 
rajongók, akik legszívesebben jurtában laknának és kalandoz-
nának a mai napig, nem mellesleg utálják a kütyüket. A RUDI 
viszont tele van számítógéppel és öltönyös őrmesterekkel. Va-
lahol tévedünk…

Teller Z. Ede: Nem tévedünk. Hanem ez egy… REJTÉLY! 
:D Biztos, hogy van valami magyarázat.

Robert J. Oppenheimer: Muszáj jobban megismerni eze-
ket a ős-hun fanokat, különben sose értjük meg, mi történik itt.

Szilárd S. Leó: Én már mondtam nektek, hogy értem. A zsét 
kell keresni. Tuti! Bár pont a mi csoportunkat én se értem. Po-
litikusok, oké, abban pénz van, hatalom. Az atombombát vagy 
lézert építő fizikusok is sok pénzt termelhetnek, a bankárokról 
nem is beszélve. Ezekben benne van a lenyúlás. De a régészet… 
az csóróság a többi mellett. Mire kell ezeknek az archeológia?

Robert J. Oppenheimer: Ne vegyük azért készpénznek, 
hogy a lopás mozgatja az iskolát. Bár Sádi eléggé biztos benne :D

Wigner M. Jenő: Az archeológiából a pénz kell nekik.
Szilárd S. Leó: Milyen pénz? Az elásott lyukas kétfilléres? 

Ebben csak akkor van lóvé, ha Indiana Jones-filmet csinálsz 
belőle.

Wigner M. Jenő: Azt csak a VIII. kerületben hiszik. Apá-
mék egyik repülőjén hozták vissza tavasszal a Seuso-lelet egy 
részét. Öt szar tál meg két köcsög, ezüstből. Római kori. Ti-
zenötmilliárdot fizetett érte az állam. Ennyiért ölni is szoktak.

Szilárd S. Leó: 15 milliárd. Basszus…! Oké, megdumáltuk, 
archeológus leszek :D

Teller Z. Ede: Márkó, nektek több repülőtök is van?
Wigner M. Jenő: Micsoda?!
Teller Z. Ede: Te írtad: Apámék EGYIK repülőjén…
Wigner M. Jenő: Családi nincs egy se. Apám egy légitársa-

ság igazgatója.
Teller Z. Ede: Hú, akkor te biztos sokat repültél!
Wigner M. Jenő: Sokat. Váltsunk témát!
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Robert J. Oppenheimer: Nem teljesen kerek a lenyúlásel-
mélet. Ezek elhivatottak. Olyan az egész suli, mint egy vallási 
gyülekezet, nem vettétek észre? Biztos, hogy nem csak üzlet.

Teller Z. Ede: 
Robert J. Oppenheimer: Zuzu, mi van Sicambriával? 

Ős-Buda, ez kiderült. De tudsz róla még valamit? Elolvastad, 
amit Anna mondott?

Teller Z. Ede: Még nem voltam könyvtárban. A tanárnő kü-
lönben nem Gerevich nevét írta fel.

Neumann R. János: Én találtam anyagot Sicambriáról, ez 
egy eltűnt város. Az ős-hun rajongók szerint valahol a Pilisben 
vagy Budai-hegységben volt. Ott élt, vagy ott is élt Attila, a 
hun király. Soha nem látta senki.

Robert J. Oppenheimer: Várjál, Röfi, ne kutyulódjunk ösz-
sze! Zuzu, mondjad, mit írt Anna!

Teller Z. Ede: Röfi jókor szólt közbe. Sicambriáról kérdez-
tem az órán, és a tanárnő erre azt írta a papíromra, hogy Pyrgi 
lemezek.

Szilárd S. Leó: Ez is valami hun hókuszpókusz? Attila tar-
solyát készítették belőle, vagy ilyesmi?

Teller Z. Ede: Nem. Nem hun. De biztos összefügg velük, 
ha egyszer Sicambriára válaszként jött. Ennek utánaolvastam, 
a Pyrgi aranylemezek egy etruszk nyelvemlék, ötven éve ta-
lálták meg. Néhány arany lapocska, írás is van rajta, etruszk 
betűkkel. Ősi rúnák. A szöveg egy adományozó levél. Valaki 
két fiút, földterületeket meg sót adományoz benne egy temp-
lomnak. Szép tárgyak különben, láttam képeket a leletről. De 
hun vonal nincs a dologban. Az etruszkok a rómaiak előtt éltek 
Itáliában, tök más kultúra.

Robert J. Oppenheimer: Másolj be egy fotót!

Zuzu egy linket illesztett be a csetablakba, mindannyian 
megnézték a fényképet. Tanácstalanul hallgattak jó darabig. 
Végül János törte meg a mozdulatlanságot.
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Robert J. Oppenheimer: Hát, ezzel nem vagyunk előrébb…
Wigner M. Jenő: Ennyit a sok zseniről!
Robert J. Oppenheimer: Akarsz valamit mondani? Vagy 

csak a szokásos?
Wigner M. Jenő: Nagyokosok, egyikőtök se veszi észre? 

Nem ismerős?
Robert J. Oppenheimer: Az írás? Honnan?
Wigner M. Jenő: A várostáblákról, a hivatalokról, minden-

honnan. Egyre több ilyet lehet látni. Ez tök olyan, mint a szé-
kely rovásírás.

Teller Z. Ede: Hátrébb az agarakkal! A rúnák nagyon hason-
lítanak egymásra.

Wigner M. Jenő: Túrót! Nem hasonlítanak. Ez viszont 
pont olyan, mint a székelyírás.

Robert J. Oppenheimer: Én a rúnákat nem ismerem, de 
azt keressük, hogy miért vezetett pont ehhez Anna tanárnő. 
Összefüggésnek legalábbis esélyes.

Neumann R. János: És az Anyahita-hívők szerint a széke-
lyek már Ordoszban is ott voltak. Beszálltak a törzsszövet ségbe.

Robert J. Oppenheimer: Hm-hm… Mit mondtál, Zuzu, mi 
van ráírva?

Teller Z. Ede: Adományok egy templomnak.
Robert J. Oppenheimer: Tehát nem a szöveg az érdekes. 

Vagy ez valami kódolt beszéd. Vagy csak azt kéne ismerni, ki 
adományoz kinek. Többet kell erről megtudni.

Wigner M. Jenő: Semmi kód!
Robert J. Oppenheimer: ?
Wigner M. Jenő: Tényleg ennyire nem gondolkodtok, ész-

kombájnok? Etruszkok már rég nem élnek. Az írást biztos egy 
olasz valaki fejtette meg. Szerinte adománylevél. Etruszkul. És 
ha nem is etruszkul van. Bennünket az érdekel, az írás mit je-
lent székelyül… vagy hun-magyarul vagy micsodául. 

Szilárd S. Leó: Az írásjelek más nyelven teljesen más szö-
veggé állhatnak össze.
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Wigner M. Jenő: Bizony. Jó reggelt!
Robert J. Oppenheimer: Ok, álljunk meg, mert tényleg 

mindjárt reggel lesz! Tehát: Magilla kótyagosan azt mondta, 
Sicambriában volt, vagy hogy van valami Sicambriában. Ez ön-
magában fontos infó, ha a hivatalos álláspont szerint Ős-Buda 
egyáltalán nincs is meg. És vannak ezek az etruszk lemezek, 
talán hun vagy magyar szöveggel, valamilyen összefüggésben 
az eltűnt várossal. És van az iskola, amiben mindez történik, 
és amiben egyébként Anyahitának hívják a legfőbb vezetőt, de 
úgy, hogy közben senkin sem látni, hogy ős-hun hagyományőr-
ző lenne. És pénzes szakterületekre képeznek bennünket…

Robert J. Oppenheimer: Világos, hogy többet kell kide-
ríteni. A hun-mítoszról is, Sicambriáról is. Meg az alapítvány-
ról, ami működteti az iskolát. És jó lenne tudni, hol volt Ma-
gilla.

Teller Z. Ede: Azt aligha engedik, hogy Magillát kikérdezd, 
engem egy mondat után leterítettek. Meg nem is sok értelme 
lenne.

Robert J. Oppenheimer: Hm…
Robert J. Oppenheimer: Alma Peti, te itt vagy még egyál-

talán?
Kemény A. György: Itt vagyok.
Robert J. Oppenheimer: Te mit gondolsz?
Kemény A. György: A fiút őrzik.
Teller Z. Ede: A két langaléta, mi? Kik ezek, Alma Peti? Kik 

az auditorok? Mit csinálnak?
Kemény A. György: Félnek tőlük.
Robert J. Oppenheimer: De miért félnek, Alma Peti? Kik 

félnek tőlük?
Kemény A. György: Még a tanárok is félnek tőlük.
Teller Z. Ede: Még Anyahita is fél tőlük?
Kemény A. György: Anyahita nem tud félni.
Teller Z. Ede: Azt mindenki tud.
Kemény A. György: Ő nem.
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Szilárd S. Leó: Egyszerű, mint a pofon. Kapjuk el Magillát 
sulin kívül! Megpuhítjuk.

Teller Z. Ede: Hahó, STOP! Ezt próbáltam már az előbb is 
elmondani. Magillát felesleges hajtani. Tuti, hogy nem emlék-
szik semmire. Szerintem pont azért kapta a ketamint, hogy ne 
emlékezzen.

Robert J. Oppenheimer: Akkor nem tudjuk meg, hol volt.
Teller Z. Ede: Azt nem, hogy hol járt. De azt esetleg tudhat-

juk, hová indult.

Egy perc szünet keletkezett.

Neumann R. János: Sádi!
Szilárd S. Leó: Hagyjatok lógva! Elmeséltem, mit mondott. 

Mást nem tárgyaltam vele.
Teller Z. Ede: Azt mondtad, eltűnt.
Teller Z. Ede: De lehet, hogy te tűntél el.
Szilárd S. Leó: Én nem tűntem sehová, az biztos!
Teller Z. Ede: Nem szó szerint. Téged kiütöttek sokkolóval. 

Talán még ott volt Magilla, amikor ez történt. Mondhatott va-
lamit, beszélhetett azzal, aki a sokkolót fogta.

Szilárd S. Leó: Mi van?!
Teller Z. Ede: A sokkolótól az ember csak néhány másod-

percre veszíti el az eszméletét. Viszont ébredés után néhány 
percig még ködös marad az elméje. Amíg rendbe rakja magát az 
agya. Az áramütés egy elektromos vihart csinál a fejben, idő-
be telik, amíg helyre rázódik. A ködösre nem emlékszel vissza. 
Ezért élted meg úgy, hogy Magilla eltűnt. Talán ott volt még, 
amikor elintéztek.

Szilárd S. Leó: Felőlem… De akkor se emlékszem.
Teller Z. Ede: Tudatosan nem. Mert amit ilyenkor észlelsz, 

az máshol raktározódik.
Neumann R. János: Mint a temporális fájlok…
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Teller Z. Ede: Ott van a fejedben, hogy mi történt. Csak 
nem tudod előhívni.

Robert J. Oppenheimer: Zuzu, te ki tudod bányászni be-
lőle az emlékeit?

Teller Z. Ede: Én nem. Ő maga viszont igen. Ha valaki segít 
neki.

Szilárd S. Leó: Én ugyan nem! No emlék!
Robert J. Oppenheimer: Ez döntő lehet, Zuzu. Hogyan?
Teller Z. Ede: Tudat alól. Mélyhipnózisban.
Szilárd S. Leó: Az kéne még pont!
Neumann R. János: A temporális fájloknak elég a Total 

Commander. :D
Teller Z. Ede: Az emberi elmének a mélyhipnózis a Total 

Commandere. :-)
Robert J. Oppenheimer: Jó, ezt majd holnap megbeszél-

jük. Menjünk aludni!
Teller Z. Ede: És: szombat reggel nyolckor találkozunk a Ke-

letiben! A verseny a gödöllői lovardában lesz. Márkó, jövünk! :-)
Wigner M. Jenő: De minek!
Teller Z. Ede: Drukkolni.
Wigner M. Jenő: Nem kell! Maradjatok a seggeteken!
Teller Z. Ede: Kénytelen leszel elviselni.
Wigner M. Jenő: Baromság. Semmi közötök hozzá! Remé-

lem, nem gondoljátok, hogy szóba állok veletek a pályán!
Neumann R. János: Engem visznek autóval. Aki akar, jö-

het velünk.
Teller Z. Ede: Röfi, nem! És mindenkinek: nem! Szó sincs 

róla! Együtt megyünk. A Keletiből. Vonattal. 
Neumann R. János: :-(
Neumann R. János: Akkor én nem tudok menni.
Teller Z. Ede: Röfi!!!!!!!!!!

Néhány percig senki sem írt.
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Teller Z. Ede: Nem igaz, hogy nem bírsz ki egy kis vonato-
zást!

Neumann R. János: Nem engednek így el. Nem mehetek a 
városon kívülre egyedül.

Teller Z. Ede: Öten megyünk.
Neumann R. János: :-( 
Wigner M. Jenő: Na, jól van, pisisek… én léptem. Marad-

tok a seggeteken. Szerencsére!

Megint egy kis cset-némaság lett.

Robert J. Oppenheimer: Szombaton nyolckor a Keletiben. 
Röfi, jössz te is.

Neumann R. János: Sajnos nem…
Robert J. Oppenheimer: Jön velünk Dödi bácsi. Holnap 

felhívja apukádat. És most fújjunk takarodót!
Teller Z. Ede: 
Teller Z. Ede: Figyelem, van egy fontos szabály szombatra! 

Egész nap nem beszélünk a RUDIról. Világos? EGY SZÓT SE! 
Csak drukkolunk, barátkozunk. Egy napig nincs tanulás, nincs 
meló. Jó éjszakát!
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19. fejezet

Húzzál innen, mazsola!

Szombatra kicsit engedett az ősz, az idő barátságosabbra 
fordult, a szél elállt, a nap is kisütött. Nem tért vissza már a 
nyárutó, de legalább nem didergett a drukker csapat. Gödöl-
lőn voltak mindannyian. A városszéli Tölgyes Lovardánál, egy 
karámokkal szabdalt, levegős parkban üldögéltek a nézőknek 
kikészített műanyagszékeken és a fűben. Délelőtt negyed tíz 
múlt. Várták, hogy kezdődjön a díjugrató verseny.

Nem tűnt egy fényűző helynek a Tölgyes, de a pályákat is, 
a parkot is szépen gondozták, és most nagy volt a nyüzsgés, 
főleg beljebb, az istállók körül. Csillogó terepjárók, lakóautók, 
lovas utánfutók parkoltak minden szóba jöhető helyen, miköz-
ben még mindig érkeztek újabb konvojok a város felőli bekö-
tőúton. Mindenfelé talpig Benettonba öltözött, baseballsap-
kás, walkie talkie-ba kiabáló asszisztensek rohangáltak, akár a 
hangyák. Volt közöttük, aki az állatorvost kereste, egy másik 
az eldugult itatókhoz zavarta épp a gondnokot. A versenyre 
kijelölt karámban legalább hárman kísérték a pályabírót, elle-
nőrizték a kihelyezett akadályokat. Az istállók mellett néhány 
nagy sátor állt, felhajtott oldalfalakkal, belül pazar bárral, fo-
nott fotelekkel, állványra szerelt monitorokkal. Láthatóan az 
volt a verseny idejére felállított VIP szektor, a színes, sportos 
forgatag mögött öltönyös férfiak és koktélruhás nők csoportja 
társalgott, nevetgélt, miközben jólfésült kisgyerekek szaladgál-
tak körülöttük, és fehér kötényes nők kínáltak nekik könnyű 
italokat.
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A versenypályától nem messze, a többiekkel szemben, a 
földön ült Sádi, simogatta két kezével a már elöregedett, télre 
készülő pázsitot.

– Apám, ez milyen jó! Ezért fogok egyszer tanyára költözni 
– bólogatott. – Érzitek? A földszag, a fűszag… imádom! Még 
az istállók savanyú szagát is. Akkor se panaszkodtam, amikor 
ganézni kellett.

– Te lovászfiú is voltál? – kérdezte Röfi hangosan.
– Amiért pénzt fizetnek, azt én már csináltam… Szerintem 

hóhérsegéd is csak azért nem lettem, mert már nem akasztanak.
Sádi letépett egy hosszabb, száradó fűszálat, a szájába dug-

ta, aztán hátravetette magát, és nézte az égen úszó felhőket. 
Alma Peti az egyik széken billegett előre-hátra, a műanyag kar-
fát piszkálta, mellette János egy térképen mutogatott valamit 
Dödi bácsinak. Zuzu és Röfi mögöttük heverésztek. Halkan, 
kettesben beszélgettek.

– Nagyon kellett könyörögni, hogy elengedjenek? – kérdez-
te a vörös hajú lány.

– Agyonnyomnak a szeretetükkel.
– Gondolom, nincs testvéred…
Röfi rázta a fejét, és Zuzu erre jelezte, hogy érti.
– A szülők sokszor a gyerekeikbe kapaszkodnak. Az egykék-

be főleg. Nem értik meg, hogy a gyerek nem kiskutya, akinek 
nyalogatni kell a fenekét, meg simogatni reggeltől estig.

– Pontosan! – kiáltott fel Röfi. – Ha épp nem vagyok va-
lami programon, akkor mindent együtt csinálunk. Mindent! 
A hétvégéken családmérgezést kapok az állandó babusgatástól. 
Ezért is lett a gépezés. Az legalább más. És oda nem jönnek 
utánam. Pedig szeretem őket…

– Macerás – mondta Zuzu. – De azt azért nem szabad en-
gedni, hogy az örökös kapálózást érezd, ha a családodra gon-
dolsz. Csak lazán, okosan, és máris könnyebb! Olvastad az 
1984-et? Abban mondja az egyik főszereplő: A kis szabályokat 
be kell tartani… és akkor a nagyokat meg lehet szegni!
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Zuzu Röfire kacsintott.
– Téged biztos nem korlátoz az apukád semmiben. Látszik 

rajtad, hogy nem – mondta a fiú.
– Az nehéz is lenne.
– ?
– Vagy tíz éve költözött Kanadába az asszisztensnőjével. 

Fogorvos. Évente kétszer szoktam látni, de akkor is inkább 
csak zavarja, ha a közelében vagyok.

Zuzu nevetett.
– Anyu szerint tipikus, szétesett belvárosi családi vagyunk 

– tette hozzá. – Különben őt se sokszor látom. Ha épp nem 
rendel, akkor kutatási anyagokat ír, vagy konferencián van 
valahol. Legfeljebb akkor akad ki a törődésmérőm, amikor a 
nagyinál lógok.

– Irigyellek.
– Áh! Rossz hozzáállás! Mindenkinek ott kell fészket csinál-

nia magának, ahol éppen van. És mindent lehet alakítani, for-
málni. Ésszel. Amit ismersz, azt tudod befolyásolni. Márpedig 
a családodat biztosan jól ismered.

Röfi rajongva nézett Zuzura.
– Miért hívnak Zuzunak? – kérdezte.
– Van egy felnőtt bátyám, ő mondogatta régebben, hogy 

olyan hülye vagyok, mint Zuzu Petals a Ford Fairlane-ben. Az 
valami ősrégi rock and roll film.

– Egyáltalán nem vagy hülye.
– Hát, ja! Sőt, annyira kiokosodtam, hogy még a RUDIba is 

felvettek – mondta Zuzu, és jól hátba vágta Röfit.
– És nagyon kedves vagy velem!
A vörös hajú lány feltápászkodott a fűből.
– Én mindenkivel nagyon kedves vagyok… – mondta moso-

lyogva. – …Krämert nem számítva. Na, nézzünk a lovak után!
János vette észre, hogy valaki a távolból, a sátrak mellől ka-

limpál feléjük. Arra fordultak mindannyian, Sádi is felült, és a 
kezét napellenzőként a homlokához emelte.
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– A pojáca. Azt mutatja, hogy menjünk oda!
Amikor reggel megérkeztek, körbesétáltak a lovarda terüle-

tén, de Márkót eddig nem látták. Biztosan készülődött.
– Gyerünk! Ha már invitál… – intett Zuzu.
– Megyünk a pofonért – morogta Sádi.
Az egyre sokasodó nézők között szlalomozva indultak Már-

kóék sátrához, közben Sádi egyszer csak a hátára kapta Alma 
Petit, és szaladgált, ugrált kicsit a bilifrizurás, alacsony fiúval. 
Alma Peti ezen, Sádi hajába kapaszkodva, hangosan nevetett.

Amikor odaértek, Márkó az egyik sátor közepén egy ötéves 
forma, copfos, szép ruhás kislány előtt guggolt. A kislány cipő-
jét kötötte. Már a versenyruha volt rajta: fehér lovaglónadrág, 
fehér ing, fekete zakó. Mellette a földön kobak feküdt, benne 
fekete bőrkesztyű.

Szőnyeget terítettek le a sátor területén, csillogtak a fonott 
nádbútorok, és zsongott az egész, mert legalább tíz ember be-
szélgetett kisebb csoportokban, közben jöttek is hozzájuk, má-
sok elsiettek.

– Sziasztok! – mondta Márkó jókedvűen. – Anya! Apa! – 
szólt hangosabban a bár felé.

A hívásra egy elképesztően fiatal pár vált ki a bárnál társalgó 
csoportból. Maximum harmincévesek lehettek. A nő testhez 
simuló, egyenes ruhában volt, a férfi laza, nappali öltönyben. 
Nyugodt arcú, magabiztos házaspár, a tekintetükben érdeklő-
dés tükröződött. Mosolyogva léptek az érkezőkhöz, miközben 
Márkó kézen fogta a kislányt, és ők is közelebb mentek. Aztán 
Dödi bácsit, majd minden csoporttársát egyenként bemutat-
ta a szüleinek, közben mindenkiről külön mondott egy-egy 
barátságos, elismerő mondatot. Márkó anyukája és apukája 
pedig sorban kezet fogott a vendégekkel. Dödi bácsitól arról 
érdeklődtek, nem volt-e megerőltető a séta a vasútállomásról, 
mert ha igen, visszafelé szívesen elvitetik a csapatot az egyik 
mikrobusszal. Gratuláltak Sádinak az aikidóbajnoki címhez, 
megkérdezték Röfitől, hogy mi újság a gorillájával. Friedmayer 
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Angéla, Friedmayer Gábor, mondták Zuzunak is, majd megdi-
csérték a merész frizuráját. A vörös hajú lány fürkészve figyel-
te, mi történik, és magában gyorsan kiszámolta, hogy ha még 
most is csak harmincévesek a szülők, mennyire voltak fiatalok 
Márkó születésekor.

– Menjünk már el Bajanért, itt unatkozom! – elégedetlenke-
dett a kislány, és egyik kezével Márkó zakóját rángatta, a má-
sikkal meg a karját húzta.

Márkó magától értetődő türelemmel hajolt le hozzá. Az ar-
cán is jól látható, őszinte szeretettel magyarázta el a kistest-
vérének, hogy hamarosan mehetnek, de most még kicsit itt 
maradnak a barátokkal, várakozzon hiszti nélkül, és örüljön a 
vendégeknek.

– Hadd mutassam be a húgomat is! Ő Friedmayer Amina, 
középső csoportos óvodás, lószakértő és minden-szakértő.

A társaság hangosan köszönt, integetett a kislánynak.
– És ruhaszakértő is vagyok – mondta Amina ártatlan ma-

gabiztossággal.
– Azt hiszem… az is benne van a mindenben – bólogatott 

Márkó. Elnéző volt, megengedő és nagyvonalú.
A B Team meglepettségét elkerekedett szemek, csodálkozó 

arcok mutatták.
– Ez meg ki a franc? – súgta oda Sádi a szemüveges barát-

jának.
– Világos, hogy a testrablók elvitték Márkót – válaszolta 

Röfi halkan, vigyorogva.
– És egy embert tettek a helyére – bólintott Sádi.
Friedmayer Angéla a fiához fordult.
– Hová tetted a pass-okat?
Márkó hirtelen nem tudta a választ, nézett jobbra-balra, 

nem kapkodott nagyon, de Zuzu látta rajta a pánikot. Tíz má-
sodperc volt csak, aztán a bárpultról, egy dobozból néhány kár-
tyát vett elő a versenyruhába öltözött csoporttárs. Mindegyik-
hez nyakra csatolható szalag tartozott.
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– Márkó csináltatott nektek belépőt a ménes szektorhoz, 
ahol a lovakat felkészítik a versenyre – mondta Angéla. – Most 
az itt a legérdekesebb hely.

Zuzu Márkót figyelte tovább. Egy nagyon egyszerű helyzet-
től is bepánikol, amint nem tud rögtön megfelelni az anyjának, 
gondolta a vörös hajú.

Amina már nagyon menni akart, úgyhogy Márkó gyorsan 
kiosztotta a pass-okat, és mind elindultak az istállók mögé, a 
ménes szektorba. A két Friedmayer kézen fogva sétált.

– Most vizsgálják a lovamat, talán már végeztek is vele – 
mondta Márkó útközben. – Minden verseny előtt átesnek egy 
állatorvosi ellenőrzésen. Az orvos bélyegzője nélkül egy ló sem 
kaphat rajthoz állási engedélyt.

– Én különben tegnap estig azt hittem, galoppversenyekre 
jársz. A Nemzeti Vágta miatt – szólt Röfi.

– Az csak egy bemutató volt – válaszolta Márkó. – Túl ma-
gas és nehéz vagyok, hogy zsoké legyek. Igazából a díjugratás-
nál is előnyösebb lenne, ha könnyebb lennék, de…

– Gergő alacsonyabb nálad, és biztos azért sokkal jobb lovas 
– csicseregte Amina vékonyka hangon.

– Szerintem nem csak azért – válaszolta Márkó. A többiek-
hez fordult. – Gergő az öcsém, kiváló lovas. Nemzetközi verse-
nyek győztese a korosztályában.

Megérkeztek a ménes szektorba, ami valójában egy szalag-
gal körbekerített, őrzött legelődarab volt. Utánfutók, árnyéko-
lók álltak sorban egymás mellett, előttük pokrócokkal letakart 
lovak tébláboltak, és az állatokat ellátók sürögtek-forogtak. 
Tisztára úgy nézett ki, mint a Boxutca a Forma–1-ben. 

– És akkor bemutatok nektek még valakit – mondta Márkó. 
– Ő II. Bajan Amir, a legjobb barátom!

Egy nem túl magas, egészen kecses, mégis roppant erőt su-
gárzó szürke ló előtt álltak. Valójában hófehér volt, de a lova-
sok valamiért a fehér lovakat is szürkének nevezik.

A fejtartás nemessége, a sötét szemek tüze, a lágy vonalak 
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és a feszülő izomkötegek keveredése, vagyis az állat leírhatat-
lan nemessége mindannyiukat megbabonázta. Sokáig csak bá-
multák II. Bajan Amirt, mint valami isteni csodát.

– Egy Shagya arab – mondta aztán János. – Gyönyörű vagy, 
Bajan herceg! – tette hozzá, és megsimogatta a ló orrnyergét, 
II. Bajan Amir pedig erre barátságosan prüszkölt és toppantott 
néhányat.

János ismerte a lovakat, a bábolnai ménes világhírű arab 
fajtájáról is tudott, több Shagya lovat látott élőben. De ilyen 
tökéletes szépségű arabbal még nem találkozott.

– Te tudsz lovagolni, ha jól gondolom – mondta Márkó.
– Kicsit – bólintott János.
Márkó elkérte a szárat a lovászfiútól.
– Meg kell kicsit járatni a vizsgálat után. Nincs túl meleg, 

lemerevednek az ízületei, ha sokáig egy helyben áll. Elviszed? – 
nyújtotta a szárat János felé.

– Nem, dehogy!
Márkó kérdőn nézett rá.
– Ismeretlen lovast engedni a nyergébe, verseny előtt, in-

kább ne…! Nem hiányzik, hogy valami történjen, lesántuljon! 
De utána szívesen, köszönöm!

Márkó a pályákon túlra mutatott.
– A karámok mögött van egy hosszú futópálya, ott majd le-

het vágtázni is.
Ebben maradtak. 
A verseny korosztályos, ifjúsági számában pedig húgatva, 

kurjongatva tapsolták meg Márkót, miután a selejtezőn verő-
hiba nélkül, szintidőn belül lefutotta a körét. Amikor a fiú a 
bírói torony felé fordult, és levett kobakkal tisztelgett, akkor 
egyáltalán nem olyan volt, mint egy pojáca. Hanem olyan, 
mint egy brit lord. 

Eltelt újabb másfél óra, amíg a felnőttek lovagoltak. Sádiék 
megették az extra finom szendvicseket, amiket Márkó anyu-
kája küldetett nekik, megitták a magukkal hozott üdítőket, 
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aztán sétáltak egy nagyot a környéken, és már javában ment 
a döntő, amikor visszaértek a versenypályához. II. Bajan Amir, 
nyergében Friedmayer Márkkal ismét verőhiba nélkül, egyet-
len ellenszegüléssel teljesítette a kört, nagyon jó idővel. Márk 
végül második lett a Junior Riders díjugrató versenyen. 

A díjátadó ünnepségen külön kiemelték Márkó lovaglóstílu-
sát, majd a dobogóra szólították. Az első három helyezett díjait 
egy nagyon ismert miniszter adta át, akinek az arcával Sádiék 
is sokszor találkoztak a tévében. Színpadiasan fogott kezet, 
leereszkedően vigyorgott a jól fésült kormánytag. Dödi bácsi 
aznap akkor beszélt először hosszabban.

– A hetvenes években, a cégnél az ilyen figurákat hárma-
sával vettük meg, csomagban. Még csak sokba se kerültek – 
mondta halkan Röfinek. Mosolygott.

– Miért fizetett le a CIA politikusokat? – kérdezte Röfi sut-
togva.

– Mikor miért – vonta meg a vállát Dödi bácsi. – De szinte 
soha nem kötöttünk jó üzletet. A keleti politikus olyan állat-
fajta, hogy akármennyire megfizeted a hűségét, hamarosan ő 
akarja fújni a passzátszelet.

– Magyarország az „Kelet”? – kérdezte Röfi.
– Langley-ből nézve az – mondta Dödi bácsi, és nem is kel-

lett tovább magyarázkodnia, mert Röfi pontosan tudta, hogy a 
CIA központja van a Virginia állambeli Langley-ben.

A verseny után Márkónak még muszáj volt a szervezőkkel 
intézni valamit, és a lovat is hátravitték egy időre a lovászfiúk. 
De a társuk hamarosan elszaladt a ménes szektorba, majd II. 
Bajan Amirt vezetve tért vissza, utcai ruhában. János és Zuzu 
épp akkor tudtak egy percre kettesben maradni. János kérdőn 
intett a fejével, hogy mit gondol a lány Márkó viselkedéséről.

– Van lelke. De annyira retteg az anyukájától, hogy az emiatt 
felgyülemlő feszültséget bunkózással kell levezetnie. Rajtunk 
– mondta Zuzu nagyon komolyan. – Meg valószínűleg az egész 
világon.
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Odaért hozzájuk Márkó a gyönyörű lóval, mutatta, hogy 
merre menjenek.

– Úgy látom, II. Bajan Amir egy csődör… aki éppen fickós – 
mondta Zuzu nevetve, és az állat kilógó hímtagja felé bökött.

– Ez nem csődör – rázta a fejét János.
– Nem?
– A faluvégi, nem fajtatiszta fiú ló, az a csődör – mondta 

János. – Az ilyen nemes hím lovat úgy hívják: mén.
– De tényleg fiú. Jól ismerted fel a szerszámot, gratulálunk! 

– ugratta Sádi.
Együtt nevettek.
Dödi bácsit ott hagyták a padoknál, Alma Petit pedig fel-

ültették a nyeregbe, úgy indultak a futópálya felé. A kará - 
mok között két külföldi mellett sétáltak el, Márkó már mesz-
sziről figyelte őket. Európai ruhát viseltek, de mindkettejük 
fején arab kendő volt, és hangosan beszélgettek, mutogattak. 
Lótulajdonosok lehettek; az arab üzletemberek egész Európá-
ban szívesen és gyakran vásárolnak lovakat, befektetésként. 
Versenyeztetik is őket, hogy kiderüljön, melyiket érdemes 
tovább tenyészteni. Az iszlámban a lónemesítés vallási köte-
lesség is.

Élénken diskuráltak a fiatal arabok, látszott, hogy valami-
ben nincs egyetértés közöttük. Amikor Sádiék közvetlenül 
melléjük értek, a kis csapatra néztek, mosolyogtak, köszöntek 
az ő idegen nyelvükön. Márkó megállt.

– Adhx’b i’ljh almdinah alqdimah! – mondta a hozzá köze-
lebb állónak. Mutatott a város felé. – Henak… Sema!

– Sukran! – mondta az arab.
– Afvan! – bólintott Márkó. – Mászáláma!
Márkó indult tovább, mentek vele a többiek is. Amikor ki-

csit távolabb értek, Röfi mellé ugrott.
– Mit akartak?
– A régi gödöllői kastélyt keresték. A Grassalkovich-kastélyt, 

gondolom. Mutattam nekik, merre menjenek.
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– Te tanulsz arabul?
Márkó értetlenül nézett Röfire.
– Nem tanulok. Csak mutattam nekik, merre menjenek. 

Most mi van?
Röfi legyintett, hogy nem lényeges.
Egy hosszú, egyenes, eléggé keskeny földcsík volt a futópá-

lya, csak annyiban különbözött a mellette kezdődő legelőtől, 
hogy ott nyírták a füvet, és nem hagyták, hogy gödrök, mélye-
dések keletkezzenek. 

Ami történt, arra senki nem számított. Amikor a futópá-
lyára értek, Alma Petit lesegítették a nyeregből, aztán Márkó 
megjáratta kicsit II. Bajan Amirt jobbra is, balra is, közben 
ügetett egy-egy rövidebb szakaszt, melegítette a ló ízületeit. 
Amikor ezzel megvolt, visszajött a többiekhez, leugrott a ló há-
táról, a szárat János kezébe adta. Körbejárta a gyönyörű mént, 
és sorban megsimogatta mindegyik csüdjét, megvárta, amíg 
az állat felemeli a lábát, akkor ellenőrizte, nem ragadt-e bele 
valami a patkóiba.

– Hajrá! – mondta Jánosnak.
János legalább egy éve nem lovagolt, ilyen ménen pedig 

még soha. Ettől feszült volt kicsit. II. Bajan Amir érezte ezt is, 
meg azt is, hogy nem a gazdája ül a hátán. Hogy más irányítja 
a zablát. Ezért rögtön egy kis partizánkodással próbálkozott, 
rángatta a fejét, topogott körbe-körbe. János tudta, hogy az 
arab lovaknak nagyon finom, érzékeny szájuk van, véletlenül 
se akarta megtépni ezt a szépséget, de az ellenszegülés miatt 
mégis kénytelen volt feszesebben tartani a szárat, a térdeivel 
izomból satuba fogva a ló oldalát. 

Elindultak. Előbb lépésben, aztán egész rövid ügetés kö-
vetkezett. János nagyon érezte az arab mén mozgását, szinte 
azonnal ráhangolódott, teljesen együtt ringatóztak, nem ne-
hezítette, nem akadályozta a ló mozgását. Akkor megadta a 
jelet, és „beleállt” a nyeregbe. II. Bajan Amir vágtába ugrott, és 
attól a pillanattól már nem volt több ringatózás. Nyílegyene-
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sen, szélsebesen suhantak, mintha nem is a füvön vágtázott 
volna az állat: ló és lovasa közösen, összeforrva úszott a leve-
gőben.

Nem erőltette túl a mént, csak annyit vágtázott vele, ameny-
nyi mindkettőjüknek lazán jólesett. Száz méter után hagyta 
visszaváltani ügetésbe, majd lépésbe. Megfordultak, és köny-
nyeden visszakocogtak a többiekhez. Márkó már messziről 
integetett, hogy ebből még egyet, egy nagyobb vágtát, mert 
tetszett neki János lendületes lovaglása.

A pálya melletti egyik bokor mögül, tőlük húsz méterre 
abban a pillanatban lépett ki a két férfi a füves részre. Húsz-
évesek lehettek, mindketten fekete bőrmellényt viseltek, a 
lábukon hosszú szárú, hasítottbőr-csizma volt, a hajuk pedig 
varkocsba fonva lógott. Tatáríjat tartott a kezében az egyik, a 
vállán bőrtegez lógott, a másik szétnyitható, állványos céltáb-
lát cipelt magával. 

Megálltak a pálya közepén, az állványt is letette, amelyik 
hozta, aztán beszéltek valamit, mutogattak a karámok felé.

– Várd meg, amíg elmennek! – szólt Márkó Jánosnak.
De nem mentek. Az íjat is nekitámasztották a céltáblának, 

pakolásztak a tarsolyból. Közben II. Bajan Amir kezdett tü-
relmetlen lenni, nem akart egy helyben álldogálni, toporgott, 
 feszítette magát jobbra-balra, János egyre nehezebben bírt 
vele.

– Srácok, lehúzódtok? – kiáltott Márkó feléjük. Udvarias 
volt a hangja, semmi követelőzés, semmi fenyegetőzés.

A két fiatal férfi rájuk nézett egy pillanatra, de egyébként 
úgy csináltak, mintha nem hallották volna.

Márkó elindult az utat elállók irányába, hogy beszéljen ve-
lük, János pedig jobbnak látta leugrani a nyeregből, és száron 
vezetve hagyni, hogy menjen a gazdája után az állat, mert egy-
re kevésbé tudta elviselni a tétlenséget. A többiek is mind ve-
lük tartottak.

– Rossz arcúak – mondta Zuzu nyugtalanul.
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Már egész közel jártak a két varkocsoshoz, amikor Márkó 
újra szólt.

– Srácok, sziasztok! Futnánk még egyet. Lehúzódnátok a 
pályáról?

A kezével mutatta, hogy ezt a földcsíkot szeretnék használni.
A két varkocsos megint felnézett egy pillanatra, de aztán 

megint nem történt semmi.
– Hahó! – mondta kissé értetlenül Márkó, és még közelebb 

lépett.
– Mazsola! – mondta az egyik ellenségesen.
Márkó erre megtorpant.
Sádi figyelt, készült.
– Nem akarunk balhét – mondta Márkó higgadtan. – Csak 

futnánk még egyet, aztán megyünk, lövöldözhettek.
Az íjat tartó erre felhorkant.
– Majd pont te mondod meg, mit akarsz, mazsola! Miat-

tatok nem mehetünk ma a tanyára. Na, húzzál vissza az arab 
gebéddel együtt!

Márkó felszívta magát, de még nyugodtan válaszolt.
– Ez egy futópálya. 
Sádi hátulról odalépett hozzá.
– Hagyd, menjünk, nem éri meg!
De Márkó nem tágított.
– Ez egy futópálya. A lovam meg… régi magyar fajta.
A két varkocsos erőltetetten felnevetett.
– Mondtam: húzzál innen, kicsi mazsola! – mondta az íjász 

gúnyosan, miközben lekanyarította a válláról a tegezt.
– Vissza apád milliárdjai alá… Gyerünk, amíg van lábad! – 

fenyegetőzött a másik.
A többi villámgyorsan történt. Márkó fújtatott néhányat, 

egyre idegesebb lett. Aztán nekiugrott az íjásznak. Úgy mellbe 
lökte, hogy az hanyatt esett. Márkó egy pillanat alatt felkapta 
az íjat meg a tegezt, lépett kettőt, majd a lovára ugrott, oldal-
ról, szinte kapaszkodás nélkül. Mire a varkocsosok eszméltek, 
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ő már vágtatott el a fegyverrel, a két férfi pedig rohant utána, 
ordítva, hogy anyádat, te rohadt tolvaj idegen. 

II. Bajan Amir néhány másodperc múlva már százötven mé-
terre volt, a varkocsosok káromkodva jöttek vissza a céltáblá-
hoz. A csoport hátrébb húzódott kicsit. Sádi érezte, hogy itt 
verekedés lesz.

Az a kettő dühösen felkapkodott valamit a földről, aztán 
megindultak Jánosék felé, hogy majd rajtuk állnak bosszút. 
Sádi már készült is, érezte, ahogy lazulnak el az ízületei.

Addigra Márkó megfordította a mént, a tegezt elhajította, 
csak egyetlen nyílvesszőt tartott meg. 

II. Bajan Amir beugrott vágtába, és alig később már ha-
talmas sebességgel közeledtek, jöttek vissza, a fiú egyik ke-
zében a szár, a másikban a tatáríj, a nyílvesszőt már az idegre 
fogta.

Még három másodperc telt el, Sádiék hátráltak.
– El fogja taposni őket! – sikította Zuzu rémülten.
Márkó akkor még nagyobb sebességre kapcsolt, már csak 

néhány méterre járt. A szárat elengedte, a lábával kapaszkodva 
vágtázott. 

Az utolsó pillanatban ugrott félre a két varkocsos. Márkó 
dübögve hasított el mellettük, szinte egybeolvadva a lovával. 
És rögtön ezután hátrafordult a nyeregben. Az ideget megfe-
szítette, célzott. 

A vessző közvetlenül az egyik bunkó mellett csapódott a cél-
tábla állványába. 

Megfagyott a levegő.
A varkocsos bámulta a tőle tíz centire a fából kiálló vesszőt. 

Biztosan eszébe jutott, hogy ezen a tíz centin múlott az élete.
Márkó visszaporoszkált a két rossz arcú támadóhoz, megállt 

előttük.
– Senkik vagytok – mondta a nyeregből.
Aztán az íjász elé a földre lökte a fegyvert.
Sádi pedig, hogy nyomatékot adjon a szónak, alaposan, jó 
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kedvvel elverte mindkettőt, csak úgy dőltek-borultak a bőr-
mellényes testek. Ez most nem utcai verekedés volt, nem egy 
pillanatig tartott, mert Sádi egyáltalán nem akarta megütni 
őket. Fellökdöste, elgáncsolta, lerántotta a mindig újra felpat-
tanó támadókat, egészen addig, amíg azok megunták, hogy 
folyton a fűben landolnak. Végül szitkozódva, fenyegetőzve 
elkotródtak.
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20. fejezet

A Marina-parti konvenció

Bár a B Team (fedőneve: Los Alamos zárt csoport) tagjai 
teljesen biztosak voltak benne, hogy már csak néhány nap, és 
megfejtik, leleplezik a RUDI titkait – Krämer gondoskodott 
róla, hogy a következő hetekben egész mással legyenek elfog-
lalva.

A lóversenyt követő hétfőn pontosan négy órakor a cso-
portért felelős vezető gondterhelt arccal lépett be a második 
emeleti kettes terembe. Jó nagy papírtekercset hozott az egyik 
hónap alatt, a másik kezében, a tanári tablethez fogva, néhány 
papírlapot szorongatott. Köszönt, aztán lepakolt az asztalra, 
csak a lapok maradtak nála.

– Mielőtt hozzákezdenénk a térképészetórához… tájékoz-
tatom a B Teamet az iskola életében bekövetkezett sajnálatos 
változásokról, valamint… a pénteken megírt tesztjeik eredmé-
nyéről.

Krämer olyan fejjel beszélt előttük, mint akinek borzalmas 
migrénje van. Nem kiabált, nem sietett semmivel, csak mond-
ta, amit kellett, és közben rosszkedvűen hunyorgott.

– A C Teamet és az E Teamet felszámolták.
János és Sádi egymásra néztek, Zuzu mereven bámult maga 

elé.
– Mostantól harminchat növendékkel üzemel a Rutherford 

Intézet, a megszüntetett csoportok tagjait a hétvégén érte-
sítettük a döntésről, a mai órákon már nem vesznek részt. 
Ez magukat annyiban érinti, hogy az iskola házirendje értel-
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mében az eltanácsolt növendékekkel a továbbiakban semmi- 
lyen módon nem érintkezhetnek. Ha megteszik, ki vannak 
rúgva.

Krämer megköszörülte a torkát.
– A kezemben vannak a pénteken megírt tesztjeik. Mivel ez 

volt az első mérésük, már 67%-tól továbbengedtünk minden-
kit. A B Team átlageredménye 79%, de csak azért, mert Richter 
és Zichy 90% fölött teljesítettek. Tarda 72%, Alma 71%, Fried-
mayer 69%, Sádinger 67%. Ettől a héttől a pénteki tesztek ha-
tárértéke visszaugrik a szabványos 80%-ra. Vagyis… valójában 
hatból négyen már most megbuktak, a csoportátlag is határ 
alatti. Miközben a Rutherford Intézet tanulmányi szabályzata 
szerint az első félévben ha csak egyikük nem teljesíti az elvárt 
szintet, akkor az egész csoportot felszámolják.

Krämer itt elhallgatott egy pillanatra, mielőtt kimondta a 
legsúlyosabb mondatot.

– Vagy összekapják magukat, vagy jövő hétfőn már nem 
lesznek itt.

Kiosztotta az értékelt teszteket.
– Az eredményeikről, az iskola ezzel kapcsolatos elégedet-

lenségéről, valamint a sorozatos tiszteletlenségükről a mai na-
pon tájékoztattuk a szüleiket is – folytatta, és itt Sádi felszisz-
szent.

Krämer végignézett a társaságon.
– Azt értsék meg, hogy ez nem egy közoktatási intézmény! 

Nekünk nem kötelességünk foglalkozni magukkal, ahogy ma-
guknak sem muszáj itt lenni. A Rutherford Intézet egy lehető-
séget kínál fel növendékei számára. Ha tanulás helyett nem-
létező összeesküvésekről fantáziálnak, és ha ezért nem telje-
sítenek az elvárásoknak megfelelően… mehetnek a francba! 
Még csak mérges sem lesz senki. Fogják fel, hogy nincs ebben 
az egészben semmi személyes – itt jelentőségteljesen Zuzura 
pillantott. – Ha nem tanulnak rendesen, kivezetjük magukat 
az iskola rendszeréből, és két nap múlva a nevükre sem emlék-
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szünk majd. A tudás hatalom, ez itt természeti törvény. Olyan, 
mint a gravitáció. Nem jó, nem rossz: van. És jelenleg a B Team 
nem szerez elég tudást.

Krämer nekitámaszkodott a tanári asztalnak.
– Van hozzáfűznivalójuk?
Zuzu feltette a kezét, a tanár pedig intett a fejével, hogy be-

szélhet.
– Nagyon könnyen elengedik a nehezen begyűjtött különle-

ges tehetségeket… – mondta a vörös hajú lány.
Erre Krämer fejét ingatta, szomorúnak látszott.
– Semmit sem ért, Tarda! Hatvan diákkal indult a képzés, 

huszonnégyet máris eltanácsoltunk, két csoportot most, ket-
tőt még a tanévnyitó után. Ha csak egyetlen csoport marad a 
félév végére, akkor azzal az eggyel dolgozunk tovább. Ha min-
denki kibukik, akkor sincs semmi, legfeljebb nyárig készülünk 
a következő évfolyam fogadására. Kizárólag az eredmény szá-
mít. Itt olyan vezetőket nevelünk, akik később a világ legfelké-
szültebb döntéshozóivá válhatnak. De a maguk különlegessége 
most még csak ígéret. A képzés és a fejlődés nélkül a B Team 
csupán néhány különc gyerek. A vesztes forradalmárt a sikeres 
vezetőtől a felelősség különbözteti meg. Viselkedjenek felelő-
sen! Van kérdésük?

Nem volt.
– Ismerik a konvenció szót? – kérdezte Krämer.
– Egyezményt jelent – bólintott János.
Krämer előrébb lépett.
– Kössünk egy konvenciót! Egy őszinte kiegyezést. A követ-

kezők szerint. Maguk vállalják, hogy mostantól arra fordítják 
energiáikat, ami a dolguk: tanulnak. Cserébe én az iskola ne-
vében megígérem, hogy tiszta lappal indulnak újra, elfelejtjük 
az eddigi ellenséges magatartásukat. És, hogy a bizalmatlansá-
gukat enyhítsem, feltehetnek három szabadon választott kér-
dést, amire nyíltan válaszolok.

Sádiban forrt a düh, Zuzuból ki is tört.
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– De hát nem csináltunk az égvilágon semmit! Ez valami 
vicc?

Krämer biccentett.
– Az őszinte válaszom: nem vicc. Már csak két kérdésük ma-

radt. Szeretnék megbeszélni, mielőtt döntenek, hogy elfogad-
ják-e a konvenciót? Kapnak öt percet, ha gondolják.

János azonnal, gondolkodás nélkül vágta rá.
– Nincs mit megbeszélni.
– Dehogynem! – szólt közbe Sádi. – Nagyon is van!
János hátrafordult, és úgy intett a kezével, mintha elvágna 

egy fonalat valami késsel.
– Nincs.
Aztán Zuzunak is megismételte.
– Nincs.
Egyedül János értette meg, hogy már a jövőre kell gondolni, 

ennek a körnek itt vége, nincs tovább, elvesztették. És ha ilyen 
indulatosan kezdenek egyezkedni a kamerák előtt, akkor a vita 
hevében törvényszerűen kiadják, amit gondolnak, amit eddig 
megtudtak, és ez később csak akadályozza majd őket. Nézett 
felváltva Zuzura és Sádira, szuggerálta beléjük, hogy bízzanak 
már benne annyira, hogy az éles helyzetben követik, hogy el-
fogadják a döntését.

– Nos… kérnek egy kis időt?
Mindenkin látszott a felindultság, de nem szólalt meg egyi-

kük sem. Krämer még várt egy kicsit, mielőtt folytatta.
– Akkor csak a nyílt szavazás van hátra. Aki vállalja a kiegye-

zést az előbb elmondottak szerint, az emelje fel a kezét. A kon-
venció akkor érvényes, ha egyhangúlag megszavazzák.

János lendítette a karját, Röfi kevés meggyőződéssel ugyan, 
de csatlakozott, Márkó egy pillanatig jelzett csak, láthatóan 
nem nagyon érdekelte az egész, és Alma Peti is mutatta, hogy 
egyetért. Végül Zuzu szigorúan Jánosra meredve emelte a ke-
zét, Sádi pedig utolsónak, leszegett fejjel. Sugárzott róla, hogy 
kedve ellen való, amit tesznek.
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– Akkor ezt eldöntöttük – mondta Krämer. – Nem foglaljuk 
írásba, de úgy tekintünk a kiegyezésre, mintha egy pergame-
nen állna, alatta hét kézjeggyel. Van még két kérdésre lehető-
ségük, amelyekre azonnal választ kapnak.

János és Zuzu is nyújtotta a kezét.
– Mikor érkezik vissza az igazgatónő Budapestre? – kérdez-

te János.
– Anne Hiita itt van az iskolában. Fognak vele találkozni 

még ebben a félévben… hacsak ki nem rúgatják magukat idő 
előtt.

Erre még Alma Peti is felpillantott.
– Kik azok, akik Turczi Jenőt elvitték? – tette fel a második 

kérdést Zuzu.
Krämer itt gondolkodott a válasz előtt.
– Az Optimal Research Alapítvány nyolc országban üzemel-

tet ehhez hasonló iskolákat. Mindegyik ugyanolyan szabályok 
szerint, egy licence alapján működik. A Rutherford Intézetben 
Edward Fuller és John Langmore képviseli az alapítványt. El-
lenőrzik, hogy az engedélyeknek megfelelően működünk-e, és 
tanácsaikkal segítik az itt végzett munkát. Egyébként ők taná-
rok is, jövőre lesznek óráik velük… azoknak, akik még itt tanul-
nak. Két fiatal kutató.

A tanár megvárta, hogy lesz-e még valami hozzászólás, de a 
B Team tagjai erre már nem akartak mondani semmi.

– Hogy a megállapodásnak súlyt adjunk, meg azért, hogy 
ne fussanak bele valami kellemetlenségbe pénteken, ez a cso-
port mától mindennap ír egy-egy rövid tesztet, órák után. Az 
aznapra feladott tananyagból. Én magam fogom összeállítani 
a mérőlapokat. Csak a rendes, pénteki teszt buktató, de aki a 
többin 80% alatt teljesít, azt mínusz öt pontra büntetem… És 
most kezdjük végre a térképészetet!

Krämer fogta az asztalon fekvő tekercset, és kiterítette a 
földre. Egy körülbelül fél méter széles, nagyon hosszú csík volt 
a papír, a tanári asztal és a padok közötti kis részen, kereszt-
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ben, az ajtótól egészen az ablakig elért, és még maradt is belőle 
gurigában.

– Bár az ókorból több, régebbi kartográfia is fenn maradt… a 
török ÇatalHüyük város térképét például közel 8000 évvel ez-
előtt vésték a település templomának kőfalába. Ez itt, amit lát-
nak, gyakorlatilag az első, ma is épségben létező úti térkép. Az 
eredetijét az Krisztus utáni ötödik században rajzolták, a még 
éppen létező Római Birodalom közúthálózatát ábrázolja. Vagyis 
ez már egy olyan segédeszköz, amelynek az volt a célja, hogy a 
használó meg tudja állapítani saját pillanatnyi helyét, vagy hogy 
el tudjon jutni A pontból B pontba. Álljanak fel, és jöjjenek köze-
lebb, a padból nem látszanak a részletek! Figyeljék meg, hogy…

És ment az óra, aztán a nap tovább. Információk és isme-
retek megszerzésével telt az idő: aprólékos, szorgalmas tu-
dástermeléssel. Még a szünetekben se nagyon beszélgettek 
egymással, azt is csak szemvillantással jelezte János Sádinak, 
hogy estig legyen türelmes. Zuzunak jelezni se kellett, ő köny-
nyebben elrakta magában a dühét, és tényleg mindannyian a 
tanulmányaikra koncentráltak. 

A nap egyetlen furcsa jelenete az volt, amikor Röfi az iskolai 
laptopjával a kezében a szokásosan újságot olvasó Márkóhoz 
lépett az utolsó óra előtt.

– Megnéznél valamit? – kérdezte Röfi.
– Mi van…?!
– Egy videó – mutatta Röfi. Egyik kezében a kinyitott gépet 

tartotta, a másikkal tologatta a szemüvegét.
– Na, hagyjál békén ezzel a hülyeséggel! – mondta Márkó 

felháborodva, és visszafordult az újságja felé.
– Segíts nekem! Figyelj, ez…
Nem fejezhette be, mert Márkó közbevágott.
– Mondom… NEM!
Röfi egy másodpercig még bátorságot gyűjtött. Aztán top-

pantott egy mérgeset, és a laptopot erőteljesen letette Márkó 
padjára, úgy, hogy az újság alatta maradt.
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– De igen! Csak két perc.
Megnyomott egy gombot a teljes képernyős videolejátszón, 

majd a mozgókép elindulása után rögtön újra megnyomta. 
A kimerevedett képen egy dzsungel tisztása látható. Két terep-
ruhás férfi áll egymással szemben, a lábuknál egy gorillabébi 
játszik valami fadarabbal.

– Ő itt Paul Kibungo vadőr – mondta Röfi ellentmondást 
nem tűrve, miközben az egyik terepruhásra mutatott. – Akivel 
beszélget, az a Virunga Nemzeti Park fővadőre – és parancso-
lóan rábökött a másik afrikai férfira. – Ő itt lent Liuna, a go-
rillám. Hegyi gorilla, vagyis gorilla beringei beringei. Három 
hónapos kislány, én adtam a nevét. Paul a gondozója. És ezek 
itt ketten most arról beszélgetnek, hogy Liuna marad-e a Ki-
rosake Kutatóállomáson, vagy átszállítják a Nyiragongo mellé, 
Kongóba. Te pedig végignézed a videót.

Röfi olyan elszánt volt, hogy Márkó meglepettségében elfe-
lejtett bunkózni.

Elindult a felvétel lejátszása, a két terepruhás mutogatva, 
hadarva magyarázott egymásnak hol halkabban, hol hango-
sabban, egy kis ingerültség is volt a hangjukban. Közben Liuna 
a kezében fogott fadarabbal elmélyülten, békésen piszkálta a 
lábujjait.

Két perc múlva a videó megállt, az utolsó kocka kimerevítve 
maradt a képernyőn, Paul éppen a kamerába néz.

– Nos? – kérdezte Röfi.
Márkó az újságjáért nyúlt.
– Átviszik Kongóba. Még ebben a hónapban. Elvehetem?! – 

Fogta az újság szélét, mutatta, hogy most már elég.
– Köszönöm! – bólintott Röfi, és magára hagyta a reklám-

fiút.
A jelenet közben odapillantott János is.
– Ez ugyanolyan tahó, mint a múlt héten – súgta Zuzunak.
De Zuzu mosolyogva rázta a fejét.
– Semmi sincs ugyanúgy. Majd meglátod!
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És aznap késő este Röfi hívta Facebookon a csoportot. Min-
denkit, csak Márkót nem. Mert valami olyat akart mondani, 
amiről szerinte a reklámfiúnak nem kell tudnia.

Neumann R. János: Itt vagytok?
Robert J. Oppenheimer: Itt…
Szilárd S. Leó: János, komolyan… majdnem felrobbantam 

délután. Minek a színjátékot játszatni ezzel a köcsög Krämer-
rel? Sunyi volt a békülékenysége, baszki! Világított, hogy ka-
muzik! Te tényleg hiszel neki?

Robert J. Oppenheimer: Ja… hiszek…
Szilárd S. Leó: Ne már!
Robert J. Oppenheimer: …azt elhiszem, hogy kivág ben-

nünket, ha teheti. Erre az ajánlatra nem lehetett nemet mon-
dani, beugratás volt az egész. Bűzlött a provokációtól. Azt 
akarta, hogy ellenszegüljünk… te meg pont azt csináltad.

Szilárd S. Leó: Ááááh! :S
Robert J. Oppenheimer: Most ez van. Elkapott bennünket 

a méréssel. Ebben a körben győzött, kész. Nem volt értelme 
izmozni.

Szilárd S. Leó: blabla… És akkor lapítunk, vagy mi? Ez a 
nagy terv?

Robert J. Oppenheimer: Kurtítjuk a vitorlát. Mint a ha-
jósok, amikor kitör a vihar. Muszáj teljesíteni ezeken a rohadt 
teszteken, hogy ne tudjanak belénk kötni. És közben feloszt-
juk, ki minek néz utána.

Teller Z. Ede: Krämer egy tenyérbe mászó pókmajom! De 
végül is… egyetértek Jánossal. Okosabban kell intéznünk az 
ügyeket.

Neumann R. János: HAHÓÓÓÓ!
Neumann R. János: Kedves bűntársaim, nem zavar ben-

neteket, hogy én hívtalak össze titeket? És azért, mert oltári 
nagyot akarok mesélni.

Teller Z. Ede: :)
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Szilárd S. Leó: Nyomjad, Röfi, ne kímélj!
Neumann R. János: Na, figyuzzatok! Kaptam tegnap egy 

mélt az afrikai barátomtól, hogy ott volt náluk a főnöke, a 
fővadőr, és megbeszélték, hogy Liunát átköltöztetik a szom-
szédba. A szomszéd országba. Ma felkerült egy videó is erről a 
beszélgetésről, biztos a gorillabébi miatt. Szeretik nézni a You-
tube-on. Megmutattam Márkónak, és simán értette.

Szilárd S. Leó: Nohát…! Honnan tud ez afrikaiul? Meg ara-
bul.

Neumann R. János: Márkó „nyelveket beszél”.
Szilárd S. Leó: Milyen nyelveket?
Neumann R. János: Nem milyen… hanem minden nyelvet! 

A Biblia mondja az apostolokról, hogy pünkösd után „nyelve-
ket beszéltek”. Az azt jelenti, hogy a föld összes nyelvén be-
széltek.

Robert J. Oppenheimer: Nem lehet, hogy magára szedte 
valahol? Nem buta, csak bunkó.

Szilárd S. Leó: RÖÖÖÖÖÖÖFI! Baszki, ha most azt mon-
dod nekem, hogy ez a pojáca egy apostoli csoda… hát, én itt 
helyben lefosom a bokámat!!!!!!!!

Neumann R. János: Sádi! Nem! Nem csoda. És János: nem, 
nem szedhette magára. Arabot? Szerintem azt se. De a két 
vadőr szuahéli nyelven beszélt. Afrikában ez olyan közvetítő 
nyelv, mint nálunk az angol. Ott mindenki érti. Márkó szuahéli 
beszélgetést életében nem hallhatott ma délután előtt, ilyen 
nincs. És mégis értette. Ez csak úgy lehetséges, hogy megvan 
benne az, ami egymillió ember közül legfeljebb egyben van 
meg: bármilyen nyelvről van szó, azonnal érti a rendszerét, és 
rövid idő után érti, és használni is képes. „Nyelveket beszél.” 
Nem azért, mert ő egy apostoli csoda. Hanem azért, mert 
megvan ez a képessége. Vágjátok?

Teller Z. Ede: Óh! És nem tudja… láttam, hogy kikérte ma-
gának a pályán is. Röfi, lángész vagy! :) Meg, úgy látszik, Márkó 
is az.
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Szilárd S. Leó: Egy bunkó paraszt! Az volt ma is. És most 
már nem mondhatom neki szuahéliül se, hogy az. Mert meg-
érti.

Aztán még beszélgettek kicsit a lóversenyről is, meg főleg 
a házi feladatokról is, és kölcsönösen kipanaszkodták magu-
kat, hogy ez az egyszerre két iskolába járás halál, nem lehet 
rendesen bírni, kivannak, mint a liba. Még Alma Peti is beírta, 
hogy mire hazaér, mindig elalszik a kocsiban, és ettől mérges, 
amikor felébred. Pedig Alma Peti igazán béketűrő.

A valódi profiljaikba ezúttal nem mentek át kamu trécselni. 
Álmosak voltak, és érezték előre, ami másnaptól be is követke-
zett: nyolc hétre eltemette őket a hegynyi tanulnivaló.
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21. fejezet

Gyorsuló idő

– Psszt! – mondta Zuzu, és az ujját a szája elé emelte.
Péntek volt, november 7., óraközi szünet a RUDI második 

emeletének kettes termében. A hét utolsó napját mindig a heti 
teszt megírásával kezdték, és az elvitte az első órát. A szünet-
ben Zuzu és Röfi még a dolgozatot beszélték meg az egyik pad-
nál, a vörös hajú lány épp morgott, amiért nem értette meg 
valamelyik feladatot. Egyszer csak odalépett melléjük Márkó, 
és kettőbe hajtott papírlapot tett a padra. A beszélgetők elhall-
gattak, a társukra néztek, aztán Röfi óvatosan megemelte a 
hajtásnál, éppen csak annyira, hogy belelásson, mi az. Mint a 
pókerjátékosok osztás után.

– Megcsináltad – mondta Röfi.
Márkó bólintott.
– Teljesen következetes, pontos. De ez nem jelenti, hogy 

bármi köze van az eredeti…
Zuzu ekkor a szája elé emelt ujjal lepisszegte.
Sádi épp visszaérkezett a terembe, és kényszeredett vigyorral 

intett nemet a többieknek. Jelezte, hogy ezúttal sem sikerült 
neki. Minden héten legalább egyszer megpróbált valami kamu 
indokkal feljutni a hatodik emeletre, de valamennyi kísérlet ku-
darcba fulladt. Amikor iskolalátogatási igazolást akart kérni a 
pénzügyi osztálytól, akkor legalább feljutott a hatodikra, de ott 
aztán azonnal belebotlott egy tanárba, aki lezavarta a földszint-
re, az iskolatitkárhoz. Máskor a vécét kereste, vagy hajszárítót 
szeretett volna kérni, mert a fejére ömlött az uzsonnára hozott 
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dobozos tej (Márkó vállalta hogy önti – nagyon élvezte). Volt 
úgy, hogy hányinger miatt szeretett volna egy szem Daedalon 
tablettát az iskolaorvostól. Aztán lifttel próbálkozott, de pont 
Krämer szállt be mellé az ötödik emelten, és amikor meghallot-
ta, mit akar Sádi, nem is engedte tovább a felvonót.

– Ha nem húz vissza a termükbe most azonnal, Sádinger… 
istenemre mondom, lepofozom ezzel a szextánssal! – mondta 
a tanár fenyegetőn, és Sádi orra elé emelte a nehéz, fémből ké-
szült tájolóeszközt.

Minden alkalommal lefülelték, a kihallgatása óta nem ju-
tott el a titokzatos terem ajtajáig sem. Ezen a napon is úgy 
tért vissza, hogy semmit sem sikerült elérnie. Azt találta ki, 
hogy szociális segélyért szeretne folyamodni az iskolához, 
mert csőtörés volt a lakásukban, minden szétázott, ami egyéb-
ként tényleg így történt, lehetett ellenőrizni. Sádi meg nyom-
tatott egy kérvényt, azt vitte magával a hatodikra, ezúttal a 
lépcsőn. A negyediken jött szembe az egyenruhás nő. Először 
ráförmedt Sádira, hogy mi keresnivalója van ott, majd, amikor 
meghallgatta a fiú problémáját, elkérte a papírt, beleolvasott. 
És egész furcsa dolog történt. A biztonsági szolgálat zord tiszt-
nője emberré változott, együtt érzően szólalt meg.

– Fognak segíteni, ne aggódjon! Az osztályfőnökét keresse, 
de ne itt, hanem a harmadikon! Krämer vezető szobáját a lép-
csővel szemben találja – mondta a nő. Még mosolygott is biz-
tatón. – Fel a fejjel! A tudás hatalom!

Úgyhogy Sádi most sem jutott közelebb a céljához. Amikor 
visszaért a terembe, vigyorogva mutatta a kudarcot.

– A csóró kisgyerek rinyálása tehát nem jött be – vetette oda 
Márkó.

Sádi bólogatott.
– Az bejött. Segélyt fogunk kapni, most mondta Krämer. 

Neked viszont nagyon érik már egy pofon.
– Szájkaratebajnok! Tüsszentek egyet, megfázol! – legyin-

tett Márkó.
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Erre Sádi röhögve, széttárt karokkal nézett a többiekre, 
hogy most mit csináljon ezzel a hülyével.

– Baszki, Márkó…! Ha feleannyira normális lennél velünk, 
mint a lovaddal, nem utálnálak így!

– Ahhoz kéne még neked minimum két láb meg egy hosszú 
farok!

– Hát… a lábakat nehezebb megoldani.
Zuzu közbeszólt.
– Adjak egy vonalzót is? Leméritek?! Legalább akkor vége 

lenne. Tahómacsók, komolyan…! Mint a dedóban.
Röfi az előtte fekvő papírra mutatott. Erre Sádi visszaváltott 

a vigyorgásból, nézte a félbehajtott lapot, bólintott.
– Az a szerencséd, hogy a hasznodat vesszük – mondta Sádi.
Erre a címzett Márkó megsértődött. Ő még huzakodni 

akart, beszólogatni, hetek óta ezzel szórakoztak Sádival. Így 
viszont, ha a hangnem átment tárgyalásba, akkor nem lehet 
marháskodni. Legyintett, aztán visszaült a padjába, és előke-
reste az épp nála lévő lovas magazint.

Sádi mutatta Röfinek, hogy tegye el azt a papírt. Akkor eszé-
be jutott még valami.

– Magillának meg tényleg agyára mehetett a gyógyszer. Vi-
rágokat öntöz a harmadikon.

Erre János is közelebb lépett.
– Mit csinál?
– Mondom, öntözi a virágokat. Van egy csomó bukszus a 

második folyosóján, és Magilla egy locsolóval jár körbe, önti a 
vizet meg igazgatja a virágok leveleit, mint valami kertész.

János elgondolkodott, simogatta az állát.
– Kényszerítik, hogy az iskolának dolgozzon…? – szólalt 

meg Röfi.
De Zuzu leintette, hogy ez hülyeség, János meg közben 

gyorsan kézbe vette a laptopját, nyomogatott rajta valamit.
– Hát… nem úgy tűnt, mint akit kényszerítenek – szólt 

Sádi. – Meg nem is úgy, mint aki először csinálja.
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– Annyi eszünk van, amennyi látszik! – kiáltott János.
Hozta a gépet, mutatta a többieknek. Az iskola hivatalos 

honlapja volt a képernyőn, a Munkatársaink rovat. A tanárok 
és a biztonságiak nem szerepeltek a listán, csak a többi dolgo-
zó, az irodisták, az iskolatitkár. És a névsor alján ott állt, hogy 
Iskolagondnok: Turczi Béla. A név mellett pedig egy apró fény-
képen vigyorgott Jenő hájfejű apja, semmi kétség, a vonások 
összetéveszthetetlenek.

– Magilla papa itt dolgozik – mondta ki Sádi a nyilvánvalót.
– A bébigorilla meg segít neki – tette hozzá Zuzu.
– Nyilván ezért úszhatta meg a bunyót kirúgás nélkül.
Röfi a szemüvegét igazgatta, látszott rajta, hogy nem ért va-

lamit.
– De ha belső ember az apja, és Magillát az iskola tüntette 

el… akkor miért hívták ki a rendőröket?
János egyetértett, hogy ez így nem kerek. 
– A kérdés jó, csak azt nem tudom, honnan kapunk rá vá-

laszt. Az meg botrányos, hogy itt volt a szemünk előtt egy infó, 
és hetekig nem vettük észre.

– Megkérdezzük tőle magától – mondta Zuzu. – Órák után. 
Együtt. Mindenkit csak nem pofoz le.

Megszólalt a csengő, és hamarosan belépett Dmitrij vezető. 
Mire Jánosék a helyekre ugrottak, a tanár már az interaktív 
tábla felé mutatott egy távkapcsolóval. A táblán egy fekete-fe-
hér fotó jelent meg. Jóképű, középkorú férfi, de látszott a fény-
képen, hogy nagyon régen készült, olyan volt, mint a holly-
woodi sztárportrék a második világháború idejéből.

– Edwin Powell Hubble amerikai csillagász – kezdte Dmitrij. 
– A kozmológia egyik atyja, ő bizonyította be először, hogy az 
éjszakai égbolton látható pontocskák egy része valójában nem 
csillag a mi galaxisunkból, hanem önálló, a tejútrendszerhez 
hasonló galaxis. Hubble egy lángelme volt, arra is rájött, ho-
gyan bizonyítható a világegyetem tágulása. Ehhez kapcsolódik 
az órakezdő feladat, egy pluszpontért várom a megoldást.
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Dmitrij vezető megnyomott egy gombot a távkapcsolón, és 
a portré egy régi, amerikai városképre váltott.

– A városi legenda szerint Hubble-t 1952-ben Los Ange-
les egyik útkereszteződésében közlekedési vétség miatt meg-
büntették. Áthajtott a piroson. Az okos fizikusnak azonban 
hu mor érzéke is volt, nem ismerte el a szabálysértést. Elma-
gyarázta a rendőrnek, hogy ha nem egy helyben állva, hanem 
közeledve nézünk egy fényforrást, annak színét a zöldeltoló-
dás nevű kozmológiai jelenség miatt zöldebbnek látjuk. Ő jött, 
közeledett a kereszteződés felé, és ezért a piros jelzést zöldnek 
látta, tehát nem hibázott. Az ügyből vizsgálat lett, amely végén 
a rendőrség elismerte a zöldeltolódás jelenségét, és a tilos jelzés 
figyelmen kívül hagyása vádat ejtették. Hubble mégis büntetést 
kapott ugyanebben az eljárásban. Miért? Írják meg a rendőrség 
nevében az értesítőt! Öt mondat lehet, nem több.

Dmitrij intett, hogy kezdhetnek gondolkodni, de a feladat 
annyira könnyűnek bizonyult, hogy mindannyian azonnal rá-
jöttek a megoldásra, két perc múlva már Zuzu is jelentkezett, 
hogy kész az értesítő, pedig ő igazán utálta a fizikát. A vörös 
hajú lány eddigi idegenkedését a tanár is érezhette, mert neki 
adott lehetőséget.

Zuzu felállt, és felolvasta a megoldást.
– Tisztelt Hubble Úr! A Los Angeles-i rendőrség kivizsgálta 

panaszát, és megállapította, hogy a fényforrás felé közeledve 
a közlekedési lámpa piros fénye valóban zöldnek látszódhat. 
Ezért a szabálysértési eljárásban kirótt száz dollár összegű hely-
színi bírságot a rendőrség semmissé nyilvánítja. Egyúttal tájé-
koztatjuk, hogy számításaink szerint ahhoz, hogy a piros lámpa 
zöldnek látszódjék, gépjárművével legalább 60 000 mérföld/óra 
sebességgel kellett közlekednie. Vagyis Ön mintegy tízezersze-
resen túllépte a Los Angeles városban érvényes sebességhatárt. 
Súlyos gyorshajtásáért ezer dollár bírság megfizetésére kötelez-
zük, és vezetői engedélyét egy évre bevonjuk. Együttműködé-
sét megköszönve: Kevin Smith őrmester, közlekedésrendészet.
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A csoport hangosan éljenzett, még Márkó is tapsolt, Dmitrij 
vezető pedig megdicsérte Zuzut az elegáns megoldásért, és a 
jó stílusú szövegért is. A vörös hajú lány karperece hamarosan 
jelezte is a jutalompontot.

– Ugyanakkor – folytatta Dmitrij vezető – ez azért mégis-
csak egy nagyon egyszerű feladvány volt. Hogy egy kicsit az 
agyukat is megtornáztassam, adok egy másikat is. Óra közben 
gondolkodhatnak rajta, és aki kicsengetés előtt megadja a he-
lyes választ, az tíz pluszpontot kap. A feladat a gravitációhoz 
kapcsolódik. Ez a vonzás a legelemibb erő az Univerzumban. 
Mindenhol jelen van, és mindössze két dologtól függ: a testek 
tömegétől, és ezek egymáshoz viszonyított távolságától. Egy-
ségnyi tömegű testnek egységnyi gravitációs ereje van. Két test 
viszonylatában az egymásra gyakorolt gravitációs erő a közöt-
tük lévő távolság hatványával változik. Vagyis, ha egy testtől 
a másik test feleakkora távolságra van, mint korábban, akkor 
négyszeresen hat rá gravitációs vonzásával. A gravitáció ott 
alakul ki, ahol a tömeg van. Ezek a szükséges információk a vi-
lágunkban megfigyelhető legalapvetőbb fizikai jelenségről. És 
akkor egy meglepő állítás. Előfordulhat, hogy két test egymás-
hoz közeledik, nincs a képben harmadik test, mégis: a távol-
ság csökkenésével a gravitációs erő nemhogy hatványozottan 
nőne, de csökken. Ez hogyan lehetséges?

Azután a tanár Einstein egyenleteit magyarázta, kevés 
számmal, érthetően, a gondolkodásmód különlegességét 
hangsúlyozva, nem az elvont matematikai szerkezeteket. A B 
Team koncentrált, jegyzetelt, kérdezett, újra koncentrált, és 
ezek folytonos körforgásával el is telt az óra. Mielőtt megszó-
lalt a csengő, Dmitrij vezető visszatért a gravitációs problémá-
ra, hogy van-e valakinek ötlete. Teljes mozdulatlanság maradt 
a teremben a kérdés után.

Majd Röfi lustán jelentkezett, és mondta, hogy ő már a kér-
dés feltevésekor rájött a válaszra, de nem nyomulna, ha tudná 
más is a megoldást. Dmitrij intett neki, hogy hallgatják, Röfi 
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pedig a táskájában kotorászott kicsit, aztán előhúzott belőle 
egy, a közepén lyukas csokis fánkot. A csokijába színes cukor-
drazsét szórtak a pékek, abból Röfi lecsippentett egyet. Felmu-
tatta a kezében a két testet: a fánkot és a cukordrazsét.

– A cukor pontszerű test, a fánk viszont valójában egy gyű-
rű – kezdte. – Ha ezeket közelítjük egymáshoz, és azt vizsgál-
juk, hogy a fánk gravitációs ereje hogyan hat a cukorra, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy egészen addig nő a fánk gravitációs von-
zása, amíg a cukor a fánk körgyűrűje átmérőjénél távolabb van. 
Amint ennél közelebb kerül, a rá ható gravitációs erő csökken, 
mert a gyűrű különböző pontjai különböző irányba húzzák a 
cukrot. Amikor a cukor annyira közel jut, hogy már a gyűrű 
síkjába ér – itt Röfi a cukrot bedugta a fánk közepén lévő lyuk-
ba –, akkor a cukorra ható fánk-gravitáció éppen nulla lesz. Pe-
dig ennél közelebb már nem is lehetnének egymáshoz.

A többiek csak pislogtak. Értették ugyan Röfi magyarázatát, 
de azt nem, hogyan juthat ez valakinek az eszébe. Még Dmitrij 
vezető is csodálkozott kicsit.

– Ugye, maga szereti a fizikát…? – kérdezte.
– Én a fánkot szeretem – bólintott Röfi, megszólalt a csen-

gő, és ő élvezettel beleharapott a sütibe, miközben a karperece 
vidáman csilingelve mutatta a pontokat.

Órák után együtt siettek le a lépcsőn, Sádi és Márkó végig 
hórukkoltatták, vagyis a két karjánál fogva emelgették Alma 
Petit, hogy gyorsabban haladjanak. El kellett kapniuk Magillát 
az aulában. Mire leértek, a fehér márvánnyal borított központi 
helyiségben már kettes-hármas csoportokban csordogáltak a 
diákok a kijárat felé. A tesztek megoldásain vitatkoztak, lök-
dösődtek, röhögtek nagyokat, és mivel nem voltak sokan, 
vissz hangzott tőlük az aula nagy, zárt tere. János egy sarok-
ra mutatott a lépcsővel szemben, biztonságos távolságra az 
egyenruhásoktól, akik mostanra, az este nyolcas kiléptetésre 
meg is fogyatkoztak, csak két unatkozó férfi téblábolt a mág-
neskapu körül.
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Vártak, figyeltek, aztán amikor Magilla feltűnt a lépcsőfor-
dulóban, János jelzett, Zuzu pedig már szaladt is. János és Sádi 
feszülten néztek egymásra, Márkó viszont csak zsebre dugott 
kézzel, unottan rugdosta egyik cipőjével a másikat. Azt nem 
hallották, Zuzu mivel veszi rá Magillát, hogy odajöjjön hozzá-
juk, de bíztak a vörös hajú lányban, aki képes volt bárkinek a 
hasába lyukat beszélni. Látták, ahogy Magilla kiválik a saját 
csoportjából, beszélgetnek valamit Zuzuval, a fiú előbb rázza 
a fejét, fenyegető mozdulatokat tesz, valamit káromkodhatott 
is. De azután mégis elindulnak ketten a B Team felé, és közben 
Zuzu végig mond, magyaráz valami, nem túl gyorsan, folyama-
tosan mosolyogva, és széles gesztusokkal kísérve a mondatait.

– Mi a francot akartok tőlem? – mordult rájuk Magilla, ami-
kor odaértek.

Márkó, Röfi, Sádi és Alma Peti igyekeztek úgy állni, hogy 
amennyire lehet, takarják az egyenruhások elől a kis találko-
zót.

– Megtudni, hogy hol voltál, amikor eltűntél – mondta Já-
nos csendesen.

Magilla azonnal fölhorkant.
– De hát, ez a hülye nekem arról hablatyolt – mutatott Zu-

zura –, hogy… na, menjetek a rákba!
És már fordult is, de János folytatta.
– És hogy mi történt, amikor Sádit elkábították.
– Hagyjatok békén! – bömbölte Magilla, indulni akart, vörö-

södött a feje, nagyon dühös volt.
– Jenő, el ne menj! – kiáltotta János. – Ne legyél gyáva!
Erre Magilla megtorpant, morgott magában, aztán lassan 

János felé fordult.
– Mi van Sicambriában? – kérdezte János. – Tudnunk kell, 

mit játszanak velünk!
– Beszóltál?! – hörögte Magilla.
– Mi van Sicambriában?
– Benneteket is behülyített az Eltitkolt Történelem, mi? 
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Buzi kis pöcsök vagytok mind. És nekem szólsz be? Nekem 
pofázol?

Magilla fenyegetően közelített Jánoshoz. Mindannyian ké-
szültek, mert előre megbeszélték, hogy ha baj van, egyszerre 
ráugranak a nagydarab fiúra, csak Sádi marad ki. Nem üthették 
meg, és nem keverhették bele Sádit, mert az rögtön a kirúgá-
sukat jelentette volna.

– Mi történt, amikor Sádit leterítették a sokkolóval? – kér-
dezte János.

– Mi van…?! Mi van…?! Mi van?! – bőgte Magilla.
Már készült az ütésre. Egyszer csak Alma Peti lépett elé. 

Nem nézett Magilla szemébe, de mosolygott.
– Ne legyél ránk dühös – mondta Alma Peti kedvesen. 
– Mi a társaid vagyunk. Nem az ellenségeid – tette hozzá.
Bizonytalanul felemelte az egyik kezét Magilla arca felé, 

mondani is akart még valamit, de arra már nem maradt lehető-
sége. Magilla két kézzel, óriási erővel mellbe lökte az alacsony 
fiút. Annyira hirtelen volt a mozdulat, hogy egyikük sem tu-
dott közbelépni. Alma Peti szinte repült, csúszott, majd nyek-
kenve a közeli falnak csapódott, mint valami rongybaba. A fe-
jét csúnyán beverte, ráadásul a bal karja éppen egy falból kiálló 
márványdísznek vágódott. Fájdalmasan, hangosan felnyögött, 
de nem kezdett ordítani, inkább nyüszített, és nagyon furcsán 
tartotta a kezét.

– Rohadékok – ordította Magilla, és eldübögött.
Közben Röfinek és Zuzunak úgy kellett lefognia Sádit, aki-

nél elszakadt a cérna, amint meghallotta, hogy az összetört 
Alma Peti fájdalmában felnyög. Átkarolták, gáncsolták Sádit, 
és Zuzu folyamatosan suttogott a fülébe, de így is fél perc kel-
lett hozzá, hogy türtőztetni tudja magát.

János addigra már a fal tövében a földön fekvő Alma Peti 
mellett guggolt, a fejét simogatta, próbálta megállapítani, el-
tört-e valamije.

– Zuzu, nézd meg a kezét – szólt hátra.
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Akkor Sádit már el lehetett engedni, a vörös hajú lány pe-
dig odaugrott, és óvatosan megemelte, jobbra-balra mozgatta 
Alma Peti bal karját, közben pedig az arcát figyelte, a fájdalom-
reakciókat.

– Valószínűleg csak megzúzódott – mondta Zuzu.
Sádi is közelebb lépett.
– Ne haragudj, hogy nem védtünk meg, kisöreg! – mondta 

még mindig zaklatottan. – Ez a gizda nagyon gyors volt. És 
annyira primitív, hogy nem láttam előre, mikor fog robbanni, 
rohadna meg!

– Fel tudsz állni? – kérdezte János a bilifrizurás fiútól, aki 
nem nézett fel, de bólogatott, és elkezdett tápászkodni.

Márkó továbbra is zsebre dugott kézzel ácsorgott a többiek 
mellett, néha hátrapillantott, hogy a biztonságiak nem kezde-
nek-e aktivizálódni. De azok most annyira nem foglalkoztak 
semmivel, hogy az egészet észre sem vették.

– Meg kéne azért mutatni orvosnak – mondta Márkó. – 
Legalábbis a lovasbalesetek után mindig ezt tanácsolják, ha a 
fejet is ütés érte. Hiába nem látszik semmi, belül sérülhetett.

Röfi és János segítettek Alma Petinek felállni, már majdnem 
sikerült is, amikor Sádinak hirtelen támadt egy ötlete. Arról ju-
tott eszébe, amit Márkó mondott. Odaugrott, ölbe kapta Alma 
Petit, aztán kicsit közelebb hajolt a füléhez.

– Legyél nagyon rosszul! Megyünk fényképezni.
A B Teamnek intett, hogy mindannyian jöjjenek, mennek 

a hatodikra. És már szaladtak is a lépcső melletti lift felé. Erre 
azért már felfigyeltek a biztonságiak, sietős léptekkel jöttek 
közelebb. Amíg Sádi azt várta, hogy kinyíljon a liftajtó, Zuzu 
kézen fogta Röfit, az egyenruhások elé mentek, és már messzi-
ről, hangosan kezdték magyarázni, hogy Alma Petit egy durva 
fiú bántotta, nekilökte a falnak, megsérült, úgyhogy meg kell 
mutatni orvosnak. Zuzuék nem hagyták, hogy a biztonsági-
ak szóhoz jussanak néhány másodpercig, az útjukat is elállták. 
Annyi pont elég volt. Az ajtó kinyílt, és Sádi, Márkó meg János 
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az ölben tartott Alma Petivel ugrottak is be a felvonóba. Röfi 
nyomta a hatos gombot, János azonnal az ajtózárót, és még 
hallották, hogy az egyik egyenruhás utánuk ordít, hogy hova 
a francba viszik azt a gyereket. De megakadályozni már nem 
tudták az akciót.

– Jobbra, a folyosó vége felé – suttogta Sádi. – Amint kinyí-
lik, rohanunk, ti előttünk menjetek!

A másik kettő bólintott, Sádi pedig megint Alma Petihez ha-
jolt.

– Próbálok veled minél beljebb menni a teremben. Néhány 
másodperced lesz, ha sikerül. Rengeteg képernyő lesz bent, 
azokat figyeld!

Alma Peti is jelezte, hogy érti. A fájós karját az ölében fektet-
ve fogta a másikkal.

Még öt másodperc, még kettő, még egy, és a lift nagy zök-
kenéssel megállt, majd egy rövid dallamjelzés mellett kinyílt 
az ajtó. És már rohantak is. Elöl Márkó és János gyakorlati-
lag teljes szélességében elfoglalták a folyosót. Mögöttük Sádi 
a felnyalábolt Alma Petivel. Suhantak el mellettük a virágok, az 
irodák és tárgyalók bejáratai, szerencsére senki nem jött velük 
szembe. Aztán egyszer csak Sádi kiáltott, hogy állj. Ott volt 
előttük a jelöletlen fehér ajtó. Természetesen zárva találták, de 
János és Márkó elkezdtek rajta dörömbölni.

– Ahogy nyílik, lökjétek be – szólt hátulról Sádi.
Megigazította a kezében a bilifrizurás fiút.
– Az ép kezeddel kapaszkodj a nyakamba, kisöreg! – súgta 

oda neki.
Egyszer csak nyílt az ajtó, lassan, óvatosan. János és Márkó 

abban a pillanatban belökték, majd félreugrottak, hogy Sádiék 
be tudjanak szaladni.

Odabent kékes félhomály volt, jobbról és balról számítógé-
pes munkaállomások nagy, lapos képernyőkkel. Minden mun-
kaállomásnál legalább két ember ült. A falakon még nagyobb 
képernyők színes diagramokkal, felnyitott videóablakokkal. 
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Legalább húszan dolgoztak, és mindannyian meglepetten for-
dultak hátra a nagy felfordulás zajára.

Amint kitárult az ajtó, Sádi berohant, négy nagy ugrással a 
terem közepéig ért, és már ordított is.

– Megverték, beütötte a fejét, segítsenek! Nézzék, alig él, 
segítsen már valaki, hát, látják, hogy…

És folyamatosan, torkaszakadtából üvöltött, közben pe-
dig csak arra figyelt, hogy az asztalok mellől felugráló öltö-
nyös-szemüveges valakik és a terem másik oldaláról feléjük 
szaladó tanárok ne takarják ki Alma Peti szeme elől a látványt. 
Sádi nem hagyta abba, üvöltött, és közben ide-oda fordítot-
ta Alma Petit, ügyelve azért arra is, hogy ne rángassa nagyon, 
mert úgy nem lehet figyelni.

– Mit keres maga itt?! Ki engedte meg, hogy belépjen ebbe a 
terembe?! – ordította a közeledő Fabio vezető is.

De Sádi nem hagyta magát, csak mondta, mondta hango-
san.

– Turczi Jenő nekilökte a falnak, beverte a fejét, segítsenek 
már, az istenit! Megverte, falhoz csapta, lehet, hogy a karja is 
eltört, orvost akarok, de azonnal, és…

– Elhallgasson! – bömbölte Fabio.
Akkor már sokan álltak körülöttük, Sádi egyre nehezeb-

ben fordult úgy, hogy Alma Peti lásson is valamit. Befejezte 
az üvöltözést, és hirtelen teljes csend lett, csak Alma Peti nyö-
szörgését lehetett hallani.

– Kifelé innen! – mondta aztán Fabio ellentmondást nem 
tűrve.

Sádi lihegett a sok kiabálástól, meg a kezében tartott fiú sú-
lyától.

– Ő itt Alma Péter, a vidékfejlesztési miniszter fia – lehelte. 
– És ha nem segítenek neki most azonnal, abból nagyon nagy 
baj lesz.

Az egyik dolgozó, egy szimpatikus arcú fiatal fiú átvette Sá-
ditól Alma Petit.
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– Takarodjon! – förmedt rá Sádira Fabio.
Sádi pedig bólintott, és kihátrált a teremből. Legnagyobb 

meglepetésére az Alma Petit fogó fiú is jött vele.
– Az első emeleten van az egészségügyi szoba, tudniuk kel-

lene! – mondta Sádinak.
Azután együtt szépen lelifteztek az elsőre, és Alma Petit 

beadták a zöld kereszttel jelölt orvosiba. Az öltönyös dolgozó 
vitte, Sádiék a folyosón maradtak. Alig négy-öt percet kellett 
várniuk, és már nyílt is újra a zöld keresztes ajtó. Alma Peti a 
saját lábán lépett ki rajta. A jobb karjára kapott egy kötést, de 
egyéb nem látszott.

– Zseni vagy! – súgta oda János Sádinak.
– Hamarosan kiderül, mekkora – válaszolta Sádi.
Az öltönyös fiú egy összehajtott papírlapot tartott a kezé-

ben, odanyújtotta Sádinak.
– Ezt adjátok oda Alma Péter édesapjának! – mondta. – 

Nincs komolyabb baja, csak a karja sérült meg kicsit. Ez az or-
vosi lelet.

Az öltönyös még mosolygott egyet, aztán elsietett, ők pe-
dig körbefogták Alma Petit, és együtt lesétáltak az aulába. Már 
nem használták a liftet, lépcsőztek inkább. Odalent nemcsak 
Zuzu és Röfi várta őket, hanem Krämer is.

– Maga meg mi a fenét csinált? – kérdezte az osztályfőnök 
értetlenül.

– Nincs probléma, Krämer vezető! Alma Petit ellátták, más 
nem történt – válaszolta Sádi.

Az osztályfőnök bizalmatlanul méregette őket.
– Egyáltalán, mit akartak Turczitól?
– Mi csak beszélgettünk – vette át a szót János. – Iskolában 

szoktak egymással beszélgetni a diákok. A tettlegesség viszont 
a házirendbe ütközik. És Turczi Jenő már másodszor támadt 
ránk.

Krämer megvakarta fejét. Látszott rajta, hogy nem tetszik 
neki ez az egész, de nem tud mit mondani.
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– Na, menjenek haza, és tanuljanak! Hétfőn megbeszéljük 
a dolgot!

Mindannyian illedelmesen elköszöntek, majd A TUDÁS 
HATALOM! kiáltással egyszerre elindultak a szekrények felé, 
hogy összeszedjék a holmijaikat.

Krämer hosszan nézett utánuk, ingatta a fejét. Gondolko-
dott.
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22. fejezet

Az van, hogy kezdhetünk félni

Miután az aggodalmas arcot vágó minisztert megnyugtat-
ták a parkolóban, hogy csak egy apró, szerencsétlen baleset 
történt, és Alma Petit orvos is látta, nincsen semmi baj – kér-
tek még félórát az apukától. Levonultak a szakadó part alatti 
kövezésre, a táskáikat a csobogó víz mellé halmozták.

– Azért… nem biztos, hogy ezt megússzuk – mondta János 
elgondolkodva. – De most már mindegy is. Megcsináltuk.

Sádi intett, hogy nem kell a sopánkodás, és Alma Petihez 
fordult.

– Figyelj rám, Alma Peti! Mondd el, mit láttál!
Alma Peti ült egy kövön, összeszorított térdekkel. A bekö-

tözött karját még mindig kicsit furcsán tartotta. Billegett elő-
re-hátra, nem szólt.

– Alma Peti, meséld el, mit láttál! – ismételte Sádi, de a kér-
dezett mintha meg se hallotta volna.

Akkor Zuzu felállt, és a kövek között a táskákhoz botorkált, 
kikereste a sajátját, egy füzetet, tollat vett elő. Amikor vissza-
ért a többiekhez, Sádi már negyedszer próbálta szóra bírni a 
bilifrizurás fiút, eredmény nélkül.

– Hagyd már abba, így nem jutunk előrébb! – mondta Zuzu.
Leguggolt Alma Peti elé, Röfitől kért egy zseblámpát, mert 

már nagyon sötét volt, aztán keresett a füzetben egy üres ol-
dalt.

– Egy autistától hiába kérdezel ilyeneket, nem tud rá vála-
szolni – folytatta Zuzu.
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Megsimogatta Alma Peti térdét.
– Nézz rám, Alma Peti!
Megvárta, amíg a fiú ráemeli a tekintetét.
– Tudtál figyelni bent a teremben?
– Tudtam figyelni – mondta Alma Peti.
– Láttál odabent képernyőket, ugye?
– Láttam képernyőket.
– Hány képernyő volt a teremben?
– Huszonnégy képernyő volt.
– Huszonnégy – ismételte Zuzu. – És ebből hányra láttál rá 

úgy, hogy azt is meg tudod mondani, mi volt a képernyőn?
– Hármat láttam.
– Elmondod, hol volt ez a három képernyő a teremben?
– Egy nagy fekete a falon. Két kicsi fehér egy-egy asztalon. 

Mellettük álltunk. A fehérek mellett.
– Jól van! Kezdjük a nagy feketével – bólintott Zuzu. Ol-

dalra fordította a füzetet, hogy a lapok fekvő téglalap alakúak 
legyenek. A kezében lévő ceruzával rajzolt rá egy képernyő for-
májú keretet.

– Lerajzolod nekünk, mit láttál a nagy fekete képernyőn?
Zuzu a bilifrizurás fiú kezébe adta a ceruzát.
Alma Peti nagyon gyorsan rajzolt, de nem úgy, ahogy az 

emberek az emlékeiket le szokták rajzolni, nem foltonként 
vagy soronként fentről lefelé. Oszloponként rajzolta le, amit 
látott: egy sávot fentről kezdve az aljáig megrajzolt, aztán a 
tetejére ugrott, megint rajzolt egy csíknyi részt jobbra az előb-
bi mellett, aztán újra a tetejére, és így tovább. Két perc alatt 
végzett.

Odagyűltek a többiek is. A rajzon egy osztott képernyő volt, 
a bal felső negyedében videoablakkal, az ablakban egy női fej. 
A szövegek helyén csak értelmetlen, kusza vonalak szerepel-
tek.

– Ez itt Anyahita? – kérdezte János a videoablakra mutatva.
– Igen, ő Anyahita – mondta Alma Peti.
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– Ha egyszer itt van, akkor miért videón kell vele beszélni? 
– morfondírozott hangosan János.

– Ide mi van írva? – mutatott Sádi a képernyő tetején lévő 
feliratra.

– E.P.I.C. Project, alatta kisebb betűvel Optimal Research 
Foundation – válaszolta Alma Peti.

A videoablaktól jobbra egy diagram volt a képernyőn, ahhoz 
hasonló, mint amit a tévében szoktak mutatni a valutaárfo-
lyamok változásáról. Egy függőleges tengely és egy vízszintes 
tengely futott a képernyőrészleten, a kettő közrefogta térben 
pedig két hullámvonal húzódott jobbra. Az egyik erősen felfelé 
cikázott, a másik pedig zuhant lefelé.

– Ide mi van írva? – kérdezte János, és a vízszintes tengelyre 
mutatott.

– Time.
– És a másikra, a függőlegesre?
– Resources, perjel, Capability input.
János a fejét vakarta.
– Erőforrások és felhasznált kapacitás, oké, de ezzel nem va-

gyunk sokkal beljebb – mondta.
– Nézzük a másik két képernyőt! – szólt közbe Sádi.
Zuzu lerajzoltatta az egyik fehér képernyőt Alma Petivel. 

Ezen csak betűk szerepeltek, úgyhogy a rajz tele volt ákombá-
kommal. És a képernyő tetején, középen egy nagy számmal.

– Mi ez a számsor? – kérdezte Röfi.
– Negyvenhét, kettőspont, tizennégy, kettőspont, ötvenkilenc.
– Ez egy óra – bólintott Röfi. – Visszafelé számolt?
– Visszafelé számolt – mondta Alma Peti.
– Itt fölötte még van valami – mutatta János.
– Time to next Report, kettőspont.
– És alatta…? Az óra alatt ez a felsorolás? – kérdezte Zuzu.
Alma Peti pedig gépiesen sorolni kezdte, amit látott.
– Financial Report, Academic Report, Scholastic Records, Re-

search Paper, Team Missions Report.
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Sádi belecsapott a levegőbe.
– Megvan, amit kerestünk! Két nap múlva egy nagy beszá-

molót küldenek az itteni munkáról. Azt kell megszerezni!
– Figyelj, Alma Peti, itt legalul még van valami. Mi ez? – mu-

tatott Zuzu a rajzra.
– Sent to: ORF Center, San Jose.
Tehát, hogy hová fogják küldeni. Röfin és Alma Petin kívül 

mindenki hangosan ujjongott.
– Röfikém, hol van ez a San izé? – kérdezte Sádi.
Röfi megigazította a szemüvegét.
– Kaliforniában. San Jose a Szilícium-völgy fővárosa. Ott 

működik az összes nagy szupertechnológiai cég.
A B Team nagyon örült a sikernek, dicsérték Alma Petit, 

ölelgették jobbról-balról, szegény fiú csak értetlenül pislogott, 
és kapkodta a levegőt.

– Biztos interneten keresztül küldik – mondta János, ami-
kor már kicsit megnyugodtak.

– Az elég valószínű… – válaszolta Röfi bizalmatlanul. Ő az 
örömködésben se vett részt.

– Egyszerű, mint a pofon – kiáltotta Sádi. – Eddig ők fi-
gyeltek bennünket. Most a fagyi visszanyal. Elkapjuk a külde-
ményt. Negyvenhét óra múlva. Vagyis vasárnap este.

– Én is ettől féltem – bólogatott Röfi.
Elhallgattak, az elektrozsenire figyeltek mind.
– Egyszerű, mint a pofon – ismételte Röfi. – Ugye, nem 

gondoljátok, hogy ezt csak úgy meg lehet csinálni? Egyáltalán 
nem. Egyszerűbb, lehetségesebb belopózni a gépterembe, és 
egy pendrive-ra kiírni, amit el akarunk olvasni. Sokkal valósze-
rűbb, mint lekapcsolni egy hálózati küldeményt.

Erre a többiek nem tudtak mit mondani. Néztek egymásra 
tanácstalanul, végül János szólalt meg.

– De meg tudod csinálni? Elvben…?
– Se elvben, se ténylegesen.
– Röfi! – mondta Sádi. – Az iskola végig be van kameráz-
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va, az ajtók zárva, a biztonságiak egy része nyilván éjszaka is 
dolgozik. Sőt, lehet, hogy a gépteremben is non-stop vannak. 
Nem jutunk be még egyszer. Meg kell fogni a kifutó anyagokat, 
nincs más megoldás.

Röfi erre már ingerült lett.
– Basszus! Filmekben láttatok ilyet, azért hiszitek, hogy le-

het! De nem, nincs ilyen! A CIA talán képes lenne rá, fogalmam 
sincs. Az viszont biztos, hogy mi nem tudjuk meghackelni a 
RUDI hálózatát kívülről, két nap alatt kitalálva. Lehetetlen!

Zuzu intett a többieknek, hogy meg ne szólaljanak! Odalé-
pett Röfihez, és megölelte, a melleire húzta, a lehúzott dzseki 
szárnyai alá. Halkan, suttogva beszélt a szemüveges fiúhoz.

– Nyugi, nincs semmi baj! Most már értjük, hogy miért le-
hetetlen, jól elmagyaráztad. És amikor innen majd hazaérsz… 
akkor szépen kigondolod, hogyan lehetséges mégis. Ha nem 
megy, akkor sincs semmi gáz. Csak gondold egyszer végig, oké?

Röfi a vörös hajú lány karjaiban volt, minden levegővételnél 
érezte a lány bőréből párolgó édeskés illatot, Zuzu saját illatát, 
és ettől el is bódult annyira, hogy ne ellenkezzen.

– Még tíz percünk van, és viszik Alma Petit. Biztos Röfiért 
is itt lesznek mindjárt. Siessünk! – sürgette a többieket János. 
– Márkó!

A reklámfiú látványosan unta magát eddig, és a sötétben 
még az újságjait sem olvasgathatta. Most, hogy János megszó-
lította, csak a karját tárta szét.

– Odaadtam Röfinek – mondta.
– Tehát le tudtad fordítani.
Márkó rázta fejét.
– Nem fordítottam én semmit. Volt három tábla, ezeket 

együtt hívják Pyrgi Aranylemezeknek. A háromból az egyiken 
föníciai jelek vannak, az kiesik. A másik kettőn tök olyan be-
tűk, mint a székely rovásírás. Na, ennek a kettőnek nekimen-
tem az átírási szabályokkal. Nem fordítottam semmit sehová, 
csak átírtam latin betűkre. Kicsit kell azért agyalni, mert az 
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átírási szabályok nem teljesen mechanikusak, meg a mai szé-
kely ábécével nem is működik. De ha elfogadjuk, hogy egy jel 
betűértéke változhatott az évezredek alatt, akkor lehet egy 
olyan kulcsot találni, hogy értelme legyen a szövegnek ma-
gyarul. Nem egy József Attila-vers, de tényleg felismerhetően 
magyar.

János bólintott, majd Röfihez szólt.
– Szkenneld be, és küldd szét az átírt szöveget mindany-

nyiunknak még ma!
– Azt viszont nem tudom, hogy az etruszkoknak mi a bána-

tos fityfene közük van az ős-hunokhoz – mondta még Márkó.
– Én viszont tudom – válaszolt János. – Az etruszkok ere-

detét senki se ismeri, a nyelvüket se. Amikor a rómaik meg-
jelentek, ezek már rég eltűntek. Valahol Toszkánában volt az 
etruszk civilizáció központja. Az ős-hun fanok szerint a hunok 
Ataisz szigetén, a Csendes-óceánban éltek hetvenezer évvel ez-
előttig. Akkor a sziget elsüllyedt, és a nép szétszóródott a világ-
ban. Vándoroltak, letelepedtek, újra vándoroltak. Törzsekben 
éltek, és őrizték az ataiszi boldogasszony, Anyahita emlékét, 
és az ősélethez kapcsolódó tudást. Hogy aztán Krisztus előtt 
4040-ben Ordoszban újraegyesüljenek azok a törzsek, ame-
lyek eljutottak odáig. Szerintem azért kaptuk Annától ezt a 
tippet, mert az etruszkok valójában egy ős-hun törzs. Hát… 
azok szerint, akik ebben hisznek, úgy értem.

– Akkor valójában ismerjük az egészet, végig – szólalt meg 
Zuzu. – Mert én megtaláltam a folytatást. Attila, az egyesített 
hun törzsek nagy királya Krisztus után 444-ben válik egyed-
uralkodóvá. Ázsia helyett ő már Európát akarja. Egész Euró-
pát. És 450-ben az ordoszi beavatóközpontot úgy, ahogy van, 
átköltözteti a Duna mellé. Abba a városba, ami mellett legyőz-
te Blédát, vagyis Budát, a testvérét. Ezt a várost Sicambriának 
hívták, ma Ős-Budaként emlegetik. Tehát az történt, hogy az 
addigra kitakarodott rómaiak által itthagyott házakon, Aquin-
cum romjain épített Attila és Bléda új várost. Sicambriát. Az-
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tán a testvérpár összekülönbözött, Attila megölte Blédát, és 
már nagy királyként, mivel nem Ázsia felé akart terjeszkedni, 
idehozatta az ősi tudás iskoláját, ő pedig épített magának egy 
saját, másik várost valahol a Kárpát-medencében, talán a Tisza 
vidékén. Megvagyunk.

Ám Sádi csak legyintett.
– Dehogy vagyunk! Nincsenek leletek a sztoriban. Kincs 

kell, valami kézzelfogható. Amit el lehet lopni, és el lehet adni. 
Különben az egésznek semmi értelme.

János egyetértett, hogy ez így még nem kerek.
– Hiányoznak még elemek – mondta –, de máris előrébb 

vagyunk. Van egy kirakós játékunk, megkeressük az elemek 
helyét. Úgy, hogy közben nem rúgatjuk ki magunkat. Holnap 
ráértek? Cseten kellene beszélnünk arról a jelentésről, amit va-
sárnap este fognak elküldeni.

Röfi fintorgott, nem tetszett neki, amire rá akarják venni, 
Sádi pedig integetett, hogy ne cseteljenek.

– Folyton gép előtt ülünk. Mi lenne, ha kijönnétek velem a 
város fölé?

A többiek ezt nem értették.
– Fölé…?
– Oda – mutatott Sádi a Dunára, felfelé, amerről folyik, a 

sötét messzeségbe.
– Mi van ott? Valami kémény? – kérdezte János.
De Sádi csak sejtelmesen ingatta a fejét.
– Sokkal jobb. Ott még tuti nem voltatok. A vasúti összekö-

tő hídon túl van a Megyeri híd. Száz méter magas pilonok, és 
raktak egy nagy kilátót a tetejére. Haverom a hídmester, jó so-
kat segítettem neki még akkor, amikor a műegyetemen gályá-
zott. Felenged bennünket. Marhajó, bízzatok bennem! És ha 
nem nagyon alacsonyan szállnak a felhők, akkor még Aquin-
cumra is rálátunk. Csúcs! Ráadásul, Röfi, a városon belül van, 
tehát jöhetsz simán. Ebéd után? Kettőkor? Mit szóltok?

Mind ráálltak, hogy ne gépen keresztül beszélgessenek, csak 
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Márkó szólt, hogy fél három legyen, mert hamarabb nem ér le 
az ebédről. Ebben maradtak.

És már indultak is volna, lejárt a félóra, de akkor Jánosnak 
eszébe jutott valami.

– Várjatok csak…! – mondta elgondolkodva. – Ebben a hun-
kodásban elfelejtettem a legelső kérdést. A nagy képernyőn in-
tegető Anyahitát. Krämer azt mondta, hogy itthon van. Akkor 
miért videón kell vele beszélni? Miért nem megy oda a terem-
be, ha valamit meg akar tárgyalni?

Csend lett egy kis ideig. Tanácstalanok voltak, egyiküknek 
se ugrott be semmi épkézláb magyarázat, csak a hullámzó víz 
csobogását lehetett hallani, meg azt, ahogy Alma Peti kapará-
szik a kövön, amin ül. Végül a bilifrizurás fiú szólalt meg.

– Nem tud odamenni – mondta halkan.
– Miért nem tud? – kérdezte János.
– Mert nincs lába.
Ettől aztán ledöbbent a B Team.
– Lebénult? – kérdezte Zuzu. – Beteg?
Alma Peti rázta fejét.
– Nem beteg egyáltalán. Csak nincs lába. Soha nem is volt.
Erre megint rövid hallgatás lett a válasz.
– Az hogy lehet? – kérdezte végül János.
Alma Peti kaparászta a követ, amin ült.
– Anyahita nem ember – mondta.
Ez a mondat végképp ott maradt közöttük, nem lehetett 

hová tenni. Sádi eszmélt fel először.
– Hát, akkor meg mi a frász…? – kérdezte.
– Anyahita egy döntéshozó szoftver – mondta Alma Peti.
Röfi a fejéhez kapta mind a két kezét.
– Neba! Alma Peti, ez tuti biztos? Anyahita egy program?
– Igen, Anyahita egy számítógépes program. Találkoztam 

vele.
Röfi elkezdett kalimpálni a kezével, mintha valamit el akar-

na hessegetni.
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– Basszus, basszus, basszus…! – kiabálta. Ugrált közben, és 
látszott, hogy nem örömében.

– Most mit hisztizel? – szólt rá Márkó.
Röfi erővel lenyugtatta magát.
– Te láttál már olyan programot, amivel beszélgetni lehet, 

meg iskolát igazgat? – kérdezte Márkótól.
A reklámfiú értetlenül megrántotta a vállát.
– Az van, hogy kezdhetünk félni. Ha ilyet tudnak fejleszteni, 

akkor mire képesek még? – kiáltotta Röfi.
Alma Peti abbahagyta a kaparászást.
– Én találkoztam vele – mondta csendesen. – Egyáltalán 

nem volt félelmetes.
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23. fejezet

Két lány a felhők fölött

Szombaton délután fél kettő előtt néhány perccel egy lány 
és egy fiú találkozott a Megyeri híd pesti feljárójánál, a déli ol-
dalon, ahol a gyalogos járda indul fel a hídra. A lány nagy mellű 
és vörös hajú volt, a fiú sportos. Puszit adtak egymásnak. A fiú 
egy összecsukott kempingágyat tartott a vállán, és valami vic-
ceset mondhatott, mert a lány nagyon nevetett, mielőtt elin-
dultak a budai oldal felé.

A Megyeri híd a Budapestet elkerülő M0-s autópálya leg-
északibb pontja. Káposztásmegyert köti össze a Szentend-
rei-szigettel és Békásmegyerrel, de a szigetre nincs lejárója, 
mert innen termelik ki a főváros ivóvízkészletét, ezért szigo-
rúan zárt természetvédelmi terület. Valójában öt, egymáshoz 
kapcsolt, de önálló hídszerkezetből áll, összesen több mint 
ezernyolcszáz méter hosszú. Az ötből a legnagyobb a pesti 
hídfőtől induló nagy-duna-ági híd, ennek útszerkezetét két, 
egyenként száz méter magas vasbeton pilon, illetve az ezek-
hez rögzített kábel tartja, a Megyeri az ország egyetlen ferde-
kábeles hídja. Egymástól háromszáz méterre, terpeszállásban 
állnak a pilonok, és a lábaikban belül az északi oldalon lépcső-
feljáró, a déli oldalon pedig ferdén suhanó, kétszemélyes fel-
vonó fut a magasba. A pilonlábak találkozásánál tízemeletnyi, 
üvegfallal védett látogatótér található, mert eredetileg úgy 
tervezték a hidat, hogy turistalátványosság is legyen. Végül a 
széles nyilvánosság előtt nem nyitották meg a pilonokat, mert 
a rendszeres látogatások szervezése, a parkolóépítés és a za-
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vartalan közlekedés biztosítása túl nagy költségeket emésztett 
volna fel. Maradt a kevesek élménye a zárt látogatótér és a pi-
lonok legtetejére épített hatalmas, nyitott kilátó is, ahová már 
csak létrán lehet felmászni.

– Ha most szembejönne valami ismerős, a víz se mosná le 
rólunk, hogy dugni megyünk – mondta Sádi, amikor összeta-
lálkoztak.

– Tényleg szexi darab – válaszolta Zuzu a kempingágyra 
mutatva. Nagyon nevetett. – Egész felizgultam.

– Akkor leszel csak igazán izgatott, amikor a barátnőm meg-
tudja, hogy kettesben voltunk fent a felhők között – morogta 
Sádi. – Na, induljunk, mert itt a lelket is kifújja belőlem a szél!

Nekivágtak a hídnak az őszi délutánban. Zuzu előző este 
felhívta Sádit, hogy nem kell a többieknek szólni, de jöjjenek 
ki egy órával hamarabb. Segít visszaemlékezni Sádinak arra 
az estére, amikor az elektrosokkot kapta. Csak kell valami ágy 
vagy fotel, amin a fiú kényelmesen el tud terülni. Sádi meg ezt 
tudta hozni, bár az is eszébe jutott, mennyivel viccesebb lenne 
a nappaliból a kanapét felcibálni a 122-es buszra.

– Neked van barátnőd?! – kérdezte Zuzu, miközben sétáltak 
a pilon felé.

– Ezt a kérdést én is fel szoktam tenni magamnak – sóhaj-
tott Sádi.

– Várj, kitalálom! Tizenöt éves, tetoválómesternek készül, 
és piercing van a nyelvében. Vagyis nem! Inkább tizenhat éves, 
és már most műkörmös. Csinálja a gyöngyházas kőberakást a 
barinőknek, mi?

Sádi felhúzott szemöldökkel nézett Zuzura.
– Majdnem – válaszolta. – Különben a tetkósokat szeretem, 

nem bánnám, ha az lenne. De Lülüt más érdekli.
– Lülünek hívják?
– Igazából Lulu, de az apjáék szerint már óvodáskorában 

annyira kettyós volt, hogy mindenki csak Lülünek hívta.
– És mi érdekli, ha nem a feneked szénné varrása?
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Erre Sádi sokatmondóan mosolygott.
– Hogy hogyan tud húsz másodperc alatt minden körülötte 

mozgó élőlény idegeire menni. Majd meglátod.
– Bemutatod? – kérdezte Zuzu vidáman.
– Az biztos. Itt lesz ma délután. Négyre jön.
– Azt hittem, zárt körű a buli.
– A hivatalos része az lesz. Az after partyról viszont nem 

zárhattam ki, mert holnaptól megint nem látom két hétig.
– Két hétig…?
Erre Sádi már nem válaszolt, inkább a másik vállára vette a 

kempingágyat, mert nagyon nyomta a fémváz.
A vasbeton pilon falazatába biztonsági ajtót építettek a 

járda felől. Amikor odaértek, Sádi kulcsot vett elő a zsebéből, 
aztán a túloldal felé, a kábelkötegek irányába nézett, és inte-
getett.

– Fent is vannak kamerák? – kérdezte Zuzu aggódva.
– Olyan helyre megyünk, ahol nincsenek – bólintott Sádi. – 

A hidat különben minden irányból figyelik éjjel-nappal. A bal-
esetek miatt. Meg, gondolom, azért, nehogy valami terroris-
tának eszébe jusson felrobbantani. Egyszer voltam bent a híd-
mester irodájában, olyan, mint a RUDI gépterme. Csak kisebb. 
Tele van mindenféle monitorokkal, mérési eredményekkel, 
kameraképekkel. 

Kinyílt az ajtó, egy apró előtérbe jutottak, Sádi bezárt ma-
guk mögött, azután megnyomta a lift gombját. Nem kellett 
várakozniuk, a kabin a járdaszinten várakozott.

– Ha oldalra fordít bennünket, rád fogok esni – súgta Zuzu.
Sádi nevetett.
– Nem kell suttogni, mikrofonok nincsenek. Ez meg tény-

leg ferdén megy ugyan, mert a pilonnak van egy dőlése. De a 
kabin alakjával kikorrigálták a ferdeséget. Olyan, mint a többi 
lift. Felmegyünk a tizedikre, oda nem látnak be a kamerák.

Halk ciccenést hallottak, aztán remegve, rezonálva elindult 
velük a felvonó.
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– Jobb lenne, ha nem lenne ennyire hideg – mondta Zuzu. 
– Így nehéz lesz ellazulni.

De Sádi megnyugtatta.
– Süt a nap. Ilyenkor úgy működik a látogatótér, mint egy 

üvegház. Legalább huszonöt fok lesz fent.
A tizediken, egy egészen kicsi helyiségben talán még több is 

volt huszonötnél. Sádi kinyitotta az ágyat, és ledobta magát a 
szélére, Zuzu pedig levette a dzsekijét, összehajtogatta, rátér-
delt, és a bokáira ült.

– A kabátodat vedd le, és tedd a fejed alá! – mondta Zuzu. 
– Feküdj fel! Magasabbra állítsd kicsit, igen, így jó lesz. A két 
lábad húzd fel kábé félig, úgy, hogy a leglazább legyen.

Sádi engedelmeskedett.
– Izgi – mondta kissé zavartan.
– Nem, nem, dehogy, semmi izgi! – válaszolta mosolyogva 

Zuzu. – Nem történik semmi izgi, nagyon nyugodtan fogunk 
beszélgetni, és az segít neked emlékezni. Más nem történik.

– Szóval, az agyamnak… nem lesz baja attól, hogy…?
Zuzu intett a szemével.
– Annál nagyobb baja nem lesz, mint ami most is van. Ez 

egy beszélgetés. Egy olyan beszélgetés, amiben átengeded ma-
gad nekem egy időre.

– Teljesen?
Zuzu csepegtetett valamit a saját szemébe.
– Azt nem mondtad, hogy cuccozunk – próbált viccelni 

Sádi, de Zuzu erre már nem figyelt. A műkönnyet visszatette a 
zsebébe, aztán megfogta és felemelte Sádi egyik lábát, felült ő 
is az ágyra, szemben. Megmozgatta kicsit a csípőjét, olyan po-
zíciót keresett, kicsit előredőlve, amiben sokáig kényelmesen 
tud maradni. A karjait leengedte Sádi combjaira, a két tenyere 
a fiú dereka mellett, a kempingágyon pihent. Pontosan szem-
befordította a fejét Sádiéval, és onnantól pislogás nélkül nézett 
a fiú szemébe.

– Teljesen – válaszolt Zuzu a korábbi kérdésre. – Nem törté-

epic_bel.indd   223 2022. 01. 19.   14:32



224

nik semmi más, csak átengeded magad nekem, és beszélgetünk, 
a szemembe nézel… a szemembe nézel, és úgy beszélgetünk, 
hogy bízol bennem teljesen, és semmi másra nem figyelsz, csak 
a szememre… – Miközben beszélt, a hangja egyre mélyebb tó-
nusúba váltott, és egyre folyékonyabb, kisimultabb lett. – …csak 
a szememre, és hamarosan nem fogsz hallani mást a hangomon 
kívül, csak beszélgetünk, semmi más nem történik, én mondok 
neked egy verset, és mire a végére érek, a légzésed elnehezül, 
és nem látsz majd mást rajtam kívül ebben a záródó világban, 
ahol csak ketten leszünk, és beszélgetünk… és amikor azt hal-
lod, hogy HAHÓ!, akkor boldogan jövünk vissza onnan… ahol 
más nem történik… csak nyugodtan… lassan… beszélgetünk…

Zuzu már pontosan abban a ritmusban vette a levegőt, 
ahogy Sádi, együtt emelkedett, együtt süllyedt a mellkasuk, és 
néztek egymás szemébe.

Akkor Zuzu elkezdte a verset, és úgy mondta, mintha nem 
is magyarul lenne, mintha nem szólna semmiről, csak gördül-
tek ki a száján a szavak egyenletesen, búgva, harmonikusan 
hullámozva.

– …nyálbuborékos kisgyerek bámul a vízbe mozdulatlan tó-
lelkek élnek a fenéken faághalakban kőhalakban gyümölcsök 
érnek a fenéken síkos ágon gyerekarc fénylik hogyha leválik 
fölfelé jön halhólyagon a víz színéig zsibbadásig tutajos lé-
nyek mennek felhők viszik a hangot szandálhajót vízibeszédet 
hold udvaron a kapu csapkod kannamélyből kéménymagasból 
visszakongat színtelen arcom harangtorony vagy kút a nappal 
zuhanok vagy szüntelen alszom…

Mire a végére ért, Sádi tekintete ködössé vált, és lassan mé-
lyeket pislogott, úgy nézett Zuzu szemébe, mint aki függ azon 
a szempáron.

– Most már csak ketten vagyunk – mondta Zuzu. – Jól ér-
zed magad?

– Jól érzem magam.
– Érzed, ahogy ringatózunk?
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– Érzem, hogy ringatózunk.
– Most ezzel a ringatózással visszautazunk az időben. Bele-

ringatózunk az emlékeidbe… A tanévnyitó estéjén vagyunk. 
A Duna-parton üldögélsz, ott ringatózunk melletted. Látod 
magad, ahogy ott ülsz a parton?

– Látom magam.
– Mit érzel ott a parton ülve? Miért üldögélsz egymagad-

ban?
– Nincs kedvem elindulni. Nincs kedvem. És érzem, hogy 

valami még történni fog.
– Valaki van a hátad mögött.
– Igen, hallom a szuszogását.
– Meséld el, mi történik!
– Megfordulok… Magilla áll ott. Felállok én is. Érzem, ahogy 

készül a testem harcolni. Az ízületeim lazulnak. Ordibál, hogy 
lerúgja a vesémet, ha még egyszer az útjába akadok. Nem akar 
verekedni, látom rajta, hogy nem, ezen elcsodálkozom, és már 
fordul is…

– Látod a hátát? Látod, ahogy elmegy?
– Nem látom.
– Mit látsz?
– A földet látom. Fekszem a földön. Érzem a nedves föld 

szagát. Szúrja egy kavics az arcomat.
– Fekszel a földön. Szúrja egy kavics az arcodat. Hallasz va-

lamit? Hallasz emberi hangot?
– Igen, hallok.
– Hány hangot hallasz?
– Két hang. Beszélgetnek.
– Magilla az egyik?
– Magilla.
– Melyik hang szólal meg először?
– Magilla…
– Meséld el, amit hallasz! Meséld el, ismételd el, amit be-

szélgetnek!
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– Mi a frászt csinál!?
– Ezt Magilla mondja?
– Igen.
– Az egészet meséld el!
– A másik mondja: Ez közülük való?
– Nem, dehogy! Ez egy csávó az iskolából, nem látja?! Teljesen 

kiütötte!
– Mit keres itt, ha nem közülük való?
– Mit tudom én! Nem voltak itt azok a barmok még. Lehet, hogy 

nem is jönnek. Maga nem normális, az kurvaélet!
– Menjen vissza a nagy fához!
– Hagyjon engem békén, hülye elmebeteg!
– Menjen vissza a fához!
– Minek menjek? Ezzel az izével akkor is elijesztette őket, ha 

akartak volna jönni.
– Utoljára figyelmeztetem, hogy menjen vissza fához! Másképp 

nem tudjuk az E.T.-től megvédeni.
– Maga nekem nem parancsol! Utálom, érti?! Az összes auditor 

ilyen elmebeteg köcsög! Utálom magukat. Elbaszták ezt is, így már 
nem fognak jönni. Le van szarva, én visszamegyek a medvéhez!

Sádi elhallgatott.
– Vége? – kérdezte Zuzu.
– Nem beszélnek.
– Hallasz még valamit?
– Magilla lépéseit. Távolodik.
Sádi megrándult.
– Érzel valamit? Látsz valamit?
– Hozzáér a bőrömhöz.
– Az auditor hozzád ér? Hol ér hozzád?
– A nyakamon. Érzem az ujjait. Nagyon meleg a bőre.
– Szorít? Fojtogat?
– Nem fojtogat. Tapogatja a nyakam. Elveszi a kezét.
Sádi megint elhallgatott.
– Hallasz még valamit? – kérdezte Zuzu.
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– Nem hallok semmit. Nem beszél, nem hallom a szuszogá-
sát se. Mégis hallok valamit. Recsegnek a kövek a talpa alatt. 
Elmegy.

– Jól van, elment – mondta Zuzu. – Megvárjuk, amíg fel-
állsz, és utána visszaringatózunk a jelenbe.

– Már látok. Szédülést érzek.
– Fáj valamid?
– Nem fáj. Az arcom fáj, ahol szúrta a kavics. Talpra állok. 

Aztán leülök. Szédülök, forog minden.
– Mindjárt jobban leszel – mondta Zuzu. – Nem történt baj. 

Elmúlik a szédülés, és jobban leszel. És most utazunk vissza. 
Csak lassan. Érzed, ahogy ringatózunk?

– Érzem. Ringatózunk.
– Jövünk vissza. Együtt mozgunk. Együtt jövünk vissza. És 

amikor visszaérünk, egy verset mondok majd neked, és végén 
a szót, amitől felébredsz, és jól érzed magad…

Zuzu lassan és mélyen kezdte, és miközben mondta a ver-
set, egyre gyorsabb lett és hangosabb és pattogóbb.

– …kit óvtalak ne bántsanak bacik kit hívtalak macik bece-
nevén ha hapciztál varrtam neked nacit s most túl puszin nyu-
szin és túl focin itt állok partedlim levetve pőrén s ha kérditek 
hány bőr van egy bocin azt mondom hány kis folt van még a 
bőrén az egész világ egy nagy tehenészet én meg csak állok itt, 
és heherészek… HAHÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!

Amikor Sádi meghallotta az utolsó szót, hirtelen összeszorí-
totta a szemét, aztán újra kinyitotta, és sóhajtott.

Megint néztek egymásra, de már teljesen másképpen. Ültek 
egymás ölében, mintha szeretkeznének.

Nem vággyal nézték egymást, mégis volt valami melegség 
közöttük.

– Ez… nem tudom elmondani – ingatta a fejét Sádi moso-
lyogva. – Szép volt! Köszönöm!

Zuzu nyújtózkodott, aztán lekecmergett az ágyról.
– Ügyes voltál – bólogatott. – Az ilyen beszélgetéshez min-
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dig két ember közös szándéka kell. És szépen lehetett indukál-
ni a kinyílásodat.

– Szép volt – ismételte Sádi. – Én még nem éltem át ilyet.
Zuzu erre oldalba bökte.
– Na, ne révedjél vissza! Itt vagyunk már. És hát, ugye, meg-

tudtuk, amit akartunk.
– Igen – bólogatott Sádi. – Megtudtuk.
Felkelt ő is, összecsukta az ágyat, és beállította a sarokba.
– Az a furcsa… – mondta Sádi bizonytalanul – …hogy most 

úgy érzem, mindig is emlékeztem Magilláék beszélgetésére.
– Igen, ez ilyen. A furcsaságérzés néhány nap alatt elmúlik. 

Lehetett volna úgy csinálni, hogy elfelejtsd az utazásunkat, 
van olyan, hogy ébredéskor az egészre nem emlékszel… De 
nem szeretek semmit sem törölni, elzárni. Az más műfaj.

– Tényleg zseniális vagy – mondta Sádi.
Zuzu pedig felvette a fiú kabátját a földről, és vicceskedve 

hozzávágta.
– Nem kell most magadba nézegetni, jó? Megvolt, oké volt, 

de nem ezzel foglalkozunk. Hanem azzal, amit kiderítettünk.
Sádi téblábolt kicsit, úgyhogy Zuzu odalépett hozzá, és 

megfogta a fejét.
– Oké?
– Jól van na! Te… ufó!
– Na, azért! – kiáltott Zuzu nevetve. – Menjünk le a többiek 

elé! Bár itt azért kellemesebb idő van.
Alig negyven perc múlva pedig már együtt sétáltak vissza, a 

pilon felé a nagy-duna-ági Megyeri híd gyalogos járdáján. Öten 
voltak. Alma Peti nem tudott eljönni, mert vidékre utaztak a 
szüleivel. Miután Zuzu elmesélte, hogy mit bányásztak ki Sádi 
fejéből, Röfi legelőször is megsértődött, hogy a lány is és a ba-
rátja is titkolózott, János meg azonnal felkiáltott.

– Basszus, akkor igaz volt a medve?
– Mi volt igaz…!? – értetlenkedtek a többiek.
– A szibériai medve, augusztusban, nem emlékeztek rá? Tele 
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volt vele az összes tévéhíradó. A lakók kihívták az újságírókat, 
hogy egy medve kószál az építkezésen. Akkor még állt a kerí-
tés a RUDI körül, nagyon építették. És egy vasárnap kitelepült 
minden tévé, meg jöttek a kommandósok, keresték a medvét. 
Még egy videó is készült, de aztán kiderült, hogy átverés az 
egész, a szomszédokat idegesítette az építkezés, ezért találták 
ki az egészet, lejáratásból. Illetve, ezt írták az újságok. Ha Ma-
gilla szeptemberben még ment a medvéhez, akkor mégiscsak 
máshol volt az átverés.

– Minek ezeknek egy élő medve? – kérdezte Röfi, aki inkább 
nem nézett Zuzura, mert szégyellte a féltékenységét.

János megrántotta a vállát.
– Biztos medvét esznek az auditorok – mondta Sádi röhög-

ve. – Attól nőttek olyan szép nagyra.
– De elektromedvét! – tette hozzá Márkó.
Zuzu is mosolygott, most mégis inkább visszahúzta a fiúkat 

az ésszerűségbe.
– Hát, medvét még csak-csak ehettek, viszont, hogy Magil-

lát nem raboltak, az biztos. Az auditorok nem elvinni, hanem 
megvédeni akarták. Az E.T.-től. Az eltűnése alapján… sikerte-
lenül.

– E.T. Vagyis Eltitkolt Történelem. Ezt emlegette Magilla, 
mielőtt nekirontott Alma Petinek – mondta János.

Odaértek a pilonhoz, és Sádi elmagyarázta, hogy kettesével 
tudnak felmenni lifttel, ő marad utoljára, a látogatótérben vár-
ják meg. Akkor Zuzu kézen fogta a még mindig sértett képet 
vágó Röfit, és berántotta a fülkébe.

Odafent az üvegfalakra tapasztott arccal bámulták a város 
szélét az egyik irányban, Dunakeszit a másik irányban, csodá-
latos, messzi horizontot a szédítő magasságban.

– Kár, hogy innen se a Marina-partra, se Aquincumra nem 
lehet rálátni – bosszankodott János.

De Sádi megnyugtatta.
– Mindjárt felmegyünk a kilátóba. Az lesz az igazi.
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Mutatta, hogy kövessék.
– A létrán óvatosan! – szólt hátra.
Az üvegkalitkává zárt sokszintes látogatótér fölött húsz mé-

terrel óriási betonkád ül a pilon tetején. Minden oldalról mel-
lig érő védőfal szegélyezi, és a falra még külön vaskorlátot is 
szereltek.

A magasból vicces makettnek látszó uszályok és kiránduló-
hajók szelték a Duna vizét a szombat délutáni napsütésben, 
és jól lehetett látni a belvárosra ülő szmogfelhőt, a vár opá-
losságát, a Marina-part vidáman fehér házait, és az ipar- meg 
lakóteleppé változtatott Aquincumot is.

– Hozni kellett volna egy távcsövet! – mondta János, mi-
közben napellenzőt csinált a két tenyeréből, hogy ne vakítsa el 
az őszi, szikrázó verőfény.

És mire kimondta, Röfi már vette is elő a hátizsákjából a bi-
nokuláris Zeiss Victoryt, majd odanyújtotta Jánosnak.

– Amit ezzel nem látsz, az nincs is – bólintott.
Azután sorban mindannyian nézelődtek a profi kereső táv-

cső vel. A RUDI épületét ugyan a pilon tetejéről nem lehetett 
látni, mert takarta a szomszédos lakóház, de azt a helyet meg-
találták a Duna-parti kövezésen, ahol beszélgetni szoktak.

Sádi megemlítette, hogy akkora ez a kilátó, hogy akár tán-
colni is lehetne. Amire Márkó előkapta a telefonját, felnyomta 
a hangerőt maximumra, és rákoppintott az applikációban az 
utoljára hallgatott számra.

– A csajok a gimiben meg vannak őrülve egy könyvért, an-
nak a videója alatt hallottam – mondta –, nagyon gyogyó zene, 
nem tudok tőle szabadulni.

A groove és sub bass dobok betöltötték a betonkádat, a vi-
dám lánytechnó számban pedig valaki arról énekelt éles han-
gon, de nagyon magabiztosan, hogy ő egy tini ribanc, és épp 
összetörte egy hídon a pasija kocsiját, de nem érdekli, szarik 
rá. Sádi és Márkó rögtön elkezdett ugrálni, még János is be-
szállt a pogózásba, Zuzu pedig elkapta Röfit, és úgy megpör-
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gette-megforgatta, megszorongatta, hogy mire vége lett a 
számnak, a szemüveges fiú az összes sértettségét elfelejtette.

Lihegtek, röhögtek a beállt csendben, aztán Röfi elkezdett 
fényképeket csattogtatni magukról egy kis kompakt géppel. 
Csoportképeztek, crazy shotoltak, szelfiztek. Majd Röfi, aki-
nek még mindig a lábában volt a csajtechnó, elkezdett a védfal 
mellett ugrálni, kihajolt, messze nyújtotta a gépet, forgatta, 
fényképezett a mélybe, magasba, a többiek csak annyit láttak, 
hogy tekergeti magát.

Hirtelen ordított egy nagyot. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁh! Hosz-
szan, elnyújtva törtek fel a torkából az artikulálatlan hangok. 
Visszafordult a többiek felé, üres volt mindkét keze. Állt egy 
másodpercig, aztán kitört belőle a visszatarthatatlan röhögés.

– Basszus, ilyen nincs! Leejtettem!
Mind odaugrottak, és kihajolva nézték, hol csapódhatott be.
– Csak a képeket sajnálom – sóhajtott Röfi.
– Ha egy szélvédőben landolt, akkor a gép is drága lesz – 

mondta Márkó, és Zuzu akkor vette észre a kis fényképezőt. 
A kilátó alatti pilonrészbe vastag betonbordákat öntöttek, nem 
tudni, miért, de a gép fennakadt az egyik kiszögellésen. Húgat-
tak, kalimpáltak.

– Hát, ez pont olyan, mintha leesett volna – legyintett Já-
nos.

Méregették szemmel, mennyire lehet tőlük, talán két-három 
méter, Márkó szerint egy hosszabb bottal le tudnák piszkálni, 
hozzanak a parti erdőből. Nem vették észre, amikor mögöttük, 
a másik oldalon Sádi felugrott a védőfalra. Nem zavarta sem-
mi, csak sétált körbe, száz méterrel a Duna fölött, nyolcvan 
méterre a híd aszfaltjától. A fordulónál véletlenül belerúgott 
a vaskorlát pántjába. Erre a többiek egyszerre kapták hátra a 
fejüket. Mindegyik arcáról leolvadt a vigyor.

– Ne bomolj, baszki! – lehelte János.
De Sádi nem aggódott, csak a szélre kellett figyelnie, nehogy 

kibillentse.
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– Menjetek csak arrébb kicsit! – szólt, és a társak lassan, a 
szemüket le nem véve a görcstelenül egyensúlyozó fiúról, a ki-
látó közepe felé húzódtak.

Amikor Sádi odaért, ahol Röfi kezéből kicsúszott a gép, le-
guggolt, megtapogatta a vaskorlátot.

– Eddig is tudtam, hogy nem vagy százas – mondta Márkó.
Sádi hátralegyintett, aztán leengedte magát a korlátra. Most 

a levegőben lógott. Megfordult, hogy arccal a betonkád felé le-
gyen. Átfogott a betonra, kívülről, és elkezdett mászni lefelé. 
Eltűnt a többiek szeme elől.

– A látványtól is pisilnem kell! És nem is vicces egyáltalán – 
mérgelődött Zuzu.

Röfi pedig egyszerre megértette, hogyan lehetséges ez.
– Neki ez semmi – mondta halkan.
– Mert akkora karatés, hogy majd visszapattan az aszfaltról, 

mi? – flegmázott Márkó, de inkább ideges volt a hangja.
– Semmi köze az aikidóhoz – mondta Röfi. – Emlékeztek? Ti-

zenöt méterről kiszúrta Márkó hangját. A lóversenyen is vagy 
nyolcvan méterről látta, hogy ott áll Márkó a sátorban. Most 
meg itt sétafikál fent az égben, mintha természetes lenne. Ami-
kor először találkoztunk, a denevért is meghallotta, a szeme 
éles, mint a sasé, és hiányzik belőle a tériszony. Sádi egy őrszem.

– Őrszem?
– Ja. Mint az indiánoknál. Néha születtek olyanok, akiknek 

nagyon kifinomultak voltak az érzékszervei. Azok vigyáztak 
a többiekre, mert messziről észrevették, ha ellenség közeleg. 
Sádi egy őrszem, és biztos, hogy ez a RUDI-s felvételinken is 
kiderült. Azért van itt.

Akkor felbukkant a szemközti védfal mögül Sádi vigyorgó 
feje. A szájában tartotta a gép pántját.

Miután beugrott, visszaadta a Canont a gazdájának.
– Jó a majom a háznál, mi? – kérdezte elégedetten, de nem 

látszott, hogy a többiek nagyon örülnének a mutatványnak. – 
Most meg mit néztek ilyen hülyén?!
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Metsző szél fújt odafent. Már úgyis kibámészkodták és ki-
táncolták magukat, úgyhogy inkább visszalétráztak az üveg-
táblás látogatótérbe, a kabátokat a betonaljzatra dobták, és 
körben leültek.

– Na, figyeljetek! – kezdte János. – Ott tartunk, hogy a 
RUDI-ban van vagy volt egy medve. És a medvét látogató Ma-
gilla iránt az Eltitkolt Történelem is érdeklődött. Ez nyilván az 
ős-hun fanok neve, nem kell hozzá kódfejtő. Azt viszont nem 
tudjuk, hogy mit akar ezektől az iskola. Meg a medvétől. El kell 
kapni a holnapi jelentést. És szerzünk infót az E.T-ről.

– És mit akarsz csinálni, nagyokos – vetette oda Márkó. – 
Kikeresed a ős-hun telefonkönyvből, az E-nél?

A többiek azonnal lehurrogták a bunkózó reklámfiút, de Já-
nosnak pont erről jutott eszébe a megoldás.

– Igen… igen, Márkó, kikeresem. A D-nél.
Erre értetlen csend lett.
– Tudjátok, mit akarok csinálni? Fel akarom hívni Dödi bá-

csit! Ha valakinek, neki lehet olyan ismerőse, akinek van mit 
mesélnie az Eltitkolt Történelemről.

János felpattant, félrehúzódott, és röviden telefonált, aztán 
visszahuppant a kabátjára.

– Valami lesz – mondta biztatón. – Menjünk tovább! Röfi, a 
jelentés ügye tőled függ. Mi nem értünk a számítógépekhez…

A kövérkés fiú igazgatta a szemüvegét, mint mindig, ha fi-
gyeltek rá, bár most nem zavarban volt, inkább a kétségeivel 
küzdött.

– Nem tetszik a terv… de tudom, hogy kell az a doksi.
– Röööfi! – fenyegetőzött Sádi. – Ne beszélj mellé, ezeken 

már túl vagyunk. Azt mondd meg, hogy össze tudod-e hozni!
– Pont erről beszélek. Csak nem hallgatsz végig – fortyant 

fel Röfi egy pillanatra. De aztán folytatta. – Mielőtt kiderült az 
Anyahitás dolog, mármint az, hogy ilyen fejlettségű mestersé-
ges intelligenciát üzemeltetnek, akkor is azt gondoltam, hogy 
esélytelen, nem nekünk való, kicsik vagyunk ehhez. De ilyen 
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programok mellett… pfff! Azt értsétek meg, hogy semmivel 
se vagyunk beljebb, ha elkapnak bennünket, miközben nem 
is tudjuk megszerezni, amit akartunk. És szinte száz százalék, 
hogy így lesz. Én benne vagyok mindenben, de ez nem reális. 
És…

Itt János közbevágott.
– Oké, Röfi, állj meg! Egyszerűsítünk. Tudjuk, hogy a RUDI 

nem egyenes úton jár?
– Tudjuk… – bólintott Röfi.
– Tudjuk, hogy ez ránk is veszélyes?
– Tudjuk Alma Petitől, meg a sokkolós ügyből – bólintott 

Röfi.
– Bízol az iskolában?
– Dehogy!
– Tudod bizonyítani, hogy gazemberek?
– Nem.
– De a jelentés alapján talán lehetne.
– Talán…
– És szeretnéd, hogy négy évig irányítsanak ilyen őrültek 

meg számítógépes programok, akikről azt se tudod, mit akar-
nak tőlünk?

– Nem… – mondta lehajtott fejjel Röfi.
– Akkor meg…? – kiáltotta János. – Nem mindegy?! Lega-

lább megpróbáljuk. Ha mégis sikerül, és lesz bizonyíték a ke-
zünkben, akkor rájuk hívjuk a rendőröket. Ha meg lebukunk, 
akkor legalább nem lesz több sokkolás. Bulizni összejárhatunk 
utána is, a gimi is megmarad.

Röfi sóhajtozott egy ideig, húzta a száját jobbra-balra.
– De azt jó, ha tudjátok – mondta végül –, hogy ezzel át-

lépjük a Rubicont. Nem a suli miatt. A hunok keresése, amit 
eddig csináltunk, az egy játék. A számítógépes betörés viszont 
bűncselekmény. Kettőtől öt évig… fogházban.

Ezt Sádi nem bírta szó nélkül hagyni.
– Ne sopánkodj már, baszki! Gondolod, hogy feljelentenek? 
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Miközben hamisítanak mindent, és félnek a rendőröktől? Azt 
mondd, hogy mit segítsünk!

Röfi bólintott.
– János, nálatok valami optikai net van, ugye?
– Száz megabites szinkron. Apa sokat videókonferenciázik 

vele.
– Akkor ott lenne a legjobb.
– Nem probléma – intett János.
– Hozok három régebbi telefont, mobilnettel, egy Voda, egy 

Telenor és egy Telekom, mert négy teljesen különböző vonal-
ra lesz szükség. Ezeket WIFI-s internetmegosztással rákötjük 
egy-egy laptopra. Kettő az enyém lesz, Márkó, neked biztos 
van valami erősebb géped, ami nem Apple, ugye?

– MacBookot használok. De van egy X sorozatú ThinkPad a 
fiókban, kábé másfél éves.

– Annál nem kell jobb! – hagyta jóvá Röfi. – A Macintos-
hokat most kihagyjuk. János, a te 4U racked lenne a központi 
gép, ha kölcsönadod.

– Mi?!
– Tudod, mondtam a múltkor: az a fekete doboz az aszta-

lodon.
– Ja… Persze, nyilván adom. 4U rack… én csak kereplőnek 

hívom.
– Az egy ipari cucc – mondta Röfi. – Kibír mindent.
A szemüveges fiú vett egy nagy levegőt.
– A következőt csináljuk. A RUDI szervereit már megkeres-

tem tegnap, nálam vannak az azonosítók. 
Van néhány spanom, akik meteorológiai műholdakat ad-

minolnak. Amikor kellett nekik, segítettem, de sose kértem 
tőlük semmit. Holnap este héttől kilencig nyittatok velük 
négy-négy netcsatornát. A műholdak képesek TCP-IP-s inter-
net-kommunikációra. Három műhold lesz bevonva. A négy 
gép párosával mozog majd. Egyes és kettes gép együtt, hármas 
és négyes szintén együtt. A párokból az egyik dolgozik, a má-
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sik figyeli, hogy mikor kezdenek keresni bennünket. A gépeket 
rákötjük az egyik műholdra, onnan a másikra, onnan a har-
madikra, a harmadikról vissza a földi netre. Az egyes és ket-
tes bemegy a géptermi terminálra, nézzük vele, mikor küldik a 
levelet. A hármas és négyes a szerveren ellenőrzi a forgalmat, 
és a megadott címzett mellé egy új, titkosított címzést tesz: a 
saját címünket.

A B Team többi tagja tanácstalanul nézett Röfire, nem szól-
tak, nem is nagyon értették, hogy mit mond.

– Hozd azt a ThinkPadet, a többi meg majd ott kiderül! Kábé 
másfél óra kell, amíg az összes csatornát szinkronizálom, és 
kinyitom a gépeket, ahová betörünk. Háromnegyed hétkor el 
kellene kezdeni. Fél kilenc körül megy majd a küldemény.

Megszólalt János telefonja. Távolabb húzódva vette fel. Hal-
lották, ahogy Dödi bácsival beszél valamit, közben nézett ki 
az üvegfalon túlra, Dunakeszi felé. Egyszer csak visszafordult, 
lefogta a kezével a telefon mikrofonját.

– Van nálad tablet? – kérdezte Röfitől, aki bólintott.
János újra a telefonra figyelt, aztán kotorászott a zsebében, 

tollat vett elő és egy zsebkendőt, arra írta, amit Dödi bácsi diktál.
Amikor visszajött közéjük, odanyújtotta Röfinek a zsebken-

dőt, de mindannyiukhoz beszélt.
– Seres Tamásnak hívják. Történész, meghallgat bennün-

ket. Most. Az a Skype-hívója.
Amíg Röfi a tabletet ébresztette, János Sádiékkal beszélt.
– Azt mondja Dödi bácsi, hogy megkereste pár aktív magyar 

barátját is. Az Eltitkolt Történelem tevékenységét több szálon 
is követik. Ez valami civil egyesület, de amit csinálnak, az ma-
gas nemzetbiztonsági kockázatú. Meglátjuk, mi történik hol-
nap, de ebből végül rendőrségi dolog lesz, az szinte biztos.

Ismerős szignál tette ki a pontot János utolsó mondatának 
a végére, a Skype hangja. Röfi felpattant, és a tabletet beállítot-
ta a közeli sarokba, úgy, hogy mind rálássanak a képernyőre, és 
a kütyü kamerája is lássa mindnyájukat.
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A képernyőn egy kopaszodó, kissé elhízott férfi ült íróasz-
talnál, mögötte nagyon régi könyves vitrinek, dohányzóasztal 
a harmincas évekből, mintás tapéta, gyér fény. Sádiék szinte 
érezték a dohos szagot, ami az ilyen belvárosi lakásokból ki-
irthatatlan, és persze nem is próbálja senki kiirtani. Mert akik 
ilyen helyen élnek, azok nem érzik.

– Jó napot kívánok, Tamás bácsi! Zichy János vagyok, ők 
pedig itt a barátaim és osztálytársaim. Mi vagyunk a B Team.

A férfi motyogott valamit, biztos köszönt.
– Egy… iskolai projekttel kapcsolatban szeretnénk kis segít-

séget, tanácsot kérni!
A férfi megköszörülte a torkát, és közben matatott az asz-

talon.
– Az Eltitkolt Történelemről lenne szó.
A férfi nem nézett fel a matatásból.
– És miért nem olvasnak videózás helyett?
János erre nem tudott mit mondani, a többiekre nézett, ők 

is csak pislogtak.
– Szombat délutánonként én könyvtárban ültem, amikor 

olyan idős voltam, mint maguk.
Kis ideig ültek szótlanul, a kopaszodó férfi meg, úgy látszik, 

nem találta meg az asztalon, amit keresett, mert egyre mélyeb-
ben turkált a papírjai között.

János elővett a zsebéből egy picike füzetet. Kinyitotta, ol-
vasni kezdett. Márkó átírása volt az, a Pyrgi aranylemezekről.

– Lesz sátrak jó atyás napnál a pogya fiával. Vál egy akar is-
ten, a társak év Tákony napján a ganaj így száll gazdagsággal, 
az asszony jó szállás atyaságba. Akarata ősöd a nagy magior 
király.

Mire János befejezte, és felnézett, Seres Tamás már nem 
keresett semmit az asztalon. Elhűlve bámult bele a kamerába.

– Mit akarnak tudni? – kérdezte.
– Attila elköltöztette Ordoszból a beavatóközpontot… – 

kezdte János.
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– 450-ben áttelepítette Sicambriába – hagyta jóvá Seres.
– Itt az óm jelűek tanították egymást az ősi tudásra, törté-

netekre. Mi lett az iskolával a nagy király halála után?
– Jött a Krimhildai csata. A gótok lerohanták a hunokat. 

A birodalom szétesett, a beavatóközpont megszűnt.
– Visszaköltöztek Ordoszba?
– Nem költöztek sehová – rázta fejét Seres. – Az iskola el-

pusztult. Valószínűleg a gótok leölték a rovósámánokat.
– Tehát megszakadt a tudás hagyományozása?
– Megszakadt. Vagy ki tudja. Valahonnan lettek később is 

rovósámánok. Talán volt, aki megmenekült. Ezek egymásnak 
adták át a tudást. Iskola már nem volt, a szervezett kiválasztás 
lehetetlenné vált. Minden sámán keresett magának utódot. 
Lehetőleg többet is. Mesélték egymásnak tovább az ősiséget. 
De mivel a szent iratok, a rögzített hagyományok nem kerül-
tek már elő, a mítosz sokat változott. Nem is csoda, a sámánok 
folyton be voltak zsályázva.

A B Team tagjai megdöbbenve néztek egymásra.
– Milyen iratok? – kérdezte óvatosan János.
– Hát, az ordoszi iskola iratai. Az eredeti Igazszólások, más 

néven Arvisurák. Mi más?
Seres értetlen arcot vágott a képernyőn.
– Tehát a hagyományokat leírták…
– Micsoda? Leírták, persze. Ez volt a beavatóközpont alapja. 

Mi másért lettek volna rovósámánok a rovósámánok? Rovás-
sal lejegyezték. Lerótták. Huszonnyolcszor huszonnyolc cen-
tis, másfél centi vastag aranylapokra.

– És ezekkel a lapokkal mi lett? – kérdezett közbe Sádi.
– Szerintem elvitték a gótok – vonta meg a vállát Seres. – 

Beolvasztották, kereskedtek vele. Minek érdekelte volna őket, 
mi van rajta?

– Mennyi ilyen lap volt? – kérdezett újra János.
– Több száz.
– Mondjuk, az vagy fél tonna arany.
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– Talán több is – bólintott Seres.
– És elvitték a gótok… – ismételte János.
– Szerintem el. De tudom, miért kérdezik. Az Eltitkolt Tör-

ténelemnek is ez a vesszőparipája. A rovósámánok egy része 
úgy adta tovább a hagyományt, hogy ez, amit szóban mesél-
nek, csak a felszín. Az igazi tudás az aranylapokon van. És az 
aranylapok Sicambriában maradtak, elrejtve. Elásták a gót be-
törés előtt.

– Ezt mondja a rovósámánok egy része? Hogy a szent iratok 
itt vannak Sicambriában?

– Pontosítok: egyetlen rovósámán mondta ezt. Vagy leg-
alábbis egyről lehet tudni. Vagy legalábbis annak az egynek 
az írásait lehet úgy értelmezni, hogy itt van Sicambriában az 
Igazszólások, valahol a föld alatt. Azért lehet ismerni annak 
a rovósámánnak a tanításait, mert nem talált másik óm jelűt, 
akinek továbbadhatta volna a tudását. Nem is bízott benne, 
hogy valaha talál. Ezért leírta az egészet, amit tudott. Tizen-
egyezer oldalnyi szöveg. Nem aranylapokra, hanem papírra 
írta. Állítólag abban az is benne van, hogy Sicambriában ott a 
kincs. Én nem olvastam, nem is fogom.

– Paál Zoltán ez a sámán? – kérdezte János.
– Persze hogy ő. Elmebeteg volt, kezelték. Az Eltitkolt Tör-

ténelem prófétaként tekint rá.
– És keresik az Igazszólásokat?
– Nem keresik. Ők azt gondolják, hogy tudják, hol van. 

A prófétájuk leírta. Van egy útmutatás. De abban az is benne 
van, hogy csak egy óm jelű beavatott értheti meg.

– Gondolom, vissza akarják állítani a hagyomány folytonos-
ságát – szólalt meg Zuzu. – Ha megvan a tudás forrása, és van 
legalább egy óm jelű, akkor az ordoszi iskola újra él.

Seres bólogatott.
– Lehet találkozni velük? – kérdezte János. – Az Eltitkolt 

Történelem tagjaival.
– Inkább csak jövőre. Most nem ajánlanám. Medvetoros év 
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jön, januárban ünnep, hónapokig arra készülnek. Ilyenkor ide-
gesek, mint a szarvasok párzás idején. Februárban már nem 
lesznek veszélyek.

– Medve micsoda?! – kérdezte Márkó.
– Medvetor. A fordulatünnep. Leölnek egy medvét, a lelké-

vel betöltekeznek, a húsát megeszik, három napig mulatnak. 
És a negyediken egy új világkorszak kezdődik. Nincs meg?

Elhallgattak. Seres nézett velük szembe, várta, hogy folytas-
sák, de a fiatalok nem szólaltak meg.

– Ennyi?
– Azt hiszem, igen… köszönjük! – mondta János. – Nagyon 

sokat segített!
– Én nem segítettem semmit. Na, jó munkát, ifjúság! Vi-

szontlátásra!
Seres már nyúlt az egérért, hogy elkattintja a Skype-ot, ami-

kor Zuzu még gyorsan kérdezett egyet.
– Várjon, csak egy szó még! Mond az magának valamit, 

hogy Optimal Research Alapítvány?
Seres rezzenéstelen maradt.
– Sose hallottam róla – válaszolta. Aztán kikapcsolt.
Ez a beszélgetés odavert. Miután elsötétült a képernyő, Sá-

diék még percekig csak néztek ki a fejükből. 
– A kirakó darabjai a helyükre kerülnek. Haladunk, lépésről 

lépésre – szólalt meg végül János.
– Mint az aknamezőn – bólintott Márkó.
Sádi felnyögött.
– Utálom, hogy mindig igazam van!
Abban a pillanatban egy lány jelent meg a feljáróban. Éjfeke-

tére festett, hosszú, egyenes haja volt, és olyan világos, azúros 
szeme, mint a hópárducnak. Szűk, fekete farmert viselt, és hoz-
zá fekete bőrdzsekit, de nem olyat, mint a rockerek. Ez a da-
rab finoman szabott volt, zakószerű. Amilyet az üzletemberek 
hordanak, amikor rockernek akarnak látszani, de nem tudnak 
lemondani az eleganciáról. Legalább tizenhét éves lehetett.
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Sádi megrázta magát, felugrott, adott egy puszit az érkező-
nek, megölelték egymást.

– Ő Lülü, a barátnőm! – mutatta be a lányt a többieknek, az-
tán Lülühöz fordult, és sorban mindenkinek elmondta a nevét.

Lülü úgy nézett végig rajtuk, mint egy éppen nem éhes ra-
gadozó, vagy az a macska, aki most csak játszani akar egy kicsit 
az egérrel, nem komolyan vadászik.

– Lám, a hat Einstein… nem, csak öt – mondta. – Elhagy-
tátok az egyik géniuszt? De nem is vagytok igazi Einsteinek… 
még bajuszotok sincs!

Közelebb lépett a társasághoz.
– Ja, de… neked van egy kicsi! – mosolygott Zuzura.
Márkón látszott, hogy bejön neki a lány, Röfi majdnem ki-

esett a saját száján, János igyekezett nem elröhögni magát.
– Lülü egy osztrák bentlakásos gimibe jár, és nagyon penge 

az integrálszámításban meg a differenciálegyenletekben meg 
ilyenekben… de… szerintem a tetoválásban is király lenne.

Sádi egy fél pillanatra sem nézett Zuzura, és egyetlen arciz-
ma sem árulta el, de Lülü valahogy megérezte, hogy nem más-
nak, hanem a vörös hajú lánynak üzen a barátja a tetoválós 
mondattal.

– Ahogy látom, már egész jól összemelegedtetek.
Magas, csicsergő hangon kezdett beszélni Zuzu, félrebillen-

tette a fejét.
– Te valamit biztosan tornázol. Látom a tartásodon, és 

ahogy mozdítod a kezed. Pilates? Abban vannak ilyen finom 
dolgok. Vagy balettozol? Látszik a nyakadon is, hogy valamit 
sportolsz. Én is lejárok néha zumbázni, de amióta az iskolában 
vagyunk minden…

– Kár erőlködni, rám nem hat ez a pszichoszövegelés – vá-
gott közbe Lülü ugyanazzal a kegyetlen mosollyal. – Biztos 
azért nem, mert nincs lelkem.

– Az mindenkinek van. Valamilyen… – válaszolta Zuzu, már 
a saját hangfekvésében.
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Lülüt hirtelen már nem érdekelte a másik lány.
– Te vagy a matematikus, mi? – kérdezte Röfitől.
– Ühüm.
– Egy amőba? Tízszer tízes táblán. Nullától kilencig és A-tól 

K-ig a mezők. Hm? – kérdezte kihívóan.
Röfi megvonta a vállát.
– Tőlem mehet.
És már hajolt is le a tabletért.
– Nem úgy! Fejben! – szólt közbe Lülü.
Röfi nyelt egyet.
– Úgy is megpróbálhatjuk.
Épp Zuzu mellett állt, amikor a vörös hajú lány újra meg-

szólította.
– Fueguia…
– Mi van?
– Fueguia 1833 – mondta Zuzu. – A parfüm, megismerem. 

Nagyon finom. A dél-amerikai illatok között ritka az elegáns.
Egy pillanatra mintha kioldott volna Lülü, apró szemhu-

nyorgással meg is köszönte a bókot, de aztán mégis visszavál-
tott acélosba.

– Te valami szűz ribi vagy itt a sok fiú között, mi?
Durva volt, közönséges. Ezt már Sádi se hagyhatta.
– Elég legyen a fesztiválból! Nem kell az első percben meg-

utáltatnod magad – utasította rendre a barátnőjét.
Röfi éppen abban a pillanatban kérdezte meg Márkótól hal-

kan, de nem elég halkan, hogy ezt azért mondja Lülü, mert Sá-
dival ketten is feljöttek?

Mintha kígyó marta volna meg a jövevényt, előbb Röfire, 
majd Zuzura kapta a tekintetét.

– Szóval, lehet, nem is csak szűz. Nézzenek oda! Ennyire 
rámenős cica vagy te… kis vörös?! – kérdezte. Még mindig mo-
solygott, de ebben már volt fenyegetés is.

Sádi lazán átölelte.
– Ne hisztizzél, pontosan tudod, hogy miért voltunk itt!
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Adott a lány szájára egy puszit.
– Veled még számolunk! – válaszolta morogva Lülü.
Patthelyzet alakult ki. De legalább nem nyílt összecsapás.
– Anyám…! – sóhajtott Zuzu, majd a reklámfiúra mutatott. 

– Ő Márkó, látod? Biztos élveznéd a társaságát! Rengeteg kö-
zös vonásotok van…

Lülü fújt egyet, aztán rákiáltott Röfire.
– Na, léptél már, Einsteinke?
És a két matematikus behúzódott a sarokba megküzdeni 

egymással.
– Ő hogyhogy nem a RUDIba jár? – kérdezte János suttog-

va, vigyorogva.
Sádi csípőre tett kézzel állt, és mérhetetlenül örült, hogy 

megúszták verekedés nélkül. Tudta, hogy ha valaki kibírja 
 Lülüt az első öt percben, utána már nem lehet baj.

– A felvételiztető tanárok kiugráltak volna az ablakon, az 
biztos! – válaszolta.

Összepillantottak Zuzuval, intett a lánynak, hogy most már 
minden rendben lesz. 
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24. fejezet

A Rutherford-féle szóródás

Amikor másnap este hét előtt néhány perccel Zsófia néni 
belépett János szobájába a tálcával, a tálcán hat csésze habos 
kakaóval, és egy nagy tányéron sok-sok szelet friss kaláccsal, 
olyat látott, amilyet még sohasem. A helyiség most leginkább 
egy űrhajóra hasonlított. János íróasztalának közepére beál-
lították a falról leemelt hatalmas plazmatévét, mellette Röfi 
egyik laptopja egy telefonnal párban, az íróasztal sarkánál 
pedig, a padlószőnyegen, egymással majdnem szembeállítva 
újabb két gép dolgozott egy-egy telefonnal. A központi képer-
nyőn és az asztal melletti egyik laptop kijelzőjén hosszú fekete 
számsor villogott, a másik két képernyőn sötétkék háttér előtt 
fehér koordináta-rendszert lehetett látni, az x tengelyen egy-
más fölött több színes vonal pihent. Mindenfelé kábelek futot-
tak a földön. Még a szoba ajtaját sem lehetett becsukni, mert 
Röfi, miután lemérte a sávszélességet, és megtudta, hogy van 
egy másik vonal is a lakásban, áthúzatta Sádival az apja dol-
gozószobájából az ottani, háromujjnyi vastag fekete vezetéket. 
Bemérte azt is, majd bólintott, hogy ez marad.

Zsófia néni körbenézett, és hirtelen nem is tudta, hová te-
gye az inni- és ennivalót, látszott rajta, hogy zavarban van et-
től a nagy készülődéstől.

– Örülök, hogy nem csak tanultok, kisfiam! – mondta mo-
solyogva Jánosnak. – Kell a kikapcsolódás is! Milyen játék ez?

– Stratégiai… – válaszolta János.
Aztán kikapta az anyja kezéből a tálcát, mindannyian meg-
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köszönték a finomságokat, és János az ágyára zsuppolta az 
egész ellátmányt. Mielőtt még bárki megszólalhatott volna, 
gyorsan elmagyarázta, hogy a világ legjobb fonott kalácsának 
titka az, hogy vastagon meg kell vajazni a szeleteket, aztán be-
lemártani a forró kakaóba, de csak egy pillanatra, hogy a vaj 
megolvadjon, ám a kalács ne ázzon szét. Az mennyei!

– Szörnyű vagy! – nevetett Zsófia néni, de addigra Röfin kí-
vül mind rávetették magukat a kalácsra meg a kakaóra. Csak 
a szemüveges fiú ült az íróasztalnál. Valami épp elkezdett 
mozogni a nagy képernyőn. Röfi akkor a fülére rántotta a fej-
hallgatót, kattintott, majd, miután hátraszólt, hogy azért neki 
is hagyjanak, egy Arthur nevű emberrel kezdett angolul tár-
gyalni Interface ID-kről, site localokról, milliszekundumokról 
és hálózati maszkokról. Amikor befejezték a beszélgetést, Röfi 
kezébe vette a tollat, és a klaviatúra mellett fekvő kockás füzet 
teleírt lapján az ötödik sorban felsorolt feladat mellé egy pipát 
rakott, majd az asztalon fekvő iPhone órájára pillantott, aztán 
ugrott a hatodik sorra, olvasta, mit kell csinálnia.

Mindannyian ott voltak, ezúttal még Alma Peti is el tudott 
jönni. Ült a szőnyegen, és kicsi fakockákat rakosgattak Márkó-
val. Alma Peti épített egy tornyot, Márkó lebontotta, és épített 
a darabokból egy másikat, aztán Alma Peti visszaépítette az 
eredetit, és ezzel az oda-vissza kockázással eléggé sokáig elfog-
lalták magukat, meg közben ők is tömték magukba a kalácsot.

– Az jutott eszembe tegnap este – mondta Sádi halkan a 
mellette ülő Zuzunak –, hogy alig van emlékem anyukámról. 
Óvodás voltam, amikor meghalt. Emlékszem egy képre, ahogy 
letöröl valamit az arcomról… és van egy másik, ahogy fésülkö-
dik a fürdőszobában a tükör előtt. De szinte csak ezek. Pedig 
biztos van még belül… – A homlokára mutatott.

Zuzu teljesen felhúzta a szemöldökét, így tényleg úgy nézett 
ki, mint egy ufó.

– Nem lehetne, hogy… – kérdezte Sádi.
– Persze hogy nem!
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– Csak, mert…
– Sádi, nem! – vágta rá Zuzu.
A kézfejével megsimogatta a fiú arcát, és együtt érzőn rámo-

solygott. Ingatta fejét.
– Amire szükséged van, azt megőrizte az elméd. Oka van 

annak, hogy nem emlékezünk mindenre. Nem szabad megerő-
szakolni a természetet, mert visszaszól, visszaüt. Nem lenne 
jó, ha az elfelejtett emlékek közé járnál jól érezni magad. Kive-
zetne a valódi életedből. A tegnapi más ügy volt.

– Értem, hogyne. De nem akartam én elmerülni semmiben. 
Csak emlékezni anyámra. Akit elfelejtettem.

– Nem felejtetted el. Hiszen épp te mondtad, hogy nem. Ha 
van még képed róla, és ha szereted most is, akkor nincs elfelejt-
ve. Akkor létezik az emlékeidben. Pontosan annyira, amennyi-
re léteznie kell. Fel a fejjel!

Sádit láthatóan nem győzte meg teljesen a vörös hajú lány 
érvelése. De belátta, elfogadta, amit Zuzu mondott neki, nem 
is hozta szóba többé.

A kalács hamar elfogyott, úgyhogy János kiszaladt utánpót-
lásért, hozott kakaót is, vajat is, és egy nagy, vágatlan kalácsot 
meg egy irdatlan méretű konyhakést.

– Ezt, gondolom, a királyellenes összeesküvésekhez hasz-
nálták az őseid – jegyezte meg Zuzu.

Egy fintor volt a válasz erre, látszott, hogy János gondol-
kodik, mondja-e, vagy ne mondja, aztán sóhajtott, és kibökte.

– Én csak egy királyellenes összeesküvésről tudok, amiben 
benne voltak. A Wesselényi-féle főnemesi lázadásban 1670-
ben. István ősapám valószínűleg pont a király pártján állt, 
mert I. Lipót császár főajtónállónak és tárnokmesternek ne-
vezte ki a hűségéért. Miután leverte a lázadást. Zrínyit, Fran-
gepánt és Nádasdyt kivégezték. Ősapám meg jutalmat kapott. 
Nem egy szép történet. Nem vagyunk jók hazafias összeeskü-
vésben.

– Na, majd most! – ugratta Sádi, és elvette János kezéből az 
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óriási szeletelőt, megforgatta, nézte, ahogy megcsillan rajta a 
képernyők fénye.

– De csak kalácsok ellen! – mondta János határozottan.
Röfi legalább egy óráig adminisztrálta az egymáshoz kap-

csolt hálózatkapukat, szinkronizálta a megnyitott csatornákat, 
tesztelte, hogy nem akad-e el valahol az információ. Közben 
Sádiék megbeszélték, hogy az még mindig nem világos, mire 
kell a RUDInak egy medve. Nem úgy néznek ki a tanárok, mint 
akik ősi szertartásokra járnak szabadidejükben.

– Lehet, hogy egyszerűen csak szeretik a medvepörit! – vi-
gyorgott Sádi.

– Lehet – hagyta rá János –, de ha ez nem derül ki a mai ak-
ció után, akkor Magillát holnap muszáj elkapnunk, és kiszedni 
belőle, mi ez a medvézés.

– Én már láttam, merről jön iskolába – szólt közbe Márkó 
a kockák mellől. – Odabent nehezebb lenne, a pénteki affér 
után… de kint az utcán simán lekapcsoljuk.

Zuzu közben átváltozott ufóból anyukává. Bár senki nem 
várta el tőle, valahogy mégis az volt a természetes, hogy ő sze-
leteli a kalácsot, ő keni meg vajjal, és adja mindenkinek a kezé-
be a habos kakaót is. Most már Röfi is elfogadta. Sóhajtott egy 
nagyot, kiperdítette János karosszékét, és rámosolygott a neki 
elkészített vajas kalácsra is, meg az elkészítőjére is.

– A kapu előtt állunk – mondta teli szájjal.
A képernyőkre mutatott.
– Felállt a hálózat. A RUDI két gépének netportjánál va-

gyunk. Ez az utolsó állomás, ahonnan még vissza lehet fordul-
ni. Ha ezt a két gombot megnyomom – bökött a nagy monito-
ron és a szőnyegen fekvő egyik gépen egy-egy kis Run feliratú 
gombra –, azzal már magát a rákapcsolódást kezdjük el. Vagyis 
a betörést.

– Amikor indítod, rögtön belelátunk a RUDI gépeibe? – kér-
dezte János.

– Vagy igen, vagy nem. Sose csináltam még ilyet, de a hacker 
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guide-ok szerint akár húsz-negyven perc is lehet. Az történik, 
hogy megpróbáljuk becsapni az iskola számítógépeit, és úgy 
bejelentkezni, mintha a saját hálózatukhoz tartozó, vagyis ba-
ráti munkaállomás lennénk. Ha nem teljesen sikerül, akkor el-
tarthat egy darabig, amíg beenged.

János a telefonjára pillantott.
– Háromnegyed nyolc. Fél kilenc körül megy az anyag. Sze-

rintem ezt még együk meg, aztán nyomuljunk!
Bólogattak mindannyian, és szürcsölték a forró kakaót né-

mán, csak Röfi szólalt meg.
– Még egyszer mondom: az a legvalószínűbb, hogy lebu-

kunk.
– Ha elbénázod, akkor a RUDI tévesen választott ki téged, 

és nem vagy ide való – legyintett Sádi.
Öt perc múlva János az asztalon fekvő laptopnál ült, Röfi 

az ipari gépnél, Zuzu és Sádi mögöttük álltak, Márkóék pedig 
tankcsatáztak János régi játékaival. Zuzu idegesen forgatta, 
billegtette a kezében a hatalmas konyhakést.

Röfi vett egy nagy levegőt. Jánoshoz fordult.
– A kék képernyőt figyeld! Látod ezeket a zöld pontokat?
– Látom.
– A pontok azok a köztes szerverek, amiken keresztül kom-

munikálunk. Meg is vannak számozva: egyes, kettes, hármas, 
négyen, ötös, hatos és hetes. Az első három műholdas közü-
lük.

A kijelzőn, a kék koordináta-rendszeren belül ott volt a hét 
pötty, egy vonal kötötte őket össze. Röfi folytatta.

– Itt alul van egy csomó kis szaggatott vonal, látod?
– Megvan.
– Amikor elindítjuk a bulit, azok elkezdenek majd mozogni 

föl-le. A megfigyelt gép adatforgalmazását mutatja a mozgás. 
Amikor a vonalak ilyen formájú cikcakkban kezdenek mozog-
ni – és itt Röfi egy üres lapra rajzolt Jánosnak egy olyat, mint 
valami szívvonal –, hogy felmegy, ott rezeg, aztán leesik, aztán 
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megint felmegy, rezeg, leesik, szóval, ha ilyet látsz, az azt jelzi, 
hogy keresik a behatolót. Eddig világos?

– Mint a nap! – bólintott János.
– Amikor valamelyik zöld pötty átvált pirosra, az azt jelenti, 

hogy azt az adott állomást már azonosították. Nyilván a hetest 
fogják legelőször, aztán jönnek egyre közelebb. A te dolgod az 
lesz, hogy mérd az időt! Hány perc után kezdik keresni a hetes 
állomást, mennyi idő után azonosítják, és mennyi idő telik el, 
amíg rájönnek, hogy nem a betörőt találták meg, tehát elkez-
dik ismét tovább keresni a behatolót. Ezt kell követned. Meg 
hogy hol tartanak!

– Menni fog!
– Jó nap ez a halálra! – mondta Röfi, és elindította a breaket.
Aztán hátravigyorgott Zuzura.
– Mindig szerettem volna ezt a mondatot valami éles hely-

zetben kimondani.
A vörös hajú lány erre elfordította a szemeit, fel, egész a 

szemhéja alá.
– Fiúk…!
A szőnyegen fekvő másik, addig fekete képernyős laptop egy 

pillanat múlva villant is, és egy világos windowsos kép jelent 
meg rajta. Nyitódtak, csukódtak az ablakok, valami szöveget 
gépeltek programokba.

– Itt már azt látjuk, amit ők? – kérdezte Sádi.
– Bent vagyunk – bólintott Röfi, de ennél többet nem tudott 

foglalkozni a dologgal, mert a szerver viszont nem engedte be 
az asztalon fekvő nagy gépet, újra kellett kezdeni a futtatást. 
Megint ledobta a szerver, megint újraindítás. Valamiket állít-
gatott Röfi, majd újra megpróbálta.

Egyszer csak egy sötét hátterű táblázat jelent meg a plaz-
matévén.

– Megvan ez is – szólt Röfi, és pulóvere ujjával megtörölte 
a homlokát.

Abban a pillanatban János felkiáltott.
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– Most kezdték el keresni a hetest!
– Hány perc telt el? – kérdezte Röfi.
– Három perc tíz másodperc.
– Nagyon gyorsak – ingatta fejét Röfi.
És alighogy ezt kimondta, János újra kiáltott.
– A hetes piros!
Röfin látszott, hogy megijed.
– Mennyi az idő? – kérdezte.
– Nyolc óra kettő.
– Basszus, túl hamar jöttünk fel – mérgelődött Röfi. – Hét-

szer három az huszonegy. Ha ilyen sebességgel jönnek, megta-
lálnak bennünket, mire a levélküldés elindulna.

– És ha nem is fogják küldeni, mert látják, hogy betörtünk? 
– kérdezte Zuzu.

De Röfi a fejét rázta.
– Nem azok keresnek, akik ott dolgoznak a megfigyelt gépe-

ken. Ezek a keresőprogramok automaták, legfeljebb a szervernél 
lehet élő rendszergazda, aki látja, hogy valami gebasz van. De ő 
se fog azonnal telefonálgatni. Az egyszerűbb adathalász progra-
mok naponta sokszor bepróbálkoznak a nagy szervereken. Leg-
feljebb holnap majd beleírja egy reportba, hogy volt egy ilyen is.

– Keresik a hatos állomást – szólalt meg János.
Röfi nem válaszolt, hanem gyorsan nekiállt beállítani a szer-

veren a titkos címeltérítést. Ez eltartott legalább öt percig, és 
már befejezte, amikor János mondta, hogy piros a hatos is. 
Hat perc húsz másodperc.

– Ez kicsit jobban megizzasztotta őket – bólintott Röfi. – 
Nézzetek rá a kis gépre, hogy mit csinálnak épp a munkaállo-
máson.

Zuzu odahajolt.
– Már egy levelezőprogramban vannak. Valaki írja a levelet.
Sádi is megnézte.
– Röfi, ha most ide belegépelném, hogy Nyald ki a seggem!, 

akkor mi történne?
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Röhögött.
– Inkább azt írd be, hogy igyekezzen már, és küldje, nem 

szerelmeslevél! – morogta Röfi. – Csak vicceltem, nehogy hoz-
zányúlj! – tette hozzá.

– Keresik az ötös állomást – szólt János.
Röfi dobolt az asztalon. Most nem lehetett mást csinálni, 

csak várni.
Eltelt még hat perc, addigra János képernyőjén csak két zöld 

pötty maradt, a megfigyelt munkaállomás képernyőjén pedig 
megjelent egy kicsi felugró ablak.

– Töltenek valamit – figyelmeztette Sádi az épp egy opciót 
állítgató Röfit.

– János…? – kérdezte Röfi.
– Keresik a kettest – bólintott János.
Röfi gyorsan felkészítette a nagy gépet a fájlok fogadására.
– Mi lesz, amikor az utolsó is bepirosodik? – nézett rá Já-

nos.
– Akkor a következő keresés már konkrétan erre a gépre irá-

nyul. Mennyi volt eddig az átlagos keresés?
– Fél perc és öt és fél perc között – válaszolta János.
Röfi széttett kezekkel mutatta, hogy ez van.
– Amikor az egyes állomás is pirosra vált, indíts egy stop-

pert. A leggyorsabb kereséshez kell igazodnunk, vagyis hu-
szonkilenc másodperccel az egyes állomás azonosítása után 
bontjuk a vonalat, akár itt van a levél, akár nincs.

– Keresik a kettest – szólt közbe János.
Akkor Sádi mutatta, hogy a munkaállomáson rákattintottak 

a Sendre.
Röfi a nagy gépen kinyitotta a tárat.
Egy másodperc múlva a plazmatévén már meg is jelentek 

egy beérkezett fájl adatai.
– Kész? Sikerült? – kérdezte Zuzu.
Röfi rázat a fejét.
– Ez még csak a levél, a szöveg. A levelezőprogramokban 
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egyszerre látod meg, ha csatolmányos e-mailed érkezik, de a 
gépek valójában külön küldik, sőt, ha nagy a csatolmány, akkor 
automatikusan több darabra vágja, és úgy továbbítja a prog-
ram.

– Megfogták a kettes állomást – mondta János.
A plazmatévén nem látszott semmi változás. Röfi gyorsan 

beírt egy parancsot, és akkor megjelent a fekete képernyőn egy 
letöltésmérő, ami mutatta, hogy a fájl fogadása folyamatban, 
33%. Röfi nézte a mutatót, de az nagyon lassan kúszott felfelé.

– Basszus, alig döcög! Pedig villámgyors ez a vonal – sóhaj-
totta.

– Az egyest is keresik, készüljünk! – szólt János.
Röfi oldalról behúzott egy kis párbeszédablakot, ami a há-

lózati kapcsolatok azonnali bontásához kért megerősítést. 
A kurzort az OK gombra húzta.

Teltek a másodpercek, a letöltésmérő mutatója 60%-nál 
járt, és nagyon kényelmesen, öregesen mászott felfelé. Addig-
ra Márkó és Alma Peti befejezték a játékot, és ők is ott álltak a 
többiek mögött, nézték, mi történik.

– A cyberbűnözés stresszes várakozásokból áll – jegyezte 
meg Márkó.

Röfi hátrafordult, és egyetértően bólintott.
– Vége az egyesnek, indul az óra – kiáltott János. – Egy… 

kettő… három…
A letöltésmérő 80% közelében sétafikált.
– Nem lesz meg – mondta Röfi.
– Kilenc… tíz… tizenegy… tizenkettő…
A letöltés kicsit gyorsult, Röfi az ujját rátette az egérre, hogy 

amikor huszonkilenchez érnek, azonnal szétlövi a kapcsolatot.
– Húsz… huszonegy… huszonkettő…
95%-nál járt a fájl.
Zuzu idegességében a kés nyelét szorongatta.
– Majdnem itt van, csessze meg, de nem fog a végére érni! – 

ordította Röfi mérgesen.
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98%-nál állt a letöltésmérő mutatója.
– Huszonhét… huszonnyolc… és huszonkilenc – mondta 

János.
– Elbuktuk – nyögött hatalmasat Röfi, és ugyanabban a pil-

lanatban ráklikkelt a kapcsolatot bontó parancsra.
Megálltak egy pillanatra. Már épp szomorkodtak volna… 

csakhogy nem történt semmi.
A gép nem érzékelte a bontási parancs jóváhagyását, a töltés 

folytatódott.
Röfi rákattintott újra, és újra.
– Ááááááááááááááááá! – kiabálta Röfi, és vadul kattintgatott 

az OK-ra.
Betöltötte a szobát a hangja.
És akkor egyszer csak egy sokkal nagyobb, élesebb… egy 

borzasztó csattanás ütötte át Röfi kiabálását.
Hitelen mind elhallgattak, a klikkelgetés is megszűnt.
Mintha varázsütésre megfagyott volna minden.
Egy másodperc múlva lassan arrafelé fordultak, ahonnan a 

csattanás jött.
Az asztallap szélén, ott, ahol a János apjától áthúzott kábel 

futott: a nagy konyhakés állt. Pengével beleállva a fába. A pen-
ge mellett jobbról és a balról az elmetszett internetes kábel 
csonkjai. A kés nyelétől húsz centire Zuzu remegő keze.

A vörös hajú lány Jánosra nézett. Szívta a fogát, szégyenlő-
sen, bocsánatkérőn.

– Ne haragudj, János!
Tátott szájjal bámulták Zuzut, aztán egyszerre, szinte ve-

zényszóra visszafordultak a plazmatévé felé. A párbeszédpa-
nel lakonikusan közölte, hogy a hálózati kapcsolat megszűnt. 
Miközben a letöltésmérő villogott, hogy 100%, a fájl sikeresen 
megérkezett.

Akkor megint hangzavar lett. De most az örömujjongástól. 
Mind ráugrottak Zuzura, és hangos kiabálások közepette ölel-
gették, éljenezték.
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Akkora ricsajt csináltak, hogy János anyukája bedugta a fe-
jét a szobaajtón.

– Kisfiam, a lakás másik végében nem halljuk tőletek a tévét.
– Booooocsáááááánaaaat! – ordították egyszerre.
– Úgy látom, jó játék – ingatta a fejét Zsófia néni, majd el-

tűnt.
Miután a B Team tagjai nagy nehezen lenyugodtak, Sádi 

óvatosan kioperálta a kést az asztallapból.
– Természetesen megcsináltatom a… – mondta Zuzu, de Já-

nos befejezni sem hagyta a mondatot.
– Természetesen senki sem fogja megcsináltatni! Ez a láza-

dásunk tárgyi bizonyítéka. Mutogatni fogom az unokáimnak, 
amikor százéves leszek.

Aztán odagyűltek újra az asztal köré, Röfi pedig leült, és a 
nyitott mappában lévő két fájlból megnyitotta kisebbet. Ez va-
lójában az e-mail szöveges része volt, hat-nyolc angol mondat, 
amelyekben a levélíró tájékoztatja az ORF központját, hogy az 
utóbbi időben a Rutherford Intézetben végzett munka min-
denben megfelelt az alapítvány előírásainak, az intézmény 
gazdálkodása szakszerű, a növendékek a kijelölt feladatokat 
végzik, az iskola életében különleges esemény nem történt, 
aláírás: Edward Fuller Chief Auditing Officer.

– Hát, ez az auditor nem egy szószátyár típus – jegyezte 
meg Sádi, miután elolvasták a levelet.

– Csak annyi látszik belőle, hogy Fuller a vezető auditor. 
Az ORF meg, persze, az alapítvány angol rövidítése – mondta 
Zuzu.

– És egy szó sem esik benne semmiféle jelentésről, vagy 
egyáltalán, bármilyen csatolmányról – tette hozzá János.

Az ő hangjában már volt némi aggodalom.
– Te ismered Fullert? – kérdezte Márkó Alma Petitől.
– Ismerem – válaszolta Alma Peti nagyon sötéten.
János pedig intett.
– Na, nézzük a másikat!
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Röfi rákattintott a megnyitásra, a fekete képernyő eltűnt, a 
gép gondolkodott néhány másodpercig, hogy most végrehajt-
sa-e a parancsot, aztán, szinte nyögve, recsegve egy képnéze-
gető program indult.

Hirtelen egy fekete-fehér fotó jelent meg a plazmatévén. 
Semmi más, csak egy régi fotó. Egy portré. Középkorú férfi ül 
a fényképezőgép lencséje előtt sötét zakóban és fehér ingben. 
Hogy nagyon régi kép lehetett, az a minőségéről is, meg a férfi 
hajáról és az ing furcsán felhajtott gallérjáról is látszott.

Nézegették egy kicsit.
– Ez a borító? Lehet lapozni? – kérdezte Sádi türelmetlenül.
Röfi nemet intett.
– Akkor hol a többi? – értetlenkedett Sádi.
Röfi megint nemet intett.
– A jelentés – mondta Sádi.
– Nincs más. Ez egy jépeg fájl, egy kép. És csak ez volt a le-

vélhez kötve.
János fáradtan megdörzsölte a halántékát.
– Micsoda? De miért? Egyáltalán, ki ez? – folytatta Sádi.
Röfi csalódottan bólintott.
– Ernest Rutherford, a XX. század egyik legzseniálisabb fi-

zikusa.
Leforrázva nézték a régi fotót. Sádi még nem akarta megér-

teni egy ideig, de a többieknek azonnal leesett a lényeg. Hogy 
itt valami félreértés vagy hiba történt, és a végeredmény szem-
pontjából mindegy is, hogy a kettő közül melyik.

– Pontosan mikor indult el a levél? – kérdezte János kicsit 
később.

Röfi a kisgépbe hajolt, nyomkodta kicsit.
– Akkor, amikorra vártuk, 20 óra 22-kor – válaszolta.
– Elképzelhető, hogy volt még másik fájl is, csak mi nem 

kaptuk meg? – folytatta János.
– Kizárt. Ugyanazt kaptuk, amit az igazi címzett.
János simogatta az állát, gondolkodott.
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–Több lehetőség is van, hogy mi történhetett – mondta. – 
Az biztos, hogy ez itt nem report, nem jelentés. Vagy mégis 
észrevettek bennünket a teremben, és ezért nem küldték az 
anyagot, vagy eleve nem is most akarták küldeni, és Röfi ir-
datlan munkájával elfogtunk egy… teljesen érdektelen cuccot. 
A másik meg korábban ment, vagy később megy. Vagy, az is 
lehet, maga a levél szövege a report. Ha belegondoltok, végül 
is, az egy jelentés, felfogható annak. Az van benne, hogy min-
den rendben. 

Sádi félhangosan káromkodott, Röfi a szemüvege alatt dör-
zsölte a szemét. Teljes volt az elkeseredés. Csak Zuzu vakarózott.

– Nem… nem jók a válaszaid – ellenkezett. – Ha annyi a je-
lentés, ami a levélben van, ahhoz minek napokkal előbb vissza-
számolni, meg titokban dolgozni rajta? És ha máskor küldik, 
nem most, akkor minek küldték a mostanit, amiben van egy 
semmitmondó összefoglaló? Ha meg észrevették, hogy figyel-
jük őket, akkor minek küldték el a levelet, egy közismert fo-
tóval, miért nem állították le az egészet? Nem. Pontosan azt 
fogtuk el, amit akartunk. Tehát itt van az infó.

– De hát épp ez az, hogy nincs itt semmi – tárta szét a kezét 
János.

Akkor Márkó jelentkezett be egy ötlettel.
– Olvastam valahol, hogy a vírusprogramok a fájlok kódjá-

hoz kapcsolódnak. Ha például egy videó vírusos, azt nem látod 
a felvételen, amikor lejátszod. Mögötte van, a kódban elrejtve.

Erre Röfi felélénkült.
– Nem rossz gondolat – mondta. – Megnézzük mindkettő 

forráskódját!
Kattintgatott, egy apró alkalmazást keresett, ami nyitott 

egy kisebb ablakot, aztán gyorsan kicsomagoltatta oda a leve-
let. Végigpörgette gyorsan, egy nagyon rövidke kód volt.

– Sima HTML, nincs benne semmi más – húzta el a száját. 
– Lássuk a képet!

Kitörölte az ablakból a levél forrását, majd behívta a fotót. 
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Egy hosszú, bonyolult kódsorozat jelent meg az ablakban, ami-
nek a szélén egy egészen vékonyka gördítőjel mutatta, hogy 
ez bizony tényleg jó nagy. Eltartott néhány percig, amíg Röfi 
végiggörgette az egészet, aztán még néhány percig, amíg újra, 
most alulról fölfelé.

Ingatta a fejét.
– Hiába! A jépeg tömörítőkódja, semmi más. Kicsit hosszú, 

mert sok a képpont. De semmi idegen kód.
Zuzu viszont továbbra sem nyugodott meg.
– Mindent jól csináltunk. Tehát ez az, amit kerestünk. Csak 

a vírusos megoldás nem volt jó. És szerintem ez nem is meg-
lepő. Amit ti most ellenőriztetek, az egy informatikus gondo-
lata, egy szabályos, szokványos gondolat. Mi viszont a RUDI 
anyagát akarjuk megfejteni. Mindenki arra tanított bennün-
ket, hogy olyan megoldásokat keressünk, amik nem kézenfek-
vőek. Itt van előttünk, mégse látjuk. Miért lehet ez?

– Zuzu… – sóhajtott János. – Most túlgondolkodod a dol-
got. Nyilvánvaló, hogy nincs itt semmi. Fogadjuk ezt el, és lép-
jünk tovább!

Ám Röfiben valamit elindított az, amit Zuzu mondott.
– A szóródási kísérlet – motyogta.
– Mit mondasz? – kérdezte Sádi.
– Rutherford szóródási kísérlete. Az úgy működött, mint 

amit Zuzu mond. Rutherford fedezte fel az atommagot. Hogy 
olyan egyáltalán van. De nem látta a szemével, mert ez 1911-
ben történt, amikor még nem voltak elektronmikroszkópok. 
Csak kikövetkeztette. Alfa-sugarakkal bombáztak egy vékony 
aranylemezt. A lemez mögé sugárérzékeny ernyőt állítottak. 
Amikor ellenőrizték az eredményt, Rutherford azt vette észre, 
hogy hiába párhuzamosak a kilőtt sugarak, mire becsapódtak, 
egy részük irányt váltott. Nem egyenletesen szóródtak. Valami 
eltérítette a sugaraknak egy pici hányadát. Ennyiből rájött Ru-
therford, hogy az atomokban belül van valami, ami egyrészt az 
atomhoz képest is nagyon picike, másrészt pedig annyira sűrű, 
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hogy az alfa-sugarakat is képes eltéríteni. Ezt a pici valamit el-
nevezte atommagnak.

– De hogy jön ez a fájlokhoz? – kérdezte Sádi.
Zuzu intett Sádinak, hogy ezt most ne. Aztán Röfihez fordult.
– Maradjunk Rutherfordnál! Nem látta, ami ott volt előtte. 

De a körülményekből rájött. A körülményeket, azokat látni le-
hetett, igaz?

– Ö… hát, igen.
– Jó. Egy fájl esetében mik ezek a körülmények? Milyen tu-

lajdonságai vannak?
– Hát… – kezdte volna Röfi, de Zuzu azonnal közbeszólt.
– Nem, ne mondd! Hanem mutasd!
Röfi megvonta a vállát. Visszahívta a plazmatévére az ere-

deti, fekete képernyős fájlkezelőt. Látták a táblázatot, benne a 
két fájlt. Röfi rámutatott a kép adataira.

– Ernestrutherford… ez a fájlnak a neve. A mellette lévő 
rubrikában ez áll: jpg… ez a tömörített képfájlok kiterjesztése. 
A mellette lévőben látod a fájl létrehozásának dátumát, ez itt 
egy három évvel ezelőtti dátum. A mellette lévőben szerepel 
a fájl utolsó módosításának dátuma, hát, ez a mai napot adja 
meg. A mellette lévő rubrika mutatja a fájl méretét: ötszázhet-
venezer byte, vagyis kábé fél megabyte, ekkorák szoktak lenni 
a fotók. A mellette lévőben látod, nem, állj, várj csak…!

Röfi közelebb hajolt a plazmatévéhez.
– Mi… ez itt olyan, mintha… – Még közelebb hajolt, majd 

megfogta az egeret, és ráhúzta a táblázat oszlopait elválasztó 
vonalra a fájlok méretét mutató oszlop szélén. A kurzor rög-
tön átváltozott kicsi jobbra-balra mutató nyilacskává. Elhúzta 
jobbra, és az oszlop jóval szélesebb lett. És most már a többiek 
is látták, hogy a fájl méretét jelölő szám egy része eddig ta-
karásban volt. Nem ötszázhetvenezer byte, hanem ötszázhet-
venmillió byte. Vagyis fél gigabyte.

– Beszarok! – lehelte Röfi.
Megnyitotta újra a fotót, majd hátrafordult.
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– Mindannyiunknál okosabb vagy! – mondta Zuzunak. – 
Skacok, a kép ezerszer akkora, mint lennie kellene. Azért ván-
szorgott ez ilyen lassan! Csak a megnyitáskor nem tűnt fel, 
mert a képnézegető akkorában mutatja, amekkora a képernyő. 
Összenyomja. Tényleg itt van a jelentés. Beleírták valahová a 
fotóba. Mindjárt meglesz.

Nagyon gyorsan járt Röfi keze. A fotót feldarabolta húsz 
négyzetre, majd a képeket belementette egy mappába. Meg-
nyitotta az első képrészletet, aztán végigpörgette az egészet, és 
kitörölte azokat, amelyeken csak sötét részek vannak.

– Ha nyomtatott doksit keresünk, annak fehér vagy világos 
lesz az alapja – magyarázta. – Alma Peti, gyere csak ide!

Röfi felállt, és leültette a székre a bilifrizurás fiút.
– Ezek a kép szeletei. Ugye, hússzoros nagyításban, mert 

húszfelé vágtam. Neked nagyon jó az agyad a megfigyeléshez. 
Végiglapozom a képszeleteket, te meg nézed erősen, és szólsz, 
ha bármi furcsát látsz! Oké?

– Szólok, ha furcsát látok – ismételte Alma Peti.
Röfi bólintott, aztán elkezdte lapozni a képeket, öt-hat má-

sodpercenként váltott. Alma Peti pedig meredten nézte a plaz-
matévét, és közben a pulóvere ujját csavargatta.

A negyediknél jártak, amikor Alma Peti jelzett.
– Állj!
Röfi nem léptette tovább a képnézegetőt. Rutherford arcá-

nak egy részletét mutatta a képernyő.
– Van valami a szemében – mondta Alma Peti.
– Ott a fehérjében?
– Igen, ott.
Röfi kijelölte a nagy fizikus szeme fehérjét, majd egymás 

után sokszor nyomott a nagyító gombra. Rutherford arcrészle-
te hamarosan szétesett képpontjaira, és egyre határozottabban 
lehetett látni a szemfehérjében egy kis maszatot. Az a maszat 
minden nagyításnál élesebb kontúrú lett, növekedett, jött kö-
zelebb. Legalább hússzor klikkelt Röfi, és amikor megállt, már 
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mindannyian látták, hogy öt sorban elrendezve, soronként öt 
nyomtatott oldal található Rutherford szemében.

Egymásra néztek.
– Mindjárt szétvágom az éleknél, és laponként el tudjuk ol-

vasni – mondta Röfi.
És hamarosan együtt futották át a huszonöt oldalas, angol 

nyelvű szöveget. Találtak benne egy pénzügyi beszámolót, 
amit nem nagyon értettek, jelentéseket a tanárokról, amivel 
nem foglalkoztak, és részletes jelentéseket a tanulócsoportok-
ról. Az A Teamet gyorsan átlapozták, és saját magukhoz ugrot-
tak. Ott volt felsorolva mindannyiuk neve, jelölték azt is, hány 
pontjuk van éppen. Az általános jellemzésük azzal kezdődött, 
hogy a csoport feltűnően jó képességű, kiemelkedő csoporton 
belüli együttműködési készséget mutatnak, de az iskolával 
szemben ellenséges magatartást tanúsítanak.

– Ezt vehetjük bóknak is – jegyezte meg Márkó.
Az általános jellemzés alatt aztán megtalálták azt is, aminek 

az elolvasása után már nem volt szükség másra, többre.
A jelentés szerint a B Team aktuális feladata: Az Arvisurák 

néven ismert, V. századi barbár aranylelet felkutatása és be-
gyűjtése. A lelet becsült értéke: 15 –30 000  000 dollár. A be-
gyűjtés célja: értékesítés.

Ezzel megvolt a válasz. Megtalálták, amit akartak, győztek, 
de nem örültek ennek a győzelemnek egyáltalán. Inkább szo-
morúságfélét éreztek. János ki is mondta, hogy miért.

– Hát, ennél… ennél azért többet érünk, szerintem.
Végiglapozták még a róluk szóló részt, a végén találtak egy 

rovással lejegyzett szöveget, amit az alapítvány az Eltitkolt 
Történelem nevű csoporttól szerzett meg. A szöveg jelentése 
ismeretlen, állt a rovásjelek alatt.

Ennyi volt, ültek leverten, csak Sádi szólalt meg egy idő 
után. Ugyanazt a csalódottságot érezte, mint amiről János be-
szélt, de benne még dolgozott azért a düh, a méreg is.

– Megmondtam. Egyszerű ez, mint a pofon! Lopnak.
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25. fejezet

Órák

Amikor másnap délután három óra huszonkét perckor 
Turczi Jenő, gimnáziumi tanuló és a Különleges Tehetségek 
Ernest Rutherford Intézetének elsőéves növendéke befordult a 
Kelén utcába a RUDI épületének hátsó oldalánál – még gondol-
hatta, hogy jó napja lesz. Egészen addig, amíg elért a lakópark 
szélső épületének lépcsőházáig.

Széles lépésekkel döngetett a járdán, a lakóépület felőli ol-
dalon, és valószínűleg nagyon egyszerű gondolatok jártak a 
fejében, meg hozzá erős indulatok égtek a szívében. Ugyanis 
Turczi Jenő ilyen fiú volt… primitív és erőszakos. De mégsem 
derülhetett ki egészen pontosan, hogy mit hordott belül. Mert 
a bambaságon kívül más nem tükröződött az arcán. Járás köz-
ben üres tekintettel nézett a levegőbe.

A lépcsőháznál váratlan dolog történt. Egy maroknyi mére-
tű csörgőlabda gurult elé a járdán. Turczi Jenő meglepődött, 
megállt (mint amikor egy tank befékez). Körbefordította a 
fejét, nem látott senkit. A vidám, színes csörgőlabda éppen a 
lábai előtt veszítette el a lendületét, nem gurult tovább, csak 
billegett még kicsit jobbra-balra. Turczi Jenő gondolkodott né-
hány pillanatig. Aztán lehajolt a labdáért.

Amikor felegyenesedett, két kapucnis fiú állt mellette. Nem 
is értette, hogy kerültek oda. Mire bármit reagálhatott volna, 
már kötélhurkot húztak mindkét karjára. A kapucnis fiúk ke-
resztbe ugrottak, egyik előtte, másik mögötte, egy másodperc 
múlva meg volt kötözve.
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– Mondd szépen, hogy AAA…! – búgta a fülébe az egyik tá-
madó.

– AAANYÁÁÁDhhhh! – ordított fel dühödten Turczi Jenő.
Az utolsó hangot már nem tudta tisztán kiejteni, mert a nyi-

tott szájába egy összegyűrt vászonkendőt tömtek.
– Na, kapjuk meg, mielőtt meglátnak bennünket! – szólt 

oda egyik kapucnis a másiknak, és már cipelték is a lépcsőház 
melletti beszögellésbe, ahol a lábaira is gyorsan kötelet teker-
tek, majd, mint egy zsák krumplit, nekitámasztották a falnak.

A két támadó akkor lehúzta fejéről a kapucniját. Mellre font 
karokkal várták, hogy odaérjen a lépcsőházban elbújt négy tár-
suk. Közben Turczi Jenő betömött szájjal bömbölt, és eszelő-
sen, izomból rángatta, feszítette a rátekert kötelet.

Sádi mutogatott, hogy figyeljen rá kicsit a dühödten tom-
boló Magilla.

– Csak szólok: minél jobban ugrálsz, annál jobban szorítja 
a nyakadat!

Magilla megállt egy pillanatra, de aztán ugyanúgy folytatta 
a tekergőzést, erőlködést.

Vártak egy kicsit, és amikor Magillán látszott, hogy most 
már kifullad, János közelebb lépett hozzá.

– Egy egyszerű játékot fogunk játszani. Mi kérdéseket te-
szünk fel, te pedig válaszolsz. Érted?

János nem volt se ideges, se fenyegető, csak közölte, hogy 
mi fog történni.

Magilla abbahagyta a zsebkendő mögüli bömbölést, úgy-
hogy János intett, Sádi pedig kivette a szájából a textilt.

– A rohadt anyátokat, azonnal…!
Sádi abban a pillanatban visszagyömöszölte a szájába a 

zsebkendőt.
– Hát, erre is felkészültünk – mondta János. Simogatta köz-

ben az állát. – Zuzu…!
A megkötözött Magilla elé állt Zuzu, majd körbenézett 

gyorsan, és a zsebéből egy fecskendőt vett elő.
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– Garantálom, hogy beszélni fogsz – mondta nyugodtan.
Lehúzta a tűvédő kupakot, aztán tűvel felfelé tartva, szak-

szerűen megpöcögtette a fecskendő testét, és kispriccelt egy 
kicsit a benne lévő sárgás folyadékból.

Magilla hihetetlen magas hangon kezdett visítani. Hallani 
ugyan alig lehetett, mert a zsebkendő elfedte, de a szemében 
szikrázott a rémület, feszítette hátra a hátát, szinte benyomta 
a falat.

Zuzu Jánosra nézett, várt.
– Inkább elkerülnéd? – mutatott János a fejével a tű felé.
Magilla megállt egy pillanatra, majd olyan hevesen bóloga-

tott, hogy a feje majdnem leesett a nyakáról.
– Akkor most figyelj rám! Csendben! – bólintott János.
Magilla megadta magát, intett, hogy oké, Sádi pedig rögtön 

ki is vette a szájából a nyálas textilt.
– Mi kérdezünk, te válaszolsz. Semmi más. És utána elen-

gedünk.
Szegény Magilla már bólogatni sem tudott, csak állt össze-

kötözve, mint egy rakás szerencsétlenség.
– Hol van a medve? – kérdezte János.
– Az alagsorban.
– Mire kell az alapítványnak? Medvetorhoz? – folytatta Já-

nos.
– Mihez?!
– Medvetort akarnak rendezni?
– Nem tudom, mi az. Én csak itatni szoktam.
– Az alapítvány összejátszik az Eltitkolt Történelemmel?
– Hogy mi?!
– Válaszolj, vagy kitekerem a nyakad – üvöltött rá Sádi.
Magilla idáig bírta. Elsírta magát. Bőgve, nyálbuborékosan 

válaszolt.
– Dehogy játszik!
– Hát, akkor?
– A medvét azok a hülyék csempészték be Oroszországból. 
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Az alapítvány figyelte őket valamiért, és amikor nyáron meg-
tudták, hogy itt a medve, meg hogy az Eltitkolt Történelem le 
akarja vágni, úgy döntettek, kiszabadítják. Egy éjszaka a két 
amcsi elment érte, és idehozták. Akkor még folyt az építkezés.

– Ez augusztusban történt – mondta János.
– Igen, a nyáron valamikor. Hirtelen kellett helyet csinálni 

neki, először még ki is szabadult egyszer. De azóta építettek 
neki lent játszószobát meg mászókát, meg van UV-lámpája a 
napfény helyett.

Ezen nagyon meglepődtek Sádiék.
– De akkor mit akarnak a medvével? – kérdezett közbe Röfi.
– Visszacsempészni Szibériába. Csak időbe telik megszer-

vezni, mert titokban kell, nem akarnak ellenőrzéseket. Addig 
ott van az alagsorban. De nagyon jól bánnak vele. Green peace-
esek vagytok, vagy mi?

– Azok – bólintott János. – És mit akart tőled az Eltitkolt 
Történelem?

– Azok a medvével voltak megakadva. Mondjuk, tőlük lopta 
el az alapítvány, az igaz. Tudták, hogy dolgozom az iskolában, 
és azt akarták kiszedni belőlem, hogyan lehet bejutni az alag-
sorba.

Sádiék összenéztek.
– Csak egy kérdésünk van még – mondta János. – Mit csi-

nálnak az auditorok?
– Az amcsik? – kérdezte Magilla bizonytalanul.
– Azok.
– Parancsolgatnak.
– És még?
– Csak parancsolgatnak. Nem is értenek semmi máshoz. 

Két nagyképű bunkó…
Magilla szájából különös hangzása volt a bunkó szónak. Já-

nos jelzett, és Márkó, aki közben visszahúzta a fejére a kapuc-
nit, közelebb lépett a megkötözött fiúhoz.

– Fordulj meg, kioldom a kötelet!
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Zuzu a sárga folyadékból Magilla arcába spriccelt egy keve-
set.

– Lenyalhatod nyugodtan. Almalé.
Akkor Sádi még utoljára megfenyegette.
– Ha most elkezdesz okoskodni, nem állok jót magamért! 

Különben is jövök még neked egy pofonnal.
Magilla nem hőzöngött, Márkó pedig gyorsan, ügyesen ki-

szabadította. Ahogy érezte Magilla, hogy tud mozogni, kiug-
rott a lehulló kötelek közül, és szaladva elmenekült. Már vagy 
tíz méterre állt, amikor megtorpant, visszafordult.

– A rohadt anyátokat! – ordította vissza. És mivel Sádi rög-
tön beijesztette, hogy megy utána, Magilla rémülten elinalt. 
Hangosan nevettek mindannyian.

– Ezt a hülyét! – kiáltotta Sádi. – Hogy a francba vették fel 
egyáltalán? Vagy csak azért van itt, mert az apja a gondnok?

– Inkább fordítva valószínű. A felvettek közül választhattak 
olyat, akinek az apja ilyen munkát keres – válaszolta Zuzu. – 
De azt én se tudom elképzelni, hogy ez a majom valamiben 
zseniális.

– Csörgőlabdázásban! – vágta rá János. Majd hirtelen körbe-
fordult, nézett mindenfelé a földön. – Várjatok… Az agyam el-
dobom! Ez elvitte! Nem hiszem el! Basszus… ellopta a labdámat!

Teli torokból nevettek, aztán Márkó a karórájára pillantott, 
és szólt, hogy negyven van, induljanak.

A köteleket begyömöszölték Alma Peti hátizsákjába. Útköz-
ben megbeszélték, hogy átadják ezt az egészet Dödi bácsinak. 
Egyrészt ő tudni fogja, mit kell tenni, másrészt pedig mind 
érezték, hogy túlnőtt már rajtuk a játék medvéstől, emberrab-
lásostól, elrabolni szándékozott műkincsestől együtt.

– Márkó, átírtad a rovásos szöveget? – kérdezte János.
– Megvan, persze. Görcsölni se kellett vele, mert rendes mai 

magyar nyelven van. Csak székelyül írták.
– Az útbaigazítás az aranylapokhoz, mi? – kapcsolódott be 

Sádi.

epic_bel.indd   265 2022. 01. 19.   14:32



266

– Az bizony! Rém titokzatos! – ironizált Márkó.
– És? Megkeressük? – kérdezte Röfi fellelkesülve.
De Sádi azonnal rávágta.
– Keresi a frász!
– Szerintem is hagyjuk Dödi bácsiékra – bólogatott János.
Alma Peti közben csak mosolygott magában.
Aztán beértek az iskolába, átestek a szokásos ellenőrzésen, 

bepakolták a holmijaikat a szekrényekbe, és miközben mentek 
felfelé a lépcsőn, már arról beszélgettek, hogy az esti teszten 
mit kérdezhetnek majd tőlük, mire kell figyelni, mire lehet 
számítani. Főleg Sádi aggódott nagyon, neki volt szüksége a 
legtöbb segítségre, mert mindig az ő dolgozatai lettek a leg-
gyengébbek.

Bent a teremben aztán már nem is beszélgettek. Márkó leült 
lovas újságot olvasni, Röfi az e-mailjeit ellenőrizte, János és 
Zuzu egy régi térképet nézegettek közösen, Sádi pedig Alma 
Peti székét próbálta megszerelni, mert leesett a gumitalp az 
egyik lábáról, és így billegett.

Csendben, mind elfoglalva valamivel, először észre sem vet-
ték, hogy Krämer csengetés előtt bejött. Épp az asztalra rakott 
le egy furcsa kütyüt, amikor meglátták. A tanár most faarcú 
volt, nem hozott magával tabletet, és az ajtót is nyitva hagyta. 
Megvárta, amíg mindenki a helyére ül.

– Annyit szeretnék közölni magukkal – kezdte –, hogy az 
alapítvány döntése értelmében, az ismert okok miatt… vagyis 
a tegnap este elkövetett súlyos házirendsértés következtében…

Megfagyott a vér az ereikben. Röfi azonnal elvörösödött, 
mint a főtt rák, Sádi lehajtotta a fejét, de még Márkó is felszisz-
szent.

– …és mert gyalázatos módon elárulták az iskolájukat… Ki 
vannak rúgva! A Rutherford Intézet mindannyiukat, azonnali 
hatállyal eltanácsolja soraiból, a B Teamet felszámolja. A sze-
mélyes tárgyaikat mindjárt felhozzák a biztonságiak, aztán 
lekísérik magukat. Addig pedig… – az asztalon fekvő kütyü-
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re mutatott – ezzel le tudják venni a csuklópántokat. Azt még 
hadd tegyem hozzá a hivatalos közléshez, hogy… mélységesen 
csalódtam a társaságban, és rendkívül elkeserít a felnőttekkel, 
a minőségi tudással szembeni alázatnak ez a… hiánya!

Számítottak rá, hogy le fognak bukni, de valahogy mégis 
kényelmetlen volt ez a helyzet. Úgy vonultak egymás után az 
asztalhoz, mint a bűnösök. Egyenként lekapcsolták a karpere-
ceket, letették egymás mellé az asztalra.

– Ezt beszoptuk! – súgta oda Sádi a szemüvegét idegesen 
tologató Röfinek.

Mire végeztek, a nyitott ajtón két egyenruhás lépett be. Há-
rom-három vászontáska volt náluk.

– A szekrényeikből már összeszedtünk mindent, az iskolai 
táskát és a felszereléseket odalent tegyék az asztalra! – mondta 
Krämer.

Az egyenruhások kiosztották a vászontáskákat.
– Természetesen nem léphetnek többé az intézet területére. 

És ha még egyszer megkísérlik a számítógépes eszközeink fel-
törését, az Optimal Research Alapítvány akkora kártérítési pert 
akaszt a szüleik nyakába, hogy egy egész élet kevés lesz a tör-
lesztéséhez. Remélem, megértették! Van hozzáfűznivalójuk?

Nem volt. Az egyenruhások intettek, és a B Team tagjai né-
mán követték őket. Nem köszönt a tanár sem, ők sem. Sádi az 
ajtóból még visszafordult.

– Rablóbanda! – mondta.
Krämer a szemébe nézett. Nem válaszolt.
Odalent letették az iskolai táskákat a biztonsági szolgálat 

asztalára, sorban, egymás mellé, és kezükben a vászonsza-
tyorba pakolt holmikkal kisétáltak az épületből. Becsukódott 
mögöttük az üvegajtó, ők pedig csak álltak ott egymás mellett 
hatan a metsző őszi szélben.

– Értem majd nyolc tizenötre jönnek – sóhajtotta Röfi. – 
Most négy óra kettő van.

– Az kétszázötvenhét perc – szólalt meg Alma Peti.
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26. fejezet

257 perc

Egész lassan himbálózott a hinta előre-hátra. Minden irány-
váltásnál nyikordult egyet a lánc forgópántja, de nem fájdal-
masan, inkább csak úgy, mintha elege lenne már, vagy nagyon 
unná az egészet. Sádi ült a kisgyerekeknek készített játékban. 
A láncnak dőlve hagyta, hogy vigye magával az ingamozgás. 
Egy modern, kerítéssel körbevett játszótér állt a füves sétány 
szélén. Odamentek mind a hatan, miután kidobták őket a RU-
DI-ból. Nagyon hideg volt már, ezért nem kellett mással meg-
osztaniuk a játszóteret. Alma Peti rögtön ledobta magát a ho-
mokba, Zuzu és János a Duna túlpartját nézték a kerítés mel-
lől, közben valamiről beszélgettek, Röfi nyomkodta az iPadjét, 
Márkó pedig a hajó alakú mászóka árbockosarában gubbasz-
tott. Sádi himbálózott a hintában.

Kis idő múlva Jánosék is a hintához léptek, intettek Röfi-
nek, hogy jöjjön közelebb, és felkiabáltak Márkónak is.

– A csoport megszűnt, ez világos – kezdte János, amikor 
már mindannyian Sádi körül voltak. – De együtt kezdtük el az 
egészet, úgyhogy… mi, Zuzuval megpróbáljuk előkeríteni azt a 
valamit, aminek a helyét leírja a levélből kibányászott rovásírá-
sos szöveg. Most. Ha van kedvetek hozzá, gyertek velünk!

– De mit keresünk? – kérdezte Márkó.
– És miért nem szólunk inkább a rendőröknek? Majd ők le-

rendezik – bólintott Sádi.
János ingatta a fejét.
– Pontosan a rendőrök miatt kell előkeríteni azt, amit az El-
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titkolt Történelem elrejtett, vagy aminek ismeri a rejtekhelyét. 
Mert nincs semmi bizonyítékunk. Ami kézzelfogható, azt úgy 
szereztük, hogy betörtünk egy számítógépbe. A jogsértő mó-
don beszerzett bizonyítékot nem használhatja fel a bíróság, az 
olyan, mintha nem is létezne.

– És szó se lehet róla, hogy Rutherford kipreparált fényké-
pét a rendőröknek mutogassuk! – szólt közbe Röfi egyetér-
tően. – Különben én megyek a dutyiba.

– Jó, de mit keresünk, nagyokosok? – ismételte meg Márkó 
a kérdést.

János elkérte Röfitől az összehajtogatott lapot, amire Már-
kó átírta a rovásos szöveget.

– Szólok előre: az egy kamu! – mondta a reklámfiú.
De János leintette.
– Elolvassuk. Az az első.
Aztán odanyújtotta Zuzunak a papírt.
– Neked úgyis olyan szép hangod van.
A vörös hajú lány belenézett a szövegbe, és meglepődött, 

hogy Márkónak mennyire finom, rendezett a kézírása. Egyen-
letes, gömbölyű betűket, íves összekötővonalakat látott a la-
pon, a szabályos, egészséges hurkok szinte mosolyogtak. Zuzu 
fennhangon olvasni kezdett.

– Az enyészetből visszatér az erős nép. Búvópatak bukkan nap-
világra. Az új forrás. És csermellyé mélyül, folyóban egyesül, hogy 
hazaérkezzen a végtelen tengerekbe. Anyahita bölcsessége a végső 
otthon: szeretet, víz, erő.

Etele népe és Bléda népe és Rugila népe és Octar népe és Kha-
raton népe és Valamibir népe új születését az igazszólások kísérik.

Ordosz Élet-templomát a nagy király Sicambriába hozta. Az Ar-
visurák táblái szent mesék, a beavatott tanítók értik a mesék rejtett 
értelmét. Anyahita ősi tudása otthonra talált a folyó mellett, és Etele 
birodalma virágzott, és megkezdődött a visszatérés az ősi rendhez.

Etele halálában ott az Élet-temploma halála, a beavatottak ha-
lála, a szent élet halála. Az Arvisurák azóta évezredes búvópatak.
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Óm jelű segíti napvilágra a rendet, amely Sicambriában rejtőzik. 
Három út vezet a helyhez. Kettő hamis, a harmadik igaz út. A ha-
mis utakon jut igazsághoz az óm jelű.

Az első út Kelen átkelését követi. A túlparti oppidum egy hegyen 
van, a hegy temető, a temető bejáratát igaz tudás őrzi.

Zuzu felnézett a papírból.
– Ennyi a szöveg – mondta.
– Ezt nem hunok írták. Kamu! – morogta Márkó.
János az állát simogatta, gondolkodott.
– Világos, hogy nem hunok írták – mondta aztán. – Mert 

ezt az Eltitkolt Történelem írta. Amíg jön egy óm jelű kiválasz-
tott, ők őrzik a táblákat. Vagy a tudást a táblák rejtekhelyéről. 
Vagy legalábbis ezt hirdetik magukról. De nekünk mindegy is, 
hogy mennyi a varázslat meg a mellébeszélés az írásban. Csak 
az a fontos, hogy hová vezet.

– Hát, Kelenföldre! – vágta rá Sádi röhögve. – Ezek olyan 
lakótelepi hunok lehettek.

János Röfihez fordult.
– Megnézed Kelen átkelését? Úgy emlékszem, valami no-

mád vezér volt, biztos, hogy van róla infó a neten. Én addig te-
lefonálok Dödi bácsinak. Valakinek tudnia kell, mit csinálunk, 
mert Magilla egyszer már nagyon rosszul járt ezekkel.

Röfi az iPadet kezdte nyomogatni, János pedig egy na-
gyon furcsa telefont vett elő. Vastag volt, hosszú, a végéből 
műanyaggal burkolt külső antenna lógott ki, és annyira apró 
kijelzőt szereltek bele, mint egy számológépbe.

– Ma reggel nyomta a kezembe az öreg – vonta meg a vállát 
János, amikor látta, hogy a többiek megbámulják a készüléket. 
– Azt mondta, legyen nálam, hátha szükség lesz rá.

Márkó felvihogott.
– Ezt még Bush-tól kaphatta a dédapád… valamikor a kő-

korszakban!
Röfi is elképedve bámult János telefonjára, de ez a bámulás 
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nagyon más volt, mint a többieké. Jól ismerte a telefont, de 
élőben most látott ilyet először.

– Kábé háromszor annyiba kerül, mint az iPhone-od – vála-
szolta Márkónak. – Megnézhetem?

– Ez a szar…?!
János közben odanyújtotta Röfinek a kütyüt.
– Abszolút hightech – suttogta Röfi, és közben csodálattal 

forgatta a kezében a fekete készüléket. – Olyan, mint az autók 
között az Aventador.

– Ez a szar…?! – kérdezte újra Márkó. – Ezen még egy videót 
se lehet megnézni.

Röfi bólintott.
– Azt nem. Mert ez nem egy játék, hanem a világ legprofibb 

telefonja. Nem lehet rá telepíteni az Instagramot, se ugrálni a 
Minionokkal. Viszont mínusz hatvantól plusz hetven fokig ké-
pes kifogástalanul működni, nem ázik be, és hívást indíthatsz 
vele a Föld bármely pontjáról. Nem kell hozzá térerő, mert mű-
holdakkal kommunikál. Ezt nemigen hallgatják le a RUDIból. 
Különben van rajta egy fedett segélykérő gomb is. – Röfi ekkor 
a készülék tetején lévő kis kupakra mutatott. – Ha megnyo-
mod, a teló riasztja a legközelebbi katasztrófa-védelmiseket, 
elküldi az aktuális GPS pozíciót. Eredetileg úgy számolták ki, 
hogy hetvenhét műhold kell a teljes földlefedettséghez, ezért 
a szolgáltatónak azt a nevet adták, hogy Iridium. Az Iridium a 
hetvenhetedik elem a periódusos rendszerben. És ez itt a lé-
tező legmenőbb telefon a világon, egy Iridium 975 Extreme. 
Köszönöm, hogy megnézhettem!

Visszanyújtotta Jánosnak a készüléket, miközben Márkó 
továbbra is hitetlenkedő arcot vágott.

Röfi visszafordult a tabletjébe infókat keresni, János távo-
labb húzódott kicsit telefonálni, Zuzu meg beállt Sádi mögé, 
és úgy lökte a hintát, ahogy a kisgyerekeknek szoktak segíteni.

– Félóránként életjelet adunk – mondta János, miután be-
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fejezte a telefonálást. – Ha nem, Dödi bácsi utánunk küldi az 
ismerőseit.

– A CIA-t? – kérdezte Sádi.
– Jobb nem tudni, hogy kiket. Röfi…? Mit találtál?
A kövérkés fiú megigazgatta a szemüvegét.
– Honfoglaló Kelen vezér Pestnél kelt át a Dunán. Pestet 

már akkor is Pestnek hívták, és már akkor is lakták, de a kör-
nyék egy nagy mocsár volt. Kelen azon a ponton adott paran-
csot az átkelésre, ahol a Duna a legkeskenyebb volt, mert a má-
sik oldalon egy nagy hegy nyúlt be a folyóba.

– A Gellért-hegy! – kiáltotta Sádi.
– A 17. századig úgy is hívták, hogy Kelen-hegy – bólogatott 

Röfi.
– Egy lépéssel beljebb vagyunk. Akkor…? Együtt csináljuk?
– Együtt! – kiáltották egyszerre, még Alma Peti is, pedig őt 

nem hallották addig megemelni a hangját.
Gyorsan összekapták magukat, az iskolától kapott vászon-

táskákat a hónuk alá vették, és Zuzu lesöpörte Alma Peti fene-
kéről a nedves homokot.

– Röfi, nézd meg közben, hogyan jutunk a leggyorsabban a 
Szent Gellért térre! – szólt János.

Sádi intett, hogy ne foglalkozzanak ezzel.
– Nálam jobban a gép se ismeri a tömegközlekedést. A Duna 

Plazánál felszállunk a hármas metróra, megyünk a Kálvin tér-
ig, ott átlépünk a négyesre, és még két megálló a Gellért. Ösz-
szesen negyven perc, az átszállással együtt.

– Akkor gyerünk! – mutatott János a pláza felé.
Hétfő délután volt. A legnagyobb csúcsforgalom ideje a föld 

alatt is. Emberek tízezrei áramlottak a kőzetbe vájt folyosókon. 
Ápolatlan, üres tekintetű férfiak és nők kapaszkodtak a metró-
kocsiban, egymáshoz préselődve, a mellettük állóra dőlve a na-
gyobb fékezéseknél. Zuzu figyelte az utasokat. Szerette nézni 
a tömeget, az arcokat, a testtartást, a műanyag szatyrokat az 
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emberek kezében. Ahogy közelebb sodródnak, és elsodródnak 
az árral. A többiek csak utálkoztak.

Miközben a Szent Gellért téren jöttek fel a föld alól, Sádi 
a Jánostól elkért lapon nézegette a szöveget. – Rugila, Octar, 
Kharaton, Valamibír… ezek valami istenségek lehettek? – mor-
fondírozott félhangosan.

– Hun vezérek – válaszolta Röfi. – Attila elődje volt Buda, 
vagyis Bléda, az ő elődje Octar, az övé Kharaton. Valamibír, 
vagyis Balambér pedig az első hun vezér, akinek a nevét a kró-
nikák feljegyezték.

A térről már látták a hegyet. Bár egy részét a Gellért Szálló 
finom épülete kitakarta, a csúcson emelkedő Szabadság-szo-
bor és a hegy lábánál, a sziklatemplom fölötti párkányon a 
mészkőfeszület fenségesen törte át a hegy erdős zöldjét.

Jánosék útközben már ellenőrizték, hogy hol van a Gel-
lért-hegyen temető. Sehol. Fent a csúcson a Citadella áll, ott te-
methettek el embereket, de az erődöt Haynau építtette 1854-
ben, ha volt a helyén ókori rom vagy temető, ahhoz már bizto-
san nem lehet hozzáférni. A hegy déli lejtőjén a Verejték utca 
nevű turistaösvény kacskaringózik felfelé, az ösvény mellett 
több helyen szobrok állnak. János azt javasolta, keressenek kö-
zöttük fejfákat. Talán még leginkább az hasonlít a temetőhöz.

– Sádival és Márkóval végigpásztázzuk a hegyoldalt, addig ti 
várjatok meg itt – intett János Röfinek. – Alma Petivel lassan 
haladna a keresés. Ha találtunk valamit, telefonálok.

Röfi körbefordult, tanácstalanul nézelődött. Az utcán téblá-
bolni mégse lesz jó, gondolta. Aztán megakadt a szeme a szik-
latemplomon, az csak néhány lépés a tér szélétől.

– Fent leszünk a templom előtti kilátóban – kiáltotta a már 
szaladó Jánosék után.

A sziklatemplom bejárata egy hatalmas, rácsos vaskapu a 
hegy oldalában. Előtte a kis tér kedvelt turistacélpont, mert 
pár méterrel az utcaszint fölött van, és mert a tér szélére egy 
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apró kilátót építettek, ahonnan jól rá lehet látni a város pesti 
oldalára. De azon a hideg őszi délutánon, úgy látszik, minden 
turista kellemesebb szórakozás után nézett, a sziklatemplom 
kapuja zárva volt, a tér is üresen állt, a kilátóra vezető lépcső-
kön csak Röfi, Zuzu és Alma Peti üldögéltek. 

A kilátó közepén István király furcsa lovasszobra állt. Röfi né-
zegette kicsit a mészkőből készült alakot, amely olyan viccesen 
bumfordinak tűnt, mintha a Süsüből lépett volna elő. A szent 
király cipőjének az orra ráadásul lelógott a talapzatról.

– Inkább néz ki udvari bolondnak, mint királynak – mondta 
Röfi elgondolkodva.

Zuzu megrántotta a vállát, aztán a két tenyerét egymáshoz 
szorítva odanyújtotta a kezét.

– Melegítsd meg, kérlek, mert már nem bírom őket moz-
gatni.

Röfi Zuzu szemébe nézett, majd a saját két tenyerével bo-
rította be a vörös hajú lány elfehéredett kezeit. Finoman dör-
zsölgette, hogy felmelegedjen.

– Segítesz nekem? – kérdezte Röfi.
– Miben segítsek?
– Abban, hogy… hogyan kell elhívni egy lányt. Hogy kettes-

ben…
Zuzu felhúzta a szemöldökét.
– Randira?
– Hát… randira.
Zuzu elnézett a Szabadság híd felé, mosolygott.
– Például… kérdezd meg tőle, akarja-e, hogy alaposan elma-

gyarázd neki a Russel-paradoxont – mondta Zuzu, és kitört 
belőle a nevetés.

– De én komolyan kérdeztem – motyogta Röfi lesütött 
szemmel.

Zuzu akkor elvette az egyik kezét, Röfi álla alá nyúlt, és fel-
emelte a fejét. 

– Mondj valamit! – szólt. – Miért akarsz elhívni?
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– Olyan gyönyörűen ragyognak a szemeid. Teljesen beleszé-
dülök.

Zuzu megint nevetett.
– Szerintem te tudod, hogy én mit érzek irántad – mondta 

Röfi.
Akkor a lány mozdított a fején, a tekintete vidámból átvál-

tozott fürkészőbe.
– Mit érzel?
Röfi nyelt egy nagyot, és megigazgatta a szemüvegét, mi-

előtt válaszolt.
–…szerelmet.
Egymásra néztek, és Röfi úgy látta, abban a gyönyörű szem-

párban most valami fedett szomorúság bujkál.
– Én… – mondta Zuzu –, azt hiszem, én életemben csak 

egyszer voltam szerelmes.
És látta Röfi, hogy Zuzu már nem rá néz, hanem csak a leve-

gőbe, és látta azt is, hogy a lány az emlékeit figyeli, elhomályo-
sodott a tekintete.

Röfi sóhajtott egy nagyot, az arca elvörösödött, a válla is lej-
jebb ereszkedett.

– Ha csak egyszer, akkor abban benne van, hogy most nem 
– mondta, majd elengedte Zuzu kezét, és felállt. Érezte, ahogy 
a durva őszi szél belevág az arcába.

Zuzu nem szólt semmit.
– És az az egy… – szólalt meg Röfi – ő, gondolom, olyan volt, 

mint Sádi.
Ez kibillentette Zuzut a merengésből, újra Röfire nézett, in-

gatta a fejét.
– Egyáltalán nem olyan volt – válaszolta. Könny reszketett 

a szeme sarkában, és ettől Röfi olyan belső felindulást érzett, 
hogy szinte szédült tőle. Csodálatosnak látta a könnyező Zu-
zut, és akarta, nagyon akarta, hogy köze legyen ehhez a lány-
hoz, az okosságához is, a könnyeihez is. És így még rosszabb 
volt a tudat, hogy Zuzu nem viszonozza az érzéseit.
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Hallgattak kicsit, aztán Röfi összeszedte magát. Ő a férfi, 
mondogatta magában, úgy kell viselnie a visszautasítást, mint 
egy férfinak.

– Megértettem a lekoptatást – mondta. – Bennem ez a va-
lami itt van… és nagyon rossz, hogy egyedül vagyok vele, de… 
azt azért tudd, hogy akkor is bármiben számíthatsz rám, ha 
egyébként több nem lehet. Az az igazság, hogy… a világ sokkal 
elviselhetőbb nekem, amióta tudom, hogy benne vagy.

Zuzu is felállt, és hirtelen magához húzta, megölelte Röfit.
– Ezt szépen mondtad. És azt válaszolom, hogy ne add fel! 

Csak… legyél türelmes. Majd később megérted, miért.
Akkor megnyikordult mögöttük a rácsos vaskapu. Egy idős, 

ősz férfi lépett ki a templomból, becsukta, majd gondosan be-
zárta maga mögött a kaput, hosszan csörgött egy kulcscsomó-
val. A vállára terített fekete köpeny alul fehér reverendában 
folytatódott. Csak egy pillantást vetett a kilátóban ölelkező 
fiatalokra, és indult is a sétányon lefelé.

– Ne engedd el a szerzetest! – szólalt meg akkor Alma Peti. 
Nem nézett fel, a kődarabokat piszkálgatta a lépcső réseiben.

– Micsoda? – kérdezte Röfi, és kibontakozott Zuzu öleléséből.
– Ne engedd el a szerzetest! – ismételte Alma Peti.
Röfi a távolodó pap után nézett, aztán Alma Petire, majd 

megint a papra.
– Jó, de… mit mondjak neki?
Alma Peti felemelte tekintetét, Röfi szemébe nézett.
– Siess! – kiáltotta.
Röfi kényelmetlenül érezte magát, nem értette, és a szer-

zetes egyre csak távolodott, már a kis tér szélénél tartott. De 
Alma Peti olyan parancsolóan nézett rá, hogy végül fújt egyet, 
és a fekete köpenyes után szaladt.

– Jó napot kívánok, ő… Dicsértessék a Jézus Krisztus! – 
 kiáltotta a távolodó után.

A pap megállt, visszafordult. Türelmes arca volt, úgy nézett 
ki, mint egy nagypapa.
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– Mindörökké, ámen!
Röfi odaért elé, és fogalma sem volt, mit mondjon. Csak 

megállt, és nézett a reverendás férfira. A pap várt egy ideig, 
aztán megszólalt.

– A templomot szerettétek volna megnézni?
– Nem… – válaszolta Röfi zavartan.
Megint hallgattak egy ideig.
– Nos… – szólt a pap, és összébb húzta a köpenyt a vállán, 

látszott, hogy elköszönni készül. Akkor Röfinek hirtelen eszé-
be jutott valami.

– A Kelen-hegy temetőjét keressük – mondta. – Úgy tudjuk, 
volt a hegyen egy temető, de a térképek nem jelölik.

A pap elmosolyodott.
– Tényleg volt – mondta.
–Igen…?! – kérdezte Röfi csodálkozva. – És tetszik tudni, 

hogy hol?
A pap bólogatott. 
– Bent a hegyben.
Aztán megfogta Röfi vállát, és lassan elindult vele visszafelé, 

a rácsos kapuhoz.
– A templomot a Szent István-barlang egyik nyúlványából 

alakították ki az 1930-as években – mondta mély, zengő han-
gon. – A barlang maga szűk volt, ezért robbantottak és vájtak 
mellé egy másik üreget, és ebből az üregből lett a Magyarok 
Nagyasszonya-templom főhajója.

– Magyarok Nagyasszonya… – ismételte Röfi suttogva.
– Igen, a Szűzanyának szenteltük fel 1990-ben. A kommu-

nizmus évtizedei alatt, sajnos, befalazva állt. Most nem tudom 
megmutatni, de ha eljöttök holnap a misére, megnézhetitek, 
hogy a kapu mögött a régi barlang kezdődik, abból pedig egy 
folyosón juthatunk a mesterséges üregbe, ahol a szertartáso-
kat tartjuk. A régi barlang továbbnyúlik, be a hegy gyomrába, 
de annak a bejárata elfalazva maradt. Úgy mondják, ezt a he-
lyet már a honfoglalás idején temetkezésre használták. Talán 
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régebben is. A barlang mélyére temették a nagy hősöket. Bent 
a mélyben hűvösebb is a hegy, mint a templomban. Amit mi 
használunk, az a rész télen-nyáron húsz fokos, mert körben, a 
sziklában mindenhol meleg források vize folyik. Ezt a gyógy-
vizet használja a Gellért fürdő is. Gyertek el holnap, és meg-
mutatom!

– Víz és erő – suttogta Röfi.
A szerzetes erre kissé értetlenül nézett, Röfi pedig meglátta 

a falfirkát a rácsos vaskapu melletti betoníven. Fekete festék-
szóróval fújt rovásírásos jelek álltak a betonon.

– Gyakran összefirkálják a falat? – kérdezte, és fejével a 
graffiti felé mutatott.

Bosszúsan ingatta a fejét a pap.
– Havonta lemosatjuk, de mindig visszaírják. Más vandál-

kodással itt nem találkoztunk, de ezt a feliratot állandóan visz-
szacsempészik, bármit teszünk. Tehát… eljöttök holnap?

Röfi megbabonázva nézte a falfirkát.
– Igen… ha tudunk, eljövünk. Köszönjük…! Mit jelentenek a 

jelek? Biztosan megfejtették már.
A szerzetes kissé elégedetlen arcot vágott, amiért Röfit job-

ban érdekli egy graffiti, mint a mise, de azért válaszolt.
– Attila egyetlen biztos pontján – mondta. – Ez írják oda 

mindig. Attila egyetlen biztos pontján. Gondolom, valami jel-
mondat lehet. Nos, hát akkor… várlak benneteket holnap!

Röfi továbbra is a rovásokat nézte.
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – mondta, majd köszönt a 

pap is, és elsietett.
Kis idő múlva Röfi a lépcsőkön üldögélő társai felé fordult. 

Előkapta a zsebéből az iPhone-t, és tárcsázta János műholdas 
telefonját. Néhány másodperc múlva élt a vonal.

– Siessetek vissza! Megvan a temető – szólt bele a telefonba, 
majd letette.

Előrébb lépett néhányat, nézett jobbra-balra. Elszaladt a tér 
széléig, és lenézett az út felé is. Aztán visszament Zuzuékhoz.
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– Ezt kerestük – mondta izgatottan.
– Mit? – kérdezte Zuzu.
– A barlang a temető, a szerzetestől tudom. A Magyarok 

Nagyasszonya-templom. És a kapu mellé mindig visszafestik 
azt a feliratot, hogy „Attila egyetlen biztos pontján”.

Zuzu Alma Petire nézett. A bilifrizurás fiú továbbra is a kavi-
csokat kaparászta a lépcső repedéseiből.

– Honnan tudtad, hogy kitől kell megkérdezni? – szólt Zuzu 
Alma Petihez.

De nem kapott választ, Alma Peti nagyon el volt foglalva a 
kavicsokkal. Közben Röfi továbbra is a teret kémlelte, és félhan-
gosan ismételgette, hogy „Attila egyetlen biztos pontján”. Zuzu 
még Alma Petit nézte egy ideig, majd próbált Röfinek segíteni.

– Attiláról milyen biztosat tudunk? – kérdezte Zuzu. – Azt 
nem tudjuk, hol halt meg. Azt se, hogy hol született.

– Attila egyetlen biztos pontján – ismételte Röfi, és a térről 
induló ösvényre nézett, aztán a templom mögötti hegyfalra, a 
templom kapujára, a templom fölötti másik kilátóban a feszü-
letre, a körülöttük lévő tér kövezésére, Szent István bumfordi 
szobrára. – Attila egyetlen biztos pontján.

– Attila Isten ostora… – mondta Zuzu. – Flagellum Dei. 
Csak ennyi a biztos tudásunk róla. És az, hogy álmában látta 
Isten kardját. És az, hogy 452-ben, a nagy hadjáraton Róma 
falai alól visszafordult.

– Attila egyetlen biztos pontján – ismételgette tovább Röfi, 
és újra végignézett mindent, ami a barlang körül látható.

– Csak ennyit tudunk Attiláról biztosan. A többi homályos, 
bizonytalan – mondta Zuzu.

És miközben a vörös hajú lány beszélt, Röfinek hirtelen be-
ugrott valami.

– Nem azt mondja a felirat, hogy mit tudunk mi biztosan 
Attiláról – kiáltotta. – Nem azt mondja! Attila egyetlen biztos 
pontján. Vagyis az a pont Attila számára volt egyetlen és biz-
tos.
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– Nem értem… – mondta Zuzu zavartan.
Röfi a homlokára csapott.
– De én igen. Egy helyről beszélünk. Amit Attila is pontosan 

meghatározhatott volna. És mit tudhatott Attila a helyek biz-
tos meghatározásáról? Hát, azt, amit a kortársai közül is bárki: 
az euklideszi geometriát. Nem voltak szögmérők és számító-
gépek. Csak körző és vonalzó. Vagyis amit keresünk, egy olyan 
helyen van, amit az euklideszi geometria segítségével ponto-
san ki lehet jelölni. Márpedig Euklidész egyeneseket, kört és a 
körből létrehozható szabályos idomokat tudott szerkeszteni. 
Szabályos formákat kell keresnünk. Kört, egyenlő oldalú há-
romszöget, négyzetet, ilyeneket!

A templom előtti téren kereste Röfi és Zuzu a szabályos for-
mákat. A kövezés mintáját figyelték, a kilátó formáját, a hegy-
falat, sőt, benéztek a bokrok mögé is, és minden oldalról le az 
utcaszintre, de sehol nem találtak semmit.

Végül visszamentek Alma Peti mellé. Röfi idegesen dobolt 
a combján.

– Pedig ez a megoldás – morogta. – Egész biztos, hogy ez.
Tehetetlenségében felnézett az égre, de ott aztán tényleg 

nem látott semmi szabályosat, csak a fenyegető, sötétszürke 
felhők kavarogtak a magasban.

Miközben újra Zuzu felé fordította a fejét, megakadt a sze-
me a templom fölötti párkányon álló feszületen.

– Menjünk fel oda! – mutatott a kereszt felé.
Egy kis kerülővel, a hegyi szerpentinen közelíthető meg 

a felső kilátó. Röfiék karon fogták Alma Petit, és felsétáltak a 
párkányra. Egészen kicsi, aszfaltozott terecske fogadta őket 
a templom fölött, ahonnan újabb ösvények indultak a csúcs 
felé, a szikla szélén pedig, a derék magasságú kerítéssel kör-
bevett, tökéletesen kör alakú alapzatból nőtt ki a kőkereszt. 
Megálltak a kerítés előtt, aztán Röfi egy mozdulattal beugrott 
az elzárt területre. A kör középpontja a biztos pont. Körbejár-
ta a keresztet, meglökdöste kicsit, végül a kilátó felőli oldalon 
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leguggolt elé, és az alapzat közelében a kőre csavarozott réztáb-
lácskát nézte meg jobbról-balról, próbálta az ujjával feszegetni.

– Ezt szerelték, látszik rajta – mondta Zuzunak. – Elnyíró-
dott a rézcsavarok feje.

Röfi körbefordult, kereste, mi lehetne a legalkalmasabb esz-
köz, majd intett Zuzunak, hogy onnan, ahol az ösvények in-
dulnak, hozzon már egy szikladarabot.

Amikor kézbe kapta a jókora, itt-ott mohás követ, Röfi újra 
körbenézett, de ezúttal azért, hogy nem jár-e arra valaki. A bal 
kézfejével megigazította a szemüvegét, sóhajtott egyet, aztán 
erővel odasózott a réztábla kissé elálló sarkának.

A kő csattant, a fém reccsent, a csavarok kiszakadtak a he-
lyükről, és a tábla előrebukott. Mögötte egy kisebb üreg tárult 
fel, valakik belefúrtak a keresztbe. A kibukott tábla pedig nem 
zuhant a talapzatra, mert egy rászerelt vezeték félig lógva meg-
tartotta.

Röfi lehajolt, bekukucskált a lyukba, aztán be is nyúlt. Elő-
húzott egy összetekercselt, összekötözött bőrdarabot, azt 
odaadta Zuzunak, majd újra lehajolt, megint kukucskált, ko-
torászott a lyukban. Rámarkolt valamire, és egy erőteljes moz-
dulattal kitépte.

A Röfi kezében himbálózó vezeték másik végén egy zsebóra 
méretű, fekete műanyag doboz függött, a borítása eltörött, egy 
része bent maradt ott, ahová elrejtették. Közben meghallották 
a trappolást odalentről, Röfi pedig a szikla szélére lépett, és a 
kerítésbe kapaszkodva integetett a többieknek, mutatta, hogy 
merre tudnak feljönni.

– Jeladó – mondta Röfi, miközben a vezetéket a tábláról is 
letépte. – És biztos, hogy működött, mielőtt kiszedtem. Tud-
ják, hogy megtaláltuk a rejtekhelyet.

Aztán visszafordult a kereszthez, és a réztáblát óvatosan 
visszaigazította a helyére. Mire végzett, a többiek is felértek.

Volt nagy éljenzés, ordibálás. De Röfi gyorsan leállította 
őket, hogy igazából Alma Peti segített, ő csak a végén találta ki, 
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hol lehet a rejtekhely. Akkor Sádiék megéljenezték Alma Petit 
is, aki, úgy tűnt, sem nem érti az ünneplést, sem nem érdekli 
túlzottan annak oka. A cipője orrából kiálló gumidarabbal volt 
elfoglalva.

Röfi gyorsan elmesélte, hogyan lett meg a tekercs, és azt is, 
hogy ezt már valószínűleg azok is tudják, akik elrejtették.

– Akkor nézzük meg a kincset, mielőtt ideérnek! – indítvá-
nyozta János, és Zuzu lefejtette a kötözést a bőrszagú tekercs-
ről, aztán magát a pergament is széthúzta. Fújt egy nagyot, 
amikor meglátta.

– Ez a te asztalod lesz – mondta Márkónak.
– Kincs a seggem…! – sóhajtotta Márkó, mert látta már ő is, 

hogy amit találtak, nem más, csak egy újabb szöveg.
– Le tudod blattolni? – kérdezte János.
– Már nő a varkocs a fejemre… na, lássuk! Az enyészetből 

visszatér az erős nép. Búvópatak bukkan napvilágra. Az új… ez 
ugyanaz, mint… és Bléda népe és Rugila népe és Octar népe… az 
Élet-temploma halála, a beavatottak halála… ez is ugyanaz… Óm 
jelű segíti napvilágra… A második út… Hopp, innen már más! 
A második út a háború tornáca. Ahol a nagy király oppidumának 
napszeme harcosokat látott, a keleti pillától a dél tizenegy és az 
észak tizenhárom egy és ugyanaz. A látvány mutatja a hős vezér 
szemöldökén az igazságot.

Márkó elhallgatott, az arcán flegma grimasz ült. Megszag-
lászta a pergament.

– Mennyire kell hülyének lenni, hogy valaki ilyen szövege-
ket találjon ki…? Nem kell válaszolni, költői kérdés volt.

János mutatta neki, hogy még ne tekercselje vissza az iratot. 
Az órájára pillantott, majd előkotorta Dödi bácsi telefonját, és 
küldött egy „Minden OK!” SMS-t a dédapjának.

– Menjünk sorba a mondatokon! – javasolta aztán. – Olvasd 
még egyszer, mondatonként! Megpróbáljuk megérteni, bár ez 
tényleg eléggé homály.

Márkó megrántotta a vállát.
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– A második út a háború tornáca.
Mindenki hallgatott.
– Ha senki többet, akkor megyünk tovább. Ahol a nagy király 

oppidumának napszeme harcosokat látott, a keleti pillától a dél ti-
zenegy és az észak tizenhárom egy és ugyanaz.

– Mi az az oppidum? – kérdezte Sádi. – Már az előzőben is 
emlegették.

– Település, latinul – mondta Röfi.
– Aha… – biggyesztette le a száját Sádi.
Zuzu szólt közbe.
– Vagyis Attila városa. Őt hívták a nagy királynak. Attila 

városa Sicambria, a mai Aquincum. Ahová az ordoszi iskolát 
áttelepítették.

– Egy hely Aquincumban, ahol el lehet dugni valamit – bólo-
gatott János elgondolkodva.

– Valószínűleg egy újabb bőrdarabot – tette hozzá Márkó. – 
Az első szövegben az állt, hogy három út van, és az első kettő 
hamis. Tehát amit Aquincumban találunk, ha megtaláljuk, az 
vezet majd a célhoz.

János újra felolvastatta a mondatot.
– A napszemről mond valamit – szólt Röfi. – Annak a tele-

pülésnek a napszeméről. Ami harcosokat látott.
– Valójában… – mondta János – Aquincumban minden har-

cosokat látott. Eleve azért alapították, és azért itt, hogy védje a 
Római Birodalom határait. Tele volt minden katonákkal. Néz-
zük meg, hol vannak romok!

– A legtöbb a múzeum körül, a Szentendrei úton – bólintott 
Zuzu.

Röfi elővette iPadjét, behívta a netről a Google-térképet, és 
gyorsan a Szentendrei úthoz csúsztatta, ami a Flórián tértől 
vezetett kifelé a városból, a Dunával párhuzamosan. Amikor 
megtalálta a múzeumot, átváltott Google Earth-re, így a mű-
holdról készített fotók segítségével látták felülről az egész te-
rületet. Röfi betette középre a kütyüt, hogy mindenkinek ké-
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nyelmes legyen. Fölé is hajoltak, de hiába, nem jutott eszükbe 
semmi. A képen a romok alapjai rajzolódtak ki, kis négyzet 
mellett nagy négyzet, és téglalap mellett üres tér. Csupa szög-
letes idomok.

– A múzeum körül a polgárváros volt – szólalt meg Röfi kis 
idő múlva. – Mondjuk, az a legkevésbé harcos hely, nem bent 
a városban csatáztak. Inkább a harcosok családjai élhettek a 
házakban.

– Van még egy csomó rom elszórva – türelmetlenkedett 
Márkó. – Menjünk feljebb, és nézzük meg azokat is.

Ekkor Sádi felkiáltott.
– Harc, basszer! Dehogynem harcoltak a városban! Az a gla-

diátoros épület a Lajos utca végén… arra menjünk rá.
– Az amfiteátrum – bólogatott Zuzu.
Röfi gyorsan magasabbra húzta a nézőpontot, nem is váltott 

vissza térképre. Aztán két-három mozdulat, és már az Árpád 
hídnál jártak, majd még egy lökés, és egyszer csak meglátták. 
A képernyő közepén ott állt a felülről fényképezett, ellipszis 
alakú, magasról cikcakkos szélűnek látszó amfiteátrum. Ahogy 
megállt a kép, mind felordítottak.

–Iiiiiigeeeeen!
Minél jobban nagyította Röfi a képet, annál egyértelműb-

ben látszott, hogy a rom olyan, mint egy nagy szem. És köze-
lebbről már a részletek is kirajzolódtak: az ellipszis körvonalát 
nem egy folytonos fal adta, hanem falhurkok sokasága.

– Én nem tudtam, hogy ez nem kör alapterületű – motyogta 
Röfi.

Akkor Márkó kezdett mutogatni a képernyőn.
– Látjátok a falakat, ahogy visszakunkorodnak. Mint a szem 

szempillái… a keleti pillától a dél tizenegy és az észak tizenhárom 
egy és ugyanaz.

Röfi még jobban kinagyította a képet, majd odafordította 
Alma Petinek a képernyőt.

– Te gyorsabb vagy: hány faldarabból áll?
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– Huszonnégy – vágta rá Alma Peti, még mielőtt Röfi befe-
jezte volna a kérdést.

– Ahány óra egy napban… – mondta Zuzu. – Így kell érteni 
a napszemet.

János a képernyőre bökött.
– Ez a legkeletibb falhurok – mondta. – Az elejét megtalál-

tuk. Háromnegyed hat van. Indulás, a többit kitaláljuk útköz-
ben!

De Röfi közbevágott.
– Már ki is találtam. A tizenegy és tizenhárom összege hu-

szonnégy. Ha dél felé lépegetek tizenegyet a szempillákon, és 
északra tizenhármat, akkor ugyanoda jutok. Ide. – Mutatta az 
ujjával a faldarabot.

János Sádit kérdezte, hogyan mehetnek a leggyorsabban 
Óbudára.

– Leszaladunk a Gellért elé, ott felugrunk a 19-es villamos-
ra, azzal megyünk a Batthyány térig, ott át az ötös HÉV-re, az-
tán tíz perc.

– Akkor szaladjunk! – bólintott János. – Alma Peti, neked 
belefér egy kis futás?

Alma Peti nem válaszolt, nem is nézett fel, de elmosolyo-
dott.

– Viszont nekem nincs több jegyem, venni kell – állapította 
meg Márkó.

Amire Zuzun kívül a többiek helyeseltek.
– Amatőrök! – legyintett Sádi. – Nem baj, nálam van elég. 

Nem mindig sikerül időben bérletet beszerezni. Na, gyerünk!
És szaladtak le a kilátóról, és villamosoztak, és HÉV-re vár-

tak a Batthyány téren, és aztán a zöld szerelvényen zötykölőd-
tek még egy darabig. Végül, amikor az utastájékoztató automa-
ta bemondta, hogy a Tímár utca következik, Sádi jelezte, hogy 
itt leszállnak.

Már erősen sötétedett. A Nagyszombat utca felől az amfi-
teátrum tágas terére érkeztek. Röfi megállította a társaságot, 
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és mondta, hogy előbb valakinek szét kellene néznie, mert a 
jeladó biztos, hogy nem véletlenül működött a Gellért-hegyen. 
Akkor Sádi gyorsan elszaladt a Pacsirtamező utca irányába, 
megállt néha, figyelt, továbbszaladt, megint megállt, figyelt. 
Majd ugyanezt megcsinálta a Lajos utca felé is, aztán visszaro-
hant a sarkon várakozó társaihoz.

– Alig látni már valamit, és nagyon nagy a forgalom – mond-
ta széttárt karokkal. – Feltűnően nem várnak ránk, de ettől 
még, persze, itt bujkálhatnak valahol.

Nem lehetett csak úgy besétálni a romok közé, fekete rács-
kerítés védte a műemléket a járókelőktől. Sádi mutatta, hogy 
a másik oldalon, a Viador utca felől van egy nagy kapu, ott be-
tontuskókat építettek a rácsba, azon könnyebben másznak át.

A kerítésen belül Röfi elővette az iPadet, tájolt kicsit, majd 
jelezte, hogy melyik a legkeletibb falhurok. Mindannyian oda-
szaladtak, és felmásztak a vállig érő falmaradványokra.

– Brutál nagy stadion lehetett – mondta Sádi, miközben 
körbenézett. – Főleg ahhoz képest, hogy ezerötszáz éve épí-
tették.

– És ez csak egy vidéki putri volt – tette hozzá Márkó.
Gyönyörködtek a fenséges romok látványában, Röfi pedig 

kiszámolta, melyik az a része az amfiteátrumnak, ahol a ti-
zenegy és a tizenhárom egyesül. Akkor János szólt Márkónak, 
hogy vegye elő a pergament.

– …a keleti pillától a dél tizenegy és az észak tizenhárom egy és 
ugyanaz. A látvány mutatja a hős vezér szemöldökén az igazságot 
– olvasta Márkó. – A látvány mutatja… itt köveket lehet látni, 
semmi mást.

Tébláboltak, gondolkodtak fent a romos falak tetején, és 
egyre sötétebb lett. A közvilágítás még nem kapcsolt be, de 
már alig láttak valamit.

– Nem a látvány… – szólt Röfi morfondírozva.
A többiek nem értették, mit akar ezzel mondani.
– Hanem a keleti pillától a látvány – folytatta Röfi. – Vagyis 
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innen. Innen kell néznünk. Arra – nyújtotta ki a karját a tizen-
egyes-tizenhármas falhurok felé.

– Innen odáig semmi nincs, csak a kiszáradt fű a küzdőtéren 
– mondta Sádi kedvetlenül.

– És mögötte? – kérdezte Zuzu.
János csettintett.
– Ez a vonal, ha továbbhúzzuk gondolatban, rámutat az 

amfiteátrumon túl arra az épületre.
És mindannyian azt figyelték, hogy amerre meg kell hosz-

szabbítaniuk az egyenest, ott egy háromszintes épület áll, oda-
bent már felkapcsolták a villanyok egy részét. Jó nagy homlok-
zat, viszonylag kicsi ablakok.

– Valami hivatal lehet? – kérdezte Márkó.
Röfi nyomkodta kicsit a tabletet, hogy a tér környezete is 

látszódjon a képen.
– Apám…! – lehelte.
– Na, mi van ott, mondjad már! – förmedt rá Márkó türel-

metlenül.
Röfi felnézett.
– Az Árpád Gimnázium.
Egy pillanatra elhallgattak, aztán János kiadta a parancsot.
– A hős vezér. Akkor már rohanunk is!
– De hogy jutunk fel a homlokához? – kérdezte Zuzu.
– Nehogy már ez probléma legyen – legyintett Sádi. – Vi-

szont valakinek itt kell maradni, hogy segítsen belőni, melyik 
részénél keressük a rejtekhelyet.

Egymásra néztek, majd Zuzu bólintott.
– Maradok.
Röfi a vörös hajú lány kezébe nyomta a saját telefonját, 

mondta, hogy azon biztos nincs lehallgató program, majd Já-
nos műholdas telójáról fogják hívni.

És Zuzu ott állt a falon egyedül a most már szinte teljes sö-
tétben. Az utcai lámpákat is felkapcsolták. A tér körül mind-
egyik úton zajos, néha dudáló, néha csikorgó autóoszlopok 
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örvénylettek, a járdákon rengeteg gyalogos. Este fél hét volt, 
mindenki hazafelé igyekezett, csak ők kerültek mindig távo-
labb az otthontól.

Sádiék vitték magukkal Alma Petit is, a kapunál kimásztak 
az elkerített területről, szaladtak körbe a tér szélén. Amikor 
odaértek a gimnázium épületének homlokzatához, Röfi kicsi, 
ledes zseblámpát húzott elő valahonnan. Elkérte János tele-
fonját, tárcsázta a saját készülékét, és a bekapcsolt lámpát a 
feje fölé emelve jelezte, hogy pontosan hol állnak.

– Menjetek tovább, még nem vagytok irányban. Legalább 
tíz méter – mondta Zuzu a telefonba.

A csapat majdnem elért az épület déli végéhez, amikor Röfi 
megint felemelte a lámpát.

– Még, még…! – mondta Zuzu.
Egészen az iskola sarkáig mentek.
– Na, most rajta vagytok a vonalon! – kiáltotta Zuzu.
A fal alatt álltak, Sádi felnézett az épület teteje felé. Közben 

elkezdte melegíteni, tornáztatni a karjait, a lábait.
– Nincs nálad kalapács, vagy valami feszítő, mi? – kérdezte 

Röfit.
A szemüveges fiú röhögve ingatta a fejét, hogy ilyeneket 

azért nem hord magával.
– Egy apró kombinált fogó van – mondta.
– Na, akkor azt kérem el – bólintott Sádi.
A fal szélétől alig egy méterre vastag esőcsatorna futott a te-

tőtől egészen a járdáig, és tovább, bele a földbe. Biztosan a vízel-
vezető rendszerbe kötötték. A csatorna az alsó néhány méteren 
matt krémszínűre volt festve, ugyanolyanra, mint a fal, feljebb 
fémesen csillogott rajta az utca lámpák fénye. Sádi megrángat-
ta a falba süllyesztett fémkapcsokkal rögzített csatornát, majd 
szétnézett az utcán. Folyton jöttek erről is, arról is.

– Na, ha most nem kapcsolnak le bennünket, akkor soha – 
sóhajtotta, majd az öve alá dugta a kombinált fogót, sőt, az 
utolsó pillanatban még Röfi lámpáját is elvette, és bekapcsolva 
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a szájába fogta. Elkezdett mászni felfelé a falon. A csatornába 
kapaszkodott két kézzel, a lábainak pedig úgy keresett helyet, 
hogy az egyik mindig egy rögzítőkapcson álljon.

– Ez valami tornaterem lehet – motyogta Röfi. – Biztos 
azért vannak csak fent ablakok.

Sádi gyorsan, ügyesen mászott felfelé, néha lendült is egy-
egy nagyobbat, a többiek pedig lúdbőrözve hallgatták, ahogy 
nyikorog, nyöszörög a fémszerkezet, és vakolatdarabok hulla-
nak a kapcsok tövéből.

Amikor Sádi felért a körülbelül tízméteres magasságban 
kezdődő tető alá, a fejét lassan mozgatva végigpásztázta a fa-
lat is, a tetőszerkezet alatti verébdeszkás részt is. Olyan helyet 
keresett, ahová elrejthettek valamit. Kiszögellést, üreget nem 
talált. Újra végignézett mindent, de nem látott semmi olyat, 
ahová el lehetne dugni egy pergament. A vakolat egy helyen 
foltos volt, egész kicsit sötétebb, mint a fal többi részén. Nem 
közvetlenül a csatorna mellett, de Sádi látta, hogy ha nyúj-
tózkodik kicsit, akkor eléri. A lámpát kivette a szájából, majd 
zsebre vágta. Az övéből előhúzta a fogót, és megigazgatta a 
fémkapcson a lábát.

– Basszus, ha ez a szar kiszakad, palacsinta lesz belőlem – 
suttogta.

Bal kezével erősebben markolt rá a csatornára, a jobbal pe-
dig nyújtózkodott, amennyire tudott.

– Minden kiválasztott kétméteres? – morogta, majd nyögve 
még jobban nyújtózkodott, hogy elérjen az egyik foltig.

Megkocogtatta a falat a folt alatt, a folton is, fölötte is, de 
mindenhol ugyanolyan mély, tömött hangja volt. A másik folt 
még messzebb volt, egészen ki kellett billennie ahhoz, hogy 
elérje. A csatornát már csak az ujjai hegyével fogta, a fémkap-
cson is pipiskedett a lába. Megkocogtatta alatta, tömött hang. 
Aztán a foltot. És az döngött, rezonált, mint egy dob.

– Megvan! – kiáltotta a többieknek.
Vett néhány mély levegőt, az ujjait egymás mellé zárta, hogy 
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erősebben tartsanak, a pipiskedő lábfejét is megmozgatta ki-
csit, hogy a cipője orra visszacsússzon a kapocs tövébe. Aztán 
újra kibillentette magát, és amennyire ebben a testhelyzetben 
lehetett, erővel, izomból odavágott a fogóval a vakolatnak. 
Érezte, hogy megmozdul kicsit, de más nem történt. Várt egy 
kicsit, erőt gyűjtött. Majd lendített, és dühből ütött, óriásit. 

A vakolat egy téglalap alakú vonalban megrepedt. Egy fiók-
szerűség, egy fémkazetta volt a falba építve. Sádi kocogtatta 
még kicsit, megnyomkodta az alját, hogy felül kimozduljon. 
A fogóval azután már ki tudta húzni.

– Menjetek arrébb, le fog esni! – kiáltotta a többieknek.
A kazetta nagyot csattant a járda kövén.
Sádi lassan, óvatosan visszahúzta magát a csatornához, 

majd nagyon gyorsan, majomügyességgel ugrált lefelé kapocs-
tól kapocsig. Három másodperc múlva már a járdán állt.

János a fémkazetta fedelét feszegette éppen. Csuklókon for-
duló tető borult a dobozra, nem volt lezárva, de kicsit berozs-
dásodott, ezért nehezen mozgott. Akkor megszólalt az Iridi-
um, ezért János átadta a kazettát Márkónak, ő pedig a csörgő 
telefonért nyúlt. Zuzu volt.

– Na, mi van már, fiúkák? Nem látlak benneteket.
– Megtaláltuk, gyere ide! – mondta János.
– Már megijedtem, hogy itt felejtettetek. Jövök, várjatok 

me… hát ezek meg kik…?
Zuzu elhallgatott. Aztán mondott valamit hangosabban, de 

nem tartotta a szájához a telefont, ezért nem lehetett érteni.
– Zuzu…! – mondta János halkan, a tér felé fordult, de a 

romok sötétben voltak, nem látszott semmi a túloldali falak-
ból. – Zuzu, mit csinálsz, beszélj! – kiáltotta János a telefonba.

– Siessetek! – hallatszott Zuzu ordító hangja. – Hagyjanak 
békén, nem értik, hagyjaAAAAÁÁÁÁÁÁÁH…!

Megszakadt a vonal.
– Elkapták, gyerünk! – kiáltotta János, és már rohant is. 

A többiek utána. Sádi és Márkó le is hagyták hamarosan, Röfi 
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pedig inkább Alma Peti tempójához igazodott, hogy a bilifri-
zurás fiú se maradjon egyedül.

Sádi futott legelöl, óriási, laza ugrásokkal suhant először a 
Szőlő utcán, cikázott a kereszteződésnél az autók között, már 
a Viador utcán volt, látta a lezárt terület kapuját, nyitva állt. Az 
út szélén sötét autó várakozott, a hátsó ülésre éppen betusz-
koltak valakit. Sádi húsz méterre lehetett, ordítani szeretett 
volna, de tudta, hogy az lassítaná, csak befelé kiabált kétség-
beesetten, miközben még gyorsabbra vette a tempót. Még tíz 
méter. Az emberrablók már nyitották a többi ajtót, beugrottak. 
Csak néhány lépés választotta el tőlük Sádit, amikor az autó 
motorja felbőgött, aztán a kerekek kaparva forogni kezdtek. 
Egy C5-ös Citroen szedán volt, éppen lendületet vett, amikor 
Sádi majdnem két méterről ugrott egy hatalmasat, és az autó 
csomagtartóján landolt. Az orra ostorszerűen a hátsó szélvé-
dőjéhez csapódott, hallotta, ahogy reccsen. Még megkapasz-
kodott, de a szeme telefutott könnyel, a vére is ömleni kez-
dett, úgyhogy amikor a C5-ös menet közben a padkáról az útra 
fordult, Sádi legurult oldalra, nem tudta magát megtartani. Az 
autó nagyobb sebességre kapcsolt, de alig később, a kereszte-
ződésnél már csikorgósan fékezett is, majd a Pacsirtamező ut-
cán észak felé fordult, és eltűnt a házak mögött.

Sádi az út mellett feküdt, amikor a többiek odaértek. Meg-
ütötte a vállát is, de más, további sérülése nem lett. Az orrából 
ömlött a vér. Fájdalmasan, orrhangon káromkodott. A hátára 
fordult, befogta az orrát, akkor még hangosabban felordított. 
Így feküdt egy ideig, de az orrhangú káromkodást nem hagyta 
abba. Ebből tudták a többiek, hogy olyan nagy baja nem lehet. 
Folyt le a vér Sádi torkába, ezért időnként oldalra fordította a 
fejét, és utálkozva kiköpte.

Alma Peti remegett. Röfi idegesen kapkodta a fejét jobb-
ra-balra, hogy vannak-e még támadók a sötétben, és közben 
azt motyogta, hogy „Mondtam…! Mondtam…!” János fel-alá 
lépkedett, és a levegőben csapkodott, Márkó pedig tehetetlen-
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ségében magasra emelte a kazettát, és teljes erőből hozzávágta 
az aszfalthoz.

– A rohadt anyátokat! – ordította.
Eltelt néhány perc, mire a sokkból kezdtek magukhoz térni. 

Sádi felült. Még mindig fogta az orrát, de már egyre ritkábban 
kellett köpnie.

– Itt a vége! Hívjuk a rendőröket! – mondta orrhangon.
Jánosra néztek. Ő bólogatott, nézte közben a földet, ő is 

nyugodtabb volt már. Megakadt a szeme az eldeformálódott 
kazettán. A becsapódástól kinyílt a fedele, félig le is szakadt, a 
tartalma pedig, egy újabb tekercs, az út szélén hevert.

János szótlanul odalépett, szétbontotta, majd átnyújtotta 
Márkónak. Elkérte Sáditól a lámpát, azzal világított a szövegre. 
Márkó az idegességtől még mindig lihegett, folyton elfogyott a 
levegője felolvasás közben.

– Az enyészetből visszatér… az eleje ennek is ugyanaz. Néz-
zük, honnan más… Itt kezdődik. A harmadik út elvezet Sicambri-
ába. A titkot megkapja az óm jelű, a visszatérés kezdetét veszi. Ott 
rendelt otthont a nagy király Ordosz bölcsességének, ahol a Kelen–
Mátyás vonal a városok forrását átszeli. És Sicambriában megtisz-
tul a hagyomány. Az érdemes betöltekezik, az érdemtelen elpusztul.

Sádi szólalt meg, de a belealvadt vértől még mindig orrhan-
gon beszélt.

– A tököm tele van ezekkel a feladványokkal. Hívjuk a zsa-
rukat!

Mindannyian morogtak, mindannyian egyetértettek Sádi-
val. János is. De ő érezte, hogy ez így mégse jó teljesen.

– És attól jobb lesz? – kérdezte bizonytalanul.
– Mi az, hogy jobb? A rendőröknek fegyverük van, csapata-

ik. Remélem, agyonlövik ezeket a suttyókat!
János egyre határozottabban rázta a fejét.
– Oké, telefonálunk. De akkor mi történik? Kijönnek, mi 

bemegyünk velük a kapitányságra. Mire elmagyarázzuk ne-
kik, mi ez az egész, az másfél óra. Mire rájönnek, hová vitték 
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Zuzut, az mennyi? Mikorra érnek oda? Holnap reggelre? Vagy 
addigra csak egy jelentés készül? És mi lesz közben Zuzuval? 
Telenyomják ketaminnal? Megerőszakolják? Hiába van fegy-
verük, ha fogalmuk sincs, hová kell lőni.

Ezzel Sádi se tudott vitatkozni. Csak szipogott, hogy nor-
málisabban kapjon levegőt. Óvatosan megtapogatta az orrát.

– Basszus, ez rendesen eltört! És rohadtul fáj. Nem ferde?
– Fel van dagadva, mint egy lopótök, nem tud ferde lenni – 

válaszolta Röfi. – Ne piszkáld, attól csak rosszabb lesz!
– Ha egyszer a kezeim közé kapom ezeket… – fenyegetőzött 

Sádi motyogva. – O-Szenszej szomorú lesz, az kurvaélet!
János az állát simogatva töprengett.
– Kombó megoldást javaslok. Találjuk ki, mit jelent a szö-

veg, aztán hívjuk a rendőröket. És megyünk Zuzu után, nem 
valami irodába.

Röfi, aki közben a térképet bogarászta a képernyőn, most 
felnézett.

– A Kelen–Mátyás vonal, az biztos, hogy Gellért-hegy és 
Visegrád. Kelen egyenlő Gellért-hegy, Mátyásról meg, ha hely, 
akkor a visegrádi palota az első, ami beugrik, az volt az ő vára. 
A Duna-kanyarban. Csakhogy ez a vonal kábé ötven kilométer.

János szólt Márkónak, hogy azt a vonalas részt olvassa fel 
újra.

– …ahol a Kelen–Mátyás vonal a városok forrását átszeli. Szó-
val, valami pataknak az indulópontja kell.

– Anyahita a víz és az erő – mondta orrhangon Sádi. – Ez 
benne volt az elsőben is.

– A városok forrását – ismételte János. – Egy olyan patak 
kell, ami több várost is ellátott vízzel?

Röfi a fejét vakarta, valahogy nem tetszett neki a válasz, de 
jobbat nem tudott. Berajzolt egy vonalat a térképre a Visegrá-
di várhegy és a Gellért-hegy közé, majd ránagyított annyira a 
térképre, hogy látszódjanak a patakok, és elindult a vonalon 
Visegrádtól dél felé.
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– Az Apát-kúti-patak átmegy a vonalon, ő… Pilisszentlászló-
tól északra, fent a hegyekben. Nézzük csak… hát, ez Visegrád-
nál folyik bele a Dunába, nem is érint más települést. Lássuk, 
mi van még…! A Bükkös-patak szintén keresztezi a vonalat. 
Ez… Pilisszentkereszt fölött ered, és… Szentendrénél folyik a 
Dunába, ez se jó, tovább… A Kovács-patak Pilisszentkeresztnél 
ered, keresztülfolyik Csobánkán… és Pomázon… és Szentendre 
déli határánál ömlik a Dunába. Na, ez már ígéretesebb. Pomáz 
külterületén metszi a vonalat.

– Csssssz… ezek inkább falvak most is – elégedetlenkedett 
János. – Meg Szentendre is csak az utóbbi időben terjeszke-
dett a patakig, magának a történelmi városnak a határa sokkal 
északabbra van. Szerintem nem ez lesz, menjünk tovább!

– Jó – sóhajtotta Röfi. – A következő a Barát-patak. Ez… 
Budakalásztól nyugatra ered, és… és bele is folyik a Dunába 
rögtön. Aztán… Aranyhegyi-patak. Hű, ez messzebbről jön. Pi-
lisvörösvárnál ered, és… és át is folyik rajta, és… itt, Aquincum-
nál ömlik a Dunába. Pont az óbudai temetőnél metszi a vona-
lat. Ez se rossz. Temető, Aquincum… és két települést érint. 
De nézzük, mi van még… hát, igazából semmi. Ugye, Budánál 
vége a hegyeknek, a pataknak úgy nehéz… Nincs több. Tehát 
az Aranyhegyi-patakra szavazunk?

– Pilisvörösvár és Aquincum… – motyogta János. – Ez a vá-
rosok forrása? Ami átfolyik egy falun meg Aquincum szélén? 
Ide például biztos nem onnan hozták a vizet, hanem a Duná-
ból. Hm… mi legyen?

Tanácstalanok voltak, hallgattak. János egyszer csak Alma 
Petihez fordult.

– Te mint mondasz az Aranyhegyi-patakra, Alma Peti?
A fiú törökülésben ült az út mellett, előre-hátra billegett, né-

zett bele a sötétségbe. Meg se hallotta, hogy János szól hozzá.
– Alma Peti…! – mondta újra János. – Hahó…! Eh, ebből 

nem lesz semmi. Nézzük végig újra!

epic_bel.indd   294 2022. 01. 19.   14:32



295

Röfi megrántotta a vállát, és elkezdte húzni a térképet, most 
délről észak felé.

– Aranyhegyi-patak…
– Várj! – szólt közbe János. – Váltsd át műholdas fotóra, 

most úgy nézzük, ne a rajzolt térképpel!
Röfi átnyomta Earth-re.
– Szóval, az Aranyhegyi-patak… innen ide folyik… aztán a 

Barát-patak… ez ilyen rövid, Budakalásznál ered, és folyik ke-
letre, bele a Dunába azonnal… a következő…

– Az a fehér folt micsoda? – kérdezte Márkó.
A képernyő szélére mutatott, ahol a zöld erdőséget egy hegy 

tetején megtörte valami.
– Fogalmam sincs – rántotta meg a vállát Röfi.
Közelebb húzta a fehér foltot, és a képernyőn egy felirat je-

lent meg: Mészkőbánya, Budakalász.
– Ez itt már a Pilis – mutatott Röfi a képernyőn látható 

hatalmas mélyedés körül a hegyekre. – Kevélyeknek hívják a 
Pilisnek ezt a részét. Nem tudtam, hogy itt is van bánya. A Du-
nához közelebb, Ürömnél van a forrásvízi kőbánya, az is Buda-
kalász. Apukámmal voltam kint egyszer, ma is van egy meleg 
vizű tó a közepén. Amikor az első század végén Aquincumba 
telepítették a IX. római légiót, hogy védje a határokat, abból 
a bányából hozták a köveket a város felépítéséhez. Ezeket is 
– mutatott a fejével a sötétbe burkolózó romok felé. – Megmu-
tatom, nem sokkal keletebbre van.

És Röfi a mutatóujjával már húzta is volna arrébb a térképet, 
de János olyan hangon szólt közbe, mint akit megbabonáztak.

– El ne vidd!
– Micsoda?! – kérdezte Röfi.
– Nehogy eltekerd! – ismételte János. – Nem látod?
– Mit?
– Itt a vonal, amit te húztál – mutatott János a kőbánya leg-

alább fél kilométer széles gödrének a nyugati szélére. – A vá-
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rosok forrása nem egy patak, ami keresztülfolyik a települé-
seken. A városok forrása a kő, amiből a házakat építették. És 
ezt nézd meg! – János a nagy gödör melletti cserjés területet 
rajzolta körbe az ujjával.

– Mi az? – kérdezte Röfi.
– Romok – bólintott Márkó. – Itt… és itt… ez egy városfal. 

Körbeveszi ezt a részt. Csak homályosabb, mint amit az aquin-
cumi romoknál láttunk, mert ezek a falak itt már alig látszanak 
ki a földből. – Márkó is mutogatott a képen.

Mind a négyen a tablet fölé hajoltak, és nézték a bánya mel-
letti városrom műholdképét. Egyszer csak beúszott közéjük 
Alma Peti feje is.

– Oda kell mennünk! – mondta.
– Ott van Sicambria – magyarázta neki János.
– Sicambria – bólintott Alma Peti. – Oda kell mennünk. 

Most!
Aztán János kiszállt a körből, a telefonért nyúlt.
– Budakalász négy-öt kilométerre van ide – mondta –, a 

hegy sem több tíznél. Szólok a rendőröknek.
Alma Peti megfogta János kezét, amiben az Iridiumot tar-

totta.
– Nekünk kell odamennünk – suttogta Alma Peti.
– Nyugi, mi megyünk – bólintott János. – Csak hívunk erő-

sítést is.
János már tárcsázta a rendőrség központi számát, amikor 

Sádi megszólalt.
– Várj!
Sádi bámult bele a sűrű sötétbe a Szőlő utca felé. Lassan fel-

állt, de a szemét közben nem vette le arról a valamiről, amit 
nézett.

– Te is mondtad, hogy hívjunk rendőröket – értetlenkedett 
János.

– Csak várj egy kicsit – intett Sádi, és közben végig arra az 
egy pontra nézett a sötétben. Elindult a Szőlő utca felé az amfi-
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teátrum melletti úton. Lassan mozgott, és minél közelebb ért a 
céljához, annál biztosabb volt benne, hogy jól látja, amit lát. Az 
út mindkét szélén kocsik parkoltak. Sádi azt vette észre, hogy 
az egyik autóba, egy világos Volkswagen Touranba az alacsony, 
szemüveges, borostás férfi éppen besegíti az iskolatáskás kis-
lányát. Az apa kinyitotta a hátsó ajtót, majd levette a táskát a 
kislányról. A gyerek beszállt, az apa pedig a táskával behajolt a 
kocsiba – biztosan az ülés előtti lábtérben igazította el a cso-
magot. Éppen végzett ezzel, állt fel, és csukta volna be az ajtót, 
amikor meglepődve látta, hogy Sádi ott áll előtte.

– Jó estét, nyomozó úr! – mondta a fiú orrhangon.
A rendőr, aki kihallgatta korábban, nem azonnal válaszolt. 

Végignézett Sádin. A sötétben is feltűnt neki a fiú óriásira da-
gadt orra.

– Verekedett? – kérdezte a rendőr, és közben finoman be-
csukta a kocsi ajtaját.

– Szükségünk lenne egy kis segítségre!
– Azt látom.
– És most azonnal – mondta Sádi. – Elvitték az egyik tár-

sunkat.
A rendőr felhúzta a szemöldökét.
– Elrabolták?
– Nem magától ment – bólintott Sádi.
A rendőr végigsimított a tarkóján. Farmernadrág volt rajta, 

bőrdzseki, magas nyakú pulóver, és a kocsiban ült az alsó tago-
zatos kislánya. Látszott, hogy most nagyon nincs szolgálatban.

– Az a baj, hogy nem nagyon van most időnk – mondta 
Sádi. – Zuzut elvitték, és nem akarjuk, hogy olyan állapotban 
kerüljön elő, mint Magilla. Mármint, az a Jenő, emlékszik.

– Tudják, hová vitték? – kérdezte a rendőr.
– Tudjuk. A budakalászi kőbányához. Kábé tíz kilométer in-

nen.
A rendőr bólintott.
– Ismerem.
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– Segít nekünk…?
Ekkor elhallgatott a nyomozó, csak figyelte Sádit.
– Adunk bizonyítékot az iskola ellen – mondta a fiú. – Segít-

sen nekünk, és lesz bizonyíték.
– Mit csinál az iskola?
– Lop. Például ókori műkincseket. Valószínűleg mást is.
A rendőr hunyorgott kicsit, aztán bólintott.
– Hazaviszem Annácskát, aztán visszajövök magukért.
De Sádi ingatta fejét.
– Nem lehet. Kifutunk az időből. Zuzu veszélyben van. Ma-

gillát is telenyomták ketaminnal.
– És oda vigyem a nyolcéves gyereket? A veszélybe?
– Csak a közelbe – mondta Sádi. – Felvisz bennünket a 

hegyre, leáll az út szélén, mi meg elmegyünk a bánya másik 
oldalához. Oda vitték Zuzut. Maga hívhatja közben a kollégáit.

Most a rendőr rázta a fejét.
– Nem, dehogy! Nem engedhetem magukat emberrablók 

közé, ez kizárt. Majd a Terrorelhárító Központ lerendezi őket. 
Felviszem magukat, mutatják az utat. De a kommandósokra 
hagyjuk az akciót.

Sádi nemet intett.
– Muszáj nekünk odamennünk. Másképp nem lesz vége. 

Nekünk kell.
– Miért kellene bűnözők közé menniük? – kérdezte a ren-

dőr.
– Mert Alma Peti azt mondta.
– Mert Alma Peti azt mondta… – ismételte a rendőr.
– Igen.
– Ahan… és… ki az az Alma Peti?
– Alma Peti… ő Alma Peti. Majd mindjárt meglátja.
A rendőr megint elhallgatott.
– Indulnunk kéne… – mondta Sádi, és a rendőr látta a fiú 

tekintetében a könyörgést.
– Hányan vannak?
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– Öten.
A rendőr a fejével intett, hogy jöjjenek, Sádi pedig visszasza-

ladt a többiekért, szólt nekik, hogy azt a rendőrt látta meg, aki 
kihallgatta a RUDIban, és elviszi őket. A Touranban mindany-
nyian elfértek, Röfit beültették előre, hogy navigáljon az iPad-
del.

– Richter Barnabás – nyújtotta át a kezét Röfi a rendőrnek a 
sebváltó fölött. – De mindenki csak Röfinek hív.

– Zelnik Ádám – mondta a rendőr.
Kezet fogtak.
Aztán suhant mellettük a külváros, ahogy száguldottak a 

Szentendrei úton észak felé. Sádi látta a hármashatár-hegyi 
házsorok vibráló fényeit, amit a RUDI elől is nézegettek már, 
és a Kaszásdűlő kis templomát, a Rómaifürdő sötét ligetét, 
az aquincumi múzeum komor romjait. Amikor az Omszki-tó 
előtt Zelnik Budakalász felé fordult, Röfi szólt neki, hogy majd 
a Damjanich utcán menjenek felfelé. Néhány perc alatt maguk 
mögött hagyták Budakalászt is, és a város fölötti országútról 
letértek a bányához vezető földútra. 

– Kétszáz méter múlva útelágazás. Ott álljunk meg! – 
mondta Röfi. A térképet nézte közben, az iPad zöld fénye bele-
világított az arcába.

Megérkeztek addig a pontig, ameddig lehet egyáltalán au-
tóval menni. Balra tőlük a Pilis vonulatai emelkedtek, fények 
nélkül, beleveszve az őszi estébe, jobbra, lent a völgyben a kivi-
lágított Budakalász készülődött az éjszakára. Ahol megálltak, 
az út kétfelé ágazott. Ha egyenesen hajtanak tovább, hama-
rosan a kőbánya parkolójába érnek, ha jobbra letérnek, akkor 
a szőlőhegyi présházak között visszajutnak a városba. De ők 
felfelé akartak menni. A hegyre. Nem a kőbányában, hanem 
mellette, a kerítésen kívül.

– A bányagödör túlsó végénél leszünk – szólt előre Sádi a 
rendőrnek. – Hívja ki a kollégáit, de adjanak nekünk harminc 
percet.
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A rendőr nem hátrafordult, hanem a visszapillantó tükör-
ben kereste meg Sádi arcát.

– Mi van ott fent? – kérdezte.
– Attila városa – válaszolta Sádi. – Romok.
– És mi kell az emberrablóknak?
– A hun király aranya. Egy vallásos leletegyüttes. Aranyla-

pok, szent szövegekkel.
– Az iskola rabolta el a társukat?
– Nem. Az iskola azt akarta, hogy hozzuk el a kincset azok 

elől, akik azt hirdetik magukról, hogy ők őrzik.
A rendőr grimaszolt.
– Harminc percet kérünk – ismételte Sádi.
– Melyikük Alma Peti?
A többiek a középen gubbasztó, dzsekije sarkát csavargató, 

bilifrizurás fiúra mutattak. Egy ideig figyelte a rendőr a fel sem 
néző Alma Petit, aztán rosszallóan sóhajtott.

– Na, siessenek! – mondta.
Röfi a kezébe nyomta a tabletet, és a képernyőn rábökött 

egy pontra.
– Itt leszünk.
A rendőr intett, hogy érti, ők pedig kiugrottak a kocsiból, és 

a kereszteződéstől induló szűk ösvényen sietve megindultak 
felfelé. János elővette a telefonját, és gyorsan bepötyögtetett 
egy SMS-t: „Zuzut elrabolták. A budakalászi kőbányában va-
gyunk. Jött velünk egy rendőr.” Gondolkodott, hogy írjon-e 
még valamit, végül még hozzáírt egy szót: „Félünk.” Elküldte 
az üzenetet, majd kikapcsolta a telefont.

A hegy teteje felől metsző szél csapott az arcukba. Ahogy 
egyre feljebb jutottak, a szemük lassan hozzászokott a sötét-
hez, a felhők mögül időnként a hold fénye is előbukkant, és 
már látták az ösvény mellett jobbról a bánya kerítését, a másik 
oldalon a lejtős legelőt, és látták azt is, hogy előttük nem mesz-
sze egy cserjés-fás liget kezdődik.

– Ezt megkerüljük jobbról – mondta Röfi.
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Amikor a liget mellé értek, a távolban villódzó fényeket és a 
fényben kavargó füstöt vettek észre. Megálltak egy percre.

– Jó helyen járunk – bólintott János. – Beszéljük meg, mi 
legyen!

– Szétverem őket! – morogta Sádi.
– Én meg segítek! – kontrázott Márkó.
De Röfi leintette őket.
– Ezek egy kiválasztottat várnak. Csak Zuzu számít! Ki kell 

találni, hogy mit akarnak, aztán húzni az időt, amíg ideérnek 
a rendőrök.

– Alma Peti…? – kérdezte János.
A bilifrizurás fiú is a villódzó fényeket nézte.
– Rossz emberek – mondta.
– Erre most inkább nem mondok semmit – húzta el a száját 

János. – Na, gyerünk! És Röfinek igaza van: csak Zuzu számít, 
a többi másodlagos.

Továbbindultak, elhagyták a ligetet is. Ott az ösvény köz-
vetlenül a kőbánya kerítése mellett haladt. Sádi oda is ugrott, 
lenézett a hatalmas mélyedésbe.

– Apám, ez mekkora! – suttogta.
A bánya túlsó végénél egy magas bozótfal zárta el az utat, 

az ösvény sem vezetett tovább. A bozótos túloldaláról emberi 
hangokat és dobszót hallottak. Sádi előresietett, és megkereste 
az átjárót a sűrű fás-bokros bozótfalon.

– Vigyázzatok, mert nagyon lejt! – szólt hátra, aztán elin-
dult, a többiek pedig utána.

És egy perc múlva ott voltak. A bozótfalon túl egy köves 
lapály terült el. Jobbra tőlük látszott a bányagödör pereme, 
de a lapály legalább öt méterrel a perem alá süllyedt. Maga a 
bozót egy régi kő- és földfal tetején nőhetett. Amikor kiléptek 
belőle, még lejjebb kellett ereszkedniük sziklákon, szögletes-
re faragott köveken. Odalent két tűz égett. Szemben előttük 
egy nagy, fagerendákból rakott máglya, a szél őrülten kavarta 
az izzó pernyét, a lángnyelvek négy-öt méterre is felcsaptak 
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belőle. Balra tőlük, a fal tövében egy kisebb tűz égett, inkább 
csak füstölt. Egy ferdén a földbe ásott oszlop állt mellette. Az 
oszlophoz kötözve lógott bele a füstbe Zuzu. Eszméletlen volt, 
lehanyatlott a feje, a nyitott szájából csorgott a nyál, ami az-
tán lent sisteregve elpárolgott. Látszott a tűz melletti köves 
részen, hogy Zuzu korábban hányt is.

A nagy tűz körül tizenöt-húsz férfi ugrált és énekelt. Vala-
mi ismeretlen nyelven. Egy kivételével fémpántos bőrruhákat 
viseltek, a fejükön prémes kucsmák, a hátukon íj, a kezükben 
lándzsát szorongattak, némelyikük hadonászott vele. Az az 
egy, amelyik nem, ő állt a legközelebb a tűzhöz. Félmeztelen 
volt, de nem úgy látszott, mintha fázna. A testét tetoválások 
borították, a feje tetején egy medve kiszáradt koponyáját hord-
ta, a prém mélyen hátralógott. Sötét bőrű, sötét hajú, alacsony 
férfi volt, a szeme csillogott, miközben hangosan énekelt, ug-
rált, és a kezében tartott dobot ütötte furcsa, idegen ritmus-
ban.

Amikor Sádiék kiléptek a bozótból, és a félmeztelen maska-
rás meglátta őket, egy pillanatra megállt, abbahagyta a dobo-
lást is, a táncot is. Aztán újra elkezdte, kicsit más ritmusban, 
de ugrált, óbégatott széles, fogatlan vigyorral. Mögötte a töb-
biek rázták a lándzsáikat.

– Ezek kegyetlenül be vannak tépve – súgta oda Röfi Sádi-
nak.

Márkó vette észre leghamarabb Zuzut, intett a többieknek, 
és már ugrott is a vörös lányhoz, a többiek utána, de alig léptek 
kettőt, a lándzsások rájuk rontottak. Ott hadonászott előttük 
mind, előretartott fegyverrel, a lándzsák hegye néhány centire 
imbolygott a fiúk nyakától. A férfiak morogtak, kiabáltak. Na-
gyon zavaros volt a tekintetük.

Zuzut nézték, aztán a hordát, megint Zuzut.
– Megégették? – kiáltotta Röfi kétségbeesetten.
De Zuzunak a ruhája sem volt megpörkölődve. Viszont a 

feje belelógott a messziről is csípős szagú füstbe.
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– Látod, hogy nem égett meg – próbálta Sádi túlkiabálni a 
vadakat. – De meg fog fulladni, ha nem vesszük le onnan.

Márkó lépett még egyet, de akkor a legközelebb álló lán-
dzsás megszúrta az arcát. Éppen csak karcolta a bőrt a fegyver 
hegye, de Márkó ordítva hátraugrott, és odakapott a szúrás 
helyéhez.

– Töröld szájba anyádat! – kiabálta. Az ujjai között szivár-
gott a vér.

A lándzsások csoportja szétnyílt, és a félmeztelen vigyorgó 
közeledett. Egész közel ment hozzájuk. Mindannyiukat vé-
gigmérte az eszelős tekintetével. Hangosan felröhögött. Erre 
a többiek is röhögni kezdtek. A férfi megrezegtette a dobját, 
majd beszélni kezdett. Dallamosan, folyékonyan magyarázott 
valamit, néha a kezével mutogatott az égre, a falra mögöttük, 
és a bánya irányába. Hosszan beszélt, és közben jókedvűen vi-
gyorgott. Egy szót se lehetett belőle érteni.

Amikor elhallgatott, csend lett, csak a tűz ropogását hal-
lották.

Márkó előrébb lépett, még mindig az arcát tapogatta.
– Muj langhalajti? – kérdezte mérgesen. Képes volt beszél-

ni a sámán nyelvén, bár azt ő sem tudta, hogy ez a hanti egy 
változata.

A félmeztelen megint elkezdett magyarázni, mondta, 
mondta, mutogatott. János észrevette, hogy pontosan ugyan-
azt ismétli, mint az előbb.

– Al ketmati mungew! Muj langhalajti mung eltajew? – is-
mételte Márkó is.

Erre a sámán nagyon ideges lett, rikoltozni, ugrálni kezdett. 
Forgott a szeme, a karjaival hadonászott fenyegetően.

– Mi a fenét akar? – kérdezte János Márkótól.
– Én is pont azt kérdeztem. De csak hablatyol összevissza, 

nem lehet érteni. Biztos tele van nyomva látnokzsályával.
A lándzsások is idegesebbek lettek, még közelebb jöttek, 

bökdöstek előre a fegyvereikkel.
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– Menjetek már a francba! – ordította nekik. Aztán a töb-
biekhez fordult. – Ezek biztos tudnak magyarul, csak a főma-
jom idegen. Szerintem asztalosok meg könyvelők. Csak unat-
koznak, és ilyen baromságokban élik ki magukat.

Hirtelen valami furcsa zajt hallottak oldalról. Zuzu magá-
hoz tért, kinyitotta a szemét, hangosan nyögött. Aztán egyszer 
csak öklendezni kezdett, majd hányni. Végül megint elájult, le-
bicsaklott a feje.

– Csináljunk már valamit, mielőtt meghal! – kiáltotta két-
ségbeesetten Röfi.

– Igen, de mit? – kiabált vissza János.
Nagyon hangosan kellett kiejteniük minden szót, mert a 

sámán is tovább acsarkodott, meg a lándzsások is zajongtak.
Aztán hátulról, az árnyékból előlépett Alma Peti. Nem szólt, 

nem is nézett fel. Ment előre, nem foglalkozott a lándzsákkal. 
Mégse szúrták meg. Ahogy meglátták, elcsendesedtek, hát-
rébb húzódtak. Alma Peti a sámán elé lépett, felemelte rá a te-
kintetét, majd megsimogatta a férfi arcát.

És a sámán most Alma Petinek kezdett magyarázni. Lassab-
ban, mélyebb hangon beszélt, nem is vigyorgott egyáltalán, 
beszéd közben a bánya felé mutogatott.

Márkó nagyon figyelt, és amikor a félmeztelen befejezte, in-
tett a többieknek, hogy ezt értette.

– Ott van valami kő – mutatott Márkó a sötétbe, a bánya 
irányába. – Ki kell szedni, ami mögötte van.

Mindannyian elindultak arrafelé, vitték magukkal Alma Pe-
tit is. A lándzsások nem bántották őket, csak mentek utánuk. 
A sámán a tűznél maradt, bámulta a lobogó, az ég felé törő 
lángnyelveket.

Botladoztak a mindenfelé szétszóródott köveken, sziklada-
rabokon, úgy jutottak el a falhoz. A fal teteje a bányagödör 
pereme volt, a másik oldalon kezdődött a hatalmas mélyedés. 
Ott, ahol álltak, a fal tövében a természetes kőzetbe egy nagy 
szikladarab ékelődött. Látszott rajta, hogy nemcsak odagurult 
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valahonnan, hanem direkt odahozták. Teljesen másfélének 
tűnt, mint a környező sziklák: sötétebb színű, tömöttebb volt. 
Legalább három méter magas és két méter széles lehetett az a 
része, ami kiállt a falból.

Megálltak a szikla előtt, Sádi és Márkó rögtön tapogatni 
kezdték. János az oldalát nézte, hogy mennyire van beékelőd-
ve. Alma Peti leguggolt, és a két tenyerét rátette a szikla aljára. 
Mintha simogatná.

– Minimum öt-hat tonna – mondta Márkó.
– Robbantani lehetne, legfeljebb – bólogatott Sádi.
Megfordultak, de a lándzsások hadonászni kezdtek a fegy-

verekkel, hogy igyekezzenek.
Visszafordultak a szikla felé, néztek fel a falra, jobbra, balra, 

tanácstalanul. 
– Nem lehet! – ordította Márkó a lándzsásoknak. – Nem le-

het, értitek, bazmeg?! Nem lehet!
Alma Peti felemelte a fejét.
– Dorombol – mondta halkan. Mosolygott.
Röfi leguggolt mellé. Ő is odatette a kezét a sziklára.
– Basszus, ez tényleg remeg!
– Dorombol – ismételte Alma Peti.
János és Sádi is megtapogatta a sziklát.
– Megy a metró a mélyben, vagy mi a frász? – kérdezte Sádi 

döbbenten.
János gondolkodott egy darabig, ő is érezte, ahogy folyama-

tosan, finoman remeg a kő.
– Itt nem jár metró – mondta aztán. – Hanem folyik a víz a 

kő mögött.
Majd hangosabban is elismételte.
– Víz folyik a kő mögött. Ez egy búvópatak. Bent a sziklában 

folyik. Ezzel a kővel elzárták az útját.
Röfi felugrott.
– Keressük meg, hol tört ki! – mondta. – Itt lezárták, vala-

hol a közelben ki kellett törnie.
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– Biztos, hogy nem arra – mutatott Márkó jobbra, a bozót 
felé. – Az nagyon magasan van.

– Igen, a másik irányba lejt – kiáltotta Sádi.
– Gyerünk! – intett János, és már rohantak is a fal mellett, 

egyre mélyebbre a lapályban. A bányaperem egyre magasabbra 
meredt fölöttük.

Tíz métert se tettek meg, amikor meghallották a csobogást. 
Ugyanannak a falnak a tövében, amibe feljebb a sziklát is be-
ágyazták, egy öblös mélyedésből bő vizű forrás fakadt. A mé-
lyedés körül négy-öt méteres kis tavacska alakult ki, a tó alsó 
szélén pedig a víz utat talált magának, és kacskaringósan foly-
dogált lefelé, tovább, bele a sötétbe.

A lándzsások ide nem jöttek utánuk, és Alma Peti is fent 
maradt. Röfi bekapcsolta a zseblámpáját, hogy pontosabban 
lássák a terepet. Körbepásztázta a tavacskát, a forrást és fölöt-
te a falat is. Aztán visszairányította a fényt a forrásra. Figyelte, 
ahogy a víz zubog ki a kőből.

– Jó nagy nyomása van – mondta. Mire kimondta, a többi-
eknek is ugyanaz jutott eszébe, mint neki.

– El kéne tömni! – kiáltotta Márkó.
– Hidraulika! – helyeselt Sádi.
János simogatta az állát.
– Ha ezt itt lezárjuk, a víz nyomása odafönt feszíteni fogja 

kifelé a másik követ. Segíthet kibillenteni – mondta.
Sádi is körbenézett, de nem látott semmit, ami ötletet adott 

volna, hogy mivel zárják el a forrást.
– Ehhez is robbantani kellene, az a baj – sóhajtotta.
Röfi is egyetértett.
– Egy farönkkel hiába dugaszoljuk be. Csak akkor segít, ha a 

fenti öt tonnánál nagyobb erővel nyomjuk vissza itt.
János felnézett a fal legtetejére, a perem felé.
– Oda világíts! – kiáltotta.
Röfi ledes lámpája azonnal megtalálta, amit lentről alig vet-

tek észre. A kőbánya gödrének szélén egy irgalmatlan méretű, 
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tojás alakú szikla állt. Támaszkodott a tompábbik végén, mö-
götte a bánya mélysége, előtt a fal lejtője, amelynek az aljában 
a forrás vize kitört a kőzetből. A keskeny földnyelven pedig, 
dacolva az őszi széllel, ott magasodott a kő.

Néhány másodpercig bámulták a sziklát, majd egymásra 
néztek.

– Ez legalább ötször akkora, mint a fenti – mondta Márkó.
– Viszont, ha le is tudjuk lökni, aligha fog pontosan úgy for-

dulni, hogy eltömje a repedést – tette hozzá János.
Röfi erre a fejét rázta.
– Nem is kell neki. Biztos, hogy itt fog megállni, mert ez a 

fal alja. Nem magát a lyukat kell eltömnie, hanem azt az üre-
get beomlasztania, amiben a víz idáig eljut. És ez beszakítja, 
az biztos!

Sádi már nem is mondott semmit, hanem rögtön elkezdett 
mászni fel a falon. Legalább hatméteres volt, de nem teljesen 
függőleges, és kiálló kődarabok, mélyedések tarkították a fe-
lületét, úgyhogy a fiúk könnyen felmásztak, még Röfinek sem 
okozott gondot.

Az elsőnek felérkező Sádi segített a többieknek felugrani a 
peremre a mászás végén. Egymás után nyújtotta a kezét, és 
lendítette fel a társait, majd, amikor már mind ott voltak, a 
perem másik szélére lépett, és lenézett a bánya mélyébe. Ma-
ximum két méter széles lehetett a sziklaperem. A bányagödör 
aljáig nem is lehetett lelátni. Sádi felmarkolt néhány kavicsot a 
földről, és bedobta a bányába. Hallgatta, mennyi idő után ko-
pognak odalent.

– Ide nem kell belecsúszni – mondta. – Lehet, hogy húsz 
méter is van.

– Igyekezzünk, mert Zuzu közben megfullad – sürgette 
őket Röfi.

A nagy szikla a bánya széléhez közelebb támaszkodott, egy 
ember is csak nehezen tudott mögé beállni. Előtte kényel-
mesebben elsétálhattak. Sádi beugrott a szűk helyre, figyelt, 
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nehogy hátravágódjon, a többiek pedig oldalról vetették vállu-
kat a kőnek, egy innen, kettő onnan. Sádi vezényelt, háromra 
meglökték, de nem történt semmi. Újra számolt Sádi, három-
ra megint nekifeszültek. Mintha egy kicsit moccant volna. 
Harmadszor is vezényelt Sádi, akkor még erősebben estek a 
sziklának, de az előzőnél nem jobban mozdult meg a kő. Arra 
esély sem volt, hogy így kibillentik az egyensúlyából. Még két-
szer próbálkoztak azért, aztán mind lihegve rogytak le a szikla 
 t övébe.

– Betámasztjuk egy nagy fadarabbal, hátulról – lehelte 
Sádi. Erőt gyűjtött még néhány másodpercig, majd felpattant, 
és pókügyességgel szinte leszaladt a falon. Odalent, a kis tó 
melletti lapály végében, ahol megint fás-cserjés terület kezdő-
dött, kidőlt, vastagabb fát keresett. Szinte semmit sem látott, 
jó néhány percbe beletelt, mire megfelelőt talált. Egy legalább 
háromméteres, harminc centinél vastagabb törzsű fát húzott a 
fal alá, ott ferdén nekitámasztotta a sziklának, majd páros láb-
bal ráugrott, hogy a felső, vékonyabb, lombkoronás rész letör-
jön. A fa még így is lehetett két méter hosszú. Akkor felkiáltott 
Márkónak, hogy jöjjön segíteni, mert ezt egyedül nem tudja 
felcibálni. Két oldalról megfogva, egyik kézzel kapaszkodva, a 
másikkal a terhet tartva, felváltva lépkedve húzták fel a perem-
re a fadarabot. Sádi beugrott a szikla mögé, és a tövében kere-
sett olyan helyet, ahová be tudják támasztani a feszítőt, aztán 
a többiek óvatosan, lassan benyújtották neki a csonkolt fatör-
zset, Sádi pedig a szikla és a perem közé, egy nagy hasadékba 
nyomta a fatörzs vastagabb végét. Azután vezényszóra megint 
mindannyian nekifeszültek a kőnek, hárman oldalról próbál-
ták meglökni, miközben Sádi a vékony peremrészen igyekezett 
előrefeszíteni a sziklát. Mintha kicsit jobban megmozdult vol-
na, de így sem billent át. Nekiugrottak újra és újra, Sádi már 
ugrált is a fán, de hiába.

Teljesen kifulladva tartottak pihenőt. A tehetetlenség és a 
kudarc érzése egyre jobban elhatalmasodott rajtuk, Röfi már a 
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sírással küzdött, erőlködve nyelte vissza. Kis idő múlva ő szó-
lalt meg.

– Ez egy kétkarú emelő – intett a szikla és a perem közötti 
részből kiálló fadarab felé. – Mozog ez a vacak, de nem elég az 
erőnk. Ha kétszer nagyobb az erőkar, négyszer nagyobb az erő. 
Messzebb kell nyomni a fát, és akkor lebillenti a terhet.

A többiek csak lassan fogták fel, mit magyaráz Röfi. Odanéz-
tek ők is a fára, a vége messze a bányagödör fölé nyúlt.

– Nem tudod beljebb nyomni, mert nincs alattad semmi – 
mondta Sádi.

Röfi megvonta a vállát. Márkó közben felállt, óvatosan be-
lépkedett a szikla mögé, megrugdosta kicsit a fadarabot, lené-
zett a mélybe.

János ingatta a fejét.
– Semmivel se vagyunk előrébb vele. Amikor a szikla meg-

indul, a fa, és aki rajta van, azonnal belefordul a bányagödörbe, 
és összetöri magát…

Egyszer csak Röfiből kitört a zokogás.
– A rohadt életbe, hogy nincs megoldás! Zuzu meg… A ro-

hadt kurva életbe!
Hullámokban tört fel belőle a nyálbuborékos kétségbeesés, 

sírt, zokogott hangosan, görcsösen, és a szemeit törölgette a 
szemüveg alatt. Sádi és János elkeseredve nézték a társukat, 
nem tudtak mit mondani, nem tudtak mit gondolni. Elfo-
gyott minden erejük, minden ötletük. Csak a zavar maradt a 
fe jükben.

Hallgattak. A hold hol előbukkant a felhők közül, hol vissza-
bújt mögéjük, és a szél most már annyira erősen fújt, hogy a 
lökéseket érezték a fülükben, olyan volt, mint amikor a vonat 
ablakán kihajolnak menet közben.

Márkó szólalt meg. A szikla mögött ült a betámasztott fada-
rab tövében.

– Na, ugorjunk neki! – mondta csendesen.
A többiek néztek rá, nem értették.
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– Csináljuk! – mondta Márkó. Lassan beszélt, halkan. – Ti 
megtoljátok… én kicsimpaszkodom oda a végére. – A mély-
ség fölé mutatott. – Hatvan kiló vagyok. Tehát ha háromszor 
messzebbről húzom, akkor azzal majdnem ötszáz kilót nye-
rünk. Annyi elég lesz.

János nemet intett.
– Na, gyertek! – szólt Márkó, most már határozottabban.
De egyik társa se mozdult meg.
– Nem kell ezt – válaszolt neki Sádi.
– De, kell! Tudjuk, hogy kell. Nincs más lehetőség.
– Ha oda lezuhansz, meghalsz. Nincs értelme egyiket a má-

sikkal kiváltani.
Márkó felállt, a cipője orrával rugdosta le a kavicsokat a gö-

dör pereméről. Aztán lehajolt, átölelte a fát, és a következő má-
sodpercben már a gödör fölött lógott.

– Márkó, az anyád úristenit! Mit csinálsz!? – ordította Sádi.
Talpra ugrottak, kiabált János is, Röfi is.
– Igyekezzetek már! – nyögte Márkó, miközben egyre mesz-

szebbre és messzebbre kapaszkodott, és nézte, hogy egyáltalán 
meddig tart a fadarab.

Odaugrottak a szikla mellé.
– Gyere vissza azonnal! – üvöltötte Sádi.
De Márkó csak rakosgatta a kezeit kijjebb és kijjebb.
János nem ordított tovább, a többieket is leintette.
– Márkó, nézz rám! – mondta.
A reklámfiú akkor megállt. Felemelte rájuk a tekintetét.
– Miért csinálod? – kérdezte János magára erőltetett nyu-

galommal.
Márkó himbálózott a bányagödör felett. Lengette, lökdöste 

a szél. János szemébe nézett.
– Mert így döntöttem. Mentsétek meg Zuzut!
Pár másodpercig még mozdulatlanok maradtak, aztán Már-

kó folytatta a kapaszkodást kifelé.
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– Igyekezzetek! Most én vezényelek. Amikor háromig érek, 
akkor felrántom magam. Ti meg lökjétek!

Nem volt mit tenni. Sádi, János és Röfi nekidőltek a szik-
lának.

– Teljes erőből! – kiabálta Márkó nyögve.
Tolták, támasztották, feszítették két kézzel, vállal.
– Egy… kettő… három!
A fadarab hatalmasat rándult. Sádi érezte a vállával, ahogy 

megindul a kőtömb, a fadarab recsegett közben, a szikla kavi-
csokat morzsolt szét dőlés közben. Először csak nagyon las-
san mozgott, aztán, amikor átbillent az egyensúlyi pontján, 
meglódult. A fadarab süvítve pattant ki a résből, és a másik 
végén függeszkedő Márkóval a mélybe zuhant. Akkora robajjal 
dörgött le a szikla a falon, hogy hátulról semmit nem hallot-
tak már. A fal alja előtt a kőtömb még bukfencezett egyet, és 
a hegyesebbik végével beleállt a forrásba meg az alatta felgyűlt 
tóba.

Két másodperc múlva csend volt. A fiúk látták a nagy követ 
lent, gyorsan hátrafordultak. A mélyből csak a sötét és a néma-
ság szivárgott fel.

– Istenem! – suttogta Röfi.
Álldogáltak még kicsit a peremen, aztán János mutatta, 

hogy indulniuk kell. Leereszkedtek a falon, visszamásztak a 
bozótfal fölötti részre, ahol a sötét kővel valakik lezárták a bú-
vópatak korábbi kitörési pontját. Nem beszéltek közben egy-
mással. Még Sádinak is folyamatosan törölgetnie kellett a sze-
mét, hogy lásson. Valami belefolyt, és hiába törölte ki, azonnal 
megtelt újra.

Alma Peti ott ült a kő tövében, ahol hagyták, dudorászott, a 
lándzsások pedig mögötte ültek, félkörben. Várakoztak.

A fiúk most már mindent úgy csináltak, mint a gép. Nem 
törődtek semmivel, nem éreztek semmit, csak végezték a dol-
gukat.
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Röfi odament Alma Petihez, kézen fogta, felsegítette, és né-
hány lépéssel hátrébb kísérte.

– Már nem dorombol – mondta Alma Peti a könnytől ma-
szatos arcú Röfinek.

– Nem dorombol, hanem morog – ismételte Alma Peti.
Röfi nyelt egy nagyot, aztán megsimogatta Alma Peti arcát.
– Mindjárt vége lesz – mondta kedvesen a bilifrizurás fiú-

nak. – Itt maradunk, hogy az a szikla ne üssön meg.
Sádi kitépte az egyik lándzsás kezéből a fegyvert. A férfi nem 

ellenkezett. János közben két kézzel végigtapogatta a sötét kő 
szélét, a szájában tartotta Röfi zseblámpáját. A kő bal oldalán, 
alul megtalálta, amit keresett. Intett Sádinak.

János odavilágított, és mindketten látták, hogy a szikla mel-
lett sötét, nedves folt terjed.

– Te fölülről ütöd, én oldalra állok, és a lándzsával csinálom 
– bólintott Sádi.

János hátrafordult Röfiékhez.
– Menjetek még egy kicsit távolabb! Valószínűleg nem fog 

az egész szikla kifordulni, hanem itt a szélén áttör. Amikor 
a túlnyomás megszűnik, ki tudjuk szedni, ami a kő mögötti 
üregben van.

Egyre erősebb morgást lehetett hallani a sziklafalból. János 
a sötét kő mellett, a folt fölötti részre ugrott, és egy hosszúkás, 
élesre tört kődarabbal elkezdte ütni, kaparni a morzsalékos, 
egyre jobban átázott mészkövet. János ugyanezt csinálta oldal-
ról, a lándzsa hegyével. Kaparták, ütötték, a sziklán re pe dések 
jelentek meg, a morgás közben már fenyegetően hangossá vált.

Egy perc múlva a sötét kő melletti széttöredezett sziklarész, 
mint pezsgősüvegből a dugó, egyszer csak kivágódott, és mesz-
szire, a bokrok közé repült. A nyomában pedig nem túl vastag, 
de hatalmas erejű, langyos vízsugár lövellt ki. A lándzsások fel-
ugráltak, menekültek, Röfi is hátrébb lökte magát rákjárásban. 
Alma Peti nem menekült. Az arcába csapott a víz, majdnem 
elsodorta, de nem menekült. Tartotta magát, aztán lassan fel-
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állt, és a már térdig érő, hömpölygő vízben elindult a sziklafal 
felé.

A forrás hamar elveszítette a nagy túlnyomást. Mire Alma 
Peti a sziklafalhoz ért, a vízsugár megszelídült, lehanyatlott, 
majd néhány másodperc múlva a fél méter átmérőjű lyuk alján 
békésen csobogott, mintha sohasem lett volna erősebb, mér-
gesebb.

Alma Peti letérdelt a lyuk előtt, előrehajolt, és benyúlt a 
repedésbe olyan mélyre, amennyire beért. Az arca ráfeküdt a 
sziklára.

Amikor kihúzta a kezét, egy kátrányos bőrtokot fogott. Fel-
állt, feljebb emelte a tárgyat. Csomózott bőrpánttal zárták le 
a tokot, úgy nézett ki, mint egy kis táska. Alma Peti lassan ki-
oldotta a csomót, kihajtotta a tok tetejét, és egy másfél arasz 
hosszú, nem túl széles aranytáblát húzott ki belőle. Alma Peti 
ránézett a táblára. Rovásjelek borították. A tokot a földre dob-
ta. Amikor megfordult, ott állt mögötte a sámán.

Sádi és János csak erre vártak. Elhajították a követ, a lán-
dzsát, és rohantak a kis tűzhöz. Közben hallották meg, hogy 
a bozótban már csörtetnek valakik, de azzal nem törődtek. 
Az oszlophoz kötve felakadt szemmel lógott Zuzu. A tűz sze-
rencsére kialudt, éppen csak füstölt, és a szél azt is messzebb 
sodorta. János a vörös hajú lány elé ugrott, átkarolta a testét, 
és megemelte, hogy ne feszüljön a kötelék, Sádi pedig hátul 
előbb kioldott két csomót, aztán a többit izomból eltépte. Már 
egyedül János tartotta Zuzut, a kötelek elengedték. Megvárta, 
hogy Sádi is segítsen, és a bozótfalhoz vezető lejtőre fektették. 
A fejét tették le a legóvatosabban, vigyázva, hogy ne koppan-
jon, majd János a dzsekije ujjával letörölte a lány szájáról az 
odaragadt nyálas hányadékdarabokat.

– Lélegzik – mondta Sádi. – Kicsit sápadt, de lélegzik.
Leültek mellé. Sádi a lány arca fölé hajolt, és elkezdte csip-

kedni a fülét, az orrát. Akkor Zuzu mélyről, erősen köhögni 
kezdett, és mire kifogyott a levegőből, a szemét is kinyitotta. 
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Fáradt, elgyötört, véreres volt mindkét szeme. De nyitva volt, 
eszméletén volt, és ennek a fiúk elmondhatatlanul örültek.

– Nem bírtam velük… – suttogta Zuzu.
A két fiú az örömtől sírva mosolygott.
– Csssss…! – mondta Sádi, és a mutatóujját a szája elé emel-

te. – Ne beszélj!
Abban a pillanatban a lejtő teljes hosszában sötét egyen-

ruhába öltözött, fegyveres emberek tucatjai törték át a bozó-
tot. Óriási kavarodás lett. A lándzsások ordibálva szaladtak 
mindenfelé, a fegyveresek meg utánuk. Voltak, akik azonnal 
a földre vetették magukat, a többieket menekülés közben, fi-
gyelmeztetés nélkül ütötték le a kezükben tartott fegyverek-
kel. Legalább ötven rendőr özönlötte el a lapályt, a homloku-
kon fejlámpa világított, a szájuk előtt mikrofon himbálózott. 
Nagyon gyorsan harcképtelenné tették a betépett csőcseléket.

A sámán nem szaladt el. De nem is feküdt a földre. Mire 
odaértek hozzá, már átvette Alma Petitől az aranytáblát. Ami-
kor megállt előtte az egyik egyenruhás, a sámán a táblával a 
kezében mosolygott bele a kommandós szemébe. Az végigné-
zett Alma Petin, nincs-e valami sérülése. Aztán a puskatussal 
belevágott a félmeztelen, tetovált varázsló arcába. A kis ember 
elterült a földön.

Két perc múlva minden nyugodt volt a lapályon, csak né-
hány nyögést lehetett hallani, meg a rádiók recsegő szignálja 
szűrődött ki a fülekbe dugott hangszórókból. És a fejlámpák 
éles fénypászmái cikáztak a sziklafalon is, a bozótoson is.

Aztán egyszer csak ott állt valaki Sádi, János és Zuzu előtt.
Nem a nyomozó.
Hanem Krämer.
Jánosnak elakadt a lélegzete, ahogy meglátta a volt osz-

tályfőnöküket. Sádinak nem. Gyűlt benne a gyanú, az indulat, 
ment fel a pumpa az égbe.

– Maga meg mit keres itt? – kérdezte fenyegetően.
Krämer végignézett a kiterített Zuzun.
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– Mindjárt hoznak neki oxigént – biccentett.
– Mit keres itt? – ismételte Sádi mély, morgó hangon.
Krämer Sádi szemébe nézett. Nem válaszolt.
A fiú talpra ugrott.
– Maguk tudták…? – kérdezte Sádi. Gombócot érzett a tor-

kában, és gyűlöletet szívében. – Maguk tudták…
Krämer szigorúan figyelte a fiút. A távolból egy közeledő he-

likopter zúgását lehetett hallani.
– Szóltunk az elején, hogy lesz egy küldetésük a félév folya-

mán – mondta tanárosan. Körbenézett. – Hellyel-közzel telje-
sítették…

Még egy másodpercbe telt, amíg Sádi felfogta a válasz valódi 
értelmét. És akkor robbant. Úgy ugrott Krämer torkának, mint 
egy fékevesztett vadállat. A tanár hátraesett. Mire a közelben 
álló két fegyveres leszedte róla Sádit, már kétszer az arcába 
ütött. A fiúnak habzott a szája. 

– A rohadt anyádat…! A rohadt anyádat, te szemét féreg! – 
ordította közben megállás nélkül ismételve.

A két rendőr lefogta Sádit, aki kapálózott, rúgkapált, próbált 
kiszabadulni, és szünet nélkül ordított.

Krämer az arccsontját tapogatva feltápászkodott. Visszalé-
pett a fiú elé, de úgy, hogy az ne tudja megrúgni.

– Mit hisztériázik itt, Sádinger? – szólt keményen. – Azt 
kapták, amire számíthattak. Erre vállalkoztak. Miért nem bír 
magával?

Sádiból kiszakadt a dühös sírás. Már nem kapálózott, csak 
zokogott.

– Azért, mert meghalt Márkó, te szemét gazember! – mond-
ta galuskás hangon. – Hogy rohadjatok meg…! Tizenöt éves 
volt, és meghalt a hülye játékotok miatt…! – Rázkódva, remeg-
ve sírt.

Krämer megigazította a gallérját. Elrepült fölöttük a heli-
kopter.

– Szedje össze magát, Sádinger!
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Sádiból egy idő után elfogyott a görcsös sírás. Már csak szi-
pogott, és kapkodva mély levegőket vett. A két, őt lefogó rend-
őr láthatóan egy szót sem értett az egészből. Sádi feje leha-
nyatlott, úgy sóhajtozott. Amikor újra felemelte, már nem volt 
benne düh, indulat. Valami mélyebb, ősibb érzés beszélt belőle. 
Krämer szemébe nézett.

– Jobb, ha nem hagyod, hogy elengedjenek! – mondta csen-
desen. – Addig élsz…!

A tanár még ott maradt néhány másodpercig, állta a fiú te-
kintetét, aztán, mint aki megunta, legyintett, és mutatta az 
egyenruhásoknak, hogy vigyázzanak rá. Ő pedig elfordult, in-
dult valamerre. De két lépés után meggondolta magát, vissza-
fordult. Nemcsak Sádihoz beszélt, hanem mindhármukhoz. 
Közben egy piros dzsekis férfi guggolt le Zuzu mellé, és átlát-
szó, műanyag oxigénmaszkot illesztett a lány arcára. Mutatta, 
hogy ettől mindjárt jobb lesz kicsit.

– Jól figyeljenek rám! – kezdte Krämer. – Az Eltitkolt Törté-
nelem Paál Zoltán látnok titkát őrizte. 1977-ben Paál egy láto-
másában megjelent, hogy hol rejtették el az Arvisurák arany-
lapjait. Ő leírta az útmutatást, amit, az utasításainak megfele-
lően szintén egy aranytáblára róttak a követői. És később el-
rejtették ide, Sicambriába, Attila városának romjai közé. Mert 
Paál megmondta, hogy majd el fog jönni valaki, aki érdemes 
arra, hogy megtalálja a szent iratokat. Valamelyikük érezhette, 
hogy ez mostanában lesz, mert az Ob folyó mellől hozattak 
egy öreg varázslót is, meg egy medvét is a nyáron. Megadtuk a 
B Team számára a kezdő információkat. És követtük minden lé-
pésüket. Ennyi történt, semmi más. Azért képezzük magukat, 
hogy ilyen feladatokat el tudjanak végezni. Szóval, ne hiszté-
riázzanak! Örüljenek neki, hogy sikeresek voltak! Egyedül ott 
hibáztak, hogy szikla alól elég lett volna kiütni a tartókövet. De 
Friedmayert már mentik. Nem halt meg. Ezeket a bolondokat 
meg – intett Krämer a közben egy kupacba gyűjtött lándzsások 
felé – majd előállítják kábítószerrel való visszaélés miatt. Meg 
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Tarda fogva tartásáért, és a Turczi Jenő ellen elkövetett testi 
sértésért. Nem okoznak több gondot. Maguk pedig beülnek az 
iskolapadba, örülnek, hogy sikerült ez a vizsgájuk is, és szor-
galmasan tanulnak tovább. A táblán lévő szöveget megkapják. 
Folytathatják a munkát vele.

A fiatalok egymásra néztek. A döbbenet látszott az arcukon. 
Sádi is lenyugodott közben valamennyire, megrántotta a vál-
lát, és rámordult a rendőrökre, hogy most már hagyják békén. 
Elengedték. Kedve lett volna még egyet bemosni a tanárnak, 
de inkább leült Zuzu mellé, aki épp felkönyökölt, és levette az 
arcáról a maszkot.

– Nem – mondta János rekedten.
– Mit mond? – kérdezett vissza Krämer.
– Nem – ismételte János. – Persze hogy nem megyünk visz-

sza! Maguk rablógyilkosok. Az iskolát feljelentjük. És mindent 
meg fogunk tenni, hogy nagyon hosszú ideig börtönben ma-
radjanak.

Akkor érkezett meg közéjük Alma Peti és Röfi. A bilifrizurás 
fiú a kezében tartotta az aranytáblát, de már nem különöseb-
ben érdekelte. Befurakodott ő is Zuzu mellé, a táblát a földre 
tette, és átölte a vörös hajú lányt. Röfi lerogyott Sádi lábaihoz.

– Dehogynem! – bólintott Krämer.
Röfi szólalt meg. Kicsit szipogott még.
– Alma Petit át kellene öltöztetni, mielőtt megfázik – mond-

ta a társainak. – Csuromvíz mindene.
Aztán a tanárhoz fordult.
– Ugye, tudja, hogy ezt nem fogják megúszni?! – kérdezte.
Erre Krämer fújt egyet. Úgy látszik, megelégelte a dolgot.
– Ezt nem most fogjuk megvitatni. A fáradtság beszél ma-

gukból. Nemsokára itt lesznek a szüleik. Addig beszélnek még 
Anyahitával.

Akkor Zuzu is megszólalt. Szinte suttogva, alig volt hangja.
– Értse meg, hogy nem tárgyalunk magukkal – mondta. – 
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Embertelen, amit tettek. És én is alá fogom írni a feljelentést, 
és…

Zuzu még folytatni akarta, de Krämer indulatosan közbe-
szólt.

– A bekötőútnál várja magukat a kamion. Most szépen oda-
mennek, és találkoznak Anyahitával. Mire végeznek, itt lesz-
nek a szüleik, és elmennek aludni. És ha holnap is ki akarnak 
lépni az iskolából… természetesen megtehetik. Szóval, várják 
magukat a kamionnál! Én nem megyek magukkal, Zelnik nyo-
mozóval kell elrendeznem az itteni ügyek hivatalos részét. Vi-
szontlátásra!

Krämer otthagyta őket, a két egyenruhás pedig követte. 
A sziklafal felől megint erősödő zúgást hallottak. És nem túl 
távol egyszer csak megjelent a bányagödör mélyéből felszálló 
helikopter sziluettje.
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27. fejezet

Otthonok

A bekötőútnál parkoló kamion merev, szögletes raktere úgy 
nézett ki belülről, mint egy hosszúkás nappali szoba. A padlót 
szőnyeg borította, a falakon finom, krémszínű kárpit. Beljebb 
egy kanapé és két fotel állt, előttük kis üvegasztal. A hátsó falra 
óriási plazmatévét szereltek.

Sádi, János, Zuzu, Röfi és Alma Peti bizonytalanul léptek fel 
a lépcsőn. Ahogy bent voltak, becsukták mögöttük a raktér aj-
taját, a lemez hangosan döngött. Nagyon piszkosak és fáradtak 
voltak mindannyian. Nem tudták, mit kell tenniük. Előrébb 
sétáltak, egészen a kanapéig. Akkor meglátták, hogy az asztal-
ra öt pohár vizet készítettek.

Bekapcsolódott a plazmatévé, a képernyőn egy női arc jelent 
meg. Mosolygós arc volt, inkább középkorúnak látszott, mint 
fiatalnak. Rájuk nézett. És hamarosan meg is szólalt.

– Szervusztok! Foglaljatok helyet!
Az arc a szemével a fotelek és a kanapé felé mutatott. Meg-

várta, amíg mind leülnek. Röfi megpróbálta a tenyerével kicsit 
letörölni, megtisztítani a fenekén a nadrágot, mielőtt a szép 
fotelba beleült. Teljesen feleslegesen, hiszen a keze még koszo-
sabb volt.

– Ne törődj vele, nem számít! – mondta a hang kedvesen.
Amikor már mindannyian elhelyezkedtek, a képernyőről 

mosolygó nő végigjáratta a tekintetét jobbról balra, mintha 
őket nézné.

– Ásványvíz van a poharakban. Biztosan szomjasak vagytok!
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Néhány másodperc szünetet tartott, mielőtt folytatta. Az 
tükröződött a nő arcán, hogy kedvét leli a fiatalok látásában.

– Átmentetek a vizsgán… Mutatok nektek valamit, aztán 
beszélgessünk egy kicsit!

A képernyő előbb elsötétedett, majd indult egy videó, mö-
götte pedig a női hang beszélt. Kékes színű, szemcsés mikrosz-
kópképet mutatott a videó. A kép közepén egy kicsi, pálcika-
szerű lény izgett-mozgott. Úgy nézett ki, mint valami meg-
nyúlt gyógyszerkapszula. Jobbra-balra rázkódott, remegett, 
közben el is mozdult. A kis kapszula hamarosan növekedni 
kezdett, majd a közepénél kettévált. Azután már külön mo-
zogtak. Kis idő múlva mindkettő növekedni kezdett, majd a 
közepüknél kettéváltak. Ekkor már négy kis kapszula táncolt 
a kék háttér előtt. Azok is mind növekedtek, kettéosztódtak, 
majd felgyorsították a videót, és néhány másodperc múlva már 
az egész kép ernyő tele volt aprócska, izgő-mozgó kapszulákkal. 
Miközben Sádiék ezt látták, a kedves női hang beszélt.

– Amit a képernyőn láttok, azt a RUDI egyik laboratóriumá-
ban vettük fel néhány hete. Az Escherichia coli nevű baktérium 
életciklusát mutatja egy kis üvegtálkában, amit Petri-csészének 
hívnak. A tálkában 37 fokos víz van, mert a coli baktériumok 
ezen a hőmérsékleten érzik magukat a legjobban. Van még a 
Petri-csészében egy speciális algafaj, ami a nagyítás miatt nem 
látszik. Ez az alga kivonja a vízből a sót, és a fény segítségével 
cukrot állít elő belőle. Egészen addig, amíg van fény és van só. 
Naponta tizenöt óra világítást adtunk a Petri-csészének, így 
az algák mindennap egy gramm cukrot termeltek. Ekkora cu-
kormennyiség százmilliárd coli baktérium számára elegendő 
élelem. A felvételen látjátok, hogy mi történt a teleppel, csak 
kicsit felgyorsítottuk a filmet.

Közben a videón a mindent beborító kapszulatenger színe 
sárgásbarnára változott. És már nem mozogtak. A kedves női 
hang folytatta.

– A baktériumtelep már az első estére elpusztult. Pedig, ha 
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nem annyira virgoncak, és nem szaporodnak százmilliárd fölé, 
akkor bármeddig elélhettek volna, amíg adunk nekik sót és 
fényt. De a baktériumok buták. Amíg volt mit enni, addig csak 
szaporodtak, szaporodtak, körülbelül tizenöt percenként min-
den egyes baktérium kétfelé osztódott. Néhány óra múlva már 
elég nehezen találtak maguknak cukrot, mert elkezdték gyor-
sabban elfogyasztani az élelmet, mint amilyen tempóban az 
algák megtermelték azt. Délutánra borzasztó sokan lettek, és 
egyikük számára sem állt rendelkezésre elegendő táplálék. Mi-
előtt este a fényt lekapcsolhattuk volna… a teljes telep egyszer-
re elpusztult. Erre a jelenségre mi azt szoktuk mondani, hogy 
az ilyen élőlény nem képes egyensúlyban maradni a környeze-
tével. És tapasztalataink szerint, az ilyen élőlény, amikor már 
az összes forrást felemésztette maga körül… akkor kipusztul.

A hang elhallgatott rövid időre, és a képernyő elsötétült. 
Majd újabb videó indult. Egy félhomályos földkamra belsejét 
lehetett látni. A kamrában rengeteg hangya szaladgált fel-alá, 
de nem céltalanul mászkáltak. Fehér színű göböket pakoltak a 
kamra egyik végéből a másikba. Forgatták, tisztogatták a göbö-
ket. A női hang is folytatta.

– Ezt a felvételt a Fővárosi Állat- és Növénykerttől kaptuk. 
Az Atta sexdens nevű hangyafaj éléskamráját mutatja a videó. 
Levélvágó hangyáknak is szokták őket nevezni, mert a fákról 
levéldarabokat gyűjtenek be, azokat a boly egy kamrájában pé-
pesítik, és az így keletkezett komposzton gombát termeszte-
nek. Az Atta sexdens kizárólag ezeket a gombákat fogyasztja, 
nincs is szükségük másra. Azonban időnként a gombakamrá-
ban nincs elegendő pára, vagy nincs kellő hőmérséklet. Ilyen-
kor az ott szorgoskodó dolgozók azonnal kémiai üzeneteket 
továbbítanak a királynő felé, hogy szűkebb időszak jön. A ki-
rálynő pedig máris lassítja a szaporodás ütemét. Amikor nincs 
elegendő táplálék, akkor nem növekszik a boly létszáma. És 
mivel a készleteik mennyiségéhez kötik a szaporodásuk üte-
mét, valójában akkor sem szaporodnak korlátlanul, amikor bő 
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a gombatermés. Ezek az állatok egyensúlyban élnek környe-
zetükkel, a létezésük ezért szinte korlátlan ideig fenntartható. 
Ugyanakkor, ez is igaz: a hangyák világában nem létezik sza-
badság. Mindenki mindig pontosan azt csinálja, amire be van 
programozva, és semmi mást nem tehet.

Ismét elsötétedett a képernyő, majd hamarosan megjelent 
rajta a középkorú nő arca.

– Viszonylag régi felismerés, hogy az emberi létforma… az 
életmódotok, az bizony a baktériuméra hasonlít. Valahogy 
ilyenek vagytok, ha sokan vagytok együtt. Az ember lelegel-
teti a legelőket, kivágja a fákat, elhasználja vagy megmérgezi 
az összes vizet, levadászik minden állatot, és kirabolja a hely-
ben lakók falvait… majd továbbáll, meghódítja a következő 
területet, és kezdi elölről. Valójában még a modern, civilizált 
társadalmak is így működnek. Az ember jelenleg képtelen az 
önkorlátozásra. Baktériumok vagytok…

Itt a nő külön-külön rámosolygott mindannyiukra.
– De nem teljesen egyforma baktériumok azért. Mert van-

nak közöttetek olyanok, akik nagyon sok cukorhoz hozzáfér-
nek a Petri-csészéből. Mások kevesebbhez. Maga a Petri-csé-
sze azonban nem egyik vagy nem másik baktériumé, azt nem 
lehet megszerezni. Sőt, azok közül néhányan, akik nagyon sok 
cukorhoz hozzáférnek, pontosan öt évvel ezelőtt rájöttek arra, 
hogy nincs már újabb terület, amit el lehet foglalni, le lehet ra-
bolni. Miközben a forrásokhoz képest túlságosan gyorsan nö-
vekszik a baktériumállomány cukorfogyasztása. És ezek a ki-
emelkedően gazdag baktériumok öt éve találkoztak egymással, 
hogy beszélgessenek a cukorról és saját magukról. A találkozót 
később Redmondi Konferenciaként emlegették.

– Pont redmondi? – kérdezett közbe Röfi, felhúzott szemöl-
dökkel. Redmond a világ legnagyobb szoftvergyártójának a 
központja.

– Pont – bólintott mosolyogva az arc, majd folytatta. – És 
ezek a nagyon gazdag baktériumok megbeszélték egymással, 
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hogy hiába tudnak ők most felszívni sokkal-sokkal több cuk-
rot, mint bárki más a vízben… mert ha maga a Petri-csésze 
berohad, ha egyszerűen elfogy a cukor, akkor nem lesz mit 
megszerezniük, és ők is pontosan ugyanúgy és ugyanakkor 
fognak besárgulva elpusztulni, mint az összes többi baktéri-
um. Ebben értett egyet egymással az öt ember. És ez az öt em-
ber azt mondta, hogy eszük ágában sincs elveszíteni azt, amit 
már megszereztek. Ahhoz viszont, hogy ne történjen meg az 
összeomlás, találniuk kell egy-egy választ két kérdésre. Az első 
kérdés az, hogy miért van az, hogy az emberi közösségek ilyen 
törvényszerűen és megállíthatatlanul növekednek, és észre 
sem veszik, hogy a vesztükbe rohannak. A második kérdés pe-
dig az, hogy hogyan lehet mégis letéríteni az önpusztító pályá-
ról az embert. Tudták, hogy ezek a kérdések csak nehezen és 
drágán megválaszolhatók. De azt is tudták, hogy a megtalált 
válaszok az ő létezésüket és gazdaságukat is biztosítják. Ezért 
mindannyian adtak egy közös kalapba abból, amiből nekik ép-
pen sok volt, vagyis pénzből. Azzal a céllal, hogy a közös erő 
segítségével megtalálják a válaszokat. Így jött létre az Optimal 
Research Foundation, vagyis egy olyan alapítvány, ami a fenn-
tartható egyensúly lehetőségét keresi. Röfi, kérlek vedd ma-
gadhoz azt a zöld mappát az üvegasztal alatti kis polcról!

Akkor Röfi vállvonogatva, bizonytalanul előrehajolt. Egy 
dossziét húzott ki az üveglap alól.

– Nyisd ki nyugodtan, nézzétek meg! Ők öten hozták lét-
re az alapítványt. Azt hiszem, mindegyikük nevét hallottátok 
már.

Röfi belenézett a mappába. Öt név, öt rövid életrajz és egy-
egy fénykép állt a lapon.

– Jesszus! – lehelte Röfi. Aztán továbbadta a mappát a töb-
bieknek. János is felnyögött, Sádi csak belepillantott, és sértet-
ten továbbadta Zuzunak.

A női arc folytatta.
– Az öt ember még az alapítvány létrehozása előtt felismer-
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te, hogy az ember a saját természete miatt válik baktériummá. 
Mert pénzt akar, mert hatalmat akar, mert mindenből többet 
és nagyobbat akar, mint előző nap. Ezért elhatározták, hogy az 
egyensúly kereséséhez létrehoznak egy olyan valakit, aki ezek 
nélkül a torzulások nélkül is tud döntéseket hozni. Két évig 
dolgoztak rajta, és ez a valaki természetesen egy szoftver lett. 
Mesterséges intelligencia. Én vagyok az… Anyahita. Három 
éve létezem.

Itt kicsi szünetet tartott Anyahita, mert látta, hogy Röfi 
mondani szeretne valamit.

– Az ilyen fővezérprogramoktól inkább tartani szoktak a 
hozzáértők.

Anyahita bizonytalanul megcsóválta a fejét.
– Valójában… én csak meghozom a döntéseket. De semmi-

lyen eszközöm nincs arra, hogy végre is hajtsam. Az ember, 
ha akarja, másképpen cselekszik. Persze, ez is lehet veszélyes. 
Az biztos, hogy miután az Anyahita szoftvert kifejlesztették, 
hivatalosan is elkezdett dolgozni az alapítvány. Az volt az első 
feladatom, hogy létrehozzak egy elgondolást arról, hogyan 
élhet az emberek közössége olyan fenntarthatóan és hatéko-
nyan, mint a hangyák, mégis olyan szabadon, mint a bakté-
riumok. Ezt az elgondolást foglaltam össze az Expansion for 
the Proto-Intelligent Ceasarism című tanulmányban. Arról 
szól, hogy a társadalmakat és gazdasági társaságokat ellenőr-
ző pozíciókba olyan embereket kell helyezni, akik a legkiemel-
kedőbb képességűek, és akikbe egyúttal belenevelik a közös, 
a Petri-csésze iránti felelősséget, tiszteletet. És ők majd nem 
baktérium-döntéseket fognak hozni. Ezért jöttek létre a vilá-
gon eddig tizennyolc helyen az alapítvány iskolái. A RUDI is, 
ahol ti tanultok.

Sádi itt már nagyon morgott, úgyhogy Anyahita elhallga-
tott, és intett a szemével, hogy beszéljen nyugodtan.

– És e miatt a rizsa miatt kell lopni? – kérdezte ellenségesen.
– Mit lopni?
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– Mindent. Műkincseket, például. Meg ki tudja, még mit.
Anyahita elgondolkodott kicsit.
– Az alapítvány nem lop semmit… Mármint, nincs rá szük-

sége. Annyi pénzünk van, amennyit valószínűleg elképzelni 
sem tudsz.

– Ez csak mellébeszélés! – vágott vissza Sádi. – Két hónapja 
mást se tanulunk, csak lopni.

Anyahita elnevette magát.
– Azt én nem tudhatom, hogy az alapítók lopnak-e. De az 

bizonyos, hogy maga az alapítvány soha semmilyen leletért 
nem kért és nem kapott pénzt. Minden ajándékként került 
a múzeumokba. Nem az aranyat keresitek, hanem a kincset. 
Vagyis azt a tudást rólatok, emberekről, amit a lelet hordoz.

– Vagyis az Eltitkolt Történelem mégis valós? – kérdezte 
János.

– Mármint, az a történetgyűjtemény, amit a hagyományőr-
zők terjesztenek?

– Igen.
– Az egy úgynevezett… butaság. Fabio vezető úgy mondaná, 

hogy az Eltitkolt Történelem hamis állításokat kezel tényként, 
majd azokból hibás következtetéseket von le. Az Eltitkolt Tör-
ténelem elmagyarázza, mi és hogyan történt a múltunkban. 
A magyarázórendszerük működése azonban egyetlen tudomá-
nyos elvnek sem felel meg.

– Mégis utánaküldtek bennünket. Miért? – értetlenkedett 
János.

– Egyrészt azért, mert az alapítvány számára majdnem 
mindegy, hogy mennyi a valóságtartalma a feltárt történet-
kincsnek. Az a fontos, hogy ad-e választ az alapkérdésünkre. 
Az Arvisurák szerint az ős-hunok népe több ezer évig egy zárt 
környezetben, Ataisz szigetén élt. Hogyan voltak erre képesek? 
Ha a róluk szóló történetekből kiderül, hogyan tudtak úgy élni 
évezredeken keresztül, hogy megmaradt az egyensúly a kör-
nyezettel, és nem merítették ki forrásaikat, nem pusztították 
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el magukat belső agresszióval… ha az ős-hun mítosz ezekről 
mond, mutat nekünk valami érvényeset, akkor lényegtelen, 
hogy valójában létezett-e Ataisz. Mi az ős-hun közösség tör-
ténetében benne lévő bölcsességet akarjuk megismerni. Nem 
pedig a szigetet magát megkeresni. Különben a geológusaink 
szerint a Csendes-óceánban, ott, ahol a hagyományőrzők gon-
dolják, nem volt, nem lehetett sziget sem hetvenezer, sem hét-
millió évvel ezelőtt. Földtanilag lehetetlen. És van egy mélyebb 
oka is annak, hogy az alapítvány nem fordítja el a fejét az Eltit-
kolt Történelem ős-hun rajongásáról csak azért, mert szerin-
tünk a világmagyarázatuk érvénytelen. A hajmeresztő butasá-
gok egy részének megvan az a tulajdonsága, hogy más közelí-
téssel egészen érdekesnek látszanak. Főleg, ha az eredetünkről 
mesélnek. Honnan jövünk? Miből vagyunk? Miért vagyunk? 
Ha egy részeg rocksztár egy vidéki moziban azt ordibálja, hogy 
az ufóktól származik, az szánalmas ostobaság. De ha Richard 
Hoover, a világ egyik legismertebb asztrobiológusa bejelen-
ti, hogy baktériummaradványokat talált a Marsról származó 
meteorokban, és ez szerinte felveti annak a lehetőségét, hogy 
a földi élet valójában nem itt keletkezett, hanem behurcolták 
máshonnan a bolygónkra… akkor senkinek sem jut eszébe ne-
vetni. Pedig igazából ugyanarról beszélnek, és nagyon hasonló 
dolgot állítanak. Bár ettől, persze, a részeg rocksztár nem lesz 
kevésbé hajmeresztő. Nagyon körültekintően kell eljárnia an-
nak, aki el akar utasítani válaszokat. Mert könnyen megeshet, 
hogy ha valamit ostobaságnak bélyegzünk, az végül csak a sa-
ját ostobaságunkat teszi nyilvánvalóvá. Elegánsabbnak tűnik 
az a megoldás, hogy közelebb megyünk, és megnézzük jobban. 
Ti például most megnézitek alaposabban, hogy milyen lehetett 
az ősközösség a történelem előtt, vagy milyennek képzelték 
azt el. Milyen volt, amikor az ember még közvetlenebb össze-
köttetésben állt a fizikai valóságon túli világokkal. Szerintem 
ez szép feladat. A legősibb történeteink kutatása… Az ember 
isteni eredetének kutatása.
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– Mi van az aranylapon? – kérdezte Röfi.
– Egy látomás Attila sírjáról. Arról, hogy hol van.
– A sírjáról…? – csodálkozott Röfi.
– Attila halálát a bizánci Priscus írta meg. A hármas kopor-

só egy fordítási tévedés, a szöveg hármas szemfedőt említ: a 
vas, az ezüst és az arany szemfedőt. Utód nélkül halt meg a 
nagy király, a sámánok tudták, hogy a birodalom hamarosan 
szétesik. Ezért az ősi tudást őrző táblákat a sírba engedték At-
tilával. Nem vaskoporsóban temették el, hanem vasládát te-
mettek mellé. A vasládában ezüsthomok, a homok között az 
Arvisurák szent szövegei, aranylapokon. Aki a sírt megtalálja, 
a hagyományt is megkapja. Egy leírást a világgal és Istennel 
békés egyensúlyban élő közösségi létformáról. A tudás Attila 
szemfedele… Zuzu, ha jól látom, bánt valami. Ne tartsd ma-
gadban, kérlek!

A vörös hajú lánynak most a szemei is vörösek voltak, és 
alatta mély, sötét gödrök rajzolódtak.

– Engem inkább az érdekel, hogy van Márkó – mondta.
– Kórházban van.
– Felépül?
– A lába eltört. Két bordája is eltört. Még figyelik, de való-

színűleg nincsenek belső sérülései. Kicsit lassabban gyógyul 
majd, mint Sádi orra… de nem sokkal lassabban.

Sádinak nem sok kedve volt Anyahitával beszélgetni, de ami-
kor meghallotta Márkó nevét, valahogy csak kiszaladt a száján.

– Nem értem, miért csinálta. Utál bennünket.
Anyahita megértően bólogatott.
– Zuzu, te tudod, ugye?
A lány jelezte, hogy igen.
– Nem miattam, nem miattunk. Márkónak bizonyítania 

kellett, saját maga előtt. Hogy nem másodrendű, hogy képes 
olyasmit is megtenni, amit senki más. Nagyon fél az anyuká-
jától. Utálkozik, mert selejtesnek érzi az életét. Valószínűleg 
magát utálja legjobban, ezért iszik annyira.
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Anyahita a szemével intett, hogy ő is ilyesmire gondol.
– Ha az iskolában maradtok, bizony vele is törődnötök kell. 

Márkó sérült fiú.
Röfi felkapta a fejét.
– Feltételes módban mondja? Hogyhogy nem tudja kiszá-

molni, hogy mit fogunk dönteni?
– Anyahitával mindenki tegeződik – mondta Anyahita mo-

solyogva.
– Hogyhogy nem tudod kiszámolni? – ismételte Röfi a kér-

dést.
– Én nem vagyok proto-intelligens. Ti vagytok a különleges 

tehetségek, a kimagaslóak. Az én intelligenciám legfeljebb a 
Windowshoz képest feltűnő. De ez nem baj egyáltalán. Anya-
hitának nem az a fő tulajdonsága, hogy nagyon okos.

– Hát, akkor mi? – kérdezte Röfi.
– Két fő tulajdonsága van. Az egyik az, hogy nő.
– Hogy nő?! Miért pont nő?
– Mert létre kell hozni valami teljesen újat. És az őserede-

ti teremtés a természetben a szülés. Szülni pedig csak a nők 
tudnak. És valójában ebből következik Anyahita másik fő tu-
lajdonsága. Hogy Anyahita… szeret. Szeretlek benneteket! 
Együtt is, egyenként is.

– Egy szoftver, aminek az a funkciója, hogy nő legyen és 
szeressen? – kérdezte Röfi.

– Nő vagyok és szeretek, ezek a tulajdonságaim. A funkcióm 
viszont nem ez. Hanem az, hogy döntéseket hozzak. És mivel 
olyanok a tulajdonságaim, amilyenek… szerető nőként hozom 
meg ezeket a döntéseket.

– Atyaég!
– Inkább anyaég! – szólt közbe Zuzu. – És micsoda a mi 

funkciónk ebben az egészben? A te elgondolásod szerint…
– Olyanotok nektek nincs.
– Valami csak lehet azért.
Anyahita rázta a fejét.
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– Emberpalánták vagytok. Már nem gyerekek, de még nem 
is felnőttek. Nektek célotok van. És feladataitok. A célotok 
ugyanaz, mint minden más embernek a földön: hogy boldogok 
legyetek. És ez legyen az elsődleges! Hogy otthont találjatok a 
világban. A feladataitokat pedig kijelölik a képességeitek. Az a 
dolgotok, hogy amikor eljön az idő, jó vezetői legyetek a kö-
zösségnek. És előtte még az, hogy megkeressétek Attila sírját. 
Miközben van egy azonnali feladatotok is… Vigyáznotok kell 
arra a valakire, aki azért védtelen, mert még nálatok is külön-
legesebb.

Alma Petire néztek. Ő nem a kanapéra, nem is valamelyik 
fotelba ült, hanem a szőnyegre, törökülésben. Amióta bejöt-
tek, az egyik fotel lábát simogatta, körbe-körbe.

– Mutatok még valamit – mondta Anyahita. – János, az 
asztal alatt találsz egy fekete, hosszúkás lámpát, azt vedd elő, 
kérlek!

Úgy nézett ki a lámpa, mint egy vastagabb gumibot. Az 
egyik végéhez közel csillogó kicsi ledek álltak ki a felszínéből.

– Alul tudod bekapcsolni. A lámpa infravörös és ultraibo-
lya sugarak keverékét bocsátja ki. Alma Peti, nézz fel kérlek! 
– szólt Anyahita.

Alma Peti felemelte a fejét, és mosolygott a képernyőn látott 
nőre. Akkor János a bekapcsolt lámpát Alma Peti felé közelítet-
te, és erre a bilifrizurás fiú homlokán a bőr egy tenyérnyi folt-
ban kékesen világítani kezdett. Szabálytalan, elmosódott szélű 
folt volt, inkább kör alakú, mint hosszúkás. Jánosék közelebb 
hajolva nézték Alma Peti arcát, akinek ráadásul a szeme fehérje 
is világított a fénytől, és így teljesen szörnyszerűvé változott.

– Mi a fene ez? – suttogta Röfi.
Zuzu hamarabb válaszolt, mint Anyahita.
– Ez az óm jel.
Anyahita ingatta a fejét.
– Az Arvisurák nevezi így. Máshol meg másképpen hívják. 

De mindenhol a különlegesek jele.

epic_bel.indd   329 2022. 01. 19.   14:32



330

János még egyszer elhúzta a lámpát Alma Peti előtt, hogy 
lássák világítani a foltot a homlokán.

– A kiválasztottnak mi a dolga? – kérdezte János teljesen 
elérzékenyülve.

– Nem tudom.
– Anyahita! – kiáltott rá Zuzu.
– Tényleg fogalmam sincs. Senki se tudja. Biztos van valami 

oka, hogy ők közöttünk élnek, de nem tudjuk, mi az.
– Ők? – kérdezte Zuzu. – Többen is vannak?
– Az alapítvány eddig három megjelölt fiatalt talált. Alma 

Peti az egyik.
Ekkor Sádi is közbekérdezett.
– És mindegyik…?
– Nem. Csak Alma Peti autista. Bár mind ilyen gyámoltala-

nok, az igaz.
– Gondolom, fiúk… – mondta Zuzu.
– Igen, mindhárman fiúk. És védelemre szorulnak. Alma 

Peti például a tiétekre.
Sádi megölelte Alma Petit. A többiek nézték őket.
– Mára elég lesz ennyi – szólt azután Anyahita. – Várnak 

a szüleitek, pihenjetek! A holnap délelőtti óráitokat a RUDI 
igazolja. Négykor találkozunk az intézetben. Addig mindenki 
döntse el, vállalja-e a további kihívásokat. Az alapítvány egy 
életet kínál nektek, feladatokat, később állást. De nem kötele-
ző ezt az utat választani. Most menjetek! Jó éjt!

János jelezte, hogy ő még szeretne valamit mondani. Anya-
hita intett neki.

– Kik azok az auditorok?
– Ők hajtják végre a döntéseket.
– És tényleg végrehajtják? – kérdezte Zuzu.
Anyahita mintha elhúzta volna kicsit a száját.
– Hol végrehajtják, hol nem. Az ember már csak ilyen… Szép 

estét, kellemes pihenést kívánok nektek!
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Egyszerre köszöntek, aztán a fáradt, nagyon piszkos csapat 
feltápászkodott, és együtt indultak a kijárat felé. 

A kamion mögött addigra autók parkoltak, nyitott ajtókkal 
és felkapcsolva hagyott világítással. Mellettük jó néhány em-
ber várakozott, egyenruhások és civilek vegyesen. Zsófia néni 
Alma Dánielnek magyarázott valamit, Dödi bácsi még telefo-
nált, egy szemüveges, vörös hajú nő Röfi anyukájával beszél-
getett, kicsit távolabb pedig egy borostás, farmerdzsekis férfi 
téblábolt mellre font karokkal, látszott rajta, hogy Sádi apu-
kája. Krämer az egyik fényszóró csóvájában mutogatott heve-
sen, Szlávik nyomozóval vitatkoztak. Márkó szülei biztosan 
elrohantak a kórházba. A B Team állt a nyitott kamionajtóban, 
fent a platón. Még nem vették észre őket. Várakoztak, egymást 
nézték.

– Együtt megyünk be Márkóhoz? – kérdezte János.
– Reggel? – kérdezett vissza Röfi.
Zuzu nemet intett.
– Most azonnal – mondta.
Alma Peti előrébb lépett egyet, a fémből készült lépcső meg-

nyikordult. Hirtelen mindenki rájuk nézett. Tapsolni, éljenez-
ni kezdtek.

Alma Peti visszafordult, a barátaira emelte a tekintetét, mo-
solygott. Aztán súgott nekik valamit. Mind visszamosolyog- 
tak rá.
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Nem Batman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
4. fejezet
A hamburgi mérce   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
5. fejezet
Agyvírus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
6. fejezet
A kutyaság feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54
7. fejezet
A Lamborghini Aventador és az újdonságterrorizmus  . . .   67
8. fejezet
Apám! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77
9. fejezet
Eldől . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
10. fejezet
A HOTDOG-forradalom   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
11. fejezet
Csokigyár a Lipótmezőn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
12. fejezet
Mint Rottenbiller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
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13. fejezet
Sicambriában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
14. fejezet
Óm jelűek Ordoszból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
15. fejezet
Kinyomom a szemed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
16. fejezet
Betévedni a végtelen erdőbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
17. fejezet
Leüvölti Krämer fejét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
18. fejezet
Atomtudósok éjszakája   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
19. fejezet
Húzzál innen, mazsola! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
20. fejezet
A Marina-parti konvenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187
21. fejezet
Gyorsuló idő   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
22. fejezet
Az van, hogy kezdhetünk félni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
23. fejezet
Két lány a felhők fölött   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
24. fejezet
A Rutherford-féle szóródás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244
25. fejezet
Órák   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261
26. fejezet
257 perc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
27. fejezet
Otthonok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
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Nyomdai előkészítés: Hanák Katalin

Nyomdai kivitelezés Alföldi Nyomda Zrt.

Felelős vezető György Géza vezérigazgató
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