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ROSTÁS LÁSZLÓ 

A megújuló magyar Pálos rend 
 

 
Történészek, régészek, mind a mai napig véle-
mény különbségen vannak az eredeti un. Anya-
kolostor eredeti helyének meghatározásában. Egy 
részük esküszik Kesztölc mellett található gótikus 
pálosrendi templom romokra és mereven eluta-
sítja még a pálos létét is a pilisszántói öregtemető-
ben található középkori templom romoknak, míg a 
másik részük ennek éppen az ellenkezőjét vallja. 
Sajnálatos módon, egyik helyszín sem bizonyított, 
mivel a krónikás hagyomány szerint itt temették el 
a rendalapító Boldog Özséb atyát 1270 január  
20-án és az Ő szent testének, valamint az őt kö-
vető két szintén itt eltemetett utódjának megtalá-
lása volna az egyértelmű bizonyíték. A pálos ha-
gyomány, mely még elevenen élt Esztergomban az 
1800-as évek közepén, hiszen ekkor történt az el-
ső visszatelepítési kísérlet, főpásztori szinten is 
tudni vélte, hogy az anyakolostor helye Pilisszántó 
volt. Erre példaként álljon itt Scitovszky János,  
m. k. Kardinális, Magyarország prímása, esztergo-
mi érsek 1856-ban magyar nyelven kiadott „Esz-
tergomi Főtemplom 1856-diki augusztus 31-dik 
napján végbement Fölszentelésére” című munká-
jának (28-31 old.) kivonata, melyben a következő-
ket írja: „A remete sz. Pálról nevezett szerzetes 
rend. Minthogy esztergomi kanonok volt e jeles 
magyar rendnek alapítója, s pedig Esztergom vi-
dékén: erről is illik megemlékeznünk. Boldog Eu-
sebius esztergomi születésű, fiatalkorában lett 
esztergomi kanonok: de szíve mindig a remeteélet 
után vágyott. 
 

 

A Pilis-hegység völgyeiben sok istenfélő remete 
tartózkodott. Ezek ismervén Eusebius kanonok jó 
szívét és hajlamát, őt Esztergomban sokszor meg-
látogatták, kiket mindig szívesen fogadott. Végre 
Vancsay érsek engedelmével búcsút vett (mármint 
Özséb) az esztergomi káptalantól, s mint remete a 
Pilishegység völgyeibe költözött. PilisPilisPilisPilis----Szántó melSzántó melSzántó melSzántó mel----
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kápolnát épített.kápolnát épített.kápolnát épített.kápolnát épített. Ott élt tehát Eusebius, többször 
társalkodván a hegység többi remetéivel. Egykor 
ily látást vőn. Szétszórt tüzecskéket látott, melyek 
végre egy csomóba olvadtak össze. E látványt Ő 
így magyarázta: a szétszórt tüzecskék, a szétszórt 
remetéket jelentik; illenék tehát, hogy valamint a 
szétszórt tüzek egy gomolyba mentek át; úgy a re-
meték is egy házba gyűljenek össze. Ez időtől fog-
va azon volt Eusebius, hogy a magyar remetéket 
összegyűjtse. Elment ezért a Pécs vidékén lévő 
ireghi remetékhez is, sőt elment Rómába IV Or-
bán pápához is, kinél aquinói sz. Tamás közben 
járására kihallgatást nyert. Eusebius megalapítá a 
remete barátok rendjét, ő volt azoknak első elül-
járója vagyis provincziálisa. Midőn szent-kereszti 
kápolnácska mellett klastrom épült, többen ki-
mentek Esztergomból az ájtatos magyar remeték-
hez. Maga IV Béla király is többször megfordult 
nálok, ha a Pilis-hegységben vadászatokat tartott. 
Nem sokára Pilis szent-Léleken, Szent-Lőrinczen 
Buda mellett, később pedig Mária-Nosztrán is 
épült számukra klastrom. A Mária-Nosztrán épült-
nek alapítója nagy Lajos királyunk 1352-ben. A 
szent-kereszti kis kápolnácskából annyira elter-
jedt e remete szerzet, hogy az Magyarországban 
körülbelül 82, az egész magyar sz. koronához tar-
tozó összes tartományokban pedig majd 170 klast-
rommal bírna.” 
 

Most pedig idézzük fel P. Gyéressy Ágoston Bol-
dog Özsébről írt könyvéből a rend alapító szent 
halálát: „Bár szemében gyilkos láz csillog, hangja 
mégis elég erős. Kéri Testvéreit, hogy folytassák 
azt, amit Isten akaratából megkezdtek. Szeressé-
tek ezt a Rendet, szeressétek Reguláját, szeressék 
a közös élet gyakorlatait, szeressék fogadalma-
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ikat, különösen a szent engedelmességet és sze-
ressék egymást... És Szent Ágoston Szabályainak 
legelső sorait idézi nekik, hogy „mindenek előtt, 
Kedves Testvérek Istent szeressük...” Azután 
megkérdezte Őket egyenként, hogy kit akarnak 
utódjának megválasztani s mindnyájan egyhangú-
lag feleltek: ”Benedek Testvért” kit a krónikák 
boldogként tisztelnek... 
 

S miután elbúcsúzott tőlük külön-külön s megál-
dotta őket, hálát adott Istennek mindenjótétemé-
nyéért, a Testvérek szeretetéért s imádkozott értük 
s a Rend jövőjéért, majd a haldoklók szentségei-
ben buzgón részesülve, Jézus és Mária legszen-
tebb nevével ajkán csöndesen és sugárzó arccal 
szenderült el az Úrban: 1270 január 20-án, alig 
70 éves korában, remetéskedésének 24-ik, rend-
főnökségének 20-ik esztendejében... 
 

Ott temették el a szentkereszt tiszteletére emelt 
kápolnában... 
 

Nem sokkal az ő halála után halt meg az Ország 
újraépítő, elfáradt, nagy Királya IV. Béla is, kinek 
három szent leánya: Margit, Jolánta és Kinga, a 
többi szerzetesekkel s az ifjú pálos renddel együtt 
könyörgött szüntelen a tatártól letarolt, pártviszá-
lyoktól legyöngült, Kun László királysága és az 
oligarchia elé néző szegény és tépett Magyar-
országért. 
 

Ft. Warsányi István pálos, szép hexaméteres sír-
felirata a monostor kápolnájának bejáratánál éke-
sen hirdette a Pilisi Szent Kereszt dicsőségét, míg 
a török Magyarországgal együtt el nem pusztította: 
 

Egykor úttalan pusztáknak útjain járva 
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink 

S barlangok rejtették őket el a világtól. 
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap, emelte 

Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort, 
Jöttek is ide hozzá a Testvérek seregestől 

S elhagyva a magányt keztek közös életet élni. 
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál 
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke. 

Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak. 
 

Igen, a forrás már felfakadt a magyar erdők mé-
lyén, hogy egyre mélyebb, egyre hatalmasabb 
medret vájjon a magyarság életébe és történe-
tébe.” Így történt ez a pilisszántói öregtemető ese-
tében is. Vince atya a Pilis hegy csúcsára 24 
méter magas élő Krisztus keresztet akart állítani. 
A tervek el is készültek, de sajnos pénzhiány 
miatt ez nem valósulhatott meg. Ezt követően Vin-

ce atya egy temetés során figyelt fel a vastag 
falakra, majd miután régészekkel kutató ásatást 
készíttetett kiderült, hogy a temető csendje egy 
középkori templom romjait takarja. A falak elhe-
lyezkedése, valamint az alaprajzi kialakítás meg-
egyezett a pálos leírások szerinti építési folyama-
tokkal ill. megfelelt a szerzetesi liturgiának. Ezu-
tán Vince atya a régi templom helyén Özséb atya 
emlékére keresztet állíttatott. A pálosok szelleme 
ekkor egy csodával jutalmazta meg azokat „akik 
az házban vannak”. A földmunkát végző gép – 
mint ahogy a mellékelt képen a nyoma is látszik 
kifordította a Szent Kereszt tiszteletére emelt ká-
polna homlokzati háromszögének zárókövét, az 
un. Szántói Keresztes Követ. Ennek megbecsülése 
ismét újabb csodával lepte meg a községet. Elő-
kerültek a beszakadt templompadló alól az 
alagútak. Ezek betömedékelése helyett az alag-
útakat rendbe tették melynek így kialakult aurája 
erőt adott a hármas barlang helyén először egy 
Erdélyből származó kereszt felállítására, majd ezt 
követően a Boldogasszony kápolna megépítésére. 
 

 
 

Pilishegy csúcsára tervezett élő Krisztus 
    

 
Pilisszántói Kereszteskő 
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Magyar Pálos nemzeti énekek 
 

Első Remete Szent Pálról 
 

 

 

1. Détzius kegyetlenségét, midőn Szent Pál távoztatta, setét bar- 
lang lakó-helyét magának valasztotta, kiben kedvét, szabad éltét,  
törvények alá szabta; hol a’ Jésus nagy kegyelmét, hozzá mutat- 
ván szerelmét, Holló által táplálta. 

 
 

3. Kilentzven esztendők alatt, éle magányos életben, Pálma Le- 
velekből fonyott gyékén forma köntösben, és im’ Remete Szent An- 
tal élete vénségében, meg-látogatta vólt őtet, és a’ Holló két ke- 
nyeret, hozott ez üdő közben. 

 
 

4. Mikoron Remete Szent Pál, ártatlan Lelkét ki-adta, őket Re- 
mete Szent Antal, térden állva találta; és el-jöve két oroszlán ki- 
ki őket síratta, teteminek gödröt ásván, és eggy palástba takar- 
ván, kit ő maga választa. 

 
 

5. Ilyen vala szent érdeme Első Remete Szent Pálnak, a’ kinek  
segedelmére, vadak-is elő állnak, a temetésén Szent Antal áldást  
ada azoknak, ö-is halálig tisztelte, ruházattyát ünneplette, e’ Szent- 
séges Atyának. 

 
 

6. Jésus menyei királyunk! Hozzánk-való szerelmedért, Add,  
hogy jobb kéz felöl állyunk, tapasztalt kegyelmedért. Botsád-meg  
gyarlóságunkat Szent Pálnak érdeméért, ő légyen a’ mi vezérünk a’ 
mi tanító mesterünk, éltének Szentségéért. 
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Magyar erdők mélyén 

 

 
 

2. 
 

Magyar lelkek mélyén fényes tüzek gyúlnak, 
Nagyasszonyunk lovagjai atyjuknak hódolnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze szeretetben drága magyar népünk! 
 

3. 
 

Magyar élet mélyén izzó lángok gyúlnak 
Krisztus király hű fiaid Özsébbel imádnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar népünk! 

 
Őseink Buzgósága 

 
 

3.  
 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 
Margit imái vezekelve szállnak. 
Minket hiába. Uram  ne sirasson 
Áldott Boldogasszony. 
 

4.  
 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér. 
De könyörögnek ők tépett hazánkért. 
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 
Hazánkat így mentsd meg 

 
Fohász Boldog Özsébhez 

 

 
 

2. 
 

Súlyos bánat sanyargatta akkor magyar népünk 
Imádságos, áldott szíved, lám segített nékünk! 
Felvirradt szép hajnalunk, messze szállott a bánat, 
Meghallgatta a kegyes ég a Te hő imádat! 
 
3. 
 

Gazdagságért, földi jókért nem könyörgünk 
Hozzád, Ifjúságunk romlására fordítsad szent orcád, 
Gyűjtsed össze lángjaink, egyesítsed imánkat: 
Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat! 
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PÁL fia ATTILA* 

 

Tiszta víz, fehér kenyér (folytatás) 
 

 

Magyarságkutatók fellegvára 
 

Sok itt az önjelölt régész, történész, de mind egy-
egy egyéniség, saját gondolatokkal, és mind tesz 
valamit ahhoz, hogy őseink tudását felelevenítsük. 
Attila eszébe jutott a nagy tanítás, melyet itt hal-
lott tanítójától, és itt sajátított el az egyetemen: 
 

„...nem az érdekel, hogy megtanultad-e kívülről a 
könyvem, hanem, hogy Te mit tudsz hozzátenni, 
neked milyen gondolataid vannak róla...” 
 

A megnyitót a közeli református templomban tar-
totta az egyesület, ahol a lelkész leprásokhoz ha-
sonlította a Magyarságkutatókat. A kép hátborzon-
gató, de felemelő is, mert kiközösítettként élni sa-
ját hazánkban, valóban mintha leprások lennénk, 
ezzel szemben, száznál is több ember vállalta sor-
sát, és a megbélyegzést is. 
 

Sikerült sok olyan új ismerethez jutnia, amellyel 
megkönnyítette saját útját. Néha figyelte Anitát, 
aki csak bámult, szorgalmasan jegyzetelt, és telje-
sen hatása alá került a számára eddig ismeretlen 
világnak. A szünetekben csillogó szemmel a felfe-
dezés örömével átitatva magyarázta Attilának azo-
kat az összefüggéseket, melyeket éles eszével ösz-
szerakott. 
 

Attila közben kereste társait, de valahogy nem ta-
lált rájuk. Rejtőzködött, szürke maradt, és érezte, 
hogy az ellenség itt is jelen van. 
 

Figyelnek – a gondolat mély gyökeret vert lelké-
ben. Úgy érezte, kézzel fogható a feszültség ami az 
ugrásra készülő ragadozó és áldozata között húzó-
dik. Szinte szikrázott körülötte a levegő, pedig 
megpróbált elbújni, szürkén a háttérben. Az izga-
lom fokozódott, egyre magasabb szintre emelke-
dett napról napra, már nem tudta megkülönböz-
tetni félelmét a várakozástól. Ellenségként kezdte 
kezelni a konferencia vendégeit, nem tudott pi-
henni, nem tudott aludni, nem tudott koncent-
rálni. Az előadásokat meghallgatta, de szelleme 
egy hátsó fiókjába helyezte el, ahonnan majd a 
nyugodtabb időkben előszedheti. 

Eljött a csütörtök, a konferencia negyedik napja. 
Ekkor értette meg, hogy hiába a beavatás, ha nem 
vagyunk képesek megkülönböztetni a jó irányú fe-
szültséget, és a rossz irányú feszültséget. Az elő-
adásra ismét úgy ült be, mint a korábbiakra, az 
egyszerűen látható, és kézzel fogható jeleket ke-
reste, mint a két feszületet. Nem találta, nem lát-
ta, csak figyelte az embereket. A hátsó fiókot ki-
nyitotta, hogy a Pálosokról szóló előadás tartalmát 
is a mélyére süllyessze. Hatalmas vibrációt érzett 
az előadóban, mintha azt érezné, hogy Ő is nagyon 
fél. Ekkor tudata, lelke megnyílt, és megértette, 
hogy nem ellenséges környezetben van, hanem 
olyan emberek között, akiknek van lelke. A meg-
nyílt szellemű és lelkű emberek között nem nega-
tív energia áramlik, hanem egy tapogatózó, ismer-
kedő, de pozitív energia. Így folytatta részvételét a 
konferencián, és megnyílt lelkével és szellemével 
befogadóvá vált. A fiókból szelleme mélyéről a tu-
dás előkerült, és átélte a csodát ami a lelki és 
szellemi fejlődést eredményezte. Feltöltődve, bol-
dogan ment el ebédelni. 
 

A vacsora után aztán bátorságot merített, és lesz 
ami lesz alapon megkereste az előadót. Nem mu-
tatkozott be, csak tapogatózott a sötétben, puhato-
lózott, hogy érzései jók-e ezzel az emberrel kap-
csolatban. 
 

– Nagyon tetszett az előadásod, jó volt, ahogy 
megmagyaráztad, hogy Nagyvázsonyban a Szent 
Mihály kolostor miért nem volt igazából kolostor. 
– Köszönöm, mindig jól esik a dicséret. Annak is 
kifejezetten örülök, ha a továbbiakban ellátogat a 
hallgatóságom egy romhoz, akkor már kicsit ilyen 
szemmel is megvizsgálja amit lát. Attól pedig 
egyenesen boldog vagyok, hogy egy Pálos elhiva-
tottól kapom a dicséretet. 
 

Attilával megfordult a világ, térdei remegni kezd-
tek. A gondolatok villámsebesen cikáztak fejében 
– mit tettem, mivel árultam el magam? Honnan 
tud ez az ember mindent rólam? Melyik csapatba 
tartozik? Mi lesz most, büntetést kapok, vagy ta-
láltam egy társat? – Ezek oly gyorsan száguldottak 
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át az agyán, hogy nem maradt le arról, amit a vele 
szemben álló ember mondott. 
 

– A beavatás egy nagyon nehéz folyamat, amit ha 
átélsz, és elviselsz, csodálatra méltó vagy. Én nem 
részesültem abban a szerencsében, hogy végigjár-
jam ezt az utat, bár reményeim szerint nekem is 
meg lesz rá a lehetőségem. A problémám az, hogy 
nem mindig vagyok képes a szabályok szerint 
élni, és túlságosan előtérbe tudom helyezni a ké-
telyt. A kétely pedig nem egyszerűen arról szól, 
hogy kell-e ez nekem, vagy élem tovább vak és 
agymosott életemet, hanem arról szól, hogy képes 
vagyok-e elfogadni, és hinni őseim örökségében. 
Tudom, most félsz, hogy lebuktál, elárultad ma-
gad. Igen, elárultad magad, de nem olyan külső-
ségekkel, mint az olvasód, vagy olyan egyszerű 
dolgokkal, amit műszerekkel mérhetünk. Én ér-
zem, és minden más elhivatott is érzi, hogy ki az 
aki elhivatott. Csak néhány szó, és máris tudom ki 
vagy. Ne félj, a másik oldal nem ismer fel. 
– Örülök, hogy így van, de nem értem, miért 
mondták nekem, hogy Én vagyok az utolsó, és 
bennem van minden remény. Sok idős emberrel 
találkoztam, és most itt vagy Te is, aki velem egy-
korú. Benneteket nem látnak a másik oldalról? 
Veletek nem számolnak a szürke ruhás barátok? 
Miért nem? 
– Mert tejesen más megőrizni a beavatás titkait, 
és teljesen más beavatottá válni. Gondolj csak 
bele, hogy az esztergomi érsek tudott koronázni, 
de sosem viselt koronát, sosem lett belőle király. 
Teszi mindenki a dolgát. Az idősek akikkel talál-
koztál, őrzik a titkot, vigyáznak arra, hogy ha eljön 
az ideje, beavathassanak bárkit aki arra érdemes. 
A szürke ruhás szerzetesek mindig a háttérben 
vannak, teszik a dolgukat, ha kérdezik őket 
elmondják amit el kell mondaniuk. Nem hival-
kodnak, nem kerülnek előtérbe. Aki kiválasztatott 
valamely feladatra, az végzi a feladatát. Te is 
végzed a feladatodat, és neked is jobb, ha úgy 
végzed a dolgod, ahogy végezned kell, és nem 
sodrod veszélybe a kapcsolatkereséssel az őrző-
ket. Neked újra fel kell állítanod a könyvtárat, 
ami a XVIII század végén elkallódott. Tedd a 
dolgod, és higgy. Ha dolgod lesz valakivel, akkor 
találkozol vele akaratlanul is, ha viszont nincs ve-
le dolgod ne hajtsd az Atanázosok malmára a vizet 
azzal, hogy tippeket adsz a találkozókkal. Mi álta-
lában magányosan, vagy házastársunk segítségé-

vel végezzük a dolgunkat. Ha van társad, és arra 
érdemes kérd a segítségét, ha nincs, akkor egye-
dül kell tenned a dolgod. 
 

– Köszönöm, hogy nem vezetsz félre, de nagyon 
nehéz a gyarlóságot sutba dobni, és dicsőség nél-
kül, titokban nagy tetteket véghez vinni. Nagyon 
nehéz úgy állni a jó oldalon, hogy nem várhatsz 
érte köszönetet. 
 

– Még nem jött el a mi időnk, még nem mutathat-
juk meg arcunkat. Még mi sem készültünk fel a 
nyílt háborúra, és az emberek sem készültek fel 
arra, hogy elfogadjanak egy teljesen más világot, 
mint amiben élnek. Hosszú még az út, de ha jól 
végezzük a dolgunkat, mi már megláthatjuk mun-
kánk gyümölcsét. Képzeld magad az őrzők helyé-
be akik évszázadokig nem is beszélhettek hason-
lókkal mint ők, és reményük sem volt arra, hogy 
valaha is meglátják azt a jövőt, amiért oly sokat 
áldoztak. 
 

– Ezek szerint ha elvégzem a dolgom és újra 
együtt lesz a könyvtár, akkor van esélyem arra, 
hogy kiléphessek a fényre az árnyékból, és dicső-
séget szerezzek? Lehetséges, hogy nem hiába ál-
dozok fel annyi energiát, és népszerű igazi hős 
leszek még életemben? 
 

– Nem, határozottan nem! A mi sorsunk a szerze-
tesek sorsa. Ne gondolj azonban arra, amit a kö-
zépkori szerzetesekről tudsz, hogy el kell ajándé-
koznod mindenedet, cölibátust kell fogadnod, és 
nem ehetsz csak böjtös étket. Nem kell arra sem 
gondolnod, hogy nem viselhetsz ékszert, vagy 
olyan ruhát, amely színes, és nem tükrözi a sze-
génységet. A mi rendünk az egyensúlyra épül, ami 
azt jelenti, hogy a test, a lélek és a szellem is jól 
kell, hogy érezze magát. Ostobaság azt képzelni, 
hogy ha elnyomod a testet, akkor fejlődik a lelked. 
És az sem igaz, hogy ha maradisággal és dog-
mákkal a szellemed épségére törsz erősödik a hi-
ted. A világ változik, a környezetünk ezáltal új ki-
hívásokkal állít szembe minket. Ha ezeket a kihí-
vásokat nem vagyunk képesek megfelelően kezel-
ni, akkor kihullunk a rend soraiból. Immár majd 
negyvenezer éve működik a rend, és ha csak a 
hazatéréstől, vagy ha úgy jobban tetszik honfogla-
lástól számítod a történelmet, akkor is láthatod, 
hogy a viharokat átvészeltük. Agymosást kap né-
pünk már legalább ezer éve, mégis minket támo-
gat aki tud és képes. Szent István tűzzel-vassal 
pusztította a táltosokat és sámánokat, akik ren-
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dünk szerzetesei voltak. Megváltoztunk, remeték 
lettünk. Gondolj Vác és Szent Gellért rendtársa-
inkra. Szent István nem volt rossz vagy gonosz, 
egyszerűen a kor elvárásainak megfelelően csele-
kedett. Aztán II. Andrásig valahogy eléldegéltünk 
rejtve, erdőkben, barlangokban, míg Burgundi 
Bertalannal egy akkori testvérünk álmot láttatott. 
Az álom hatására Bertalan a pécsi püspök a saját 
birtokán, a saját pénzéből kolostort emeltetett ne-
künk. Száműzte is érte a pápa, de aki rajtunk se-
gít, azt mi sem hagyjuk cserben, így András is ál-
mot látott, ezért visszahelyezte székébe a püspö-
köt. És még nem is beszélünk Pálos rendről, mert 
az majd csak 100 év múlva születik meg! 
– Ezek után, ha csak „józan paraszti” ésszel gon-
dolom végig a történetet, akkor értem, hogy a ta-
tár, az oszmán és a habsburg is ellenünk szövet-
kezett. Nincs azonban hirtelen olyan, aki közü-
lünk való lenne és ismerném a nevét akár csak 
lábjegyzetből is a történelemkönyvekből. Ebből 
adódik, hogy nem dicsőségért tesszük amit te-
szünk, hanem mert a Jóisten élete és ereje tőlünk 
függ. 
– Ha nem ismersz a történelemkönyvből senkit, 
aki közénk tartozna, akkor feladatot adok neked, 
hogy a hited erősödjön: Nézz utána Kinizsi Pál 
életének, és annak a csodának, amit Nagyvá-
zsonyban örökül hagyott. Nézz utána annak a csa-
ládnak, aki kastélyt épített Vázsonyban, és nézd 
meg a címerüket. Ha attól félsz, hogy a feledés 
homályába süllyedsz, pedig sokat teszel a Magyar 
Lélek felemelkedéséért, akkor végezd el ezt a fel-
adatot. 
– Nehéz ezt megemészteni, de ha Isten úgy akarja, 
akkor teszem a dolgom, és ha nem kapok rá lehe-
tőséget, akkor szürke maradok a homályban. Ta-
lán rövidesen túl tudom tenni magam ezen, és ak-
kor újult erővel leszek képes beállni a sorba. 
– Bizakodva nézz a jövőbe, higgy abban, hogy 
jobb lesz sorunk. És most irány az előadó, mert 
közülünk való művészek mutatják meg amit Isten-
től kaptak. 
 

Attila nehéz szívvel elsétált a parkba, és leült egy 
sötét padra. A fejében csak szürkeség és remény-
vesztettség maradt. Fáradtan bámult maga elé a 
sötétbe, és gondolatai lassan, szinte mászva buk-
kantak elő a fejéből. Minden egyes gondolatot ala-
posan megrágott, minden szót jól átgondolt mielőtt 
elraktározta volna lelke mélyén. Másfél órája ül-

dögélt így balsejtelemmel telve, míg menyasz-
szonya kilépett az épületből. Kutató szemei felfe-
dezték a sötét padon Attilát. Odament hát hozzá, 
és melléült a padra. 
 

– Mit búslakodsz itt egyedül a sötétben? 
– Beszélgettem emberekkel. Megmutatták a jövő-
met, megmutatták az utamat. Nem igazán búslako-
dom, sokkal inkább emésztem a hallottakat, és 
megpróbálom a jövőt megtervezni, megpróbálom 
meghatározni azt, hogy mit kell tennem. 
– Jól van. Örülök, hogy nem csak üldögéltél, mert 
így nekem sincs lelkiismeret furdalásom. Nem 
jössz fel beszélgetni? 
– Nem. Most jó nekem egy kicsit egyedül lenni. 
– Ahogy akarod! 
 

Ezzel elviharzott a lány. A záróünnepség után ha-
zafelé indultak, de mintha végtelen szakadék tá-
tongott volna közöttük. Attila gondolataiba merül-
ve bámult maga elé, a beszélgetést próbálta fel-
dolgozni, a lány pedig az újonnan megszerzett is-
mereteket rendszerezte magában. A kínos hall-
gatás, és a nyúlfarknyi semmitmondó beszélge-
tések csak tovább mélyítették a szakadékot kettő-
jük között. Badacsonyban azonban vasárnap dél-
után, amikor a lány Budapestre indult vissza a 
munkahelyére, Attila nem bírta tovább. Úgy érez-
te kihunyt a fény az alagút végén, amelyben botor-
kál. Lelkében a hatalmas máglya helyén már csak 
maréknyi zsarátnok pislogott a hamu alól. Kétely 
és félelem váltotta fel a lelkes harci tüzet. 
 

– Anita! Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de most 
úgy érzem szükségünk van erre a kis egyedüllétre, 
azért, hogy átgondolhassunk mindent a jövővel 
kapcsolatban. Én soknak tartom erre az egy hetet, 
ezért reményeim szerint hét közben telefonon, 
vagy akár személyesen is találkozhatunk. 
– Nagyon szeretlek! Örülök, hogy Te is így látod. 
Remélem, hogy mielőbb meg tudjuk beszélni a 
jövőnket. 
 

Együtt vagy külön 
 

A lány hirtelen nagyon kedves lett, megölelte, 
megcsókolta Attilát, majd kézen fogva a hálószo-
bába vezette. Levetkőztek, és ágyba bújtak, de 
Attila csődöt mondott. A lány sírt, Attila mente-
gette magát, és az utóbbi napok stresszére fogta a 
dolgot. Elbúcsúztak, és a lány elment. Attila azt 
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mondta neki, hogy visszavárlak, pedig jeges kéz 
markolta torkát, és érezte, többé nem lesz semmi 
olyan mint volt. 
 

A szobában magába roskadva üldögélt, és lelki 
szemei előtt a lányt látta amint randevút beszél 
meg valakivel telefonon. Az érzés borzalmas volt, 
lelke szinte borsónyira zsugorodva egy sarokba 
húzódott, és hideggé, fagyossá vált. Körülötte a 
szürkeruhás testvérek serénykedtek, szólongatták, 
de ügyet sem vetett rájuk, fontosabb volt számára 
a pokoli érzés, hogy elárulták. Az egész hét ilyen 
borzalmas körülmények között telt el, közben tele-
fonon néha beszélt kedvesével. Pénteken aztán 
Attila indult a megbeszéltek szerint Budapestre a 
lányhoz látogatóba. A megérkezés nagy várakozás-
sal töltötte el Attilát, azt várta, hogy a lány meg-
nyílik, és kapcsolatuk újra bizalmas lesz. Ezért 
szinte az ajtóban azzal próbálkozott, hogy a lányt 
ágyba vigye, de csak nehezen állt kötélnek Anita. 
Ismét sikertelen volt együttlétük, amit mindketten 
kudarcként éltek meg, és mindketten saját ma-
gukat okolták. Attila magányra vágyott, ezért fü-
rödni indult. A fürdőkádban folytatta az önmar-
cangolást, a lány pedig nem közeledett hozzá. Mi-
kor kiszállt a kádból, és a hálóba a lányt az ágy-
ban találta telefonnal a kezében, éppen búcsúz-
kodott beszélgető partnerétől. A hétvége feszült-
séggel teli, kényelmetlen várakozással telt. A ha-
zatérés pillanatában Anita azt mondta a fiúnak, 
hogy veled akarom leélni az életemet. Ettől Attila 
kicsit jobban érezte magát, de a félelem ekkor 
már mély gyökereket eresztett lelkébe. 
 

A burkusfa kivághatatlan, amíg a lány nem tud 
elszakadni tőle. Attila ideje fogytán volt, feladatát 
nem végezte, az idő telt múlt, Ő pedig egyedül ül-
dögélt Badacsonyban és megpróbált valamit kiö-
tölni, amivel visszanyerheti férfiasságát, és a lány 
lelkét is. Amíg üldögélt, fejében a gondolatok csi-
galassúsággal másztak, szinte hallotta ahogy csi-
korognak a kerekek fejében. A közös hétvégék is 
magányosan teltek, a kapcsolatuk egyre nagyobb 
teherré vált. 
 

Egy októberi hétvégén aztán eljött az ideje annak, 
hogy Anita megnyíljon. Megérkezése előtti tele-
fonbeszé1getésből Attila már érezte, hogy valami 
nagy dolog történt, és most szüksége van rá a 
lánynak. A megérkezés után leültek beszélgetni. 
 

– Iszol valamit? 

– Nem köszönöm. Nem akarok semmit inni, mert 
nem biztos, hogy veled maradok ma este. 
 

– Jól van, akkor hallgatlak. 
 

– Nagyon nehéz erről neked beszélni. Mivel nem 
tudtam veled már olyan szinten kapcsolatot tartani 
mint korábban, és ennek csak az az oka, hogy 
találtam valaki jobbat, így már nem voltam hozzád 
őszinte. Mikor visszamentem Budapestre, akkor 
elsősorban a kudarc miatt, elővettem a régi szere-
tőmet. A baj nem velem volt, erre már az első al-
kalommal rájöttem. Lassú elszakadás, ezt a sorsot 
szántam kapcsolatunknak. Sajnos történt valami, 
ami felborította a terveimet. A szeretőmmel nem 
sikerült normális kapcsolatba kerülnöm. Közben 
aztán szereztem magamnak szellemi szeretőt is, 
akivel a konferencián elhangzottakat, illetve azóta 
folytatott tudományos kutatásaimat megbeszélem. 
A gond elsősorban az, hogy a testi szeretőm a sza-
kítást nem fogadta el, fenyegetőzik, mindenféle 
koholt vádakkal áll elő. Kérlek téged ezek után Te 
döntsd el, hogy mit akarsz, és Én szívvel lélekkel 
alávetem magam a döntésednek. 
– Ez most sok volt egy kicsit, de a lényeg, hogy Te 
mit akarsz? Az ágyban a csőd abból adódott, amit 
éreztem már akkor is csak nem mertem elhinni: 
nem velem vagy. A tested ott van, de a lelked és a 
szellemed messze jár. Nem figyelsz rám, nem 
akarsz örömet szerezni, csak „aláveted” magad a 
dolognak. Itt az ideje, hogy őszinte légy, és el-
mondd, mit érzel, és mit akarsz? 
 

– Veled szeretném leélni az életem, szeretnék ve-
led együtt kutatásokat végezni. Nem tudom mire 
vagyok képes, mit tudok megtenni a kapcsolatun-
kért, de kérlek adj még egy esélyt. 
– Rendben van, próbáljuk meg újra. Azt viszont 
tudnod kell, hogy Én sem vagyok képes a vég-
telenségig megbocsátani, tehát bizalmat kell éb-
resztened bennem, sőt az lenne a legjobb, ha el-
csábítanál. Most viszont van egy fontosabb kérdés 
is: mit tudnak rólam ezek az emberek? Mit me-
séltél nekik rólam? 
 

– Semmit. Tisztellek annyira, hogy nem árulom el 
a titkaidat. 
– Köszönöm. Akkor itt az ideje, hogy nekilássunk 
a pannonhalmi ajándékok rendszerezésének, ta-
nulmányozásának. 
 

– Milyen felszerelésre van hozzá szükség? Mi van 
a ládákban? Mit akarunk velük tenni? 
– A ládákban könyvek vannak. Ezeket nagyon  
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óvatosan kell előszednünk, forgatnunk. Meg kell 
őriznünk állapotukat, de digitális olvasható máso-
latot kell róluk készítenünk. Tehát szükség van 
gumikesztyűre, ha lehet szilikon kesztyűre, számí-
tógépre CD íróval, és valami nagy felbontású di-
gitális fényképezőre, vagy szkennerre. Kell még 
legalább kettő, de inkább három reflektor, szike, 
néhány különböző oldószer, és csipesz. Csipesz 
gumiborítással, fém keresztfogazással, és fából rú-
gós rögzítő csipesz. Ezen kívül jó lenne mikrosz-
kóp, ha lehet elektronmikroszkóp, és nagyító áll-
ványos, nagy méretű. Jó lenne a fényképezőhöz 
állvány és teleobjektív is. 
– Jegyzeteltem, néhány ezek közül van nekem is, 
de néhányat kölcsön kell kérnem a srácoktól a la-
borból. Ha jól sejtem ez nem egy hétvégés feladat, 
annál sokkal tovább tart, ezért vasárnap hazame-
gyek, hétfőtől kiveszek két hét szabit, majd össze-
szedem a felszerelést, és jövök. 
– Rendben, de akkor mivel töltsük el a hétvégét? 
Van egy kirándulási ötletem, van benne gyalogos 
túra, és autózás is, de nem megyünk messzire. Mit 
szólsz? 
– Konkrét program érdekel, a levegőbe nem ígér-
getek. 
– Rendben. Ha emlékszel rá, van itt nem messze 
egy ismerős emberke, akinek a reklámját a Ma-
gyarok Szer- Tára nevű helyről biztos olvastad a 
konferencián. 
– Valami rémlik, de konkrétan nem emlékszem a 
hirdetésre. 
– Látogassuk meg, és nézzük meg milyen hely is 
ez. Ha nem találunk ott senkit, vagy túl hamar 
megunjuk a dolgot, akkor továbbmehetünk Nagy-
vázsonyba, ahol van bőven mit látni. 
– Holnap nekivághatunk, ma viszont sétáljunk 
egyet, kéz a kézben, szavak nélkül a Balaton part-
ján. Az idő gyönyörűséges, ilyenkor az ember csak 
kényszerűségből van a házban. 
 

Küzdelem a könyvekért 
 

Egy apró puszit váltottak, majd nekivágtak gya-
logszerrel a hegyoldalnak. A kilátás csodálatos 
volt a tóra, a naplemente bearanyozta környeze-
tüket. A partra érve megcsodálták az aranyhidat, 
melyet a lassan lebukó nap feszített a két part kö-
zé. Sétáltak a kövek között valóban szavak nélkül 
kéz a kézben. Visszafelé már sötétben haladtak, 
lassan felfelé kapaszkodva a hegyre. A ház előtt 

rendőrautó állt, civil autó, de a lány azonnal fel-
ismerte a szolgálati autót. Három civil ruhás férfi 
kiabált a kapun át az udvarba, próbálták kicsalo-
gatni a háziakat. Sietősre vették a tempót, nehogy 
a nyomozók nélkülük menjenek az udvarra. 
 

– Jó estét kívánok, Barát Attila vagyok, az enyém 
ez a ház. Miben lehetek a segítségükre? 
 

A három férfi azonnal körülvette a párt, szorosan, 
úgy, hogy ne tudjanak semerre sem menekülni. A 
lány hátán végigfutott a hideg, eszébe jutott az 
iskola: 
 

„...nem szabad a gyanúsítottaknak menekülési 
utat engedni. A szoros zárás, az intézkedés biz-
tosítása, a túlerő, és a magabiztosság félelmet kelt 
a gyanúsítottakban, így nem fogunk ellenállásba 
ütközni.” 
 

A két hátuk mögé kerülő férfit nem látták, a velük 
szemben álló kezdte meg a társalgást udvarias, de 
kimért stílusban. 
 

– Jó estét! Ki a hölgy? 
– Makai Anita rendőr százados vagyok a BRFK. 
életvédelmi nyomozója. 
 

Mintha megfordult volna a világ, a két hátul álló 
rendőr a kerítéshez kente Attilát és Anitát, majd 
alapos ruházat átvizsgálás kezdődött. Miután vé-
geztek, hátrabilincselték őket. Csak ezek után 
kezdődött a társalgás. Megcsavart, és megfesze-
getett végtagjaik sajogtak, a bilincs kellemetlen 
szorítása sokkal inkább okozott lelki, mint testi 
fájdalmat. 
 

– Bemehetnénk a házba? Nem biztos, hogy a 
szomszédoknak hallania kell amiről beszélünk. 
– Az utca kihalt. Nem bánnám, ha elmondaná, 
hogy mit követtünk el, mert egyelőre nem értek 
semmit. 
– Uram! Itt először Én kérdezek, maga pedig felel. 
Ha minden kérdésemre kielégítő választ adott, 
akkor majd kérdezhet, de addig nem. Hol voltak 
ma este 18 és 19 óra közötti időben? 
– A Balaton partján sétálgattunk kettesben. 
– Tanú van? 
– Negyed hét körül bementem a vasútállomás 
melletti büfébe gyufát venni. Talán a csapos em-
lékezik rám. 
– Hol cseréltek ruhát, és milyen járművel voltak 
Keszthelyen? 
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– Ma nem voltunk Keszthelyen. Én reggel óta nem 
öltöztem át. 
– Én sem voltam Keszthelyen az autóm itt áll az 
udvarban. Ezt a ruhát viselem fél három óta, ami-
óta elindultam Budapestről ide a vőlegényemhez. 
– Velem kell jönniük a Rendőrkapitányságra. 
 

Ebben a percben két újabb rendőrautó kanya-
rodott az utcába. Ezek már csíkos autók voltak, 
belőlük egyenruhás rendőrök szálltak ki. 
 

– Vihetitek őket, majd odabent elbeszélgetünk 
velük! 
 

Ahogy kikanyarodtak az utcából a külön autóban 
szállított két „gyanúsított” mindent megértett. A 
főút mellett a parkolóban két fekete sötét ablakos 
BMW várakozott. Megértették, hogy az Ítélőbíró 
felrúgta a megállapodást, és a könyvekért jöttek 
el. Már nem volt mit tenni, az egyetlen lehetőség 
az volt, hogy egy imát mondjon Attila és kérje 
Földanyát, hogy az ölébe rejtett könyveket ne en-
gedje át a fekete katonáknak. 
 

A kihallgatás rendben zajlott, hamarosan kiderült 
ártatlanságuk, nem is tartották benn őket tizenkét 
óránál tovább. Hogy miért kerültek a kapitány-
ságra, azt nem tudták meg, de a Bűnügyi Osztály 
vezetője elnézést kért, majd egy emberével haza-
szállítatta őket. A bedőlt kiskapu önmagáért be-
szélt. A fekete katonáknak azonban nyomuk sem 
volt, azazhogy nyomuk akadt bőven, de már távoz-
tak a házából. 
 

A bejárati ajtó szárnyaszegetten lógott az egyetlen 
sarokvason, ami még tartotta. Az egész olyan ké-
pet festett, mint amikor megharagszik valaki a 
kishúgára, és a babaház tartalmát kirázza az ajtón 
keresztül a szoba padlójára. A bútorok, a szőnye-
gek, és minden ami eddig a lakás berendezését 
alkotta, az udvarban kissebb-nagyobb kupacok-
ban hevert. Még a padlódeszkák is kikerültek az 
udvarra. A látvány a meggyötört pár számára bor-
zalmas volt. A ház belülről nem a bontásra ítélt 
épület képét mutatta, hanem azt, hogy szorgos 
kezek már el is kezdték a bontást. A szobába lép-
ve azonban melegséggel töltötte el szívüket, hogy 
a lejárat ép és sértetlen. Alig merték felnyitni a 
rejtett kőlapot, de már amikor nyitották tudták, 
hogy nem találták meg. Leírhatatlan öröm vett erőt 
rajtuk, a fáradtságot mintha elfújták volna. 
 

Nyílt háború 
 

Nekivágtak egy alapos bevásárlásnak, hogy az 
ízekre szedett házat újra lakhatóvá tegyék. Hibá-
jukra hamar rájöttek, így nem maradt lehetősége a 
fekete katonáknak, az erőszakmentes könyvlopás-
ra. Még nem értek ki az utcából, amikor a lány 
szinte felsikoltott. 
 

– Azonnal menjünk vissza! 
– Mi a baj? 
– Siess már, otthon mindent megmutatok. Készül-
nünk kell! 
 

Ahogy megállt a visszafarolt autó a ház előtt, meg-
hallották a BMW-k erős motorjának a zaját. A 
lány berohant a házba, Attila utána, egészen a le-
járatig rohantak, ahol a lány hirtelen sarkon for-
dult, és a sarokba mutatott. 
 

– Ez egy kamera. Már tudják, hol kell keresniük, 
azt is tudják hogyan nyílik. Meg kell védenünk 
magunkat, és a barlangot is! 
– A fenébe. Földanya elrejtette, Én meg megmu-
tattam nekik a lejáratot. Mit csináljunk, hogyan 
védekezzünk? 
– Barikádot a kapuba, és a bejárathoz. Gyorsan! 
 

Elkéstek. A kapu előtt megállt a két fekete BMW, 
és kiszállt belőlük négy fekete katona. Attila az 
éjszakai megpróbáltatások miatt fizikailag rosszul 
volt, az újabb tortúra nem neki való. A lány térde 
is remegett a fáradtság ólom súlyúvá nehezítette 
testét. Minden mozdulat egy fájdalmas és borzal-
mas kínzásnak tűnt számára. Látta kedvesét, 
amint lassított felvétel szerű mozdulatokkal fegy-
verkezik, és az udvarra megy. 
 

– Nem adom olcsón az életem – kiáltotta Attila 
artikulálatlan hangon, és egy deszkával a kezében 
a kertkapu felé rohant. Mint aki nem ezen a vi-
lágon van, követte a lány, kezében szolgálati fegy-
verével. 
 

Mire felocsúdott, Attila már a küzdelem közepén 
volt, összevissza csápolt a deszkával, a fekete öl-
tönyösök ugráltak előle, és a zsebeikben kutattak 
valami használható után. Hárman vettek részt a 
küzdelemben, a negyedik már Attila mögött fe-
küdt a földön bezúzott koponyával. Attila ismét 
talált, mellkason vágott egyet a támadók közül. 
Tompa puffanás, reccsenés. A deszka kettétört, az 
öltönybe rejtett páncél megvédte a katonát. A 
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földre esett az ütéstől, de azonnal fel is tápász-
kodott. Attila újabb fegyver után nézett, ekkor vil-
lant agyába a kerítés sövényébe rejtett ostor, amit 
azonnal előrántott, és máris odacsapott az egyik 
férfinak. A gyorsaság nagyon sokat számított, hi-
szen a férfi kezében már ott volt a kábító löve-
dékes fegyver. Attila az arcába csapott, így a löve-
dék nem talált. Vér borította el a katona arcát, aki 
vakon, üvöltve a földre borult, miközben arcát a 
kezébe temette. Ezt még látta Attila, majd mintha 
szúnyogcsípés érte volna a nyakán. Lelassult egy 
másodperc alatt a világ, majd teljesen elsötétült. 
Ebben a pillanatban dörrenés rázta meg a Bada-
csonyt. A lány a levegőbe lőtt. A két még harcké-
pes katona megmerevedett, és a lányra nézett, aki 
célba vette a légpisztolyos fejét. 
 

– Dobd el, vagy nem marad fejed! 
– Eszemben sincs! Ha megadom magam, öngyil-
kosnak kell lennem. Az utolsó leheletemig harco-
lok! – Ezzel a lány felé fordította fegyverét, de el-
késett. Dörrenés. A lehulló test tompa zaja, és a 
látvány iszonyatos arckifejezést csalt a negyedik 
harcos arcára. Teljesen magába roskadva, némán 
emelte magasba a kezét. 
– Térdelj le, majd feküdj a földre hasra. 
 

A férfi engedelmeskedett. A lány tarkójára sújtott 
fegyvere agyával. Kedvesét vette először kezelés-
be. Nehezen lélegzett, de nem látszott rajta, hogy 
más baja lenne a kábulaton kívül. Az udvaron egy 
matracra tette, majd betakarta egy takaróval. A 
két hullát az egyik BMW csomagtartójába gyömö-
szölte, a két ájultat a fürdőszobába cipelte, szá-
jukból kihalászta a kapszulát, gatyára vetkőztette, 
majd megkötözte őket. Az autókkal az udvarba 
hajtott, úgy hogy ne lehessen őket az utcáról látni. 
A kerti locsolótömlőt az utcára húzta, és eltűntette 
a küzdelem nyomait. Elővette az egyik elkobzott 
GPS-t, és figyelte. Erősítésnek nyomát sem látta, 
sehol egy jelzés, csak a két autó, és a négy katona 
jelzése látszott a képernyőn. 
 

Sziréna zaja verte fel a szombat délutáni csendet. 
Közeledett, befordult az utcába, majd a ház előtt 
fékezett. Kiszállt egy egyenruhás rendőr és a ka-
puhoz sietett, közben idegesen a fegyvertáska pa-
tentját kapcsolgatta. 
 

– Jó napot kívánok! 
– Üdvözlöm az Urat. Miben segíthetek? 

– Lövéseket hallottam innen a hegyről. Tud va-
lamit ezzel kapcsolatban? 
– Igen. Makai Anita rendőr százados vagyok, a 
BRFK életvédelmi nyomozója. Mint láthatja ép-
pen felújítási munkát végzünk a házon, ezért ki-
szórtunk mindent az udvarra. Megláttam egy ha-
talmas patkányt, és megijedtem tőle. Rálőttem a 
szolgálati fegyveremmel két alkatommal, de nem 
találtam el. Sem anyagi kár, sem sérülés nem ke-
letkezett a lövések miatt. Jelentésemet a saját fe-
lettesemnek teszem meg. A házban egyedül tartóz-
kodom, így nem került veszélybe sem senki. 
Mindkét lövedék a földbe fúródott. Ez alapján 
megteheti a jelentését kedves kolléga. – Ezzel 
megmutatta szolgálati igazolványát, majd átadta 
szolgálati fegyverét. Az egyenruhás felíró tömböt 
vett elő, jegyzetelt, majd visszaadta a fegyvert. 
– Viszontlátásra, és kérem, hogy a továbbiakban 
ne használja fegyverét, mert ezzel zavarja a falu 
nyugalmát. 
 

Anita nagyot sóhajtott, majd a kapuból a GPS-hez 
ment és ellenőrizte. Sehol senki. A telefonokat egy 
kupacba gyűjtötte a kerti asztalon, a GPS-t úgy 
állította be, hogy hangjelzést adjon, ha húsz kilo-
méteres körzetben megjelenik a keresett járművek 
és személyek közül valaki. Ellenőrizte a foglyokat, 
ronggyal tömte ki a szájukat, majd kedvesét vette 
szemügyre. Már rendesen lélegzett, bár néha moz-
golódott, mintha nyugtalanul aludna. A hálószoba 
romjain kétszemélyes fekhelyet alakított ki, ágy-
neművel, és egy kis asztalkával együtt. Az asz-
talkára behordta a telefonokat, a GPS-t, és a fegy-
verét, majd felébresztette Attilát. 
 

– Iszonyúan fáj a fejem! Mi történt? 
– Itt van egy fejfájás csillapító, és egy pohár bor. 
Vedd magadhoz, közben elmesélem mi történt. 
 

Miután Anita befejezte a mesét beballagtak a há-
lóba, és végigdőltek a fekhelyen. Attilával forgott 
a világ, ami nem csak a fáradtság és a kábítószer 
miatt volt, hanem kezdett tudatosulni benne, hogy 
gyilkosságot követett el. Hiába vizsgálta az oko-
kat, nem volt számára mentség, nem talált olyan 
erős indítékot, ami indokolhat egy szörnyű tettet. 
 

„Az élet feltétel nélküli tisztelete” 
 

A legfontosabb, a legelső alapelvet szegte meg. Mi 
lesz ezek után, mi lesz a büntetés? Ekkor bevil-
lant Mátyás király mondása: 
 



MAGYAR PÁLOSOK 

 65

„Nem lehet mindig megbocsátani, mert akkor azt 
hiszik, hogy itt mindent lehet. A férget igenis el 
kell taposni.” 
 

Eszébe ötlöttek a harcos szerzetesekről szóló me-
sék is. Lehet, hogy nyílt háború van? Képes lesz 
megvívni ezt a háborút? Ilyen gondolatokkal a 
fejében hunyta le a szemét. Mellette a lány már 
nyugodtan szuszogott. Az Ő fejében is gyökeret 
vert a „gyilkossá váltam” gondolat, és a „semmi-
ben sem különbözöm a gyanúsítottaimtól” gondo-
lat is. Aztán elhessegette az egészet egy „ha nem 
Én lövök ők öltek volna meg bennünket” gondo-
lattal, és máris nyugodtan pihenhetett. 
 

Új szabályok egy új háborúban 
 

A GPS sivítására ébredtek. A lány egyik kezébe 
fegyverét, másikba a GPS-t kapta. Egy autó, há-
rom személy közeledik. Attila az órájára bámult, 
és megállapította, hogy tíz órát aludtak. Lassan 
pirkad, a világos pedig mindenképpen a mi mal-
munkra hajtja a vizet. A lány sebesen öltözött, 
majd kirohant az ajtón. A fiú is magára kapkodta 
ruháit, és futott a lány után, be a fürdőbe. A fog-
lyok rendben vannak, élnek még, és nem szöktek 
meg. Futás az autókhoz, a hullákat kirakták a cso-
magtartóból, felszerelésüket elszedték, majd átku-
tatták az autót. Nem találtak benne semmit, amire 
szükségük lett volna. A hullákat vissza a csomag-
tartóba, az autót ki a ház elé az utcára. Már csak 
két km-re volt az újabb ellenséges jármű. A másik 
autó csomagtartójában alumínium szerszámos tás-
kák sorakoztak, a műszerfalból pedig egy számító-
gép nyílt ki a jobb oldalon. 
 

– Ezt az autót nem adjuk vissza, hiszen az általad 
kért felszerelés java részt itt van. 
– Remek, akkor már csak az újabb csatát kell 
megnyernünk, és végre lakást csinálhatunk ebből 
a romból, aztán jöhet az érdemi munka. 
– Fogd ezt a két légfegyvert, ha lőni kell ne ha-
bozz. Én a harmadikat fogom, és a szolgálatit. 
Nem értem miért csak három fegyver volt a négy 
katonánál, de ezzel később is ráérünk foglalkozni. 
 

Autó állt meg a ház előtt. Kióvatoskodtak a kapu-
ig, és döbbenten bámultak az előttük álló járműre. 
A BMW-knél sokkal nagyobb, fekete, sötétített 
üveges Mercedes alig fért el a szűk utcában. A 
luxusautó olyan kivitelben készült, amilyen az 

arab sejkeknek dukál, vagy amilyet egy merény-
lettől tartó kormány tisztviselő használ. A kapuval 
egyvonalban a hátsó ablak állt meg. Nesztelenül 
csúszott az ajtóba az üveg, melyről a lány azonnal 
megállapította, hogy golyóálló üveg. Tehát páncé-
lozott autóval, szinte harckocsival járnak már – 
futott át a gondolat Anita agyán. Aztán betekintett 
az autóba és megdöbbenéssel vette tudomásul, 
hogy egy fekete ruhába öltözött férfi ül az autóban 
vállán vörös gallérral. Az arca árnyékban maradt, 
hogy még véletlenül se ismerhessék fel. 
 

– Jó estét bíboros úr! – kiszaladt a lány száján, de 
már meg is bánta amit mondott. 
– Dícsértessék a Jézus Krisztus nevében százados 
kisasszony, és önnek is Attila barát! 
– Jó estét Ítélőbíró! Minek köszönjük ezt a kedves 
vizitet? 
– Az önök birtokába került néhány könyv, vagy ha 
úgy tetszik dokumentum. Szeretném őket vissza-
vinni oda, ahonnan ellopták őket. Tegnap egy 
ügyes csapdával sikerült önöket eltávolítani a 
lakásból, és az embereim mindent alaposan átku-
tattak, de nem találtak semmit. Arra számítottak, 
hogy ha hazaérnek megnézik a könyveket meg-
vannak-e még, amit önök meg is tettek. Ezért be-
kamerázták a házat, bemikrofonozták autóikat, 
majd mikor megtalálták a rejtekhelyet erről jelen-
tést tettek, de nem mondták el, hogy hol van a rej-
tekhely, és a felvételeket sem továbbították, mert 
attól féltek, hogy olyan helyre viszik őket, amiről 
nem tudunk. Mikor a százados megtalálta a kame-
rát megijedtek, és iderohantak. Azóta nem hallot-
tunk róluk semmit. Kérem a könyveket, az embe-
reimet, a felszerelésükkel együtt, méghozzá azon-
nal! Ha nem teljesítik kérésemet, az nyílt háború-
hoz vezet, amiben nem nyerhetnek. Nálam van a 
pénz, a hatalom, és a hadsereg! Önöknek semmi 
nincs a kezükben! 
– Az emberei halottak. A felszerelést nem adom 
vissza, mert most már figyelni fogok. Az egyik 
autót és két hullát amott az utcán megtalálja, eze-
ket most magukkal vihetik, de mást nem adok ki. 
A háborúban önökkel van a pénz és a hatalom, 
velünk a lélek, a szellem, és a Jóisten. Nem nyer-
hetnek! – Mindezt szenvtelenül, indulatok nélkül 
és nyugodt hangon mondta Attila, olyannyira nyu-
godtan, hogy barátnője, és saját maga is meglepő-
dött rajta. Elérte célját, a bíboros kikelt magából 
és üvöltözni kezdett. 
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– Mi a fenét képzeltek? Nem fogjátok már a reg-
gelt sem megérni! Ide küldök húsz katonát, azok 
majd élve megnyúznak benneteket, mint ahogy az 
az eretnekeknek kijár! Nem képzelhetitek, hogy 
Isten veletek van! Ideje megbűnhődnötök azokért 
a bűnökért amit a szent egyház ellen elkövettetek! 
A Vatikán nem fogja ölbe tett kézzel tűrni, hogy 
aláássátok kétezer éves hatalmát! Most már két-
féle ellenségetek van! Mi és a Vatikán! Jobban te-
szitek, ha engedelmeskedtek! 
– Köszönöm, hogy félvilágosított ellenségeimről, 
de nem vagyok abban a helyzetben, hogy enged-
jek a zsarolásnak. Ezek után nincs mit monda-
nunk egymásnak. Isten önnel Ítélőbíró Úr! Gyere 
kedves századosom, itt az ideje, hogy nekilássunk 
a romeltakarításnak. 
 

Ezzel sarkon fordultak, és otthagyták a bíborost. 
Még hallották amint a két autó elhajt az utcán. 

 
Együtt működik minden 

 

Amint beértek a szobába, az addig energiával teli 
Attila összeesett, kapkodott levegőért. Fektében 
mintha görcs rángatná, ide-oda hánykolódott, köz-
ben alig volt levegője, csak tátogott mint a partra 
vetett hal. A lány nagyon megijedt, melléugrott, és 
megpróbált segíteni rajta. 
 

– Mi a baj, hogyan segítsek? Szólalj már meg 
könyörgöm! 
– Nem…kapok…leve…gőt. Várj…egy...ki…csit. 
– Hívjak orvost, vagy mentőt? 
– Nem...kell. Most már jobb. Odakint mintha nem 
Én beszéltem volna, mintha valaki a számba adta 
volna a szavakat. A testem akkor mondta fel a 
szolgálatot, amikor már nem látták gyengeségem. 
– Jól van. Örülök, hogy minden rendben van. De 
most hogyan tovább? 
– Beszélgessünk egy kicsit a foglyainkkal, aztán 
jöhet a kupaktanács. 
 

Felkerekedtek hát, és egyiküket áthozták a szobá-
ba. Miután kivették a rongyot a szájából azonnal 
vizet kért a fogoly. Miután adtak neki elkezdődött 
a kihallgatás. 
 

– Ki vagy, mi a beosztásod? 
– A nevem nem fontos, technikus vagyok. Fel-
adatom a lehallgatás, a titkos videofelvétel készí-
tés. Ezeket továbbítom a főhadiszállásra, elemzés-
re, felhasználásra, és archiválásra. Feladatom még 

a kamerák és mikrofonok telepítése, elrejtése. 
Csúfos kudarc számomra, hogy nem sikerült a kis-
asszony elől elrejteni a kamerát. 
 

– Nem a maga hibája. A nyugati ablakon besüt a 
lemenő nap, ami megcsillant a száloptikán. Ami 
az Én hibám viszont az, hogy nem hittem első lá-
tásra abban, hogy ilyen technikával figyelnek 
meg, és nem hittem el, hogy az egy kamera. Fel-
tétlenül segítenie kell, hogy „poloskátlanítsuk” 
környezetünket, valamint abban is, hogy a felsze-
relését bemutassa. Cserében szabadon távozhat, 
vagy elmehet egy csodálatos helyre, ahol kipihen-
heti magát biztonságban. 
 

– Rendben van, sietnünk kell mielőtt rákapcso-
lódnak a rendszeremre, és letöltik az anyagot, 
vagy nekilátnak használni a kiépített rendszere-
met. 
– Az autóban kikapcsoltam a számítógépet, van 
más is amin keresztül bemászhatnak az életünk-
be? 
– Igen, három kilométeren belül ránk csatlakoz-
hatnak. 
– A GPS szerint nincs senki a közelünkben, de 
igaza van siessünk. 
 

Hang nélkül szedték össze a lakásban elhelyezett 
hat kamerát, és az autókkal együtt összesen ti-
zenegy mikrofont. Az autóba szerelt számítógép 
oldalsó csatlakozóját kihúzta a technikus aztán 
bekapcsolta a gépet. 
 

– Most nincs rendszeren a gép, nem hozzáférhető, 
mivel minden kapcsolatot letiltottam. A felvételek 
akkor is készültek, amikor ki volt kapcsolva a 
gép. Megpróbáltak többször is bejönni a gépre és 
kapcsolatot teremteni, de az Én tűzfalamon nem 
jutottak át. Régóta lázadoztam már ellenük, ezért 
tiltottam le a kapcsolatot. Most kaptam meg az 
utolsó lehetőséget, és nem éltem vele. Végképp 
árulóvá váltam. 
 

– Ne bánkódj, nem vagy áruló, csupán a jó oldalra 
álltál. Le kellene szedni a felvételeket, aztán fel-
csatlakozni a gépre, és a központi adatbázisba jut-
ni. 
 

– Ez egyelőre nem megy, ugyanis borzasztóan fáj a 
fejem. A megoldás humánus és szükséges volt, 
elismerem, de hatása nem múlik el nyomtalanul 
egy pillanat alatt. 
– Rendben, de nem tudok számodra sem orvost, 
sem megfelelő pihenőhelyet adni, főként azért 
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nem, mert a lakásunkat feldúltátok. Annyi lehe-
tőség jut számodra, hogy a fürdőben egy csőhöz 
bilincselve adok egy matracot, és egy plédet. 
– Rendben, elfogadom az ajánlatot. 
 

Amíg Attila elhozta a szobába a másik harcost, 
addig Anita a felajánlásnak megfelelően rendezte 
a technikust. A másik beszélgetés furcsább és 
kurtább volt. 
 

– Ki vagy és mi a beosztásod? 
– Semmi közötök hozzá, nem fogok beszélni, öl-
jetek meg, vagy engedjetek szabadon! 
– Ha beszélsz, szabadon engedünk, ha nem akkor 
börtönbe kerülsz! 
– Úgyis kihoznak a sittről, vagy megölnek oda-
bent, akkor meg minek koptassam a hangom? 
– A börtön nem köztörvényes börtön, hanem olyan 
hely, ahol rendünk nevelői vesznek körül, és meg-
próbálnak egy kis jót beléd csepegtetni. Ha nem 
segítesz magadtól, akkor nem marad más válasz-
tásom, mint a mieink közé zárni. 
– Nem érdekel mit csinálsz, nekem úgy is be-
fellegzett! 
– Rendben, ahogy akarod. 
 

A lány a technikushoz ment, kezében a GPS-szel, 
és egy telefonnal. Felébresztette, majd egyezségre 
próbált jutni vele. 
 

– Nem tudom megbízhatom-e benned, de úgy tű-
nik nincs más választásom. Itt van a GPS, hang-
riasztásra állítva. Nekünk el kell mennünk, de Te 
itt maradsz, és őrzöd a házat. Kapsz egy telefont 
is, amiről csak engem hívhatsz fel, minden más 
hívást letiltottam róla. Nagyon szeretnék veled 
együtt dolgozni, remélem ezt elfogadod. 
– Ha ez az ára, hogy szabaduljak a katonák közül, 
akkor szívesen állok szolgálatodba néhány napra. 
Aztán ha elvégzem amire kérsz, akkor engedj sza-
badon, és akkor kiegyenlítettnek fogom tekinteni 
a számlánkat. 
– Rendben van áll az alku. Ha ennek vége, me-
hetsz Isten hírével. Ha riaszt a GPS, azonnal tele-
fonálj. 
– Értettem, de Én nem húsz, hanem ötven km-es 
körzetet jelölök ki. A házat őrzöm, és várlak ben-
neteket haza. Valami ennivalót hozzatok mert na-
gyon éhes vagyok. 
 

Elindultak a katonával Nemeskisfaludra. Kicsit 
furcsa menet volt az utánfutóval, tetőcsomagtar-

tóval felszerelt Lada, a csomagtartóban egy meg-
kötözött betömött szájú emberrel. Mivel tudták, 
hogy jó helyre mennek, és a katona többé nem 
szabadul a léleknevelőből, így nyugodtan beszél-
gettek, tervezgettek. Vasárnap volt, verőfényes, 
gyönyörű vasárnap. Attól eltekintve, hogy az em-
berek többsége az utcán volt a kormány lemondá-
sát követelve, az egész ország a vénasszonyok nya-
rának szívmelengető csodáját élte meg. Jövő hét-
végére esik október 23-a a forradalom ötvenedik 
évfordulója, amikor komoly megmozdulások vár-
hatóak. Most mégis együtt voltak, és a jövőt ter-
vezgették, a lakást és az elkövetkezendő idők kö-
zös életét. Annyira sikerült vágyaikat közös neve-
zőre hozni, hogy alig bírtak magukkal Az egy hú-
ron pendülés eredményeképpen beforrt a harma-
dik seb Attila lelkén. Ezt megérezte a lány is és 
forróság öntötte el a lelkét és a testét. Szinte ro-
hanva tették le terhüket, és rohanva álltak to-
vább, hogy mielőbb kettesben lehessenek. A be-
vásárlás idején szinte forrt körülöttük a levegő, 
nem is törődtek azzal, hogy minden pénzüket a 
boltokban hagyták. Mire hazaértek már szinte mé-
terekkel a föld felett jártak a boldogságtól. Végez-
niük kellett a dolgukat, tehát nem engedhették 
meg maguknak, hogy átadják magukat vágya-
iknak. Megnézték foglyukat, aki nyugodtan aludt 
a fürdőszobában. A telefont és a GPS-t magukhoz 
vették, és ellenőrizték, de minden rendben volt, a 
technikus tartotta magát az egyezséghez. Anélkül, 
hogy felébresztették volna, visszamentek a hálóba, 
és egymás karjaiba omlottak. Mindketten ott vol-
tak testestől, lelkestől, szellemestől. 
    

Erőd épül 
 

Nyugodtan feküdtek egymás mellett, és a lány be-
szélni kezdett, úgy érezte, itt    az ideje, hogy meg 
ossza titkait a szeretett férfival. 
 

– Nagyon nehéz erről beszélni, de most eljött az 
ideje, hát elmesélem. 
– Ne tedd, zárjuk le a múltat. Ami fontos az a je-
len és a jövő. Ha a segítségemet kéred, és ehhez 
szükséges lesz majd valamit feltárni a múltból, 
akkor majd mondd, de addig tartsd meg ezeket a 
dolgokat magadnak. 
– Köszönöm a bizalmat, amennyire tőlem telik 
megteszek mindent, hogy rászolgáljak. Sajnos 
mennem kell, hogy idejében hazaérjek, de előtte  
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még tárgyalnunk kell a technikussal. 
 

Felébresztették a technikust, aki álmosan, de 
most már nyugodt tekintettel nézett rájuk. Fel-
tápászkodott, megdörzsölte a korábban megbilin-
cselt csuklóját, ásított, elfogadta a felé nyújtott ká-
vét, majd néhány korty után kérdően nézett fogva 
tartóira. 
 

– Beszélj a kocsiban levő felszerelésről. Milyen 
felszerelés van pontosan az autóban, mire képesek 
a technikák, műszaki paraméterek satöbbi. 
– Pakoljunk be mindent a szobába, amit nappali-
nak használtatok, és Én mindent bemutatok. Ti 
pakoltok a csomagtérből, Én pedig a műszerfalból 
szerelem ki a felszerelést. 
 

Nekivágtak, csendben behordtak mindent a padló 
nélküli helyiségbe a földre. Körben a fal mellett 
pakolták le a csillogó táskákat, közben az udvarra 
hajított dohányzóasztalt is behozták, erre pakolta 
le a különböző eszközöket a technikus. 
 

– Kérek egy elosztót, legalább két aljzattal. 
– Máris adom, közben mesélhetsz a táskákról. 
– Az első kettőben különböző rejtett kamerák és 
mikrofonok vannak. A harmadikban miniatűradók 
vannak, amikhez csatlakoztatva a kamerákat és a 
mikrofonokat öt km-es körben fogható adás produ-
kálható. Az adás kódolt, így hagyományosan nem 
lehet használhatóan befogni az adást. A negyedik-
ben különböző akkumulátorok, és töltőik találha-
tók, valamint olyan adapterek, amelyekkel gépko-
csi, vagy lakás elektromos hálózatáról üzemeltet-
hetőek a szerkezetek. Az ötödikben digitális ka-
mera van, állvánnyal, objektívekkel, adatkártyák-
kal. A hatodikban nyomkövetők vannak, mágne-
ses, öntapadós, álcázott kivitelben, sőt még lég-
fegyverből kilőhető is van, a hozzá tartozó kere-
sővel együtt. A működési távolság kb. kettő km. A 
hetedik hatalmas láda egy mobil labor. Van benne 
szilikon    és gumikesztyű, porálarc és gázmaszk, 
különböző oldószerek, ujjnyom kutató eszközök, 
szilikon gumik, csipeszek, nagyítók, mikroszkó-
pok, reflektorok és sok egyéb vegyszer. Különö-
sebben nem magyarázom el a labor felszerelését, 
mert itt van hozzá a kézikönyv. Ami lényeges az 
az, hogy a mikroszkóp egy nagyon profi elektron 
mikroszkóp azonnali anyag meghatározással, de 
csak és kizárólag ezzel a számítógéppel együtt 
működik. A számítógép a jelenleg legjobb gép, 

ami közforgalomban kapható, de annál sokkal töb-
bet tud. Van benne műholdas helymeghatározó, 
mobiltelefon hálózatokon keresztüli Internet elé-
rés, ami a polgár vonalat éri el. Műholdon keresz-
tül nagy sebességű eléréssel bejut különböző cé-
gek rendszerébe, amilyen a mobilszolgáltatóké is, 
és azonnali cellázással a mobiltelefonok helyét 30 
centiméter pontossággal megállapítja. Ezen felül 
bejut a bankok rendszerébe is, és képes figyelni a 
bankkártyák használatát, számlaforgalmat, az átu-
talások útját. Ezeken kívül be tud jutni a saját 
központi számítógépűnkbe, mégpedig saját fej-
lesztésemnek köszönhetően észrevétlenül. Ez a 
technika dióhéjban amit átadok nektek. A számí-
tógép sokszor kér kódokat, ezeket felírtam ebbe a 
noteszbe, amihez nem írtam, annak változó a kód-
ja, ezért a kódfejtőt használom hozzá. Miközben 
meséltem, erre a DVD lemezre írtam az itteni ese-
mények felvételeit, és azokat a gépről töröltem. 
További kérés, kérdés? 
– A saját adatbázisotokból a rendetekről minden 
információt szedj le, valamint azt az adatbázist is, 
ami a ránk vonatkozó adatokat tartalmazza. 
– Ez kicsit hosszadalmas lesz, kérek még egy ká-
vét, aztán ne zavarjatok, hadd koncentráljak a fel-
adatra. 
 

Eljött a búcsú ideje. Megölelték egymást és hosz-
szú idő óta először esett nehezükre az elválás. 
– Amint lehet jövök – mondta a lány. 
– Telefonálj amint odaérsz, és akkor is ha van 
valami fontos. 
– Telefonálok, és remélem idejöhetek majd haza. 
– Hazavárlak ide, a közös otthonunkba, a mi vá-
runkba. Hosszasan ölelkezetek, majd elváltak. 
Még percek sem teltek el máris hiányoztak egy-
másnak. Attila visszatért a házba, és megnézte ho-
gyan halad a technikus. Már nyolc számozott DVD 
lemez hevert az asztalkán, de még bőszen dolgo-
zott. 
 

– Már az utolsónál tartok, kb. tíz perc múlva kész 
vagyok. 
– Rendben, addig Én megkezdem a saját mun-
kámat. 
 

Elindult az udvarra, és kezdte összeszedni a pad-
lódeszkákat, majd szeget kalapácsot, fűrészt, és 
gyalut fogott. A hálószobával hamar elkészült, a 
deszka mellé szegélylécet is rakott aztán csiszolt, 
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porszívózott, lakkozott. Holnap már be is költöz-
hetek – gondolta elégedetten. A technikus lecsuk-
ta a gépe tetejét, majd Attilához furdult. 
 

– A rám eső munkát teljesítettem. A BMW-vel el-
hajtok, néhány kilométerre innen megállok, kinyí-
rom a GPS-t, majd eltűnök a térképről. Köszönök 
mindent, remélem elégedettek vagytok velem. 
– Én köszönöm a munkát, az egyenességet, a be-
csületességet. Természetesen én sem szegem meg 
egyezségünket, a BMW-ben bent a kulcs, sok sze-
rencsét. 
– Viszont kívánom, de Én már tudom, ez nem az a 
háború, amiben részt kell vennem. Isten veled. 
 

Ezzel    az udvarra ment, a BMW-be ült és elhajtott. 
Attila a technikát összepakolta, és egy helyiséggel 
arrébb hordta, aztán nekilátott a nappali padlóza-
tának. Ezzel sem töltött több időt mint a szobával, 
talán húsz percig ha tartott az egész. Főhadiszállá-
sát a konyhába helyezte át, megágyazott, telefonját 
ágya mellé készítette, és álmodozott a lányról és 
közös jövőjükről. Lassan szinte átélte a jövőt, min-
den ízét, érzését, pillanatát. Nem tudni mennyi 
idő telt el így, míg egyszer csak megcsörrent a te-
lefon. 
 

– Szia, ideértem. 
– Minden rendben van? 
– Persze. Holnap, ha bementem, már többet tudok 
mondani, addig viszont csak jó éjszakát szeretnék 
kívánni. 
– Jó éjt, hívj, ha tudsz valamit. 
 

Egyedül, de nem magányosan 
 

A házra egyébként is ráfért a felújítás, így ha a 
másik oldalát nézzük a dolognak, akkor csak jót 
tettek a bontással a katonák. A munka folyt to-
vább, festés, ablakok, ajtók felújítása, az elekt-
romos vezetékek, vízvezetékek cseréje. A beren-
dezéssel azonban Attila várt, amíg Anitával együtt 
majd berendezkednek. Azonban eszébe ötlött ki-
merült bankszámlája, amivel valamit kezdeni kel-
lett. A kölcsön nem megoldás, mert azt vissza kell 
adni, és jelen helyzetében nem tud biztos bevé-
teliforrást magának. Az állását már felmondta, a 
tartalékait pedig a felújítás felemésztette. Bűncse-
lekményt elkövethetett volna, arra alkalmas volt a 
számítógépe, de a lelke erre nem vitte rá. Kiállt 
hát az udvarra, kitárta a karjait, és a napba nézett, 

majd egy imát mormolt, a végén pedig segítséget 
kért. 
 

Keszthelyre autózott, aztán irány a lottózó. Sors-
jegyet vásárolt, és nyert. El sem hitte, hogy meg-
nyerte a főnyereményt. Nem gazdag, de befejez-
heti a lakást. Remek. Megadta a számlaszámát, és 
boldogan ment haza. Várta kedvese telefonját, 
hogy elmondhassa a nagy hírt. Otthon ismét kiállt 
az udvarra, és hálát adott Istennek a segítségért. 
Aztán nekiállt szorgosan a padlásnak, hogy kiala-
kíthasson egy olyan helyet, ahol nyugodtan dol-
gozhat. A nappaliból nyitott egy feljárót, aztán 
nekilátott megemelni az egész tetőt egy méterrel. 
Faburkolat a padlóra, faburkolat a mennyezetre, 
és három ablak. Elektromos ellátás, világítás, az-
tán már jöhettek is fel a szerkezetek. Igazi műte-
rem, aztán kinézve az ablakon észrevette, hogy 
már sötétedik. Hogy elrohant a nap, de nem hívott 
Anita. Mi lehet vele. Az aggodalom vasmarka 
megszorította torkát, alig kapott levegőt. Letá-
molygott a konyhába leült és rágyújtott. Már vagy 
fél órája üldögélt, közben egyik cigaretta a másik 
után, és a legbaljósabb gondolatok. Autó fékezett 
a ház előtt. Remegő térdekkel ment ki, nem ké-
szült fel semmire, annyira rosszul érezte magát, 
hogy jöjjön aminek jönnie kell gondolattal a fe-
jében botorkált a tornácon a kapu felé. Lehajtott 
fejjel nyitotta ki a kaput, mikor valaki elélépett. 
Felnézett, és Anita sírástól feldagadt arcát látta 
maga előtt. 
 

– Kirúgtak! – mondta és a nyakába borulva rázni 
kezdte a zokogás. 
 

A házba mentek, közben Attila támogatta a lányt. 
Elanyagiasodott világunkban az első gondolata az 
volt, hogy most miből fogunk élni? Mi a fenét csi-
náljunk? A háború sok időt és sok pénzt emésztett 
fel. Nem számíthatok mindig arra, hogy majd csak 
lesz valahogy! Valamit ki kell találnom! Közben a 
házba értek, a lányt egy fotelbe ültette, töltött egy 
pohár bort, a kezébe nyomta, egy hamutálat tett a 
keze ügyébe, majd leült vele szemben. Kicsit kö-
zelebb húzódott, megsimogatta a lány könnyáztat-
ta arcát. 
 

– Mesélj! Mi történt? 
 

– Reggel bementem dolgozni, a megszokott kör-
nyezet fogadott. A kollégák viccelődtek, ugratták 
egymást, és a hétvége eseményeit tárgyalták ki. 
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Az eligazítás is a szokott időben, normális körül-
mények között kezdődött el. Mindenki megkapta a 
feladatát, csak Én nem kaptam semmi tennivalót. 
Eleinte örültem neki, hiszen így nyugodtan kérhe-
tek szabadságot, aztán rájöttem, hogy a feladat 
több mint az ember, így valami nincs rendjén. 
Talán csak megfeledkeztek rólam. A parancsno-
kom elküldte az embereket dolgozni, majd engem 
az alparancsnokokkal együtt az irodájába kéretett. 
Ekkor már tudtam, hogy bajban vagyok, de még 
nem tudtam mi történhetett. Az osztályvezető a sa-
ját székébe ült, a kapitány és az alosztályvezetők 
pedig az ülőgarnitúrán és a fotelekben helyezked-
tek el, de mindenki úgy, hogy rám lásson. Nekem 
ülőhely nem jutott, és az ajtótól beljebb nem hív-
tak, így a csukott ajtó előtt álltam, miközben öt 
szempár fürkészett. Vártam, érzésem szerint órá-
kig, valójában csak két-három percet. Nem szólt 
hozzám senki, remegett a lábam a félelemtől és a 
megaláztatástól. A párnázott ajtón keresztül is be-
hallatszottak a döngő léptek az előtérből, ezért el-
húzódtam az ajtó elől, ami egy pillanat múlva ki-
vágódott. A főkapitány lépett be. Ekkor már biztos 
voltam benne, hogy akkora bajban vagyok, amek-
korában még soha nem voltam. Mindenki felug-
rott, és vigyázz állásba vágta magát, Én is. 
 

– Jó reggelt, szervusztok! Szóval Ő a mi kis szá-
zadosunk. Olvasd fel kérlek amit reggel átküld-
tem! – fordult a főkapitány az osztályvezetőhöz. 
– Csak a lényeget olvasnám, hiszen itt mindenki 
ismeri a fax tartalmát. „Büntető eljárásban gyanú-
sítottként hallgatta ki hatóságom Makai Anita 
rendőr századost, ismeretlen sértett sérelmére el-
követett emberölés ügyében. Az eljárás során nem 
sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, 
hogy nevezett személy nem vett részt a bűncselek-
ményben. A szabadon bocsátás után néhány órá-
val lakossági bejelentésre nevezett tartózkodási 
helyére kellett kivonulnunk, mert szolgálati fegy-
verével lövést adott le.” 
– Hozzá akarsz fűzni valamit? – kérdezte kemé-
nyen a főkapitány. 
– Igen. Nem követtem el semmit. Kiengedtek a 
keszthelyiek, mert nem csináltam semmit. A vőle-
gényemmel együtt vittek be, de nem tettünk sem-
mi törvénybe ütközőt. Nem tudom most sem, hogy 
kit és milyen módon öltek meg. A lövést pedig egy 
patkányra adtam le! A kiérkező kolléga be sem 
jött megnézni, a kapuban megbeszéltük a dolgot, 

és azt mondta, hogy ezt adja le jelentésében. 
– Mivel a gyanúsítás alól nem mentettek fel – köz-
ben a főkapitány néhány félbehajtott lapot húzott 
elő a belső zsebéből – így azonnali hatállyal fel-
mentelek a szolgálat alól. Amennyiben az eljárás 
során ártatlanságod nyer bizonyítást, úgy keress 
meg személyesen engem, és Én bocsánatot fogok 
kérni tőled, és visszahelyezlek korábbi beosztá-
sodba. – ezzel orrom alá dugta az immár kihajto-
gatott lapokat – Itt írd alá! 
 

– Elolvastam, átadtam a jelvényemet, igazolványo-
mat, fegyveremet, és szó nélkül távoztam. Az iro-
dámból haza pakoltam, otthon összeszedtem a hol-
mimat, és úgy jöttem ide, hogy haza sem akarok 
többé menni. 
 

A lány felállt, a fiú ölébe mászott, és teljesen be-
fúrta magát. A fiú ösztönösen átkarolta, óvón kö-
rülvette, teljesen elrejtette a külvilág számára. A 
lány vacogott a kimerültségtől, és a megaláztatás-
tól többször sírva fakadt. 
 

– Nem lesz semmi baj! Én itt vagyok veled, és 
megvédelek bárki is akar bántani. Meglásd le-
győzzük őket. 
 

Közben cikáztak a fejében a gondolatok, és mind-
egyik gondolat villámként csapott le rá. Már nem 
annyira az anyagiak érdekelték, sokkal inkább a 
bosszú. Igen, ez egy emberi tulajdonság, és a leg-
szörnyűbb az benne, hogy nem azok kerültek a 
gondolatok célkeresztjébe, akiknek kellett volna. 
Nem az Ítélőbíró volt a bosszú célpontja, hanem a 
főkapitány, pedig Ő csak a törvények szerint tette 
a dolgát. Forrtak Attilában az indulatok, meg 
akarta leckéztetni a főkapitányt. Telt múlt az idő, 
a percek lassan másztak, de a düh elpárolgott. Jött 
helyére a racionális gondolkodás, a kérdések és a 
lehetséges válaszok. A lányt sem rázta már a sírás, 
de továbbra is vacogott, hiába melengette kedvese 
az ölében. A lelke megnyugodott, de a teste nem 
volt képes regenerálódni. 
 

– Végy egy forró fürdőt, aztán nyomás az ágy! 
 

A lány felnézett, csókolóztak, de nem szenvedé-
lyesen, hanem a szeretet, a bizalom csókja volt ez. 
 
 
___________________ 
* Detrich Attila 


