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PAMPLONA
N Y E R G E S  G Á B O R  Á D Á M r e g é n y r é s z l e t

A Kelet Pamplonája

Sz óval az úgy volt, hogy… Ja, igen, bocsássa meg, hogy vétkeztem. Na, szóval 
hogy hát, tudja, atyám, milyen napokat élünk. Rosszul aludtam, na, azazhogy 
sehogy sem tudtam elaludni. Mindennel, ami a hírekben van, így kavargott 

a fejem, nem jött egyszerűen álom a szememre. Végül bevettem hát egy fél altatót, a Mar-
git… a nejem diktálta belém, mert már nem lehetett bírni velem, éjfél is elmúlt, mire va-
lahogyan elaludtam. De bár ne tettem volna. Mert ugyanott folytattam álmomban, ször-
nyű rémálmom volt, mint ébren. Vétkeztem talán már az álommal is.

Egy álmodat akarod meggyónni?
Nem. Nemcsak. Várja ki a végét.
Szóval dél volt, vagy akörül járt, másnap. Ma. A mai napot álmodtam meg. Olyan tisz-

tán állt előttem a mai nap, mint… ma. Ez a nap volt, ezt tudtam álmomban. Hétágra 
sütött a nap, minden ment a maga rendje és módja szerint, épp a húsleves fölé hajol-
tam, amikor… Ilyen rossz hangulattal. Tudja, atyám, milyen az, ilyen baljós előérzet. 
Nem lehet úgy békében enni. És akkor egyszer csak elkezdett beszűrődni az a bor-
zasztó lárma, én ilyet még soha nem is hallottam ébren, meg a füst, először csak 
páran kiáltottak, aztán már mindenki, robbanások, sikolyok… Borzasztó volt.

És mit tettél – álmodban?
Mit tettem volna, kirohantam. És nem akartam hinni a szememnek. De ko-

molyan mondom, olyan volt, olyan valóságos, mint itt, most minden. Lán-
golt a fél falu, mindenki fejvesztve futott, amerre látott, a jószág is, eloldoz-
va meg levágva, a kerítések ledöntve, a tornácon hullák és fekvő, félholt-
ra vert emberek. Azt hittem, ez a végítélet. Tudtam, hogy ott van ő is.

Ki?
Ki, hát a gonosz. Nem akarom a nevét a számra venni. Pláne, Isten 

házában. De ott volt. Éreztem valahogy, tudtam az álmomban. Ami-
ről akkor nem tudtam, ugye, hogy nem valóság. Ott jött az az em-
ber, valahol, de ezt csak sejtettem, nem láttam. És a serege. A mig-
ránsok. Azok dúlták a falut! Én… én ilyen félelmet még nem érez-
tem soha, arra tudtam csak gondolni hirtelen, hogy a Margit, hogy bent 
van a húslevessel, miközben halomra ölik a falut. Vissza akartam rohanni, biz-
tonságba tenni, de… Atyám, én nem tudtam. Én nem voltam elég erős. Földbegyökere-
zett a lábam. Féltem, hogy – erre gondoltam, esküszöm, álmodás közben is –, hogy engem 
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meg fog büntetni ezért az Úristen, hogy a feleségem ott bent, végveszélyben, 
hogy mindjárt betörnek, és felkoncolják, vagy még rosszabb. Mert ami-

ket magam körül láttam. Erőszakolták a nőket! Felgyújtották a háza-
kat. Falhoz vágták a csecsemőket, aztán meg kiszürcsölték… Kiszür-

csölték a vérüket, és kifacsarva eldobták őket, mint egy összegyűrt 
tejesdobozt! Szurkot öntöttek a még élőkre, kerékbe törték a Zo-

lit, ez csak most jut eszembe. Atyám, én láttam, ahogy kerékbe 
törik a Zolit! Az nem lehet, hogy én ebben nem vétkeztem!

Az álmainkért másként vagyunk vétkesek, mint azo-
kért, amiket ébren teszünk. A vétked csak abban áll, 

hogy túl sokat szorongsz, ahelyett, hogy jobban bíz-
nál az Úrban és az ő végtelen bölcse…

Ez nem lehet úgy! Hát ezt mind én álmod-
tam össze! Az én fejemben nyomorították 

meg azt a szerencsétlent, láttam… mit lát-
tam, hallottam, ahogy törnek a csontjai! 
Kiállt a törött csont abból a véres húsból, 

ami addigra a Zoli volt.
Nem nézel talán túl sok tévét, fiam? Lehet, 

hogy az mérgezi a gondolataidat.
Tévét, érdekel is engem! Vérben úszott a falu! Höm-

pölygött, érti, hömpölygött a vér, átfolyt a csizmámon! És 
tudtam, valahogy az álmodás közben is tudtam, hogy mindez 

valóság. Még mindig érzem az orromban a füstöt.
Értem. Próbálj valahogy nyugalmat keresni a lelkedben, az Úrban, és…

Még nincs vége! Mert, ahogy kavargott ez a borzalom körülöttünk, egy-
szerre előttem áll az édesapám. De hát ez nem lehet, gondoltam, hát már idesto-

va tíz éve, hogy eltemettük az apámat. De ott állt. Úgy állt ott, mint ahogy maga ül 
most ott, teljes hús-vérben, egy percet sem öregedett azóta, hogy utoljára láttam, még élve.
Megesik, hogy álmainkban viszontlá…
De nem! Nem álom volt! Mármint tudom, a józan fejemmel, hogy az volt, de közben… 

Még most sem érzem teljesen, hogy az volt, tudom, milyen álmodni. Ez olyan volt inkább, 
mint valami jelenés. Felém jött lassan, és mélyen a szemembe nézett. Égetett a tekintete, 
atyám. Én meg egyenesen megkövültem, nem tudtam felfogni, hogy mi történhetett. És 
láttam, hogy nyílik a szája, mintha szólni akarna, de nem tudna. És persze, hogy nem tu-
dott, mármint szólt, csak én nem hallottam, mert elnyomták a halálsikolyok meg a gép-
puskaropogás meg az állatok visítása. És akkor egészen közel ért, szinte az arcomban érez-
tem a leheletét, és akkor egyszeriben hallani kezdtem. Hallottam, olyan tisztán minden 
szavát, mintha egyenesen a fülembe súgta volna.

És mit mondott?
Hát ez az! Ott volt az a csomó migráns, mindenféle füstösképű népek, ott szablyáztak 

le mindenkit halomra, hogy csak csörgött bele az összes briliánsuk és karperecük és nyak-
láncuk és aranyórájuk, olyan volt, ahogy a turbánjaik le-föl tünedeztek közben, mintha 
gombafejek bólogatnának ütemesen, ott erőszakolták az asszonyokat és kínozták a gyere-
keket és ölték halomra az állatokat, és akkor egyszeriben azt mondja nekem az én apám… 
A szülőapám. Nem bírom, én ezt egyszerűen nem bírom. Azt mondja, hogy… Nem, előbb 
én mondtam neki, igen, emlékszem, amikor már végre szólni bírtam, megszólítottam, bár 
olyan volt, mintha fulladnék, tudja, atyám milyen ez, fulladni álmunkban, amikor minél 
jobban erőlteti az ember, hogy hang se jön ki a torkán, de valahogy nagy nehezen kijött, 
és akkor megszólítottam végre, hogy: Édesapám! Édesapám! Édesapám… ezt tudtam csak 
mondani, mert akkor már megállt bennem a lélegzet, és akkor már, be kell valljam, nem 
gondoltam még a Margitra se, csak így a szemem sarkából sejtettem, hogy pár ilyen köpe-
nyes-szakállas, a fejükön kockás abrosszal már biztosan bement a házba, már biztosan ki-
tépték a helyéről az ajtót, már összetörték a berendezést, és ki tudja, mit tehettek a fele-
ségemmel, de én akkor erre már nem is gondoltam, bevallom, csak úgy általában fohász-
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kodtam az Úrhoz. Nem tudom, ezt jól tettem-e, hogy álmomban… Mármint, hogy van-e 
egyáltalán hatalma az Úrnak az álmomban, az álmaim felett, hogy ér-e egyáltalán, ha én 
hozzá könyörgök álmomban, de hát…

Az mindig jó, ha az Úrhoz fordulsz, ha álmodban teszed, akkor is.
Az jó… Mert hát ott áll előttem a halott apám, és nem jön ki hang a torkomon, és ak-

kor azt mondja… azt mondja nekem az én szülőapám, hogy…
Mit mondott?
Hogy Abdullah! Hogy drága Abdullahom! Meg volt az őrülve, arra gondoltam, hogy 

megőrjítette a halál, hogy nem ismer meg. Édesapám, üvöltöttem, akkor már ahogy a tor-
komon kifért, de nem jött ki hang rajta, csak ilyen szelelő suttogás, de én üvöltöttem, üvöl-
teni akartam, hogy Édesapa, hát nem ismersz meg? De ő meg csak egyre, hogy Abdullah, 
Abdullah, én Abdullahom, drága jó Abdullah. Abdullah Akbár!

Nem vagyok én Abdullah, Édesapám, ordítom, Balázs vagyok, hát nem emlékszel?
És akkor felém nyúl, elmosolyodik, ilyen, hát én azt nem is tudom, leírni, milyen mo-

sollyal, eszelősen, de közben nyugodtan, mint aki már meglelte a békét, és akkor látom, 
hogy az apám, az én édes szülőapám fején is turbán, alatta kockás fejkendő, hogy a nyaká-
ban vakítanak az aranyláncok és az oldalán szablya, hogy… érti, atyám, hogy az én édes-
apám… Hogy egy menekült! És akkor jutott eszembe újra a Margit, hogy mi lehet vele, 
hogy ott miket művelhetnek vele, ott, a pozdorjává tört bútorok maradványain, a cserép- 
meg üvegszilánkokon, ahogy a leborult tál levesből a cérnametélt beleesik az én Margitom 
vérébe, mintha abba főzte volna eleve. És akkor végre, valahogy, nagy nehezen felébredtem.



Na, hát szóval. Üdv a fedélzeten! Dohányzol? Remek. Akkor megmutatom a kávégépet 
mint a legfontosabb összetevőt, aztán leugrunk egy szálra, jó? Csak hogy jól induljon a nap.

Szia, Uram!
Királyom! Méltóságom! Rendelkezz velem!
Alásszolgája, professzorom!
Hehe! Ezt a faszt. Ne is törődj vele, majd megszokod. Ez a Sanyi, el lehet viselni. Na, 

szóval, akkor gondolom, tudod, hogy mivel foglalkozunk itt. Mármint ténylegesen. Na, 
igen. Szóval az én feladatom ugyebár, hogy részletesen is ismertessem a munkaköröd. Te-
hát a lényeg, hogy nálunk csak olyan hír és cikk kerülhet ki, aminek van megalapozott 
forrása. Most értsd, hogyan értem. A megalapozotton van a hangsúly. Ami 
azt jelenti, hogy, nos, van. Az egyik sheetben, azt már, azt hi-
szem, láttad is, vezeted, hogy éppen mit dolgoztál az 
adott órában, a másikban pedig a forrásokat. Na, most 
itt jön a trükkös része, amit kifelé nem kommuniká-
lunk, mert ez, mondjuk úgy, a  belső működési sza-
bályzat része. Szóval a lényeg, hogy ha valamit kiadnak, 
hogy írd meg, nem teheted meg forrás nélkül, egyszerű-
en ez a szabály, gondolom, nem kell részleteznem, hogy 
miért. Elővehetnek érte. Mármint téged, ha valami van, 
de az egész lapot is. Így tehát mindig kell egy forrás. Ha 
nincs, mert… érted, van olyan, hogy egyszerűen lehetet-
lenség, akkor sem kell beszarni, ilyenkor hívjuk föl (sosem 
mélben!) a prokonosokat, majd megtudod, meg megadom 
a számaikat, na, szóval, ha kell forrás, nekik kell szólni, nekik 
vannak közvetlen kapcsolataik a hírügynökségekkel, mi velük 
nem kommunikálunk. Ha valami hír nagyon gázos, akkor sincs 
gond, megírod ugyanúgy, tehát hírben, nem kell lazítani a megfo-
galmazáson, csak egyszerűen a Véleménybe teszed. De pro forma 
hír marad, ez fontos. A hírek közé is kerül, csak a Vélemény rovat 
kategóriáját adod hozzá alul, és ennyi. Ezek azért fontosak, gon-
dolom, érted, mert így te le vagy védve. És veled a cég is. Na, most 
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még egy valami. Ez még fontos. A forrásokat, ezt is értsd, ahogy… érted, hogyan, szabad 
szabadon kezelnünk. Ennek nyilván megvannak a maga határai, beletanulsz majd pár hét 
alatt. Addig is, meg egyáltalán, bármiben, kapsz majd segítséget. A csapat normális, jófejek, 
nem mindenki… érted. Sőt. Meg lennél lepve, ha tudnád. Most itt, nyitva az ablak kábé 
mindenhol, nem akarom részletezni, majd a jövő héten megiszunk valamit, és akkor leg-
feljebb úgy, de szerintem értesz. Igen, nos, szóval az a lényeg, hogy ezzel kell bűvészkedni, 
hogy meddig tekinthető úgy, hogy egy forrásra még támaszkodik egy szöveg, ez… Tudom, 
hogy sejted, de hidd el, vannak rázós szituk, azokban majd jól jön, ha kapsz guideline-
okat. Legalább eleinte. De az a lényeg, hogy bármi megoldható. Szóval, amikor elkezdesz 
valamin dolgozni, arra figyelj, amit szóban elmondanak a briefben, az lesz a lényeges, azt 
valósítsd meg, és minden mást, egy idő után már egyedül, eleinte segítséggel… köréraksz. 
Megoldjuk. Oké? Minden tiszta? Akkor szólok a Gézának, ott majd ne kapd föl a fejed, 
ha elkezd cigányozni. Nem rád, csak úgy általában, a Géza… hát érted, felül sem szeretik, 
de érti a dolgát, ez van. Szóval beállítja a munkaállomást, megkapod a jelszavakat, a kon-
taktlistát majd az Árontól, és mehet. Ha bármi van, tényleg szólhatsz, kérdezhetsz bárkitől, 
de tőlem is nyugodtan, max csak azért ne mindig, mert hát érted, én hoztalak ide, ne úgy 
nézzen ki, mintha nélkülem nem tudnál semmit. De nem lesz gáz, tényleg. Oké, na figyi, 
ha még van bármi, leugrunk majd még egy blázra, de nekem most fel kell mennem a har-
madikra, valamit el kell intéznem. Ja, és majd kapsz egy ilyen szart, nem kell mindig visel-
ni, nyugi, de ha épületen kívülre mész, mármint valahova, akkor hát, ja, nem egy kifeje-
zett öröm, de akkor sajnos fel kell tüntetned, láthatóan, hogy a Hírbástyától vagy, ezt lát-
hatóvá kell tenned. Tudod, policy. Okéka, na akkor jó munkát, és beugrom, ha ezzel az izé-
vel végeztem, rád nézek, hogy hogy’ telik az első nap, rendicsek? Oké, akkor addig is hajrá.



Először fel sem fogtam, hogy már ébren vagyok, azt sem tudtam, hol vagyok. Csakhogy 
valahol fekszem, meg sötét van. Esküszöm, azt hittem, hogy leüthettek, elhurcoltak, Ará-
biába, Ázsiába, vagy hol élnek ezek, keletre, na, hogy valami Dzsámiban fekhetek. Aztán 

észrevettem a dunyhámat – tiszta lucsokra izzadtam –, de még az sem 
nyugtatott meg, gondoltam, azoknak is van ilyen, lehet ilyen keleten 
is, arra is gondoltam, hogy talán elhurcolták velem együtt a dunyhát 
is, kitelik a  fajtájuktól, nem majd a méregdrága selyemdunyháik-
kal takargatnak engem, a mecsetben, a fogságban. Akkor kezdtem 
megnyugodni és rájönni, hogy mégiscsak ébren lehetek, és akkor 
ez csak lidérces álom volt, amikor megfordulok, és ott szuszog 
mellettem a Margit. Az bezzeg tud aludni, ilyenkor is, amikor 
itt a világ vége, veszélyben az egész mindenünk, az meg csak al-
szik, mint akit nem érdekel. Fel is dühödtem először, de aztán 
eszembe jutott, amit a migránsok műveltek vele, még nagyon 
kótyagos volt a fejem, sokáig, szóval tudtam is, hogy álmod-
tam, de annyira hihető volt, annyira élethű, hogy mégsem 
fogtam fel még teljesen, olyan volt, mintha tényleg ezt tet-
ték volna a Margittal, és egyszerűen csak elöntött a me-
legség, hogy ott van, mellettem, hogy lélegzik, hogy pi-
heg. Él. Érti, atyám, nem?

Hogyne érteném.
Na, szóval hát ott fekszik a Margit, olyan jó szagú-

an és kívánatosan, én meg nézem csak egyre, egészen 
megrészegedve az örömtől, hogy így visszakaptam őt 
egyszeriben a sorstól. Isten segedelmével!
Az Úr nevét hiába…

Ja, nem, nem. Na, aztán erről eszembe jutottak még részletek 
az álmomból, ahogy, és láttam újra, szinte akkor is újra láttam, ahogy két… 

még most sem bírom elmondani. Két ilyen füstösképű, hát tudja, tette rajta az erőszakot…
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Nyugodj meg, fiam. Balázs. Balázs! Ne feledd, csak álom volt, li-
dérces álom.

Igen, de ha egyszer láttam, hogy tudnám én ezt valaha már 
kiverni a fejemből. Akkor is, ahogy ránéztem, egyszerre lát-
tam ezt az angyalt, az én csibémet és közben, ahogy ott 
fekszik a betört konyhaasztalon, élettelenül, mint egy 
zsák, elvágott torokkal, miközben azok… A vérében 
meg úszkál alatta a tészta.

Szegény pára!
Igen. Képzelheti, atyám, meg kellett nyu-

godnom. Muszáj volt, így nem maradhat-
tam. Hát, egy szó mint száz, ennek, per-
sze jó, hogy pont magának mondom, 
de akkor egyetlen módját láttam, 
gondolom, sejti, mire célzok.

Sejtem.
Meg hát rázott is a  sírás. Meg 

akartam nyugodni, hát nekem már 
nincs apám, nincs anyám, öreganyám alig 
tud magáról, hát nekem már csak a Margit van. 
Az az egyetlen igazi családom, és a szemem előtt vet-
ték el tőlem épp az imént. Úgyhogy hát, tudja, mit tesz 
ilyenkor egy férfi. Mármint… izé, elnézést.

Szóval hát hozzábújtam, csókolgattam, tudja, hogy van az… 
illetve. Jézusom.

Balázs!
Ja, igen. Elnézést. Szóval hát elég az hozzá, hogy a Margit meg, az aludt, 

mint a dunyha, meg nem is volt „hangulatban”, hát arrébb lökdösött.
Igen?
Én meg… Egy szó, mint száz, történt, aminek történnie kellett, mondtam is ne-

ki közben, hogy ez most nem olyan, most ne kényeskedjen nekem, mert erre szükség van.
De nagyon nem akarta. Aztán végül hagyta magát, vagy nem is tudom én, mindenesetre…
Hát erről van szó? Mondj el öt miatyánkot, és…
Na, nem, van még.
Még?
Még. Mert hát sajnos nekem már csak ilyen természetem van, meg hát fel is voltam 

még mindig zaklatva nagyon. Kimentem hát egy cigarettára, gondoltam, majd nézem az 
éjszakát, nézem a csendet, aztán az csak lenyugtat már. Szokott is, amikor máskor törté-
nik ilyen hasonló. De most nem. Egész éjjel ezen a lidércnyomáson túl nem aludtam egy 
szemhunyást sem, atyám, úgy képzelje, és hát, az igazat megvallva, nem is mertem volna, 
hogy én még egyszer olyanokat lássak, meg aztán féltem, hogy mi van, ha az Édesanyám is 
lejön a mennyekből, mint a Seherezádé, hogy… tudja, hogy Abdullah, Abdullah! Hát az-
tán ilyeneken járt a fejem, meg főleg a mai napon, hogy mi lesz ma. Hogy jön-e a végítélet.

Balázs!
Jó, hát a mi végítéletünk. Tudja jól, maga tudja a legjobban, mivel jár az, ha az a… nem 

akarok olyan szót használni, hogy azt is meg kelljen gyónnom. Ha az az ördög! Beteszi ide 
a lábát. És tudja jól maga is, hogy nem egyedül jön. Maga is azt mondta, vagy valami ilyet, 
a múltkori prédikációban, hogy az ördög mindig álcázva jön, és sosem egyedül!

Balázs!
De hát ezt mondta. És igaza volt! Igaz lesz minden szava, mint a Szentírásnak, ettől fél-

tem. Ettől félünk mindannyian. Ezért hát cselekedni kell. Ezen járattam az agyam egész 
éjjel, amíg eszembe nem jutott valami.

Balázs… mit tettél?
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Hadd kezdjem azzal, hogy szerintem ez egy nagyon 
ügyes első draft. Pláne elsőre. Nagyon jól építetted 

be, amiket kértek, a forrás is megvan. Szóval összes-
ségében én azt látom, Péter, hogy nagyon jól vetted ezt 

az első feladatot. De persze még lesz vele munkád azért.
Mindjárt!

Szóval, ezt, hogy is mondjam. Amire még egy kicsit 
jobban oda kell figyelned, mindenekelőtt, hogy mi hang-

zott el a briefen. Tudom, nem könnyű elsőre. De ebben 
a változatban még nagyon az eredetire támaszkodsz. Ami 

persze nagyon helyes! Ezek jó ösztönök, hogy csak megala-
pozott, bizonyítható dolgok kerüljenek a szövegeinkbe, csak 

úgy mehet ki bármi is a site-ra. De ugye. Szóval össze kell tud-
ni hangolni, és ez a trükkös része, hogy ezt a fajta igényességet 

és tényszerűséget össze tudd hangolni a másik fő szemponttal. 
Szóval, amikor majd nekiállsz a második verziónak, arra gondolj 

közben, hogy mi az a plusz, amit mindehhez mi tudunk hozzá-
tenni. Elvégre a Hírbástyánál nem sajtószemlét csinálunk, hanem 

saját hírekkel és rövid, de markáns véleményekkel… kormányoz-
zuk az olvasó figyelmét. Ráirányítjuk olyan fontos dolgokra, amik, 

ez esetben, például a külföldi sajtóban, érthető okokból, nem kap-
nak olyan hangsúlyt, mint amilyennel nekünk itt számítanak. Tehát 

ugyebár van ez a hír a Guardianben. Igen. És van az a hír, amihez mi 
szeretnénk eljutni. Amiről mi és csak mi tudunk elsőként hírt adni az 

olvasónak. Ezért fognak ránk kattintani, ez alapján lehet felmérni azt is, 
hogy mennyire jól tudsz megfelelni a feladataidnak. A te feladatod eb-

ben az esetben az, hogy ezt a két hírt összekösd, amiről a Guardian tudó-
sít, és ami egy remek forrás, mert egy nagy presztizsű, nyugati sajtóorgá-

num. És amit mi hozzáteszünk, hiszen nem csak átvesszük meg összeollóz-
zuk innen-onnan a rovatot, hanem alapos kutatómunkával kiegészítjük, körüljárjuk a té-
mát. Szóval… Fölírtad, amit Áron mondott a meetingen? Na, igen. Pontosan. Tehát, látod, 
innen kéne eljutni ide. Eleinte nehéznek tűnhet, de hidd el, bele fogsz jönni, és bízz ma-
gadban, ezért vettünk fel, mert látjuk benned azt a potenciált, hogy te hozzá tudod tenni 
azt a pluszt, ami ebből a változatból még hiányzik. Szóval szerintem még ne küldd el Áron-
nak, még egy kicsit finomítgasd magadban, érleld még, és ha megvagy, előbb mindenképp 
mutasd meg előtte a Tominak vagy nekem. És majd kérlek, ha elküldöd, cc-zz be engem 
is a levélfolyamba, hogy lássam…

egy pillanat!,
hogy hogyan reagál rá. Áronnak kicsit, hát megvan egy sajátos stílusa, de ez nem ellened 

szól, egyszerűen csak a nagy hajtás miatt van így, nem szokott finomkodni a feedbackjeiben, 
de azt nem kell magadra venni. Szóval ezért is gondolom, hogy még egy kicsit nem árt dol-
goznod rajta, mielőtt átküldöd, valószínű, akármilyen jó, bele fog azért kicsit nyúlni. Szó-
val a guardienes rész már jó benne, csak a mi oldalunkat erősítsd még föl egy kicsit. Ha 
gondolod, viszonyulj úgy hozzá, hogy a te feladatod itt olyan, mint egy elemzőé, itt van 
egy hír tőlük, itt van egy tőlünk, te pedig értelmezed a kettő viszonyát egymáshoz, a mö-
göttük esetleg meghúzódó összefüggéseket. Az se baj, ha valamennyit spekulálsz benne, el-
végre az értelmezés kicsit mindig spekuláció is, az a lényeg, hogy – természetesen –, és ez 
nagyon fontos, hogy amit nem tudsz tényszerűen igazolni, arra gondosan ügyelj, hogy úgy 
is fogalmazd meg, hogy látható legyen belőle, hogy ez a spekulatív rész. Nem kell ezt most 
annyira szó szerint venni, ahogy mondtam, inkább érzésre, nem kell kihangsúlyozni, hogy 
ez most csak az én teóriám, hanem elég egy-egy finom utalás, egy feltételes mód, egy ár-
nyaló jelző, érted, valami. Tehát ez a hír, lesz ez az esemény ekkor és ekkor. Na, látod. Ez 
azt jelenti, hogy akkor onnan kell oda mennie, igen. Ezek mind tények. Te pedig, megfe-
lelő megfogalmazással felveted, hogy akkor az sem kizárható. Ne szó szerint így, de miért 
is ne lehetne felvetni? Na, ugye! Elvégre szólásszabadság van.
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Hadd kezdjem azzal, hogy amikor kiadtam neked a szerdai hírt, én, hát hogy is mond-
jam, kicsit, nem is bizalmatlan voltam, inkább csak úgy fogalmaznék, hogy kíváncsi vol-
tam, hogyan állod a sarat. Mert egy ilyet megfelelően abszolválni összesen két itteni hét 
után, hát, nagyon ráéreztél. És azt kell mondjam, remekül sikerült. Őszinte elismerésem, 
és megkért az Áron is, hogy adjam át, hogy az ő nevében is. És az nagy szó, amikor ezt kü-
lön jelzi. Azt kell mondjam, hogy látjuk mindannyian, mennyit tanultál a draftokból és 
a hozzájuk fűzött note-okból, és nagyon örülünk, hogy ilyen értő fülekkel gazdagodott 
a csapat! Tökéletesen találtad meg azt is, hogy benne legyen a Guardian-cikk is, de közben 
mi magunk is hozzátegyünk – még annyit kért az Áron, mielőtt elfelejteném, hogy a cím-
ben lehetsz egy kicsit direktebb is, ha feltételessé teszed, és azon felül már csak egy pár ap-
ró finomításra szorul, mielőtt kimegy. Például: Magyarországra jön Soros György, kérdő-
jel. És akkor leírhatod minden további nélkül. És utána kezdd visszamenőleg felépí-
teni, hogy a Guardian megírta a keleti csúcsot Ukrajnában, és hogy oda tart 
ő is. Utána tedd hozzá, hogy az útvonal adott esetben érintheti Magyar-
országot is, de, ezt is Áronnal együtt kérjük, hogy ne részletezd 
túl, hogy mennyi esély van rá, hogy Magyarországon is ke-
resztülhalad. Gondolj ilyenkor arra, hogy minek van 
hírértéke a mi olvasóink számára. És különben 
is, ha ezt itt részletezed, az egész túlságosan 
spekulációként hat, nem pedig tájékoztatás-
ként. Az persze már más eset, ha eggyel fino-
mabban hozzáfűzöd, hogy nem kizárható, vagy 
tudod mit, a legjobb talán az lenne, hogy mind-
ezidáig senki sem cáfolta a Sorosék részéről, hogy 
az útja során Magyarországot is érinteni fogja. Utá-
na építsd be, amit a prokonosoktól kaptunk, aztán me-
het a rövid életrajz, csak amit már a második draftnál is 
mondott az Áron, figyelj oda, hogy Magyarországon szü-
letett legyen a szövegben, ne magyar származású. És akkor 
ez lesz a felvezetés, utána illeszd be a Sanyi cikkét a migráci-
óról. Igen. Ja, igen, a lead. Az még mindenképp kell, mielőtt 
elküldöd. Egyes feltételezések szerint hazánkat is érintheti világ-
körüli kampá… világkörüli politikai kamp… világkörüli politikai 
lobbi-körútja során a migrációpárti, Brüsszel-barát milliárdos. Nem, 
akkor az érintheti nem jó. Hazánkon is áthaladhat. Átutazhat. Nem, 
legyen áthalad. Sőt, akkor viszont a címben, ezért vállalom a felelős-
séget, lehetünk még direktebbek, úgyis azt kérte az Áron, hogy legyünk 
kreatívabbak magunktól is, szóval, írod? Oké. Soros újra Magyarországon, 
kérdőjel. Ez jó lesz. Ez, csak úgy mondom, ez a változtatás most nagyjából 
plusz ötezer kattintás, alsó hangon. Tippre. Rendben, figyi, akkor tisztázd le, 
kérlek, vezesd át, amiket megbeszéltünk, és mielőtt elküldenéd, még egyszer 
rápillantanék, nehogy valami tényszerűtlenség vagy egyéb hiba maradjon ben-
ne. Rendben, köszönöm, és még egyszer gratulálok hozzá, átestél a tűzkeresztségen.



Mit tettem volna, csak azt, amit mindannyiunknak kéne már mióta. Itt a vég, atyám! Ma-
ga mondta! Hogy jönnek. Jönnek a sáskák, jönnek az arabok. Meg a harsonák. A lovasok. 
Hogy eljön az az ember. Hogy eljön a… a Soros György! És látja, igaza lett, nem is hitte ta-
lán, hogy ilyen gyorsan, de eljön a gonosz, mind tudjuk, mind olvastuk a hírt. Idejön, fel-
dúlni a falut, hozza a migránsait, akik mindenhová kísérik, az arab seregét, jön, és minden-
nek vége. És ez a sok lassúeszű, tompa hülye meg nem csinál semmit. Ül karba tett kéz-
zel, és várja a végítéletet. Én nem ilyen vagyok. Én nem várom meg, hogy lemészároljanak. 
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Vagy a Margitot. Nem én, hát ezen járt az eszem, mióta csak olvastam a hírt. 
Ezért jött a lidérces álom, megfejtettem, figyelmeztetésként. Álmomban is 

járt az agyam. Ezért nem tudtam visszaaludni. Elszívtam hát egy cigaret-
tát a kert végében, amikor egyszerre eszembe jutott, megvilágosodtam.

Mit tettél, Balázs?
Na, igen, ezt kell meggyónnom, de hozzá kell tennem, hogy nem 

bántam meg igazán, mert közben megmentettem a falut.
Balázs.

Hát azon gondolkodtam, hogy ha nem tud idejönni a So-
ros György, akkor nem is eshet bajunk. Hát ezen ne múljon, 
gondoltam, és kibicikliztem az állomásra, meg kicsit tovább, 
egy csavarkulccsal…

Hogy mit csináltál, te idióta?
Atyám?

Mi az ist… isten szerelmére, mit tettél?
Semmi helyrehozhatatlant, atyám, csak annyit mondok, hogy az a vonat, úgy 

cirka… három és fél óra múlva már hétszentség, hogy nem fut be a Sorossal.
Meg vagy te huzatva? Elment az eszed, te állat?

Atyám!
Tudod te, mit csináltál? Tudod te, mivel jár az, ha kisiklatsz egy vonatot? Tudod, hogy 

hány emberélet? A bírság! Börtönbe fognak zárni, te őrült! És a turizmus! Egek!
Nyugodjon meg, atyám, majd szépen, ha itt végeztünk, fölhívom a Lacit, az meg elő-

retelefonál, hogy el se indítsák a vonatot. És volt Soros, nincs Soros! Ott fognak toporog-
ni a migránsaival az állomáson, és azt dúlják szét. Mondom, megmentettem az egész falut.

Te idióta, te… te tényleg azt gondoltad, hogy a Soros György…! A világ leggazdagabb 
embere, a Háttérhatalom elnöke, ez a kígyó ártány, akinek mindenre telik, majd vonattal 
fogja idehozni a leprás seregét? Hát te tényleg ennyire hülye vagy?

De atyám.
És ezért tönkretenni a sínt. Tönkretettél minket, te istenverte! Bocsánat.
Akkor most már feloldoz?
Megbántad a bűneidet?
Mondjuk. Mert azért mond valamit atyám, hogy talán mégsem a vonat volt a legjobb 

tipp. De én legalább cselekedtem. Én legalább gondoltam mindannyiunkra.
Fel vagy oldozva. Hívd a Lacit. Te szerencsétlen.
De akkor maga szerint hogy jön? Mert erre én is gondoltam, de hát kocsival ide behaj-

tani még a NATO se tud, helikopterbe meg nem fér annyi migráncs. Akkor meg csak a…
Takarodj innen, amíg magam ki nem doblak!
…busz marad.   
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