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Gyanútlan kezdetek 

Az éj leple takarta a tájat, s a fák lombjai itt-ott megrezzentek egy 
kósza szellőtől. A nappali madarak pedig fészkükbe vonultan pihen-
tették fáradt szárnyaikat. Minden pihent, csupán néhány tücsök adott 
esti koncertet az avar lakóinak. Körös-körül sík mező, bágyadt tava-
szi táj. A síkságból csupán egy kastély emelkedett ki, melynek külle-
me az éjszakában szinte megrémíti az arra utazót. A kastélyból egy 
hang sem hallatszott, a ház népe ugyanis az igazak álmát aludta. Kö-
zeledni kezdtem a dél-angliai „vár” felé. Hazaértem. A kapu kinyílott, 
én pedig lakosztályom felé vettem az irányt. Lefekvés előtt még át-
néztem a másnapi fogadások, találkozók és megbeszélések listáját, 
majd egy csésze tea elfogyasztása után úgy gondoltam, átadom ma-
gam a pihenés örömteli pillanatainak. 

Reggel kakaskoncertre ébredtem, ami a környékbeli faluból hallat-
szott, s aminek egyáltalán nem örültem. Irány a munka – mondtam 
magamban cinikusan – bízva abban, hogy egy remekbe szabott reg-
geli csodákat művel majd velem. Így is lett.  

Néhány pillanat múlva már üdén és frissen tartottam eligazítást a 
cselédeimnek, kiadva az aznapi teendőket egészen addig, amíg haza 
nem térek.  

A házvezetői feladatok végeztével autóba ültem, és a sofőrömet ar-
ra kértem, hogy meg se álljon a konzulátusig. Késésben voltam. Úgy 
éreztem, az idő gyorsabban pereg, mint máskor, hiszen már rég az 
irodámban kellett volna lennem. 



6 

Ha nincs Roger, még most is valahol London külvárosában lézen-
gek. Ő azonban alig fél óra alatt a konzulátushoz ért. Ahol persze 
levelek, kérvények és statisztikák tömkelege fogadott, amelyek közül 
legtöbb még aznap megoldásra – vagy legalábbis válaszra – várt.  

A levelek válogatása közben történt, hogy egy tisztviselő érkezett a 
konzulátusra. A főkonzult kereste, tehát engem. Azzal fordult felém 
az asszisztensem, James, hogy kiemelt ügyben keresnek. Fogalmam 
sem volt, hogy miről lehet szó, így bekérettem a várakozó ismeret-
lent. Az ajtón egy vörös hajú, alacsony, szúrós tekintetű férfi lépett 
be, arcára komor tekintet ült ki… 

– Üdvözlöm, Frank Peterson vagyok, az angol kormány külügyi 
megbízottja. Fenyvessy úrhoz van szerencsém? – szólalt meg. 

– Így igaz. Miben lehetek a segítségére, Mr. Peterson? Tán a fő-
konzuli kinevezésem ügyében jött? 

– Nem, tisztelt uram. Egy rendkívüli ügy miatt érkeztem, amely-
ben remélem, ön tud segíteni… de legfőképp… a befolyásában bí-
zom… 

– Mondja el, miért jött! Kíváncsivá tett. Szíves örömest segítek, 
amiben csak tudok – feleltem udvariasan. 

– Tudja, elég kínos az ügy. A hadüzenetről van szó. Egy üzenetet 
kaptunk, méghozzá meglehetősen magas szintről. Az önök kormá-
nyától. Nyilvánvalóan ez az ellenséges gesztus egyáltalán nem kedvez 
a két ország kapcsolatának, és nem is értjük, hogy miért ez az egész 
incidens. Azért vagyok most itt, hogy magyarázatot kapjak arra, 
hogy mi okból kaptuk a fenyegetést Magyarországtól… 

– Ezt hogy érti? Felvilágosítana? Efféle elképesztő badarságot még 
sosem hallottam! – mosolyogtam meg a tisztviselő szavait. El sem tud-
tam képzelni, hogy mindez akár igaz is lehet. 

– Az eset nagyon is komoly, és kérem, kezelje ön is így! Bár meg-
lep, hogy erről semmit sem tud. Nehezen tudom ezt elképzelni. Ám 
ha csakugyan így van, és ismeretlenek a körülmények, engedje meg, 
hogy elmondjam, mi is mindaz, amiért idejöttem. Javasolnék egy 
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munkamegbeszélést a London Dinnerben délután egykor. Ne kés-
sen! – nézett rám szigorú tekintettel. 

– Rendben, ott leszek. Várni fogom ezt a nem mindennapi teóriát 
– vágtam rá cinikusan. 

– Az eset nem puszta „teória”. A legnagyobb komolyságot kívánja 
meg! Akkor a London Dinnerben… Viszontlátásra! – majd fogta 
fekete kalapját, szeméig a fejébe húzta, és elsietett. 

Akárhogy is, de ez képtelenség. Azt gondoltam, hogy egy őrült 
szórakozik velem, és ügyet sem vetettem az egészre, ám a kíváncsiság 
nem hagyott nyugalmat nekem. Úgy döntöttem, elmegyek a Lon-
don Dinnerbe, és megbizonyosodom arról, hogy mi ez a butaság. 
Ám előtte mindenképp elébe megyek a dolgoknak. Elhatároztam, 
felhívom a külügyminisztériumot… 

– Jó napot! Fenyvessy vagyok az angliai magyar konzulátusról… 
(folytattam volna, de a vonal túlsó végén a szavamba vágtak) 

– Áhh, Fenyvessy úr. Már vártuk a jelentkezését. A kinevezése 
ügyében érdeklődik nálunk? – kérdezte barátságosan a titkár. 

– Cseppet sem. A háborús készülődésről érdeklődnék. Várom a tá-
jékoztatásukat a hadüzenetről, amit Angliának küldtünk. 

– Parancsol, uram? Nem egészen értem – a titkár hangja elhalkult, 
érződött rajta a meglepettség. Legjobb lesz, ha ez ügyben az ezredes 
urat kapcsolom önnek.  

– Azt nagyon jól teszi, lesz hozzá néhány keresetlen szavam. In-
tézze nekem a kapcsolást, ha kérhetem! 

Rövid várakozás után egy hang szólalt meg: „itt Kertész Tamás ez-
redes beszél, miben állhatok rendelkezésére?” 

– Itt Fenyvessy, az angliai főkonzul… ismerjük egymást az ezredes 
úrral. Fontos ügyben keresem. Ma felkeresett engem egy angol férfi, 
felsőbb körökből, és azt állította, hogy a kormány hadüzenetet kül-
dött Angliának. Igaz ez?  

– De kérem! Szemenszedett hazugság! Fenyvessy úr, hogy gondol 
ön ilyet?! – képedt el az ezredes. 
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– Én sehogy sem gondolom, nem tudom, hogy mit gondoljak, 
ezért kerestem fel önt. Szóval? 

– Ebből semmi sem igaz. Ha igaz lenne, az elsők között tudnék 
erről. Bizton’ állíthatom, hogy ez abszolút lehetetlen. Szavamat 
adom. Semmilyen okunk sincs ilyen atrocitás vállalására. Nem be-
szélve arról, hogy a lehetőségeink is merőben korlátozottak. 

– Hát jó, értem. Kérem, figyeljenek az ilyen diplomáciai malőrök-
re, mert ez az ország hírnevét viszi a vásárra. Ezt sürgősen ki kell 
vizsgálni. 

– A magam részéről megteszem a kellő lépéseket, ezt garantálom. 
– Köszönöm, ezredes úr. Kapcsolatban maradunk a továbbiakban! 

Viszontlátásra! 
– Viszontlátásra! 
Délután végül elindultam a London Dinnerbe, a megbeszélésre. 

Az étterem a belváros kellős közepén állt, így jó időbe tellett mire az 
ember odaért. Ismét Rogert hívtam hát segítségül, hogy „repítsen” a 
helyszínre, majd várjon is meg. Roger a konzulátussal szemben vára-
kozott, s az utca túlsó oldaláról intett, hogy a „hintó” előállt. Nagyjá-
ból fél órás utat tettünk meg, amikor betoppantam a csodás étterem 
ajtaján. A belső díszes kapunál egy pincér fogadott, aki a kalapomat 
kérte, majd afelől érdeklődött, hogy foglaltam-e már asztalt:  

– „Peterson néven van asztalom… de talán Fenyvessy Máté néven 
foglalt az úr.”– válaszoltam.  

– Lássuk csak. Igen, Frank Peterson nevén van egy asztalunk két 
személyre. Peterson úr már várja önt. Hátul a tizenhármas asztal az 
önöké. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kellemes időtöltést! – mo-
solygott udvarias kimértséggel. 

A tizenhármas asztal felé vettem az irányt. Hátul valóban ült egy 
vörös hajú alak, rögtön felismertem benne a már megismert tisztvise-
lőt. Izgatottan, minden udvariasságot nélkülözve huppantam le a 
bársonyülőkés székbe, majd rögvest a tárgyra tértem. 

– Üdvözlöm, Mr. Peterson!  


